
 

 

   

 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 2 

  ĐẶC 

 

    SAN 

BẤT KHUẤT – 2013 
Ban Biên Tập:  CSVSQ Nguyễn Hữu Thắng - CSVSQ Trịnh Văn Việt - CSVSQ Nguyễn Văn Thanh - 

CSVSQ Bùi Đức Tính - CSVSQ Hà Sơn Điệp - CSVSQ Trương Minh Sang -  

CSVSQ Lê Văn Thành 

 

Hình Bìa:   CSVSQ Bùi Đức Tính 

 

Hình Ảnh: HT Nguyễn Tín - CSVSQ Bùi Đức Tính - CSVSQ Đoàn Văn Bé - CSVSQ Nguyễn Hữu 

Thắng - CSVSQ Trịnh Văn Việt - CSVSQ Nguyễn Toàn - CSVSQ Phạm Thế Hải      
 

Trình Bày:   CSVSQ Lê Văn Thành 

 

Với sự cộng tác: 
NT Trần Huy Quang (HQ) - CSVSQ Bùi Đức Tính - CSVSQ Bùi Hữu Nghĩa (Mây Đơn Phương) - CSVSQ 

Hà Sơn Điệp - CSVSQ Lê Văn Toàn (Khờ 35) - CSVSQ Hồ Thanh Danh (Song Thập) - CSVSQ Nguyễn Phúc 

(TC)  - CSVSQ Nguyễn Văn Quan (Quan Âm) - CSVSQ Trà Thanh Long - CSVSQ Trần Thành Kiệt (Kiến 

Hôi) - CSVSQ Phạm Bạch Dương - CSVSQ Tôn Văn Mạnh (Ngộ Không) -  CSVSQ Vũ Ngọc Linh - CSVSQ 

Nhan Điểm Phước - CSVSQ Lê Văn Phước - CSVSQ  Phạm Xuân Nhứt (Tôn Tẩn) 

Thiên Lý - Mễ Khuê - LM Đỗ Quang Chính - Đả Cẩu Bổng - H.H. Hoài Linh Phương - Nguyễn Thừa Bình - 

Trạch Gầm - Thy Lan Thảo (Thủy Lan Vi) - Nguyễn Kinh Bắc - Tuyết Phan - Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng - 

Ý Nga - Trần Đình Ngọc - Trịnh Quang Chiến - Vinh Phạm - Võ Đại Tôn - Nguyễn Phúc WA - Mi-Sa - 

Hoàng Trọng Thanh - Trần Như Xuyên - Chu Tất Tiến - Nguyễn Hiền - Tạ Cự - BS Dương Hồng Mô - Hồ 

Đình Vũ - Nguyễn Đăng Trình - Phạm Sánh - Tưởng Năng Tiến 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 3 

MỤC LỤC 

Lá thư Bất Khuất .................................................................4 

Một đời Bất Khuất ..............................................................5 

Những thằng chúng tôi ........................................................8 

Thơ - Bạn tôi đó .................................................................10 

Niềm vui quân trường ........................................................11 

Thơ - Khờ hiu quạnh  .........................................................16 

Vu vơ niềm nhớ .................................................................17 

Thơ - Về đàn ......................................................................20 

Một cơn đau tim  ................................................................21 

Thơ  - Trạch  Gầm  ............................................................22 

Tôi tự bào chế Cao Ban Long ............................................23 

Thơ - Duyên số  .................................................................25 

Giữa đạo và đời ..................................................................26 

Thơ - Trai Bất Khuất..........................................................27 

Thơ - Duyên kiếp, Xuân về nhớ bạn, Từ bãi tập về...........28 

Chuyện tình trái ngang .......................................................29 

Tình bạn về già...................................................................40 

Thơ - Thy Lan Thảo ...........................................................41 

Tự do ơi! Tự do ..................................................................42 

Thơ - Dư Thị Diễm Buồn...................................................49 

Cái giá của sự tức giận .......................................................51 

Tinh hoa 34 ........................................................................52 

Lịch sử chữ Quốc Ngữ .......................................................53 

Cách tạo khung hình bằng Photoshop  ..............................64 

Tại sao csvn câm miệng .....................................................80 

Chuyện vui trong trại tù .....................................................83 

Thơ - Ngọt ngào tương ngộ ...............................................85 

Kỷ niệm Quân trường - Đi phép ........................................86 

Ngày anh rời Tăng Nhơn Phú & Tình khúc Cư An 1......91 

Kỷ niệm Quân trường - Về phép........................................92 

Thơ - Kỷ niệm 40 năm........................................................93 

Kỷ niệm Quân trường - Cúp phép......................................94 

Truyện dài Bất Khuất .........................................................98 

Thuyền đời ơi! .................................................................101 

Bài thơ trên đồi BS Tín ..........................................................112 

Thơ - Duyên số & Trời mưa ...................................................113 

Hồi tưởng chiến trường Thượng Đức.....................................114 

Thơ - Ý Nga ...........................................................................134 

Nắng ấm quê hương ...............................................................135 

Khối diễn hành .......................................................................138 

Khu tiếp tân tình sữ ................................................................140 

Thơ – M.H. Hoài Linh Phương...............................................142 

Chút hương hoa bên kia trời cũ...............................................143 

Thơ - Khúc di niệm tình ta .....................................................147 

Thơ - Nhớ ngày tháng cũ .......................................................148 

Cuộc sống của người lính ĐPQ & NQ ...................................149 

Thơ - Tạm biệt Việt Nam .......................................................158 

Không, anh không chết đâu anh .............................................159 

Đọc kinh là vi phạm nội quy ..................................................160 

Thơ - Hãy trả ta ......................................................................161 

Thơ - Ngô Minh Hằng ............................................................162 

Những mẫu truyện hay và có ý nghĩa ....................................163 

BK Võ Khắc Hiệp ..................................................................165 

Kỷ niệm Quân trường - Lễ mãn khóa.....................................170 

Thơ - Chiếc áo bà ba ..............................................................173 

Bên đời hiu quạnh ..................................................................174 

Danh ngôn về tình bạn............................................................179 

Đến cuối cuộc đời ..................................................................182 

Hình ảnh Hội Ngộ 38 năm ...................................................183 

Hình ảnh Hội Ngộ 39 năm....................................................190 

Người đồng hành cùng anh em ..............................................192 

Vui cười ..................................................................................193 

Lá thư & Chiếc nút áo & Một giờ của cha .............................196 

Gõ chữ Việt có dấu trong windows.........................................198 

Bài thuốc Ngự tửu Minh Mạng ..............................................201 

Thơ - Nó và Tôi ......................................................................206 

Rằn Ri ơi ! Nhớ quá! ..............................................................207 

Thơ - Lời cho thằng bạn đã chết ............................................210 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 4 

Mai ...................................................................................211 

Thơ - Mày bảo tao quên sao ?...........................................217 

Mối tình đầu......................................................................218 

Thơ - Trạch Gầm .............................................................220 

Tình lính ...........................................................................221 

Thơ - Tạ Cự  ....................................................................225 

Cơm và bệnh tiểu đường ..................................................226 

Thơ - Trịnh Quang Chiến ................................................220 

  

Tháng Tư ở Sài-gòn ...............................................................230 

Sơ  lược về nguồn gốc & địa danh VN........................... ..233 

Thơ - Với Long Thành & Nhớ Phan Rang........................238 

Thằng lính bạc tình ..............................................................239 

Thơ - Rượu và Em.................................................................242 

Công dụng của trái Bơ ...........................................................243 

Thơ - Một thời để nhớ ..........................................................245 

Mẹo vặt về kem đánh răng ..................................................246 

 

 

    



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 4 

Lá thư  
         Bất Khuất 
 

 

Kính gởi:  

- Quí Niên Trưởng, Quí Huynh Trưởng, 

- Các anh em Bất Khuất 

 

Đặc san Bất khuất 2013 được thực hiện để kỷ 

niệm 40 năm ngày ra Trường của khóa 8B+C/72. 

40 năm dấu mốc thời gian để chúng ta nhớ lại 

những ngày tháng đã hy sinh xương máu chiến đấu bảo 

vệ từng tấc đất của quê hương trước sự xâm lăng của 

cộng quân. Để khắc ghi nỗi uất hận phải bắt buộc 

buông súng rã ngũ và phải chịu đọa đày trong các trại 

tù cộng sản. 

40 năm sau cuộc bể dâu của đất nước, chúng ta đã 

tìm về với nhau cùng sống lại những kỷ niệm, chia xẻ 

vui buồn, giúp đỡ, đùm bọc trong Đại gia đình Bất 

Khuất. 

40 năm những con em của chúng ta đã trưởng 

thành hoặc đang khó nhọc sinh kế trong cuộc sống tại 

quê nhà hay đang thành đạt tại quê người. Nhưng 

những ưu tư khắc khoải vẫn theo đuổi trong tâm tư 

chúng ta khi tuổi đời ngày càng chồng chất là làm sao 

dẫn dắt, hướng dẫn con cháu tiếp tục nối bước lý tưởng 

của chúng ta phải bỏ dỡ một khi chúng ta nằm xuống. 

Thời gian vừa qua, Đảng cộng sản Việt Nam càng 

ngày càng lệ thuộc vào bọn Trung quốc bá quyền như 

dâng đất, dâng biển, cho thuê đất khai thác tài nguyên 

quốc gia, im lặng trước mọi sự xâm lăng chiếm đảo 

Trường Sa và Hoàng Sa. Bất chấp mọi sự phản đối của 

đồng bào và quốc tế qua các những bản án nặng nề kết 

tội hai người trẻ đã can đảm đứng lên phản đối sự xâm 

lược của Trung quốc mới đây là Nguyễn phương Uyên 

và Đinh nguyên Kha.  

40 năm một số anh em chúng ta đã chung tay góp 

sức trong các lãnh vực như :truyền thông, các hội đoàn, 

các cộng đồng tỵ nạn CS tại hải ngoại để chống lại mọi 

sự xâm nhập của bọn tay sai nằm vùng thi hành nghị 

quyết 36  nhằm mục đích gây chia rẽ, lũng đoạn tập thể 

người Vịệt quốc gia. 

40 năm chúng ta vẫn hoài niệm Một Thời Bất 

Khuất, vẫn khắc ghi Một Đời Bất Khuất, vẫn kiên định 

lập trường, lý tưởng quốc gia, vẫn sát cánh bên nhau 

cùng quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam thật sự 

Độc Lập-Tự Do-Dân Chủ. 

 

Kính chào Đoàn kết và Quyết tâm xây dựng Khóa. 

 

CSVSQ Nguyễn Hữu Thắng
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Một Đời 
           Bất Khuất

. 

Trời chưa sáng hẳn. 

Chừng như trời đã sang Hạ, vùng đất sa mạc oi 

nồng nơi đây đã làm lười vắng tiếng chim chào mừng 

ánh ban mai. Buổi sáng thiếu tiếng chim ríu rít gọi đàn, 

nhưng tiếng chân đi dép kéo lẹp xẹp, tiếng người cười 

nói ngoài sân đã rộn rã. Sân đậu xe trong khu khách 

sạn bình dân Little Saigon Inn đã tỉnh giấc. Người ta 

ngồi đơn độc trên băng ghế trước phòng thưởng thức 

điếu thuốc đầu ngày, hay vồn vã gọi nhau thăm hỏi. 

Tiếng Việt quen thuộc gần gũi, chuyện trò ngoài sân, 

trên đường nghe vang vang. Tôi khép mắt, lắng nghe 

bồi hồi bâng khuâng trong lòng, tưởng chừng như 

mình đã được theo Quốc & Quân Kỳ trở về Việt Nam, 

thăm chào Sài Gòn của tôi, như hàng chục năm nay 

vẫn hằng mơ ước. 

Mấy hôm nay, tôi được trở lại đây. 

Đây, Little SaiGon! 

Sài Gòn Nhỏ vào hạ, nóng gay gắt. Ánh mặt trời 

chói chang, nung đốt từng hơi thở, rán cháy làn da trần. 

Nóng ngầy ngật như buổi trưa rực lửa trên đồi Mẹ 

Bồng Con. 

Tôi trở về đây, đi qua khu phố Bolsa. Đi qua 

những con đường rợp nắng, ngắm nhìn màu Quốc kỳ 

ánh vàng rực rỡ và lắng nghe tâm tư, "Bolsa mơ Sài 

gòn" như tâm tình của Nguyệt Ánh: 

"Sài Gòn trong lòng ta mãi mãi! 

Ba mươi năm dài, tình vẫn không nhạt phai 

Sài Gòn dù ngày tháng vần xoay, 

Dù đời sống cuồng quay, 

Lòng vẫn thương Sài Gòn" 

Dòng nhạc thiết tha, hai năm trước đây, sau đêm 

Tiền Hội Ngộ, Thắng đã cho tôi nghe, trên đường lái 

xe đưa Thành và tôi về nhà Việt nghỉ qua đêm. 

Tôi trở về đây, Little Saigon, thủ đô của người 

Việt tị nạn. 

Không phải ngẫu nhiên người ta gọi nơi đây là thủ 

đô của người Việt tị nạn. Biến cố tang thương của 

Tháng Tư Đen 1975, đã làm hàng triệu người dân Việt 

Nam phải rời bỏ quê hương, vì không thể chung sống 

với loài cộng sản bạo tàn bất nhân. Đồng bào tôi đã 

chấp nhận ngục tù khổ sai khi bị bắt lại, hay cái chết 

khi vượt rừng núi, vượt đại dương để tìm Tự Do. 

Người dân Việt tị nạn cộng sản đã đến định cư hầu như 

khắp mọi quốc gia tự do trên thế giới. Nhưng miền 

nắng ấm Cali là nơi được dòng người Việt lưu vong 

mến chuộng gom tụ về nhiều hơn, nên nơi đây có số 

người Việt tị nạn cộng sản đông nhất thế giới. 

Đây Sài Gòn Nhỏ! 

Tên gọi Sài Gòn nhắc nhớ, lắm ước mơ. 

Tôi đứng đây với nhớ thương cay xót, hướng về 

quê hương, nơi bè bạn chúng tôi đã từng có một thời 

Bất Khuất. Đêm khoắc khoải ước mơ được trở về thăm 

thủ đô Sài Gòn trong ánh cờ vàng Tự Do. 

Nhớ Việt Nam lắm! 

Nhớ các chiến hữu, nhớ bạn bè còn ở lại! 

Bao giờ thì tụi mình không chỉ phải gặp nhau trên 

Diễn Đàn, mà được thấy, được siết chặt tay nhau, mày 

mày tao tao cho thoả ước mơ?! 

Hôm qua, đêm thứ Sáu ở nhà BK Thanh, thời gian 

qua thật nhanh. Bạn bè mới gặp lại nhau, mới dzô dzô 

đó thì đêm đã khuya và cánh quân BK xuất phát từ San 

Jose mãi đến gần sáng đoàn xe mới đến mục tiêu. Như 

hai năm trước ở nhà BK Việt, bạn bè và chủ nhà Thanh 

vẫn thức chờ để đón chào đoàn quân ta từ Bắc Cali 

đến. Tình Bất Khuất vẫn đậm đà. 

Ngày Tiền Hội Ngộ rồi cũng đã vụt lướt qua đi, 

qua đi thật nhanh. Sáng, gặp lại nhau ở nhà BK Đằng, 

họp khoá, ghi danh, chào mừng những cánh chim BK 

mới về đàn. Bạn tôi, có nhiều người không về đây 

được, chúng tôi nhắc tên các bạn vắng mặt vì sức khoẻ, 

với xót xa lo lắng. Bạn tôi, có người đang phải chống 

chọi với nhiều thứ bệnh, thuốc uống mỗi lượt chừng 

như đã đũ no, khỏi ăn chi thêm, nhưng cố vượt thắng 

đường xa, khó khăn sức khoẻ, bay về đây gặp lại bạn 

bè với nụ cười vẫn tươi nở trên môi. Chúng tôi mừng 

gặp lại nhau, mừng còn có lần được nhìn nhau, được 

nghe tiếng nói bạn bè. Đại đội 31 có quân số đông nhất 

và 32 của tôi, vẫn như cũ, lèo tèo năm bảy đứa, chưa 

tròn được một bàn. Họp xong, BK Thanh kéo anh em 

trở lại nhà mình, làm tiếp… tăng hai. Chiều, tất cả 

đồng gom tụ vế nhà BK Thái. Cũng dảy bàn ăn nối dài 

nghĩa tình như hai năm trước, cũng tiếng đàn giọng hát 

của bạn bè tôi. Bạn bè tôi sống lại bên nhau, chuyện trò 

như thời còn trong quân ngũ. 

Trở về đây, gặp lại nhau, càng thấm thía; tình bè 

bạn của thời "thao trường đổ mồ hôi" chẳng hề phai 

nhạt. Ngược lại, cái tình Bất Khuất sau ba mươi tám 

năm, càng đậm đà hơn. Lắm người chưa từng biết, hay 

chỉ đôi lần biết mặt hoặc nghe tên trong quân trường, 

bây giờ tìm đến siết chặt tay, thăm hỏi chào mừng. 

Tình chiến hữu, tình Bất Khuất đã đem chúng tôi đến 
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với nhau trong niềm vui cùng nước mắt xúc động. 

Không những bạn bè chúng tôi nặng tình huynh đệ 

đồng môn, mà cả gia đình của bè bạn cũng đã hy sinh 

thời gian, chung sức tạo điều kiện ăn ở cho các chàng 

Khăn Xanh được trở về Hội Ngộ. Vô cùng mến phục 

các "nàng dâu Bất Khuất". Xin được gởi đến các BK ở 

Nam Cali cùng quý phu nhân và gia đình lời cám ơn 

thật chân tình. 

Từ sáu giờ sáng, BK Đằng đã có mặt, đúng giờ 

như anh đã hẹn. Chúng tôi kéo sang quán kế bên, uống 

cà phê chuyện trò, chờ các bạn đến sau. 

Sáng nay, BK Đằng hường dẫn chúng tôi thăm 

viếng thắng cảnh bãi biển, Laguna Beach. Nhân đây, 

bạn tôi sẽ ghi lại những đoạn phim ngắn của thời đi 

phép, trở về bên vợ hiền, cùng người tình, hẹn hò với 

em gái hậu phương. Bè bạn chúng tôi rất hoan nghênh 

ý tưởng thật tình tứ của chàng BK đạo diễn kiêm quay 

phim cho Khoá. 

Nửa giờ di chuyển. Sương mù giờ đã tan gần hết, 

ánh mặt trời rực sáng trên sóng biển. Sóng biển đập vỗ 

rào rạt trên các tảng đá dọc theo bờ biển. Khu vực xa 

phía trên này, bãi biển đẹp hùng vĩ thiên nhiên, nhưng 

vắng người đến để tắm vì lắm đá và rong biển. Những 

mảng rong dầy đặc, nhấp nhô theo sóng đùa vào bờ. Ba 

mươi năm trước, cũng trên Thái Bình Dương, ôm tấm 

ván bơi suốt đêm. Ánh mặt trời và một vài mảng rong 

trên sóng đã cho tôi niềm hy vọng sống còn, cho tôi 

biết rằng mình đã trôi dạt từ ngoài khơi vào gẩn bờ 

biển. 

Đây, Thái Bình Dương! 

Biển nước nhắc tôi tưởng nhớ đến thân xác của 

đồng bào tôi, vì hai chữ Tự Do, đã nằm lại trong lòng 

biển Đông. Gần triệu thuyền nhân bất hạnh đã không 

đến được bến bờ tự do, trong đó có cha, có mẹ, có anh, 

có em của Phượng, nhà tôi. Xin sóng nước cho tôi gởi 

nén hương lòng mặc niệm đến hồn thiêng trên biển cả. 

Đời lưu vong, tôi không bao giờ quên mình là một 

thuyền nhân. 

Đây, Tháí Bình Dương! 

Biển ơi, xin mang thương nhớ của tôi đến chiếc 

3392 cùng thân xác của năm mươi bảy thân hữu đồng 

hành đã nằm trong lòng đại dương. 

Cho đến ngày nào Việt Nam còn loài cộng phỉ, 

mỗi khi bước lên phi cơ, tôi nhớ lại ngày mình rời trại 

tị nạn bay đi định cư. Tôi không thể quên mình vẫn còn 

là người tị nạn cộng sản. Tôi không thể quên được quá 

khứ như bè lũ cộng nô lếu láo hô hào thuyết phục. Hơn 

nữa, tội ác của đảng cộng sản Việt Nam đối với Dân 

Tộc không chỉ là quá khứ, mà nó vẫn còn đang tiếp 

diễn. Ngày nào còn đảng cộng sản, người dân Việt còn 

phải mang ách thống trị bạo tàn, đất nước còn bị dâng 

hiến cho bè lũ cộng sản ngoại xăm. Nhân Dân Việt 

Nam không thể quên hay tha thứ bọn cộng sản bất 

nhân! Lịch sử đã khắc ghi tội ác của loài cộng sản bán 

nước! 

Lòng luyến tiếc từng giây phút gặp nhau đã không 

làm thời gian dừng chờ hay chậm lại được. 

Đêm nay là Đêm Hội Ngộ! 

Rồi cũng từ đêm nay, bạn bè lại phải chia tay. 

Từ bốn giờ, các BK có trách nhiệm cùng quý phu 

nhân, thân hữu đã lần lượt có mặt ở nhà hàng. Lính làm 

việc, không mấy chốc phân nhiệm, ban nhạc, ban tiếp 

tân, thu ngân, phát hành đặc san, trang hoàng, sắp xếp, 

....đâu vào đó. Nhà hàng đã biến thành hội trường rực 

rỡ màu cờ vàng và màu khăn xanh của Tiểu Đoàn 3, 

sẵn sàng chào đón quý Niên Trưởng, Huynh Trưởng, 

Bạn Hữu và Đồng Môn đến với Đêm Hội Ngộ 38 năm 

Bất Khuất. 

- Tính! 

Có tiếng BK Thắng gọi. Tôi dừng lại. Thắng ân 

cần đưa cho tôi chiếc nhẫn Khoá: 

- Nhẫn đây Tính! 

Mặc dù phải xoay quần với lắm công việc và trách 

nhiệm trong Đêm Hội Ngộ, "Cụ" vẫn không quên việc 

đưa cho tôi chiếc nhẫn. Cám ơn "Cụ" Thắng rất nhiều. 

Tôi nhận nhẫn và mang lại bàn của Đại Đội 32, đưa 

cho Phượng: 

- Em, nhẫn BK này của em. 

Nhà tôi đang chuyện trò với các chị và bạn tôi, 

xoay lại mĩm cười cầm lấy chiếc nhẫn với không ít 

ngạc nhiên. Phượng nhìn ngắm chiếc nhẫn còn trong 

bao nhựa, rồi để xuống bên cạnh quyển Đặc San trên 

bàn. Tôi hiểu, với nhà tôi, nó không khác chi, chiếc 

nhẫn này giống y như chiếc nhẫn mà tôi đang ân cần 

mang giữ trên bàn tay. Nó có cái nét đẹp, nhưng nét 

đẹp rất là "lính", không phải loại nữ trang mà quý bà 

quý cô đắc ý cho lắm. Phượng rót đưa cho tôi ly nước. 

Tôi uống chút nước, rồi cáo từ để trở lại với anh em: 

- Em và các anh chị ngồi nói chuyện nhé! 

Không bao lâu, quan khách bắt đầu đến, bạn bè 

nối nhau vào ghi danh. Đây, mái tóc bạc, tuổi đời 

phong trần. Đây loáng thoáng đôi nét quen thuộc ngày 

xưa trên gương mặt của bạn mình. 

Bạn bè chúng tôi như trẻ lại, sống lại với một thời 

Bất Khuất trong trường mẹ, tiếng chuyện trò thân tình, 

mày tao vang dậy. Nhóm kéo nhau đến thăm chào các 

Niên Trưởng đã một thời là Sĩ Quan Cán Bộ ở Tiểu 

Đoàn, chụp hình chung hay xin chữ ký lưu niệm vào 

Đặc San của minh. Nhóm tìm gọi nhau đến chụp hình 

cùng đại đội hay với bạn bè. Hội trường thật tình 

nghĩa, vun đầy niềm vui và xúc động, tràn ngập tiếng 

cười, tiếng nói, cho đến khi BK Hồ Thanh Danh, người 
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điều khiển chương trình, mời trở về vị trí để khai mạc 

Đêm Hội Ngộ. 

Đêm Hội Ngộ năm nay được khai mạc với nghi 

thức chào cờ có toán Quốc & Hiệu Kỳ. Hội trường 

trang nghiêm, chào kính. Trong không gian im lặng, 

nhịp chân đều bước của toán thủ kỳ dậm hùng dũng 

trên mặt sàn gỗ. Đây, Quốc kỳ Việt Nam vẫn đứng 

thẳng, ánh vàng rực sáng trong tiếng Quốc Ca hùng 

tráng. Phút Mặc Niệm được đặc biệt tưởng niệm đến 

các BK đã anh dũng hy sinh cùng với những Chiến Sĩ 

Vô Danh. Hiệu Kỳ của Trường Bộ Binh được hạ 

xuống. Hội trường vang tiếng đồng ca trầm buồn. 

Không gian lắng đọng, tiếc thương. 

 

"Bao oan khiên đang về đây hú với gió 

Là hồn người Nam nhớ thù. 

Khi ra đi đã quyết chí nuôi căm hờn 

Muôn lời thiêng còn vang 

Hồn quật cường còn mang đến phút chiến thắng 

Sầu hận đời lấp tan." 

 

Tiếc thay, kẻ đã viết nên những lời thâm trầm đầy 

ý nghĩa, đoạn cuối cuộc đời lại bán rẻ lương tri, danh 

dự cho loài quỉ đỏ bất lương. Tôi lắng nghe lời hát, 

nghe cay đắng trên mắt môi. 

Tác giả có còn nhớ chăng, họ là những Anh Hùng 

Vô Danh ?! 

 

"Họ là kẻ khi quê hương chuyển động 

Dưới gót giày của những kẻ xâm lăng. 

Đã xông vào khói lửa, quyết liều thân 

Để bảo vệ Tự Do cho Tổ Quốc" 

 

- Cờ, Lên! 

BK Hải cho khẩu lệnh đem Hiệu Kỳ lên. Toán 

Thủ kỳ đổi đội hình tiến đến vị trí để thực hiện nghi 

thức giá cờ. 

- Chào tay, Chào! 

Những chàng trai BK ngày nào, đêm nay được 

thêm một lần vinh dự chào kính Quốc & Hiệu Kỳ. 

- Bên trái, Quay! 

- Đàng Trước. Bước! 

Nhịp chân của toán Thủ Kỳ rời vị trí hành lễ để 

giãi tán, trong tiếng vỗ tay vang dội. Đây, phần thưởng 

thật cao quý của quan khách dành tặng cho Ban Tổ 

Chức Hội Ngộ Bất Khuất. 

Tôi bước trở về bàn của mình, bàn của Đại Đội 

32. Từ xa, tôi thấy Phượng đang mở lấy chiếc nhẫn BK 

và mang vào ngón tay. 

Tôi đến, đứng sau lưng ghế ngồi của Phượng, ôm 

nhẹ vai nhà tôi, chờ lắng xúc động, cúi xuống hỏi nhỏ: 

-Nhẫn vừa tay phải không em?! 

Nhà tôi áp bàn tay đeo nhẫn lên tay tôi, mĩm cười. 

- Các anh tổ chức hay quá. Thật hào hùng và cảm 

động. 

Không phải đây là lần đầu tiên Phượng dự lễ có 

nghi thức chào cờ, hay nghi thức thủ kỳ. Nhưng đêm 

nay vô cùng sống động. Nghi thức khai mạc Đêm Hội 

Ngộ của Khoá đã làm nhà tôi xúc động và hãnh diện 

được làm người thân của Bất Khuất. 

Cám ơn nhà tôi! 

Cám ơn Ban Tổ Chức! 

Từ nay, bên tôi là một người bạn đời, tuy không 

có một thời Bất Khuất, nhưng từ nay sẽ cùng tôi mang 

giữ Một Đời Bất Khuất. 

Đêm về khuya, trời se sẽ lạnh, nhưng tình Bất 

Khuất xoay quần bên nhau vẫn ấm nồng, quyến luyến. 

Bạn bè Bất Khuất của tôi thế đấy! 

Bạn bè tôi đã trở về đây, trong tình đồng môn thật 

thắm thiết!  

Mừng cho bạn bè Bât Khuất của tôi còn được bấy 

nhiêu đây! 

Tưởng nhớ bạn mình đã sớm vĩnh viễn ra đi! 

Nhớ anh em hảy còn trong kềm kẹp của loài cộng 

nô! 

Bao nhiêu đứa còn sống, sẽ trở về đoàn tụ với anh 

em?! 

Thế đấy, đã sắp hết ngày Chủ Nhật, đêm vui Hội 

Ngộ sắp tàn. 

Đêm nay, Bất Khuất được chào mừng những bậc 

thầy, đàn anh, huynh đệ gặp nhau chung một niềm vui 

Hội Ngộ. Nhưng lưu luyến mấy, rồi cũng đến lúc phải 

chia tay. 

Cám ơn Ban Tổ Chức, cám ơn tất cả quý Niên 

Trưởng, Huynh Trưởng cùng bạn bè Bất Khuất đã cho 

tôi được trở về đây Hội Ngộ trong nghĩa tình Bất 

Khuất thật tuyệt vời. 

 

Chào Bất Khuất, 

 

CSVSQ Bùi Đức Tính 32 
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Những thằng chúng tôi 
CSVSQ Nguyễn Văn Quan 35 

 Sau chiến tranh, bây giờ chúng tôi không còn 

được cầm súng để được bảo vệ miền Nam quê hương 

tự do nữa. Thay sự kiện đó, chúng tôi được giã từ vũ 

khí miển cưỡng, lòng uất hận muốn gào thét cho hả 

cơn thịnh nộ của kẻ bại trận. Hàng vạn sĩ quan cùng 

binh sĩ đã bật khóc như những đứa con nít khi nghe 

lệnh đầu hàng. Trong cuộc chiến, chúng tôi đã chiến 

đấu hy sinh thân mạng mình để bảo vệ người dân miền 

Nam thân yêu được bình yên. Sau khi miền Nam bất tử 

vào cuối tháng 4/75, chúng tôi lại bật khóc, không phải 

vì chúng tôi không còn là người lính QLVNCH nữa, 

mà chúng tôi bật khóc đây cho người dân miền Nam, 

từ đây họ sẽ mất tự do, đời sống của họ sẽ bắt đầu khổ 

sở, bị lăng nhục tư cách làm người, bị đàn áp, ép 

bức…. mà trong đó lỗi tại chúng tôi, những kẻ bại trận. 

 Trong cuộc chiến, chúng tôi không làm mất danh 

dự của người sĩ quan hay binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 

chúng tôi chỉ không làm tròn trách nhiệm của kẻ cầm 

súng bảo vệ quê hương mình. Mặc dù trong cuộc 

chiến, những thằng bạn chúng tôi đã “lên lon giữa hai 

hàng nến”, vợ con họ phải sống thiếu thốn, vì chồng, 

cha... họ đã tử trận, hoặc những ông già, bà lão phải 

tiển con lên đường tòng quân nhập ngũ, mà trong lòng 

họ thật lo sợ. Họ sợ một ngày nào đó, con, chồng, 

cha... họ được lên lon với bảo quốc huân chương cùng 

với hai hàng nến... Những người bạn tôi, họ đã chết tan 

thây bởi pháo, hay chết tập thể khi phải giữ từng tất đất 

không cho cộng quân chiếm giữ, có nhiều thằng đã hy 

sinh một phần thân thể... Nhưng chúng tôi, những 

người trai thời lọan vẫn chấp nhận hy sinh để bảo vệ 

phần đất miền Nam, bằng chứng là chúng tôi vẫn chiến 

đấu cho đến ngày 30/4/75. Ôi ! còn nổi nào đau sót và 

nhục nhả cho thân phận của những kẻ bại trận. 

 Họ là những chiến sĩ bại trận trong một cuộc 

chiến mà thắng bại không phải do lòng anh dũng chiến 

đấu, hoặc họ không đủ năng lực lãnh đạo chỉ huy, mà 

cuộc thắng đã được định sẵn như một bàn cờ của 

những người từng là đồng minh, bạn của chúng tôi. 

Chúng tôi, những người lính trẻ, đã được bán đứng sau 

cuộc hội nghị bàn tròn hai bên, bốn phía, nói cho văn 

hoa là hội nghị hòa đàm cho hòa bình hoặc hiệp định 

Paris 1973. 

 Sau cuộc chiến, chúng tôi những kẻ bại trận như 

những con diều hâu gãy cánh, phải bị tù tội với danh từ 

hoa mỷ là “cải tạo” mà thực chất là người tù không bản 

án. Bị đầy ải, lăng nhục, với những bữa ăn không đủ 

dinh dưỡng, thiếu thốn.... Chúng tôi chết lần mòn vì 

không đủ sức khỏe, bệnh tật không có thuốc điều trị... 

Ối ! trên thế giới nầy có nhà tù nào như Việt Nam quê 

hương tôi ngày nay không? 

 Những kẻ chiến thắng đi vào miền Nam như 

những tên nông dân lạc hậu thời 1950, cái bản mặt 

vênh váo của những tên ngu dốt, đần độn... làm như ta 

đây là cái rốn của vũ trụ. Những câu chuyện hài hước 

của kẻ chiến thắng đã lòi đuôi sự dốt nát, nhìn thấy 

radio, xe đạp, máy xay sinh tố, đồng hồ… họ coi như 

là báu vật. Lúc nào họ cũng vênh váo khoe khoan là 

"chúng ông đi vào giải phóng cho chúng mầy được tự 

do", shit. Họ đâu biết rằng chính họ vừa được dân miền 

Nam giải phóng tư tưởng văn minh, tự do... họ đã được 

giải phóng cho cái ngu dốt của họ. Họ đâu biết rằng 

miền Nam chúng tôi, người có học thì càng phải biết lễ 

độ, nói năng hòa nhã, lịch sự, chỉ có những tên vô học, 

vô giáo dục, ngu dốt... nên mới nói lời thô lỗ văng 

tục… Ôi ! thời thế đảo điên cho nên thú đội lớp người 

đã xuất hiện. 

 Sau chiến tranh, những kẻ chiến thắng đã cai trị 

guồng máy xã hội bằng những người ở từ bưng biền, 

rừng sâu, hoặc đi bộ đội lâu năm, họ không có học 

thức, họ là những người không có năng lực lãnh đạo 

chỉ huy và được đào tạo từ những trường lớp chỉ huy 

như bọn thằng chúng tôi. Họ là con người nhưng 

không còn trí óc, họ giống như những con vẹt được 

dạy bảo cho nói những lời được nói, như ca tụng đảng 

lao động, sáng suốt, anh minh, các cấp bộ lãnh đạo 

phường quận thì dốt nát, chỉ biết hùa theo như những 

con vẹt được dạy bảo phải nói những danh từ hoa mỹ 

và rỗng sáo từ ngữ như độc lập, tự do, hạnh phúc. Ôi 

mỉa mai, chua xót cho thân phận làm người có miệng 

phải câm nín, có mắt cũng như mù, có tai nghe như 

câm điếc. Ôi thôi! độc lập gì mà chính phủ phải quỳ 

lạy, câm nín, ký tên lên những hiệp ước bất bình đẳng 

của Liên sô, Tàu cộng, Balan… Trường Sa, Hòang sa, 

thác Bản Gốc được dời cột mốc đi. Tự do gì mà nhân 

dân Việt Nam mở miệng ra là bị bọn công an bắt bỏ tù, 

tự do gì mà những thằng như chúng tôi bị cưỡng bách 

đi kinh tế mới, đi làm thủy lợi không công, hay nói 

chính xác hơn là nhà nước có trả công lao động bằng 

những miếng cơm, và chút ít tiền đủ uống cà phê buổi 

sáng, tự do gì mà con người không được chọn nghề 

nghiệp cho cuộc sống, tự do gì mà những bác sĩ, kỷ sư, 

hoặc những người có trình độ phải đi chăn trâu, cuốc 

đất, trồng khoai mì. Họ nói sau chiến tranh, nhân dân 

sẽ được hạnh phúc ấm no, thật vậy không các bạn của 

tôi ơi, nhân dân tôi ơi? 
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 Đừng nhìn những nhà cao mới được xây, hoặc 

những công trình cầu, đường… đã xây và đang được 

xây, mà đánh giá là sự thay đổi đời mới hạnh phúc ấm 

no. Hãy đi vào thành phố vào ban đêm qua những ngõ 

hẻm tối tăm, những người dân miền Bắc hay những 

người đi kinh tế mới không có nơi cư ngụ, phải sống 

lang thang ban ngày, đêm về tìm vào công viên hay 

ngõ vắng để có chỗ cư ngụ tạm cho ngày hôm đó. Bạn 

sẽ thấy hạnh phúc gì mà đa số nhân dân là nghèo đói, 

hằng ngày kiếm không đủ tiền mua gạo ăn, hãy đi lên 

những vùng kinh tế mới như Phạm văn Cội ở Củ Chi 

hoặc những vùng kinh tế mới lân cận Sàigòn vào 

những năm 1978-1985. Bạn sẽ thấy con nít mặc quần 

xà lỏn tới trường, ăn cơm độn bằng khoai mì, hay bo 

bo, lúc nào con người cũng cảm thấy đói, (họ không ở 

tù, nhưng thật ra nhân dân Việt nam chúng tôi đang ở 

tù chung 1 cái trại tù tập trung khổng lồ, mà tất cả mọi 

người đều phải bị bịt miệng, bịt mắt, bịt lổ tai, và phải 

che đi cái lương tâm con người của mình) cái nhà tù 

nầy thật là khủng khiếp và rung rợn nhất ở thế kỷ 20 

nầy. Bộ mặt thật ở thành phố Sàigòn (tiêu biểu cho 

Việt nam) thì sao? Lúc nào cũng có người giàu thừa 

thải tiền để ăn uống, tiêu xài thoải mái như bọn cán bộ 

cộng sản, bọn có chức có quyền, bọn công an ăn hối lộ 

trắng trợn, ngoài cái bọn nầy ra thì đa số thì sao ? Có ai 

thấy những em nhỏ đi bươi rác tìm thức ăn thừa, có ai 

thấy người mẹ vì nghèo quá phải bán thân xác của 

mình để có tiền mua gạo cho con, có ai thấy cảnh 

những em bé đứng chực chờ ở những quán phở, chờ 

khách ăn xong chạy vào chụp lấy cái tô phở chỉ còn là 

nước lèo có chút ít chất mỡ nổi lềnh bềnh trong tô phở, 

nếu may mắn còn chút ít bánh phở. Nếu bạn ngồi uống 

cà phê trong quán bạn sẽ thấy những em bé cầm những 

tấm vé số để mời bạn mua hộ để những em bé đó có 

bữa ăn đạm bạc với tương rau. Bạn đừng hỏi tôi tại sao 

trong giờ học mà những em bé đó phải đi bán vé số 

dạo hay đánh giầy? Vì nhà họ nghèo quá, cơm còn 

không có đủ ăn thì tiền đâu mà đóng tiền trường để đi 

học và còn nhiều cảnh thương tâm xảy ra... bạn cảm 

nhận đó là loại độc lập, tự do, hạnh phúc của Việt nam 

tôi đang được hưởng với 1 chế độ độc tài vô lương tri 

nhất trong lịch sử nhân loại. Chúng tôi những thằng 

từng cầm súng, giữ từng tất đất của tổ tiên và cảm nhận 

được những gì đau khổ mà nhân dân Việt nam đang 

gánh chịu, không có cảm giác nào đau khổ cho bằng, 

có bút mực mà chẳng thể viết nên lời, có miệng mà 

chẳng thể la lớn, có tay chân mà chẳng thể hành động, 

muốn hành động mà không có vũ khí, ôi đau khổ và 

xót xa cho những kẻ bại trận bị tước đi cái quyền cơ 

bản làm người.  

 

 Khi có một đám người nhân danh đảng để độc tài, 

bốc lột, đàn áp, để vơ vét của cải chung, họ đã lợi 

dụng, chức vụ và nhân danh nhân dân Việt Nam để 

mượn tiền ngoại quốc, ăn chận của công, cướp đất của 

dân, đàn áp nhân dân, họ đã không từ bất cứ thủ đoạn 

nào để làm giàu riêng cho cá nhân và gia đình của họ, 

họ đã phù phép, ma quỷ để biến cái chung thành cáí 

riêng, họ đã nhẩn tâm quên đi lương tâm con người, ôi 

thời thế đảo điên nên thú đội lớp người xuất hiện. Họ 

đã nhân danh nhân dân Việt nam để bán nước cho tàu 

cộng, có những kẽ đả nhân danh Việt Nam mượn tiền 

ngân hàng ngoại quốc để làm những công trình khởi 

đầu không có đọan cuối, số tiền nầy ai sẽ trả đây? Dân 

Việt nam sẽ trả và trong tương lai số nợ càng nhiều thì 

dân Việt nam sẽ è cổ ra mà trả, lúc đó bọn chóp bu đã 

biến mất rồi. Ai chịu trách nhiệm đây? Dân Việt nam 

chứ ai, một nước mà kẻ lãnh đạo không có lương tâm 

thì không làm thầy bói cũng biết vận mạng đất nước đó 

sẽ đi về đâu? Cái khốn nạn nhất là khi họ nhân danh 1 

cái gì của dân tộc như quyền yêu nước, vậy mà khốn 

nạn thay cho những người dám nói sự thật yêu nước thì 

họ lại bỏ tù, đàn áp thẳng tay, vậy thử hỏi đất nước nầy 

tương lai sẽ đi về đâu? Họ đã không có lòng yêu 

thương đồng bào ruột thịt thì làm sao họ lại có tình 

người, vậy họ có phải là thú đội lốt người không? Dù 

tôi có nói ra những tệ nạn xã hội, cảnh bất công, đàn 

áp, dân không có tự do… chế độ cộng sản nầy chỉ sụp 

đổ khi mọi người cùng đứng lên chống đối lại đảng độc 

tài nầy. Hãy đứng dậy đi đồng bào của tôi ơi! Mỗi 

người là 1 hòn than âm ỉ hoài thì nó sẽ bung lên cháy 

thôi. 

 Những thằng chúng tôi là kẻ bại trân, phải làm tất 

cả mọi nghề để kiếm sống, có thằng phải đạp xích lô, 

có thằng buôn bán chợ trời, có thằng bốc xếp, hay may 

mắn hơn là những thằng đã xuất ngoại hay vượt biên, 

dầu ở xứ người xa lạ, phải bôn ba trong cuộc sống, có 

thằng phải làm ca ba, bồi bàn, cu ly, có thằng thất 

nghiệp, có thằng kỷ sư, có thằng bác sĩ... Tất cả những 

thằng chúng tôi đã dành dụm từng đồng xu, cắc bạc 

gom góp được chút gì là gởi về cho thân nhân hay bạn 

bè hoặc những thằng nghèo hơn mình. Tôi biết có 

những thằng bạn tôi nghèo không tiền, nhưng mỗi lần 

có chuyện tương trợ là có tên nó đóng góp, có ai biết 

được là mỗi lần đóng góp như thế, cha con nó phải tiết 

kiềm từng đồng bạc xài trong tháng để khỏi thâm hụt. 

Có những thằng bạn tôi hàng ngày đi lượm thùng rác 

để sống mà khi có chuyện tương trợ anh em trong khóa 

là có tên nó, có những thằng hằng ngày đi bỏ báo, tiền 

đâu đủ sống mà nó vẫn nhịn tiền gởi về giúp bạn, ôi 

quý hóa thay 10$, 20$, 30$, 50$ hay 100$ tiền tình 

nghĩa nầy. Chúng tôi có những thằng bạn gia cảnh 
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khốn khổ, cần giúp đỡ, chúng tôi luôn tương trợ, tùy 

theo hòan cảnh mỗi người mà giúp đỡ, không có bó 

buộc gì cả . 

 Còn có những thằng chỉ còn độc cước mà vẫn bôn 

ba liên lạc cho anh em, có thằng thì chuyên làm việc 

không công giúp những đồng bào nghèo. Đây mới gọi 

là tình người của những thằng bại trận như chúng tôi. 

 

CSQVQ Nguyễn Văn Quan 351 

 

 
 

 
 

 

 

Bạn tôi đó ! 
 

Chàng ngẩng cao đầu , nhìn kiêu hãnh. 

Mắt rạng ngời lấp lánh hào quang. 

Vung mạnh tay phất lá Quân Kỳ, 

phần phật bay trong gió mùa Xuân. 

 

Trong cái nắng chói chang hy vọng, 

chàng sải chân điệp khúc quân hành. 

Đều nhịp bước gõ mạnh niềm tin 

vào ( những ) trái tim tràn trề mong ước. 

 

Bạn tôi đó ! Vẫn là tuổi trẻ, 

vẫn còn nguyên sức sống hào hùng. 

Tôi dõi theo dáng chàng, ngưỡng mộ, 

thay chúng tôi, 

Bạn miệt mài giữ ngọn lửa thiêng. 

 

Long Trà 334 

 

Bạn tôi  
 

Bạn tôi đó anh B I Đ C T NH 

Mắt hiền hoà vầng trán thông minh 

Niềm kiêu hãnh chàng trai Bất Khuất 

Gương sáng ngời giữ vững lòng tin 

  

Tôi ngưỡng mộ anh B I Đ C T NH 

Dáng uy nghi của một chiến binh 

tay đánh đều bước chân gõ nhịp 

Nhìn anh đi trông thật thắm xinh  

 

        Ng   h ng 332
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NIỀM VUI QUÂN TRƯỜNG 

  

 Quân trường, có ai nói vui bao giờ? Những anh 

em trai trẻ một thời bắt đầu làm lính nơi quân trường, 

cứ phải vừa ách ê một hai ba bốn vừa phải hát “thao 

trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đỗ máu” một cách 

khô khan cằn cỗi và công việc thì chạy không kịp với 

thời gian đong đưa. Ai tìm đâu cho ra được nụ cười mà 

nói vui với vẻ cho đời một chút thảnh thơi, thoải mái? 

Sáng mờ mờ tinh sương đã ơi ới nhau thức dậy mà vật 

lộn đến đêm tối. Người ta hết sức khắc nghiệt bắt làm 

đủ thứ trên đời. “Quân lệnh như sơn” ai dám nhúc 

nhích mà nói qua nói lại! “Thi hành trước, khiếu nại 

sau” ai dám chần chờ mà hỏi tới hỏi lui. Ăn uống, 

không kịp ăn uống. Ðái ĩa cũng không kịp đái ĩa nữa 

là. Gần như không một ai có dư chút thì giờ để lên 

được nửa câu vọng cổ “ôi nhìn trời hiu quạnh…” mà 

than trời thở đất. Cả ngày, quần quật một cách vội vàng 

mà kỹ thì hết sức là kỹ những công việc chà láng giao 

thông hào, vệ sinh doanh trại, vệ sinh cá nhân, gọn 

gàng chỗ ăn chỗ nằm, mau mau lót bụng lót dạ một cái 

gì, quân trang quân dụng đi bãi, ngủ gục nghe giảng 

chiến thuật, “tùng thiết” chạy hộc hơi, leo trèo trên 

thang cao, bò trườn dưới đất nóng, nhảy chạy đoạn 

đường chiến binh, bắn đùng đùng đạn mã tử điếc tai, 

chùi súng, khám súng bở hơi tai, đánh giầy bóng lộn, 

chùi bút nịt sáng lạn…Bung việc ra là ngủ, là ngáy 

ngay mà chờ tiếp tục ngày mai như mọi ngày. Ðúng, 

anh em bạn của chúng ta từ đâu đâu về ban đầu lạ, sau 

là chiến hữu, thường cùng nhau tả oán “nỗi đau không 

rời”, rằng: “quân trường là lò luyện thép, nơi huấn 

nhục đời người, địa ngục đọa đầy thân xác, trung tâm 

tàn phai tuổi ngọc…”. Cuộc đời luôn luôn có hai mặt. 

Hai mặt là đen với trắng, phải với trái, buồn với 

vui…trong cái đau khổ có cái hạnh phúc; trong nước 

mắt có nụ cười. Cho nên “có một điều chắc chắn là 

không có một điều gì chắc chắn hết”. Chính vì vậy, nơi 

quân trường dẫu là “lò luyện thép”, là “nơi huấn nhục 

đời người” vân..vân…người ta vẫn bắt gặp những nụ 

cười “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng”, không 

phải nụ cười “cười ra nước mắt”. Tôi, đời trai thời 

chinh chiến đã qua nhiều quân trường, nhưng kỷ niệm 

những nụ cười “cười sằng sặc”, những nụ cười “cười 

toe toét miệng” thì ở quân trường Trường Bộ Binh Thủ 

Ðức là đáng nhớ nhất và đáng nói tới nhiều nhất. 
 Mấy tháng trước mới vừa đi chơi với mấy thằng 

bạn nối khố thời học Trung Học Phan Bội Châu Phan 

Thiết, Chu Văn An Sài gòn, đứa nào đứa nấy chải 

chuốt lắm! O bế tới, o bế lui vẫn là cái đầu. Cái đầu, 

đứa thì tóc để “một mái”; đứa thì bờm xờm “hippi”; 

đứa thì tóc “tém đuôi vịt”; đứa thì “demi court”… 

 
Những Tân Sinh Viên Sĩ Quan 

  
Ai mà làm hư cái đầu thì “chết với tao”. Thằng Nghê, 

người cùng xóm với tôi ở Ðức Long, cái thằng đeo lon 

Chuẩn Úy chưa ấm ấm cái vai thì đã chết ngay ngày 

đầu tiên ra trận ở Hòa Tân, Gò Công đã gây lộn và “từ” 

ông Tư Thâu đã “hớt bậy hớt bạ cái đầu tao dưỡng gần 

hai năm nay”. Còn ông Bình, cái ông nhát gái phải mất 

tiền bao bạn bè uống nước rau má thời học Chu Văn 

An thì lúc nào cũng xênh xang quần áo. Vải phải hàng 

Anh Quốc và luôn luôn áo bỏ trong quần, tay áo cài 

khuy “manchette”. Anh ta thường bảo với bạn bè rằng 

“ai mà làm hư cái “plis” quần của tao như kêu cha tao 

mà chữi”. Vậy mà bây giờ, tôi lại gặp mấy đứa tụi nó, 

đứa nào y như đứa nào “đầu giống Ông Thầy Chùa”, 

còn lòi chình ình mấy cái thẹo to quá là to, dấu vết hồi 

nhỏ đánh lộn nhau. Quần áo của hết thảy tụi nó đều 

thùng thình thụng thịnh lại thêm cát bụi quân trường 

không sạch sẻ chút nào, nhìn thật “không giống ai”. 

Giày thì giày “Botte de Sault” vừa xấu xí lại vừa nặng 

nề. Da thịt đứa nào y như đứa nấy đen như Người 

Thượng Rhadé, Djarai. Gặp nhau, ai lại không cười!? 

Có điều, tụi nó cười tôi biết “cười ra nước mắt”. Còn 

tôi, tôi “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng”. 

 Tôi có bao giờ quan tâm ăn mặc, chưng diện đâu 

mà có cái hư, có cái mất mà giận, mà buồn, mà tức 

người ta? Dù là kiểu cười nào, tôi dám cả quyết, dám 

cam đoan ông bà nào, già trẻ nào nhịn mà không cười, 

dù nhếch môi thôi, tôi cũng xin bái phục làm sư phụ có 

công lực thượng thừa đến mức có mắt mà không nhìn 

thấy gì hết, không cười. Và một khi nhiều đại đội 

ngang dọc đụng với nhau, những Sinh Viên Sĩ Quan 

mới mẻ, quân phục còn lượm thượm, người ngợm còn 

nhếch nhác, thân trai còn“liễu yếu đào tơ” vừa đi theo 

nhịp đếm “một, hai, ba bốn” vừa cứ hùng dũng nhưng 

yếu xìu “dù ngàn hiểm nguy quyết chí. Một lòng thề 
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luôn nêu danh “Sinh Viên Sĩ Quan Thủ Ðức” hùng 

anh” hay “đường trường xa muôn vó câu bay dập dồn.  

 
 Ðoàn hùng binh trong sương lướt gió reo vang” 

hay “cố lên, cố lên, dù nhọc nhằn, da chan mồ hôi pha 

máu hồng viết thành sử xanh”, ai tôi không biết, tôi 

không cười, không chịu nổi…Bởi vì, cái non choẹt, cái 

vụng về, cái xô bồ của những người lính mới tò te nầy, 

ai nhìn mà không cười cũng là lạ, nhất là cho những ai 

đoạn đường mình mới đi qua. Nói gì những ai ngoài 

kia, ngoài bốn ụ đất cao to và dài một chiều dài các 

tuyến A, B, C, D của nhà trường, có biết gì đời lính 

đâu thì họ cười lăn cười ngả là cái chắc. Chỉ mới ngày 

đầu ở Vũ Ðình Trường được giới thiệu các ông Sĩ 

Quan Ðại Ðội 37, Tiểu Ðoàn 3 cũng đã muốn cười mà 

không dám cười rồi. Ai đời một ông Ðại Úy sẽ là Ðại 

Ðội Trưởng của mình cao thì cao lêu nghêu mà hai 

chưn lại nhỏ quá là nhỏ như hai ống thổi lửa mà dài 

cũng dài thiệt. Ðàn bà chắc chắn ổng sẽ được danh 

“trường túc bất tri lao”. Còn đàn ông, ổng được gì nhỉ? 

Chắc chỉ được anh em tặng liền cho một cái tên, đúng 

hơn là một bí danh “Ðại Úy Cò” là đúng hơn hết. Ðứng 

kề bên ổng là ông Chuẩn Úy vừa xấu trai chi lạ lại vừa 

thấp lè tè quá sức. Chuẩn Úy đứng gao lắm cũng chỉ 

ngang nách “Ðại Úy Cò” mà thôi. Về sau Sinh Viên Sĩ 

Quan Ðại Ðội 37, nhất là Trung Ðội 3 của ổng ban cho 

ổng một biệt danh là “Chuẩn Úy Lùn Gieo Máu Lửa”. 

Không xa ông Ðại Úy với ông Chuẩn Úy, một ông 

Thiếu Úy sau là Trung Ðội Trưởng Trung Ðội 2 của 

tôi, miệng dù ngậm kín cách mấy, người ta cũng thấy 

ổng bị sứt môi trên. Ổng dính ngay cái tên “Thiếu Úy 

Không Môi Mép”. Tại sao đặt ổng là “Thiếu Úy Không 

Môi Mép”? Mấy anh hiểu chuyện trả lời: “Có 3 cô bạn 

thợ may “tìm bạn bốn phương” trong báo Tiền Phong 

được 3 anh. Một anh “không có chưn đứng trong xã 

hội”. Một anh “không có môi mép với người ta”. Một 

anh “không khả năng ăn nói với đời. Hóa ra, anh 

“không có chưn đứng trong xã hội” là người chỉ có một 

chưn. Anh “không có môi mép với người ta” là người 

bị sứt môi trên. Anh “không khả năng ăn nói với đời” 

là người mắc tật “ngọng”. Một khi cả ba ông đứng 

trước hàng quân của đại đội, tiếng xì xào như làn gió 

rít, anh em thường cười khúc khích. 

  

 
 

 Cười khúc khích không phải cái trời sinh ra cái gì 

cho mấy ổng, mà cười khúc khích là cười cái các ổng 

ưa ta đây mà huênh hoang, huếch hoác như hề. Và khi 

“tan hàng, cố gắng” thì cười khúc khích thành “cười 

sằng sặc”, “cười toe toét miệng” cũng chẳng có lạ lùng 

gì. Ai bảo quân trường không có nụ cười? Ðại đội của 

tôi có một anh gốc Nghĩa Quân, không nhớ chắc tên, 

có thể là Trí, người Phú Yên chạy chọt làm sao mà làm 

được chức Thư Ký Ðại Ðội. Khỏe thì có khỏe thiệt, 

nhưng bị “dũa” dài dài. Cho nên, tôi cũng “đếch” nhận 

ba cái “chức sắc” trốn đi bãi đó, nói gì đến lo với lót, 

chạy với chọt mà mất công mất của lại mất danh . Trí 

mắc một thứ bệnh trời ơi đất hỡi là “Trĩ”. Trí phải chịu 

chết cái tên danh chính,ngôn thuận là Trí Trĩ. Trí Trĩ đi 

tới đâu, người ta cười đến đó, cười ngặc nghẽo, cười 

lăn cười lóc, “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng”. 

Có ai cười cái bệnh của anh ta đâu? Thương và đau 

giùm cho ảnh không hết! Ngay cả anh ta diễn tuồng 

loay hoay như đàn bà đẻ, như thằn lằn đứt đuôi. Khi đi, 

Trí cứ ịn ngón tay trỏ vào đít sợ “con trê” nhảt tọt ra. 

Khi đánh máy thì ngồi nhấp nha nhấp nhỏm kiểu nước 

lụt, sợ đau cái trĩ dưới xương khu. Người ta cười là 

cười ảnh sợ gì mà sợ đến són đái, sợ đến rịn cứt ra 

quần. Mấy lần bị Ðại Úy Cò xì nẹt, nói theo tiếng Pháp 

là “s’enerve” thì ba hồn chín vía của ảnh chạy trốn đâu 

mất tiêu, chỉ còn một chút tỉnh táo mà nói “tao đi thay 

quần”. Người ta cưòi bể bụng với Tùng Lâm, Thanh 
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Việt nhưng chắc không ai mà không cười đến chết đi 

được khi thấy Trí Trĩ lúc bấy giờ đang “đau khổ vì 

bịnh trĩ”! Ðại đội 37 của tôi có 141 Sinh Viên Sĩ Quan 

mà có, nếu tôi không quên, chỉ 5 cái cầu tiêu vừa cho 

đại tiện vừa cho tiểu tiện. Cùng thức một lượt, cùng “đi 

cầu” một lượt tránh làm sao không sắp hàng rồng rắn 

mà chữi nhau như hàng tôm hàng cá! Anh trong cầu 

chưa kịp rặn của quý ra thì mấy anh ở ngoài đã la ơi ới 

“cái thằng ĩa gì mà ĩa lâu như rùa”. Anh chàng Thọ, 

Thọ Quốc Gia Hành Chánh, có tên Thọ Dâm Dục 

không nén nổi, đành “phẹt” ra cái quần treillis cho 

xong nợ đời mà “đụ má, tao ĩa đầy quần rồi”. Ðằng kia 

anh chàng Nghi, người Nùng ở Ðức Trọng, Tuyên Ðức 

kẹt đái, đái bậy vào người đứng trước để khỏi chờ mất 

công. Không may bị Thiếu Úy Lượng, Trung Ðội 

Trưởng Trung Ðội I bắt được và phạt Nghi chạy 30 

vòng sân đại đội, vừa chạy vừa la to “tôi không bao giờ 

phóng uế bừa bãi nữa”. Mấy đứa anh em chúng tôi 

người trong cuộc, dù đang dầu sôi lửa bỏng với cái 

bụng là “vùng xôi đậu” cũng phải “cười sằng sặc”, 

“cười toe toét miệng”. Cái cảnh đứng chờ đái, ĩa trong 

Trường Bộ Binh Thủ Ðức có lẻ nặng nề, éo le hơn 

những quân trường tôi đã đi qua. Ai mà nhìn vào hoạt 

cảnh lúc đó, không tức, không giận không buồn cười 

quá sức thì đúng là người sắt đá, vô tâm, vô trí. Trong 

trường, các Sĩ Quan Cán Bộ, các bảng viết nguệch 

ngoạt mấy chữ treo quanh vòng thành đại đội đều ra 

lệnh “cấm ăn quà rong”. Nhưng lệnh là lệnh, dòm dáo 

dác không thấy ai thì mua cứ mua, có “chết thằng Tây 

nào?”. Bởi trong quân trường, ai cũng biết rằng Sinh 

Viên Sĩ Quan đâu có lúc nào dư thì giờ. Không “tiện 

đâu làm đó” thì dễ như chơi không kịp giờ giấc mà bị 

“hít đất”, “nhảy xổm”, “trùm poncho”, “cúp phép”, 

“phạt dã chiến”…Mấy ông Sĩ Quan Cán Bộ thì núp 

trong Văn Phòng Ðại Ðội nhìn ra, chờ bắt “mấy con 

nhạn là đà”. Mấy anh chàng Sinh Viên Sĩ Quan thì “ba 

chớp ba nháng” mua cứ mua cho thật mau mà “dzọt”. 

Nhưng anh bạn Mỹ là Kỷ Sư Nông Lâm Sức; anh bạn 

Kham là Nhà Văn trẻ bị Ðại Úy Cò bắt tại trận, bị phạt 

“móc giò” mà uống, mà ăn. Móc giò là móc hai chân 

lên lan can trước của doanh trại đại đội, đầu chúc 

xuống, hai tay chống. Anh Mỹ thì “ăn cách nào không 

biết cho hết gói xôi”. Anh Kham thì “uống cách nào 

không biết cho hết ly cà phê sửa”. “Quân lệnh như 

sơn”, ai dám cải. Vậy mà anh em đang trong hàng ngũ 

đại đội sửa soạn đi bãi cũng khúc khích. Cho đến khi 

Ðại Úy Cò, Chuẩn Úy Lùn Gieo Máu Lửa không dấu 

được cái cười xí xóa thì toàn thể đại đội “cười sằng 

sặc”, “cười toe toét miệng” dù cười là cười vô tình trên 

sự đau khổ của hai người anh em bạn. Những ngày đi 

bãi học Chiến Thuật, học Tác Xạ, học Pháo Binh, học 

Chống Biểu Tình…đâu có gì là lạ. Lạ là lạ những bài 

học “Trung Ðội Tấn Công”, “Ðại Ðội Lục Soát” 

vân..vân… có phe ta, phe địch “oánh” nhau dữ dội 

bằng đạn mã tử kêu chạch chạch, bốp bốp… cũng tơi 

bời khói lửa. Thọ Dâm Dục to con lớn xác nhất của đại 

đội và Thọ Luật Sư thì yểu điệu thục nữ như cô gái 

Kim Long, Huế lúc nào cũng xin cho được làm Việt 

Cộng. Làm Việt Cộng là làm giả VC núp trong bóng 

mát vài lùm cây nơi bãi tập khô khan, nóng cháy. Các 

anh em còn lại làm Lính Việt Nam Cộng Hòa đang 

hành quân dưới trời nắng chết cha và mệt thì cũng mệt 

chết cha. Những “chàng tuổi trẻ vốn giòng hào kiệt” là 

những Sinh Viên Sĩ Quan đóng giả Lính Việt Nam 

Cộng Hòa tấn công, chiếm mục tiêu, lục soát mấy ổ 

phục kích của VC là Thọ Dâm Dục, Thọ Luật Sư…thì 

đấm giả, đánh giả. Nhưng mấy thằng chịu nắng chịu 

mưa đâu để mấy thằng núp bóng an nhàn, “ngồi mát ăn 

bát vàng” khỏe re, nên đấm, đánh liên miên những cái 

đấm giả cũng hơi mạnh tay, những cái đánh giả cũng 

hơi mạnh tay như đánh thiệt. Thọ Dâm Dục ăn to nói 

lớn, la lên “đụ má, sao đánh nhiều quá dzậy”, “sao 

đánh đau quá dzậy”. Thọ Luật Sư thì “răng đánh mạnh 

rứa”, “răng thụi đau rứa”. Mấy anh đóng giả Lính Việt 

Nam Cộng Hòa “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng”. 

Trong quân trường, nhất là Trường Bộ Binh Thủ Ðức, 

chuyện phạt là thường. Phạt đủ thứ, đủ kiểu, đủ điệu. 

Phạt cá nhân. Phạt tập thể. Một bữa từ Bến Nọc vào 

Cổng Số 9, Ðại Ðội 37 của tôi mới vừa tấp trái vào 

Nhà Bàn ăn cơm trưa trể. Vì sơ xuất của anh Tuần Sự 

Ðại Ðội cũng như anh Ðại Ðội Trưởng Tác Chiến mà 

đại đội bị phạt tập thể ngay nơi sân trước Nhà Bàn, 

dưới ánh mặt trời chói chang. Tất cả bị bắt nằm xuống, 

mặt nhìn lên trời, súng để bên phải, ba lô gối đầu, hai 

chưn gát “chữ ngũ”, miệng phải hét tới hét lui cả 10 

phút “mặt trời đã ngủ yên, xin mặt trời hãy ngủ yên”. 

Mình không thấy mình “không giống con Giáp nào” 

nhưng liếc trái, liếc phải thấy anh em mình đó, không 

nhịn được cười. Rồi, tất cả hét thì hét nhưng “ăn gian” 

được một chút thời gian là cứ cười tủm tĩm, cười kín 

hai hàm răng. Dĩ nhiên là đừng để mấy ông Sĩ Quan 

Cán Bộ thấy. Thấy là chết cha, ai không biết! Khi được 

đứng dậy, anh em nghe nhiều tiếng cười “cười sằng 

sặc”, “cười toe toét miệng”, tiếng cười của mấy cô, 

mấy bà ở Khu Sinh Hoạt nằm bên kia đường. Chúng 

tôi, đâu có “mắc cở” gì ba cái lẻ tẻ đó nơi quân trường. 

Ngay cả chúng tôi, nhiều người cứ cười, cười hoài vì 

nó “ngộ”, nó “kỳ”, nó “mắc cười thấy mẹ”, huống gì 

người ta, người ngoài, người đàn bà,con gái. Hôm học 

Tác Xạ, một anh bạn trẻ tên Bơ trong Trung Ðội I vô ý 

một chút mà quên “người đâu súng đó” đã bị Thiếu Úy 

Không Môi Mép phạt “súng cầm tay” chạy 30 vòng 
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sân đại đội, vừa chạy vừa la “súng là vợ, tôi không bao 

giờ bỏ súng”. Anh em, người ăn, người uống, người lặt 

vặt chuyện nầy chuyện kia để đi bãi, nhìn Bơ ai cũng 

cười quá trời. Cười to nhất vẫn là ông to con lớn xác 

nhất Thọ Dâm Dục. Ổng cưòi dai, cười dài, cười lâu, 

“cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng” còn một chút 

nữa là bị Thiếu Úy Lượng của Trung Ðội I bắt ra phạt 

rồi. Mới mấy hôm trước đó, Thọ Dâm Dục đã bị cả 

một tiểu đội Huynh Trưởng đứng giăng hàng phạt “30 

cái hít đất”. Hít cách nào cũng bị mấy Huynh Trưởng 

chê là “ngỗng đầu”, “ngỗng đít”, dợt cho nhừ xương 

vẫn chưa đếm tới số 2, số 3 được, nói gì tới “30 cái hít 

đất”. May có mấy Siêu Huynh Trưởng đằng xa kia đi 

tới, mấy Huynh Trưởng nầy cũng ngán nên mới buông 

tha. 

  

 
Hít đất 

  

 Về Ðại Ðội, gặp chúng tôi, dù Thọ Dâm Dục đang 

thở không ra hơi, cũng ráng chữi thề “đụ má, mấy 

thằng Huynh Trưởng nó chơi tao quá mậy”. Ðại Úy Cò 

nghe được, bắt phạt Thọ Dâm Dục “30 cái nhẩy xổm”. 

Thử tưởng tượng, Thọ cao to, mập mạp, “nhớt” lại 

vụng về nữa… mà nhẩy xổm thì “không giống ai” một 

chút nào. Trông ổng hai tay bắt chéo đằng trước, hai 

ngón tay cái và trỏ nắm chặc 2 cái lổ tai mà nhảy cao 

một chân đá ra trước một chân xoạt ra sau một cách 

nặng nề, ô dề và thở ột ột như heo bị khiêng đi làm thịt. 

Không ai nhịn được cười, không phải cười một người 

bạn bị nạn mà cười hoạt cảnh Thọ Dâm Dục đang diễn 

tuồng quá vụng về, dở ẹt. Trong đại đội, có anh cao to 

quá là cao to như Thọ Dâm Dục nhưng cũng có anh 

thấp lùn, bé tí tẹo như Cường Con, gốc Giáo Sư ở Huế, 

lúc nào cũng phải đi sau cùng hàng quân của đại đội. 

Súng M.16 mà Cường Con mang, mũi đã là đà trên 

mặt đất rồi. May là súng M.16, nếu là súng Garant thì 

Cường Con chỉ có nước cầm, vác, bồng mà thôi. Ði 

Ðoạn Ðường Chiến Binh, anh em trong đại đội lúc nào 

cũng phải “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng” hai 

ông nầy. Ông Thọ Dâm Dục thì bị móc, bị kẹt, bị xước 

khi bò, trườn, lết qua lớp kẽm gai ngoằng nghoèo, 

chằng chịt, thấp chủn. Ông Cường Con thì khổ lắm 

mấy cái hầm,mấy cái hố “đào chi mà đào sâu dữ 

rứa, Lễ Gắn Alpha mần răng bò lên”. Anh ta cứ trèo 

lên, tụt xuống đỏ cả mặt, tía cả tai, mồ hôi thắm ưới bộ 

treillis. Tưởng “dã tràng xe cát Biển Ðông”, nhưng 

cuối cùng Cường Con cũng bám víu mà lên được. Lên 

được, Cường cũng ráng nở một nụ cười, dù là nụ cười 

méo miệng và cũng ráng mở miệng, dù là mở miệng 

nói gỡ gạc: “quân trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt 

đổ máu”. Chuẩn bị cho ngày Lễ Gắn Alpha, anh em 

bảo nhau xuống Khu Sinh Hoạt ở Tuyến B mua băng 

vệ sinh. Ai cũng biết, sân Vũ Ðình Trường toàn đá 

dăm, sạn nhỏ, quỳ gối xuống đó đầu gối chỉ có “chết 

tới bị thương”. Hôm đó, tôi cũng xuống mua 2 cái, một 

cho tôi và một cho Sơn Rhadé. Mấy cô Nữ Quân Nhân 

đứng kế bên đang mua viết, giấy chắc để viết thư cho 

“bồ” lên tiếng chọc quê “chỉ ở nhà, sao anh biết chỉ 

“có” mà mua nhiều dữ vậy”. Tôi, thằng mặt lì, ba hoa 

nói: “biết mấy cô ở đây “có”, tôi mua biếu vậy mà”. 

Trời ơi! Mấy cổ “cười sằng sặc”, “cười toe toét 

miệng”. Ðằng kia, mấy ông bạn đồng Khóa 6/70 của 

chúng tôi đang đứng mua ba cái lăng nhăng băng vệ 

sinh cũng “cười sằng sặc”,“cười toe toét miệng”. 

  

 
  

 Trong Trường Bộ Binh Thủ Ðức, từ Cổng Số I đi 

vào, qua khỏi Ðồn Quân Cảnh 301 một đoạn, nằm phía 

tay phải là dãy nhà Nữ Quân Nhân. Mấy cô Nữ Quân 

Nhân ở đâu không biết, chứ ở đây các SVSQ coi chừng 

bị “ăn thịt”, bị “nuốt” như chơi. Anh em cứ bảo 

nhau“chốn ấy hang hùm, chớ mó tay”. Có ai nghĩ ra, 

Trường Bộ Binh Thủ Ðức toàn “đực rựa” mà tôi dám 

cam đoan, tôi dám “cá” với bất cứ ai không nơi nào 

trên đất nước Việt Nam Cộng Hòa xài nhiều băng vệ 

sinh hơn. “Ði Dây Tử Thần”, có nhiều anh em ngán 

biết mấy. Quân trường, ngán chừng nào, Huấn Luyện 

Viên lại bắt tập nhiều chừng nấy. Ở Trường Bộ Binh 

Thủ Ðức, dây tử thần là hai sợi dây thép căng cứng, 
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được treo từ một đồi cao chót vót, chạy qua một hồ 

nước thăm thẳm phía dưới và tới một cột xi măng xa 

xa đằng xa. Sinh Viên Sĩ Quan 2 tay cầm 2 cái róc 

rách, người Huấn Luyện Viên đẩy nhẹ xuống. Gió thổi 

vù vù nghe rào rào bên tai. Ngọn cờ đỏ phất, mình thả 

tõm xuống. Có người không lội được. Có người đau 

mình đau mẩy. Nhưng khốn nạn nhất vẫn là mấy anh 

bị “thằng nhỏ tao đau quá” mà vừa đi vừa bụm nó lại. 

Nhìn mặt méo mó, nhăn nhó của họ, anh em với nhau 

thông cảm hết sức. Nhưng bảo những ông vui tính 

đừng “cười sằng sặc”, đừng “cười toe toét miệng” thì 

khó như bắt thang lên hỏi ông trời. Ở Khu Tiếp Tân 

nằm bên phải Cổng Số I, sát Tuyến B những ngày Chủ 

Nhật thật ồn ào, thật náo nhiệt và vui thì hết nói. Tiếp 

Tân là tiếp thân nhân, bè bạn của các Sinh Viên Sĩ 

Quan không đi phép hay bị cúp phép. Dĩ nhiên, Trường 

Bộ Binh Thủ Ðức mà những người vào học là những 

thanh niên tuổi đời còn trẻ trung hung sức. Người thăm 

nhiều nhất vẫn là những nữ sinh viên, nữ học sinh là 

những người tình thề non hẹn biển. Mỗi cặp tình nhân 

chọn cho mình một chốn bình yên mà tâm sự chuyện 

tình hai đứa mình. Họ rủ nhau cùng hát bài ca Xích Lại 

Gần Anh Tí Nữa của Mặc Thế Nhân: “xích lại gần anh 

tí nữa đi em. Sao em ngồi xa anh thế?...Nào có ai đâu 

mà em ngại, để rồi ngồi xa cách nhau!”. Vì quá say sưa 

đồng ca, anh với em đã không để ý đến mấy thằng bạn 

tinh nghịch đang nhìn mình mà chúm chím cười. Ngày 

tàn một Buổi Tiếp Tân, về doanh trại đại đội, mấy 

thằng bạn “quỷ tha ma bắt” đó kể toẹt loẹt chuyện đời 

ngoài Khu Tiếp Tân hồi sáng ra mà “cười sằng sặc”, 

“cười toe toét miệng”. Ai bảo quân trường không có 

niềm vui và nụ cười? Vui là vui thiệt, không phải “vui 

là vui gượng kẻo là”. Cười là cười thiệt, không phải 

cười là “cười ra nước mắt”. Những trưa trong Ðại 

Giảng Ðường, thường được Sinh Viên Sĩ Quan gọi là 

Ðại Hỏa Lò, vì nó nóng sao mà nóng quá sức! Không 

nóng sao được, một nhà lớn thì lớn thiệt mà làm bằng 

tôle với tôle đem nhốt cả mấy trăm mạng người vào 

những trưa Hè nóng như thiêu như đốt của cái nắng 

“Trên Ðồi Tăng Nhơn Phú”. Ai còn tâm dạ đâu nữa mà 

“nhìn đồi xa xa muôn trùng. Mịt mờ xanh xanh cây 

rừng. Ghìm chặt súng hát ru cuộc tình mù sương” của 

Vũ Ðức Sao Biển ở Ðại Ðội 33, Tiểu Ðoàn 3 Khóa 

6/70!? Vậy mà, nhìn tới nhìn lui cũng thiếu gì những 

người anh em bạn vốn thiếu ngủ hết sức, đang há hốc 

mồm ngáy to hơn cả người ta “hò kéo gỗ” không màng 

thế sự chung quanh. Nhịn gì nhịn, mình cũng không 

nhịn cười được. Ngủ thì ngủ đi một cách im lặng, ai 

đời còn nầy còn kia để bị “bể dĩa” mà lảnh 30 cái hít 

đất, 30 cái nhảy xỗm cho vỡ mộng “Giấc Nam Kha”. 

Một anh bạn trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” nhất của Ðại 

Ðội 37 của tôi “lì” hơn hết. Vào, lúc nào cũng ngủ. 

Ảnh ngủ mê ngủ mệt đến mơ về quê Bình Ðịnh của 

mình mà đi chơi với bồ, mà đánh lộn với tình địch, mà 

bị Quân Cảnh “hốt”…mà la hét như ngoài mặt trận. 

Dầu trong giờ “Liên Hợp Binh Chủng” nhưng hằng 

mấy chục người kế bên cũng phải “cười sằng sặc”, 

“cười toe toét miệng”, ồn ào biết mấy. “Anh bạn trẻ 

“ăn chưa no, lo chưa tới nhất của đại đội” nhận lệnh 

“Phạt Dã Chiến” một tuần. Tất cả Sinh Viên Sĩ Quan 

hiện diện được cảnh báo rằng “học là học nghiêm 

chỉnh, không thì đeo cánh gà”. 

  

 
  

 Một chiều chập choạng tối, tiểu đội của tôi di 

chuyển từ doanh trại đại đội gần Cổng Số 9 qua Vũ 

Ðình Trường để bàn giao gác Tuyến D, Khu Thiết 

Giáp. Khi đến Trung Nghĩa Ðài, thì bị một tốp đàn anh 

Khóa 5/70 chận lại, phạt mấy chục cái hít đất. Quân 

trường đừng hỏi “tại sao mà phạt”. Bởi vì, quân trường 

là nơi huấn nhục, nơi trui rèn kỷ luật quân lệnh, nơi 

luôn luôn bắt phải chịu áp lực khốc liệt cho chiến 

trường ngày mai xông trận. Mấy anh Huynh Trưởng 

Khóa Ðặc Biệt nầy, chúng tôi đã biết quá trời, quần 

mấy tên Khóa 6/70 Thuần Túy chúng tôi không một 

chút nương tay. “Hít thì hít”, mấy anh em chúng tôi nói 

nhỏ với nhau và cũng không quên nháy mắt ngầm bảo 

với nhau là “nằm”. Chỉ đủ cho Huynh Trưởng đếm 

“một” và “hai” thì cả chục chúng tôi “nằm vạ”, nhất 

định không đứa nào lên. Huynh trưởng la, hò, hét, 

thét…mệt quá, làm gì bây giờ. Huynh Trưởng đành để 

mấy thằng “lì như trâu” đi đổi gác cho kịp giờ. Thật 

mà nói, chống tay xuống đây toàn là đá, sỏi, sạn nhọn 

hoắc mà hít đất với trên người mang nón sắt, súng, 

đạn, ba lô, mùng, chăn… thì không những đổ mồ hôi 

mà còn đổ máu là cái chắc. “Huynh trưởng bỏ đi, thì 

đàn em bỏ phạt, đứng dậy “cười sằng sặc”, “cười toe 

toét miệng” một cách hả hê. “Ði Tuyến”, nhà trường có 

4 tuyến A,B,C,D như đã nói ở trên, nhưng Tuyến C 
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nằm ngang Cổng Số 9 nhìn ra ngoài kia Bến Nọc mịt 

mùng là tuyến được lưu ý về an ninh nhiều nhất. 

Những ngày không đi bãi hay không được đi phép, 

Trung Ðội 2, Ðại Ðội 37 của tôi mỗi khi làm tạp dịch ở 

đây, ông bạn Luật Sư Thọ được đề cử làm đại sứ, liên 

lạc với Ðại Úy Án để hùn tiền mua nước ngọt, bánh, 

kẹo, cà rem, xôi, chè…ổng bán. Mua nhiều, Ðại Úy 

mới làm lơ, mới cho cho xong công tác mà Ðại Úy kê 

ra dài thoòng loòng thấy mà sợ. Thầy cười, trò cười, ai 

ai cũng cười, “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng”, 

vui vẻ cả làng! Nếu không mua thứ gì của Ðại Úy bán 

thì làm hoài, làm miết cũng không bao giờ xong mà 

còn bị phạt nữa là chắc. Tội, một Ðại Úy quân trường 

“nghèo rớt mồng tơi” phải làm ba cái chuyện con con 

như vậy. “Làm ba cái chuyện con con như vậy”, vậy 

mà chúng tôi quý mến ông vô cùng. Quý cái tính ngay 

thẳng, chân tình và vui hết sức của Ðại Úy. 

 Người lính với sự sống, sự chết là lằn ranh mong 

manh vô minh, không có nhiều niềm vui bằng đau 

thương chất ngất, không có hạnh phúc đủ cho chính 

mình nhưng cứ đổ xương máu mình cho hạnh phúc 

đồng bào. “Cái gì hiếm thì quý”, người ta nói đúng. 

Người lính sống đời gian nguy nơi trận tiền nhiều hơn 

phù phiếm nơi phố phường, một khi bắt gặp được ở 

đâu đâu “niềm vui qua bửa” thì vắt cho kiệt, xài cho 

hết, không thì uổng biết mấy! “Mai ta ra trận, ta còn 

sống. Về ghé Sông Mao phá phách chơi. Tiêu hết nỗi 

sầu cùng gái điếm. Ðốt tiền mua vội một ngày vui”, 

nghe Nhà Thơ Bắc Sơn, bạn học Trường Phan Bội 

Châu, Phan Thiết của tôi nói mà thương đời lính biết 

chừng nào! Trong quân trường Trường Bộ Binh Thủ 

Ðức, người Sinh Viên Sĩ Quan đang chịu gian đầy và 

đang cảm nhận con đường sẽ đi trong tương lai, thì họ 

cũng quý niềm vui hết sức mà lúc nào có được nụ cười 

là cứ “cười sằng sặc”, “cười toe toét miệng” làm hành 

trang xung trận ngày mai. Tôi viết bây giờ chuyện hồi 

đó cũng đã 41 năm rồi, bạn bè người còn còn rất ít, 

người chết chết “Vị Quốc Vong Thân” thì vô số kể. 

Xin những oan khiên các anh về bên kia thế giới được 

cởi trói mà thảnh thơi, thanh nhàn! Xin những bạn bè 

có những ngày vui, buồn nơi quân trường xưa còn hiện 

tiền hay đã quá vãng hãy xuề xòa, xí xóa với nhau để 

những nụ cười hiếm hoi, hiếm muộn hồi đó cho đến 

bây giờ vẫn chưa hề suy suyển và sẽ không bao giờ suy 

suyển./. 

 

Nguyễn Thừa Bình 

 

 

 

 

Huy Hiệu Trường Bộ Binh Thủ Ðức 
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Ngắm cánh hoa tàn tiếc ngẩn ngơ 
Vạt nắng bên hiên hồn quạnh vắng 
Cành lây gió nhẹ thoáng dật dờ 
Nhện nhả mối sầu chờ góc vắng 
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Xa xa núi biếc thành tuyết trắng 
Chợt ngoảnh lại mình tóc bạc phơ 
Tuyết đã tan nhanh trời biêng biếc 
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Khờ hơ hứng hắng tổ mẹ... đời 
 

 hờ 352 
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Vu vơ niềm nhớ  
  

 Buổi chiều, ngồi bên bàn cơm, quán nhà ông 

thượng sĩ, căn bìa, dãy đầu của khu trại gia binh trường 

bộ binh Thủ Đức,thằng Mạnh (Nguyễn Huy Mạnh  

Quân báo), Hồ Huy Hải (Trung Tâm Huấn Luyện 

Trường Sơn) Và tôi (Chiến Tranh Chính Tri) bộ tam 

sên thuộc đại đội 21, trung đội 211, thường xuyên cơm 

nước ở đây vào những ngày học phòng, và buổi chiều 

học bải về sớm, từ ngày gắn alfa, bộ ba từ giã nhà bàn, 

từ giã …” Bốn người một mâm ‘Có những chiều trời 

mưa, tan lớp sớm, chưa tới 5 giờ chiều, ba đứa đã quay 

quần bên mâm cơm, ba thằng hai chai bia trâu, căn trại 

gia binh một căn, lấy phòng khách làm phòng ăn, kê 

được 3 bàn, không khí ấm cúng giống như cảnh cơm 

nước trong gia đình.Bà thượng sĩ chủ quán trông 

khoảng ngoài bốn mươi, với 2 cô con gái chạy bàn, cô 

lớn, bé Yến học đệ nhị, cô em, Trần thị Thu Giang học 

đệ tam, hai cô bé khá xinh, ba thằng tụi nầy, mặt mày 

trông cũng sạch sẽ, ăn nói hiền lành, nên cũng được 

cảm tình của chủ quán, nhìn qua cách chăm sóc bữa ăn, 

cho thêm trái ớt, thêm nước mắm … khỏi cần phải kêu 

phải gọi, bởi đã có những đôi mắt dõi theo bàn ăn nầy, 

mỗi tuần, tụi nầy trả tiền một lần… 

 Trời mưa, cơm nóng..ly bia sủi bọt… nhìn qua 

khung cửa sổ, từng đại đội học bải lần lượt về nhập 

trại, poncho trùm đầu, súng garant cầm tay, lần lượt 

bước lên đồi, nhập vào cổng số 9, hình ảnh người lính 

với súng cầm tay đi dưới mưa, đã khắc đậm trong lòng 

tôi, buổi chiều quân trường, buổi chiều trời mưa dai 

dẳng, đố ai không khỏi nhớ Sài Gòn, giờ nầy, giờ tan 

trường, con đường Lê văn Duyệt xuống dốc Cầu Bông, 

con đường trong giờ tan trường, đậm màu áo trắng, 

những chiếc xe đạp mi ni, theo từng cơn gió tung bay 

tà lụa, quai nón nhung tơ, vành nón nghiêng che… hay 

là ngồi trong quán cà phê Hân, trên đường Đinh Tiên 

Hoàng, xéo bên kia đường, cạnh rạp Casino, là thạch 

chè Hiển Khánh. Ngồi ở hai quán nầy nhìn trời mưa, 

nhìn từng giọt cà phê chầm chậm nhỏ xuống, thình 

thoảng có những chiếc áo dài ướt mưa, một chút da thịt 

mập mờ, làm cho con đường đang trong cơn mưa, đang 

ảm đạm, chợt như bừng lên sức sống, rồi cũng không 

khỏi suy nghĩ vu vơ, cuộc chiến tranh nầy rồi sẽ đi về 

đâu, tuổi của chúng tôi, lứa tuổi tràn đầy sức sống, phải 

xếp bút nghiên, ra đi theo tiếng gọi của sơn hà, rồi 

cũng có chút phân bì nhỏ nhen, giờ nầy mình đang ở 

quân trường, thì ở Sài Gòn, có nhiều thanh niên cũng 

trạc tuổi mình, vững vàng bước trên đường phố, tay 

cầm chặc lấy tờ giấy hoãn dịch… mà chữ ký được đổi 

bằng tiền, bằng thân thế... 

 Những người trai đang đôi mưa trở lại quân 

trường, rồi mai đây trên khắp chiến trường,sẽ phải đối 

diện với trò chơi sinh tử,,, tôi nhớ tới trang tư của các 

báo Sài Gòn, thường xuyên đăng những tìn buồn dễ 

gây xúc động cho người đọc…” Cố Thiếu úy Ngô 

Hồng Ch..… Anh dũng hy sinh vì tồ quốc tại chiến 

trường tam biên.Được truy tặng Anh dũng bội tinh với 

nhành dương liễu, hưởng dương 19 tuổi… mỗi khi hồi 

ức là hình ảnh nầy hiện rõ trong trí tôi… Ba đứa vẫn ăn 

cơm từ ngày gắn Alfa cho tới ngày mãn khóa, tuyệt 

nhiên không có một lời ướm hơi hay chọc ghẹo, dù hai 

cô bé rất thùy mỵ dễ thương… Thường như biết tính 

tụi nầy, cô bé thường cho nghe dĩa nhạc có bản “ Tôi 

đưa em sang sông” với giọng ca liêu trai Thanh Thúy, 

bản nhạc mà ba đứa tôi đều rất thích, dù chưa có đứa 

nào gặp nghịch cảnh phải đưa em sang sông…bởi 

người yêu còn chưa có, thì làm gì có dịp đưa em…. 

Nhớ bữa cơm cuối cùng, từ giã ra trường, tôi thấy 

trong quán có nhiều đôi mắt như xa xôi như sầu lắng… 

Một lần có dịp ghé qua trường công tác, sẵn dịp ghé 

khối quân huấn lãnh bằng tốt nghiệp, tôi có trở lại ghé 

thăm quán, uống cà phê… bà chủ quán và bé Thu 

Giang đều mừng rỡ, biết tôi về một đơn vị tại Sài 

Gòn…ai cũng chúc mừng… 

 Vậy mà đã bốn mươi năm trôi qua, Thằng Hải, lúc 

tôi đổi ra Pleiku, cuối năm 74, có gặp nó, Hải phục vụ 

tại Trung Tâm Huấn Luyện Trường Sơn, mấy tháng 

sau, trên đường di tản trên tỉnh lộ 7B, tôi có ý tìm nó 

mà không gặp, Thằng Mạnh về quân báo, sau xin qua 

làm trưởng cuộc Cảnh Sát ở Long Khánh, tôi cũng mất 

tăm nó từ ngày rời trường mẹ… Điều tôi nhớ về nó là 

số bảng xe honda ss của nó: PN 8796F và số xe Honda 

dame của tôi là GD 8796F… Mạnh số quân 

68/144443, Hải 68/144445, số quân tôi ở giữa hai số 

quân nầy, hai đứa tụi mày bây giờ ở đâu, đọc được 

những dòng chữ nầy nhớ tìm đến tao., Trung Úy Trần 

Ngọc Trác, đại đội phó đại đội 21 của mình giờ chót 

mang cấp đại úy, hiện ở Ca Li tao có liên lạc thăm ông 

mấy lần.... và mới năm rồi.. Ông qua đời trong sự 

thương tiếc của gia đình và bằng hữu, Mạnh ơi! mày 

còn nhớ tụi trong đai đội gọi tao là Sơn Cò, tao đứng 

chuẩn đại đội 21 và khi tập họp tiểu đoàn tao cũng ở vị 

thế chuẩn của tiểu đoàn 2, đứng ở vị thế nầy rất dễ bị 

phạt, mỗi lần nghe tiếng còi tập họp( dế kêu) tao phải 

chạy ra trước, mày đứng sau lưng tao, những ngày đi 

học bải, thường tao vác cây trung liên, mày phụ xạ thủ 
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vác theo thùng đạn, thực tập hành quân tao vác cây đại 

liên, mày cũng phụ xa thủ, ban ngày có nặng nề hơn 

anh em khác, nhưng bù lại tao gác ca đầu mầy ca nhì, 

nên xong ca gác, làm vài chai, cũng đủ ấm lòng chiến 

sĩ, với giấc ngủ thật ngon và tương tương đối đầy đủ 

giấc. 

 Khóa mình là khóa học cuối cùng với cây Garant 

M1 (ôm mà mệt), cũng là khóa đầu tiên học máy ngắm 

hồng ngọai tuyến XM16 ban đêm, và thực tập hành 

quân 3 tuần lễ cuối khóa, ôn tập lại các bài học chiến 

thuật đã học, tụi mình dựng lều chung, ba thằng ngủ 

một lều, thứ hai đi, chiều thứ tư về trại, và thứ năm đi, 

chiều thứ sáu về, khung cảnh phía sau đồi 4100, có đủ 

địa hình, địa vật như chiến trường thật, mầy nhớ có 

một trái 80 ly, rớt gần lều bộ chỉ huy tiểu đoàn, mà 

may mắn nó không nổ… thời gian ở quân trường có 

vất vả nhưng mà vui,với những kỷ niệm đầu đời quân 

ngũ …6 tháng học tại Thủ Đức cộng với 3 tháng ở 

Quang Trung, thêm một tuần nghỉ tết tại trại, vị chi là 

chín tháng quân trường… thời gian tuy ngắn ngủi 

nhưng rất nhiều kỷ niệm khó quên... 

 Ngọn đồi Tăng Nhơn Phú, bao giờ ta mới có dịp 

trở lại thăm trường xưa…? Khi mà cờ đỏ vẫn còn bay 

trên khắp nẻo đường đất nước… 

 Những tháng ngày ra đơn vị, phục vụ tại tiểu đoàn 

tổng trừ bị cho các binh chủng trừ bị, cho quân khu, 

cho sư đoàn bộ binh, cho tiểu khu…Tôi luôn rày đây 

mai đó trên khắp bốn vùng chiến thuật, làm công tác 

dân sự vụ, công tác tâm lý chiến…và nhiều công tác 

linh tinh khác 

 Nhớ lần tới Huế, bốn thầy trò tăng phái cho bộ chỉ 

huy chiến tranh chính trị tiền phương, đóng tại trại 

Nguyễn Tri Phương, dưới quyền chỉ huy của Đại Tá 

Phan Phiên, tôi nhận lệnh trực tiếp từ thiếu tá Bá ( Thủ 

khoa khóa 13 Võ Bị) tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 10 

CTCT, tôi còn nhớ chiếc C130 vừa đáp xuống phi 

trường Phú Bài, thì Cộng quân đã chào mừng, bằng 

mấy trái đạn pháo, trước mặt tôi là hàng hàng lớp lớp 

quan tài, chất trên những tấm pallet, phủ quốc kỳ, tôi 

nhẩm đếm phải trên trăm quan tài, mùi hôi nồng nặc, 

sân trải một lớp vôi bột dày, đã thấm nước từ quan tài 

rỉ ra, trở màu vàng sền sệt, tôi trút chai dầu gió Kim 

vào khăn tay, cho lên mũi, vẫn không át được mùi hôi, 

lần đầu tiên tới Huế, đế kinh không còn thơ mộng, mà 

là một đế kinh tiêu điều, mang nhiều vết loang lở của 

chiến tranh, tháng 8 năm 72, lúc mà Dù và Thủy Quân 

Lục Chiến, đều tạm dừng chân tại Huế, chưa chiếm lại 

Cổ Thành Quảng Trị, trại Nguyễn Tri Phương, nằm 

phía bên nầy phi trường Tây Lộc, đi qua hồ Tỉnh Tâm 

sẽ tới đồn Mang Cá, bộ tư lệnh tiền phương Sư Đoàn 1, 

đang đóng tại đó với vị tướng tư lệnh lừng danh Ngô 

Quang Trưởng., sau một ngày tạm nghỉ ngơi. Tôi nhận 

lảnh một chiếc xe Dodge, bắt đầu công tác dân sự vụ, 

lần lượt tại nhiều trại tiếp cư đồng bào, chạy giặc Cộng 

Sản từ Quảng Trị, các trại tiếp cư nằm rải rác tại các 

quận Hương Sơn, Hương Thủy, Hương Trà… mượn 

tạm các cơ sở của trường học, đình chùa... Những cụ 

già gầy yếu, phải gạt nước mắt rời bỏ quê hương, vì 

người dân ở đây đã quá biết về sự dã man và tán ác của 

Cộng Sản, dù chung dòng máu Lạc Long, nhưng Bắc 

Cộng đã mất hết tính người. Toán chúng tôi tạm thời 

lập danh sách phát thức ăn, tặng phẩm cũng như một 

vài loại thuốc thông thường… Lúc bấy giờ Huế quá 

tiêu điều, nhịp cầu Trường Tiền sập còn nguyên đó, rải 

rác bên vệ đường vẫn còn những ngôi mộ chôn vội, kỳ 

tích dã man của lũ người sinh Bắc tử Nam, có tận mắt 

nhìn thấy cảnh người dân từ Quảng Trị, di tản vào Huế, 

mới thấy lòng người dân, sợ giặc Cộng còn hơn sợ dã 

thú, ác quỷ. Toán chúng tôi luôn cố găng làm tròn phận 

sự được giao phó. Chút quà tặng, những lời ân cần 

thăm hỏi, tình nghĩa quân dân được thể hiện là lúc nầy 

đây 

   “….. 

   “ Trời tháng tám Huế mưa buồn nhão đất 

   “Ướt lòng tôi và lạnh cả tình quê 

   “Cùng máu Việt mà lương tâm anh mất 

   “Giết dân lành, gây tang tóc thảm thê 

  

   “ Một tháng dừng quân đóng trong Thành Nội 

   “Nhìn Phú Bài nhuộm trắng áo khăn tang 

   “Hàng trăm quan tài phủ cờ thẳng lối 

   “Tử sĩ oan ương, người sống kinh hoàng 

  

     “Rồi ta cũng sẽ rời xa đất Huế 

   “Cảnh lạ trời xa ta có thể quên 

   “ Nhưng dân Huế không bao giờ quên dễ 

   “Tủi nhục điêu tàn giặc đã gây nên 

 (Trích trong bài “ Một Lần Tới Huế” thơ của 

TLThảo) 

 

 Ngày di tản từ Quân đoàn 2, về theo lộ 7B, tôi dẫn 

toán Dân Sự Vụ đi một lèo từ Kon Tum (  Toán tôi 

đang tăng phái cho Biệt Động Quân đóng tại B15) về 

Pleiku, tạm dừng quân mấy ngày tại hậu cứ trong Quân 

Đoàn, lại xuôi đường hướng Hàm Rồng, chạy len trong 

dòng xe rồng rắn, đi mà không biết rõ sẽ về đâu ! Hơn 

nửa tháng trời, băng rừng vượt suối, rồi tôi cũng bình 

an về tới Tuy Hòa, ngang qua Phan Rang, Phan Thiết, 

Bình Tuy. Từ Bình Tuy đón tàu về Long Hải, Rồi trình 

diện tại cục Tâm Lý Chiến, rồi tái phối trí tại trại 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi lại tiếp tục công tác dân sự 

vụ. Lần nầy công tác tại trại gia binh sư đoàn 22, đang 
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tạm đóng tại trại Lam Sơn thuộc tỉnh Phước Tuy, mới 

tới có mấy ngày lại cuốn gói chạy ra Vũng 

Tàu…  Thành phố Vũng Tàu lúc bấy giờ ( 27-4-75) rất 

đông đảo, không những dân lính mà còn có nhiều xe 

cộ, đa số là xe du lịch từ Sài Gòn ra… Vũng Tàu lúc 

bầy giờ, người Sài Gòn gọi khu nầy là hành lang nhân 

đạo… Có tin đồn, khi Sài Gòn thất thủ, Mỹ sẽ rước 

người di tản ở đây… Tin đồn vẫn là tin đồn, những 

người Sài Gòn có tiền của, đã sẵn sàng ở đây, nhiều gia 

đình có sẵn cả tàu. Chiếc xe dodge mới lảnh, loai tân 

trang, có cửa khóa phía sau, loại xe cứu thương dã 

chiến. Tôi cho tất cả quân trang vũ khí vào, khóa lại, 

đậu một nơi nào đó, rồi dẫn toán xuống Bến Đình, đón 

tàu hàng về Gò Công, về Gò Công dù sao đó cũng là 

nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, với lại, tư lệnh vùng bốn 

lúc bấy giờ, là Tướng Nguyễn Khoa Nam. Một tướng 

lảnh trẻ, liêm khiết, tài ba, đời nào ông lại chịu đầu 

hàng Cộng Sản,về Gò Công trước là để thăm nhà, sau 

đó sẽ trình diện …. Tôi vẫn luôn nghĩ, vùng bốn vẫn 

vững vàng với ba sư đoàn thiện chiến…, vựa gạo miền 

Tây, thì lương thực không sợ thiếu. Mỗi người sinh ra 

trên cõi đời nầy, hình như đều có một mạng số riêng… 

Bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới 

được phần thanh cao ( Kiều)… Có ai ngờ, miền Nam 

phải chịu cảnh đầu hàng một cách nhục nhã như vậy… 

Bây giờ nhớ lại con tàu từ bến Đình về Vàm Láng, tôi 

còn kinh sợ, bởi tàu hàng chở quá tải, ngoài một số ít 

dân buôn, còn lại là quân nhân, mà đa số là khóa sinh 

truyền tin, đang học tại Vũng Tàu, ra giữa biển, lại gặp 

gió lớn, tàu mấy lần tưởng chìm…may mắn, dù không 

có cá Ông bảo hộ, như tàu của Nguyễn Phúc Ánh lúc 

băng qua biển nầy, tàu vẫn vào được Vàm Láng bình 

yên… 

 Trong tâm trạng của phía thua cuộc, tôi khó biết 

được, đời tôi rồi sẽ phải ra sao? Với một niềm hy vọng 

mong manh, dù sao phía thắng trận cũng là người Việt, 

hòa bình rồi không lẽ máu lại đổ nữa hay sao??? 

 Ngày trại tù Hà Tây dẹp tiệm, tất cả tù nhân được 

chuyển về trại Nam Hà. Lần đầu tiên trong lịch sử 

chuyển tù của Cộng Sản, tù nhân không bị còng tay, 

được chỡ bằng xe khách ( chữ của VC, xe đò). Đoàn xe 

qua khỏi Ba Sao, xe bắt đầu đi vào vùng núi, xe bò từ 

từ lên dốc, chạy theo con đường ngoằn nghèo lên núi. 

Trại nằm lưng chừng núi, nhìn qua địa thế, tù nhìn thấy 

khó chấp cánh thoát khỏi trận thiên la địa võng nầy…. 

 Nằm trong dự án chuyển tù về Nam, các trại tù 

miền Bắc lần lượt đóng cửa, như Trại Vĩnh Phú, Trại 

Tân Kỳ, Trại Thanh Phong, Trại Hà Tây…, tất cả 

chuyển về Nam Hà, coi như trại chuyển tiếp, trại Nam 

Hà A, lúc bầy giờ đông vô cùng có lẽ phải trên hai 

ngàn tù.. tại đây anh em gặp lại nhau, sau những năm 

dài xa cách, vì mỗi người đểu đã đủ 8 tuổi tù… Cũng 

vui, Quang Minh Đỉnh là đây….Vì mới tới chưa có 

biên chế ,còn trong tình trang tạm thời, khỏi phải đi lao 

động, những ngày cuối tuần thật vui… Từng nhóm anh 

em xúm xít nhau, trà lá chuyện trò…Trại Hà Tây đến 

đây được mấy ngày, thì gặp trại Tân Kỳ cũng chuyển 

đến, tôi gặp lại La văn Ngàn, bạn đồng hương, trưởng 

ban 2 quận Hòa Đồng và Trung Tá Nguyễn Hùng 

Điện, nguyên tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 30 CTCT 

trong toán Tân Kỳ nầy. Mấy lần tôi vô khu F gặp 

tướng Văn Thành Cao. Những vị tướng lảnh khác biết 

cấp bậc tôi, mà giờ nầy còn ở đây đã ngao ngán thở 

dài.. 

 - Thằng em nầy trung úy, mà giờ nầy còn ở 

đây…. 

 Tôi nhìn thấy có một vài vị tướng lắc đầu, gặp lại 

các cấp chỉ huy cũ trong hoàn cảnh tù đày, điều làm tôi 

hãnh diện là các cấp trưởng của tôi vẫn giữ được khí 

tiết của một sĩ quan Cộng Hòa, dù là trong cảnh cá nằm 

trên thớt, như Đại tá Phan Trong Thiện, Đại tá Nguyễn 

Kim Bào, Trung Tá Thượng Tọa Thích Thanh Long, 

Trung tá Nguyễn Hùng Điện…Trong lao tù CS, những 

người trở mặt, từ đi hai chân xuống bốn chân, không 

nhất thiết là cấp bậc cao thấp, ngành nghề, học vấn, 

tuổi tác... Bản chất hèn là của riêng từng cá nhân, một 

nhạc sĩ, một văn sĩ, một cấp tá cho tới binh nhì... 

Chừng trở mặt là cứ trở mặt, một nhạc sĩ, từng có bằng 

cử nhân luật, một đại tá, binh chủng đồ bông, từng lảnh 

nhiều huy chương về bắn súng, một trưởng F một tỉnh 

vùng 2, một Quốc Gia Hành Chánh, phó một quận ở 

Hà Tiên... và còn nhiều nhiều nữa...đã trở mặt hãm hại 

bạn đồng cảnh... Có người bào với tôi, người ta đã biết 

hối lỗi, đã bỏ đồ đao, thậm chí còn thành Tiên nữa, thì 

còn nhắc chuyện cũ mà làm gì?. Phải nhắc chớ, làm 

sao bỏ qua được, có sống trong lao tù, mới thấy ghét 

cay ghét đắng mấy tay chỉ điểm, phài nhắc để làm 

gương cho thế hệ sau.. Trần  ch Tắc, Lê Chiêu Thống 

muôn đời vẫn nhắc.. Nhắc để mọi người biết đó là việc 

làm xấu mà tránh … " Con đường các anh đi đó...đúng 

hay sai anh...Mưa Hoa Kỳ...có làm anh nhớ, có làm 

anh xót những ngày trong tù hại nhau..." Sửa chút lời 

một bản nhạc.. ray rứt làm sao!! Có ở trong cảnh cùn 

khổ, mới thấy được bộ mặt thật của con người, ở cấp 

bậc nào, ở trình độ nào cũng có người khum lưng quỳ 

lụy..trước kẻ thù.! 

 Toán được thả trên 80 người, từ trại Nam Hà A, 

xe chở đến ga Hàng Cỏ trước 9 giờ sáng, lòng tôi vẫn 

không quên, những đôi mắt của anh em thân thiết khi 

bắt tay từ giã, bởi chính tôi, qua hơn 8 năm lao tù, từ 

Nam ra Bắc, đã chứng kiến biết bao lần chia tay, lòng 

người ở lại, chỉ có người đã ở tù Cộng Sản mới hiểu rõ, 
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nếu như người tù có bản án, thì chuyện sắp xếp tình 

cảm bước về cũng dễ dàng thôi, đàng này, cho tới ngày 

kêu tên, mới biết mình được thả. Xuống ga Hàng Cỏ, 

anh em được phép đi chơi tự do cho tới 11 giờ đêm, Gò 

Công có Anh Ba Cẩn (Nguyên là cán bộ trung tâm Cải 

Huấn Gò Công) tình nguyện ngồi giữ đồ đạt cho 

anh  em…cùng vài người khác nữa mà tôi không nhớ 

tên. Tôi cùng với Anh Nguyễn Hùng Điện, sóng bước 

đi khắp các đường phố … Anh  em tôi rất thất vọng 

trước Hà Nội… Đất ngàn năm văn vật, mà tôi biết 

được, qua bài học trên ghế học đường, biết qua các tác 

phẩm trong Tự Lực Văn Đoàn, qua tiểu thuyết của các 

tác giả gốc người miền Bắc….là đây sao? Nó cũ kỷ, nó 

xô bồ, nó nghèo nàn, tìm được tiếng nói dạ vâng, khó 

hơn tìm người bị bệnh tiểu đường trong trại tù Cộng 

Sản… 

 Cảnh bát nháo trên các toa tàu, khó có bút mực 

nào tả rõ, anh  em thả về ngối chung 1 toa, có lẽ mỗi 

toa chở 100 người, riêng toa nầy rất thoáng vì không 

có nhiều hành lý và chỉ có hơn mười người không phải 

là tù, còn các toa khác, hành lý chất bít kín các lối đi… 

Chốc chốc nghe tiếng kêu cướp, cướp, bắt lấy nó… 

 Đúng 12 giờ đêm tàu sẽ lăn bánh, 11 giờ 45, cán 

bộ trại lên  toa, sau cái bắt tay chúc thượng lộ bình an, 

mỗi người tù được trao cho một tờ giấy ra trại, qua ánh 

đèn mờ mờ của toa xe, tờ giấy màu trắng ngà, loại giấy 

thô, còn vết của rơm rạ, lớn bằng nửa tờ giấy học trò 

trong Nam, cũng ghi tên tuồi, ngày bị bắt, ngày được 

tha. trong mục can tội, tôi thấy chữ viết tay, can tội 

Trung Úy, riêng trong mục mức độ cải tạo mọi người 

đều được ghi tốt, chỉ có tôi là chữ Trung Bình…Công 

việc hành chánh của trại tù còn luộm thuộm lắm,việc 

trật chính tả, trật ngày thả, ngày bị bắt… đều dễ dàng 

xãy ra… nhưng khiếu nại với ai và khiếu nại để làm 

gì…?! Chả lẽ bỏ chuyến tàu, trở về trại xin điều 

chỉnh…thì thôi cứ về… Chính điều sai trật nầy, khi 

diện H.O ra đời, nhiều anh  em cựu tù nộp hồ sơ xuất 

cảnh, phải gặp nhiều khó khăn trong việc điều chỉnh 

giấy tờ, may là trại tù Nam Hà còn tới bây giờ, trường 

họp những trại tù khác đã xóa tên, thì thật là vất vả và 

tốn kém cho những ai có giấy ra trại bị viết sai. 

 Khi tàu hú còi rời bến, anh  em trong toa hầu như 

yên lặng, nhiều cảm giác tung rối trong đầu… may mà 

lúc đó tôi còn độc thân, tôi chỉ nhớ tới bạn bè thân thiết 

còn lại, đến mẹ, đến anh chị tôi, đến cô bồ tình nghĩa 

Văn Khoa… 

 Tôi căng mắt nhìn suốt cảnh vật bên đường, cho 

tới khi tàu qua cầu Hiền Lương, hình như mọi người 

đều cảm thấy thoải mái và không khí hầu như mát diệu 

hơn trên đoạn đường bên kia vĩ tuyến... 

 Bây giờ dù đã trên 15 năm sống đất tạm dung, có 

rất nhiều đêm mất ngủ, hay chợt thức giấc nửa đêm… 

tôi nhớ thật rõ cuộc sống của tôi, những ngày trong lao 

tù Cộng Sản…Ngày nào trí óc tôi còn minh mẩn… 

ngày đó tôi còn nhớ… Có người bảo, nhớ để làm gì… 

hãy quên hẵn đi, coi như đó là một vết nhơ đã được tẩy 

sạch rồi… 

 

“ Nhiều lúc muốn quên sống yên đời xa xứ 

“ Nhưng tâm tình đâu dễ xóa như mây… 

( Thơ T.L. Thảo) 

  

  

                        Thủylanvy 

              Viết tại kỳ Đà Động… July 4 

 

 
 

 

       

                         

                                      

                           

                                        

                         

                                  

 

          332



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 21 

 

                       
Một cơn đau tim... và một lần phẫu thuật 
       

  

Viết cho một Bất Khuất 

 

Reng….reng….reng…. 

Alô,  ai kêu tui đó? 

Hạnh đây, Hạnh Nauy đây!  

Hello Hạnh  khỏe hông? Giờ này chưa ngủ hả ? 

Chưa, bạn  đang làm gì đó? 

Đang trên đường đi uống cà phê 

Bên  bạn  mấy giờ rồi? 

Cali giờ này là 10 giờ 30 sáng chủ nhật  vừa mới  thức, 

Bạn  có bận gì không?.....Có …bận quần! 

Hihihi…nói chuyện được không?....Được, có gì lạ 

không?  

Tui đang nằm trong bệnh viện 

Ô…ồ sao vậy?...Ngày hôm trước còn khỏe mà. 

Ờ…đang chờ giải phẫu   tim… 

Sao vậy …mẹ  ơi !!! ?      Tim  ..làm ..sao? 

Ngày hôm trước tui bị hơi mệt một chút nên  kêu  cấp 

cứu 

Đội cấp cứu bảo  tôi mở cửa sẵn sàng, rồi đi ra nằm  

ngay cửa  toán cấp cứu  sẽ đến liền, 

Rồi sao !?...Tui chưa kịp mặc quần  áo  là họ đã tới 

khiêng tui đi  rồi…hihihi 

Sáu nữ  thiên  thần áo  trắng à ?...Đã quá hé!...rồi sao 

nửa?… 

Họ chụp Oxy  vào mũi để  tui thở rồi làm thêm cái gì 

nửa đó tui không biết, xong họ đưa thẳng tui vô đây! 

Họ đã tiêm vào người tui thuốc gì gì đó…có cả thuốc 

làm cho loãng máu 

Hiện giờ trong bệnh viện đã gắn chung quanh người tôi 

những máy theo dõi để nếu  nguy hiễm  là họ làm  cấp 

cứu  liền 

Đến sáng ngày mai  tôi sẽ được chuyển  đến bệnh viện 

chuyên khoa tim  bằng trực thăng xa khoảng 1 giờ 

….để Bác sĩ làm phẫu thuật …Nghe nói là sẽ lấy gân  

ở đùi thay vào….Tui bị nghẹt  đến 6 nhánh…..Hơi lo 

lo… 

Từ trước đến giờ đâu có nghe bạn nói gì về bệnh tim 

của bạn  đâu Hạnh! 

Ừ ! Tui đâu có biết, nhờ đọc những bài viết về tim trên 

Net nên tui cũng hơi nghi nên gọi cấp cứu 

Đã từ 4 năm qua tui thuờng hay mắc nghẹn  và thỉnh 

thoảng đau  ở ngực  ngay dưới yết hầu , 

Bên phải hay bên trái?.... 

Không, ngay dưới  cách  yết hầu khoảng 10 phân 

Mỗi lần như vậy tui cứ tưởng mình  bị mắc nghẹn và 

uống vào một ly nước ấm 

Làm như vậy là đúng đó, vì uống nước vào nên máu 

loãng hơn và qua được cơn đau 

Bệnh tim này một phần do di truyền từ mẹ tui, cộng 

thêm đường trong máu hơi cao cùng ngủ hay ngáy 

Như vậy tiểu đường và ngủ ngáy cũng sẽ  đưa  tới bệnh 

tim à?....Ừa…Còn riêng lần này  thì tui hơi mệt hơn, 

cũng mắc nghẹn  như những lần trước  và cũng đau 

nhẹ ở vùng đó tuy nhiên nhịp tim đập  rất nhanh 

khoảng 175 lần/phút…Trong khi một người bình 

thường chỉ khoảng 60-80 lần trong 1 phút 

Ngoài ra  trong  người cảm  thấy lạ lắm  lại bức rức 

nửa!...Nếu như hồi trẻ cứ để chịu đựng cho qua  chắc  

là trễ rồi !....Và này 

Gì nửa?  

Bạn nhớ cho anh  em  biết về triệu chứng này nhé!... 

OK! Hiện giờ có ai ở cạnh  bạn không?...Bà xã tui ở 

đây mới vừa về….Thôi tui  bye nhe!... 

Chúc bạn may mắn . Nếu có gì lạ cho biết thêm nhé! 

…Ừa!....Ngủ ngon…. 

Tuần vừa  qua  vùng  trời Nauy  đổ mưa và  lạnh  cóng, 

nhiệt độ xuống thật thấp 41 ° F, Khoảng 4 °C, nước 

gần như đóng băng, nơi đó có sáu nữ thiên thần áo 

trắng, mắt long lanh màu biếc vượt nghìn trùng để đến 

cấp  cứu một bệnh nhân trong cơn nguy kịch của bệnh  

tim…. 

Và một nơi trong bệnh viện, vây quanh là  bốn bức 

tường vôi trắng, thoang thoảng mùi  ê-te có một người 

trước khi chịu ca phẫu thuật còn nhắn nhủ: 

Bạn nhớ cho anh  em biết  cái triệu chứng không rõ 

ràng này để anh em biết mà đề phòng nhé! …  

Xin cảm ơn những tâm hồn thật đẹp, đã như những 

giọt nước long lanh  làm  dịu mát buổi  trưa hè oi ả!  

Xin  cầu chúc bạn, cùng những thiên thần áo trắng có 

thật nhiều yêu thương, cùng may mắn của ơn trên, để 

vượt qua những hiễm nguy của cuộc đời !... 

 

CSVSQ Lê Văn Toàn 35 
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Thơ Trạch Gầm 
 

Viết cho những thằng mang 
danh Người Việt 
 

Hình như chúng mình đã quen nhau trước 

Hình như mình cùng bú sữa miền Nam 

Hình như mình cùng từng ôm cây súng 

Giữ Quê Hương và… tìm kiếm thanh bình 

Hình như mầy thừa hơn tao kinh nghiệm 

Đã một lần bỏ miền Bắc ra đi 

Vì không thể sống với người cộng sản 

Mầy dạy tao hiểu cộng sản là gì 

Chia xương máu… mầy có phần trong đó 

Từng là chứng nhân bao cảnh điêu tàn 

Huế, Tết Mậu Thân sờ sờ tội ác 

Hè 72, máu ngập Lộ Kinh Hoàng 

Ngành viết lách mầy viết gì thời đó 

Nhớ hay quên tao mặc kệ xác mầy 

Có một điều tao nhắc mầy nên nhớ 

Với cộng nô, mình là bọn “tay sai” 

Lý lịch mầy bửa ngang xẻ dọc 

Tưởng chia cơm với bọn chúng được sao ? 

Ngửi gió phất cờ khôn ngoan kiểu đó 

Trơ trất đời, mầy gây chuyện tào lao 

Hít bã mía theo bọn dày mả tổ 

Thân phận mầy hít bả mía được sao ? 

Liếm tí mật quên hết tình hết nghĩa 

Phải chưởi mầy, tao…đau quá là đau ! 

 

  
 

Tự do cái con c.. 
 

Tặng trung tá công an vũ văn hiển 

 

Chưa bao giờ tao nghe… 

Thằng việt cộng nào nói thật 

Giờ nghe mầy phát biểu 

Tao vui quá là vui 

Tao đề nghị… 

Bầu mầy làm chủ tịch 

Cho đảng ta được hạnh phúc… tơi bời 

Đường lối đảng… mầy dạn dầy thông suốt 

Trung tá công an chớ bộ cứt sao 

Cương lĩnh đảng chui ra từ…quần chúng 

Thập thò đầu …Toàn một lũ tào lao 

Tìm hạnh phúc…cứ đi tìm con kẹt 

Tìm tự do… cứ con kẹt mà tìm 

Chủ trương đảng dân từ lâu đã biết 

Nhờ có mầy 

Dân sáng mắt ra thêm 

Một phút ‘vô tư’ 

Mầy thật lòng bày tỏ 

Đảng của mầy quả … nở mặt nở mày 

Vỗ tay hoan hô lợp ba lợp bợp 

Bảng ghi công lịch sử đảng có tên mầy 

Tự do cái con c.. 

Con c..là đảng. Vỗ tay 

 

  
 

Đau phải không mầy 
 

Cho thằng Út Khiết 

 

Mầy lại mang tao về bao đêm tối 

Đêm tối mình ên vã giọt rưng rưng 

Tao vẫn là tao thương núi nhớ rừng 

Trong hơi thở… còn vương mùi chinh chiến 

 

Đọc thơ mầy viết cho thằng chống nạng 

Tết lại đến rồi, lại tết nữa sao 

Ngày se hồn mầy, ngày thắt hồn tao 

Ngập bước thời gian toàn điều thương nhớ 

 

Chiến trường xưa… mình rớt từng hơi thở 

Bóp nát muộn phiền… học thói dửng dưng 

Biết bao thằng vùi giấc giữa mùa xuân 

Biết bao thằng tặng một phần thân thể 

 

Đã là lính Đại Bàng hay Se Sẻ 

Viên đạn đồng xương thịt giống như nhau 

Khi Quê Hương đang tràn ngập thương đau 

Thân gió cát thì sá gì cát bụi 

 

Mầy lại mang tao về bao đêm tối 

Nợ Ân Tình… trang trải… nhẹ như sương !!! 

Tao gánh không kham rách mẹ đêm buồn 

Bao mơ ước rớt dần theo năm tháng 

 

Đã là lính có thằng nào… Bỏ Bạn 

Đau phải không mầy… Đau lắm phải không ?! 

 

Trạch Gầm
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Tôi tự bào chế Cao Ban Long 
CAO BAN LONG: Một loại thuốc bổ cổ truyền quý 

giá.  

 Cao Ban Long là thuốc gì vậy ? Tại sao phải tự 

bào chế ? 

 Giới trẻ Việt Nam hiện nay, những người sanh 

trưởng tại hải ngoại nói chung (Mỹ Châu, Âu Châu, Úc 

Châu...) có lẽ ít khi nghe đến danh từ Cao Ban Long và 

có lẽ cũng chưa có dịp nhìn thấy Cao Ban Long hình 

dáng ra sao. Giới trẻ trong nước  nếu may mắn, có lẽ 

cũng chỉ được nhìn thấy  loại Cao Ban Long giả mạo. 

 Những vị đã một thời sanh sống tại Việt Nam 

chắc hẳn đã từng biết Cao Ban Long hoặc được nghe 

các bậc trưởng thượng nhắc đến tính chất bổ dưỡng, đa 

năng của một loại cao, có tên là CAO BAN LONG, sản 

phẩm chế biến từ gạc hươu, nai (tiếng Mỹ gọi là Deer 

Antlers) tạo thành. Theo lời nhận xét và tin tưởng của 

các bậc trưởng thượng, lão thành, thì ngoại trừ 

NHUNG hươu, nai là những loại thuốc Nam đại bổ 

thượng hảo hạng để phục hồi và bổ dưỡng sức khỏe  

cho cả hai phái nam và nữ, ít có loại thuốc bổ nào quý 

và tốt bằng CAO HỔ CỐT và CAO BAN LONG. 

 Trong phạm vi và giới hạn của bài viết này, chúng 

ta chỉ đề cập đến Cao Ban Long mà thôi. 

 Nói về bộ môn y học cổ truyền thì người Trung 

Hoa hãnh diện có Hoa Đà và Biển Thước là những 

danh y. Việt Nam chúng ta có Hải Thượng Lãn Ông là 

vị lương y của dân tộc, danh bất hư truyền. 

 Trong sách thuốc của Hải Thượng Lãn Ông có 

ghi: “Cao gạc hươu, nai có tên là Bạch Giao, bổ trung, 

ích khí, uống lâu nhẹ mình, hoạt tinh, cầm máu, tăng 

tuổi thọ, nhiều thịt, tươi mặt, mập khỏe. Chủ yếu dùng 

trị nội thương, nhọc mệt, trị eo lưng đau, thổ huyết, 

băng huyết, chân tay đau nhức, ra mồ hôi, ngã gẫy tổn 

thương. Trẻ nhỏ có thể dùng để hỗ trợ những trường 

hợp như chậm tăng trưởng, còi xương, chậm phát dục, 

chậm mọc răng, thể tạng gầy yếu”. 

 WOW ! Như vậy Cao Ban Long không những là 

thuốc đại bổ mà còn là thuốc "trị bá chứng". Trong 

sách không thấy Hải Thượng Lãn Ông đề cập đến 

những "dị ứng" hay những "kiêng cử" khi xử dụng Cao 

Ban Long. Cho nên cả 2 giới, nam và nữ đều có thể 

dùng Cao Ban Long. 

 Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về phương diện bổ 

dưỡng của Cao Ban Long và làm cách nào tìm mua 

được loại cao nguyên chất, chưa bị pha chế, chưa biến 

đổi phẩm chất bổ dưỡng có trong loại thuốc quý giá 

này.      

 

CAO BAN LONG là loại cao gì và được bào chế 

bằng chất liệu gì ? 

 Tài liệu y học cổ truyền từ trong nước có ghi:  

CAO BAN LONG, còn gọi là LỘC GIÁC GIAO, có 

tên khoa học là Colla Cormus Cervi, được chế biến từ 

GẠC hay LỘC GIÁC (Deer Antllers) của hươu, nai, 

bằng cách nấu với nước và cô đọng lại thành cao mềm 

hoặc cao khô, có độ ẩm khoảng 14% - 15%.   

 Có người quan niệm rằng bất cứ vật nhọn nào 

mọc ra từ xương dầu các con thú thì đều gọi là SỪNG 

như sừng hươu, sừng nai, sừng trâu, sừng bò.... Tại sao 

phải phân biệt từ ngữ, giữa GẠC và SỪNG  cho thêm 

phiền phức ? 

 Nếu Cao Ban Long được bào chế chỉ nhờ vào  

tinh chất được rút tỉa từ sừng của hươu, sừng nai thì có 

gì là quý đâu ? Hơn nữa tại sao phải dùng riêng sừng 

hươu, sừng nai để nấu cao ? Tại sao không dùng sừng 

trâu, sừng bò, sừng dê hoặc dùng ngay xương những 

động vật kể trên để nấu Cao ? Bởi vì sừng do xương 

mà ra thì nếu  dùng sừng hươu, sừng nai để nấu Cao 

Ban Long, vậy thì sừng trâu, sừng bò, sừng dê cũng có 

thể dùng để nấu thành  Cao Ban Long. Đâu có khác gì 

nhau ? Bởi chưng "sừng nào cũng là sừng, xương nào 

cũng là xương "!!! 

 Hải Thượng Lãn Ông là một danh y của nước ta 

nên tài liệu y học của ông được coi như cẩm nang cho 

ngành y học cổ truyền. Những từ ngữ Hải Thượng Lãn 

Ông xử dụng trong y lý rất nghiêm chỉnh và chính xác. 

Sách y học của Hải Thượng Lãn Ông dùng chữ GẠC 

thay vì dùng chữ SỪNG. Chắc không phải là một sự vô 

tình mà phải có lý do chính đáng. 

 Theo sự giải thích của Tiến Sĩ Mary Kay Salvey, 

chuyên viên giáo dục, đặc trách về những loại thú 

hoang, thuộc bộ Tài Nguyên Thiên Nhiên của Tiểu 

Bang Wisconsin. USA,  thì có sự khác biệt lớn giữa 

SỪNG và GẠC. 

 SỪNG (Horns) như sừng trâu, sừng bò, sừng dê... 

đươc cấu tạo do chất KERATIN, gọi chung là chất 

SỪNG, tuy cũng mọc ra từ xương đỉnh đầu của trâu, 

bò, dê...sau đó biến thể thành chất sừng (Keratin) trọn 

vẹn. Loại sừng này nhọn, cứng, mọc thẳng, không 

phân nhánh, không rụng và tồn tại vĩnh viễn trên đầu 

con vật trong suốt cuộc đời của chúng. Loại sừng này 

rỗng ruột, bên trong sừng không có mạch máu. Các lớp 

Keratin xếp lớp, chồng chất lên nhau, đặc cứng và 

khoanh  tròn y như cách cấu tạo lõi của thân cây. Chất 

sừng này tương tự như móng tay của con người. 

Những loại thú này, cả hai giống đực và giống cái đều 

mọc sừng. 

 GẠC (Antlers) Riêng các loại hươu, nai, moose, 

caribou...chỉ có con đực mới có sừng. Loại sừng này có 

tên là GẠC (Antlers) mà chúng ta thường gọi là gạc 

hươu, gạc nai... Gạc hươu, nai tuy cũng phát sinh từ 
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xương đỉnh đầu nhưng khi mọc ra khỏi xương đầu, 

chất liệu chính vẫn là chất xương, phần còn lại mới là 

chất Keratin. Trong năm thứ nhất của tuổi hươu, nai và  

khi hươu, nai còn non, trong giai đoạn đầu, cặp gạc 

nhô lên từ hai cục "u" và hai cục "u" này được bảo vệ 

bằng một lớp da có lông tơ mịn như nhung. Lớp da này 

có tên là NHUNG (Velvet) trong chứa rất nhiều mạch 

máu và chất bổ dưỡng để nuôi dưỡng và giúp phát triển 

cặp gạc non. Trong năm đầu tiên, cặp gạc này rất mềm, 

dễ bị thương tổn, mang sắc hồng, bên trong tích tụ 

nhiều mạch máu và chất bổ dưỡng. Trong năm thứ hai, 

cặp gạc bắt đầu chia nhánh và hóa cốt. Nhờ những chất 

bổ dưỡng, gạc hươu, nai mọc rất nhanh, khoảng từ 1/2 

inch đến 1 inch mỗi ngày, mọc suốt từ đầu mùa xuân 

cho đến cuối mùa thu. Chính vì chất bổ dưỡng lạ lùng 

chứa trong gạc hươu, nai khiến cho gạc hươu, nai được 

quý trọng và được dùng để nấu cao LỘC, còn gọi là 

CAO BAN LONG. Danh từ " mịn như nhung" cũng từ 

nguồn gốc lớp nhung của gạc hươu, nai mà ra. Bởi vì 

gạc hươu, nai là chất xương nên cấu trúc bên trong gạc 

có hình thể như những tổ ong, nhưng cực nhỏ. Gạc 

hươu, nai xốp, không cứng như sừng trâu, bò...Vào 

khoảng mỗi cuối mùa thu thì hươu, nai bắt đầu rụng 

gạc để sẽ mọc gạc mới, lớn hơn, dài hơn trong khoảng 

tháng 3 năm kế tới. 

 

CÁCH BÀO CHẾ CAO BAN LONG. (Trích) 

 Thường mỗi lần nấu trên 30 kg gạc thì được 7,5 

Kg Cao Ban Long. 

Cách nấu Cao Ban Long được chia thành 3 giai đoạn : 

       _   Làm sạch gạc. 

       _   Tẩm ướp gạc. 

       _   Cô cao. 

1.  Làm sạch gạc. 

      Gạc được đổ nhập nước rồi đun sôi khoảng 1/2 giờ 

(để dễ cạo lớp màng đen bên ngoài).  

      Dùng nạo hoặc bàn chải sắt cạo kỹ cho hết lớp 

màng đen để sau này cao được trong và cao không bị 

cháy trong khi chế biến. 

      Rửa gạc thật sạch rồi đem cưa thành từng khúc như 

khâu mía dài 5cm - 6cm. Sau đó chẻ nhỏ làm 2 - 3 

mảnh. Loại bỏ chất tủy xương và phơi gạc cho khô. 

2.  Tẩm và ướp gạc. 

      Cứ 10 kg gạc đã chẽ nhỏ, tẩm ướp với 1 kg gừng 

tươi giã nhỏ, để khoảng 2 giờ đồng hồ rồi sấy gạc cho 

khô để nấu cao. Cho gạc vào thùng men hoặc khạp là 

tốt nhất  (chính giữa khạp để một cái lồng rỗng để múc 

nước cốt ra). Đổ nước cho ngập gạc khoảng 10cm rồi 

đun sôi. Suốt thời gian nấu, lửa phải đều và liên tục. 

Cứ 2 ngày, 1 đêm thì lấy nước cốt ra một lần. Bên cạnh 

có thùng nước sôi, cạn đến đâu thì tiếp nước cho đủ 

mức ngập gạc. (Nên dùng nước sạch, không lẫn 

khoáng chất độc hại). Khi nấu thấy nổi bọt thì vớt bỏ ra 

ngoài, nếu không sau này cũng là nguyên nhân có thể 

làm cao bị CHẢY. Nấu liên tiếp 3 nước. 

 Khi định lấy ra một nước cốt thì đun cho cạn còn 

1/2 mực nước rồi mới lấy ra. 

 Đem lọc qua 2 lần vải đặt trong một cái rây thưa 

rồi hứng nước đã lọc vào trong một chậu men.  

 Hâm nóng nước này ở nhiệt độ 50 độ C - 60 độ C 

để tránh nhiễm khuẩn và để chờ những nước cốt lấy ra 

trong những lần sau. 

  Sau đó trộn chung 3 nước để cùng cô. ( Có người 

dùng chấu đã rửa, luộc kỹ để lọc ). Riêng nước thứ 3, 

sau khi lọc, rồi để lắng đứng, chỉ lấy nước trong ở trên 

và bỏ cặn bã. 

3.  Cô cao. 

 Khi cô cao chung thì dùng ngọn lửa nhỏ ( Khoảng 

70 độ C - 80 độ C ) và nấu trực tiếp. 

 Khi cao gần đặc thì cô cao bằng cách thủy hoặc 

cách nhiệt trên cát. (Nhiệt độ phải hạ dần, khoảng  60 

độ C - 40 độ C). Lúc này phải đảo mạnh, liên tục và 

quấy đều tay. Nếu không cao sẽ bị cháy hoặc khê và 

nước còn lại sẽ bị CHẢY. 

 Muốn kiểm soát để biết cao đã hoàn thành hay 

chưa:  

 Lấy mũi dao rạch sâu xuống miếng cao. Nếu 2 

mép không khép lại được là coi như đã đại tiêu chuẩn. 

 Đổ cao lên khay đã bôi dầu ( mỡ ) cho cao không 

bị dính. Lấy vải ấm đậy lên trên mặt cao và để qua 

đêm. Hôm sau lấy ra từng miếng 100 gr hay 50 gr ( tùy 

theo khuôn ) và để chỗ thoáng gió cho khô rồi gói cao 

bằng giấy bóng kiếng. 

 Sản phẩm Cao Ban Long có mầu nâu hoặc mầu 

nâu sẫm, trên mặt cao có những nếp nhăn to, nhỏ 

không đều nhau và có bọt hơi khi cắt. 

 Cao Ban Long sờ không dính tay. 

 Thành phần chính yếu của Cao Ban Long bao 

gồm Keratin, trong đó có các acid amin như cytein, 

lencin, terosin, acid glutamic, arginin, alamin, lysin... 

và muối Calcium. 

 

Tôi tự bào chế Cao Ban Long. 
 Khi đọc kỹ phần giải thích về công dụng của Cao 

Ban Long, tôi thấy Hải Thượng Lãn Ông có ghi rất rõ 

rằng: “Cao gạc hươu , nai có tên là Bạch Giao, bổ 

trung, ích khí, uống lâu nhẹ mình...tươi mặt...trị nhọc 

mệt...trị eo lưng đau...trị chân tay đau nhức...trị ngả 

gẫy tổn thương...vân vân...và vân vân....” 

 Hải Thượng Lãn Ông không những là danh y của 

nước Việt Nam chúng ta mà chắc hẳn Lãn Ông còn là 

một thâm nho. Những điều Lãn Ông ghi lại mới xem 
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qua, tưởng rằng đơn giản, dễ hiểu. Nhưng khi đọc kỹ 

mới thấy câu văn hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu xa, cần 

được giải thích. 

"...bổ trung, ích khí, uống lâu nhẹ mình....Hải Thượng 

Lãn Ông ngụ ý muốn nói gì ? 

*   Thế nào là bổ trung ?    

*   Thế nào là ích khí ? 

*   Uống lâu nhẹ mình là nghĩa làm sao ? 

     Tôi nghĩ những điều mà cá nhân tôi hiểu về lời 

giảng giải của Hải Thượng Lãn Ông có lẽ còn thiếu 

xót, nên tôi tìm gặp mấy ông thầy thuốc Nam, mấy ông 

thầy thuốc Bắc và một vài vị cao niên thông hiễu Hán 

tự để chính tai được nghe lời giải thích của các vị đó. 

     Hỏi: Thầy nghĩ sao về ý nghĩa những chữ  "bổ 

trung, ích khí, uống lâu nhẹ mình" của Hải Thượng 

Lãn Ông ?. 

     Đáp: "Bổ trung"  có nghĩa là bổ dưỡng toàn bộ thân 

thể....có nghĩa là nếu không bổ ngang, cũng bổ dọc..... 

    Hỏi:  Thế còn "ích khí" ? 

    Đáp: Người Việt chúng ta thường nói "vận sức". 

Người Trung Hoa nói "vận khí". Chữ "khí" ở đây có 

nghĩa là năng lực ( Energy ) tiềm tàng trong cơ thể.          

    Hỏi:  Còn "uống lâu nhẹ mình" thì thầy nghĩ làm 

sao? 

    Đáp: Nhiều người càng lớn tuổi thì các cử động, 

càng ngày càng  cảm thấy nặng nề, khó khăn, nhất là 

khi di chuyển. Nếu kiên nhẫn dùng Cao Ban Long thì 

thời gian sau sẽ cảm thấy linh hoạt, lanh lợi. Thân thể 

không còn thấy nặng nề  trong những sinh hoạt hàng 

ngày. Bước chân  trở nên nhẹ nhàng, thong dong, gần 

như trong thời trai tráng.  

     Hỏi:  Dạ ! Thưa thầy. Còn cái 'dzụ'  "tươi mặt",  xin 

thầy  giải nghĩa dùm . 

     Đáp:  À...Khà...Khà...Khà...Bất kể là nam hay nữ, 

hễ ai dùng Cao ban Long thì sắc diện trở nên hồng hào, 

tươi tắn.... ( Đẹp trai, đẹp gái, đẹp lão...Khớ...Khớ 

...Khớ...BK344/1...)  

 

Muốn mua Cao Ban Long thì phải kiếm mua tại 

đâu ?  
 Thường thì việc tìm kiếm và mua Cao Ban Long 

không có gì khó khăn. Chúng ta có thể mua được Cao 

Ban Long tại bất kỳ tiệm thuốc Bắc, thuốc Nam ở 

trong nước, trong 3 miền Bắc, Trung, Nam. Điều đáng 

 buồn là trong những năm gần đây, không riêng gì 

Cao Ban Long, vấn nạn làm hàng giả và độc hại đã lan 

tràn trong đủ mọi mặt hàng. Sự giả mạo độc hại trầm 

trọng đến độ, trong khắp 3 miền đất nước, những món 

hàng  kể cả Cao ban Long, bán trong nước, nếu không 

phải là hàng giả thì cũng là hàng "nhái". 

 Bởi vậy, dùng Cao Ban Long mua trong nước 

không những không bảo đảm chữa khỏi được bệnh, e-

rằng còn mang thêm bệnh mới.  

 Cách duy nhất để có thể có Cao Ban Long thứ 

thật, phẩm lượng tốt và không bị pha chế là TỰ MÌNH 

NẤU CAO BAN LONG. 

 Trong những lần thử nghiệm lúc ban đầu, tôi cũng 

gặp một vài khó khăn, một phần vì chưa đủ kinh 

nghiệm. Những lần sau, nhờ rút tỉa kinh nghiệm từ 

những lần trước và  liên tục cải tiến kỹ thuật, sau cùng 

tôi cũng đã làm được điều mong muốn: Tôi đã có Cao 

ban Long loại tốt. 

 Lâu nay, tôi thường bị chứng đau eo lưng, đi đứng 

đôi lúc nặng nề, khó khăn. 

 Tôi sẽ xử dụng để thử nghiệm mức hiệu quả của 

Cao Ban Long. 

 

 NT Trần Huy Quang 

 

 
 

Duyên Số 
 

Ngày xưa hai đứa chung đường 

Chiều mưa e ấp sân trường năm xưa 

Chiều nao hai đứa trốn mưa 

Nghe tim mình bổng đong đưa rộn ràng 

Mong mưa, mưa mãi đừng tan 

Kéo dài giây phút bên nàng "của tôi" 

Thời gian thắm thoát êm trôi 

Tình yêu kết nụ, bên đời nở hoa 

Chiến chinh tình phải chia xa 

Kẻ nơi chiến địa, người đà ngóng trông 

Mong ngày hết nợ non sông 

Tình yêu kết nụ, pháo hồng xe hoa 

Giặc vào, xé nát duyên ta 

Anh nơi lao lý, nàng xa mái trường 

Chia uyên, rẻ thúy đôi phương 

Cuộc đời cách biệt, đôi đường nhớ mong 

40 năm lẻ long đong 

Mái đầu đã bạc, vẫn mong chờ người 

Chiều nay tuyết trắng rơi rơi 

Ngồi đây ghi lại quảng đời gian truân 

Mong ai nơi chốn trầm luân 

Đọc dòng tâm sự bâng khuâng nhớ người 

 

Mây đơn Phương 
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GIỮA ĐẠO VÀ ĐỜI 

 

SgTp.313 

 

 Ý dẫn nhập: Trong “mùa” Thỉnh Nguyện Thư vào 

tháng 3 năm 2012, trước sự việc “Nhóm Vận Động 

Chữ Ký” đã đến một giáo xứ để xin ủng hộ cho công 

tác nhân quyền ở VN, nhưng đã bị “một cha chính xứ” 

khước từ và kèm theo những lời thách thức tập thể… 

Từ đó, người viết xin mạo muội nối kết ý nghĩa của bài 

viết trong các diễn đàn dân chủ trên mạng để gửi đến 

vị chủ chăn của một giáo xứ! Bài “cảm nghĩ” này thay 

cho lời cám ơn của người viết đến những ai còn nghĩ 

đến đồng bào đang “quằn mình” dưới chế độ Việt 

cộng. 

 

 Cho đến hôm nay, người Việt có cơ hội sinh sống 

ở hải ngoại dễ nhìn thấy nền dân chủ Tây phương sở dĩ 

có những vượt trội ngày nay là vì nhận thức chính trị 

của người dân rất cao. Nhận thức đó thể hiện ở sự hiểu 

biết về quyền tự do của mình trong các lãnh vực ngôn 

luận, tôn giáo và kể cả chính trị. Người dân ở các xứ 

dân chủ như Mỹ, Anh, Úc, Pháp đều biết rõ một điều là 

không thể giao khoán đất nước và xã hội vào tay các 

chính khách hay các đảng cầm quyền. 

 Và khi cầm lá phiếu để bầu cho các chính khách 

thì đó là một hành động chính trị, quyết định vận mệnh 

không chỉ cho chính họ mà cho đất nước. Nếu chọn sai 

người, sai đảng thì đất nước lụn bại, tệ nạn tham nhũng 

hay lộng quyền sẽ diễn ra. Chọn đúng thì xã hội phát 

triển, những công trình ích quốc lợi dân sẽ được thực 

hiện nhờ có được những nhà lãnh đạo có tài có đức, có 

khả năng nhìn xa trông rộng và trên hết là biết phụng 

sự đồng bào. 

 Rất tiếc là ở VN và ngay cả trong cộng đồng 

người Việt hải ngoại, hai chữ "chính trị" đã bị biến thái 

một cách kỳ dị, chỉ còn mang ý nghĩa là quyền lực để 

đè đầu cưỡi cổ dân chúng và những chiêu bài mị dân 

để câu phiếu cử tri. Trong khi người Tây phương xem 

việc phê phán những người cầm quyền hay đấu tranh 

chống lại những bất công trên thế giới là những quyền 

căn bản của mình, thì nhiều người Việt lại cho đó là 

các hành động chính trị hay vi phạm pháp luật. 

 Nhưng nếu chỉ có những người Việt an phận thủ 

thường, thì suy nghĩ đó cũng là điều dễ hiểu. Thế 

nhưng, nếu lối suy nghĩ đó lại có ở những vị lãnh đạo 

tinh thần các tôn giáo, thì quả là điều bất bình thường, 

nhất là khi các vị tu sĩ đó tuyên bố tôn giáo mình 

"không làm chính trị". Điển hình như một linh mục 

dòng, chánh xứ một họ đạo tại thành phố miền cao 

nguyên Hoa Kỳ. 

 Thật đáng buồn cho những kẻ được sống an lành 

vào những thời điểm trước khi những kẻ cầm quyền 

cộng sản thống trị toàn cõi Việt Nam!!! Những kẻ đó 

từng được hít thở khí trời tự do, từng vinh thân phì gia, 

từng an tâm tu thân... trên bao giọt mồ hôi, lớp da cháy 

của người lính trong thao trường để trở thành người 

Lính VNCH đúng nghĩa mà gìn giữ miền Nam Việt 

Nam; Và cũng những người lính Cộng Hòa ấy đã hãnh 

diện để lại trên chiến trường chống cộng những cánh 

tay, mãng thịt của thân thể mình; thậm chí, biết bao 

chiến sĩ đã vĩnh viễn về cõi vĩnh hằng vì muốn hậu 

phương yên bình, trong đó, có những kẻ vô ơn đang an 

phận thủ thường này, có những người tưởng rằng mình 

đang hiểu nhiều về triết lý sống, nhưng thực ra họ là kẻ 

đã mất đi ý thức về tình người, tình chủng tộc, tình tha 

nhân... 

 Người ta hy vọng là linh mục này không biết rõ 

tiểu sử của Đức Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nên mới 

phán ra câu tuyên bố "Công giáo không làm chính trị" 

trước mặt phái đoàn Vận Động Chữ Ký. Lý do là bất 

cứ người công giáo nào ở xứ Ba Lan cũng biết rõ rằng: 

Nếu không có sự đỡ đầu và tinh thần dũng cảm của 

Giáo Hoàng John Paul II thì người dân Ba Lan khó có 

thể vùng lên để lật đổ chế độ cộng sản dưới sự lãnh đạo 

của ông Lech Walesa, một tín đồ công giáo thuần 

thành. Và nếu có học về lịch sử thế giới thì linh mục 

chánh xứ này phải biết rằng chính trường châu Âu, kể 

từ thời Trung Cổ, gần như bị thao túng bởi tòa thánh 

Vatican. Không một ông vua hay bà hoàng nào của 

Tây Ban Nha, Pháp, Anh, Đức, v.v... được lên ngôi hay 

giữ được ngai vàng nếu không có sự đồng ý của tòa 

thánh La Mã.  

 Và nếu là người Việt và có học về lịch sử VN, 

linh mục chánh xứ cũng như một số giáo dân “cận 

thần” thiếu ý thức về 2 chữ Chính Trị thường “lăng 

xăng” bên cha thầy… phải biết là dân tộc Tiên Rồng 

đã từng thoát ra khỏi những thời kỳ phong ba bão táp, 

dưới những triều đại tàn bạo, nhờ những bậc chân tu 

như Thiền sư Vạn Hạnh hay Khuông Việt. Hãy cứ 

tưởng tượng là nếu ngày ấy, Thiền sư Vạn Hạnh quyết 

định chọn "đạo", mặc kệ lòng dân oán than thấu trời 

dưới sự cai trị tàn bạo của Lê Ngọa Triều thì làm sao 

đất nước và dân tộc có được một triều đại nhà Lý thái 

bình thịnh trị đến 200 năm? 

 Nhưng điều đáng nói là "đạo" đều xuất hiện sau 

"đời", có nghĩa là sau khi hình thành các cộng đồng 

nhân loại. Hay nói một cách khác là không thể có 
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“đạo” nếu không có "đời". Mọi chùa chiền, giáo 

đường hay thánh thất đều do người dân góp công góp 

của để xây nên để làm chỗ dựa về tinh thần. Điều đáng 

nói hơn nữa là không một giáo lý nào là không kêu gọi 

giáo dân phải hướng đến tha nhân, giúp đỡ những 

người bất hạnh hơn mình.  

 Chính vì thế, một trong những đặc điểm dễ nhận 

thấy ở các nước tiền tiến là các giáo hội có tiếng nói rất 

mạnh trên chính trường, mà không cần phải tham 

chính. Nếu không biết vận động chính trị, có lẽ họ 

không sao có được những nguồn tài trợ rất lớn hay 

được miễn thuế khi mở các cuộc lạc quyên cho các 

chương trình trợ giúp cho những người cùng khổ. Và 

đó là lý do tại sao mà các xã hội Tây phương càng lúc 

càng trở nên tốt đẹp hơn, tỷ lệ thuận với sự phát triển 

về dân chủ và kinh tế. 

 Nếu nói là họ may mắn, thì phải nói thẳng là họ 

may mắn có được những nhà lãnh đạo đất nước và tôn 

giáo có tấm lòng nhân bản, sẵn sàng dấn thân vào 

chính trường để đưa ra những chính sách có lợi cho 

mọi người, chứ không né tránh hay giao quyền cho 

những kẻ bất tài vô đức hoặc nghe theo những lời tấu 

hót của nịnh thần vây quanh. Nhưng trên hết là đa số 

các giáo sĩ Tây phương không xem con đường tu hành 

như là một hình thức để làm quan, một ông quan tôn 

giáo, đứng trên nỗi đau khổ của loài người.   

 Tiền nhân Việt có câu “học phải đi đôi với hành”. 

Nếu chỉ có rao giảng giáo lý mà thiếu thực hành thì chỉ 

là những con người đạo đức giả. Không biết là khi 

giảng về việc Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thánh 

giá để cứu rỗi loài người, thì vị chủ chiên của cộng 

đoàn miền cao nguyên này có thật sự hiểu rõ được sự 

hy sinh vô cùng cao cả đó hay không? Và một khi đã 

bỏ đời để đi tu, thì đức bác ái và yêu thương phải có 

trong những hành xử hàng ngày của một vị tu để chứng 

tỏ với Đấng Cứu Thế là “con đang đi theo Dấu Chân 

Ngài…” Đúng vậy, Thầy đã phán: “Cứ dấu này mà 

mọi người nhận biết các con là môn đệ của Thầy là các 

con hãy thương yêu nhau”. Vậy, khi thấy đồng bào 

mình trong nước bị tập đoàn cộng sản vô nhân hãm 

hại, sao linh mục này không thể hiện lòng yêu thương 

như Đức Giêsu đã phán: “Thầy ban cho các con một 

giới răn mới là các con hãy thương yêu nhau như Thầy 

đã yêu thương chúng con”???  

 

Song Thập 313 

 

 

      

  

  Trai Bất Khuất  
 

Kính mến tặng anh Hồ Thanh Danh  

CSVSQTB/TĐ/Khóa 8B+C/72 

 

Trai Bất  Khuất, 'bảy hai' anh nhập ngũ 

Lúc quê hương trong khói lửa điêu tàn 

Xa người yêu, tình thư chưa ráo mực 

Lời yêu đầu, ta thổn thức trao nhau  

Buổi chia tay như tống biệt ly sầu  

Anh rong ruổi trên dặm đường sương gió... 

Nhớ Nguyễn Trãi, lời Phi Khanh quan ải  

Vì TỔ QUỐC - DANH DỰ và TRÁCH NHIỆM 

Tình quê hương, vui quyết chí nam nhi  

Liều thân trai, chiến trường bom lửa đạn 

Đem an lành cho tổ quốc, đồng bào 

Chàng Thủ Đức: Bất Khuất sánh hào kiệt  

Lấy chí nhân thay cường bạo quân thù 

Đem  đại nghĩa thắng hung tàn của địch 

Có ngờ đâu, gãy súng tháng tư đen! 

Trời đất xoáy cho lòng dân hỗn loạn  

Vận nước buồn,  tăm tối mấy mươi năm 

Nơi đất  khách, quyết nuôi chí căm thù:  

Ngày trở lại để quang phục quê hương! 

Khải hoàn ca: Bài VIỆT NAM muôn năm 

Trai Bất Khuất: Chàng thanh niên nước VIỆT! 

 

Mễ  huê  
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Thơ Ngộ Không 

Duyên Kiếp 
(Thân tặng bạn hiền Việt 332) 
 
Hôm nao chung bước chung đường  
Cùng chung mầu áo chung trường năm xưa  
Tháng ngày dải nắng dầm mưa  
Đường xa dốc lớn cũng thừa đi lên 
Ngàn người chỉ có một tên 
Gọi chung Bất Khuất không quên bao giờ 
Ngồi buồn viết lại vần thơ 
Giòng đời như một giấc mơ lở làng 
Mơ màng mộng tưởng con đò còn đây 
Chiều tàn bóng ngả về tây 
Mà lòng cứ ngỡ còn say chuyện tình 
Thôi thì đợi ánh bình minh  
Biết đâu duyên kiếp đò tình gặp nhau 
Đò đi để bến miên man đợi chờ  
Ngồi buồn trông nhện giăng tơ 
Ai khiến xui thiếp phụ chàng 

 

Xuân về nhớ bạn  
 (Thân tă ng 2 ba n hiền Thái 333 & Ngọc 332) 
 
Chiều nhìn én liê  ng vút trời cao 
Lòng buồn chơ t nhớ xuân năm nào 
Tôi, Anh chia tay người mô  t ngã 
Kẻ ở người đi khóc nghe n ngào 
Mai đào đua nở tiển Anh đi 
Giờ phút chia tay biê t nói chi 
Tàu lă ng lẻ từ từ chuyển bến 
Mang theo ước vo ng tuổi xuân thì 
Mô i đô  xuân về luôn nhớ thương 
Thương người la c bước chô  n tha hương 
Bao năm mòn mõi chờ mong đơ i 
Tôi, Anh chung bước pháo nhuô m đường 
Xuân về đất me  Anh có hay  
Ngă m cánh hoa mai tiê ng thở dài 
Biê  t đê n xuân nào  xuân tro  n ve n 
Cho lòng uô ng ca n chén men say ... 

 

Xuân về nhớ Mẹ 
  
Xuân về con nhớ Me  hiền 
Mâ u thân Me  đã nằm yên đáy mồ 
Cha y loa n Me  bồng em thơ 
Còn con cõng Ngoa i ra bờ sang sông 
Chiến trường vang dâ y súng đồng 
Me  tôi nga  quy  ma u hô ng tuôn rơi 
Nô i đau thâ u tâ n đê n Trơ i 
Giơ  tôi mâ t Me  nga n đơ i tiê  c thương 
Ai gây ra ca nh đoa n trươ ng 
Đê  tôi đau khô  sâ u vương suô t đơ i 
Xuân vê  nhơ  lă m Me  ơi 
Nhi n lên di a nh lê   rơi tra n đâ y ... 
 
   

Từ bãi tập về 
  
Vai ba lô hươ ng vê  trươ ng me   
Bươ c quân đi vang dâ y trưa he  
Bao đa n trai thao trươ ng nă ng đô  
Tay ghi  su ng no n să t nghiêng che 
Bo t đơ  sô tung hoa nh gio  bu  i 
Tiê ng quân ca văng vă ng co n nghe 
Lư a thiêng ma  i kiê m trau kinh sư  
Giư  lâ y non sông tư ng luy  tre . 
  
Ngô  Không 332 

 

Họa Từ bãi tập về 
 

Từ bải tập lếch thếch về trường mẹ    
Mồ hôi rơi từng giọt rớt chiều hè   
Đồi 90  chói chang ngày nắng đổ 
Ao uớc thầm tà áo tím nghiêng che 
Xe nhà binh vụt qua mù  gió bụi 
Có tiếng cười  rộn rã vẫn còn nghe 
Mai học phòng vì có giờ quân sử   
Khỏi di hành ,buồn xơ xác hàng tre. 
 

Mây Đơn Phương
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Chuyện tình trái  ngang 

CSVSQ Nguyễn Văn Quan 35 

 Cấm tờ giấy ra trại, lòng hắn mừng vô hạn, tự do 

đã đến rồi sau 5 năm làm người tù không bản án, bây 

giờ hắn sắp được tự do, rời khỏi cổng Z 30 C lê bước 

dần ra tới đầu đường quốc lộ 1, chờ đợi khỏang 15 

phút hắn thấy 1 chiếc xe đò chạy đến, hắn ngoắc tay, 

chiếc xe đò ngừng lại, người lơ xe hỏi hắn: 

 - Anh đi về đâu?  

 - Tôi muốn về Sài-gòn 

 - Có phải anh mới được thả ra từ Z 30 C không?  

 -  Phải  

 Anh lơ xe và người tài xế không lấy tiền xe của 

hắn. Họ chở hắn về tới Sài-gòn, khi tới giáp đường 

Trưong Minh Giảng, hắn nhờ anh tài xế cho xuống và 

hắn đón xe xích lô để về cổng Bùi Phát.  

 Từ cổng Bùi Phát đi vô nhà hắn khỏang 500 m, 

mà nay hắn nhìn xóm của hắn sao thấy xa lạ quá! Chỉ 

có 5 năm mà sao xóm hắn có vẻ tàn tệ, không thấy nhà 

nào mới cả, chỉ thấy nhà cửa bắt đầu xuống cấp, hắn 

không nhận ra được con đường nào vô nhà hắn, vì có 

nhiều nhà chiếm long lề đường nên ngõ vô nhà hắn sao 

xa lạ quá. Hắn hỏi thăm 1 cô gái hắn nhớ mang máng 

là con trưởng khóm, cô ta chỉ đường vô nhà cho hắn. 

Bước vô nhà, hắn thấy ba hắn đang ngôi trên ghế uống 

à phê, thấy hắn vào nhà, ba hắn vui mừng nói: 

 - Bà ơi! thằng Quan nó về rồi! 

 Hắn đứng đó mà lòng nghẹn ngào, chua xót, vì 

hắn chợt thấy căn nhà lầu 2 tầng của ba má hắn sao 

rộng thênh thang, nhìn lên bàn thờ bà nội thì thấy 

không còn bộ lư hương, hắn biết rằng ba má hắn đã 

bán đi bộ lư hương thờ cúng ông bà, để có tiền đi thăm 

nuôi hắn ở trong tù, hắn thấy các em ra mừng hắn về 

mà sao không thấy 2 thằng em sinh đôi, hắn hỏi ba má 

hắn, má hắn nói, thằng Tùng với thằng Lâm đang đạp 

xe xích lô để kiếm tiền nuôi gia đình, bỗng nhiên mắt 

hắn mờ lệ, bao nhiêu năm tù, các em hắn phải đạp xích 

lô nuôi gia đình, các bạn biết không, em hắn lúc đó chỉ 

có 15, 16 tuổi thôi, phải nghỉ học để đạp xích lô nuôi 

cả gia đình. 

 Rồi hàng xóm chạy qua thăm hỏi hắn ở tù ra sao? 

Hắn chỉ nói chỉ có đói thôi, bỗng hắn thấy trong đám 

con gái hàng xóm có 1 cô giống như bắc kỳ 75, bởi vì 

khi 75 hắn đi vô tù xóm hắn đâu có cái cô nầy, hắn 

nhìn cô gái này thấy hơi là lạ, nhưng lúc đó hắn đâu có 

nghĩ nhiều về cô ta, vì hắn còn nhiều câu hỏi sẽ hỏi gia 

đình hắn. Khi mọi người đã về hết, hắn hỏi ba má hắn 

về con của hắn. Má hắn chỉ 2 đứa bé trai ốm nhách 

dang đứng gần cái tủ đang nhìn hắn với ánh mắt xa lạ. 

Thất thế, hắn gọi: 

 - Quân, Hiếu, lại ba biểu coi! 

 Hai đứa chạy đến hắn, hắn ôm con mà long nghẹn 

ngào, cay đắng, xót xa cho 1 gia đình đổ vỡ. 

 Chiều đến, hắn đi qua nhà má vợ cũ hắn (nhà chỉ 

cách 500m) ở xóm trên, bước vô nhà hắn thấy cô vợ cũ 

đang cho một đứa bé bú, còn má vợ hắn thì ngồi trên 

chiếc ghế cạnh tường. Má vợ hắn thấy hắn, bà mời hắn 

ngồi, còn cô vợ cũ sau khi thay quân áo chỉnh tề thì ra 

tiếp hắn. Hắn hỏi: 

 - Em lấy chống bao lâu rồi? Cô vợ cũ trả lời: 

 - Gần 5 năm. Cô ta vừa khóc vừa kể lể:  

 - Hồi đó ai cũng nói anh sẽ chết trong tù, không 

được ra, vã lại 2 đứa con Quân và Hiếu bị bịnh không 

tiền lo thang thuốc, vì muốn trả ơn nên em lấy anh ta.  

 Hắn nghe xong cô nàng kể lể, bao nhiêu ý niệm 

trong đầu hắn giữ trong 5 năm tự nhiên không còn nữa, 

hắn chỉ biết nghẹn ngào và thấy tình yêu của hắn và vợ 

hắn đã bay cao. Một lúc sau, có một anh chàng cao cở 

hắn da đen giống miên bước vào nhà, cô nàng giới 

thiệu là tên Sang chồng mới. Khi nói chuyện với hắn, 

anh chàng Sang xin lỗi hắn và nói: 

 - Nếu anh chịu tha thứ cho cô ta, tôi sẽ bỏ đi với 

đứa con. 

 Lúc đó hắn nói với cả nhà vợ cũ của hắn: 

 - Duyên nợ vợ chồng chỉ có bấy nhiêu thôi, không 

còn là vợ chồng thì xem như anh em.  

 Sau đó hắn ra về, bước ra khỏi nhà má vợ cũ, lòng 

hắn thật thanh thản vì hắn biết rằng cuộc đời hắn bắt 

đầu là trang sách mới. 

 Đêm đó hắn đã ngủ một giấc ngon lành dù rằng 

hắn đã thật sự trở thành kẻ bị vợ bỏ, nghe có vẻ thê 

thảm, nhưng hắn không buồn vì thế nào đi nữa ex-wife 

hắn cũng có chỗ nương thân, chỉ tội cho hai con của 

hắn không còn mẹ nữa. Nhưng không sao, dù chi đi 

nữa cũng còn đại gia đình hắn đằng sau lưng ủng hộ 

cho hắn. 

 Ngày hôm sau khỏang 9 giờ sáng, hắn ra tiệm cafe 

nơi đầu đường hẻm, hắn gọi một ly cà phê đen đá, mặc 

dù là cà phê dỏm nhưng hắn cảm thấy quá ngon, bởi vì 

trong tù hắn chỉ uống tòan xác cau thôi, vã lại đâu có 

đá, quá ngon là cái chắc. Sau đó hắn ra phường công 

an để trình diện, vì trong giấy ra trại hắn bị quản chế 

quyền công dân trong 1 năm, ra tới đồn công an hắn 

thấy 1 tên bò vàng mang lon 1 gạch và 1 ngôi sao trên 

vai trong rất giống HT Sơn bạt mạng quá, vì tướng ốm 

ốm, cao cao đang ngồi vắt chân trên cái bàn trong văn 

phòng. Hắn không dám nhìn người quen cũ, nhưng khi 

hắn nhìn lại bảng tên thì là tên Hiệp, hú hồn cho hắn. 
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Ngày đầu tiên trình diện bọn “Bò vàng” sau khi thấy 

giây ra trại của hắn, tên bò vàng bảo hắn: 

 - Anh nên đi kinh tế mới để xây dựng đời sống 

mới. Hắn trả lời: 

 - Không, tôi không thể đi được vì tôi còn 2 đứa 

con nhỏ, khi tôi đi làm, chúng ở nhà với Ông bà nội, 

thì tôi mới yên tâm đi làm được. 

 Sau một hồi đôi cưa cùng bọn bò vàng, cuối cùng 

thì chúng cũng chịu bỏ qua cho hắn, không ép hắn đi 

Kinh tế mới. 

 Khi hắn về gần tới nhà hắn có cảm tưởng là ai 

theo dỏi hắn, hắn quay mình lại thì thấy cô bộ đội con 

đang nhìn sao lưng hắn (lúc đó hắn chưa biết tên cô ta). 

Tuần lễ đầu, ngày nào cũng phải trình diện bọn bò 

vàng, khi đi về là hắn lại thấy cô ta lại nhìn hắn như 

vậy nữa. Từ lúc đó, hắn nghĩ thầm tại sao cô bộ đội 

con nầy lại nhìn hắn như vậy, ghét hắn ư ? hay thích 

hắn ư ? Cũng có thể lắm ! nhưng ý tưởng ấy nhanh 

chóng tan biến, vì hắn biết thân phận mình còn thua 

phó thường dân nữa. Ngày xưa, hắn trông cũng bảnh 

trai như bạn hắn Tăng Trọng Đằng vậy, nên khi cua ai, 

hắn đều thành công cả. Nhưng bây giờ, chuyện hắn bị 

vợ bỏ, cả xóm hắn ai nấy đều biết cả, như vậy chỉ còn 

là thương hại hắn thôi ? Hắn nghĩ chắc là như vậy, hắn 

cảm thấy lòng tự ái bị tổn thương, hắn nghĩ thầm, ngày 

mai hắn sẽ hỏi cho ra lẽ.  

 Ngày mai hắn lại ra trình diện bọn bò vàng, khi về 

ngang qua nhà cô bộ đội con, hắn không thấy cô như 

mọi khi. Sau đó hắn lên lầu và đến cửa sổ để nhìn thiên 

hạ đi dưới đường, đang nhìn như vậy bổng hắn phát 

giác ra hình như có ai đang nhìn hắn, hắn quay về phía 

trái thì hắn thấy cô bộ đội con đang nhìn lén hắn. Vì đã 

quyết tâm sẽ hỏi ra lẽ, nên hắn dùng tay chỉ trỏ xuống 

nhà, và cô ta hiểu ý, nên cả hai đi xuống nhà. 

 Hắn đi tới nhà cô ta chỉ 30 giây thôi, vì nhà xéo 

góc nhau cách có 1 căn nhà của bà Long hàng xóm, khi 

giáp mặt cô bộ đội con, hắn thấy cô ta rất xinh, cao 1m 

60 mặc áo bó sát thân người, bộ ngực hơi vun vun làm 

tăng vẻ đẹp của 1 cô gái mới lớn, nhưng nhìn thóang 

qua là biết dân bắc kỳ 75 liền. Hắn hỏi cô ta: 

 - Xin lỗi cô tên gì?  

 - Em tên Mai Vàng 

 - Mấy tuổi? 

 - Em 17 tuổi, đang học lớp 12  

 - Anh tự giới thiệu anh tên Quan 

 - Em biết tên anh rồi 

 Hắn rất ngạc nhiên khi cô ta biết tên hắn. Sau đó 

hắn hỏi tiếp 

 - Có phải ba em là sĩ quan bộ đội không? 

 - Dạ thưa phải, ba em là Trung tá Hải quân người 

miền Nam tập kết ra Bắc  và lấy má em là dân Bắc 

chính hiệu.  

 - Em có anh chị em không? 

 - Em có một em trai tên Thắng 12 tuổi, một em 

gái tên Ngọc 10 tuổi. 

 Lúc đó hắn thấy một đứa bé trai đang nhìn hắn, 

hắn thấy bộ mặt đứa bé giống anh bạn cùng khóa với 

hắn quá. Đang nói chuyện ngon trớn thì má cô ta gọi,  

cô ta nói xin lỗi và hẹn khi khác nói chuyện nhiều hơn. 

Hắn trở về nhà hắn mà lòng thì bâng khuâng làm sao 

đó. 

 Sau mấy tuần phục hồi sức khỏe, hắn bắt đầu nghĩ 

đến  chuyện đi làm để nuôi gia đình. Hằng ngày, hắn 

đạp xe đạp đi vòng vòng trong các quận mong rằng sẽ 

có công việc làm cho hắn, khi hắn thấy cái bảng cần 

người, hắn ghé vô hỏi, thì luôn luôn là chữ "NO". Ôi! 

chó má cho than phận phó thường dân như hắn, nhiều 

lúc hắn nản chí quá muốn tự tử cho rồi, nhưng nghĩ lại 

những gì học hỏi tại quân trường Thủ Đức, hắn luôn tự 

an ủi "sông có khúc, người có lúc" chẳng lẽ đâu ta lại 

mãi như thế nầy. 

 Có một ngày hắn đang đạp xe ở đường Lê văn 

Duyệt, thì tình cờ gặp thằng Lễ cùng ĐĐ 35 với hắn, 

hai thằng gặp nhau mừng quá rủ vô quán cóc bên 

đường, ngồi tâm sự, lúc đó hắn đâu có tiền, tiền trong 

túi chỉ đủ kêu 2 ly trà đá cho hai thằng, hắn than không 

có việc làm, thì thằng Lễ nói: 

 - Mầy vác nổi bao gạo 100 kí không?  

 - Có thể 

 - Nếu mầy muốn làm thì đi theo tao vô điền đơn 

trong đội bốc xếp quận 3. Tóan bốc xếp gạo nầy tòan là 

anh em ĐĐ 35, như Hải cận (mũ xanh) Lê Tòan cận, 

Nhan điểm Phước, Trần anh Dũng…  

 Sau khi tâm sự xong, hai thằng hẹn gặp nhau ngày 

mai tại chổ bốc xếp Quận 3. 

 Trên đường về, hắn đi về ngang qua nhà cô bộ đội 

con, thấy cô bé đang đứng nhìn, hắn vẫy tay bảo ra 

cửa, cô ta hiểu ý đi ra tới chỗ cửa sắt, hắn đến đó, đứng 

dựa bức tường để nói chuyện. Hắn biết, mẹ cô ta nếu 

thấy sẽ la mắng cô ta, khi gặp nhau cô bé hỏi: 

 -  Có chuyện gì không anh? Hắn khoe: 

 - Anh sẽ có việc làm ngày mai. 

 - Anh làm việc gì? 

 - Anh đi bốc xếp gạo.  

 Cô ta tròn xoe mắt nhìn hắn rất ngạc nhiên (hắn 

không biết cái nhìn nầy là như thế nào?) lúc cô ta nhìn 

ngạc nhiên như vậy hắn mới chợt thấy hôm nay cô ta 

hình như diện hơn thì phải, hắn ngửi có mùi thơm 

thoang thỏang, (không biết phải mùi thơm con gái mới 

lớn hay không các bạn của tôi, cái nầy phải hỏi thằng 
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Phước dê mới được!). Nói chuyện một hồi, hắn hỏi cô 

bé: 

 - Em có muốn làm em kết nghĩa không? 

 - Em đồng ý.  

 Sau đó hắn đi về nhà. Không may cho hắn, má 

hắn đã thấy hắn nói chuyện với cô bé, má hắn nói: 

 - Bộ mầy muốn chọc ổ kiến lửa hả con? Hắn 

không đáp lại chỉ đi lầm lủi vô nhà. 

 Ngày hôm sau, hắn tới nơi bốc xếp quận 3, tới nơi 

hắn thấy, Hải cận, Phước, Tòan cận, Dũng quận 

trưởng, Tôn Tẩn...  Sau đó cả bọn bắt đầu bốc xếp gạo, 

lần đầu hắn không biết thế nào là vác gạo trên vai vừa 

đi được vài bước là hắn thấy cái vai quá nặng, đi lạng 

chọang, nhưng sao hắn thấy thằng Lễ, Tòan, Hải cân, 

Tôn Tẩn, Phước dê vác ngon lành. Sau khi vác gạo hết 

chuyến xe thì phải đợi chuyến xe khác, cả bọn lấy 

thuốc rê ra xe, bập bập, như hút thuốc lào hồi trong tù 

vậy. Trong lúc cả bọn đang hút thuốc thì thấy thằng 

Phước cứ nhìn mấy cô nhân viên văn phòng quận đang 

làm việc, họ ra ngoài phòng chắc là nghỉ giải lao. 

Thằng Phước dê nầy trông rất đẹp trai, nói năng nhỏ 

nhẹ, nhưng nó có tật thấy gái thì hai con mắt sáng rỡ 

như đèn pin xe hơi vậy. Qua đây mới biết mắt nó như 

vậy, còn thằng Hải cận thì ít nói chỉ lắng nghe anh em 

nói, còn Tòan cận thì xong việc cứ nhìn trời mà miệng 

lải nhải giống như nhả ngọc phun châu vậy, đôi khi cậu 

ta hứng tình, mở cửa tâm hồn làm những bài thơ tuyệt 

tác, làm cóc nhái chạy đầy đường, trời mưa quá trời. 

Còn Dũng quận trưởng thì có tài nấu ăn, trong lúc anh 

em làm thì Dũng quận trưởng nấu ăn với lon gi gô và 

nướng vài con cá khô, mặc dù thức ăn như vậy mà sao 

hắn ăn thấy ngon lành, có lẽ tình bạn đã làm ấm lòng 

hắn. 

 Nhà của hắn có 2 đứa em 17 tuổi đang đạp xích lô 

nuôi gia đình, hắn bảo với 2 em là hắn muốn mỗi ngày 

chạy xe 4 giờ để kiếm tiền tiêu, em hắn đồng ý. Hắn  

chạy từ 12 giờ trưa tới 4 giờ chiều. Mấy ngày đầu, hắn 

không rành đường xá ở Sài-gòn, nhiều khi vừa chạy 

xích lô, vừa hỏi người khách chỉ đường dùm, đôi khi 

đường xa quá mà hắn không biết nói thách, đạp xe mệt 

chết mẹ mà chẳng có bao nhiêu tiền. Có bữa đang nghỉ 

xả hơi sau cuốc đạp xe, hắn thấy Phúc “cu-ky” đang 

đạp xe đi ngang qua, hắn kêu Phúc lại và 2 thằng bắt 

đầu trò chuyện, hắn hỏi: 

 - Mầy về lúc nào? 

 - Tao về được gần 1 năm rồi và đạp xe cũng lâu 

rồi. 

 Hắn nhìn Phúc “cu-ky” và nghĩ không biết nó đạp 

xich lô như thế nào, vì tay này trong bang cuốc xẻng ở 

trường, hắn hỏi tiếp: 

 - ĐĐ 32 của mầy có ai làm nghề dân biểu không? 

(đạp xích lô người ta gọi là dân biểu) 

 - Nhiều lắm, có Bùi đức Tính, Mã Mậu, Lê văn 

Năm, Đức Cao-đài, Tăng Xương, Trần Thắng, Hùynh 

Hiển, Lê văn Hiếu, Tốt thầy thuốc ... 

 Nghe Phúc “cu ky” trả lời, hắn hình dung lại mấy 

thằng bạn, thấy mấy tay to con như Bùi đức Tính, Mã 

Mậu, Lê văn Hiếu, Tăng xương, còn mấy tay còn lại 

như Tốt thầy thuốc (lúc đó chưa thành Bác sĩ đông y) 

Lê văn Năm đạp xe làm sao đây? Sau đó Phúc “cu-ky” 

lên lớp cho hắn biết về cách nói thách, trả giá... Hai 

thằng mãi mê nói chuyện mà hắn quên tới giờ phải trả 

xe cho em hắn. Lật đật, hắn từ giã Phúc “cu ky” và lo 

chạy xe về trao cho đứa em.   

 Có một ngày hắn bị tai nạn nghề nghiệp, hắn chở 

2 bà mập chạy tới dốc cầu Trương Minh Giảng, đạp tới 

nửa chừng thì đạp hết nỗi, hắn nhảy xuống xe tính đẩy 

xe lên dốc ai ngờ vừa nhảy xuống thì đằng sau chổng 

chiếc xe, còn đằng trước chở 2 bà mập nậng quá nên 

càng trước chổng xuống đất, hắn phải năn nỉ hai bà 

mập đó xuống đi bộ lên cầu rồi hắn sẽ chở tiếp. Sau tai 

nạn nghề nghiệp đó, mỗi lần thấy ai mập gọi xe là hắn 

giả lơ như không nghe, không thấy. 

 Còn về cô “mai vàng” hàng xóm sau bữa coi văn 

nghệ, hắn không thấy cô nàng đâu nữa, hắn đóan rằng 

chắc ba má cô nàng cấm cô nàng quen với hắn. Hắn 

nghĩ cũng đúng thôi, con cán bộ cộng sản làm sao quen 

với sĩ quan chế độ cũ chứ. Rồi ngày ngày cũng qua đi, 

một bữa nọ hắn đi ngang qua nhà của “mai vàng” thì 

hắn thấy Ngọc, cô em gái của cô bộ đội con chạy ra 

đưa cho hắn tờ giấy và nói của chị cô ta và muốn hắn 

đọc xong rồi trả lời cô ta, hắn nói với Ngọc là chờ hắn 

khỏang 10 phút hắn sẽ trả lời. Về đến nhà, hắn mở tờ 

giấy ra coi thì cô ta hẹn thứ 7 nầy đi chơi ở vườn Tao 

Đàn vào lúc 7 giờ tối, cô ta nói lúc nầy không tiện gặp 

hắn vì má cô ta biết, hôm đi coi văn nghệ có người 

thấy hai người nắm tay nên mét má cô ta và má cô ta 

cấm cô ta quen với hắn, nếu cô ta không nghe thí má 

cô ta sẽ nói với ba cô ta. Lúc đó không hiểu sao hắn lại 

đồng ý hẹn 7 giờ tối thứ 7 ở vườn Tao Đàn, đọc thư, 

hắn viết mấy chữ cho “mai vàng” nói rằng đồng ý đi 

chơi. Rồi hắn đưa lá thư cho Ngọc em của “mai vàng”. 

 Thứ 7 đến, hắn nôn nóng lắm, cũng như những lần 

hẹn hò cùng những người đẹp mà hắn từng quen khi 

xưa. Gần tới 7 giờ, hắn thấy cô bộ đội con đạp xe đi ra, 

hắn đợi cô ta đi khỏang 5 phút rồi hắn đạp xe đi sau. 

Khi hắn đạp xe tới gần cổng tao đàn đường Trần quí 

Cáp thì hắn thấy cô ta đứng đó rồi, hai đứa cùng gởi xe 

1 chỗ. Ra tới đường, cô ta dúi tiền vào tay hắn, hắn 

ngần ngại nhìn cô ta, còn cô ta thì giả bộ ngó lơ, hắn 

chặc lưỡi thôi mặc kệ (đây là lần thứ 2 hắn nhận tiền từ 
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nơi đàn bà con gái đưa cho hắn, lần trước là cô Ca, vợ 

thứ 2 đưa tiền cho hắn xài, lúc đó chưa xập tiệm). 

 Sau đó hắn mua vé vào cổng, hai đứa vào sân Tao 

Đàn hắn mới biết là có hội chợ trong đó (hắn cũng ngu 

thiệt, đạp xe hằng ngày qua chỗ này mà không để ý gì 

cả, tội cho cái than nghèo của hắn), hai đứa thăm hết 

tất cả các gian hàng hội chợ, chỗ nào cũng ghé, giống 

như con nít vậy! Có đôi khi cô ta nói mà hắn chẳng 

nghe gì cả, vì ồn áo quá. Đi chơi một lúc cũng thấm 

mệt, hai đứa tìm băng ghế ngồi xuống, đi đâu hai đứa 

cũng tay trong tay coi rất mùi. Sau cùng thì hai đứa 

cũng tìm được băng ghế xa chỗ đông người và ngồi 

xuống nói chuyện, cô ta nói khi học xong lớp 12 gia 

đình cô ta sẽ đưa cô ta đi du học bên Nga 7 năm. Cô ta 

hỏi hắn: 

 - Anh có muốn em đi không? Hắn nói: 

 - Em nên đi du học đi, vì đó là tương lai của em.  

 Hắn biết hắn không có quyền cản bước tiến của cô 

ta và hắn cũng biết nếu hắn nói cô ta đừng đi thì có lẽ 

cô ta sẽ không có đi. Có lẽ hắn thương cô ta nhưng hắn 

không ích kỷ cá nhân, đó là tánh của hắn. Hai đứa ngồi 

nói chuyện lẩm cẩm, đôi khi hắn cũng hôn cô ta mà chỉ 

hôn má thôi, lúc đó hắn chưa tân tiến như bây giờ, 

trong lúc hắn hôn lên má cô ta hắn cũng cảm thấy tình 

dục đòi hỏi lắm. Không hiểu sao hắn không đưa cô ta 

vào khách sạn. Có lẽ hắn ngu thiệt hả các bạn? 

 Hai đứa mãi mê nói chuyện mà quên nhìn đồng 

hồ. Sau cùng thì thấy tiếng ồn ào càng lúc càng giảm, 

hắn nhìn đồng hồ thì thấy đã 2 giờ sáng, hai đưa hết 

hồn vội ra chỗ giữ  xe thì còn có vài ba chiếc xe thôi. 

Hai người đưa vé và lấy xe đạp đi về, trong lúc đạp xe 

về hắn hỏi: 

 - Em có bao giờ đi chơi khuya như thế này không?  

 - Không. Tối đa là trước 12 giờ.  

 Khi đạp xe tới cổng Bùi Phát, hắn ngừng lại và lấy 

hết tiền còn lại đưa cho cô ta, cô ta không chịu lấy tiền 

lại, cô ta nói: 

 - Anh giữ đó để dùng, em có nhiều tiền lắm, ba 

má cho em xài đâu có hết. 

 Hắn cảm thấy tủi thân cho cái thân nghèo của hắn 

và tự ái nổi lên 1 cục, hắn nói: 

 - Em lấy tiền lại đi, nếu không lấy, kỳ sau anh sẽ 

không đi chơi với em nữa. 

 Nghe như thế, cô ta cầm lấy tiền lại, rồi hai đứa 

chia tay. Cô ta đạp xe vào cổng chính còn hắn đạp xe 

về cổng Thanh cần, không đi ngang qua nhà cô ta. Tối 

đó hắn không ngủ được. 

 Từ sau bữa đi chơi đó, đã mấy tuần hắn không 

thấy cô bộ đội con, đôi khi hắn cũng nhớ cô ấy, nhưng 

vì cuộc sống hắn phải lo kiếm việc làm để tồn tại trong 

cái xã hội cộng sản nầy. Ngày nọ hắn đang lang thang 

trên con đường Trương Minh Giảng, thì thấy Thắng 

"cụ" ĐĐ 31 đang uống cà phê một mình, hắn đến bàn 

Thắng, hai thằng nhâm nhi cà phê đen đá và đấu láu 

lẫn nhau. Thắng “cu nặng” hỏi hắn: 

 - Mầy bây giờ làm gì ? 

 - Tao đang làm nhà báo.  

 Nghe hắn nói làm nhà báo, Thắng “cụ” giật mình 

hỏi: 

 - Mầy làm nhà báo nào, lương có khá không ?  

 Hắn cười méo miệng nói: 

 - Tao làm nhà báo ở nhà, là báo cha, báo mẹ, nói 

trắng ra là 7 nghề ( thất nghiệp).  

 Thắng “cu nặng” nói bên 31 có mấy thằng làm 

chung hãng như thằng Sơn bạt mạng, Đình “từ từ”, 

Liếm “sắc”, Oanh “đồ tể”... Thắng “cụ” còn nói trong 

ĐĐ 32 có thắng Bùi Quang Nghĩa giàu lắm, làm chủ 

nhà hàng “Hương sắc” ở đường Tự Do, Thắng “cụ” 

còn nói thằng nầy bây giờ nó là Xì Thẩu rồi, không có 

chơi với anh em nữa, nó lối lắm ... Hắn chửi đổng ‘Pà 

mẹ mấy thằng giàu làm phách’ , rồi Thắng “cụ” hỏi 

hắn:  

 - Mày có muốn đi làm hãng cưa không? 

 Hắn mừng quá OK liền nhưng nói với Thắng: 

 - Tao không biết cưa cây như thế nào? 

 - Mầy đừng có lo, tao sẽ chỉ mầy.  

 Thắng “cu nặng” nói nó làm thợ mủi của hãng 

Lạc Hồng ở Quận Phú Nhuận, rồi Thắng “cu nặng” 

cho hắn địa chỉ của hãng và hắn hẹn thứ hai tuần sau sẽ 

đến hãng Lạc Hồng tìm Thắng “cu nặng”. Sau đó hai 

thằng chia tay. 

 Về đến nhà mừng quá, hắn nói với ba má hắn rằng 

hắn sẽ có việc làm tuần tới, ba má hắn nghe vậy cũng 

mừng cho hắn. Má hắn nói có cậu Văn đến nhà chơi và 

hỏi về hắn, nghe thế hắn hỏi bà cụ: 

 - Cậu Văn tới nhà chơi có chuyện gì không má? 

Má hắn nói: 

 - Cậu xuống nhờ con ghi số đề. 

 - Như vậy để con ghi số đề cho cậu kiếm tiền cò. 

 Rồi hắn lấy xe đạp chạy lên vùng cổng xe lửa số 

sáu, tới nhà cậu hắn, sau khi chào hỏi cậu mợ xong hắn 

hỏi cậu hắn có thể giúp hắn là buổi trưa hắn sẽ chạy lên 

nhà cậu ghi số cho cậu, nếu trúng thì 5 giờ chiều hắn sẽ 

mang tiền lên cho cậu. Cậu Văn thấy hắn nói như vậy 

cũng OK và hứa sẽ giúp hắn. Cậu nói: 

 - Mầy có biết “tiếng anh” không? Niếu biết thì 

dạy cho hai con của cậu. 

 - Thưa cậu, con biết. 

 - Như vậy mỗi tuần cháu đến nhà cậu 3 tối, dạy 

chúng nó từ 7 giờ đến 9 giờ. Mỗi tháng cậu trả cho 

$50.00. 

 Hắn nghe thế, mừng quá liền nói: 
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 - Vâng. 

 Thực ra hắn có biết tiếng anh tiếng tây gì đâu, lúc 

còn đi học, hắn hầu như gần đội sổ trong lớp về môn 

sinh ngữ, may mắn là đậu tú tài 2 là do “copy bài 

người khác”. Hắn chỉ giỏi 1 môn là cua gái thôi, giống 

như Phước “dê” vậy, bởi vậy hắn thuộc ĐĐ 35. ĐĐ 35 

nầy dê có tiếng ở trong trường. Hắn bắt đầu nghĩ trong 

mấy thắng bạn mình thằng nào là giỏi tiếng anh đây, 

sau cùng hắn sực nhớ có thằng Điệp 34 biệt danh là 

Điệp “Tú bà”, thằng nầy hồi trước ở ĐĐ 34 đã từng nổi 

tiếng nói tiếng anh như bắp rang. Nghĩ thế, hắn liền 

chạy lên nhà Điệp “tú bà” năn nỉ: 

 -  Mầy chỉ tao tiếng anh để tao kiếm tiền câu cơm. 

Nghe hắn than vang, Điệp “tú” trả lời: 

 - OK 

 Cuộc đời hắn luôn luôn có quới nhơn cùng khóa 

“Bất Khuất” giúp hắn, cảm ơn trời phật, nhờ vậy hắn 

thường ngày tụng kinh niệm Phật làm lành nên lúc nào 

cuộc đời hắn đen như mõm chó là có anh em Bất khuất 

giúp hắn, như vậy là cuộc đời hắn bắt đầu lên hương 

đây. Thời khóa biểu làm việc của hắn, sáng 7 giờ làm 

việc tới 11:30 trưa đi ghi số đề, 1 giờ chiều làm tới 

4:30 nếu trúng thì mang tiền cho cậu hắn, tối thì dạy 

học từ 7 tới 9 giờ, sướng rên mé đìu hiu hé! 

 Đã 1 tháng qua, hắn không thấy cô bé bộ đội con. 

Đôi lúc hắn tự hỏi cô ta bây giờ làm gì? Tại sao không 

muốn gặp hắn nữa? Có lẽ hắn làm gì sai chăng? Hay là 

hắn nói năng gì sai trái nên cô bé không thèm quen với 

hắn nữa…? Nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, hắn 

không tìm được câu trả lời, hắn sực nhớ có thằng bạn 

thân tên Thành “website”, thằng nầy cũng thuộc loại 

võ lâm cao thủ về tán gái. Nghĩ như vậy hắn bèn đạp 

xe đạp lên nhà Thành “website” cầu quân sư mách cho 

kế tán gái. Gặp Thành “website”, hắn thuật lại từ đầu 

câu chuyện cho thằng Thành nghe. Sau khi nghe xong 

câu chuyện, thằng Thành bảo hắn xoay qua, xoay lại để 

coi tướng của hắn, sau cùng thằng Thành “website” 

nói: 

 - Mầy ốm nhách như cò ma, nghèo kiết xác, mặc 

quần thì lủng đít, nói năng thì tạm được. Còn cô ta thì 

con nhà giàu, con cộng sản thứ gộc, chắc cô ta chỉ 

thương hại mầy thôi. Hắn nghe vậy hắn tức quá nói: 

 - Nếu em không thương tao thì sao để cho tao hôn. 

 - Mầy hôn ở đâu?  

 - Hôn ở má cô ta. 

 - Ối dzời ơi! mầy nhà quê quá! Bây giờ trai gái 

hôn bằng môi, lưỡi ... hôn như thế mới gọi là yêu...  

 - Mầy có nhiều đào như vậy, mầy có hôn môi, 

lưỡi ... chưa? 

 - Đương nhiên rồi. Hôn theo kiểu của mày thì tao 

chẳng còn cô bồ nào. 

  Hắn nghe như vậy, hắn biết là trật đường rầy rồi. 

Sau một hồi bàn tán, tâm sự... hắn từ giã thằng Thành 

“website” đi về. Về gần tới hẻm Bùi Phát, hằn gặp 

Ngọc em cô ta, hắn liền hỏi: 

 - Sao lâu quá anh không thấy chị Mai vàng của 

em? 

 - Hôm chị Mai đi chơi với anh về khuya quá, ba 

của em đánh chị Mai quá trời và bảo má của em cấm 

chị không được ra khỏi nhà, đi học về là má của em lúc 

nào cũng canh chị Mai.  

 Hắn nghe như vậy là hắn biết cuộc tình nầy phải 

chấm dứt từ đây, nếu không cả hai sẽ khổ về sau? Đêm 

đó hắn trằn trọc không ngủ được, hắn nghĩ khi nào gặp 

cô bé bộ đội con, hắn sẽ nói chấm dứt chuyện tình hai 

đứa. 

 Từ đó, hắn đi làm buổi sáng, trưa hắn đạp xe lên 

cổng xe lửa số sáu, vừa ăn vừa ghi đề cho cậu hắn, lần 

lần cậu hắn giới thiệu những người quen cho hắn ghi 

số đề, hắn ghi thêm vài người quen như dì tư, cậu thới, 

ông năm xích lô máy (xém chút nữa là cha vợ tương lai 

của hắn). Có hôm đang ghi đề cho dì tư hàng xóm, thì 

bà ta nói về chuyện vợ con, hắn nói hắn đi tù cải tạo thì 

ở nhà vợ hắn đi lấy chồng khác đem con giao lại cho 

ông bà nội nuôi. Vì không có thời gian nhiều, bữa trưa 

hắn ghi số đề rất lẹ rồi phải đạp xe đạp về làm việc tiếp 

ở hãng cưa, nếu không Thắng “cu nặng” sẽ giủa hắn 

thê thảm. Trong hãng hắn có mấy cô gái mới lớn con 

nhà nghèo tên là Hà, Hiền, Linh... làm việc nhẹ, họ chỉ 

đóng móng sắt vào than cây gỗ thôi, còn hắn và Sơn 

“bạt mạng” và Liêm “sắc” thì đẩy máy, đến khi mủi 

mòn thì mở máy cưa, đưa lưỡi cho Thắng “cu nặng” 

mài lưỡi. Thắng “cu nặng” là xếp xòng ở hãng cưa 

công nhân, làm việc rất hăng say, cô Hà thì là bồ của 

Thắng “cu nặng”, còn cô Hiền thì hình như cũng để ý 

tới hắn, đôi khi đang làm việc mà cặp mắt của hắn với 

cô Hiền cứ đá long nheo hoài, lúc nầy hắn muốn quên 

đi cô bộ đội con. 

 Có bữa hắn rủ cô Hiền lại nhà hắn ăn sinh nhật 

của em hắn, hắn chỉ muốn thử ý cô ta thôi, ai ngờ khi 

hắn hỏi cô ta liền nhận lời liền, điều nầy hắn biết là cô 

ta chịu đèn hắn rồi. Đôi khi hắn tự nghĩ, hắn nghèo, vợ 

bỏ, có con dại, nhà nghèo, tại sao mấy cô nầy lại thích 

hắn, quần áo thì rách như trần minh khố chuối, hắn đở 

hơn là chỉ mặc quần vá thôi. Rồi ngày hẹn đến, hắn dẫn 

cô Hiền về nhà chơi, đi ngang qua nhà cô bé, hắn thấy 

cô bé đang nhìn hắn với ánh mắt có vẽ giận dữ, tự 

nhiên hắn thấy hơi ngại, hắn không nói gì chỉ lầm lủi đi 

vô nhà và giới thiệu cô Hiền cho nhà biết, hắn chỉ nói 

làm việc cùng sở thôi. Cả nhà hắn không nói gì, nhưng 

hắn biết là ba má hắn OK với cô nầy, hắn chỉ nói cô 

Hiền nầy còn cha mẹ ở gần chợ Trương Minh Giảng, 
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má cô ta bán xôi, còn ba đạp xích lô, nhà nghe như thế 

thì OK liền. Lúc nầy đâu phải là lúc kén chọn dâu đẹp 

hay nhà giàu, học giỏi... má hắn thấy cô Hiền nầy thì 

OK liền, bà nói: 

 - Cô Hiền nầy được, con gái 20 tuổi biết lo làm 

ăn, không xe xua, chưng diện má thấy được đó con, 

con đừng chọc “ổ kiến lửa nữa”.  

 Hắn chỉ cười ruồi thôi, ý hắn là hắn đưa cô Hiền 

về nhà chơi là để cô bộ đội con bỏ hắn đi. Sau khi tiệc 

sinh nhật tàn, hắn đưa cô Hiền ra về lại đi ngang nhà 

cô bộ đội con, hắn thấy cô ta đứng nhìn hắn như vậy 

một lần nữa. Lần nầy cô Hiền thấy có vẻ kỳ lạ, mới hỏi 

hắn: 

 - Sao cô bé hàng xóm của anh nhìn em gì mà thấy 

ghê! Như muốn ăn tươi, nuốt sống em vậy? hắn trả lời: 

 - Cô ta thấy em lạ nên nhìn em, Bắc 75 mà.  

 Hắn đưa cô Hiền ra về tới tận nhà rồi hắn đi về 

nhà, lần nầy thấy cô bộ đội con đang đứng ở ngoài 

đường là hắn biết chuyện lớn sắp xảy ra, khi hắn vừa 

tới, cô bộ đội con hỏi ngay hắn: 

 - Ai vậy, bộ bồ anh hả? hắn trả lời: 

 - Không phải, bạn cùng hãng 

 - Bạn cùng hãng sao lại tới nhà anh, nếu là bồ anh 

thì nói cho em biết trước.  

 Không biết nghĩ sao hắn lại nói không phải bồ 

hắn. (ý của hắn là dẫn cô ta về nhà hắn là cho cô ta 

thấy để cô ta bỏ hắn là êm chuyện). Ai ngờ khi cô ta 

hỏi hắn lại nói không phải, đang nói chuyện thì má của 

cô ta kêu lớn lên làm cô ta phải chạy vô nhà, hẹn khi 

khác nói chuyện. hắn về nhà lại nghĩ vẩn vơ về cô ta. 

 Hắn làm được hơn tháng bỗng dưng thấy Thắng 

“cụ” mất tích, hắn chạy lên tìm Việt “nghĩa vụ” cũng 

không thấy luôn, chạy tới nhà Thành “website”, Điệp 

“tú” cũng không thấy tên nào cả, làm hắn hỏang sợ, bỏ 

mẹ rồi, chắc việt cộng cho mấy thằng bạn hắn đi tù lần 

nữa rồi. Hắn hỏi Sơn “bạt mạng” và Đình “từ từ” có 

thấy tin tức chi về những thằng bạn cùng khóa. Sơn 

“bạt mạng” cũng không biết luôn. Vài ngày sau, hắn 

tìm Sơn “bạt mạng”, cũng chẳng thấy thằng này luôn, 

hắn cảm thấy lạnh cẳng... Đi làm về nhà là ở nhà luôn 

không đi đâu cả.   

 Một tháng sau, hắn đi ngoài đường thì gặp Hòang 

“cao”, hai thằng tán phét với nhau, sau đó Hoàng “cao” 

cho biết là mấy thằng bạn đã  vượt biên tới đảo Bi 

Đông rồi, và cho biết thêm Thắng “cụ”, Thành 

“website”, Điệp “tú”, Sơn “bạt mạng”, Việt “nghĩa 

vụ”, Nghĩa “Xì thẩu”, Phạm Duy Tân đi Mỹ, Tính 

“vivonam” và Tăng “calcium” thì đi Canada, Sang 

“đui”, Đinh Dũng Việt thì đi Châu Úc, Hiệp “xù” thì đi 

Ý Đại Lợi. Nghe Hòang “cao” nói như vậy hắn cũng 

yên tâm và mừng cho các bạn của mình đi vượt biên 

được thóat và bình yên. Như vậy là hắn tụng kinh cầu 

an cho bạn hắn, nếu mà hắn tụng kinh cầu siêu thì bỏ 

mẹ cả đám rồi. Sau khi mấy thằng bạn của hắn xuất 

ngoại bất hợp pháp, hắn chỉ còn lại mấy thằng bạn 

nghèo ở lại mà thôi, bạn giàu có tiền mua vàng vượt 

biên, còn mấy tay nghèo giờ nầy chỉ còn nước đi đạp 

xích lô, làm công nhân, buôn bán chợ trời... chờ ngày 

đi theo diện "hắc-ô". 

 Bây giờ thì hắn đi làm ở hãng cô Hiền. Từ ngày 

hắn dẫn cô Hiền về nhà chơi, cô ta có vẻ chịu đèn hắn 

lắm, nhưng đôi khi hắn nghĩ nghề nghiệp cha truyền 

con nối. Đôi khi nằm mơ hắn lấy cô Hiền, làm đám 

cưới xong, dọn về túp liều tranh cạnh bờ sông Trương 

Minh Giảng, chiều chiều nước lên làm “vàng cục” nổi 

lền bền làm hắn ớn quá, còn cô Hiền thì đi bán xôi, 4-5 

giờ sáng dậy lo nấu xôi, gọi hắn dậy bắt hắn gánh xôi 

ra chợ Trương Minh Giảng bán xong về nhà lại phải đi 

đạp xích lô nuôi thêm mấy miệng ăn nữa. Mơ tới đó,  

hắn sợ quá tỉnh giấc ngủ luôn. Từ đó hắn cũng lơ lơ 

với cô nàng luôn. Bây giờ thì hắn có thêm nhiều mối 

ghi số đề buổi trưa, có bữa hắn ghi đề ở nhà dì Tư thì 

dì hỏi hắn:  

 - Con có bồ bịch không? 

 - Dạ không dì, lo làm kiếm tiền sống còn chưa nổi 

mà đèo bòng có vợ làm sao mà sống, vả lại con nghèo, 

ai mà lấy dì tư? Dì cười... 

 - Xóm nầy có 1 cô còn độc thân, xinh lắm. Nếu 

con đồng ý thì dì tư sẽ giới thiệu cho.  

 Dì tư còn bảo hắn nếu hai vợ chồng cùng siêng 

năng làm thì hai vợ chồng sống khỏe thôi, hắn nghe 

cũng bùi tai, và hắn đồng ý 

 - Trăm sự nhờ dì tư vậy. 

 Sau khi đồng ý nhờ dì tư làm mai, hắn về nhà 

thuật lại chuyện đó cho gia đình, gia đình hắn cũng 

OK. Nếu ai trong chúng ta đi tù sau 1975 thì hiểu được 

thân phận của người tù không bản án nầy, nếu có cô 

gái nào đồng ý lấy 1 anh chàng tù sĩ quan chế độ cũ thì 

phải hiểu rằng gia đình cô gái đó cũng phải gồng mình 

chung thân phận tù cải tạo như hắn. Rồi ngày hẹn cũng 

đến, hôm đó chủ nhật hắn lên nhà dì tư vào lúc tối, vào 

nhà dì tư hắn chào hỏi gia đình của dì tư, đồng thời hắn 

thấy 1 cô gái khỏang 26 - 27 tuổi, cao khỏang 1m 52 

nhỏ con, xinh đẹp đang ngồi may vá, thấy hắn vào nhà 

chào gia đình, cô ta cũng chào hắn, và dì tư giới thiệu 

cô gái đó cho hắn, lúc đó hắn mới biết là cô gái tên 

Phụng, cô em là con của chú Năm xích lô máy. Sau 1 

hồi nói chuyện, hắn xin phép gia đình của dì tư để cho 

hắn được mời cô ta đi uống nước mía để dễ nói chuyện 

và coi có hợp hay không? Gia đình dì tư đồng ý, hắn 

cùng cô Phụng đi ra ngoài cổng xe lửa số 6 uống nước 

mía, hai người tâm sự: 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 35 

 - Em có biết anh là tù sĩ quan mới được về không?  

 - Em biết vì có nghe dì tư nói lại 

 - Em có biết anh bị vợ bỏ không?  

 - Em biết. 

 Hắn hỏi đủ thứ về gia đình cô ta, thì ra cô ta là chị 

cả, còn 8 em trai gái như hắn, lúc đó hắn thầm nghĩ cả 

hai gia đình nầy họp lại chắc đủ 1 đội tuyển thủ đá 

banh! 

 - Em làm nghề gì ?  

 - Em làm nghề may quân trang của bộ đội. 

 - Trong gia đình em có ai phản đối sự quen biết 

của chúng ta không?  

 - Dạ có, đứa em gái thứ tư làm công an phường 

không đồng ý nhưng tất cả nhà thì đồng ý. 

 Cả hai người đều đồng ý là quen nhau, sẽ tìm hiểu 

và nếu tốt đẹp thì sẽ tiến tới hôn nhân. Sau đó hắn đưa 

cô ta về nhà và chào cả gia đình hắn rồi đi về. Lúc đi 

về ngang qua nhà cậu hắn, hắn ghé vô và thuật chuyện 

mới quen biết cô Phụng cho cậu mợ hắn nghe, hắn hỏi 

cậu mợ hắn về cô Phụng, cậu hắn nói cô ta được nhưng 

nếu hắn lấy cô ta chắc phải mua báo cũng xin phép 

nữa. Cậu hắn còn cho biết cô Phụng xài tiền kỹ lắm, 

nghe thế hắn chỉ cười ruồi. Sau đó hắn chào cậu mợ 

hắn rồi đi về, về tới nhà, gia đình hắn hỏi: 

 - Con thấy cô Phụng được không?  

 - Cô ta cũng OK,  con sẽ đưa cô ta về nhà giới 

thiệu với gia đình. 

 Cả nhà đều đồng ý. Bây giờ mà có ai đồng ý lấy 

hắn là hắn có phước rồi, kén chọn làm gì nữa! Hắn lại 

nghĩ về cô bé bộ đội con, hắn nghĩ phải nói rõ ràng dứt 

khóat về ý định của hắn. Hắn chờ có dịp thuận tiện nhờ 

cô em gái của cô ta hẹn gặp lần cuối, sau vài ngày canh 

chừng hắn gặp cô Ngọc em gái của cô ta đi học về và 

hắn nhờ cô ta chuyển lá thư cuối cùng nhắn gặp mặt 

lần cuối ở rạp Eden thứ 7 nầy lúc 6 giờ tối. Đã lâu nay 

hắn không còn gặp cô bé bộ đội con, vì má cô ta canh 

chừng cô ta quá kỹ. Rồi ngày hẹn cũng đến, hắn đến 

rạp Eden váo thứ 7 lúc gần 6 giờ, lúc đó rạp hát chưa 

có xuất hát nên hai đứa đến đường Lê Lợi, tìm quán 

nước uống và nói chuyện lần cuối. Vào quán nước, hắn 

nhìn cô bé con mà long buồn buồn, hắn tâm sự với cô 

ta: 

 - Anh đang quen 1 cô gái và hắn sắp lấy cô ta, em 

nên đi du học ở Liên sô đi. 

 - Em đã trả lời với Ba là em nhứt định không đi 

học ở Liên sô. 

 - Anh xin lỗi em, hãy tha thứ cho anh vì anh và 

em không cùng chung 1 con đường trong tương lai. Em 

hãy nghĩ đi nếu chúng ta quen nhau, Ba má em có bằng 

long gả em cho anh không, hay là ông ta sẽ chọn 1 gia 

đình bộ đội cao cấp tương xứng với cấp bực của gia 

đình em làm rể? 

 Hắn cũng phân tích cho cô ta biết, đôi khi hắn 

cũng có nghĩ là hai đứa bỏ nhà trốn đi khi có con sẽ 

quay về xin tha thứ, nhưng nếu làm như vậy sau nầy 

cực khổ quá rồi cô bé sẽ trách móc hắn vì sẽ không có 

hạnh phúc, lúc đó cả hai sẽ không còn tình cảm nữa. 

Lúc nầy tình cảm hai đứa còn phôi phai, dứt khóat sẽ 

dễ quên hơn. Hắn giải thích hoài mà cô bé con cứ lắc 

đầu không chịu, sau cùng hắn nói hắn và cô ta chỉ có 

duyên gặp gỡ chứ không có duyên nợ vợ chồng, thôi 

hãy quên nhau đi. Hắn cứ nói mãi như người điên mà 

cô ta thì cứ khóc và lắc đầu hoài, sau cùng thì cũng 

phải về nhà thôi, khuya đến, cả hai đứa đạp xe về mà 

sao xe quá nặng như lòng u ám của trăng khuya vậy. 

 Sau buổi chia tay đó, hắn bắt đầu cuộc tình với cô 

Phụng, hắn nói với cô ta là gia đình mời ăn cơm để 

quen biết về cô ta, hắn cũng xin phép gia đình cô ta để 

đưa Phụng đến gặp gia đình hắn. Chuyện của hắn và cô 

Phụng chỉ có 1 trở ngại nhỏ là mỗi lần tới nhà cô ta, 

thấy cô em gái công an nhìn hắn với ánh mắt không 

thiện cảm, hắn cũng không care vì nghĩ rằng lấy nhau 

rồi thì cô ta cũng phải chịu thôi. Hắn và cô Phụng quen 

nhau đựơc vài tháng thì cô ta nói trong chợ lớn có ông 

thầy coi bói tên Tòng “mu rùa”, coi tình duyên hay 

lắm, và cô ta rủ hắn đi, lúc đầu hắn từ chối vì hắn 

chẳng có tin vào chuyện bói tóan, cô ta cứ năn nỉ mãi 

làm hắn cũng phải xiu lòng. Cô Phụng cũng biết lấy 

lòng gia đình hắn, hằng tuần tới nhà hắn chơi, cô ta vào 

nhà bếp cứ phụ với má hắn nấu cơm cho gia đình, cả 

nhà gia đình hắn cứ khen cô Phụng và nói hàng xóm 

biết rằng hắn và cô Phụng sẽ lấy nhau trong vài tháng. 

Nhiều người hàng xóm khi thấy hắn đi với cô Phụng 

đều nói hắn may mắn, chỉ có hắn nhiều khi buồn buồn 

vì mỗi lần hắn đưa cô Phụng về nhà chơi, hắn đều thấy 

ánh mắt cô bộ đội con nhìn hắn với xót xa và trách 

móc sự phụ bạc, lòng hắn cũng nhói lắm, nhưng làm 

sao đây? Cuộc tình không lối thóat, (vào thời điểm 

1980 xã hội cộng sản còn phân biệt dữ dằn lắm, chỉ có 

khỏang sau 1991 khi bắt đầu có phong trào HO thì lúc 

đó ánh mắt người dân Việt nam nhìn tù sĩ quan với ánh 

mắt khác vì họ sắp đi Mỹ.) Có một ngày hắn đồng ý 

chịu đi vô Chợ Lớn coi bói với cô Phụng, vợ tương lai, 

sau một hồi tìm kiếm cũng tìm ra ông thầy Bói Tòng 

“mu rùa”, hóa ra là bạn cùng ĐĐ 35 với hắn, tên Tòng 

“mu rùa” bảo hắn: 

 - Ngày nay khách đông quá, ngày mai mày đưa cô 

Phụng đến 11 giờ tao sẽ coi bói cho. 

 Hắn đạp xe đạp từ Trương Minh Giảng vô Chợ 

Lớn, đạp xe một mình còn thấy mệt huống hồ là chở 

thêm người (ai từng đi xe đạp nhỏ thì hiểu cảnh nầy) 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 36 

chở cô ta về mà lòng hắn cứ thầm rủa tên Tòng “mu 

rùa” nầy bày đặt nói xạo mà thiên hạ tin quá xá, kể cả 

cô vợ tương lai của hắn, trên đường về hắn cứ lẩm bẩm 

rủa tên nầy hoài, nhưng cũng phải chìu theo ý cô vợ 

tương lai. Ngày hôm sau, hắn chở cô đến nhà Tòng 

“mu rùa”, tới nơi thấy tên Tòng nầy làm bàn nhậu, hai 

đứa cùng nhậu nói chuyện với nhau, hắn hỏi tên Tòng: 

 - Mầy làm thầy bói bao giờ vậy? 

 - Đi tù về tao mới làm nghề nầy, nhờ ở trong tù 

coi sách tử vi nên bây giờ tao làm nghề nầy kiếm cơm. 

 Ăn nhậu xong, thằng Tòng hỏi ngày sanh tháng đẻ 

của hắn và cô ta, thầy phán tháng 11 năm nay hai đứa 

sẽ làm đám cưới, hắn nói nếu làm đám cưới sẽ mời tên 

Tòng “mu rùa” nầy đi dự đám cưới. Sau khi coi bói 

xong, cô Phụng vui vẻ quá xá, còn hắn thì còng lưng 

chở cô ta về mỏi chân muốn chết, nhiều lúc đồ nhậu 

muốn ói ra giữa đường vì mệt quá, (Pà mẹ nó bói tháng 

11 lấy nhau mà đến tháng 8 hắn và cô Phụng nầy lại 

tan hàng cố gắng.) 

 Từ bữa đó, cô nàng Phụng hay đến nhà hắn luôn, 

cả hai nhà chuẩn bị làm đám cưới. Nhà hắn hôm tháng 

8 làm tiệc mời cả nhà cô Phụng xuống chơi, hắn hỏi cô 

ta ngày đó có tiện không và nhà cô ta có đồng ý xuống 

bàn làm lễ hỏi cưới như thế nào sẽ bàn vào ngày hôm 

đó, cô Phụng nói nhà cô ta đồng ý. Rồi ngày chuẩn bị 

làm đám hỏi đến, cả nhà hắn lao xao nấu đồ ăn cho lễ 

hỏi của hắn, chiều đến, cả nhà hắn chờ hoài mà không 

thấy ai đến, 6 giờ tối mà không ai tới, ba má hắn thấy 

thế hỏi hắn: 

 - Tụi mầy có chuyện giận nhau không sao mà giờ 

nầy không ai tới vậy?  

 - Để con chạy lên nhà cô ta coi 

 Hắn đạp xe lên nhà cô ta thấy mọi người đang chờ 

cô ta về, hắn hỏi tại sao, cả nhà cô ta cũng không biết 

cứ tưởng cô ta đi làm tóc, hắn ở nhà cô ta chờ cho tới 8 

giờ tối mà chẳng thấy cô ta, hắn liền xin phép về nhà. 

Về đến nhà, hắn nói với ba má hắn là cô ta xù tiệc hỏi, 

rồi cả nhà hắn ăn tiệc 1 mình, còn hắn lại đạp xe lên 

nhà cô ta lần nữa ngồi chờ tính hỏi chuyện gì xẩy ra. 

Chờ đên 10 giờ đêm cũng không thấy cô ta về, hắn 

ngại nên nói đi về và ra đầu hẻm nhứt định chờ cô ta về 

hỏi cho ra lẽ. Ra ngỏ chờ hoài chẳng thấy tăm hơi cô 

ta, hắn vừa đói vừa giận run người mà không làm sao 

tiết được cái giận của hắn. Bao nhiêu câu hỏi xoay vần, 

cô ta làm cái gì mà ngày quan trong nầy lại không đi, 

trong cử chỉ cô ta rõ ràng là cô nàng muốn lấy hắn mà? 

Rồi 3 giờ sáng hắn thấy cô ta đạp xe về, hắn chạy lại 

hỏi: 

 -  Em đi đâu về vậy? Em có biết cả nhà anh chờ 

gia đình em không? Nếu có chuyện gì trở ngại phải nói 

với anh chớ! Cô ta nói: 

 - Anh đi về đi 

 - Em nói cái gì vậy?  

 - Anh đi về đi. Hắn tức quá 

 - Như vậy là chuyện đám cưới của chúng ta xù 

phải không?  

 - Phải!  Hắn giận quá  

 - Vậy thì xù luôn. 

 Hắn đi về mà lòng tức giận quá trời luôn, hắn về 

đến nhà thấy má hắn vẫn còn ngồi chờ hắn, còn ba hắn 

thì đi ngủ rồi, má hắn hỏi: 

 - Chuyện làm sao hả con? 

 - Tụi con xù rồi, không có đám cưới gì hết. 

 Đêm đó hắn không ngủ được vì lòng tức giận 

ngùn ngụt cao quá, chuyện xảy ra không có lý do chính 

đáng. Tức quá mà. 

 Sau một chuyện tình đổ vỡ, hắn buồn vài ngày, rồi 

hắn phải lo lắng những chuyện khác nữa. Có ngày hắn 

qua nhà dì Sáu hàng xóm chơi, dì Sáu hỏi hắn: 

 - Con với cô bộ đội con đến đâu rồi?  

 - Chuyện đó tan hàng rồi dì, thôi đừng nhắc lại 

nữa.  

 - Tại sao mầy không dắt con nhỏ bỏ nhà đi, khi 

nào có con rồi đưa nó về? 

 - Không được dì Sáu ơi! Đi đâu cũng gặp tụi “bò 

vàng”, rủi chúng hỏi hộ khẩu thì làm sao đây! Nếu 

không có hộ khẩu, tụi nó bắt con và bỏ tù lần nữa, vả 

lại ba của Mai cũng có thế lực, khó có thể thóat lắm.  

 Dì Sáu cứ tắc lưởi hoài và nói: 

 - Thấy cuộc tình của mầy và con Mai, tao tội 

nghiệp hai đứa quá.  

 Rồi dì Sáu bảo con bé Năm (con của dì) đi qua 

nhà của cô bộ đội con, nhắn rằng dì Sáu có chuyện nhờ 

con Mai giúp, khỏang 15 phút sau, cô bộ đội con đến 

nhà dì Sáu, thấy hắn ngồi đó, cô bé có vẻ mừng rỡ khi 

gặp hắn, cô ta hỏi hắn: 

 - Em nghe hàng xóm đồn anh sắp lấy vợ! Bao giờ 

anh lấy vợ vậy?  

 - Chuyện đó xù rồi.  

 - Anh đừng buồn nữa, rồi có ngày anh sẽ gặp một 

người thương anh chịu lấy anh mà. Hắn cười buồn và 

nói giỡn: 

 - Lấy em hả?  

 Cô ta mắc cở không nói, nhưng giữa hắn và cô ta 

cảm thấy chuyện lấy nhau của hai đứa chỉ là mộng mơ 

mà thôi. Cô ta còn đi học, còn hắn không tiền lại thân 

phận phó thường dân, cả hai gia đình đều không đồng 

ý thì làm sau lấy nhau đây! Cả hai nhìn nhau mà thở 

dài, khoảng một thời gian ngắn, thằng Thắng em của 

cô ta chạy qua nhà dì Sáu bảo cô ta rằng mẹ kêu cô bé 

về ngay. Cô bộ đội con chào hắn và dì Sáu ra về. Từ 

ngày đó, khi cô bé đi ra khỏi nhà đều có thằng Thắng 
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hay con Ngọc em cô ta đi theo. Hắn biết rằng chuyện 

tình của hắn và cô bộ đội sẽ không có lối thóat, hắn 

nghĩ thầm hắn sẽ tìm một người nào chịu ưng, hắn sẽ 

lấy làm vợ, không phân biệt gì cả. 

 Một ngày đẹp trời, bà mẹ vợ cũ gọi hắn qua nhà 

nói chuyện, dù rằng vợ hắn phụ bạc hắn, nhưng bà mẹ 

vợ lúc nào cũng coi hắn như con rể vậy. Bà nói: 

 - Má có quen một bà bạn trong xóm, có cô con gái 

út khỏang 27 tuổi, bằng tuổi con, chưa chồng đang 

buôn bán chợ trời, đạo Công giáo. Họ muốn tìm rể, con 

có bằng lòng không? Nếu bằng lòng thì bữa nào Má sẽ 

dắt cô qua nhà cho coi mắt. Nếu ưng thì hai đứa sẽ tìm 

hiểu lẫn nhau, được thì sẽ tiến tới hôn nhân. 

 - Vâng, như thế cũng được. 

 - Thứ bảy tuần sau, con qua nhà má rồi má đưa 

con đến nhà cô ta coi mắt.  

 - Vâng ; Hắn từ giã bà mẹ vợ cũ ra về. 

 6:30 chiều thứ bảy tuần sau, hắn đến nhà bà mẹ vợ 

cũ, bà đưa hắn đi tới xóm dưới gần bờ sông trong xóm 

Bùi Phát. Đến nhà cô gái, hắn thấy một bà già người 

Bắc trông phúc hậu và một cô gái cao dong dỏng, nước 

da bánh mật, đang ngồi may quần áo. Thấy hắn vào, cô 

ta ngước mặt lên rồi cúi xuống cắm cổ tiếp tục may. 

Sau đó, cô ta bưng nước ra mời hắn và bà mẹ vợ cũ, 

lúc đó hắn thấy rõ cô ta hơn, qua cung cách của gia 

đình bà mẹ vợ cũ nói với hắn rằng, cô út nầy chưa 

chồng, còn tất cả đều có chồng con. Hắn thấy gia đình 

nầy rất đàng hòang và lễ giáo, chỉ khác đạo thôi. Cô út 

giới thiệu tên cô ta là Mộng, buôn bán chợ trời, hiện ở 

với mẹ, còn các anh chị khác đều có chồng con và ở 

gần chung quanh nhà. 

 Sau cuộc nói chuyện làm quen, hắn và bà mẹ vợ 

cũ cáo từ ra về. Bà mẹ vợ cũ nói: 

 - Gia đình nầy rất hiền lành. Con có ưng không? 

Nếu ưng thì cho má biết để má hỏi lại với gia đình bên 

kia xem cô út có đồng ý không. Nếu cả hai gia đình 

đồng ý thì sẽ làm cuộc hẹn khác. 

 - Con thấy cô út cũng được lắm, con bằng lòng lấy 

vợ công giáo nhưng không theo đạo công giáo. Nếu 

chịu thì sẽ tiến tới hôn nhân. 

 - Được rồi, ngày mai má sẽ nói chuyện đó với mẹ 

cô ta. 

 Vài ngày sau, bà mẹ vợ cũ kêu hắn qua nhà lần 

nữa và nói:  

 - Má cô ta đã hỏi ý kiến của Cha xứ giáo phận Bùi 

Phát về tình trạng của con. Cha xứ nói rằng mặc dù con 

mang tiếng có vợ nhưng chưa bao giờ làm lễ cưới 

chính thức với ai cả cho nên Cha bằng lòng cho làm 

đám cưới. Nhưng vì con không chịu theo đạo nên chỉ 

có làm lễ cưới bằng phép giao tại nhà thờ.  

 Tuần sau đó, hắn qua nhà cô vợ tương lai lần nữa 

và má cô ta cũng thuật lại lời của Cha xứ như vậy.. Sau 

đó, bà đưa hắn ra giới thiệu với Cha chủ lễ để làm phép 

rao báo cho đám cưới tương lai, và cha cũng bảo hắn 

phải học phép giao của nhà thờ trong mấy tháng. Hắn 

nghe Cha nói như vậy hắn đồng ý đi học giáo lý phép 

giao vào buổi tối,  tuần 3 ngày. Hắn về nhà thuật lại 

mọi chuyện với ba má hắn, cả nhà hắn đều đồng ý 

không có ai cản trở cả. 

 Từ đó, hằng ngày hắn và cô vợ tương lai gặp nhau 

và nói chuyện, cô vợ tương lai bảo hắn rằng cô ta biết 

hắn từ lâu rồi, chỉ có hắn là không biết cô ta. 2, 3 tháng 

đã qua, bây giờ thì tính chuyện đám cưới, hắn bắt đầu 

lo lắng, tiền đâu làm đám cưới đây! Từ ngày cộng sản 

vô, nhà hắn phải chạy ăn hằng ngày, tiền đâu cho hắn 

làm đám cưới. Có bữa hắn đang ngồi uống cà phê ở 

trước cổng Bùi Phát, hắn bổng thấy thằng Phúc 34 

‘thầy chạy’ đi ngang qua, hắn kêu lại, hai thằng vào 

quán uống cà phê rồi hắn thuật lại mọi chuyên về cưới 

vợ. Hắn than: 

 - Tao sắp làm đám cưới nhưng không có tiền. 

Mày có thể giúp được gì không? 

 Thằng ‘thầy chạy’ nầy rất tốt, làm được bao nhiêu 

tiền là lo cứu giúp những người nghèo, thầy chạy nói 

với hắn: 

 - Mầy đừng lo tiền đám cưới, khóa mình có thằng 

Thanh ‘tê cu’ giàu và tốt với anh em lắm, nó hay giúp 

đở bạn bè, mầy có chuyện cần mượn tiền là nó cho 

ngay. Xong đám cưới, lấy tiền mừng đám cưới trả cho 

nó.  

Hắn nghe có lý, rồi thầy chạy dẫn hắn đến nhà Thanh 

‘tê cu’ hỏi mượn tiền, thằng Thanh nói: 

 - Mầy cần bao nhiêu tiền cho đám cưới? 

 - Khoảng 4000 đồng. 

 - OK, tao sẽ cho mầy mượn 5000 đồng, nếu thiếu 

thì bảo tao biết. Khi nào đám cưới? 

 - Khoảng gần 3 tháng nữa.  

 - Trước 2 tuần đám cưới, đến tao, tao sẽ đưa tiền 

cho mượn. 

 Hắn mừng quá, trong lòng biết ơn bạn bè cùng 

khóa, có nhiều thằng tốt quá. Sau đó hắn và thầy chạy 

ra về và hẹn chủ nhật tới sẽ họp bạn bè bàn việc đám 

cưới. Về đến nhà, hắn gọi điện thoại cho Tôn Tẩn 33, 

Lễ ‘rằn ri’, 35 Hải ‘cận’ 35, Hoàng ‘cao’ 33.... hẹn cuối 

tuần sẽ gặp. Cuối tuần cả bọn nhóm họp tại quán cà 

phê trước cổng Bùi Phát, cả bọn bàn chương trình cho 

lễ cưới. 

 1. Đầu tiên là in thiệp cưới, đầu danh sách là nhờ 

Thiếu Tá Trần Hồng Phú làm chủ hôn, và mời các 

Niên Trưởng cán bộ như Đ/úy Đinh Viết Nhu, Tr/úy 

Trần Huy Quang, Đ/úy Nguyễn thành Một, Tr/ úy Vũ 
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huy Chính, Th/úy Tạ văn Súy.... Thầy chạy 34 lo vụ 

thiệp đám cưới. 

 2. Nấu ăn tại nhà thì nhờ thằnng Nghĩa xì thẩu chủ 

nhà hàng, và Dũng Quận trưởng lo giùm, 

 3. Bưng mâm quả thì nhờ thằng Tăng trọng Đằng, 

Hải cận, Lễ rằn ri, Phúc cu ky, Hắc xì dầu, Sơn bạt 

mạng, Phước dê, Hạnh na uy. 

 4. Trang hòang thì Tính 32, Duy 31, Hòang cao 

33, Thái 33, Thái 34, Vũ ngọc Linh 31 

 5. Ban nhạc thì Sang đui đánh trống, Hậu và Lê cư 

sĩ đánh đàn 

 6. Ca sĩ thì có Nghĩa "Tuấn tài" 34, Thắng hội 

trưởng, ca sĩ chế Linh 35 

 7. MC thì có Hồ thanh Danh 31, Kiến Hôi 34 

 8. Tiếp tân hai họ thì có, Tôn ngộ Không 33, 

Chương 33, Quý 352, Quý 351 , Phan Rang, Thanh 31, 

Ngọc 33, Đình từ từ 31, Long Trần 33 , Phạm diên 

Hồng , Quí Khương, Long âm thầm 34, Viễn Las 

vegas, Oanh đồ tể 

 9. Chụp ảnh thì có Bảy 33 danh sư chụp ảnh, Tạ 

huy thái 33, Tăng trọng Đằng  

 10. Hớt tóc cho chú rể là Long trà 

 11. Xe đám cưới thì Ngô hồng Hà 34 cho mượn 

xe, còn dẫn đầu xe là Xuân còi hụ. 

 Bàn như thế cũng tạm đủ cho đám cưới, bây giờ 

hắn phải gởi thiệp báo tin cho mấy thằng bạn ở ngoại 

quốc về giúp hắn, như Sang đui ở châu Úc, Tính ở 

Canada, Việt nghĩa vụ, Sơn bạt mang, Xì thẩu, Điệp tú, 

Thành website... mấy thằng nầy ở Mỹ, còn mấy thằng 

khác ở Việt nam không cần lo nhiều. Hắn gởi thiệp 

mời khỏang hơn 1 tháng thì nhận thiệp báo của mấy 

thằng bạn hắn là chúng sẽ về đúng hẹn, hắn mừng quá, 

như vậy là đúng theo chương trình, khỏe re. 

 Kế hoạch cho đám cưới của hắn coi như gần hòan 

tất, bây giờ đi mướn đồ cho hắn và cô dâu (tiền đâu mà 

sắm đồ, nghèo quá chỉ có nước đi mướn đồ cưới thôi), 

cô dâu tương lai của hắn buôn bán ở chợ Tân Bình, nên 

cô nàng nói: 

 - Ở gần chợ Tân Bình có mấy cửa hàng mướn đồ 

cưới cho chú rể và cô dâu. Anh có muốn đi xem thử 

không? 

 Chủ nhật đến, hắn chở cô nàng trên chiếc xe đạp 

cà tèng của hắn, đạp tới nơi thì hắn cũng ướt mồ hôi 

hột, mà đâu dám than phiền, bộ mặt hắn lúc nào cũng 

phải làm như vui mừng, đám cưới của hắn mà, phải vui 

chứ. Coi vậy mà nàng với hắn đi cả chục cửa hàng mà 

chẳng có mướn được đồ vì tiến mướn quá mắc, sau 

cùng thấy 1 tiệm gần cuối đường Lý thường Kiệt, cả 

hai đi vào, ông chủ chạy ra săn đón hỏi han rất thân 

mật, hắn nhìn ông chủ hồi lâu, vì ông chủ nầy giống 

thằng bạn hắn ở ĐĐ 35 nằm kế hắn, chỉ khác chăng là 

tóc ông chủ nầy hơi bạc trước tuổi, hắn hỏi: 

 - Xin lỗi, anh có phải anh là Ngô minh Trị khóa 

8B+C/72 ở ĐĐ 35 Thủ Đức không? Ông chủ lùn lùn 

nhìn hắn rồi nói: 

 - Có phải mầy là Quan âm ở 351 không? 

 - Đúng rồi, tao là Quan âm đây. 

 Hai thằng nhìn nhau mừng rỡ, sau đó hắn giới 

thiệu cô dâu tương lai cho bạn của hắn, ngồi hàn huyên 

tâm sự, Trị Lùn nói về mấy thằng bạn ĐĐ 35 như 

thằng Trung tuần sự đi cải tạo về làm ruộng ở Thủ đức, 

Lê quang Thọ, Phạm duy Tân, Hưởng, Uông tiến Lợi 

thì vượt biên qua Mỹ, Hiếu ân thì chột con mắt, Đòan 

văn Bé thì đi bán ve chai (coi vậy nghề nầy kiếm nhiều 

tiền hơn mấy thằng khác đó các bạn, đừng có khinh 

thường) Phạm xuân Tịnh thì đi dạy học ở dưới quê, 

còn Bảo trở thành Linh Mục ở xứ Cà Tum, Phạm đình 

Thạnh thì chạy xe ôm ở Đà Lạt. Hai thằng hàn huyên 

một hồi rồi thằng Trị lùn nói: 

 - Mầy là bạn tao, tao có một chút quà tặng mày và 

cô dâu là không lấy tiền mướn đồ. Hắn nghe như vậy, 

hắn mừng quá nói: 

 - Như vậy mầy có thể giúp tao bưng mâm quả 

luôn được không? Vì thằng Sơn bạt mạng nó dọt qua 

Mỹ rồi.  

 - Ok, không có gì trở ngại. 

 Sau đó hắn và nàng đi về, trên đường về lần nầy 

hắn đạp không biết mệt mỏi vì vừa tiết kiệm được một 

số tiền chi phí cho đám cưới. 

 Có một ngày hắn đến thăm dì Sáu. Dì cho biết con 

Mai vàng nó bịnh hai tuần lễ nay từ ngày hắn đưa thiệp 

cưới cho cô ta. Hắn nghe nói như vậy mà lòng nhói 

đau, nhưng làm sao đây! Đành chịu thôi, có duyên mà 

không phận thì chỉ như vậy thôi. Hắn mượn dì Sáu bút 

mực viết vài câu thơ cho Mai vàng. 

 Mộng ước duyên tròn đã vỡ tan. 

 Trăm năm bia đá tình không trọn 

 Đã lỡ làng rồi thôi chúc nhau 

 Chúc nhau hạnh phúc bên người mới 

 Một chồng, một vợ một đàn co 

 Hẹn kiếp luân hồi sẽ gặp nhau 

 Anh sẽ trao em đóa mộng đầu 

 Hắn viết cho cô bé bộ đội những câu thơ nầy mà 

lòng hắn đau khổ, hắn ra về mà lòng không vui, thôi 

đành vậy thôi. (thôi thì thôi nhé ! có ngần ấy thôi Mai 

vàng à, tha thứ cho nhau đi em !) 

 Rồi ngày cưới đến, Thiếu Tá Trần Hồng Phú và 

các cán bộ thuộc Tiểu đòan 3 SVSQ cùng các bạn hắn 

đến đông đủ, hắn nhờ NT Phú sắp xếp mọi việc và NT 

đã phân công cho mọi người làm theo lệnh giống như 

ngày hành quân cuối khóa vậy. Cũng rước dâu, xe mô 
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tô chạy quanh xóm, lạy bàn thờ tổ tiên... Hắn tuy 

nghèo nhưng bạn bè hắn tới dự đám cưới quá đông. 

Mấy ngày trước hắn hỏi làng xóm cho hắn mượn con 

đường hẻm 1 ngày cho ngày vui của hắn, cả xóm bằng 

lòng, mọi người biết hắn nghèo không tiền nên mọi 

người phụ thêm 1 tay cho đám cưới của hắn thật trang 

nghiêm, đầy đủ lễ nghi. Thật cảm động khi mấy thằng 

bạn hắn từ ngoại quốc về như Việt nghĩa vụ, Sang đại 

gia, Điệp tú, Thành website, Tính 32 ... thật vui mừng 

cho hắn khi có những thằng bạn khóa Bất Khuất đã 

đòan kết lại giúp đỡ cho hắn. Hắn sắp xếp cho Mai 

vàng và các cô bồ cũ hắn ngồi chung 1 bàn, đến khi đi 

chào bàn tời bàn của Mai vàng, cô bé bộ đội con mặc 

dù ít tuổi nhất cũng đứng dậy nâng ly rượu chúc mừng 

cho cuộc hôn nhân của hắn, nâng ly rượu mà nghe cô 

bé chúc mừng ngày vui, nhìn ánh mắt cùa cô bộ đội 

con, hắn cảm nhận được sự chua xót, đau khổ, gắng 

gượng, đi đứng nói cười. Ôi! đau khổ nào bằng, nhìn 

vóc dáng tiều tụy của cô bé với cặp mắt lanh lợi ngày 

nào, miệng cười như hoa khi cùng hắn đi chơi đã biến 

đi đâu mất rồi, thay vào đó 1 cô bé đang muốn khóc. 

Nhìn cô ta chúc mừng cho hắn mà trong bàn tiệc ai nấy 

đều biết rằng cô bé nầy rất thương hắn, kể cả vợ hắn 

cũng biết. Ngày hôm đó hắn vui buồn lẩn lộn, bạn bè 

mời bia hắn đều uống tới khi nửa đêm tiệc tàn, các em 

hắn giúp hắn dọn dẹp bàn tiệc, còn hắn, vợ hắn dìu hắn 

lên lầu nghỉ mà hắn chẳng còn biết gì nữa. Say quá 

mà... 

 Gần sáng hắn tỉnh dậy, thấy vợ hắn nằm gần góc 

giường có 1 cái thau, trong đó chứa những đồ ăn ngày 

hôm qua, có lẽ hắn đã nhậu say ói mửa nên vợ hắn hốt 

dùm cho hắn. Tự nhiên hắn cảm thấy cảm động, nhìn 

lên giường, hắn thấy vợ ngủ say như một người làm 

việc mệt nhọc sau một ngày vất vã.  Có lẽ tối hôm qua 

sau khi tiệc tàn, vợ hắn và các em của hắn đã dọn dẹp 

bàn ghế và lau sạch nhà cửa, hắn cảm thấy 1 cái gì 

khác lạ và ấm cúng trong lòng. Hắn lại gần giường và 

cúi xuống hôn lên trên trán của vợ hắn một cái. 

 Sau ngày đám cưới, vợ hắn nói với hắn ở nhà tập 

may quần áo đàn bà con nít, phụ nàng may đồ bỏ mối 

cho khách hàng dưới quê, hắn đồng ý và hằng ngày 

hắn chở nàng đi chợ tân bình bằng chiếc cúp 81 hắn 

vừa tậu được sau đám cưới (mấy thằng bạn hắn đã đi 

tiền mừng đám cưới cho hắn quá nhiều, sau đám cưới 

hắn dư tiền tậu được chiếc cúp 81. Cám ơn các bạn Bất 

Khuất: Duy 31, Thắng Trần 34, Mai văn Phái 31, Mai 

huy Quang 35, Mã Mậu 32, Hiển 32, Hải Héo 34, 

Tươi, Liêm 31, Hạnh Na Yy 31, Hòang Kim Long 35, 

Hồ văn Điệp, Nguyển văn Điệp 35...) Cuộc sống của 

hắn cũng bắt đầu yên ổn.  

 Hai năm sau, vợ hắn hạ sanh được 1 nàng công 

chúa xinh đẹp, hắn rất cưng đứa bé, hằng ngày làm 

việc may quần áo bỏ mối, chiều lại chở con lên chợ 

Tân Bình đón vợ về. Ngày tháng trôi qua hằu như hắn 

đã quên cô bé bộ đội con, đôi khi hắn thấy cô nàng đi 

ngang qua nhà hắn hoặc đôi khi hắn gặp nàng ở ngoài 

đường, hắn và nàng ta chỉ ngó nhau mà không nói gì 

(còn gì để nói nữa đây! lỡ làng rồi!). Hắn biết chuyện 

cô bé bộ đội con bịnh gần chết sau ngày hắn làm đám 

cưới, qua lời dì Sáu. Dẫu sau thì hắn phải quên cô bé 

bộ đôi con đi vì đó là bắt buộc trong cuộc sống, đôi khi 

vợ hắn hỏi: 

 - Anh còn thương con Mai không? 

 Hắn chỉ cười đâu dám nói, có bữa hắn đi đâu về, 

hắn không thấy con bé con hắn đâu cả, hắn hỏi con 

trai: 

 - Con thấy con Nị đâu không? Con trai hắn nói: 

 - Nó vừa mới chơi ở đây mà. 

 Hắn và con trai hắn đi tìm khăp xóm mà không 

thấy, làm cả nhà hoảng sợ,  nghĩ con bé chắc là bị bắt 

cóc rồi. Bữa đó hắn quên đi đón vợ hắn về, vì hắn bận 

đi kiếm con bé con, hắn làm vợ hắn phải đi đón xích lô 

về, về tới nhà nghe hắn kể chuyện mất tích con gái, vợ 

hắn hỏi hắn: 

 - Anh qua nhà ngoại kiếm nó chưa? Hắn nói: 

 - Qua rồi. 

 Nàng ta sợ quá, khóc òa lên, hắn cùng cả nhà đi 

kiếm tới khuya mà chẳng thấy con bé. Mọi người trong 

nhà nghĩ chắc là con Nị bị bắt cóc hay đi lạc rồi. Gần 

nửa đêm, cả nhà đang buồn rầu về việc con Nị mất 

tích, chợt thấy con Nị lững thững đi vô nhà, cả nhà 

mừng quá hỏi: 

 - Con đi đâu vậy? Con bé trả lời: 

 - Con qua nhà cô Mai chơi. 

 - Con ăn cơm gì chưa? 

 - Cô Mai cho con ăn rồi. Cô Mai nói đáng lẽ con 

là con cô Mai.  Hắn nghe con bé nói hắn hỏang quá 

nói: 

 - Con đừng nói bậy, má mầy nghe được má sẽ 

buồn. 

 Một lát sau, hắn thấy vợ hắn nước mắt đầm đìa 

bước vô nhà, định nói chi đó thì thấy con bé Nị đang 

ngồi trên giường vợ hắn hỏi: 

 - Con đi đâu vậy? Con bé nói: 

 - Con qua nhà cô Mai chơi.  

 Kể từ đó, vợ hắn hầm cô Mai nầy lắm, hắn biết 

mà chẳng dám nói gì cả. 

 Hắn có thằng bạn thân nối khố từ hồi học trung 

học cũng đi sĩ quan như hắn, tên là Huy, rủ hắn bán 

nước sâm, hắn đồng ý, hắn bỏ tiền đóng chiếc xe còn 

nước sâm thi thằng Huy bạn hắn cung cấp. Ban ngày 
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bán nước sâm, tối vô quán nhậu, kể ra cuộc đời cũng 

vui. Hàng ngày đẩy xe qua ngang nhà cô bé bộ đội, cô 

ta hoặc em cô ta đều mở hàng cho hắn, vợ hắn biết 

chuyện nhưng nàng ta rất hiền lành, chỉ yên lặng không 

nói, đôi khi hỏi hắn ta về chuyện cũ. Có một lần, hắn 

tưởng vợ hắn ngủ bên nhà bà già vợ, hắn đi về ngang 

qua nhà cô bé, thấy cô bé đứng trước cửa, hắn dừng lại 

và nói chuyện rất lâu, ai ngờ bỗng đâu vợ hắn lù lù đi 

về, làm hắn hỏang quá. Từ đó, mổi lần có chuyện gì 

giận hờn là vợ hắn đem chuyện cũ ra kể lại, làm hắn 

ngọng luôn, nói được gì đây? im lặng là thượng sách, 

vợ hắn có nói gì đi nữa mà thấy hắn im lặng cũng phải 

im lặng thôi. Hắn học được kế sách nầy cũng hay hay, 

nhờ như vậy yên cửa, yên nhà.  

 Bây giờ cô bé bộ đội không đi du học, cô ta đi làm 

với ông già cô nàng. Lúc nầy, ba cô nàng đã làm giám 

đốc hàng hải rất giàu có, sau đó gia đình cô ta bán căn 

nhà ở xóm hắn và mua nhà khác, từ đó hắn ít gặp nàng 

ta. Đôi khi cô nàng về xóm thăm bà con thì cô nàng 

nán lại thấy hắn rồi lại đi về. Lúc nầy đang có phong 

trào HO., hắn cũng bon chen lo lót chạy chọt được 

danh sách HO 15. Thủ tục giấy tờ đã xong, chỉ chờ 

ngày đi Mỹ.  Có bữa hắn thấy cô nàng đứng trước cửa 

nhà anh Giảng thuộc HO 21, cô nàng đứng đó nhìn 

hắn, cả hai nhìn nhau không nói gì. Đó là lần cuối cùng 

hắn thấy cô bé. Còn hai ngày nữa sẽ đi Mỹ, hắn đi qua 

hàng xóm từ giã xóm giềng, qua nhà dì Sáu, dì sáu nói: 

 - Tội nghiệp con Mai, nó biết mầy đi Mỹ nó khóc 

quá và nó viết cho mầy mấy chữ đây. 

 Hắn mở giấy ra đọc thì thấy cô nàng viết ”Mai 

vẫn là Mai của anh”. Hắn nhờ dì Sáu nói với Mai 

vàng là ngày hắn đi bảo cô nàng ra tiển hắn. 

 Ngày 9 tháng 3, cả gia đình hắn lên phi trường 

Tân Sơn Nhứt đi Mỹ, cả nhà hắn và bạn bè, bà con... 

tiển hắn đi, ai nấy cười nói vui vẻ nhưng hắn biết trong 

một góc nào đó gần phi trường có một cô bé đang âm 

thầm tiễn hắn đi Mỹ bằng nước mắt. Mặc dù không 

thấy cô nàng nhưng hắn biết là cô bé bộ đội con đang 

khóc... 

 

CSVSQ Nguyễn Văn Quan 35 

 

 
 

Tình Bạn về già 
 

Từ lúc được sinh ra cho tới lúc lớn lên chúng ta đã có 

nhiều đứa bạn ... những loại bạn từ thuở đánh bi đánh 

đáo, ở truồng tắm mưa cho tới bạn học, bạn thân, bạn 

gái, bạn đời ... và phải kể tới vài loại bạn đồng nghiệp, 

bạn đồng môn (trong nhóm này chia ra nhóm bạn đồng 

khoá và đồng chìa hoặc khác chìa ... ) 

Tất cả những loại bạn kể trên được người ta gọi chung 

bằng một danh từ kép là ... BẠN-BÈ. Mặc dầu hai chữ 

Bạn và Bè nếu đứng riêng rẽ thì chẳng có định nghĩa 

liên quan nhưng khi được ghép chung thành một thì lại 

mang một ý nghĩa rất là thân thiết ... 

Tuy nhiên người ta cũng thường nghe vài kinh nghiệm 

về tình bạn như sau: 

Khi đắc thời đâu biết... AI là BẠN  

Lúc thất thời mới biết ... BẠN là AI 

và trong cuộc Vui vẫn coi BÈ là BẠN - Nhưng khi 

hoạn-nạn mới biết BẠN là BÈ 

Sống vào tuổi của chúng mình thì mặc dầu Bạn đã 

chẩn bị sẵn sàng cho mình hay chưa, nhưng rồi một 

ngày kia, chúng ta cũng phải chia tay nhau. Sẽ chẳng 

còn ánh mặt trời chói chang chào đón, sẽ chẳng còn 

một ngày mới bắt đầu bằng giọt nắng trong vắt như 

thuỷ tinh và sẽ không còn nữa những ngày xuân hiền 

hòa, ấm áp ! 

Tiền bạc, danh vọng, quyền lực … tất cả sẽ cùng với 

chúng ta cuối cùng cũng sẽ trở thành vô nghĩa. Vậy 

điều gì là thật sự quan trọng lưu lại kỷ niệm của bạn 

trong ký ức những người còn lại ? 

- Quan trọng không phải là những thứ bạn mang theo 

bên mình, mà là những gì bạn đã chân thành đóng góp 

cho lý tưởng. 

- Quan trọng không phải là những thứ bạn nhận được 

mà là những gì bạn đã cho đi. 

- Quan trọng không phải là những thứ bạn học được, 

mà là những gì bạn đã truyền lại cho người khác. 

- Điều quan trọng không còn là tài năng của bạn, mà 

chính là những gì mà bạn đã đối xử với mọi người 

xung quanh. 

- Quan trọng là những cử chỉ, thái độ của bạn đã khắc 

ghi trong lòng người khác vào lúc cùng chia sẻ với họ 

những lo âu, phiền muộn tuy có thể chỉ bằng một ánh 

nhìn, hay một cái nắm tay, đỡ cho một người khỏi ngã. 

- Quan trọng không chỉ là những ký ức của bạn, nhưng 

là ký ức của những người đã yêu thương bạn. 

- Quan trọng không chỉ là khoảng thời gian trong bao 

lâu mà bạn sẽ được mọi người nhớ đến, mà chính là 

những gì họ nhớ về bạn. 

- Quan trọng không phải chỉ là bạn quen biết thật nhiều 

người quyền cao chức trọng, mà là bao nhiêu người sẽ 

đau buồn, nhớ bạn khi bạn không còn nữa ! 

Trong suốt cuộc đời, bạn bè thường cần có nhau trong 

lúc vui, buồn hay khi hoạn nạn ... Vậy thì, bạn ơi, hãy 

nhìn cuộc sống bằng ánh mắt yêu thương và hiểu biết .. 

Bởi vì, chỉ có tình yêu thương, sự hiểu biết mới đem 

lại những điều kỳ diệu cho cuộc sống mà thôi ! 
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Thơ Thy Lan Thảo 
 

Chuyện tình buồn 
 

Anh đi tạm biệt niềm chăn chiếu 

Bịn rịn thế nào rồi cũng xa... 

Sương Đêm 

Cờ đỏ bay, đời buồn nhủn nhiểu 

Miền Nam thay chủ nát tan nhà... 

 

Nửa ly rượu tiễn hôm đưa tiễn 

Anh nhớ thật nhiều đôi mắt em 

Chút ướt long lanh đầy lưu luyến 

Chia biệt nào không ray rứt tim... 

 

Hai ngàn tù trong một hầm tàu 

" Sông Hương" tên gọi đẹp làm sao 

Hình như đủ cả quân binh chủng 

Đỏ mắt nhìn nhau tủi nghẹn ngào... 

 

Tha thiết lòng anh thương nhớ em 

Từng đêm khe khẻ gọi Sương Đêm 

Tình anh chân thật bằng tâm ý 

Em của lòng anh- Nhịp của tim!! 

 

Tay bút năm nào- Áo Văn Khoa 

Đổi đời sương gió ướt nhạt nhòa 

Đường xưa em bước trong cô lẻ 

Anh hiểu, duyên đời dễ cách xa... 

 

Tin em vượt thoát anh vui lắm 

Đất tự do đường sẽ phẳng phiu 

Còn anh đã lỡ buông tay súng 

Thì chuyện đau thương phải ít nhiều... 

 

Ba mươi năm, biển hoá nương dâu 

Duyên cũ, tình xưa...uất nghẹn ngào 

Anh biết trời xa em hạnh phúc 

Còn anh? Sương gió biết về đâu?? 

 

Em ạ! Đời còn có chữ may 

Đất tự do anh đếm tháng ngày 

Tạm sống với niềm vui mơ ước 

Cờ vàng quê cũ sẽ tung bay... 

 

Cầu xin thượng đế ban hồng phúc 

Cho bé anh yêu của thuở nào 

Bên chồng dịu ngọt, con xinh xắn 

Ý thật lòng anh. Em nghĩ sao?? 

 

Tháng tư nếu lá cờ không chuyển 

Anh với em tình mãi bên nhau ... 

 

  

Mơ ước tình quê 
 

Gió thật yên và mây đứng yên 

Nắng trưa vời vợi rớt tơ duyên 

Giọng em từ cõi thiên đàng đến 

Âm điệu hoàng cung rất khó quên... 

 

Người ở trời Âu thăm xứ Mỹ 

Ngàn trùng xa cách động tâm linh 

Chẳng phải duyên trời thì đâu dễ 

San sẻ tâm thương chút ý tình... 

 

Em nhớ sông Hương buồn muốn khóc 

Áo tà lụa trắng tóc ai bay 

Dáng bước công nương trường Đồng Khánh 

Em nhắc rồi buông tiếng thở dài... 

 

Kim Long hương nhản thương tình nhớ 

Văng vẳng chùa xa chiều Thọ Cương 

Nghe rõ trong phone từng hơi thở 

Hình như thấy cả má em hường... 

 

Houston vào thu chút nắng vàng 

Lòng vui rộn rã ý mang mang 

Hương chè Vỹ dạ em luôn nhắc 

Rồi tiếc tình xuân đã muộn màng... 

 

Bao giờ em nhỉ ta về lại 

Nhìn lá cờ xưa Phú vân Lâu 

Đông Ba chợ nhóm đông người lắm 

Sóng nước dòng Hương chảy ngọt ngào! 

 

Em ở trời Âu ta xứ Mỹ 

Bạn bè châu Úc gặp nhau vui 

Thương hải tang điền nơi cõi thế 

Ý tình trao đổi chẳng hề vơi... 

 

Huế của công nương áo gấm vàng 

Mỹ kiều duyên dáng nét kiêu sang 

Ta cùng em bước trên đường cũ 

Hạnh phúc tình quê dẫu muộn màng... 

 

thylanthảo
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ự Ơ ự

 

Đã cuối tháng ba! 

Tháng tư gợi nhắc lắm đau thương. 

Có phải, mỗi một ngày lưu vong là một ngày đen, 

tháng ngày Quốc Hận! 

Niềm ưu tư thôi thúc tôi, ngồi lại với bàn phím, với tâm 

tình, với những trang sử buồn của tháng tư năm 1975, 

với Diễn Đàn Bất Khuất. 

  

 Mấy ngày nay biển động. Dân đánh lưới cá tôm 

không ra khơi được. Tàu chở hàng phải cột dây, nằm ở 

bến, để chờ trạm "thu mua" của nhà cầm quyền gom đủ 

số lượng hải sản tối thiểu cho một chuyến. 

 Bước sang tháng tư, thời tiết trở nên bất thường. 

Các chuyến vượt biển bằng ghe tàu nhỏ mất dần cơ hội 

để ra khơi. Hôm nay bổng dưng có gió mạnh, có lúc 

chắc phải hơn bốn mươi cây số một giờ, làm biển động 

mạnh. Không thuyền ghe ra biển, không tàu bè trở về. 

Mưa cứ nối nhau, cơn từng cơn, từng cơn rào rạt trút 

nước lên vạn vật. Bãi biển cạn. Vùng đất bùn. Sóng 

cuộn nhào, màu phù sa nâu đỏ đục ngầu. Trời âm u 

buồn. Trùng dương xám mù mịt, lòng người chùng 

xuống ưu tư. Biết đâu, giờ này có con thuyền đi tìm tự 

do của người Việt Nam đang chao đảo trong cơn sóng 

gió ngàn khơi. Biển động, tàu thuyền vượt sóng khó 

khăn, nhưng dễ vượt trốn hơn. Không vướng bận thân 

quyến đồng hành, chiếc 3392 này chắc cũng liều chạy 

ra khơi đó từ đêm khuya hôm qua. 

 Ra đến trạm thu mua, tức là đã qua khỏi các trạm 

kiểm soát của công an biên phòng và căn cứ hải quân 

rồi. Nhìn đại dương rộng mở, nôn nao mong ước được 

thoát ra ngoài vùng biển nước của tự do khơi lắm. 

Người ta liều lĩnh vượt sóng bằng ghe tàu mỏng manh 

hay trong mùa biển động để công an và tai mắt không 

để tâm theo dõi, lùng kiếm. Thuyền nhân chọn hiểm 

nguy trong sóng to gió lớn để trốn thoát chế độ ngục tù 

của cộng sản, chấp nhận đánh đổi tính mạng chính 

mình vì hai chữ Tự Do. 

 Tàu đánh cá quanh đây hầu hết thấp hẹp, nên tốc 

độ tàu lướt sóng nhanh gọn, để thích ứng với nghề 

đánh lưới vây, lưới kéo, bắt tôm, cá thu, cá ngân,… 

Nhưng biển động ghe tàu nhỏ đành nằm bến chờ thời 

tiết và tàu chở hải sản cũng phải neo tàu chờ chuyến. 

Có chuyến chở hàng mới có tiền cơm gạo, có cơ hội dò 

đường để chọn cửa biển, được mua dầu để tích trử cho 

ngày ra khơi. 

  

Thời tiết thế này chán ngán lắm! 

 Bên ngoài mưa gió ướt át, ba người gom lại bên 

trong mui tàu thật là tù túng. Chưa đến bốn giờ, trời tối 

như đã về đêm. Ghe, nhà lấp lánh ánh đèn. Vũ và Vinh 

phụ anh Bảy nấu cơm, rồi cùng nhau ăn cho xong buổi 

cơm chiều. Độ nhậu hồi sáng với nhân viên khuân vác 

trên trạm còn lưu giữ men rượu trong huyết quản, ai 

cũng còn ngầy ngật, bụng dạ lỡ đói lỡ no. 

Ở đây, quanh mình chỉ có trời và biển mênh mông, để 

ngắn lại thời gian trống vắng người ta thường rủ rê, 

gom lại khề khà chuyền nhau chén rượu. Chén chú, 

chén anh, chuyện trò mày-tao… phút chốc đã nhuộm 

hồng những buồn chán của cuộc đời. Vùng biển, làng 

đánh cá, tôm cá ngon thì phải bán cho nhà cầm quyền 

để được cấp phiếu mua dầu chạy máy và kiếm chút 

tiền cho rau gạo, nhưng đồ biển các loại lụn vụn phế bỏ 

để làm một vài món gọi là đưa cay với men nồng thì 

không thiếu. Ai cũng biết, rượu đế bây giờ không còn 

là "nước mắt mắt quê hương" nồng nàn chân thật như 

ngày trước. Từ ngày phải sống dưới chế độ công sản, 

thứ gạo sâu nát, loàng xoàng, dân còn không đủ để nấu 

cơm ăn, tính chi chuyện đem gạo đi nấu rượu để uống. 

Bây giờ, lắm người nấu rượu học đòi theo chủ nghĩa 

duy vật của đảng, tán tận lương tâm, khinh thường liêm 

sỉ. Háo lợi, ham tiền, họ bất chấp các thủ thuật có hại 

cho sức khoẻ, như dùng phân đạm để ủ cho men dậy 

nhanh hơn, hay pha thêm thuốc diệt sâu bọ cho là làm 

rượu trong hơn và tăng thêm nồng độ rượu… Chừng 

như, cứ phải quay quần trong năm tháng dài vô vọng, 

không thấy được ánh sáng của tương lai, người uống 

rượu cũng bất cần, bất chấp ngày mai sẽ ra sao, biết 

rượu độc hại cứ liếu uống! 

  Húp miếng canh, ăn uống qua loa cho xong rồi ba 

anh em theo nhau rời tàu, thả lòng vòng lên trạm thu 

mua tán dóc với công nhân trên trạm. Câu chuyện thăm 

hỏi những người trên trạm đôi phút cho có tình tự làng 

nước xong, Vũ và Vinh kéo hai cái thùng chứa hải sản 

ra ngoài cửa, chia nhau ngồi. Ngồi nhìn màn mưa mù 

mịt. 

 - Ê, Vinh! 

 Thấy Vinh quay lại, Vũ vỗ nhẹ nhẹ mấy cái lên 

thành thùng rồi nháy mắt, ra chìu đác ý lắm. Anh gật 

đầu, cười đồng tình với Vũ. Lâu nay, mấy anh em để 

mắt đến loại thùng này, chịu lắm! Thùng hình khối 

vuông, sáu miếng nhựa cứng ráp dính với nhau. Giữa 

lớp nhựa cứng là chất liệu cách nhiệt, giúp giữ tôm cá 

ướp nước đá chậm bị tan đá dưới sức nóng của mặt 

trời. Thùng nhẹ, nhưng cứng chắc và tháo ráp nhanh lẹ. 

Tháo ra, sáu miếng chồng lên nhau chỉ cao hơn gang 

tay, cất giữ gọn gàng. Mỗi miếng, đủ sức làm phao cho 
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một người lớn. Ráp vào, lót túi ny long lớn cho nước 

đừng chảy thoát thì thành thùng chứa nước, rất hữu ích 

cho người trên tàu. Tàu rất cần và phải tìm cách cất giữ 

một số thùng này khi ra khơi. 

 Hai đứa ngồi vấn thuốc hút nhìn trời biển, nhìn 

mưa gió, nhìn… người. 

 Làng đánh cá nghèo. Dân nghèo bị cướp mất 

quyền tự do đi biển và buôn bán, hải sản phải bán cho 

cám trạm của nhà cầm quyền cộng sản, họ gọi là trạm 

"thu mua". Cuộc sống của gia đình họ càng khốn đốn 

hơn với loại tiền hồ cáo. Cứ vài năm lại bắt dân đổi 

tiền. Mỗi lần đổi tiền, tiền lại mất giá trị hơn. Mỗi lần 

đổi tiền, số dành dụm trong ngân hàng ngoài số ấn định 

mới thì bị nhà cầm quyền cướp đoạt. Quanh đây, muối 

biển nồng nàn, không bông hồng kiêu sa, nhưng những 

cánh hoa mộc mạc mặn mà, cũng dễ làm những cánh 

bướm đa tình ươm ấp mộng mơ, lạc lối quên đường 

lắm. 

 Từ ngoài khơi nhìn vào, bên trái là văn phòng, 

kho chứa nước đá và hải sản, bên phải là các gian nhà 

lợp lá, làm nơi cư ngụ cho công nhân viên của trạm. 

Phần nhà sàn rộng lớn, nằm chính giữa là nơi dành cho 

các công việc lên hàng, xuống hàng. Mỗi khi tàu mang 

nước đá cây đến hay lấy hải sản chở về thành phố, 

không gian nơi đây bừng tỉnh dậy. Đèn sáng choang, 

tiếng máy át tiếng người. Công nhân viên gọi nhau 

gom tụ lại nơi đây. Người làm hùng hục, các xếp đi đi 

lại lại chỉ chỏ, nhóm người không có chuyện chi làm 

thì tà tà đứng xem chơi cho vui. Căn nhà trống trải 

bổng chốc trở thành chật chội, người và hàng hoá chen 

lấn nhau. Sàn nhà ướt lênh láng nước tôm, nước cá 

cùng nước đá và thân người làm công thì ướt đẩm mồ 

hôi. Tiếng chuyện trò ồn ào, tiếng người khuân vác ơi 

ới gọi nhau. Máy phát điện, máy xay nước đá đua nhau 

chạy rì rầm. Bất kể đang là ban ngày hay giữa lúc đêm 

khuya, trạm như cái chợ đang nhóm. Người ta hối hả 

làm cho xong, để nghỉ ngơi hay trở lại nhậu tiếp. 

Người trên tàu chở hàng thì chờ nước đá lên hết để dọn 

dẹp khoang tàu. Hôm nào còn thời gian, không phải 

quay về ngay thì kéo nhau đi kiếm hàng quán lai rai ly 

cà phê cho thư thả chốc lát. Có lúc vì thủy triều, hay 

cần thuận giòng nước, chờ cho hàng xuống xong là hối 

hả tháo dây rời bến ngay. 

Xong công việc, trống vắng lại trở về. 

 Không có hàng lên, hàng xuống, lúc nào có độ ăn 

uống nhậu nhẹt trạm mới có phần sống động lại. Mặt 

xoay ra cầu tàu của khu tiếp nhận hàng để trống 

thoáng, lúc gió đùa mưa bay vào ướt chút ít phía ngoài, 

bên trong cũng khô ráo dễ chịu. 

 Nhưng lắm lúc, gian nhà hiền hoà, trông có vẻ vô 

tội vạ này, không chỉ đơn thuần là nơi phục vụ cho việc 

mua bán hải sản, nó bất chợt bị biến thành trại tạm 

giam và khu tra tấn của chế độ cộng sản bất nhân. 

 Tàu vượt biên không may bị chận bắt được, công 

an kéo về đây để tra tấn người và vơ vét cướp đoạt tiền 

của, trước khi giải giao thuyền nhân đến các cơ quan 

khác. Dân làng lấp ló bên ngoài các khung cửa, lấm lét 

nhìn tình cảnh đồng bào mình bị cột trói, xô đẩy, ngồi 

chen chúc nhau trên sàn trạm. Cửa tàu đã bị lịnh đóng 

kín và che bít bùng, không ai biết được bao nhiêu 

người còn đang dở sống dở chết, vất vưởng bên trong 

chiếc tàu bất hạnh. Trạm đầy ấp người, người xem, 

người bị bắt, kẻ hầm hầm khua súng đạn. Bọn công an, 

đám lính võ trang ở địa phương xoay quần người bị 

bắt. Thuyền nhân, người sơ mi tay dài, tay ngắn, có áo 

trắng, có áo hoa màu, có áo đen bạc mốc… Dân tỉnh 

thành hay người trốn đi từ thôn xóm, áo quần cùng 

giống nhau, giống nhau cái xốc xếch, bê bết dầu máy 

hay bùn đất. Người bị trói, ngồi co ro, mất thần sắc 

nhìn những khẩu súng đang ghìm chỉa hăm doạ. Mặt 

kẻ chiến thắng vênh váo khoái trá. 

 Bọn họ khoái trá là phải rồi! Thêm một dịp, vừa 

chia chát tiền vàng cướp được, vừa lập công với đảng, 

dâng thành tích cướp của và bắt những "thằng phạm", 

"con phạm" vượt biên. 

 Chữ nghĩa của cộng sản như thế đấy! Thế đấy, 

đồng bào của Vinh là những "con", những "thằng" đã 

"phạm" cái tội mà cái đảng và nhà cầm quyền cộng sản 

rất là căm thù và cấm kỵ, đấy là "tội" tìm Tự Do! 

 Xoay người, ngước nhìn lên cây đà ngang trên 

trần nhà, Vinh như còn thấy thân thể con người còn bị 

trói treo trên ấy để chúng nó tra khảo. Anh ngẩm nghỉ, 

biết đâu, có ngày xác mình cũng bị chúng nó kéo về, 

treo lên trên đấy, để hăm doạ những người còn toan 

tính vượt biên tìm tự do. Vinh còn thấy đó, trong góc 

phòng, mặt bàn đầy ấp những ổ bánh mì , các mảng 

thịt heo quay, thịt vịt, thịt gà thơm béo. Tai anh còn 

nghe vang dậy tiếng khóc thét kinh hoàng của mấy đứa 

trẻ con trên tàu bị lũ công an hung bạo bợp tay té nhào, 

vì quá ngây thơ dám mó tay vào bánh vào thịt của tàu, 

không biết rằng thức ăn của mình đã bị kẻ có súng 

cưỡng đoạt. 

 Có phải chăng, chủ nghĩa cộng sản đã hủy diệt 

linh hồn con người, biến những kẻ cầm súng theo 

chúng nó trở thành động vật mất nhân tính, mất hết 

tình người?! 

 Có phải, cái loài cộng sản là những con thú dại, 

loài quỉ quái. Cái giống sinh vật được tạo ra để chỉ biết 

cúi đầu và gục mặt để tôn thờ loài hồ cáo cộng sản bạo 

tàn ?! 

 Ngước mắt ngó lên trên bến trạm, 

 Nhìn những thuyền nhân bị bắt về. 
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 Tay trói, gục đầu, lời đã cạn. 

 Tiếng khóc trẻ thơ, dạ tái tê. 

  

 Nhìn người, chợt thấy mình thân thuộc 

 Tôi khóc hay sao, nước mắt nào? 

 Tự Do ơi hỡi, tim xót buốt! 

 Dân tôi bất hạnh lắm thương đau! 

  

 - Ê, có tin vui! 

 Nghe tiếng anh Bảy phía sau, Vũ và Vinh cùng 

quay lại, thấy anh Bảy đang đi tới với nụ cười thật tươi. 

Anh hớn hở báo tin: 

 - Chiều nay mình về! Anh mới lên văn phòng 

thăm nhắc việc cho tàu mình về. Họ nói, công nhân 

trên trạm ăn cơm xong, khoảng sáu giờ sẽ xuống hàng. 

Có bao nhiêu thì tàu mình chở bấy nhiêu… Lát nữa 

mình chạy về! 

 - Bắt mình neo tàu chờ ba hôm nay là chơi ép 

mình lắm rồi! 

 Vũ càu nhàu, nhưng hài lòng. Anh Bảy vui vẻ bảo 

chúng tôi: 

 - Anh coi tàu cho, hai anh em lên quán kiếm gì 

uống đi Vũ đứng dậy, vỗ vai bạn: 

- Đi mày, tụi mình lội đi kiếm cà-phê uống chơi! Cà 

phê sữa hả anh Bảy? 

 - Ừ,… gì cũng được mà. Hai đứa cứ đi, anh nằm 

nghỉ một chút! Anh Bảy cười dễ dãi với hai thằng em. 

 Đi ngang qua bàn nước gần văn phòng, Vũ dừng 

lại, mượn cái ly để đựng cà phê đem về cho anh Ba. 

 Đúng là lội, lội bùn. Đường lên quán cà phê rất 

hẹp, vừa đủ cho hai người tránh nhau. Mặt đường trồi 

sụp, uốn ngoằn nghoèo sát theo hai bên nhà vách lá cũ 

kỹ. Bùn trơn trợt và uớt nhão giữa các kẽ ngón chân. 

Có chỗ, người đi phải lom khom bước lên trên thềm 

nhà dân bên đường. Mái lá thấp là sà trút nước mưa 

ngay lên người đi bên dưới. Dân làng nghèo, sống khắc 

khổ. Đánh lưới được tôm cá chỉ đủ để mua gạo, mua 

dầu. Quán sống hầu như nhờ vào khách hàng chính là 

công nhân viên, người làm ăn phương xa đến đây cần 

miếng ăn thức uống. 

 Quán là căn nhà lá nhỏ, như những căn nhà trong 

xóm. Ánh đèn dầu vàng, đủ soi sáng bốn cái bàn gỗ 

thấp. Chiều nay, hai bàn đã có khách ngồi. Bên các 

thức uống như cà phê, nước ngọt, dỉ nhiên phải có 

rượu. Rượu trắng, rượu thuốc và đồ nhậu như khô 

mực, tôm khô, cá khô bầy đầy trên quầy. Vũ uống rượu 

vững lắm, nhưng anh em trên tàu không ai ghiền rượu, 

chỉ uống cho công việc chạy chọt được trơn dễ mà 

thôi. 

 Có chuyến chạy, có tiền vô, hai đứa tự khao mình 

ly cà phê trước. Như các quán bình dân trong thôn 

xóm, quán chỉ có loại cà phê "kho", loại cà phê pha sẵn 

và ngâm nấu trong bình để giữ nóng. Vị cà phê đậm 

đắng, có mùi khét hơn là thơm cà phê. 

 Chẳng biết trong thời buổi hàng hoá cũng bị cộng 

sản cai trị, mọi thứ nhu yếu phẩm đều phải sắp hàng 

chờ mua ở hợp tác xã, người ta cùng túng đã rang 

nướng những thứ chi và pha trộn những chất gì để rồi 

xây thành cái loại bột gọi là cà phê?! 

 Nghĩ đến, hết muốn uống cái ly nước có màu mâu 

đen  trong các quán xá thời này. Nhưng rồi, đành phải 

tránh nghỉ đến chuyện chất liệu pha chế, để hàng quán 

họ chế biến "cà phê" mà uống. Lâu ngày cũng quen 

dần hương vị, nhưng có đường hay thêm chút sữa béo 

ngọt vào thì có phần dễ uống, ngon miệng hơn. Quán 

vùng dân nghèo, được uống ly cà phê sữa như thế này 

là sang lắm rồi. Hết rồi! Vũ và Vinh không dám ước 

mơ được thưởng thức lại hương vị độc đáo của từng 

giọt Café du Monte ngày nào. Dưới tàu có hộp cà phê 

đã xây, ít mùi khét hơn, chịu khó nấu nước một chút, 

châm pha, cũng có cà phê để uống vậy. Nhưng dầm 

mưa, lội trong bùn sình ra quán để ngồi uống, có cái 

thú vị "ngồi quán" uống cà phê. Hơn nữa, anh em trên 

tàu cần phải biết qua tình hình địa thế trên đất liền. Có 

dịp la cà quanh xóm, để công an, đám quân võ trang, 

cùng dân làng quen mặt vẫn có lợi hơn sau này. 

 Tối nay chạy về, nhằm lúc chạy ngược giòng 

nước, ít nhất cũng phải sáu tiếng đồng hồ mới về tới 

bến. Vũ coi máy, anh Bảy với Vinh thay nhau cầm lái. 

Quán không đông người, còn một bàn trống, hai đứa 

thư thả ngồi nhâm nhi cà phê, để yên cho anh Bảy nằm 

nghỉ ngơi trước. Cũng như anh Bảy, Vũ rất khéo ăn 

nói, lại từng trãi về làm ăn buôn bán, nên Vũ đối đáp 

và bắt chuyện với mọi người chung quanh rất dễ dàng. 

Tuyệt nhất là những bài vọng cổ của anh Bảy, có anh 

ngồi chung mâm rượu, thế nào cũng có người yêu cầu 

anh làm vài bản; không mồi ngon người ta cũng thấy 

buổi nhậu hứng khởi, thật đậm đà. Nhờ có anh Bảy và 

Vũ, người trên tàu hoà nhập vào đoàn ghe tàu và dân 

cư xung quanh dễ dàng hơn. 

 Chuyến về chiều nay, không có bao nhiêu thùng 

hàng. Tất cả các thùng hải sản đã được ướp nước đá 

giữ lạnh, từ mấy hôm trước rồi. Bây giờ, công nhân chỉ 

mở nấp ra, kiềm lại và đổ thêm nước đá xây vào để 

tôm cá có đủ độ lạnh. Chừng ba mươi phút, các thùng 

hải sản được công nhân chuyền xuống, chất gọn trong 

khoang tàu. 

 Vũ cho máy chạy. Mấy ngày nay, mới được nghe 

lại tiếng máy tàu mình. Tiếng máy tàu nhắc nhở , thôi 

thúc, ước mơ, và mang lại niềm hy vọng: rồi có một 

ngày, tàu sẽ đưa mọi người ra khơi. Từ đây, chỉ cần 

may mắn phóng tàu ra ngoài biển, chạy hết tốc độ 
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chừng ba mươi phút là coi như thoát được gông cùm 

cộng sản. 

 Khởi từ điểm này, thoát đi không khó lắm. Cái 

khó là làm sao rước đón được gia đình thân hữu lên 

tàu, lọt qua tai mắt của công an cùng các tàu tuần và 

trạm kiểm soát biên phòng, trước khi ra đến trạm thu 

mua này. Đứng ngoài mũi chờ tháo dây, nhìn đại 

dương rộng mở đợi chờ, lòng bồi hồi mong ước. Đến 

đây bao nhiêu lần rồi, nhưng tàu vẫn lấy hàng rồi quay 

trở về. 

 - Tụi tui đi nghen! 

 Tiếng anh Bảy gọi lớn từ giã người trên trạm, 

nhắc Vinh trở về với thực tại. Chú Mộc, trưởng toán 

công nhân, sốt sắng bước xuống tháo dùm đầu dây cột 

vào trụ cầu. Tay cuộn đoạn dây thừng, chú ân cần mời 

hẹn: 

 -  t bửa ra đây nhậu tiếp! 

 Rượu vào lời ra, thường làm mất tình cảm, nhưng 

cũng qua chén rượu, người ta dễ kết tìm thân hữu. 

Thảy cho Vinh đón chụp khoanh dây xong, chú Mộc 

chồm người xô mũi tàu ra khỏi cấu tàu. Chú Mộc cười 

thân mật: 

 - Rồi, chạy đi! 

 Vinh cám ơn chú, chống sào đẩy mũi tàu cho xoay 

thêm ra ngoài. Anh Bảy kéo cần lái qua phải và tăng 

thêm tốc độ, đem mũi tàu quay ra khỏi bờ, rồi chạy 

vòng vào lòng sông dẫn về thành phố. 

 Tàu rời bến, người trên trạm cũng tản mác, về 

nghỉ ngơi. Đèn trên trạm lần lượt theo nhau tắt, chỉ còn 

vài bóng, ánh vàng mờ mờ trong gian nhà công nhân. 

Đêm tối, trời mưa, tàu thuyền vắng, Vinh luyến tiếc 

chống sào dưới nước, ngoái nhìn biển cả đang xa mờ 

phía sau. Kéo đầu cây sào trong nước thêm một lúc, để 

rửa cho sạnh bớt bùn sình của đáy sông đã bám vào, 

anh gát cây sào tre nằm tựa vào trong lòng khoang, rồi 

đi lên mui ngồi vấn thuốc hút, chuyện trò với anh Bảy 

và Vũ. 

 Tàu chở ít, nhẹ, nhưng gặp lúc giòng nước trong 

sông đang đổ ra biển, phải chạy nước ngược về. Ngoại 

trừ tiếng máy dầu cặn và đèn từ tàu mình, sông nước 

tối vắng. Chạy suốt hơn một giờ, không thấy bóng 

dáng chiếc tàu nào. Thời gian này, không ai đi đánh cá 

về, và cũng không thấy tàu ra biển. Những lúc như thế 

này, tàu ra biển thì chỉ có tàu công an đi tuần hay tàu 

vượt biên. Chiếc tàu của dân chúng trở về thì chỉ vì đi 

vượt biên lạc hướng hay bị biển động phải quay vào. 

Anh Bảy gọi Vinh: 

 - Hồi chiều ăn sớm quá, chắc ai cũng sót ruột, 

Vinh coi lái để anh xuống nấu miếng cháo, anh em 

mình ăn thêm. 

 Anh Bảy siêng và chịu nấu ăn lắm. Anh làm thức 

ăn ngon, chế biến đồ nhậu rất tài tình, nhất là món canh 

chua, anh nêm nếm mười lần như một, hương vị cứ 

ngon tuyệt như nhau. 

 Vào trong sông có bớt gió, nhưng mưa cũng còn 

khá nặng hạt. Về khuya, đoạn sông thưa vắng nhà dân, 

lâu lắm mới thấy ánh đèn trên bờ.  t nhà, ít có lưới đáy 

giăng, thỉnh thoảng Vinh mới mở đèn pha xem chừng 

sông nước và cột đáy. Dưỡng máy để chờ thời cơ, tàu 

bình thản chạy về bến nhà. Đêm vắng, buồn mênh 

mang, nhớ gia đình, nhìn tương lai mờ mịt như bầu trời 

đêm nay. 

 Bổng Vinh nghe như có tiếng súng. Loạt đạn 

ngắn, nghe xa phía trước. Vinh gọi xuống mui: 

 - Ê Vũ , mày có nghe gì không, hình như có tiếng 

súng bắn phía đâu đằng trước tàu mình. 

 Anh Bảy bận xem chừng nồi cháo. Vũ lom khom 

đi đến gần Vinh hơn: 

 - Chắc ở dưới này máy chạy ầm ầm, tao với anh 

 Bảy có nghe gì đâu. 

 - Ừ, tiếng súng ở xa, chắc trên này mới nghe. 

 Vũ nhóng người lên trên nóc mui, cùng Vinh lắng 

nghe một lúc, cũng không nghe tiếng súng nào cả. 

Vinh nghỉ, có thể tự mình nghỉ ngợi lắm chuyện đã 

qua, trí óc lầm lạc. 

 Vũ vấn và đốt cho Vinh điều thuốc. Hai đứa hút 

thuốc, lặng yên cùng lắm mối ưu tư nhắc nhở riêng 

mình, chẳng ai còn muốn nói với nhau tiếng nào. Đêm 

khuya, có tiếng súng khu trạm công an biên phòng, 

thường vì có tàu của vượt biên bị đuổi bắt. Lại phải 

chứng kiến cảnh bà con mình bị hành hạ hay xác dân 

lành trôi dạt trên sông nước. Trách nhiệm và an toàn 

cho thuyền nhân trên tàu trong ngày vượt biển, lắm 

điều nằm ngoài khả năng của Vũ và Vinh. Tính toán 

thành hay bại, sống hay chết bị tuỳ thuộc vào Ơn Trên, 

số mạng may rủi. 

 Vinh mở thêm đèn trên mui tàu, và dùng đèn pha 

thường hơn để tụi tàu biên phòng không bắn lầm. 

 Anh Bảy đưa tách nước trà lên cho Vũ cầm giùm, 

cho rảnh tay để chống và rút người leo lên nóc mui. Để 

tách trà lên băng ghế, anh đến kềm cần lái: 

 - Cháo chín, anh ăn xong rồi. Để anh coi lái cho, 

hai đứa xuống ăn đi. 

 - Cám ơn anh Bảy. 

 Giao cần lái cho anh Bảy, Vinh cùng bạn tuột 

xuống bên dưới mui kiếm cháo ăn. Trong góc, nồi cháo 

của anh Bảy còn bốc hơi nóng, hai trứng vịt muối được 

anh chu đáo chẻ sẵn làm hai. Mặc dù không còn gạo 

ngon thơm như thời trước khi bọn cộng sản cướp nước, 

cháo trắng của anh Ba nấu vẫn hấp dẫn lắm. Anh tỉ mỉ 

từ việc canh lửa, canh nước, quậy cháo… Hạt gạo 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 46 

bong nhừ, mỗi muổng cháo nóng, không cần muối, 

đường… chi cả, cứ ăn cháo không mà thôi cũng đã 

ngon lắm rồi, có thêm chút vị mặn béo của trứng vịt 

muối thì đê mê tuyệt vời. 

 Trong trại tù cộng sản, cơm nấu từ gạo mốc và sâu 

quệnh thành từng cục to muốn bằng nắm tay, lại trộn 

thêm các thứ khoai hư khoai sùng, các thứ mà người ta 

chỉ dùng cho heo ăn. Thế nhưng, hôm nào được bè bạn 

có cơ hội phụ nấu bếp, được mang về phòng giam cái 

lon "guigoz" nước cơm. Cả chục người tù chia nhau, 

mỗi người một vài hớp nhỏ. Giữ tứng chút nước cơm 

còn nóng ấm trong miệng, nuốt chầm chậm cho lâu 

hết, như để vị giác được đền bù chút ít thèm nhớ. 

Trong tù đày, thiếu ăn triền miên, cơn đói thèm dễ sai 

khiến người ta suy nhược tinh thần đấu tranh lắm. 

Nước cơm dù từ gạo hẫm và khoai mốc vẫn ngon và 

quý vô cùng, nhất là cho những đồng đội đang bị phù 

thũng. 

 Tối nay, tàu có gạo để nấu cháo, Vinh thấy mình 

thật là may mắn! 

 Thời này, lắm gia đình chỉ còn biết trông mơ sao 

được thấy trẻ con nhà mình có bát cơm, nấu bằng hạt 

gạo như ngày xưa, ngày cộng sản chưa chiếm đoạt 

miền Nam. Những ước mơ thật tầm thường, nhưng 

ngày qua ngày, điều mơ ước đêm qua, vẫn còn là mộng 

mơ, chuyện không tưởng. 

 Thế đấy, cái đảng cộng sản lại gọi là "giãi phóng"! 

 Ăn uống xong, Vũ theo Vinh leo lên mui ngồi hút 

thuốc và chuyện trò với anh Bảy, cho có anh em. Tiếng 

súng lúc nãy như còn vang văng vẳng trong đầu, câu 

chuyện của mấy anh em lừng khừng, rời rạc. Ngồi hút 

điếu thuốc chưa xong, bổng có loạt đạn, bắn đến hướng 

tàu mình. Chưa ai nhận hiểu ra được chuyện gì xảy ra 

thì thêm mấy loạt đạn ngắn, nghe thật gần, tiếng vang 

chát chúa, đạn bay tới tấp ngang trên đầu. 

 Phực! Phực! 

 Không gian chợt bừng lên, sáng trắng. Năm bảy 

cái đèn pha từ đâu đó cùng nhau xé toạt màn đêm 

phóng các luồng sáng nóng rực thẳng vào tàu. Rồi đèn 

pin cầm tay nhấp nhoá hè nhau cùng quét rọi lùng kiếm 

từ thân người xuống sóng nước quanh tàu. 

 - Dừng lại! 

 - Dừng lại ngay! 

 - Công an nhân dân… ! 

 - Biên phòng đây! 

 Thời này, người ta thấy chừng như kẻ cầm quyền 

thích tô son trét màu, thêm thắt hai chữ "nhân dân" vào 

bất cứ nơi nào có lợi cho tuyên truyền. Quân đội "nhân 

dân", công an cũng đặt tên là công an "nhân dân". Thế 

nhưng, hiến pháp lại sắt thép quy định: lực lượng vũ 

trang hay quân đội "nhân dân" phải "tuyệt đối trung 

thành với Đảng cộng sản ViệtNam". Trên các tấm bảng 

sơn đỏ choét ăn mừng ngày thành lập công an, hôm 3 

tháng 2, có khắc ghi lệnh truyền rằng "Công an nhân 

dân - chỉ biết còn đảng còn mình". Thực rõ ràng, quân 

độì, và nhất là công an, chính là các công cụ chỉ để bảo 

vệ quyền lực của đảng và để khống chế các quyền làm 

người của người dân. Thời này, nhân dân bị đảng xem 

như những sinh vật vô nghĩa. "Nhân dân" chỉ còn là cái 

thứ chữ nghĩa để người ta tuyên truyền mà thôi! 

 Cùng lúc với tiếng loa gọi tới tấp, có tiếng máy 

tàu hụ lên và cái bóng dáng đen ngòm của chiếc tàu 

đánh cá cao dềnh dàng dựng mũi rẽ nước, phóng ào ào 

tới. 

 Máy tàu gầm rú. 

 Sóng nước đì đùng. 

 Mũi tàu phóng vụt tới, trông như chỉ giây phút sẽ 

chẻ đôi con tàu bạc mệnh phía trước, và nhận nó chìm 

xuống đáy sông. 

 Tiếng máy lại gầm lên như con thủy quái chực 

nuốt trọn con mồi. Nó khựng lại, mũi cất cao lên. 

 Soạt! 

 Sóng cuộn dậy, đập vào thành tàu  Đèn chói sáng, 

nghe nóng trên da người. 

 Rầm! 

 Chớp nhoáng, toàn thân con thủy quái này đã sàng 

quặt ngang, nhập sát vào con mồi. Sức ép của nó đè 

dẹp mấy cái vỏ bánh xe treo bên hong chiếc tàu chở 

hàng. 

 Anh Bảy vội vã hạ thấp tốc độ, gạt cần lái đưa tàu 

né bớt sức va chạm. Vũ thả người rớt tọt xuống dưới 

mui, nhanh chân đạp clucht, kéo cần sang số gài trả về 

số lui để thắng tàu lại. May là nhờ đang chạy ngược 

nước, tàu dừng lại thật nhanh. 

 Phập! 

 Cây móc từ tàu công an cấm lên mũi tàu, kéo ghịt 

chiếc tàu chở hàng vào. 

 Vinh phóng người chạy ra mũi, thả thêm hai vòng 

vỏ xe xuống, để chêm thêm giữa mũi tàu đang bị sóng 

nhồi, va đập mạnh vào thân gỗ cứng cáp của loại tàu 

đánh cá. 

 Chụp cuộn dây từ tàu công an biên phòng thảy 

qua, Vinh quấn cột cho hai tàu cặp kè nhau. 

 - Đ.M. tàu vận chuyển của thằng Bảy hả? 

 Anh Bảy lớn tuổi, thủ vai chủ tàu. Ba Thơ, trưởng 

phòng vận chuyển, thường hách dịch gọi tàu chúng tôi 

là "tàu của thằng Bảy". Hắn đứng ngay ngoài mũi tàu, 

lên tiếng hỏi và nhảy sang trước. Một tên công an ôm 

AK phóng nối theo. Nhiệm vụ của Ba Thơ chỉ lòng 

vòng trên văn phòng xuống bến tàu, nhưng hắn khoái 

đeo súng đi theo công an bắt ghe tàu vượt biên lắm. Cứ 

như hắn thì lợi lắm thứ, vừa tạo thành tích nhiệt tình, 
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lập công dâng đảng, vừa có phần chia chát số tiền vàng 

cướp được từ thuyền nhân. 

 Nghe tiếng Ba Thơ, Vinh yên tâm đôi chút. Hắn 

nạt hỏi vậy, cho ra vẻ có uy quyền mắng chưởi dân 

chúng, chớ hắn quá quen thuộc hình dạng từng chiếc 

tàu chở hàng cho công ty. Nghe hắn lớn tiếng hỏi thế, 

tức là hắn đã biết tàu quen, tàu làm cho công ty, thì 

chắc là cái đám công an sẽ không xét hạch giấy tờ tuỳ 

thân cá nhân. Dùng lý lịch của em trai, Vinh ráng sao 

tránh né bị tra hỏi giấy tờ tuỳ thân. 

 Nhìn đống thùng hải sản nằm trong mấy tấm nhựa 

che mưa gió, Ba Thơ hất hất khẩu súng ngắn K54 trên 

tay, gằn giọng với Vinh: 

 - Chở bao nhiêu đứa vượt biên hả? hả? 

 Không chờ Vinh trả lời, Ba Thơ lớn tiếng nạt phủ 

đấu: 

 - Đ.M.! Dở tấm bạt lên cho tao coi coi! 

 Nghe Ba Thơ hỏi xét, thêm hai tên công an xách 

AK phóng sang. 

 Đứng gần mấy thằng công an mặt vênh váo, máu 

hận sôi sục. Nhìn cái lối tay cầm cây K54 lúc lắc, 

miệng chỉ lo láp váp, Vinh ngứa tay muốn đánh giật 

lấy cây súng của Ba Thơ. Kề súng vô đầu Ba Thơ là ba 

thằng nhóc công an đứng kế Vinh phải quăng hết súng 

đạn xuống sàn tàu. Cái đám bên tàu chúng nó mà bắn 

sang, thì Ba Thơ và ba cái thằng đồng chí đồng rận với 

chúng nó phải chết trước. 

 Chưa đến lúc để đổi mạng với Ba Thơ và cái đám 

biên phòng cắc ké này, Vinh ráng nhịn nhục. Anh 

chẳng thèm trả lời, nhảy xuống khoang, kéo các tấm 

bạt cho bày các thùng hàng ra, để Ba Thơ và đám "bò 

vàng" muốn kiếm chi thì kiếm. Bốn tên lăng xăng xúm 

xít, lật ván lót trên khoang tàu, rọi đèn xem xét khắp 

nơi dưới hầm máy. 

 Cũng may, nồi cháo với mấy trứng hột vịt muối 

còn đó. Ba Thơ mà bắt được tang chứng lấy tôm trong 

thùng hàng nấu cháo ăn là khốn khổ, phải tốn tiền tốn 

rượu với hắn. 

 Không thấy đồng bào vượt biên trên tàu, Ba Thơ 

xoay qua chận đầu, hạch hỏi: 

 - Đ.M. tụi mày mấy hôm nay chạy tới đâu rồi?.... 

biết lắm mà!... biển động quá mà…  tụi mày mới chịu 

quay lại phải hong?.. 

 Ba thơ hất hàm ra lịnh: 

 - Thằng nào đứng gần, mở thử một thùng coi có 

phải tụi nó chở tôm thiệt hong? 

 Một tên công an mở nầp, thò tay xới xốc nước đá 

và tôm lên: 

 - Báo cáo chú Ba, thùng này đựng tôm. 

 - Tao thấy!... Được rồi! Bây xốc vừa vừa thôi chớ, 

nát mẹ thùng tôm xuất khẩu!... Đậy nấp lại đi kẻo tan 

đá hết! 

 Ba Thơ cau có rấy rà tới tấp. Hắn chỉ một thùng 

hàng nằm xéo bên trong: 

 - Thằng Cung, mày mở thêm cái thùng trong đó, 

coi có tôm hong? 

 Cung học khôn từ thằng đồng chí, nó cào cào sơ 

qua lớp đá ướp trên mặt, thấy tôm: 

 - Dạ báo cáo có tôm chú Ba 

 Ba Thơ quay sang Vinh: 

 - Đ.M… rời trạm hồi nào hả? giấy tờ chở hàng 

của tụi bây đâu đưa tao coi? 

 Ngứa tay, lại thêm chói tai với cái thói ăn nói hách 

dịch của Ba Thơ, Vinh tìm cách để tránh đứng gần mấy 

thằng công an, anh quay người bước đi lên mui, vắn 

tắc: 

 - Để tui lên giữ cần lái cho anh Bảy xuống lấy 

giấy tờ. 

 Anh Bảy xuống mui, lấy sổ hàng đưa cho Ba Thơ 

xem và nhẫn nhục cười hề hà cầu thân: 

 - Có chuyện chi vậy chú Ba!... tụi tui nằm húp 

cháo ngoài ngoãi mấy bửa nay, chiều này trạm mới cho 

xuống hàng để chạy dìa đây mà chú? 

 Một đứa đeo súng lộc xộc xách đèn pin xáp lại, 

rọi đèn cho Ba Thơ xem giấy tờ của trạm thu mua. 

Không còn gì tra hỏi về việc chở hàng, trả sổ sách của 

tàu lại cho anh Bảy, Ba Thơ hằn học ra lịnh: 

 - Đ.M… tụi bây!... Chở tao với mấy đồng chí biên 

phòng đây đi kiếm chiếc tàu vượt biên coi… Đ.M… 

mới thấy đó, nó lủi trốn đâu mất. Tao mà tìm thấy, tao 

nẹt bể đầu tụi nó hết! 

 Anh Bảy tìm cách tránh né: 

 - Chú Ba à… chú biết mà, cái máy của tụi tui nó 

rề rề lắm!... tàu chạy ì ạch thì mần sao mà đuổi với lại 

bắt được ai… chú ơi! 

 Ba thơ nạt ngang: 

 - Đ.M… cần gì phải chạy cho lẹ mậy!... Có tàu tụi 

bây dí chận nó, tao kêu tụi biên phòng tới bắn chết mẹ 

nó hết. 

 Ba Thơ vốn quen thói của kẻ cầm súng, ỷ thế, ỷ 

quyền nói càn, nói đại, bất kể đúng hay sai, tranh cải 

với hắn chỉ sinh thêm điều bất lợi. Nhưng lòng dạ nào 

mà góp phần giúp sức cho tàu công an lùng bắn đồng 

bào mình, anh Bảy ráng tìm cách khác gỡ rối, anh chỉ 

dải thùng tôm chồng chất đang nằm bày ra giữa 

khoang tàu, không che đậy, tươm ướt hơi nước lạnh: 

 - Chú Ba coi nè… mấy chục thùng này là tôm đã 

bị nằm kho gần cả tuần nay rồi đó chú Ba. Bữa nay, 

ngoài trạm sợ tôm bị hư mới kêu tụi tui chở dìa ngay 

trong đêm nay. Bây giờ chú biểu tàu tui tui chạy vòng 
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vo, chậm lục quá nước đá tan hết, tui sợ tôm nó bị 

thiếu đá, nó phát thúi hết ráo trọi thì nguy lắm đó chú 

Ba à. 

 Hải sản và vận chuyển là trách nhiệm của Ba Thơ, 

chớ không phải việc đi đưổi bắt tàu vượt biên. Ba Thơ 

biết sợ nguyên chuyến hàng chở tôm "xuất khẩu" tối 

nay bị hư thối, bị các xếp công ty khiển trách, nhưng 

hắn còn ráng thị oai nạt bừa: 

 - Lải nhải, lải nhải, dài dòng… mần cái con mẹ gì, 

tụi bây muốn chạy dìa thì tao cho chạy đó... Đ.M… tao 

đi với tụi biên phòng! 

 Quay sang ba tên công an đang đứng tần ngần gần 

đấy, Ba Thơ ra lịnh: 

 - Đi! đi dìa tàu với tao! 

 Nghe Ba Thơ nói thế, mọi người như vừa trút 

được gánh nặng ngàn cân, thấy nhẹ nhõm trên người. 

May là đã bị nằm bến nhiều ngày ngoài ấy và có cớ 

tôm bị tồn kho đã lâu, nên Ba Thơ không dám giữ tàu 

đi theo hắn. Còn xót đau nào hơn, khi phải chở cái loài 

dã thú này đi lùng bắt đống bào mình. Anh Bảy đi theo 

sau Ba Thơ và cái đám công an ra ngoài mũi, chờ tụi 

nó lên hết để tháo đầu dây ngoài đang cột tàu mình 

dính với tàu công an. 

 Ba Thơ leo về tàu xong, quay lại chỉ mặt anh Bảy 

hù doạ: 

 - Tụi bây khôn hồn à nghen… có thấy tàu tụi nó 

trốn đâu, báo cáo cho tao biết ngay, thì còn được nhà 

nước thuởng công cho, còn bây mà ngu dại a tòng che 

dấu bọn vượt biên thì chết với tao đó! 

 Tháo đầu dây cột vào mũi tàu của mình, thảy đoạn 

dây thừng lên trả lại cho thằng công an đang đứng chờ. 

Anh Bảy chống tay vào thành tàu biên phòng xô cho 

tàu mình dạt ra, miệng nói xuôi theo cho Ba Thơ vừa 

lòng mà đi cho khuất mắt, cho yên chuyện: 

 - Dà... thì thấy gì là tụi tui "báo cáo" cho chú Ba 

hay ngay mà! 

 Chiếc tàu của công an biên phòng tách ra, quay 

đầu, rú máy phóng vọt ào ào ra hướng cửa biển. Phút 

chốc đã thấy nó đang rọi đèn xa phía sau rồi chun lòn 

vào nhánh sông mất dạng. Chiếc tàu ấy là tàu đánh cá 

của đồng bào mình, không may bị chúng nó bắt. Tàu 

được biến chế thêm để vượt biển, để vượt sóng to 

ngoài khơi. Tụi biên phòng gian manh lấy tàu này làm 

tàu đi tuần, đi bắt tàu vượt biên. Thấy cách nó chạy là 

biết máy của nó lớn mạnh lắm, chạy nhanh lắm, chớ 

không như cái John Deer già nua trên tàu. Không quen 

biết với tình hình địa phương, bà con mình dễ lầm tàu 

công an biên phòng với tàu đánh cá, không biết chính 

nó là tàu của công an. Tụi nó thâm độc lắm! 

 - Mình dọt được rồi! 

 Vũ nói với Vinh và gài số cho tàu chạy tới. 

 Bị tàu biên phòng kè nảy giờ, hai chiếc thả trôi 

nằm xoay ngang. Nước ngược, đẩy tàu ngược ra hướng 

cửa biển một đoạn khá xa mà không hay. Vinh lấy lại 

hướng, cho tàu chạy về bến công ty. 

 Anh Bảy lên mui, đến ngồi cùng băng ghế với 

Vinh, Vũ vẫn đứng trên hầm máy, chồm người qua 

khung cửa trổ lên mui, hai tay khoanh gát trên nấp mui. 

Ba anh em ngó mông lung trong màn đêm, thẫn thờ 

cầu nguyện cho đồng bào mình còn sống sót, lẫn trốn 

đâu đó gặp được nhiều may mắn, thoát khỏi móng vuốt 

loài quỉ đỏ cộng sản đang săn lùng. 

  

Tự Do ơi Tự Do! 

Ngày nào còn cộng sản, quê huơng mình còn lắm ly 

tan, lắm đoạ đày! 

  

Tháng Tư, 2013 

CSVSQ Bùi Đức Tính 32 
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Thơ Dư Thị Diễm Buồn 
 

Anh Lính Cộng Hòa Ơi! 
 

Thuở đó tâm hồn em trắng trong 

Như ánh trăng thanh trải ruộng đồng 

Như lúa mạ non vờn nắng sớm 

Lấp lánh sương mai rực ánh hồng 

 

Én liệng lưng trời xanh, rất xanh 

Xuân, hè hoa nắng nở long lanh 

Chiếc lá vàng bay, mưa phai phái 

Gió thoảng hương thu thoáng qua mành 

 

Rồi ngày Quân Lực đến mỗi năm 

Những chàng trai trẻ chốn xa xăm 

Bôn ba khắp nẻo đường đất nước 

Mừng đón anh về, hội hoa đăng 

 

Thành phố tưng bừng, nhạc trống vang 

Lơ lửng Dù hoa gió mây ngàn 

Hoa Rừng, hoa Biển, hoa Đồng Nội… 

Sắc áo màu cờ quyện giang san 

 

Bến Hải, Cà Mau, Huế, Bình Long… 

Anh trai hào kiệt giống Lạc Hồng 

Bụi chiến trường xa vương áo lính 

Cô bé năm xưa xao xuyến lòng 

 

Từ dạo chúng mình quen biết nhau 

Anh chưa thệ ước dưới trăng sao 

Chẳng đón đưa em chiều tan học 

Chinh nhân ơi! Da ngựa, chiến hào 

 

Làm sao em hờn trách được anh? 

Người đi làm rạng rỡ sử xanh 

Hiểm trở, giải dầu nơi chiến tuyến 

Chỉ mong đất nước sớm an lành 

 

Ba mươi tháng Tư, giặc tràn vào! 

Đày anh rừng thẳm, biển, núi cao… 

Bao năm vật vã trong tù ngục 

Thể xác héo mòn! Dạ chẳng nao 

 

Cờ vàng trong nắng phấp phới bay 

Chiến sĩ tấm lòng khó chuyển lay 

Dù nay sức yếu, thân chùm gởi 

Quyết tâm đào luyện những người trai 

 

Bản Giốc, Hoàng Sa, đến Trường Sa 

Việt Cộng dâng hiến cho Trung Hoa 

Tội đồ thiên cổ! Ai bán nước? 

Xao xác hồn em! Mắt lệ nhòa 

 

Năm Châu đoàn kết… các thanh niên 

Trai Việt Nam ơi, khắp mọi miền 

Tị nạn Cộng thù, hay du học… 

Cùng đưa đất nước khỏi xích xiềng 

 

Hải ngoại mọi người xiết chặt tay 

Trẻ già chung sức dựng tương lai 

Cộng Sản tan tành trên cố quốc 

Hãy vững lòng tinh, có một ngày…  

 

Đường phố hôm nay rộn nói cười 

Mừng Ngày Quân Lực, nắng hồng tươi 

Anh lính Cộng Hòa muôn năm đó 

Sống mãi trong tim của mọi người 

 

  
 

Tấm Thẻ Bài 
                           

Mẹ qua đời tôi chưa tròn một tuổi 

Sống với bà, nhờ chén nước cơm vo 

Cha cải tạo, không biết đến bao giờ? 

Từ giặc chiếm phải xa cha, lìa mẹ! 

 

Tôi không được vào trường như bạn trẻ 

Bởi con “ngụy” liên hệ tội của cha 

Ăn không no, bà yếu sức tuổi già 

Sống lây lất bo bo thay cơm cháo 

 

Cay đắng nào hơn, tuổi vừa lên sáu 

Bà qua đời trong khốn khổ, ốm đau! 

Tôi lang thang bươi rác, ngủ gầm cầu 

Kiếm từng bữa, ngày qua ngày tiếp nối 

 

Lất phất mưa bay, trời chạng vạng tối 

Chị hàng rong dừng gánh, ở bên đường 

Cho gối xôi, mắt ấm áp tình thương 

Ôi hạnh phúc, nghẹn ngào tôi bật khóc! 

 

Và từ đó đời bớt phần cô độc 

Sống với chị, nhờ vào gánh hàng rong 

Lâu lắm rồi, giữa đêm tối mùa đông! 

Bờ sống vắng, tôi lên xuồng ba lá 

 

Trước, sau xuồng có hai người khách lạ 
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Họ bơi nhanh từ sáng đến xế chiều 

Qua vùng thôn quê, hoang vắng đìu hiu 

Trời khuất núi, xuồng vẫn chưa ghé bến 

 

Tôi không hỏi đi đâu, bao giờ đến? 

Qua đồng xanh lác đác cụm trâm bầu 

Bông súng vàng hơn hớn dưới đầm sâu 

Cá nhảy ngược, dầm bơi làm quấy động 

 

Gió vi vu, xuồng lướt êm trên sóng 

Tôi lặng thinh, ngắm đếm những sao trời 

Chăm chú nhìn chờ sao xẹt, đổi ngôi 

Thành Tâm nguyện, sẽ ứng linh lập tức 

 

Tiếng ai gọi? Bàng hoàng tôi chợt thức! 

“…Con ơi con, hãy tỉnh giấc đi con 

Cha đây! Con tôi thân xác gầy còm 

Tuổi thơ dại, sớm chịu nhiều đau khổ…” 

 

Chị thiết tha, vuốt tóc tôi bảo nhỏ: 

“…Gọi đi em, người đó chính là cha…” 

Tôi ôm cha, mắt lệ mãi chan hòa! 

Cha ôm tôi trong vòng tay trìu mến! 

 

“…Ngày cha ra đi, Miền Nam giặc chiếm… 

Bà qua đời rồi con sống với ai? 

Nhận ra con nhờ có tấm thẻ bài 

Là di vật cuối cùng cha để lại…”  

 

Hôm nay đây, mình tôi nơi hải ngoại 

Tuy bạn bè và đồng đội rất đông 

Đoàn tựu rồi, vẫn cách núi ngăn sông! 

Nhưng cùng dạ, chung lòng cho Chánh nghĩa 

 

 
 

Tôi viết cho anh        
   Người tù cải tạo 
   

 

Anh đến chi nơi xứ người lạnh giá? 

Từ lưng trời màn tuyết trắng giăng giăng 

Bên đường phố cây khẳng khiu trụi lá 

Mây cũng buồn, vì đông rét căm căm 

 

Đất cỏ khô vùi dưới mồ tuyết lịm 

Nỗi trầm tư nhè nhẹ thoáng qua hồn 

Tôi chợt nhớ về ngày xanh mực tím 

Yêu mây trời bát ngát buổi hoàng hôn 

  

Bạn bè đã thưa dần trong lớp học 

Người Bộ binh, kẻ lính Thủy, Quân Y… 

Đứa Nhảy Dù… Giả từ thời tuổi ngọc 

Thuở đao binh, bao thảm cảnh phân kỳ! 

 

Trai thời loạn sa trường say thép súng 

Những vòng hoa, tình em gái hậu phương 

Choàng lên cổ người chiến binh anh dũng 

Đây tấc lòng yêu đất nước, quê hương… 

 

Nay anh đến, với hình hài héo hắt! 

Cuộc đổi đời đã xóa tuổi thay tên 

Nỗi u uất chói ngời trong ánh mắt 

Ánh kiêu hùng và bất khuất vương lên 

 

Ôi thời gian, có gì không thay đổi? 

Chí làm trai như sắt đá trơ trơ… 

Bọn cường bạo hủy diệt làm sao nổi 

Dạ sắt son, lòng dũng cảm vô bờ! 

 

Nơi xứ người, đông về lạnh lẻo lắm! 

Còn tình người, anh thấy lạnh hay không? 

Cựu chiến binh, vốn ngại chi mưa nắng 

Chỉ lo âu kẻ đổi dạ, thay lòng! 

 

“…Ngày xưa tôi choàng vòng hoa cho lính 

Cho người hùng chiến đấu giữ quê hương 

Nay tôi viết cho người tù đáng kính 

Cho những ai, mãi bất khuất kiên cường!” 

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
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CÁI GIÁ CỦA SỰ TỨC GIẬN 

 

 Một bà cụ có tính tình cau có, thường xuyên nổi 

giận vì những sự việc nhỏ nhặt, hơn nữa, mỗi khi tức 

giận hay dùng lời lẽ ác độc, vô tình đã làm tổn thương 

nhiều người, vì thế bà ta giao tiếp với hàng xóm bạn bè 

đều không được hài hòa.  

 Bà ta cũng biết khuyết điểm của mình, mong 

muốn sửa lại lỗi lầm thành tật này. Nhưng mỗi khi tức 

lên thì chính bà ta cũng không thể khống chế được tâm 

mình. 

 Một hôm, một người đã nói với bà : “Chùa gần 

đây có một vị thiền sư, cũng là vị cao tăng, tại sao bà 

không đến xin lời chỉ dạy, biết đâu thiền sư có thể giúp 

được cho bà.” 

 Bà ta cũng cảm thấy có lý, đã đến tham vấn với 

thiền sư. 

 Khi bà ta thổ lộ tâm trạng của mình, bà ta có thái 

độ rất thành khẩn, rất mong muốn có được một vài lời 

khai thị từ vị thiền sư đó. Vị thiền sư im lặng nghe bà 

kể lể, chờ cho bà ấy nói hết, mới dẫn bà ta vào một 

thiền phòng, sau đó khóa cửa thiền phòng và rời khỏi 

đó. 

 Bà ta một lòng muốn có được lời chỉ dạy của thiền 

sư, nhưng không ngờ thiền sư đã nhốt bà ta vào trong 

một thiền phòng vừa lạnh vừa u tối. Bà ta tức tối hét 

lên, cũng như ngày thường, bà ta buông những lời nhục 

mạ quái ác. Nhưng cho dù bà ta có la hét cách nào, 

nhưng ở ngoài vẫn im lặng, thiền sư hình như không 

nghe thấy lời nào.  

 Khi không còn chịu đựng được nữa, thì bà ta thay 

đổi thái độ cầu xin thiền sư thả mình ra, nhưng thiền sư 

vẫn không động lòng thay đổi cách hành xử của mình, 

vẫn mặc kệ bà ta tiếp tục nói gì thì nói. 

 Qua một hồi rất lâu, cuối cùng trong thiền phòng 

cũng không còn tiếng la hét hay nói năng của bà ta 

nữa, thì lúc này, phía ngoài thiền phòng mới có tiếng 

nói của thiền sư hỏi : “Bà còn giận không ?” 

 Thế là bà ta giận dữ trả lời : “Tôi chỉ giận tôi, tôi 

hối hận sao phải nghe lời người khác, tìm đến cái nơi 

quỷ quái này để xin ý kiến của ngươi.” 

 Thiền sư ôn tồn nói : “Kể cả chính mình bà cũng 

không chịu buông tha, thì bà làm sao có thể tha lỗi cho 

người khác chứ ?” Nói xong thiền sư lại im lặng. 

 Sau một thời gian im lặng, thiền sư lại hỏi: “Bà 

còn giận không ?” 

 Bà ta trả lời : “Hết giận rồi !” 

 “Tại sao hết giận !” 

 

 “Tôi giận thì có ích gì, không phải vẫn bị ông nhốt 

tôi trong cái phòng vừa u tối vừa lạnh lẽo này hay 

sao?” 

 Thiền sư nói với vẻ lo lắng: “Bà xử sự kiểu này 

càng đáng sợ hơn đấy, bà đã đè nén cơn tức giận của 

mình vào một chỗ, một khi nó bộc phát ra thì càng 

mãnh liệt hơn.” Nói xong, thiền sư lại quay đi. 

 Lần thứ 3 thiền sư quay lại hỏi bà ta, bà ta trả lời : 

“Tôi không giận nữa, ông không xứng đáng để tôi 

giận!” 

 Thiền sư nói: “Cái gốc tức giận của bà vẫn còn, bà 

cần phải thoáng ra khỏi vòng xoáy của tức giận trước 

đã.” 

 Sau một hồi lâu, bà ta đã chủ động hỏi thiền sư : 

“Bạch thiền sư, ngài có thể nói cho con biết tức giận là 

cái gì không ?” 

 Thiền sư bước vào, vẫn không nói chuyện, chỉ có 

động tác như vô tình đổ đi ly nước trong cái ly trên tay. 

 Lúc này thì bà ta hình như đã hiểu. 

 Thì ra mình không bực tức, thì làm gì có tức tối 

giận hờn? Tâm địa trống không, không có một vật gì, 

thì làm gì có tức tối? 

 Trong lòng không có bực tức, thì làm sao có cơn 

giận? 

 Thật ra tức tối không những tự làm cho mình khổ 

đau, và những người xung quanh cũng theo đó mà 

buồn lòng. Lúc tức tối tức giận, không gì ngăn cản cái 

miệng, buông lời quái ác, một số lời lẽ trong đó có thể 

làm đau lòng người nghe, thậm chí có cả những người 

yêu thương quan tâm mình. 

  "Nhất niệm sân tâm khởi, bách vạn chướng môn 

khai", chỉ một niệm khởi sân mà kết quả là muôn ngàn 

chướng ngại nẩy sanh. 

 Cho nên đừng nên vì sự việc nhỏ nhặt mà gây ra 

chuyện hại người hại mình, tức tối la hét là hành vi của 

kẻ ngu muội. 

 Tuy chúng ta chưa thể là một người thông minh, 

nhưng tối thiểu chúng ta cũng đủ trí tuệ ngăn cản mình 

làm một con người ngu dại. Xem nhẹ hơn mọi sự việc 

không như ý, đồng thời tìm thấy ich lợi trong im lặng, 

giác ngộ ý thiền trong cuộc sống. Từ đó chúng ta sẽ 

cảm nhận cuộc sống không cần phải mệt mỏi như ta 

tưởng, cũng không phài khốn khó như ta đã gặp. 

 Những sự việc nhỏ nhặt cũng giống như những 

hạt cát trong đôi giày đã làm cho bạn khó chịu. 

 Thế thì bạn lựa chọn cách giũ bỏ hạt cát hay vứt 

bỏ đôi giày ? Chúng ta không thể không mang giày, vì 

còn con đường dài phía trước, thế thì tại sao chúng ta 

không chịu giũ bỏ hạt cát! 
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TINH HOA 34 
 

 

Một ngày cuối tuần, TC theo anh em đi vào vùng Nam 

Cát Tiên chơi, anh em bạn nguời thích câu cá, kẻ khoái 

ngắm hoa, tiêng TC thích tìm mấy con chim rừng líu lo 

hót, mò theo mà cố chụp cho đuợc 1 tấm ảnh với cái 

máy cà tàng, mãi theo con chim xanh mà lạc lối. 

Lần theo dấu cũ mò về thì gặp 1 hang động trông đẹp 

lạ, ngoài cửa động có đề 4 chữ 

 

LÂM SƠN LẠC PHÚC 

 

Quái !!! sao mình đi lạc lại gặp  cái bảng đá này, viết 

ngay chóc tên mình, tò mò buớc vào thấy tiếp 2 câu 

khắc trên đá  

 

THÀNH HỔ NAM SƠN DANH CUỜNG BẢO 

HÒA LƯU ÂN PHÁP QUẬN KIM LY 

 

Tò mò TC đi tiếp vô thấy 1 câu tứ tuyệt gần đó 

 

MAI XÌN VẬN TRIỆU 

THẠCH ĐỨC ĐIỆN TRUNG 

BIÊN THÔNG HÙNG THẠCH 

SANH PHUỚC VUI LONG 

 

Dần vào trong động, thấy trên tuờng đá rêu phong, có 

khác mấy bài thơ thất ngôn bát cú, nửa Việt nửa hán, 

đọc mãi, ngờ ngợ, mà không hiểu nổi, lẫm nhẩm cho 

thuộc trong đầu rồi phải mò ra để cùng với đoàn du 

lịch trở về nữa chứ. 

 

Trên xe về lại Saigon, vẫn vũ mãi trong tâm TC, mấy 

bài thơ đuờng luật thất ngôn bát cú bài thơ thấy quen 

lắm, nhưng ở đâu nhỉ, từ đâu mà thấy quen vậy nhỉ, 

hang động này mình cũng vừa đến lần đầu mà… 

Không ngủ đuợc, cố dậy mà viết lại sợ sau này quên 

mất thì thiếu sót nhiều trong đời mình, mà khi viết ra 

đây, có thiếu chữ nào đành chịu vậy, vì não cũng đã 

già rồi, mới thoáng đó mà quên đó, gởi anh em đọc 

thuởng thức…và nhớ xem, bài thơ này đâu mà quen 

vậy 

 

Sinh Long Hùng Điệp Đức Quan Hưng 
Thắng Dũng Minh Công Thái Phương Trung 

Mai Hồng Duơng Ngọc Long Hiếu Xí 
Sơn Nguyên Dũng Há Thắng Nam Hùng 
A Dân Tuấn Sáng Thành Nam Phúc 
Kiệt Trí An Tôn Đức Khánh Hùng 
Đoàn Thuấn Soạn Luơng Luân Kháng Hải 
Tài Luơng Hà Thái Sáng Linh Long 
 
Nhơn Toàn Liêm Dãn Hải Nhụy Sơn 
Thủy Hải Hùng Giàu Lộc Điệp Hưng 
Minh Thiện Hưng Long Hùng Tài Thắng 
Uớt Hổ Nam Sơn Lựu Thành Khuơng 
Đức Quới Thu Tài Tân Hây Bắc 
Nhựt Chính Minh Bành Tuấn Mẫn Duơng 
Cư Kiến Liên Hòa Mây Luyện Phát 
Minh Sung Quang Hải Viễn Thời Huơng 
 
Sơn Thắng Sơn Toàn Quý Phuớc Quang 
Hạc Hiệp Hồng Huy Hoạt Phú Sang 
Tài Quý Thu Tuơi Văng Vàng Huệ 
Minh Ruân Hùng Nghĩa Thức Chiến Hoan 
Hiệt Dũng Khiêm Nam Duơng Nghĩa Phúc 
Vinh Diên Triệu Dũng Vĩnh Điện Quang 
Hoàng hai Đức Sú Cuờng Dũng Hải 
Bê Đài Quý Lãnh Thiện Hoài Đông. 
 

Thân tặng anh em đại đội 34 – K 8B+C/72 SVSQTBTX 

để nhớ 1 thời ăn cơm cà mèn, đuờng truờng xa.. hai, 

ba… 

 

TC 343 
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 Người Việt ta từ ngàn năm xưa đã có chữ viết 

riêng. Chữ Việt cổ là loại chữ tượng thanh, ghép những 

chữ cái thành từ. Chữ Việt có  trước cả chữ Hán hàng 

ngàn năm và hoàn toàn khác chữ Hán. Các nhà nghiên 

cứu ngôn ngữ học Việt nam đã có những khám phá và 

còn tiếp tục truy tìm. Cùng với các nghiên cứu của 

nhiều nhà ngôn ngữ học Pháp, Anh, Mỹ, Tiệp và nhất 

là Trung Hoa (Lục Lưu, Hứa Thân, Trịnh Tiểu) đều 

khẳng định người Việt đã có chữ viết riêng từ trước kỷ 

Công nguyên (BC). 

 Bộ chữ này lưu lại trong nền văn hóa tiền Việt – 

Mường. Trên các mặt Trống Đồng và nhiều di vật cổ 

xưa khác đã được khai quật ở Bắc bộ, Bắc Trung bộ và 

rải rác ở vùng cực bắc biên giới Việt Nam, đều có một 

dạng ký hiệu giống nhau, những hình con nòng nọc là 

những tự dạng, biểu tượng để ghi chép lại những âm 

thanh cấu thành từ ngữ. Đó chính là chữ Việt cổ, bộ 

chữ Việt cổ ấy dùng để ghi tiếng nói của người Việt từ 

ngàn xưa.  

 Tổ tiên chúng ta đã từng phải sống qua một quá 

trình đô hộ lâu dài của Trung Hoa, với âm mưu hủy 

diệt nền văn hóa Việt Nam chúng đã bắt dân ta dùng 

chữ Hán để bức tử, tuyệt diệt với chữ Việt cổ, với mục 

đích đồng hoá dân tộc. Chữ viết tiếng Việt (bộ chữ 

Khoa đẩu) thời bấy giờ là đối tượng bị Trung Hoa hủy 

diệt trước nhất, bởi nó phản ánh tư tưởng, linh hồn, văn 

hóa của dân tộc Việt. Hịch khởi nghĩa của Hai Bà 

Trưng kêu gọi toàn dân đứng lên chống Tàu được viết 

bằng chữ Khoa đẩu, chữ Việt cổ. 

 

 
Trống đồng Đông Sơn tại Bảo tàng Guimet, Paris, 

Pháp 

 

 Trong sách Hậu Hán thư (後漢書), quyển 14 ghi: 

"Dân Giao Chỉ có linh vật là trống đồng, nghe đánh lên 

họ rất hăng lúc lâm trận.... " Sách này còn viết rằng: 

"Mã Viện sau khi dập tắt cuộc nổi dậy của Hai Bà 

Trưng, đã tịch thu các trống đồng của các thủ lĩnh địa 

phương, một phần đem tặng, phần nấu chảy để đúc 

ngựa và đúc cột đồng Mã Viện." 

 Sử xưa cũng ghi lại rằng: " Sau khi nước Nam 

Việt của Triệu Đà bị người Hán xâm chiếm, văn hóa 

của Việt tộc bị chính sách đồng hoá. Nhâm Diên và  Sĩ 

Nhiếp đã bắt đốt hết sách Việt tộc, nhà nào cất giữ, lưu 

truyền thì bị giết hại. Các trống đồng Việt tộc bị Mã 

Viện tịch thu (năm 43), tiếp theo sau là cuộc cướp phá, 

tiêu hủy sách vở Việt tộc của nhà Minh đầu thế kỷ 

15…" 

 Với chính sách tận diệt văn hóa Việt như trên, chữ 

“Khoa Đẩu” của người Việt cổ và có thể cả chữ “tượng 

hình” sơ khai của thời Văn Lang, Âu Lạc, sau một 

ngàn năm bị đô hộ, đã bị xoá sạch, vì thế không thể 

phổ biến được cũng là điều dễ hiểu. 
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Chữ Việt cổ trên thân Trống Đồng Lũng Cú. 

 

 Tuy nhiên, với chí khí bất khuất của người Việt, 

luôn khát vọng độc lập tự do, ông cha ta từ chữ Hán 

tượng hình đã chế tác ra thứ chữ Nôm để sử dụng, 

nhằm mục đích giữ gìn nền văn hoá Việt Nam cận đại 

và bản sắc văn hóa thuần túy dân tộc Việt. 

 Nhìn chung Việt Nam vào thời điểm lịch sử cổ, 

trung đại, vẫn chưa chính thức có trường lớp nào dạy 

nói và viết tiếng Việt. Người Việt chúng ta ngày xưa 

đa số được học (nói) tiếng Việt ngay từ lúc lọt lòng mẹ, 

trong sinh hoạt gia đình và thông qua những giao tiếp 

hàng ngày ngoài xã hội là chính. Ở giai đoạn này chữ 

viết vì chưa truyền bá phổ thông trong dân chúng nên 

các câu Ca Dao, Tục Ngữ,Thơ ngắn, dài (1)  nhờ có 

vần, có điệu, nên mau thuộc và dễ nhớ; là loại văn 

chương ca dao truyền khẩu được phổ biến rộng rãi 

trong nhân gian và ngày càng phong phú, súc tích.  

 Trong quá trình xã hội phát triển, dân tộc Việt 

Nam ta đã tiếp xúc giao lưu với nhiều dân tộc khác. 

Trong tiếp xúc trao đổi thông tin với nhau, vấn đề học 

hỏi và hiểu rõ ngôn ngữ của nhau trở nên nhu cầu cần 

thiết. 

 Vào thế kỷ XV. Sứ thần Trung Quốc đã phải nhờ 

đến các cơ quan phiên dịch ở Trung Quốc như Hội 

thông quán, Tứ Di quán, Tứ Dịch quán làm nhiệm vụ 

phiên dịch mỗi khi giao tiếp với Việt Nam. Các cuốn 

từ vựng đối chiếu tiếng Hán với một số thứ tiếng khác 

được lần lượt biên soạn, trong đó có cuốn An Nam 

Dịch Ngữ (*) là cuốn từ điển dùng để đối chiếu tiếng 

chữ Hán với chữ tiếng Việt.  

 (*) An Nam Dịch Ngữ là bản từ vựng dùng cho cơ 

quan hành chánh (nhà Minh) đặc trách giao dịch với 

Việt Nam từng phải triều cống.  

 Giai đoạn năm 939, thời Vua Ngô Quyền lập 

quốc, các triều đại Vua Việt Nam đã mượn chữ Hán 

(chữ Nho) để sử dụng trong hành chánh, học thuật. Tuy 

nhiên, người Việt vẫn nói tiếng Việt, không công nhận 

chữ Hán (chữ Nho) là quốc ngữ. Tổ tiên ta  luôn tìm 

cách sáng tạo ra quốc ngữ riêng và đã dựa trên chữ 

Hán để chế ra chữ Nôm. Chữ Nôm được ghi nhận 

chính thức xuất hiện vào thế kỷ 13, khi quan Hình Bộ 

Thượng Thư: Nguyễn Thuyên, triều Trần Nhân Tông 

(1279-1293), làm bài văn “Tế cá sấu” (2) bằng chữ 

Nôm. Vào thời nầy, chữ Nôm được xem là Quốc ngữ 

bên cạnh chữ Nho, nên tập thơ chữ Nôm của Chu Văn 

An (1292–1370) được ông gọi là Tiều ẩn quốc ngữ thi 

tập (Tập thơ quốc ngữ). Đoạn Trường Tân Thanh (Kim 

Vân Kiều) của thi hào Nguyễn Du, là một trong những 

tiêu biểu hàng đầu những thành tựu đáng kể của chữ 

Nôm đã đóng góp cho nền văn hoá Việt Nam cận đại.  

Tuy nhiên, chữ Nôm vì được cấu tạo trên căn bản chữ 

 Nho, nên khi muốn học chữ Nôm thì phải biết chữ 

Nho (chữ Hán).Vì vậy chữ Nôm khó học, không phổ 

thông trong dân chúng, và ít được sử dụng rộng rãi. 

 

 Đoạn Trường Tân Thanh (Truyện Kim Vân Kiều) 

của thi hào Nguyễn Du 

 

 
(Sách cổ viết chữ Nôm) 

  

 Đến giai đoạn thế kỷ 16, năm 1533. Khi các nhà 

truyền giáo phương Tây đến Việt nam để truyền dạy 

ĐạoThiên Chúa, các giáo sĩ đã nghiên cứu, và soạn ra 

bộ chữ từ chữ La tinh để viết và cách phiên âm tiếng 

Việt, dùng cho việc giảng đạo bằng ngôn ngữ Việt . Từ 

bộ chữ này đã trở thành Chữ Quốc Ngữ. Đây cũng là 

giai đoạn khởi đầu quan trọng nhất, có tính chất quyết 

định đã giúp cho ngôn ngữ Việt, và nền Văn Hóa Việt 

Nam được phát  triển nhanh chóng.Các giáo sĩ, tu sĩ 
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Jesuit (Dòng Tên)   http://en.wikipedia.org/wiki/Jesuit 

Người Bồ Đào Nha như Francisco de Pina, Gaspar 

d’Amaral, Antonio Barbosa, v.v. Sử dụng chữ cái La 

tinh để ghi chép, phiên âm Tiếng Việt. Năm 1618, linh 

mục Francisco De Pina cùng với linh mục Phêrô, đã 

dịch Kinh Lạy Cha và các Kinh căn bản khác sang 

tiếng Việt, có thể xem đây là khởi đầu cho việc soạn 

thảo chữ Quốc ngữ.  Các Linh mục tương đối hoàn tất 

hệ thống chuyển mẫu tự La-tinh thích hợp với cách 

giọng phát âm và thanh điệu tiếng Việt. Nhưng giai 

đoạn nầy chưa được đầy đủ.  

 Bản Kinh lạy Cha được viết tay năm 1632 nguyên 

bản như sau:  

  
 

 Người có công hoàn thiện công trình này là Giáo 

sĩ Alexandre de Rhodes (Tác giả cuốn Từ điển Việt-

Bồ-La , Ngữ pháp tiếng An Nam, và  “Bài giảng giáo 

lý Tám ngày” đầu tiên xuất bản vào năm 1651.   

 Ðây là sách giáo lý được biên soạn để giúp cho 

các cha truyền dậy giáo lý tại Việt nam. Cuốn sách 

được in bằng hai thứ tiếng: La tinh và Việt Nam. Trên 

mỗi trang sách chia làm hai, có một gạch đôi từ trên 

xuống dưới: Bên tay trái của người đọc sách là chữ La 

tinh, bên tay phải là chữ Việt. Ðể người đọc dễ dàng 

đối chiếu song ngữ. Giáo sĩ Alexandre de Rhodes - 

Ðắc Lộ, đặt ở đầu mỗi ý tưởng chính mẫu tự abc... cho 

hai phần La, Việt, rồi chính giữa trang sách cũng đặt 

mẫu tự abc... cho hai phần La Việt song song. Cuốn 

sách gồm có 319 trang. Sách  không chia ra từng 

chương, mà lại chia theo từng ngày học (Tám ngày), 

được trình bày in ấn có tính cách như một giáo trình sư 

phạm.  

 Giáo sĩ Alexandre De Rhodes (Sinh năm1591 tại 

Avignon, Pháp; mất năm 1660 tại Ispahan, Ba Tư). 

Ngài đã sang Việt Nam truyền đạo trong vòng sáu năm 

(1624 -1630). Ngài là người có công rất lớn trong việc 

hệ thống hoá chữ viết tiếng Việt. Nhờ đó mà chữ Quốc 

Ngữ được hình thành và trở thành hệ thống có quy tắc 

và khoa học, dễ viết, dễ phát âm, dễ học. Nhìn chung, 

sự hình thành Quốc ngữ không phải do công sức cá 

nhân của một giáo sĩ, mà là công sức tập thể của nhiều 

giáo sĩ thuộc nhiều nước khác nhau, nhiều thế hệ khác 

nhau, đã đến truyền đạo tại Việt Nam. Và trong đó còn 

có sự đóng góp trực tiếp nhưng âm thầm của rất nhiều 

giáo sĩ Việt Nam và đồng bào giáo dân lúc bấy giờ. 

 

 
 

Giáo sĩ Alexandre de Rhodes  

http://en.wikipedia.org/wiki/Alexandre_De_Rhodes 

  

 Chữ Quốc ngữ tuy ra đời từ thế kỉ 17 (1651) ở 

Việt Nam nhờ công lao tâm trí của các Tu sĩ  truyền 

giáo, nhưng bị giới hạn chỉ dùng để giúp các Cha 

giảng, truyền đạo. Vì lúc ấy triều đình phong kiến Việt 

Nam, đàng Trong lẫn đàng Ngoài với chính sách cấm 

đạo, và giết hại Giáo sĩ nên chữ Quốc ngữ đã không 

thể phát triển, truyền bá rộng rãi.NGHE & Down load  

(AUDIO BOOK THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM) 

 Quá trình hình thành và phát triển của chữ Quốc 

ngữ được hoàn chỉnh có thể chia làm 3 giai đoạn sau: 

(Trích đoạn trong sách Lịch Sử Chữ Quốc Ngữ - 

Nghiên cứu của linh mục Ðỗ Quang Chính, do nhà 

sách Ra Khơi xuất bản tại Sài gòn năm 1972). 
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Giai Ðoạn Sơ Khởi (1620-1626):  

 Các nhà truyền giáo Âu Châu đã đến Hà Tiên và 

Thừa Thiên từ giữa thế kỷ 16. Nhưng mãi sang đến đầu 

thế kỷ 17 những hoạt động truyền giáo này mới được 

ghi lại khá đầy đủ. Khởi đầu, các nhà truyền giáo đã 

đến Hội An để giúp đỡ các giáo hữu người Nhật. Hội 

An (Hội Phố) thời ấy là một cảng buôn bán sầm uất, 

với những phố riêng cho người Nhật và người Hoa.  

 Theo sách cũ, người Âu Châu đầu tiên thạo tiếng 

Việt là linh mục Francisco de Pina, người Bồ Ðào Nha 

(Portugal) (3) . Năm 1620, với sự công tác của người 

bản xứ, các tu sĩ Dòng Tên (Jésuite) tại Hội An đã soạn 

thảo một sách giáo lý bằng chữ Nôm. Từ năm 1621 trở 

đi, các nhà truyền giáo đã bắt đầu chuyển qua mẫu tự 

abc những địa danh, tên tộc, và từ-ngữ Việt trong 

những bản tường trình cho giáo hội về hoạt động của 

họ.  

 Dựa vào những tài-liệu viết tay còn được lưu trữ, 

trong giai-đoạn sơ khai của chữ Quốc Ngữ, các chữ 

thường được viết liền và không có đánh dấu. Thí dụ:  

 - Annam = An Nam  

 - Unsai = Ông Sãi  

 - Ungue = Ông Nghè  

 - Bafu = Bà Phủ  

 - doij = đói  

 - scin mocaij = xin một cái  

 - Sayc Chiu = Sách chữ  

 - Tuijciam, Biet = Tôi chẳng biết  

 

Giai Ðoạn Hai (1631-1648) 

 Những tài-liệu viết tay trong giai-đoạn này, đặc 

biệt là của linh mục d’Amaral, cho thấy chiều hướng 

mới trong cách viết chữ Quốc Ngữ. Các chữ được viết 

cách ra và đã được bỏ dấu. Nhiều chữ được viết như ta 

hằng thấy ngày nay. Thí dụ như:  

 - Nghệ An  

 - Bố Chính  

 Nhiều chữ nhìn tương tự nhưng có lối đánh vần và 

bỏ dấu hơi khác  

 - Thính hoa: Thanh Hóa  

 - oũ bà phủ: Ông bà Phủ  

 - hụyen: huyện  

 - sãy: sãi  

 Ngoài những bản tường trình, giai đoạn này còn 

có ba tài-liệu quan-trọng khác. Một là biên-bản hội-

nghị năm 1645 của 35 linh mục Dòng Tên tại Macao 

để xác nhận mô thức rửa tội bằng tiếng Việt Nam (4) . 

Hai là cuốn tự-điển Việt-Bồ-La của linh mục Gaspar 

d’Amaral (Diccionário anamita-português-latim). Ba là 

cuốn tự-điển Bồ-Việt (Diccionário português-anamita) 

của linh mục Antonio Barbosa (5) .  

 Ðến năm 1972, biên bản cuộc hội nghị được lưu 

trữ tại Văn Khố Dòng Tên tại La Mã (6) . Còn hai cuốn 

tự-điển kia, lúc đầu được tàng trữ tại Văn Khố Dòng 

Tên tỉnh Nhật Bản tại Macao, đã mất tích sau các cuộc 

di chuyển của văn khố này từ Macao qua Manila (Phi 

Luật Tân), từ Manila qua Madrid (Tây Ban Nha). Sở dĩ 

chúng ta còn biết đến hai cuốn tự-điển này là vì chính 

Ðắc Lộ, trong lời tựa của cuốn tự-điển mà ông xuất-

bản năm 1651, đã viết rõ là ông đã dùng hai cuốn tự-

điển trên để soạn-thảo cuốn tự-điển của mình.  

 

Giai Ðoạn Ba (1649-1651): 

 Giai đoạn này được đánh dấu bằng sự thống nhất 

cách viết chữ Quốc Ngữ và việc ấn hành hai cuốn sách 

quốc ngữ đầu tiên của Ðắc Lộ (7) . Hai cuốn ấy là:  

 1. Dictionarivm annamiticvm, lvsitanvm, et 

latinvm, ope Sacrae Congregationis de Propaganda 

Fide in lvcem editvm. Ab Alexandro de Rhodes è 

Societate Iesv, ejusdemque Sacrae Congregationis 

Missionario Apostolico, Roma, 1651, in-4°  

 2. Cathechismvs pro iis, qui volunt suscipere 

Baptismvm, in Octo dies diuisus. Phép giảng tám ngày 

cho kẻ muấn chiụ phép rứa tọi, ma /beào (8) đạo thánh 

đức Chúa blời. Ope Sacrae Congregationis de 

Propaganda Fide in lucem editus. Ab Alexandro de 

Rhodes è Societate Iesv, ejusdemque Sacrae 

Congregationis Missionario Apostolico, Roma, 1651, 

in-4° . (Hết phần trích dẫn) 

 

 
Toàn Quyền Đông Dương Martial Merlin (Bên phải 

hình) 

 

 Mãi cho đến ngày 18 tháng 9 năm 1924 (Giai 

đoạn Pháp thuộc), toàn quyền Đông Dương Martial 

Merlin (1923-1925) đã ký quyết định chính thức cho 
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dạy chữ Quốc Ngữ ở ba năm đầu cấp tiểu học, được 

phổ biến rộng rãi toàn quốc. Sự ra đời và truyền bá chữ 

Quốc ngữ mọi nơi, trong các trường học, đã giúp cho 

người Việt Nam, dễ dàng học hỏi, nghiên cứu khi tiếp 

xúc với văn hoá phương Tây qua sách báo, nâng cao 

nhận thức, dân trí phát triển cao hơn và nhanh hơn so 

với các nước trong vùng.  

 Cũng nhờ từ đấy, người Việt, tiếng Việt đã thật sự 

hoàn toàn thoát được ảnh hưởng chính sách Hán hóa 

của Trung Hoa đã đô hộ nước ta trong suốt gần 1000 

năm. 

 

 
Học sinh trường Công giáo tỉnh Nam Định 

 

 Tinh thần sĩ phu (Nho giáo) xưa, ít nhiều bị lệ 

thuộc chẳng những Nho giáo mà cả văn hóa Trung 

Hoa.  Việc bãi bỏ Nho học và thay đổi chữ viết từ chữ 

Nho (chữ Hán ) sang Quốc ngữ, đã giúp Việt Nam 

chấm dứt vĩnh viễn giai đoạn lệ thuộc chữ Hán và văn 

hóa Trung Hoa. 

 Vì đắm chìm lâu đời trong văn hóa Trung Hoa, 

nên có người lầm tưởng rằng văn hóa Trung Hoa là 

văn hóa dân tộc, và những anh hùng, liệt nữ Trung Hoa 

là khuôn vàng thước ngọc cho văn hóa Việt, lịch sử 

Việt. Các tác giả chữ Nho xưa thường dùng điển tích 

về những vua quan, anh hùng, thần thánh, phong tục, 

tập quán của Trung Hoa để làm mẫu mực cho người 

Việt.  

 Nhưng từ khi có chữ Quốc ngữ, dân tộc Việt Nam 

thoát ra khỏi văn hóa Trung Hoa, nhiều người mới có 

cơ hội tìm thấy lại cội nguồn, trở lại bản sắc văn hóa 

dân tộc Việt Nam. Từ đấy,  nền văn hóa dân tộc càng 

ngày càng được đề cao trong nền văn học Quốc ngữ, 

trong Sử sách giáo khoa: Hai Bà Trưng, Triệu Nữ 

Vương, Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo, Trần Bình 

Trọng, Lê Lợi, Quang Trung mới là những anh hùng 

đích thực, những tấm gương sáng trong lịch sử của 

người Việt Nam.  

Nhưng bất hạnh thay cho đất nước Việt Nam ngày hôm 

nay, (Hiểm Họa Mất Nước) mà mọi người Việt Nam 

khắp nơi đang phải lên tiếng báo động khi nhìn thấy 

cầm quyền cộng sản Việt nam đã và đang đưa dân tộc 

ta trở về vòng u tối của lịch sử. Nhiều lễ hội trang trí 

với hình thức, màu sắc nặng tính chất Trung Hoa, 

những phim ảnh Trung Hoa 24/24 giờ tràn ngập trên 

truyền hình, lập "viện nghiên cứu Khổng Tử", mưu 

tính để chính thức đưa chương trình tiếng Hoa (Hán 

ngữ) vào trường phổ thông toàn quốc nhằm mục đích 

Hán hóa người Việt trong nước hiện nay cùng với 

nhiều hình thức khác. Song song là việc "Bộ giáo dục" 

cho xuất bản, in ấn  trên "Sách Giáo Khoa Lịch Sử" với 

những hình ảnh bôi bác, bất kính, miệt thị, xúc phạm 

các bậc tiền nhân,tổ tiên của dân tộc Việt. Và còn 

nhiều chuyện đã xảy xa mới đây trong chủ trương Hán 

hóa, mà những ai đang quan tâm đến vận mệnh đất 

nước đều biết rõ.   

 

Trường dạy Quốc Ngữ đầu tiên ở Việt Nam 

 Trường Trung học Adran (Collège d'Adran) (3) 

Là trường dạy Quốc Ngữ đầu tiên ở Việt Nam được 

các linh mục mở ở Sài gòn từ năm 1861 - 1887. 

 Trường ADRAN Sài Gòn, đến năm 1954 được 

chia thành 2 Trường Trung Học: Trung học Võ Trường 

Toản và Trung học Trưng Vương. 

 
Hình một lớp học trong buổi thực nghiệm ngoài trời. 

Chấm dứt  thời kỳ của nền giáo dục chữ Hán, chữ 

Nôm: Lối học từ chương. 

 

 Khi nói đến chữ Quốc ngữ, và Báo Chí Việt Nam 

thì cũng không thể quên công lao của Ông Trương 

Vĩnh Ký, ông là người đầu tiên sáng lập,khai sinh nền 

Báo Chí Quốc ngữ của Việt Nam, ông là Tổng biên tập 

tờ Gia Định Báo in chữ Quốc ngữ đầu tiên:   

 Ông Pétrus - Trương Vĩnh Ký đã viết một bài 

khuyến khích việc học chữ Quốc ngữ, trong đó có đoạn 

như sau: 
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“…Thầy Ký dạy học có làm sách mẹo (văn phạm) dạy 

tiếng Lang Sa (Pháp), có làm ra chữ Quốc ngữ (sic) để 

người ta dễ học. Những người ký lục (thư ký) giỏi 

cùng siêng năng sẽ lo mà học chữ quốc ngữ vì có hai 

mươi bốn chữ và viết đặng muôn ngàn chuyện, chữ chi 

mắc rẻ (khó dễ) cũng viết đặng, không phải như chữ 

Tàu học già đời mà còn có chữ lạ viết không ra, ở đây 

có Phủ Tường (Tôn Thọ Tường) đã học đặng chữ Quốc 

ngữ, viết đặng, đọc đặng. Chữ ấy chẳng khó đâu, ra 

công học một đôi tháng thì thuộc hết…” 

 

 
Trương Vĩnh Ký - Pétrus Ký (1837-1898)  

 

 Ông Trương Vĩnh Ký là một nhà văn, nhà ngôn 

ngữ học, nhà giáo dục, và chuyên khảo cứu văn hóa 

tiêu biểu của Việt Nam.Với tri thức uyên bác, am 

tường và nhiều cống hiến lớn trên nhiều lĩnh vực văn 

hóa cổ kim Đông Tây, nên ông được: - Tấn phong 

Giáo sư Viện sĩ Pháp.- Được nêu tên trong Bách khoa 

Tự điển Larousse.  

http://www.larousse.fr/archives/pages/recherche.aspx?

keyword=Truong%20Vinh%20Ky,  

 - Đứng vào vị trí " Toàn Cầu Bác Học Thập Bát 

Quân Tử"  tức là một trong 18 nhà bác học hàng đầu 

thế giới trong thế kỷ 19. 

 - Đứng vào hàng những người biết nhiều ngoại 

ngữ bậc nhất trên thế giới, ông viết và đọc thông thạo 

27 ngoại ngữ, một nhà thông thái biết nhiều thứ tiếng 

nhất ở Việt Nam... (4) Ông đã để lại cho kho tàng Văn 

học Việt Nam hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, 

địa lý, từ điển và dịch thuật...Nhưng ngay sau tháng 4 

năm 1975, khi cộng sản cưỡng chiếm miền Nam, nhiều 

sách của ông đã bị cộng sản tiêu hủy trong chiến dịch 

"Bài Trừ Văn Hóa Đồi Trụy, Phản Động", trường trung 

học Trương Vĩnh Ký bị đổi tên là Lê Hồng Phong, và 

tượng đài vinh danh ông đặt cạnh Nhà Thờ Đức Bà - 

Sài Gòn bị cộng sản phá hủy. 

  
Tượng đài lịch sử, vinh danh ông Trương Vĩnh Ký 

cạnh Nhà Thờ Đức Bà trước 1975. 

http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/items.php?it

em=VA030117 

 

 Mãi đến thời gian gần đây, phần tượng lịch sử còn 

lại của ông được đem ra triển lãm "mỹ thuật" trong 

Bảo Tàng Mỹ Thuật Tp HCM. 

 Các nhà khoa bảng, trí thức, cách mạng như Phan 

Bội Châu, Phan Châu Trinh, Trần Quý Cáp, Huỳnh 

Thúc Kháng, kết hợp với nhiều nhà trí thức cấp tiến 

thời đó, khởi xướng ra các phong trào Duy Tân, Đông 

Du nhằm vận động cải cách văn hóa, chính trị trên toàn 

quốc, kêu gọi bãi bỏ Nho (Hán) học, kêu gọi việc học 

Quốc ngữ để nâng cao dân trí, với lý do đơn giản: 

Quốc ngữ dễ học, dễ viết, dễ phổ cập hơn chữ Nho 

(Hán). Các ông đã vận động mở trường dạy quốc ngữ 

khắp nước, rầm rộ nhất là ở Quảng Nam (1905), Bình 

Thuận (Trường Dục Thanh, 1907) và Hà Nội (Đông 

Kinh Nghĩa Thục,1907). Trong một bài thơ khuyến 

khích việc học quốc ngữ của Đông Kinh Nghĩa Thục, 

có đoạn viết:“… Chữ quốc ngữ là hồn trong nước, Phải 

đem ra tỉnh trước dân ta, Sách các nước, sách Chi-na, 

Chữ nào nghĩa ấy, dịch ra cho tường…”  

 Khi phong trào Duy Tân, và Đông Kinh Nghĩa 

Thục ngày càng lớn mạnh, khiến cầm quyền thuộc địa 

Pháp lo ngại tinh thần yêu nước và chống thực dân 

Pháp của đồng bào Việt Nam. Việt Nam Vong Quốc 

Sử của nhà ái quốc Phan Bội Châu xuất hiện lúc bấy 
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giờ là một trong những tiếng chuông thức tỉnh tinh 

thần dân tộc. Làn sóng yêu nước nổi lên khắp nơi, làm 

thực dân Pháp phải lo sợ, nên đã ngưng trợ cấp và 

đóng cửa một số trường.  

 

 
Các sĩ phu của Trường Đông Kinh Nghĩa Thục. 

 

Bài mở đầu sách Việt Nam vong quốc sử, Phan Bội 

Châu. 

 
(Không có gì đau bằng người mất nước, cũng không có 

gì đau bằng người bị mất nước mà bàn việc nước! Tôi 

muốn viết đoạn sử mất nước này, nhưng đã bao phen 

lệ cạn huyết khô, mà cơ hồ không viết nổi chữ nào...) 

 

 Chữ Quốc ngữ trong giai đoạn này vẫn ngày càng 

phổ biến, đã giúp dân chúng dễ dàng học, hiểu biết 

những sơ đẳng cần thiết trong đời sống, theo dõi sát 

các tin tức thời sự, các chuyển biến thời cuộc chính trị 

trong nước và thế giới qua sách báo, truyền đơn.Từ 

năm 1925 nhiều đảng phái chống Pháp được thành lập, 

truyền đơn, lời kêu gọi, sáng tác thơ văn yêu nước… 

đều viết bằng chữ Quốc ngữ.  

 
 Nền văn học Việt Nam vào năm 1933 chuyển biến 

mạnh, xuất hiện một thể loại Văn mới, là Văn xuôi viết 

bằng chữ Quốc ngữ do ông Nguyễn Tường Tam, bút 

hiệu Nhất Linh và nhóm văn sĩ thành lập lấy tên: Tự 

Lực Văn Đoàn, với 10 năm sáng tác và hoạt động báo 

chí, khai sinh nên dòng văn học lãng mạn Việt Nam. 

Nổi trôi trong những diễn biến lịch sử bất lợi, khó khăn 

của thời cuộc đất nước lúc bấy giờ, nhưng nhóm Tự 

Lực Văn Đoàn đã cống hiến nhiều vào sự phát triển 

Văn Học của Việt Nam trong giai đoạn đầu thế kỷ 20. 

Toàn bộ những tác phẩm của Tự Lực Văn Đoàn vẫn 

được lưu truyền tự do và được đưa vào trong giáo trình 

giảng dạy Văn học tại các trường Trung học miền Nam 

sau 1954 mãi cho tới 1975. 

 Trước năm 1975, ở miền Nam hầu như không có 

tranh cãi gì nhiều về tiếng Việt, chữ Việt, ngoại trừ 

một vài tranh cãi nhỏ về chữ I và Y , Lí do hay Lý do, 

quý vị hay quí vị …) hoặc có G hay không có G (sáng 

lạng hay xán lạn). Học sinh miền Nam khi học lên đến 

lớp 5 (Tiểu học), lớp 6 (Trung học) mà còn viết sai lỗi 

chính tả là một điều không thể chấp nhận được.  

 Nhưng từ khi Việt cộng cưỡng chiếm được miền 

Nam, thì Tiếng Việt, Chữ Việt đã bị  Việt cộng thay 

đổi rất nhiều, và đôi lúc trở nên thứ ngôn ngữ quái thai. 

Thực ra thì chữ Việt đã được thay đổi từ lâu, ngay từ 

1945 khi cộng sản còn ẩn núp dưới hai chữ Việt Minh 
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đã dùng bạo lực,súng đạn để cưỡng đoạt, cướp đoạt 

chính quyền hợp pháp của chính phủ Trần Trọng Kim.  

Không phải trong chế độ cộng sản Việt Nam không có 

người khá, người giỏi. Nhưng hầu hết những người này 

lại chẳng có quyền hạn gì, trong khi đó thì hầu hết bọn 

lãnh đạo lại ngu dốt, độc tài, ngoan cố, bạo lực nên 

chúng muốn nói ngang nói ngược, người dân ai cũng 

phải nghe theo, chẳng ai dại gì mà lên tiếng, phê phán 

hay cải sửa để bị chụp mũ là phản động và bị bỏ tù cải 

tạo, mang hoạ vào thân. 

 Chính vì thế mới có chữ Vẹm và tiếng Vẹm xuất 

hiện khắp nơi. " Đường Kách mệnh " , " Giải Fóng"  

Đó là  Chữ Vẹm, tiêu biểu "đỉnh cao trí tuệ" XHCN. 

 Mãi tới khi người Việt tỵ nạn ở Hải Ngoại đã phải 

bàn cãi khi xuất bản sách, báo, đọc tin và nhất là khi 

tiếp xúc, nói chuyện với nhiều người Việt trong nước 

sau này đi đoàn tụ gia đình theo diện (ODP), các quân 

nhân và công chức của chế độ VNCH đi định cư ở Hoa 

Kỳ theo chương trình (HO), những bà con này đã vô 

tình quen dùng lối nói, viết một số tiếng Vẹm trong 

những năm tháng sống tại quê nhà, vì thế vấn đề xuất 

hiện tiếng Vẹm, chữ Vẹm ở hải ngoại đã được nêu lên 

và bàn luận rất nhiều.  

 

Thế nào là Tiếng Vẹm ? Thế nào là chữ Vẹm ? 

 Chữ Vẹm cũng thế, cũng là chữ Việt. Nhưng vì nó 

là chữ của Vẹm đặt ra Không Đúng Cách, Không Theo 

Một Nguyên Tắc Hay Quy Luật Nào Cả, nhiều chữ đọc 

lên, nghe rất ngô nghê và tức cười, nên ta gọi nó là chữ 

Vẹm. 

 Với chủ trương "cải hoá" "nôm hóa" ngôn ngữ 

Việt, cầm quyền Việt cộng đã lạm dụng nhiều từ thuần 

Việt quá mức, trở thành thô tục như: 

  “Xưởng đẻ” Việt cộng đã từng dùng thay cho 

“nhà bảo sanh”, “nhà ỉa” dùng thay cho nhà “vệ sinh”, 

hay “linh thuỷ đánh bộ” dùng thay cho “thuỷ quân lục 

chiến” … và đặt ra nhiều từ sai hẳn với nguyên nghĩa”. 

 Việt cộng đã tạo ra một số chữ khác thường mà ta 

gọi là chữ Vẹm, có thể vì những lý do sau : 

1) Việt c ng muốn tiêu hủy tất cả những gì mà chúng 

gọi là “tàn dư của Mỹ Ngụy” 

 Thực vậy, ngay sau khi cưỡng chiếm được miền 

Nam, việc đầu tiên mà Việt cộng làm, là bắt dân chúng 

phải tiêu huỷ tất cả các văn hoá phẩm của miền Nam 

như sách báo, phim ảnh, băng nhạc " đồi trụy" "phản 

động". Do đó, một số chữ của người Việt Quốc Gia 

miền Nam dùng, dù hay ho, lịch sự tới đâu, chúng cũng 

muốn xoá bỏ, không dùng đến.  

 Thí dụ nơi để chúng ta bài tiết ra ngoài (tiểu tiện 

hoặc đại tiện), xưa ngưới Bắc gọi là nhà xí, người Nam 

gọi là nhà cầu. Hai tiếng này nghe không được lịch sự 

cho lắm nên đã được chúng ta đổi là nhà vệ sinh. Ấy 

vậy mà chỉ vì muốn khác người, bọn cán cộng vô học 

đã bỏ đi và thay thế bằng hai chữ nhà ỉa. 

 Phải chăng đà tiến hoá theo chủ nghĩa xã hội của 

Việt cộng là như vậy ? Chẳng trách dân Việt Nam nay 

được bọn chúng cai trị, được bọn chúng “giải phóng” 

đã mỗi ngày một khổ cực, mỗi ngày một ngu si, dốt 

nát. 

2) Việt c ng muốn chữ của chúng dùng phải khác 

chữ miền Nam chúng ta dùng. 

 Việt cộng, chúng chỉ muốn chữ chúng dùng phải 

khác người, hay nói cho đúng hơn, là khác chữ của 

người Việt Quốc Gia dùng mà thôi, chứ không phải 

chúng muốn “thoát ly tiếng Hán Việt” như đã từng 

tuyên truyền một thời gian sau 1975. 

 Điều này đối với Việt cộng rất quan trọng, nhất là 

trong thời chiến, vì giúp cho chúng dễ phân biệt người 

đang sống tại vùng chúng đang kiểm soát với những 

người đang sống ngoài vùng chúng kiểm soát, để 

chúng dễ khám phá ra những thành phần mà chúng cho 

là gián điệp, phản động.  

 Vì vậy, chữ chúng đặt ra hay dịch ra loại chữ mới 

mà không cần biết là Hán hay Nôm, thanh hay tục, 

trong sáng hay tối tăm, xuôi hay ngược, đúng hay sai. 

Có chữ đang là chữ Hán Việt, chúng đổi sang chữ 

Nôm. Có chữ đang là chữ Nôm, chúng đổi sang chữ 

Hán Việt. Chúng chẳng theo một nguyên tắc hay quy 

luật nào cả. 

 Thí dụ: 

 Chúng ta nói là “phát ngôn viên” thì  vẹm nói là: 

“người phát ngôn” 

 Chúng ta mượn tờ báo để đọc thì vẹm nói là "trao 

đổi văn hóa" 

 Chúng ta nói là "nhà bảo sanh" thì vẹm từng nói là 

"xưởng đẻ" 

 Chúng ta nói là “thăm viếng” thì vẹm nói là “tham 

quan” 

 Chúng ta nói là “ghi danh” thì vẹm nói là “đăng 

ký” 

 Chúng ta nói là “đá bóng” thì vẹm nói là “bóng 

đá” 

 Chúng ta nói là “yếu điểm” thì vẹm nói là “điểm 

yếu” 

 Chúng ta nói là “trở ngại” thì vẹm nói là “sự cố” 

 Chúng ta nói là “xuất cảng” thì vẹm nói là “xuất 

khẩu” 

 Chúng ta nói là “liên lạc” thì vẹm nói là “liên hệ” 

 Chúng ta nói là "đồng ý" thì vẹm nói là "nhất trí" 

 Chúng ta nói là "lo ngại" thì vẹm nói là "quan 

ngại" 
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 Chúng ta nói là “hiểu rõ” thì vẹm nói là quán 

triệt" 

 Chúng ta nói là "chỉ tiêu" thì vẹm nói là "tiêu chí". 

 Chúng ta nói là “viên chức” thì nói nói là “quan 

chức”. 

 Chúng ta nói là “chuyển âm” thi vẹm nói là “lồng 

tiếng”. 

 Chúng ta nói là “dẫn giải” thì vẹm nói là “thuyết 

minh" 

 Chúng ta nói là "mìn nổ chậm" thì vẹm nói "bom 

hẹn giờ" 

 Chúng ta nói là "xe hơi" thì vẹm nói là "ÔTÔ 

CON"  

 Chúng ta nói là "Quan thuế" thì vẹm nói là "Hải 

quan". 

( Hải  ..) được vẹm gọi chung cho cả sân bay, bến tàu 

và cửa khẩu đường bộ 

 Chúng ta nói là "máy phát thanh" hay (RADIO) 

thì vẹm nói là "Đài".  

 Sau ngày 30 /4/1975 Bộ đội nào cũng muốn mua 

một cái "Đài" để mang về Bắc.Tiếc rằng ở SG chỉ có 

mỗi một cái Đài Phát Thanh duy nhất. 

 Chúng ta nói là "Trực thăng" thì vẹm nói là "máy 

bay lên thẳng" 

 Thế thì máy bay phản lực lên thẳng ngày nay, 

vertical take-off and landing (VTOL) cũng bay lên 

thẳng, thì vẹm sẽ gọi là gì để phân biệt..? 

 Vì ngu dốt, nên khi vẹm đảo ngược hay thay thế 

bằng một chữ khác mà chúng chẳng biết và cũng chẳng 

cần biết là đúng hay sai nữa hoặc lẫn lộn ý nghĩa của 

chữ này với ý nghĩa của chữ kia chúng cũng không rõ. 

 Thí dụ 1: 

 Chữ “đơn giản” mà đọc ngược lại là “giản đơn” 

hay “vui buồn” đọc ngược lại là “buồn vui” tuy nghe 

có hơi lạ tai một chút, còn có thể chấp nhận được vì 

nghĩa của nó không khác nhau.  

 Nhưng chữ “yếu điểm” mà sửa lại là “điểm yếu” 

thì không thể chấp nhận được vì nghĩa nó khác hẳn. 

Nhưng vì dốt nát, vẹm vẫn cố tình dùng chữ  “điểm 

yếu” thay thế cho chữ “yếu điểm”. 

 Chúng ta biết, về văn phạm, chữ Hán giống chữ 

Anh ở một điểm là tĩnh từ luôn luôn đứng trước danh 

từ nên con ngựa trắng, người Anh gọi là white horse và 

người Tầu gọi là bạch mã.  

 Chữ yếu điểm cũng vậy, yếu là tĩnh từ và có nghĩa 

là quan trọng, yếu điểm là điểm quan trọng.  

 Nhưng vì ngu dốt, Việt cộng chỉ muốn nói khác 

với chúng ta nên nói ngược lại là điểm yếu và tưởng 

rằng chúng đã nôm hoá được chữ yếu điểm là chữ Hán.  

 Thế còn nhược điểm thì sao ? Nếu nói ngược lại 

thì điểm nhược là nghĩa gì ?  

 Vì  ngu dốt lại nhưng hay nói chữ. Vì vậy mà 

ngày nay, nhiều nhà giáo Việt cộng đào tạo vẫn "hiểu" 

yếu điểm là điểm yếu và dậy lại học trò như vậy. 

 Trò chuyện qua Yahoo Messenger  với một em 

học sinh hiện ở SG: 

 Thay vì dạy em nói "con người đó có tính nhân 

bản"  thì giáo viên dạy em rằng "con người đó có tính 

nhân văn"  

 Thí dụ 2: 

 Chúng ta nói:  

 “Xin các bạn cô gắng nhanh lên một chút vì tình 

trạng gấp rút, cấp bách lắm rồi”  

 Thì vẹm lại nói:  

 “Xin các đồng chí tranh thủ ,khẩn trương vì tinh 

trạng khẩn trương rồi”.  

 Chúng ta dùng chữ cố gắng cho mệnh đề thứ nhất 

và chữ gấp rút cho mệnh đề thứ hai vì hai chữ này có ý 

nghĩa khác nhau. Nhưng đối với chúng thì cố gắng 

cũng là khẩn trương và gấp rút cũng là khẩn trương. 

 Thí dụ 3: 

 Sau khi tham dự một buổi nói chuyện về một vấn 

đề văn học, nếu là chúng ta, chúng ta sẽ hỏi người 

tham dự :  

 “Xin anh cho biết cảm tưởng (cảm nghĩ) của anh 

sau khi nghe xong buổi nói chuyện này”.  

 Nhưng nếu người hỏi là một văn nô Việt cộng, thì 

chắc chắn hắn sẽ hỏi người tham dự :  

 “Xin đồng chí cho biết cảm giác của đồng chí sau 

khi nghe xong buổi nói chuyện này”.  

 Đây chỉ là buổi nói chuyện về một vấn đề văn 

học, đâu có phải là một buổi vật lộn, đấu đá ghê gớm 

gì mà hỏi cảm giác ? 

 Nhiều khi chúng ghép hai ba chữ kép làm một 

khiến người đọc chẳng hiểu mô tê gì cả hoặc một chữ 

đã đầy đủ ý nghĩa rồi, chúng lại thêm một chữ nữa 

khiến chữ mới trở nên kỳ cục.  

 Thí dụ: 

 Hùng vĩ và hiểm trở, vẹm ghép thành Hùng hiểm,  

Tương đương và thích hợp  vẹm ghép thành "Tương 

thích" 

 Quan tâm và lo ngại  vẹm ghép thành "quan ngại" 

 Tối ưu chẳng lẽ vẹm đổi thành Ưu tối ? Nên 

chúng thêm chữ “nhất” thành "tối ưu nhất"  

 Thật lạ lùng ! Đã tối ưu rồi đâu cần phải thêm chữ  

nhất vào làm gì?  

3) Để bóp méo và xuyên tạc Lịch sử VN như: 

 Việt minh dùng vũ lực,súng đạn để cướp chính 

quyền hợp pháp chính phủ Trần Trọng Kim thì vẹm 

gọi là Cách Mạng Tháng 8 - 1945. 

 Cờ Vàng là cờ Truyền thống của Dân Tộc có từ 

bao đời thì vẹm nói là Cờ 3 que, Cờ Ngụy. 
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 Cờ đỏ sao vàng, gốc là của tỉnh Phúc kiến, Trung 

cộng hiện nay vẹm dùng thì vẹm gọi là cờ tổ quốc.  

4)  h ng những chúng thay đổi CHỮ, chúng còn 

thay đổi cả NGHĨA.  

 Thí dụ:  

 Gài mìn, pháo kích vào trường học, nhà dân, bắt 

cóc, thủ tiêu, khủng bố, vẹm gọi là "hoạt động cách 

mạng" 

 Để cướp chính quyền bằng vũ lực súng đạn, vẹm 

gọi là "giải phóng nhân dân" 

 Để cướp đất đai của các điền chủ, vẹm gọi là Cải 

cách ruộng đất. 

 Để bao che Đảng viên, cán bộ tham nhũng hối lộ 

thì vẹm gọi là “đi đêm”, “móc ngoặc”,  

"có quan hệ xấu", "có hành vi tiêu cực" để giảm án 

hoặc tha tội. 

 Đề chìm xuồng, xóa án thì vẹm nói "Đang trong 

vòng điều tra" 

 Muốn cướp tài sản của các thương gia,  vẹm  gọi 

là Đánh tư sản mại bản. 

 Cấm người dân buôn bán,  vẹm  gọi là Cải tạo 

thương nghiệp. 

 Muốn trả thù quân nhân, công chức của chế độ cũ,  

vẹm  gọi là Học tập Cải tạo. 

 Xe hơi (ôtô con) chạy xăng thì chuyển ngược chạy 

bằng than thì vẹm gọi là Cải Tiến 

 Người dân Vượt biên khi bị bắt thì vẹm gọi là 

"thằng phạm, con phạm"... 

 Người dân Vượt biên nếu thoát thì vẹm âu yếm 

gọi là Kiều bào, "Khúc ruột ngàn dặm" 

 Để cướp đất dân oan, vẹm  gọi là KHU QUY 

HOẠCH 

 Đập phá nhà dân oan, vẹm  gọi là "giải phóng mặt 

bằng" 

 Để sống sót, vẹm phải chuyển sang nền kinh tế tư 

bản thì vẹm gọi là "Đổi mới" 

 Để biến dạng thành Tư bản Đỏ bóc lột  nhân dân 

thì vẹm gọi là "Kinh tế thị trường theo định hướng 

XHCN" 

 Sách báo bàn luận giải thích về Dân chủ, tự do thì  

vẹm  gọi là tài liệu phản động,công cụ khủng bố.  

 Muốn bỏ tù người tranh đấu cho tự do, dân chủ, 

vẹm gọi là phản động, có âm mưu lật đổ chính quyền. 

 Để điều tra và có thể tống giam, vẹm  gọi là Giấy 

mời. 

 Biểu tình chống Trung cộng xâm lược thì vẹm nói 

là “có sai phạm về tư tưởng và nhận thức chính trị” 

 Biểu hiện lòng yêu nước thì vẹm nói là “kích động 

bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận 

thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước anh em'’. 

 Trung cộng xâm lược biên giới Việt Trung thì  

vẹm chỉ gọi duy nhất 2 chữ là "kẻ địch". 

 Tàu Trung cộng bắn giết ngư dân ta thì  vẹm  gọi 

là "Tàu Lạ Tấn Công", "Ngư Dân Bị Tàu Lạ Bắn Chết" 

 Thay vì lên tiếng * (phản đối) Trung cộng, thì  

vẹm  lại dùng từ * (quan hệ) để giải quyết. 

 Tưởng niệm các chiến sỹ bị Hải quân Trung cộng 

sát hại, khi in trên báo vẹm gọi Hải quân    Trung cộng 

là "HẢI QUÂN NƯỚC NGOÀI" 

 Và còn nhiều không thể kể ra hết những chuyện 

sau 1975 cho đến hôm nay... 

 Để tạm kết thúc cho bài viết này, chúng ta hãy 

cùng nhau nhìn lại nền Văn hóa Vẹm, ngôn ngữ Vẹm 

ngày nay đang tiến bao xa, qua những hình dẫn chứng 

dưới đây: 

  
Nhành Dẻ (Hình trích từ Sách Giáo Khoa) 

 

 
... Nấu Bánh chưng, giã bánh dày  
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Đèn Đỏ Được Đi Thẳng  !!! ??? 

 

 

 
Cấm Lái Xe ......Cài Quai  

  

 HCM chưa bao giờ là Danh nhân Văn Hóa Thế 

Giới như VC tuyên truyền Thay vì in là DANH NHÂN 

để tuyên truyền lừa gạt, thì VC in sai là DOANH 

NHÂN. 

 
 

 Tóm lại, ngôn ngữ (tiếng nói và chữ viết) là 

phương cách để con người giao tiếp, thông tin với 

nhau, hoặc diễn đạt tư tưởng của mình cho người khác 

biết. Ngôn ngữ cũng là một phần của văn hoá, là linh 

hồn của một dân tộc. Trải qua thời gian và không gian, 

ngôn ngữ không ít, nhiều đã phải thay đổi để cho phù 

hợp với nhu cầu, hoàn cảnh và đà tiến hoá của xã hội. 

Những tác phẩm văn học, thơ ca, những bài hát, tranh 

tượng, hình ảnh nghệ thuật, của miền Nam trước 1975 

một thời đã từng bị xé nát,đốt sạch trong chiến dịch bài 

trừ "Văn Hóa Đồi Trụy" của Việt cộng năm xưa.Ngày 

nay vẫn đang là những sách hiếm,quý trong tủ sách của 

những người dân Việt có tư duy, trình độ văn hóa, 

nhận thức. 

 Việc thay đổi chữ cũ vì thô tục, vì thiếu nghĩa, vì 

không trong sáng, tạo lập thêm chữ mới để thay thế 

những chữ cũ không còn hợp thời hay không có, là một 

việc nên làm và còn là một trách nhiệm để làm phong 

phú cho chữ Quốc ngữ.  

 Nhưng nếu chỉ vì mục đích chính trị ngông cuồng, 

tự đại, hay chỉ vì lòng tự ty mặc cảm ngu dốt muốn che 

đậy sự tụt hậu của hệ thống văn hóa, giáo dục hiện nay 

mà Việt cộng thay đổi từ ngữ một cách nhố nhăng, vô 

tội vạ, làm cho chữ Việt trong nước ngày nay càng trở 

nên thô tục, kỳ cục hoặc tối tăm, sai lạc ý nghĩa, thì đó 

không những là một điều sai lầm mà còn có tội ác đối 

với dân tộc. 

 

LM Đỗ Quang Chính 
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CÁCH TẠO KHUNG HÌNH BẰNG PHOTOSHOP 
  

CSVSQ Hà Sơn Điệp 

  

(dùng photoshop CS6 viết bài, làm giống nhau cho những CS version cũ hơn) 

  

Dùng photoshop mở hình muốn tạo khung hình lên. 

Photoshop gọi hình nầy là: Background Layer 

  

 
  

Sau đó chúng ta bắt đầu tạo khung hình làm thứ tự giống bên dưới: 
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1: Copy hay duplicate Background Layer: 

 

 

 

- Click Layer trên menu Bar 

- Click Duplicte Layer… 

(Note có thể dùng Hot Key: 

Ctrl+J) 

 

 

 

 

 

 

- Ở khung As: rename lại là: 

Layer 1 
- Click OK 
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2: Tạo Canvas Space xung quanh hình Layer 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Click Image trên Menu bar 

- Click Canvas size… 

 

 

Tùy theo size hình lớn hay nhỏ, chúng ta chọn độ dầy của khung hình cho thích hợp. 

Hình mẫu của chúng ta có size = 700x650 pixels, nếu chọn size khung hình dầy khoảng 1.5 inches là vừa. 

Thí dụ hình mẫu của chúng ta có size 1200x800 pixels, chọn size 2.0 inches and so on… 

Click OK sau khi type 1.5 vào hai khung Width và Height. 

(Chú ý: nếu trong khung Canvas size display là Centimeters, xin chọn Inches hay đổi Inches sang Centimeters cho 

thích hợp với độ dầy của khung hình) 
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Wow! Chúng ta đã có khung hình căn bản… 

 
 

3: Tạo một Layer mới: 

  

Click New Layer Icon ( Góc phải bên dưới PS, bên trái Icon thùng rác) 
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Đã có new layer (Layer 2) 

 

4: Cách Fill Layer 2 với Photoshop’s Pattern: 

 

 

 

 

- Click Edit trên Menu bar. 

- Click Fill… 

 

 

- Click mũi tên drop down ờ phần: Custom Pattern. 

- Chọn Pattern mình thích ( thí dụ chọn Wood pattern) 

- Click OK. 
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Layer 2 đã fill với: Wood Pattern. 

 

 
  

5: Chọn Photo trên Layer 1: 

  

Bây giờ chúng ta sẽ cắt khung wood Pattern để thấy hình trở lại với cái khung hình bằng wood. 

(tay trái) Nhấn và giữ nút Ctrl trên bàn phím. (tay mặt) Click mouse lên Layer 1 preview thumnail 
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Sau đó sẽ thấy hình giống như bên dưới 

 

 
 

6:  làm Invert the Selection: 

 

 
  

- Click Select trên menu bar. 

- Click Inverse 
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Sẽ thấy hình giống như dưới: 

 
 

  

7: Add Layer mask: 

 

Click Add Layer Mask Icon (bên phải FX Icon) 
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Bây giờ hình có khung bằng wood căn bản đã added vào layer 2. 

 
  

8: Deselect the layer mask và Select the layer 2: 

  

- Click  lên Layer 2 preview thumbnail để deselect Layer Mask & Select layer 2. 
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9: Thêm “Bevel and Emboss” Layer style: 

  

Vì khung hình trông rất FLAT, chúng ta cần làm khung hình nổi bật lên (3D) để  hình trông đẹp hơn nhiều. 

  

- Click Layer Styles Icon (FX)                                   then             Click Bevel and Emboss… 
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- Technique: Chisel hard 

- Depth: 150% - 154 % 

- Opacity: 50% & 60% , chọn Highlight và Shadow Mode. 

- Click OK 

 

 Khung hình đã trở thành 3D trông đẹp hơn rất nhiều. 

  

 
  

10: Thêm phần Color Overlay: 

  

Nếu chúng ta thấy hài lòng với khung hình trên thì ngưng tại đây, nếu muốn thay đổi màu khung hình xin tiếp tục 

thêm phần dưới. 

 

 

 

 

 

- Click Layer Styles Icon.(FX) 

 

 

 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 75 

 

  
 

- Click Color Overlay... 

 
- Click khung màu sau phần: Blend Mode. 

- Chọn màu chúng ta thích cho khung hình và click lên đó 

- Click OK 

- Click OK 
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Bây giờ chúng ta đã có khung hình theo ý, tuy nhiên khung hình trông rất solid không giống wood lắm vì đã mất 

wood texture khi chúng ta thay đổi màu. 

  

Trở lại Color Overlay: 

 
  

-  Click mũi tên drop down nơi Blend Mode. 

-  Click Color Burn 

-  Click OK 
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11: Chọn layer 1: 

  

 

 

 

 

 

 

- Click on Layer 1 preview thumbnail. 

 

 

12:  Sau cùng thêm phần Inner Shadow: 

 

- Click Layer Styles Icon (FX). 

 

 

- Click Inner Shadow… 
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- Giảm Blend Mode Opacity từ 75% xuống 65% và click OK 
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Chúng ta đã làm xong khung hình. 

 

 
 

Bài viết nầy chỉ có tính cách tổng quát, sau khi các HT làm nhiều lần, các HT sẽ tìm ra cách làm thích hợp nhất 

theo ý riêng mình. 

  

CSVSQ Hà Sơn Điệp 34 
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TẠI SAO CỘNG SẢN VIỆT NAM TIẾP TỤC CÂM 
MIỆNG TRƯỚC VIỆC TẦU CỘNG LẤN CHIẾM 
BIỂN ĐẢO NƯỚC TA? 
 

 Việc cộng sản Việt Nam ngày nay cứ tiếp tục câm 

miệng trước những hành vi bá quyền nước lớn của 

Trung Cộng không phải là trong giai đoạn này mới có 

mà chúng nó đã câm miệng từ hồi Hồ Chí Minh còn 

sống. Trong cuốn Hồi Ký của Krushev gọi là 

KRUSHEV REMEMBERS (Hồi ức của Krushev) 

được dịch sang tiếng Anh bởi dịch giả Strobe Talbott, 

trang 484 có đoạn như sau: 

 "China began to use its considerable influence to 

start quarrel between Vietnam and the Soviet Union 

and to turn the Vietnamese Party against us. Some of 

the key positions in the leadership of the Vietnamese 

Party are now held by pro-Chinese comrades. At a 

time when we have been doing everything we could to 

help Vietnam, the pro-Chinese elements in Vietnam 

have been doing everything they could to please China. 

In other words, they have been working not only 

against us, but against Vietnam's own best interests. 

It's a great pity." 

 (KrushevRembers, With an Introduction, 

Commentary and Notes by Edward Crankshaw, 

Translated and Edited by Strobe Talbott, Little Brown 

and Company, 1970, page 484.) 

 

Xin tạm dịch là: 

 

 “Trung Hoa bắt đầu dùng ảnh hưởng đáng kể của 

mình để khởi đầu cho một sự tranh xung giữa Việt 

Nam và Liên Bang Sô Viết, và đẩy Việt Nam vào thế 

đối nghịch với chúng tôi. Một số các vị trí then chốt 

trong hệ thống lãnh đạo của đảng Cộng Sản Việt Nam 

hiện do các đồng chí thân Trung Hoa nắm. Có lúc 

chúng tôi làm đủ mọi cách để giúp Việt Nam nhưng 

những phần tử thân Trung Hoa lại làm đủ mọi cách để 

làm hài lòng Trung Hoa. Nói một cách khác những 

hành động của những phần tử thân Tầu này chẳng 

những chống lại Sô Viết chúng tôi mà lại chống lại 

chính những quyền lợi tối ưu của Việt Nam. Thật là 

đáng thương!" 

 

Một đoạn khác Krushev nói như sau:  

 

 "I would like to believe that Vietnam really does 

desire good relations with the Soviet Union, but I don't 

think China will release Vietnam from its paws, and 

pro-China forces will remain poweful in Vietnam. They 

will do all they can to make Vietnam eat out of China's 

hand." 

 

(Sách đã dẫn, trang 485) 

 

Xin tạm dịch như sau: 

 

 "Tôi muốn tin rằng Việt Nam thực sự muốn có 

những quan hệ tốt với Liên Bang Sô Viết, tuy nhiên tôi 

tin rằng Trung Quốc sẽ không buông tha Việt Nam 

khỏi nanh vuốt của họ, và những lực lượng Việt Nam 

thân Trung Quốc cũng vẫn giữ thế mạnh tại Việt Nam. 

Họ sẽ làm đủ mọi thứ trong khả năng của họ để làm 

cho Việt Nam tin vào Trung Quốc và làm bất cứ những 

gì mà Trung Quốc muốn." 

 

 Điều này thể hiện rõ rệt nhất là khi sắp sửa có đại 

hội đảng cộng sản Việt Nam thì Nguyễn Tấn Dũng bay 

sang Tầu gặp đám lãnh đạo Tầu trước khi về Việt Nam 

tham dự đại hội đảng. Có lẽ vì được Hồ Cẩm Đào hứa 

đứng chống lưng cho mình cho nên dù Sang, dù Trọng 

có mướn "bứng" tên thân Tầu Nguyễn tấn Dũng thì 

cũng phải nể bọn lãnh đạo Bắc Kinh, vì thế cho nên hai 

tên ấy chỉ biết hậm hực, ngậm bồ hòn làm ngọt, và gọi 

Nguyễn Tấn Dũng là đồng chí X. 

 Từ xưa bọn Việt Cộng thân Tầu cũng đã vậy rồi. 

Ngay như năm 1950, Xít Ta lin gọi Mao Trạch Đông 

sang Mạc Tư Khoa cùng Hồ Chí Minh thì Xít đã chỉ 

định Mao là người đỡ đầu cho Hồ dù lúc ấy Xít Ta Lin 

chưa công nhận Hồ Chí Minh và cộng sản Việt Nam vì 

y vẫn chưa tin Hồ Chí Minh. 

 Trong cuốn MAO, THE UNKNOWN STORY, 

của hai tác giả Jung Chang và John Halliday đã cho 

thấy cuộc chiến tranh xẩy ra tại Việt Nam cả ở hai thời 

kỳ đều phần lớn do Tầu cung cấp vũ khí và tiền bạc 

theo lệnh của Liên Sô. 

 

 “Ho Chí Minh was brought to Moscow via 

Peking, arriving in time to make a dramatic 

appearance at Stalin’s farewell dinner for Mao in the 

Kremlin on 16 February 1950.  Stalin told Ho that aid 

to Vietnam was China’s responsibility-and cost”.  Ho 

was the only foreign communist leader with whom Mao 

was allowed to have proper talks on this trip, and the 

two returned to China on the same train, in a convoy 

between one train carrying Soviet airmen going to 

protect Shanghai and China’s coastal cities and one 

loaded with MIG-15S. 

 Mao now began to take personal charge of action 

in Vietnam, vetting both grand strategy and the 

minutiae of military operations.   The first objective 
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was up the Vietnamese Communists’ base with China, 

as the CCP had done with Russia in 1945-46.  Inside 

China, a road building blitz to the border was 

completed in August 1950.  Within two months, this 

enabled the Vietnamese to win a crucial series of 

battles known as the Border Campaign, as a result of 

which the French Army lost control of the frontier with 

China..  Thereafter, China poured in aid.  On 19 

August, Mao told Stalin’s emissary Pavel Yudin that he 

planned to train 60-70.000 Vietnamese soldiers.  It was 

having China as a secure rear and supply depot that 

made possible for the Vietnamese to fight for twenty-

five years and beat first the French then the 

Americans. 

 In most of these years, the huge logistics burden 

of the fighting in Indochina fell almost entirely on 

China.  To Mao, the cost was irrelevant.  When the 

French Party’s first emissary to Ho mentioned ways 

the French Communists could help the Vietnamese in 

the 1950’s, he was told by Liu Shao-ch’i: “Don’t get 

into things like medical aid.  We can do that.   After all 

there are 600 million Chinese…” 

 

 (Jung Chang & John Halladay, Mao, The 

Unknown Story,  Alfred A. Knopf, New York, 2005,  

page 356-357) 

 

Xin tạm dịch như sau: 

 

 “Hồ Chí Minh được đưa tới Liên Sô qua ngả Bắc 

Kinh.  Hồ tới đúng lúc để có thể hiện diện tại buổi tiệc 

tiễn chân Mao ở điện Cẩm Linh vào ngày 16 tháng 2 

năm 1950.   Stalin bảo Hồ rằng viện trợ và tổn phí cho 

Việt Nam là trách nhiệm của Mao.  Hồ là tay lãnh tụ 

cộng sản ngoại quốc duy nhất mà Mao được phép có 

những cuộc nói chuyện với y trong chuyến du hành 

này.  Cả hai trở về Trung Hoa trên cùng một chuyến xe 

lửa trên đó có chở theo những quân nhân không quân 

Liên Sô có nhiệm vụ bảo vệ Thượng Hải cùng những 

đô thị ven biển và các máy bay MIG-15S.  Bây giờ 

Mao bắt đầu tự mình có những hành động về Việt 

Nam, xem xét kỹ lưỡng chiến lược và những chi tiết rất 

nhỏ về những cuộc hành quân.  Mục tiêu đầu tiên là 

nối kết căn cứ quân sự của cộng sản Việt Nam với 

Trung Hoa như đảng cộng sản Trung Hoa đã làm với 

Liên Sô năm 1945, 1946. Trong nội địa Trung Hoa, 

một sự xây dựng hệ thống xa lộ chạy tới sát biên giới 

Hoa Việt tốn khá nhiều công sức được hoàn tất vào 

tháng tám năm 1950.  Nhờ sự kiện này mà trong hai 

tháng trời Việt Nam đã có khả năng thắng được một 

loạt những trận chiến rất quan trọng được biết dưới 

danh xưng là Chiến Dịch Biên Giới và kết quả là quân 

đội Pháp đã mất quyền kiểm soát vùng biên giới sát với 

Trung Hoa.  Sau giai đoạn này Trung Hoa cộng sản  ồ 

ạt đổ viện trợ cho Việt Nam.  Vào ngày 19 tháng 8, 

Mao tuyên bố với đặc sứ của Stalin Pavel Yudin rằng 

ông ta có kế hoạch huấn luyện từ 60 đến 70,000 bộ đội 

Việt Cộng.  Số quân ấy có hậu phương và căn cứ tiếp 

liệu an toàn trên đất Trung Hoa khiến bộ đội cộng sản 

Việt nam có thể chiến đấu trong vòng hai mươi lăm 

năm đánh bại người Pháp trước rồi sau tới người Mỹ. 

Trong những năm này, cái gánh nặng khổng lồ về tiếp 

vận cho cuộc chiến ở Đông Dương hoàn toàn do Trung 

Cộng yểm trợ.  Đới với Mao thì cái tổn phí này không 

quan trọng.   Khi vị sứ giả đầu tiên của đảng Cộng sản 

Pháp đến thăm Hồ Chí Minh đề cập đến những phương 

cách mà đảng cộng sản Pháp có thể trơ giúp Việt Nam 

thì Lưu Thiếu Kỳ đã bảo thẳng với Hồ rằng: “Đừng phí 

thời gian với chuyện ấy. Đừng có dính dấp gì đến cái 

gọi là viện trợ về y khoa.  Chúng  tôi có thể làm 

chuyện ấy.  Dẫu sao thì còn có sáu trăm triệu dân 

Trung Hoa chúng tôi…” 

 

(Jung Chang, Mao, The Unknown story) 

 

 Đọc sơ qua đoạn trên chúng ta có thể hiểu ngay là 

tuy rằng gọi là bộ đội Việt Cộng nhưng thực chất chỉ là 

bọn lính Tầu xác Việt mà thôi.    Và qua câu nói của 

Lưu Thiếu Kỳ thì rõ ràng là Hồ Chí Minh đã phải báo 

cáo với “thượng quốc” của y mọi thứ kể cả việc viên 

sứ giả của đảng cộng sản Pháp tới thăm đề nghị trợ 

giúp, và đã được họ Lưu ra lệnh ngay là chuyện gì 

cũng không được làm khi chưa có sự đồng ý của Trung 

Hoa Cộng Sản. 

 Hồ Chí Minh đã bị cái “niền kim cô” Mao đặt lên 

đầu y từ năm 1950, nghĩa là “có mồm thì cắp, có nắp 

thì đậy và từ giờ phút đó trở đi với Mao thì Hồ hầu như 

không còn tự mình quyết định được cái gì, nghĩa là 

nghiễm như trở thành một thứ  tay sai bản xứ giúp việc 

cho Tầu.” 

 Ngạn ngữ Việt Nam có câu: “Sợ người ở phải, hãi 

người cho ăn.”  Mao viện trợ ho Hồ, cung cấp cho Hồ 

đủ thứ thì dĩ nhiên Hồ phải sợ đâu có dám hó hé gì để 

chống lại lệnh của Mao. 

 Và ngay cái chiến dịch đấu tố nông dân được Hồ 

phát động rõ ràng là theo lệnh của Bắc Kinh.  Hồ “nen 

nét như rắn mồng năm”.   Ta hãy đọc tiếp khúc dưới: 

 

  “It was not long before Mao started trying to 

“Maoise” his client, imposing a much hated land 

reform on Vietnam in the 1950’s, in which Chinese 

advisers even presided over kangaroo’s tribunals that 
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sentenced Vietnamese to death in their own country.   

Viet Nam’s “poet laureate”, Tố Hữu hymned Mao’s 

role in surprisingly frank doggerel. 

 

 Kill, kill more… 

 For the farm, good rice, quick collection of 

taxes… 

 Worship Chairman Mao, Workship Stalin… 

 

 

(Ibd,  page 357) 

 

  Chẳng bao lâu trước khi Mao bắt đầu “Mao 

hóa”khách hàng, ông ta áp đặt một chương trình cải 

cách ruộng đất gây ra nhiều sự hận thù ở Việt Nam vào 

thập niên 1950, theo đó ngay cả các cán bộ người 

Trung Quốc cũng ngồi làm chánh án xử chết người 

Việt ngay trên đất nước Việt Nam. 

 Tố Hữu tên thi nô của chế độ đã ca ngợi vai trò 

của Mao trong một bài thơ cà chớn không thể ngửi nổi 

như sau: 

 

Giết giết nữa, bàn tay không phút nghỉ 

Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong 

Cho Đảng bền lâu, cùng rạp sức chung lòng 

Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Stalin bất diệt 

 

 Ta hãy thử tưởng tượng rằng những tên cán ngố 

Tầu Cộng làm chánh án xử chết dân Việt mà cái tên thi 

nô Tố Hữu lại xiển dương, thúc đẩy, ca tụng cái hành 

động giết người Việt của lũ Tầu Cộng thông qua cái 

gọi là “Tòa Án Nhân Dân” đấu tố địa chủ phú nông để 

cố thực hiện cho được chính sách “cào bằng” xã hội để 

thiết lập chế độ vô sản thì thử hỏi chúng ta những 

người Việt Nam yêu nước nhưng không yêu chủ nghĩa 

xã hội như bọn Hồ Chí Minh thì phải liệt tên Tố Hữu 

mặt dầy vô liêm sỉ này vào hạng nào?   

 Tổ tiên dân tộc Việt Nam không thờ mà lại thờ hai 

tên Stalin và Mao Trạch Đông.  Làm một người Việt 

mà lại cổ động , đồng lõa và khuyến khích tụi Tầu làm 

chuyện bất nhân ấy với chính đồng bào của mình thì 

giờ đây mấy tên Mao con hiện tại có đánh, có giết dân 

Việt thì bọn lãnh tụ cộng sản Việt Nam hiện tại cũng 

coi như “ne…pas” mà thôi.   Chính Hồ Chí Minh cũng 

“nêu gương” hèn hạ cho các “cháu ngoan” của lão như 

thế trước Mao Trạch Đông thì thử hỏi những lãnh tụ 

hiện tại của cộng sản Việt Nam “theo gương hèn của 

Bác Hồ vĩ đại”nhà chúng nó còn hèn đến đâu nữa. 

Yêu nước là phải diệt Việt Cộng trước rồi mới tới bọn 

bành trướng Bắc Kinh.  Tội nghiệp thay cho mẹ Việt 

Nam đã sản sinh ra tên nghiệt súc Hồ Chí Minh lòng 

lang dạ thú.   Để kết thúc bài viết ngắn này thiết tưởng 

cũng nên đem vài bài thơ vào đây để mời quý vị đọc 

cho vui.  Sau hết nếu tôi có gọi Hồ Chí Minh bằng 

thằng thì cũng xin thứ lỗi cho nhưng thử hỏi Hồ Chí 

Minh có gọi lãnh tụ các nước tư bản bằng ông bao giờ 

đâu mà phải lễ độ chứ.  Ngay cả đức Giáo Hoàng 

Thiên Chúa Giáo La Mã mà chúng nó còn gọi bằng 

thằng thì mình cần phải lịch sự gì với chúng nó nữa 

chứ. 

 

LÃO HỒ 

 

Lão Hồ lão đã ở Nga 

Thừa biết cộng sản “đếch” ra cái gì! 

Mà lão vẫn cứ kiên trì 

Ăn xôi, cố đấm , lợm lì ráng theo 

Để lão xây “thiên đàng treo” 

Nông dân ngước hỏi: “Thấy đèo  gì đâu!” 

Vội vàng hỏi lão Minh Râu . 

Lưu manh vô sản lắc đầu: “Thì ra 

Cái trò lừa bịp ở Nga 

Bây giờ xuất cảng sang ta ố ồ!!” 

 

@@@ 

 

Thằng Hồ mày đã ở Nga 

Mày biết cộng sản “đéo” ra cái gì! 

Mà mày vẫn cứ kiên trì 

Cố đeo, cố bám, rõ thì đại ngu 

Lại còn cong đít gom thu 

Chổi cùn dế rách khiêng vù về Nam 

Gây bao oan nghiệt trái oan 

“Niền kim cô” đỏ tròng ngang lên đầu 

Dân Việt quằn quại đớn đau 

Chủ nghĩa chó má cặn Tầu, bã Nga 

Thánh Trần giận quá toáng la: 

“Mày cõng rắn đỏ cắn gà Việt Nam 

Ngụy Du Côn  thứ Việt Gian 

Mày làm tan nát giang san mất rồi! 

Ôm về chủ nghĩa thối hôi 

Khen thơm rối rít, bại tồi là mi 

Bất nhân, bất nghĩa, bất nghì 

Là mày cẩu tặc Chính Mi Tất Thành!” 

 

Đả Cẩu Bổng 
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Chuyện vui trong trại tù 
 

 Sau gần 2 năm gọi là học tập, chuyển từ trại này 

qua trại khác, khi mà tình hình trong nước căng lên, vì 

biên giới phía tây nam bọn Khmer đỏ đánh phá, phía 

bắc thì Trung cộng hăm he, cần có các lực lượng quân 

đội tăng cường, trại 2 tổng trại 4 An trường, là một trại 

cãi tạo do quân đội việt cộng quản lý, bắt đầu có những 

chuyển biến khác thường, bắt đầu có “chính sách 

khoan hồng” cho “tù cãi tạo”, để tinh giảm bớt và tiến 

tới giải tán trại, đem lực lượng bộ đội đi nhận nhiệm vụ 

mới, khi mà phía bên các tổng trại của công an quản lý 

cũng không còn đủ sức quản lý số tù cãi tạo quá đông, 

đành phải cho về bớt những anh em cấp chuẩn úy và 

thiếu úy, một số trung, đại úy hoặc cao hơn cũng tùy 

xét theo binh chủng, ngành nghề khi đang làm việc 

trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa, có thể thả về 

một số. 

 Một ngày kia, toàn trại được nghỉ lao động ba 

ngày, nghe chính trị viên là một tên cấp trung tá, giọng 

nó è è, thỉnh thoảng lại hít khạc khặc khặc, như vướng 

một cục thịt dư trong cổ, nói về chính sách khoan hồng 

của chính phủ. “Các anh sẽ được xét duyệt để trở về 

với gia đình, lao động sản xuất, hàn gắn vết thương 

chiến tranh do các anh làm ra (híc), và do đó, chúng 

tôi cũng cho là các anh biết rằng, được về sớm hay 

muộn là do các anh thôi….các anh hãy tỏ ra mình đã 

cải tạo tư tưởng tốt bằng cách lao động thật tốt…” 

 Và nhiều điều khác nữa, sau ba ngày, một trại 

viên được phát 1 cuốn sổ lý lịch, phải điển đủ những gì 

mà trại yêu cầu, tên cha mẹ, ông bà nội ngoại, vợ con, 

quê quán, mọi hoạt động từ khi còn con nít mẫu giáo 

trở lên, tất thảy đều phải viết bằng một thứ mực đặc 

biệt mà trại cung cấp cho, mà đặc biệt thật, loại mực 

đen quánh, loang bóng màu tím sáng, viết thử, rồi 

ngâm nước không phai, cuốn sổ lý lịch là loại giấy có 

vẻ đặc biệt hơn các thứ giấy dùng vào thời đó, có thể 

chúng lưu trữ lâu  hơn, 

 Cuối cuốn lý lịch này, trong đó có một câu yêu 

cầu viết, đó là nguyện vọng, hãy nói nguyện vọng của 

mình vào trong tờ đó. 

 Mang sổ về nhà (champre), anh em lúi húi viết, vì 

được 3 ngày nắn nót, suy nghĩ, nên tôi chẳng vội gì, vơ 

quần áo ra suối tắm, một 3 ngối chai mông đít nghe lặp 

đi lặp lại cái giọng điệu buồn ngủ, ngu si, đi tắm cho 

nó xổ ra hết cái đã. 

 Ngày thứ hai, có anh đã hoàn thành “chất lượng”, 

tôi dạo qua đọc ké cái nguyện vọng của mỗi người bạn 

tù, giống nhau cả, dù muốn dù không cũng phải viết 

như thế cả, cái lối phát ngôn trong trại, cách học tập, 

phát biểu thu hoạch chính trị, dẫu muốn hay không 

cũng đều phải viết như đã mớm mồi cho : xin cho tôi 

sớm được về với gia đình, lao động sản xuất, hàn gắn 

vết thương chiến tranh, xây dựng đất nước xã hội chủ 

nghĩa ngày càng giàu mạnh hơn..v.v… tôi vẫn chưa 

viết, vì lý lịch tôi khá gọn, viết quá nhiều thuộc lòng 

chỉ viết lại hơn tiếng đồng hồ là xong, dẫu có ra khỏi 

cái tù nhỏ này rồi còn cái tù lớn kia nữa, con đường ra 

còn mịt mù lắm lắm. 

 Ngày thứ ba, tôi bắt đầu viết, sau khi tham khảo 

hết anh em, thôi thì viết vậy, nhìn tờ giấy cứng, bóng, 

nhìn lọ mực đặc quánh, màu lạ, tôi nghĩ đến cuốn lý 

lịch này sẽ khó mà phai màu, hư hao, tôi lạnh gáy khi 

nghĩ đến đó, nó theo mình một đời còn lại thì làm sao 

đây?...rồi tôi cũng viết như mọi người, và nộp, khi viết 

tôi vẫn nghĩ mông lung, và viết theo ý mình chứ không 

muốn theo ý mồi của cán bộ chính trị. 

 Những cuốn sổ lý lịch được nộp theo nhà, nhà 

trưởng nộp lại cho ban quản lý ở hội trường…và 

những ngày lao động khổ sai khác tiếp tục, thấy anh 

em có người làm việc hăng say hơn, để cho khỏi bị 

mang ra kiểm điểm, e mất điểm thi đua lao động mà 

không được về chăng? 

 Tôi vẫn như mọi ngày, cái khẳng khái nằm sẵn 

trong máu tôi, vẫn lao động, thư thới, mặc kệ, vừa sức 

mình là đủ… 

 Cho đến một ngày, bổng buổi chiều, toàn trại 

được thông báo : ngày mai nghỉ lao động, tất cả về hội 

trường học tập giải quyết một vấn đề của một tên phản 

động đang ở trong trại, ừ nghỉ thì nghỉ, học tập thì học 

tập, họp hành thì cứ họp hành, có chi mổ mà lo… 

 Sáng hôm sau khi tập trung đầy đủ, sau khi chưởi 

mắng ra rả theo bài vở, từng nghe nên đã quen, tên 

trung tá chính trị viên xướng danh : tên nào là tù binh 

số 430, nhà số 10 và tên tù binh số… nhà số 11 (thằng 

này tên Đặng Ngọc Sơn, sau này chuyển nhà nằm gần 

tôi) trại tôi không gọi tên vì trùng tên, lại đôi khi tên 

trùng bị anh em đem ra mánh qué như thằng Minh ròm 

hay bị anh em chưởi “đm mày nha thằng Minh, ăn cái 

con c tao nè…”, và nhiều câu thô bỉ khác nhưng Minh 

vì đồng tâm nên chỉ cười khỉ  mà thôi. Vì vậy chúng 

bày ra một anh một số như danh số trong Quang trung 

vậy 

 Chết bà, đúng ngay chóc tôi rồi, anh em bắt đầu lo 

ngại cho thằng tôi, cùng hướng mắt về tôi mà ái ngại, 

cái biệt danh của tôi “khái đương dĩ khẳng” mà tôi 

trích ra từ một bài thơ của Tào Mạnh Đức (đối tửu 

đương ca, nhân sinh khổ hà, tỉ như triêu lộ, khứ nhật 

khổ đa, khái đương dĩ khẳng, ưu tư nan vong, dục chế 

tâm ưu, duy hữu đỗ khang…), phen này chắc mày 
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khẳng khái vài năm nữa rồi, tôi hít một hơi dài dõng 

dạc  

 - Có 

Tôi phải lên đứng trước hàng vài trăm anh em cùng 

cảnh ngộ, những anh em thân thiết hiểu tôi nhiều, có 

những anh em khác nhà thì nhìn tôi nửa trách tôi ngu, 

nửa thầm khẳng định tôi đang làm một cái trò gì đó, vì 

trước đó không lâu, thằng tôi nằm trong nhóm chuẩn bị 

trốn trại, sau đó một anh bị lộ vì ăng ten, bị lôi ra đánh 

đập dã man, không hề khai 1 tiếng, nên không lộ thêm 

ai cả, ba bề có sẵn mấy bộ đội vệ binh chờ tôi, 

Tên trung tá nhìn tôi  

 - Anh nói tôi nghe, anh học lớp mấy 

 - Tôi học xong tú tài 

 - Anh trả lời tôi NGUYỆN VỌNG là gì?  

 (đến đây tôi chợt hiểu lý do,) tôi từ từ đáp, tìm 

cách nói sao cho đúng ý mình mà không bị bắt bẻ, khó 

dễ, bọn này thì dốt, chỉ học theo lý luận 1 chiều, chỉ 

biết có mác, lê mà không biết ai cả, theo cách mà tôi 

vẫn làm khi trả lời thu hoạch chính trị của các lần học 

chính trị, tôi phịa ra đủ tên tướng tá Mỹ Nhật Pháp nào 

là tướng General Motor, đại tá Salem, Malboro, 

Kawasaki, Suzuki, …nhiều tên quản giáo chỉ giỏi súng 

ống chứ biết gì đâu, du kích nhảy núi học hành mấy 

chữ, thế mà túi áo giắt đầu bút đủ loại, tôi ê a 

 - Nguyện vọng là …điều mà một ai đó… mơ ước 

được thực hiện một cách thiết thực, vì mục đích …nào 

đó và theo như …phân tích của Socrate thì…nguyện 

vọng là… 

 Không cho tôi nói hết câu tên trung tá này đứng 

lên phủ đầu bằng giọng gầm gừ  

 - Tại sao anh không viết nguyện vọng như mọi 

người, hả ? 

 - Tôi vẫn viết đó cán bộ 

 - Này xem, lão gầm lên, tay đưa cuốn lý lịch của 

tôi lên, mọi người đều mong muốn trở về gia đình, sum 

họp và lao động, xây dựng, mà anh không viết như 

thế? 

 - Tôi viết vẫn ý như thế mà 

 - Này, này xem đây, tại sao nguyện vọng của anh 

lại là CHO XIN CỤC XÀ BÔNG TẮM GHẺ thế là thế 

nào? Hả?… một hành động phản động, chống lại chính 

sách khoan hồng của nhà nước, của cách mạng, anh 

phải tù mọt gông nếu anh không  giải thích được 

 Nghe cho giải thích, tôi thầm vui trong bụng, thú 

thật, tôi chả thiết gì và chả tin gì ở lũ này, tôi viết là 

viết bừa thế, vì trong khi viết, mấy cái ghẻ ngứa nó làm 

tôi không chịu nổi, loại ghẻ mà nhiều anh em trong trại 

vướng phải, phồng dộp khắp thân thể, không thể làm gì 

được, nó lây vì nghĩa cử của tôi đối với 1 bạn tù, Lê 

Anh Tuấn, một phi công nằm cùng nhà, chăm sóc, tắm 

rửa cho Tuấn mà lây qua tôi. Ngứa ngáy làm tôi bực 

mình hơn cả chuyện phải ở tù lâu hơn nữa, nên tôi viết 

luôn vào mục nguyện vọng : cho tôi cục xà bông tắm 

ghẻ, chỉ thế thôi, nói là phản động thì cả năm nay nghe 

cũng quen rồi, bão hòa và nghe như chúng nói gốc cây 

bụi cỏ, tôi để ngoài tai, vẫn nghêu ngao gõ vào cây 

cuốc, cây rựa hát ê a, …khái đương dĩ khẳng….i…a…, 

đầu tôi miên man nghĩ đâu đâu, chẳng màng gì tiếng 

gầm của tên chính trị viên 

 -  Anh có nghe tôi nói không? 

 - Cán bộ nói to thế cả trại cùng nghe mà, sao tôi 

chẳng nghe, 

 - Sao anh không trả lời, thằng ngụy dạy anh như 

vậy hả?, (mả pà, lại thằng ngụy cha mày, tao thích thì 

tao viết, tôi thầm nghĩ như vậy khi đang tìm cách “ní 

nuận”) 

 - Thưa cán bộ, cán bộ từng nói : được tha về sớm 

hay muộn là do các anh, các anh hãy lao động tốt để 

thể hiện tư tưởng đã cải tạo tốt, tư tưởng tốt phát xuất 

ra ngoài bằng lao động, tư tưởng không thông, vác 

bình đông không nổi…tôi nghĩ khi tay tôi bị ghẻ thế 

này, (tôi đưa tay lên chỉ chỏ vô mấy cái ghẻ) tôi cũng 

lấy làm xấu hổ khi không cuốc kịp với anh em, …vì 

ghẻ hành tôi, …có lần đứng lo gải mà bị vệ binh bắt ra 

đứng ngoài hàng để trừng phạt, xấu hổ lắm chớ, khi 

ngay cả bộ phận sinh dục, nói nôm na là bìu dái bị lở 

lói, ngứa ngáy không thể tập trung lao động được 

 Người ta nói một tinh thần minh mẫn chỉ có thể có 

trong một thân thể khỏe mạnh, tôi ghẻ lở ngứa ngáy 

làm sao gọi là có thân thể khỏe mạnh, để có được một 

tinh thần minh mẫn, mà không có tinh thần minh mẫn 

làm sao có thể tiếp thu tư tưởng cách mạng tốt, tư 

tưởng ưu việt xã hội chủ nghĩa tốt được 

 Vì thế muốn sớm trở về với gia đình, xây dựng tổ 

quốc, hàn gắn vết thương chiến tranh, phải có một tư 

tưởng được cải tạo tốt, mà để cải tạo tốt phải có tinh 

thần minh mẫn, để có một tinh thần minh mẫn, cần có 

một thân thể cường tráng khỏe mạnh, mà muốn có một 

thân thể khỏe mạnh cường tráng thì phải HẾT GHẺ, 

muốn hết ghẻ phải có XÀ BÔNG TẮM GHẺ, tôi làm 

luôn một mạch, tôi nói một mạch như trong cuốn Đại 

học,  vật cách nhi hậu chí tri, chí tri nhi hậu ý thành, ý 

thành nhi hậu tâm chính, tâm chính nhi hậu thân tu, 

thân tu nhi hậu gia tê…, bà hú, chẳng phải cái ní nuận 

gì sất, tôi cứ thao thao, mà cũng chẳng phải một thứ 

triết gì, một hơi dài, một lý sự cùn mà gây bí cho tên 

chính trị viên, hắn gỡ gạc 

 - Thế thì xà bông này Mỹ của anh mới có phải 

không, nếu Mỹ của anh mới có, anh ghi vào đây để bộ 

trưởng Nguyễn Duy Trinh liên hệ mua cho anh, giọng 
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gầm gừ, cặp mắt đỏ nhìn tôi chòng chọc, vẫn khái 

đương dĩ khẳng…từ từ nói 

 - Thưa cán bộ, sau khi học chính trị trong nhiều 

bài, tôi được biết chế độ xã hội chủ nghĩa là một chế độ 

ưu việt tiên tiến, nền khoa học xã hội chủ nghĩa là nền 

ưu việt, mà bọn tư bản phải bám theo ăn cắp …kiểu để 

làm, bọn Mỹ tư bản, đã làm được, quân y của nó làm 

được, loại gì đó, thì tôi nghĩ chắc nó cũng ăn cắp kiểu 

hoặc công thức của khối xã hội chủ nghĩa, vì thế tôi 

chắc chắn rằng tôi xin, quân y của quân đội nhân dân, 

quân y của Liên xô vĩ đại, trung Quốc vĩ đại, các nước 

xã hội chủ nghĩa anh em tiến bọ cũng có xà bông tắm 

ghẻ này 

 Đến đây thì hắn bí thật, ní nuận đúng bài vở mác 

lê, hì hì… 

 Chưa chịu thua, để gỡ gạc, tên trung tá này lại lên 

lớp bằng những ngôn từ lập đi lập lại, những ngôn từ 

mà anh em đã qua các trại đều nghe đến nhàm chán, 

suốt một buổi sáng chưởi rủa tôi từ những từ thấp hèn 

nhất, tội nặng nhất, đến trưa cho anh về, tôi phải tiếp 

tục ở lại đối đầu với lão ta thêm 20 phút, rồi về với lời 

hăm dọa cho buổi chiều, 

 Buổi chiều lại tiếp tục, và như thế suốt trong 3 

ngày, tôi cũng chỉ bấy nhiêu, hết ghẻ thì thân thể 

cường tráng, cường tráng thì đầu óc minh mẫn, minh 

mẫn thì tiếp thu tốt, tiếp thu tốt thì ĐƯỢC VỀ, hì hì, 

được về thì mới xây dựng hay làm bất cứ gì cũng được, 

hắn cũng chỉ : Mỹ của anh mới có hay sao, chính phủ 

sẽ liên hệ mua cho anh, lại câu Liên sô vĩ đại, xã hội 

chủ nghĩa tiến bộ vượt…bậc, các nước anh em khối 

Quắc xa qua, v.v… 

 Những lần về nhà nghỉ trưa hoặc chiều tối, vệ 

binh theo rình sau hè, trong nhà có một anh gốc Quảng 

Ngãi, mặt đen lấm lét, hắn sống lâu lên thiếu úy với 

khóa đặc biệt chứ chẳng mấy tài giỏi, ngầm làm ăng 

ten, cứ lảng vảng bên tôi từ hè vào nhà hay đi tắm, biết 

thế tôi cũng chẳng quan tâm, chỉ vu vơ than là ông cán 

bộ không hiểu điều tôi nói hay sao đó…để hắn đi tâu 

lại,  

 Ba ngày, hai buổi tối, sự kiện này nghĩ lại cũng 

vui, chỉ phiền cho anh em cùng trại mà thôi, ngồi nghe 

chưởi đến….chai đít.  

 Tôi được viết lại  “giống như mọi người”, trong 3 

ngày tôi với anh chàng Đặng Ngọc Sơn (chàng này vì 

không có kính cận nên viết chẳng hàng chẳng chữ nào 

ra đường ra lối, lũ nó không đọc được mà bắt viết lại) , 

tôi chuẩn bị ít nước muối, thấm vào cái khăn rồi chấm 

nhẹ lên các trang đã viết, gáy cuốn lý lịch, tôi nghĩ 

chắc chỉ vài năm là cuốn sổ của tôi mục nát… Sau này 

trước khi thả tôi ra, tôi được 1 gói xà bông bột Viso 0,5 

kg với lời nhắn tắm ghẻ để sớm về với gia đình, xây 

dựng tổ quốc…hì hì. 

 Trời bất dung, một lần đi Phú Bổn, tôi gặp lại hắn, 

cánh tay gãy đang băng bột, bước lại hỏi xem đúng hắn 

không, và hắn còn nhớ tôi, dù tôi thì lúc này đã phương 

phi không còn ốm đói như trong tù, hắn lúng ta lúng 

túng, nét mặt coi hãi hùng vì sợ tôi trả thù, nhưng tôi 

xử rất quân tử, chỉ nói câu : ông thắng tôi 1 chuyện nhỏ 

và tôi thắng ông cả trăm chuyện lớn đó nghe, …tôi chỉ 

hắn và nói với mấy người bạn về nhân thân hắn, mấy 

người bạn la to “ đ.m, đập chết mẹ nó đi, sao xe không 

cán bể “cái mỏ bố láo” của nó…”, ngó lại hắn đã ba 

chân bốn cẳng chạy mất dép. 

 

TC 343 

 
 

NGỌT NGÀO TƯƠNG NGỘ 
 

Ơ kìa trăng, ta đã gặp em 

Chút sương mỏng mảnh sắp tàn đêm 

Áo em vẫn đậm màu son phấn 

Gió nhẹ bay bay …rối tóc mềm.! 

 

Ta đứng yên, từng bước tiểu thơ 

Hôm nay em đến nắng không ngờ 

Cho nên nhợt nhạt in đường bước 

Chỉ có lòng ta sáng ý thơ. 

 

Ta ngất ngây tìm lại nụ hôn 

Để nghe vị ngọt thắm qua hồn 

Bờ vai em ấm tay trần thế 

Máu ngược về tim nhịp dập dồn 

 

Vẫn tưởng là mơ em của anh 

Tuổi đời đã úa, sắc phai xanh 

Nhưng tim vẫn nhịp tình thơ lắm 

Ngọt nụ hôn, chim hót trên cành 

 

Em nói lời yêu thật thiết tha 

Vườn anh, nắng bỗng trổ nhiều hoa 

Bước em bên bước anh đầm ấm 

Chỉ tiếc muộn màng ý xót xa… 

 

Một chút duyên, mình đã gặp nhau 

Trọn tình ý đượm gió xôn xao 

Môi em mộng thắm hương huyền ảo 

Tất cả cho anh thật ngọt ngào.! 

 

thy lan thảo 
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Kỷ niệm Quân trường 
    Đi  Phép - Về Phép 
       

 Rồi những tuần lễ giai đoạn Tân Khóa Sinh cũng 

đang từ từ trôi qua. Trong lúc chúng tôi đang tuần tự 

chuẩn bị tất cả mọi sự cho ngày hoàn tất giai đoạn I 

Tân Khoá Sinh (TKS) như bộ quân phục số 2, Alfa cầu 

vai, giày MAP cao cổ, giày đi phép (soulier bas), giây 

biểu chương màu anh dũng, cravatte, mũ caskette, 

v.v… nói chung là tất cả những gì liên quan và xứng 

đáng của một Sinh Viên Sĩ Quan Trường Bộ Binh 

QLVNCH, nay trở thành một trang thanh niên hiên 

ngang của đất nước từ hình thức đến nội dung. Là một 

cấp chỉ huy tương lai. Làm thế nào chúng tôi trở thành 

những chàng trai thế hệ. 

 Nếu ai đó nhận xét hay nói là: “Ối dào mấy tuần 

lễ huấn nhục đó hả? Nó như là giấc ngủ trưa…” hay là 

những tuần lễ đó là một thứ “địa ngục trần gian” có lẽ 

cũng hơi đại ngôn.  

 Tuy nhiên có nằm trong chăn mới biết chăn có 

rận... “Đoạn trường ai có qua cầu mới hay” (Nguyễn 

Du). Quả thật như vậy, khóa học của chúng tôi được 

đào tạo giai đoạn I từ Trung Tâm Huấn Luyện Quang 

Trung trong 3 tháng, thì chút ít anh em chúng tôi cũng 

đã có căn bản về quân sự của một chiến binh. Hơn nữa, 

trong khóa chúng tôi, thời gian công tác chiến dịch 

Chiến Tranh Chính Trị ở vùng 3 Chiến Thuật, rất nhiều 

anh em cũng đã từng tham dự một vài cuộc hành quân 

với các đơn vị mà mình được Phòng hay ban CTCT 

của Tiểu Khu hoặc Chi Khu điều động tới trong thời 

gian công tác... Chẳng hạn như các động tác về cơ bản 

thao diễn, cách xử dụng vũ khí nặng nhẹ, mìn bẫy, về 

truyền tin, kể cả vài kinh nghiệm chiến trường thì một 

số trong anh em chúng tôi cũng ‘rành sáu câu’. Vậy 

mà khi bắt đầu giai đoạn TKS ở Trường Bộ Binh Thủ 

Đức, nghĩa là sau khi chiến dịch CTCT chấm dứt thì 

chúng tôi cứ như là những chàng thanh niên lính mới 

tò te bắt đầu từ ngày mới nhập ngũ. Trở lại những bò lê 

bò càng. Nào là học ôn lại một số bài học căn bản về 

cơ bản thao diễn, chiến thuật, vũ khí, tác xạ, mìn bẫy, 

địa hình, bản đồ, v.v… 

 Tất cả đối với chúng tôi như là mới bắt đầu vậy. 

Mấy ông huynh trưởng khoá 4, 5/72 không đi chiến 

dịnh ở lại Trường làm Huynh Trưởng hướng dẫn, ông 

nào ông nấy “ngầu” hết biết. Không hiểu sao mà các 

đàn anh hướng dẫn rộng họng thế không biết!!! Ông 

nào ông nấy la lô hò hét đàn em vang trời. Thú thật có 

những lệnh lạc nghe rất là kỳ cục, vừa khôi hài vừa lạ 

lùng; chẳng hạn như:  

 - Trang bị chuẩn bị!!!  

 - Chuẩn bị! 

 - Trang bị!!! 

 - Lên! 

 - Trang bị!!! 

 - Xuống! 

 Cứ như thế lên lên xuống xuống vài chục lần cũng 

mệt phờ người. Mà cái trang bị ở đây chính là những 

đồ đạc cá nhân như: Giày, quần áo, quân trang quân 

dụng... tất cà dồn vào trong một các sac marin. Anh 

nào cột chặt đàng hoàng thì không sao. Lỡ mà nó bung 

ra đồ đạc văng vãi tung toé thì chỉ có nước lãnh đủ. 

Thêm vài ba cái chục hít đất rồi mới được gom góp lại 

để tiếp tục bị… hành xác.   

 Mỗi lần tập họp ở sân đại đội, việc đứng nghiêm 

hay thao diễn nghỉ chừng vài ba tiếng đồng hồ là 

chuyện thường. Trong những lần tập họp này thì nếu cả 

người từ trên xuống dưới có lấm lem, ướt át, lăn lộn, 

hít đất, nhảy xổm, bơm dầu là chuyện không có không 

được.  

 Thú thật, lắm khi chúng tôi không còn nhìn ra hồn 

người. Mà bất luận đã vào đây rồi thì bằng cấp giáo sư, 

bác sĩ hay gì gì thì cũng như nhau. Cũng khỏi có vụ 

“con ông cháu cha” luôn!  Khi khổng khi không đang 

đứng tư lự thì thốt nhiên một hồi còi ré lên rồi một 

tiếng quát ở đâu đó vang lên:  

 - Đại Đội tập họp!!!. 

 Thế là mọi người từ trong các phòng tất tả lao ra 

sân Đại Đội (ĐĐ) bằng mọi cách làm sao càng nhanh 

càng tốt, có lẽ lực sĩ chạy nước rút 100m chưa chắc đã 

lẹ bằng. Dĩ nhiên có chàng lẹt đẹt ra sau, lãnh vài chục 

hít đất hay chạy vài vòng sân Đại Đội vừa chạy vừa 

phải la lớn:  

 - Tôi không phải là con rùa, v.v… 

 Đôi khi đang đứng nghiêm như trời trồng thì: 

“ĐỘT KÍCH!”. Thế là cả trăm con người đang như 

những tượng đá sống bỗng dưng lao vào các giao 

thông hào đào xung quanh khu vực của ĐĐ còn hơn 

ma đuổi. Làm sao cho các Huynh Trưởng không theo 

kịp, mà khi đã xuống giao thông hào rồi thì cho dù có 

thế nào đi nữa chớ có dại dột mà ngóc đầu lên. Lãnh 

một đêm dã chiến là cái cẳng. Mà tưởng giao thông 

hào nó sạch sẽ lắm ru? Đủ thứ trò trong đó nhưng chắc 

chắn là cả người ướt đẫm vừa mồ hôi vừa nước tù đọng 

trong đó, vừa hôi hám lẫn đất cát từ đầu tới chân, chưa 

kể là nước tù trong đó lưu trữ từ năm này qua năm 

khác, mà cũng không tránh khỏi khi đã là siêu huynh 

trưởng rồi thì đàn anh các khóa trước hay chính các 

đương sự đang thụ huấn nới đây trong lúc cấp bách đã 
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làm phận sự "tháo nước" trong mình ra. Nào đã thoát 

cho cam?  

 - ĐĐ tập họp!  

 Lại nhào lên trở vào vị trí. 

 - Đàn em dơ dáy lắm. 

 - Đàn em quờ quạng lắm! 

 Ai đời vừa chui từ giao thông hào lên mà cứ làm 

như người ta dắt đào đi dạo phố không bằng. Thế là 

môt màn hít đất, mà một lần hít đất như thế thông 

thường là 50 cái. Chuyện lẻ tẻ đối với anh em chúng 

tôi. 

 Đang đứng giữa hàng...  

 - Ông này! Ai cho ông suy tư? Nhớ đào hả? Chạy 

5 vòng ĐĐ! La to lên: "Tôi không được nhớ đào". 

 - Ông này! Đứng nghiêm mà sao ông đứng kiểu gì 

thế? 5 vòng ĐĐ! Tôi không phải là con cò… 

 - Ông này! Trái này là trái gì? (rõ ràng là trái ớt) .  

 - Trái ớt. 

 - Huynh trưởng nói đây là trái chuối, đàn em ăn 

cho Huynh Trưởng coi!    

 Đố đứa nào bất tuân lệnh.  

 Mà trước khi thi hành lệnh thì phải đứng nghiêm, 

sau khi Huynh Trưởng ban lệnh phải la thật to: Tuân 

lệnh! Rồi thi hành. Thử quên hô 2 chữ "thi hành" coi. 

Thêm vài màn phạt bò hay bơm dầu là cái chắc.  

 Thế đấy, ở đây tôi chỉ kể lại vài nét đơn sơ có lẽ 

chưa mô tả được 1% những gì mà chúng tôi chịu đựng 

trong thời gian huấn nhục. Chưa nói tới là cho dù được 

cử đi công tác như lấy văn thư, lãnh vũ khí, trực nhà ăn 

Sinh Viên… đi từng cá nhân hay tiểu đội, trung đội thì 

cũng phải có người đi ngoài hàng đếm nhịp. mà không 

phải đi đâu nhá. Hễ ra khỏi cổng ĐĐ là…CHẠY và 

CHẠY. Mà phải chạy cho đúng bước đúng nhịp à 

nghe, thử sai coi, lỡ dại ông Huynh Trưởng nào đi 

ngang hay ông Sĩ quan cán bộ nào thấy được là có một 

màn đứng lại, lãnh một chầu phạt ngay lập tức. Hình 

phạt thì muôn hình vạn trạng do các vị đó sáng tác ra. 

Khi toán công tác tới trễ do bị phạt thì nơi mới cũng có 

thể ban cho một hình phạt mới là chuyện không có gì 

phải khiếu nại hay thắc mắc chi sốt cả!     

 Có những lệnh đúng là…lạc; như người ta hay nói 

"lệnh lạc". Nó vừa vô lý vừa khôi hài vừa đủ ba mươi 

sáu kiểu. Nói tới 36 kiểu hả?  

 Đang đứng trong hàng tập họp tự dưng tự lành: 

“Ông này, bạn ông bị phạt mà ông cười được hả? Ông 

sung sướng lắm hả? Chạy 10 vòng ĐĐ. Chạy xong ông 

cười 36 kiểu cho tôi coi”. Đúng là cười như mếu, cười 

ra nước mắt mà không dám cười không dám mếu. 

Đứng trong hàng có mắc cười té đái cũng rán mà nín… 

cười. Nạn nhân thi hành lệnh ngay tắp lự , không một 

phản kháng! 

      Có những cái vô lý, thậm vô lý như vậy mà đố 

đứa nào dám hó hé. Thử thắc mắc coi, lãnh vài đêm dã 

chiến như chơi. Hoạt cảnh một Huynh Trưởng phạt đàn 

em vừa têu tếu vừa khôi hài mắc cười không nhịn được 

mà rán làm sao không được bật ra tiếng cười. Này nhé: 

ông Huynh Trưởng thì chặn đàn em lại, đứng nghiêm, 

cái mông thì ển ển ra đàng sau còn ở phần trên thì bộ 

ngực nhô ra đàng trước theo kiểu "ngực tấn công mông 

phòng thủ" hô hoán hành hạ nạn nhân đang chống tay 

chờ dưới đất chịu hình phạt. 

 Những tưởng là thời gian trôi qua mau lắm nhưng 

phàm những ai đang ở giai đoạn TKS thì sẽ thấy là thời 

gian TKS đó nó dài bất tận dường như  không bao giờ 

có thể chấm dứt hay hoàn tất được vì luôn luôn trong 

tư thế sẵn sàng cho bất cứ tình huống nào.  

 Chúng tôi bị hành xác lắm lúc mệt rã rời, có đứa 

như cái mền rách nhưng chỉ một cơn ngủ ngắn hay một 

thoáng xả hơi là bắt đầu lấy lại phong độ tiếp tục chịu 

đựng cuộc hành xác kế tiếp. Sao mà trong lúc thụ huấn 

con người ta thèm ngủ thế không biết!? Chúng tôi có 

thể ngủ bất kỳ lúc nào dù mưa hay nắng; ngày hay 

đêm, trong phòng hay ngoài bãi. Lúc nào cũng thèm 

ngủ. Điều đặc biệt là dù bị phạt lên phạt xuống, bị la 

lối om xòm. Tất cả anh em chúng tôi đều một lòng như 

nhau: Không hề oán thán hay để tâm oán hận trách 

móc bất cứ Huynh Trưởng hay Sĩ quan cán bộ nào. 

Trái lại anh em chúng tôi còn nhớ ơn mãi mãi về sau.  

 Ấy thời gian huấn nhục giai đoạn Tân Khóa Sinh 

nó như rứa. Có lẽ muốn ghi lại hay mô tả được hết 

những gì mà một chàng trai phải trải qua trong giai 

đoạn TKS trước khi bước vào giai đoạn II Sinh Viên Sĩ 

Quan thì phải viết thành một cuốn sách dày cộm vài ba 

trăm trang. Ở đây tôi chỉ ghi lại vài nét đơn sơ còn 

đọng lại trong ký ức mấy chục năm qua.  

 Sự chuẩn bị cho ngày trọng đại, ngày ghi dấu có 

lẽ không bao giờ phai lạt trong đời một sĩ quan 

QLVNCH. Đó là ngày gắn Alfa.  

        Ai không biết chứ theo tôi thì có lẽ thời gian đẹp 

nhất trong đời một sĩ quan hay đời người là giai đọan 

Sinh Viên Sĩ Quan của các chàng trai thế hệ.  

        Để chuẩn bị cho ngày này, chúng tôi cảm thấy 

thời gian nó đang vùn vụt bày ra trước mắt. Mọi sự bây 

giờ đối với chúng tôi coi như nhẹ hều. Phải chuẩn bị đủ 

mọi thứ từ trong ra ngoài. Bộ quân phục số 2 được lấy 

ra o bế bất cứ lúc nào có thể, từ cái bút nịt, cục đồng 

toòng teng dưới dây biểu chương. Nhất là đôi giày, thú 

thật anh em chúng tôi có đứa nào đã biết hay đã có 

kinh nghiệm về các cách đánh giày đâu. Hỏi đàn anh 

thì mỗi vị mỗi cách, như là trét cirage vào chỗ muốn 

đánh rồi hơ lên đèn cầy rồi lấy bông gòn, thấm tí nước 

rồi chà đi chà lại theo hình vòng tròn một hồi là nó 
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bóng… Nói không ngoa hễ có giờ rảnh là anh em 

chúng tôi lại quay ra o bế đôi giày đến độ có thể soi 

gương được hay có chàng còn diễu là lỡ có con ruồi nó 

đậu lên cũng dám trợt chân rớt xuống luôn. Tại sao? Vì 

rất nhiều anh em giờ phút chót bị cúp phép vì giày 

không đánh bóng. Lúc đó không biết phải nói làm sao? 

Dở khóc dở mếu. 

       Có lẽ trong đời SVSQ không ai quên được cái đêm 

được gắn Alfa. Tất cả đã sẵn sàng cho buổi lễ trọng đại 

này. Nhiều chàng háo hức đến độ no luôn, không 

tưởng đến bữa cơm nhà bàn. Cũng ghi lại đây là trong 

nhà ăn SVSQ có ghi trên tường 2 câu tất đáng ghi nhớ 

đó là: “Tình đồng đội hơn chung rượu ngọt, nghĩa 

anh em hơn chén cơm nồng”.  

 Quả thế mấy chục năm sau cho dù gặp lại nhau 

hay không anh em chúng tôi vẫn vui vẻ mày - tao tình 

nghĩa nồng ấm như xưa. 

        Trở lại đêm Alfa: Phải nói là không ai không háo 

hức, nôn nóng chờ đợi giây phút vô cùng quan trọng 

này. Nhất là những ai đã có gia đình vợ con, còn chàng 

nào đang có đào hay người yêu thì khỏi nói, họ loay 

hoay như gà mắc đẻ. Từ trên xuống dưới, từ trong ra 

ngoài. Bộ quân phục số 2 không có chỗ nào chê được. 

Chỗ xếp pli của 2 cái ống quần, nói không ngoa, ta có 

thể thấy nó thẳng đứng bén ngót, khi vuốt có thể đứt 

tay như chơi. Chúng tôi cứ soi ra soi vào, đứa này săm 

soi cho đứa kia sửa chỗ này, chỉnh lại chỗ nọ sao cho 

thật chu đáo. Từ cổ áo đến cái cravatte, bảng tên bút nịt 

rồi đôi giày, v.v... Làm thế nào khi trình diện các Sĩ 

Quan cán bộ không còn chỗ bắt bẻ để kiếm cớ cúp 

phép. Thực ra không ai muốn làm khó ai nhưng “nhìn 

quân phục biết tư cách” thì điều đó cũng dễ hiểu. Khi  

y phục bạn chỉnh tề, con người bạn cũng trưởng thành, 

đứng đắn đàng hoàng, chững chạc hiên ngang hơn.   

         Nói thì tưởng là lâu lắc chứ anh em chúng tôi 

hoàn toàn chuẩn bị những trang phục cho cá nhân mình 

vào bất cứ lúc nào có thể. Nào là học phòng, đi bãi tập 

theo Đại Đội còn giờ đâu mà lo o bế bộ đồ? Cho nên 

chúng tôi rất bận rộn, tất bật. Đó là chưa nói tới chẳng 

đêm nào được yên giấc. Cứ bắt đầu chìm vào giấc ngủ 

là có màn “ĐỘT KÍCH!”, ít nhất vài lần như vậy một 

đêm. 

       Ngày giờ đã đến. Sau khi trình diện Sĩ Quan Đại 

Đội Trưởng. Mọi sự đều xuôi chảy. Giấy phép xuất trại 

nằm ngay ngắn trong túi quần sau vì khi mặc bộ quân 

phục số 2 thì không có cái gì trong 2 túi áo và 2 túi 

quần trước. Nói của đáng tội, có cái túi quần sau bỏ cái 

bóp vào đó chứ có gì đâu cho kềnh càng, càng gọn nhẹ 

càng tốt.   

         

 Chúng tôi xếp hàng hướng về Vũ Trường Diên 

Hồng quen gọi là Vũ Đình Trường đi đều bước. Lần 

này khi ra khỏi cổng Đại Đội không phải chạy, lòng 

bừng lên nôn nóng rộn rã vì trong giây phút tới đây 

chúng tôi sẽ bước qua giai đoạn II của chương trình 

đào tạo một Sĩ Quan QLVNCH, chúng tôi đang trưởng 

thành lên. Tờ giấy xuất trại từ tối thứ sáu tới chiều chủ 

nhật. Ôi! Còn gì sung sướng cho bằng. Nhất là những 

chàng đã có vợ con hay đang có người yêu “Đứng chờ 

từ đầu ngõ bao giờ”(nhạc Trúc Phương). 

        Cũng không quên nhắc lại ở đây chuyện Tiếp Tân 

của chúng tôi. Số là khoá chúng tôi khi đang thụ huấn 

ở trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung, vì nhu cầu đòi 

hỏi, chúng tôi đã được chia nhau tới các Tiểu Khu 

thuộc Quân Đoàn 3 để cộng tác với các đơn vị Chiến 

Tranh Chính Trị của các Tiểu Khu về Hiệp Định 

ngưng bắn Paris. Lắm chàng cũng đã làm quen với khá 

nhiều em gái hậu phương và các mối tình đang dần dần 

nảy nở. Khi chúng tôi trở lại quân trường nhiều anh đã 

nhờ KBC 4100 làm con nhạn nối kết giữa 2 bên cách 

trở đôi đàng. Chính vì thế mà thời gian TKS không 

phép tắc gì cả, được ngày chủ nhật Khu Tiếp Tân mở 

cửa, nhiều anh hẹn đào lên gặp. Lắm anh đào hoa một 

lúc năm ba cô là chuyện thường, phải hẹn giờ cho từng 

cô. Lỡ dại, các cô không biết nhau, không bảo nhau 

không hẹn mà cùng lên gặp một lúc thì quả là khó xử à 

nha!!! Có khó gì đâu. Kiếm một thằng bạn độc thân 

con bà phước làm Tô Tần, Lê Lai cứu chúa, xài chiến 

thuật trì hoãn chiến để khi chàng tiễn nàng trước về thì 

ta bàn giao nàng sau cho khổ chủ, vậy mà lâu lâu cũng 

“bể diã” thì rán uốn ba tấc lưỡi thanh minh thanh nga 

sao cho êm xuôi trót lọt. Còn hậu quả ra sao thì chỉ có 

người trong cuộc mới giải đáp được.   

        Khi chúng tôi đã vào vị trí, một tiếng hô dõng 

dạc: “Quỳ xuống, các tân khoá sinh”.  Sau khi ban 

huấn từ; vị chỉ huy trưởng Trường Bộ Binh lên tiếng: 

“Tôi long trọng đặt tên cho khoá các anh là Khoá 

8B+C /72/SVSQTBTX”. Tiếng pháo lệnh nổ “ĐÙNG” 

một tiếng thật lớn giữa không trung vắng lặng của màn 

đêm đang bao phủ chung quanh chúng tôi. Rồi cả Vũ 

Đình Trường như bùng lên hội hoa đăng: Lý do các trái 

sáng được cột vào các thân cây dương sau lưng chúng 

tôi được bật sáng lên cùng một lúc tạo cho bầu khí thật 

trang nghiêm long trọng. Ở thế quỳ, chúng tôi được 

khoá đàn anh là khoá 5/72 từ đàng sau tiến tới rút cặp 

Alpha bỏ ở túi quần sau gắn lên 2 cầu vai. Từ giờ phút 

này, chúng tôi chính thức trở thành SVSQ của Quân 

Lực VNCH.   

       Chỉ trong giây lát chúng tôi lớn hẳn lên, trưởng 

thành ra và hiên ngang với đời. Từ nay chúng tôi quả 

tình hãnh diện mình là những chàng trai thế hệ. Thế hệ 
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đấu tranh xây dựng và gìn giữ đất nước. Chuyện gì 

đang xảy ra xung quanh tôi cũng chẳng còn để ý tới 

nữa. Bây giờ tất cả chỉ còn nao nức làm sao tiến ra 

cổng số 1 càng nhanh càng tốt. Đa số anh em về 

Saigon nên sẽ dùng xe GMC của trường làm phương 

tiện di chuyển. Dĩ nhiên các nơi chúng tôi lên xuống xe 

để đi phép đều có những toán SVSQ khóa đàn anh hay 

đàn em đã được gởi tới trước để giữ an ninh trước đó 

vì đâu có thể tin được bọn Việt cộng tráo trở khôn 

lường. Chúng bị đồng bào ta coi như là bọn khủng bố, 

bọn bất lương lưu manh còn hơn lũ cướp ngoài vòng 

pháp luật.  

        Với tờ giấy phép xuất trại trong tay, chúng tôi như 

mở cờ trong bụng, sau buổi lễ gắn Alfa là vài ngày 

phép tha hồ dung dăng dung dẻ với vợ con, cha mẹ, 

anh chị em nhất  là với người yêu hay bồ bịch gì đó 

cho bỏ những ngày gian lao gian khổ lẫn nhớ nhung. 

        Tôi đi vội ra cổng số 1, thấy có chiếc xe lam đậu 

sẵn trên đó cũng đã có vài chàng SVSQ đang ngồi 

chễm chệ trên đó để ra ngã tư xa lộ Saigon - Biên Hòa 

đón xe về Biên Hòa. Tôi thì về làng đại học Thủ Đức, 

cũng gần nhưng về với gia đình ai mà không mong.  

  Xuống xe, chỉ vài trăm bước là về tới nhà; với tôi 

bây giờ vài cây số lội bộ coi như đi dạo mát thì vài 

trăm bước có xá gì? Tới cổng nhà, thấy cổng đóng then 

cài, tôi lay cánh cổng, con chó KiKi thấy lạ xổ ra cổng 

sủa, nhưng khi thấy hơi quen của tiểu chủ, nó rít lên 

vài tiếng và quẫy đuôi mừng.  

       Người ra mở cổng là người anh bà con tôi, có lẽ 

giờ này cũng khá khuya nhưng anh ta còn thức khuya 

để học bài vì anh đang chuẩn bị đi Mỹ du học. Anh ta 

ngó tôi như là gặp ai kia ở đâu rớt xuống vậy đó, tôi 

vội lên tiếng cho anh ta khỏi bỡ ngỡ. Vào trong nhà 

tưởng là cả nhà đi ngủ lâu rồi ai dè hôm nay là thứ sáu 

Tuần Thánh, cả nhà tôi đều đi ra nhà thờ (nhà tôi ở 

trong một xứ đạo Bắc Kỳ di cư) chỉ còn mình mẹ tôi ở 

nhà coi nhà. Mẹ tôi vẫn chưa ngủ mặc dầu cũng khuya 

rồi. Thấy tôi về bà mừng mừng tủi tủi, nét vui mừng lộ 

rõ trên khuôn mặt già nua. Thoáng thấy mẹ tôi quay đi 

đưa tay quệt nước mắt. Ô hay! Buồn người ta đã khóc 

rồi, vui người ta cũng khóc. Thế là làm sao. Còn tôi thì 

sau gần 2 tháng gặp lại mẹ lòng cũng rộn rã khôn tả.  

 - Con có đói không? Mẹ kiếm cái gì ăn nhé. Ấy! 

 Các bà mẹ VN lúc nào cũng chỉ lo con cái nó đói, 

hay là cái đói cái ăn nó ảnh hưởng vào tiềm thức của 

người VN từ đời này sang kiếp khác chăng? Mẹ tôi 

hỏi. 

 - Thưa mẹ, con không đói đâu mẹ à.  

 Tôi trả lời mẹ, quả thật tôi có đói tí nào đâu mặc 

dầu buổi chiều vào nhà ăn Sinh Viên tôi no ứ lên tới 

cổ, không đụng tới một miếng. Vì niềm vui ĐI PHÉP 

nó xâm chiếm hết mọi cái rồi. Dường như các anh em 

xung quanh tôi đều mang chung một tâm trạng như 

nhau cả. Nhất là chuyện nôn nóng gặp lại người yêu nó 

còn tăng lên gấp bội! 

 - Mẹ à, con lại đằng này một chút nhá.  

 - Bố anh!!! Mới về nhà chưa nóng chỗ đã vội biến 

sang nhà người ta phải không? 

 Mẹ tôi mắng yêu. Thực ra chuyện tình của chúng 

tôi thì cả 2 gia đình đều biết và chỉ đợi chúng tôi quyết 

định lên tiếng chính thức là mọi thủ tục sẽ được tiến 

hành theo tục lệ, theo truyền thống và luật lệ tôn giáo 

cũng như ngoài đời. Tuy nhiên trong suốt thời gian đi 

chiến dịch, chứng kiến những cảnh bom đạn, thương 

tật chết chóc rồi tang tóc trong chiến tranh tàn phá đất 

nước làm cho tôi e dè và lo ngại.  

      Chiến tranh càng ngày càng lan rộng khốc liệt, các 

vành tang trắng càng ngày càng gia tăng và thêm bao 

nhiêu cảnh chia ly đoạn trường. Bao nhiêu trẻ thơ vô 

tội trở thành mồ côi và người phụ nữ trẻ còn đang tuổi 

học sinh một sớm một chiều trở thành góa phụ.      

        Thôi, nghĩ ngợi làm gì cho nó già người đi, 

chuyện ngay trước mắt là làm sao gặp Ng. càng sớm 

càng tốt cho bỏ nhớ nhung. Tôi để nguyên bộ quân 

phục số 2 (đi phép) rảo vội bước về phía giáo đường.  

        Tới trước cổng nhà thờ, vào những ngày này, giáo 

đường diễn ra rất nhiều nghi thức lễ lạc. Hình như bộ 

quân phục số 2 tôi đang mang trên người có vẻ khá lạ 

lẫm với mọi người hay có cái gì đặc biệt ra sao mà 

thiên hạ cứ nhìn tôi chằm chằm. Một vài em bé nhận ra 

tôi bèn hét tướng lên: “Ê! Tụi bay ơi, anh Linh về”. 

Thế là một vòng người vây quanh tôi, các em hết sờ, 

nắn, lại nắm nắm chân tay tôi coi bộ lạ lùng hết sức. 

Không ngờ mình mới rời khỏi nơi đây mấy tháng thôi, 

mà sao coi như lâu lắm vậy. Một đoàn con gái trờ tới, 

tôi nghe có tiếng thảng thốt: “Anh Linh phải không?”. 

Đúng là giác quan thứ sáu của những người đang yêu 

nhau, đang nhớ nhau. Quên hết mọi cảnh vật lẫn mọi 

người xung quanh, tôi bước như chạy tới bên nàng 

đang cùng với một vài chị bạn vừa tập hát ra (nàng ở 

trong ca đoàn nhà thờ). Chúng tôi tự động tách rời khỏi 

đám đông tay trong tay dắt nhau ra hỏi khuôn viên 

thánh đường. 

       Thú thật, khoác tay nhau dung dăng dung dẻ đi với 

nhau nhưng cũng chẳng biết đi đâu. Muốn nói với nhau 

bao nhiêu điều nhưng biết nói cái gì trước, cái gì sau 

hay cái gì cũng muốn nói ra cho bằng hết hầu bỏ nhớ 

nhung. Thôi thì... cứ quàng tay nhau rồi im lặng cho 

niềm hạnh phúc nó lan dần vào xương tủy, vào tâm 

khảm và tràn ngập 2 tâm hồn. Bỗng nàng thốt trong hơi 

thở:  
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 - Nhớ anh quá hà mà cũng ghét anh quá đi mất 

thôi!. 

 Sao lạ vậy hè ? Đã nhớ mà lại ghét. Cái tình cảm 

con người ta thật khó hiểu, tôi cũng đâm ra ngây ngây 

dại dại trong cái choáng ngợp của tình yêu khi dạo 

bước bên nàng.  

 - Anh cũng nhớ em quá sức, nằm mơ còn thấy 

dáng em nữa.  

 Tôi hơi phóng đại một tí vì trong thời gian huấn 

nhục, có lúc nào đó được nghỉ ngơi một chút là lăn ra 

ngủ như chết.  

 Hai đôi chân cứ lần hồi bước chung với nhau 

nhưng hình như bước chân của tôi lúc nào cũng trội 

hơn nàng một chút làm nàng cứ phải níu cánh tay tôi 

lại. Để giảm lại bước chân  quen… chạy, tôi đưa cánh 

tay rắn chắc kéo nàng sát bên vai mình, nàng để yên 

nhưng có vẻ hơi run run... 

 - Em có cảm thấy lạnh không?  

 - Bên anh em thấy ấm hẳn lên mà sao cả mấy 

tháng trời chẳng có tin tức gì của anh cả, em lo quá, 

hỏi thăm mấy em của anh thì họ cứ nói là anh vẫn đang 

học ở quân trường. Sao không viết cho em mấy hàng 

để em khỏi lo? Nàng hỏi một thôi một hồi.  

 Thú thật, tôi cũng hơi sơ ý, không một lời một chữ 

cho nàng. Vì nghĩ mình gần nhà, nếu cần gì chỉ cần 

nhắn vài người quen là… xong. Vậy mà cũng không 

xong. Không hẹn mà cùng khoác tay nhau thong thả về 

phía nhà nàng. Thú thật mấy tháng trời đây là giây phút 

thoải mái nhất, hạnh phúc nhất, êm đềm nhất mà tôi 

đang được hưởng!!! 

     Hai chúng tôi bước qua cổng để vào sân nhà nàng. 

Dường như tin đồn tôi về phép cũng đã được chuyền đi 

khá nhanh. Thấy trong nhà còn có người thức, thì ra 

ông bố nàng cũng chong đèn ngóng con gái và chàng 

rể tương lai. Thấy ông ra mở cửa, tôi vội lên tiếng chào 

và xin phép thì ông vội lên tiếng: 

 - Tôi đã gặp bố anh ở nhà thờ, mà ông cũng đã 

biết anh về phép rồi.  

 Số là bố tôi và bố nàng là bạn hàng xóm và 2 ông 

cũng rất nhiều lần hay bàn chuyện thời sự với nhau. 

Tôi lí nhí mấy câu trong miệng cho phải phép và xin 

ngồi ngoài hàng ba cho thoải mái nhưng ông nói liền: 

 - Vào trong nhà này mà ngồi, kẻo đêm sương 

xuống nhiều không khéo lại bị cảm. 

 - Cám ơn ơn Bác, tụi con ngồi ngoài hàng ba cũng 

được rồi.  

 Ông không nói tiếng nào, khép hờ cánh cửa lớn 

rồi thấy trong nhà tắt đèn. 

 Ngoài hàng ba có xây một balcon để vừa trang trí 

vừa tránh mưa nó hắt vào nhà. Tôi chỉ cần nhón người 

lên một tí là đã thượng lên đó rồi, nhưng trước khi ngồi 

trên đó, tôi ôm ngang hông nàng và đỡ nàng ngồi trên 

đó trước. Sau đó mới tới phiên tôi. Nàng e dè kéo vạt 

áo dài phía sau tránh cho khỏi nhăn, hình như đây là 

thói quen của người phụ nữ Việt Nam mặc áo dài mỗi 

khi ngồi xuống thì khẽ kéo vạt áo sau ra trước hay thả 

dài ra sau cho khỏi nhăn mà cũng cho kín đáo. Tôi ngồi 

kế bên nàng, đưa tay quàng lên vai nàng và kéo nhẹ cả 

thân mình nàng sát vào người tôi. Dường như bây giờ 

chúng tôi hoàn toàn dành cho nhau mọi âu yếm ân cần.  

 - Em!   

 - Dạ ! Gì vậy anh?  

 - Yêu em quá đi mất thôi!  

 - Em cũng vậy.  

 Nàng nói nhẹ như hơi thở và ngước mắt nhìn tôi. 

Hai ánh mắt gặp nhau chan chứa biết bao nhiêu điều 

không cần nói cũng đủ hiểu ngầm. Cặp mắt nàng long 

lanh như 2 giọt sương.  

 Tôi hôn nhẹ lên trán nàng mà đã hơn một lần, tôi 

nói đùa là cái trán này vừa thông minh, vừa bướng 

bỉnh, vừa dữ dằn... nhưng bản lãnh lắm đây. Lần đó tôi 

bị nhéo một trận tím bầm cả cánh tay. Nàng cứ để yên 

như tận hưởng hạnh phúc đang tràn ngập. Tôi tiếp tục 

hôn lên đôi mắt nàng, đôi mắt mơ màng ướt rượt long 

lanh như hai hòn bi ve làm say đắm lòng người. Tôi 

cảm thấy hơi thở dồn dập của nàng qua lồng ngực. Hôn 

phớt nhẹ lên môi nàng, chợt nàng đẩy vội tôi ra:  

 - Không được đâu anh, Tội chết!  

 Tôi cũng cảm thấy mình thiếu tự chủ. Quả thật, 

khi 2 người trẻ đang yêu nhau thì sức sống nó hừng 

hực từ thể xác lẫn tâm hồn cả hai phía. Mọi cảnh vật 

xung quanh dường như vô nghĩa. Nếu có phép mầu nào 

đó làm cho cái kim đồng hồ nó quay ngược, thì quả là 

điều huyền diệu với tôi. Cảm thấy đêm cũng đã quá 

khuya rồi mà càng lúc sương đêm càng xuống nhiều. 

Dù không muốn nhưng việc gì cũng vậy. Cũng có lúc 

phải chia tay. 

 - Đêm khuya quá rồi! Thôi em vào nghỉ đi rồi mai 

mình còn nhiều thời gian dành cho nhau, Anh sẽ xin 

phép bố mẹ em, mình sẽ đi với nhau một buổi.  

 Dù không muốn, chúng tôi cũng bịn rịn chia tay 

nhau, tôi còn nhắn với nàng là cho tôi gởi lời chào bố 

mẹ nàng. Nắm tay nhau mà không muốn rời, tôi kéo 

nàng sát vào thân mình rồi một cách tự nhiên 2 cặp 

môi gắn chặt nhau không thể dứt được. Thời gian 

không gian quanh chúng tôi như đứng lại. Nàng lả 

người đi trong vòng tay tôi, hơi thở dồn dập đứt quãng. 

Hơi thở nàng gây cho tôi như quyến rũ, như say đắm 

như quay cuồng. Khi rời môi nhau chúng tôi giống như 

2 người say rượu hay đúng hơn là 2 kẻ đang say tình. 

 Rời nhà nàng, lòng tôi chợt bừng lên nỗi rộn rã, 

hạnh phúc tràn ngập! Niềm hạnh phúc sống bên cha 
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mẹ, anh em, với người yêu và cả với quê hương bao 

trùm quanh tôi. Vạn vật đáng yêu quá chừng!!!  

 Tôi phải làm gì đây cho xứng đáng với niềm tin 

của mọi người? 

                                                                                    

CSVSQ VŨ  NGỌC  LINH   311 

 

 
       

Ngày Anh Rời Tăng Nhơn Phú 
 

Mai rời Tăng Nhơn Phú 

Đừng quên em nghe anh! 

Mai rời Tăng Nhơn Phú 

Bỏ người thơ... sao đành? 

 

Anh đi, trời Thủ Đức 

Sẽ buồn hơn hôm nay 

Em cười vương mắt đỏ 

Sương gió ngàn, mưa bay 

 

Vai ba-lô tay súng 

Xa quân trường ngày xưa... 

Những đồi cao, lũng thấp 

Những con đường sáng, trưa 

 

Bao giờ ra đơn vị 

Nhớ thư về cho em 

Ở đây em cầu nguyện 

Anh chiến đấu bình yên Bao giờ ra đơn vị 

Nhớ thư về cho em 

Ở đây em cầu nguyện 

Anh chiến đấu bình yên 

 

Giã từ Tăng Nhơn Phú 

Màu Galon đen buồn 

Alpha vàng rạng rỡ 

Có nghe hồn vấn vương? 

 

Trả em chiều hò hẹn 

Đêm cuối tuần bên nhau 

Những vòng tay, ánh mắt 

Những môi cười xôn xao 

 

Bao nhiêu buồn em nhận 

Vạn lời sầu em mang 

Cho người trai sương gió 

Đường quân đi huy hoàng 

 

Xa rồi Tăng Nhơn Phú 

Là ... xa em sao anh? 

Cho tình yêu con gái 

Nghe lệ nhòa mong manh. 

 

 
 

Tình Khúc Cư-An 1 
 

Em viết hoài những bài thơ Thủ Đức 

Gửi riêng mình sao chẳng có hồi âm? 

Để trường tan, cô trò bé khóc thầm 

Tay che nón nghe ngỡ ngàng... biết mấy! 

 

Áo Cư An đã mịt mù quan tái 

Alpha vàng chừ trú đóng phương xa 

Galon đen giờ lấm bụi hoen nhòa 

Rừng biên giới, quên thư về hậu tuyến 

 

Mình ruổi dong tháng năm dài chinh chiến 

Em biết rồi, sao vẫn trách ... kỳ ghê! 

Chiều cuối tuần hồn cứ ngỡ mình về 

Khi thấp thoáng nghe quen màu áo cũ 

Mình biết không trời mùa thu hậu cứ 

Em nhớ mình nên mắt đỏ, môi khô 

Gió cũng buồn nên gió rít bơ vơ 

Lá se úa nên hồn em cũng úa 

 

Cô sinh viên chả còn chăm ngoan nữa 

Vào giảng đường cứ viết mãi thơ suông 

Phố Duy Tân hiu hắt lệ em hờn 

Và trường Luật cũng bơ vơ từ đó... 

 

Tại em gái thương hoài người sương gió 

Nên còn yêu quân trường cũ mình qua 

( Alpha vàng – Trai Thủ Đức hào hoa 

Cho khờ dại hồn thơ người phố thị) 

 

Mình có trách sao em hoài ủy mi? 

Thôi đừng hờn “ thi sĩ “ nữa mình ơi! 

Mai mình về em đền vạn hôn môi 

Cho áo chiến lãng quên đời gian khổ. 

 

MH Hoài Linh Phương 
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Kỷ Niệm Quân Trường - Về Phép 

 

 Hôm ấy chiều thứ bảy màu vàng, ráng nắng nhẹ 

nhàng dọc theo con đường Tú Xương êm vắng. Những 

chiếc xe hơi nhà binh GMC vừa thắng lại két để thả 

các sinh viên sĩ quan quân trường Thủ Đức về phép 

cuối tuần. Một tiểu đội khóa đàn em quân phục tác 

chiến, nón sắt giày trận, súng M16 vội nhảy xuống 

trước và tỏa ra khắp nút chặn để làm an ninh bãi đáp. 

 Thằng huynh trưởng mặc bộ đồ lễ màu vàng, đội 

kết-pi đeo cà vạt mà phần dưới được nhét vào áo ở 

dưới nút thứ hai, người từ chân trở lên đến tóc đều 

được đánh bóng kỹ lưỡng như tấm gương soi, kêu vói 

thằng đàn em: 

 - Đàn em ...lại đỡ huynh trưởng xuống cái coi? 

 Thằng đàn em cầm súng tần ngần: 

 - Sao huynh trưởng không nhảy xuống? 

 - Huynh trưởng nhảy xuống ...nhăn quần sao? 

 Thằng đàn em quay ngoắt người, lầm bầm: 

 - Mầy về phép, tao còn phải trở lại quân trường 

mà còn ...cà chớn! 

 Những con đường nơi bồn binh Dân Chủ có năm 

ngã rẽ ấy bỗng chốc ngộp đầy áo vàng Thủ Đức. Trời 

chiều chưa hoàng hôn đã biến ngay thành một Đại Lộ 

Hoàng Hôn. Tiếng nói giọng cười sảng khoái trổi lên 

ầm ỉ. Nhiều thân nhân chạy xe gắn máy đã nối đuôi 

đoàn xe về phép mãi từ ngoài xa lộ chỗ ngã ba Hàng 

Xanh cho tới tận điểm đổ quân. Gặp lại nhau sau mỗi 

hai tuần lễ quần thảo với cát bụi sao mà vui ghê quá! 

 Nhóm tụi tôi sáu đứa vội vã băng ngang qua 

đường để đón xe về nhà thì gặp ngay một nhóm nữ 

sinh trường Regina Pacis áo đầm ca rô xanh đen đi 

ngược lại. Tụi tôi nghe loáng thoáng " , lính Marốc 

mấy bồ ơi!" "Ừ, đen thui hà!". 

 Thằng Mạnh Tôn, bạn tôi, còn có biệt hiệu là Ngộ 

Không bèn "thắng" lại liền. "Xin lỗi các cô gọi tụi tui 

là lính gì?". Một giọng lanh lãnh vang lên "Chà dà". 

Thằng Mạnh Tôn thối lui lại một bước. Con nhỏ này 

tướng bự con, sống mũi hình như có nét gẫy giống như 

các võ sĩ quyền Anh, tóc nó hơi vàng giống như người 

Pháp thiệt chứ chẳng chơi. 

 Thằng Tòng Mai dáng người mãnh khảnh kéo tay 

thằng Mạnh Tôn. "Nghe lời tớ, cắn lưỡi bỏ qua đi bạn 

hiền ơi. Mấy con vịt này chưa thấy nước thì chưa biết 

ngộp". Bên kia có cô cắt tóc bum-bê bước ra nghinh 

nghinh "Anh nói ai là ...dịt?". Thằng Tòng Mai xá một 

xá "Dạ, tại mới được về phép lần đầu trong đời, em 

mừng quá em nói lộn". "Đi đi..." Cô như là võ sĩ đuổi 

tụi này đi đi. Đi thì đi chớ, tụi tôi đánh thùng xa băng 

ngang qua đường nơi có mấy chiếc xe lam đang đợi. 

 

 Trên chiếc xe lam đã có bốn cô nữ sinh mặc áo 

dài trắng khép nép ngồi chờ. Tụi tôi sáu đứa định leo 

lên thì bốn cô lại dợm bước xuống. Thủ Đức tấn công 

kiểu này thì ai mà chịu nỗi? Thằng Điệp Tú mà tụi tôi 

hay trù nó xuống Hạ Sĩ vội xua tay lọng cọng: 

 - Mấy cô cứ ngồi trên xe. Tui ...đu 

 Tướng nó bự con mà đòi đu xe không khéo lại 

hổng lên bánh trước. Thằng Khăn Xanh cũng đòi đu xe 

như thằng Điệp Hạ Sĩ. Trận chưa xáp lá cà mà đã có 

hai thằng muốn tòng teng. 

 Rốt cuộc xếp hết vào ngồi, mỗi băng năm người. 

Thằng Trần Bình Nam bị đẩy vào trước ngồi kế bên 

con gái, mặt nó xanh lè. Nó thề khi tới nhà xuống xe, 

nó phải vào quán phở Cao Vân làm một thau phở gầu 

gân thứ thiệt mới hết run.  

 Như vậy băng ghế bên kia là bốn cô nữ sinh và 

một Trần Bình Nam. Băng ghế bên đây là năm húi cua 

tóc trụi lủi vì nón đã được gỡ xuống kẹp vào nách trái 

theo đúng quân phong. 

 Mọi lần có thêm thằng Trường Sang nữa nhưng 

tuần này nó bị cúp phép vì tội viết tên em bằng thuốc 

súng. Nó khựi nguyên một băng đạn M16, quăng bỏ đi 

đầu nhọn, trút thuốc súng xuống nền xi măng thành nét 

chữ tên em diễm lệ, dí đầu điếu thuốc vào, ngọn lửa 

xanh tình yêu trong sáng phừng lên rực rỡ đưa mộng 

anh vào mơ, đưa thân anh thước mấy vào tù, tù quân 

cảnh 301 trong quân trường. Và có thêm thằng Vũ 

Linh, cũng bị cúp phép. Tội là vì ...dùng súng gọi tên 

người yêu. Súng thực tập thường dùng đạn mã tử, bắn 

ra yếu xìu kêu bẹp bẹp chứ chẳng hùng hồn oành oành 

như đạn thật. Vũ Linh nhà gần quân trường, người yêu 

dịu dàng cũng ở chung cùng xóm. Hôm ấy thực tập gần 

nhà, Vũ Linh chỉa súng hướng người yêu bắn ám hiệu 

3-3-2 có nghĩa là a...n...h - y...ê...u - e...m 

 Vũ Linh tỏ tình gọi nhớ bằng tiếng đạn mã tử bẹp 

bẹp bẹp. 

 Ông Đại Đội Trưởng hỏi lý do bắn? Vũ Linh nói 

trớ đi là "Em tập bắn con cào cào". Con cào cào đưa 

Vũ Linh vào nhảy xổm hít đất trườn bò, nghiêm nghỉ 

suốt đêm oằn oại dã chiến. Cộng thêm vào là một tuần 

cúp phép. Tên người yêu nhiều khi không nên gọi lớn 

ầm ì. Mà chỉ nên thầm thì em yêu dấu. 

 Trên chiếc xe lam hai băng ngồi đối diện nhau 

thật gần và thật im lặng. 

 Băng húi cua vò đầu trọc lóc nhìn băng tóc dài bối 

rối. Băng tóc dài kéo tóc phủ ánh tình si. Cả hai băng 

đều bối rối, đều si mê. Muốn nói gì lắm để quen em. 

Muốn nghe gì lắm để mượn kết-pi anh đội ké. Nhưng 

im lặng vẫn còn. Tiếng xe lam vẫn xịt xịt máy nổ. 

 Bỗng thằng Hạ Sĩ Điệp la lên: 
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 -Tao bắt nhịp tụi bây ca theo nha ...♪♪ đường 

trường xa, con chó nó tha con gà ...♫♫ 

 Và 6 giọng cơm nhà bàn ồn ồn trổi lên ...đường 

trường xa. Sáng kiến cùng nhau hợp ca một bài để 

khỏa đi nỗi bối rối ngượng ngùng trước mặt người đẹp 

của thằng Điệp Tú quả là thần sầu quỷ khốc. Xưa nay 

người ta vẫn dùng nhạc để tỏ tình đó mà? 

 Nhưng có một thằng không chịu cùng ca như bạn 

bè mà nó chỉ nhìn chăm chăm vào cô nữ sinh đối diện, 

khiến cô mắc cỡ quá ể cúi mặt xuống nhìn băng ghế và 

hay tay cô khựi lia lịa cái chỗ rách của ghế, lôi lên từng 

cục nệm mút cao su nho nhỏ, cô vò vò rồi búng xuống 

sàn xe. Tiếc rằng trên xe lam không có lá me cho cô 

bứt. Quê nhà của sinh viên sĩ quan Mạnh Tôn Ngộ 

Không, các cô thôn nữ cắt lúa cắt đứt ngón tay cũng 

bởi cái nhìn của nó. Nay trên chuyến xe lam, cái băng 

ghế nệm thoáng chốc trở thành băng gỗ thì cũng chẳng 

lạ gì? 

 Xe lam dằn vật gập ghềnh trên đại lộ Trần Quốc 

Toản đưa đẩy cuộc làm quen của tuổi trẻ gần lại với 

nhau thêm chút nữa. Một cô bạo dạn hỏi: 

 - Sao các anh không ca nhạc tình mà ca nhạc ... 

hành quân? 

 Cô ơi, cô không biết rằng. Với lính thì chuyện chi 

cũng là hành quân. Đi dài trên các bãi tập quân trường 

dưới cơn lửa rực hay trèo lên đồi ở vùng cao nguyên 

quê hương hoặc lội xuống ruộng ở đồng bằng đầy sình 

ngập thì đó là những cuộc hành quân gìn giử quê 

hương. Đi vào lòng cô thì tụi tôi cũng như đi hành 

quân vậy. Những tuổi trẻ đã trả lại sách vở cho nhà 

trường thì còn đâu thơ phú họa vần? Làm sao còn được 

nét dịu dàng để họa khuôn cô kiều diễm? 

 Đột nhiên có một giọng nói ấm áp rụt rè nổi lên: 

 - Tôi có thể ca các cô nghe bài ...phố núi đầy 

sương, trời phủ thật gần ...nha? 

 Tuấn Tài với giọng trầm ấm trời cho đã đưa 

chuyến xe lam lên đến tận Pleiku có phố núi cao, phố 

nhỏ đi dăm phút đã về chốn cũ. Phố có cuộc tình đất đỏ 

quánh gót giày và gót em tôi. Có sơn pháo việt cộng 

ngày đêm ra rả phá nát những cuộc tình thơ. Có những 

thèm muốn tham lam của Bắc Việt. Tan nát một đời. 

 May mà có em đời còn dễ thương. 

 "May mà có bốn cô trên chuyến xe lam đã cho 

anh em tụi tôi một ý nghĩa vô cùng cảm xúc nhân kỳ về 

phép này. Chẳng hay các cô tên gì và học trường nào, 

lần phép sau anh em tụi tôi đến đón?" Cuối cùng thì 

Trần Bình Nam đã bớt xanh mặt và lên tiếng dọ hỏi. 

 Các cô cũng trở nên dạn dĩ hơn, liếng thoáng: 

 - Tụi này học ở Phan Sào Nam, học dở lắm! Lớp 

đệ nhị. Tên bốn đứa tụi em gom lại là Như, Hoa, Mười, 

Giờ. 

 Như Hoa Mười Giờ. Hẹn các cô, năm giờ chiều 

thứ Bẩy hai tuần sau, tụi tôi sẽ đến đúng chuyến xe lam 

này. Hy vọng thằng Sang và Vũ Linh không bị cúp 

phép nữa. 

 Xe vụt qua, thoáng thấy bóng áo vàng Thủ Đức 

đang lửng thửng đẩy chiếc xe Honda Dame chết máy 

cùng một bóng áo dài tha thướt đi kề bên trên lề 

đường. Thằng Quan Nguyễn. Hình như xe nó bị chết 

bu-gi thì phải. 

 Thôi kệ, đào đi kế bên, cần gì phải vội? Xe hư, đi 

bộ bên nhau, con đường tình càng dài hơn đầy thắm 

thiết. 

 Huynh trưởng cứ đẩy xe đi, không cần tụi này phụ 

giúp. Huynh trưởng đẩy cuộc tình của huynh trưởng 

mình ên cho vừa lòng. 

 Nhưng nếu huynh trưởng gò lưng đẩy cỗ xe Quốc 

Gia thì... 

 Tụi này sẽ xúm nhau phụ bằng tất cả nhiệt thành 

của tuổi đôi mươi và ...mãi. 

 

Kiến H i 344 

 

 
 
  

Kỷ niệm 40 năm 
 

Tôi với bạn một thời chinh chiến 

Thuở đao binh xếp bút lên đường 

Gặp nhau ở Quang Trung và Thủ Đức 

Bỏ lại sau lưng mái ấm tình thương 

Ngày hai buổi cùng nhau luyện tập 

Đường còn xa đếm bước quân trường 

Ba lô gánh nặng tay ghì súng 

Hẹn một lòng giử lấy quê hương 

Rời trường mẹ ra đi bốn hướng 

Ra chiến trường đổi lấy máu xương 

Đem thân xác cản ngăn loài quỷ đỏ 

Than ôi một ngày quê hương bỏ ngõ 

Giặc tràn về mang cảnh điêu linh 

Tôi và bạn như bầy chim vỡ tổ 

Đứa tù đày đứa cách biệt đại dương 

Bốn mưoi năm xa cách mấy phương trời 

Ngày sum họp buồn vui lẫn lộn 

Cho một lời Bất Khuất vẫn trong tôi. 

 

CSVSQ Nhan Điểm Phước 352 
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Kỷ Niệm Quân Trường - Cúp Phép 
 

CSVSQ Vũ Ngọc Linh 31 

 

 
 

 Phàm ai đã đi lính mà không biết tới vụ đi phép 

thì chắc không phải là lính rồi đa . Hay là có sự gì 

không ổn đó nghe. Tuy nhiên nói tới chuyện lính tráng 

với mấy cậu thư sinh mặt mày non choẹt, búng ra sữa 

tối này cặm cụi với mấy cuốn sách toán, vạn vật hay 

tâm lý đạo đức, triết học thì cũng như nói chuyện với 

đầu gối hoặc là hỏi mượn thầy chùa cái lược. Ai cũng 

biết tuổi đôi tám đôi mươi là tuổi đẹp nhất của cuộc 

đời. Đã có biết bao nhiêu bài hát được sáng tác để ca 

tụng tuổi trẻ, tuổi hoa niên. Vậy mà một sớm một 

chiều, đất bằng dậy sóng, cuộc sống đang bình yên tự 

dưng tự lành xáo trộn. Đừng đổ thừa là “tạo hoá gây 

chi cuộc hí trường…”. Mà chính là con người với 

những tham vọng vô bờ tạo ra. Tuổi trẻ không còn 

được bình tâm để chuẩn bị tương lai, không còn những 

ước mơ dệt mộng mai sau…. 

 Sống trong một đất nước có quy củ, trật tự thượng 

tôn luật pháp, thì mọi luật lệ ban ra phải được thi hành 

triệt để. Những chàng trai bạch diện thư sinh trói gà 

không chặt ngày nào đó nay dần dà trở thành những 

trang thanh niên tuấn kiệt rắn rỏi hiên ngang coi 

thường trước mọi thử thách gian nguy, kể cả cái chết. 

Dám đứng mũi chịu sào, nhận lãnh trách nhiệm trước 

sự an nguy của tổ quốc, đất nước đồng bào. 

 Do đâu mà họ có được như vậy? 

 Từ môi trường QUÂN ĐỘI mà ra. Những câu nói 

như “Lò luyện thép.” “Sắt cũng phải chảy thành nước”, 

“Chân cứng đá mềm” “Kỷ luật sắt”…v...v… Tưởng 

như là nghe qua rồi bỏ. Nhưng không, sự thực không 

thể chối cãi. Bạn đang là học sinh ư? Hay bạn là sinh 

viên hàng ngày ra vào các giảng đường cùng thư viện 

của các trường và các phân khoa đại học? Nay bạn gia 

nhập quân đôi theo tiếng gọi của non sông.? 

 Đang tự do bay nhảy, sống buông thả, giờ giấc tuỳ 

tiện, lè phè… nay phải khép mình vào một môi trường 

mà mọi thứ đều quy củ ngăn nắp. Không phải một sớm 

một chiều mà có được. Nó đòi hỏi chàng trai dó phải tự 

chiến đấu tự rèn luyện mình và cũng phải tự khép mình 

vào kỷ luật mà kỷ luật đây chính là kỷ luật sắt theo 

đúng nghĩa đen. Câu nói “Kỷ luật là sức mạnh nhất của 

quân đội” những tưởng là câu nó sáo rỗng nhưng quả 

thật nó phải được đặt lên hàng đầu và đố ai dám coi 

thường kỷ luật.!. Có vào rồi mới biết. 

 Thú thật từ nhỏ tôi đã sống trong môi trường tập 

thể, quy củ nề nếp cũng đã quen rồi vậy mà khi gia 

nhập quân đội thì những gì gọi là kỷ luật trong trường 

học của các sư huynh, trong các sinh hoạt đoàn thể như 

Hướng Đạo, Hùng Tâm Dũng Chí hay Gia Đình Phật 

Tử…chỉ là trò chơi, là chuyện nhập môn, cho có lệ. 

 Bây giờ, cái gì ra cái nấy, đi ra đi, đứng ra đứng. 

Mà có lẽ chạy nhiều hơn đi và đứng. Nói tới chuyện 

tập họp, thì khỏi nói, có lẽ không đâu tập họp nhanh 

gọn cấp kỳ như hồi còn trong giai đoạn Tân Khoá 

Sinh. Tôi đã từng đi Hướng Đạo nhiều năm, những 

tưởng mình tập họp ngon lành lắm nhưng so ra chưa là 

cái gì cả, chưa đáng xách dép cho các lần tập họp trong 

quân đội. Mà đâu phải một hai lần, hàng trăm hàng 

ngàn lần mà lần nào cũng như lần nào, ngay chóc 

không chạy đi đâu cho khỏi. Mà đã đứng trong hàng 

rồi thì như pho tượng. Không nhúc nhích. Một lần tôi 

về phép nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu đặt vòng 

hoa nơi đài Từ Sĩ tại nghĩa trang Quân đội Biên Hoà. 

Các SVSQ Thủ Đức mặc quân phục Đại Lễ đứng dàn 

chào, có người thắc mắc là không biết họ (SVSQ) là 

người hay là tượng? Chuyện nhỏ, tôi nghĩ thầm, còn 

nhiều chuyện ngoạn mục hơn mà có nói ra chẳng ai tin, 

cứ coi rồi biết. 

 Ngoài chuyện đi, đứng còn bao nhiêu chuyện 

khác. Từ cách ăn, cách mặc, cách giao tiếp học hỏi. 

Các cách huấn luyện để đào tạo nên một con người 

thép, có tôn ti trật tự, là gương mẫu cho người khác. 

Quả thật không dễ. Những hình phạt như là nhảy xổm, 

hít đất chỉ là trò đùa, tập cho con người thêm rắn chắc 

khoẻ mạnh. Đối với tôi sau mấy tuần huấn nhục thì 50 

hít đất kèm 50 nhảy xổm cứ coi như là ăn điểm tâm. 

Còn nói tới phạt dã chiến thì ôi thôi, chỉ nghe thôi là 

muốn vãi đái ra rồi. Vậy mà không hiểu sao mọi gian 

khổ, trở ngai vẫn vượt qua, có lẽ nhờ môi trường tập 

thể và tuân hành kỷ luật triệt để. 

 Khoá học của chúng tôi là một khoá đào tạo Sĩ 

Quan trừ bị cho QLVNCH. Trường Bộ Binh có 4 Tiểu 

Đoàn khoá sinh nhưng theo như cầu đòi hỏi của đất 

nước, và tổ chức các khoá học thì năm 1972 Liên Đoàn 

Sinh Viên có 6 Tiểu Đoàn thì chúng tôi ở Tiểu Đoàn 3. 
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 Có học thì có phép, Tiểu Đoàn chúng tôi có 5 Đại 

Đội, từ ĐĐ 31 tới ĐĐ 35. Vấn đề đi phép ở đây cũng 

rất đặc biệt, cứ mỗi 2 tuần thụ huấn trong quân trường 

thì chúng tôi được một tờ giấp phép 24 giờ. Mà phép 

tắc ở đây tuỳ thuộc vào từng ĐĐ. Chẳng hạn như tôi ở 

ĐĐ 31 thì theo như sắp xếp của ĐĐT là cứ 2 trung đội 

đi phép thì 2 trung đội ở lại trại ứng chiến. Có nghĩa là 

bao giờ cũng có 50% quân số ở lại đơn vị ứng chiến 

khi hữu sự. Còn hình như 4 ĐĐ kia thì cứ 2 ĐĐ đi 

phép thì 2 ĐĐ ở lại ứng chiến. 

 Thú thật 2 tuần trong quân trường trong một môi 

trường kỷ luật sắt tất cả đều gương mẫu, quy củ đâu ra 

đấy thì trưa thứ bảy, sau khi đi diễn hành vài vòng Vũ 

Đình Trường , điều hồi hộp nhất của hầu hết các SVSQ 

được đi phép chiều nay là nhận xét của Đ/U TĐT . 

Ổng mà phán một cái: cúp phép ĐĐ này hay ĐĐ kia 

thì bao nhiêu công lao o bế bộ quân phục số 2, dây 

biểu chương, bút nịt, đôi gìày… sẽ đi theo quyết định 

của vị TĐT một cách rất ư là KỶ LUẬT. 

 Thưa với các bạn, có bao giờ bạn khát khao, chờ 

đợi tờ giấp phép cuối tuần chưa nhỉ? Có lẽ chưa có cái 

mong muốn nào thèm thuồng nào hơn lúc này. Nào là 

tính cái này, làm cái khác khi được cái phép cuối tuần 

(chưa đầy 24 giờ). Nhất là các chàng đang có người 

yêu chờ đợi ngóng ra ngóng vào trước ngõ. Theo 

thường lệ, cứ mỗi hai tuần tôi được hưởng 1 cái phép 

24 giờ cuối tuần. Bố tôi có thói quen đánh xe chờ trước 

cổng trường Bộ Binh vào lúc giờ tan sở chờ ông con 

lững thững đi bộ ra bước lên xe, rồ máy là chỉ dăm 

phút là về tới nhà. Của đáng tội, nhà tôi cách Trường 

Bộ Binh khoảng 5 phút lái xe hay có đạp xe đạp cũng 

cỡ 15 phút là cùng. Đi bộ cũng còn được nữa. Thông 

thường thì khi nhận được phép, tôi hay rủ thằng 

Nguyễn Đình Dũng đi phép cùng với tôi cho vui vì nhà 

thằng Dũng ở tận Đà Lạt, mà nhà nó ngay sau rạp 

Ngọc Hiệp, khu chợ Hoà Bình mà có 24 giờ thì làm 

sao mà kịp bay về Đà Lạt đây? Dũng nó dong dỏng 

cao, người bắt nắng đen thui, chàng ta đàn hay hát giỏi, 

làm thơ cũng thuộc loại chiến, trong ban văn nghệ 

khoá. Anh chàng có một bài thơ trong cuốn đặc san 

Khoá 8B+ C / 72. 

 Nếu mọi chuyện cứ như vậy thì chẳng ai nhắc tới 

làm gì. Số là sau một thời gian thụ huấn, sương gió 

gian khổ dãi dầu cũng đã quen dần. Hết giai đoạn Tân 

Khoá Sinh, đến giai đoạn Sinh Viên Sĩ Quan, chúng tôi 

từng chứng kiến những khoá đàn anh ra trường và vài 

khoá đàn em cũng đang nối tiếp truyền thống trường 

Bộ Binh. Nay chúng tôi cũng nghiễm nhiên trở thành 

huynh trưởng của vài khoá đàn em. Đường đi nước 

bước cũng đã rành rọt, các khu gia binh, các tuyến A, 

B,C,D cũng chẳng xa lạ gì. Từ các phòng F.406. 

407…Đại giảng đường, cho đến những sân bắn, bãi 

chiến thuật như đồi Mẹ Bồng Con, đồi Bác Sĩ Tín, đồi 

30, đồi Tự Tin... những buổi chiều tìm nhắm hướng 

tìm cọc … Chúng tôi cũng rành sáu câu. 

 Vào một buổi trưa, khi đi học bãi, nếu tôi không 

lầm thì hôm đó học bài Đại Đội triệt thoái gần Suối 

Tiên Thủ Đức. Nơi này đối với tôi quá quen thuộc vì 

tôi đã từng đi cắm trại cả chục lần ở khu vực này. Cách 

đây vài năm tôi còn dự trại họp bạn HĐVN (Giữ 

Vững) ở chỗ này cả tuần lễ. Vì thế đâm ra coi thường, 

buổi trưa, tôi và anh chàng Đỗ Thanh Trinh ( tiểu đội 

4) có cái miệng vá môi rủ nhau lò dò đi lang thang chơi 

thay vì nằm nghỉ tại chỗ cùng với ĐĐ. Hai thằng đang 

đi bỗng thấy con cắc kè trên bụi cây bèn lấy súng (có 

đạn mã tử) bắn ….chơi. Tưởng rằng không ai hay ai 

biết, mọi chuyện ung dung như nước chảy qua cầu. 

Đúng là tuổi trẻ vừa dại dột, vừa ngông nghênh, coi 

trời bằng vung, không cần biết hậu quà miễn là thoả 

mãn ý thích hay hứng chí nhất thời. 

 Buổi tối tập họp trình diện ĐĐT trước khi tan 

hàng về phòng ngủ như thường lệ. Tuần sự ĐĐ gọi 2 

đứa chúng tôi ra trình diện ĐĐT là Đ/U Một . Đứng ở 

thế nghiêm nghe ổng giảng cho một bài ngắn nhưng 

hình phạt này mới đáng ghi nhớ: Một đêm dã chiến và 

một tuần cúp phép. Dã chiến thì tôi không ngán vì 

nhiều lần cũng quen rồi chỉ cầu mong cho lẹ để về ngủ 

thôi vì thời gian thụ huấn trong quân trường không 

hiểu sao lúc nào cũng thèm ngủ: ăn ngủ, ngồi ngủ, 

đứng ngủ, nằm ngủ thậm chí đi cũng ngủ; nói không ai 

tin nhưng có ở trong cuộc thì mới hiểu. 

 Sau khi tan hàng 2 đứa về phòng lo trang bị (balô 

súng đạn) để trình diện dã chiến. Cũng may Đ/U Một 

chỉ phạt sương sương nghĩa là hít đất nhảy xổm, xin 

một vài chữ ký, thay đổi quân phục….. Mà bạn bè 

trong phòng cùng trung đội cũng đã có khá nhiều kinh 

nghiệm nên đã chuẩn bị cho mọi sự. Thật sự khi một 

đứa (môt đứa thôi chứ chưa nói tới hai hay nhiều đứa) 

mà bị phạt dã chiến thì cả phòng hay nói đúng hơn là 

hầu như cả trung đội mất ngủ theo để lo cho đứa bị 

phạt có đủ thời giờ chuẩn bị trang bị ra trình diện cho 

hình phạt sắp tới. Thế nên cái tình của anh em nó gắn 

bó thân mật cũng là điều tất yếu. Những truyền thống 

không bao giờ được ghi lại trong binh thư sách vở hay 

bất cứ bài học nào mà nó lại tạo cho anh em cùng khoá 

một tình cảm không thể diễn tả bằng ngôn ngữ được. 

Một thứ luật bất thành văn mà thiêng liêng vô cùng. 

Cho nên điều cũng dễ hiểu là sau bao nhiêu thăng trầm 

dâu bể, thời gian khá dài cho một đời người, gặp lại 

nhau nơi xứ lạ quê người mà anh em vẫn không xa lạ 

gì tay bắt mặt mừng, ngôn ngữ mày tao xổ ra ào ào như 
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những ngày dãi dầu sương gió cùng nhau trong quân 

trường. Cứ tưởng như là còn thuở trai tráng năm nào. 

 Trở lại đêm phạt dã chiến: Sau khi quần cho 2 đứa 

tôi một phen mệt nhoài, Đ/U Một bắt đứng nghiêm, 

ổng giảng cho một bài, tai chỉ nghe lơ mơ láng máng vì 

bấy giờ chỉ mong ổng tha cho về phòng ngủ một lèo 

cho đã…mệt. Chỉ còn loáng thoáng đâu đây nào là 

danh dự, kỷ luật, trách nhiệm, tự thắng để chỉ huy, phải 

làm gương cho thuộc cấp sau này …vv và vv… Cú 

nặng ký nhất là cúp phép cuối tuần. Thế là tuần này ta 

cứ ung dung nghỉ tai trại. Nói vậy chứ trong lòng vừa 

lo, vừa buồn, vừa nản, vừa đủ thứ hỗn độn. Vì có biết 

bao nhiêu dự tính của tôi cho kỳ phép tuần này. Thấy 

chàng Dũng không bà con thân thuộc gần Saigon mà đi 

phép thì cứ cu ky một mình nên người yêu tôi mới có ý 

định giới thiệu một người bạn thân của nàng với anh 

chàng SVSQ độc thân vui tính. Bị cúp phép, tôi tiu 

nghỉu như con gà mắc nước. Có phép chàng Dũng cứ 

lững thững di bộ ra cổng số 1 theo như thường lệ. Sau 

đây là tường thuật của Nguyễn đình Dũng: 

 “Tao lội bộ qua cổng số 1 thì thấy bố mày đang 

chờ trên xe, tao lại gần chào ổng rồi nói là Bác ơi, 

thằng Linh nó bị cúp phép tuần này rồi, tao thấy ổng 

thở dài hỏi tao tại sao? Tao kể nguyên nhân , ổng ra 

hiệu cho tao lên xe rồi chở tao về nhà. Về tới nhà mày, 

Mẹ mày chay ra đón thấy tao xuống xe một mình, Mẹ 

mày hỏi dồn dập, Bố mày chỉ nói một câu: 

 - Nó vô kỷ luật, coi quân đội không ra cái gì thì 

cúp phép là phải rồi. Cũng may mà chỉ có một tuần, 

nếu là bác thì sẽ chẳng còn ngày phép nào” . 

 Tôi nghe mà nổi da gà, Bố tôi vốn nguyên tắc, 

thượng tôn luật pháp rất trân trọng nề nếp, trật tư và kỷ 

luật. Anh em chúng tôi thường gọi Bố tôi là cụ recglot. 

Kiểu này mất người yêu như chơi. Dũng kể tiếp: 

 “Mẹ mày đã nấu một nồi canh chua to tổ chảng . 

Bình thường nhà mày ăn cơm chung với nhau rất xôm 

tụ, ồn ào nói chuyện thoải mái mà sao hôm nay êm ru 

bà rù mạnh ai nấy lùa cho xong mấy chén cơm cho 

xong bữa. Buổi tối, tao ngồi nói chuyện với mấy thằng 

em mày, chán vào phòng mày lấy sách đọc, mà đọc 

chẳng nổi, em mày đưa cho tao cây đàn ngồi dợt vài 

bản nhạc cũng mất hứng, dẹp đàn luôn. Đã mấy lần 

tao định qua nhà người yêu mày báo tin nhưng nghĩ tới 

nghĩ lui tao đành xếp re. Buổi tối sao nó dài lê thê. Bố 

mày gọi tao ra ổng kể về đời lính của ổng, tao mới hiểu 

tại sao ổng xin giải ngũ trở về đời sống dân sự.  

 Sáng Chủ Nhật, uống càphê với mấy đứa em mày 

rồi tao lang thang dạo phố cho hết ngày phép mà 

không biết làm gì. Ăn trưa với gia đình mày xong , 

thường thì Mẹ mày đả chuẩn bị bới cho mày với tao 

một giỏ đủ thứ đồ ăn để xách vào cho bạn bè lai rai 

vậy mà hôm nay chẳng thấy ất giáp gì cả. Tao hỏi là 

Bác có gởi cái gì cho thằng Linh không thì Mẹ mày lắc 

đầu ra hiệu đó là lệnh của Bố mày …” 

 Một bài học nhớ đời. 

 Một tuần trôi qua cũng mau, bây giờ ít đi bãi, học 

phòng nhiều hơn; các bài Lãnh Đạo Chỉ Huy, Phương 

pháp huấn luyện đều học phòng. Học ôn…vv… Tuần 

này không đi phép, tôi ra khu tiếp tân chơi coi thiên hạ 

thăm nhau cho đỡ nhớ ….nhà hay là càng nhớ thêm? 

Bây giờ không phải ở cái cảnh cứ ra khỏi sân ĐĐ là 

chạy mà đi đứng thoải mái nhưng gặp các khoá đàn em 

thì cũng chào mệt nghỉ. 

 Những tưởng chỉ ra khu Tiếp Tân cỡi ngựa xem 

hoa nào ngờ đang ngó dáo dác thì…nàng đi tới. Trong 

đám đông với bộ quân phục số 4 dáng người gầy gầy, 

đen đen có lẽ ai cũng như ai, người nhà khó nhận ra 

thân nhân mình. Vậy mà hình như linh tính hay giác 

quan thứ sáu nó báo động hay sao chứ mà nàng tiến 

thẳng tới trước mặt tôi và buông cái giỏ đang xách trên 

tay xuống đất cái phịch. Tôi hơi giật mình nhưng trấn 

tĩnh lại ngay. 

 - Sao không đợi tuần tới anh về mà lên đây làm gì 

cho mất công? 

 Có lẽ chỉ đợi có thế thôi : 

 - Loan (là em gái tôi) nó cho em biết là tuần trước 

anh bị cúp phép, anh làm sao thế? Anh đã làm gì vậy? 

Tại sao, tai sao? Hả hả hả??? 

 Hỏi dồn dâp như thế một thôi một hồi rồi nàng 

phụng phiụ thút thít: 

 - Nhớ anh quá hà! Mà thôi không nói nữa đâu, 

mắc cở quá. Ở đây người ta nhìn coi kỳ chết!. 

 Mỗi lần bên nhau tôi thường hay đùa : 

 - Gặp em, anh vừa mừng vừa lo vừa sợ. 

 Nàng hỏi tại sao lại kỳ rứa? 

 - Thế này nhé: Mỗi lần gặp em, nhìn đôi mắt em 

như hút hồn người ta vào trong đó vì “đôi mắt là cửa sổ 

của tâm hồn mà”. Mắt em vừa tròn vừa to vừa mơ 

huyền mà không có mờ. Thoạt nhìn anh đã chết mê 

chết mệt rồi, nó vừa đơn sơ vừa buồn buồn lãng mạn 

lại xa xăm mơ hồ làm con người ta đắm đuối si mê. 

Thú thật mỗi khi nhìn vào mắt em, anh không muốn rời 

nó tí nào. Cứ làm như bỏ bùa mê thuốc lú cho người ta 

vậy. Chứ không phải “…mắt em là bể oan cừu đâu”. 

Mà lo là vì thời buổi này, chiến tranh, tên bay đạn lạc. 

Cái cảnh “thiếp trong cách cửa, chàng ngoài chân mây” 

biết đâu chừng. Còn sợ vì mỗi lần em không bằng lòng 

anh cái gì thì bị nhéo bị ngắt tím cả da cả thịt. 

 Thế là vừa dậm chân vừa nhè chỗ thịt non nơi bắp 

tay tôi nàng véo môt cái thấy tối tăm măt mày. Rồi cứ 

thế hai hàng ngọc tuôn ra khôn cầm. Mỗi lần như thế 
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tôi phải năn nỉ, ỉ ôi hết lời suốt cả tuần lễ. Thì không sợ 

là gì? 

 Nó lỉnh kỉnh như vậy mà cứ chết mê chết mệt. 

nhớ nhau cả ngày lẫn đêm mới lạ chứ! Nhớ da diết, 

nhớ cứ để mà nhớ thôi. Hay là khi yêu nhau người ta 

lẩm cẩm đâm ra ngớ ngẩn chăng? 

 Lần này nàng không trách, không ngắt không véo 

tôi nhưng thấy vẻ mặt buồn buồn lo lo của nàng tôi 

thấy là mình thật có lỗi khi làm cho bao nhiêu người 

phải liên luỵ vì chuyên không đâu và sự vô ý thức của 

mình. Nàng tiếp. 

 - Em đi chợ gặp mẹ anh, bà cho biết như vậy, thấy 

bà cũng không được vui định an uỉ bà mà ….thôi, khó 

nói quá.! 

 

 Tôi tự nhủ: “Mình phải cố gắng sao để khỏi phụ 

lòng bao nhiêu người thân….” Thấy ân hận về cái hành 

động ngu xuẩn của mình quá thể. Bị phạt như vật là 

xứng đáng quá rồi; chẳng oan uổng chi cả. 

 Buổi tiếp tân gặp gỡ bên nàng nó trôi qua cái vèo 

còn lẹ hơn bóng câu qua cửa sổ. Cứ nhìn nhau đắm 

đuối mà không biết nói gì với nhau, cho nhau. Hôm 

nay nàng mang chiếc áo dài thiên thanh thật là nhẹ 

nhàng thanh thoát dễ thương. Tôi vốn thích màu thiên 

thanh của da trời nó làm dịu mắt, thanh thản, mang 

niềm hy vọng … Nàng biết ý nên hay chiều tôi những 

cái lỉnh kỉnh như vậy. 

 Lâu lâu được dịp khoe với bạn bè. Chứ trước đây, 

khi lên thăm tôi, nàng thường đi với một người bạn đã 

đính hôn với anh bạn trong xóm là khoá đàn anh đã ra 

đơn vị cả gần năm nay. Bạn bè cứ tưởng lầm nàng là 

em gái tôi, đòi làm em rể tôi hoài. Chỉ có thằng Dũng 

hay lui tới nhà tôi là rành rẽ mà thằng ít nói chẳng bao 

giờ nó đính chính cho tôi cả. Nói nó thì nó bảo là từ từ 

rồi tụi nó cũng biết mà. Lo chi mất công suy nghĩ cho 

tổn thọ. Cái thằng vừa gàn vừa bất cần đời. Có lẽ nghệ 

sĩ tính trong con người nó quá dồi dào phong phú nên 

lúc nào nó cũng có vẻ như không sống với thực tế 

chăng? 

 Ngồi bên nhau chẳng biết nói với nhau gì nhiều có 

lẽ chỉ nhìn nhau cũng đã quá đủ rồi. Dường như thế 

giới chung quanh chúng tôi không còn ai khác ngoài 

chúng tôi hiện diện ở cái thế giới này. Nhưng rồi thời 

gian có hạn, mọi người xung quanh lục tục chia tay ra 

về, chỉ nghĩ tới lúc chia tay với người yêu thôi là tôi đã 

thấy buồn nản cô đơn mặc dầu xung quanh tôi còn biết 

bao anh em bạn bè bằng hữu lẫn đồng đội của tôi. 

 Trước khi chia tay nàng còn ân cần nhắc nhở: 

 - Nhớ nha anh, rán giữ gìn để đừng bị phạt bị cúp 

phép nữa để về gặp em nha anh, em chờ, em mong anh 

từng ngày từng giờ. Anh mà bị cúp phép lần nữa chắc 

em khóc hết nước mắt luôn. 

 Tôi ận ừ theo cái tật cố hữu nhưng trong lòng nhất 

định sẽ thật cẩn thận để tránh những cám dỗ lôi cuốn 

nhất thời rất dễ đưa đến tình trạng vi phạm kỷ kuật. 

Chia tay mà cứ bịn rịn, vấn vương. Mà tới giờ phải trở 

lại đại đội tập họp điểm danh rồi. Ra khỏi khu Tiếp 

Tân, tôi chạy như ma đuổi, còn mạnh giỏi hơn hồi tân 

khoá sinh, vài toán đàn em chạy ngang qua chào huynh 

trưởng mà chắc họ đang thắc mắc là ông này đã là siêu 

HT rồi mà sao giờ này con chạy như có ai rượt vậy cà? 

 Rồì tuần kế tiếp cũng tới, trưa thứ bảy sau khi 

diễn hành 3 vòng sân Vũ Đình Trường, không thấy 

Đ/U Trần Hồng Phú ( TĐT) nhận xét gì nhiều. Đi đứng 

đàng hoàng về tới sân ĐĐ, tập họp điểm danh xong 

xuôi đâu đó rồi thay đồ trận. Còn phải đi tắm một phát 

tẩy bụi trần cho nó thơm tho mát mẻ một tí chứ. Sau đó 

chơi bộ quân phục số 2 mà anh em chúng tôi thường 

gọi là bộ đồ diện đi phép đã được o bế kỹ lưỡng từng 

nếp ủi phi quần lẫn áo. Alpha, bút nịt dây biểu chương 

chỗ nào có đồng là được lau chùi sáng loáng. Còn nhìn 

xuống dưới chân hả, đôi giày được o bế kỹ lưỡng thậm 

chí nói không ngoa là nếu con ruồi có đậu trên đó nó 

cũng phải té luôn. Nếu bạn đưa lại gần dám bạn thấy 

được khuôn mặt bạn trong đó. Phải nói là đôi giày nó 

được lau chùi bóng loáng như vậy, không một hạt bụi 

dính vào. 

 Cầm tờ giấy phép 24 giờ trên tay. Trời ơi ! Mọi 

cái xung quanh như nhảy múa trong ta, trời bỗng trong 

sáng lạ thường. Hai chân bước đi trong bộ quân phục 

số 2 mà làm như đang đi mây về gió, bỗng nhiên nhẹ 

tâng bay bổng. Tất cả mọi người quanh ta bỗng dưng 

thân thương lạ thường. Lệnh tập họp ban ra như 

thường lệ, sau đó anh em được đi phép ra khỏi sân ĐĐ 

tiến về nơi các quân xa đang chờ để đưa các SVSQ về 

Sàigòn, còn tôi và thằng Dũng thong thả cuốc bộ ra 

cổng số 1, con đường hôm nay sao êm dịu, mát mẻ lại 

có vẻ như ngắn hơn mọi khi . 

 Sau gần 40 năm xa trường, bây giờ nhớ lại còn 

bổi hổi bồi hồi. Nhớ lại bài học học được từ Đ/U 

Nguyễn Thành Một mà sau này khi lâm trận, tôi đã 

vượt qua rất nhiều nguy nan, thoát chết trong đường tơ 

kẽ tóc. Phong cách chỉ huy từ một trung đội đến đại 

đội, tôi đã học từ Đ/U ĐĐT của tôi khá nhiều điều hữu 

ích khi đem áp dụng vào chiến trường hay đối phó với 

các binh sĩ trong đơn vị vô kỷ luật. Xin ghi nhận nơi 

đây lòng tri ân chân thành biết ơn đến Đ/U Nguyễn 

Thành Một. 
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Truyện dài Bất Khuất 
 

 Tòng Mu Rùa đỏ mặt, gân cổ nói : 

 - Tao đâu có chế, quẻ nói rõ ràng rằng mầy sẽ 

trúng lotto nội trong tháng này mà.  

 Mỉm một nụ cười ruồi, Binh Lố ngập ngừng : 

 - Tao có bao giờ mua vé số đâu mà mầy bảo tao sẽ 

trúng. Tao cũng vừa nói mới nói chuyện với thằng 

Nghĩa Xì Thẩu ở hospital xong. Hai thằng tao rủ nhau 

thành lập một tờ báo lôi ba đời bảy kiếp thằng cộng sản 

ra mắng để nó không còn chỗ ngóc đầu lên nữa. Nó rủ 

tao đi Casino để kiếm tiền thành lập tờ báo. Tao bảo nó 

chờ đấy, để tao hỏi mượn Sơn Bạt Mạng ít tiền, thằng 

này tốt lắm, nó tặng cả cuộc đời nó cho bạn bè, thì có 

sá gì một món tiền còm.  

 Ngồi im nãy giờ, bỗng Điệp Tú quay ngang hỏi:  

 - Mầy nhai mấy kí lá Hoàn Ngọc của Đức Cao 

Đài gởi cho, bây giờ thấy khá hơn không? Tao bỏ nhậu 

cả năm nay rồi mà sao máu vẫn còn cao. Định xài thử 

lá Hoàn Ngọc coi có khá hơn không !  

 Binh Lố chưa kịp trả lời thì Đức Cao Đài xồng 

xộc chạy tới: 

 - Năm ngoái, Lê Cư Sĩ cho tao cây Hoàn Ngọc bé 

xíu, Bửa nay, nó bự bằng cây cổ thụ, cái tàng của nó 

vươn qua làm tối hù nhà thằng cha hàng xóm. Thằng 

hàng xóm hầm hơi, mét police. Police tới đòi đốn cây 

Hoàn Ngọc của tao. Tụi bây biểu tao phải làm sao ?  

 Hắc Xì Dầu vừa mới liệng xong một xe báo, đang 

nằm trên võng nghiên cứu trận đánh Thượng Đức sắp 

tới, nghe Đức Cao Đài nói, liền bật dậy phán: 

 - Để tao tính.  

 Nó chụp vội cái phone gọi ngay cho thằng Thắng 

Tennessee đến gấp để giải thích cho thằng hàng xóm 

biết cái giá trị to lớn của cây thuốc Hoàn Ngọc này. Để 

chắc ăn hơn, HXD còn năn nỉ Phước Riệu trưng ra mọi 

bằng chứng pháp y có tính thuyết phục cao để thằng 

Police hủy bỏ ý định chặt cây. 

 Sự việc chưa ngả ngủ đâu vào đâu cả thì Phúc 

Anh lù lù bước vào sau 3 tháng đi ta bà thế giới, bản 

mặt thì hầm hầm, miệng thì lảm nhảm: 

 - Gởi máy đo huyết áp về cho tụi nó mà đếch 

thằng nào chịu tự control. Nhậu cho cố vào thì đo để 

làm gì!? 

 Thằng Héo 34 đang lấp ló gần đó bèn phọt miệng 

phân bua: 

 - Hổng lẽ tao lấy cái máy đo huyết áp mầy đưa để 

đo cái mức độ thoái đĩa đệm của tao...?  

 Long Âm Thầm sợ mếch lòng bạn, bèn khều 

thằng Héo ra xa rồi nói nhỏ:  

 - Nó cho mầy cái gì thì mầy xài cái đó. Còn muốn 

xài cho đúng chỗ thì hãy tìm thằng Thắng San Jose mà 

hỏi. Thằng này cái gì cũng biết, Tìm nó hỏi là đúng 

thuốc. 

 Đang chí chóe như cái chợ, Bỗng cái cell phone 

của Tuấn Tài réo vang. Nó móc phone ra hỏi ai gọi, thì 

ra đầu dây bên kia là thằng ÓZ Obama gọi báo cho nó 

biết là cái giấy phép mở vũ trường đã được duyệt, nói 

nó hãy đến gấp để tiến hành dàn dựng sân khấu và thiết 

kế hệ thống âm thanh hoàn hão như đã bàn bạc trước 

đây. Thành Cơm đứng xớ rớ gần đó nghe lỏm bỏm có 

văn nghệ văn gừng gì đây, khoái quá bèn gạ gẩm: 

 - Ừ ! Tụi bây cứ kéo lại quán tao vừa ăn cơm, vừa 

bàn công việc, tiện thể nghe thằng Liêm Sắc thanh 

minh thanh nga giùm tao vụ thằng khỉ gió nào đó chui 

vào hộp thư tao bửa trước. 

 Sau hai tháng trời mò mẩm mãi vẫn không ra, 

cuối cùng, Thái Dúi cũng phải òn ỉ: 

 - Điệp Tú thân yêu ! Mầy còn save hình ảnh đám 

cưới con của Hậu Guitar không? Nếu còn thì gửi cho 

tao với, tao cần có nó để làm một phóng sự tài liệu. Cái 

mánh này tao kiếm bạc triệu đó mầy. Ráng giúp tao 

với.  

 Đang bị cơn táo bón rượt, Điệp Tú nổi quạu: 

 - Cái gì cũng tao. Riết rồi ỉa không ra, tụi bây 

cũng dám kêu tao lắm! Tao còn phải lo kiếm gạo nuôi 

vợ con nữa chứ, thì giờ đâu mà ôm tụi bây hoài...  

 Dù chửi thề inh ỏi như thế, nó vẫn kéo quần lên 

ngồi vào bàn mò tìm hình ảnh đám cưới con Hậu 

Guitar được linh đình tổ chức tại tòa Bạch Ốc do Bảy 

Chà 334 thực hiện suốt một tuần lễ (Tội nghiệp Bảy 

Chà. Vì thương bạn, nó đã xin nghỉ một tháng không 

ăn lương để có đủ thời gian sắp xếp bố cục ghi lại 

những hình ảnh này). Thành Rằn Ri thấy Diệp Tú vừa 

rị mọ vừa nhăn nhó, nó cảm thấy tội nghiệp thằng em 

bèn đề nghị: 

 - Để tao gửi Thái Dúi cho, tao có lưu vào Website 

Bất Khuất tụi mình rồi. Sao mầy không lo uống thuốc 

cho "nó" cầm lại? 

 - Có chứ! Tao đang uống theo bài thuốc Nam mà 

Thầy Chạy gửi. Chỉ hơi ngặt một chút là ở San Diego 

này, mấy loại thuốc Nam hơi khó tìm, nên tao phải nhờ 

Lê Cư Sĩ mua giúp. Bây giờ thì tình trạng tao khả quan 

rồi, vài bửa nữa thì tao có thể nhậu được. Tụi bây chờ 

đó, tao sẽ giết từng thằng một. Hai thằng mà tao nhắm 

đầu tiên là Thái Dúi và Thanh Tê Cu.  

 Việt Nghĩa Vụ nghe Điệp Tú nói, nó ôm bụng 

cười lăn xuống đất: 

 - Mầy mà giết được hai đứa nó thì mầy cũng bể 

đầu sứt trán, còn sức đâu mà làm nghĩa vụ như tao, khớ 

khớ ...  
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 Điệp Tú nhăn mặt sừng sộ: 

 - Đây là lần cuối tao nhắc: kể từ bây giờ, thằng 

nào xài giọng cười "khớ khớ" của tao thì phải trả tiền 

bản quyền cho tao, không thể xài chùa hoài được... 

 Tòng Mu Rùa đang nhỏ to với Quan Âm về vụ 

nàng Phượng chơi tình xù, tức khí chọt ngang: 

 - Ở đời muôn sự của chung mầy ơi! Mầy phải cảm 

ơn tụi tao vì nhờ tụi tao mà tiếng cười "khớ khớ" đã đi 

vào lịch sử. Tao xem quẻ cho biết bao thằng, tao có lấy 

cắc nào đâu!  

 Quan Âm trố mắt:  

 - Vậy sao tao đưa ba chục, mầy lại lấy ?  

 Tòng Mu Rùa phang bừa:  

 - Mầy biểu tao lấy đi uống cà phê, ngu sao không 

lấy ! 

 Tính Quân Kỳ nãy giờ chỉ ngồi cười cười, bây giờ 

thấy bạn bè to tiếng, sợ sinh lớn chuyện bèn thốt lời 

can ngăn: 

 - Em lạy mấy huynh. Có gì đâu mà ì xèo. Huynh 

trưởng Đình Ròm có nói: cứ từ từ, rồi đâu lại vào đấy 

mà. Để em kể cho mấy huynh nghe chuyện này: bửa 

trước đi diễn hành Memorial Day, em có gặp huynh 

trưởng Ngọc Cao Bồi Texas cũng về dự. Trông anh ấy 

thật là trẻ trung, phong độ. Anh đeo cặp kính lão nhỏ 

nhắn, thời trang tạo cho anh có nét hao hao George 

"Cluny" (Xin lỗi, đang xài VPS keys). Người ta đồn 

anh ấy vừa tậu cho mình một nàng ghệ nhí nhức nách 

để dìu anh những bước lãng du. Anh có hỏi thăm 

chúng ta và nhờ chúng ta tìm cách liên lạc với Kiến 

Hôi về việc dời cư của anh Kiến Hôi nhà mình. Anh 

Ngọc còn tâm sự anh ấy đã khóc ba ngày trời khi đọc 

bài "Viên Đạn Vang Rền" Kiến Hôi viết. Bài viết đã 

thể hiện gần đúng một phần quá khứ đời anh. 

 Tính Quân Kỳ vừa kể vừa rơm rớm nước mắt. 

Chàng lẩm bẩm: 

 - Ước gì ở phía dưới bài "viên đạn vang rền" có 

thêm một bài thơ của Tôn Ngộ Không thì thật là tuyệt 

cú mèo. 

 Không biết ai thọc mạch mà câu lẩm bẩm đó lọt 

vào tai Tôn Ngộ Không. Hai ngày nay, nó đói treo mỏ: 

 - Cháo còn không có bỏ bụng, ngày nào cũng một 

bài thơ thì có lẽ tao theo Hàn Mặc Tử sớm. Sao tụi bây 

không nhờ thằng Quý năn nỉ nhà thơ Phạm Sánh làm 

thế cho tao vài lần ?  

 Tôn Tẩn thấy tình cảnh thằng em mình bi đát quá, 

động từ tâm:  

 - Xách bị lên nhà tao đong vài ký gạo về nấu cháo 

húp đở. Còn việc văn thơ thì mầy nên lấy làm hãnh 

diện khi được bạn bè nhờ vả. Nếu mầy làm thơ như tao 

thì ai thèm nhờ, đúng không !  

 Mãi đến bây giờ, Thắng Cụ mới góp ý: 

 - Thì mỗi thằng giỏi mỗi việc. Mầy không giỏi thơ 

thì mầy giỏi chạy. Không có mầy, việc công ùn ra đấy 

ai lo? Cũng như tao đây thôi. Nếu không có tao thì tụi 

bây lấy đâu ra đứa để chọc ghẹo. Bửa nào tao nổi sùng, 

tao nhả thơ ra thì tụi bây có nước điếc luôn. 

 Mùa hè đến, thằng cháu ngoại của Nghĩa Xì Thẩu 

không có chỗ nương thân, bị tống cổ về ông bà ngoại. 

Thế là Xì Thẩu lãnh búa, vô phương cục cựa vì sự đeo 

bám của đứa cháu cưng. Nhìn một núi thư của bạn bè, 

nó ngứa ngáy vô cùng nhưng không thể ngồi vào bàn 

gõ được. Nó thử gọi Phúc Cu Ky nhờ giúp đỡ: 

 - Ê Cu Ky ! Sẵn mầy đang baby sit thằng con 

mầy, mầy làm ơn giữ luôn thằng cháu ngoại của tao 

với. Tao muốn gõ vài cái thư cho tụi bây mà nó cứ đeo 

cứng, tao không gở ra được. Ráng giữ nó giùm tao một 

ngày thôi. Tao hứa sẽ đóng niên liễm năm nay cho 

mầy, chịu không ?  

 Phúc Cu Ky nhảy dựng lên như đĩa phải vôi: 

 - Hổng dám đâu ! Ai dám động đến thằng cháu 

cưng của mầy ! Buồn tình nó ré lên, chắc mầy giết tao 

quá. Hay là mầy nhờ Thắng Cụ đi. Nó ế vợ nên nó 

thương con nít dữ lắm, tánh tình nó cũng mềm mỏng, 

nhất là nó hát hay hết biết. Tao đoán nó hát ru con nít 

thì khỏi chê. Gọi nó đi !.  

 - Ồ ! vậy mà tao không nghĩ ra. Tao sẽ gọi nó 

ngay bây giờ. 

 Nói là làm, Xì Thẩu bấm số của Thắng Cụ nhà 

mình để nhờ vả mà không biết Cụ mình đang ôm 

microphone nỉ non bài hát "Vì Đó Là Em"..... 

 Vì muốn câu chuyện thấm sâu vào tim gan phèo 

phổi, đây là lần thứ ba, Sang Đui mở lại từ tập đầu tiên 

của "Thuyền Đời Ơi !" để nghiền ngẩm từng câu từng 

chữ mà Kiến Hôi đã nhuần nhuyển đẩy đưa người đọc 

đến tận cùng nghiệt ngã. Chàng để mặc cho con tim 

thổn thức theo từng nổi trôi của Dê, một con người của 

thời cuộc ngày nào. Chàng cũng không biết rằng khi 

Kiến Hôi vẽ lại bức tranh ngày xưa, nơi được đánh dấu 

bằng những cái tên như chợ Da Bà Bầu, đường 

Nguyễn Kim, con hẻm trên đường Nhật Tảo... cũng là 

nơi đã từng in sâu những dấu ấn một thời tuổi trẻ của 

Trà Thanh Long, của Lưu Tấn Lộc, nơi mà chúng nó 

đã từng khắc khoải cho kiếp lưu đày trên chính quê 

hương của mình ... 

 Chàng cũng thắc mắc tại sao Kiến Hôi không cho 

Dê mang lon Chuẩn Úy xuất thân từ trường Mẹ Thủ 

Đức thân thương để cảm thấy gần gủi với mình hơn ? 

Chàng lầm bầm chửi thề : 

 - Cũng may, nó dọn qua Florida. Nó mà move tới 

xứ Kangaroo này thì ở đây sẽ gặp loạn. Đám đàn bà 

con gái sẽ điên cuồng vì những vẽ vời, mộng mị của 

nó.  



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 100 

 Vừa dứt câu, chàng nghe tiếng khặc khặc sau lưng 

mình: 

 - Dễ gì Florida không dính chấu. Chưa đó thôi. 

Thằng em mình còn đang bận xây tổ mới. Khi nó rảnh 

tay, mầy sẽ thấy bão tố nổi lên ở đó cho xem.  

 Sang Đui ngoáy đầu lại nhìn, chàng bật ngửa, té ra 

Tăng Trọng Đằng, vị hoàng tử đẹp trai mà thần dân 

trìu mến đặt cho cái tên vô cùng "diet" là Tăng Đều 

Đều. Chàng mừng rở hét lên: 

 - Cóc mở miệng, bà con ơi ! Hôm nay ngó bộ 

ngon cơm quá ! "Hoàng tử nhà mình ưởn ngực:"  

 - Tao không thể không góp thêm tiếng nói. Tao 

thấy có quá nhiều thằng đã ít nhiều rời bỏ D/Đ. Cũng 

không hẳn là tụi nó rời bỏ D/Đ mà chỉ đâm ra làm 

biếng tham gia, không lên tiếng thì lấy đâu ra chữ để 

đọc cho cuộc đời thêm fun. Tao phải công nhận Binh 

Lố mới là dân chơi. Lọc máu, mổ gan lia chia như thế 

mà vẫn lên D/Đ trấn an, thăm hỏi bạn bè. 

 Vừa từ hospital về, Binh Lố không che dấu niềm 

vui, chàng bộc lộ: 

 - Tao thực sự xúc động khi nhìn thấy hình ảnh ba 

thằng Nghĩa Xì Thẩu, Sơn Bạt Mạng, Đình Ròm trên 

D/Đ, cả ba đứa lâu nay mất tiếng. Tao lo cho Xì Thẩu, 

đang ì xèo ngon lành, bỗng dưng tịt ngòi. Tao không 

dấu là tao lưu luyến Sơn Bạt Mạng rất nhiều. Tao 

khâm phục chàng lãng tử này đã khăn gói qua tận miền 

Đông xa xôi để tìm thăm bạn hiền. Những hành động 

đó đã nói lên sự gắn bó giữa chúng ta, là niềm khích lệ 

lớn động viên chúng ta an hưởng tuổi già... 

 Bỏ ra ba tuần lễ ròng rã và tốn gần 5 galon nước 

miếng năn nỉ vợ, cuối cùng, Điệp Tú cũng được bà Xã 

ký duyệt cho phép tậu một camera cáu cạnh. Chàng 

hào hứng phóng lên D/Đ vài ba tấm ảnh để nhá cạnh. 

Chàng không hề tiên liệu mình sẽ đụng phải những bậc 

cao thủ đại tài. Chuyện gì đến phải đến, phó nhòm Bảy 

Chà 334 không thể không ngứa nghề, tung ra mấy bửu 

bối, buộc Điệp Tú nhà mình phải ghi vào cẩm nang 

học hỏi nếu muốn trở thành danh chấn võ lâm. 

 Thế là cả D/Đ nháo nhào. Thiên hạ đua nhau vào 

Best Buy để lùng kiếm camera. Họ rỉ tai nhau cách 

thức tạo nên một bức ảnh đẹp. Phải lấy góc độ nào, ánh 

sáng bao nhiêu để tấm ảnh phô bày trọn vẹn cái hồn 

của nó. 

 Có một nhân tài không kém lỗi lạc mà cả thế giới 

từng ngưỡng mộ. Chàng âm thầm trau dồi nghệ thuật 

tạo ảnh. Một ngày đẹp trời, chàng lặng lẽ tung lên D/Đ 

bức ảnh "Đóa Hồng Nhà Hàng Xóm". Rõ ràng, bức 

ảnh đã được bạn bè đón nhận một cách trầm trồ. Ngay 

sau đó, chàng nhận được lời khen đầy khích lệ của Sư 

Phụ Bảy Chà. Chuyện không dừng ở đó. Một buổi tối 

mùa hè, sau khi được bà Xã thưởng cho một quả no 

say, chàng tà tà bò ra bacony ngắm cảnh đêm. Chàng 

ngước mắt nhìn lên bầu trời: 

 - Ôi ! Thật là nửa vầng trăng tuyệt diệu !  

 Chàng lôi máy ra bấm lia liạ, sau đó ngắm tới 

ngắm lui để cuối cùng chọn ra một tấm ưng ý nhất 

trong 80 tấm chàng đã bắn và phóng ngay lên D/Đ 

trong đêm đó. 

 Cả D/Đ như lên cơn sốt. Những trái tim già say 

đắm nửa vầng trăng, và y như rằng: tức cảnh sinh tình, 

thơ văn tuôn ra lai láng. Xin cảm ơn "Nửa Vầng 

Trăng" của Thái Nhót đã khuấy động những tâm hồn 

cằn cỗi. Tôn Ngộ Không hứng khởi phang ngay một 

bài thơ không cần suy nghĩ. Dương Điệp chẳng chịu 

kém cạnh, cũng bung ra một bài ướt át... Có một điều 

đặc biệt đáng khích lệ vô cùng, là Nghĩa Xì Thẩu tịt 

ngòi lâu nay, vì quá cảm hứng nửa vầng trăng cũng đã 

tuôn trào những câu thơ nhức nhối... 

 Nguyễn Phúc Anh (người đàn ông có nickname 

"the man on the air"), sau mấy tháng ròng ngụp lặn 

trong thương vụ ở xứ người, chàng trở về nhà trong 

dáng điệu mệt mỏi. Tuy nhiên, vì nóng lòng muốn biết 

sinh hoạt của bạn bè trong thời gian qua, chàng bốc 

máy gọi ngay cho Liêm Sắc: 

 - Ê Liêm ! Bạn bè mình có gì lạ không ? Tao vừa 

trở về, chẳng có tin tức gì của tụi bây cả!  

 Liêm Sắc đang bận gõ nhịp liên tục trên bàn phím 

computer để forward một phóng sự nóng bỏng vào 

D/Đ. Mắt vẫn không rời màn hình, chàng nói: 

 - Chương Áo Xanh vừa được bác sĩ mời vào 

hospital để hàn huyên. Sao mầy còn không mau chạy 

vào trong đó mà thăm nó ? Tội nghiệp Vợ Chồng Việt 

Nghĩa Vụ, vừa hay tin đã vội vàng gửi ngay tổng thống 

Franklin về cho nó. Cả Tôn Ngộ Không cũng có phần. 

Tụi nó sướng tê người. Bà mẹ ! tụi nó khóc như mưa. 

 Thế là "TÌNH BẠN LÊN NGÔI VUA". Phúc Anh 

từ tốn nói: 

 - Ừ ! Thì tao cần phải biết chuyện gì đã xảy ra. Cứ 

từ từ, để tao tính. Mọi sự rồi sẽ tốt đẹp ngay thôi ... 

 Thế đấy ! 

 Những câu chuyện không chủ đề cứ chực chờ 

tuôn tràn khi có người khuấy động.... 

........... 

CSVSQ Trà Thanh Long 334 
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Thuyền Đời Ơi! 
 

 iến H i 344 

 

 Hồi còn nhỏ, tôi đã biết cười với hoa vừa mới nở 

và tôi cũng đã biết buồn với lá, những cành sắp đổi 

thành vàng buổi đầu thu. Tôi cũng đã biết mừng khi 

mẹ đi chợ về có bánh cho tôi. Và tôi cũng đã biết lo khi 

mà cuối tháng cầm học bạ về cho cha xem. 

 Anh Hai tôi thì cứ hay cú đầu tôi, "mầy học ngu 

hơn con gái" 

 Cha thì, "thằng nhóc nầy diễn xuất thật hay" chả 

là vì tôi cứ đấm lưng cho ông và nắn nót cái bả vai mỏi 

mệt của ông mỗi lần tôi trình học bạ. Tôi cứ nghĩ làm 

sao cho ông thoải mái chút thì có lẽ ông không cần 

phải la Trời tiếng rõ to. Nhưng nhiều lần lắm, ông vẫn 

la Trời ơi thật lớn khiến tôi sợ hãi phải chạy lủi ra 

ngoài sân. 

 Thời thơ ấu của tôi đó. Thời thơ ấu của tôi có ... 

 Con nhỏ nó tên Mê, nhà gần bên trong xóm vẫn 

luôn hay dặn tôi rằng: 

 - Khi ấy lớn lên thì đừng đi đánh lộn nữa nha? Ấy 

cứ thây kệ nó mà. 

 Sở dĩ nhỏ Mê hay lên mặt dặn dò tôi là vì buổi đó 

thằng Khương ký lên đầu nó nghe một cái cụp. Thằng 

Khương bự con nhất đám và cũng là hung hăng nhất 

hạng, dù nó không có xâm mình nhưng cái vết thẹo vắt 

ngang sau lưng vì leo cây té xuống hàng rào kẽm gai 

cũng đủ làm cho đám nhóc tụi tôi phải e dè. 

 Tuy nhiên bữa đó, bữa mà nó ký đầu con Mê đã 

không biết vì sao mà làm cho tôi xung lên máu nóng. 

Tôi nhào tới sừng sộ thì bị ăn ngay một quả đấm của 

nó, tá hỏa tam tinh tôi định khóc nhưng chợt thấy ánh 

mắt hoảng hốt của con Mê, tôi đanh mặt lại làm liều, 

với nắm được tay thằng Khương, tôi giằng mạnh một 

cái, nó mất thăng bằng, tôi dùng chân chận ngang đầu 

gối. Nó té xuống nghe cái xụp, máu lỗ mũi nó chảy ra. 

Đám con nít, kể cả con Mê cùng thét lên: "Có người 

chết! Có người chết!" 

 Tôi sảng hồn, co giò tôi chạy. Thằng Khương 

cũng sảng hồn, cũng co giò chạy, tay bụm mũi, máu 

chảy dài. 

 Kể từ đó, kể từ khi tôi bung ra một đòn nhu đạo 

nhẹ nhàng làm xịt máu mũi của thằng Khương thì đám 

con nít đặt cho tôi một biệt danh: Dê Mặt Xanh. Vì 

khi giận, mặt tôi biến thành xanh lè và hễ khi nào mặt 

tôi biến thành xanh thì thể nào cũng có mặt một đứa 

nào đó biến thành đỏ. Đỏ của cái lỗ mũi ăn trầu. 

 

 Mà phải xin nói rõ hơn là những đứa đó đều là 

con trai và đều to con hơn tôi, chứ đời nào tôi nỡ lòng 

đánh con gái? Hay nỡ lòng đánh mấy đứa nhỏ con, nhỏ 

tuổi hơn? 

 Vì vậy bỗng dưng tôi trở thành anh hùng. Bỗng 

dưng mấy đứa con gái ngưỡng mộ tôi. Bỗng dưng tôi 

có khế chua với me ngào ăn dài dài. 

 - "Anh Dê Xanh ơi, anh Dê Xanh! Anh đi rước 

lồng đèn với tụi em nghe?" Tiếng con Mê nằn nì. 

 Bởi là vì tụi thằng Khương và Khảnh và Khừng 

cứ núp trong góc với cọng dây thung và đống bì cứng 

bắn lủng lồng đèn đêm Trung Thu của mấy đứa con nít 

hoài. Nhưng hễ chỗ nào có Dê thì chỗ đó bình yên như 

vại, nên Mê mới rũ Dê cùng đi bên cạnh, bên cạnh 

khoảng thời gian cuộc đời của con nít. 

 Đến khi lớn lên, đến khi những đứa bé của con 

hẽm nhỏ số 175 đường Da Bà Bầu biết thoa son và vẽ 

mắt, biết mặc áo sơ mi trắng bỏ trong quần xanh và rẽ 

tóc đường ngôi bốn sáu thì Mê không còn rũ Dê đi bên 

cạnh nữa, mà chính Dê bao giờ cũng vẫn tình nguyện 

đi bên cạnh Mê như là một thói quen không thể nào bỏ 

được vì đã khắc sâu từ ở thuở còn thơ. 

 Và cuộc đời cứ không thể, ấy thôi kệ nó mà. 

 Cuộc đời đưa tôi vào vòng chinh chiến lớn, đưa 

tôi vào cuộc đánh lộn dữ dằn không phải chỉ cần một 

thế võ Judo mà là cần lắm nhiều lựu đạn với xe tăng. 

 Sau hai tiếng Trời Ơi thật lớn của ba tôi và ba 

thằng Khương thì hai đứa tụi tôi khăn gói lên phi cơ 

quân sự C130 bay thẳng ra Nha Trang thụ huấn khóa 

Hạ Sĩ Quan ở quân trường Đồng Đế. 

 Quân trường mà nhìn thẳng qua bên kia có "Anh 

đứng nghìn năm thao diễn nghỉ, em nằm xỏa tóc đợi 

chờ anh". 

 Quân trường của những anh rớt tú tài anh đi 

Trung Sĩ, em ở nhà vá áo đợi chờ anh. Bao giờ xong 

nợ nước non, anh về, áo đó, còn em đâu rồi? 

 Những tháng dài ở Nha Trang gió lộng và biển 

gầm gừ đã ràng chặt tình bạn Dê, Khương vào thành 

một gút. Gút của những tuổi trẻ, thôi giã từ ngày tháng 

rong chơi, ghìm trước mặt những kẻ manh nha và nhìn 

sau lưng những thằng đâm lén. 

 Tuổi trẻ vào đời, đời nhọc nhằn gớm giếc. 

 Tuổi trẻ về Bình Long, hai Trung Sĩ trẻ mang hai 

Cánh Gà mới toanh cùng về chung đơn vị, những 

tưởng sẽ có những cánh rừng cao su bạt ngàn và người 

xinh trắng như lụa mộng. 

 Nhưng năm đó lại là năm 1972, 

 Bình Long có mùa Hè rực những lửa. 

 Lửa của mặt trời và lửa của cà nông. 
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 Và cùng cơn địa chấn. Những tiếng rầm rì nghiến 

nát. 

 Những khối sắt nặng nề của chiến xa tràn ngập bể 

dập thân cao su mủ chảy, những chiến xa cầy lên hẳn 

hình hài Việt Nam. Cầy lên hai tuổi trẻ kinh hoàng 

hoảng hốt. Thằng Khương gọi tôi giật giọng: 

 - Mầy nhào lên dứt một cái 72 cho nó coi? 

 Mặt tôi xanh như tàu lá, cái nón sắt đã rớt mất từ 

đời nào, chắc từ cái lúc mà chiếc T54 gầm gừ rượt theo 

hai đứa từ giao thông hào này qua giao thông hào khác. 

Tôi lúng túng với cây M72, giương nó ra như thế nào 

đây? Tôi đã quên bài học vũ khí trong quân trường. Mà 

thật ra lúc thực tập thì lại chính ông Hạ Sĩ phụ tá Sĩ 

Quan huấn luyện viên bắn chứ tôi nào được rờ vô? 

 - "Mầy như con ...kẹ ông". Thằng Khương chửi 

tôi như thế, nhưng chính nó, nó cũng loay hoay với cây 

hỏa tiển đang cầm trên tay. Hai đứa ngồi dựa vào vách 

đất khô cằn của hố đại bác pháo kích mới hồi hôm 

sáng. Tôi đọc tấm hình chỉ dẫn in ngay trên khẩu hỏa 

tiển M72, à, thì ra thế, giản dị chỉ có kéo dây, giương 

lên và bóp cò vậy thôi. Thằng Khương mặt cũng sáng 

ra. "Mầy cũng như con ...kẹ tao thôi Khương à" Tôi 

sủa ngược lại nó. Hai thằng nhìn nhau cười một cái. 

 "Oành! Oành!" Hai tiếng nổ long trời, con cua 

T54 lãnh đủ. Sức dội làm tụi tôi rát mặt đến bật ngữa 

người ra sau. Chiếc T54 đỏ ửng lên, khựng lại rồi xìu 

xuống. 

 "Banh càng rồi! Banh càng rồi" Tôi mừng quá hét 

lên! Thằng Khương cũng cười ha hả. 

 Cuộc chiến vẫn còn tiếp diễn, vẫn còn nhiều T54 

lồng lộn trong thành phố. Tụi tôi, những toán diệt 

chiến xa lểnh khểnh mang trên vai nhiều M72 đi làm 

pháo bông rực đỏ giang sơn. 

 Ba tháng dài như vậy, ba tháng ăn đạn pháo hằng 

ngày, ba tháng trồi lên lùng diệt chiến xa, ba tháng 

dưới giao thông hào chỉa súng chống lại từng đợt tấn 

công, tôi như bít bùng mọi cảm giác, không còn sợ 

nữa, không còn lo nữa, không còn cha nữa, không còn 

mẹ nữa. Tôi chỉ còn mê sảng với những phản ứng tự 

nhiên, hễ thấy bóng người xung phong định tràn ngập 

thì tôi chỉa súng bắn, hễ nghe tiếng chiến xa rần rộ thì 

tôi bật dậy với khẩu 72, hễ nghe tiếng rít gió của đại 

pháo thì tôi rúm người lại trong hố. 

 Nhưng đến một bữa kia thì mọi cảm giác lại về 

tràn ngập trong tôi, đó là bữa mà cái hố của thằng 

Khương bị lãnh nguyên một quả đại pháo. 

 Mọi lần thì tôi và nó cùng nằm chung một chỗ, ăn 

cũng dưới hố, ngủ cũng dưới hố, đi tiêu đi tiểu cũng hố 

đó, quẹo đầu mà ngủ cũng cùng một hố, vì vậy mà mùi 

nồng của mọi các cái đã bắt đầu tấn công vào khứu 

giác, hơn nữa trận chiến đã bắt đầu dịu đi, quân Nhảy 

Dù đã bắt tay được với quân tử thủ nên thằng Khương 

sanh tật đòi dời qua hố khác. Tôi có nói với nó: 

 - Mầy với tao nằm đây từ ngày đầu đến giờ, chẳng 

bị ăn một quả pháo nào, vậy hố này là hố thiêng, hố đã 

được ếm bùa hộ mạng, sống chết gì mình cũng trụ tại 

đây. 

 Nó cứ cười ngất mà chê là tôi ở dơ. Nó dời qua 

bên hố kế chỉ cách có 2 tầm nhảy xa. Không ngờ đại 

pháo chọn ngay hố nó mà rơi. Tôi chồm qua thì chỉ 

thấy mảnh lưng có dấu thẹo quào của sợi dây kẽm gai 

ngày xưa. 

 Tôi khóc lên. 

 Mọi cảm giác buồn thương mến sợ bỗng chợt tràn 

về. 

 Và cuộc chiến Bình Long vang dội trên những nẻo 

đường đất nước ở miền Nam cũng tàn dần theo những 

đổ nát khắp thị trấn. Sức của những người còn sống 

chợt vươn lên, như ta thấy tự nhiên ở tận cùng đau khổ 

vẫn còn lóe lên chút niềm hy vọng. Có những bông hoa 

lạ kỳ luôn tồn tại với thời gian biến đổi, người xưa đặt 

tên hoa là Huyền Diệu Muôn Phần. Những hoa này 

thật là khó thấy, người ta chỉ có cảm giác được mà 

thôi. 

 Lệnh từ ông Thiệu, Tổng Thống Thiệu đưa xuống, 

tất cả quân nhân tham dự trận Bình Long đều được 

tăng thêm một cấp, như vậy lần đầu tiên trong quân sử 

thế giới có một chiến trường không có binh nhì. Ai 

cũng có cái niềm hãnh diện để mang trên vai. Riêng tôi 

thì ông định thăng cho tôi nhiều cấp một lần một vì tôi 

cũng bị một mảnh đại bác chui ngay vào mông bên 

phải mà ông bác sĩ quân y lại cho đó chỉ là vết gà mổ. 

Tôi cũng thầm mong là ông bác sĩ bị ít vết gà mổ ở 

mông coi coi có ngồi ăn cơm thoải mái yên lành hay 

không? 

 Dù gì đi nữa thì phần thưởng quý báu ngon lành 

vẫn là một tháng dưỡng thương cùng 14 ngày phép 

thưởng. 

 Nhấp nhổm ngồi một bên mông, tôi lên xe đò về 

Sài Gòn. 

 

Sài Gòn ơi ! 

 

 Ớ kìa, con hẽm thương của tôi, con hẽm 175 

đường Da Bà Bầu có hai hàng bông gòn bay trắng xóa. 

Tôi mới xa nhà chưa đủ để nhớ nhưng khi vừa về lại 

thì bỗng thấy mình thật cần. 

 Đám nhỏ thay thế đám nhỏ ngày xưa của tụi tôi đổ 

ra reo hò: 

 - Anh Dê, anh Dê mới dề 

 - Anh Dê mặt ngầu, tóc dài thòng 
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 Vang vang trong đám có đứa ngâm lên Bình Long 

anh dũng, An Lộc kiêu hùng. 

 

 Tự nhiên tướng tôi đi bỗng đổi khác, ngực tôi tự 

nhiên phồng lên, tôi vui sướng làm người về từ miền 

rực nóng, về với hình hài nguyên vẹn dù sao cũng là 

một vui thích hơn là phải có người khiêng về. 

 Mẹ tôi thì khỏi nói, bà khóc một cái òa. Điều đó 

làm nước mắt tôi cũng chảy ra tràn trề, tại bà làm tôi 

khóc chứ đám con gái có cả con Mê đang chăm chú 

nhìn tôi kìa. Ba tôi thì đôi con mắt đỏ hoe, ông gật gật 

cái đầu, đôi bả vai ông hình như hơi vươn lên như hai 

bả vai của tôi. Ông cười, trong nụ cười của ông có dấu 

hiệu của nỗi lo vừa mới bay tan và đồng thời nỗi lo đó 

sẽ kéo lại ngay tức thì. 

 Cuộc chiến vẫn còn mà. 

 Cuộc chìến vẫn còn tiếp diễn ở mảnh đất miền 

Nam. 

 Phải chi miền Bắc ngừng lại vào thời điểm đó thì 

đâu còn những ánh mắt lo âu nữa? 

 Phải chi miền Bắc đừng làm chuyện bậy bạ Giải 

Phóng thì bên nhà thằng Khương đâu đã treo ảnh của 

nó trên bàn thờ nhang khói khi mà nó hãy còn trẻ 

măng? 

 Những giấc ngủ ngoài chiến trường thường thì là 

những giấc chập choạng. Về lại được mái nhà thân 

thương thì không hiểu tại sao những giấc ngủ của tôi 

có quá nhiều những mộng lành. 

 Tất cả tiếng động ồn ào chói tai của bom đạn được 

thay bằng lời âu yếm dịu dàng của mẹ tôi. Cha tôi thì 

vẫn còn Trời Ơi như những lần coi qua học bạ, tuy 

nhiên nó lại không có cái âm của một tán thán tự giận 

dữ hay là một sự thất vọng, mà tiếng Trời Ơi của ông 

nghe như lời cầu gọi Thượng Đế hãy giúp đở cho tôi 

sự sáng láng lúc còn đi học và những yên lành khi đã 

vào đời. 

 Tôi bao giờ cũng vẫn ngàn lần cảm ơn hai đấng 

sanh thành của tôi đã nhẫn nại với thứ hạng học hành 

của tôi cũng như con đường thi cử.  

 Còn đối với anh tôi thì tôi không bao giờ cảm ơn 

hắn được một lần. Hắn lúc sinh ra, nghe kể lại thì lúc 

ăn thôi nôi hắn chọn lấy cây viết dù bao nhiêu là đồ 

chơi rực rỡ sắc màu để cạnh bên, cho nên lúc lớn lên 

cắp sách đến trường hắn học giỏi lắm, được nhà trường 

khen thưởng loạn cả lên, thậm chí có một hôm hắn nói 

với mẹ tôi rằng: "Má biết hông? Hai chục điểm là ngon 

lắm rồi, vậy mà có ông thầy kia muốn cho con 21 điểm 

lận!" 

 Tôi thì cũng có điểm vậy, mười hai mười ba trên 

hai mươi, ít nhất bài làm của tôi cũng trúng được phần 

nào chứ không phải như đám bạn của tôi, có thằng còn 

nợ lại ông thầy nữa kìa. 

 

 Và vì cái mặc cảm đi bên cạnh người học giỏi nên 

khi anh tôi định hy sinh một ngày học ở trường Y 

Khoa để chở tôi lên Tổng Y Viện Cộng Hòa cho mấy 

ông bác sĩ khám cái đít thì tôi nhẹ nhàng nhưng cương 

quyết không chấp thuận, vì dù sao Mê cũng đã hứa sẽ 

đưa tôi đi mà? 

 Hôm qua tôi có nói chuyện với Mê: 

 - Nhà Dê ai cũng bận, Dê bị vết thương hành 

muốn té xỉu. Chẳng hay Mê có biết đường xe buýt lên 

Cộng Hòa? 

 Mê chớp mắt: 

 - Anh bị thuơng ở đâu? Thấy tay chân mặt mày 

lành lặn mà? 

 Không lẽ nói bị thương ở mông? Ai mà nói vậy 

với con gái bao giờ? Kỳ lắm! 

 - Dê bị ở ...bụng 

 Mê hoảng hốt. Ánh mắt hốt hoảng của nàng làm 

tôi nhớ ngàn đời. Nếu kiếp sau có đi lính, tôi cũng xin 

được bị thương đâu đó nhè nhẹ, để tôi được nhìn ánh 

mắt hốt hoảng của em. 

 - Mê chở Dê đi cho! 

 Ới đất trời ơi! Xin đừng sập xuống ở giây phút 

này. 

 Mộng lành tôi đến bù đắp cho những ngày mộng 

dữ. Xin ngày mai trời cứ mưa cho nước ươm ấp tình 

nồng. 

 Mà nếu cho dù hôm nay trời có sập xuống tôi 

cũng vẫn cảm thấy vui vì hình như Mê cũng đã dành 

cho tôi tình cảm đầu đời. 

 Hay là nếu trời không mưa mà có nắng ráo thì Dê 

nầy cũng thỏa được lòng, nắng cho em tươi một nụ 

hồng thì trông cũng đẹp. 

 Trên chiếc PC, tôi đèo Mê tìm đường lên trời, 

nàng mặc áo dài trắng nữ sinh cán sự điều dưỡng, tôi 

mặc áo trận ủi hồ phẳng phiu, lon Trung Sĩ Nhất nằm 

dài trên cánh tay trái, đôi bốt đờ sô tôi bóng loáng sáp 

đèn cầy. Đám nhỏ hàng xóm nói coi anh Dê phong độ 

như Thiếu Tướng. Ừ ừ...thế nào tôi cũng lên tướng, 

tướng trong lòng của Mê. 

 Và khi ra đến đường thì tôi để ý có mấy thằng 

cũng chạy xe Honda dòm dòm Mê mà thiếu điều xém 

nữa đụng vô gốc cây dầu trồng dọc hai bên đường 

Nguyễn Văn Thoại chỗ trường đua Phú Thọ. 

 Gió thổi vì vèo. 

 Có vài cành lá lả lơi, có cuộc tình vừa chớm. 

Đường đi có vai mềm của thiếu nữ chạm nhẹ vào vai 

tôi. Có ngất ngây cuộc đời. 

 Mê hỏi: 
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 - Nếu mình cứ chạy thẳng hoài con đường này thì 

sẽ tới đâu? 

 

 Tôi ngây ngốc trả lời, sẽ tới ngả tư đèn xanh đèn 

đỏ. Tôi chưa đủ khôn để hiểu rằng, "anh ơi ta đi bên 

nhau đến suốt cuộc đời nha anh?" 

 Con gái, họ có nhiều ý tưởng trong một lời bình 

thường lắm. Tôi thì cứ hiểu bình thường như lời họ 

nói, nên đôi khi cứ ọc rơ hoài! 

 Đến cổng bệnh viện thì Mê thở dài. Tôi tưởng Mê 

mệt. Tôi đâu biết rằng, con gái họ lo rất xa, Mê tiếc rẽ 

con đường đi sao quá ngắn? Mê lo ngại đường về 

chẳng được dài hơn? Tôi làm sao biết được đằng sau 

tiếng thở dài ấy là cả một trời triết lý lo xa của người 

đàn bà? 

 Tuy nhiên thấy Mê thở dài thì tôi nghĩ mình cũng 

nên thở dài một cái để biểu lộ đồng tình dù tôi chẳng 

biết đồng tình cái gì? 

 Tôi bèn đánh ...thượt. 

 Mê nhìn tôi lắc đầu. 

 Bẽn lẽn tôi đi vào phòng khám bệnh. 

 

Phòng Khám Bệnh 

 

 Vô gặp ông Trung Úy Quân Y Sĩ thì ổng trợn mắt 

nhìn tôi vẻ vô cùng ngạc nhiên: 

 - Trời có chút xíu vầy vô đây làm chi? 

 - Chút xíu chứ đau thấy mồ tổ Trung Úy à! Ông 

không nhớ hồi nhỏ mình bị đòn cứ ngay mông mà quất 

sao? Nhảy nhổm chứ chẳng chơi? 

 Ông cười cười, ừ thì cũng đau, mà cậu bị đòn hoài 

hay sao mà rành vậy? 

 Cha nội này lại muốn đi vào đời tư của tôi nữa rồi. 

Ba má thương tôi như trứng mỏng không hề quẹt một 

phát vào mông. Cho dù tôi học có dở thiệt nhưng 

những mục khác của tôi lại có giá vô cùng. Thí dụ như 

tôi đấm lưng và nhổ tóc bạc cho cha tôi khi ông đang 

mê mê giấc ngủ trưa, thí dụ như tôi gảy đàn ca cho mẹ 

tôi nghe bản lòng mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào. 

Nhiều thí dụ lắm, làm sao kể ra được hết những 18 

năm cùng một mái nhà? 

 Ông Trung Úy quẹt quẹt cho tôi vài miếng thuốc 

đỏ. Trời, Chiến Thương Bội Tinh của tôi mà chỉ có 

ngần này hay sao?  t nhất cũng phải băng bột chứ? 

 Và rồi ông ngạc nhiên khi thấy tôi mang lon 

Trung Sĩ Nhất mà mặt còn trẻ măng, thường thì trong 

quân đội, những Trung Sĩ Nhất là những gương mặt 

dầy dạn gió sương bụi đường cát trắng phủ đầy. Còn 

gương mặt của Chuẩn Úy mới là trẻ. 

 

 Tôi hãnh diện bỏ nhỏ cho ông biết tôi về từ cõi 

chết, cõi Bình Long hoang tàn. 

 Ông lại làm tôi ngạc nhiên khi ông hỏi Bình Long 

ở đâu? Á, chắc có lẽ miền Nam có nhiều địa danh 

hoang tàn quá nên người ta không còn nhớ đến nơi nào 

hoang tàn hơn? 

 Thật là lãnh tụ miền Bắc đã biến đồng bằng sông 

núi miền Nam thành vùng bất ổn ngập tràn những trận 

lụt nước mắt khóc người thân. 

 Tôi không thèm nói chuyện với ông bác sĩ nữa vì 

ông không cùng nằm chung một chiến hào với tôi. Ông 

ở mút chỉ ngoài sau. 

 Tôi thèm nói chuyện với Mê. 

 Trên đường bước ra cổng, có anh binh nhì Quân Y 

kia đưa tay lên chào lon Trung Sĩ Nhất của tôi, tôi chào 

trả lại, lòng hân hoan ừ ừ ít nhất tôi cũng còn hiện diện 

trong quân đội. 

 Mê hỏi: 

 - Nặng không Dê? 

 Tôi giả vờ mặt rầu rầu: 

 - Chắc là phải mổ 

 Mê rú lên, Trời ơi! 

 Tôi khoái chí vì hình như Mê lo lắng cho tôi nhiều 

lắm. Làm sao trên đời này có được một người lo cho 

mình thì có phải đó là niềm hạnh phúc tuyệt vời? 

 Tuy nhiên tôi cũng phải trấn an nàng: 

 - Thiệt ra thì ông có quẹt cho thuốc đỏ và hình 

như các ông ấy còn phải họp nhau để bàn là có nên mổ 

hay không? Nhưng Dê thấy khỏe lắm rồi. À mà bây 

giờ mình đi đâu đây? Đi uống sinh tố há? 

 Mê nhỏ nhẹ: 

 - Tùy anh 

 Mê ơi, nếu cuộc đời của em cứ tùy anh thì có lẽ 

đến một lúc nào đó em sẽ rách bươm ra. Tương lai của 

anh chắc chắn là những chuỗi ngày ...thôi không dám 

nghĩ tới nữa. 

 - Mê ơi, sau uống sinh tố xong rồi, mình ra Đại 

Nam coi phim Mùa Hè Năm Ấy nha? 

 - Dạ! 

 

Mùa Hè Năm Ấy 

 

 Mà ngày ấy Mê cho tôi hôn lên má nụ nồng nàn. 

Tôi thề với Mê, chỉ có một mình em thôi đủ làm tôi vui 

sướng. Mê thề với tôi, chỉ một mình Dê thôi khiến em 

hạnh phúc ngập tràn. 

 Vậy mà hôm nay, nơi đây, trên đảo Guam, tôi 

lưỡng lự có nên về lại nước Việt Nam có Mê và có cha 

mẹ với anh tôi? 
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 Ngày hôm di tản chiến thuật xuống chiến hạm, tôi 

cứ tưởng là quân đội sẽ tái phối trí lại và lập những khu 

tử thủ như xưa kia ở Bình Long ở An Lộc, ở Khe Sanh. 

Tôi không ngờ tôi phải rời khỏi nước Việt Nam. 

 Ngày mai, chiếc tàu Việt Nam Thương Tín sẽ nhổ 

neo về lại Việt Nam. Chính phủ Mỹ giành quyền quyết 

định cho từng cá nhân một, ai về thì sẽ được chu cấp 

cho một số ít vận dụng cần thiết. 

 Tôi suy nghĩ miên man, có nên về hay không? 

 Có những người biểu đừng về vì Việt Cộng rất tàn 

ác, sẽ thủ tiêu và giam nhốt tất cả các quân nhân. 

 Những người Bắc tản cư từ năm 1954 đã đưa họ 

ra làm một ví dụ hùng hồn vì sao họ đã bỏ miền Bắc 

Cộng Sản để chạy vào trong Nam. Có cụ gào lên: 

"Giời ơi! Mầy cứ rượt theo ông mãi!" 

 Có những người chưa đã chuẩn bị tinh thần để 

làm một chuyến đi xa rời tổ quốc, gia đình, nơi chôn 

nhau cắt rún. Họ muốn về, họ hy vọng rằng dù dưới 

chế độ nào, dù ai là Tổng Thống, cũng phải lo cho dân. 

Ông người Bắc gầm lên: "Chú ...nhầm!" Xém chút đã 

có đánh lộn nhau. 

 Tháng 9, 1975, chiếc tàu Việt Nam Thương Tín 

hụ hồi còi dài rời bến trực chỉ Việt Nam. Cả hơn ngàn 

người lòng ngổn ngang trăm mối. Ngong ngóng, chờ 

đợi lo âu. Không còn chắc là quyết định mình có đúng? 

Trên bong tàu gió lộng. Tôi thầm thì: 

 - Mê ơi, anh về lại bên em. Cha ơi, mẹ ơi, anh ơi, 

con về. 

 Sau 2 tuần lễ lênh đênh trên biển thì tàu về đến 

Cấp, nhưng không được phép cập bến mà phải thả neo 

ngoài khơi. Từ xa nhìn vào bờ biển Vũng Tàu đã thấy 

một màu tang trắng. Mọi người bắt đầu hoang mang và 

hối hận. Nhiều người đổ bệnh vì thể xác và tinh thần 

đều suy nhược. Ba ngày chờ đợi để được xuống đất 

liền như 3 thế kỷ nặng nề trôi. 

 Tôi nhìn lên trời thấy vạn vì sao. Những sao về 

phương Tây sao rực sáng, những sao về phương Đông 

quê hương tôi sao tối mù mù. Trong những sao tối mù 

ấy, tôi nhận ra sao bổn mạng của tôi.Tôi muốn mời sao 

xuống kể lể chuyện ngày xưa, nhưng sao sao cứ lặng lờ 

Tôi chợt nhận thức rằng, có những sự việc phải quyết 

định không bằng trái tim mà phải bằng lý trí. 

 Rồi thì sau cùng tàu bị áp giải ra Nha Trang. Đàn 

bà con nít được thả về, đàn ông con trai bị nhốt ráo. 

 Mùa hè năm ấy mà tôi tưởng là mùa hè đoàn tụ. 

Nhưng không, mùa hè năm ấy, mùa hè báo hiệu của 

chia ly. 

 Có những mùa hè đẹp đẽ đong đầy kỷ niệm trong 

từng tâm khảm của từng người, như Mùa Hè 1942 của 

Herman Raucher, kể lại chuyện những cồn cát đợi chờ, 

người thiếu phụ trẻ bên song đang trông ngóng bước 

chân chồng nơi xa, căn nhà bên đồi cạnh bờ biển cô 

đơn và cơn cuồng vội vì nhớ nhung. Đã đưa Mê và Dê 

cùng các bạn chòm xóm, GócTrời Paris, Berlin với 

Nokian92 và Vann cùng NvhN, có Nắng và Buồn, 

cùng July đã ngây ngất với kỷ niệm êm đềm lần ngơ 

ngác đầu đời của ông. 

 Tụi tôi dù có cúp cua trốn học đi xi nê hay ôm vở 

thả rong trong Sở Thú Sài Gòn thì cũng chỉ làm giàu 

cho kỷ niệm của những ngày thân ái xưa. Thế mà cha 

tôi vẫn Trời ơi khi biết tôi đang làm giàu cho kỷ niệm 

của tôi, và nếu tôi có con thì chắc tôi cũng Trời ơi khi 

biết rằng nó cũng đang sưu tầm để cho kỷ niệm của nó 

được giàu hơn. Nôm na ra là tui phét vào đít nó vài 

ngọn roi khi mà biết rằng nó cúp cua đi cine với đào. 

Giản dị và quyết định là vậy. Ơ mà, cha tôi đâu có 

đánh tôi roi nào? 

 Và mùa Hè 75, cũng có cồn cát Nha Trang, cũng 

có biển rì rào, cũng có nhớ nhung ngập đầy nhưng 

khác cái là tôi bị nhốt trong tù. Tội của tôi ư? Tội vì 

thương nhớ và quyến luyến gia đình cùng người tình 

thân mến. 

 Mỗi người có mỗi mùa Hè khác nhau. 

 Herman Raucher sống trong xứ bình yên. 

 Tôi, Dê Xanh, sống trong xứ không yên bình. 

 

 Và rồi, sang Mùa Hè Năm Sau 

 

Mùa Hè Năm Sau 

 

 Tôi được thả về, gặp lại cha mẹ và anh tôi và gặp 

lại Mê. 

 Chỉ 2 mùa hè thôi, cảnh đã thay đổi đến rợn 

người. Thay vì đèo nhau trên chiếc PC chỉ rồ ga thì 

chạy, nay tôi phải nhổm mông đạp những vòng bánh 

xe tròn quay lăn trên phố những ổ gà, may mà cái 

mông tôi đã lành lặn nhờ thuốc đỏ của ông Trung Úy. 

Tôi vẫn mặc cái áo trây di của quân đội, chỉ có cái 

Cánh Gà mà hồi nào quân đội đã giao cho tôi trong sứ 

mạng giữ gìn đất nước cũng như những huy hiệu của 

đơn vị đã bị Mê tháo ra. 

 Mê nói: "Đất nước không còn, Dê làm sao mà còn 

mang được những biểu tượng này trên thân?" Tôi nghe 

qua, quả luống là những nghẹn ngào. Đúng vậy, nhiệm 

vụ của tôi là giữ gìn đất nước. Tôi giữ làm sao mà giờ 

thì mất hẳn nước, làm sao tôi dám mang trên vai lon 

Trung Sĩ Nhất như ngày xưa? 

 Những con đường bây giờ tôi chở Mê trên vòng 

bánh xe đạp chính là những con đường mà trước kia 

Mê và tôi hằng đi qua. 

 Tiệm bán cơm tấm ở Trần Quý Cáp có nước mắm 

thật dịu và cơm thật nóng với chả thật ngon nay đã 
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đóng cửa im lìm, quán kem ở Lê Lợi ở Lê Lai không 

còn là quán kem nữa với mùi sầu riêng thơm lừng mà 

nay chỉ còn lại là một vũng nước đọng thật to, hình như 

sau cuộc đổi đời, kem cũng tan chảy vào quá khứ. 

 Gò lưng tôi đưa Mê xuống ngã Sáu ăn nghêu. 

Nghêu đâu tôi không thấy mà chỉ thấy một phố thị 

vắng tanh. 

 Những kỷ niệm nhẹ nhàng, những nơi chốn thần 

kỳ tôi và Mê đi qua, giờ thì thật tình không còn tìm ra 

được nữa. 

 Hai đứa tôi định ghé qua Casino Sài Gòn hy vọng 

tìm ra một vài phim hay để giải sầu như phim Một 

Chút Mặt Trời Trong Ly Nước Lạnh mà chỉ còn thấy 

ly nước lạnh tanh chứ không có chút mặt trời nào đâu 

nữa. 

 À, rạp đang chiếu phim Thép Đã Tôi Thế Đấy, 

phim Liên Xô tức là xô nhau liên tục. Nhớ hồi xưa đi 

coi cine phải xô nhau mà mua vé thiếu điều muốn cắn 

nhau. Nay phim Liên Xô không còn xô nhau nữa mà 

cứ đánh thức cô bán vé ngủ gà gật mua vé một cách dễ 

dàng. 

 Phim bật lên chiếu một đoạn, tôi và Mê xô nhau 

chạy ra ngoài. 

 Tôi và Mê xô nhau làm đám cưới. 

 Hãy tìm những an ủi cho nhau chứ đời này sao mà 

hồi hộp quá, như cái loa ngày nào cũng hăm dọa Tao 

sẽ giết chúng mày. Tao sẽ giết chúng mày. Bằng cách 

nhai hoài một bài dài thòng buồn nôn về những nhận 

định chính trị của các đồng chí đồng rận đồng rệp. Cứ 

những điệp khúc nhàm chán nhét hoài vào lỗ tai như 

quê hương tôiđang hồi mạt rệp cứ ra rã hàng ngày thì 

chẳng chóng thì chầy người nghe sẽ phải tới thời kỳ 

long óc. 

 Tôi và Mê cưới nhau. Tôi không còn là Trung Sĩ 

Nhất nữa mà tôi được thăng cấp Tướng, như đám nhóc 

Da Bà Bầu đã tiên đoán hồi xưa, tướng trong lòng của 

Mê, tướng chịu quyền ...sinh sát của Mê. 

 Tôi chấp nhận vậy! 

 Không biết quyết định lần này của tôi có dại khờ 

như kỳ quyết định ở đảo Guam hay không? 

 Nhưng dù gì tôi cũng đã quyết định. 

 Và Mê cũng đã chấp nhận và cha mẹ hai bên cũng 

đã đồng lòng. 

 Đám cưới tụi tôi, đám cưới trong đường hẻm. 

 Ba tôi lấy cái nia, dán tròn mảnh giấy trắng vẽ chữ 

đỏ hồng: 

 

Tân Hôn Trong Ngõ Hẻm 

 

 Mẹ tôi có một số tiền nhiều hơn số ấn định của 

nhà nước nên bị buộc phải đưa cho nhà nước quản lý 

giùm. Nay muốn rút ra vì lý do chính đáng, lo việc 

cưới vợ cho con, nhưng cái ông Lập, Phường Trưởng 

nói giọng miền Nam: "Dì mà chị gút nhiều dậy? Đồng 

bào ta còn nghèo, đất nước ta còn chưa xây dựng, chị 

sao mà xài phung phí?" 

 Mẹ tôi trả lời: 

 - Ông thấy với vật giá bây giờ, chỉ đủ mua ít rượu 

thịt, ít trái cây đãi bà con lối xóm thôi! 

 Nếu tôi đem chuyện nhà nước ép dân phải đưa 

tiền cho nhà nước giam giữ và kỳ kèo khi dân cần rút 

ra cho người ngoại quốc nghe thì chắc có lẽ họ sẽ cho 

là tôi vu khống và mạ lỵ nhà cầm quyền với nhiều đỉnh 

cao nhòng trí tuệ. Thôi thì hãy cứ lặng thinh mà tưởng 

tượng rằng, nước Việt Nam cũng được cai trị bởi 

những con người cũng cùng đi bằng hai bàn chân vậy! 

 Đám cưới, bàn đặt dài trong hẻm, mỗi người phải 

tự mang đến chén dĩa cùng ly và ...ghế. Cha nào không 

mang theo ghế thì ráng mà đứng. 

 Đàng trai đàng gái hùn tiền mua thức ăn có heo 

quay bánh hỏi cùng rượu đế. Quan khách hoan hỉ chén 

chú chén tui cũng rộn ràng lắm. Thời buồn bã gặp tiệc 

nhậu còn gì vui bằng? 

 Cha tôi phải năn nỉ ông Phường Trưởng tắt cái loa 

đi cho có vẻ là tiệc cưới chứ không phải là buổi học tập 

chính trị. 

 Tôi nghe có tiếng thì thầm: 

 -Vậy là con Mê không phải lấy chồng thương phế 

binh Việt Cộng rồi! 

 Lời đồn hoảng hồn này đã khiến bao cô gái xuân 

thì miền Nam vội vã đi lấy chồng...đại. Tôi nghĩ lời 

đồn này chắc từ mấy cha bợm nhậu mà ra chứ nhà 

nước ta nói một là một như đinh đóng cột: "Vì hạnh 

phúc của toàn dân, đảng ta mần cuộc cách mạng vĩ đại" 

Vậy mà dân không tin, các bà con gái cứ vội vàng cắt 

hết móng tay, không dám thoa son làm điệu, không 

dám trang phục chỉnh tề, guốc cao gót bẻ gót cho hết 

cao và sau cùng thì vội vã đi lấy chồng. Đám con trai 

được quyền lên giá. Há. 

 Tôi mặc áo sơ mi trắng với cà vạt xanh. Mê mặc 

áo dài nữ sinh, xem em thật dịu dàng. Đời em và tôi 

bắt đầu bằng sự giản dị trước hết. 

 Nhưng những ánh mắt người lớn trong đó có ánh 

mắt e dè của cha tôi áng chừng như, tuổi trẻ hôm nay 

xây dựng cuộc đời riêng trong một chế độ chưa hề biết 

xây dựng. 

 Lạy tạ ơn tứ thân phụ mẫu, dưỡng dục sinh thành. 

Tôi thì thầm với Mê: 

 -" ♪♪♪...dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua 
đây, dù có gió, có gió lạnh về, có lá sầu gầy. Mình ơi, 

anh vẫn yêu em" (Niệm Khúc Cuối -Ngô Thụy Miên) 
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 Mê chớp mắt, mắt nàng đẹp như trời mưa nhẹ 

 Biết rằng bám lại Sài Gòn thì đói rã họng vì chỉ có 

biết bán các vật dụng trong nhà mà ăn từ từ chứ đâu có 

công việc gì làm? Tôi xin cha mẹ hai bên một ít tiền 

cùng tiền của tôi và của Mê gom lại. Tôi mua một 

...chiếc thuyền. 

 Mê trợn mắt tròn xoe. 

 Cha tôi la lên: 

 - Trời ơi! 

 Những người dân thành thị làm gì biết đi thuyền? 

Tôi giang hồ tứ chiếng, tôi từng trải ở vùng 4 kinh ngòi 

sông rạch. Chuyện lái thuyền chèo ghe với tôi như dân 

Sài Gòn phóng xe Honda Dame vậy. 

 Vợ chồng son tụi tôi sẽ chèo ghe đi bán hàng 

bông. 

 Nhất định tôi sẽ đưa Mê ... 

 

Xuống Xuồng Về Quê 

 

 Xuồng tôi cũng khá lớn nên người ta gọi là ghe. 

Ghe tôi gồm hơn 9 mảnh ván góp lại, nên người ta gọi 

là tam bản, mà ghe tam bản của tôi coi ra lại thấy lớn 

hơn loại tam bản thường, do đó người miền quê gọi là 

ghe tam bản ...bự. 

 Tôi mua lại của thằng Hổ. 

 Hổ là bạn cùng đơn vị hồi xưa. Kỳ tan hàng năm 

75, Hổ có nói với tôi là nó về quê vợ ở Hộ Phòng, Bạc 

Liêu. Và sau này khi có ý thối lui về vùng 4, tôi nảy ra 

ý định đi tìm Hổ, dù không hề biết địa chỉ nhưng khi 

tôi hỏi Hổ chồng của cô Dần thì người ta chỉ cho tôi 

trúng phóc. 

 Từ chợ Hộ Phòng đi vào nhà Hổ phải đi bằng tắc 

ráng chứ không có đường xe. Vợ chồng nó có một 

hàng đáy và 5 công ruộng, hễ con nước sắp lớn thì nó 

thả đáy kiếm cá tôm, còn khi rảnh thì lội ruộng thăm 

lúa. Hai vợ chồng hai đứa con lúc nào cũng thoải mái 

hơn dân ở Sài Gòn. 

 Hai đứa gặp nhau mừng lắm! Thôi thì cứ huyên 

thuyên. Nó ra kéo cái vó, những con tép bạc nhảy 

múa trong đó, hú một tiếng gọi mấy bạn bè chòm xóm, 

cả đám nhậu suốt một đêm. 

 Trong đám nhậu có anh Thân, anh cũng lớn tuổi 

rồi, có đến 9 đứa con, nhà ở tuốt Cà Mau, anh lên Hộ 

Phòng thăm cô Dần là em ruột. 

 Anh Thân trước kia là giáo viên dạy bậc Tiểu 

Học, nay anh là sư phụ tổ chức vượt biên. Anh lùng 

sục mua những ghe biển ghe cào nhỏ tu sửa lại và kiếm 

mối tìm người vượt biển. 

 Anh có quen với một xóm biển kia toàn là người 

của Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam mà đứng đầu là 

Sáu Dân với thằng Dám. Tôi cũng có theo anh Thân ra 

xóm biển đó nhậu nhẹt hết mấy ngày để quen mặt và 

thuộc đường vì anh Thân sẽ bỏ tiền ra để gắn cái máy 

cũng như lợp khúc mui ghe cho tôi, bù lại tôi phải hứa 

sẽ lòi người ra tàu lớn 2 chuyến cho anh khi anh cần. 

Tôi chấp nhận làm chuyện đó nhưng tôi không có nói 

cho Mê nghe. 

 Anh Thân dặn tôi rằng: "Với đàn bà mình phải 

làm vài chuyện lén, chỉ vài chuyện thôi, đừng làm 

nhiều quá thì hay bị lộ vì người đàn bà là thầy của các 

bậc tiên tri, cũng như bà lão mù người Bulgary, Vanga 

Dimitrova đã từng tiên đoán chính xác về thảm họa nổ 

tung nhà máy nguyên tử Chernobyl, có đúng hông? 

Tuy nhiên nếu bao giờ bị bể thì mình phải chối biến đi 

liền" 

 Tôi không coi câu đó là khuôn vàng thước ngọc 

nhưng tôi nghĩ thà là một người bị hồi hộp còn hơn là 

cả hai phải cùng lo âu. Cứ để yên cho Mê thắc mắc về 

những lục bình từ đâu đến mà trôi sao nhiều quá? Tôi 

phải lo chuyện cơm nước và tương lai, những chuyện 

đó đầy hồi hộp và gay cấn lắm rồi. 

 Ghe được gắn thêm máy và được lợp mui, tôi và 

Mê thấy thoải mái hơn nhiều. Tôi không còn phải gò 

lưng bước tới bước lui theo nhịp chèo. Mê cũng không 

còn phải nhẫn nhục thò cánh tay xuống nước quạt quạt 

cho nhanh hơn mà cho kịp con nước. Ghe tôi chạy vù 

vù. 

 Mới mấy tháng sống cuộc đời trôi nổi trên kinh 

rạch sông ngòi, Mê đã hòa vào cuộc sống đến độ kinh 

ngạc. Nàng đã mạnh dạn nhảy ùm xuống sông, tay vịn 

bẹ ghe khi muốn làm chuyện tiểu tiện, đó là khi nói về 

hãy còn là chèo, nhưng nay đã có máy gắn trong lòng 

thì tôi đã đóng 4 miếng ván thành hình hộp cho phòng 

tiêu tiểu de ra ở phía sau của ghe để hầu theo kịp đà 

văn minh của chế độ. Duy chỉ có điều Mê vẫn còn phải 

trùm nón lá che mặt khi bước vào phòng lộ thiên đó vì 

nàng vẫn còn mắc cỡ khi làm chuyện ấy với gió hây 

hây thổi. 

 Mê cũng đã biết lái ghe, đẩy cần qua phải để quẹo 

trái và qua trái để quẹo phải cũng nhưđã dám thòng 

ngược người xuống để tháo bỏ những đám lục bình 

cuộn vào chân vịt. Mê trở thành Phó Tổng Bí Thư của 

con...xuồng quốc gia chỉ có hai đứa. 

 Nay thì tụi tôi có thể đi xa hơn là cứ chèo vòng 

vòng vùng Hộ Phòng, Giá Rai mua đồ hàng bông ghé 

chợ bán lại. 

 Tụi tôi đi thẳng lên Sóc Trăng băng qua Cù Lao 

Dung, nơi mà những người dân vẫn còn chưa dám mặc 

áo quần màu sáng mãi từ thời Pháp thuộc. Vì họ sợ là 

chỉ điểm của những cuộc oanh tạc của phi cơ. Họ mặc 

áo quần màu nâu hay màu đen để hòa với đất. 
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 Tụi tôi không biết điều đó, Mê mặc áo bà ba màu 

xanh, tôi mặc áo thung màu trắng vào rẫy của họ hỏi 

thăm mua chuối khoai lang khoai mì, họ nói chuyện 

mà cứ nhìn lên trời lo sợ máy bay đầm già rồi họ biểu 

tụi tôi thay áo quần cho họ yên tâm. 

 Theo sông nước kinh ngòi, ngược giòng Cửu 

Long thuyền tôi lên đến Cần Thơ, vựa trái cây miền 

Nam nước ngọt. Ngang qua Trà Ôn lên đoạn nữa gặp 

Trà Nóc có những quán cà phê người Tàu bán lá trà 

xanh. Tụi tôi đưa thuyền quành lại Cái Vồn rồi xèn qua 

Cái Khế mua chôm chôm măng cụt. 

 Cuộc nổi trôi trên kinh ngòi có những buổi chiều 

vàng ngồi trên mui ghe, chân quặp vào cần lái, tôi 

nhâm nhi hũ rượu Tắc Kè mua ở Tắc Sậy, đốt lên điếu 

thuốc rê nghe Mê đang dựa lưng kể lại chuyện Sài 

Gòn. 

 Sài Gòn có những con đường mòn, mòn gót nhiều 

cặp tình nhân. 

 Nơi đây, tôi và Mê có những lục bình đẩy đưa 

niềm ân ái. Mê đã có bầu, hài nhi trong bụng Mê theo 

từng cơn sóng nhẹ của những con sông hiền hòa đang 

lớn dậy. 

 Cho đến bữa kia, anh Thân nhắn tôi chuẩn bị ... 

 

Đưa Người Ra Biển 

 

 Xe đò ngừng lại ngay chợ Hộ Phòng. 

 Thằng Hổ nhảy xuống trước, đoạn 6 người vừa 

đàn ông, đàn bà và 2 em nhỏ theo xuống sau. 

 Mỗi người xách trên tay một cái bịch hay một cái 

giỏ. Ai cũng ngơ ngác vì lạ cảnh, áo quần đầu tóc mặt 

mày chẳng giống chút nào là dân địa phương, có chị 

kia cũng mặc bà ba đen nhưng mà còn mới tinh. 

Thoáng nhìn qua thì ai cũng biết nhóm này đang tính 

chuyện đào tẩu đây. 

 Tôi vội vàng xấn lại nói to, giọng mừng rỡ: 

 -"Chị Ba, em nè chị Ba, Dê nè, đen quá hả? Chị 

nhìn không ra hả?" rồi nhỏ nhỏ giọng tôi nói:" Chị Ba 

à, làm ơn cười cười cái coi" Chị sợ sệt cười như mếu. 

 Tôi kéo đại tay anh kia: 

 -"Anh Ba, má mạnh khỏe hông anh? Hai đứa con 

của anh đây hả?" Thằng chả tính lắc đầu nhưng thấy 

cái nheo mắt của tôi thì dả gật gật. 

 Tôi bỏ nhỏ:"Anh cười lớn lên cái coi" 

 Dả cười khà khà làm cả đám cũng cười theo khà 

khà. 

 Tôi kéo anh Ba và chị Ba cùng hai đứa nhỏ đi 

thẳng vô chợ bỏ mặc thằng Hổ với mấy người kia. 

 Đột nhiên có một bà rượt theo: 

 -"Ới trả con tui lại!" 

 

 Tôi muốn són đái trong quần nhưng cũng phải làm 

tỉnh nói: 

 -"Chời, chị Nga, em mới dẫn con chị đi ăn bún 

mắm mà chị la làng um sùm dậy?" 

 -"Tui cũng theo nữa" Bà mà tôi gọi đại là Nga trả 

lời. 

 Hên là không có ông nào rượt theo đòi vợ. 

 Tụi tôi đi tới hàng bún mắm kéo ghế ngồi xuống. 

Nhóm thằng Hổ cũng rề rề đi theo. Tôi hoảng hồn nháy 

mắt, mầy dẫn qua ăn hủ tíu đi, chứ ngồi chùm nhum 

một đống thế nào cũng bị công an Hộ Phòng tóm cổ. 

Tụi tôi phải đợi 2 tiếng nữa con nước mới lớn, mới có 

thể xuống ghe về nhà thằng Hổ. 

 Mê thì đang giữ ghe đậu sau lưng tiệm sửa máy 

của ông Sáu Mẫn. Dù anh Thân có dặn tôi đừng cho 

Mê biết nhưng làm sao tôi đừng được? Đời tụi tôi chỉ 

có hai đứa! Giấu nhau cái gì ông hai? Tôi mua một tô 

bún mắm đem xuống cho Mê. 

 Mê hỏi: 

 -"Mấy người lận Dê?" 

 -"Tám" 

 -"Họ đang ở đâu?" 

 -"Ở trên chợ" 

 -"À," 

 -"Anh sẽ đem bớt hai người đàn ông xuống ghe 

trước nha" 

 -"Dạ" 

 Những người đàn bà khi vô chợ thì họ trở thành 

dạn dỉ và tự nhiên hơn, còn các ông đàn ông thì sao cứ 

lúng túng như đi lạc vào thế giới xa lạ. 

 Ém trong nhà thằng Hổ qua đêm đó thì hôm sau 

anh Thân đưa đến thêm 2 người nữa và dặn hễ nước 

bình thì phải khởi hành để kịp chuyến ra khơi buổi 

khuya. Mật hiệu với tụi thằng Dám là đèn pin chớp 

331, chớp 332 là bể ổ. 

 Nước vừa bình trước khi ròng thì tôi và Mê đưa 

đám người đi, những người đàn ông thì cứ xà lỏn áo 

thung ung dung ngồi nhậu, đàn bà thì cứ rọc mía nấu 

cơm làm cá ăn chiều. Trên ghe còn nhiều mía và trái 

cây. 

 Có chị kia hỏi nếu gặp công an thì mình ăn nói 

làm sao? 

 Tôi trả lời là cứ nói ra xóm biển ăn cưới, cứ nói là 

quen với Sáu Dân và thằng Dám và cùng lắm thì mình 

mỗi người một mớ hối lộ cho tụi nó. 

 Nhưng tôi biết là suốt đoạn đường đó không có 

công an, ra gần tới cửa biển Gành Hào mới đầy dẫy, 

tuy nhiên tôi sẽ quẹo vào kinh rạch trước đó một đoạn 

xa rồi luồn lỏi tới xóm chài và theo nhiều đường lạch 

nhỏ để ra ngoài biển. 
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 Cửa Gành Hào là để cho những ghe đánh cá lớn đi 

mà thôi. Với tam bản thì không ai nghĩ rằng sẽ dám ra 

biển vì dễ chìm không nhảy được sóng vì mũi không 

cao. Mà tam bản lường cũng không sâu nên không sợ 

mắc cạn. 

 Tôi chớp đèn 331 cho thằng Dám, nó chớp lại an 

toàn. 

 Rồi nó dẫn đầu cùng với mấy chiếc giỏ lải chở 

thêm một số người nữa xé nước chạy ra tàu mẹ. 

 Mây che trăng mờ mờ, gió thổi mạnh, sóng dập 

dình, người ta nắm níu nhau leo qua tàu mẹ. Tàu mẹ là 

chiếc ghe cào không to lắm có cái mũi cao để chẻ sóng 

đang ình ình tiếng máy nổ. 

 Nhóm người đã lên hết, bỗng nhiên từ trên tàu mẹ 

anh Thân nhảy xuống ghe tôi: 

 -Chết cha rồi Dê ơi! Thằng tài công nó không chịu 

ra. Giờ làm sao bây giờ? 

 Tiếng gió thổi át đi lời ảnh. 

 -"Vậy chứ ai lái tàu ra đây?" Tôi hỏi 

 -Thằng Hổ 

 -Vậy anh nói nó đi luôn đi 

 Hổ cũng từ bên tàu nhảy xuống: 

 -Tui đi hổng được đâu anh Thân à, vợ con tui còn 

kẹt ở nhà á! Hay là mày đi đi Dê? 

 Anh Thân cũng nói thêm: 

 -Dê với Mê đi luôn đi. 

 Mê và tôi nhìn nhau lưỡng lự. 

 Tụi tôi đã có ý định vượt biên từ lâu, những đêm 

cặm sào ở mé sông hai tôi thường nằm nhìn trăng, vẽ 

ra một cuộc sống đoàn tụ dưới mái ấm gia đình, có cha 

có mẹ, có những ngày lễ giỗ cùng nhau ngậm ngùi chia 

sẻ. Con cái sẽ phải học hành đầy đủ, có được tự do để 

phát triển, chứ không thể sống đời trôi nổi như chúng 

tôi, không nhà không cửa không cột trụ. 

 Tụi tôi bao lâu vẫn coi nhà của thằng Hổ như là 

nhà của mình, một chỗ để dừng chân giữa hai chuyến 

lang thang trên kinh rạch. 

 Tụi tôi dự định sẽ tìm cách đưa hết cả gia đình cha 

mẹ, anh chị em hai bên, qua vùng trời tự do có nắng 

ấm để sống được đời của con người. 

 Nay sự thể xảy ra thế này, tôi và Mê có cơ hội liều 

một chuyến để vượt thoát, lành dữ chẳng biết ra sao? 

 Tôi nhìn Mê. Mê nhìn tôi. 

 Tôi gật đầu. Mê cũng gật đầu. 

 Anh Thân mừng ra mặt: 

 -Anh sẽ bán ghe này đem tiền về Sài Gòn giao 

cho ba má tụi em, cho anh địa chỉ nhà hai em đi. 

 Tôi và Mê viết vài giòng gửi về gia đình. 

 Chắc chắn mẹ tôi sẽ đầm đìa nước mắt. 

 Chắc chắn cha tôi sẽ Trời Ơi tiếng rõ to. 

 Tôi và Mê đã quyết định ... 

Vượt Trùng Dương 

 

 Chiếc ghe cào xoay một vòng, lúng túng tôi không 

biết đi về hướng nào, biển sao mênh mông, đêm sao tối 

ngòm. 

 Thằng Dám trước khi quay mũi giỏ lải về đất liền, 

nó gào lên trong tiếng gió, hướng đó đó. 

 Tôi ngạc nhiên sao trong đêm đen mà nó phân biệt 

được hướng nào? 

 Nhìn theo tay nó chỉ, tôi ngộ ra, dù mây che đi 

mặt trăng nhưng vùng đó vẫn mờ sáng hơn tất cả, à 

hướng Tây. Tôi nhắm mắt mường tượng lại bản đồ, 

chênh chếch hướng Tây là Thái Lan. Đúng rồi, tôi lấy 

mũi ghe chếch về phải khoảng 10 độ của mặt trăng. Từ 

đó, cứ vậy tôi đi. 

 Sóng nước bây giờ đã nhồi từ sau mông đưa đến, 

Mê ngồi kế bên mồi cho tôi điếu thuốc. Tôi chỉ hướng 

cho Mê thấy và đưa cần lái cho nàng. Nàng cũng có 

cảm giác là mình đang xuôi theo giòng. 

 Đó là tháng Năm nhưng biển vẫn còn êm như lụa. 

Giờ thì ai cũng đã quen với gió, gió không còn lồng lộn 

nữa, gió chỉ còn là vi vu. 

 Tàu lướt đi 4 đêm 4 ngày, tụi tôi thấy những hàng 

cây tre trồi lên giửa mặt biển, trên đó viết chữ ngoằn 

ngoèo của Thái Lan.  

 Cả tàu mừng quá la lên đến Thái rồi, đến Thái rồi! 

 Nhưng niềm vui chợt tắt ngúm vì tụi tôi thấy từ xa 

2 chiếc tàu cao ngất xịt khói đen phóng đến thật dữ 

dằn. Tôi bỏ chạy nhưng chẳng mấy chốc thì chúng bắt 

kịp. 

 Những thằng hải tặc Thái Lan với 2 khẩu M16 và 

dao búa nhào xuống ghe, giật phăng tất cả đồng hồ dây 

chuyền, bới tung hành lý kiếm vàng vòng. Đoạn bắt tất 

cả đàn bà con gái lên tàu chúng và giồng tàu tôi đến 

đảo Koh Kra. 

 Vừa bước chân lên đảo, thoáng thấy Mê cùng 

đứng với những người đàn bà. Tôi vùng chạy tới 

nhưng hai gã giữ tôi lại, thằng thứ ba đấm thẳng vào 

mặt tôi, đom đóm tóe ra, tôi gục xuống nhưng tôi vẫn 

còn nhìn được Mê. Nàng bị kéo xệt đi, cát quệt lại một 

đường dài. 

 Trong ánh mắt hốt hoảng tuyệt vọng của Mê có 

lồng theo sự thất vọng kinh khủng. Nỗi thất vọng vì tôi 

không bảo vệ được nàng. Bóng tối và ánh sáng quay 

cuồng dữ dội trong óc, tôi ngất đi. 

 Ba ngày dài tôi nằm liệt trong cơn giận dữ, chúng 

dùng súng để không chế đám đàn ông, còn đàn bà thì 

chúng mang khuất qua bên kia hảm hiếp. Ôi còn nỗi 

đau lòng nào hơn cho tôi, ước gì tôi có được một khẩu 

súng, một khẩu M72. 
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 Cao ủy Liên Hiệp Quốc ra đảo mang chúng tôi về 

đất liền. 

 Những niềm tủi nhục ngậm ngùi. 

 Những người đàn ông cúi đầu trong nghẹn ngào, 

uất hận. 

 Những phụ nữ mang vết thương lòng khôn nguôi. 

 Và rồi dù gì đi nữa, chúng tôi cũng phải khiêng 

niềm đau đớn cùng hành trang qua ... 

 

Xứ Lạ Quê Người 

SpringField, Ohio 

 

 Về cánh đồng mùa Xuân nhưng Mê và tôi không 

tạo được mùa Xuân trong mái ấm. 

 Nàng đã tránh mặt tôi không trò chuyện nhiều như 

ngày xưa nữa và bao giờ cũng dùng thật nhiều thì giờ 

để lặng lẽ dùng khăn ấm lau tay lau chân cho bé Mãi, 

nàng ngắm nghía gương mặt của con nhỏ, đoạn thở dài 

và đưa khăn lên lau mặt con, ý chừng như không muốn 

con nàng mang những vết nhơ uế từ nàng truyền sang. 

 Sau những giờ mệt mỏi làm công ở những cánh 

đồng bắp, tôi dùng thì giờ để khuyên lơn an ủi và xin 

lỗi những tai nạn của cuộc đời xảy đến cho Mê mà 

những tai nạn ấy làm Mê đau nhiều nhưng đã làm tôi 

đau còn nhiều hơn nữa. Vì tự trong thâm tâm của tôi đã 

mang một mặc cảm nặng nề là không đủ khả năng để 

bảo vệ cho người vợ bao giờ cũng nhỏ nhẹ "tùy anh", 

người tin tưởng tuyệt đối vào tôi và nay người vì tôi 

mà mang niềm thất vọng. 

 Tôi muốn uống rượu thật nhiều cho quên sự cắn 

rứt kia đi, nhưng khi nhìn con bé Mãi, tôi thấy tôi 

không cần uống rượu nữa mà tôi sẽ dành tất cả tình 

thương cho con tôi. 

 Đến một ngày kia, có lẽ sự ẩn ức đã khiến Mê 

chọn một quyết định, nàng để lại một lá thư trên bàn 

"Sao anh không táng em một bạt tai thật mạnh? Sao 

anh không nguyền rũa em một lời? Sao anh không cứu 

em lúc đó? Sao anh không để em phá thai?" 

 Thư nàng làm sao tôi biết đường trả lời? 

 Tôi qua nhà bà Kathy nhận con về, ôm bé Mãi 

trên tay tôi thì thầm, hai cha con mình chờ mẹ về. 

 Nhiều mùa Đông tuyết phủ, nhiều lắm những đêm 

tôi ngồi khơi bụi than lò sưởi, trong tiếng nổ tí tách cuả 

cây củi tôi thấy hồng lên khuôn mặt của Mê, tôi thấy 

con thuyền tam bản của tụi tôi đang xuôi theo giòng và 

tiếng cười trong trẻo của nàng. 

 Mãi ngước lên nhìn tôi, khuôn mặt Mãi y như Mê, 

dịu dàng. Năm nay là năm cuối Trung Học của Mãi. 

 Nàng hỏi: 

 -Ba nhớ má hả? 

 Tôi gật đầu. Tôi từng trả lời cho Mãi nghe là má 

con bị thương nặng trong lòng phải đi chửa bệnh hồi 

lúc Mãi hãy còn nhỏ và hỏi mẹ con đâu? Đến khi nàng 

lớn lên thì tôi kể hết những gì xảy ra lúc đi vượt biên. 

Mãi đầm đìa nước mắt nói nhỏ: "Con là con ruột của 

ba má mà phải không?" Tôi ôm con vào lòng, yes, yes 

... 

 Cái nông trại nhỏ của cha con tôi nhờ những tháng 

năm dài làm quần quật để quên đi những gì không cần 

nhớ đã trở thành một kiểu mẫu xóm làng ở Việt Nam, 

nghĩa là cũng có cổng Tam Quan chào đón, có hai 

hàng cây cau, có sân rộng nện đất cho rắn để thành sân 

đình, với bóng mát của nhiều cổ thụ, có ngôi miếu nhỏ 

kề bên, tôi và Mãi lui cui đào giếng. Mãi và tôi lái xe 

xúc đất làm thành con rạch, mùa mưa có nước chảy 

quanh nhà. Hai cha con đi xa nửa ngày trời cắt tranh 

lợp thành mái phủ bên trên lớp ngói. Và có cây cầu tre. 

 Thì đột nhiên hôm kia có người vào hỏi mua đứt 

luôn nông trại, mùa bắp tôi cũng đang rộ nở. 

 Tôi và Mãi cương quyết lắc đầu dù họ trả giá 

nhiều gần gấp đôi của giá trị. 

 Tôi và Mãi cương quyết giữ một chỗ để đợi Mê 

về. 

 Tôi biết Mê sẽ về. 

 Nhớ hồi trên thuyền lang thang bến nước, Mê ao 

ước được mở cửa một căn nhà để biết à ta đã về nơi tổ 

ấm, nhà to hay nhỏ, rộng hay hẹp cũng là một nơi chứa 

đầy sinh khí tự do thoải mái. 

 Bởi vậy trên hai cánh cửa gỗ dầy ở căn chính, tôi 

cặm cụi khắc tên mỗi đứa một bên. Sau này lớn lên, 

Mãi cũng dùng dao nhọn uốn éo cho thành Dê Mê Mãi 

coi như là dấu ấn của cả ba. 

 Khi tôi từ chối thì họ lộ vẻ thất vọng, họ đề nghị 

là trả tôi một khoản tiền để dùng nông trại làm hậu 

cảnh cho một đoạn phim sắp quay. 

 A! Đây là đoàn quay phim người Pháp hèn gì âm 

tiếng Mỹ của họ nghe nhè nhẹ tựa tiếng Việt Nam. 

 Mãi thì mê phim lắm, mắt nàng sáng hẳn lên. Làm 

gì có dịp để chứng kiến những cảnh quay phim ở xứ 

khỉ ho cò gáy này? Tôi cũng tò mò, ừ để coi đằng sau 

hậu trường như thế nào? 

 Họ rầm rộ đem từng đoàn xe tải chở dụng cụ đến, 

xây những căn lều dã chiến cho các nam nữ tài tử đóng 

phim. Tôi mời họ cứ sử dụng tạm nhà tôi, có bộ phản 

uống trà, có những cột trụ khắc vân một vòng tay ôm 

không xuể. 

 Phim họ quay là đoạn của một phụ nữ Pháp sang 

Việt Nam tìm người tình Việt Nam có một thời du học 

ở Pháp. Hai người yêu nhau nhưng xả hội và gia đình 

thời đó không chấp nhận cho tình yêu khác nòi giống. 

Người phụ nữ muốn làm một cuộc đả phá các hủ tục để 
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tình yêu giữa loài người không còn phân biệt chủng tộc 

nữa. 

 A! Vậy là có tài tử Việt Nam nữa, hy vọng không 

phải là ông Đơn Dương. 

 Tôi thấy ông đạo diễn cứ gay gắt với ông tài tử 

Việt hoài, tôi mới thắc mắc hỏi Mãi vì Mãi tiếng Pháp 

giỏi lắm là ông đạo diễn cự cái gì? Mãi nói, "Ông đạo 

diễn muốn ông Việt phải rầu rầu chờ đợi người tình 

Tây mà ông Việt không chịu rầu cứ ngó đâu đâu, kìa 

ba thấy, ông đạo diễn lấy hai bàn tay banh cái miệng 

rồi kéo xuống thì có nghĩa là phải sầu bi lắm mới 

được, vậy mà ông Việt không rầu được nên ông đạo 

diễn cứ kêu cắt cắt hoài" 

 Tôi thở dài, lấy điếu thuốc ra hút, không ngờ đóng 

phim một đoạn ngắn như vậy mà cũng lắm công phu từ 

sáng mãi đến trưa. Chợt tôi nghe bà phụ nữ Pháp xổ ra 

một tràng dữ dội với ông đạo diễn làm ông đạo diễn 

quýnh lên. 

 Tôi hỏi thì Mãi trả lời: 

 -"Bả hăm dọa nếu mà ông Việt còn...cà chớn vậy 

thì bả bỏ luôn chẳng có qua Việt Nam tìm người tình 

...xin lỗi ba ...làm con mẹ gì nữa. Bả chửi thề chứ 

không phải con à nha ba!" 

 Ông đạo diễn buồn bực biểu thôi tất cả nghỉ, đi ăn 

cơm. Chữ ăn cơm thì tôi hiểu, "à la táp" hồi đó ở Việt 

Nam nói hoài. 

 Tôi bước ra ngoài sân định mang cây chổi tàu cau 

cất trong nhà, nhưng bỗng ông đạo diễn nhíu mắt nhìn 

tôi một cách ngạc nhiên rồi vội vàng bước tới chìa tay: 

 -Bonjour! Parler-vous Francais? 

 Tôi bắt tay ông: 

 -Non, non Francais, Anglais sồ sồ 

 Ông liền bật qua tiếng Việt: 

 -Ông có muốn đóng phim không? 

 Tôi liền nhảy nhổm: 

 -Giỡn hoài cha nội! 

 -Hổng giỡn đâu, nói thiệt đó. Đứa nào nói láo làm 

con liền 

 -Rồi, OK, thử há? Rầu rầu thương nhớ chờ đợi 

phải hông? 

 -Ừ ừ...quay phim, quay phim, bà Pháp lại đây, 

ngó! 

 Tôi ngồi xuống chỗ anh Việt, tôi nhìn bà Pháp, tôi 

tưởng Mê, tôi buồn. Tôi biết Mê sẽ về. Tôi biết Mê hãy 

còn yêu tôi và con quay quắt. Giá nào tôi cũng chờ Mê, 

anh đang đợi Mê ơi, vết thương em lành chưa? 

 Gương mặt tôi hiện lên chữ waiting rõ ràng, mà rõ 

ràng là tôi đang wait. 

 Bà đầm Pháp liền xà xuống: 

 -Anh, những ngày xa nhau anh có làm nên bài 

thơ? 

 - Có, bài dài hàng thế kỷ. Những mùa Đông lạnh 

hay những mùa Hè khô, những mùa Thu lá đổ hay mùa 

Xuân nụ nẩy mầm đều nằm trong ánh mắt em tất cả. 

 Bà đầm chu môi đòi hôn tôi sau bao ngày xa cách. 

Làm sao tôi hôn bà được? Tôi chỉ hôn mỗi mình Mê. 

Bà đầm ngước mắt nhìn đợi, mắt bà trong, mắt bà có 

mùa Thu chết trong đó. Bần thần tôi tưởng mắt Mê. 

Tôi muốn hôn Mê, hôn lên mắt bao nhiêu đợi chờ. Tôi 

xiết bà đầm, tôi tưởng Mê, tôi hôn từ mắt đến môi, tôi 

hôn cuồng nhiệt. 

 Đám đông vỗ tay, tôi tỉnh mộng, tôi nhìn lên. Mãi 

nhìn tôi nhăn mặt. 

 Những đoạn tình tứ, ôm vai bà đầm bước rảo kể 

cho nhau nghe chuyện lúc chia xa, tôi cũng vẫn tưởng 

đó là Mê, tôi kể chuyện dài, tôi cười rộn rã. Mê tôi đã 

về. Nhưng lúc thảng thốt khi nhìn ra lại thấy bà đầm 

chứ chẳng phải là Mê đã khiến khán giả cùng đạo diễn 

vỗ tay tán thưởng như những chấm phá của tình cảm 

được bộc lộ thật chân tình. 

 Cuốn phim đưa tôi lên đỉnh cao danh vọng. 

 Chiếu bên Pháp, người ta gào lên: Dê Dê 

 Chiếu bên Đức, người ta gào lên: Dê Dê 

 Chiếu bên Mỹ, người ta gào lên: Goat Goat 

 Tôi đưa Mãi đi cùng khắp Âu Châu, tôi đưa Mãi 

đi vòng quanh xứ Mỹ. 

 Ba tháng sau, tôi và Mãi trở về nông trại. 

 Qua cửa Tam Quan, qua cây cầu tre tôi bỗng thấy 

bùi ngùi, chợt tôi nghe mùi hương quen thuộc, chợt tôi 

cảm tiếng con tim nhẹ nhàng. Hình như trong gió có gì 

gần gủi, hình như trong nắng có gì thân thương. 

Nhưng mà ... 

 Ai kìa đang ngơ ngẩn nhìn hàng tên trên cửa? 

 Ai kìa sao lại mặc áo bà ba? 

 Dáng ai sao nhẫn nại? 

 Ơ, ai như là em? Có phải là Mê? Hay tôi đang 

mê? Tóc em vẫn dài, dáng em vẫn dịu. 

 Đúng là Mê rồi! 

 Nàng xoay người lại, nước mắt đã đầm đìa. Hai 

cha con tôi chết sửng. Mãi nhận ra ngay đó là mẹ dù 

Mãi chỉ biết nàng trong một tấm ảnh chụp ngày xưa. 

 Mê vẫn vậy, em vẫn vậy. Có chăng là vết thương 

em đã lành. Em đã là y tá, em đi khắp các trại tị nạn 

chữa lành vết thương nạn nhân và vết thương em. 

 Tôi ôm chầm lấy Mê, Mê ôm chầm lấy Mãi. Dê 

Mê Mãi, chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Như trong mơ. 

Mê nhìn tôi trong phim, Mê biết vết thương tôi vẫn 

còn, Mê về Mê chữa tôi lành hẳn. 

 Tôi biết, tôi phải giữ lại nông trại vì có ngày Mê 

sẽ về và nay Mê đã về thật. 

 

 iến H i 344 
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Bài thơ trên đồi  
    Bác sĩ Tín 
 

 Buổi chiều đại dội 34 đang chuẩn bị nghỉ ngơi, 

chờ cơm đến để tiếp tục bài học đại đội tấn công đêm, 

và chiến trường là đồi bác sĩ Tín, bên kia xa lộ Biên 

hòa, phía xa xa là nghĩa trang quân đội, anh lính tiếc 

thương ngồi trầm tư nhớ bạn, bóng chiều ngã dần…, 

 Bưa cơm bãi mau chóng như mọi khi, việc cắt gác 

an ninh bãi đã xong, chờ đến giờ thực hành chiến thuật, 

mấy anh cà nhõng bắt đầu dạo quanh, Kiệt ròm đi 

trước, lang thang, hắn đã đánh mùi bé Nga, con của 

một anh phế binh đang làm việc cho ban hỏa đầu vụ, 

nhà bàn của trường, hắn để ý em gái từ dạo gặp em bên 

bãi Tự Tin, cái chuyến em cười văng cả cục nước đá 

ngậm trong mồm vì hắn cà trầy cà trật, bước lần trên 

sợi dây cáp căng giữa mấy cây cao su, phận chết nhát 

độ cao, mặt xanh như đít nhái lần bước, đã vậy còn ra 

oai khi thấy 1 anh cán bộ cơ hữu cầm máy ảnh mời 

chào phía dưới, “chụp cho 1 pô đi” hắn cố giữ thăng 

bằng mà đưa tay vẫy vẫy, máy chưa kịp bấm, đã trật 

chân ngồi lên sợ cáp, chắc hẵn là trúng cái quả “M79 

thúi hoắc” hay ít ra 2 quả lựu đạn mini cũng lộn xộn 

trong đó, mặt nhăn như nùi giẻ mà thấy em cười, vờ vịt 

làm oai, không sao, cố vén môi lên cười lại trong thế 

nín thở. 

 Bãi 18, hắn cũng gặp em, em cũng lần mò theo 

các bãi, nhưng chỉ buổi chiều và sập tối lại về, thì ra 

con bé học lớp 11 này đi học buổi sáng…buổi chiều 

hay tối, lần ra các bãi ngắm những người trai hùng lăn 

lộn, nhiều khi để cười nức nẻ vì thấy mấy trai hùng bị 

nhảy xổm, gamen, ba lô sau lưng theo nhịp sổn sản, 

hoặc đỏ mặt khi thấy mấy trai hùng hít đất với tư thế 

đuối sức, đếm 40, lên, 41lên…, 42 lê…n.. n… cái tư 

thế tục vô cùng, nó công xúc cái hồn nhiên của cô 

gái… 

 Xa xa Hà Điệp mặt lạnh đã sửa quần áo tề chỉnh, 

cạnh là Trần Đài, oang oang cái giọng huế, Phan Châu 

Thạch, rặc ri giọng nẫu đặc trưng Phù Cát, Bình Định 

cũng chẳng thua kém ai, rồi Trần Bê người trai xứ 

Quảng, rồi mạnh ai nấy nói, Huế, Bình định, Rạch giá, 

Quảng nam…. 

 Nga thật dễ thương, theo các bãi khi thì bán cà 

phê đá, khi thì bánh tiêu nhồi xôi, hay sữa đậu nành, 

lần này em mang lại thứ khác, mía ghim, những khúc 

mía ngọt lịm đã được em cắt gọn từng khúc ghim lên 

mấy que tre chẻ lửng, thành chùm ngắm đẹp mà mỗi 

khúc vừa mồm lủm 1 lần… 

 Cả một đàn các anh đẹp trai to tiếng, em ngồi 

khép nép, tuy đã quen với nhiều khóa, nhưng có lẽ em 

kết khóa này nhất, nên tò tò theo mãi hết 32, 33, 35, 

31, rồi 34…, mà có lẽ 34 mới nhiều anh tán tỉnh em, 

những câu nói vu vơ làm em quyến luyến nhiều, chắc 

cũng xao xuyến trái tim hồng cô bé, nên tìm mãi đến 

34 mà thôi. 

 Mỗi anh 1 tài, Đài đọc bài thơ Hàn mặc Tử với cái 

giọng chắc em không hiểu nổi 

 Mơ khách đường xa, khách đường xa, áo em trắng 

quá nhìn không ra… 

 Điệp chen vô 

 -“Em biết chăng từ khi em mới đến, buổi gặp em 

anh đã mến em rồi,…. Bao nhiêu lời sắp sẵn ở đầu 

môi, đã định nói nhưng ngại ngùng chẳng dám…” 

 Ông zăng Wuệ thì hát một câu trong bản Tình anh 

bán chiếu….. 

 Tuấn Tài với Mặt trời đen… 

 Và và…. 

 Kiệt thì thua xa mấy huynh trưởng này, ấm ức 

lắm, tài cán không có chi nên lí bí đứng sau lưng em 

mà dòm, mái tóc dài bay bay theo gió trên đồi, cái gáy 

em trắng lộ ra coi mà muốn cắn 1 phát, mà mấy cha kia 

luôn mồm tán tỉnh đủ chiêu, thọc tay trong túi quần mà 

miệng lầm bầm chưởi tục, bất chợt mắt như đèn pha 

 -“ anh tặng em 1 bài thơ mới sáng tác của anh, 

không như mấy huynh trưởng này đọc thơ của thiên hạ, 

cái này là của anh đây…” 

 Mấy tay kia im lặng khó chịu, “cái thằng sau này 

là kiến hôi mà bày đặt làm thơ….xí !!!” 

 Lỡ nói mà không kịp nghĩ, Kiệt xưa nay có làm 

thơ đâu, họa chăng chỉ học mấy bài thơ trong chương 

trình học mà nhớ cái “e” bằng trắc thế thôi… 

 Nga tủm tỉm cười, chắc hắn em nhớ cái ngày bên 

đồi tự tin, trái đạn M79 bị dập…Kiệt lúng túng khi 

nghĩ đến vụ đó. Bao nhiêu ý thơ vừa nghĩ ra vụt quê xệ 

bèn trốn ra khỏi cái não hắn, không tiếp thì quê, mà 

tiếp thì biết đọc thế nào đây, nhìn em cầm mấy ghim 

mía, nước miếng hắn ứa ra, chà giá chi làm được bài 

thơ mang chất ngọt ngào của mía ghim thì em khoái 

biết mấy, 

 Mấy huynh trưởng kia hối thúc : 

 - Nói làm làm nhe, đừng xạo nha… 

 Bặm môi đọc, mà đọc gì đây, ờ thì ghim mía dĩ 

nhiên rồi, Phải đó cầm ghim mía thì thế nào cũng cho 

vào mồm ngot lim, phải rồi, đút vào mồm thỏa cái 

thèm rồi nhai nhai cho dập, cho nước mía ra mà thưởng 

thức chớ, nước mía tràn ra mép thì hít cho nó vào, thơ 
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 Kiệt tả đầy hiện thực…nghĩ đến đó, hoàn thành 

tác phẩm được rồi, thế là Kiệt đọc 1 mạch 

 

Tay em lầm lấy… khư khư… 

Bụng thời bảo dạ rằng ư... đút vào 

Đút vào nó sướng làm sao... 

Dập lên dập xuống nó trào nước ra, 

Hít hít hà hà…hít hít hà hà…  

 

 Đọc đến đây, Kiệt thấy mình thành 1 nhà thơ lớn, 

bèn ngữa mặt lên trời cười khặc khặc, khi hết cười nhìn 

lại, Nga đã biến đâu mất…mà mấy huynh trưởng kia 

cũng biến đâu mất. 

 Từ đó, các bãi không còn thấy bóng em Nga, Các 

khóa đồn rằng em đi vì bị shock bởi bài thơ của Kiệt, 

ám ảnh một đời… 

 

TC 344 

 

 
 

Duyên số 
 

Ngày xưa hai đứa chung đường 

Chiều mưa e ấp sân trường năm xưa 

Chiều nao hai đứa trốn mưa 

Nghe tim mình bổng đong đưa rộn ràng 

Mong mưa,mưa mải đừng tan 

Kéo dài giây phút bên nàng "của tôi" 

Thời gian thắm thoát êm trôi 

Tình yêu kết nụ, bên đời nở hoa 

Chiến chinh tình phải chia xa 

Kẻ nơi chiến địa,người đà ngóng trông 

Mong ngày hết nợ non sông 

Tình yêu kết nụ, pháo hồng xe hoa 

Giặc vào, xé nát duyên ta 

Anh nơi lao lý,nàng xa mái trường 

Chia uyên ,rẻ thúy đôi phương 

Cuộc đời cách biệt,đôi đường nhớ mong 

40 năm lẻ long đong 

Mái đầu đã bạc,vẫn mong chờ người 

Chiều nay tuyết trắng rơi rơi 

Ngồi đây ghi lại quảng đời gian truân 

Mong ai nơi chốn trầm luân 

Đọc dòng tâm sự bâng khuâng nhớ người 

 

Mây đơn Phương 

 

 

 

Trời mưa... 
 

Trời mưa bong bóng phập phòng 

Em đi lấy chồng dang dở duyên tôi 

Đêm về thương  nhớ đơn côi 

Nàng bên người mới tôi ngồi tương tư 

Em  xây mộng đẹp bây chừ 

Tôi đốt kỷ niệm tình  thư nuốt sầu 

 

Mây Đơn Phương 

 

Trời mưa bong bóng phập phòng 

Em đi lấy chồng anh nhảy Tango 

đêm về đi lại vũ trường 

tay ôm đào mới, tay cầm chai bia 

thằng khờ thì ốm tương tư 

còn anh người mới, mặn mà tình duyên 

  

Quan âm 

 

Trời mưa lòng vẫn phập phòng 

Em đi lấy chồng tôi đón đưa ai 

Em đi để khổ thân trai 

Sớm khuya thao thức một mình đơn côi 

Đời Anh như chiếc thuyền trôi 

Bến nao Anh đậu ? môi nào Anh trao. 

 

Cụ 

 

Trời mưa bong bóng phập phòng  

Em vợ lấy chồng, anh bồng vợ hai 

Nhớ chi cho khổ đời trai 

Buồn thì kiếm rượu lai rai giải sầu 

Một mai Ô thước bắt cầu 

Cho anh nối lại tình đầu dở dang... 

  

 Phước Dê Hai 

 

Trời mưa bong bóng phập phồng  

Em đi lấy chồng đở khổ cho tôi 

Từ đây đời hết lôi thôi 

Con sư tử cái sẽ thôi làm phiền 

Có em hờn giận liên miên 

Credit card broke ,còn tiền cũng văng 

Chạy xe không tiền đổ xăng 

Đi đâu lén lút,băn khoăn vợ quằm. 

 

       XT314  
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Hồi tưởng chiến trường  

1062 Thượng Đức 
 

CSVSQ Phạm Bạch Dương 

 

 
 

 Hi Dõng... 

 Đọc tin của mày mà nghe ngậm ngùi...xa xa trong 

sương mù mờ ảo, có những cánh dù lẻ loi mờ 

nhạt....Nghe những đ/t (Đích Thân) Tường, Phúc và 

thằng Thắng đã ra đi mà lòng buồn man mác phải 

không mày? Mày có thể cho biết thêm chi tiết  và cụ 

thể hơn về 2 đ/t trên, trong khả năng và phạm vi cho 

phép được không? 

 Thằng Thắng thì tao chưa hề gặp lại từ khi nó xếp 

chiến y, lấy dù bọc cái chân, cũng như tương lai của 

nó....Nó mất 1 giò, có lẽ vì tao, chuyện như thế này: 

 Tiếng rè rè trong máy truyền tin PRC25 gọi: 

 - Biển cả đây Đại tây Dương gọi 

 - Đại tây dương đây Biển cả, nghe rõ, trả lời 

 - 09 muốn gặp 09 alpha 

 - 09 al pha tôi nghe... 

 - 09 al pha cho tăng cường ngay thằng quai chảo 

ĐELTA lên ngay trên đây cho tôi... 

 Al pha là đ/t Phúc, lúc đó còn là 1 bông, 09 là đ/t 

Tường cũng vừa lên 2 bông được vài tháng....Cuộc 

điện đàm ngắn gọn đã quyết đinh và phủ lên tao những 

cát bụi kinh hoàng, những mùi vi khét cháy của chiến 

trường, những dữ tợn và kinh hoàng của từng trái pháo 

đang từng đợt nổ bùng trên đỉnh đồi 1062 thuở đó... 

 Tao theo chân thằng hạ sĩ xuống tận chốt để dẫn 

tao lên đỉnh đồi, khoác balô, nạp băng đạn, rồi kéo sụp 

nón sắt xuống, tao dợm bước lao ra khỏi hầm trú ẩn..... 

 - Khoan, gượm chút đã.....tiếng đ/t Phúc như cây 

gậy thọc ngang vào bánh xe đang ngon trớn, tao quay 

người lại, xốc cái balô trên lưng. 

 - Có gì không anh Phúc ? 

 Ánh mắt ngại ngùng, thuơng cảm của đàn anh 

quét trên mặt tao lúc bấy giờ, không bao giờ tao quên, 

nó như thuơng xót, như dặn dò, và cũng như an ủi 

thằng đàn em mới toanh, lao đầu vào cõi chết, trong 

tiếng đạn pháo đang điên cuồng chụp xuống. 

 Mặc dù, lúc đó 1062 vẫn còn đang mệt mỏi, khá 

bình lặng, 2 bên còn đang củng cố lại lực lượng, bổ 

xung thêm quân số, đào lại các chiến hào tang hoang, 

các hầm hố bị xụp, các giao thông hào được đào cho 

sâu thêm, các hàm Ếch được móc sâu vào lòng đất, các 

hầm chữ A được chấn chỉnh bồi đắp thêm, để rồi vài 

ngày sau đó là bắt đầu một địa ngục kinh hoàng, một 

trận thư hùng dữ dội, điên cuồng trên đỉnh đồi, một bên 

là nhừng thiên thần được bơm thổi, ca tụng trong 

những lời văn, điệu nhạc ở chốn bình yên....đang rúc 

mính sâu trong lòng đất để trấn thủ đỉnh cao chiến 

thuật, người ngợm thê lương, ướt sũng trong cơn mưa 

phùn rả rích, lê thê của miền Trung nghèo khổ....1 bên 

là sư đoàn 304, có lúc lại nghe xưng danh là sư đoàn đã 

từng tham dự Điện Biên Phủ 320, trong tầm hiểu biết 

nhỏ của 1 sĩ quan cầm đơn vị nhỏ nhất, tao chỉ cần biết 

là phải thọc súng lên, bắn từng 3 phát một, hay hò hét 

gào thét cho lính biết là mình còn sống để còn tinh thần 

giữ vững vị trí chiến đấu.... 

 Ngày đó trận phản công tái chiếm đỉnh đồi 1062 

của Cộng quân đã mang tổn thất cho cả hai bên vô số 

nhân mạng, bên địch, tao không thể xác đinh được bao 

nhiêu, nhưng trong tầm mắt của 1 trung đội trưởng, 

ngay trước hầm của tao là 3 xác người không còn 

nguyên vẹn, quần đùi, xà cạp vắt vai, cái chân văng đi 

dâu mất, mắt đang trơn trừng, bên khoé miêng còn rỉ 

giòng máu tuôn trào uất hận cho cái chêt còn quá trẻ 

của người "SINH BẮC TỬ NAM" ... Bên ta, tao giờ 

đây là trung đội trưởng...không quân, vì lính và hạ sĩ 

quan lớp thì nằm đó trong lớp PONCHO quấn chặt chờ 

khiêng, đang hít thở huơng vị lòng đất, trộn lẫn máu và 

đang được mẹ hiền ôm vào lòng, ru nhỏ những điệp 

khúc quê huơng... Lớp thì được băng bó cho lui về 

tuyến sau chờ trực thăng bốc ra khỏi chiến trường; 

điểm danh lại chỉ còn đúng 4 thằng, kể cả tao, cô 

quạnh, ướt sũng mồ hôi với 2 cây đại liên M60, 4 cây 

M79, vài bao cát lựu đạn... 8 cặp mắt trợn trừng, mệt 

mỏi canh chừng 1 vùng tuyến, giao thông hào rộng bao 

la, phải rải vũ khí, lựu đạn cách nhau chừng 10m, phải 

ôm súng, cứ 5 phút chạy qua vị trí mới để quan sát, để 

canh gác không ngưng, cứ thế tụi tao 4 thằng, phải trải 

qua thêm 1 đêm không ngủ nữa, phập phồng, căng 

thẳng dưới ánh sáng lập lòe của hỏa châu được thắp 

sáng bởi pháo binh, xa tít dưới chân đồi Đại Lộc...Có 

ai tin, có ai ngờ ? Thiên thần trên giấy bút, bây giờ là 
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những thằng áo quần loang lổ, rách nát, nhầy nhụa đất 

cát, sình lầy, lem luốc như những con sâu, chui rúc vào 

lòng đất ướt đẫm nước mưa, và máu của đồng đội...và 

trung đội cùa 1 binh chủng tổng trừ bị hào hùng, cấp số 

lý thuyết là 42 mạng, mà thực tế giờ đây đang nghênh 

chiến, đối diện với tử thần chiến tranh chỉ đơn thuần 

có....4 thằng mệt mỏi, quên cả ăn uống đã 2 ngày. 

 Chuyện đó, hồi sau tao sẽ kể tiếp, bây giờ, trở lại 

với đ/t Phúc.... 

 Anh nhìn tao, đôi mắt đăm chiêu, xa vắng và 

nghẹn ngào, có lẽ anh đang tự xót xa sẽ tới phiên anh 

được điều động vào 1 lúc nào đó, khi chiến trường sục 

sôi. 

 - Đi bình yên và cẩn thận, nhớ kỹ những lời chỉ 

dẫn tôi đã dặn 

 Chỉ có thế, tao chào kính anh 1 cái, rồi lao mình 

theo thằng lính, sau 1 cái bắt tay thật chặt của anh .. 

Tình đồng đội, tình chiến hữu lúc đó không có gì tả 

xiết khi tiễn biệt 1 thằng em, 1 thằng bạn đi vào cõi tử 

sinh, có khi chỉ gặp mặt khi đã yên giấc ngủ ngàn thu, 

chỉ bằng 1 ánh mắt, 1 nụ cười an ủi, hay 1 cái bắt tay, 

biết đâu đó là lần cuối cùng....Tao còn nhớ cái kỷ niệm 

này với anh suốt đời... 

 Lên tới được hầm chỉ huy đại đội, cũng phải cả 1 

tiếng, vì tụi tao phải lao qua 1 sườn dốc thẳng, đạn 

pháo địch xì xụp rớt vào đó, cả 1 mảng đồi trơ đất, đá 

đỏ lòm, chỉ còn lại những tảng đá nứt nẻ, không còn 

nguyên vẹn, sau tiếng nổ "xịt ....ùm" là nguyên 1 cột 

đất, khói phụt lên cao rồi sau đó là tiếng lạo xạo của 

mảnh đất đá rơi xuống trên nón sắt, trên người lả tả 

như những giọt mưa. 

 Tao cắm đầu cắm cổ, lúc phóng lên, khi nhào 

xuống theo từng chập pháo binh nổ, cứ nhẩm đếm từ 1 

đến 20 là phải bỏ vị trí cũ, để nhào lên vị trí mới, cho 

dù chỗ nấp có an toàn và kiên cố tới đâu (chỉ là mấy 

gốc cây cổ thụ già bị pháo xé toang hoang, hay là 1 

tảng đá chơ vơ, phơi mình cùng sương gió...). Mắt cứ 

căng ra, nhìn theo bóng dáng thằng lính huớng đạo, 

lòng cứ sợ bị lạc đường thì không biết đâu đường mà 

mò, bản đồ thì không có, vì lúc đó đã là cấp chỉ huy 

đâu? Thấp thỏm như đúa trẻ lên 3, đi chợ với mẹ, sợ bị 

lạc mẹ mìn bắt ăn thịt..... Nhưng ở đây, đâu có bàn tay 

người mẹ hiền nào cho mình nắm chặt ngoài vòng tay 

đầy gai góc, ác hiểm của đạn bom, sẵn sàng ôm vào 

lòng, nếu định mệnh đã được an bài và số mạng quá 

ngắn, được đưa vào lòng đất khi tuổi đời chớm đôi 

mươi. 

 Tao thầm buông tiếng chửi thề, mỗi lần bị trượt 

ngã, vì chân còn mang dôi botte de saut khi còn ở THỦ 

Đ C, được đánh bóng kỹ lưỡng, còn mới toanh, xấp 

ngửa, bì bạch và khốn khổ vì đôi giày này, lòng rủa 

thầm ra trận mà mang giày bảnh tỏn, áo quần lượt là 

như hoàng tử đi dự dạ tiệc liên hoan ở hoàng cung, 

lòng thầm mong ước gì được lột bỏ nó, và thay thế 

bằng đôi giày bố tầm thuờng.... Vậy mà nhờ nó, tao 

thoát chết trong dường tơ kẽ tóc, tao sẽ phải tức tưởi, 

nghẹn ngào khi chưa bắn được 1 phát đạn nào và lãng 

xẹt như chết đuối ở lỗ chân trâu.... 

 Sau tiếng nổ "ùm " của viên đạn đại bác, tao nhủ 

thầm, mình có 20 giây để lao lên vị trí mới, là 1 gốc 

cây to, nằm chỏng trơ giữa trời, lúc đó là vị trí lý 

tưởng, là chốn an toàn để nương thân, cũng êm đềm 

như vòng tay mẹ hiền. Tao xốc lại balô, nắm chặt cây 

M16 ( làm đéch gì có COLT? ) vọt mình về phía trước 

.... "Phạch", tiếng kêu gọn, nhem nhép vật tao nằm xấp 

tại chỗ, mặt chúi xuống đất, chụp nguyên con ếch về 

nấu canh, tao vừa kịp buông tiếng chửi thề, chửi mình 

chậm chạp, chửi đôi giày khốn nạn dưới chân, thì ngay 

trước mặt, ngay đúng vào vị trí mà tao dự định nhào 

tới.....1 cột đất, khói, bụi miểng vọt lên cao, kèm thêm 

tiếng nổ chát chúa, đinh tai..."ầm ".....  Phải diễn tả 

bằng tiếng "ĐM nó", mới diễn tả được tâm trạng tao 

khi đó, xuýt chút nữa là nát như tương bần, kiếm 1 

lóng xương không ra....Bỗng hiện về bóng quân trường 

Thủ Đức với ông huấn luyên viên dạy súng cối, hay 

pháo binh gì đó mà lời của ông còn văng vẳng trên tai: 

 

KHÔNG BAO GIỜ 1 QUẢ ĐẠN LẠI RƠI VÀO 1 CHỖ 

2 LẦN..... 

 

 Cái gì kia ? CÁI GÌ MÀ MỘT CHÚT X U NỮA, 

tao thành một bãi cứt trâu nhầy nhụa kia ? Tao muốn 

được trở về lại lớp học, để được cười ha hả, chọc quê 

đàn anh huấn luyện viên 1 phát: 

 

ĐÚNG ĐÓ HLV, NÓ KHÔNG RƠI 1 CHỖ 2 LẦN, 

NHƯNG 3, 4 LẦN THÌ CÓ. 

 

 Loay hoay xì xụp với đôi giày, với hành trang trên 

vai, và cây súng chưa xài tới, tao và thằng lính huớng 

đạo, lúc đó mạnh thằng nào lo mưu sinh thoát hiểm 

thằng đó, thằng lính thì thông thuộc đường, chỉ lo cắm 

cổ chạy cho mau lên chỗ bắt đầu có giao thông hào, tao 

thì cũng quên mất mẹ nó là phải chạy theo thằng lính, 

mà chỉ lo...đếm từ 1 đến 20 mà đ/t PHÚC dạy, rồi lao 

về phía trước, tới khi tao thấy được nó, thì là lần cuối 

cùng và cũng là lần đầu tiên tao nhìn thấy 1 cái chết 

trước mặt thật lạnh lùng, khốc liêt...Thằng lính vừa 

nằm xuống sau 1 chặng dài đổi vị trí , thì đúng ngay 

chỗ nó vừa tới, bộ mặt tử thần nhô lên, đầy nham nhở, 

cau có và ác liệt, tung thằng nhỏ lên cao, rồi vật xuống 

1 tiếng "bịch" khô khan.... Nó đi mẹ vào vùng quên 
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lãng mà không nói với tao 1 lời, bỏ lại tao 1 mình, chơ 

vơ, lạc lõng giữa chiến trường, thân thể nó còn co lên, 

giật giật 1 hồi..... Tao bắt đầu....làm dấu thánh giá, bao 

nhiêu ông thánh, bà thần đều được kính cẩn lôi ra cầu 

khẩn xin....hộ mạng. Bây giờ chung quanh là hoang 

vắng, vị trí phe ta ở đâu? Có mỗi thằng huớng đạo, thì 

từ giã tao không 1 lời. Mẹ nó, bây giờ đi về đâu hỡi 

anh.... ??? Đang hoang mang, chới dới kèm lẫn kinh 

hoàng khiếp đảm, bỗng tao thấy lấp ló cái nón sắt và 1 

bộ đồ hoa ngụy trang.... Mừng hết lớn, tao nhào lên, 

miệng la chói lói: 

 - Tôi, Tôi đây đừng bắn, đừng bắn.... 

 Sau này tao mới biết, chỗ thằng lính bị nạn là mục 

tiêu cố định của địch cắm chỉ ở đó, thằng nào lấp điểm 

mù, lập tức thằng xạ thủ sẽ bấm cò, là chắc ăn có 1 

mạng sẽ tiêu diêu... 

 Bài học ngày nào trong quân trường có bao giờ 

nói những vụ bắn sẻ bằng đại bác không giật đâu ? 

Sách vở nào dạy ta tránh né những viên đạn đại bác 57 

ly? Và những mồ hôi đổ trên thao trường có làm vơi đi 

những giọt máu vương vãi nơi chiến địa ? 

 Sau này, chúng tao học được bài học xương máu 

mới toanh từ những phối hợp thần sầu của 12,8 mm 

với SKZ đã làm tiểu đoàn mất 2 kiện tướng đại đội 

trưởng là Đ/úy Ngụy văn Đàng, từ 30 chuyển qua 33, 

đang bàn giao Tr/úy Tống Thanh Thư 34 khóa 26 Đà 

Lạt, mà sơ ý , để cần antenna lấp ló ngoài miệng hầm, 

địch quan sát được, đoán biết là hầm chỉ huy, tràng đạn 

đại liên từ 1 ngọn đồi cao hơn 1062 lên những tiếng 

dòn tan, cày lằn đạn sát miêng hầm, tạo thành những 

tiếng " dzụt dzụt ", phe ta còn đang ngơ ngác, và đang 

tiến hành thay thế vị trí chiến đấu, không thèm để ý, vì 

tưởng rằng đó chỉ là tràng đạn bắn vu vơ như bao lần 

"huởng thụ " khác ...Tiếng oanh vàng của 12,8mm vừa 

dứt là nhịp đàn dữ dội của đại bác 57 lên tiếng ngay 

theo, đúng ngay vào chỗ những viên đạn 12.8mm vừa 

để lại, ngay chóc miệng hầm, xụp cả một mảng giao 

thông hào đào sâu gần 2m... 

 Máy truyền tin của tiểu đoàn gọi tới tấp, tiếng tiểu 

đoàn phó, Th/tá Nguyẽn thanh Vân gọi dục dã, rồi sĩ 

quan ban 3, rồi tần số của Tr/tá Đồng, tiểu đoàn trưởng 

quát tháo om sòm...hoàn toàn im lặng vô tuyến, không 

1 âm thanh trả lời, ngoài những giọt mưa sụt sùi, tiếng 

xào xạc của những tấm PONCHO... Bà mẹ, quê huơng 

đã buông tiếng thở dài, ngậm ngùi cúi xuống bên 2 đứa 

con thân yêu không còn oán hờn, bỏ quên chiến bào, 

buông rơi vũ khí, để lại anh em và đồng đội, rũ sạch 

bụi trần, khoác lấy chiếc cánh dù, bay lên, cao mãi, cao 

mãi và cao mãi..... 

 Trở về với chuyến tăng cường của tao, bằng hết 

sức bình sinh và bằng ý thức sinh tồn, tao phóng người 

về phía trước...cuối cùng, tao cũng nhào vào được 

chiến hào, mệt nhoài, kiệt sức, tao nằm vật xuống 

khoảng trống được bao quanh bởi 2 bờ đất cao ngút, 

mắt vô thần nhìn xác thằng lính dẫn tao lên, tiếng xôn 

xao trong giao thông hào cũng không làm tao nhúc 

nhích...Có tiếng chân bước lại gần, rồi 1 cái đá nhẹ vào 

chân: 

 - ĐM dậy đi cha nội, nằm hoài sao? 

 Cha nội, vì thằng lính không biết là thằng nào còn 

ngắm ánh mặt trời ngòai kia, thằng nào đang thở dốc 

như bò rống ở đây? Tụi nó chỉ biết có 1 thằng bị 57 

cho đi đái, còn 1 thằng đang nằm mà coi thằng 

kia...đái, trông tức cười quá. 

 - Hết chỗ chơi, nhè ngay thằng 57 mà giỡn mặt . 

Eh! mày thuộc trung đội mấy? 

 Tao lồm cồm bò dậy, thằng lính ngờ ngợ, cùi bắp 

đâu có thằng nào mang botte de saut da vậy cà? Nó 

nhìn kỹ tao lần nữa, ánh mắt lần xuống cổ áo, rồi chụm 

2 chân cái cộp, tay đưa lên vành nón, miệng cười cầu 

tài.... 

 - ĐM, giờ này, vị thế này mà còn chào với kính. 

Tao nghĩ thầm rồi đưa tay chào lại. 

 - Anh làm ơn chỉ đường, hay dẫn tôi lên gặp Đích 

Thân đại đội trưởng, tôi là Ch/úy Dương. 

 - Dạ, Đích Thân theo tôi. 

 Dứt lời, thằng lính lom khom chạy trong khoảng 

giao thông hào hẹp, tao cũng lum khum chạy theo, mặc 

dù giao thông hào cao quá đầu người gần 1 cánh tay, 

vừa chạy, vừa tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, đoạn 

giao thông hào chia thành nhiều nhánh, ngoằn nghoè, 

chằng chịt, cứ vài thuớc là 1 khúc cua gắt, ở mỗi khúc 

cua là 1 cái hầm cho thằng lính, miệng hầm thấp tủn  

chỉ vừa cho 1 thằng lùn chui lọt, giữa những khúc 

quanh khoét những bệ nhô ra ngoài như bậc thang, là 

chỗ cho lính leo lên, thò cái đầu lên quan sát vài giây, 

rồi thụp xuống, vì lơ mơ và lạng quạng là nghe tiếng 

"cắc bù" của những tay thợ săn, mà con mồi là con 

người bên kia ý thức hệ, bên kia chiến tuyến, biết cục 

cựa, có linh hồn và có tên trong cuốn sổ tay của Nam 

Tào Bắc Đẩu ... Lính cũng có nhiều thằng tinh nghịch, 

treo nón vào đầu nòng súng, giơ lên cao, quơ qua, quơ 

lại chơi cho đến khi cái nón văng ra, hay nghe một 

tiếng "xoảng" là lại cười lên ha hả: "tao có đồ chơi rồi" 

rồi lò mò leo lên, ra nhặt lại nón sắt, nhảy xuống hầm, 

kiếm cục đá, hay cục gạch, đập lại cái lỗ đạn xoi, rồi 

lại đội ra ngoài nón nhựa, coi như 1 kiểu trang sức thời 

trang hết biết, nhiều khi viên đan xé rách 1 đường dài, 

không thể tái chế lại được, là lại xổ cả tràng chửi thề 

vu vơ tục tĩu... Lính là thế, trong chiến trường đầy gian 

khổ và nguy nan, họ không còn cách nào khác, là vui 

chơi, đùa giỡn vô tư, bạt mạng, không biết vì khí chất 
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anh hùng, coi thuờng sinh tử, hay chỉ là cách để giải 

tỏa âu lo khắc khoải đang đè nặng tâm tư.... Nếu mày 

có gặp nhiều thằng tưng tửng, ngông nghênh... lúc nào 

cũng ăn nói bạt mạng, không kiêng nể quỉ thần, không 

rào đón lễ nghi...có phần chắc, là thằng đó từng chui 

qua lò lửa chiến chinh, đã từng sống sót trở về từ mịt 

mù khói súng, và đã từng ngậm đắng nuốt cay 1 

khoảnh đời .... Ngang qua 1 khúc cua, tao thấy 1 cái 

hầm lớn hơn mọi cái mà tao đã đi qua, có tiếng nói 

vọng ra: 

 - Phải Ch/úy Dương không?  Dô đây. 

 - Ông Phước đó Đích thân.  Thằng lính nói. 

 Tao cúi người, chui vào, đang ở ngoài sáng, chui 

vào chỗ tối, mắt đách nhìn thấy gì, nhưng theo phản 

xạ, tao chụm chân chào, trình diện đúng bài bản: 

 - Ch/úy PBD, số quân......đđ 31 trình diện Đích 

thân... 

 Thằng Ch/úy PHƯỚC khóa 6/72 khăn nâu, mày 

có nhớ ? Con bà nó, ra trường trước có mấy tháng chứ 

bao nhiêu, vẫn ngồi trên ghế đẩu, trước cái bàn nhỏ 

xinh xinh do lính làm cho, chào lại tao, đách thèm mời 

ngồi, làm tao nghĩ thầm trong bụng "thằng này khá 

quan liêu", khinh khỉnh nói: 

 - Tôi có lịnh, bố trí vị trí cho anh đêm nay, anh 

chờ 1 chút  sẽ có người đưa anh ra chốt. 

 Nhảy dù là vậy, đàn anh là đàn anh, không có 

nhập nhèm mày tao chi tớ khi mới sơ giao được... 

nhưng chỉ hơn 1 tuần sau, tao với nó đã mày tao như đã 

quen nhau từ thuở nào, trong đêm tao đem quân lên 

tiếp viện giữa đường, kéo theo được vài thằng đang co 

ro trong 1 hốc đá, cả trung đội 3 của mày, ôm trọn 1 

tràng pháo, tan hoang, xơ xác, dọc đường tao còn đá 

thằng xạ thủ đại liên đang nằm 1 đống  ngáng lối đi 

miệng la lớn: 

 - ĐM dậy, phải chạy qua khúc này cho mau, 

không thôi chết mẹ cả lũ bây giờ !!! 

 Thằng lính nằm yên, tao co chân đá thêm 1 cái 

nữa, miệng vừa "Đù..." chưa hết chữ thì bóng hỏa châu 

xuyên qua kẽ lá, xoi vào mặt.... Không, xoi vào 1 cái 

mặt nạ da người, nhăn nheo, méo mó, không còn mảng 

tóc...mảnh đạn đã sớt ngọt một nửa đầu, óc trắng văng 

tung tóe, nhầy nhụa và máu đang tuôn có vòi từ cổ 

áo.... Tao quay đi, nuốt ực ngụm nước miếng để trôi đi 

cảm giác buồn nôn đang lăm le chực trào lên miệng, lại 

hét to lên như đế tự trấn tĩnh chính mình: 

 - Đi, Đi, mau lên, thằng nào nhát  ở lại chết ráng 

chịu... 

 Rồi băng mình trong đêm tối, vớ 1 khúc giây leo, 

đạp mạnh chân leo lên 1 khoảng dốc, rồi quay lại đưa 

tay cho thằng đằng sau nắm, kéo nó lên... Có tiếng kêu 

thốt từ miệng thằng tao đang kéo: 

 - Dương !! 

 Tao chớm giật mình, có thằng lính nào trong đơn 

vị tác chiến gọi tụi mình bằng cấp bậc đâu? Huống hồ 

thằng này lại gọi tên tục của mình ra nữa, chưa hết thắc 

mắc, thì cũng giọng nói ấy nhẹ nhàng: 

 - Tao 36 đây (sau này PHƯỚC nắm trung đội 3 

của mày ) 

 - 36 hả!  Tôi tưởng đ/t đi lâu rồi chứ ? 

 - ĐM ăn nguyên 1 tràng pháo vào giữa tr/đội khi 

đang tới khúc hồi nãy, banh xà rông ráo trọi rồi ! Tao 

chui vào hốc đá trốn, tắt luôn máy PRC 25 để ông 

Tường (ĐĐT) không gọi được, nằm im  chờ trời sáng 

mới mò lên, hay chờ nó ngớt pháo mới lên ai dè gặp 

mày tới.... 

 Giọng PHƯỚC còn run, chân bước còn ngập 

ngừng. ĐM nó, tao hay mày, hoặc bất cứ tay chơi nào 

khác đang di chuyển bình thuờng, đột nhiên có tiếng 

nổ ngang tai chát chúa, ầm trời, khói bụi mù mịt, mấy 

thằng chung quanh đâu mất tiêu. Nhìn quanh thì thấy 

thằng thì du dưa tòng teng trên nhánh cây, thằng lủi 

đầu vào bụi rậm, thằng nằm tại chỗ một đống, đưa cái 

mặt mất một nửa đầu về mình, nhe răng cười.....Đếch 

có thằng nào la được 1 tiếng, dù là tiếng má ơi, chết 

con.... còn đi được như nó là hay quá rồi còn gì nữa, 

không...đái trong quần là còn may .... 

 - Mày đừng nói cho ông Tường cái gì nhé, nhất là 

chuyện tao chui núp trong hang.... 

 Tao nhìn sâu vào mắt Phước quắc mắt, giọng cáu 

kỉnh: 

 - ĐM mày coi tao là...thằng gì? Lo mà chạy khỏi 

chỗ này đã, không chết mẹ nó cả nút bây giờ, mọi 

chuyện khác tính sau !!! 

 3 ngày sau, nó vĩnh viễn chào quốc kỳ, quay mặt 

ra đi và không bao giờ trở lại..... 

 Và trong đêm đó, trên người chỉ có dây ba chạc, 2 

cấp số đạn cùng 1 bao cát lựu đạn, 1 lần nữa tao lại trở 

lên vùng địa ngục với trọng trách....nạp mạng cho tử 

thần xơi thịt, với bữa tiệc hừng hực lửa âm ty....Ba lô, 

đồ cá nhân bỏ lại chốt, theo lệnh trang bị nhẹ hỏa tốc 

lên tuyến đầu, bắt tay cùng 18 LÂM QUỐC H NG 

vừa bổ xung uư tiên hành quân sau đợt nghỉ phép, trải 

tuyến phòng thủ mong manh, chờ địch đến....bịch gạo 

xấy không màng ngó dến, bụng tóp teo như vòng eo 

hoa hậu toàn quốc, sống bằng hơi thở và sương trời, 

toàn thân mệt mỏi rã rời, căng thẳng mà chớ hề dám 

ngả lưng tìm giấc ngủ, dù chỉ 1 phút giây....Tao và 

Hùng thân thuơng nhau từ dạo đó, không còn khoảng 

cách đàn anh đàn em và lính của nó đã bắt đầu nhìn tao 

với cặp mắt khác, chứa đựng trong đó sự tin tưởng và 

thuơng yêu được vun đầy ..... 
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 Lại ngược về cái hôm được gọi tăng cường lên 

tuyến, tao được 1 thằng trung sĩ dẫn tuốt luốt đi đâu 

xa....cả cây số, chỉ cho cái hầm chữ A, đã có 2 thằng 

lính đứng chờ, mắt nhìn trân trân dò xét, lính trung đội 

2 của thằng Thắng 27 có vẻ coi thuờng thằng Ch/úy 

chưa 1 ngày cầm quân, chưa có trung đội chính thức, 

chỉ đi theo tập sự với các Tr/đội trưởng, ngác ngác ngơ 

ngơ, tụi nó không buồn phục vụ như đối với các quan 

khác.....Một thằng buông tiếng hỏi: 

 - Chuẩn úy, đêm nay mình gác ra sao? 

 Mẹ nó, thay vì hỏi "tụi tui ", thì nó trớ ra "tụi 

mình", có nghĩa là có luôn cả tao trong đó, tao ngây 

thơ: 

 - Thì.... chia ra mỗi thằng gác 2 tiếng, ngủ 4 tiếng, 

rồi lại thay phiên gác cho tới sáng chớ sao ! 

 Hình như tao linh tính tụi nó quay lưng đi giấu nụ 

cười, nháy mắt với nhau, con bà mấy thằng láu cá láu 

tôm... Thế là đêm đó  tao chong mắt gác và nghe trong 

hầm tiếng thở đều đặn của 2 thằng mà không hề thắc 

mắc, vả lại có canh gác thì mới biết chắc là mình đang 

còn sống, chứ còn...ngủ, thì biết đâu khi thức giấc mới 

biết là mình mất mẹ nó ...cái đầu !!! 

 Một tiếng "bịch" khô khan ngoài tuyến.. tao căng 

mắt, mở chốt an toàn khẩu M16, gờm gờm, rồi có 

chuyện rồi, xuyên qua bóng đêm vạn vật vẫn im vắng, 

gió thổi bụi cây trước mặt lao xao, tao căng thẳng chờ, 

tay đặt vào cò, tay nâng súng đặt vào vai, mắt nhắm 

vào lỗ chiếu môn xuyên qua đỉnh đầu ruồi....1 phút, 2 

phút... thời gian như ngưng lại....chỉ nghe tiếng thở 

mình phì phò, căng thẳng, dập dồn... vẫn không có gì... 

 Có tiếng động nhẹ dưới giao thông hào, tao giật 

mình chuyển tầm quan sát xéo xuống, từ từ hạ nòng 

súng, không lẽ địch đã xâm nhập sát sườn? Có tiếng 

tằng hắng, rồi 1 giọng nói tiếp sau: 

 - Ê,  thằng nào đó ? Tao đây đừng có mà nổ bậy 

nghe mày ! 

 Tao thở phào, người nhẹ hầng như trút được gánh 

nặng ngàn cân ! 

 - ĐM thằng nào, giờ này làm cái c..c... gì mà mò 

mẫm tới đây ? 

 - Tao chọi cục đất cho mày tỉnh ngủ, thèm điếu 

thuốc, có cho tao vài điếu.... 

 Tao móc túi, lấy gói Capstan đưa ra, 1 vi phạm 

tiêu lệnh canh gác trầm trọng, nhưng biết làm sao hơn! 

Trong cô đơn tĩnh mịch, còn người bạn thân thiết nào 

sát cánh hơn là điếu thuốc, vả lại biết đâu ngày mai, 

hay chỉ 1 lát nữa thôi, là đách còn hơi thở để mà hút 

với sách !! Chỉ có điều là làm ơn chụm lại giấu đốm 

lửa trong lòng bàn tay khi rít 1 hơi thuốc.... 

 - ĐM sang thiệt, chơi Capstan lựng, mày mới 

được tăng cường, sao mặt mũi lạ quắc, tên gì mày ? 

 Lại 1 hiểu lầm...tao khoái khoái, không muốn cho 

thằng ba trợn này biết mình "là Chuẩn úy của quân lực 

VNCH "... 

 - Tôi là D, mới tăng cường hồi chiều... 

 - Gác cho đàng hoàng nghe mậy, đừng có ngủ gục 

là bị thiến dái. Có sẵn lựu đạn để bên cạnh không? Có 

chuyện, đừng nổ súng bậy bạ, cứ tương lựu đạn ra, 

mày mà bắn, lửa khè ra khỏi nòng súng là ăn B40 chết 

mẹ nhe con. Thôi tao về chỗ gác đây... 

 Không cần cám ơn, không cần biết thằng mình nói 

chuyện là thằng nào, không cần quen hay biết, mẹ bà, 

thằng hảo hớn này thiệt ngang tàng khí khái thiệt; 

thằng lính quay lưng, đế lại 1 bệt khói phủ kín 1 

khoảng giao thông hào, và cũng để lại cho tao 1 bài 

học mới trên chiến trường: súng là để cầm chơi, cho 

tay chân đỡ trống trải thôi, còn thì cứ chơi lựu đạn cho 

nó chắc, không bị lộ vị trí mà tiếng nổ lại còn làm 

mình yên tâm, bình tĩnh hơn... 

 Từ lúc đó, tao có trò chơi mới, thỉnh thoảng móc 

cục đất vo tròn, ném qua mấy ổ gác kế cận, chọc phá 

nhau suốt đêm, thử hỏi có trò chơi nào ngu ngốc, liều 

lĩnh, cũng như đầy nguy hiểm hơn thế ? Đó, cuộc sống 

về đêm của lính là như vậy, tỉnh bơ bỏ chỗ gác qua 

chuyện gẫu vài câu, thuốc hút như khói tàu, lập lòe như 

đom đóm suốt đêm, thằng bắn sẻ nào dại dột mà cắc 

bùm là còn ngu hơn thằng đốt điếu thuốc, cả 1 vệt lửa 

dài thòng phát ra từ nòng súng là chứng cớ tai hại làm 

mồi cho M79, M72 làm thịt nát xương....Mà...trên đời, 

chưa chắc thằng nào ngu, hay khôn hơn thằng nào, 

mày nhỉ.... 

 Cái chết 1 chiến hữu...   

 Đang mơ màng, miên man với những suy nghĩ, 

tiếng thằng máy gọi giật: 

 - Đích thân 09 gọi ông nè 27 

 - Thái Bình nghe Đại Tây Dương, đây 27... 

 - Đã gặp 27 alpha chưa? 

 - Nó đang đứng cạnh tôi đây đích thân. 

 - Tốt, bây giờ anh chuẩn bị con cái phối hợp thằng 

36 sẽ qua trong 10 phút nữa, bung về phía trước đi làm 

ăn, lượm củi về xài, balô để tại chỗ, trang bị nhẹ, để lại 

vài thằng coi nhà, thằng 27 alpha phụ trách, cho mấy 

thằng con tháo gỡ đồ chơi phía trước, bao giờ gặp 36  

báo cáo..... 

 - Nghe rõ ! 

 Quay sang tao, Thắng nói: 

 - Không có giờ dẫn ông đi 1 vòng rồi, theo lệnh, 

ông ở lại coi nhà, tính dẫn ông theo chơi cho vui mà 

không được... 

 Trời đất, đi tapis súng đạn nổ ào ào mà còn rủ 

nhau đi.... cho vui, cha nội này thiệt mang giòng máu 

nghệ sĩ !!! Đếch nghĩ tới chuyện thương vong hay đổ 
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máu, coi như dẫn lính di nhảy đầm, ra piste lượn vài 

vòng be bop lả lướt , thiệt tình !! 

 Tiếng xôn xao, cùng những tiếng "bịch bịch" làm 

tao quay lại, cả 1 toán quân nai nịt đang nhẩy xuống 

giao thông hào, mấy thằng lính gặp nhau, cười giỡn chí 

chóe, tiếng chửi thề um cả 1 góc trời... 

 Đích thân Phước 36 tới, chào Thắng 27...tao chụm 

chân, chào trước hết, Phước hỏi: 

 - Xong chưa? Đi 

 Thắng cầm ống liên hợp, báo cáo lên 09 đại dội 

trưởng, nó đi xa một chút để nhận lệnh, Phước ngoắc 

tao lại gần, cởi balô, lôi ra 1 gói NYLON: 

 - Eh Dương, tao nhờ mày giữ dùm tao cái này 

được không? 

 - Được quá đi chứ, mà cái gì đó? 

 Phước trầm giọng, như linh tính 1 điều gì : 

 - Trong đó  tao có ghi địa chỉ, 12 cái thư tao viết 

sẵn, 1 vài đồ lặt vặt, nếu...tao có gì, mày cứ mỗi tháng 

gởi về cho má tao 1 lá thư... 

 Tao rợn người, mẹ pà  thằng này ăn nói quái gở,  

xui thấy mẹ, lão thần chết nghe được lần theo thì bỏ 

bú!! 

 - Mẹ mày nói gì kỳ cục, tao đách nhận đâu, mày 

cất vô balô đi,lát về gặp lại, tao qua hầm mày nói 

chuyện.... 

 Đôi mắt PHƯỚC thật buồn, đỏ ngầu vì thiếu ngủ, 

dáng điệu phờ phạc, thất thần, xuống sắc thấy rõ... Có 

tiếng xè xè trong máy, thằng máy nghe rồi đưa cho 

Phước, nó cầm đưa lên tai: 

 - 36 tôi nghe.. 

 - Con cái sẵn sàng chưa? Phối hợp cùng 27, chia 

làm 2 cánh, sườn bên phải là dốc đứng có 12.8 ly đặt 

trên đó, cẩn thận, bên trái là dốc xoai xoải, nương theo 

đó làm bàn đạp, chia mấy đứa con làm tổ tam tam, anh 

đảo 1 vòng kiểm tra súng đạn đầy đủ rồi lên đường, 

liên lạc và báo cáo thuờng xuyên, nghe rõ trả lời ... 

 - Nghe rõ 5 trên 5 đích thân. 

 PHƯỚC trả ống liên hợp cho thằng máy, cầm 

bịch nylon lúc nãy trao cho tao, đặt balô xuống, mở 

nắp nhét vào trong rồi nói: 

 - Tao để lại chỗ mày, coi cho tao, lát nữa tao về 

lấy, thôi tao đi. 

 Chống tay trên miệng giao thông hào, PHƯỚC 

nhẩy lên, tay ngoắc lính: 

 - Lên !! 

 Những bóng người lần lượt lao qua tuyến xuất 

kích, súng cầm tay, mỗi thằng lính đều mang theo 1 

bao cát nặng chịch, tao ngó theo không biết là tụi này 

làm cái đách gì, ở đây đâu có cần bao cát che hầm, đâu 

có cần che chắn làm tuồng như mấy cái hình hầm chiến 

đấu như trong phim ảnh thấy trên báo chí hậu phương ? 

Sau đó, mới biết  đó là đồ chơi chiến tranh cúa lính 

nhẩy dù: toàn là lựu đạn và lựu đạn.... 

 Tiếng súng nổ kéo tao về với hiện tại, đang mơ 

màng với triết lý vu vơ....Đụng rồi ! những tiếng nổ ì 

ầm chát chúa, tiếng đạn dòn dã lạnh lùng của AK, tiếng 

ào ạt xé gió của M16 ....Tiếng trung liên nồi RPD của 

địch như điên cuồng, như phẫn nộ kéo dài liên miên, 

ầm ...ầm ...tì tạch...tì tạch.....Cả một đất trời xôn xao, 

cả một vùng rực sáng  khói, lửa, cát bụi mịt mù phía 

trước, con bà nó  mới xuất quân chừa đầy 10 phút !!! 

Thấp thoáng lờ mờ trong ánh nắng xuyên qua cành lá, 

2 thằng lính đang tất tả chạy về, 1 thằng khoác tay lên 

vai thằng kia, bước loạng choạng, thằng lính thả bạn 

ngồi bệt , dựa vào gốc cây thở hổn hển, trỏ tay thằng 

đang chân co, chân duỗi, nửa nằm, nửa ngồi: 

 - Trung sĩ CHÁNH.... bị rồi Chuẩn uý 

 Tao trố mắt, ngây người  nhìn thằng bị thuơng 1 

tay đang bụm cổ, 1 tay đang lần xuống dây ba chạc tìm 

băng cứu thuơng, máu đang trào ra thấm đỏ, len qua kẽ 

tay  chảy ròng ròng thấm đầy cả áo, có giọt rơi vãi trên 

đất , chỗ nó đang ngồi ! 

 - Chuẩn....úy 

 Máu lại phọt ra theo từng tiếng mà thằng Trung sĩ 

đang cố gắng nói, âm thanh khè khè, nghèn nghẹn 

trong cuống họng, thằng này bị thuơng nặng quá. Tao 

khoác tay cho nó không  nói nữa, bị thuơng mà còn 

lắm mồm !...Kêu 2 thằng tải thuơng trung đội 4 cho nó 

lên băng ca tải về tuyến sau, chỗ đại dội đang trú đóng, 

chờ toán tải thuơng đi xa, thằng lính cõng đồng bọn bị 

thuơng về, nhớm bước quay mình định chạy trở lại 

vùng chiến đấu...Tao chộp vào lưng, níu nó lại hỏi 

thăm tình hình.... 

 - Trung sĩ Chánh dẫn đầu toán khinh binh, đang 

phạt dao vào 1 bụi rậm, rẽ đường tiến, em cách xa ổng 

khoảng 1 m, nghe 1 tiếng ầm dữ dội, nhào mình qua 1 

bên, chỉa súng về phía trước bóp cò, Trung sĩ Chánh 

quay lại, tay trái khoác tay về phía trước, tay phải ria 1 

tràng mở miệng đốc thúc anh em lên....em thấy âm 

thanh ổng kỳ kỳ, nghẹt nghẹt, nhìn kỹ máu đang xịt ra 

từ cổ, em chỉ tay vào ổng xỉa xỉa, Ổng đưa tay lên quẹt 

cổ đưa trước mặt ngó rồi...xụm xuống, em lao lên  xốc 

nách ổng  rồi lui về... 

 Tiếng nổ vẫn rộn ràng phía trước, nhưng lần này  

không còn nghe tiếng súng nhỏ cắc ké của cá nhân 

nữa, thay vào đó dường như là tiếng nổ trầm, và...buồn 

của lựu đạn... 

 - Ông đích thân 27 mày đâu? Có sao không ? 

 - Lúc em kè Tr/sĩ Chánh, ổng ở xế xế bên trái xua 

tay biểu em đi cho gấp ! 

 - Có ai bị sao nữa không? 

 - Em cũng hổng có biết nữa.... 
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 Giọng Nam rặc của thằng lính còn trẻ măng, cho 

tao biết là không còn có thể "khai thác" được gì nữa, 

nên nói: 

 - Thôi, mày lên đi..... 

 Bồn chồn nóng ruột như....gái phải...địt, tao xàng 

qua xàng lại trong giao thông hào, tìm những vị trí tốt 

có thể quan sát được, mà...có thấy con mẹ gì đâu, cả 1 

rừng cây còn hoang sơ trước mặt, có chăng là thấy 

những giọt nắng xen qua cành lá, là những bụi cây lao 

xao, rung ring trước mặt, điểm những đốm sáng lung 

linh và những điệu múa lả lơi trên chiến trường, tao 

nhẩy đại ra khỏi giao thông hào, chạy về phía trước  

tìm 1 gốc cây cao định trèo lên mà ngó.... Thằng lính 

chạy theo, níu áo tao lại la lớn: 

 - Ông làm gì vậy? Trở về ngay, lệnh không cho 

ông rời tuyến ! 

 Mẹ con pà nó, cha đại đội trưởng LÊ BÁ 

TƯỜNG, đích thân 09 quá kỹ, cắt hẳn 1 điệp viên theo 

dõi, dòm chừng và bảo vệ, mà tao đâu có biết ? Tao tiu 

nghỉu xìu như ....củ cải khi xong việc: 

 - Thì....thì...tui muốn leo lên coi cho thấy... 

 - Cái gì, giỡn sao ông ? Tên bay, đạn réo, leo lên 

chỉ tổ tụi nó cho ông rụng như trái mít .... 

 Vẫn ì ầm phía trước, vẫn sục sôi rực lửa ngoài kia, 

ở phía sau này, tao như thằng mù...nghe gió kiếm, có gì 

đâu mà nóng nảy, lát nữa thôi, chỉ 1 lát nữa thôi  là tao 

được hân hạnh quăng thẳng vào lỗ lửa đỏ lòm thôi, 

ráng chờ 1 chút !!!! Ngây thơ và hồn nhiên như thuở 

nhỏ, trèo lên cao coi múa lân, làm như đánh giặc là 

màn trình diễn ông địa với kỳ lân nuốt pháo tùng tùng 

xèng ...!! Lại 1 thằng lính chạy ngược về, hớt hơ hớt 

hải, hộc tốc hào hển nói không ra hơi, tao nhào lai : 

 - Cái...gì? 

 - Ch/ úy ....ông...ông PHƯỚC 36 ổng..... 

 - Ổng ra sao? ĐM mày cà lăm nóng ruột chết mẹ 

được ! 

 - Ổng ngú hay sao đó, ngồi 1 đống  chả nói gì, cả 

trung đội nằm im chờ lịnh mà ổng tỉnh bơ, ngồi bó gối 

ngủ, tụi tui chờ thấy mẹ không thấy ổng nhúc nhích gì 

hết, nên Trung sĩ DUY, trung đội phó kêu tôi về  xin 

chỉ thi...... 

 Tao linh tính có chuyện gì kỳ cục, quên cả mệnh 

lệnh phải nằm tại chỗ, quên cả thằng lính theo dõi 

mình, túm cổ lôi xềnh xệch thằng lính mới chạy về: 

 - Đâu, đâu, ổng ở đâu? Mày dẫn đường cho tao 

mau lên. 

 Chạy 1 hồi lên phía trước, gặp lổn nhổn mấy 

thằng lính núp sau gốc cây, tao mặc kệ lao về 

trước....thằng lính kéo lưng làm tao chúi nhủi vào 1 

gốc cây khác : 

 - Đó, đó, ổng kia kìa Ch/úy, đang ngồi kia kìa !! 

 Thấy 36, vâng, đích thân PHƯỚC đang ngồi bó 

gối gục đầu trên cánh tay....mà ngủ, y hệt như hồi ở 

quân trường, ngồi ngủ gục ngon lành trên bãi 

tập.....Tao trườn lên dè dặt từng cen ti met...1 tràng đạn 

xé không gian, cày đất bụi tung tóe trước mặt, và bên 

hông, hú hồn hú vía, đạn né người hay người né đạn? 

 Viên đạn không có mắt hay tao...né tránh giỏi tài 

tình?  Tao bò tới gần 0.5m, rồi 1m, lấy tay chụm miệng 

tao la: 

 - 36, 36 .....Phước, Phứơc ... 

 Thằng...con....pà, huynh trưởng Phước vẫn im ru, 

không thèm trả lời, không thèm quay lại, thằng...cà 

chớn....Tao bò lại gần hơn nữa, lấy tay đặt trên vai lay 

nó .... Tấm bản đồ rơi ra trên tay, Phước nghiêng người 

đổ xóng xoài trên mặt đất, mắt vẫn mở, miệng mím 

chặt , nhìn vào cõi xa xôi..... Tao quì gối, lay lay mãi 

miệng gọi tên nó liên hồi, thấy vô ích, tao xốc nách tì 

người, kéo nó về phía sau.....Bàn tay nhơm nhớp nhầy 

nhụa, tao chùi vội vào ống quần, rồi đưa lên xem.... 

máu....lại máu..... Nó trúng 1 viên đạn  trổ từ hông 

sườn phải lên tới bả vai, chết tự lúc nào ....... 

 Đích thân 27 lâm nạn 

 Cái áo giáp vô dụng, chỉ có tác dụng cản miểng 

pháo, chứ đạn bắn thẳng, trực xạ là....xuyên tuốt luốt , 

vả lại, viên đạn xeo xéo, lựa cái chỗ mà 2 mảnh giáp 

được nối với nhau bằng 1 lớp vải nylon mà chui mẹ nó 

vào....Tao vuốt mắt nó, miệng làu bàu chửi đổng: 

 - Mẹ bà mày, xúi quẩy, nói toàn chuyện xui tận 

mạng, chưa gì đã trăn trối, con...c gì , ra trận còn bày 

đặt dở bản dồ ra xem như là ngồi nhà đọc báo...chết 

đéo gì mà chồm hổm như ngồi...gãi háng, ĐM mày, 

ĐM mày PHƯỚC... 

 Nước mắt tao nhỏ dài trên gương mặt buồn xo cúa 

nó, bàn tay mum múp, mượt mà như con gái của nó 

buông xuôi, không biết có bao giờ bàn tay này được 1 

lần vuốt dài trên một mái tóc thề, có bao giờ nó được 

vân vê những chiếc lá....điêu bông trong quần phụ nữ, 

có bao giờ nó ve vuốt trên bầu ngực căng tròn sức sống 

của đàn bà?...Hết rồi, không còn nữa...trực thăng đã 

chở mày về  sơn màu tang trắng, đất trời đã đảo lộn 

tiễn đưa một linh hồn...... vĩnh biệt mày, thằng con..c 

đích thân 36 của đại đội 31, Tiểu đoàn 3 Nhẩy dù.... 

Vĩnh...biệt....mày....!!! 

 Bài điếu văn của tao có hay, có dài cách mấy cũng 

đếch làm nó sống lại được, chỉ làm lòng mình chùng 

xuống, chỉ làm hồn mình thêm bâng khuâng....Tao thẫn 

thờ lê bước về tuyến mà hồn rỗng tuếch, chơi vơi.... 

 Thằng máy khều khều, đưa tao ống liên hợp, tao 

ngạc nhiên, làm đếch gì có lính, làm đếch gì cầm quân 

mà có ai gọi? 

 - 09 gọi ông nè Ch/úy 
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 - 27 alpha tôi nghe.... 

 Một tràng những tiếng không hay ho gì được xổ 

tràn lan trên máy, xối xả, tràn lan và tới tấp: 

 - Đù mẹ anh nghe, ai cho anh rời bỏ tuyến, ĐM ai 

cho anh lên trên đó, ai cho anh....???? 

 Ôi thôi cả 1 đống tiếng nước ngoài, tiếng Đức, 

tiếng Đan mạch, cả những con chim bồ câu (bú...c ) 

được thả ra, bay vô tội vạ trong không gian..... 

 - ĐM, tôi cho anh ký củ về cái tội không tuân lệnh 

thuợng cấp. 

 Tao nóng máu: 

 - Ê, xin lỗi ông nghe, chị hai tôi còn đáng tuổi má 

của ông, ông không có chửi nghe. ĐM ông, có ngon thì 

lên trên này coi thằng 36 chết, ĐM rúc dưới hầm, la lối 

mà chỉ huy...như cái con..c tôi nè, củ gì thì củ, có cái 

củ...c tôi nè lấy không ?. 

 Tao quăng ống liên hợp cái cạch, thằng máy trố 

mắt chết trân, cả bầy lính nhìn tao như quái vật, ái 

ngại.... Từ đó, cha nội Tường ghim tao, chuyên nhè tao 

vào những chỗ sinh tử nhất, gian lao nhất và đì tao đi 

xa đại đội nhất.... 

 Chiều hôm đó rút quân, tao về lục balô thằng 

Phước, lấy ra bọc nylon cho vào balô mình, chiếc áo 

len sặc sỡ, chắc của má nó đan, còn thơm phức, quyển 

sổ nhật ký còn dang dở, mẹ thằng này, ra trận còn nhật 

với ký ! ký thế đách nào, lại nhè sổ của Diêm Vương 

mà múa bút ! 1 bộ đồ trận, vài đôi vớ, ngoài ra không 

còn gì, tao đóng nắp, trả tất cả về đại đội. Cả gia tài 1 

đời người của thằng lính trận, thật nhẹ hẫng, thật buồn 

tênh........ 

 Thắng bảo đệ tử pha càphê... bếp lại là 1 trái lựu 

đạn được bỏ chốt , tiếng lửa khè nghe phát khiếp, thằng 

lính hơ ca bi đông vài phút thì nước sôi, đổ vào chiếc 

vớ đựng càphê còn bao nhiêu, đổ vào bịch gạo xấy rồi 

lại cặm cụi âm thầm nấu ca nước khác trên cùng trái 

lựu đạn đang xì lửa... Nó nói: 

 - Mẹ bà nó, không hiểu địch chơi loại vũ khí gì lạ 

lắm, bắn không có tiếng động như M79, nổ như tạc 

đạn, mà chuyên môn nhẩy trên đầu mà nổ, chắc chắn 

không phải B40, vì tầm sát hại không ghê ghớm bằng, 

vả lại B40 đách gì mà nhiều thế, cứ vãi ra đều đều, mẹ 

từ lúc đung tới giờ, nghe AK rất ít, chỉ toàn là RPD 

trung liên nồi, và loại vũ khí này không à !! Không biết 

ngày mai có nhích lên được chút nào không, chứ hôm 

nay thì kẹt cứng !!! Ngày mai, Trung sĩ Duy cầm quân 

bên cánh Tr/đ 3, mắc công tao, thế nào ổng (09) cũng 

kêu tao coi cả 2 Tr/đội ( Th/úy 18 LÂM QUỐC H NG 

đang còn đi phép Saigon ), đêm nay mày ngủ hầm của 

tao.... 

 Đã quá, lần đầu tiên trong đời quân ngũ, tao thẳng 

cẳng đánh 1 giấc dài, không phải gác, không phải có 

trách nhiệm gì lôi thôi, ngủ êm đềm, ngủ có người 

canh cho mình như 1 ông tướng !... Ngủ ngon lành, 

ngủ hồn nhiên không mộng mị, tạm quên đi khói lửa 

của trần gian.... Mở mắt ra, trời còn xẫm tối, nhìn đồng 

hồ 6.30 sáng, Thắng đi đâu đó, kiểm soát tuyến, thằng 

máy hỏi tao mưốn uống ca phê, nó pha cho tao và 

Thắng chung 1 ca bi đông nóng hổi.... Khi Thắng trở 

về, tao đang ngồi co ro, bó gối trước miệng hầm đang 

phì phò điếu thuốc lá đầu ngày, nó nhìn tao, ái ngại rồi 

nói: 

 - Mày có chuyện rồi đó Dương, lên TOC (hầm chỉ 

huy ) đại đội trình diện đi, ông Tường kêu mày đó ! 

 Tao mường tượng ngay cuộc đối thoại hôm qua 

trên máy, chép miệng thở dài: 

 - Mẹ nó ra sao thì ra, chốn này là cuối tầng địa 

ngục rồi, còn cái lỗ chó nào mà chui nữa..... 

 Khoác dây ba chạc, cầm vội cây súng, tao đi về 

hầm chỉ huy, sẵn sàng ký dăm ba củ đầu đời..... 

 Tiếng rít của đạn pháo nổ ầm gần phòng tuyến, 

tao chao người, không phải là lúc nghĩ tới củ với kiếc 

gì nữa, vấn đề là  phải làm sao phóng lên cái hầm của 

đoạn giao thông hào đầu tiên, nối liền với tuyến đầu 

xuất phát, mọi dây thần kinh đều căng thẳng, mọi cơ 

bắp đều sẵn sàng để nhào tới, nằm xuống, rồi lại nhổm 

dậy mà đi tiếp cho trọn quãng đường trần .... Cuối 

cùng, cũng lên được tới nơi, tao chui vào hầm, chào rồi 

đứng trân người đợi chờ giờ phán xét ..... 

 - Anh chuấn bị, hôm nay đi tapis, coi tạm trung 

đội 1 của 18, danh hiệu đài là Bắc Băng Dương, từ giờ 

trở đi, tôi gọi anh là 18 alpha, đây bản đồ, trên đó tôi 

đã đánh dấu vị trí phòng tuyến mình, anh có thấy cái 

chữ thập ở đây không? Nó là vị trí chuẩn, từ đó anh gọi 

về, hay báo cáo vị trí thì cứ từ đó mà cho tọa độ, chứ 

không như bài bản của quân trường, còn gì thắc mắc 

không? 

 Cứ tưởng là sẽ ăn bồ câu, hay được xòe ra cái giấy 

ký vài ba củ, tao thở phào, muốn chuồn cho lẹ khỏi vị 

trí không chút nào thoải mái này, nên trả lời như máy: 

 - Dạ không, đích thân... 

 - Thôi, anh ra chuẩn bị con cái, rẽ bên phải, Tr/sĩ 

HẠNH sẽ đón anh, tụi nó chắc cũng sẵn sàng rồi , 5 

phút nữa sẽ xuất phát.... 

 Xốc lại dây ba chạc, kéo nón sắt xụp xuống, tao 

bước ra khỏi hầm, lòng thơ thới, lâng lâng... Tr/sĩ Hạnh 

nói. 

 - Đi chưa chuẩn úy? Con cái xong xuôi hết rồi...  

 Tao khoác tay: 

 - Đi !.. 

 Pháo của địch đã im, không gian lặng như tờ, chỉ 

còn nghe những tiếng lạch cạch của thép súng va chạm 

vào dây ba chạc, những bóng người lúp xúp, rồi phóng 
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vọt vào đoạn giao thông hào của tuyến xuất phát, nơi 

Tr/đội 2 của Thắng đang chờ... 

 Thắng ngoắc tao lại, giở bản đồ rồi chỉ ra ngoài 

tuyến: 

 - Chỗ này là vị trí mình đang đứng, hôm qua chạm 

địch ở chỗ này, bây giờ  mình chia làm 2 cánh, sau khi 

rời khỏi đây tao bên trái, chính diện, mày bên đó, nhớ 

giữ liên lạc thuờng xuyên... 

 2 trung đội chia thành nhiều tổ, tiến quân theo thế 

chân vạc, nhóm này ổn đinh vị trí thì khoác tay, gờm 

súng cho nhóm khác lên, cứ thế tụi tao lần lượt, thằng 

này lên, tìm chỗ núp, rồi lại chờ thằng khác lên, máy 

truyền tin được chuyển qua nấc "squelch", lâu lâu lại 

xè xè lên 1 tiếng..... 

 Ầm...ầm, chóc...chóc....chóc....Ầm....ầm...Đạn bay 

tua tủa, bất chợt xé toang không gian, tiếng nổ chụp 

trên đầu, nhá lửa như khi mày trông pháo đốt, mẹ bà, 

đạn đếch gì mà nổ dữ dằn thế? Lại còn nhá lửa, như 

những con mắt của 1 quái thú đỏ lòm, dữ tợn.. 

 - Địa Trung hải đây Thái Bình, tụi tui đụng rồi, 

hỏa lực địch đang dữ dội chụp trên đầu tui nghe rõ trả 

lời, chưa thấy bóng dáng địch đâu hêt.... 

 - 27 đây 09 có sao không? 18 alpha đâu, nghe rõ 

trả lời. 

 - Tôi đây, 18 alpha đây, tụi tui bên này, chỉ nghe 

đạn xẹt trên đầu, lâu lâu mới có đạn nổ trên cao, con 

cái đều bình yên... 

 - Thái Bình nằm im, lo bố trí con cái, Bắc Băng 

nương thế, tiến lên trên, nghe rõ trả lời..... 

 - Rõ, tôi đang cho tụi nó lên đích thân...  tao trả 

lời. 

 Những toán quân nhích lần, nhích lần lên, tao vọt 

theo toán thứ 2, đạn vẫn nổ ì ầm bên cánh trái của 

Thắng, càng lúc càng dữ dội, lính Tr/đội 2 chỉa súng, 

bắn tràn về phía trước, không nhúc nhích được nửa 

bước, không ngóc đầu lên quan sát được chút nào, 

thỉnh thoảng nghe tiếng nổ ầm của lựu đạn mà lính của 

Thắng tung ra.... Bên phải, cánh quân của tao vẫn 

trườn lên, trườn lên...Tiếng nổ, và đạn vẫn tới tấp nổ 

dòn, dường như kèm vào đó, có tiếng ào ào của súng 

cộng đồng !!! 

 - 09 đây 27, tôi bị 2 con rồi, nhẹ thôi, vẫn không 

ngóc đầu lên nổi, đích thân gọi 18 alpha giải tỏa áp lực 

cho tôi, sao tôi nghe bên nó im re, không 1 tiếng nổ 

gì..... 

 - 18 alpha đây 27, mày ở đâu?  Kẹp qua mau, chịu 

bớt đòn cho tao, nổ súng ào ạt để làm giãm áp lực bên 

tao, nghe rõ trả lời.... 

 Thằng Nam mang máy còn nằm lại phía sau với 

ông Duy Tr/đội phó, chạy tràn lên, đưa ống liên hợp 

cho tao 

 - 18 alpha tôi nghe, tôi đang nằm ngang với 27 

đây đích thân.. 

 - ĐM anh nghe, nãy giờ tôi chỉ nghe 27 trên này, 

bên nó đụng nặng anh có nghe không? Sao không nhúc 

nhích gì hết vậy, ĐM anh nghe, muốn chém vè phải 

không? Tôi cho súng cối dập chết mẹ anh bây giờ. 27 

đây 09, anh cho tôi tọa độ, tôi sẽ cho cối dập mục tiêu, 

nghe rõ trả lời... 

 Thắng cho tọa độ, tao bắt đầu nghe tiếng départ 

của súng cối cọc....cọc....cọc sau lưng 

 - 18 alpha đây 27, mày cho thằng lính nào đó cho 

tao dấu hiệu xác định vị trí của mày, ĐM mày đâu, sao 

không thấy bóng dáng gì hết....ĐM mày.... 

 Thắng bắt đầu mất bình tĩnh, văng tục chửi tao tơi 

bời, lão Tường cũng hùa theo, xỉ vả hò hét om xòm 

trên máy, thằng Nam, mang máy nhăn mặt nhăn mày, 

vò đầu bứt tóc, chỈ chực lăm le xáp gần, quăng ống liên 

hợp cho tao, mỗi lần thấy nó nhổm lên, chạy về phía 

trước, là tao lại xua cho mấy thằng khinh binh lủi lên 

các bụi rậm trước mặt, rồi bò theo... 

  - Đích thân, đích thân 

 Nó quơ quơ ống liên hợp về phía tao, nhăn nhó 

một cách thảm hại tội nghiệp, tao đành phải bò về phía 

nó, tai vẫn nghe đạn reo, tiếng nổ ì ầm liên tuc xeo xéo 

ở phía trước, bên trái và nhất là phía sau chỗ Tr/đội 

Thắng nằm chịu trận.... 

 - 09 gọi ông nãy giờ, ổng chửi nhức cái đầu, ông 

làm ơn đi gần tôi một chút để còn nghe máy, tui chịu 

hết muốn nổi.... 

 Cầm ống liên hợp, tao thì thào trong máy: 

 - 18 alpha đây, tôi nghe 09.... 

 Ầm, ầm.....ầm tiếng bích kích pháo 60ly bắt đầu 

rơi xuống sau những tiếng xịt xịt, xì xì rồi nổ đùng 

phía trước, mẹ nó ghê quá, nổ thì nổ đại 1 cái đùng đi, 

đàng này còn xịt xịt, đe dọa 1 lúc ngay trên đầu rồi mới 

...ầm cho 1 phát, ghê thấy mẹ !! Lúc nào cũng thấy nó 

như đang nhè đỉnh đầu mình mà bửa xuống... 

 - ĐM mày, sao 27 gọi, mày không trả lời ??? 

 Lão Tường đã đổi giọng, trong giọng nói có gì 

hằn học và cáu kỉnh pha lẫn 1 chút căm hờn, không 

biết sao, tao không thấy cách cầm quân này có chút gì 

đởm lược, có chút gì bình tĩnh, có chút gì khuyến khích 

hay khích lệ của 1 người đàn anh khi đàn em đang đối 

đầu với địch, với hỏa lực nặng nề đang ép xuống, với 

đạn réo, bom rơi, nó làm cho thằng trực tiếp địa đầu 

thêm rối trí, thêm căng thẳng thần kinh, thêm quyết 

đoán một cách vội vàng, nhiều khi sai lầm tai hại đưa 

cả một đoàn quân, hay cả 1 đạo quân xuống hố thẳm 

diệt vong.... 
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 - Tôi đang ở phía trước, điều động mấy đứa con 

đánh bọc sườn, vị trí của tôi không thuận lợi lắm, dốc 

thẳng, cây cối rậm rạp, tiến lên hơi khó.... 

 - 18 alpha đây 27, tao không thấy mày đâu hết, 

mấy thằng con tao nói mày đang ở phía sau..... đích 

thân, đừng nghe nó, nó....chém vè, ĐM mày Dương, 

ĐM mày 18 alpha ! 

 - ĐM mày 18 alpha, tôi ra lệnh cho anh phải làm 

sao giải tỏa áp lực cho thằng 27, cho con cái lên cho 

mau, ngang với thằng 27 rồi yểm trợ cho nhau, nghe rõ 

trả lời.... 

 Tao bắt đầu nóng mặt...vị trí tao đang nằm thực ra 

đã bứt khá xa Tr/đội Thắng, dưới chân là dốc khá 

thẳng đứng, sơ xẩy trượt chân, là lăn cù gần như là 

xuống vực, phải bám vào dây leo chằng chịt mà đu, mà 

trườn về phía trước đầy chông gai...cái nóng mặt thứ 

hai là cả 2 tên đàn anh đều cho là tao....chết nhát, trốn 

chui trốn nhủi ở phía sau, không dám lên, cái nóng mặt 

thứ ba là luôn cả thằng máy, đều lên án tao không chịu 

cầm ống liên hợp mà nghe, mà điều động binh sĩ.... 

 Thực sự, tao áp dụng bài học thứ nhất đã được 

dăn dò của đ/t PHÚC, trước khi tăng cường lên chiến 

trường: 

 - Mày có nuốn tiêu tùng cả đám, cả thầy lẫn trò, 

rồi làm tanh bành phòng tuyến cả trung đội, thì cứ cho 

thằng mang máy bám sát, mẹ nó địch chỉ nhắm vào 

chỗ nào có cần antenna quơ quơ, là nó sẵn sàng tọng cả 

chùm, thậm chí cả mưa B40 vào đó, liệu mà 2 thầy trò 

mày phải tránh xa nhau, lỡ thằng máy đi đái thì còn 

thằng chỉ huy kéo con cái về, lỡ thằng chỉ huy xụm bà 

chè thì thằng máy còn liên lạc được với cấp trên , đẫn 

dắt hay đem quân lên cứu, chứ tụi mày chụm lại với 

nhau, chết 1 chùm, lính sẽ bỏ chạy tan tác tức thì vì rắn 

đã mất đầu....Vả lại tao biết lão Tường này, mày cứ 

nghe máy hoài, thế nào cũng ăn chửi văng tí mẹt, hắn 

sẽ thúc đít mày, khích tướng mày cho mày nóng đít, 

quên cả nguy hiểm và thực tế chiến trường mà thúc 

quân lên là đời mày tàn trong ngõ hẹp, càng ít cầm ống 

liên hợp chừng nào, càng tốt chừng nấy, càng bình tĩnh 

và khôn ngoan chừng nấy, có cái gì quan trong lắm, 

cực kỳ quan trọng thì mới bốc máy, còn không mày 

lắm lời, mày hết báo cáo tới nhận lệnh, mày càng báo 

cho địch chỗ thầy trò mày đang muốn tự sát bằng B40, 

phải khôn mới được..... 

 Đạn và tiếng rít của súng cối rót ra từ đại đội có 

vẻ như đang tiến gần lại vị trí tụi tao đang nằm, mẹ nó 

có quả rơi xuống vực, nghe cái xè ngang mặt rồi nổ 

toang phía dưới, cộng huởng với vách sườn núi dốc 

bên phải tạo thành âm thanh tăng trưởng gấp 2, 3 lần, 

làm lùng bùng lỗ tai... tao chụp máy gào lên: 

 - 09 đắy 18 alpha, ông cho súng cối bắn xa ra.... 

27 đây 18 alpha, điều chỉnh xa ra, không thôi rớt vào 

đầu tôi, nghe rõ trả lời.... 

 Lão TƯỜNG không trả lời, Thắng cũng im re, 

ngầm đồng lõa trừng trị tao bằng cái chết vì chính hỏa 

lực phe mình, tình thế gay go, nguy ngập, cần tao phải 

có quyết định cấp tốc để cứu nguy cho chính bản thân 

mình cũng như cho những thằng lính thuộc cấp..... 

 Tao thúc tổ khinh binh hướng về trước cho mau, 

ngoắc tay làm hiệu cho trung đội tạo thành đội hình 

hàng dọc, rồi bất ngờ, tạt ngang về bên trái, căng hàng 

ngang, chuẩn bị xông tràn lên, đàng nào cũng chết, 

chết đàng hoàng vì đạn địch găm vào người, xé toang 

buồng phổi, hay phạt văng cha nó chỗ đội nón, còn hơn 

là tức tưởi, kinh hoàng, ấm ách nằm im chờ tử thần 

cười khằng khặc xòe lưỡi hái, sớt dần từng thằng 

một.... 

 Tao chợt thoáng nhớ về quá khứ, lúc còn học ở 

trường dòng Lasan, mỗi sáng chủ nhật, các sư huynh 

thuờng cho chơi 1 trò chơi tập thể "Citadelle" hay còn 

gọi là trò chơi cướp cờ... Bọn tao, Thảo, Cảnh, Thu, 

Lịch, Công vv được chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm 

khoảng 3, 4 chục thằng; để phân biệt, có 4 màu khăn: 

vàng, xanh, nâu, đỏ; màu vàng thì khắc màu nâu, nâu 

khắc xanh, xanh khắc đỏ, đỏ khắc vàng... Thằng nào 

đeo màu khăn gì, chạm được vào đối thủ thì bắt được 

thằng đó làm tù binh, bắt mang về giam gần trại cúa 

mình, làm sao mà tấn công được vào thành trì đối 

phương, cướp cây cờ của đối phương, mang về tới 

thành trì mình được thì chiến thắng. 

 Thành trì (citadelle) có 2 cửa, 1 bên là cửa tù lọt 

được vào thì có quyền cứu 1 thằng phe ta đang bị nhốt; 

còn 1 cửa trong đó là cây cờ của đối phương cần phải 

được cướp về....2 bên dàn trận dối diện nhau cứ 2 

thằng là 1 cặp, đối diện thủ thế, thằng nào nhanh nhẹn, 

vồ được màu khăn mình khắc chế, là thằng bạn mình 

sẽ rượt thằng kia chạy vắt khói, tạo 1 lỗ thủng cho đại 

quân ào ạt tấn công.... 

 Tao khi thì cùng với Cảnh, Lịch đối đầu với bên 

kia là Thảo, Thu, Công ....và là 1 tay chơi có hạng 

thuờng làm thủ lãnh, cùng 1 số thằng bọc bên hông, 

đánh tạt sườn cánh quân địch, rồi thừa thắng xông vào 

cướp thành trì, bên kia cũng đâu có kém, tụi nó cũng 

có 1 số thằng cảm tử quân, cũng chuyên môn đánh bọc 

hông, và thế là 2 cánh quân chạm trán nhau, thuờng đối 

thủ nặng ký của tao là thằng Thảo và thằng Cảnh.... 

 Trò chơi phảng phất mùi chiến chinh này, không 

gây đổ máu, nhưng cũng có nhiều đam mê, hứng thú, 

tụi tao chơi với nhau suốt cả mấy năm trời, cũng reo hò 

inh ỏi, cũng buồn xo khi mất cờ... .....cũng đã tác động 

lên tâm trí tao ở hiện tại. Đang dẫn 1 trung đội, với vũ 
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khí giết chết người thật sự, cũng tìm cách đoạt được 

thành trì đối phương, cũng làm sao để thắng được đối 

thủ khác màu cờ, khác lý tưởng.....chỉ có điều khác 

nhau tính khốc liệt và tàn nhẫn, anh không chết, tôi 

chết...va` ngược lại ! Chết quay cu lơ, chết thẳng cẳng, 

chết khốc liệt...phải làm sao xông lên thật nhanh, thật 

tàn bạo mới có hy vọng chiến thắng, đúng ra là còn hi 

vọng sống sót trở về........ 

 Thằng khinh binh phía trước đưa tay làm hiệu, chỉ 

về phía trước, tao trườn lên bò về phía nó hỏi: 

 - Có cái gì? 

 Nó làm hiệu: 

 - Có địch... 

 Vừa ngay lúc đó 1 quả súng cối nổ sau lưng tao, 3 

thằng tổ đại liên bật ngửa, đồng thời địch cũng phát 

hiện có tụi tao, chúng dồn hỏa lực tập trung về bên 

hông, nghe rõ tiếng thằng chỉ huy đang điều động, lập 

tức những tiếng nổ ập lên đầu ầm...ầm...ầm.... 

 Tao móc trái lựu đạn, làm hiệu cho tất cả làm 

theo, chỉ về phía trước, ra hiệu bằng bàn tay bằng 3 

ngón dứ dứ, rồi bắt đầu thả từng ngón tay....1....2.....3 ! 

Tao tung quả lựu đạn về trước, tụi lính nhất tề làm 

theo....Một loạt tiếng nổ bùng...bùng reo lên cùng 1 

lúc, tao tiếp tục lấy trái lựu đạn khác, rút chốt an toàn 

rồi cả trung đội lại cùng ném...không còn nghe phản 

ứng địch nữa ! Nhưng...lại nghe tiếng súng cối rớt lên 

đầu, ngay chóc giữa trung đội, không được rồi ! phải 

thoát khỏi chồ này ngay mới được, tao quơ súng khoác 

tay, miệng gào to: 

 - XUNG PHONG.... XUNG PHONG ... 

 Rồi vọt về phía trước, lính hô vang rồi nhào theo 

tao... 

 Điều sai lầm chết người và ngu ngốc nhất của tao 

là xông lên mà không có định điểm đến, XUNG 

PHONG mà chưa biết mục tiêu ở đâu, quả tình đạn 

súng cối 60 của lão TƯỜNG truy rát quá, tao chỉ biết 

làm sao thoát được điểm bắn này, gọi điều chỉnh thì 

không được, biết làm sao hơn, phải lao về trước để tìm 

cái sống trong cõi chết, may ra tìm được 1 hốc đá, hay 

1 gốc cây cùng lắm là 1 cái hố đủ để che chắn đỉnh đầu 

!!! Thoáng trông thấy 1 bờ đất trước mặt, tao phóng 

người tới như 1 vận động viên nhảy xa....Bịch, chợt 

nghe rát xót ở đùi trái, và dưới chân đau nhói sau cú 

nhảy, chưa kịp định thần, tao vội vàng nhìn sang 2 bên 

để tìm những thằng lính và yên tâm khi thấy tụi nó 

cũng tìm được chỗ núp, nhưng sao lạ quá cà? thằng 

nào vừa nhào lên là mất hút, không còn thấy tăm 

hơi....đạn cối cũng vơi dần rồi dứt hẳn...nhìn xuống 

chân, con pà nó 1 cành cây đã xé rách 1 khoảng quần 

sau bắp vế, lật bàn chân thì 1 mảnh kim khí cỡ 1 gang 

tay đang cắm chặt vào đôi botte de saut.... 

 Mẹ kiếp, bị thuơng đách gì mà bị đạn AK chê, 

nhằm ngay cái miểng bom to tổ bố mà nhẩy ngay vào, 

thiệt là...cà chớn !Tao suýt xoa cắn răng rút mảnh bom 

ra, quẳng đi...xem nào, lại còn cái quần rách nữa, 

không lẽ lại khai là bị địch đánh cho rách cả quần ? 

Tao nhổm người dậy, định quan sát 1 vòng, cảm giác 

đau nhói ở gan bàn chân cho tao biết không ổn... nhưng 

kia, lạ qúa, 1 cọng giây cao su treo lòng thòng trước 

mặt, đầu kia, cột chặt vào 1 chảng ba...tao với tay, giật 

cành cây ra xem, đúng là 1 cái "giàng ná" nhưng bự 

hơn của con nít giắt cạp quần đi bắn chim sẻ mà thuở 

nào khi còn bé, mình hay trốn học đi rình mò, bắn trộm 

những trái xoài, trái vú sữa, hay những con chim vô 

tình lọt vào cặp mắt những thằng oắt con tinh 

nghich....chân dưới được gắm xuống đất, và bên cạnh 

còn trái lựu đạn chưa rút chốt.....Tao chợt hiểu...con pà 

nó, cái vũ khí bí mật, hủy diệt hàng loạt, mà thằng 

Thắng nói, nó lạ lùng, không gây tiếng động, mà chỉ 

nhẩy trên đầu, tóe lửa, tóe khói là đây, nổ cả chùm, nổ 

điếc tai, nổ kinh hoàng là đây..... Địch cho nguyên 

chùm vào giàng ná, căng 2 sợi cao su, rồi nhắm vào 

vào mấy con ó mắc lưới (huy hiệu nhẩy dù, con ó bay 

ngang cánh dù) tụi mình, mà rải.... con cháu bác Hồ tài 

tình thiệt ! chất liệu sẵn có là quai dép râu cắt từ những 

vỏ xe, chặt 1 cái chảng ba nào đó trong bụi rậm, họ chế 

tạo ra vũ khí thời trung cổ, chơi chọi với chiến tranh 

thời hiện đại.... Hèn chi, họ dám bảo họ là đỉnh cao trí 

tuệ loài người có khác !!!! Mà thiệt, nó bắn xa hơn, 

chính xác hơn, liên tục hơn, lại không lộ mục 

tiêu....đáng phục, chứ không giỡn..... 

 Định thần 1 hồi, tao phát giác ra, chỗ mình vừa 

phi thân vào là 1 khoảng giao thông hào, được ngụy 

trang rất khéo, cành lá phủ bên trên, che lấp hoàn toàn 

những đất cát được đào lên để che bờ, nay xơ xác, trơ 

lòi ra màu đất đỏ..... Vội vàng, hờm súng, tao bắt đầu 

biết mình đã lọt vào chiến hào địch, lại 1 hiểm nguy 

bất ngờ ập đến, mẹ bà vậy là phải cận chiến tới nơi, lựu 

đạn thì không chơi được, vì mày chơi ngon, thì có 

nước banh xác ! Chỉ còn có nước căng mắt, căng mũi 

ra, gặp cái gì nhúc nhích là phải lập tức bóp cò, nếu 

không thì đi thăm ông bà ông vải sớm !! Nhích dần 

từng bước, khập khiễng với cái chân đau, tao lần theo 

địa đạo.. Chợt nghe tiếng động phía trước mặt, tao hụp 

xuống, chỉa nòng súng, ngón tay đặt vào cò, sẵn sàng 

nhả đạn.... 

 - Đù mẹ, lụm được cây AK rồi ! 

 - Ah, tao được bịch lựu đạn nữa ! chắc ăn, có 

thêm đồ chơi ! 

 Giọng miền Nam, làm tao thở phào, địch thì làm 

gì có "Đù" mà chỉ có "Địt", vả lại, làm sao không phân 

biệt được âm thanh nheo nhéo của quê huơng hát cô 
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đầu và giọng hò ca dao, hay vọng cổ mượt mà tình tự 

được 

 Tao la lớn để tụi nó khỏi ló đầu ra, bóp cò bậy: 

 - Thằng nào bên đó? Tao 18 alpha đây.... 

 - Đích thân, ông qua đây coi nè 

 Tao nhẩy lên, lần về chỗ thằng lính, nó nhìn tao: 

 - Ông bị thuơng hả? Sao đi cà nhắc vậy? 

 Không lẽ khai là mình...bị rách quần, và bị thuơng 

vì nhẩy vào lỗ chân trâu, tao bụm bụm miếng vải quần 

bị rách, rồi nói : 

 - Không, lúc nãy nhảy xuống, lọt vô cái hố, tao 

hơi bị ê giò 

 Thằng lính trỏ vào 1 xác chết, nằm úp mặt, tay 

chân sóng xoài: 

 - Thằng này chắc là thằng sĩ quan, không thấy có 

cây AK nào bên cạnh nó, đích thân, để em lục túi nó 

xem sao. 

 Cúi xuống, nó mở túi cúa tử thi, từ nắp áo, rơi ra 2 

mảnh lon màu đỏ, có 2 sao và 1 vạch.... 

 - Đù mẹ, mình bắn chết tươi thằng thiếu tướng của 

nó rồi đích thân !!! Tướng con c...gì mà mò ra tới tận 

đây ? "dô lý" !!! 

 Nó lật ngang xác chết, úp dưới lồng ngực là 1 cây 

súng lục... Tao nói: 

 - Đưa tôi, rồi không chờ thằng lính có ý kiến, tao 

giật lấy, nhét vội vào túi quần, phen này, vớ được của 

quí, sức mấy mà thèm báo cáo đại đội, đem về 

SAIGON, vừa có đồ nghề thủ thân, vừa có đồ khoe mẽ 

với bạn bè, với...gái. 

 Vì với tay lấy cây súng, tao quên là mình phải 

bụm quần, thằng lính chợt thấy khoảng thịt phơi bầy 

của tao, nó la lớn, giọng hốt hoảng: 

 - Ông bị thuơng rồi, đích thân, máu chẩy kìa ! 

 Nhìn xuống, tao thấy đỏ lòm 1 khoảng thịt, nhưng 

tao biết, mình chỉ bị cành cây quẹt, cho nên tỉnh bơ: 

 - Ăn nhằm gì ! Có chút xíu à, làm đách gì mà mày 

quýnh lên vậy ? 

 - Đích thân ! Ông qua đây.... Lại 1 giọng nói khác 

ở 1 góc khác gọi tao. 

 Tao quay qua, nhác thấy 1 đống sắt cong queo, 

nhăn nhúm đen thùi đang chổng vó trên miệng giao 

thông hào, dây đạn còn lòng thòng, lòi ra từ hộp súng 

tròn vo, và biết rằng, đó chính là cây trung liên nồi 

RPD, đã có hơn 1 lần được thấy trong bài " vũ khí khối 

cộng " trong quân trường..... Đang ngất ngây từ chiến 

thắng bất ngờ, bỗng ... Ầm, ầm, 2 tiêng nổ phát ra khá 

gần, tao nhoài ngay người xuống, miệng hô: 

 - Trở về vị trí cũ ngay tụi bay... 

 Rồi vội vã chuồi người về chỗ sườn núi lúc ban 

đầu, tao tập kích bọc sườn đối phương, tay chụp ống 

liên hợp, miêng nói: 

 - Thái Bình đây Bắc Băng, cho tôi gặp 27 .... 

 Từ vị trí của trung đội Thắng, tao không nghe 

tiếng súng nổ nào nẫy giờ, nhưng tao biết, tụi nó đang 

bò lên, khai quang trước mặt bằng lựu đạn, và sẵn sàng 

"thịt" ngay khi thấy bóng dáng bất kỳ sinh vật nào, cho 

nên, không dại gì ở lại chỗ phòng tuyến địch, đã bị 

chùm lựu đạn đồng loạt của tụi tao 2 lần quét trơ cành 

lá, phơi ra cả 1 tuyến giao thông hào...Và lúc này, khi 

biết địch đã bị triệt tiêu, tao không cần phải im lặng 

nữa.... 

 - Mày hả 18 alpha? Cái gì nổ dữ dội phía trước 

nghe như B52 dội vậy? Mày đang ở đâu? 

 - 27 lên gặp tôi đi, tôi đang trước mặt ông đó, bên 

phải của cánh quân ông, coi chừng mấy thằng con 

đừng có chơi ẩu vô tụi tui nghe cha nội, xong rồi, lên 

lụm củi về mà xài.... 

 1 bóng người, 2 bóng người thấp thoáng, thế là 

trung đội Thắng đã lần tới nơi...Tao nghe tiếng reo hò 

hân hoan ơi ới, và những bước chân thình thịch chạy 

nhào vào những gốc cây.... 

 - 18 alpha, mày đâu ? Tụi tao hốt được quá trời đồ 

chơi....a.. tao thấy thằng đại liên của mày rồi !!! 

 Lúc này, nghe ngoài rõ hơn nghe trong máy, mẹ 

bà thằng 27 THẮNG này, nhỏ con mà to mồm thiệt, 

chưa biết là phía trước còn cái đếch gì chờ đợi, mà cứ 

oang oang như chỗ không người, thiệt hết biết ! Tao 

nhô người ra khỏi chỗ núp, ngoắc tay: 

 - Tui đây 27.... 

 Thắng nhào ngay lại hỏi: 

 - Hồi nãy tao nghe nổ rền trời, tưởng là cái gì, 

đang ngơ ngác, định hỏi 09 có kêu pháo binh bắn đạn 

gì mà nổ hàng loạt vây, thì nghe mày kêu, tao đâu có 

nghĩ là mày đang ở trên này ? 

 Mẹ cái thằng, miệng ngọt sớt như đang bán hàng, 

như không có chuyện gì xảy ra khi tao phải mang cả 

thúng ra mà đựng những rủa xả của nó và lão 

TƯỜNG.... 

 Tao chơi xỏ: 

 - Tụi tui im re, chơi 2 chùm chứ ai vào đây, nãy 

giờ, đàn anh thọc đít bằng cối 60, phải chạy qua mặt, 

rồi báo cáo cho đàn anh biết đó chớ ! Bây giờ tính sao, 

chơi tiếp không? Tới luôn chớ? Đích thân báo về đại 

đội chưa? Xin chỉ thị đi.... Tôi ra đàng kia chờ, mà 

chưa, cho đích thân biết, tôi chỉ còn có 7 thằng, 3 thằng 

tổ đại liên, 2 thằng khinh binh, tôi và thằng máy thôi 

đó nghe !!! 

 1 Thằng lính xen vào: 

 - 27, ổng bị thuơng rồi kìa. Nó chỉ vào tao... 

 Tao muốn....đá cho nó 1 cái quá, thằng tài lanh, 

tao quắc mắt: 
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 - Không có gì, chỉ xây xát xoàng, không có gì cần 

báo cáo hết.. 

 Thắng quay đi, về phía thằng máy trung đội 2 xì 

xào gì đó 1 hồi lâu, tao trở về chỗ cũ ngồi, châm điếu 

thuốc, thả hồn trong mây khói, tận huởng phút giây 

mong manh được thoải mái trong trận chiến, để rồi sẽ 

phải tiếp tục lao về phía trước, đón nhận những bất trắc 

và hiểm nguy bất ngờ của đời lính trận, phó thác mạng 

sống mình cho 2 chữ định mệnh, dám cười cợt trong 

đạn bom, dám ôm tuổi đời xòe ra, rồi nắm lại, và cũng 

dám chấp nhận trở về, một mai là 1 đống thịt lầy nhầy, 

nát bét như bãi cứt trâu...mà không biết, có một ai đỏ 

khóe mắt ngoài bà mẹ già và vài anh chị em ruột thịt.... 

Chỉ để bảo vệ một đẻo đất trên đỉnh cao này, một mảnh 

đất lạ hoắc, không phải nơi mình chôn rau cắt rốn. Chỉ 

để giữ gìn, chứ không đi chiếm đoạt, hay giật giành, 

khoa trương cho một chủ nghĩa tuyệt vời nào hết.... Chỉ 

vì lời thề son sắt với non sông, với trách nhiệm của 

người trai trong thời ly loạn, phải rời xa trường cũ, 

thầy cô, để cầm súng thay cho bạn bè còn bút nghiên, 

còn giường êm, nệm ấm, có áo lụa lượt là phủ thân, có 

nhung gấm trải đường đi tương lai, có ánh sáng chói 

lòa trên sự nghiệp đón chào.....Và chỉ nghĩ đến 2 chữ 

thật cao vời, thật trang trọng, thật cao quí: TỔ QUỐC 

mà mình đã mang ơn, biết đâu cũng có một ngày, mình 

sẽ mang thân ra mà đền nợ nước, mà không cần đdược 

nhớ đến, hay đáp đền, ghi công, chỉ là một quan tài giá 

lạnh, trong nghĩa trang buồn tênh, có người lính ủ dột, 

tiếc thương cho đồng đội ngậm ngùi, và cay đắng, đắng 

cay.......... 

 Một hồi, Thắng trở lại hân hoan: 

 - Tao báo cáo về đại đội rồi, mấy cái đồ chơi, cho 

mấy thằng con đem về rồi, đích thân tiểu đoàn phó 

VÂN kêu tụi mình chơi tiếp, ổng khen ngợi, thuởng 

cho 1 thùng bia và củ kiệu.....bây giờ cứ như vậy, mày 

cứ chơi ngọt bên hông đi, tao chịu chính diện cho... 

 - Hay là mình đổi vị trí đi 27, ông dẫn quân bên 

này, còn tui chịu chính diện cho, để ông với 09 cứ nói 

là tôi chém vè !!! 

 - Thôi mà, tao không biết mới nói vậy, chứ ai dè 

mày dám liều mạng bò tuốt lên trên này đâu !!! Thôi, 

mình đi tiếp đi !!! 

 Nghĩ là mình đã xỏ ngọt đàn anh bây nhiêu cũng 

đủ rồi, tao quay gót trở về với trung đội, không, đúng 

ra là về với 6 thằng lính còn lại để tiến lên 1 đỉnh cao 8 

vòng cao độ, và khoảng cách chừng 200m...Nghe 

Thắng điều động tổ đại liên bố trí, tổ khinh binh phát 

xuất , và cả 2 nhóm bắt đầu tiến.... 

 ẦM.... 1 tiếng nổ long trời, cũng bên trung đội 

Thắng, bên này tao loay hoay với đám dây rừng chằng 

chịt, chả bận tâm cho lắm....Tới khi, trước mặt là 1 

trảng tranh, 1 giải dốc trống trơ, tao kêu thằng khinh 

binh dừng lại, bố trí cây đại liên M60 bên triền dốc, rồi 

bò sang, quan sát tình hình bên cánh trái, chỗ trung đội 

Thắng đang giàn quân.... 

 Tai nghe rõ mồn một: 

 - Dương ơi, tao..bị rồi....cứu tao... 

 Tao nhổm người, nhóm lên cao, không nhìn thấy 

Thắng đâu, chỉ thấy 2 thằng lính đang hờm súng về 

phía trước, đạn địch bắt đầu khai hỏa những tràng kinh 

cầu bất tận, và bên kia, tổ đại liên tao cũng bắt đầu lên 

tiếng giòn dã....Mẹ nó, phải đá cho thằng này mấy cái 

mới được, chưa gì đã bắn om xòm, lộ cha nó vị trí rồi 

còn gì? 

 Đang định trườn về chỗ thằng đại liên đá 1 đạp, 

tao lại nghe: 

 - Dương ơi, đừng bỏ tao, cứu tao.... 

 Tao ngưng lại, vẫn không thấy Thắng đâu, tao trỏ 

thằng nấp sau gốc cây  la lớn: 

 - Đích thân mày đâu? 

 - Ổng nằm kia kìa, thằng lính trỏ xuống 

 Tao nhoài người ra nhìn, vẫn không thấy gì hết ! 

nhưng gào lên: 

 - Ra kéo đích thân mày vào, lẹ lên... 

 Thấy thằng lính lao ra khỏi chỗ núp, tao yên tâm, 

đinh quay về, thì lại ẦM.....một tiếng nữa, chỉ thấy bụi 

dất tỏa lên mịt mù, tao ngoác mồm về bên đó hỏi: 

 - Cái gì vậy? 

 2 thằng lính khác, vừa lách mình vào gốc cây, vừa 

chọc súng ra ngoài bắn, miệng hô: 

 - 27 bị rồi, đích thân, thằng...Lam ra kéo....bị luôn 

rồi ! 

 - Mày, mày coi, bò ra, kéo họ vô, để đó ăn 57 chết 

mẹ hết bây gi... 

 - Để từ từ, đích thân, tụi nó còn đang bắn dữ quá.. 

 Cây đại liên M60 bên tao cứ khạc từng hồi đạn, 

ruột nóng như lửa đốt, 1 bên là đồng đội đang bị 

thuơng kêu cứu, 1 bên là dấu hiệu chạm địch của cánh 

quân bên tao, mà thằng đại liên ngu quá, bắn thế này, 

thế nào cũng ăn B40 sớm, mẹ nó, ăn cái gì mà ngu như 

vậy không biết.... 

 Ngó qua bên kia, thằng lính thấy êm êm, rón rén 

rời gốc cây bò ra, tao thấy nó mất hút 1 hồi rồi nghe nó 

hào hển; 

 - Rồi, tôi cõng được 27 rồi đích thân.... 

 Mừng quá tao thở phào, quay qua thằng máy, lúc 

đó đang ở gần, tao nói: 

 - Mày báo cáo về Đia trung Hải (danh xưng đại 

đội 31) là 27 bị thuơng rồi, cho người xưống tải thuơng 

ngay.... 
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 Ngay lúc đó, lại 1 tiếng ầm....vang lên, 1 lúc tao 

lại nghe tiếng thằng lính lúc nãy rón rén ra cõng Thắng 

vào: 

 - Em bị rồi đích thân ơi.... 

 Kinh hoàng, khốc liệt, hãi hùng, tao chợt nhớ tới 

lúc ban đầu, khi lên tăng cường, cái chết thằng hạ sĩ 

xuống đón tao lên, ăn nguyên trái 57 giẫy đành đạch, 

không la được 1 tiếng ….. Tóc dựng đứng, nổi da gà, 

tao nghĩ ngay đến việc mình đã lọt vào bẫy của địch, 

dùng Thắng làm mồi, chờ thằng nào ra kéo, là xịt cho 

chết chùm, chứ còn gì nũa, 2 thằng ra rồi, bị cả 2 .... 

Đù mẹ xỉa thằng nào ra, thêm nữa, là nướng thêm 

thằng nấy, chứ còn gì? 

 Bốc máy, tao gọi: 

 - 09 đây 18 al pha bên trung đội 2 mất đầu, 27 bị 

rồi, cho người lên thay thế gấp 

 - 18 alpha đây 09, anh nói sao? Cái gì mà bị với 

bịch ? 

 - Tôi nói là 27 bị thương rồi, đích thân cho người 

lên tăng cường và yểm trợ gấp 

 Vứa lúc đó, tao nghe rành rành, giọng Bắc kỳ lanh 

lảnh, sắc gọn như ma tru, quỉ hờn: 

 - XUNG...PHONG.....HÀNG SỐNG....CHỐNG 

CHẾT....XUNG....PHONG.... 

 Chết mẹ thằng con rồi má ơi, hèn chi, thằng đại 

liên, sủa liên hồi kỳ trận, được rồi lên đi, chơi nhau 1 

trận cho thỏa chí... Chắc là tiếp viện của địch quân 

nhào lên để chiếm lại chốt, nhưng vừa lú đầu lên, thì 

thằng đại liên quạt cho 1 tràng, rụng cũng đâu 5, 7 con. 

 Tao ước tính tình hình:  

 1. Vị trí tụi tao nằm hoàn toàn thất thế, có rất ít 

chướng ngại vật che chắn. 

 2. Thằng Thắng đang bị thuơng, chưa kéo được.  

 3. Nếu địch tấn công với quân số áp đảo, buộc 

lòng ta phải lui, mà lui quân, không lẽ bỏ thằng Thắng 

lại ? Bằng mọi giá phải kéo nó về mới được.... 

 - 09 đây 18 alpha, địch đang phản công, nó đang 

điều động và tập trung, ông cho tôi vài loạt 60 ở tọa độ 

Bình Minh qua phải 2, lên 6, nghe rõ trả lời.... 

 -18 alpha đây 09, mày chịu nổi không? Ráng 

gồng, tao sẽ cho 18 tăng cường xuống, đừng rút lui và 

bỏ thằng 27.... Tao sẽ giã cối theo yêu cầu.... 

 Loạt pháo xì.. đùng, vèo.. đùng làm tao rụng rời, 

mẹ nó, lão Tường này chắc có phép tiên hay sao mà 

mới gọi, chưa nghe départ mà đạn đã tới? Bắn như 

con....c, cứ nhè ngay chỗ phe ta mà bửa nghĩa là làm 

sao? Tao lại gào lên: 

 - Đích thân, đích thân, điều chỉnh xa ra 04, bắn gì 

sát rạt vậy ? 

 - Tao đã có bắn đâu ? Đù mẹ pháo của tụi nó đó!!! 

 

 Loạt đạn địch bắn công nhận có hiệu quả, 2 thằng 

con tao lại chổng vó, thằng đại liên ôm vai nhăn nhó 

định chạy về phía sau băng bó, tao la lớn: 

 - Đừng bỏ vị trí, nó tràn lên chạy cũng không kịp 

đâu mà chạy, rán chống cự....dĩ nhiên là phải có tràng 

tiếng "đù" thân yêu kèm theo, nhưng tao phải tự kiểm 

duyệt.... 

 Trong giờ phút này, tao thấy lố nhố bóng quân 

địch đang lúp xúp tiến gần, sở trường của chàng là tiền 

pháo hậu xung mà, chắc chắn chúng sẽ pháo tơi bời rồi 

xung phong quyết liệt.... 

 - 09 đây 18alpha, ông chơi liền cho tôi đi, nguy 

ngập lắm rồi, lẹ lên, lẹ lên..... 

 Cọc cọc cọc cọc..., tiếng súng cối nổi lên 

rồi.....xuịt xịt, đùng đùng.... Mới cách đây vài giờ, khi 

nó rượt theo đít, tao quắn giò mà chạy, sao nghe đầy đe 

dọa và hãi hùng, bây giờ nó cứu nguy, sao nghe như 

những nốt nhạc thánh thót du dương quá đỗi, cát bụi 

tung mịt mù, kèm với mùi hăng hắc, khét lẹt của thuốc 

súng bao phủ cả 1 vùng, tao điều chỉnh gần lại thêm 1 

chút....công nhận thằng đại đội chơi cú này ngon !.... 

Địch dạt ra, rồi hình như họ đang lui quân, không còn 

thấy bóng dáng chiếc nón cối nào, không lẽ dễ ăn vậy 

sao? 

 - Đích thân, ông coi kìa, cái gì lấp lánh trên ngọn 

cây kìa, sao chói mắt quá... 

 Thằng máy báo cho tao biết, tao nhìn theo, thì quả 

thật, có cái gì lóng lánh, phản chiếu ánh sáng mặt trời, 

soi thẳng vào mắt, khó chịu vô cùng..... 

 Tao vỗ vỗ vào vai thằng xạ thủ đại liên la lớn: 

 - Mày chơi nguyên tràng vào chỗ đó cho tao, chơi 

cho chính xác, coi cái gì... 

 Tạch tạch tạch tạch, cành cành cành....từng chùm 

đạn, 3 viên một, được nhả ra một cách điệu nghệ, 

những viên đạn lửa vạch đường, rẽ thẳng vào ngọn cây 

như làn roi, xỉa ngay chóc vào mục tiêu....Thằng máy 

la lớn: 

 - Nhào, nó nhào rồi đích thân, tui thấy có thằng 

rơi xưống như mít rụng, đích thân... 

 Mẹ pà, công nhận thằng này tinh mắt thật, tao có 

thấy con pà gì đâu? Thằng xạ thủ đại liên cũng vậy, cứ 

lầm lì chơi hết cả thùng đạn, rồi lặng lẽ với tay kêu 

thằng phụ xạ thủ nạp đạn cho vào 1 dây nữa, đóng nắp, 

ghé mặt vào báng súng, định chơi tiếp, tao vỗ vỗ vào 

nón sắt nó: 

 - Thôi, nó rụng rồi, mày còn chơi gì nữa ? 

 Tiếng pháo lơi dần, rồi lạc tuốt đi đâu, thì ra, đềlô 

của địch chơi trò khỉ, đu mình trên cây cao, điều chỉnh 

pháo, xui cho nó, lại dối diện với mặt trời, tạo phản 

chiếu từ đôi kính ống dòm, làm mồi cho đại 

liên...không nghe hàng sống, chống chết nữa, chiến 
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trường bên địch êm ru, cối 60 ly rót đều đều coi sướng 

mắt, đã lỗ tai và ấm lòng chiến sĩ.... 

 Hình như Thắng đã được kéo lên rồi, tao không 

còn nghe nó la, sau này, nghe thằnh Hùng 18 nhào 

xuống ẵm nó lên, mà may mắn, không đạp nhằm trái 

nào nữa. 

 Tao chợt nghĩ, mình phải ít nhất tạo 1 khoảng 

cách an toàn, nếu không, đách có thằng nào dám ra mà 

kéo thằng 27 Thắng vào, nhưng mà làm sao đây với 

vỏn vẹn vài thằng, lại còn không lành lặn nữa ? Bốc 

máy lần nữa, tao gọi: 

 - 09 đây 18 alpha nghe rõ trả lời... 

 - 09 nghe, anh có muốn điều chỉnh tác xạ không? 

Hiệu quả chứ, kéo được 27 chưa? Tôi đang cho 18 

LÂM QUỐC H NG vơ vét lính, đm, tao chơi xả láng 

canh bạc này, rồi tới đâu thì tới, sẽ tăng cường thêm 

cho tụi mày quân số rán lên... 

 - 09 đây 18 alpha, làm ơn kéo ngang tác xạ, tôi sẽ 

dắt mấy thằng con lên, tạo khoảng cách an toàn....ông 

cho mấy thằng tr/đội 4 mang băng ca xuống khiêng 27, 

à, tôi cần thêm lựu đạn, và đạn dược, nếu có thể cho 

mấy thằng trung đội 4 mang xuống luôn ... 

 - Được, sẽ đáp ứng theo nhu cầu.... 

 Châm điếu thuốc, rồi đưa cho thằng xạ thủ đại 

liên, tao chợt thấy trên vai nó ướt đẫm mồ hôi, và máu, 

quét ánh mắt nhìn xung quanh, vài thằng đang xé băng 

cá nhân ra quấn, thằng thì ở tay, thằng thì ngang bắp 

vế, nếu bây giờ, cho tụi nó lui ra sau để tản thuơng, thì 

còn lại được mấy thằng, đừng nói tới tiến lên thêm vài 

chục thuớc, chứ nằm lại cầm cự cũng thiệt khó nghĩ, 

điên cái đầu ...., điên cái đầu ...., nhưng nằm lại, có 

nguy cơ ăn pháo, địch im tiếng, có nghĩa là chúng đang 

âm mưu 1 cuộc tấn công khác, chi bằng, liều chết, 

xông lên, bám chặt lấy chúng thì đỡ bị ăn đòn vì pháo, 

VC đâu có dám chơi cái trò của Nhẩy dù, là gọi pháo 

binh bắn ngay trên đầu, ngay trên phòng tuyến, dám 

chấp nhận hy sinh để cùng "lưỡng bại câu thuơng" với 

địch.... 

 - Chuẩn úy, tôi, Trung sĩ Ẩn được lệnh tăng 

cường. 

 Tiếng 1 thằng lính cắt ngang dòng suy nghĩ, tao 

quay lại, trên vai áo trận, cái cánh gà (lon trung sĩ ) lộ 

ra vắt ngang cánh tay, mừng quá, tao hỏi: 

 - Anh mang theo được mấy thằng? 

 - Dạ 7, có 5 thùng đạn đại liên, 3 bao cát lựu đạn, 

cùng khoảng 10 cấp số đạn M16... 

 - Đủ rồi, đủ chơi rồi, tao phân công: 

 - Bây giờ, tụi mình sẽ tiến lên phiá tảng đá phía 

trước, xế bên trái, là 1 tổ còn phía bên dốc đồi, là 1 tổ, 

tổ đại liên nằm lại cùng với những thằng bị thuơng nhẹ 

yểm trợ cho mình tiến, làm sao tạo thành hàng ngang, 

để mấy thằng tải thuơng làm nhiệm vụ.... 

 Rồi bốc máy, tao gọi 09 

 - 09 đây 18 alpha, tôi cần gặp đích thân, nghe rõ 

trả lời 

 - 09 nghe ! 

 - Bây giờ, tôi sẽ lên phía trước, điều chỉnh ngưng 

tác xạ dùm tôi, cho mấy thằng con bám theo để tạo 

thành hàng ngang, coi chừng và yểm trợ tôi bên cánh 

trái, bên đó bây giờ ai lo vậy? 

 - Thằng 18, nhưng nó đã bị thuơng nhẹ, anh liệu 

có cáng đáng nổi, và chắc rằng không bị kẹt khi bám 

sát tụi nó không ? Trên này không còn bao nhiêu thằng 

trấn giữ, tôi đã dốc hết lính cho tăng cường xuống dưới 

đó, bị thiệt hại lần nữa, tụi nó tràn lên là có nước hốt 

xác cả đám tụi mình !!!! 

 Không còn đường nào, hết cách lựa chọn, thời 

gian cũng không cho phép, nếu không muốn ôm đầu 

máu chịu trận chờ cho địch lên thiến ráo trọi, tao phải 

nhào về phía trước bằng mọi gía... 

 Khoác tay cho tổ 1 chạy về phía trước, đợi họ ổn 

định, tao hô tổ 2, gồm cả tao, ôm súng lao lên, chạy vắt 

giò,....đã tạo nên 1 hàng ngang cách xa bãi mìn mà 

thằng Thắng sa vào khoảng 20m, tao ra hiệu cho tổ 3 

của Tr/sĩ Ẩn nhào tới, súng đich bắt đầu nổ dữ dội, như 

mưa rào, tổ 3 hơi bị khựng lại, tao gào cho 2 tổ lên 

trước khai hỏa trả đũa, tổ đại liên nằm lại ở phía sau, 

trên cao cũng bắt đầu bắn từng tràng, cuối cùng thì họ 

cũng tới được vị trí.... 

 Nhận ra rằng, chỉ xếch về bên phải là có hỏa lực 

địch, còn bên tay trái tao thì vẫn còn im lặng, tao định 

làm lại chiêu bọc sườn cũ, lần này là bọc bên trái, nên 

ra hiệu cho tổ 1 lần lên từ từ, rồi tới phiên tổ cúa tao, 

tạo thành 1 hình nấc thang trái, kẹp hông, rồi thanh 

toán theo phương sách cũ..... 

 Ầm, ầm, ầm..., bụi mit trời bên cánh trái, chưa kịp 

hoàn hồn, thì 1 loạt nữa nhắm ngay vào tổ tụi tao, lần 

này nghe rõ tiếng xé gió của quả đạn trực xạ, kèm thêm 

cả triệu tiếng chóc chóc chóc của súng cá nhân AK 

địch xen kẽ, tao ôm chặt súng vào người, lăn nhào vào 

1 chỗ trũng, hy vọng may mắn là nó đủ sâu để những 

viên đạn có thể trượt trên đầu, cái khổ của thằng chỉ 

huy là không những mày phải tự lo an toàn cho bản 

thân, mà còn phải đôn đốc, dòm chừng cho những 

thằng lính, để còn đủ tay súng mà chơi trò lửa 

đạn....vừa lọt vào được 1 chỗ trũng, tao phải ngóc đầu 

lên, nhìn dáo dác tìm xung quanh, coi lính tráng thế 

nào.... Bên kia, không núp né gì hết, 1 thằng nằm ngay 

đơ giữa đàng, xong ! xa hơn 1 chút, 1 thằng đang bò, 

không, đang cố gắng lết vào 1 gốc cây, nhìn vào cách 

di chuyển nặng nhọc, tao biết ngay là tiêu rồi, tổ 1 bị 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 129 

đòn quá nặng, không thấy thằng thứ ba đâu hết....Tổ 2 

của tao cũng không khá hơn, 1 thằng đang ôm vai nhăn 

nhó cách tao vài bước, miệng thều thào: 

 - Em bị rồi đích thân !!! 

 Còn 1 thằng nữa, đâu mất tiêu, không thấy, chắc 

là lại nằm thẳng cẳng đâu đó rồi ! 

 Nhìn qua tổ 3 của Ẩn, cách tao chừng 1 thuớc, 

thằng trung sĩ đang thò chân ra ngoàí 1 cách khó hiểu, 

tao nghĩ là thằng này giỡn mặt, chỉ cần che phần trên 

không cần đến cặp chân , ơ, nhưng mà....2 chân cơ mà, 

sao....nhìn kỹ lại, tao thấy chân còn lại của Ẩn đã nát 

bét, trơ ra mây cọng gân trắng hếu.... 

 - Ẩn, tr/ sĩ Ẩn ! Anh có nghe tôi không ? tao hô 

lớn 

 - Kéo tôi với, đích thân, tôi không nhúc nhích nổi 

nữa rồi !! 

 Nhúc nhích cái gì nữa, cái giò thì nát bét tới ngang 

đùi, chỉ vài phút nữa là hôn mê và lần vào cửa địa ngục 

giã từ cuộc chơi mà còn rán nói ! 

 Tổ 3 còn 2 thằng, 1 thằng đang chọc súng ra ngoài 

bắn trả, còn thằng máy, đang cằm ống liên hợp áp vào 

tai, tay kia, đang ngoắc ngoắc tao và dứ dứ ra hiệu tao 

nghe máy.... Nghe con mẹ gì nữa, ngóc đầu lên là...bể 

gáo.... 

 Tiếng Tr/sĩ Ẩn thảm thiết và yếu dần, không 

được, nó nằm phơi chân lộ liễu quá, phải làm sao kéo 

nó vào sâu 1 chút đỡ phần nào, ngó quanh, không còn 

thằng nào, mà chỗ tao thì gần nó nhất, tao quyết đinh 

nhào qua, kéo nó....Rời chỗ núp, tao bắn vọt qua hốc 

đá, chụp tay vào cổ áo nó tao cong người vận sức 

kéo....mẹ bà, nó nặng quá, bình thuờng, thì nó cũng 

không to cho lắm, người dong dỏng cao, sao bây giờ 

nặng như xe tăng ! Quăng cây súng qua 1 bên, tao thò 

tay xuống, sốc vào nách thằng Tr/sĩ.... 

 Trời đất bỗng tối xầm, tao không nghe thấy gì hết 

nữa, nghe mình như chơi vơi, bập bùng, chung quanh 

là bóng tối, và mọi âm thanh đều như không có... Tao 

không còn biết gì nữa, quả đạn hất tung Tr/sĩ Ẩn lên 

cao, hơi ép tạt mạnh cũng quăng tao vào vách đá... 

 Thằng máy thấy khói bốc lên sau tảng đá, mũi 

ngửi mùi khen khét, hăng hăng, nơi mà mới đó, nó còn 

thấy 18 alpha còn lui cui kéo ông Tr/sĩ Ẩn ….vị trí nó 

cách đó khoảng 5m, ló đầu ra, nó kêu lớn: 

 - Đích thân, đích thân …… 

 Không nghe tiếng trả lời lẫn dấu hiệu cuả 1 sự 

sống đàng sau hốc đá phía truớc…nó bắt đầu truờn, bò 

về tảng đá đó, chung quanh nó không còn ai, 1 tay lôi 

cái PRC25, quàng khẩu M16 lên cổ, từ từ, nó nhích 

từng thuớc một về phía truớc. 

 

 Cảnh tượng truớc mắt thật hãi hùng, 1 thây nguời 

không còn toàn vẹn nằm vắt ngang trên bụi cây gần đó, 

những mảnh vải te tua đang phất phơ trong gió, chiếc 

botte de saut há miệng nằm chơ vơ, 1 hố sâu lõm đục 

sâu vào lòng đất còn vuơng mùi thuốc súng ….nó lại 

gọi: 

 - Đích thân, đích thân, 18 alpha, ông nghe tôi 

không ? 

 Hoàn toàn im lặng, cần phải xem rõ ai đã bỏ cuộc 

đàng kia, nó lại dò dẫm lần mò sâu hơn 1 chút, cho tới 

khi nó thấy 1 thây nguời nằm thẳng cẳng, bất động 

nằm vùi mặt xuống đất, cây súng nằm chỏng chơ bên 

cạnh ….nó bò lại, lật thây nguời lên ….18 alpha, mắt 

nhắm tịt, 1 giòng máu rỉ ra nơi khoé miệng và 2 hốc 

mũi; 

 Thôi rồi, linh hồn trung đội đã gục ngã, vậy là cái 

xác ngoài kia là của ông Tr/sĩ Ẩn, mới đi học CC2 về , 

và cái lon tr/sĩ còn mới toanh chưa kịp rửa, đã vội nhảy 

lên bàn thờ ngồi ….hoảng quá, nó lay tôi dữ dội: 

 - Đích thân, đích thân …. 

 Đôi mắt đảo toàn châu thân: còn nguyên con, 

không sứt mẻ gì hết, mà sao như khúc gỗ vô tri ? Ngoại 

trừ 1 chút máu trên guơng mặt non choẹt, đen xì vì 

nắng nóng miền Trung …nó lui cui đặt tôi nằm ngay 

ngắn, tay lôi PRC lại gần, cầm ống liên hợp lên, gọi 

liên hồi: 

 - Đại Tây Duơng (danh hiệu đài tr/dội 1) đây Thái 

Bình Duơng (tr/đ 2 do tôi đang dẫn đi tapis), nghe rõ 

trả lời.. 

 Đầu dây bên kia; 

 - Thái Bình đây Bắc Băng, 18 đây, nghe rõ trả lời 

 - 18 …đích thân, tôi, Nam đây, đích thân nghe tôi 

rõ không ? 

 - Anh nghe em rõ 5/5 (trong đại đội, 18 là thằng 

duy nhất gọi lính bằng em, và lính tr/ đội 1 goị nó là 

anh Ba ), sao rồi ? 18 alpha đâu ? Trên đó, tụi mày sao 

im re hết trơn vậy ? 

 - 18 alpha …tiêu rồi, tôi đang ngồi gần ổng đây, 

nằm 1 đống, không cục cựa, Tr/sĩ Ẩn và ổng xơi 

nguyên trái 57 ….bây giờ, tôi phải làm sao ? 

 - Hả ….hả ….cái gì, mày nói sao ? 18 alpha làm 

sao ? Tụi mày còn thằng nào trên đó không ? ĐM, 

bằng mọi giá, phải mang cho bằng đuợc 18 alpha về, 

không đuợc bỏ vị trí, tao sẽ lên ngay lập tức … 

 - Có còn thằng nào đâu đích thân, còn có mình tôi 

thôi … 

 - Mày bình tĩnh, nằm yên, bảo vệ cho 18 alpha 

….ổng có sao không ? Ngó chung quanh xem còn 

thằng nào không ? 

 Hiện thời mày đang ở đâu ? 
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 - Tôi đang ở sau 1 tảng đá lớn …. 

 - ĐM, cả tỉ tảng đá, nói như mày, làm sao tao biết 

chỗ mà lên, chờ chút, để anh lấy ống dòm ra coi … 

 - Tảng đá ở gần bià rừng nhất đó đích thân, phía 

bên trái là 1 cái hào sâu, đàng sau, xếch về bên phải 

phía sau, có 1 cái gốc cây lớn …. 

 - Ah, tao thấy rồi, cha mẹ ơi, thầy trò tụi bay làm 

sao mà chui xuống tuốt luốt phiá dưới vậy ? Mới đây, 

tao còn nghe là tụi mày nhào lên chừng 20m, tại sao lại 

đi xa vậy ? 

 - Em đâu biết, 18 alpha thúc nhào lên, tụi em phải 

theo ổng …..bây giờ, làm sao về đích thân, ló đầu ra, là 

nó nẹt tối tăm mặt mũi, tụi nó chơi toàn súng lớn, M16 

chơi không lại, đích thân … 

 Cách xa khoảng 20m, trong các bụi cây sát mé 

rừng, thấp thoáng vài cái áo xanh đang xục xạo, thằng 

máy nghe rõ tiếng gọi nhau ơi ới: 

 - Địt mẹ, cẩn thận các đồng chí, tiến lên lục soát, 

tụi nó cháy hết rồi, bọn Dù này dữ tợn lắm, gặp thằng 

nào là bắn bỏ thằng đó ngay, đừng tha … 

 Luồng gió lạnh luồn từ đỉnh đầu xuống tới gót 

chân, điệu này, khó lòng mà toàn thây trở về, nếu cứ 

nằm đây….nổ súng, thì lạy ông, tôi ở bụi này, địch sẽ 

tràn lên ngay tức khắc khi nhận ra chỉ có 1 tay súng, 1 

mình nó, làm sao mà chống cự. …vả lại, còn xác của 

18 alpha không thể bỏ đi đâu đuợc….nó lần tay xuống 

dây ba chạc, lấy 1 qủa lựu đạn, nắm chặt, xem nào, còn 

đuợc 3 trái, trên nguời, 18 alpha còn 2 trái, thôi thì nếu 

địch tiến lại gần, đành chơi xả láng vậy, để dành 1 trái 

cho mình và 18 alpha ….thôi, vĩnh biệt Saigon, vĩnh 

biệt ánh đèn đô thị ….. 

 - 18 đây Thái bình, tụi nó đang tiến lên cách 

khoảng tôi chừng 20m, ông có thấy tụi nó không ? Phía 

trảng tranh có mấy bụi cây sát mé rừng ….. 

 Thần kinh căng thẳng, mắt đăm đăm nhìn về phía 

truớc, tay nắm chặt qủa lựu đạn, 1 tay rút chốt an toàn, 

thằng máy quyết định chơi trận cuối cùng trong cuộc 

đời 1 cách đơn độc và lẻ loi bất đắc dĩ cuả thằng thiên 

thần gãy cánh còn sót lại bên nguỡng cửa tử sinh ….. 

 Mải quan sát phía truớc, nó không ngờ, bên cạnh 

nó, cái xác 18 alpha đang cục cựa, đang ngọ ngoạy lừ 

đừ …..  

 ……Tai vẫn còn ù ù, mắt chỉ thấy ngàn ngôi sao 

đang vỡ tung tóe, toàn thân ê ẩm như vừa ăn 1 trận đòn 

hội đồng …nhưng đầu óc và chút ý thức của bản năng 

sinh tồn đã đánh thức tôi đầu tiên mơ hồ, tôi chợt nhớ 

rằng tôi đang ở 1 chốn hiểm nguy ngặt nghèo, tôi cố 

gắng chống 2 khủy tay để ngồi dậy ….cả ngàn cân đè 

nặng trên nguời ….sao thế này ? Toàn thân ê nhức ghê 

gớm ….sao mắt mình không thấy gì hết đây trời …??? 

 

HAI BÀI HỌC ĐỂ ĐỜI 

 

 Tiếng PRC25 xè xè dục gĩa cuả Hùng, 18 như 

quýnh quáng 

 - Thái Bình đây bắc Băng , nghe rõ trả lời 

 Thằng máy hoảng hồn bạt vía, địch đang truy sát 

phía truớc, mà máy truyền tin lại lên tiếng, lấy gì 

không như cục đuờng thu hút đàn kiến bu lại ?.....Nó 

quay lại, chụp ống lien hợp, bịt vội đầu phát âm 

,…chợt, con mắt tròn xoe, rõ ràng, nó nhìn thấy 18 

alpha đang cục cựa, nó dụi dụi con mắt lần nữa, đích 

thật rồi, mừng quýnh, quên cả hiểm nguy,  nó lao 

nguời vào tôi, miệng ú ớ: 

 - Đích thân, đích thân, ông còn ….sống hả ? Tụi 

….tụi nó đang lùng tìm mình ông ơi, làm sao bây giờ, 

ông làm cái gì đi chứ ! 

 Mẹ pà con nhà nó, vừa mới chu du duới mấy tầng 

địa ngục trở về, có biết đách gì mà làm với liếc, tai vẫn 

còn lùng bùng, mắt vẫn còn lù mù, mờ nhoẹt , chỉ nghe 

loáng thoáng tiếng nguời bên cạnh mình, nhưng tâm 

thức đã đánh động ngay tôi hiện hữu tại chiến truờng, 

có nghĩa là mình phải sống sót, phải tồn vong bằng mọi 

gía, tôi gắng guợng thều thào: 

 - Thằng nào vậy ? Còn bao nhiêu thằng còn cầm 

súng ngoài kia ? 

 - Em, Nam mang máy đây đích thân, ông còn đi 

duợc không ? Mình rút về phía sau, Vc đang lung tìm 

mình dữ dội, phải tìm chỗ ẩn trốn, nó mà tóm đuợc là 

chết mẹ cả lũ ông ơi, để em dìu đích thân đi …. 

 Tôi loạng choạng đứng dậy, nguời như đeo cùm, 

chợt thoáng nghĩ, ĐM, làm như nhảy đầm hay sao mà 

dìu với dắt, thân mày còn lo chưa xong nữa là !! mình 

bước nổi không đây ?  tôi không dám nhìn xuống phía 

duới thân, hình ảnh của Trung sĩ Ẩn mới đây với cái 

giò nát bét còn in dấu, nếu mình mà như vậy, thì …tiêu 

, tôi phải tự đánh lừa và trốn chạy chính mình bằng 

cách không kiểm soát mình có bị thuơng hay không để 

còn đuợc hy vọng bình an !... 

 Mẹ pà, 10 cây số việt dã lúc bắt đầu học nhảy dù, 

bây giờ mới tác dụng cho bản thân tôi, hồi dó, truớc 

khi nhập khoá học đi mây về gió, thằng lính nào, từ sĩ 

quan đến đơ dèm cùi bắp, đều phải làm 1 cú “cố gắng” 

bằng cách phải nuốt trọn vòng đai chung quanh phi 

truờng Tân Sơn Nhất, khoảng chừng 10 cây số, ba lô 

phải căng phồng, súng đạn phải đầy đủ, làm sao thì 

làm, miễn là giáp 1 vòng, về đến điểm tập trung là 

đuợc, HLV cỡi Honda tà tà đi kiểm soát, xe cứu 

thuơng rề rề chạy theo coi có thằng nào xụm bà chè, thì 

lôi vào cấp cứu, cho uống 1 ngụm nuớc, rồi ….tống 

cho 1 đạp xuống xe, cho chạy tiếp, kèm theo câu : 

RÁN ĐI CON …..Nhảy dù mà , phải cố gắng chứ !! 
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 Ba lô tôi căng phồng, trong nhét toàn là giẻ rách 

lẫn mấy miếng bìa carton, chứng tỏ là mình cũng mang 

đầy đủ theo qui định, những buớc đầu của hành trình 

“cố gắng” thật hùng dũng oai phong …chạy duợc vài 

cây số, mắt cứ nhìn hoài về cái chateau d’ eau ( tháp 

nuớc) mà sao nó cứ mãi xa vời vợi, chả chịu nhích gần 

lại chút nào !!! Đã bắt đầu …oải, buớc chân chậm dần 

và nghe như nằng nặng, tôi bắt đầu đổi nhịp chạy, sang 

nhịp buớc, mồ hôi vã ra như tắm, lúc khởi hành, có hẹn 

với mấy thằng cùng khoá Thủ Đức như Lưu, Bổn, 

Bành, Qúi, Hùng, Sơn….cùng chạy thành 1 tốp …cho 

vui, ai dè, bây giờ, nhìn lại, đâu mất bà tụi nó hết, thôi 

thì  đành 1 mình trong suơng gío vậy !!! Đuợc đâu cây 

số nữa, tôi bắt đầu ….lết , những buớc chân âm thầm 

….luỡi thè ra gần tới rốn, chân tay nhấc không muốn 

nổi !!! Đường còn xa , xa lắm ….. 

 Thằng hạ sĩ quan HLV chạy Honda rề rề phiá sau, 

hét lớn : 

 - Đù mẹ, chạy đi mày, ai cho mày vừa ….bò, vừa 

lết vậy ? Tao cho 1 đạp chết mẹ mày bây giờ. 

 Tôi rán nhích thân tàn đuợc vài buớc, rồi lại 

khựng nguời, lết tiếp ….Hắn chạy lên, nẹt roi vào bình 

xăng độp độ, miệng làu nhàu: Đù …Chợt hắn nhìn ra 

cổ áo tôi ló ra cái quai chảo đen xì, hắn đổi giọng : 

 - Hề hề, …chuẩn …úy, rán lên đi chứ ông, 

sao…bết vậy ? Bộ hôm qua không chiụ ăn chay, mà 

mò vào ngã năm với mấy chị em sao, mà hôm nay 

chạy không nổi vậy ông ? Thôi, ông leo lên đây, tôi 

chở cho 1 đoạn, gần tới đích đến, tôi sẽ thả ông xuống 

… 

 Mẹ pà, may mà mình có cái mác Thủ Đúc, không 

thôi cũng ăn vài roi điện, và vài cú đạp của thằng 

Trung sĩ này rồi, lời đề nghị của thằng này nghe qúa 

hấp dẫn ! Còn gì hơn là leo lên con ngựa sắt phi 1 đoạn 

cho đỡ tấm thân ? Tôi định phóc nguời lên yên ngựa, 

thì chợt hình ảnh 1 anh chàng sĩ quan trong truyện cuả 

Nguyên Vũ, chỉ vì không dám nhảy khỏi chuồng cu, bị 

HLV cho 1 đạp văng khỏi đài, về sau, ra trận địa, lính 

tráng coi thuờng, mang mặc cảm suốt đời …..làm tôi 

chựng lại, và …đi đến quyết định : 

 - Thôi, trung sĩ, để tôi tự lo liệu, thế nào cũng tới 

mà ! 

 - Cũng đuợc, ông rán nuốt cái gân cẳng gà này đi 

nhé … 

 Nói xong, hắn rồ ga, đi tuốt, tôi nhìn theo, tiếc 

ngẩn ngơ …nhưng cũng tự an ủi ; 

 - Mẹ pà, thôi đành hi sinh 1 chút, để dành cho 

tuơng lai, nếu mình leo lên cho nó chở, biết đâu, mai 

mốt cả Sư đoàn biết, làm sao ra mặt trận mà chỉ huy 

lính ?....làm gì thì làm, không để mất tư cách đuợc !! 

 Thế đó, cuộc đời ! Những thằng thanh niên mang 

lý tuởng cao vời, và hy vọng tuơng lai rực sáng như 

tôi, chắc là đầy dẫy trong bầy đàn khoá Bất Khuất 8/72 

B+C cuả tôi !!! 

 Tôi có 2 bài học khốn đốn buồn cuời trong đời 

quân ngũ, lần đầu, học làm lính ở Quang Trung, ăn cá 

mối, sáng chà láng 1 đoạn giao thong hào, suơng gío 

dãi dầu, TAB quân đội chích, đã thấm vào máu thư 

sinh thuở từ giã học đuờng, 3 tháng quân truờng đã làm 

chúng tôi dầy dạn suơng gío, không còn yếu xìu, gà 

chết, làn da xanh xao yếu ớt đã lột hẳn, thay vào đó 

những cột nhà cháy cuả nắng thao truờng …Nếu chúng 

tôi chuyển tiếp ngay vào quân truờng Thủ Đức thì mấy 

sức mà ngán mấy thằng ông nội huynh truởng dàn chào 

quát tháo inh trời, chưa chắc thằng nào “trâu” hơn 

thằng nào, huyng truởng phạt 1 hít đất, dám tặng thêm 

cho huynh truởng 1 cái nữa, huynh truởng phạt nhảy 

xổm, dám tặng thêm cho ngài 2 cái nữa chứ chẳng chơi 

! chưa chắc, thằng nào chết 

 Nào dè, đúng ngay vào dịp Hiệp đinh Paris đuợc 

ký kết, chúng tôi đuợc chỉ định đi chiến dịch đợt ngưng 

bắn đó ….Pà mẹ, alpha giả định đuợc vội vàng gắn lên 

cổ áo, cứ 1 tổ 3, 4 thằng, hay 6 thằng bốc thăm vào 

chiến dịch, có thằng suớng như tiên, về ngay chóc Thủ 

Đô, tha hồ mà hú hí với ánh đèn màu, có thằng, bốc 

nhằm …cứt chó, chui đầu vào Bình Long, An Lộc coi 

trận địa đã tàn, và những hoang tàn ác nghiệt của chiến 

tranh….có thằng lủi thân vào chốn sình lầy, ruộng 

nuơng trù phú cuả vùng 3 Chiến thuật …..Ngu ngơ, 

ngáo ngáo, vậy chứ, gặp dân quê, họ cứ gọi 1 điều ông 

chuẩn úy, 2 điều ông sĩ quan ! Súng thì đuợc phát cho 

cây Carbine M1 để …đuổi ruồi, đi đâu cũng đuợc qúi 

mến của nông dân thật thà chất phác miền Nam, họ 

mời tham dự đám giỗ, đám cuới, ngồi chễm chệ với 

đám chức sắc xã, ấp truởng, nhậu nhẹt tưng bừng, mút 

muà Lệ Thủy …Đúng ra, tụi tôi chỉ đi làm kiểng, và 

làm mồi thịt nguời, nhử cho VC thèm đỏ nuớc miếng 

nếu may mắn vớ được 1 thằng mà làm thịt, dù sao, 

cũng “đoàng” được 1 thằng sĩ quan Quân Lực VNCH, 

tô điểm thêm cho thành tích phá hoại non sông kính 

dâng lên Đảng …… 

 May mắn là cả khóa, không có thằng nào đi đái, 

có thằng bất đắc dĩ làm anh hùng, đuợc khen thưởng 

lòng gan dạ khi 1 đêm, VC tấn công đồn, mặc cho đạn 

bay, tên réo ì ầm, cu cậu cứ sõng nguời, đi qua đi lại, 

đôi lúc lại ….khum khum, xông xáo hết chỗ này tới 

chỗ khác ….cả tiểu khu, ai cũng ngán ông sĩ quan chưa 

ra truờng này, ghê qúa, không biết sợ là gì …bèn tuyên 

duơng anh dũng …..Ai dè, sau này, cu cậu mới tiết lộ 

cái bí mật cuả lòng gan dạ, thì ra tối đi ngủ, anh chàng 
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cởi giày cho thoải mái, lúc súng nổ, chàng lo tìm để 

mang, vì đi chân đất, làm sao mà ….chạy ??? 

 Đi chiến dịch 60 ngày, thì hết 20 ngày….chuồn về 

thành phố đi dạo mát, còn lại bao nhiêu ngày, thì toàn 

là …ăn nhậu, thịt rùa, thịt rắn, thịt chuột đều nếm qua, 

hết la de, rồi ruợu đế quắc cần câu !!! 

 Ôi ! còn đâu những bắp thịt săn chắc, còn đâu 

những buớc chân đi  mà đá cũng phải mềm duới gót 

chân ? Bởi vậy, khi vào truờng Bộ Binh Thủ Đức, tụi 

tôi mới ….chết pà !!! Alpha đeo trên cổ áo, đuợc ông 

tuớng ở Quang Trung gắn đàng hoàng, chứ đâu phải 

giỡn ? Thế mà mấy huynh truởng lột ngon ơ ….Qúa 

trình phơi nắng thao truờng, dù sao cũng 3 tháng, mòn 

cả đôi giày, bạc cả lá cờ cuả từng đại đội, mồm miệng 

cũng đã bắt đầu ….chửi thề như bất cứ thằng lính bạt 

mạng ngang tàng nào !!! 

 Chỉ 1 vòng Vũ Đình Truờng thôi, sac marin (túi 

quân trang) trên vai cứ “dọng “ thình thịch vào lưng 

như buá tạ !! lúp xúp, lặc lè ….1 lát đã thấy cả đống 

thằng rụng rơi như lá mùa thu, như bầy nai ngơ ngác 

trước đàn sói hung hăng, chúng tôi lạc hết cả đại đội cũ 

ở Quang Trung, quên cả tên cha mẹ đặt, mồ hôi tuới 

uớt đẫm quần áo trận, có thằng làm bộ ….xỉu, thế là  cả 

đám huynh truởng xúm vào la hét, lột quần, dí thuốc lá 

vào bắp vế non, cu cậu nhảy nhổm dậy, la vang trời, lòi 

cái đuôi láu cá, và  tha hồ 1 chuỗi hít đất, nhẩy xổm tơi 

bời …..Bầy nai vàng ngơ ngác bỗng chốc, thành đàn 

vịt lao xao, thành bầy ếch lạch bạch xác xơ …. 

 

 Đó là bài học thứ nhất trong đời lính mới tò te .. 

 

 
 

 Bài học thứ hai cũng tuơng tự không kém, là lần 

vào trại Hoàng Hoa Thám nhập khoá học nhẩy dù, thủ 

tục muôn đời, là phải qua 1 kỳ sát hạch về thể lực, gọi 

nôm na là 10 món ăn chơi truớc khi nhập tiệc, gồ chạy 

việt dã, hít đất, nhảy xổm, đeo xà ngang, nhảy xa, nhảy 

cao …v... v… Toàn những trò ….mèo, những món 

này, “anh cả” nuốt như ăn com suờn, dù gì  cái quai 

chảo trên cổ áo cũng chứng minh thành tích của vài 

ngàn cái hít đất, cả triệu cải nhảy xổm, và cả tỉ lần bò 

lê bò càng đo đất của những lần bị phạt dã chiến, hay 

những bài huấn luyện cuả trò chơi chiến tranh …. 

 Nào ngờ, khoá 8 SQTB cuả tôi, lại đuợc chỉ định 

đi diễn hành ngày quân lực 19/6/73, thế là lại ngưng 

mọi học tập, rèn luyện thể xác để tập trung đi đều buớc 

sao cho đẹp, cho hung dũng, cho oai phong….. 

 Suốt 2 tháng trời, chỉ ăn, rồi lại ra Vũ Đình 

Truờng tập ắc ê, khổ thân tôi, vai năm tấc rộng, thân 

muời thuớc cao, lại đuợc chỉ định ở nhà, coi cái đám 

tạp dịch, gồm những anh lùn, thiếu thuớc tấc, nguời ta 

thì vác súng ra sân tập đi đều buớc, tôi thì …..vác xẻng 

!! Cuối cùng 1 đám vịt đẹt đi làm cỏ vê cùng khắp, khi 

thì khu Hoà Bình, khi thì cổng số 9, lúc thì khu tiếp 

tân, tiếng là đi làm cỏ, chứ  chỉ quẹt quẹt qua loa như 

gà bới, rồi lủi vào lùm cây có bóng mát, ngồi đấu láo 

phè cánh nhạn, có thằng còn …ca vọng cổ vang trời 

!!!! Hết giờ, thì vác xẻng, xếp hàng về đại đội …và cứ 

thế, 1 ngày như mọi ngày ….. 

 Do đó, chúng tôi làm “siêu huynh truởng” lâu 

nhất trong quân truờng, chứng kiến những khóa đàn 

em lần luợt qua mặt, ra truờng rời bỏ kiếp sinh viên sĩ 

quan mà dấn thân vào gío bụi ….. chúng tôi chỉ biết 

phạt khóa đàn em, chứ có ai vào đây mà bắt lỗi chúng 

tôi, những sĩ quan cán bộ đại đội cũng lơi dần khắt khe 

…phải nói, là trên ông trời, duới là sĩ quan cán bộ, còn 

…ở giữa  lòng thoòng là chúng tôi, đám chửa trâu của 

quân truờng Thủ Đức !!! 

 Vì vậy, khi ra truờng nhập khóa dù, tôi mới lãnh 

đủ ! 20 thằng về ND là 20 thằng …gà chết trong lần đọ 

sức thể lực cuả binh chủng !....15 ngày phép truớc khi 

trình diện đơn vị , là cả 2 tuần lễ tiêu hoang, nhâụ nhẹt 

tơi bời, ăn uống phủ phê căng rốn, thăm chị em ta ở 

những ….ngã ba, ngã năm, ngã bảy, cho thoả những 

ngày nhọc nhằn huấn luyện …. 

 Hít đất, thì dán nửa thân nguời phía duới xuớng 

đất, chỏi 2 tay, chống nguời lên xuống, miệng đếm thật 

to cho HLV biết là mình đang hít đất, nhảy xổm cà 

quẹt tại chỗ, cũng ăn gian, kéo xà ngang cũng thì thụt 

….Thế rồi mọi chuyện cũng qua, thực ra những món 

ăn chơi này chỉ là trò….mèo, đang đi  mà AK nẹt sát 

suờn, thì không những 10, mà đến cả trăm cây số, cũng 

chơi marathon tuốt luốt ! khỏi có lê lết gì hết trơn hết 

trọi, đã chui vào nhẩy dù, có thằng nào bị loại vì ba cái 

mớ vớ va vớ vẩn này bao giờ ? Chỉ có thằng …teo 

chim, không dám nhảy khỏi chuồng cu, bị HLV tống 

cho 1 đạp vào đít, cùng lắm, ra đơn vị bị lính đồn ầm là 

chết nhát, thì mới …hơi quê, chứ ai đời, có thằng nào 

thoát khỏi kiếp nhẩy dù, khi đã đuợc tuyển lọc kỹ, từ 

khi chưa ra truờng, khi đã dám nhẩy nhào ra khoảng 

không gian 300 m mà …bất cần thi thể ….. 
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 Trở lại với bài học thứ ba trong đời. Mà lần này, 

là ……thứ thiệt, súng đạn tìm mình mà xơi tái cũng 

…thiệt luôn, địch mà vớ duợc 1 thằng sĩ quan rằn ri là 

mừng còn hơn đuợc vàng, sống cũng dở, mà chết cũng 

không hay ! Bỏ cuộc, hay lạng quạng lần chạy việt dã 

này là toi mạng, nên dù có rã rời thân xác đến đến đâu, 

chân có nặng chịch ngàn cân cũng phải rán mà buớc ! 

 Tôi nghe nằng nặng trong lồng ngực, ngứa khan 

trong cuống họng, bất chợt  ho lên 1 cái, ruột gan nóng 

cháy cồn cào như khi uống ruợu quá chén, muốn cho 

chó ăn chè ….. 1 giòng máu phọt ra từ cửa miệng 

thành vòi ……. 

 Thằng lính đỡ lấy vai tôi : 

 - Đích thân, ông có sao không ? 

 Tôi đua tay áo quẹt vội mặt mũi, phải nói là  chỗ 

nào cũng có máu ! Sức ép của trái 57 tạo 1 áp suất 

trong nguời, và thoát ra chỗ nào …..có lỗ : mắt , tai , 

mũi , miệng ….. Vậy mà, nhờ vậy  tôi cảm thấy nhẹ 

bớt cả nguời, lên giọng trấn an thằng lính : 

 - Đi, rút về phía sau, mày gọi 18 cho tao . 

 - Đây, đích thân, 18 đầu kia ….. 

 - 18, đây 18 alpha, tụi nó truy tao hơi kỹ, bây giờ 

tao phải rút, mày yểm trợ cho tao ….ở đây toàn đá sỏi, 

tụi mày ở đâu cho tao biết, để biết đuờng mò về …… 

 - Nghe đây 18 alpha, tao sẽ tung 1 trái khói, mày 

cứ lần theo huớng đó mà đi, tụi tao sẽ yểm trợ, và nhào 

lên  nếu cần để vớt mày về, yên tâm ! 

 Mặt trời đã khuất sau rặng núi, chiều đang tàn …. 

 Rán chiều đỏ ối quét những tia nắng cuối cùng sau 

rặng cây trên đỉnh núi như những móng vuốt sắc bén, 

như luỡi hái long lanh ngời ánh thép của tử thần , bóng 

tối đang chụp xuống, đầy những vẻ đe dọa nặng nề … 

 Lính trung đội 1 bắt đầu tràn xuống suờn đồi, từ 

lũng sâu , tôi nhìn thấy những vệt bụi mù , bốc như 

suơng khói , họ chạy zic zac để tránh đạn , súng bắn 

tràn về phía trước, miệng la xung phong inh ỏi vang 

trời … 

 - 18 alpha đây 18, mày tìm chỗ ẩn núp cho kỹ, tụi 

tao tapis tràn, đừng ló đầu lên, bể gáo dừa chết mẹ mày 

….Bao giờ gặp thằng lính đầu tiên, mày ra hiệu cho tụi 

nó đừng chạy lên qúa trớn, chủ yếu là “dzớt” đuợc mày 

‘dìa’, nghe rõ trả lời …. 

 - Nghe rõ, ĐM, lên làm cái đách gì, dính lại cả 

chùm là bỏ bú !Tao lần mò, nuơng theo đuờng thông 

thủy, lợi dụng chiều tàn cũng đuợc mà… 

 Nói thì nghe ngon lành lắm, nhưng bụng thì …tôi 

khoái… chết mẹ,. bớt cô đơn và cũng đõ lạnh cẳng ! 

Toán lục soát của địch cũng hoang mang và bắt đầu 

rét, tự nhiên khi không, lính nhảy dù lại mở đợt xung 

phong ác liệt, hay là trúng kế, bị dụ ra khỏi chốt, rồi 

chúng nhào lên, hốt trọn ổ ? 

 ….Chúng vội vàng nẹt vài tràng AK trả đũa, rồi 

tháo lui im lìm …chúng đâu ngờ, chỉ vài buớc nữa, là 

có thịt ..dê trắng (Bạch Duơng) về làm lẩu nhậu ngon 

lành, và còn đâu nữa, 37 năm sau có tên Hắc xì Dầu do 

bạn bè yêu qúi tặng để đối lại cái tên cúng cơm ngồi kể 

lại chuyện chiến truờng, tán phét chuyện con pà ?....và 

cũng trúng kế thằng 18, chơi màn nghi binh, tung 1 trái 

khói phía sau, rồi nhào lên, chỉ cốt cứu mạng thằng đàn 

em khờ khạo, trót dấn thân vào …lỗ lửa ? nhờ vậy, 

quân địch mới tháo lui, về lại vị trí trấn đóng cũ, dể có 

chỗ ẩn núp an toàn hơn là lang thang, ăn dạn đồng nơi 

khoảng trống …. 

 Tôi nhoài nguời sau 1 tảng đá, nâng cây M16, 

khạc đạn cầm chừng về phía địch, thằng máy cũng đã 

hoàn hồn, thò súng ra, bóp cò lia lịa…Trên cao, tổ đại 

liên do tôi bố trí lúc đầu, cũng bát đầu nhả đạn tưng 

bừng, cả 1 khoảng không gian bỗng dưng hồi sinh, ồn 

ào, rộn ràng như pháo tết ; tinh thần hồi phục, tôi định 

nuơng theo đà phấn kích, mẹ pà, quên cả mình đang bị 

chấn thuơng chới với, nhào lên chiếm cái chốt khó 

nhai, đã làm tổn thuơng bao xuơng máu và sinh mạng 

biết bao chiến hữu đồng đội, biết đâu đó, ngáp phải 

ruồi, lại tóm đuợc cây 57 chết pà, trả thù cho phát đạn 

mà một chút nữa đã cho tôi về chầu diêm vuơng 

….mày chết với bà, phen này, bà lên hỏi tội chúng mày 

!!! 

 Có tiếng kêu hối hả, gấp rút : 

 - 18 Alpha , ông ở đâu ? Tôi, trung sĩ Hạnh đây … 

 - Eh, tao đây, lên luôn, chơi tới luôn mày, tụi 

mình khiêng cây 57 về, chẻ làm củi chơi ! 

 - Thôi, ông ơi, bộ ông tuởng mình có nhiều nguời 

lắm sao ? 18 nói tôi gặp đuợc ông, là lập tức án ngữ để 

ông rút về, nhào lên là kẹt lại cả đám ông ơi … trời tối 

rồi !! 

 Mất mẹ nó hứng ! Tôi chợt nghe hơi thốn trong 

lồng ngực, và 1 chút bải hoải nặng nề khắp châu thân 

….Chiều tối xuống thật nhanh, mẹ pà, thời gian là 1 

thứ quái đản khật khùng, khi mình chờ đợi, thì nó cứ 

đủng đa đủng đỉnh, từ từ tốn tốn nhích 1 khoảng cách 

nhỏ xíu trên đồng hồ như cả ngàn cây số ! Khi mình 

quên nó đi, là như ngựa trời tung vó, nó nhảy như bò 

tót, ào ào bạt gío phi cong cẳng, thẳng đuôi…Xa xa, 

cột khói thằng 18 tạo ra cũng đần dần chìm vào bóng 

tối đang phủ dần, mờ nhạt, mờ nhạt …. 

 Cuối cùng, tôi cũng về đuợc điểm khởi hành, buổi 

sáng, khi xuất quân, lính còn lố nhố, lăng xăng, súng 

ống đạn duợc lạch cạch rộn ràng, bây giờ, vỏn vẹn chỉ 

còn 5 tráng sĩ bơ phờ, hốc hác, chiến bào đẫm máu, 

bụng đói mốc meo, thân thể rã rời : tổ đại liên 3 thằng, 

thằng máy, và tôi, ôm một cái chốt làm điểm xuất phát 

tấn công mông mênh …Tôi ngồi phịch xuống đất, 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 134 

trong lòng giao thông hào, lấy bidon nuớc ra uống, 

nghe từng ngụm đắng chát cay nồng của chiến truờng 

len lỏi vào hồn của thiên thần mũ đỏ không làm xong 

nhiệm vụ, và cảm nhận mơ màng những ánh mắt, 

những u hoài lẫn xen vào những hào hùng khí tiết cuả 

những Kinh kha không hẹn ngày về, để làm trọn lời thề 

bảo vệ tấc đấc mẹ cha…. 

 Đang mơ màng, mệt mỏi trong 1 thoáng chút bi 

quan, thằng máy khều khều, đua ống liên hợp cho tôi : 

 - Thái Bình đây Địa Trung hải ( danh hiệu đài của 

đại đội trưởng) … 

 - Thái Bình đây, 18 alpha tôi nghe, 09 (danh hiệu 

đại đội truởng) 

 - Anh lên TOC (hầm chỉ huy đại đội) của tôi, họp 

gấp … 

 - Ngay bây giờ hả đích thân ? Đang mệt chết mẹ, 

cho tôi nghỉ ngơi, thở 1 chút chứ … 

 - ĐM, nghỉ, thở cái con …c , lên đây làm 1 chút, 

có cơm xấy, thịt hộp và 1 chút nuớc mắt quê huơng, bố 

trí anh em cẩn thận, tôi muốn gặp mặt anh để xác định 

…. 

 Rồi, không biết xác định cái con pà gì đây, không 

biết ông này nghe ngóng đuợc cái gì, mới về tới chốt, 

chưa kịp ngả lưng, lại phải bò lên đỉnh 1062 để trình 

diện …Nhiều khi, 1 lời nói vu vơ của thuợng cấp, cũng 

là 1 quân lệnh phải tuân theo nơi chiến truờng, không 

giỡn chơi đuợc, tôi tháo dây ba chạc, quảng cây súng 

cho thằng máy sau khi lấy tay làm dấu hiệu chỉ cho 

mỗi thằng lính 1 chỗ, trải dài trong giao thông hào, dặn 

dò họ ra tuyến ngoài gài mìn và lựu đạn, nhờ thằng 

máy nạp cho đầy băng đạn, rồi quơ vội cái đèn pin, 

cuộn bản đồ nhét vào túi ngang đùi, rồi băng mình, đơn 

độc lần dò lên đỉnh tử thần, khỏi cần chia ca gác, mẹ 

pà, thằng đách nào dám lơ là khi tuyến vắng tanh, đêm 

tối đầy đe dọa và rình rập, con mắt nào cũng trợn trừng 

quét dọc quét ngang, tay luôn đặt trên cò sung hờm sẵn 

vào khoảng không, chờ đợi và sẵn sàng …lính cũng 

như quan …thằng đách nào lại ngủ đuợc khi không 

muốn ngủ giấc ngàn thu cô tịch ?  

 

CSVSQ Phạm Bạch Dương 34 

 

 
 

 

 

 

TRI ÂN NGƯỜI VỢ LÍNH VNCH 
 

Kính tặng quý Góa Phụ VNCH vẫn âm thầm góp 

sức cho Đại Cuộc 

  

Anh “học tập”, Chị đã từng xông xáo 

Nuôi gia đình, dạy con cháu nên thân 

Chồng chết oan dưới chế độ phi nhân 

Khổ vô tận một đường trần gánh vác. 

  

Khi con người đã cùng hung, cực ác 

Thời mẹ cha, chú bác, đến ông bà, 

Hay trẻ thơ một chút “ngụy” chẳng tha: 

Đảng thóa mạ, quật mả mồ cướp đất. 

  

Dân mất tất giữa thanh thiên bạch nhật 

Đảng qua Tàu, lớn mật bán giang san 

Khổ Chị Em? Coi như chúng miễn bàn, 

Dân đồ thán suốt từ Nam chí Bắc! 

  

Đảng Phản Tặc, Đảng Gian Manh rước giặc 

Nào như bao Chiến Sĩ chết can trường, 

Vì giữ gìn từng tấc đất quê hương 

Nên Cô Phụ chẳng tầm thường nhi nữ. 

  

Sau chiến sự: bể trầm luân sinh tử 

Tròng “ngụy quân”: Chị tòng  tử*, nuôi con 

Thân đơn côi lãnh trọn những thù đòn 

Chị mòn mỏi từ THÁNG TƯ uất hận! 

  

Khổ bất… tận, nhưng niềm tin chưa… tận 

Dẫu gian truân, chính nghĩa chẳng vô tư 

Tháng mấy về, Chị cũng nhớ Tháng Tư 

Dạy con cháu nhớ: THÁNG TƯ QUỐC NẠN! 

 

TƯỞNG NIỆM 
 

Em thổi bập bùng ngọn lửa lên 

Cho anh, cho chị… từng lênh đênh 

Biển Đông năm ấy người trôi xác 

Rong biển năm này xanh sắc thêm 

  

Em cắm chân nhang, nhìn khói bay 

Run run, sắc đỏ loang tay gầy! 

Máu anh, máu chị… còn in dấu 

Những phút kinh hoàng, phận chẳng may! 

  

Ý Nga 
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Nắng Ấm Quê Hương 

 
 

 

 Đến ngã ba, xe vừa quanh trái vào, đã thấy đoàn 

xe công lộ với đèn vàng xoay tròn chớp lấp lánh cùng 

công nhân đặt các trụ nhựa màu đỏ cam, bảng cấm 

đường, bảng hướng dẫn ở các góc đường phía trước... 

Họ tiến hành ngăn đường, không cho xe vào, lưu thông 

trên đoạn đường Edmonds. Hôm nay, từ 8 giờ sáng đến 

6 giờ chiều, con đường Edmonds chạy dài từ Kingsway 

đến Canada Way sẽ chỉ dành riêng cho người đi bộ và 

các gian hàng của ngày Hội Chợ, Edmonds City Fair. 

 Sáng sớm cuối tuần, khu phố hai bên đường như 

hảy còn muốn cuộn trùm trong chăn ấm. Những người 

phụ trách gian hàng Việt Nam đều có mặt từ lúc sáng 

sớm. Xe người nào cũng chở lỉnh kỉnh các thứ cần 

trưng bày, cần phải vào bên trong khu vực hội chợ 

trước khi đường bị ngăn xe lưu hành. Nhóm đàn ông 

tụm nhóm, đây đó năm ba người, đứng chuyện trò với 

nhau. Đến từ các thành phố khác nhau, có dịp gặp lại 

nhau, niềm vui và tình thân, ấm lòng hơn khi ngày 

đang khởi đầu với âm u, gió lạnh. Gió không lạnh buốt, 

nhưng đũ làm những cánh áo dài mong manh phải e dè 

khép nép bên trong xe. Mây xám đến trước khi ánh 

sáng ban mai, đan kín một góc trời. Chắc hẳn, sẽ có 

mưa rơi. Những đôi mắt sau làn kính xe, loáng thoáng 

ước mơ, mơ ngày nắng ấm. Có ước mơ đang dìu bước 

chân lữ khách quay về những con đường của ngày xưa 

êm đềm. Về bên hàng cây thắm màu hoa nắng đỏ thắm, 

rực rỡ khi mùa hè đến. Cánh phượng bay trong gió, có 

còn ươm đầy thơ mộng. Áo lụa trắng, sân trường lưu 

luyến, ghế đá công viên, nón lá nghiêng vành. Thăm 

cánh đồng ngày nào xanh màu lá mạ, gió mơn man, 

nghe lại điệu hò mộc mạc, tiếng đàn cùng lời ca chan 

chứa tình người... Quê hương ơi, mong mãi, được một 

lần trở lại! 

 Tiếng xe, tiếng máy ồn ào hơn. Công nhân, người 

tình nguyện, tựu về mỗi lúc một đông thêm. Tiếng 

người gọi nhau phân công, phân nhiệm nhộn nhịp. 

Chẳng mấy chốc, lòng đường được xe quét, rửa sạch. 

Sân khấu chính đã dựng lên xong, giao lại cho ban ánh 

sáng và âm thanh làm việc, để sẵn sàng cho nghi thức 

khai mạc. Lều cho các gian hàng, màu sắc và hình 

dạng khác nhau, nối tiếp nhau vươn lên, dọc theo hai 

bên đường. Đường phố biến dần thành khu Hội Chợ. 

Năm nay, ban tổ chức của Edmonds City Fair mời 

cộng đồng người Việt Nam tham dự trong International 

Village. Được tin, chỉ còn không đầy năm ngày. Họp 

mặt, nhắn tin, tìm người, tìm ý, tìm mặt hàng trưng 

bày, ...xoay lại đã đến ngày hội chợ. Vòng lều đồng 
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mẫu và cùng một màu trắng, dựng kề cận nhau, bao 

quanh trên khoảng trống rộng lớn trước trạm cứu hoả 

của khu phố. Đây là khu vực dành riêng cho 

International Village. Mỗi lều được một bàn dài, là 

gian hàng trưng bày của một nước, với băng hiệu tên 

và hình quốc kỳ của quốc gia mình bên trên. Lúc mới 

dựng xong lều, lều của Việt Nam cũng được phát cho 

băng hiệu tên của gian hàng và được dặn là chờ người 

đến treo cho đúng khuôn mẫu đã định. Tò mò, mở ra 

xem, thấy hàng chữ in đậm tên VIETNAM, cùng cái 

hình lá cờ đỏ của bọn cộng sản. Việc các cở sở in ấn ở 

địa phương cứ dùng lá cờ đỏ cho nước Việt Nam là 

thường tình. Không sao, người Việt mình đã có sẵn 

chuổi cờ vàng nhỏ dán dọc theo dây, mang theo để treo 

khi cần. Trong phút chốc, một lá quốc kỳ Việt Nam tự 

do được cắt ra và dán chồng lên trên, che mất hình lá 

cờ máu. Khéo và nhanh nhẹn, vừa kịp lúc nhân viên 

phụ trách đến lấy bảng tên gian hàng và treo lên. May 

thay, họ chỉ lo làm cho xong việc đã giao, chẳng để 

tâm đến hình lá cờ đã thay đổi, cũng có thể họ không 

biết cờ Việt Nam ra sao, không nghe ai hay hỏi han chi 

về hình quốc kỳ Việt Nam, sao có băng keo trong dán 

vòng quanh, thay vì in sẵn như các nước khác. 

 Trang hoàng chưa xong, chưng bày các món đồ để 

triển lảm chưa đến đâu, thì gió đã âm thầm gom mây 

về che kín ánh ban mai, tự hồi nào. Hồi sáng sớm, ai 

cũng lo trời đỗ mưa, hội chợ sẽ bị thưa vắng người. 

Thế rồi, mưa vẫn mưa. Mưa theo mây đen về đây, mờ 

mịt bầu trời, vang vọng rào rạt trên mái lều vừa mới 

dựng lên. Tiếng mưa mời gọi trở về quê hương với 

tháng ngày yêu dấu. Thương hạt mưa mơn man trên 

cánh phượng, nhẹ buồn rơi bên giọt đắng cà phê. Nhớ 

tiếng mưa thì thầm, cùng giòng nước mắt tiển người ra 

đi, ra đi không hẹn được ngày trở lại với quê hương. 

Hạt mưa ơi, hồn thiêng còn vất vưởng trên rừng, dưới 

biển, theo xác thân người bất hạnh không tìm được tự 

do như ước mơ. Hạt mưa ngày nào theo giòng nước 

mắt nguyện cầu giữa biển Đông mênh mông, trong 

vòng vây của loài lang sói hải tặc. Hạt mưa nào lạnh 

xót vết đạn thù hằn sâu hoắm, trên thân xác người tù 

"cải tạo", nhầy nhụa máu trộn bùn lầy. Lòng người ly 

hương bâng khuâng, cứ mãi tìm về Sài gòn với tháng 

ngày nắng mưa đầy luyến nhớ. 

 Chừng như, trời đã lắng nghe lời ước nguyện, 

thương chìu lòng người trong khu hội chợ, bảo gió 

cuốn mây đi nơi khác. Cơn mưa ào ạt, làm mọi người 

lo lắng, vài phút sau chỉ còn lất phất. Mưa ngắn, nhưng 

như trút nước, làm nước đọng lại, nóc lều trùng xuống. 

Thấy bớt mưa, người ta đẩy bọng nước đọng trên nóc 

lều cho chảy xuống. Ngoảnh lại, thấy ánh sáng trên bầu 

trời. Ánh nắng hôm nay mang lại hơi ấm đầu ngày, 

niềm vui và hy vọng cho những người trong hội chợ. 

 Tiếng chân, tiếng cười nói rộn rã. Người đi xem 

hội chợ, càng lúc đến càng đông. Hội chợ bừng dậy, 

hân hoan. Gian hàng nào cũng có nhóm người đến 

thăm viếng. Việt Nam mình được một lều, nhưng lều 

bên cạnh của cộng đồng người Hoa chỉ có mỗi một ni 

cô đại diện. Ni cô là người Việt gốc Hoa, cũng là người 

báo tin và giúp giới thiệu cộng đồng Việt Nam tham dự 

gian hàng quốc tế lần này. Thế là hai gian hàng Việt 

Nam và Trung Hoa không cần vách ngăn đôi. Chỉ giữ 

một góc bàn để trưng bày sách cổ chữ Hoa, phần còn 

lại ni cô đã rộng lượng, cho người Việt nhập sang. Nhờ 

vậy, gian hàng của Việt Nam, trông vào sáng rực và 

rộng lớn gắp đôi, với hai bàn dài, trả vải màu vàng nối 

nhau. Các ông hôm nay với khăn đóng, áo thụng gấm 

màu xanh. Tuyệt nhất là áo dài Việt Nam, đẹp tha 

thướt, màu sắc mùa hè tươi sáng. Theo khuôn mẫu 

chung của hội chợ, không được treo thêm quốc kỳ, 

người Việt mình bèn choàng thêm khăn quàng nền 

vàng ba sọc đỏ. Khăn quàng quốc kỳ, bảo bọc, êm ấm, 

thêm sắc màu tươi thắm cùng quốc phục Việt Nam. Cờ 

vàng trên áo gấm xanh, bên sân khấu khi chào cờ. Cờ 

vàng vờn bay trên thân áo dài lụa màu tươi thắm, đó, 

đây trên đường, bên các gian hàng trong khu hội chợ. 

Hôm nay, cờ vàng hiện diện khắp nơi, sắc cờ vàng rực 

rỡ trong muôn màu trong hội chợ. 

 Người ta trầm trồ khen ngắm hình long, phụng, 

hoa, lá thêu trên áo, nét chạm hoa văn trên mặt trống 

đồng Ngọc Lữ. Kỹ thuật cẩn ốc xa cừ, tranh sơn mài đã 

làm người ngoại quốc ngạc nhiên và thán phục. Với 

mảnh ốc sáng ửng nhiều màu sắc, người thợ khéo tay 

khắc chạm thành những tác phẩm. Mỗi tác phẩm khắc 

lưu hình ảnh lịch sử, kể một câu chuyện, hay là những 

ước mơ, tâm tình chan chứa thương yêu như câu hò đối 

đáp ngày nào: 

 - Em lo mài ốc cho hay, giúp anh cẩn chữ thảo 

ngay ở đời. 

 - Anh về thưa mẹ đôi lời, lấy cô mài ốc một đời 

thuỷ chung. 

 Khách viếng thăm lắng nghe tiếng đàn tranh 

truyền cảm, cùng chuyện kể về cuộc khởi nghĩa oai 

hùng chống giặc Tàu ngoại xăm của hai bà Trưng, bà 

Triệu, qua hình ảnh chạm trỗ trên thân đàn. Trên đất 

người, người Việt được dịp kể cho dân chúng địa 

phương chuyện lịch sử, đã ngàn năm dựng nước, giữ 

nước của tiền nhân. Họ nói cho mọi người biết những 

chuyện "lạ", mà không lạ, trên quê hương Việt Nam 

ngày nay. Chuyện dâng bán đất biển của tổ tiên cho 

giặc ngoại xăm Tàu cộng của cái đảng cộng sản Việt 

Nam. Miền Nam, quân lực Việt Nam Cộng Hoà quyết 
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chiến, hy sinh trong hải chiến với Trung cộng để bảo 

vệ đảo Hoàng Sa. Ngoài Bắc, cái đảng cộng sản của 

Hồ chí Minh và Phạm Văn Đồng ký công hàm bán 

nước, dâng bán biển đảo của tổ quốc cho Tàu. Chuyện 

chà đạp nhân quyền, chuyên bịt miệng công lý, dã man 

đàn áp, tù đày người yêu nước. Đảng và nhà cầm 

quyền cộng sản Việt Nam hèn nhục với giặc ngoại xâm 

Trung cộng. Bọn chúng không dám bênh vực, bảo vệ 

những đồng bào ngư dân thường xuyên bị tàu của 

Trung cộng săn đuổi, bắn giết, đánh đập man rợ, ngay 

trong hải phận của Việt Nam. Chúng nó đã ươn hèn, 

không dám tố cáo với thế giới chứng tích xăm lược của 

Trung cộng, lại còn khé né gọi các chiến thuyền Trung 

cộng xăm phạm lãnh hải, cướp giết ngư dân Việt Nam 

là tàu... "lạ"! 

 Họ được nghe vị khách, trong nước mắt ở tuổi 

tám mươi, gởi tâm tình thương nhớ Việt Nam và nỗi 

hờn căm bọn mặt người dạ thú cộng sản. Vết cắt tang 

thương của thời thủ tiêu, đấu tố, thanh trừng vẫn còn 

hằn sâu xót đau trong tim người. Như lời thơ của 

Nguyễn Chí Thiện, tác giả tập Hoa Địa Ngục: 

 

 "Tôi biết nó, thằng nói câu nói đó. 

 Tôi biết nó, đồng bào miền Bắc này biết nó. 

 Việc nó làm, tôi phạm nó ra sao. 

 Hồ chí Minh, chính mi loài quỹ dữ!" 

 

 Cụ nhắc tên loài quỷ dữ chỉ đạo khát máu như Hồ 

chí Minh, Trường Chinh, Hồ viết Thắng ở trung ương, 

Hoàng quốc Việt ở Thái Nguyên, Lê Văn Lương ở 

Nghệ An, Thanh Hoá, Hà Tỉnh,...và nhắc chuyện bà 

Nguyễn Thị Năm ở Thái Nguyên, chủ hiệu Cát Thanh 

Long , bị chúng nó tử hình. Gia đình bà Năm đã từng 

đóng góp tiền của và nhân lực cho đảng, từng được 

chúng nó tuyên dương là ân nhân của cái gọi là "cách 

mạng". Bà còn là mẹ nuôi của Trường Chinh, Lê đức 

Thọ và Hồ chí Minh. Con trai của bà là trung đoàn 

trưởng trong đội quân của đảng. Thế nhưng, đến khi 

đảng cướp được chính quyền thì bà Năm lại là người 

đầu tiên bị cái đảng bất lương ấy đem ra đấu tố và tử 

hình, để đền ơn! 

 Tội ác cướp giết dân oan vô cùng man rợ của đảng 

cộng sản, ngày Cụ còn ở Thái Bình, ở miền Bắc, từ 

những năm 50 vẫn chưa là quá khứ, vẫn tiếp diễn từ 

Bắc vào Nam, cho đến hôm nay. Cụ nâng niu quà tặng 

của gian hàng, chiếc khăn quàng hình tượng quốc kỳ, 

mong chờ ngày Việt Nam sáng ánh cờ vàng tự do. 

Tuổi tám mươi, ước mơ sẽ có một ngày quê nhà quét 

sạch loài quỉ đỏ, để cụ được trở về thăm lại thôn xóm. 

 

 Họ được gặp lại người cựu chiến binh. Anh vui 

mừng khi tìm thấy lại hình ảnh quốc kỳ Việt Nam, nơi 

anh đã có một thời tình nguyện sang tham chiến, bảo 

vệ tự do cho miền Nam Việt Nam. Nụ cười cùng 

những bàn tay siết chặc ân cần chào nhau. Anh mua và 

đội ngay cái nón có thêu quốc kỳ và chữ Việt Nam. 

Anh thăm hỏi về quyển Blood and Tears on Truong 

Son Mountain's Back, đang trưng bày. Thế giới không 

lạ gì về tự do và nhân quyền bị chế độ cộng sản chà 

đạp. Chỉ thị chính phủ số 37 CP do Nguyễn tấn Dũng 

ký, nhằm kiểm soát và khống chế truyền thông báo chí 

trong nước càng khắc nghiệt hơn. Sự ra đời của tập 

Nhật ký Đặng Thùy Trâm cũng cùng chung số phận, bị 

biến thành thứ công cụ tuyên truyền của nhà cầm 

quyền cộng sản. Cũng như ngày xưa, Đặng Thùy Trâm 

và thế hệ thanh thiếu niên miền Bắc đã bị cộng sản mê 

muội hoá và bị đảng xua đẩy hiến máu xương cho cuộc 

chiến bảo vệ chủ nghĩa cộng sản. Tiếc thay, như Pavel 

Korchagin trong "How the steel was tempered", Đặng 

Thùy Trâm cùng tuổi trẻ miền Bắc đã chết trước khi 

thấy sự tàn hại của chủ nghĩa cộng sản và mặt thật của 

cộng sản đầy dối trá, phản trắc, dã man,... Với " Blood 

and Tears on Truong Son Mountain's Back", tác giả đã 

vạch trần bộ mặt tuyên truyền gian xảo của cộng sản. 

Và cũng tiếc thay, tuổi trẻ như Đặng Thùy Trâm đã bị 

đảng lợi dụng và giết thêm lần thứ hai bằng những loạt 

đạn tuyên truyền dối trá gọi là "Nhật Ký Đặng Thùy 

Trâm". Nhận quyển sách từ tác giả của quyển Máu và 

Nước Mắt Trên Lưng Trường Sơn, anh quyến luyến, 

không muốn rời gian hàng Việt Nam và những chiến 

hữu ngày xưa. Câu chuyện cứ nối nhau. Cuộc chiến 

đấu cho Việt Nam tự do chưa hề chấm dứt! 

 Thắm thoát đã đến ba giờ chiều, giờ bế mạc hội 

chợ. Các gian hàng phải thu dọn để nhân viên hạ lều, 

dọn dẹp và trả lại lưu thông bình thường trên đường 

phố Edmonds. Dân chúng vẫn còn vào thăm viếng hội 

chợ. Tình chiến hữu vẫn còn lưu luyến, người cựu 

chiến binh nấn ná tâm tình cho đến phút cuối cùng, 

mới chịu chia tay. 

 Sau cơn mưa, trời lại sáng, nắng mãi đến khi 

chiều về. Chiều về trong hạ, trời ngập tràn nắng ấm. 

Sẽ có một ngày, trời lại sáng, quê hương sạch loài quỷ 

đỏ, tuổi tám mươi sẽ được về lại thăm Thái Bình. 

 Sẽ có một ngày, sẽ hết "mưa sa trên màu cờ đỏ", 

tình chiến hữu thăm chào nhau trong ngày nắng ấm 

trên quê hương Việt Nam. 

 Quê hương Việt Nam tôi ơi, 

 "nắng nơi đây, cũng là nắng ấm, 

 nhưng ấm sao bằng nắng ấm quê hương" 

 

CSVSQ Bùi Đức Tính 32 
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Khối Diễn Hành 
 

 iến H i 

 

 
 

"Giữa một đất trời xa lạ, bao bọc bởi những ngôn ngữ 

khác nhau. Thủ trong tay lá quốc kỳ kiêu hãnh một thời 

và còn mãi. Anh có khao khát về lại Vũ Đình Trường?" 

 

 Tôi hỏi nhỏ cựu sinh viên sĩ quan Bùi Đức Tính 

khoá 8B+C/72 Bất Khuất, người thủ quân kỳ Việt Nam 

Cộng Hòa tại Vancouver, Canada nhân ngày diễn hành 

tưởng niệm của năm 2011. 

 Anh bâng khuâng nhìn về phương Việt: "Tôi sẽ về 

với cờ này anh ạ. Tôi sẽ về lại những lưu luyến kiêu 

hùng xưa. Về lấy lại núi non sông cát khỏi giặc Tàu và 

giặc đỏ". 

 Anh và bạn chống quốc và quân kỳ trên tượng đài 

dõi mắt nhìn về Khe Sanh, A Sao, A Lưới. Những cuộc 

tấn công biển người của cộng sản, những điên cuồng 

xoáy gió, và những gồng mình tử thủ của phe ta. 

 Tôi xin phép được về trước.  

 Tôi về lại sân Vũ Đình Trường có bạn bè ngàn 

đứa tập dợt những bước dài đi diễn hành ngày Quân 

Lực 19 tháng 6 năm 1973 của khóa Bất Khuất 8B+C 

72. 

 

Khối Diễn Hành 

 

 - "Tiểu đoàn theo lệnh tôi! Bên trái làm chuẩn. 

Mười hai hàng ngang, nhìn trước ...Thẳng ...!" 

 Bốn khối vuông vức 12x12 đang tập dợt ráo riết 

để chuẩn bị về đại lộ Trần Hưng Đạo diễn hành ngày 

Quân Lực. Bước những bước theo vị vua anh hùng 

ngày xưa chống giặc. Theo gót tiền nhân giữ gìn trang 

lịch sử chưa bạt màu. 

 Đại Úy Phú, Tiểu Đoàn Trưởng ra lệnh buộc một 

sợi dây bằng nhau từ khoen dây nịt đến cổ tay trái để 

khi đánh tay không ai vung quá trớn. Đều nhau và bình 

đẳng, những tuổi trẻ học bài không vung tay coi trời 

bằng hạt cát. Không vung tay bắt nạt người hiền. Bọn 

tham nhũng ngày nay chưa hề học bài đi diễn hành, 

phải đồng một điệu, phải trong khuôn khổ như nhau. 

 
 - "Đằng trước ...Bước!" 

 Chân trái đều nhau, gót dậm xuống. Đi diễn hành 

khác xa đi bát phố, bát phố mắt ngó nghiêng, diễn hành 

mắt nhìn thẳng. Nhìn vào đoạn đời chiến binh trải dài 

trước mặt, nhìn vào những bụi mờ trong cơn nắng 

nóng. Tuổi trẻ đang tập bước vào đời. Đời có pháo 

bông bắn ra bởi những nòng đại bác. Đời có những 

ngông cuồng xâm chiếm tham lam. Tấn công vào để 

thu soong chảo nồi niêu xe đạp, "đổng" "đài" về Bắc. 

Làm thui chột cái lý tưởng mỹ miều bịa đặt. 

 Tuổi trẻ bước những bước diễn hành trong cố 

gắng gìn giữ lại một phần thiêng liêng đất nước. Một. 

Hai. Ba. Bốn ...bước bước ta hiên ngang, ta thi gan 
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cùng nhọc nhằn làm rạng ngời giống giòng xương 

trắng máu hồng ... 

 Mưa tháng Năm và nắng tháng Năm đổ xuống vai 

ngang ngực nở. 

 Gió tháng Năm và bụi Vũ Đình Trường lồng theo 

tóc húi cua. 

 Tháng Năm ngoài kia đàn anh ngã ngựa, đàn anh 

về tháp đôi chân gỗ. 

 Cố lên, cố lên. Xong diễn hành, đàn em sẽ nối gót 

anh. 

 Mưa có qua và nắng có đến. Khối diễn hành vẫn 

mãi mê tập luyện. Những gót chân nện mạnh xuống, 

những cánh tay vung lên. Những sảng khoái trong lòng 

trổi dậy. 

 

 Bước cho đều, vung tay cho thẳng. Xây dựng đời 

cho nghiêm. Kệ mồ hôi đang đổ, kệ những tê cứng bắp 

đùi, ngủ còn mơ đếm nhịp. Nhẹ nhàng, ta dựng lấy 

niềm tin. 

 Khối diễn hành được xếp như mái che. Người cao 

phía trái đổ dài về bên phải. Vì lẽ khán đài sẽ nằm bên 

trái nên diễn hành phải khoe ra cao đẹp. Ngoài chiến 

trường, mặt trận nổi lên bốn phía. Không cần phải 

khoe. Chỉ có xung phong thẳng vào tuyệt lộ để chẻ 

đường thành sinh lộ. Rất nhọc nhằn. 

 Vũ Đình Trường chuyển mình vì những bước dậm 

của tuổi trẻ. Vũ Đình Trường, sân đất chốc biến thành 

rắn chắc tựa xi măng. Đoàn diễn hành tập thành thuộc 

bước. Vai bên nhau, tay phải bồng súng nặng Garant 

lâu ngày thành nhẹ, tay trái găng trắng đã vung đều. 

 Đoàn diễn hành ra tổng dợt ngoài xa lộ, nơi có 

con đường trải nhựa, nơi từa tựa giống con đường của 

Hưng Đạo Vương. Con đường ấy ngay trước nơi gọi là 

Đường Sơn Quán mà tuổi học trò rủ nhau lên đó trượt 

pa-te, có nhạc trẻ ầm ì. 

 Gót bốt-đờ-sô gõ mạnh trên đường, có thằng 

"điệu" đóng miếng sắt vào gót cho "kêu", những nút 

khoén của các chai Coca, Xá Xị cũng trưng dụng, 

muôn ngàn tiếng âm thanh cùng vang dội. Diễn hành 

một vòng, các nút khoén mòn hơi rơi rụng, nằm óng 

ánh trên xa lộ buổi hoàng hôn. Tuổi trẻ vào đời bằng 

những hồn nhiên như vậy. Tuổi học trò ôm sách học 

sao mà các thầy đều chạy mất. Vào quân trường, các sĩ 

quan hướng dẫn cũng lắc đầu. Kiếm của sĩ quan để lễ 

nghi quân sự, nó xách ra múa như Vương Vũ phim 

Tàu. 

 Sĩ quan Trung Úy Chính hét: 

 -Nầy, anh làm gì thế? Hít đất vào thế ...50 cái tôi 

coi! 

 Nó bỏ kiếm, trườn dài trên xa lộ vào thế. Nhiều cô 

gái đẹp đang trượt pa-te thấy ngộ bước ra coi, có cô 

phụ đếm 1,2,3 ...16, 17...21 ...cho nó xì xụp nhấp nhổm 

mông lên xuống. Những cô khác thì vỗ tay. Vui gì đâu 

đó. Lâu ngày quên tên nó, chỉ nhớ biệt danh là ...Thầy 

Chạy. 

 Và khi mà khẩu Garant bá gỗ được nâng niu đánh 

vẹc-ni màu nâu sẩm bóng loáng thì ngày về Sài Gòn 

diễn hành đã cận kề. Đôi giày bốt thì đã như gương soi. 

Mọi trang bị không hề dính hột bụi, bao tay trắng vuốt 

qua, vuốt bất cứ chỗ nào trên hình hài tuổi trẻ đều vẫn 

còn trắng tinh, không gợn một vẩn đục. 

 Quân trường là vậy, chiến trường thì khác. Khác 

xa. Tuổi trẻ máu me dầm dề. Tuổi trẻ đội sình dưới 

giao thông hào cả tháng, cứ mong trời mưa mà trời 

không mưa, tuổi trẻ không dám nhớ lại chuyện đời xưa 

cùng em thân mến nắm tay dạo trong hình hài như thế 

này. 

 Đại lễ. Bộ quân phục nhiều màu vàng óng ánh 

trang nghiêm, mỗi khóa chỉ được mặc một lần vào 

ngày đại lễ mãn khóa. Nhưng khóa Bất Khuất được 

mặc hai lần, lần này diễn hành và lần kia, mãn khóa. 

 Miền Bắc tràn vào. Gù vai trên đại lễ bị gỡ xuống, 

đời thanh trẻ bị vùi dập, đại lễ mang vào tù. Bẩn ơi là 

thật bẩn. 

 Sáng thật sớm ngày 19 tháng 6 năm 1973, nhiều 

xe hơi nhà binh GMC đưa đoàn diễn hành về Sài Gòn. 

Xe không có băng ghế ngồi vì sợ nhăn đại lễ. Tuổi trẻ 

chống súng thao diễn nghỉ, tìm thế thăng bằng trên 

quốc lộ nối từ Thủ Đức về đại lộ Trần Hưng Đạo. 

 Buổi ăn sáng hôm đó là một quả trứng gà luộc và 

một ly cà phê sữa cùng hàng vạn niềm vui sướng hãnh 

diện. Và càng rộn rã hơn khi thoáng nghe dân chúng 

thầm thì "Thủ Đức ...đẹp trai ...ước gì ...ước gì ...". 

 Khối diễn hành hướng mặt ra đại lộ để chào đón 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu duyệt hàng quân trên 

chiếc xe Jeep mui trần của ông. Ông có thoa môi và 

đánh phấn. Tuổi trẻ không thích, tướng chỉ huy cứ để 

da nhăn mặt dạn phong trần như những lần xông pha 

vào khói lửa, cần chi phải thoa bóng mặt thời chiến 

chinh? 

 Cà rùng ...cà rùng ...tùng tùng ... 

 - "Tiểu đoàn! Súng lên vai. Bắt!" "Đằng trước. 

Bước!" 

 Giờ diễn hành đã điểm. Ta như nước dâng dâng 

tràn có bao giờ tàn ... 

 - "Tiểu đoàn theo lệnh tôi! Bên Phải ...Quay!" 

 - "Súng lên vai. Bắt!"; "Đằng trước. Bước!" 

 Những gót chân dậm mạnh, những cách tay vung 

đều. Một ...hai ...ba bốn ...Cố lên cố lên. Dù nhọc nhằn. 

Đem mồ hôi pha máu hồng. Viết thành sử xanh. 

 Đoàn diễn hành như giòng sóng cuộn tiếp nối 

nhau tràn lên vạn nẻo đường chiến chinh. Những sinh 
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viên sĩ quan không đủ tiêu chuẩn vào đoàn đang chạy 

dọc theo bên ngoài hò reo cổ võ. Hòa lẫn vào tiếng vỗ 

tay hoan nghênh của đồng bào. Khối diễn hành bừng 

lên sinh khí dù đã đứng đợi chờ từ mờ mờ sáng cho 

đến nắng đã lên cao. 

 Ngang qua khán đài, đoàn nghiêng mặt chào kính. 

Sĩ quan dẫn đầu nâng kiếm lễ nghi. Tất cả đều nằm 

trong binh pháp bảo vệ sơn hà trong tôn ti trật tự. 

 
 Rủi thay! Những bước diễn hành sau đó, những 

bước thấp cao lội lên miền núi hay xuống dưới đồng 

bằng về sau lại kém mất nhiều hùng hồn như những 

bước trên lộ Hưng Đạo Vương. Những trắc trở không 

lường, những âm mưu bí mật đã ngừng bước diễn hành 

của nhiều đời tuổi trẻ trong đớn đau nghẹn ngào. 

 Cố lên. Cố lên. Ráng lắm. Ráng lắm. Chuỗi kết 

luận buồn hơn tiếng kèn Hồn Tử Sĩ trổi lên trong tha 

ma cổ địa hoang vu nơi thành Quảng Trị. Vận nước 

chao đao. Hồn thiêng mờ nhạt. Những diễn hành xưa, 

dù có trong đoàn hay đứng ngoài cổ võ đều buông 

tiếng thở dài trong nỗi thống hận như nhau. 

  

 Việt Nam quê hương tôi ơi! 

 Thân kính chào buồn. 

 

 iến H i 34 

 

 
 

 

Khu Tiếp Tân Tình Sử 
  

Tôi trong bộ áo trận đã được giặt ủi hồ phẳng phiu, đôi 

giày bốt và khóa nịt đồng bóng loáng. Cùng các bạn, 

chúng tôi xếp cùng nhóm đếm nhịp ra khu tiếp tân vì 

đó không phải là tuần về phép. Hy vọng thân nhân của 

tôi sẽ vào quân trường Thủ Đức viếng thăm. Nhưng 

thân nhân của tôi không đến được. Bỗng chợt tôi thấy 

một cô mặc áo dài xanh như ngóng đợi một sinh viên sĩ 

quan nào. Đá nhẹ viên sỏi trên sân tôi lại gần hỏi nhỏ: 

 -Xin lỗi cô đợi huynh trưởng khóa mấy? 

 Giọng nhẹ hơn thơ: 

-Khóa 8! 

 Mừng như nhấp ly rượu; 

-Khóa tôi? 

 Chút bỡ ngỡ: 

-Khóa anh? 

 Hãnh diện: 

-Đúng vậy. Huynh trưởng ấy tên gì, đại đội mấy? Tôi 

chạy vào kêu ra cho. 

Mừng rỡ, giọng lại còn nhẹ hơn thơ: 

-Em là em gái cuả anh Điệp. Ơ ...ơ ...ảnh ở 344 

-Thằng Điệp, tôi biết, đẹp trai và trắng trẻo. Em ruột 

thì cũng trắng như bông và vô cùng đẹp gái. Nhưng 

thằng Điệp đang bị quân cảnh 301 nhốt vì tội uống 

rượu bỏ ca gác đêm, mất súng. 

Thở dài thườn thượt trong niềm vui sướng, tôi nói: 

-Lại băng đá này ngồi, tôi kể cô nghe chuyện ..."anh" 

Điệp 

Cô lắc đầu: 

-Ngồi chung băng ghế hả? Thôi hổng được đâu, kỳ 

chết! 

Tôi van nài: 

-Không sao đâu. Chung quanh đây đều là bạn bè của 

tôi. Họ không nói gì đâu. 

 

Tôi nói dối. Thật ra chung quanh đều là huynh trưởng 

của tôi. Họ đang gườm gườm tôi. Chiếc khăn xanh nơi 

túi áo cho họ biết tôi là khóa em út vừa mới được gắn 

Alfa vài tuần trước. Nay hiên ngang tán tỉnh người đẹp 

dịu dàng này khiến họ, những huynh trưởng con bà 

phước cảm thấy bị sọc dừa. Có thằng đàn anh ngầu 

ngầu giả vờ đi ngang qua, nói nhỏ vào lỗ tai tôi: "Đàn 

em bước ra khỏi khu tiếp tân thì ...nát thây nha". Chữ 

nát nó kéo dài làm tôi rợn xương sống. Tôi muốn nói 

với nó rằng "Chưa cua được em mà nát thây cái quỷ gì 

huynh trưởng?". Nhìn lên túi áo thì thấy nó mang khăn 

đỏ. Khăn đỏ, thời gian đó là siêu huynh trưởng sắp ra 

trường rồi, sắp sữa về miền cát nóng tới nơi. Nên nó 

ngầu đáng sợ. Tôi muốn nói vói theo là chúc huynh 
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trưởng sớm gặp việt cộng nha mà sợ nó làm ẩu phạt đại 

tôi nơi đây thì ê mặt mày lắm. Hơn nữa cô vẫn chưa 

chịu lại băng đá ngồi, dù cô đã bước theo tôi đến dưới 

tàng cây trứng cá. 

Tôi nói: 

-Thôi, nếu cô ngại ngồi chung trên băng đá thì mình 

đứng đây nói chuyện cũng được nha? 

Cô gật đầu, tay cô bắt đầu hái lá. 

-"À, mà mình nói chuyện gì hả?". Tôi chợt quên vì 

thằng quỷ khăn đỏ nó hù rợn người quá. 

-"Chuyện anh Điệp. Anh Điệp sao hôm nay không ra?" 

  

Trời ơi! Nó không ra kệ nó chớ. Ờ ờ ...mà nó đang ở tù 

301 thì làm sao ra? Tôi có chạy về kêu thì cũng đâu ra 

được? Mà lỡ ông quân cảnh hiền hiền cho nó ra thì làm 

sao tôi nói chuyện được với cô? Thôi kệ nó, cho nó ở 

tù lâu lâu một chút. Ta với nhau ngồi nói chuyện tình 

thơ. Giống như thằng Quan Nguyễn tuần vừa rồi về 

phép, giả bộ hư xe để đẩy cùng em dưới mưa cho 

đường dài thật dài. 

  

Tôi không thể nói với cô là thằng Điệp đang ở tù bị rận 

cắn, sức mấy mà ra được? Vì nói vậy thì cô sẽ quay 

lưng đi về liền. Tôi phải câu giờ làm sao để chuyện 

tình phải lên khơi. 

  

Tôi hứa hẹn: "Nói nghe nè, để tôi nhờ bạn bè về kêu 

"ảnh" ra nghe?" 

-Sao hồi nãy anh nói là anh chạy về? 

  

Trời! Con nhỏ này ...ngu thiệt! Tôi sạo vậy thôi, tôi 

chạy về thì thằng khác đến cua em à? Tôi, tướng bên 

ngoài khờ khờ chứ lòng tôi khôn lắm cô à. Mấy thằng 

đại đội 35 ...dê lắm. Kìa thằng Phước đội nón số 35 

đang lấm lét nhìn cô. Tôi không để hở được, tôi phải 

cạnh bên cô suốt thời gian này. Nhưng nếu tôi cứ ởm ờ 

thì chút xíu cô nổi dóa cô cũng đòi đi về. Tôi phải suy 

tính kế giữ cô lại. 

Tôi phải suy nghĩ kế giữ cô lại. Bỗng có tiếng dế kêu 

rét rét gần đâu đây, nhìn lại thì thấy một huynh trưởng 

khăn xanh đang cầm trên tay một hộp thiếc, trong có 

mấy con dế than, dế lửa và ba bốn khăn xanh khác 

đang chụm lại. À, các huynh trưởng con bà phước này 

đang đá dế giải sầu đây. Tôi dặn cô áo dài chớ nhúc 

nhích, tôi trở lại liền. 

  

Mon men đến nhóm đá dế: "Vui quá hé các huynh 

trưởng, giải sầu hé?" . Người đang cầm cái cây gáy 

chọc cho con dế phùng cánh gáy vang nhìn lên: "Vui 

khỉ gì? Ế độ rồi!" . "Độ gì? Độ cá đá dế hả?". "Không, 

tui đá từ sáng đến giờ mà không có thằng nhóc tì nào 

dẫn chị gái đến coi!" 

  

Ồ! Đây là bí kíp thần sầu quỷ khốc. Đem dế ra để dụ 

mấy thằng nhóc con tới coi và chị của nó cũng tới coi, 

từ đó ta mới tính thêm nữa. Tôi thật không thể nào 

không bật lên lời thán phục: "Trời! Huynh trưởng còn 

thông minh hơn Khổng Minh ở bên Tàu nữa. Chiêu 

này xài hoài thế nào huynh trưởng cũng mau lên làm 

chức bố. Ừ mà xin lỗi, huynh trưởng tên gì và đại đội 

ba mươi mấy?". 

  

Cái mũi hỉnh lên thật bự, trả lời: 

  

-Sang, Sang Đui. 33 

  

Ồ, sáng kiến của tôi lóe lên "nếu nhờ thằng Đui đi 

kiếm thằng ở tù đang bị rệp cắn, chắc là nó kiếm đến 

sáng cũng chưa ra". Cứ thấy tôi ngu ngu chứ tôi cũng 

khôn giàn trời. Tôi bèn đưa tay ra bắt và phủi phủi hột 

bụi tưởng tượng trên cổ áo huynh trưởng Sang, giọng 

hớn hở: "Huynh trưởng mỗi lần đi đá dế cho em theo 

sau lưng cầm quạt, quạt hầu huynh trưởng đỡ nóng 

nha? ..." Mới nói đến đây thì mấy thằng nãy giờ bu 

chung quanh huynh trưởng Sang Đui nhao nhao lên 

"Đợi đến phiên mầy à?" Mấy thằng la de 33 chai lùn 

này dữ thiệt. Chưa chắc con nhỏ nào tới coi ...dế mà 

cũng đã cà nanh. Tôi nói tiếp "...bây giờ đàn em có một 

chuyện rất kẹt, huynh trưởng làm được, đàn em đãi ly 

creame soda sữa ở dưới khu gia binh?". Huynh trưởng 

Sang liếm mép: "Chuyện gì?" 

  

- Em nhờ huynh trưởng chạy vô 34 kêu thằng Điệp ra 

có thân nhân đến thăm. 

 - Sao mày không chạy? Lại bắt tao, vả lại tao đâu biết 

34 nằm ở đâu? 

 - Em phải ở lại an ủi thân nhân của "anh" Điệp nên 

đâu chạy được? 

 - "Thân nhân ...gái hay trai?". Thằng Sang hỏi dò. 

 - Ơ ...bà này ... già lắm rồi! 

 - Sạo! Mầy mà chịu khó đi an ủi bà già. Đâu ngồi ở 

đâu chỉ tao coi? 

  

Nhìn về hướng cây trứng cá có cô áo dài xanh đang 

đứng đợi thì tôi thấy ...trời ơi ...ba bốn thằng mang 

khăn xanh khác đang bu quanh em tán tỉnh. 

  

Tôi với Sang Đui bước lại thì nhận diện ... 

 

 iến H i 34 
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Thơ M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG 
 

Con gái “Ngụy-Quân” 
 

Tôi có một Tổ-Quốc để phụng sự, 

 Một dân tộc để yêu thương, 

 Một lý tưởng để theo đuổi, 

 Và một tình yêu để vọng tưởng suốt đời” 

 

Bởi tôi là con gái “ Ngụy-Quân “,  

Nên đã khác anh một màu cờ Tổ-Quốc 

Nên không thể cùng anh bước theo chân… “Bác” 

Cờ đỏ, sao vàng – làm những tên đồ tể gian hùng, sắt 

máu, phi nhân 

Đem đồng bào ta vào cỏi trầm luân 

Ngu dốt, đói nghèo, tối tăm, lạc hậu 

 

Bởi tôi là con gái “ Ngụy-Quân “, 

Nên mãi mãi còn yêu người lính chiến Cộng-Hòa suốt 

đời tranh đấu 

Gian khổ trên chiến trường, 

Và trở thành tội đồ trong tù ngục đỏ khi nước mất, nhà 

tan 

Họ kiêu hùng cho đất Mẹ bình an 

Họ anh dũng, ngang tàng trước đòn thù vây bủa 

 

Bởi tôi là con gái “ Nguy-Quân “, 

Không thể nào dẫm lên mồ cha, ông và bao hồn oan tử 

sĩ… 

( U uất, căm hờn khi trả nợ máu xương ) 

Khẳng khái lời thề không bao giờ phản bội quê hương 

Để ước hẹn cùng anh – người đã nói tiếng yêu tôi – ở 

bờ bên kia chiến tuyến 

 

Bởi tôi là con gái “ Ngụy-Quân “, 

Nên một đời dâng hiến 

Tuổi tên mình và mộng ước tương lai 

Cho cuộc đấu tranh toàn thắng ở ngày mai 

Tôi kiêu hãnh làm con gái “ Ngụy-Quân “ phất cao lá 

cờ vàng Quốc-Gia tung bay rạng rỡ!             

                                                                                                        

Hát cho người Kinh-Kha 
 

Nợ nước oằn vai, người đáp đền sông núi 

Sao người quên, không trả nợ tình em? 

Cho nước mắt một đời em nhỏ xuống 

Tay ôm tròn dư ảnh cũ đêm đêm 

 

Người đã mang theo cuối trời gió bão 

Hạnh phúc ngọt nồng, ngày tuổi ngọc môi thơm 

Áo lụa giảng đường với bầy chim sẻ nhỏ 

Nhón gót hôn người… nhòa nhạt dấu son 

 

Tay đã lìa tay, nghìn trùng cách biệt 

Môi xa môi rồi, muôn thuở thiên thu 

Khúc Kinh-Kha sao em còn hát mãi? 

Lời kinh buồn như lạy tạ chinh phu! 

 

Với Người Một Thuở….Cư-An *   
 

… Và có phải… mãi còn trong tâm tưởng? 

Khi ta.. với người …nửa đoạn đời xa. 

Ta vẫn lặng thầm trên từng bước chân qua 

Tay se chỉ giở từng trang sách cũ…. 

 

Mưa tháng tư nhớ trời Tăng Nhơn Phú 

Tuổi hai mươi tổ quốc gọi lên đường 

Áo thư sinh bỏ lại những mùa thương 

Chân rón rén… thư trao … ngoài cửa lớp… 

Ta bé nhỏ bên hiên trường im khuất 

Thơ học trò viết mãi chuyên yêu nhau 

Chiều Văn Khoa…tay nhòe mực, cúi đầu 

Mưa vẫn bay nghiêng trên hàng phượng vĩ… 

 

Đồi 25, đồi 30, “ địa hình”, “ căn cứ “ 

Vang rừng chồi xanh ngắt bước quân ca.. 

Dây tử thần… như tráng sĩ Kinh Kha 

Kiêu dũng lắm, đường chiến binh gian khổ! 

Nung chí trai nơi thao trường nắng gió 

Quyết một ngày về nối dãi non sông 

Đồi Mẹ Bồng Con ôm ấp trong lòng 

Gươm súng khắc ghi lời thề son sắt 

Bình Thủy, Năm Căn, đăc khu Rừng Sát… 

Ánh mắt theo người khắp nẻo di quân.. 

Và lênh đênh khi vận nước xoay vần 

Tuổi trẻ tang thương, thiên đường đóng cửa! 

 

Trời tháng tư, mưa còn qua phố nhỏ? 

Màu Cư-An, trường Thủ Đức còn đâu? 

Nên tiếng thơ ta vẫn mãi giăng sầu 

Người đã rất xa… bỗng về trong nỗi nhớ… 

 

M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG 

 

*  Cư-AnTư-Nguy: tôn chỉ trên phù hiệu của các 

S.V.S.Q xuất thân từ trường Bộ-Binh Thủ-Đức  

V.N.C.H 
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Chút hương hoa bên kia trời cũ 
 

mhhoàilinhphương 

 

 Sau một ngày ở hồ bơi Brooklyn Park với Phượng 

trở về, tôi nhận một voice mail của Tỷ Muội. “Khỉ nhỏ, 

mi ngọ đi đâu, mà sáng, trưa, chiều, tối không có giờ 

nào ta gọi mà gặp mi hết. Ráng học, lấy hết bằng cấp 

của người ta đi, rồi.. chết. Có chuyện cần lắm, phone 

lại ngay cho ta..” 

 Không mấy thuở tôi có được một ngày chủ nhật 

thảnh thơi, nhàn nhã như hôm nay, vì từ lâu lắm rồi tôi 

không còn biết đến thú vui của ngày chủ nhật kể từ 

ngày đi học lại. Ngày thường đi học, cuối tuần đi cày, 

như một vòng quay. Năm tháng cứ qua đi. Hết tuần 

này lại qua tuần khác. Thời gian xứ người lao đi vun 

vút, cho ta không còn đủ thì giờ để kịp nghĩ suy. Tuần 

rồi tôi làm thế cho nhỏ bạn tự dưng lăn đùng ra bệnh, 

phải đi cấp cứu bất ngờ, nên Mark, boss của tôi đã tìm 

một người làm thay tôi để cho tôi được nghỉ chủ nhật 

này. 

 Xuân Thu nhị kỳ, cứ mỗi lần Tỷ Muội đi tìm tôi, 

là tôi chuẩn bị đón nhận những lo âu. Vì Tỷ Muội luôn 

luôn là người thông báo cho tôi  những tin buồn.  

 Ê, nhỏ biết không, Má Miên Tường chết rồi, mà 

Ba chị ấy lại đang đau nặng, ta có người quen sắp về 

Saigon, mi gửi gì không?.. Này Dế Mèn, lão Hải Hồ 

của mi bị cụt một chân sau trận đánh ở Chư Prong, vậy 

mà bây giờ vợ bài bạc suốt ngày, cuối cùng lại bỏ đi 

rồi. Nhà của Hải Hồ lại bị hỏa hoạn. Đại diện khóa 20 

Võ Bị, Chúa Trịnh của ta đang kêu gọi anh em cùng 

khóa. Mi có đau lòng không?….. Dế Mèn, mi biết gì 

chưa? Phan Khắc Kinh Luân chết rồi.  

 Tôi hỏi Luân nào? Luân của nhà ngươi, chứ Luân 

nào nữa? Luân, thần tượng của các cô gái học trò yêu 

thơ, và yêu lính, thương màu tím mượt mà với tuổi 

ngọc trăng sao. Luân, của những bài thơ tình nổi tiếng 

cho mi trên báo. Luân đứng dựa cột đèn bên kia đường, 

lén nhìn sang nhà mi khi nhỏ đang hồn nhiên cười nói 

với bạn bè, rồi lặng lẽ rời xa….. Ta mới đọc được cái 

Cáo Phó ở Arizona.., mi có buồn năm phút không hở 

nhỏ?.. 

 Tôi thản nhiên nói với Tỷ Muội. Thiên hạ cầm 

nhầm bút hiệu của Luân, chứ ta nghĩ Luân đã thất lạc 

hoặc ra đi mãi mãi sau cơn hồng thủy bạo tàn ở Việt 

Nam rồi. Đất Mỹ rộng lớn, nhưng năm mươi tiểu bang 

thì rất là nhỏ. Ta gặp lại những bạn bè viếi lách đâu ai 

biết một tin tức nào về Luân. Hồi đầu thấy tên Phan 

Khắc Kinh Luân cùng đăng thơ với ta trên tạp chí H.V, 

ta mừng rỡ, nhưng sau đó đọc đi đọc lại nhiều lần bài 

thơ của ông ấy, thì thấy chẳng phải cái style mà Luân 

vẫn có, không thấy chút nào âm hưởng thơ của Luân 

xưa. Sau, ta hỏi anh Uy, anh ấy nói, anh chàng Luân 

của cô có lẽ còn ở Việt Nam. Còn ông Luân “ mới “, 

bút hiệu cũng là tên thật, nên nhất định không chịu đổi 

tên, dù biết trước mình đã có một người đi trước, đã 

thành danh mang bút hiệu này. 

 Wow! Cũng lạ. Đời C’est la vie!  

 Có biết bao nhiêu tên gọi khác nhau trên cõi trần 

gian ở trọ này, nhưng người ta vẫn thích cầm nhầm tên 

nhau….. 

 Tỷ Muội ngạc nhiên ngập ngừng: Ơ,.. ơ thế hả? 

Vậy thì chết là đáng đời, không thèm băn khoăn 

nữa….. 

 Nếu ai không biết chuyện, cứ nghe Tỷ Muội hân 

hoan loan báo cho tôi hết tin buồn này đến tin buồn 

khác của bàn dân thiên hạ, chắc sẽ nghĩ tôi có cả khối 

bồ bịch, lăng nhăng. Nhưng đó là sự quan tâm của Tỷ 

Muội đối với tôi, tôi không bao giờ giận và trách nó, 

mà trái lại nữa là khác. Bởi chúng tôi kết bạn với nhau 

từ thuở Tỷ Muội mới tập tành viết văn, và tôi biết vẩn 

vơ buồn qua những bài thơ xướng họa... Ngày ấy, tôi 

nghĩ, đáng lý ra Tỷ Muội mới đúng là hình ảnh của 

Luân yêu, chứ không phải là tôi. Vậy mà sao cuộc đời 

có những điều lạ lùng của trái tim mà ta không thể giải 

thích bằng lý lẽ. Hình ảnh người con gái trong thơ 

Luân luôn là một cô bé nhu mì tóc thề, áo tím, nữ sinh 

Gia-Long hay Trưng-Vương, dịu dàng và hay hờn dỗi. 

Nhỏ bạn Tỷ Muội của tôi hội đủ tất cả điều kiện ấy. 

Rất tha thướt và ngoan hiền. Rất mộng mơ và lãng 

mạn. Cái dễ thương của một cô gái Huế, dù Tỷ Muội 

Bắc Kỳ chính cống Hà Nội ba mươi sáu phố phường. 

Bên cạnh Tỷ Muội yểu điệu thục nữ, tôi tóc ngắn demi 

garcon, cái mũ béret sụp che xuống mắt, lúc nào cũng 

mặc quần jeans bó sát như con trai, vừa đi vừa huýt 

sáo. Khuôn mặt ngỗ ngáo, lì lợm, bất cần. Dáng đi kiêu 

hãnh, ngang tàng. Bạn bè cùng lớp vẫn gọi tôi là 

Hương Django để phân biệt với Hương Tóc Dài, 

Hương Xóm Gà, Hương Ký Điệu, Hương Tôn Nữ….. 

Và tôi đã chết với cái tên ấy cho mãi đến bây giờ, đã 

mấy mươi năm sau…..  

 Tình cờ gặp Hùng Gà Mái cùng lớp Đại Học Sư 

Phạm ngày xưa, Hùng lúc lắc tay tôi. Trời ơi! Hương 

Django, không ngờ còn gặp lại nhau. Mà sao Hương 

vẫn .. Django, không có khác xưa một chút nào hết ? 

Tôi cười. Sao không khác? Đã chết ước mơ, đã tàn kỷ 

niệm….. Đã qua một thời chờ đợi yêu thương….. 

 

  Chị Miên Tường là một cây bút có tên tuổi ngày 

ấy. Thơ chị được bao nhiêu người ngợi khen, ái mộ. Tự 

nhận là một người con gái xấu gặp nhiều bất hạnh 

trong tình yêu, những tiếng thở dài ấy đã làm xúc động 
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trái tim người thưởng ngoạn. Luân nổi tiếng và chị 

cũng nổi tiếng. Họ quen thân với nhau….. 

 Hàng năm chị Miên Tường thường về thăm quê 

Ngoại ở Nha Trang. Ở đó, chị có những người bạn văn 

nghệ học Đệ Nhất C Võ Tánh – trong đó có anh Duy, 

anh trai tôi. Nên sau đó trong một thư viết cho tôi, chị 

nói anh Duy dấu kỹ, không bao giờ khai có cô em nhỏ 

làm thơ. Rất tình cờ chị khám phá ra, và rất vui vì từ 

nay chị sẽ có thêm tôi, một đứa em gái. Còn Tỷ Muội, 

mê thơ chị, đi lên Dalat tìm chị. Chân tình của Tỷ 

Muội cũng đã nối kết họ lại với nhau. 

 Chúng tôi vẫn thường viết thư để kể cho nhau 

nghe về chuyện dài con gái. Ngay cả tôi và Tỷ Muội, 

dù đường Yên Đỗ về Trần Hưng Đạo không xa, nhưng 

Tỷ Muội vẫn hay viết cho tôi. Ê, Dế Mèn! Hai tuần 

nữa ta thi xong, Miên Tường về chơi, tụi mình sẽ đi 

Cấp.. Này Dế Mèn, ta với mi sẽ đến Air Vietnam để 

đón chị ấy. Ta mới làm được một búp bê phấn ta sẽ 

mang tặng nhỏ.. 

 Rồi chị Miên Tường về, chúng tôi lê la hết hàng 

bún ốc đến bún suông ở chợ Bến Thành. Những tiếng 

cười dòn như pháo Tết, hồn nhiên, trong như thạch ở 

lứa tuổi chưa bước vào đời. Mua một số hàng Tết, tôi 

ôm hai cái bong bóng bay vừa đi, vừa nhảy. Nếu tôi 

không cầm bong bóng, thì cũng chẳng ai thèm cầm vì 

Tỷ Muội điệu như tiểu thư, nhẹ nhàng, rón rén. Còn chị 

Miên Tường tự nhận là mình đã lớn rồi, nên biết thân, 

biết phận tôi tự nhận bong bóng là của tôi, chứ không 

lẽ vất đi thì tiếc quá! 

 Sau một ngày lang thang ở hàng quán, ba chị em 

kéo về nhà tôi chơi. Chị Miên Tường chợt nhớ, chị đã 

hẹn sẽ đi thăm Luân ở Cư Xá Tự Do và rủ chúng tôi đi 

cùng. Tôi nhất định từ chối. Còn Tỷ Muội không có ý 

kiến. 

 Tôi nói với chị. Em không quen đi đến với người 

mà em chưa biết họ bao giờ. Chị đi với Tỷ Muội. Đừng 

giận em. 

 Tỷ Muội tròn mắt: Ta cũng có quen lão bao giờ 

đâu. 

 Chị Miên Tường can ngăn: Hầu như ngày nào 

nhật báo Chính Luận cũng đăng thơ Dế Mèn và Luân 

chung cùng với nhau, còn Tỷ Muội chẳng từng là một 

độc giả ái mộ những bài thơ tình màu tím của Luân 

sao? Không cãi nhau nữa. Tất cả đều phải đi. Không ai 

được ở nhà. Saigon là đất của quý vị, mà quý vị không 

chịu hộ tống tôi đến nơi đến chốn, lỡ tôi bị bắt cóc, là 

không được khóc.. 

 Mặt tôi phụng phịu, tức tối, nước mắt đoanh 

tròng.. 

 Ngôi nhà của Luân ở vùng ngoại ô Saigon nên 

khá yên tĩnh. Một khoảng sân rộng với những hàng cây 

khuynh diệp màu bạc im gió trong nắng chiều. Luân 

hẹn chị Miên Tường, nhưng cuối cùng Luân vẫn còn ở 

đơn vị, đồn Phú Mỹ, Phước Tuy – Không về phép 

được. 

 Cả nhà niềm nở đón tiếp chúng tôi. Lúc này tôi 

nín khe như con ốc Hương trên kè đá vắng. Thật là ơn 

phúc Phật Trời. Luân không có ở nhà. Cũng qua đi 

được một đại nạn. Nhưng sau khi nghe chị Miên 

Tường giới thiệu, Nguyệt Hằng, cô em gái của Luân 

xoắn xuýt lấy tôi, mừng rỡ. Đúng là giống như những 

bài thơ đã viết, Dế Mèn gầy guộc, bé bỏng như que 

tăm. Mỗi ngày anh Luân vẫn thường đăng thơ chung 

với Dế Mèn trên báo đây mà! Anh Luân về mà nghe có 

Dế Mèn đến thăm, sẽ mừng lắm. Sau đó, Nguyệt Hằng 

xin địa chỉ Tỷ Muội và tôi để khi về Luân sẽ tặng tập 

thơ mới nhất vừa mới in xong. 

 Tôi phân vân, lúng túng không muốn để lại địa chỉ 

vì sự thật có muốn liên lạc với Luân đâu. Trong cái đầu 

bé xíu của tôi, mọi quan hệ tình thân không xa hơn 

hàng phượng vĩ bên ngoài khung cửa lớp. Dù tôi đã 

làm thơ, đã biết vu vơ buồn theo từng cơn gió thoảng, 

đã nghe lòng mình hiu quạnh trong nắng quái chiều 

hôm.. 

 Chị Miên Tường hiểu ý nên ra dấu gật đầu. Tôi 

làm theo mà lòng băn khoăn, ngần ngại. 

 Mẹ của Luân, một người đàn bà đã lớn tuổi, 

nhưng vẫn còn những nét kiêu sa của một thời xuân 

sắc, nhẹ nhàng nói với chúng tôi. Luân là con cả trong 

gia đình chín anh em, và anh đã ba mươi tuổi, nhưng 

trông còn rất trẻ, có lẽ chỉ vì Luân thường chơi với bọn 

trẻ con hàng xóm. Cô em út của Luân còn lớn hơn tôi 

bốn tuổi, nên dù họ rất vồn vã, tôi vẫn cảm thấy lo 

ngại, lạc lõng làm sao.. 

 Hai tuần sau, tôi nhận lá thư đầu tiên của Luân dài 

tám trang, cùng với ba tập thơ cũ, và một tập thơ mới 

vừa phát hành. Luân rối rít xin lỗi tôi, vì bận hành quân 

Luân đã không về được để gặp tôi. Luân mong kể từ 

bây giờ, chúng tôi sẽ là anh em, bè bạn.  

 Tôi đem thư vào lớp phổ biến cho bạn bè cùng 

đọc, vì tụi nó rất ái mộ thơ Luân. Vành Khuyên líu lo. 

Rồi mày trả lời sao Dế Mèn. Mày chịu cho lão làm 

quen con chó leng keng không? Tôi nói để tao hỏi lại 

chị Miên Tường.. 

 Không hiểu sao chị Miên Tường rất vui khi biết 

Luân tỏ ý muốn liên lạc với tôi. Em biết, Luân bây giờ 

đang là thần tượng của các cô bé học trò yêu thơ và 

yêu lính. Nhưng Luân muốn quen với Dế Mèn. Không 

phải là một điều hãnh diện sao, mà em còn phân vân? 

Chị tin rằng sẽ có mọi điều tốt đẹp sau này cho em và 

Luân. 
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 Mãi đến khi lớn hơn, tôi mới hiểu câu chị Miên 

Tường nói. Một hạnh phúc cuối đường cho hai kẻ tri 

âm.. 

 Còn Tỷ Muội cũng nhận được những tập thơ tặng 

từ Luân. Nhưng thiếu lá “ thư tình trên cát “ dài tám 

trang như tôi. Tôi cứ ngạc nhiên hoài, sao Tỷ Muội – 

bạn tôi, một nàng thơ tóc dài, áo tím, mà Luân không 

chịu làm quen, lại viết cho tôi làm gì không biết, để cái 

đầu tôi phải nghĩ ngợi vẩn vơ. Tôi – con bé Dế Mèn 

chưa biết cầm đến thỏi son, hộp phấn, bàn tay trần 

mười ngón chưa biết gọt dũa, điểm trang. Mà thật ra, 

hình như .. tôi có nhiều nam tính quá, nét dịu dàng của 

con gái tôi chưa có bao giờ. Và những thứ đàn bà 

thường vẫn trang trọng nâng niu để lượt là, chưng diện, 

tôi vẫn nghĩ những thứ đó ngoài tôi, không phải của 

tôi. Tôi, những khi khóc, vẫn tìm một góc để khóc một 

mình, không giống những cô bé khác hay khóc trước 

người thân để được dỗ dành, an ủi. Có phải vì thế mà 

sau này đời tôi đã gánh nhận riêng mình những nỗi đau 

không người chia xẻ trong suốt mấy mươi năm hay 

không? 

 

 Hàng năm, Tỷ Muội vẫn thường ghé tôi chiều 

mùng một Tết. Hai đứa ngồi cắn hạt dưa với nhau, nói 

chuyện đất trời. Và Tỷ Muội lì xì cho tôi những đồng 

tiền mới. Không hiểu con nhỏ này trở thành chị tôi lúc 

nào không biết, lúc nào cũng ra vẻ quan tâm, lo lắng 

cho tôi. Thật ra, đáng lý tôi phải gọi Tỷ Muội bằng chị, 

vì Tỷ Muội lớn hơn tôi. Nhưng cứ quen gọi ta ta, mi mi 

như bạn bè thân, lâu dần không còn nhớ đến điều ấy 

nữa.  

 Tỷ Muội đang đau khổ, điên khùng với mối tình 

đầu cùng Chúa Trịnh của nó. Ngồi trong Phương Lan – 

ở Đại Lộ Lê Lợi Saigon – với  tôi, khi tôi đang thưởng 

thức kem Á Rập Chantilly trái cây bốn màu cùng với 

bánh tôm chiên ngon tuyệt vời, thì nó .. khóc! Tôi 

không biết sao nó mít ướt như vậy, làm tôi bỗng khựng 

lại. Tôi nghịch ngợm. Giờ này đầu năm, ngày Tết đang 

vui, không ai nghĩ đến mình đâu. Mi nhớ người ta là 

mi thiệt. Phải giống như ta, tỉnh bơ hết mọi chuyện trên 

đời. – Khỉ, mi có biết tình yêu là cái quái quỷ gì đâu, 

chừng nào mi bị hành thì mi sẽ biết nỗi khổ của ta. A, 

mi và Luân sao rồi? – Không sao hết. Thư từ đều đặn 

một tuần hai lá. Lão nói lão coi ta như .. em của lão. Ta 

thấy cũng khoẻ, có ngưởi gửi sách cho mình đọc. 

Không yêu cầu một điều gì hết ở mình. Chỉ nói là anh 

ở trong rừng rất buồn với ngày tháng hành quân, đừng 

quên làm thơ cho anh đọc, vậy thôi.. 

 

 Nguyệt Hằng điện thoại cho tôi biết Luân bị 

thương, đã chở về Tổng Y Viện Công Hòa, nhắn tôi 

vào thăm Luân. Tình tôi với Luân hình như là một cái 

gì rất mơ hồ, không rõ nghĩa. Mà đến bây giờ tôi vẫn 

nghĩ đó không phải tình yêu dù mỏng và nhẹ như 

sương. Tôi đến với Luân như đến với một người anh 

lớn của mình, kể cho Luân nghe trăm ngàn thứ chung 

quanh: chuyện nhà, chuyện lớp.. Tôi nghĩ về Luân 

bằng một sự tin cậy và đầy kính trọng vì cái gì anh 

cũng hơn tôi, tuổi đời, tuổi thơ văn, kinh nghiệm 

sống... 

 Tôi không biết làm thế nào để đi thăm Luân, vì ra 

khỏi nhà đi học có xe nhà trường đưa đón. Tôi cũng 

không biết đường nào để lên bệnh viện Cộng Hòa. 

Mười lăm tuổi, lúc ấy nhỏ quá để biết thêm một điều gì 

hơn góc phố mình ở – Cư Xá Sĩ Quan Hòa Bình, 

đường Trần Hưng Đạo, trước rạp Palace, có tiệm kem 

Cố Đô trước mặt, và bên kia đường là một quán ăn Tàu 

“ Lương Ký Mì Gia “. Cạnh góc nhà, đường Bùi Hữu 

Nghĩa, trên đường ra chợ Hòa Bình, đặc biệt có hàng 

bò viên thơm ngon hấp dẫn trước tiệm thuốc Bắc, mà 

tôi và Tuyết Mai – nhỏ bạn từ thời cắn chung một trái 

ổi, hay rủ rê nhau chấm bò viên với tương ớt cay sè 

vừa xuýt xoa khen ngon, vừa chảy nước mắt. Tôi có 

biết gì hơn đâu ngoài đường đi học, Saigon với những 

con phố chạy dài lóa nắng buổi trưa, xe cộ ồn ào, và 

cát bụi, những quán kem quen thiếu lời tình tự như Hải 

Phòng, Phương Lan..  

 Giữa lúc tôi đang bối rối, thì vào lớp cha T. dạy 

Hình Học, nghỉ hai giờ sau. Tôi mân mê đếm những 

đồng tiền từ con heo đất được đập ra hôm trước để 

nghĩ cách dùng nó làm phương tiện đi thăm Luân. Và 

suy nghĩ thật nhanh, tôi nhảy lên Taxi đến bệnh viện 

Cộng Hòa. Ôm cặp sách trong tay, vừa đi, vừa ngơ 

ngác dò tìm số phòng khu điều trị. Những người lính 

tương đối đã ít nhiều bình phục, với màu áo chiến 

thương xanh, đứng ngoài hàng hiên đưa tay vẫy tôi. Cô 

bé tìm ai đó cô bé, tìm anh phải không? Tôi lính quýnh 

vì xấu hổ, vì quả thật đây là lần đầu tiên trong đời ra 

khỏi vòng kiềm tỏa của Mẹ Cha, để một mình đi thăm 

một người đàn ông xa lạ, chưa gặp mặt bao giờ. Tôi chỉ 

thấy Luân qua những tấm hình Luân gửi. Ngoài ra... tôi 

có biết thêm gì về Luân nữa đâu, dù chúng tôi đã liên 

lạc thư từ thân thiết với nhau hơn một năm rồi. 

 Đứng trước cửa phòng bệnh của Luân, tôi nói với 

người thương binh ở hành lang ngoài, tôi muốn gặp 

Thiếu Uy Nguyễn Hoài Chuân. 

 Luân bỗng bật dậy, nhìn tôi kêu lên Dế Mèn phải 

không? Vào đây với anh. 

 Luân đưa tay sờ vào vết thương ở trán và nói. 

Cũng may là vết thương tuổi ngọc, xuýt chút nữa đụng 

phải màng tang, ngày về không bao giờ có, và chết đi 

vẫn còn ân hận vì chưa biết mặt Dế Mèn. …..  
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 Tôi vẫn chưa thôi lúng túng, vì tôi là một con bé 

đoảng, đi thăm người bệnh không có gì hết trong tay, 

ngoài cái cặp to tổ bố, đầy tự điển, bò khô, và ô mai me 

Bích Lan ở Tân Định. Tôi cúi xuống nhìn mình, cái áo 

đầm trắng đồng phục mỗi ngày cùng với đôi giày 

sandale  của con gái trường Soeur. Không biết trên mặt 

có còn lem vết mực, vì bạn bè trong lớp nghịch phá 

hoài mãi, không thôi. 

 Tôi mở cái cặp ra, mời Luân. Anh ăn ô mai me và 

bò khô với Dế Mèn. 

 Luân bỗng xoa đầu tôi, xúc động….. Anh sẽ khỏi. 

Xuất viện anh sẽ về thăm em!.. – Bây giờ Dế Mèn phải 

về để kịp chuyến xe nhà trường đưa rước….. 

 Bóng tôi ngã dài trên những con đường vòng 

trong bệnh viện rợp mát dưới những tàng cây trứng cá. 

Màu áo xanh quân y viện còn đọng thương tích ở chiến 

trường của những người lính vẫn còn đuổi theo tôi 

trong giấc ngủ sau ngày ghé thăm Luân. Họ bằng lòng 

với số phận, với sự hy sinh, không kêu than, không hờn 

oán, dù chiến tranh nghiệt ngã không ai thể ngờ. Đời 

sống và nỗi chết gặp nhau ở một lằn chỉ mỏng. Nhưng 

chấp nhận họ vẫn ra đi. Mỗi ngày biết bao nhiêu 

chuyến xe đưa họ về phía mặt trận. Rồi bao nhiêu 

chuyến tải thương kéo họ trở về đô hội phồn hoa. Có 

một cái gì mỉa mai, chua chát. Mắt tôi bỗng nóng khi 

nghĩ về chiếc thẻ bài Luân đã gửi cho tôi. Tặng cho Dế 

Mèn để nhớ về anh.. 

 Sau khi bình phục, Luân đến trường tìm tôi sau 

giờ tan học, và lặng lẽ đứng nhìn theo tôi bước lên xe 

đưa rước của nhà trường để về nhà. Sự nhẫn nhục, câm 

nín của Luân làm tôi xót xa. Ngày hôm sau, từ Passage 

Eden, anh gọi cho tôi. Anh muốn gặp em ở La Pagode 

ngày mai để mang cho em một chút quà nhỏ. Cố gắng 

đến, đừng từ chối.  

 Luân cho tôi đĩa nhạc “ Biết đến bao giờ “, trong 

đó có bài “ Hương Ca Vô Tận “, một bản nhạc mà tôi 

rất yêu thích, tôi vẫn nghêu ngao hát cùng với bạn bè 

những lần đi picnic. “ Hát nữa đi Hương, hát điệu nhạc 

buồn điệu nhạc quê hương. Hát nữa đi Hương, hát lại 

bài ca tiễn anh lên đường. Ngày đao binh chưa biết còn 

bao lâu. Cuộc phân ly may lắm thì qua mau. Hát nữa đi 

Hương, hát để đợi chờ..” Và đặc biệt, kèm một lá thư. 

Anh không biết phải nói với Dế Mèn như thế nào, vì em 

chỉ là một cô bé con. Nhưng thời gian quen biết hơn 

một năm, đủ để anh có thể nói anh yêu em, vì anh 

không muốn mất em. Em có bao giờ hiểu được những 

bài thơ anh dành cho em trên báo? Anh buồn bã vì em 

vẫn hồn nhiên. Anh muốn được tiếp tục chăm sóc cho 

em, để chờ ngày em khôn lớn, trưởng thành. 

 Tôi tự hỏi mình tôi có yêu Luân không? Có thể 

nào tình yêu chỉ lãng mạn ở những trang thư và những 

bài thơ đăng báo. Tôi trả lời Luân, tôi thương Luân như 

anh của tôi, và tôi cần có anh, nhưng tình yêu với tôi là 

một cái gì xa lạ quá, tôi chưa nghĩ đến.. Và thế là Luân 

bắt bẻ. Vậy sao Dế Mèn vẫn viết hoài cho ai – một 

màu alpha vững vàng, sừng sững như non cao, một 

tình yêu vụng dại, âm thầm.. trong thơ, trong truyện. 

 Có ai hiểu được cho tôi, trí tưởng tượng tôi đã 

thăng hoa khi cầm bút. Ngày ấy, tôi có một chút kinh 

nghiệm nào về tình yêu đâu? Thấy Tỷ Muội đau đớn, 

rã rời, lo sợ cuộc tình chắp cánh, tôi không thể xẻ chia, 

mà thường cười đùa, trêu ghẹo nó.. 

 Tuy nhiên, Luân vẫn viết thư và làm thơ cho tôi 

cho đến một ngày.. Luân gặp một người lính ở tiền đồn 

được về phép thành phố, ghé tạt qua nhà thăm tôi. Tôi 

cũng không nhớ rõ anh là ai, nhưng vẫn cám ơn có một 

người lính đã dành chút giờ phép hiếm hoi để nghĩ đến 

mình. Thì ra….. mấy tháng trước, tôi có tháp tùng với 

đoàn văn nghệ sĩ thủ đô đi thăm các chiến sĩ tiền tuyến 

ở vùng I chiến thuật, được sự chấp thuận của Ba Mẹ 

tôi, và Bố VQ – Cục Trưởng Cục Tâm Lý Chiến lúc 

ấy. Ở các tiền đồn, tôi đã ký tặng họ những bài thơ của 

mình, sống hết lòng, hết mình khi nhìn thấy tận mắt 

những nỗi khổ trong chiến tranh. Cà Lu, Bao Căng, 

Làng Vei, Ba Lòng.. Chiều Quảng Trị với gió cát mịt 

mùng. Đêm Đông Hà nghe tiếng đại bác bay xa.. Tôi 

uống những ngụm nước từ một cái nón sắt của người 

lính vô danh, vì chia tay mà tôi chưa kịp hỏi thăm tên, 

họ. Tôi khắn khít chia từng chén cơm đạm bạc với một 

bát canh rau rừng. Tôi không thể nào nhớ rõ họ là ai, ở 

đâu? Và họ xin tôi địa chỉ để liên lạc. Tôi bằng lòng 

ngay. Không ngại ngần. Không chút phân vân, do dự. 

Bởi họ là lính. Tôi gặp họ hôm nay, biết đâu ngày mai.. 

họ sẽ muôn đời nằm xuống ở một bìa rừng, một khe 

suối.. 

 Và Luân đã giận dữ bỏ ra về khi một trong những 

người lính ấy đã thoát ra đươc vùng sống chết đôi 

ngày, trở về thành phố, đến với tôi bằng chút tình cảm 

mong manh. Luân không nghe tôi giải thích. Sự ghen 

tuông đã làm anh mù quáng. 

 Tôi vẫn tiếp tục làm thơ – những bài thơ cho một 

người tình không tên tuổi. Luân viết cho tôi bài cuối 

cùng “Từ giã Hoa Linh Phương” ở trong loạt bài Hoa 

Linh Phương 1 đến Hoa Linh Phương 17. ( Trên những 

chặng đường hành quân, anh đã bắt gặp một loài hoa 

tím dại ở gần mật khu Hắc Dịch của VC, hoa cánh nhỏ, 

đơn sơ, mềm mại, và anh đã dùng tên tôi để đặt cho 17 

bài thơ đến khi tôi tròn 17 tuổi.) 

 Luân nói Luân vẫn yêu tôi, nhưng không thể nào 

không ghen với những hình bóng trong thơ tôi, mà 

không phải là anh. Và anh chấp nhận xa tôi mãi mãi, 

để trả tôi lại cho bao người yêu tôi. 
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 Trước suy nghĩ và hành động của Luân, tôi bỗng 

thành một người lớn chững chạc, chín chắn. Tôi không 

bao giờ ân hận những điều tôi đã làm, dù chúng tôi 

thực sự mất nhau. Nếu trong cái riêng nhau, mà không 

có cái chung tồn tại, làm thế nào chúng ta hòa nhập với 

cuộc đòi?.. Và người lính kia, sau đó đi về đâu, tôi 

cũng không hay biết. Cuôc viếng thăm chỉ là sự bất 

chợt, cho anh một chút ấm lòng, không mang ý nghĩa 

kết nặng tình thân. 

 Nỗi buồn chỉ một chút rồi qua. Hay có phải tại tôi 

chẳng yêu Luân, tôi không biết nữa. Như vậy mới hiểu 

không phải người làm thơ ai cũng có một cái nhìn 

khoáng đạt và có một tấm lòng, để hiểu được về nhau 

mà trái tim nhân gian không thể hiểu.. 

 

 Mùa hè đỏ lửa rền vang tiếng súng. Sau nhiều 

năm bặt tăm, biền biệt Luân trở lại tìm tôi, và nói vẫn 

yêu tôi, không thể nào quên được cô bé con bướng 

bỉnh, lì lợm. Mọi điều không còn đúng lúc nữa. Bởi tôi 

đã bắt đầu lớn khôn trong tình yêu nồng ấm của Bắc 

Bình. Ở đó có cả sự hy sinh và lòng độ lượng. Có sự xẻ 

chia, khuyến khích, và những xúc động đích thực của 

hồn tôi. Chúng tôi đã đính ước với nhau. Bắc Bình sẽ 

chờ tôi trở về sau hai năm tu nghiệp về ngành Báo 

Chí.. 

 Lần đó là lần sau cuối tôi gặp Luân. Rồi thăng 

trầm, phiêu bạt.. Mãi về sau này, tôi nghe chú Ngân nói 

Luân đã lập gia đình trên Dalat. 

 Những bông hoa dại Linh Phương đã tàn theo bao 

mơ mộng đầu đời đã tắt. Cho tôi gửi lời xin lỗi khi 

chúng ta đã không thể là gì hết của nhau. 

 Tôi đưa tay bấm máy. Tiếng của Tỷ Muội ở bên 

kia đầu dây: “ Làm ơn, làm phúc, làm giàu, làm có viết 

cho tờ Tự Thắng giùm ta. Họ đang bị phe bên kia chụp 

cho một cái nón cối to tổ bố, nhỏ biết không? Ta chờ 

để được đọc bài mi, nhắc về một Dalat xưa của tụi 

mình. Chúa Trịnh ta, gửi lời hỏi thăm mi. Cọp cũng 

nhắc đến cô Dế Mèn hoài. Hy vọng sắp xếp được ngày 

phép, tụi mình sẽ gặp nhau. Nhớ mi nhiều lắm. “ 

 Có còn cần thiết không để nhắc về những điều đã 

chìm vào quá khứ mà dã tràng đã xóa lấp ở một bờ cát 

ướt của lãng quên? 

 

M.H.HOÀI-LINH-PHƯƠNG 

 

 
 

 

 

 

Khúc Di Niệm Tình Ta  
 

“ Túy ngọa sa trường quân mạc tiều  

Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi! “ (1)  

 

Em hẹn với lòng sẽ ngàn năm lặng tiếng  

Về một người nằm xuống ... trận Hoàng Sa  

Máu anh chan hòa trên sóng nước đại dương xa  

Để thắm mãi một màu alpha đỏ  

Cuộc tình đau làm buồn im tim nhỏ  

Đâu hẹn ngày về khi chinh chiến mù tăm...  

Ta đến với nhau như hai kẻ tri âm  

Cùng đồng cảm trong lời thơ thao thức  

Như Bá Nha so dây với Tử Kỳ thuở trứớc  

Vùng trời cao ta chắp cánh uyên ương  

Tiếng thơ anh như một điệp khúc buồn  

Ta vá lại đời nhau cho trọn ý  

Mối đồng cảm của hai người tri kỷ  

Cho lý tưởng dọc ngang nào... thắp sáng mãi đời anh!  

Thân vai tượng đồng, mài kiếm dưới trăng  

Mơ một ngày về bình yên trên quê mẹ!  

 

Nhưng ta xa nhau... bởi giận hờn cao hơn sóng bể  

Thiên hạ tị hiềm “ thi sĩ “ yêu nhau  

Đêm Saigon, em quay mặt bước mau  

Bao kỷ niệm gom đầy xin trả đủ...  

Và anh đi xa... không bao giờ về nữa!  

Chuyến hải hành theo vận mệnh nước non  

Em lặng câm nghe tiếng sóng dập dồn  

Như khúc quân ca của người đền nợ nước...  

 

Ta đã mất nhau nhưng anh vẫn còn trong ký ức  

Đôi mắt buồn bạc mệnh ngóng trông theo...  

Một nén hương lòng em tưởng niệm tình nhau  

Xin an nghỉ cho người alpha đỏ!  

 

M.H.HOÀI LINH PHƯƠNG  

 

(1) Lương Châu Từ 
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NHỚ NGÀY THÁNG CŨ   
 

Nghe tiếng đàn ai dạo phím tơ 

Ngậm ngùi nuối tiếc chuỗi ngày mơ 

Sông xa thuyền giạt chưa về bến 

Chốn cũ người đi đã khuất bờ 

Một cõi hồn hoang sầu lắng đọng 

Hai hàng cây lặng đứng trơ vơ 

Bao mùa tiếp nối gây thương nhớ 

Để khách phong trần nặng với thơ 

 

Thơ vẫn theo từng bước viễn phương 

Nửa vòng trái đất, mấy trùng dương 

Chẳng quên áo trận thời chinh chiến 

Và nhớ sân chơi chốn học đường 

Có kẻ tha hương sầu mất nước 

Hận ngày lịch sử giở sang chương 

Ba mươi năm lẻ còn luân lạc 

Mái tóc xanh giờ đã điểm sương 

 

Sương đêm hiu hắt lạnh lùng rơi 

Nhớ cảnh càng thêm chạnh nhớ người 

Tâm sự mênh mang chùng hẳn xuống 

Giòng đời nghiệt ngã lặng lờ trôi 

Ôi hình ảnh cũ còn nguyên vẹn 

Mà ý thơ suông khéo vẽ vời 

Lòng đã bao lần như muốn hỏi 

Sao còn biền biệt cách đôi nơi ? 

 

Nơi ấy ra đi tận xứ này 

Nào ai cùng nhắp chút men say 

Đồng tâm thuở trước còn bao kẻ ? 

Tri kỷ bây giờ được mấy tay ? 

Thân phận lưu vong nhòa mắt lệ 

Tình người lữ thứ giạt bèo mây 

Tranh danh, đoạt lợi cùng xâu xé 

Thì cảnh đoàn viên chẳng đến ngày 

 

Ngày xưa...cùng đứng dưới cờ vàng 

Khói lửa tơi bời lúc hạ sang 

Đã chẳng sá gì bom đạn nổ 

Nào còn quản ngại nắng mưa dang 

Binh hùng nên nỗi khi tàn cuộc 

Tướng giỏi vì đâu phải rã hàng 

Đất nước thanh bình , ôi thống nhất ! 

Dân lành thống khổ khắp thôn trang 

 

 

 

 

 

 

Trang thơ viết vội lúc chong đèn 

Thơ viết chưa rồi, dạ chẳng yên 

Ý vẫn rạc rời toan gác bút 

Lời càng chua xót để sầu nghiên 

Phương xa vời vợi chìm tăm cá 

Chốn cũ cơ hồ bặt dáng quyên 

Biết đến bao giờ ta trở lại 

Tìm trong giấc mộng cũng hư huyền 

 

Huyền hoặc bao lời nói, cũng nghe 

Người đi lắm kẻ đã quay về 

Nương thân tị nạn còn say đắm 

Quên kiếp dân lành vẫn thảm thê 

Nhìn giặc tham tàn trên khắp cõi 

Mặc ai điêu đứng đủ trăm bề 

Đổi đời, mục tử lên ngôi chủ 

Dép lốp tha hồ dẫm nát quê 

 

Quê vẫn là quê lúc tuổi hoa 

Những ngày tháng cũ đã lùi xa 

Thu sang chớm có hơi may thổi 

Đông đến đâu nhìn sương tuyết pha 

Đón hạ nở bừng bao cánh phượng 

Vui xuân thưởng ngoạn mấy tranh gà 

Bạn bè ai mất, ai còn nhỉ ? 

Vó ngựa thời gian vụt lướt qua 

 

Qua rồi kỷ niệm thuở xuân xanh 

Như thể song thưa gió lọt mành 

Đã chẳng đi xa tìm gác tía 

Sao đành quên lúc ở chòi tranh 

Dẫu đem thân nọ vùi chăn ấm 

Vẫn nhớ năm nào ngủ chiếu manh 

Khúc nhạc ly hương buồn bã thế ? 

Cho lòng xao động giữa đêm thanh 

 

Thanh vắng từng đêm ở xứ người 

Bao giờ mới thấy ánh xuân tươi 

Những năm luân lạc sầu khôn dứt 

Một thuở lưu đày hận khó vơi 

Ai vẫn đợi chờ trên bến nước 

Ta đang phiêu bạt ở bên trời 

Gửi niềm tâm sự qua trang giấy 

Nghe nỗi u hoài chợt réo sôi. 

 

Nguyễn  inh Bắc
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Cuộc sống của người lính chiến  

 Địa Phương Quân và Nghĩa Quân 
 

 
 

CSVSQ Nguyễn Văn Quan - 35 

 

 Tôi sẽ không kể cho các bạn nghe những trận 

đánh hào hùng của các binh chủng Nhảy Dù, Thủy 

Quân Lục Chiến, Biệt Động Quân, Biệt Cách Dù,  hay 

các Sư Đòan Bộ Binh thiện chiến của QLVNCH, tôi 

muốn kể đến các bạn nghe về cuộc sống của các anh 

lính chiến Địa Phương Quân và Nghĩa Quân mà tôi là 

một trong những người lính chiến ấy. Từ trước tới nay, 

khi nói tới lính chiến đánh giặc hay là nói tới lực lượng 

trừ bị, mà họ quên rằng những người lính Địa Phương 

Quân và Nghĩa Quân cũng đổ xương máu của họ cho 

đất nước Việt Nam và họ cũng chịu đựng gian khổ như 

người lính Tổng Trừ Bị... mà có khi còn cực hơn nửa. 

Câu chuyện bắt đầu. 

 Sau khi mãn khỏa ở trường Sĩ Quan Thủ Đức với 

14 ngày phép và 2 ngày phép tự cấp cho hắn, hắn bắt 

đầu giã từ cha mẹ, vợ con và lên đường ra đơn vị. Trời 

tờ mờ sáng là hắn bắt đầu ra bến xe chuẩn bị về Phan 

Rang, một nơi mà hắn chỉ hình dung khi coi phim 1 

tuần trước lễ mãn khóa. Đây là quê hương của Tổng 

Thống Nguyển Văn Thiệu. Lúc đó, hắn thấy cảnh 

chiếu trên ci nê sao mà hấp dẫn, dể thương, và bình 

yên quá! Hắn tự nghĩ chọn về nơi đó có đúng như ý 

mong muốn của hắn chăng? Mặc dù Chú của hắn là 

Tổng Thanh Tra Quân Đòan 2 đã dặn hắn là chọn về 

Tiểu Khu Pleiku và chức Trưởng Ban Tổng Quản Trị 

Tiểu Khu dành cho hắn, như vậy là chữ "thọ" an tòan 

như mong ước của cha mẹ hắn. Ngày chọn đơn vị,  hắn 

đậu thứ 112 trên 1080 người, nếu hắn chọn những Tiểu 

Khu gần hay Pleiku thì quá dễ, nhưng hắn không chọn, 

mà hắn lại chọn Phan Rang quê hương của Tổng 

Thống chỉ vì cảnh đẹp nên thơ. Ôi! Ý nghĩ của một tân 

Chuẩn Úy sữa vô tư như vậy đó các bạn, và cuộc sống 

gian lao bắt đầu. 

 Tới Phan Rang gần 1 giờ trưa, hắn hỏi thăm dân 

chúng Tiểu Khu Phan Rang nằm chỗ nào? Hắn gọi xe 

ôm chở tới tiểu khu Ninh Thuận, và chuẩn bị vô trình 

diện Đại Úy trưởng phòng Tổng Quản Trị. Tới tiểu 

khu, hắn chỉnh lại quân phục đàng hòang, với lon quai 

chảo đen trên cổ áo, tay phải mang phù hiệu quân đòan 

2 trông hắn cũng oai ra phết đấy chứ. (cho mình khen 

mình chút nhé các bạn) Vào phòng Tổng Quản Trị sau 

một màn trình diện Đại úy trưởng phòng ổng hỏi: 

 - Tại sau giờ này Chuẩn úy mới trình diện tiểu 

khu? Hắn viện lý do: 

 - Thưa Đại Úy, ba tôi bệnh nên tôi nán lại hai 

ngày lo cho ông. 

 - Tất cả các Chuẩn úy đều trình diện 2 ngày trước 

rồi và đã ra đơn vị còn Chuẩn úy ra sau chỉ còn Đại đội 

129 Địa Phương Quân ở Bỉnh Nghĩa mà thôi, bây giờ 

Chuẩn úy đi xuống quận Thanh Hải là có lính Đại đội 

ra rước về đơn vị. 

 Hắn cám ơn Đại úy trưởng phòng và rời khỏi tiểu 

khu, đón xe ôm đi xuống quận Thanh Hải, tới nơi gần 

5 chiều, hắn thấy 1 anh lính Địa Phương Quân đang 

đứng bên xe ôm chờ hắn, vừa thấy hắn anh lính chạy 

chào hắn và hỏi 

 - Có phải Chuẩn úy về Đại đội 129 không? Hắn 

trả lời 

 - Phải 

 - Em tên là Tư ra rước Chuẩn úy đây. 

 Hắn ngồi sau xe ôm anh tư nầy chở hắn đi qua 

những làng mạc càng lúc chạy dần về phía núi, có 

những lúc hắn và anh lính nầy phải đi bộ vì sình lầy và 

nước ngập, sau cùng qua 1 làng chàm thì tói nơi Đại 

đội hắn đóng quân. 

 Vào tới cổng trại, hắn thấy 1 Trung úy còn trẻ tự 

giới thiệu tên là Xám, Đại đội trưởng, và 1 Thiếu úy 

tên Hiển Đại đôi phó, và 1 Chuẩn úy cao ráo đẹp trai 

tên Minh tự giới thiệu Trung đội trưởng trung đội 1, 

khóa 12 Đồng Đế, 1 Chẩn úy mang phù hiêu khóa 2/ 

73 tên Tính tự giới thiệu Trung đội trưởng trung đội 2, 

và 1 Thiếu úy tên Độ là Trung đội trưởng vũ khí nặng, 

còn Trung đội 3, và 4 chưa có Trung đội trưởng, chỉ có 

Trung sĩ nhất xử lý thường vụ trung đội thôi. Sau khi 

cơm nước xong xuôi, ông Trung úy nói: 

 - Chuẩn úy về Trung đội 3 bước đầu có gì thắc 

mắc thì hỏi Trung sĩ nhất Hùng. 
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 Hắn theo Trung sĩ nhất Hùng về Trung đội 3, về 

tới trung đội hắn thấy lính đã mắc võng trong hầm cho 

hắn rồi, tới nơi hắn leo võng và nằm ngủ thẳng cẳng 

cho tới sáng, để mặc cho Trung sỉ nhất Hùng bố trí 

quân canh gát. Ngày đầu tiên của hắn như thế. 

 Sáng hôm sau thức giấc, Trung sĩ nhất Hùng rủ 

hắn xuống làng Chàm uống cà phê, làng Chàm Bỉnh 

Nghĩa cách đồn của Đại đôi 129 ĐPQ khỏang chừng 

500m, Trung sĩ Hùng bảo bọn lính Trung đội 3 đi theo 

vài người mang theo súng đạn cá nhân và sau đó cả 

bọn đi bộ xuống làng Chàm. Họ dẫn hắn tới ngôi nhà 

tương đối khang trang nhất làng, họ nói đó là nhà ông 

trưởng làng làng Chàm. Vô tới quán chỉ có vài ba bàn 

và mấy cái ghế, chắc có lẻ ít khách thăm viếng! Cả bọn 

tìm bàn lớn cùng ngồi với nhau, gọi cà phê uống và ăn 

sáng bằng bánh mì óp-la, đang uống cà phê thì trời 

mưa lớn, Trung sỉ Hùng, nói với hắn vùng này mỗi lần 

mưa có lẽ chừng vài ngày luôn. Cà phê được đem ra 

bởi ông chủ quán, vì quán nhỏ vá ít khách, ông chủ 

làng Chàm vừa là chủ vừa là bồi bàn luôn. Bưng ly cà 

phê lên uống, nước cà phê vừa vô tới cổ họng hắn là 

hắn muốn mửa ra liền. Trời ơi! cà phê ngoài đường ở 

Sài gòn còn ngon hơn nhiều. Lúc bấy giờ, hắn cảm 

thấy những ngày bình yên ở Sài gòn đi học, đi tán gái, 

coi ci nê, dạo chơi trên đại lộ Tự Do, uống cà phê gần 

rạp Rex nghe nhạc Trịnh, thật là thần tiên. Bây giờ hắn 

mới cảm thấy mắc nợ ơn nghĩa của người lính chiến 

nằm bờ ngủ bụi, đổ xương máu hy sinh hạnh phúc gia 

đình làm bổn phận một người lính chiến gìn giữ an 

bình cho nhân dân, bổng nhiên hắn cũng cảm thấy 

hãnh diện lây. Dù sau hắn cũng bắt đầu là một người 

lính tác chiến đang làm bổn phận của mình mặc dù chỉ 

là ngày thứ hai ra đơn vị, nhìn thấy bản mặt hắn như 

vậy, T/sỉ Hùng hỏi: 

 - Bộ cà phê dở lắm hả Chuẩn úy? Hắn gật đầu, và 

hỏi: 

 - Ở tỉnh nầy có chỗ nào ca phê ngon không? 

  - Có quán cà phê Hương của Tr/tá Tiến Tham 

mưu trưởng Tiểu khu và cà phê Tùng của Tr/ tá Ba là 

nơi các sĩ quan Tiểu khu thường ra uống, khi nào rảnh 

chuẩn úy hỏi chuẩn úy Minh trung đội 1 là biết. 

 Thầy trò ngồi tán dóc cho tới 11 giờ trưa thì phải 

đi về đồn dù rằng trời mưa tầm tả trên đường về đồn. 

Nếu ai từng ở vùng quê thì biết cảm giác lầy lội và dơ 

bẩn của phân bò, dê, trâu ỉa ngoài đường và nó hôi thúi 

như thế nào, đồn hắn thì gần làng Chàm nên đại đôi 

hắn hưởng trọn mùi hôi thúi đó. Về tới đồn, Tr/úy Xám 

mời hắn ăn cơm, nói dùng cơm cho nó oai chứ chỉ có 

cơm và cá khô nướng. Hắn thấy bọn lính cũng ăn như 

thế không phải Sĩ quan là ăn uống sướng hơn lính đâu, 

lính tác chiến là như thế đó, trong bửa ăn Tr/úy Xám 

nói ổng là sĩ quan Sư đoàn 23 về, còn Th/úy Hiển và 

Th/úy Độ là thuộc ĐPQ, họ mang thẻ quân nhân màu 

đỏ, còn chúng tôi các sĩ quan SĐ thì mang thẻ màu 

vàng. Bọn hắn nói chuyện và ăn cơm rất là vui vẻ, sau 

đó hắn về lại vị trí đóng quân của trung đội 3 của hắn 

và bắt đầu những ngày tháng gian khổ của người lính 

chiến ĐPQ... 

 Sáng thứ sáu đầu tuần của tháng 11 năm 1973 đó 

là ngày đầu tiên hành quân của một Chuẩn úy sữa 

không kinh nghiệm chiến trường. Từ sáng sớm, 1 

người lính mang súng đạn dùng xe honda chở Thiếu úy 

Hiển đại đại phó đi tới quận Thanh Hải nhận phóng đồ 

hành quân, khỏang 10 giờ sáng thì Thiếu úy Hiển về 

tới đồn, Trung úy Xám đại đội trưởng kêu các trung 

đội trưởng lại và mỗi người nhận địa điểm hành quân, 

đóng chốt... Các trung đôi trưởng về lại chỗ trung đội 

của mình đóng và bảo mọi người chuẩn bị hành quân, 

đầu tiên hắn gọi Tr/ sĩ nhất Hùng và chỉ địa điểm trong 

bản đồ mà trung đội sẽ đi tới địa điểm hành quân. Vừa 

nhìn địa điểm trong bản đồ Tt/ sĩ nhất Hùng nói: 

 - Tôi biêt địa điểm này, Chuẩn úy đừng lo. 

 Hắn nghe nói vậy cũng yên tâm, và sau đó hắn nói 

Tr/ sĩ nhất Hùng tập họp trung đội 3 lại và hắn kiểm tra 

lại vũ khí, đạn dược và lương thực cho 3 ngày hành 

quân. 11 giờ sáng thì trung đội hắn bắt dầu di chuyển, 

trung đội hắn có 3 tiểu đội, tiểu đội 1 của Tr/sĩ Thành 

sẹo chỉ huy gồm 11 người, tiểu đội 2 của Tr/sĩ Lượm 

cũng được 11 người còn tiểu đội 3 của H/sĩ nhất Quản 

chỉ huy gồm 10 người còn hắn thì có 1 truyền tin mang 

máy PC 25 tên Giùm, và y tá tên Năm, còn thằng tà lọt 

tên là Tư mang lương thực cho hắn. Hắn nói lần đầu đi 

hành quân thì theo thứ tự từng tiểu đối 1,2, 3, sau đó sẽ 

thay phiên nhau sau những lần hành quân khác, hắn 

bảo lính đi ngoài đồng trống thì mỗi người cánh nhau 

10 m để tránh pháo kích chết chùm. 

 Chao ôi ! dùng con mắt thường thì thấy dãy núi 

mật khu 19 gần mà sao hắn dẫn trung đội đi gần 2 giờ. 

Cái khốn nạn cho hắn là hắn lội hành quân ở vùng hai 

mà lại mang đôi bốt đờ sô từ trong quân trường Thủ 

Đức cho nên vừa bắt đầu leo lên núi là hắn cứ vấp té 

mãi, làm lính cười quá trời, Tr/sĩ nhất Hùng bảo hắn kỳ 

sau chuẩn úy nên mua đôi giày map của Mỹ mà đi chứ 

đi bốt đờ sô lội núi không được đâu. Leo lên nửa đồi 

hắn, không biết bao nhiêu lần trèo lên lại té tuột xuống 

làm bộ trây di mới muốn rách luôn, mồ hôi thì đổ ra 

mặc dù trời không nóng, khi leo lên tới đỉnh thì hắn hết 

xí quách luôn. Có lẽ hắn còn chất thư sinh trong người 

hơi nhiều. Bây giờ thì hắn thấm thía những bài học 

hành quân trong quân trường đi bộ vài cây số lèo tèo 

trên con đường bằng phẳng mà hắn còn cảm thấy mệt 

huống chi là leo núi cao. Sau 1 lúc nghỉ mệt và nhìn 
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địa thế của núi, hắn bắt đầu phân công mỗi tiểu đội một 

phía phòng thủ và canh gác, hắn phân công giống như 

hình tam giác còn hắn và 3 người tà lọt , y tá , truyền 

tin thì ở giữa, hắn dặn mật khẩu cho các tiểu đội, khi 

ổn định vị trí xong xuôi hắn gọi máy PC 25 báo cáo 

tình hình cho Tr/ úy Xám Đại đội trưởng. Trung úy 

Xám dặn hắn nếu có bị tấn công thì gọi cho ổng liền, 

khi vừa tới nơi là thằng tà lọt giăng võng và nấu cơm 

liền, cả bọn ăn cơm chung cũng lại cá khô và cơm thôi, 

họ phải ăn trước khi trời tối vì trời tối đâu thấy đường 

vả lại cũng không thể đốt đèn hay dùng đèn pin xoi 

được vì đó là điều tối kị nhất. Những bài học trong 

quân trường mà các ông thầy là những sỉ quan tác 

chiến từ những đơn vị thiện chiến về đã giảng dạy cho 

bọn hắn, những thằng SVSQ mặt còn non chẹt, hỉ mủi 

còn chưa sạch.  Hôm nay hắn nhớ lại và hắn nói với 

lính hắn không được làm cái gì có anh sánh trong đêm 

tối vì việt cộng có thể thấy và bọn nó sẻ pháo kích, hắn 

còn hăm nếu tên lính nào mà hắn thấy làm tỏa lộ ánh 

sáng và nói chuyện thì biết tay hắn. 

 Đêm đến nằm trên võng, hắn thấy ánh sáng mờ xa 

trước mặt, đó là thành phố đang lên đèn trong rất đẹp 

vì trời rất trong, hắn đóan giờ nầy thiên hạ đang đi 

chơi, nhảy đầm cuối tuần hay chui vào các quán ba 

nhậu cho say hay vào quán cà phê nghe nhạc và tự 

dưng hắn nhớ câu nhạc "rừng lá xanh xanh cây phủ 

đường đi thành phố sau lưng ôm mộng nghĩ gì .....giữa 

rừng già tôi có thấy gì đâu, sao không hát cho người 

giết giặc trên cầu.....".  Hắn cảm thấy lạnh vì trên núi 

gió thổi và cái lạnh của núi rừng vùng hai làm buốt 

thân người của hắn, hắn cố chịu đựng hắn đâu dám 

than vì tự ái, sợ những người lính của hắn đánh giá 

thấp về cấp chỉ huy không biết chịu đựng gian khổ, hắn 

cảm thấy thèm điếu thuốc Captan cho lòng bớt lạnh 

nhưng hắn không dám vì hắn biết nếu hắn không chịu 

đựng được mà hút đốt thuốc thì rất nguy hiểm cho 

trung đội. Bật hột quẹt lên thì dễ mà sao tay hắn cảm 

thấy quá nặng, hắn biết chỉ cần ánh sáng lên là VC sẽ 

pháo vào chổ hắn và binh sĩ của hắn ngay ( đang ở 

trong điểm mật khu VC mà). 

 Hởi những người bạn sống trong thành phố, trong 

khi các bạn đi chơi, dạo phố, nghe nhạc nhâu nhẹt, ngủ 

yên ổn không nghe bom đạn có bao giờ các bạn có 

nghĩ gì giờ nầy có những người lính chiến đang nằm 

trên núi cao, trên đầm lầy sình đọng, đang thức canh 

giác giữ vững sự tự do, yên ổn cho các bạn, họ đang 

chịu đựng sự giá buốt của cái lạnh lẽo, gió thổi cắt da, 

đỉa đeo hút máu, có người ngập nước vì trời mưa tầm 

tả vẩn phải canh gác không dám bỏ vị trí phòng thủ mà 

tìm nơi trú mưa hay tìm một chỗ núp nào đó cho riêng 

họ, vì họ biết nếu họ bỏ vị trí đó chỉ 1 tít tắt thôi, mọi 

sự sẽ đổi khác và nhiều sinh mạng sẽ mất. 

 Tôi không phải là nhà văn nên không có những 

câu văn hay để diễn tả gian khổ của người lính chiến, 

tôi chỉ là 1 sĩ quan cấp thấp của binh chủng ĐPQ & 

NQ, và tôi chỉ biết diễn tả sự gian khổ của các binh sĩ 

ĐPQ & NQ mà họ đã anh dũng chịu đựng từng giai 

đọan mà tôi cùng họ chia sẻ sự đổ máu, sự sống còn, 

sự sợ hải và chịu đựng gian khổ cùng nhau không phân 

biệt giai cấp sĩ quan hay binh sĩ hay binh chủng nào đó 

và đó là ngày đầu tiên của 1 sự gian khổ bắt đầu của 1 

thằng chuẩn úy sữa của tôi. 

 Đầu tháng 12,  có sự thay đổi về đại đội trưởng 

"con đỉa " của đại đội hắn, (đại đội hắn mang phù hiệu 

nền xanh và gạch vàng vắt chéo nên hắn gọi đùa là đại 

đội con đỉa) và người mới về thay là Đ/úy Tôn thất Kỳ 

mới vừa tốt nghiệp khóa bộ binh cao cấp, ông nầy từng 

làm trung tâm trưởng trung tâm hành quân tiểu khu và 

từng là đại đội trưởng đại đội trinh sát Sư đòan 23, với 

những kinh nghiệm như thế hắn không hiểu tại sao ông 

ta bị điều về làm đại đội trưởng đại đội con đỉa của hắn 

giống như là bị đì, ( sau nầy Đ/úy Kỳ làm tiểu đòan 

trưởng 280 thần sói gần 75). Ngày bàn giao đại đội con 

đỉa giữa Tr/úy Xám và Đ/úy Kỳ chỉ trong buổi sáng, 

sau đó 1 màn giới thiệu các sĩ quan trung đội trưởng 

với Đại úy Kỳ, rồi các sĩ quan trung đội lại về chổ 

đóng của trung đội họ. 

 3 ngày sau, đại đội con đỉa phải hành quân ở quán 

thẻ thuộc quận An Phước, nhiệm vụ là bảo vệ trung đội 

pháo binh diện địa, đại đội hắn phải bảo vệ vòng ngoài 

cho pháo binh của Trung úy Minh ( trung đội PB), 

đóng ở trong rừng gần chiến khu đông mật khu nên ai 

nấy phải cẩn thận canh gác mặc dù trời mưa tầm tả 

không ngớt từ ngày di chuyển cho tới nay gần 1 tuần 

đã có 4 nguời lính thuộc đại đội hắn phải chở đi bịnh 

viện quân đội ở tiểu khu vì bị sốt rét. Lần đầu tiên hắn 

thấy lính bị sốt rét mặt mày xanh dờn, môi tím, mắt lờ 

đờ, luôn kêu lạnh quá, mặc dù đắp nhiều chân vào mà 

vẩn kêu lạnh, miệng thì run cằm cập, nếu người lính 

bịnh 2 ngày thì phải di chuyển hay sốt cao y tá đại đội 

tiêm thuốc vẫn không hết thì chở đi binh viện ngay 

không thì họ sẽ chết (cái cực nhất là phải khiên người 

bịnh từ trong rừng ra tới quốc lộ 1 vì xe cứu thương chỉ 

tải thương ở quốc lộ 1, họ không thể lái xe vô rừng tải 

bịnh nhân, lúc nầy là mùa mưa nên trời mưa tầm tả, 2 

người khiên cáng 1 người lạnh thấy mẹ, và người thì 

ướt át, thân thể thì hôi rình, sĩ quan, lính tráng đều như 

nhau, họ là lính ĐPQ & NQ nên họ không có trực 

thăng tải thương như sư đòan. Mọi thứ đều là khiêng 

cáng cứu thương, bạn thử tưởng tưởng là 2 người lính 

vai mang vũ khí khiêng cáng cứu thương và thêm vài 
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người lính đi bảo vệ gần hết tiểu đội, họ phải đi dưới 

trời mưa tầm tả đi lầm lủi 7-10 cây số trong rừng đi 

khỏang gần 2 giờ, đôi khi trược lên té xuống vì đường 

đi trong rừng vùng có nơi cao, nơi thấp... tải thương 

xong rồi lại phải lội bộ vô rừng lại) những cái cực khổ 

nầy không phải là lính chiến thì không bao giờ hình 

dung ra  sự  cực khổ như vậy. 

 Đóng quân ở trong rừng gần quán thẻ được 1 tuần 

thì ban đêm hắn nghe tiếng "cà ùm" của cọp, bà mẹ nó 

từ nhỏ tới lớn ở thành phố Sài-gòn sướng quá trời, có 

thấy ông 30 ở sở thú trong chuồng, chứ ai nghe tiếng 

ông cọp ở ngoài bao giờ. Nếu có nghe thì sợ vải đái ra 

quần luôn, hắn cũng vậy, nằm trên võng nghe tiếng "cà 

ùm" rất gần, từ lính tới quan  ai cũng sợ cả, mặc dù ban 

đêm kéo hàng rào kẻm gai phòng thủ ở ngoài mỗi 

trung đội nhưng ai nấy cũng sợ vì  nghe con cọp nó 

chạy vòng chung quanh mà ớn. Hắn sợ nên niệm bồ tát 

quan thế âm luôn miệng mà đêm thì không dám ngủ. 

 Sáng hôm sau, hắn dắt trung đội 3 đi tuần, ra tới 

ngoài hàng rào kẻm gai bà mẹ ơi hắn và lính đều thấy 

nhiều dấu chân cọp, nhìn dấu cọp thầy trò hắn xanh 

mặt, VC thì không sợ vì còn thấy và có thể bắn nhau, 

còn cọp biết nó ở chung quanh mà không thấy nó cái 

đó mới đáng sợ, vì không biết lúc nào nó nhảy ra vồ 

lấy mình, nội tưởng tượng như vậy mà thầy trò hắn 

xanh mặt phải không các bạn. Hắn cũng vậy 1 tuần lễ 

trôi qua tối nào cũng nghe tiếng "cà ùm" như vậy cả 

đại đội hắn ăn ngủ không yên, cả quan lẩn lính đều cầu 

mong lịnh hành quân mau hủy bỏ. 

 Lúc đầu cả đại đội cứ tưởng cọp có 1 con, nhưng 

mấy người lính lâu năm nói vùng nầy có 2 con cọp lận. 

1 con còn sợ thấy mồ nghe nói 2 con làm hắn và bọn 

lính còn sợ hơn, hắn hỏi Đ/úy ĐĐT làm sao bây giờ, 

ổng nói tối lâu lâu bắn vài tiếng súng, để cho cọp nó 

sợ, ổng nói khi bắn phải báo trước để khỏi lộn chạm 

địch. Có 1 hôm hắn dắt lính đi tuần về phía núi thì 

nghe mùi thúi xông lên giống như có con vật hay người 

bị chết, lần theo mùi thúi, hắn và lính thấy 1 con bò bị 

cọp ăn thịt còn dang giỡ, Trung/ sĩ Thành sẹo nói như 

vậy là có cách giết cọp rồi, ổng nói cọp ăn thịt bò 

không hết thường đi lại ăn lần nửa. Nghe thế, bọn hắn 

gài min claymore, và vài chục trái lựu đạn gần con bò 

chết, nếu con cọp lại ăn bò chết lần nửa chỉ cần vướng 

mìn hay lựu đạn nổ tung ra là cọn cọp sẽ dính máu 

ngay. Quả nhiên tối hôm đó, cả đại đại nghe tiếng nổ 

vang dội của lựu đạn và mìn, cả bọn biết là cọp trúng 

mìn rồi, nhưng vì trời tối không có ai dám đi tới chổ 

con bò nên phải chờ đến sáng. Sáng sớm, hắn dắt trung 

đội đi kiểm soát, quả nhiên thấy con cọp bị thương 

nằm gần đó nhưng chưa chết vì 4 chân của nó và thân 

mình đều trúng miểng nên con cọp không nhảy trốn 

được. Trung /sĩ Thành sẹo dùng súng M16 nã vài viên 

vào đâu cọp làm nó chết luôn. Hắn bảo thằng tà lọt lấy 

cái nanh cọp và 2 móng cọp cho hắn, thằng tà lọt dùng 

lưỡi lê đục móng cọp hoài mà không ra, chỉ lấy được 2 

móng cọp hắn cất trong ba lô định khi nào vế phép 

Sàigòn sẽ làm đồ trang sức cho con hắn đeo. Ngay 

trong ngày đó, TK biết Đại đội hắn giết được con cọp,  

Đ/tá TKT cho xe GMC vào vùng mật khu chở xác cọp 

về TK (đời chó đểu thiệt, lính bị bịnh gần chết thì 

khiêng ra tận quốc lộ 1 mới có tải thương, còn cọp chết 

thì có nguyên chiếc GMC vô mật khu chở xác cọp). 

Trên đường chở xác cọp về TK, lính cứ nghe hai bên 

hông rừng tiếng con cọp cái chạy theo rống "cà ùm" 

hoài, làm tóan lính sợ thấy mẹ. 

 Ở rừng gần 2 tháng thì hắn được Đ/úy cho 2 ngày 

phép miệng ra tỉnh chơi, hắn bảo 1 tiểu đội mở đường 

theo hắn ra gần Quán Thẻ rồi hắn đón xe đò vào thành 

phố, tới TK lơn tơn đi bộ thì thấy 2 tên sĩ quan mang 

phù hiệu Thần Long bảng tên cùng khóa với hắn hóa ra 

thằng Ướt, và thằng Linh cùng ở chung TĐ 373 Thần 

Long ở Song Pha. Cả bọn vào cà phê Hương của Tr/tá 

T. Tham mưu trưởng TK uống cà phê, hắn thấy quán 

tòan là sĩ quan và quán đối diện là của Tr/ tá T. Tiểu 

khu phó cũng đông khách lắm và tòan là sĩ quan tiểu 

khu. Hóa ra là 2 phe, nhưng quán cà phê Hương thì có 

3 cô con gái của Trung tá T. cô Hương chị lớn 19t, mới 

cặp bồ với Ch/úy Minh đại đội hắn, cô thứ hai 18t thì 

cặp bồ với Ch/úy Phước TĐ Thần Hổ 231, còn cô út là 

tên Tâm 17t  thì Ch/úy Dũng 2/73 thuộc đại đội hắn 

muốn tán cô nàng nhưng cô nàng chưa chịu. Ngồi nói 

chuyện thì thằng Ướt nói cùng khóa có mấy thằng về 

Đại Đội đóng ở phi trường như Quý 35 (942) Duy 

Minh 32 (944). Cả bọn đều ở xa nhà nên uống cà phê 

ban ngày, tối thì nhâu tại quán xong thì về KS Kim 

Sơn ngủ. Chiều ngày hôm sau, hắn đón xe đò về Quán 

Thẻ vô rừng tiếp, còn bọn thằngƯớt, Linh... thì đón xe 

đò về Song Pha. Đó là lần đầu tiên hắn được đi phép. 

 Về tới trung đội, nằm trên võng hắn cứ nghĩ về cà 

phê Hương, phải nói cà phê ngon thiệt, nhạc cũng hay 

và dàn amp-li thì hết xảy không thua gì những quán 

nhạc Sài gòn. Hán thấy hình như cô bé Tâm 17t có vẻ 

thích hắn, đang nghĩ lung tung thì có lịnh hành quân 

khẩn cấp. Cấp trên cho 1 tiếng chuẩn bị trung đôi 3 ( 

tới phiên xoay vòng) đi phục kích ở làng chài Thái An. 

Có xe sẽ chở xuống duyên đòan 27 và đổ bộ 3 giờ sáng 

vì có tin mật báo du kích VC về thu thuế và kiếm 

lương thực thêm. Xe đổ trung đội hắn xuống duyên 

đòan 27 vào nửa đêm theo kế họach, trung đội hắn lên 

hải thuyền vào lúc 1 giờ sáng tới điểm đổ quân là 3g, 

phục kíck là 4g, nhưng kế họach bị trật đường rầy vì 

hải thuyền chở trung đội hắn tới điểm hẹn là 5 g sáng, 
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ở trên biển 5 g sáng thì sáng như ngày vì mặt trời mọc, 

tới nơi hắn cho tiểu đội 1 đổ trước, tàu vừa tiến vào bãi 

cát, lính vừa nhảy xuống nước lội vô bờ thì bị CKC 

súng bắn sẻ tử trên núi bắn xuống, làm tóan Tr/sĩ 

Lượm bị thương 3 mạng, bị bắn sẻ Hải thuyền liền lui 

thuyền ra biển lại, trưởng toán hải thuyền Trung sĩ Hải 

quân hỏi ý hắn tính sau, hắn nói trên 2 chiếc hải thuyền 

có 4 khẩu đại liên 50, hắn nhờ Hải quân đổ bộ vào bờ 

biển lần nửa và trong lúc 2 tiểu đội còn lại đổ độ thì 

Hải quân cứ dùng súng đại liên bắn vào đỉnh núi phía 

CKC vừa bắn để bọn hắn đổ bộ. Trong lúc đó, súng đại 

liên mặc dù không thấy rõ VC nhưng Hải quân họ vẩn 

bắn về phía đỉnh núi như mưa rào, nhờ vậy tóan đổ bộ 

sau vào bờ an toàn. Vào tới bờ xong thì tàu Hải quân 

lui ra và quay về duyên đòan 27 luôn, còn trung đội 

hắn thì đổ quân vào rừng dừa gần làng, hắn bảo y tá 

năm băng bó vết thương cho 3 người lính của tóan 

Tr/sĩ Lượm. Họ chỉ bị thương nhẹ ở tay và chân, 1 

người không đi được phải làm cáng khiêng, rồi hắn gọi 

máy báo cáo tình trạng tổn thương cho Đ/úy Kỳ và hắn 

bảo Tr/sĩ Lượm ở lại cùng T/đội, còn hắn dắt 2 tiểu đội 

còn lại lên núi lục xoát. Lục xoát  gần 2 g nhưng không 

thấy VC, hắn bảo binh sỉ nấu ăn rồi nằm chờ ở đó gần 

tối rồi di chuyển. Hắn gọi máy báo cáo xin lịnh rút 

quân, bỏ cuộc phục kích vì bị lộ rồi, Đại úy Kỳ bảo hắn 

cứ dàn quân ở đó chờ ổng hỏi lại Chiến đòan 1 của 

Thiếu tá Quang coi làm sau. Hắn đợi gần nửa tiếng thì 

có lịnh cho rút bằng đường bộ về Bỉnh Nghĩa, sáng ra 

sẽ có quân xa chở về Quán Thẻ lại ( rút về Bỉnh Nghĩa 

là con đường gần nhứt cở 10 Km). Gần 8 g tối hắn mới 

cho lịnh trung đội rút vì rút ban ngày sẽ bị bắn sẻ  vì 

phải qua 1 bãi biền bằng cát, không có nhà cửa và cây 

cối để ẩn núp. Lúc trung đội hắn rút vế thì trời lại mưa 

tầm tả làm cho bọn hắn đã cực, mệt nhọc lại mệt nhoài 

thêm, đất cát ngấm mưa bám vào thân thể bọn hắn, 

không có áo mưa thầy trò lầm lủi đi như những bóng 

ma trong đêm, sao tang thương quá ! Ai bảo lính ĐPQ 

+ NQ là sướng, đi bộ gần 2 g sáng mới về tới Bỉnh 

Nghĩa, khi rút về bằng đường bộ hắn phải liên lạc bằng 

máy P25 liên lạc các đơn vị bạn, báo cáo trung đội hắn 

sẽ di chuyển qua vùng họ nếu có gài mìn bẩy làm ơn 

gở ra, nếu không báo cáo như vậy đơn vị bạn cứ tưởng 

VC di chuyển mà gọi pháo binh hay họ bắn nhằm là bỏ 

mẹ cả đám, chết lảng xẹt. Hắn dắt trung đội đi về qua 

bãi biển cát giống như là đi trên xa mạc Sahara. Bà mẹ 

nó hành quân gì mà không tiên liệu bao lâu tới nơi gió 

thổi ngược tàu đi sẽ chậm, 3 giờ sáng trời vẩn tối và 5 

g sáng trên biển khác nhau sáng trưng như ban ngày 

may là bị thương có 3 mạng , nếu bị chết vụ nầy mới 

lảng xẹt, đã vậy vụ lội bộ mới là khốn nạn, đi mệt bỏ 

mẹ đi được 5km hắn thấy cây M16 và 2 cấp số đạn và 

10 trái lựu đạn cá nhân sau nặng quá trời luôn ( nếu có 

ai từng đi trên cát cở 10 cây số họ sẽ thấy cặp giò của 

họ rời thân thể họ như trung đội hắn vậy) giờ nầy nghĩ 

lại mà tôi còn thấy oải... 

 Cuộc sống lính tác chiến của hắn cứ ở trong rừng 

28 ngày và hắn được ra thành phố nghỉ ngơi 48h bằng 

phép “miệng” của Đại úy Kỳ, nói nghỉ ngơi cho nó vui 

chứ lội bộ từ trong rừng ra tới quốc lộ mất hết 5h, rồi 

còn phải chờ xe đò nếu may mắn có xe đò thì cũng hết 

nửa tiếng vì xe luôn luôn đầy người, đến tối hắn ghé 

quán cà phê Hương uống cà phê và nhậu cho tới 

khuya. Hắn có tật uống cà phê đắng không đường, và 

khi hắn đến quán Hương cô bé Tâm luôn luôn ngồi 

chung bàn với hắn và hỏi hắn về cuộc sống trong rừng 

của hắn, đôi khi hắn nổ cho miểng văng luôn để làm cô 

bé ”nể hắn”.  Đôi khi hắn cũng không hiểu tại sao 

những người con gái thích hắn, hắn chưa từng nói chữ 

yêu em với những cô gái, hắn chỉ thấy thích thú những 

cô gái nầy mặc dù lúc đó hắn đã có vợ. Đôi khi hắn 

vào quán uống cà phê mà lại không có tiền, nên  

thường ghi sổ.  Khi lãnh lương thì lính ở hậu cứ đem 

tiền tới trả cho các cô nàng, thỉnh thoảng cô bé Tâm 

gởi cà phê và thuốc capstan cho lính đem vô cho hắn 

trong rừng, mổi lần như vậy kèm theo bức thư nói 

chuyện “tào lao” nhưng hắn lại thích. Hắn uống cà phê 

tới khuya và đôi khi nhậu với các bạn sĩ quan khác đến 

khi các cô đóng cửa quán thì cả bọn đưa  nhau đi ăn 

khuya, đó là 48 h của hắn ở xa Sài gòn. 

 Ngày hôm sau, đơn vị hắn được lịnh đóng quân ở 

Ô-Căm về phía bắc phi trường Phan Rang, xe quân xa 

chở đại đội hắn tới làng Đồng Mé đường đi lên Đà Lạt. 

Đại úy Kỳ chia đại đội làm 2 tóan, 1 tóan đóng quân ở 

Đồng Mé  và 1 toán khác thì vô rừng, trung đội hắn và 

trung đội Chuẩn úy Minh thì vô trước, quân xa chở bọn 

hắn đi trong rừng nhưng bọn hắn lúc nào cũng hờm sẵn 

súng trong tay vì du kích có thể phục kích bất cứ lúc 

nào. Đến nơi đại đội hắn thay thế cho đại đội khác trở 

về. Thiếu úy Hiển đại đội phó bảo hắn và Chuẩn úy 

Minh chia quân ra đóng trên đỉnh đồi, sau khi chia các 

tiểu đội vị trí phòng phủ ở trên đồi Ô Căm xong và gài 

mìn phòng thủ, hắn còn cẩn thận hơn là bảo lính lấy 

nhánh cây khô rải gần chỗ gài mìn và gài mìn chiếu 

sáng trên thân cây vì nếu có đặc công bò vào đánh đồn 

thì bị vướng nhánh cây và phát ra tiếng động thì lính 

cứ nã đại liên M60 về hướng đó thì bảo đảm địch sẽ 

chết. 

 Ngày hôm sau, hắn thấy dơ người hắn hỏi lính có 

chỗ nào có thể tắm được, lính nói dưới chân đồi cách 

đồn chừng 200 m có dòng suối có thể tắm ở đấy. Hắn 

đi xuống đồi về hướng lính chỉ mặc dầu đi tắm nhưng 

hắn vẩn mang theo cây M16 cho chắc ăn vì nếu có tao 
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ngộ với VC ở trong rừng thì có vũ khí chiến đấu dẩu có 

chết cũng không oan uổng vì mình đã chiến đấu tới 

cùng. Khi tới suối, hắn cởi quần áo chỉ mặc quần lót và 

nhẩy xuống suối, khi thân thể hắn chạm tới dòng suối 

ối cha mẹ ơi lạnh quá xá, hắn vội nhẩy lên bờ liền, hắn 

có cảm tưởng như hắn vừa tắm trong dòng suối nước 

đá vậy. Hắn tắm chỉ 5 giây, sau đó hắn lên đồi lại trong 

2 tuần lể hắn chỉ tắm có 1 lần, người hắn dơ và hôi 

hám giống như homeless, sau nầy tại chỗ nầy Đại đội 

hắn bị đặc công tấn công, nhưng nhờ hắn đi học khóa 

đặc công của VC hồi chánh về nên hắn cũng biết chút 

ít về hành động của đặc công, nên khi VC tấn công đồn 

đại đội thiệt hại nhẹ, chỉ có Thiếu úy Hiển bị cụt chân 

và Tr/sĩ Hùng trung đội phó của hắn bị cụt 2 chân, chứ 

không mất đồn và cũng nhờ h/sĩ giữ cây đại liên đã nã 

vào chỗ tiến động nên VC bị thương và chết nhiều hơn 

bên hắn vì trời tối và đã gài mìn nên không thể ra lục 

xóat được cho nên VC có cơ hội mang xác đồng bọn 

đi. 

 Sau 2 tháng ở Ô Căm, đại đội hắn về dưỡng  quân 

ở Ninh Chữ, hắn nói với Đại úy Kỳ xin ra thành phố 

chơi mấy ngày vì đại đội dưỡng quân và bổ xung quân 

số cho đầy đủ, mặc dù đại đội không đụng trận địa lớn 

nhưng trung đội hắn giờ đây chỉ còn có 15 người, có 

mấy người phải nằm bịnh viện, bị thương có, sốt rét có 

v.v . Ra tới thành phố sau khi vô quán cà phê Hương 

uống cà phê và nói chuyện với cô bé Tâm 1 lúc hắn nói 

hắn dù về Sài gòn chơi 2 ngày rồi ra lại đơn vị. Sau đó 

hắn ra quốc lộ đón xe đò về Sài gòn tới chiều tối thì về 

gần tới xa cảng có trạm quân cảnh và cảnh sát xét hắn 

mọi người phải xuống xe, khi xuống xe đi ngang qua 

trạm hắn đưa sư vụ lệnh Đại uý Kỳ ký cho đi trong tỉnh 

cho ông tr/sĩ quân cảnh, nhưng anh ta coi xong chẳng 

nói gì và nói Chuẩn úy đi đi. Về tới thành phố hắn đón 

xe ôm về nhà cả nhà ba má và vợ con hắn đều mừng vì 

đã lâu hắn không về nhà. Hôm sau vợ hắn bị cảm, hắn 

ra ngoài đầu đường mua thuốc cảm cho vợ hắn, vì hắn 

nghĩ gần nhà nên hắn chỉ mặc quân phục mà mang dép, 

ai ngờ xui cho hắn vừa mua thuốc xong ra khỏi nhà 

thuốc tây thì bị quân cảnh chận hỏi giấy tờ hắn đưa 

giấy chứng chỉ tại ngũ và sự vụ lệnh ra nhưng quân 

cảnh bắt hắn về quân vụ thị trấn vị tôi quân phong 

quân kỷ, vì là sĩ quan nên hắn được nhốt riêng không 

nhốt chung với lính, ở trong đó hắn thấy anh Tr/ sĩ 

quân cảnh tên Hùng ở gần nhà, hắn kêu lại và anh 

Hùng hỏi hắn sau lại ở đây hắn nói đi mua thuốc cho 

vợ hắn và bị bắt, hắn nói anh Hùng sau khi hết ca trực 

về nhà báo dùm cho nhà hắn và nhờ mang cho hắn đôi 

giầy map để sáng ra trình diện Đại tá Vĩnh quân trấn 

trưởng. Hắn ở thị trấn chừng nửa tiếng thì quân cảnh 

chở thêm mấy tên sĩ quan lính dù không phép về, hắn 

nằm trên giường thì thấy thêm 5 tên Chuẩn úy mang 

phù hiệu tên giống khóa hắn, 1 tên tên là Sang đui, đại 

đội 33 đóng ở Mỹ  Tho dù về và Hạnh na uy đại đội 31 

ở tiểu khu Vĩnh Long, và Nguyễn Hữu Thắng 31, và 2 

tên hơi thiếu chiều cao là Trịnh văn Việt ở Pleiku vì 

nhớ mẹ nên dù về, và Phúc tự phúc cu ky cũng ở vùng 

4 luôn. Mấy tên nầy ở tiểu khu vùng 4 ham vui, nhớ 

đào nên dù về không phép nên bị tóm. Bà mẹ nó, ở 

Thủ đức hắn đâu biết mấy tên Chuẩn úy nầy vì khác 

đại đội, nhưng ở đây thì hắn vui mừng vì cùng nhốt với 

mấy tên nầy như vậy là có bạn bè rồi. 

 Khoảng 2 giờ sau thì quân cảnh chở thêm mấy sĩ 

quan và lính, lúc nầy bên phòng nhốt lính thì đông còn 

bên sĩ quan thì có thêm mấy mạng sư đòan ”con chim 

cút”, hắn thấy có 2 tên, một là ”Điệp liên tú”, tên nầy 

bên trinh sát sư đòan chim cánh cụt, mặt lúc nào cũng 

kênh kênh mặc dù bị bắt, còn 1 tên nửa là "Tòng mu 

rùa" cũng là chim cánh cụt luôn, hóa ra tên nào cũng 

ham vui. Lạ 1 điều chỉ thấy tòan là chuẩn úy, không 

thấy thiếu úy hay trung úy gì cả, có lẽ chỉ khi còn 

chuẩn úy thì ham vui và nhảy dù không bọc còn khi lên 

thiếu úy rôi họ tự trở nên đứng đắn, đàng hòang... có 

điều lạ là hắn thấy mấy tên chuẩn úy sữa nầy lại mang 

cùng bảng tên, hỏi ra cùng khóa 8 B+C bất khuất cả, 

đêm đó cả bọn nói chuyện không ngủ luôn. 

 Sáng ra cả bọn được gọi trình diện Đại tá Vĩnh 

quân trấn trưởng, đại tá hỏi hắn: 

 - Tại sao anh dù về sài-gòn? 

 - Thưa đại tá, tôi nhớ vợ, con quá nên dù về thăm 

gia đình. 

 Vị đại tá nầy rất hiền, ổng chỉ hỏi có lệ và không 

phạt trọng cấm mấy tên chuẩn úy sữa, ổng đưa sự vụ 

lệnh và chỉ thị tất cả phải về đơn vị ngay, tên nào mà 

còn bị bắt lại lần nữa thì ổng sẽ đưa ra tòa án binh về 

tội đào ngũ và bị lột lon. Nhận sự vụ lệnh xong, hắn 

nấn ná thêm 2 ngày nữa ở Sài gòn rồi mới về đơn vị ở 

Phan rang. 

 Về tới đơn vị, hắn vô gặp Đại úy Kỳ,  chào tay 

xong nói xin lỗi cùng ông và nói lý do tại sau về đơn 

trễ, đại úy Kỳ giận: 

 - Chuẩn úy ba gai như vậy làm sau làm gương cho 

lính tráng? 

 Sau 1 tràng xổ tiếng đức dạy bảo hắn xong, ổng 

nói về kiểm sóat lại danh sách trung đội 3 cần gì bổ 

xung, cho ban 1 và chuẩn bị cho liên hoan đại đội vì có 

ban chiến tranh chính trị tới giúp vui ca hát trước khi 

đơn vị lại vô rừng . 

 Những ngày dưỡng quân cùng bọn chuẩn úy 

Minh, Tính, Dũng và hắn thường ra quán cà phê 

Hương, ban ngày thì bọn hắn uống cà phê nghe nhạc, 

chiều tối thì bọn hắn nhậu mỗi tên kêu 1 két bia 33, 24 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 155 

chai, bọn hắn uống và nói chuyện tên nào uống không 

nỗi thì gụt xuống bàn ngủ, đến khi ra về thì tên nào 

tỉnh khui hết bia rồi xối lên người của tên chuẩn úy đó, 

thường thì thằng Tính và thằng Dũng hay bị xối bia 

còn thắng chuẩn úy Minh tên nầy nhậu dữ lắm, thằng 

Dũng thì có tật nhậu bia xong là biêu diển nhai mấy ly 

tách và bình trà, làm mấy em Hương, Thư, Tâm sợ 

thấy mồ, mỗi lần như vậy mấy em nhìn chuẩn úy Dũng 

như thầy phù thủy, thằng Dũng nó đâu có biết nó cứ 

tưởng nó làm như vậy là em Tâm sẽ để ý, không ngờ 

hậu quả làm bé Tâm sợ thấy mồ. Hắn cũng không hiểu 

sau thằng Dũng nhai ly tách như vậy mà bao tử không 

có gì mới quái lạ chứ. Có 1 lần nhâu xong cả bọn 4 

thằng, Minh, Dũng, Tính và hắn đi 2 xe hon đa SS 50, 

hắn lái 1 xe chở Tính, còn Minh thì chở Dũng khi chạy 

ngang qua hòn đá bàn chiếc xe của Minh vì đường sốc, 

lại say rượu nên tắt đèn vì không thấy đường nên chiếc 

xe Dũng và Minh tông cụt đá nên 2 tên nầy ngã vào 

đống xương rồng, về tới đơn vị y tá Năm dùng đèn Pin 

để lấy những gai xương rồng từ mông đít thằng Minh 

và Dũng, bây giờ nghĩ lại thấy vui vui. 

 Ngày hôm sau đại đội hắn đi hành quân ở mật khu 

Tam Giác Sắt, gần mật khu Lê Hồng Phong của tỉnh 

Phan Thiết, mật khu nầy thường không có nước uống 

nên ta và VC đôi khi phải dành nhau nước. Đã một 

tuần rồi hắn chưa tắm rửa, người ngợm hắn dơ dáy và 

hôi hám. Sau khi đi dạo 1 vòng kiểm soát trung đội, 

hắn về ngồi trên võng lấy kính viễn vọng mới mà đơn 

vị mới cung cấp cho sĩ quan. Dùng viễn vọng kính nhìn 

về hướng Phan Thiết, hắn thấy thằng Thuyết "Huế", Lê 

Viết Hùng đang ngồi nhậu trong quán với mấy thằng 

bạn chuẩn úy khác, tự nhiên hắn thấy thèm chai bia , 

hướng nhìn về Sài gòn, hắn thấy thằng Phước "dê 35" 

đang dạo chơi với đào, gặp thằng Phúc "cuky" mới lên 

chức xã trưởng đang làm tiệc mừng lên chức, trong bàn 

nhậu hắn thấy có thằng Thắng Trần, Sơn "bạt mạng", 

Dũng "quận trưởng", Hồ Gắn, Trà thanh Long tụi nó 

đang nhậu và hát Ka-ra-ô-kê ở nhà hàng Caraven 

đường Tự do, hướng nhìn về vùng 4, hắn thấy thằng 

Ngọc 33, Hòa 31, Hòang Giang, Ngô minh Trị, Cao 

xuân Thu đang dùng máy PRC 25 tâm tình chuyện 

xưa. Thằng Ngọc nói tao mới bị thương ở chân trong 

lúc tăng phái ở Chương thiện may là nhờ ông bà độ 

nên chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi chứ không độ thì đã 

cưa chân rồi. Hưóng nhìn ra vùng 1, hắn thấy thằng Bé 

"bìm bịp" đang dắt lính lội xuối trong trời mưa tầm tả , 

nhìn về Quảng trị hắn thấy mấy thằng TQLC bạn hắn 

như Thành 34, Điệp 35, Tôn Tẩn, Hải cận đang nhảy 

đầm ở câu lạc bộ tiểu đòan thủy quân lục chiến. Sau 

năm 1973 lúc nầy chỉ có mấy lính nghỉa quân và  Địa 

phương quân là cực thôi còn lực lượng Tổng trừ bị thì 

hơi khỏe 1 chút. Bỗng hắn nghe sau thân thể hắn đau 

quá, nhìn lại thì hắn đang nằm ở dưới đất, hóa ra hằn 

nằm mơ vùng vẫy như thế nào đó rồi té từ võng xuống 

đất. 

 Tuần lễ sau đó, trung đội 3 hắn đổi về Cà ná bảo 

vệ an ninh xã vì có tin du kích sẽ về làng. Hắn dẫn lính 

lội bộ về Cà ná chiều tối thì tới nơi, sau khi bố trí trung 

đội ở trong nhà dân ( khu vực nầy rất an ninh), hắn và 

vài người lính đóng ở nhà cô C (cô nầy sau là vợ 2 của 

hắn sau ngày mất nước, hắn nghe tin cô ta lấy du kích 

nên hắn chỉ gọi cô C thôi). Những lần trước theo Thiếu 

úy Hiển Đại đội Phó về Cà Ná chơi, trong lúc nhậu 

T/úy Hiển nói: 

 - Quan ơi! mầy có muốn lấy vợ quê không? Có cô 

C chuyên thầu cá bán cho chợ ở Phan rang, 22t chồng 

chết 3 năm rồi có đứa con gái 4t, cô nàng coi cũng đẹp 

lắm. Quan chịu thì tôi kêu vợ tôi làm mai cho. 

 - Cám ơn Thiếu Úy, tôi có vợ con ở Sài gòn rồi. 

 - Đại úy Kỳ nói chuẩn úy Quan đừng lo, ở đây 

chuyện vợ hai vợ ba là chuyện thường. 

 Sau đó vợ Thiếu úy Hiển đi kêu cô C tới cho hắn 

coi mắt, chị Hiển dắt 1 cô gái còn rất trẻ đẹp theo kiểu 

nhà quê mặc áo bà ba đến, hắn thấy cô ta cũng dể 

thương hiền lành, chị Hiển giới thiệu cô ta cho mọi 

người và sau đó cô ta và chị Hiển đi ra nhà sau làm đồ 

nhậu. Có lẽ chị Hiển nói gì với cô C đó mà hắn thấy 

mặt cô ta ửng đỏ, 1 lát sau chị Hiển kêu hắn lại hỏi: 

 - Chuẩn úy Quan có chịu không? 

 - Nếu cô ta chịu thì tôi chịu 

 Sau tiệc nhậu thì hắn cũng quên chuyện ấy đi vì 

bận hành quân liên miên, sau mấy tháng gặp lại cô C, 

hắn hỏi: 

 - Anh cùng vài người lính đóng ở ngoài sân nhà 

em có được không? 

 - Không sau đâu chuẩn úy, cứ tự nhiên. 

 Tối hôm đó, cô ta và mấy cô bạn cùng hắn và mấy 

người lính đốt lửa cùng ca hát vui chơi với nhau, đến 

khuya thì lính đi ngủ cô nàng nói trong nhà còn bộ ván 

và mời hắn vào đó ngủ, lính hắn bảo hắn vào nằm ngủ 

trong đó đi bên ngòai đã có có bọn chúng thủ. Hắn vô 

nằm ở trong nhà mà gần 1 tiếng đồng hồ mà hắn vẫn 

không sau ngủ được,  bỗng 1 ý nghĩ táo bạo là hắn 

muốm tìm hiểu về gái góa mùi vị ra sao nên hắn nhẹ 

nhàng đi qua giường bên kia chỉ cách có 3m thôi, tới 

giuờng cô ta nằm hắn cũng hồi họp không kém vì sợ cô 

ta không chịu mà la lên thì mất mặt lắm, hắn vén mùng 

chui vô thì cô ta nói: 

 - Chuẩn úy vô đây làm chi? tui la lên bây giờ… 

 Cô ta nói la lên bây giờ nhưng giọng cô không lớn 

lắm, giống như thì thầm, nghe giọng như thế, hắn biết 

cô nàng sẽ không la lên, lòng hắn mừng và hắn nằm 
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yên 1 chút  thì mười ngón tay trinh sát đi thám thính ở 

2 ngọn đồi, nhưng lập tức bị địch đẩy lui và bị đánh bật 

lại nhưng đến lần thứ 3 thì hắn tiến chiếm 2 ngọn đồi 

sau khi vượt qua hàng rào áo ngực và làm chủ tình thế. 

10 tên trinh sát sau khi cũng cố và bắt đầu thám hiểm 

về phía thung lũng thì thân thể hắn gần như bay ra khỏi 

cái giường, hóa ra địch quân dùng B40 chân tống mạnh 

vào bụng hắn làm hắn muốn nghẹt thở, đau quá hắn 

nằm yên dưỡng sức chờ thời cơ tấn công mục tiêu lần 

nữa. Khỏang 10 phút sau thấy địch quân yên tỉnh, hắn 

lại gởi trinh sát đi lần nữa nhưng địch quân cứ cố giữ 

tiền đồn làm hắn chẳng biết làm thế nào, 2 bên cứ 

giằng co như thế, hắn toan dùng sức mạnh... thì hắn lại 

nghe thân thể đau quá, hóa ra là hắn bị B 40 chân bắn 

trúng bụng lần nữa, lần nầy thì hắn thấy cả chùm sao 

trên trời, đau quá, hắn cảm thấy như nghẹt thở và mệt 

mỏi, hắn tính đi về lại chiếc ván bên kia để ngủ. Cô 

nàng thấy hắn nằm yên không cụt cựa, cô ta nói thầm: 

 - Chuẩn úy có sao không? hắn quạo và nói: 

 - Có sao chứ, làm sao không có sao được !  

 Sau đó hắn và cô ta nói thì thầm tâm sự với nhau, 

hắn nói kỳ gặp trước hắn tưởng cô ta bằng lòng làm vợ 

2, nay sao lại kháng cự giữ quá, cô nàng nói mặc dù 

thấy mặt thì thích hắn nhưng muốn cô ta làm vợ 2 thì 

không trầu cao lễ hỏi cũng phải có bàn tiệc để đãi họ 

hàng chứ. Hắn cho cô C biết là hắn đã có vợ và bằng 

lòng làm vợ 2 thì những ngày phép 24h hay 48 hắn sẽ 

ở thành phố nấy còn nhiều hơn Sài gòn. Về tiệc lễ thì 

hắn sẽ nhờ Thiếu úy Hiển và Đại úy Kỳ lo giùm, 

nhưng hắn nói làm tiệc xong là ngày hôm sau phải về 

lại đơn vị ngay, cô ta bằng lòng. Sau đó thì bàn tay của 

hắn lần mò về thung lũng lần nữa, lần nầy địch đầu 

hàng và 2 bên đã làm chuyện vợ chồng….. 1 tháng sau 

thì hắn cùng Đại úy Kỳ cùng một số sĩ quan tới nhà cô 

ta để làm lễ cầu hôn và từ đó cô C trở thành bà chuẩn 

úy Quan.. 

 Đơn vị của hắn lại lưu động lần nữa, lần nầy thì 

về mật khu 22. Đơn vị hắn đã nằm trên đỉnh đồi mật 

khu 22 mấy ngày rồi, mưa gió bão bùng nằm trên võng 

mà nghe gió thổi lồng lộng, lạnh thấu xương, cả người 

ướt ẩm, chịu thấu mấy ngày như vậy thì cơn sốt rét lại 

nổi lên, hắn đã từng sốt rét vài lần nhưng chỉ uống ký 

ninh và nằm nghỉ ngơi tại chỗ, còn lần nầy thì quá 

nặng, nhiệt độ trong người thì hơn 100 F mà người hắn 

thì cứ thấy lạnh run cầm cập, hai hàm răng cứ chập vào 

nhau hoài, thằng năm y tá đắp cho hắn mấy cái chăn 

rồi mà hắn vẩn kêu lạnh, sau cùng thì nó báo tình trạng 

của hắn với Đại úy KỲ, và ổng xin xe cứu thương vô 

Bỉnh nghỉa để chở hắn vô binh viên Phan rang, Đại úy 

Kỳ cho 1 tiểu đội của trung đội 3 khiêng hắn từ đỉnh 

đồi xuống làng Bỉnh nghỉa để xe cứu thương chở hắn, 

lúc nầy hắn đã bất tỉnh và chẳng biết gì nửa, vô tới 

bịnh viện y tá và bác sĩ truyền nước biển và thuốc trị 

sốt rét cho hắn. Vài ngày sau thì cơn sốt giảm bớt, bác 

sĩ và y tá hằng ngày tiêm thuốc nên sức khỏe hắn mau 

hồi phục, nhưng ở trong bịnh viện cả ngày thì buồn 

quá, nên chiều sau 6 giờ hắn lại lẻn ra ca phê Hương 

uống. Khi hắn ra tới nơi thì mấy chị em của Hương thì 

vui, nhưng cô bé Tâm mặt mày quạo, gặp hắn không 

thèm kêu anh Quan gì hết, chả thèm nói gì tới hắn, hắn 

hỏi Hương thì bé Hương nói hắn cưới vợ mà không 

mời các cô, làm các cô giận. Thật là tin đồn mau thiệt. 

Trong lúc hắn ngồi uống cà phê và nói chuyện với mấy 

chị em khác thì bé Tâm xung phong ngồi két 1 mình, 

vẫn còn giận và không thèm để ý tới hắn. Đến ngày 

cuối cùng, hắn nói với Tâm là ngày mai hắn sẽ về lại 

đơn vị, lúc đó Tâm mới chịu tới bàn hắn nói chuyện cô 

bé nói: 

 - Em giận anh Quan lắm! anh có biết không?  hắn 

nói: 

 - Anh biết, nhưng em còn nhỏ, hãy lo học đi, một 

ngày nào đó em sẽ gặp 1 người đẹp trai hơn anh và em 

sẽ kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc. 

 - Chuyện ấy xa vời quá, em không nghĩ tới. 

 Tối đó, hai đứa nói chuyện rất lâu và ngày mai 

hắn lại vô rừng tiếp làm bổn phận thời trai lọan... 

 Vài tháng sau hắn thay đổi đơn vị mới, đó là tiểu 

đòan 280 thần sói do Đại úy Hoanh làm tiểu đòan 

trưởng, hắn nhận chức vụ đại đội phó đại đội 3 do 

trung úy Đinh tiến Trí làm đại đội trưởng. Bạn hắn 

thằng Quí 35 làm phó cho đại đội 1 sau khi đại đội nó 

đi Quảng Đức về. Hầu hết các sĩ quan từ các đơn vị đại 

đội lẻ ở tiểu khu Phan Rang chuyển về và tuyển thêm 

quân lính. Đơn vị tạm đóng quân ở phi trường Phan 

Rang chờ bổ sung quân số. Lúc nầy hắn đã lên thiếu 

úy, hắn thấy con người chỉnh chạc hẳn lên, làm việc gì 

cũng suy nghĩ kỹ  trước, không còn lốc cốc như hồi 

chuẩn úy. Đóng quân ở phi trường thì quả là nhàn hạ 

và sướng quá trời, có lần hắn xin trung úy Trí nghỉ 2 

ngày phép về Cà Ná chơi, trung úy Trí OK rồi hắn về 

Cà Ná, thấy hắn về cô C mừng lắm. Tối hắn theo cô ta 

ra bờ biển coi cô ta thầu cá, sau khi ăn tối cả hai người 

ra bờ biển coi thuyền đánh cá về, cô C chỉ lên thuyền 

coi cá và ước lượng số lượng cá trên tàu rồi trả giá 

nguyên cả tàu cá khi giá cả xong xuối, cô C chỉ ngoắc 

tay là có 1 đám con gái đàn bà gồng gánh khuân cá về 

nhà cô ta, còn cô ta chỉ làm nhiệm vụ coi cá và trả tiền. 

Từ sáng sớm hôm sau, đám đàn bà gồng gánh cá ra xe 

đò,  còn cô ta chỉ đi bộ ra tới xe đò thôi, khi ra tới nơi 

mấy anh lính Nghĩa Quân thấy cô C cứ gọi bà thiếu úy 

Quan hoài và dể dàng cho xe cá cô ta qua trạm kiểm 

soát. Như các bạn cũng biết ở làng xà quê trung sĩ đả là 
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ngon lành lắm huống chi là thiếu úy ( cho đàn em khoe 

chút xíu nhe các huynh trưởng) nghe lính gọi như vậy 

trong bụng cô ta khoái quá trời, sau hai ngày phép hắn 

trở về đơn vị. 

 Có bữa hắn nghe tin đường ống Sông Pha bị giựt 

xập, và tiểu đòan Thần long 273 chuẩn bị đi tăng phái 

cho tiểu khu Qui Nhơn, vừa nghe tin xong là trung úy 

Trí bảo hắn tập họp đại đội và cho biết tiểu đòan hắn 

lên Sông Pha thay thế cho tiểu đòan 273 của thằng 

Ướt, Thạch, Trung bạn của hắn. Khi lên tới nơi đại đội 

hắn đóng trên đỉnh đồi, nhiệm vụ ban ngày kiểm sóat 

đỉnh Đơn Dương, còn đại đội Quí thì ở dưới Sông Pha. 

Đóng quân ở Sông Pha thì sướng thật, hằng ngày thấy 

dân chúng và xóm làng, sáng thì đi bộ lại xóm nhỏ ở 

Đơn Dương uống cà phê hay đi lên Đà Lạt chơi tối về. 

 Ở đó hắn quen 1 gia đình người Qui Nhơn có 2 cô 

con gái tuổi 17 & 18, cả nhà trồng trọt. Có một buổi 

ông bác mời ăn cơm, hắn nhận lời, khi dọn cơm ra thì 

phân nửa là lát mì, phân nửa là cơm, hắn ngạc nhiên 

nhưng cô con gái nói quí thiếu úy lắm nhà em mới dọn 

cơm phân nửa khoai mì, phân nửa cơm, hắn thấy tận 

mắt dân chúng ở những vùng quê quả tình thật khổ, 

hắn nói hắn có dư chút ít gạo nếu nhà em không chê kỳ 

sau hắn bảo lính đem nửa bao gạo tới cho gia đình em, 

cô ta nghe nói mừng lắm, vì thật ra khi đóng ở đỉnh 

Đơn Dương lính tráng ít ăn cơm đại đội và tụi lính hay 

đi ké xe đò xuống Sông Pha chơi chiều tối lại đi xe đò 

lên nên đôi khi dư gạo. 

 Lúc nầy đã là gần hết tháng 3 năm 75, tin tức 

vùng hai bỏ trống làm lính tráng hoang mang. Gần cuối 

tháng ba thì hắn thấy xe đoàn quân xa ở tiểu khu Đà 

Lạt chạy xuống đậu ở cổng Đơn Dương chờ mở cổng, 

hắn nhận được lịnh tiểu đòan là không cho xe chạy 

qua, bảo họ quay về Đà Lạt, 1 bên thì không cho 

xuống, 1 bên đòi xuống, càng lúc thì càng đông kể cả 

dân chúng gồng gánh con cái mà bỏ chạy, thậm chí 

mấy gia đình gần đó thấy lính tráng bỏ đi họ cũng gom 

góp của cải bỏ đi, tiếng kêu khóc vang trời, cuối cùng 

thì 2 bên cùng chỉa mũi súng vào nhau. Hắn ra lịnh lính 

của hắn thủ 2 cây đại liên 60 ở trên đỉnh đồi, nếu các 

đơn vị khác vượt qua rào cản thì cứ bắn, cả hai bên thủ 

thế như thế cho tới trưa thì Đại tá Tự ra lịnh cho thông 

xe, vừa có lịnh xong là xe cộ đùng đùng lăn bánh như 

động đất, thiệt là hỗn quân hỗn quan lọan cào cào, 

không ra trật tự, thể thống nào cả. Nếu lúc nầy mà có 

du kích biết tin từ xa mà pháo kích vào thì thiệt hại 

không biết sao mà lường được, trong đám quân xa nầy 

hắn thấy đơn vị SVSQ (sinh viên sĩ quan) Đà Lạt cũng 

chạy xuống có lẽ khóa 28, 29, 30 và 31, là những khóa 

cuối sau nầy hắn gặp mấy thằng bạn khóa 28 và 29 họ 

ra trường non vào tháng 4 /75. cả hai khóa ra cùng 

ngày 

 Ngày 1 tháng tư 75, tiểu đòan trưởng Hoanh bảo 

các đại đội bỏ đường ống Song Pha cho Nghĩa quân 

coi và tiểu đòan về tập họp ở tiểu khu Phan Rang đi 

bằng phương tiện tự túc ( trời ơi quân đội di chuyển 

quân mà không có quân xa thì làm sao di chuyển hết 

đây ). Hắn bảo lính hắn đón xe đò về tiểu khu Phan 

Rang chờ hắn. Hắn chận xe đò và nhờ tài xế chở lính 

về tiểu khu sau khi sắp xếp cho lính di chuyển hết rồi 

hắn mới lên xe. 

 Về đến tiểu khu thì hắn thấy lính hắn còn mấy 

chục thằng, còn trung úy Trí chả thấy đâu. Lúc nầy hắn 

mới biết là hắn đã bị cấp trên lừa, mấy ông lớn đã dọt 

từ lâu, tiểu khu vắng tanh không có lính tráng gì cà, kể 

ra hắn cũng ngu thiệt, cứ tin thật là về tiểu khu tập họp 

lại quân số chờ lệnh. Lính tráng cứ hỏi: 

 - Mìình làm sau đây thiếu úy? 

 - Tụi mầy về nhà với vợ con đi, khi nào tao liên 

lạc được đơn vị tao sẽ thông báo phân chi khu xã của 

tụi bây. Bây giờ coi như đi phép đi. 

 Sau đó, hắn đón xe đò về Cà Ná. Cô C thấy hắn 

trở về Cà Ná, cô ta nói: 

 -  Trời ơi! anh về lúc nầy làm chi? Xã lúc nầy đâu 

có ai đâu? Anh trở ra tỉnh lại đi. 

 - Tỉnh còn có ai đâu mà ra, mấy ông lớn dọt hết 

rồi. 

 Hắn ra phân chi khu xã thì thấy không có ai cả, 

lúc nầy hắn thấy “teo teo”. Tối hôm đó hắn và cô C 

nằm trong gường mà chẳng ngủ được, 2 đứa nằm nói 

chuyện mà trong bụng lo âu không biết ngày mai sẽ ra 

sau, đến nửa đêm thì hắn thấy 1 họng súng AK 47 chỉa 

vô mùng và kêu hắn ra nói chuyện, hắn nghĩ thôi rồi, 

hôm nay chắc là ngày tàn của mình rồi! Trấn tỉnh sự lo 

sợ, hắn ra khỏi mùng thì thấy 3 người du kích hờm sẳn 

súng, 1 tên có lẽ là cấp chỉ huy bảo hắn: 

 - Anh đừng có lo, chúng tôi không bắn anh đâu. 

Bây giờ hòa bình rồi, đừng có đi lính nữa, ở đây lo làm 

ăn đi.  

 Lúc đó mấy tên du kích nói gì thì nói, hắn chỉ biết 

OK thôi, họ còn nói may là hắn làm sĩ quan khi về xã 

không hống hách với mọi người trong xóm, không bắt 

nạt hay dọa nạt ai cho nên cách mạng khoan hồng 

không giết hắn, họ bảo hắn yên tâm lo làm ăn, nói năng 

vài chục phút rồi họ bỏ đi. 

 Sau vài ngày hắn nghe vài anh lính của hắn (họ ở 

cà ná khỏang 10 lính và hạ sĩ quan) nói: 

 - Thiếu úy ơi! em nghe nói Trung tá Ba, tiểu khu 

phó đã ổn định tình hình và Thiếu tá Kia đã xử bắn 

mấy tay ăn cướp của, giết người. Ổng xử tử hình tụi nó 

ở Ba tháp và nghe nói tập họp quân lính lại. 
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 Hắn nghe như vậy cũng mừng và hắn tính trốn lại 

ra tỉnh. Hắn bàn với cô C rằng hắn ở đây không ổn, hắn 

sẽ về tỉnh lại và xem ý kiến của cô C như thế nào. Cô 

ta nói bảo hắn tính sau thì tính, cố gắng giữ an toàn cho 

bản thân. Sau đó hắn giả dạng như người đi làm ruộng 

muối và đi qua trạm kiểm soát của du kích, ra tới tỉnh 

xong là hắn trình diện phòng Tổng quản trị, họ bảo hắn 

về đại đội 3. Lúc nầy tiểu đòan trưởng mới là đại úy 

Kỳ,  quân số tiểu đòan lúc nầy chỉ chỉ khỏang 300 

người, đại đội hắn đóng ở quán Thẻ, hằng ngày hắn 

bảo lính đi tuần tiểu trên quốc lộ 1 và hắn gặp cô C 

hằng ngày khi cô ta đi bỏ mối cá ở tỉnh và tháp chàm. 

Thời gian nầy Tổng Thống Thiệu điều Trung tướng 

Nguyễn Vĩnh Nghi làm tư lệnh tiền phương, ở đó có 

Lữ đòan 3 Nhảy dù thay thế 1 Liên đòan Biệt động 

quân và khỏang 1 Trung đòan trừ của Sư đòan 2. Hai 

tuần sau thì VC đã tấn công phi trường Phan rang và 

hắn nghe Trung tướng Nguyễn Vĩnh Nghi và Chuẩn 

tướng Sang đã bị bắt trên đường xuống Ninh Chữ.  Tối 

15 tháng 4 thì phi trường Phan rang đã thất thủ, sáng 

ngày 16 tháng 4 trong lúc hắn đang đứng trên quốc lộ 1 

thì gặp Thiếu úy Be tiểu đòan 273 nói: 

 - Ê Quan dọt đi, VC vô tới nơi rồi. 

 Hắn chưa biết làm cái gì thì nhận được lịnh tiểu 

đoàn xuống tăng phái quận An phước của Trung tá 

Vận, ở đó có 1 phần lính và sĩ quan của lữ đòan Dù và 

liên đòan Biệt động quân chạy từ phi trường bọc đường 

tắt xuống quận An phước cùng 1 pháo đội của Sư đòan 

2 và đơn vị của hắn. Đó là trận đánh cuối cùng của hắn 

là ngày 16 tháng 4 năm 75. Phan rang thất thủ vào 

ngày 19 tháng 4 năm 75, hắn đi bộ 350 km từ Phan 

rang vừa đi bộ vừa xin ăn dọc dường cho tới ngày 1 

tháng 5 thì về tới Sài gòn. 

 Mặc dù cuộc đời lính tráng của hắn chỉ vài năm 

nhưng hắn cũng từng đổ máu của hắn tại chiến trường 

trong những trận đánh hắn tham dự, cũng chịu đựng 

gian lao nằm bờ ngủ bụi, ăn uống cực khổ, bịnh họan 

và hắn cũng chiến đấu cho tới giờ phút cuối của người 

lính chiến bảo vệ cho quê hương. Hắn không cảm thấy 

xấu hổ hay tủi nhục, hắn đã làm tròn nhiệm vụ của 

người sĩ quan tác chiến với tất cả bổn phận, trách 

nhiệm và  danh dự của 1 sĩ quan được đào tạo từ 

trường mẹ Thủ Đức. Với ý chí bảo vệ quê hương bằng 

mọi cách, nhưng thân phận hắn và những người lính 

Việt Nam Cộng Hòa chỉ là “con chốt” trên 1 bàn cờ mà 

mọi thứ được quyết định bởi những yếu tố của các 

cường quốc đã mặc cả đất nước hắn trên 1 bàn cờ thì ôi 

thôi làm sao quân đội Việt Nam Cộng Hòa có thể thắng 

được khi mà vũ khí, đạn dược, tiếp vận, tiền bạc v.v. 

đều bị giới hạn. Thất bại chỉ là ngày tháng thôi. Nhưng 

lực bất tòng tâm, hắn đành phải chịu vận nước tang 

thương làm sau cải được.  

 

CSVSQ Nguyễn Văn Quan 35 

 

 
 

  Tạm Biệt Việt Nam… 
 

Không…không… 

Tôi không muốn nói lời vĩnh biệt Việt Nam …. 

Bởi đó là quê hương yêu dấu của tôi … 

Mà từ khi bắt đầu đi học  

Tôi đã biết được quê hương tôi 

Là Việt Nam hình cong chữ S 

Không …không… Tôi không muốn  

nói lời vĩnh biệt Việt Nam …. 

Tôi chỉ muốn nói lời  

tạm biệt Việt Nam…mà thôi…. 

Vì tôi không muốn làm nguời…. 

du lịch trên quê hương mình . 

Tôi không muốn mang quốc tịch nước người  

Làm khách vãn lai trên quê hương Việt nam … 

Tôi chỉ muốn nói lời  

tạm biệt Việt Nam ….mà thôi… 

Rồi sẽ có một ngày…tôi trở về Việt Nam … 

Như đứa con xa nhà trở về … 

trong vòng tay thương yêu của Mẹ hiền…. 

Không…không…Tôi không muốn 

nói lời vĩnh biệt Việt nam….. 

Tôi chỉ muốn nói lời 

tạm biệt Việt Nam… mà thôi …. 

Việt Nam ơi….Việt Nam ơi… 

Tôi sẽ về …tôi sẽ về …. 

Thăm lại dòng sông xưa  

Thăm lại lũy tre làng … 

Thăm nơi cắt rốn chia lìa ra đi …. 

Không …không …Tôi không muốn  

nói lời vĩnh biệt Việt Nam….. 

Tôi chỉ muốn nói  

lời tạm biệt Việt Nam …..mà thôi … 

Tạm biệt ….tạm biệt …Việt nam … 

Tôi sẽ trở về….. Tôi sẽ trở về ….một ngày gần 

đây …  

Belgique những tháng ngày  

xa xứ nhớ về quê nhà 

 

Tuyết Phan 
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 Cát trưa hè thật nóng, khói hãy còn lung linh, bãi 

tranh nơi ấy đầy mìn. Anh dẫn lính đi vào. Anh và lính 

giao linh hồn cho thần tử. 

 Nhiệm vụ vượt bãi tranh bám vào sườn đồi chiếm 

lại cứ điểm 83. Nắng miền Trung nắng gắt, mưa miền 

Trung mưa dai dẳng không nguôi, rét miền Trung rét 

cào da xé thịt. Bom đạn miền Trung, bom đạn rất vô 

tình. Những viên đạn vang rền bất kể ngày năm tháng. 

Tháng đó cũng tháng năm bắt đầu vào tháng sáu, 

những tháng mà mặt trận tiếng AK nở rộ mở đường 

cho những chuổi xâm lăng cuồng ngạo tấn xuống miền 

Nam của loài ma quỷ. Những tham lam ngập đầy. 

 Anh đi vào cõi chết để miền Nam còn hấp hối. 

Anh bước những bước nhẹ vào bãi tranh tử thần để vợ 

và năm con nơi hậu cứ còn hơi thở từng ngày. 

 Anh quê người Mỹ Tho. Vợ anh, chị Diệu quê 

người Mỹ Tho. Con anh năm đứa, tuổi còn tạt lon sữa 

bò, còn hò nhau chơi đánh đũa, tóc còn cột dây thun. 

Vợ con theo anh ra ngoài đơn vị xa quê ngàn cây số. 

Lon anh lon Trung Sĩ, chức anh, anh chỉ huy mười sáu 

người. Nhiệm vụ anh, nhiệm vụ chận đứng loài ma 

quỷ. 

 Anh bước vào trảng tranh, anh bước vào vùng đất 

chết, như những vùng đất chết anh đã bước qua và 

bước ra lành lặn. Nay anh lại bước vào, có thể mai anh 

lại bước ra. Vùng đất oan nghiệt nằm ngay trên bước 

tiến bản đồ. Lệnh trên phải lấy lại cứ điểm 83. Đạn vẫn 

rền vang. Trên là đạn rít, dưới là ma, giữa là người 

chịu đựng. Anh chịu đựng hơn 13 năm ròng rã. Anh 

bước vô và ra khỏi quyển sổ tử thần 13 năm nay từng 

phút giây một. Tấm thẻ bài của anh vẫn còn dính vào 

thân thể, đâu đã tháo rời đưa lại bàn tay run run đón 

nhận trong tiếng khóc xé lòng. 

 Anh và lính tách rời nhau đi xa xa từng người 

một. Ông tử thần cầm bút gọi từng số quân. Chiến 

thuật băng bãi mìn là gọi pháo binh bắn dọn đường tạo 

khoảng an toàn. Nhưng cấp số đạn pháo binh bị hạn 

chế vì người đồng minh bỏ cuộc, bán cuộc chiến lại 

cho những thân thể hao mòn dù tinh thần vẫn còn oanh 

liệt. Trong khi phe quỷ vẫn còn hầm hừ hung hăng, có 

vũ khí của Nga Sô mọi rợ, có bộ binh tăng cường lính 

Trung Quốc giả dạng bộ đội bác Hồ. Tầu phù đã âm 

mưu thôn tính Việt Nam bằng dân số khổng lồ, bằng 

chiến thuật biển người đạp lên xác đồng đội mà xâm 

lăng. Những số tử miền Bắc, dân Tàu hơn phân nữa. 

Xác chết rồi đâu còn lật miệng hỏi mầy từ đâu, Bắc 

Kạn hay Quảng Đông hoặc Tiều? 

 Chỉ biết quê Sài Gòn chết cũng nhiều, Long 

Khánh, Kiên Giang An Cựu Cần Thơ ...những xác 

mang về giòng giống Lạc Việt tử trận giữ đất Nam, 

mảnh còn lại phân nữa của chữ S. Tụi Bắc Việt cõng 

con rắn dữ về giết gà trong một nhà. 

 Đạn vẫn vang rền nơi đất núi. Lầm lủi anh đi, 

khẩu M16 đeo trên vai mủi chỉa xuống, mắt trợn trừng 

nhìn từng kẽ hở giữa đám tranh. Tiếng ầm lớn lắm, anh 

đạp ngay quả mìn, mìn cắt đôi chân anh ngay nơi bụng. 

Tôi băng đồng chạy qua, ngày đầu ra đơn vị tôi theo 

anh học kinh nghiệm hành quân. Tôi phải chạy qua 

nhìn anh lần cuối vì anh chính là người lần đầu tôi gặp 

gỡ, vì anh chính là người lần đầu rủ tôi về nhà ăn cơm 

chị Diệu vợ anh nấu món Nam, canh chua cá Ngừ nơi 

Quảng Ngãi. Tôi biết con anh, những đứa trẻ, tôi có 

cho tụi nó kẹo mè. Tôi có ăn ở nơi đó những ngày 

dưỡng quân. 

 Băng rừng tranh chạy qua, tôi bất kể mìn ma gì 

quái nữa, tôi không cần nhìn tử thần có ngó tấm thẻ bài 

tôi. Tôi thấy anh đừng nên chết khi con còn nhỏ. 

 Nhưng người anh nám đen, đôi chân anh không 

còn đó, máu đậm đỏ nám theo mùi thuốc nổ. Tôi gối 

đầu anh lên đùi, mồi anh điếu thuốc, tôi rít một hơi thật 

dài, nuốt thật sâu vào tận phổi, giữ thật chặt những tủi 

hờn đang tiết ra. Tôi bần thần đưa điếu thuốc vào môi 

anh, anh bập bập vài hơi, anh nhìn tôi nhưng tôi biết 

anh nhìn về vợ con anh, về quê hương có giòng sông 

chảy, có đồng ruộng reo, có một thuở thanh bình. Anh 

nấc lên, anh về lại đó bằng linh hồn của người tử sĩ. 

Anh để lại đây một thân xác kiêu hùng. Anh Trung Sĩ 

Lang. 

 Thương mến vô cùng. Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, 

anh Lang ơi! 

 

 iến H i
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ĐỌC KINH LÀ VI PHẠM NỘI QUY 
 

 Theo bản tin buổi sáng thứ hai ngày 04 tháng 2 

năm 2013 do đài Little Saigon Radio phát đi từ quận 

Orange, miền Nam California, một số gia đình tử sĩ 

Việt Nam Cộng Hòa vào Nghĩa Trang Quân Đội Biên 

Hòa viếng mồ mả của thân nhân mình thì bọn cộng sản 

canh gác ở nghĩa trang cấm họ không được đọc kinh và 

nói rằng: “ĐỌC KINH Ở ĐÂY LÀ VI PHẠM NỘI 

QUY”.   

 Sự cấm đoán của bọn chúng như vậy bất ngờ đưa 

tôi trở về vùng trời của trí nhớ cách đây ba mươi tám 

năm tại trại tù Biên Hòa trước là Trại An Dưỡng của 

Quân Đoàn 3 Việt Nam Cộng Hòa.  Đúng vào dịp lễ 

Giáng Sinh năm ấy tức năm 1975 (Ất Mão) bọn cán bộ 

cộng sản Bắc Việt của Trại này cũng giáo đầu chúng 

tôi bằng câu nói như sau: “Đảng và Nhà Nước ta lúc 

nào cũng tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân và 

cụ thể là các anh đang ở trong trại này.  Tuy nhiên các 

anh phải nhớ những điều như sau là “KHÔNG ĐƯỢC 

TẬP TRUNG LẠI MỘT CHỖ ĐỂ CẦU KINH MÀ 

CHỈ CÓ THỂ CẦU KINH MỘT MÌNH MÀ THÔI.  

RỦ NGƯỜI KHÁC ĐỌC KINH C NG VỚI MÌNH 

LÀ XÂM PHẠM VÀO QUYỀN TỰ DO TÔN GIÁO 

CỦA NGƯỜI KHÁC, TUYỆT ĐỐI CẤM.” 

 Xuyên qua lời cấm đoán của cán bộ cộng sản coi 

trại giam như vậy thì hỏi xem những ai là người hưởng 

được một nền giáo dục khai phóng của miền Nam Việt 

Nam trước 1975 nghĩ gì khi chính tai mình nghe được 

bọn CHÚNG nói giống như một đám sinh vật đến từ 

một tinh cầu vẫn đang còn trong thời kỳ ăn lông ở lỗ 

như vậy.   

 Cứ theo lời nói của bọn “vẹt” này thì tín đồ vào 

nhà thờ mà cầu kinh hay vào chùa mà đọc kinh thì đều 

là vi phạm tự do tôn giáo của người khác.  Chẳng trách 

Bác và Đảng nhà chúng nó cứ bị đổ oan là không giúp 

giáo dân Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo tôn trọng tự 

do tôn giáo của người khác.  Ố la la! 

 Để giúp cho mọi công dân thi hành đúng đắn quan 

niệm về tự do tôn giáo của đảng cho nên sau năm 

1954, ở ngoài Bắc cán bộ cứ nhè hai ngày thứ bẩy và 

chủ nhật của giáo dân Thiên Chúa Giáo mà bắt làm lao 

động xã hội chủ nghĩa và họp hành vì sợ họ lại không 

tôn trọng tự do tôn giáo của người khác mà “Bác và 

Đảng” cực lực cổ võ thì có phải là lại đổ tội oan cho 

“Bác” và Đảng vốn luôn luôn “tôn trọng” không. 

 Khổ một nỗi là quan niệm của những tay Bôn Sê 

Vích Việt này chẳng ai nghe lọt lỗ tai cả cho nên giáo 

dân Thiên Chúa Giáo La Mã hay tín đồ Phật Giáo, hay 

các tôn giáo khác cứ tìm đủ mọi cách để đồng loạt “vi 

phạm tự do tôn giáo của người khác” vì họ cứ vào nhà 

thờ nghe cha giảng đạo, cứ vào chùa nghe sư giảng 

kinh, và vì quên béeng lời Bác và Đảng đã từng long 

trọng tuyên bố cho nên hay đọc kinh chung, không 

chịu ở nhà một mình, đọc kinh một mình để cho đúng 

với quan niệm tự do tôn giáo mà đảng cộng sản Việt 

Nam đã “có lòng tốt” hướng dẫn và chủ trương.   

 Có lẽ các “ông cán cuốc cán xẻng” học được cái 

lập luận ấy ở “Bác” Hồ nhà các ông cho nên cứ hả 

họng nói cho được, bất kể lý tình, bất kể sự thực, và 

bất kể những giáo quy của người ta có từ cả mấy ngàn 

năm trước trước khi có cái tên Hồ Chủ Tệt ra đời mà 

cứ đè ngửa người dân ra bắt họ phải nghe theo và làm 

theo.   “Đảng và Nhà Nước ta” hay là hay ở chỗ đó.  

Hay ở chỗ là nói càn, nói quấy, nói bậy, nói ngang, nói 

cho lọt sàng, nói cho lọt nia, nói bướng, nói cho cố, nói 

cho lấy được, nói phồng mang, nói trợn mắt, ôi những 

tên Bôn Sê Vích mắc bệnh ảo tưởng (paranoia) nặng 

hết thuốc chữa!  Ấy vậy mà điều bốn hiến pháp năm 

1992 lại bảo là để cho đảng cộng sản Việt Nam được 

quyền lãnh đạo đất nước muôn năm thì dân Việt Nam 

ta chỉ có từ chết đến bị thương mà thôi. 

 Lại cũng một lần có một anh sĩ quan tù binh hỏi 

đùa một tên cán bộ rằng “làm chủ tập thể là như thế 

nào” thì y cười và trả lời rằng là: “Làm chủ tập thể 

giống như ….các anh hiện đang sống trong một cái nhà 

như vậy thì ai cũng “làm chủ chỗ nằm của mình như 

thế là làm chủ tập thể căn nhà rồi”.  

 Hỏi tiếp rằng miền Nam sẽ được đưa vào lối sống 

như thế nào để gọi là làm chủ tập thể thì y ta nói rằng: 

“Trước đây tiền bạc gia đình nào tiêu riêng gia đình ấy 

nay làm chủ tập thể rồi thì mọi gia đình đều phải tập 

trung tiền bạc vào một nơi, thế là làm chủ tập thể về 

tiền bạc.   

 Hỏi tiếp rằng ai giữ tiền thì tên cán cuốc này nói 

rằng “nhà nước quản lý mà người đại diện nhà nước là 

cán bộ.”  

 Hỏi tiếp rằng nếu vợ con cần tiền mua sắm cái gì 

thì phải làm sao thì tên cán cuốc răng hô này lại nói: 

“Thì phải hỏi người cán bộ đại diện nhà nước xuất tiền 

cho mà mua.” 

 Nghe hai bên đối đáp như vậy chúng tôi chỉ ngồi 

bấm bụng mà cười vì anh sĩ quan tù binh chỉ muốn 

khai thác cái nói phét và nói bừa của tên cán cuốc cán 

xẻng, còn tên cán xẻng lại cứ muốn tỏ ra cho mọi 

người thấy miền Bắc xã nghĩa của y dưới sự lãnh đạo 

“sáng suốt” của Bác Hồ nhà chúng là tuyệt vời cho nên 

láo khoét hết chỗ chê. 

 Hồi ấy khi còn ở trong tù có vài anh trong chúng 

tôi nói: 
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Muốn hết buồn thì nên tìm cách nói chuyện với mấy 

tên cán ngố, bởi vì sẽ nghe được chúng nó nói phét thế 

là hết buồn. 

 Lời nói của cán bộ cộng sản tay nào cũng như tay 

nấy.. cho nên chúng ta có thể nói một câu mà không 

bao giờ nghĩ rằng mình đã lầm lẫn đó là: “cán bộ cộng 

sản chỉ là những con vẹt” vì đầu óc của chúng đã bị tập 

đoàn lãnh đạo đã dốt mà còn mắc chứng bệnh ảo tưởng 

nặng (paranoia) tột cùng “điều kiện hóa” khiến không 

còn chỗ nào để chứa lấy một tí gì gọi là nghe được cả  

 Mấy chục năm sau bây giờ khi nghe lại được 

những lời nói ấy bỗng dưng người viết cảm thấy hình 

như tất cả những nỗi ngậm ngùi và đắng cay của những 

ngày đầu sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 bừng bừng 

sống lại giống y như một vết thương tạm cho lành nay 

lại bị lũ vô luân ấy cào tung ra.   

 Đã có lần người viết nghe một anh sĩ quan tù binh 

đồng tù với mình nghiến răng nói:  

 “Đù má! Những quân cà chớn ngu si dốt nát như 

thế này mà lại là kẻ chiến thắng, đau thật!” 

 Nhân tiện nghe chuyện nay, nhớ chuyện xưa, một 

anh bạn yêu cầu tôi làm một bài thơ nói về chuyện này.  

Thành thực mà nói, tôi chẳng phải là một thi sĩ thi sỡi 

gì cả mà chỉ là một anh thợ thơ, một anh ghép chữ, 

mang tiếng nói trung thực của một người quốc gia 

không cộng sản phang thẳng vào mặt những thằng Việt 

Gian cộng sản bố láo, ăn ngang nói ngược, ăn đằng 

sóng, nói đằng gió.   Đối với cái bọn mất dậy, vô liêm 

sỉ, vô luân, táng tận lương tâm mà kẻ táng tận lương 

tâm đệ nhất nước An Na Mít lại là tên Hồ Chí Minh, 

một kẻ ăn cháo đá bát, lừa dối dân ta một cách thượng 

thừa vô liêm sỉ thì không những phải chửi mà còn phải 

lấy dao đẽo cái mặt lồi lõm mất dậy của hắn.  

 Trong bài nếu có điều gì mà người đọc không hài 

lòng vì gọi thằng gọi con không đúng với lời nói nhã 

nhặn của một người Việt Nam bình thường thì cũng 

xin “đại xá” cho, vì thực ra cái bọn mà tôi gọi bằng 

thằng chính chúng cũng không gọi ai một cách kính 

trọng cả bởi vì ngay chính vị Giáo Hoàng Thiên Chúa 

Giáo La Mã cũng bị chúng gọi là “thằng Giáo Hoàng” 

thì thưa quý vị có ai còn để cho chúng gọi bằng ông 

nữa.   Và thưa đây xin mời quý vị đọc xả hơi cuối tuần: 

 

Nghĩa trang quân đội Biên Hòa 

Việt Cộng canh gác kẻ ra người vào 

Đọc kinh cũng chẳng cho nào 

Rằng đọc thành tiếng phạm vào nội quy 

Cháu con thằng Hồ Chính Mi 

Chúng nói như vậy là “nhi” thế nào? 

Lỗ mồm khai thối ôi chao! 

Bà con phải phóng uế vào mà thôi 

Vào mồm Hồ Tặc và rồi 

Vào mồm lũ lãnh đạo tồi Việt Gian 

Chưa xong! còn lấy gậy phang 

Mấy mồm răng vẩu gẫy tan là vừa 

 

@@@@@ 

 

Mồm như cái đít vịt bầu 

Là mồm lũ “Việt cộng Tầu” chứ ai 

Lỗ mồm vừa thối vừa khai 

Nói xong lại chối, chửi hoài không xong 

Dẫu cho tát cạn biển đông  

Cũng không hết tội Hồ, Đồng Việt Gian 

Hè nhau dâng đảo, biển ngang 

Cho thằng Tầu Cộng, phải phang vỡ đầu 

Ngay đến cả thứ chó, trâu 

Cũng không ngu kiểu bồi tầu Chí Minh  

 

Vân Hải Nguyễn Xuân Hùng 

 

 
 

HÃY TRẢ TA 
 

Hãy trả ta đảo biển và sông núi 

Đó máu xương dân tộc bốn nghìn năm 

Hơn ngàn năm nô lệ vẫn hờn căm 

Máu trả máu bọn ngoại xâm phải hiểu! 

 

Mười một năm Bình Than đang tính liệu 

Gò Đống đa thấy rõ mặt anh hùng 

Trống Hà Hồi quân Hoàng Đế Quang Trung 

Quyết bảo toàn mộ bia và lăng miếu 

 

Vì nước, vì dân, tận trung không thiếu 

Chí làm trai quyết da ngựa bọc thây 

Thanh niên Việt phải kiên dũng ai ơi! 

Lúc quốc biến lấy thân đền nợ nườc 

 

Em đi sau và có anh tiến trước  

Ta hăng say đi xây lại cuỏc đời 

Hãy hét lên cho thấu đất xuyên trời: 

"Nước Việt Nam chủ tể là người Việt!" 

 

Trần Đình Ngọc 
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Thơ Ngô Minh Hằng 
 

RU CON 
  

Ru con, ai hát bên đời 

Từng câu, từng tiếng sầu rơi...Tiếng lòng ! 

À ơi, con biết hay không 

Cha con vì núi, vì sông, vì nhà 

Oai hùng lửa đạn xông pha 

Giữ gìn bờ cõi sơn hà Việt Nam 

Chẳng may vận nước lầm than 

Xâm lăng, lũ giặc bạo tàn cướp quê 

Rừng sâu, ngục thẳm tứ bề 

Cha con giặc nhốt, chưa về cùng con... 

  

À ơi, con ngủ cho ngon 

Để mai khôn lớn con còn cứu quê 

Hóa Giang, con tiếp câu thề 

Chưa tan giặc nước, chưa về bến sông! 

Cứu dân thoát cảnh khốn cùng 

Năm châu không hổ đứng trong cõi người 

Mở gương quốc sử mà soi 

Kiên cường, bất khuất là nòi Việt Nam ! 

  

À ơi, con ngủ cho ngoan 

Lời ru, tiếng mẹ da vàng, lênh đênh 

Cha nay bọt sóng đầu ghềnh 

Hùm thiêng nuốt hận, phong trần thi gan 

Từ ai bức tử giang san 

Ba miền đất nước bẽ bàng, đớn đau 

Dựng cờ quang phục ngày sau 

Tương lai, hy vọng, đặt vào nơi con.... 

  

À ơi, con ngủ cho ngon 

Ngủ say trong  giấc mộng tròn, mộng xinh 

Để mai thức với bình minh 

Vươn vai cho cuộc chuyển mình núi sông ! 

 

 
 

TƯỞNG NHỚ 
 

(Tháng Tư đau thương, xin thắp nén hương lòng, kính 

dâng những Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã anh dũng 

hy sinh cho chính nghĩa, cho Tổ Quốc Việt Nam) 

 

Lòng tôi, một nén hương, thành kính 

Xin thắp và xin tưởng nhớ Người 

Hỡi những Anh Hùng dân tộc Việt 

Máu xương Anh hiến dựng xây đời 

 

Vì yêu dân, nước nên Anh nhận 

Trách nhiệm người trai buổi nhiễu nhương 

Tôi cảm ơn Anh, tôi ngưỡng phục 

Tấm lòng son sắt với quê hương! 

 

Anh đem dũng cảm, đem kinh lược 

Chiến đấu, Anh ngăn bước giặc thù 

Nguy hiểm không sờn, không nhụt chí 

Cho dầu gục ngã giữa âm u ... 

 

Dakto, An Lộc hay Rừng Sát 

Quảng Trị, Pleime hoặc Hạ Lào 

Anh đã hào hùng trong chiến thắng 

Hào hùng trong cả bước gian lao! 

 

Hoàng Sa, Bến Hải xuôi Đồng Tháp 

Có dấu chân Anh khắp bốn vùng 

Xương máu Anh trong từng mạch đất 

Trong từng nhịp thở của non sông! 

 

Hồn Anh hoà với hồn sông núi 

Dẫu chẳng bia xanh, chẳng sử vàng 

Nhưng đã muôn đơì dân tộc Việt 

Nhớ ơn bồi đắp, giữ giang san! 

 

Trong từng giọt nước, từng thân cỏ 

Phảng phất như Anh đã mỉm cười 

Có tháng Tư nào loang máu đỏ 

Quê buồn như mắt lệ Anh rơi !!! 

 

Tháng Tư, ôi tháng Tư oan nghiệt 

Ai xé mà tan những mảnh đời 

Những gói poncho không đất phủ 

Những đau buồn muôn kiếp khôn nguôi 

 

Tháng Tư, ôi tháng Tư đau xót 

Có những người trai chết vội vàng 

Và có những người không sống nhục 

Chọn cho mình cái chết vinh quang! 

 

Anh hy sinh thế vì dân, nước 

Tôi biết ơn và thương tiếc anh 

Anh, đã Anh Hùng dân tộc Việt 

Cho dù hoang mộ có VÔ DANH ! 
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Những mẩu truyện ngắn  
 hay và có ý nghĩa 
 

ĐÀN VỊT TRỜI 
Vào những mùa đông, chúng ta thường thấy hàng đàn 

vịt trời bay thành hình chữ V, bay hàng trăm dặm từ 

Bắc xuống Nam để tìm nơi ấm cúng. 

Các nhà khoa học đã khám phá rằng những đàn vịt trời 

đó có những quy luật di chuyển rất đáng cho chúng ta 

suy gẫm về tinh thần đoàn thể. 

1. Mỗi khi con vịt vẫy cánh bay, chúng sẽ tạo ra một 

luồng gió quyện và tạo ra một hấp lực nâng con vịt bay 

bên cạnh. Như vậy, khi chúng bay theo đội hình chữ V 

thì con nọ nương vào hấp lực của con kia, chúng có thể 

bay nhẹ nhàng hơn và tăng khả năng bay xa hơn gần 

gấp đôi. 

Con người ta cũng vậy, nếu những người có cùng một 

chí hướng mà biết cách hợp quần thành những đoàn 

thể hay cộng đồng để nương tựa nhau thì dễ đạt được 

những mục đích cao cả hơn. 

2. Khi một con vịt bị xa rời khỏi đội hình thì nó sẽ cảm 

thấy bị đuối sức vì phải tự lực nên nó lại phải cố gắng 

bay vào trong đội hình để nương tựa vào hấp lực của 

những con vịt bay trước. 

Nếu chúng ta biết siết chặt hàng ngũ, không xa rời 

đoàn thể hay cộng đồng thì sẽ có lợi lớn. 

3. Riêng con vịt bay đầu đàn là không được hưởng hấp 

lực của bạn đồng hành nên nó rất chóng mỏi mệt. Khi 

nó mệt thì nó sẽ bay xuống nương vào đội hình và sẽ 

có con vịt khoẻ mạnh khác bay vào vị trí dẫn đầu. Cứ 

như vậy, thay đổi trong suốt ngày bay. 

Trong cộng đồng con người cũng vậy, vai trò lãnh đạo 

luôn luôn đuợc thay đổi tùy theo tình thế, theo tinh 

thần dân chủ. 

4. Trong khi bay, chúng thường lên tiếng kêu quác 

quác để thúc dục nhau bay theo kịp một tốc độ. 

Trong các đoàn thể, người ta phải biết nhắc nhở nhau 

để giữ vững tinh thần hay thắt chặt tình đồng đội. 

Trong quân ngũ, các quân nhân thường lên tiếng đếm 

hoặc hát để tất cả đoàn đi theo nhịp quân hành. 

5. Khi một con vịt bị đau hay bị bắn trọng thương phải 

rời khỏi đội hình thì sẽ có hai con vịt đồng hành rời 

theo để nâng đỡ và bảo vệ. Hai con đó ở bên cạnh con 

vịt yếu kém cho đến khi tự bay đuợc hoăc bị rớt chết 

thì chúng mới bỏ bay theo đoàn vịt khác. 

Chúng ta hãy suy gẫm tới tình đồng loại và những quy 

luật của đàn vịt trời mà đối xử với nhau trong cùng 

một cộng đồng hay đoàn thể. 

  

TIẾNG VANG 
Hai cha con nọ đang đi men theo triền núi. Bỗng người 

con trai nhỏ trượt chân và ngã, em la lớn lên “Ối 

chao!”. Em lấy làm ngạc nhiên khi thấy ở miền núi xa 

có tiếng ai nhái lại “Ối chao!”. 

Em tò mò la lên “Ngươi là ai?” thì em nhận lại tiếng 

nhái lại “Ngươi là ai?” Tức giận quá, em quát lên: 

“Quân đốn mạt!” thì em lại nghe tiếng nhái lại: “Quân 

đốn mạt!”. 

Em nhìn người cha và hỏi “Thế là thế nào hở cha?” 

Người cha mỉm cười và nói: “Này con hãy xem đây”. 

Nói rồi, ông nói lớn lên: “Anh hay quá!” thì nghe tiếng 

trả lời “Anh hay quá!”. Rồi ông lại la lên: “Anh tuyệt 

vời quá!” thì cũng nghe tiếng trả lời “Anh tuyệt vời 

quá! ” 

Người con ngạc nhiên nhưng cũng vẫn chưa hiểu. 

Người cha ôn tồn giảng : “Đó là tiếng vang con ạ! Khi 

có những khoảng trống rộng rãi như ta có trước mặt 

đây thì các tiếng động lớn hay tiếng nói lớn nó sẽ dội 

lại như vậy. 

Con nói những lời tức giận thì nó sẽ dội lại những lời 

tức giận, cha nói những lời đẹp đẽ thì nó sẽ dội lại 

những lời đẹp đẽ! 

Ở đời cũng vậy! đời là sự d i lại của các hành đ ng 

của ta.  hi tâm ta có lòng từ bi thì chúng ta sẽ nhận 

lại sự yêu thương.  hi ta hành đ ng những điều xấu 

thì nỗi bất hạnh sẽ lại xảy đến cho chúng ta.” 

  

TUY XA MÀ GẦN 
Có một vị hiền triết đã hỏi các đệ tử rằng: 

“Tại sao trong cơn giận dữ người ta thường phải hét 

thật to vào mặt nhau ?” 

Sau một lúc suy nghĩ, một trong những đệ tử ấy đã trả 

lời: 

“Bởi vì người ta mất bình tĩnh, mất tự chủ!” 

Vị hiền triết không đồng ý với câu trả lời, ngài bảo: 

“Nhưng tại sao phải hét lên trong khi cả hai đang ở 

cạnh nhau, tại sao không thể nói với một âm thanh vừa 

phải đủ nghe ?” 

Các đệ tử lại phải ngẫm nghĩ để trả lời nhưng không có 

câu giải thích nào khiến vị thầy của họ hài lòng. 

Sau cùng ông bảo: 

“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ đã 

không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm 

thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, 

nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức 

bình sinh để nói thật to. Sự giận dữ càng lớn thì khoảng 

cách càng xa, họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của 

họ bao trùm khoảng cách ấy.” 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 164 

Ngưng một chút, ngài lại hỏi: 

“Còn khi hai người bắt đầu yêu nhau thì thế nào? Họ 

không bao giờ hét to mà chỉ nói nhỏ nhẹ, tại sao? Bởi 

vì trái tim của họ cận kề nhau. Khoảng cách giữa họ rất 

nhỏ…” 

Rồi ngài lại tiếp tục: 

“Khi hai người ấy đã yêu nhau thật đậm đà thì họ 

không nói nữa, họ chỉ thì thầm, họ đã đến rất gần nhau 

bằng tình yêu của họ. Cuối cùng ngay cả thì thầm cũng 

không cần thiết nữa, họ chỉ cần đưa mắt nhìn nhau, thế 

thôi! Vì qua ánh mắt đó họ đã biết đối phương nghĩ gì, 

muốn gì ..” 

 

Ngài kết luận: 

“ hi các con bàn cãi với nhau về m t vấn đề, phải 

giữ trái tim của các con lúc nào cũng cận kề. Đừng 

bao giờ thốt ra điều gì khiến các con cảm thấy xa 

cách nhau… Nếu kh ng thì có m t ngày khoảng 

cách ấy càng lúc càng r ng, càng xa thì các con sẽ 

kh ng còn tìm ra được đường quay trở về !” 

  

TẠM THỜI 
Một vị thầy tâm linh nổi tiếng đến trước cửa lâu đài 

của vị vua nọ. Vì Thầy nổi tiếng rồi nên các người lính 

canh không ai chặn ông lại khi ông đi vào và tiến thẳng 

đến trước mặt nhà vua đang ngồi trên ngai vàng. 

- Ông muốn gì? – nhà vua hỏi. 

- Tôi muốn có một chỗ để ngủ trong cái quán trọ này, 

ông ta đáp. 

- Nhưng đây không phải là quán trọ, đây là tòa lâu đài 

của ta, Vua trả lời. 

- Xin hỏi bệ hạ rằng ai là sở hữu tòa lâu đài này trước 

bệ hạ? 

- Vua cha ta, Ngài đã chết rồi. 

- Và ai là sở hữu trước cha của bệ hạ? 

- Ông nội của ta, Ngài cũng đã chết. 

- Và cái chỗ này, nơi mà người ta sống một thời gian 

ngắn rồi dọn đi. Như vậy thì nó không phải là một 

quán trọ mà bệ hạ đang ở đó hay sao? 

° ° ° 

Sớm hay mu n gì tất cả chúng ta đều phải dọn đi, kể 

cả đời này và nhiều đời sau nữa! 

 h ng có gì trong cu c đời này là thường hằng, mọi 

thứ trên đời này đều v  thường. 

  

AN HƯỞNG CUỘC ĐỜI 
Ngày xưa, có vị Hoàng Đế nọ muốn ban trọng ân cho 

một người cận thần. Nhà vua phán: “Ngươi có công lao 

rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng 

ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta 

sẽ ban cho ngươi”. Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng 

đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng 

tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng 

không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một 

ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần 

chết ở trong rừng. 

Hắn lẩm bẩm : “Tại sao ta tham lam quá độ vậy, ta tận 

sức để có được nhiều đất đai. Bây giờ thì gần chết rồi 

ta chỉ mong có được một thước đất để được chôn cất 

mà thôi!” 

Hàng ngày, chúng ta gắng sức làm việc để mong có 

tiền tài, danh vọng và quyền thế. Chúng ta tận sức tới 

mức xao lãng sức khoẻ, đôi khi quên cả cuộc sống với 

gia đình, quên cả những cảnh đẹp thiên nhiên.  

Hãy sống tỉnh thức, an hưởng cái đẹp của thiên 

nhiên, tìm ra lẽ sống của cu c đời. 

  

CON CHIM BỊ MÙ? 
Nơi khu vườn anh nhà văn nọ có một cây si rất rậm 

rạp, xanh lá quanh năm. Từ phòng viết của mình, qua 

một tấm cửa kính, anh có thể nhìn thấy cây si ấy. Thói 

quen của anh là thức sớm mỗi ngày để viết, và anh vô 

cùng ngạc nhiên khi ngày nào, cũng có một con chim 

tới đâm đầu vào cửa kính phòng anh. Nhiều ngày liên 

tục, liên tục, sáng nào cũng vậy, anh đã có ý nghĩ: Phải 

chăng con chim đó bị mù? Hay bị một chứng bệnh nào 

đó? Sự lý giải không được thỏa mãn, lại nhiều ngày 

tiếp tục trôi qua. Cho tới một hôm, anh quyết định 

bước ra khỏi cửa phòng mình, đứng về phía con chim, 

đối diện với tấm kính để nhìn vào căn phòng. Anh 

không thể tin nổi vào mắt mình. Trước mắt anh là một 

cảnh tượng quá đẹp đẽ. Một cây si lung linh xanh thẫm 

in hình trên tấm kính, như thể ở một nơi nào đó thật xa, 

trong một không gian rộng hơn, sâu hơn. Và anh biết, 

con chim nhỏ bé kia đã “chán” cây si quen thuộc mỗi 

ngày của mình khi nó bất ngờ phát hiện ra một “cây si” 

khác. Nó đã đâm đầu vào đó để mong tìm tới một nơi 

đẹp đẽ hơn, lung linh hơn,… 

Đ i khi, chúng ta kh ng biết những gì chúng ta đang 

có mới là điều quan trọng, là hạnh phúc thực sự của 

chúng ta, mà chúng ta cứ đeo đuổi những chuyện 

mãi đâu đâu. 
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Bất Khuất Võ Khắc Hiệp 

 

 
 

And now, the end is here 

And so I face the final curtain 

My friend, I'll say it clear 

I'll state my case, of which I'm certain 

I've lived a life that's full 

I traveled each and ev'ry highway 

And more, much more than this, I did it my way 

 

Regrets, I've had a few 

But then again, too few to mention 

I did what I had to do and saw it through without 

exemption 

I planned each charted course, each careful step along 

the byway 

And more, much more than this, I did it my way 

 

Yes, there were times, I'm sure you knew 

When I bit off more than I could chew 

But through it all, when there was doubt 

I ate it up and spit it out 

But I faced it all and I stood tall and did it my way 

 

I've loved, I've laughed and cried 

I've had my fill, my share of losing 

And now, as tears subside, I find it all so amusing 

Just to think I did all that 

And may I say, not in a shy way, 

"Oh, no, oh, no, not me, I did it my way" 

 

What all we owe, what have you got? 

If not yourselve, then you have naught 

Just say the things that you truly feel and not the words 

of someone who kneels 

The record shows I took the blows and did it my way! 

 

oOo 

 

Cám ơn đời và cám ơn người 
 

Cám ơn em, thương rơi dòng lệ nhỏ 

Cám ơn người, chia sớt chút tơ vương 

Vừa hôm qua vui cạn chén quỳnh tương 

Nay bỗng chốc hoen mi buồn thương tiếc! 

 

Ai trong đời có hơn lần tử biệt? 

Để người đi qua hai cửa sanh ly 

Sao hóa công bày dương thế, âm ty 

Câu sinh tử ngăn đôi vầng nhật nguyệt 

 

Sáu mươi năm tiết tháo trang hào kiệt 

Hai vạn ngày oanh liệt giữ trung trinh 

Cảnh phù vân chìm nổi kiếp nhân sinh 

Thân cát bụi xuôi tay cùng bụi cát 

 

Gươm Ái Quốc từ nay trao hậu thế 

Mảnh Sơn Hà, Xã tắc nối truyền nhân 

Hồn lâng lâng nhẹ cởi áng tường vân 

Hương trầm tỏa tiêu diêu miền tiên cảnh. 

 

Lê Toàn 35 

 

oOo 

Đi thăm bạn 
 

Nam Cali, Bắc Cali, 

Sáu trăm dặm đường dài, 

Tin anh trong cơn hấp-hối, 

Vội-vã lái xe suốt đêm, 

Mong còn gặp nhau lần cuối, 

Trước giờ đôi ngã phân-ly. 

 

Xếp bút nghiên theo binh nghiệp, 
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Chúng ta chung một mái trường, 

Chiến trận sôi tràn máu lửa, 

Nào có nản lòng chí Trai, 

Gông tù, cải tạo, khổ ải, 

Lòng yêu nước vẫn hiên ngang! 

 

Bây giờ mầy nằm hấp-hối, 

Không ăn, không uống, đớn đau...... 

Đâu phải thằng Hiệp hôm nào, 

Còn yêu đời, còn ca hát, 

Còn uốn éo bài Không tên, 

Không lẻ đó là lần cuối??????? 

 

Xin chớ vội bỏ ra đi, 

Ráng chờ nhau một lần cuối, 

Dù thân xác đã rã rời, 

Nhưng tâm-linh đầy chí-khí, 

Người Lính Việt-Nam Cộng-hòa, 

Hiệp ơi, chí hùng nào tử?????? 

 

Xin Ơn Trên phép nhiệm màu! 

Xin Ơn Trên phép nhiệm màu!!!!!! 

 

 Long 341 
 

oOo 

 

Khóc BK Võ Khắc Hiệp 
 

Cùng cố BK/Võ Khắc Hiệp, 

Cùng những Đồng Môn Bất Khuất rất thân quý, 

 

Hồ Thanh Danh đã theo sát bệnh tình của BK/VKHiệp 

qua từng mỗi một Email tường trình của những Đồng 

Môn SJ. Tôi chỉ biết dâng lời nguyện lên Đấng Chí 

Tôn của tôi để thêm sức mạnh cho VKHiệp mà chịu 

đựng cơn hành hạ của vi khuẩn ung thư và xin cho 

BK/Hiệp cũng như những người thân yêu nhất biết 

chấp nhận những gì đang và sẽ xảy ra cho Võ Khắc 

Hiệp cùng gia quyến. 

 

Giờ thì... thôi..."xong rồi" lúc 4 giờ sáng SJ hôm nay, 

thứ bảy 20/08/2011! 

Mỗi con người có một định số. 

 

Khóc vì trong Hội Ngộ 40 Năm sẽ phải mất đi 1 BK! 

Mừng cho Đồng Môn BK mình không còn đau đớn 

nữa! 

Xin đứng nghiêm trang cúi đầu tiễn bạn về Chốn Vĩnh 

Hằng! 

Xin đưa tay chào nghiêm chỉnh "Đệ Ngũ Đẳng Bảo 

Quốc Huân Chương"! 

Xin chuyển lại lời chia buồn của gia đình tôi đến 

những người thân yêu nhất của VKHiệp 

Tâm thành cám ơn những chân tình của mỗi một Bất 

Khuất xa gần, nhất là những BK tại SJ đã tận lòng với 

Võ Khắc Hiệp về những lá thuốc (cầu mong kéo dài 

cuộc sống của BK mình), những ủi an đến với 

VKHiệp, những lo toan cho sức khỏe (lên xuống) lúc 

còn sinh tiền và những chuẩn bị cho việc "hậu sự". 

Tôi rất hãnh diện và trân quý những nghĩa tình chân 

thật đó của những người Bất Khuất của tôi. 

Võ Khắc Hiệp ơi, xin hãy nhận tâm tư tống biệt này 

bằng lời cầu nguyện âm thầm của tôi. 

Vĩnh biệt Đồng Môn Bất Khuất!!! 

 

Hồ Thanh Danh 313-3 

 

oOo 

 

Bạn bè tôi! 
 

Tôi xoay người, vói tay tìm đồng hồ, xem giờ. Con số 

3:16 hiện rõ trên khung ánh sáng màu xanh. Khu chung 

cư, giờ này người đi làm xa, thức dậy, rời nhà đi làm. 

Chốc chốc lại có tiếng chân người trên hành lang, tiếng 

cửa đóng mở. 

 

Tối hôm qua, trước khi đi ngủ, tôi điện thoại sang Cali 

thăm tin Hiệp. Đọc tin, biết tin, lại muốn gọi để thăm 

tin bạn mình! 

Gọi Long, nhà Long đang có nhóm BK Nam và Bắc 

Cali đang họp mặt, chờ mãi không nghe tiếng cell của 

Long reng hay báo đường dây đang bận. Gọi Phúc 32 

cũng thế, đầu bên kia yên lặng vô tuyến. 

- Cái thẻ này "dỏm" quá! 

Cầm cái thẻ, tôi phân vân, định lấy xe đi mua hiệu 

khác. Ở xa, tôi không gọi viễn liên thường, nên dùng 

thẻ và không biết nhiều số điện thoại. Chợt nhớ ra Việt 

có mặt ở Bắc Cali, tôi thử gọi cầu may. May thay, liên 

lạc được. Nghe tiếng các bạn mình xung quanh, tiếng 

Phước Riệu, chắc ngồi gần Việt, vang vang rõ nhất. 

Đã biết sức khoẻ bạn mình chắc chắn không thể nào 

hồi phục, nhưng vẫn muốn và ao ước được nghe từ các 

bạn có đi thăm Hiệp hôm nay, sẽ cho tôi biết chút tin gì 

đó, gọi được là niềm tin, hy vọng. Hy vọng bạn mình 

được ơn trên nhiệm mầu ban phép lạ, còn cứu trị được. 

Nhưng tin về Hiệp cũng thế, rồi vẫn đen tối đớn đau. 

 

"And now the end is near 

So I face the final curtain" 
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Chiều hôm qua, tôi ngồi nghe lại Paul Anka hát hoà âm 

với giọng của Frank Sinatra. 

My Way, kể lại câu chuyện của một người sắp từ trần. 

Anh sẵn sàng, như một đời đã chấp nhận, trách nhiệm, 

đối đầu với thử thách…và anh vẫn bất khuất, đừng 

thẳng, giữ được tình thương, lòng mến phục đã dành 

cho anh.  

 

"Yes! he stood tall 

He did it! He did it his way! " 

 

Paul Anka viết cho bạn mình hát,và Frank Sinatra đã 

nổi tiếng với My Way. 

Nay anh hát, hoà âm cùng giọng của bạn mình, Frank 

Sinatra, nhưng bạn mình đã ra đi vĩnh viễn. 

 

Câu chuyện, lời nhạc, nghĩa tình, tình bè bạn, bạn bè 

tôi, mắt tôi cay xót. 

 

Bạn bè tôi! 

Mới năm ngày trước, khi nhận tin S…O…S… của 

Dương. Bạn bè mình bên Bắc Cali báo tin đang lo tìm 

thầy…tụng kinh cho Hiệp. Sáu giờ chiều. Tôi phone 

Hiệp, hỏi thăm Hiệp và rất mừng khi nghe chị Hiệp, 

cho biết sẽ đưa điện thoại sang Hiệp. 

Tôi còn được nói chuyện với Hiệp! 

Tôi nghe reo vui trong lòng và thấy rất an tâm khi có 

tiếng Hiệp loáng thoáng, nói với bạn bè chung quanh: 

- Tao uống ......cả chục viên thuốc!..... 

Tiếng bạn mình còn "khoẻ" lắm, rồi Hiệp nói chuyện 

với tôi: 

- Hi! khoẻ hong? 

- Hello! Hiệp đấy hả? 

- Tính đây Hiệp! 

- Hi! khoẻ hong? 

Không biết chắc là Hiệp nhận ra mình nhanh lẹ như 

vậy, tôi nhắc lại: 

- Tính đây Hiệp. 

- Biết! Hi! Khoẻ hong? 

Nghe tiếng Sơn nói chuyện gần đấy: 

- Có anh em mình quanh đấy hả Hiệp? 

- Ừa, có...có Sơn, có Dương, ... 

Thăm hỏi, chuyện trò ngắn một lúc, tôi để Hiệp nghỉ 

ngơi. 

Tôi thấy an tâm, ít nhất Bất Khuất mình chưa mất ngay 

một chiến hữu, bạn mình, bèn vào máy gỏ ít hàng hồi 

âm: 

"…..Nghe giọng nói thì (chắc) chưa cần tìm Sư Thầy 

lúc này! 

Câu mong bạn mình được nhiều Ơn Phước, sớm bình 

phục để về nhà gỏ i-meo tiếp…" 

 

Tôi nhớ Hùng. 

Ngày hay tin bạn mình bị bạo bệnh. Phúc cho biết, thời 

gian còn lại của Hùng chỉ là tháng, ngày mà thôi. Tôi 

điện thoại về Việt Nam thăm Hùng, hỏi chuyện thuốc 

men, trị liệu. 

Hùng cười hề hề: 

- Có, có chứ tao có uống thuốc đều đều, có điều tao cứ 

uống lộn thuốc. 

- Mày nói sao,…sao lại lộn thuốc?! 

Biết tôi ngạc nhiên, không hiểu. Hùng cười ha hả: 

- Ừ ! thì tao uống lộn thuốc …rượu trắng ấy mà! 

Trời thần ơi, thế thì hết ý! Bạn tôi bị gan hành, vẫn 

uống men nhiều hơn thuốc?! Hùng đùa với tôi cho vui. 

Thế đấy, bạn tôi trước lúc chia tay vẫn an nhiên vui 

đùa. Rồi tin buồn đến Bất Khuất, không mấy ngày sau 

đó. Lá quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Phúc làm cho cho 

bạn. Nhìn hình ảnh bạn mình ôm giữ lá quốc kỳ trên 

ngực, lần sau cùng. Bạn bè tôi với khăn xanh Bất 

Khuất, chào tiển biệt.  

Tôi không ngăn được nước mắt. 

Tiếng nói, tiếng cười của Hùng còn nghe đó, nhưng 

bạn mình đã mất. 

 

Trăn trở mãi, không ngủ lại được. 

Có tiếng điện thoại, tôi ngồi tốc dậy. 

Ngoài trời vẫn còn bóng đen của đêm. Điện thoại giờ 

này, chắc là tin không bình thường. Tôi bật sáng đèn, 

lấy điện thoại. Điện thoại từ Cali! 

Tôi nghe tim đau thắt, khi nghe tiếng Phúc gọi tên tôi. 

- Phúc gọi! 

Tôi bảo thẫn thờ nói với nhà tôi. 

Vẫn biết chuyện phải đến, sẽ đến. Tôi lặng người nghe 

bạn tôi báo tin Hiệp "Đầu Bạc" đã rời chúng tôi, lúc 

3:38 sáng. 

 

Bạn bè còn đó. Chiến công anh còn đó. Anh đã được 

thăng cầp Cố Trung Uý từ năm 1974. Tổ Quốc Tri Ân 

trên Bảo Quốc Huân Chương. Rồi anh sống sót, trở về. 

Họp khoá lần trước, nghe anh ca hát. Mới Hội Ngộ 

tháng vừa qua, bạn tôi vui khoẻ chuyện trò, siết tay 

nhau hẹn nhau Hội Ngộ 40 năm Bất Khuất. 

 

Nhưng không, lần này bạn tôi đã thật sự ra đi. 

Định mệnh sao quá khắc nghiệt! 

Bất Khuất mất thêm một người bạn, một chiến hữu anh 

hùng. 

 

Sắp hết tháng tám, ngày đang ngắn lại. Ánh ban mai 

đến muộn và tan mất trong bóng đêm nhanh hơn. Mùa 
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thu sắp đến. Lá héo vàng, buông rơi. Vẫn biết kiếp 

người, rồi cũng một lần phải chia tay nhau vĩnh viễn. 

Nhưng tiển biệt nào cũng lưu lại luyến tiếc xót thương. 

 

Bạn bè tôi ơi! 

Tiển bạn đi an nghỉ: Bình An! 

 

B  Tính 323 

 

oOo  

 

Hiệp tạm biệt Bạn Hiền 
 

giờ nầy mầy sắp đi vào vùng miên viễn. 

tụi tao ở lại ngậm ngùi nhớ thương. 

còn đâu cuộc nhậu ngày họp khóa. 

dô, dô, dô cạn hết chai, nào cạn tình bạn. 

 

thôi đi đi đừng lưu luyến nữa. 

tiễn mầy đi tao làm thơ không vần điệu. 

mặc lệ tràn tao đánh máy tiễn mầy đi. 

biết làm sao khi không giữ đựợc mầy. 

 

thôi thì chúc mầy đi được bình yên. 

phương xa đó không còn đau với khổ. 

cũng chẳng vui cũng chẳng có buồn 

mọi người ai cũng có vé 1 lần thôi 

 

ngày họp khóa tới chắc chắn mầy vắng mặt. 

tụi tao sẽ nhắc nhở mãi về mầy thôi. 

 

tạm biệt mầy 

 

Quan âm 

 

oOo 

 

Thơ cho bạn ! 
 

Bạn đã về. 

Về với mênh mông 

Bỏ lại sau lưng cõi đời bẩn chật 

Bỏ lại nhân gian những điều được mất 

Suốt một đời lẩn quẩn thật hư 

 

Cuộc chơi rồi cũng hóa phù du 

Đi trăm nơi vẫn quay về chốn cũ 

Cánh chim xa rừng nhớ thương về tổ 

Cội cành xưa còn đó dấu chào đời. 

 

Xa cuộc đời . 

Bạn đã xa xôi...  

Còn đâu những chiều say ngất ngưỡng 

Quán bên đường thơm mùi khô nướng 

Uống cạn bình chưa rõ mặt cơn say 

 

Có những đêm thức trắng thật dài 

Vườn ký ức hồn lang thang cô độc 

Bạn nuốt khói thấm bạc từ chân tóc 

Nặng hai vai gánh nợ tang bồng. 

Bạn đã về,  

về nguồn cội dòng sông 

Suối nước xưa hát lời ru của mẹ 

Câu ca dao bây giờ trôi lặng lẽ 

Kết thành sao soi kiếp một con người 

 

Dừng bước giang hồ. 

Bạn đã thảnh thơi. 

Chuyện áo cơm cũng tan thành sương khói 

Trần gian ơi! 

Gió bốn mùa vẫn thổi 

Không còn ai trách 

Bạn đi... 

Sao chưa vẹn câu thề!? 

 

PS (sánhphạm) 

 

 
 

Bài điếu văn tiễn biệt  
  VÕ KHẮC HIỆP 
 

Đây là nguyên bản điếu văn đoc trước linh cửu Võ 

khắc Hiệp, được đọc trước linh cửu, trước quan khách, 

và anh em bất khuất có mặt tại buổi lễ. 

Xin cám ơn tác giả các trích đoạn: 

- BK Lê Toàn 

- Chị Phạm Sánh 

- BK Ngươn Long 

- BK Nguyễn Phúc 

 

Cùng các thân nhân, quyến thuộc của bạn. 

Cùng các chiến hữu, anh em chung màu cờ, chung 

giòng máu BẤT KHUÂT........ 

Cùng VÕ KHẮC HIỆP, người bạn của chúng ta, người 

thân cúa gia đình, và những người yêu quí của bạn..... 

 

Chúng tôi biết, bạn đang nằm đó, đang mỉm cười, đang 

thanh thản bình yên cùng chúng tôi từ biệt nhau lần 

cuối cùng.. 
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Bạn đã sống một cuộc đời đầy sóng gió dữ dội của tuổi 

thơ, đã ngang tàng, không ỷ lại, dựa dẫm vào hào 

quang thế lực của gia đình. 

 

Bạn đã cùng chúng tôi, đếm bước quân hành, chan mồ 

hôi, và nước mắt, cùng xẻ chia gian lao khổ cực ngày 

chúng ta còn trai trẻ, nhọc nhằn nơi trường đời trường 

BỘ BINH THỦ Đ C, và đã cùng chúng tôi, mang tên, 

mang giòng máu BẤT KHUẤT của khóa 8/72 B+C 

THỦ Đ C tuyệt vời. 

 

Bạn đã cùng chúng tôi, bạn bè BK, đã cùng các đàn 

anh, các niên trưởng, xả thân làm trọn nhiệm vụ, bổn 

phận với non sông, với TỔ QUỐC VN thân yêu, mà 

tiếc thay, với bàn tay nhỏ bé, chúng ta đã không thể giữ 

vững được thành trì, để cùng nhau, chúng ta ngậm ngùi 

mang kiếp sống lưu vong... Ngày đó, bạn đã hơn 1 lần, 

được TỔ QUỐC GHI ƠN bằng ĐỆ NGŨ ĐẲNG BẢO 

QUỐC HUÂN CHƯƠNG và lên lon giữa hai hàng nến 

thắp sáng lung lịnh. 

 

Bạn đã làm 1 người cha yêu kính, thầm lặng đầy 

thuơng yêu kính trọng của những người con thơ, Bạn 

đã là người chồng, chia xẻ ngọt bùi, đắng cay bên 

người bạn đời đang long lanh hàng nước mắt, nức nở 

ngẹn ngào vì tiếc thuơng. 

 

Hãy nghe đi Hiệp, tâm tình 1 người vợ Bất khuất, gởi 

lời thơ vượt trùng dương, dùng thơ thay lời, trải nỗi 

lòng người vợ hiền của bạn: 

 

Người vợ hiền với tháng ngày kiên nhẫn 

Hờn trách giòng sông chảy mãi không ngừng 

Nước cuốn trôi nhòe mắt lệ rưng rưng 

Nhìn cõi hư vô , lòng người dợn sóng..... 

(Phạm Sánh ) 

 

Bạn đã là người con, người anh, người em trong gia 

đình yêu quí, họ đang ở đây, bên bạn, cha, mẹ, anh chị 

em đang nhìn bạn trong yên bình, không còn đau đớn, 

không còn khắc khoải lo toan trong cuộc sống. 

 

Bạn đã hát cho chúng tôi nghe những bài ca yêu quê 

huơng, yêu cuộc sống, yêu tình người trong những 

ngày đại hội Bất khuất, hãy để chúng tôi gởi lại bạn 

những tâm tình thuơng tiếc qua những vần thơ của Lê 

Toàn. 

 

Vừa hôm qua, vui cạn chén quỳnh tương 

Nay bỗng chốc, hoen mi buồn thuơng tiếc... 

 

Và có về nhắp cùng chúng tôi ly rượu cuối với Nguyễn 

Phúc 

 

Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu 

Biết mấy ngàn ly cho trọng nghĩa trọn tình 

Ly này gặp gỡ anh em 

Ly này nhớ thuơng những thằng quá cố 

Ly này uống cho những thằng chưa tìm ra bến đỗ 

Còn lang thang không cửa không nhà 

Ly này cho những thằng tan nát thịt da 

1 phần thân thể vùi vào lòng đất mẹ...... 

Ly này cho các niên trưởng của vài thế hệ 

Đi qua cửa ngõ Tiểu đoàn 3..... 

 

Hãy ngồi với chúng tôi một lần cuối, nếm vị cay nồng 

chếnh choáng tình bạn của Ngươn Long 34 trách than 

bạn bỏ cuộc chơi 

 

Rót nữa đi, 1 chén sầu 

Mi`nh tao độc ẩm giữa canh thâu 

Mềm môi , rượu đắng nghe lòng nghẹn 

Bạn bè đây, sao mày bỏ cuộc chơi ??? 

 

Các bạn bè BK, các bạn hãy cúi đầu, đặt bàn tay trên 

trái tim mình để chào 1 lần cuối, để dâng hết cho bạn 

những tình cảm nồng ấm, yêu thuơng.......và bạn có 

nghe không? Những nhịp đập khắc khoải của những 

trái tim, những con người tóc đã điểm sương, nhưng 

giòng máu còn bất khuất, còn tuôn chảy nhiệt tình như 

ngày nào, khi chúng ta còn trẻ, bước vào chiến chinh, 

tuổi đời vừa mới chớm đôi mươi... 

 

Vĩnh biệt bạn, hãy ngủ yên, hãy chờ đón ngày chúng ta 

sẽ gặp lại nhau bên suối vàng, và từng người trong 

chúng tôi, sẽ cùng bạn quên đi hết những âu lo, muộn 

phiền, và cùng quên đi 1 kiếp sống lưu vong trong 1 

khoảnh khắc của cuộc đời, bạn nhé... 

 

1 bóng cò bay, 1 bầy lạc giọng 

1 tiếng thơ bưông, lay động đến bàng hoàng 

Lòng chợt thấy, đời người qua rất vội 

Trời bình minh, thoáng hiện bóng hoàng hôn 

Mùa vui xưa, rượu thắm đẫm say hồn 

1 chiếc lá , thênh thang về với cội........ 

( Phạm Sánh) 

 

Vĩnh biệt bạn 

Đại gia đình Bất  huất 
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Kỷ niệm quân trường 
 Lễ Mãn Khóa 
  

 
 

Đêm chiêu hồn tử sĩ 

 

Hai hàng phi lao dọc theo sân Vũ Đình Trường uốn éo 

vang rền lên những bước chân rì rầm kiêu hùng của 

hàng ngàn linh hồn các khóa đàn anh đã vùi thây trên 

đất mẹ, nay đang tìm đường về trường cũ chứng kiến 

khóa đàn em nối bước theo sau. Mặc dù Tổ Quốc đã hạ 

bút vàng Ghi Ơn huynh trưởng lồng trên ba nền sọc đỏ 

và cạnh bên là hai hàng nến trong bừng bừng cháy 

sáng. Nhưng những tiếng nỉ non rì rào ấy vẫn tràn ngập 

khắp cả sân Vũ Đình Trường rộng mênh mông đầy 

bóng tối như lời chào hỏi gặp lại bạn bè xưa. Có những 

dáng đi khập khiểng vì một phần thân thể đã bỏ lại nơi 

chiến trường. Có những thở dài ngước lên nhìn bầu trời 

bằng đôi mắt sâu hoắm.  

 

Hai bó đuốc bập bùng nơi đài Trung Nghĩa tỏa ra ánh 

mờ nhạt đưa đường cho các anh linh đàn anh về lại 

Trung Nghĩa Đài cho khóa đàn em tưởng niệm đêm 

cuối cùng để sáng mai làm lễ ra trường. 

Hàng ngàn người đứng im bất động trong bóng đêm. 

Hai sinh viên sĩ quan gác đài bồng súng chào kính cẩn.  

 

Ầm. Một tiếng pháo lệnh vang lên. Toán thủ Quốc 

Quân Kỳ gồm tám sinh viên sĩ quan ung dung đi những 

bước thật chậm và dài lên tam cấp đài Trung Nghĩa. 

Nón màu bạc bóng sáng, găng tay trắng màu tang buồn 

chào đón anh về, những người con tổ quốc không quên 

tên. 

 

Tiếng nạt nhỏ trong âm u: "Thao diễn ...Nghỉ. 

Nghiêm!". "Súng chào ...Bắt!" 

 

Tiếng kèn chiêu Hồn Tử Sĩ vang lên. "Đêm khuya âm 

u, ai khóc than trong gió đàn. Hồn ai đang thổn thức 

trên sông ? Hồn quân Nam đang khóc non sông. Sát 

khí ngất đất bao lớp thây muôn bóng huyền. Không 

gian như lắng nghe bao oan hồn." 

 

Trong thinh không im lặng đó, tiếng gió rung lên, tiếng 

lá thét gào hòa tiếng đì đùng của đại pháo nơi xa vọng 

về như gầm gừ đe dọa những người trẻ sắp bước vào 

cuộc chiến, sắp làm quen với Charlie, Tân Cảnh, 

Pleime, sắp đến tọa độ Delta đầy những vỡ vụn, sắp ra 

tận cổ thành Quảng Trị dựng lại cờ bay, sắp về Đồng 

Tháp giữ gìn U Minh Hạ. Rồi đây bàn tay học trò sẽ 

sưng tấy lên đẫm máu cuốc sẻng đào chiến hào phòng 

thủ. Óc học trò sẽ long lên với tiếng gầm đại pháo bắn 

phủ đầu. Trận Bình Long, An Lộc còn âm u trong óc, 

những xích sắt vượt biên sang Hạ Lào. Những thân 

người đốn ngã trong chiến thuật biển người cuồng 

ngông. Đời tuổi trẻ xếp hàng dài trước mặt những hầm 

chông hố mìn của đám người sinh nơi đất Bắc, tử ở 

phương Nam. Thật không còn gì lựa chọn trong thế 

đấu tranh tự vệ, giữ gìn một phần đất của tự do cho 

nhân bản con người thêm cao vút. 

 

Hàng ngàn những bóng hồn tử sĩ, hàng ngàn những 

chiến sĩ trẻ lặng thinh bên nhau trong không gian im 

vắng ấy, cuối đầu chào buồn tổ quốc quá đọa đày. Hãy 

ngẩng lên ..."đi, ta đi xây tương lai đời mới" 

 

Một tiếng gầm vang lên: 

-Sinh Viên Sĩ Quan?? 

 

Những tiếng long trời đáp lại: 

-Sẵn sàng! 

 

Tuổi trẻ đã sẵn sàng đi khắp tận miền quê hương gìn 

giữ. "Nước cuốn réo rắt như thiết tha gọi quốc hồn". 

Tuổi trẻ sẽ ven theo biển hình cong chữ S nghe sóng 

đánh dạt dào những bài tình ca mẹ xưa ru ngủ giấc 

thanh bình. Sẽ trèo lên núi với đụng mây cho đời bên 

dưới bình yên. Sẽ về vùng Cửu Long giữ chiếc cầu cho 

hai bờ qua lại, cho học trò e ấp dáng ngây thơ. Cho 

những cuộc tình có cơ gặp gỡ. "Dân đau đớn khóc 

giang san phải hồi ngửa nghiêng". Sẽ cùng dựng lại cột 
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riềng xã tắc cho ngay ngắn chỉnh tề thoát khỏi bàn tay 

tàn phá của cộng nô. 

 

Cuộc chiêu hồn tử sĩ chấm dứt khi hai ngọn đuốc tắt 

lịm trả lại bóng tối cho đêm đen trong tiếng gào ru hồn 

của gió. Các huynh trưởng về đi trong lặng lẽ những 

nơi các huynh trưởng nghỉ ngơi phần đời còn lại. Ngày 

mai đàn em sẽ theo ánh sáng xung phong, đem về phần 

đất của tổ tiên đã mất, đem về sự thịnh vượng và hòa 

bình. Chớ lo, tuổi trẻ quyết tâm và sạch sẽ như viên 

pha lê trong nắng. Chuyện gì thì chuyện, quyết không 

quên Mẹ Việt Nam đang dãi dầu đớn đau. 

Huynh trưởng, hồn ơi. Xin hãy cùng đàn em nguyện 

một lời "Cùng nhau khấn non nước thiêng liêng" Tổ 

Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm là trên hết. 

 

Siết chặt tay nhau chào buồn huynh trưởng ra đi.  

Ngày mai, đàn em ra trường. 

 

Lễ Mãn Khóa 

 

Ánh ban mai của sáng rạng ngày 20 tháng 10 năm 

1973 thật là rực rỡ. Rực rỡ bởi nắng vàng tháng mười 

và rực rỡ bởi lòng các siêu huynh trưởng mong mỏi 

được chuẩn bị làm lễ ra trường sau cả năm dài học tập 

đã tới. Rồi đây sẽ rời khỏi những phòng giảng thênh 

thang nhưng buồn ngủ muốn chết. Rời khỏi những bãi 

tập đầy cát nóng và nắng nung người và cũng những 

cơn buồn ngủ mê man. Rời cô sương sáo nước da bánh 

mật mê tơi. Rời khu gia binh với nợ nần chồng chất bởi 

những buổi cơm trưa chiều và cà phê, bi da giải trí. 

Khu gia binh không được bán rượu, bán bia nên không 

bao giờ có những buổi nhậu tét kèn nên sổ nợ cũng 

không cao ngập khỏi đầu cho lắm.  

 

 t tuần nay, các siêu huynh trưởng khóa 8B+C/ 72 

Thường Xuyên cứ ăn ở không dạo chơi quanh quẩn 

trong trại, nghe nhạc viết thư tình, viết di chúc để lại 

chứ chẳng còn hứng thú rảo tìm đàn em phạt vạ như 

thời gian còn làm đại huynh trưởng nữa. Giam mình 

nơi đây, kỷ luật quân trường cả năm dài đăng đẳng, 

lòng chỉ muốn bung ra khám phá chân trời lạ của đời 

nhà binh. Nhưng khi ra ngoài thì mới thấy, mái trường 

là nơi ấm cúng dễ thương. Các bài học đã xong. Lựa 

chọn đơn vị đã rồi. Những phù hiệu đã mua, mướn 

may vào áo trận. Chỉ còn đợi ngày chính thức ra 

trường. 

 

Và hôm nay, ngày ra trường. Tuổi trẻ đã trưởng thành 

trong trường kỳ hít đất nhảy xổm, vác giò lên hàng rào 

kẻm gai cho máu chảy về tim. Đứng im ba lô nón sắt 

trùm poncho bồng súng chịu trận ở giữa trời trưa nắng. 

Trình diện chào tay cùng cây bã đậu ngu ngơ. Qua rồi, 

qua rồi những đêm thay áo chịu hình phạt dã chiến. 

Những sáng sớm thắp đèn cầy chà láng giao thông hào.  

 

Sáng nay, ngày lễ mãn khóa đợi chờ. Cha mẹ sẽ vào dự 

lễ, người yêu, người bạn, người bồ, người nhờ mượn 

giả dạng làm bồ cũng sẽ vào Thủ Đức chứng kiến 

những con chim sắp được xổ lồng. Những trai trẻ ưởn 

ngực làm người lớn. Giả từ hàng bã đậu thân không 

còn các mục gai lởm chởm vì bao nhiêu bàn tay vỗ vào 

cho thế chào tay được thẳng. Giả từ cái giường sắt hai 

tầng, thằng nằm trên phủi chân giũ cát lọt vào thằng 

nằm dưới. Giả từ những cú đánh lộn chớp nhoáng vì 

không hài lòng nhau. Thôi thì giả từ Một Hai Ba Bốn. 

Chiến trường sẽ không cần đếm nhịp nữa, mà chỉ có 

lao thẳng vào mục tiêu. 

 

Vậy nên sáng hôm nay nhiều rực rỡ lắm. Khoá 8, quân 

phục đại lễ đã chỉnh tề không một lớp bụi sót lại của kỳ 

đi diễn hành. Giày bốt, dĩ nhiên soi mặt thấy bóng hình 

rõ nườm nượp. Tất cả đều như mới vừa cắt chỉ ra lò. 

Khóa đã tập hợp đầy đủ thành năm khối tức năm đại 

đội 31, 32, 33, 34, 35 đứng đợi. 

 

-Thao diễn ...Nghỉ! 

 

Mỗi khối như vậy có một sinh viên sĩ quan đẹp trai 

đứng trước làm đại diện. Tôi cũng muốn đứng trước 

khối làm đại diện, nhưng ông sĩ quan kêu thôi anh cứ 

vào hàng mà đứng. Và người mà lẽ loi đứng trước tất 

cả mọi người là thủ khoa của khóa. Mà cái huông lạ kỳ 

cho hầu hết mọi quân trường là thủ khoa hay leo lên 

bàn thờ sớm hơn tất cả. Chắc có lẽ vì sự hãnh diện của 

thủ khoa nên luôn chọn các binh chủng gần mặt đất 

hơn mặt trời nên lìa đời sớm hay sao? Tôi vẫn không 

bao giờ thích làm thủ khoa. 

 

Sân Vũ Đình Trường đã đông người đến dự. Khán đài 

được che mái làm cho mát. 

Nơi khán đài có con đường nhựa thật đẹp cùng hàng 

cây bã đậu xum xuê. Con đường mà cách đó một năm 

về trước, các huynh trưởng đã dợt các tân khóa sinh tụi 

tôi một trận te tưa. Và cũng chính con đường đó, chúng 

tôi các đại huynh trưởng cũng dợt khóa đàn em tơi tả. 

Nay, con đường này, đầy bóng mát lại chứng kiến 

những người tuổi trẻ lên đường. Lên đường về miền 

cát nóng có bom rơi đạn nổ, có một chuỗi dài xung 

phong, có mộ bia và chân gỗ. Và cũng có những hào 

hùng. Rồi chút nữa đây, con đường này sẽ trở thành 

con đường tình tự. Những thân nhân và bồ bịch sẽ 
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khoát vai nhau cùng các tân chuẩn úy đi dạo con 

đường tình. Đường tình đó mang một tên kiêu hùng dù 

chứa đựng nhiều đớn đau máu đổ: Đại lộ Bình Long.  

 

Trên khán đài, sĩ quan xướng ngôn viên: 

 

-Khai mạc lễ mãn khóa cho khóa 8 B+C sinh viên sĩ 

quan trừ bị Thủ Đức bắt đầu.  

-Nghiêm! Lễ rước Quốc Quân Kỳ! 

 

Cà rùng ...tùng tùng... 

 

Toán thủ kỳ xuất hiện, tám sinh viên sĩ quan xếp hai 

hàng ngang. Sinh viên bên phải thủ Quốc Kỳ, bên trái 

thủ Quân Kỳ. Sáu sinh viên bồng súng theo sau hầu tá 

kỳ. Theo nhịp trống bước đều ...Bước!  

 

Vẫn thong dong, bạn giữ lá quốc, quân kỳ cho phẳng. 

Vẫn trang nghiêm, bạn giữ lá quốc quân kỳ cho oai. 

Bạn có sáu tay súng theo hầu, bạn có một tiểu đoàn 

theo bảo vệ, bạn có một trung đoàn dỏi mắt nhìn trông, 

bạn có một sư đoàn cùng yểm trợ. Bạn có cả một miền 

Nam cùng sống chết. Bạn làm lá cờ rơi, cả một miền sa 

vào địa ngục. Bạn cẩn thận cho dùm. Ba mươi tháng tư 

nghẹn ngào. Lá cờ rơi. 

 

Nhưng ngày 20 tháng 10, 1973 lá cờ còn bay trong gió. 

Cờ bay oai hùng trên thành phố thân yêu vừa chiếm lại 

đêm qua bằng máu.  

 

-"Nhân danh Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hòa. 

Tôi long trọng đặt tên cho khóa 8B+C thường xuyên là 

...Khóa Bất Khuất" 

 

Khóa Bất Khuất vẫn còn mãi đến nay cho dù một số 

đông Bất Khuất vẫn còn trong địa ngục lao tù vì lá cờ 

đã ngậm ngùi dời ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, nhưng 

lòng Bất Khuất vẫn còn là bất khuất, vẫn chiến đấu đến 

cuộc đời cuối cùng chứ không thể hét lên rồi chạy. Ôi 

đớn đau vô vàn cho tuổi trẻ thật là ngỡ ngàng chới với. 

Tuy nhiên có chới với chứ không ngã nghiêng. Bất 

Khuất vẫn thủ lá Quốc Quân Kỳ nơi hải ngoại, mặc 

cho mưa, mặc cho bão, mặc tuyết, mặc việc làm. Bất 

Khuất vẫn giữ lá cờ cho phẳng. 

 

Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vừa dứt lời thì một 

tiếng nổ to ...Rầm! Một cụm khói hình quả nấm bốc 

lên như chứng giám lời thề Bất Khuất thà chết chứ 

chẳng hèn. Bất khuất như các đàn anh Ngũ Tướng tuẩn 

tiết chứ không tháo chạy với vòng vàng vợ lớn vợ bé, 

vợ sơ-cua. Bất khuất như đàn anh Thiếu Sinh Quân Đại 

Tá Hồ Ngọc Cẩn viên đạn cuối bay rền ra, súng chỉa 

ngay đầu còn la lớn Việt Nam muôn năm!  

 

-"Quỳ xuống các sinh viên sĩ quan" 

 

Quỳ xuống để vốc đất quê hương ngửi mùi thơm tinh 

khiết được tạo bởi bao nhiêu giòng máu đỏ đổ ra của 

các đàn anh kiêu hùng. Những vết thương đau đớn của 

mùa hè Quảng Trị, của An Lộc nát tan, của Hoàng Sa 

sóng vỗ, của Kontum pháo trùm đã tạo thành mùi thơm 

tinh khiết đó. 

 

Lúc quỳ xuống thì hàng trăm trái sáng được rút ngòi 

phựt lên một màu sáng huy hoàng. Bừng cháy sáng soi 

bao nhiêu anh hùng vô danh vị quốc vong thân. Ánh 

sáng như soi đường những toán viễn thám xâm nhập 

rừng sâu lỡ mất cơ hội trở về.  

 

Lon chuẩn úy được Tổng Thống cài vào ve cổ áo của 

thủ khoa. Lon chuẩn úy được các tướng lãnh cùng 

quan khách danh dự cài vào ve cổ áo của các sinh viên 

đại diện cho từng đại đội.  

 

Ầm! Lại một tiếng nổ to. Tiếng hùng hồn của những 

trái khói phun lên dựng thành lá cờ màu vàng ba sọc đỏ 

mang nặng thật nhiều gian truân. Phải giữ lá cờ ấy mãi. 

Lá cờ của tổ quốc Việt Nam. Lá cờ của tự do và nhân 

ái. Lá cờ của dấu hiệu cho dân chạy nạn cộng sản tìm 

đường về. 

 

-"Đứng dậy các Tân Sĩ Quan" 

 

Thủ khoa rút thanh kiếm bạc khoa vòng chào kính. 

Đoạn quay lại đối diện đoàn quân: 

 

-Theo lệnh tôi! Bên trái ...Quay! Đàng trước ...Bước! 

 

Đoàn quân đi về cuối điểm của Vũ Đình Trường để 

chuẩn bị quay lại bước những bước diễn hành qua khán 

đài danh dự. Quân kỳ thả xuống góc 45 độ để chào trả 

Tổng Thống và các tướng lãnh tham dự. Quốc kỳ vẫn 

nghiêm trang đứng thẳng không phải chào kính một ai. 

Nhưng ai cũng phải nghiêm chỉnh chào Quốc Kỳ vì đó 

là tổ quốc. Một tổ quốc được xây dựng và bảo vệ bởi 

nhiều thế hệ bằng mồ hôi ròng chảy, bằng máu đỏ tuôn 

trào, bằng cả xương chồng như tháp. Nên quốc kỳ 

không ngả 45 độ chào người mà quốc kỳ lặng lẽ phủ 

lên choàng ấm những anh hùng vừa ngã ngựa.  

Tiếng chân bước rầm rập diễn hành ngang qua khán 

đài. Người góc trái nạt nhỏ: "Nhìn trái ...Chào". Bài ca 

Xuất Quân hùng hồn vang lên bởi ngàn tân sĩ quan. 
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Gia đình thân nhân vỗ tay ròn rả phụ nhịp. Hồn tử sĩ 

nơi Trung Nghĩa Đài ngậm ngùi lắng nghe trong giọt lệ 

rơi. 

 

Này bao hùng binh tiến lên 

Bờ cõi vang lừng câu quyết chiến 

Bước oai nghiêm 

theo tiếng súng đi tung hoành 

 

Đại đội 31. Mười sĩ quan thiếu úy trẻ đi tung hoành 

trên khắp 4 vùng chiến thuật đã không còn về nữa. 

 

Quân Việt Nam đi hồn non nước xây thành. 

Đi là đi chiến đấu 

Đi là đi chiến thắng 

Đi là mang mối thù thiên thu. 

Đi là đi chiến đấu 

Đi là đi chiến thắng 

Bước lên đây người Việt Nam 

 

Đại đội 32. Mười lăm tân sĩ quan bước lên thành 

hồn tử sĩ 

 

Kèn vang theo tiếng chân 

đang dập dồn xa xa 

Tiếng gào thiết tha. 

 

Đại đội 33. Hai mươi ba tiếng gào thiết tha còn vang 

vọng mãi từ đấy đến nay. 

 

Ngàn lời chính khí đưa 

Ầm ầm tiếng thét hoà 

Rầm rầm tiếng súng sa trường xa. 

 

Đại đội 34. Mười lăm gác súng lên thành giá chéo 

cho quốc, quân kỳ gác lên ngơi nghỉ. 

 

Hồn say khi máu xương rơi tràn đầy, 

ngập biên khu 

Oán thù khắp nơi. 

Từng bụi lốc cuốn rơi 

Từng giọt máu sáng ngời 

Một đường kiếm thép oai hùng đưa 

 

Đại đội 35. Sáu tân sĩ quan tra kiếm vào vỏ, ngậm 

ngùi hòa vào bụi lốc ngập biên khu. 

 

Những tên tuổi Phan Trường Chiến, Phạm Bá Ruân, 

Phùng Đình Kiền, Cao Hữu Võ, Nồng A Xìn, Hoàng 

Bá Thường, Trần Văn Lớn, Lưu Quang Trung, Hồ Văn 

Phúc, Kha Nghệ, Kha Tắc, Hồ Mai, Trần Lâm, Huỳnh 

Chợ v...v và nhiều nữa đã được quốc kỳ phủ kín hình 

hài và về lại đài Trung Nghĩa. 

 

Mai này, khóa đàn em nếu có, cũng sẽ đốt đuốc mời 

hồn về truy điệu trong buổi lễ chiêu hồn. 

 

Giờ đây nắng vẫn còn đẹp, cây vẫn còn tươi, lá xanh 

đầy cành. Cuộc diễn hành chấm dứt lễ mãn khóa. 

Những bước chân sẽ còn lưu lại sân Vũ Đình Trường.  

 

Mời cha mời mẹ, mời người bồ thân mến đi dạo một 

vòng quanh trường, những nơi một thời đã sống. 

Những vết tích còn đầy. Cảm ơn trường Mẹ tôi luyện. 

Cảm ơn những năm tháng vui buồn. Cảm ơn lá quốc, 

quân kỳ luôn che chở. Này bao hùng binh tiến lên. 

 

 iến H i 344 

 

 
 

 

Chiếc Áo Bà Ba 
 

Tôi thương chiếc áo bà ba 

Cổ truyền y phục của người VIỆT NAM 

Ngày mùa đồng ruộng xóm làng 

Lom khom cấy lúa áo nàng bà ba 

Màu đen áo vẫn đậm đà 

Thủy chung son sắc hơn xa các mầu 

Phất phơ tà áo trên cầu 

Bóng người thôn nữ " qua cầu gió bay " 

Cô nào mặc áo bà ba 

Trên cầu ao súng như là em thương 

Bóng ai thấp thoáng bên nương 

Bà ba áo tím gợi thương hôm nào 

Áo em hai vạt trước sau 

Chèo xuồng với chiếc áo màu vải đen 

Ước sao được mặc bà ba 

Thay vào áo chiến đậm đà quê hương 

Nhớ mùa đi học tựu trường 

Bà ba áo trắng đến trường làng xa 

Vài cô cất bước về nhà 

Tóc thề nón lá làm ta gợi tình 

Áo nào cũng đẹp cũng xinh 

Nhưng bà ba vẫn áo tình quê hương 

 

TRỊNH QUANG CHIẾU 
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Bên Đời Hiu Quạnh 
 

Từ chiều hôm qua cho đến sáng nay, do ảnh hưởng cơn 

bão từ đâu đó mà thành phố tôi ở gió nổi mù trời. Gió 

lay cây cành ngả nghiêng, gào rú như cơn lốc xoáy. 

Gió giận dữ quật ngã mọi thứ chung quanh. Gió xô đổ 

chỏng gọng chiếc xích đu sau vườn nhà tôi, bay luôn 

cái bếp lò nhỏ xa lăn lóc tận cuối vườn. Mấy chậu 

bông té úp nhào, còn bị đá vòng vòng theo mỗi nhịp 

thở mạnh của gió. Tôi chạy theo sau những chậu bông 

để đỡ nó lên, nhưng tôi cũng bị gió đẩy cho chao đảo. 

Con đường bên ngoài vắng ngắt, buồn tẻ không có 

bóng chiếc xe nào lướt qua, nhà nhà đóng cửa im lìm, 

phố xá đìu hiu co mình trốn gió. 

 

Thời gian đầu tôi đến đây cũng vào những ngày xuân 

lộng gió. Bụi phấn hoa bay lung tung làm tôi bị ngay 

chứng “allergy”, nhảy mũi liên tục, mắt ngứa phải dụi 

hoài đến nỗi xưng bụp cả mắt. Nước mũi chảy suốt 

ngày, đến tối thì mũi lại bị nghẹt cứng, đêm ngủ cứ 

phải thở bằng miệng. Thuốc allergy bán trên quầy 

không đủ mạnh để tiêu diệt cái bịnh allergy nghiệt ngã 

của tôi. Mãi những năm sau này tôi phải đi chích mới 

hết. Ngoài chứng bịnh này, tôi còn một chứng bịnh nhớ 

nhà, nhớ quê hương mãnh liệt hơn bao giờ hết, khiến 

cho tôi gần như bị “depress”. Có những buổi tối tôi đi 

học về, lái xe ngang qua khu nhà “mobile home” nhìn 

ánh đèn vàng leo lét trong mỗi căn nhà hắt ra, gợi cho 

tôi một thời sống nghèo khổ ở Việt Nam. Thời đó vào 

buổi tối, mọi sinh hoạt của gia đình tôi đều tập trung 

vào ngọn đèn vàng yếu ớt duy nhất ở gian nhà chính. 

Mấy chị em tôi chụm đầu bên đèn học bài. Mẹ tôi ngồi 

ghé vào phía sau chúng tôi cố tìm chút ánh sáng chiếu 

ra để đan áo. Bà ngoại tôi dơ cao cuốn kinh Phật lên 

khỏi đầu đến gần chỗ sáng để chậm rãi đọc từng chữ 

một. Càng về sau ánh đèn vàng nhà tôi càng nhỏ dần vì 

lý do tiết kiệm. Tôi thật dị ứng với những ngọn đèn 

vàng, đã luôn khuấy lên trong lòng tôi một nỗi buồn 

thê thảm. 

 

Cũng dạo ấy, tôi bị khủng hoảng với nỗi nhớ nhà, rảnh 

giờ nào là gọi phone cho các em tôi để trò chuyện. Hết 

gọi xuyên bang, rồi lại gọi về Việt Nam, say sưa nói 

chuyện tôi quên cả thời gian, không gian, môi trường 

tôi đang sống, và quan trọng hơn là quên luôn “ my 

house” không có mua đường dây gọi “long distance”. 

Lúc đó, tôi lại chưa đi làm, ngày ngày chỉ ra tiệm giặt 

giúp “my house”quét dọn và lau máy hay phụ chàng 

giặt đồ, xếp đồ cho khách hàng. Vợ làm việc cho 

chồng thì làm gì có lương. Đến chiều, xong nhiệm vụ 

thì ôm tập đi học. Ngày chàng nhận được cái phone bill 

thì hỡi ôi!!!… Không những chỉ có chàng bị choáng 

váng mà tôi cũng choáng váng như muốn rụng rời chân 

tay. Tôi nghĩ, nếu những nhà thơ trào phúng làm thơ 

gọi vợ là địch, bồ là ta, hoặc đặt cho nàng là sư tử Hà 

Đông, thì tôi không biết họ sẽ dùng chữ gì để đặt cho 

mấy ông chồng lúc đang lên cơn thịnh nộ. Sự giận dữ 

của chàng còn mạnh hơn gió gào. Giọng nói chàng 

bình thường đã cao và sang sảng tiếng đồng rồi, gặp 

chuyện bực mình chàng còn cao giọng vút lên tận mấy 

tầng mây xanh nữa. Mà không cao giọng, tức giận sao 

được khi cái phone bill lên gần tới cả 500 đô. Nhìn cái 

bản mặt ăn hại của “địch quân” chỉ muốn… cho cái .. 

tát…Nhưng đây là xứ Mỹ mà, chàng đâu có bao giờ 

làm vậy, chàng chỉ quăng đồ đạc, đập bàn ghế để áp 

đảo tinh thần “địch” thôi. Nghe giọng nói cao như hét 

lên của chàng tôi sợ đến xanh mặt, vội rút lui vô phòng 

nằm co ro như con mèo ốm, hối hận khóc thút thít, bỏ 

ăn cơm… Ngày hôm sau tôi ra ngân hàng chuyển hết 

tiền dành dụm riêng của tôi vào “checking” để trả cái 

phone bill “chết tiệt” kia. Lần đó, gió giận dữ thổi 

mạnh trong nhà tôi mấy ngày mới bớt, mà chàng cũng 

chưa chịu cho “địch” đầu hàng. Rút kinh nghiệm lỗi 

lầm từ ngày ấy, tuy vẫn còn thèm được nói chuyện, tôi 

đã không dám “ nhiều chuyện” bằng phone nữa, tôi 

cảm thấy buồn và hiu quạnh làm sao. 

 

Buổi chiều, mặt trời chuyển nhanh về hướng núi tây 

sớm hơn thường ngày, toả chút hơi lạnh trên những 

ngọn đồi cát màu nâu đỏ. Gió đã dịu xuống rất nhiều, 

chỉ còn thở ra vài hơi nhẹ, thời tiết thật điên khùng 

quá! Tôi đi lang thang ra công viên gần nhà để ngắm 

những đứa bé chạy chơi, mặc dù ngày nào tôi cũng đã 

ngắm trẻ 8 tiếng ở trường rồi. Vậy mà vẫn như chưa đủ 

để tôi khoả lấp một nỗi trống vắng, tẻ nhạt cho những 

giờ còn lại trong ngày. Cứ ở đâu có bóng dáng trẻ là tôi 

thấy ở đó hiện hữu sự vui tươi, hồn nhiên, và bình an. 

Sự hiện hữu đó thường quyến luyến bước chân tôi ngồi 

lại với dòng suy nghĩ về trẻ thơ ở Việt Nam, những em 

bé con nhà nghèo không có điều kiện đến trường học, 

hay được thoả thích vui chơi với bạn bè. Một ngày của 

các em phải lê la trên đường phố, học đủ mọi thứ gian 

manh để kiếm tiền… Nghĩ đến số phận tuổi thơ nghèo 

ở quê mình, tôi cảm thấy uất nghẹn cho sự bất công 

của cả một khối người cầm quyền, chỉ lo ôm đầy một 

túi tham, xây nhà cao cửa rộng, bỏ mặc một thế hệ 

mầm non nghèo khổ trong xó tối đầy tội lỗi, nhuốc 

nhơ… Những người có tấm lòng, có tâm huyết giúp đỡ 

trẻ thường không phải là những người có tiền trong 

chính phủ, mà lại là những người từ các nơi khác đến, 
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như cô Tim, như hội SOS, như bao nhiêu đóng góp của 

các nhà thiện nguyện tại hải ngoại. Nhưng, đồng tiền 

đó lại bị phù phép cắt xén để rồi mọi sự giúp đỡ cứ như 

là muối bỏ biển, chẳng giúp được các em là bao nhiêu. 

Nghĩ ngợi mãi mà chẳng làm được gì cho trẻ thơ trên 

quê hương mình, tôi lại thấy buồn hơn trong cảnh 

chiều hiu quạnh này. Tôi trở về thực tại nơi mình đang 

sống, nơi cũng có một số đông trẻ em bất hạnh trong 

cảnh cha mẹ vướng vào drug, tù tội, bạo lực trong gia 

đình và say xỉn…Dù vậy, so với trẻ em ở Việt Nam, trẻ 

thơ con nhà nghèo ở nước Mỹ còn may mắn hơn nhiều 

vì được sự giúp đỡ tận tình của chính phủ. 

 

Nếu không dọn nhà về thành phố Farmington này thì 

tôi sẽ chẳng bao giờ biết trên nước Mỹ, đất nước được 

xem là một quốc gia “high income” và “high standard 

living for people” bậc nhất trên thế giới, lại có những 

người dân sống nghèo khổ trong điều kiện thiếu thốn 

gas, điện, nước. Họ là những thổ dân trong nhiều bộ 

lạc khác nhau. Tôi được biết đến sự nghèo khổ này 

nhiều hơn khi tôi bắt đầu làm việc cho “Head Start” và 

“ Early Head Start”. Một hệ thống giáo dục nhà trẻ 

mẫu giáo do liên bang tài trợ, chỉ ưu tiên phục vụ cho 

những gia đình nghèo. Chương trình giáo dục mầm 

non này dựa theo tiêu chuẩn học do tiểu bang đề ra, 

cũng giống như trường công của chính phủ vậy. Thủ 

tục giấy tờ về sự theo dõi, dạy dỗ, chăm sóc trẻ cho cả 

hai bên cha mẹ và nhà trường đều rất nhiêu khê. Head 

Start, nhận trẻ mẫu giáo 3, 4, và 5 tuổi, còn Early Head 

Start thì nhận trẻ từ 6 tuần cho đến 3 tuổi. Chương 

trình học của trẻ mẫu giáo lớn (từ 3 đến 5 tuổi) chia 

làm nhiều lớp khác nhau. Lớp hai buổi, lớp một buổi, 

lớp học nguyên ngày 6 tiếng. Trẻ đến trường học đều 

được ăn sáng, ăn trưa, ăn nhẹ, và trẻ học một buổi thì 

có xe school bus đưa đón. Tất cả đều do chính phủ liên 

bang đài thọ. Một năm học, giáo viên phải họp phụ 

huynh đến 4 lần để báo cáo với cha mẹ về sự phát triển 

của trẻ trong sinh hoạt ở trường. Trong 4 lần họp đó, 

có hai lần thăm viếng trẻ tại nhà, và hai lần họp tại lớp. 

Nhờ những lần đi thăm viếng trẻ như thế, tôi mới 

chứng kiến được tận mắt cái nghèo khổ của người dân 

nơi đây. Phần đông là những bà mẹ, ông bố “trẻ con” 

bỏ trường học quá sớm để vào trường đời với một bầy 

con nheo nhóc. Sống chen chúc nhau trong những ngôi 

nhà mobile home dạng “single wide” chật chội, bừa 

bộn, nồng nặc mùi thuốc lá. 

 

Một ngày, tôi đến thăm một gia đình nghèo khác, bà 

mẹ chỉ mới có 19 tuổi mà đã có 3 đứa con. Đứa lớn 

nhất 3 tuổi, đứa thứ hai 18 tháng và đứa út 6 tháng. Khi 

tôi đến, người mẹ trẻ đang nướng Pizza, trong nhà có 

tất cả là 6 đứa bé, 4 đứa bé trai và hai bé gái. Cô ta cho 

tôi biết, nhà này là của dì cô, người dì có 3 đứa con 

trai, vì ở chung nên cô phải vừa coi con mình và cả ba 

đứa em họ, để cho dì cô đi làm. Những đứa bé chạy 

lăng xăng quanh nhà đùa giỡn, con bé 6 tháng thì nằm 

trong “car seat” đặt trước T.V. Nó đang gặm một 

miếng bánh ngọt trên tay. Nước dãi chảy ra hòa với 

bánh ngọt nhiễu đầy trên áo. Tôi đến gần bên bé vuốt 

má nó, bé dơ tay ra trước như muốn tôi ẵm. Tôi tháo 

dây cài nhấc nó ra khỏi “car seat” con bé nhẹ như búp 

bê, mắt nó màu nâu đậm trông thật dễ thương. Bé nhìn 

tôi ngơ ngác một hồi rồi cười ngả đầu lên vai tôi. Tôi 

ngửi thấy mùi thuốc lá từ trong quần áo của bé. Thật là 

tội nghiệp cho em bé quá! Đôi mắt đứa bé cứ ám ảnh 

tôi mãi trên đường về nhà.  

Tối đó, trong lúc ngồi xem TV với “my house”, tôi hỏi 

chàng về chuyện xin con nuôi, chàng lắc đầu nói ngay: 

 

- Thôi, thôi, Hà tưởng nuôi con nuôi ở đây dễ lắm hả? 

Họ “check income” của mình, lại thêm tụi “social 

worker” thăm hỏi hoài, phiền lắm. 

 

Tôi nói: 

 

- Nếu mình thương nó, lo cho nó đầy đủ thì đâu có 

chuyện gì mình phải sợ. 

 

Chàng lý luận: 

 

- Phải, nhưng khi nó tới tuổi “teen” nó nghe bạn nó 

hơn mình, nếu nó theo bạn làm điều không đúng, mình 

la nó, cấm đoán nó, thì nó sẽ kêu cảnh sát nói nó bị 

mình “abuse”. Dĩ nhiên là cảnh sát tin trẻ hơn tin mình. 

Tụi nó nghĩ, mình chỉ là bố mẹ nuôi thôi, chuyện gì 

cũng có thể xảy ra cho đứa trẻ. 

 

Tôi thở dài như vừa vuột mất một niềm hy vọng, tôi 

biết tính chàng rất khó thuyết phục. Tôi buồn buồn nói: 

 

- Không có con, em buồn quá! 

 

Chàng lại lắc đầu: 

 

- Trễ quá rồi Hà. Nếu có con ở tuổi này, lỡ nó không 

được bình thường, lành lặn thì còn khổ hơn nữa. 

 

Tôi im lặng lơ đãng nhìn vào một show quảng cáo trên 

T.V. Một lát chàng đổi sang kênh khác có show “Kids 

say” do ông Bill Cosby điều khiển. Nhìn những đứa bé 

trên màn hình, tôi ngớ ngẩn hỏi chàng: 
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- Anh à, nếu mình có con thì con mình sẽ giống anh 

hay giống em, anh nhỉ? 

 

Chàng trả lời khô khốc: 

 

- Giống anh, lì như anh! 

 

- Nếu con giống em thì sao? 

 

- Thì nó đi học tha hồ bị chúng bạn ăn hiếp chứ sao. 

 

Tôi lại im lặng, trên màn hình TV xuất hiện một bé gái 

đang nói 3 thứ tiếng: tiếng Hòa Lan của bố, tiếng Pháp 

của mẹ, và tiếng Anh nơi trường học. Sau đó con bé ấy 

bắt đầu hát. Thật là tài năng quá! Tôi mơ màng nói với 

chàng: 

 

- Anh à, nếu mình có con, trai hay gái gì em cũng cho 

nó đi học nhạc, em cầu mong cho nó sẽ có năng khiếu 

âm nhạc. 

 

Chàng nói giọng gắt nhẹ: 

 

- Thôi Hà đừng nói vớ vẩn nữa, nếu mình có con ở tuổi 

muộn màng này thì mình sẽ sống được với nó bao lâu? 

Lỡ anh chết trước Hà, thì tội cho con mình mồ côi 

không? …Ngừng một chút, chàng đổi giọng quả quyết: 

 

- Mà nếu anh chết trước Hà, anh biết chắc là Hà sẽ 

không dạy con được. 

 

Tôi bất mãn hỏi lại: 

 

- Sao anh biết em không dạy con được? 

 

- Sao không biết, ca dao xưa có nói “con hư tại mẹ” đó 

thôi! 

 

Tôi nhận ra câu nói này cũng có ý trùng hợp với câu 

của hai cô em gái tôi ở Utah. Mỗi lần có dịp về thành 

phố Salt Lake để thăm hai đứa cháu nhỏ, thấy cháu dễ 

thương, xin gì tôi cũng cho. Đôi khi làm em tôi bực bội 

nói: “Giao con cho chị trông chắc nó hư luôn quá!” 

…Sao lúc đó, tôi chỉ phì cười. Bấy giờ nghe chàng nói, 

tôi không cười được mà tự ái bừng dậy. Tôi trách 

chàng đã quên rằng tôi đang làm nhiệm vụ của một 

“educator” mà là “early childhood educator” (nhà giáo 

dục mầm non) với nhiều năm kinh nghiệm ở cả hai 

quốc gia nữa mới ghê chứ! Làm sao mà dám nói tôi 

không biết dạy con được. Đúng là Bụt nhà không 

thiêng.Tôi giận dỗi quay đi, lòng buồn hiu hắt… 

 

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, rồi năm tiếp nối năm. 

Thời gian vẫn trôi đi thầm lặng trong hiu quạnh. Tôi 

phải nhắc đến chữ hiu quạnh này nhiều lần, vì bất cứ ở 

đâu, từ chỗ làm việc cho đến khi về nhà, lúc nào cảm 

giác hiu quạnh cũng quanh quẩn bên tôi như một cái 

bóng. Ở trường, tôi là người Việt Nam duy nhất giữa 

50 nhân viên gồm Mỹ trắng, Mỹ gốc Mễ, và thổ dân 

Mỹ. Không ai trong số những cô giáo trẻ biết đến Việt 

Nam ở đâu khi hỏi về nguồn gốc của tôi, có người còn 

lẫn lộn nước Việt Nam là nước Tàu. Tôi thấy chán cho 

kiến thức địa lý của họ. 

 

Một ngày, bà Linda (một bà giáo dạy lớp pre-K), đến 

tìm tôi để nói về kế hoạch tuần lễ văn hoá ở lớp bà 

rằng, bà muốn tôi nói về nền văn hoá Việt Nam cho trẻ 

lớp bà nghe vào một ngày nào đó trong tuần. Tôi 

không thích bà Linda là mấy, bà là người Mỹ trắng, 

không biết gốc gì mà tóc bà màu nâu đậm. Tuy bề 

ngoài bà vẫn nói chuyện xã giao vui vẻ với tôi, nhưng 

trong ánh mắt và cử chỉ của bà thấp thoáng một sự kỳ 

thị âm thầm …Tôi hỏi bà: 

 

- Bà muốn tôi nói gì về nền văn hoá nước tôi? 

 

Bà hỏi lại tôi: 

 

- Cô có thể giúp tôi nói về những ngày lễ lớn, thực 

phẩm, cách trang phục được không? 

 

Tôi gật đầu: 

 

- Được, tôi sẽ giúp bà. 

 

Bà quay đi mấy bước nói: 

 

- Cám ơn cô, tôi sẽ coi ngày nào thuận tiện rồi báo cho 

cô biết. 

 

Rồi bà ngừng lại, lục lọi chồng giấy của bà đang cầm 

trên tay, bà rút ra hình lá cờ đỏ sao vàng chìa cho tôi 

nói: 

 

- À, tôi quên nữa, đây là lá cờ Việt Nam tôi đã in ra từ 

internet, vậy cô có thể nói với trẻ về ý nghĩa lá cờ này 

được không? 

 

Tôi hơi giật mình nhìn lá cờ, một thoáng bối rối, tôi lắc 

đầu nói: 

 

- Tôi không muốn nói về lá cờ này. 
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- Tại sao vậy? Bà hỏi giọng ngạc nhiên 

 

Tôi nhìn sâu trong đôi mắt xanh lơ của bà, nói một hơi: 

 

- Vì đây không phải là lá cờ của những người Việt 

Nam yêu tự do, mặc dù nó là lá cờ của nước Việt Nam. 

Với tôi, nó chỉ là lá cờ của chế độ cộng sản, vì nó mà 

đã có hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, nhiều 

người đã phải chết trên biển cả trong lúc đi tìm tự do. 

 

- Cô muốn nói đến những thuyền nhân phải không? 

 

- Phải. Bà cũng biết đến họ nữa sao? 

 

- Tôi có theo dõi tin tức về cuộc chiến Việt Nam trước 

kia, và tôi cũng có một người anh trai bị mất tích trên 

đất nước cô. Tôi không muốn bàn về chính trị ở đây, 

tôi chỉ muốn giới thiệu cho trẻ biết cờ của các nước, 

chúng ta có cờ nước Mexico rồi, bây giờ là cờ của 

nước Việt Nam, nếu cô không giải thích hộ thì tôi vẫn 

có thể dán nó ở dưới chữ Việt Nam chứ? 

 

Tôi nói ngay: 

 

- Bà dán lá cờ này trong lớp dưới chữ Việt Nam thì 

không sai, lịch sử vẫn là lịch sử, chúng ta là những 

người cung cấp cho trẻ kiến thức, nhưng với lứa tuổi 

mẫu giáo thì trẻ còn quá nhỏ để hiểu về vấn đề chính 

trị, sao bà lại muốn đem nó vào phần giới thiệu về văn 

hoá? 

 

- Tôi không hiểu ý cô nói. 

 

- Nghĩa là, nói về ý nghĩa lá cờ như bà muốn là đã nói 

chút xíu về chính trị rồi đó. 

 

- Vậy cô không muốn nói về lá cờ thật sao? 

 

Tôi lắc đầu quả quyết: 

 

- Không, nếu bà muốn dán lá cờ đó ở dưới chữ Việt 

Nam thì tôi sẽ không đến lớp bà để nói gì thêm về nền 

văn hoá nước tôi nữa. Hãy quên sự có mặt của tôi là 

người Việt Nam duy nhất ở đây đi.Trong thời gian tôi 

thực tập ở “Lab school” tôi đã được học rằng, ở thành 

phố này, chúng ta chỉ nên tập trung vào 3 nền văn hoá 

là: Anglo, Hispanic, và Navajo thôi mà. 

 

- Đó là lúc trước thôi, nhưng bây giờ đã thay đổi rồi, cô 

là giáo viên gốc Việt Nam ở đây thì tuần lễ văn hoá 

này phải nên có chút ít gì về Việt Nam cho trẻ biết chứ. 

Tuần lễ này chúng ta cũng có phụ huynh tham gia nữa 

đó. 

 

Tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: 

 

- Hay tôi có thể giới thiệu với trẻ và các bậc phụ huynh 

một lá cờ khác ở nước tôi không? 

 

- Có lá cờ khác sao? 

 

- Có, đó là lá cờ của Việt Nam Cộng Hoà trước khi 

chiến tranh chấm dứt. Những người Việt Nam yêu tự 

do trôi dạt mọi nơi trên toàn thế giới vẫn còn gìn giữ lá 

cờ này như là gìn giữ quê hương Việt Nam trong tim 

mình vậy. Nếu bà có dịp đi du lịch đến những nơi nào 

có cộng đồng người Việt sinh sống, hoặc có dịp tham 

dự những ngày lễ hội lớn của người Việt, bà sẽ thấy lá 

cờ này luôn tung bay khắp nơi. Và, tôi cam đoan với bà 

rằng bà sẽ không bao giờ tìm được lá cờ đỏ sao vàng 

của nước Việt Nam mà bà đang cầm trong tay ở bất cứ 

chỗ nào có người Việt Nam cư ngụ, chỉ trừ ở toà đại sứ 

mà thôi. 

 

- Ồ, thật là đặc biệt đó, vậy cô có thể giới thiệu lá cờ đó 

với trẻ được không? 

 

- Tôi sẵn sàng, về ý nghĩa tôi sẽ chỉ nói vắn tắt và thật 

đơn giản để trẻ hiểu. 

 

Bà Konnie dơ một ngón tay cái lên: 

 

- Tốt lắm, tôi sẽ báo cho cô biết ngày nào chúng ta có 

thể thực hiện được. 

 

- Được, tôi sẽ chờ. 

 

Bà cám ơn tôi rồi bước đi. 

Ngày thứ năm trong tuần, tôi đến lớp pre-K của bà giáo 

Linda để giới thiệu chút ít về nền văn hóa Việt Nam. 

Hôm đó cũng có vài phụ huynh được mời tham dự. Tôi 

thấy tự tin hơn bao giờ hết, vì mọi thứ tôi đã chuẩn bị 

một cách chu đáo. Tối hôm trước “my house” đã phụ 

tôi cắt hai mươi lá cờ vàng kích cỡ 3x5 đủ cho mỗi em 

một cái. Tôi đem hai cuốn DVD của bé Xuân Mai hát 

về xuân, trong đó có múa lân và nhiều hình ảnh ngày 

tết, bánh chưng, mứt, hoa, các em bé mặc áo dài… Một 

cuốn DVD khác về ngày trung thu, có nhiều loại lồng 

đèn và trẻ rước đèn ca hát, có hình bánh trung thu, 

bánh dẻo… Phim ảnh thu hút trẻ rất nhanh, cả lớp ngồi 

chú ý xem say mê, nhất là màn múa lân. 
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Khi giới thiệu về lá cờ, tôi chỉ nói ngắn gọn với các em 

và cha mẹ rằng, đây không phải là lá cờ của nước tôi 

hiện tại, nhưng lá cờ này vinh danh tự do của những 

người Việt Nam sống ở hải ngoại. Để dẫn chứng, tôi 

mở labtop cho họ xem những tấm hình diễu hành cờ 

vàng trong những ngày lễ ở California. Một rừng cờ 

vàng rực rỡ biểu dương tinh thần yêu tự do của người 

dân đã từng sống ở Miền Nam Việt Nam dù bây giờ 

miền Nam đã mất vào tay cộng sản. Sau đó tôi phân 

phát cho mỗi bé trong lớp một lá cờ vàng nhỏ làm kỷ 

niệm chơi. Có vài trẻ thích thú quơ quơ lá cờ trước 

mặt, tôi nhắc lại cho cả lớp về ý nghĩa của lá cờ là “Tự 

Do” , sau đó cho trẻ đồng thanh lập lại 3 lần. Cả lớp rất 

hào hứng với nhịp điệu hô to: “Tự do, tự do, tự do” rất 

vui. 

Bà Linda dán lá cờ vàng lớn bên cạnh chữ Việt Nam 

và bà chú thích phía dưới là:  

“ Đây là lá cờ của Việt Nam Cộng Hòa trước kia, và 

vẫn còn được gìn giữ trong cộng đồng người Việt Nam 

trên đất Mỹ cho đến ngày hôm nay như biểu tượng của 

sự tự do” 

Bà Linda có vẻ hài lòng về buổi nói chuyện của tôi. Bà 

chỉ lên dòng chữ chú thích hỏi tôi: 

 

- Cô thấy tôi viết như vậy được chưa? 

 

- Tốt lắm, cám ơn bà đã giúp tôi cơ hội để giới thiệu về 

văn hoá nước tôi đến với phụ huynh và các em. Đặc 

biệt là lá cờ này. 

 

- Ồ, tôi phải cám ơn cô mới đúng, trước kia tôi chưa 

hiểu rõ về chiến tranh Việt Nam, phần cũng phẫn uất vì 

anh tôi bị mất tích, nên tôi theo bạn bè tham gia biểu 

tình phản chiến. Sau này đọc nhiều sách báo về chiến 

tranh Việt Nam và xem những hình ảnh thuyền nhân 

chạy trốn vào ngày Saigon sụp đổ, tôi mới biết mình 

hiểu sai. 

 

Tôi nhìn đôi mắt bà, hình như có một sự thông cảm 

nào đó đã đưa bà lại gần tôi hơn một chút. Tôi thở dài 

nói nhỏ: 

 

- Quê hương tôi có một lịch sử khổ đau, không biết đến 

bao giờ dân tộc tôi mới hết khổ. 

 

- Hãy cố gắng cầu nguyện thôi cô à. Bà Linda vừa nói 

vừa vỗ vai tôi. 

 

Chúng tôi chia tay nhau ở bãi đậu xe. 

Niềm vui vẫn còn đọng lại trong tôi trên suốt con 

đường về nhà. Tôi mân mê lá cờ vàng nhỏ trong tay, 

lòng thấy tự hào lẫn khâm phục cho sức mạnh, và sự 

quyết tâm của người Việt Nam ở hải ngoại, đã gìn giữ, 

phát triển lá cờ này ngày càng bay cao và bay xa hơn ở 

khắp nơi trên toàn thế giới. Lần đầu tiên trong ngày 

hôm đó, tôi không còn cảm giác hiu quạnh như mọi 

ngày. 

 

Mặt trời đã khuất hẳn sau dãy núi, để lại hai dải mây 

xanh, hồng tím quyện sát bên nhau nổi bật trên nền trời 

một màu sáng êm dịu. Gần đâu đó, có mùi thơm của 

bông hoa sói theo gió nhẹ đưa thoảng qua. Trời bắt đầu 

tối dần, tôi thấy một mảnh trăng lưỡi liềm nhỏ bé xuất 

hiện nằm cô đơn bên đám mây xa. Không thể ngồi lâu 

hơn, tôi bước vội về nhà. Căn nhà tối om không có ánh 

đèn, bóng tối gợi sự hiu quạnh muôn thuở. Tôi vào 

nhà, với tay mở đèn. Tiếng của “my house” làm tôi giật 

mình: 

 

- Hà đi đâu mà lâu vậy? Anh chờ Hà nãy giờ. 

 

Tôi nhìn chàng hỏi lại: 

 

- Em đi bộ ra công viên chơi thôi mà, anh chờ em làm 

gì, lại ngồi trong tối không chịu mở đèn? 

 

Chàng đứng lên lấy đĩa và muỗng nói: 

 

- Anh mua bánh Pecan pie với kem chờ Hà về ăn cho 

vui. 

 

Tôi mỉm cười nhìn ánh mắt chàng, chợt thấy một sự 

nồng ấm đang bao quanh lấy tôi và nỗi hiu quạnh vụt 

tan biến. 

 

Thiên Lý 
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Những câu danh ngôn về Tình bạn 
 

Lê Văn Phước sưu tầm 

 

Người bạn tốt nhất bao giờ cũng là người bạn đến với ta trong những phút khó khăn, cay đắng nhất của cuộc đời. 

Maxime Goocki 

 

Những người bạn giả dối giống như những chiếc bóng: chúng theo gót ta ra ngoài nắng ấm, và rời bỏ ta ngay khi ta 

bước vào bóng râm. 

C. Bôvi 

 

Khi ta mất một người bạn trung thành thì không gì có thể hàn gắn sự mất mát của tâm hồn ta. 

P. Coocnây 

 

Có ít nhất 1 người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có một lô bạn hời hợt. 

Dr. Blair Justice 

 

Một sống một chết - tình bạn mới biết. 

Một giàu một nghèo - mới biết lòng nhau. 

Một hèn một sang - tình bạn rõ ràng. 

Tư Mã Thiên 

 

Cùng chung một ước muốn, cùng chung những ghét bỏ, những người ấy hẳn phải có tình bạn bền bỉ. 

Ngạn ngữ Mỹ Latinh 

 

Cách giữ bạn tốt nhất là không bao giờ phản bội bạn. 

U. Midơne 

 

Điều quyến rũ nhất của mọi hạnh phúc là có một tình bạn vững bền và dịu dàng. TÌnh bạn xoa dịu đi mọi lo lắng, 

xua tan mọi nỗi buồn phiền và khuyên nhủ khi ta bất hạnh. 

Seneque 

 

Khi giàu rất dễ có bạn, nhưng lúc lận đận thì tìm được bạn là điều không có gì khó khăn cho bằng. 

Epictète 

 

Có ba loại bạn có hại: bạn khoác lác, bạn chiều chuộng, bạn xiểm mị. Có ba người bạn có ích: bạn ngay thẳng, bạn 

khoan dung, bạn hiểu rộng. 

Khổng Tử 

 

Lúc nào người bạn cũng thương ta và trong nghịch cảnh, người bạn trở thành anh em ruột thịt. 

Kinh Thánh 

 

Tình bạn không cần đến lời nói - Đó chỉ là sự cô đơn thoải mái khiến cho ta không còn cảm thấy buồn phiền vì cô 

đơn.  

Dag Hammarsk Jold 

 

Bạn là người mang cả chồng sách mà anh đang tìm và anh có được những quyển sách mà bạn ấy đang giữ. 
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P. Brown 

Những người bạn chân chính chỉ cho ta mọi trở ngại trên đường đời và giúp ta vượt qua. Chớ coi những kẻ nịnh hót 

là bạn. Người bạn chân chính là người nào trung thực và thẳng thắn. 

M. Xaadi 

 

Ai bỏ bạn bè trong cơn hoạn nạn thì rồi người đó sẽ được biết nỗi đắng cay của cơn hoạn nạn. 

S. Ruxtavêli 

 

Tình bạn trước hết là sự chân thật, là việc phê bình những sai lầm của bạn. Bạn bè là những người đầu tiên phê bình 

gay gắt để ta có thể sữa chữa sai lầm. 

Ostrovski 

 

Người bạn chân chính cũng giống như sức khoẻ, chỉ đến khi mất rồi mới nhận thấy hết giá trị của niềm hạnh phúc 

ấy. 

F. Balcon 

 

Tình bạn nhiều khi đưa đến tình yêu nhưng rất ít tình yêu chấm dứt mà thành tình bạn. 

Colton 

 

Tình bạn chân thành là một cái cây mọc chậm và phải thử thách, phải chịu đựng nhiều nghịch cảnh trước khi được 

gọi bằng danh hiệu đó. 

G. Washington 

 

Làm bạn bất kể sang, hèn, giàu, nghèo, đàn anh hay đàn em, chỉ lấy tài đức để kết thân với nhau mà thôi. 

Mạnh Tử 

 

Người nào bảo rằng có thể sống mà không cần đến người khác thì kẻ đó sai lầm. Người nào bảo rằng kẻ khác 

không thể sống thiếu anh ta thì kẻ đó tự lừa dối mình. 

Khuyết danh 

 

Giàu có là một điều tốt, sức khoẻ là một điều tốt, nhưng điều tốt hơn nữa là được bạn bè yêu thương. 

Euripides 

 

Tôi không nhận làm bạn với hai người: một người không bao giờ nói cho tôi biết về anh ta và một người không bao 

giờ nói về tôi. 

Chamfort 

 

Người bạn thân mà anh cố công tìm được trong một năm, anh có thể làm mất trong một giờ. 

Tục ngữ Trung Hoa 

 

Người thương hại ta không phải là bạn, người giúp đỡ ta mới là bạn. Ta không lựa chọn được cha mẹ nhưng lựa 

được bạn thân. 

Romain Rolland 

 

Làm bạn với người thẳng, người chân thật, người giỏi thì có ích. Làm bạn với người gian, người nịnh, người kém 

thì có hại. 

Luận ngữ 

 

Trong đời người có những giây phút thật gay go. Khi đó sự cô độc là nỗi bất hạnh lớn và ta cần có bạn bè. 

VJ. Nemiro with Dantsbenke 
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Nỗ lực lớn nhất của tình bạn không phải là chỉ thẳng cho bạn thấy khuyết điểm mà làm cách nào để cho bạn thấy 

được nó. 

La Rochefoucauld 

 

Đừng bỏ cuộc! Hãy kết giao với những người giàu nghị lực và có kỷ luật. Hãy giao du với những người có cao 

vọng và luôn sống tích cực. 

Johnson 

 

Muốn tránh thất vọng thì bạn hãy phát triển tình bạn mà không mong đợi sẽ nhận lại được cái gì. Hãy làm cái gì đó 

cho người khác mà không đòi hỏi họ phải đáp trả lại. 

Andrew Mattthews 

 

Ngôn ngữ của tình bạn thể hiện bằng nghĩa chứ không phải bằng từ ngữ vì thế nó thông thái hơn ngôn ngữ bình 

thường. 

J. Thorreau 

 

Chiến trường thử thách người dũng cảm, cơn giận thử thách người khôn ngoan, khó khăn thử thách bạn bè. 

Ngạn ngữ Nga 

 

Hãy mang lại hạnh phúc cho người khác, bạn sẽ hưởng hạnh phúc. 

Hãy mang lại sự bình an cho người khác bạn sẽ hưởng sự bình an. 

Mang lại sự đau khổ cho người khác, bạn sẽ nhận lại sự đau khổ. 

E. Simo 

 

Đừng bao giờ thổ lộ hết với bạn bè vì có ngày họ có thể biến thành thù nên nhân đó sẽ hại anh. 

Cũng đừng bao giờ đối xử tàn tệ với kẻ thù đến độ họ không thể trở thành bạn anh vào một ngày nào đó. 

SomersetMaugham 

 

Một người bạn trung thành là một nơi trú ẩn an toàn. 

Tìm được một người bạn là tìm thấy một kho báu. 

Không thể nào mua được một người bạn trung kiên. 

Giá trị của người bạn còn cao hơn cả tiền bạc. 

Một người bạn trung thành là một liều thuốc trường sinh. 

Ecclesiastes 

 

Tình bạn là cái cần thiết nhất đối với cuộc sống, vì không ai lại mong muốn cuộc sống không có bạn bè, dù cho 

người đó có hạnh phúc khác chăng nữa. 

Aristote 

 

Tôi không thấy gì hạnh phúc bằng khi trong lòng luôn nhớ đến những người bạn tốt. 

W. Shakespeare 

 

Một người nghèo vẫn được xem là giàu nếu dưới mái ấm của anh ta có một người bạn tận tuỵ. 

Trái lại, người giàu có nhất vẫn chỉ là nghèo, hèn nếu anh ta không có bạn bè để bày tỏ nỗi lòng. 

J. Gibbons 

 

Ngoài người bạn tri kỷ, không có thứ thuốc nào chữa được tâm bệnh. 

F. Bacon 
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Người bạn thật sự không phải là kẻ biết nghiêng mình trên đau khổ của chúng ta với lòng thương xót, nhưng chính 

là kẻ biết nhìn ngắm hạnh phúc của chúng ta mà không ganh tị.  

G. Thibon 

 

Anh cần có một người bạn cùng tuổi - đó là cách để chúng ta thấy mình không già đi. 

P. Brown 

 

Nước trong quá thì không có cá, người câu nệ quá thì không có bạn. 

Kinh Dịch 

 

  

ĐẾN CUỐI ĐỜI, CÓ GÌ ĐỂ TIẾC ?  
Vinh Phạm   

  

Tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết. Ðây là những bệnh nhân 

biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn. Trong những ngày đó, cô 

Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô. Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải 

đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi. 

Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất. Cô Ware hiện đã viết thêm thành một quyển sách mang tên “THE TOP FIVE 

REGRETS OF THE DYING,” nhà xuất bản Balboa Press, có bán trên Amazon.com. 

 

1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.” 

Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước 

chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra 

đi biết rằng đó là do chọn lựa của mình. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều 

mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.” 

 

2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm nhiều quá như vậy.” 

Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời 

em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế 

hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi 

quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy đường trường vì sự nghiệp.” 

 

3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.” 

Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà 

bị bệnh. 

 

4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.” 

Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm 

lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta 

trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ 

quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người 

thân là quan trọng. 

 

5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.” 

Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc 

là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến 

hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là 

chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc. 
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NGUYỆN ĐỒNG HÀNH  

 CÙNG ANH – EM ! 
  

(Kính tặng các Nhà Báo Tự Do đã bị CS áp đặt bản án 

tổng cộng 26 năm tù trong ngày 24.9.2012 tại Việt 

Nam:  

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, Tạ Phong Tần, Phan 

Thanh Hải).  

  

Võ Đại T n 

 

Hơn mười năm trong ngục tù tăm tối 

Tôi luyện hồn để thấy rõ tim nhau.  

Và hôm nay, dù trùng khơi ngăn lối 

Tôi “nhìn” ANH : - đang đứng, ngẩng cao đầu. 

Tôi “thấy” EM : - không e lệ âu sầu 

Mà vang tiếng, thách “luật rừng đẫm máu” !  

Xử “công khai” nhưng như phường thảo khấu 

Cướp giật cho nhanh, bế mạc, hạ màn.  

Nơi góc tường chỉ còn tiếng loa vang : 

Hai mươi sáu năm tù - tổng cọng !   (1*) 

ANH không được nói giữa bầy lang lưỡi ngọng 

EM chỉ được nghe bản án sẵn trên bàn.  

Vợ con ANH : “gom vào diện nghi can” 

Bị lột áo vì “Tự Do – Yêu Nước” ! 

Họ dùng đến cả ngôn từ côn đồ, hỗn xược 

Thay Hiến Pháp bằng hai tiếng “ Xê Xê” (C...C...) !   

(2*) 

Chồng con EM : trên đồn bót chưa về 

Vì bị cấm ra “tòa” nghe xử án ! 

ANH có tội gì ? - chỉ mong nhìn Ánh Sáng 

Được rọi vào từng đáy ngục Dân đen.  

Cho ANH hưởng dù một chút Nhân Quyền 

Khi bày tỏ Lòng Thực Tâm Yêu Nước ! 

Cho Tự Do được phơi trần bạo ngược 

Chuyển thương đau ra thế giới bên ngoài ! 

EM có tội gì ? - lời thống thiết bi ai 

Mong thức tỉnh những con người “vô cảm”. 

Thế hệ của EM, cuối đường hầm thê thảm 

Muốn vùng lên đòi lại nắng Bình Minh.  

Để EM không còn phải chống gậy, làm thinh, 

Và cúi mặt trước hung tàn bạo lực.  

Hai mươi sáu năm tù, lời tuyên đầy áp bức 

Thêm một lần tiếng máu thét vang lên.  

Cờ Đỏ phất phơ trên thành phố, cung đền, 

Thêm lần nữa chói chang màu Tội Ác. 

Xin ANH bình tâm, 

Thế giới này không phải toàn sa mạc 

Vẫn còn Người đang tiếp bước theo ANH 

Đòi lại Tự Do, Lẽ Sống an lành 

Cho Dân Tộc cùng Năm Châu vững tiến.  

Xin EM hãy cười vang hãnh diện 

Chúng tôi còn theo dõi bóng EM đi. 

Dìu chân EM qua lời nguyện kiên trì 

Không khuất phục trước gông xiềng nhục tủi. 

Bao chế độ độc tài đã tan thành tro bụi  

Theo vết dầu loang. 

Từ máu tim của hàng triệu dân oan 

Khơi ngọn lửa thành cuồng phong bão tố.  

Sẽ đốt tan bao vũng lầy chế độ 

Sẽ san bằng bao thách đố Lòng Dân.  

Chúng tôi đây, xin góp sức chung phần 

Giữ Tâm Nguyện cho vuông tròn Đạo Lý. 

Chúng tôi sẽ không cười vang thỏa chí 

Khi đất nước lầm than. 

Dù được sống trong kiếp tạm an nhàn 

Và được hưởng đầy Tự Do Dân Chủ 

Nơi xứ người - vẫn hoài mơ Quê cũ,  

Xin song hành theo bước của ANH – EM.  

Chúng tôi đây, chưa hề trốn bóng đêm  

Vì Lương Tâm vẫn còn khơi rực sáng. 

Ánh bình minh sẽ rạng 

Dân Tộc sẽ hồi sinh. 

Xin ANH cười qua một thoáng nhục-vinh 

Chỉ mong Sống giữa lòng son Tổ Quốc. 

Xin EM thản nhiên, đừng khóc,  

Vì EM là hoa gấm của Trời Xuân. 

Trên hành trình còn tiếp diễn gian truân 

Tôi xin nguyện không bao giờ bỏ cuộc. 

Xin hãy chờ, chuyền tay từng bó đuốc 

Thắp sáng Niềm Tin,  

Cùng Toàn Dân đòi lại – không xin –  

Đời Tự Do vĩnh hằng, dâng Tổ Quốc ! 

 

Võ Đại T n 

 

1* : Bản án áp đặt lên 3 “bloggers” Câu Lạc Bộ Nhà 

Báo Tự Do ngày 24.9.2012 tại VN : - Ô. “Điếu Cày” 

Nguyễn Văn Hải, 12 năm tù. Bà Tạ Phong Tần, 10 

năm tù. Anh Phan Thanh Hải, 4 năm tù. Tổng cọng : 

26 năm tù. 

 

2* : tên trung tá công an VC Vũ Văn Hiển, phó công 

an phường 6 quận 5, Saigon , đã ngang nhiên chửi thề : 

“Tự Do cái Con C...” !   
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Chuyện Vui 

 

 
Cà phê sáng ở La Mã 
 

Bốn ông và một bà già cùng thưởng thức cà phê sáng ở 

Công trường Thánh Peter (La Mã). 

Ông thứ nhất nói: "Con tôi làm Linh Mục, cho nên khi 

hắn vào trong phòng, mọi người chào “Thưa Cha”.  

Ông thứ hai nhỏ nhẹ, "Con tôi làm Giám mục. Khi hắn 

vào phòng mọi người chào “Tạ Ơn Cha”. 

Ông thứ ba lịch sự nói, "Con tôi làm Hồng Y". Khi nó 

đi đến trước mặt, mọi người cúi đầu chào  “Thưa Đức 

Giáo chủ”. 

Ông thứ tư giọng hãnh diện, "Con tôi làm Giáo hoàng. 

Khi nhìn thấy nó mọi người đều gọi: “Đức Thánh 

Cha”. 

Thấy bà già vẫn nhấp nháp cà phê trong im lặng, cả 

bốn ông hỏi "Bà đã nghe về mấy đứa con của chúng tôi 

chưa...?" 

Lúc bấy giờ bà ta mới bình thản lên tiếng, 

"Tôi có đứa con gái, người mảnh khảnh, chân dài, 

vòng ngực 150", vòng eo  60", vòng hông  90" 

Nhưng bất kể mặc áo đỏ, áo trắng hay không mặc gì. 

Khi nó bước vào phòng, mọi người đều la lên: 

“Chúa ơi !!!” 

 

Cao cơ 
 

Cô bé ra công viên chơi thấy một thằng bé đang đá 

bóng. Thằng bé nhìn cô bé chế giễu: 

- Tao có trái bóng đẹp không này? Mày có không? 

Cô bé oà khóc chạy về nhà kể với mẹ. Một lúc sau cô 

quay lại với một quả bóng to hơn, đẹp hơn. 

Thằng bé thấy thế tức lắm. Hôm sau, cô bé ra công 

viên thấy thằng bé hôm qua đang đi xe đạp. Thằng bé 

nhìn cô bé khoe khoang: 

- Tao có xe đạp đẹp này? Mày có không? 

Cô bé lại khóc chạy về nhà kể với mẹ. Một giờ sau, cô 

quay lại với chiếc xe đạp tuyệt đẹp và kiêu hãnh nhìn 

thằng bé. 

Thằng bé tức lắm, tụt quần xuống đầu gối chỉ vào chỗ 

ấy gào lên: 

- Mày sẽ không bao giờ có cái này đâu! 

Cô bé òa khóc bỏ chạy và chỉ một lát sau đã thấy cô bé 

trở lại. Cô bé đứng trước mặt thằng bé, tốc váy lên và 

chỉ vào đó, hét to: 

- Mẹ tao bảo: Chừng nào mà tao còn có cái này thì tao 

muốn bao nhiêu cái như mày cũng có! 

 
Tôi Không Phải Thợ Chuyên Môn 
 

Vợ nói với chồng: 

- Cái bếp điện không thấy nóng, anh xem thế nào sửa 

giúp em.. 

Cô vợ chưa mói hết câu ông chồng đã gắt lên: 

- Sửa? Tôi đâu phải thợ điện! 

Nói xong liền lên xe đi làm. Ngày hôm sau cô vợ lại 

nói:  

- Cái bàn nhà mình gãy một chân rồi, anh đóng lại giúp 

em đi. 

Ông chồng lại gắt lên:  

- Đóng bàn? Tôi đâu phải thợ mộc! 

Nói xong liền lên xe đi làm.Chiều về, anh chồng thấy 

vợ đang nấu ăn bằng bếp điện, nhìn sang thấy cái bàn 

đã có đủ chân. 

Ngạc nhiên lắm anh ta bèn hỏi:  

- Ai sửa mấy thứ đó vậy? 

Chị vợ trả lời rằng đã nhờ ông hàng xóm sửa giùm. 

Anh chồng hỏi tiếp:  

- Thế lão đòi bao nhiêu?  

- Ông ấy nói hoặc vá cho ông ta cái áo sơ mi, hoặc cho 

ông ấy " YÊU" một chút. 

- Thế cô nhận vá cái áo sơ mi cho lão ta chứ?  

- Anh điên à? Tôi đâu phải thợ may? 

 

Sự khác nhau giữa Váy và lồng Chim 
 

Trong một cuộc thi hoa hậu mới đây, có 2 cô thí sinh 

lọt vào vòng chung kết, nhưng cả hai đều xứng đáng. 

Ban giám khảo đưa ra câu hỏi phụ, ai trả lời hay và 

đúng nhất thì rinh giải. 

- Hãy cho biết sự khác nhau giữa cái Váy và cái lồng 

Chim. 

Cô gái đoạt chức á hậu trả lời :  
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- Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác 

nhau ở chỗ: trong lồng Chim thì có con Chim, còn 

trong Váy thì không có Chim ! 

Cô gái đoạt chức hoa hậu trả lời:  

- Thưa ban giám khảo, cái Váy và cái lồng Chim khác 

nhau ở chỗ: khi mở lồng thì Chim bay ra, còn khi mở 

Váy thì Chim bay vào ! 

 

Ly dị và … lý lẽ đàn ông  
 

Trong một phiên tòa ly dị, hai bên tranh cãi về việc giữ 

đứa con trai duy nhất.  

Người mẹ, giọng vô cùng xúc động, tự bênh vực:  

- Thưa quan tòa… đứa trẻ này đã được cấu tạo trong 

tôi… Nó sinh ra từ bụng của tôi… Vậy nên tôi xứng 

đáng được giữ nó! 

Quan tòa, cũng rất xúc động và hầu như đã bị thuyết 

phục, cho phép người chồng nói.  

Người chồng thực tế:  

- Thưa quan tòa, tôi chỉ xin có một câu hỏi:  

Khi tôi bỏ một đồng tiền vào trong cái máy bán nước, 

thì cái lon nước chui ra là của tôi hay là của cái máy? 

 

“Bố ơi!” 
 

Có 2 vợ chồng sinh được 1 đứa con trai rất kháu khỉnh. 

Tuy nhiên đến tận 2 tuổi nó vẫn chưa biết nói. 

Dù cả nhà cố gắng tập nói nhưng thằng bé cũng chỉ 

kêu vài tiếng ú ớ. 

Rồi đến năm 3 tuôi.. rồi 4 tuổi... nó vẫn chẳng nói được 

câu nào. 

Phải đến lần sinh nhật thứ 5 thằng bé mới nói được 1 

câu: "Ông Ngoại"!. 

Khỏi phải nói cả gia đình sướng đến phát điên, mở tiệc 

ăn mừng tưng bừng. Nhưng đến ngày hôm sau thì ông 

ngoại thằng bé qua đời... 

Thế rồi nó lại rơi vào im lặng suốt 1 tháng. 

Sau 1 tháng đó thằng bé lại bật ra được 1 câu nữa: "Bà 

Ngoại". 

Sáng hôm sau bà ngoại thằng bé qua đời. 

Rồi nó lại rơi vào im lặng. Cả nhà bắt đầu thấy lo sợ... 

Thế rồi ngày đó cũng đến, thằng bé cất tiếng gọi: “Bố 

ơi!”. 

Người bố buồn chán, ăn một bữa cơm ngon cuối cùng 

trong đời rồi lên giường nằm chờ trời sáng, đợi cái 

chết. Đợi lâu quá ông ta ngủ quên mất. 

Sáng sớm hôm sau ông ta bị đánh thức bởi tiếng kêu 

khóc thảm thiết từ bên nhà hàng xóm. 

Ông hàng xóm đã qua đời !!! 

 

Bỏ tu 
 

Một nhà sư đi khất thực giữa 1 trưa hè oi bức. Khát 

quá, bèn vào nhà 1 gia đình bên đường xin nước uống. 

Một cô gái trẻ vội mang chai nước lọc ra nhưng quên 

mang ly ra. Vì khát quá nên vị sư kia cầm chai lên 

uống. Cô gái thấy thế ái ngại và nói: 

- Thầy đừng tu, để em lấy... 

Vị sư kia liền trả lời: 

- Thôi, đừng lấy. Để thầy tu... 

-Xin Thầy cứ tu, em vẫn lấy. 

Thầy vui mừng đáp: 

- Nếu em lấy, Thầy bỏ tu. 

  

Chuyện vui xứ đạo 
 

Có một linh mục (LM) già về coi một xứ đạo. Khi ra 

tòa giải tội, ông nghe nhiều tín dồ xưng tội ngoại tình. 

Chán vì con chiên quá bê bối, Ông bèn giảng trên nhà 

thờ rằng: 

- Kể từ hôm nay, nếu tôi còn nghe ai xưng tội ngoại 

tình thì tôi sẽ bỏ xứ đạo này để về lại nhà dòng. 

Hội đồng giáo xứ (HĐGX) bèn triệu tập các giáo dân 

tìm biện pháp. 

Cuối cùng họ đều đồng ý là hễ ai phải xưng tội ngoại 

tình thì cứ nói là ...bị té. “Thưa cha con bị té .. 4 lần 

chẳng hạn”. 

Rồi thời gian trôi qua đi, vị Linh Mục già chẳng còn 

phải nghe chữ “Ngoại Tình” nên cả xứ vui vẻ, ai đi thì 

cứ đi, ai té thì cứ...té. 

Thế rồi một ngày kia. vị LM già qua đời, Một LM trẻ 

về thay thế coi xứ. 

Một hôm ông LM trẻ hỏi với ông chủ tịch HĐGX:  

- Này ông chủ tịch, xứ ta đường xá thế nào, mà giáo 

dân cứ bị té hoài vậy ông? 

Ông chủ tịch không nín được cười. Ông đã định nói 

chuyện này với ông LM mới nhưng chưa có dịp. 

Thấy ông chủ tịch cứ nhăn răng ra cười ông LM trẻ 

bực mình:  

- Ông cười cái gi? Tuần rồi vợ ông đã nói là bị té ba 

lần rồi đó! 

  

Chơi dại 
 

Ba cô thư ký trò chuyện với nhau về việc mình đã chơi 

khăm sếp như thế nào. 

Cô thứ nhất: 

- Một hôm tớ dùng băng dính dán hết các ngăn kéo của 

sếp lại. Thế là khi cần mở ngăn kéo, sếp bực tức quát 

um cả lên. 
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Cô thứ hai: 

- Một lần lục trong ngăn kéo của sếp có mấy bọc bao 

cao su, tớ liền lấy kim chọc thủng tất cả, xong để lại 

nguyên trong ngăn kéo cho sếp. 

Cô thứ ba nghe đến đây mặt tái mét, không nói được gì 

và ngất xỉu. 

 

Phước Nhân sưu tầm 

 

Đều thức trắng... 
 

Có một lão Bất Khuất rất đẹp giai nhưng lại gặp một 

bà vợ có máu Hoạn Thư hơn cả Hoạn thư nữa!!! 

Một hôm trong buổi tiệc sinh nhật của một lão Bất 

Khuất khác, thấy chồng mình liếc mắt đưa tình với các 

nường xinh đẹp hơi nhiều….. Tiệc xongm sau khi về 

nhà, lên giường yên vị, bà chị Hoạn Thư tân thời nầy 

không dằn nổi cơn ghen bèn hỏi anh chồng Bất Khuất 

đẹp giai rằng: 

 -  Anh phải thú thật cho em biết anh đã từng ngủ với 

bao con đờn bà ngoài em ra ??? 

- Anh chỉ ngủ với một mình em yêu thôi mà… 

- Anh dám thề không ??? 

- Anh xin thề… Anh chỉ ngủ với một mình em thôi, 

còn với mấy cô khác, anh đều thức trắng…. 

 

Điệp Tú  

 

Cười như Mếu 
 

Văn hóa vỉa hè: Đặc sản. 

 

Trong buổi tiếp xúc với một du sinh VN mới từ Hà Nội 

qua Mỹ trong chương trình trao đổi văn hoá. 

Hỏi: Xin anh cho biết sơ qua "đặc sản" của "Văn hoá 

vỉa hè" Hà Nội ? 

Đáp: Đó là "Cái chó" gì cũng ăn, "Cái đéo" gì cũng ăn. 

Thật Chí lý ! cám ơn anh ! 

 

HQ 

 

Xuống làm gì... 
 

Hai vợ chồng đang ngắm nghía cái TV đắt tiền mới 

mua: 

- Em nói đấy nhé, nếu mai này mình mà li dị, cái TV 

này là của em. 

Rồi nhìn dáo dát quanh nhà, tiếp: 

- Cái đàn piano cũng của em, cái bộ sofa này của em 

đem từ nhà mẹ, cái …. 

- Thế có cái gì của anh không ? 

- Đồ trên lầu của anh 

Nửa đêm nghe tiếng sột soạt dưới nhà, vợ khều chồng: 

- Anh à!, em nghĩ có trộm vào nhà, anh xuống dưới 

xem 

- Xuống làm gì, dưới đó có gì là của anh đâu! 

 

Giáp lá cà nhé em ! 
 

Một vị tướng nước Sở thời Chiến quốc được về thăm 

vợ sau một thời gian dài chinh chiến. Trong buổi tối 

đầu tiên gặp nhau, vị tướng nói:  

- Nàng yêu, tối nay ta và nàng đánh giáp lá cà nhé? 

Người vợ nhỏ nhẹ đáp:  

- Vâng ạ! Mình đánh giáp lá cà cho đến sáng chàng 

nhé! Nhưng chàng không được đưa đại quân vào thành 

đâu đấy. Vị tướng hỏi lại:  

- Sao vậy nàng?  

- Vì thiếp chưa muốn có lính mới  

- Người vợ trả lời với ánh mắt ngại ngùng. Vị tướng 

đáp:  

- Được rồi! Nàng đừng lo. Ta sẽ đưa quân vào thành. 

Và khi nào có pháo lệnh, ta sẽ đưa quân ra ngoài quan 

ải. 

 

Hàng hiệu 
 

Một cô gái yêu chàng cầu thủ nổi tiếng. Sau một thời 

gian cả 2 quyết định trao cho nhau tất cả. Lần đầu tiên 

được khám phá cơ thể của đàn ông, cô gái hồi hộp lắm. 

Khi thấy anh cởi áo, cô ngạc nhiên hỏi:  

- Sao anh lại xăm chữ Reebok trên tay?. 

Anh đáp:  

- Hãng Reebok trả tiền cho anh để quảng cáo cho họ. 

 Khi anh cởi quần dài, cô lại hỏi:  

- Sao anh lại xăm dòng chữ Puma trên đùi? 

Và anh lại giải thích tương tự.  

Đến lúc anh cởi quần lót ra thì cô gái nhìn thấy dòng 

chữ “Aids” xăm trên “cái ấy” của anh ta. Cô gái giãy 

nảy lên vì sợ. Anh cầu thủ cười cười an ủi:  

- Đừng lo em ạ, tí nữa thôi nó sẽ thành chữ Adidas 

ngay ý mà. 

 

Cụ suy tầm 
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Lá thư và chiếc nút áo 
 

 
 

Bạn có biết ai đã đơm lại nút cho những chiếc áo của 

bạn không? 

 

 Giật mình thức giấc. Cảm thấy khát khô ở cổ, tôi 

lồm cồm ngồi dậy mở tủ lạnh nốc một hơi. Nước lạnh 

làm tôi tỉnh người. Nhìn đồng hồ đã hơn 4g sáng. Tôi 

đến bên máy vi tính bật máy lên. Mở chương trình 

Nhật Ký định nhập vào những việc mình đã làm hoặc 

những suy nghĩ về một ngày đã qua. Nhưng chương 

trình lại bật lên thông báo nhấp nháy màu đỏ chói: 

"Tuần sau là đến ngày đầu tiên quen M". Tôi chỉnh 

chương trình để xem lại cái ngày đầu tiên đó và mỉm 

cười khi thấy lúc đó mình trẻ con hết sức. 

 Tôi quyết định sẽ lục tung hết Internet để tìm ra 

một cái thiệp độc chiêu gửi nàng. Cuối cùng tôi cũng 

mãn nguyện với một cái thiệp nhiều ý nghĩa. Tôi kéo 

ngăn tủ ra để lấy cái đĩa CD hình mình để ghép vào 

thiệp, nhưng chợt nhìn thấy trong đó có một gói quà 

xinh xắn. Biết là của M tôi hồi hộp mở gói quà. Bên 

trên là một tấm thiệp to, còn bên dưới là một chiếc 

đồng hồ để bàn rất dễ thương và một cái nút áo. Hơi 

ngạc nhiên khi nhìn cái nút áo, tôi vội mở thiệp ra xem.  

 

 Anh thân mến! 

 

 Thế là chúng mình quen nhau đã 3 năm rồi. Trong 

3 năm qua em rất vui vì đã quen được anh. Em đã học 

được rất nhiều điều từ anh. 

 Anh là người rất giỏi, làm được rất nhiều việc lại 

sống rất tốt với mọi người. Anh sống hết sức chan hoà 

không câu nệ giàu nghèo, chức vị. Anh hết lòng với 

mọi người và được rất nhiều anh em bè bạn mến yêu, 

kính nể. 

 

 Tối nay, cũng như bao ngày em đến nhà anh, đã 

9g tối anh vẫn chưa về nhà. Khi đến nhà anh, em nhìn 

thấy mẹ đang khâu lại chiếc áo bị bỏng thuốc lá của 

anh. Nhìn mẹ chợt em nhớ đến anh, rồi nhớ đến những 

gì em đã thấy ở nhà anh. 

 Em xin phép được tặng cho anh cái đồng hồ với 

lời nhắn: "Thời gian luôn trôi đi lạnh lùng. Có những 

thứ ngày mai làm được, nhưng có những thứ ngày mai 

không thể nào làm được". 

 Và một cái nút áo với lời nhắn chân tình: "Đôi khi 

người ta biết được rất nhiều điều nhưng lại không biết 

một điều đơn giản là áo mình đang mặc có bao nhiêu 

cái nút!". Anh đã sống vì mọi người nhưng trong mọi 

người lại thiếu một người quan trọng nhất. Anh hãy 

xem tờ giấy bên dưới. Chúc anh luôn vui vẻ và thành 

đạt. 

 

 Tôi cầm đồng hồ và cái nút lên, bên dưới có một 

tờ giấy xếp làm tư nằm ngay ngắn, tôi mở ra xem và 

thấy ngẩn ngơ với những dòng chữ dưới đây: Em thấy 

anh rủ bạn về nhà cùng vui vẻ, làm xả láng mấy thùng 

Ken, anh em bàn tán chuyện đời, chuyện cơ quan, 

chuyện nhà sếp, chuyện quan trường, đủ thứ chuyện 

nhậu hoài bàn hổng hết. 

 Em thấy mẹ cặm cụi dọn dẹp thức ăn dư, lom 

khom nhặt từng vỏ lon xếp lại, sáng mai ra chợ đổi lấy 

chục chanh pha nước, cho thằng con tỉnh rượu mỗi khi 

say. 

 Em thấy anh sáng ra sạp gom gần hết báo, đọc 

ngấu nghiến từng bài từng mục. Ngẫm chuyện đời, 

chuyện quan liêu, chuyện cửa quyền, chuyện Mỹ, 

chuyện I rắc, chuyện SEA Games... 

 Em thấy mẹ cẩn thận sắp từng tờ báo, lựa riêng ra 

những phần quảng cáo rồi ngập ngừng hỏi cái này cân 

ký bán được hông con? 

 Em thấy anh chơi hết lòng với bạn, chẳng bỏ về 

dù tăng 4 hay tăng 3... 

 Em thấy mẹ cứ trằn trọc ra vô mãi, 2g rồi mà 

phòng nó vắng tanh 

 Em thấy anh sau một ngày làm mệt mỏi, về nhà 

bật máy lạnh, bật quạt, ngã lưng nằm thẳng chân, 

chẳng muộn phiền. 

 Em thấy mẹ ra hiên nằm những ngày trời nóng, 

rồi lẩm bẩm xem điện tháng này có quá định mức 

chưa. 

 Em thấy anh ghiền chơi vi tính, cứ băn khoăn hoài 

chuyện nâng cấp CPU lên 2 hay 3 Gb. 

 Em thấy mẹ rất ghiền xem cải lương, cứ chặm 

nước mắt, cứ cười vui thoải mái khi xem hoài cái tivi 

cà giật, cái Tivi từ lúc anh tắm mưa. 
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 Em thấy anh chuyên viên vi tính, viết phần mềm 

để quản lý công ty, xem công nợ, lãi lỗ, bấm một phát 

là có ngay. Thế mà chẳng thể nào tính đúng được tình 

thương của người mẹ. 

 Em thấy mẹ chẳng cần vi tính, vẫn âm thầm lập 

trình cá, cơm, rau. Biết chị Hai cái áo ủi không ngay, 

còn anh nữa đôi giày cả tuần chưa chịu đánh! 

 Em thấy anh chuyện làm chuyện lớn mà quên đi 

những chuyện nhỏ xung quanh. 

 Em thấy mẹ suốt đời vụn vặt mà dạy con mình 

những bài học lớn lao... 

                                   _o O o_ 

 Có bao giờ các bạn nghĩ rằng mình đã thật sự 

quan tâm đến ai đó chưa?  

 Có bao giờ các bạn đã quan tâm đến những 

chuyện dù chỉ là nhỏ nhặt? 

 Có bao giờ các bạn tự đặt mình vào hoàn cảnh của 

người khác? 

 Hi vọng qua câu chuyện này tôi và các bạn có thể 

tìm lại được những bài học về sự quan tâm mà các bạn 

đã lỡ đánh mất. 

 Hãy dành những lời chúc tốt đẹp nhất cho những 

người người mẹ, người cha, những người luôn ở bên 

các bạn, luôn hướng sự quan tâm về phía các bạn mà 

không cần đòi hỏi điều đó từ các bạn! 

 

T n Thất  hoa 

 

 

Một giờ của cha 
     

Mint dịch 

     

     Đây là một cuộc đối thoại giữa con trai và người 

cha sau khi anh đi làm về. 

    - Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không? 

    - Được chứ, gì vậy?  Người cha đáp. 

    - Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền? 

    - Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại 

hỏi bố như vậy? 

    - Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao 

nhiêu tiền thôi mà, nói cho con nghe đi, bố.  Cậu bé nài 

nỉ. 

    - Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, bố làm được 

100 USD một giờ. 

    - Vậy hả bố - Cậu bé cúi mặt đáp - Con có thể mượn 

bố 50 USD được không? 

    Người cha nổi giận:  

 - Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn 

hay mấy thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên 

giường nằm và suy nghĩ xem tại sao con lại có thể ích 

kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả ngày rồi, 

bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế 

này đâu. 

    Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn 

ông ngồi xuống và càng tức giận hơn khi nghĩ đến 

những điều con trai mình vừa hỏi: "Tại sao nó lại dám 

hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi 

nhỉ?". 

    Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ 

có lẽ mình hơi nghiêm khắc với con. Có thể nó thật sự 

thiếu 50 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó đâu có 

thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con 

trai và mở cửa. 

    - Con đã ngủ chưa, con trai? Anh hỏi. 

    - Chưa bố ạ, con vẫn còn thức. 

    - Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. 

Hôm nay là một ngày dài và bố đã trút sự bực mình lên 

con. Đây, 50 USD mà con đã hỏi. Người cha nói. 

    Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên:  

    - Ôi, cảm ơn bố!.  

    Rồi nó luồn tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy 

bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng bé, người đàn 

ông lại bắt đầu nổi giận. Thằng bé chậm rãi đếm từng 

tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó. 

    - Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ?  

Người cha nói trong giận dữ. 

    - Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ... 

Bố, bây giờ con có 100 USD, con có thể mua một giờ 

của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, con xin 

bố, con muốn được ăn tối cùng với bố.  cậu bé nói. 

    Người cha như chết lặng người. Anh vòng tay ôm 

lấy cậu con trai bé nhỏ và cầu xin sự tha thứ. 

    Đây chỉ là một lời nhắc nhở rất ngắn ngủi gửi đến 

cho tất cả những ai đang làm việc vất vả cho cuộc sống 

của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột mất khỏi 

bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực 

sự quan trọng với chúng ta, những người gần gũi với 

chúng ta nhất. Hãy luôn nhớ chia sẻ giá trị 100 USD 

một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu quý. 

    Bởi nếu ngày mai bạn không còn tồn tại, những nơi 

mà bạn đang cống hiến, làm việc có thể dễ dàng cử 

một người khác thay thế vị trí hiện tại của bạn. Tuy 

nhiên, gia đình và bạn bè luôn cảm thấy đau khổ khi 

mất đi bạn - phần còn lại trong cuộc sống của họ. Hãy 

suy nghĩ về điều này bởi chúng ta luôn tự ép mình 

dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia đình. 

Bạn thân mến, bạn nên biết và hiểu điều nào là quan 

trọng hơn. 
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Cách gõ tiếng Việt Nam có dấu trong Windows 
Trước tiên phải thiết kế Vietnamese keyboard có sẳn trong Windows, làm như sau: 

 

Click Start >> click Control Panel (chọn Classic View) >> Click Regional And Language Options. 

Click vào Keyboard And Languages tab 

Click Change keyboards 

 
 

Click vào General tab 

Click Add... 
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Click vào ô vuông có dấu ( + ) nơi chữ Vietnamese (Vietnam) 

Click vào ô vuông có dấu ( + ) nơi Keyboard 

Click vào ô vuông trước chữ Vietnamese 
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Click OK, OK và OK  

Đã xong, sau đó bạn có thể chọn English hay Vietnamese keyboard gần System task như hình dưới: 

 

 
 

Nhớ chọn Vietnamese keyboard (VI) khi đánh tiếng Việt Nam. 
 

Bên dưới là bảng bỏ dấu khi đánh tiếng Việt Nam 

 

1 = ă 

2 = â 

3 = ê 

4 = ô 

5 = dấu huyền 

6 = dấu hỏi 

7 = dấu ngã 

8 = dấu sắc 

9 = dấu nặng 

0 = đ 

[ = ư 

] = ơ 
 

Ghi chú:  Quý vị nào đã đánh quen với hai dạng telex và vni, khi đổi qua bảng bỏ dấu lúc đầu hơi bở ngỡ, 

nhưng khi quen thì đánh nhanh và cũng dễ th i. 
 

  CSVSQ Hà Sơn Điệp 
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Bài Thuốc "Ngự Tửu Minh Mạng Thang" 
 

Toa thuốc này truyền tụng từ lâu ở Huế, được đồn là 

do vài vị ngự y chép được. Trong sách Nguyễn triều cố 

sự; Huyền thoại về Danh lam xứ Huế (1996), tác giả 

Bửu Kế chép ra hai bài thuốc vua Minh Mạng như sau 

theo tài liệu của Lương Y Tuệ Tâm: 

 

I. Nhất dạ ngũ giao 

 

Thành phần: 

 

1 - Nhục thung dung 12g 

2 - Táo nhân 8g 

3 - Xuyên Qui 20g 

4 - Cốt toái bổ 8g 

5 - Cam cúc hoa 12g 

6 - Xuyên ngưu tất 8g 

7 - Nhị Hồng sâm 20g 

8 - Chích kỳ 8g 

9 - Sanh địa 12g 

10 - Thạch hộc 12g 

11 - Xuyên khung 12g 

12 - Xuyên tục đoạn 8g 

13 - Xuyên Đỗ trọng 8g 

14 - Quảng b  8g 

15 - Cam Kỷ tử 20g 

16 - Đảng sâm 10g 

17 - Thục địa 20g 

18 - Đan sâm 12 g 

19 - Đại táo 10 quả 

20 - Đường phèn 300 g 

 

(Toa này có người nói là ‘Nhất dạ ngũ giao sinh lục tử’ 

nghĩa là có một lần làm thụ thai... song sinh!!) 

 

Cách ngâm: 

 

Đường phèn để riêng, 19 vị thuốc trên đem ngâm với 3 

lít rượu nếp ngon trong 5 ngày đêm, ngày thứ sáu, nấu 

nửa lít nước sôi với 300g đường phèn cho tan ra, để 

nguội, rồi đổ vô thẩu, trộn đều đến ngày thứ 10 đem ra 

dùng. Ngày 3 lần sáng, trưa , tối, mỗi lần 1 ly trà. Dùng 

liên tục. 

 

II. Nhất dạ lục giao 

 

Thành phần: 

 

1-Thục địa 40g 

2- Đào nhân 20g 

3-Sa sâm 20g 

4- Bạch truật 12g 

5-Vân qui 12g 

6- P ng phong 12g 

7- Bạch thược 12g 

8- Trần b  12g 

9-Xuyên khung 12g 

10- Cam thảo 12g 

11- Thục linh 12g 

12- Nhục thung dung 12g 

13- Tần giao 8g 

14-Tục đoạn 8g 

15- Mộc qua 8g 

16- Kỷ tử 20g 

17-Thường truật 8g 

18-Độc hoạt 8g 

19- Đỗ trọng 8g 

20- Đại hồi 4g 

21- Nhục quế 4g 

22- Cát tâm sâm 20g 

23- Cúc hoa 12g 

24- Đại táo 10 quả 

 

Cách ngâm: 

 

24 vị thuốc trên ngâm với hai lít rưỡi rượu tốt trong 

vòng 7 ngày. Lấy 150g đường phèn nấu với một xị 

nước sôi cho tan, để nguội rồi đổ vô keo rượu thuốc, 

trộn đều, đến ngày thứ 10 đem dùng dần. Ngày 3 lần, 

mỗi lần 1 ly nhỏ, sáng, trưa, chiều trước bữa ăn. Bã 

thuốc có thể ngâm nước hai với một lít rưỡi rượu ngon- 

một tháng sau dùng tiếp. 

 

Chủ trị: 

 

Cả hai bài trên có tác dụng đại bổ thận, bồi bổ thần 

kinh, gia tăng khí huyết, tăng cường sinh lực, mạnh 

gân cốt, bán thân bất toại, dương sự kém, tăng tuổi thọ. 

Vài nhận xét của người viết 

Tôi mạn phép có vài nhận xét sau: 

 

a- Trong hai bài thuốc, về cân lượng người ta dùng đơn 

vị Gramme(g). Ngày xưa ở Trung quốc dùng cân 
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(chin), lượng (liang), phân (fen). Nhưng ngay bây giờ, 

ở Trung quốc, người ta dùng những hệ thống khác 

nhau về cân lượng như 16 lượng, 12 lượng, 10 lượng; 

thậm chí ở các vùng quê hẻo lánh, người dân dùng hệ 

thống. 18 lượng, 20 lượng và 24 lượng. 

 

Những ấn định về đo lường trong nhiều triều đại đã 

làm cho vấn đề cực kỳ phức tạp. Kể từ năm 1979, miền 

Hoa lục đă chuyển theo hệ thống thập phân (metric 

system) thay vì hệ thống cân lượng, nên trong nhiều 

sách thuốc in tại Hoa Lục, hệ thống trọng lượng được 

thống nhất như sau, để dễ bề tính toán: 

 

1 lượng = 30 g (hiện nay chính xác hơn là 31 .25 g) 

1 tiền = 3g 

1 phân = 0.3g 

 

Vậy về phân lượng trong 2 toa thuốc Minh Mạng trên, 

ta không rõ lương y Việt Nam đã dựa vào toa nguyên 

gốc mà đổi ra gờ-ram hay phỏng chừng đổi theo cách 

thực dụng mới cho tiện việc cân khi mua thuốc. 

 

b- Trong toa Nhất dạ ngũ giao, những vị thuốc bắt 

buộc phải kén chọn theo nguồn gốc sản xuất, vì các tên 

thuốc có kèm tên vùng thổ sản như Tứ Xuyên, Cam 

túc, vùng Lưỡng Quảng, ví dụ chẳng hạn như phải đ  i 

hỏi thuốc từ Tứ Xuyên như Đương Qui, Ngưu Tất, Tục 

đoạn, Đỗ trọng, Xuyên khung. 

 

Trong khi trong toa Nhất nhật lục giao, thì chỉ có Vân 

Qui và Xuyên Khung là gốc Vân Nam và Tứ Xuyên, 

còn những vị Tục đoạn, Đỗ trọng, Kỷ tử thì không nói 

rõ từ ở đâu? 

 

c- Điều này rất quan trọng là phân lượng những thành 

phần kê ra trong một toa thuốc Bắc phải dựa trên tình 

trạng của mỗi bệnh nhân như thể chất yếu hay khỏe, 

bịnh trạng nặng hay nhẹ, bệnh tình mới hay lâu. 

 

Thành ra hai bài thuốc kê trên không phải là loại “one 

size fits all”. Do đó, với tư cách người biên khảo vô tư 

nhưng rất thận trọng về tư thức trách nhiệm, tôi khuyến 

cáo bạn đọc không thể đơn phương quyết định áp dụng 

sự tự điều trị cho cá nhân mình mà không tham khảo 

những vị lương y có thẩm quyền chuyên nghiệp, nhất 

là những nữ bệnh nhân mang thai, hay những người có 

chứng huyết áp cao hay những rối loạn bện hiểm nghèo 

khác. 

 

Một vị thuốc tuy có vẻ hiền lành nào cũng có thể có 

những phó tác-dụng bất ngờ nhất là thuốc Bắc chưa 

được kiểm nghiệm như thuốc tây hiện đại trước khi 

bán ở thị trường. 

 

d- Một điều thứ hai tôi muốn nêu ra về công hiệu của 

những ngự tửu. 

 

Trường hợp của Minh Mạng thang với những tên 

“Nhất dạ ngũ giao” hay “Nhất dạ lục giao sinh ngũ tử” 

có tính cách khoa trương huyền thoại chăng? 

Ta hãy thử duyệt lại số con cái của vua chúa nhà 

Nguyễn chín đời chúa là: 

  

- Chúa Tiên Nguyễn Hoàng (1525-1613) có 12 con: 10 

trai và 2 gái 

- Chúa Săi Nguyễn Phúc Nguyên (1563-1635) có 15 

con: 11 trai và 4 gái 

- Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan (1601-1648) có 4 

con: 3 trai và 1 gái 

- Chúa Hiền Nguyễn Phúc Tần (1620-1687) có 9 con: 

6 trai và 3 gái. 

- Chúa Ngăi Nguyễn Phúc Thái (1650-1691) có 10 

con: 5 trai và 5 gái 

- Chúa Minh vương (Quốc chúa) Nguyễn Phúc Chu* 

(1675-1725) có 42 con: 38 trai và 4 gái 

- Chúa Ninh vương Nguyễn Phúc Thụ (1697-1738) có 

9 con: 3 trai và 6 gái 

- Chúa Vơ vương Nguyễn Phúc Khoát (1714-1765) có 

30 con: 18 trai và 12 gái 

- Chúa Định vương Nguyễn Phúc Thuần (1753-1777) 

có một gái 

 

[* Chúa Minh vương (Quốc chúa ), theo nhiều sử sách 

có đến 146 con!] 

 

Nhưng theo Richard Orband trong Les tombeaux des 

Nguyễn(1914) và Nguyễn Phúc tộc thế phả (1995) th ì 

ghi là 42 con. 

 

Mười ba đời vua là: 

 

- Gia long (1762-1819) có 31 con: 13 trai và 18 gái 

- Minh Mạng (1791-1840) có 142 con: 78 trai và 64 gái 

- Thiệu trị (1807-1847) có 64 con: 29 trai và 35 gái 

- Tự Đức (1829-1883) không có con tuy nhiều vợ 

- Dục Đức (1853- 1883) có 19 con: 11 trai và 8 con gái 

chết v  bị giam đói 

- Hiệp  a (1847-1883) có 17 con: 11 trai và 6 gái chết 

vì bị ép uống thuốc độc 

- Kiến Phúc (1869-1884) chưa có vợ con , chết bí mật 

- Hàm Nghi (1871- 1943) một vợ, có 3 con: 1 trai và 2 

gái 
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- Đồng Khánh (1864-1889) có 5 vợ, 10 con: 6 trai và 4 

gái 

- Thành Thái (1878-1954) nhiều vợ, có 45 con: 19 trai 

và 26 gái** 

- Duy Tân (1900-1945) có 2 đời vợ , có 3 trai và 2 gái 

- Khải Định (1885-1925) có 1 trai 

- Bảo Đại (1913-1997) có 5 con: 2 trai và 3 gái 

 

[** Riêng Vua Thành Thái là một người phát dục rất 

sớm. Số con của ông rơi rớt rất nhiều mà thế phả nhà 

Nguyễn chưa kiểm tra được. 

 

Cung tần chưa đủ cho ngài gần gũi mà muốn vi hành ra 

ngoài nên mới có câu: Kim luông con gái mỹ miều, 

Trẫm thương, trẫm nhớ trẫm liều, trẫm đi! 

Duyệt qua danh sách trên, ta thấy có hai đỉnh cao về 

con số đông con: 

 

- Đỉnh cao thứ nhất trong đời các chúa với Quốc chúa 

Nguyễn Phúc Chu và Vơ vương Nguyễn Phúc Khoát 

ứng vào giai đoạn mà Chúa Nguyễn ở Nam hà tuyên 

bố xác định vương quyền độc lập chống lại vua Lê 

chúa Trịnh Bắc hà bằng sự dùng vương ấn và lập sẵn 

kinh đô ở Thuận Hóa. 

 

- Đỉnh cao thứ hai trong đời các vua với vua Minh 

Mạng ứng với giai đoạn tuyên xưng đế quyền tuyệt đối 

với sự ban bố bài Đế Hệ thi 20 chữ trong tham vọng 

con cháu của ông sẽ làm vua trong 20 đời nữa. 

 

Chính niệm xác định Vương quyền và Đế quyền phải 

chăng tạo ra nhu cầu sinh sản nhiều tử tức hậu duệ. Và 

sinh sản của nhà Nguyễn là hệ thống cung tần mỹ nữ. 

 

Đời Vơ vương, vợ lớn nhỏ của chúa không gọi là 

Chánh hay Thứ phu nhân như bá tính mà đổi ra gọi vợ 

cả là Tả hành lang và vợ thứ là Hữu hành lang, con cái 

đẻ ra sợ chuyện ma quỉ bắt (nạn hữu sanh vô dưỡng) 

nên Chúa mới đặt ra tục gọi các con trai là Mệ, Mụ. 

 

Trong cung cấm nhà Nguyễn, có chín bậc gọi các bà 

vợ vua từ cao đến thấp gọi là Cửu giai. Vua nhà 

Nguyễn không phong vợ lớn là Hoàng Hậu (trừ vua 

Bảo Đại sau này) vì sợ nạn quốc thích chuyên quyền 

như các triều Lý, Trần, tước hiệu Hoàng Hậu chỉ 

phong sau khi chết. 

 

Cửu giai là: 

Nhất giai Phi 

Nhị giai Phi 

Tam giai Tân 

Tứ giai Tân 

Ngũ giai Tiếp Dư 

Lục giai Tiếp Dư 

Thất giai Quư Nhân 

Bát giai Mỹ Nhân 

Cửu giai Tài Nhân 

và cuối cùng là Tài Nhân vị nhập giai (nghĩa là chưa 

vô ngạch mà chuẩn bị thôi, như chức Chuẩn Úy của 

quân đội) 

 

Trong thế phả Nguyễn Phúc tộc, tôi thấy một bà Cung 

Nga có lẽ là cung nữ chưa vô ngạch Cửu giai! 

 

Chính vì hệ thống phi tần mỹ nữ đă là cho những ông 

ngự y phải tìm những thang thuốc bổ thận cho vua 

chúa và những toa thuốc dưỡng thai cho các vợ vua khi 

mang bầu, như thế làm gì không đông con. 

 

Thức ăn ngự thiện đương nhiên gồm những thứ bổ béo 

mà bá tính cung tiến.Vua Minh Mạng chỉ sống đến 50 

tuổi và nghe đâu chết vì té ngựa, thế mà đă có 142 con, 

nếu vua thọ thêm 20 năm nữa, con cái trực hệ đông đến 

đâu. Hệ của Minh Mạng là hệ nhứt chánh (hệ nhứt 

chánh là hệ hoàng tử Cảnh), là hệ đông nhất gồm 56 

phái nữ và phái nam được 1800 người. 

 

Theo tôi những cái tên Nhất dạ Ngũ giao hay Lục giao 

của Minh Mạng thang là những cái tên đời sau bịa ra 

cho thần kỳ, chứ mỗi khi một cung phi nào được vua 

vời tới long sàng thì tên tuổi và ngày tháng ấy đều 

được ghi chép cẩn thận để sau này chẩn đoán thai kỳ 

và xác nhận phụ hệ. Những chuyện về: 

Cái đêm hôm ấy đêm gì. 

Bóng dương trùng bóng trà mi chập chùng 

là chuyện thâm cung bí sử, ai mà rõ “ ngũ giao” hay “ 

lục giao”. Trong đống văn khố chứa trong Tàng thơ, 

giả thử lưu lại những y án hay phương dược của các 

ngự y dâng lên vua, đâu là tài liệu xác nhận rằng vào 

một đêm nào đó có 5 bà phi trong bụng tiếp nhận “long 

chủng” qua lần ân ái với vua và tên những hoàng nam 

hay hoàng nữ đó là ai? 

Dựa vào kiến thức y học, câu chuyện “lục giao sanh 

ngũ tử“ có lẽ là ngoa ngôn hay phóng đại. Chỉ ở trong 

thần thoại Hy lạp, mới có thần Hercule trong một đêm 

gần ... 50 cô gái đă làm thụ thai 49 cô. Dẫu sao, xét về 

số con của vua Minh Mạng thì hậu thế phải công nhận 

ông thuộc vào loại có khả năng tính dục tuyệt luân. 

 

Tính theo mỗi lần giao cấu chỉ bắn tinh khí ra khoảng 2 

phân khối rưỡi đến 3 là cùng sau nhiều ngày kiêng giao 

cấu, mà muốn làm thụ thai, mỗi phân khối tinh khối 
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phải chứa 100 triệu tinh trùng và số tinh trùng quái dị 

phải dưới 20 %. 

 

Khối lượng và sự đậm đặc của tinh khí thường giảm 

xuống mau chóng sau nhiều lần giao cấu liên tục. Như 

vậy trong một đêm 5 lần 6 lượt tính giao thường không 

phải sinh con mà sinh ra .... bắn súng nước hay bắn 

khói! 

 

Theo sử sách, hằng đêm, vua thức khuya để coi 

chương sớ từ các phiên trấn gửi về đến canh ba (11 giờ 

khuya) mới đi ngủ. Hoạt động chăn gối về đêm hăng 

như thế mà ban ngày vẫn thiết triều, cưỡi ngựa không 

biết mệt chứng tỏ Minh Mạng là một người có một 

“thể chất tiên thiên “ bẩm sinh cường tráng. 

 

Những toa thuốc mà vua dùng chỉ là trợ lực cho đường 

sinh lý chứ không phải là chủ trị quyết định. Xem 

trường hợp vua Tự Đức (1847- 1883) thể chất tiên 

thiên bất túc và lúc mới lớn bị đậu mùa, dù là vua có 

nhiều vợ và được các ngự y chữa trị vẫn không có con. 

 

Nhìn vào thành phần những món thuốc trong hai toa 

Minh Mạng thang nói trên, tôi thấy toàn là những vị bổ 

dược mà tiệm thuốc bắc nào cũng có và hiệu lực của 

chúng theo y lý được coi là tư âm bổ dương, tăng 

cường tinh khí, nâng đỡ thể trạng chứ không phải là 

những thức khích hứng nhất thời làm cương cử ngọc 

hành hay những vật liệu chế từng những tạng phủ hay 

bộ phận của những thú vật nổi tiếng mạnh về sinh lý. 

 

Thành ra Minh Mạng thang là một loại bổ dược chống 

mệt mỏi tổng quát, chứ không giống như những viên 

thuốc hứng dục (aphrodisiac) như viên Okasa dạo nào 

của Pháp chứa Testostérone và Yohimbine, 

Cantharidine hay những viên Viagra hiện nay chỉ có 

tác dụng cục bộ làm cương cử ngọc hành. 

 

Nhiều y sĩ cho rằng sự mệt mỏi thường là nguyên nhân 

làm giảm hứng thú khi ân ái. Vua Minh Mạng vốn là 

một người có thực lực tính dục quán chúng do bẩm 

sinh nên vấn đề dùng thuốc bổ là một sự trợ lực. Nếu 

phàm nhân tục tử vốn liếng chẳng bao nhiêu không 

biết tự lượng sức mình, mỏi gối chồn chân mà cứ dùng 

thuốc khích hứng để tiếp tục trèo th ì quả là tai hại! 

 

Nhận định về công hiệu của Minh Mạng thang. 

Vấn đề này cần một sự khảo sát và phân tích thâm cứu 

dựa trên những dữ kiện khoa học mà hiện nay chưa có. 

Tôi nghĩ rằng một ý kiến có thẩm quyền nhất là ý kiến 

của bác sĩ Nhật Akira Ishihara. Ông đă cộng tác với 

Howard S. Levy là đồng tác giả cuốn The Tao of Sex. 

 

Cuốn sách này rất hay và dựa vào nhiều tài liệu hiếm 

quí về tính dục học cũng như y dược của Trung Hoa và 

Nhật bản. Y dược Á Đông theo nguyên lý Âm Dương 

Ngũ hành và được chế biến từ những nguyên liệu từ 

thiên nhiên mà hiện nay chưa có một sự phân chất thí 

nghiệm qui mô. Dược liệu Trung Y qua hơn 5 ngàn 

năm lịch sử từng chứng tỏ công hiệu trên nhiều phương 

diện. 

 

Ví dụ như Nhung gạt hươu non chứa nhiều kích thích 

tố, dùng trích tinh để thí nghiệm trên chuột thì thấy 

chuột tăng cường về sinh lý rõ ràng. Nhục thung dung 

là một loại nấm chứa nhiều Manganese thường có 

trong nhiều thuốc khích dục. Thành ra không phải y 

dược Á đông không có hiệu nghiệm, nhưng hiệu 

nghiệm này rất ẩn áo hầu như có tính chất huyền thoại, 

phải theo kinh nghiệm lâu đời (empirical) của cổ nhân 

mà dùng lâu ngày mới thấy. Một yếu tố đáng kể là thể 

tạng của từng bệnh nhân đă đáp ứng ra sao với sự trị 

liệu nên thuốc dùng cho người này thì tốt mà dùng cho 

kẻ khác thì không. Vấn đề tâm lý của người dùng thuốc 

(linh tại ngă, bất linh tại ngă) cũng là một yếu tố quyết 

định. 

 

Tôi tự xét, không học về Đông Y mà chỉ là con mọt 

sách, ghi chép lượm lặt để viết lách, nên kính mong sự 

chỉ giáo của các bậc cao minh. 

Tôi còn nhớ trước 1975 có đọc quyển Vạn thị Phụ 

Nhân khoa do ông Nguyễn văn Tỷ chủ nhà thuốc Hồi 

Xuân đường Nguyễn thiện Thuật, Bàn cờ Sài g  òn. 

Trong sách có một đoạn bàn về các toa thuốc bổ tình 

dục và bí quyết sinh quí tử mà tôi viết lại theo trí nhớ: 

 

Đàn ông muốn sanh quí tử phải đạt đủ ba điều kiện 

trên ba tiêu chuẩn gọi là Tam chí (Can chí, Tâm chí, 

Thận chí). Can tức là gan. Can chủ về mộc cân tức là 

gân. Gân khỏe (Can chí) thì gân mới đủ sức cương cử 

mà hành sự  Tâm tức là tim, chủ về huyết hỏa hay 

năng lượng. Tim tốt (Tâm chí) th ì trí năo quân b ình, 

năng lực phương cương, sức lực bề dai, tinh trùng mới 

đủ sức bơi ngược vào tử cung để thụ thai. 

Thận tức là cơ quan tính dục gồm dịch hoàn và các 

hạch nội tiết nang thượng thận, chủ về thủy, tức là tinh 

khí. Thận khỏe (Thận chí) thì tinh khí đặc, chứa nhiều 

tinh trùng nên dễ thụ thai. 

 

Suy diễn như trên, ta thấy sự tính giao lý tưởng là một 

độ cương dương vật đầy đủ, một trí óc quân bình, một 
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nguồn sản xuất tinh khí dồi dào về phẩm và lượng. 

Như thế, một người thận yếu, tinh khí loãng, cơ thể bạc 

nhược, gân thịt bèo nhèo mà dùng thuốc khích hứng 

chẳng khác nào quất roi thúc con ngựa tiến bước trên 

con đường xa gập ghềnh. 

 

Một toa thuốc bổ dương hoàn toàn không phải là một 

toa thuốc chỉ bổ thận khích dục mà theo biện chứng 

của Đông Y phải là nhắm vào chủ đích bổ dưỡng toàn 

thân, bằng cách bồi bổ ba nội tạng Can, Tâm, Thận. 

Tôi nghĩ đây là một minh chứng về quan niệm khác 

nhau giữa Tây Y và Đông Y: 

 

*Tây Y chủ trương đánh thẳng và mau vào ngọn nên 

hữu hiệu vào những trường hợp cấp tính 

 

*C  n Đông Y đánh bền và lâu vào gốc bệnh lý, nên 

thích hợp cho các chứng kinh niên mạn tính. 

 

Nhìn chung, dùng rượu thuốc là một tập quán, một đặc 

thù văn hóa của dân Việt ta đă chịu ảnh hưởng của 

Trung Hoa qua nhiều thế hệ. Tuy nhiên, sống trong 

thời hiện đại, người ta phải có một thái độ suy luận 

thận trọng trên thực tế khi phải dùng thuốc, ngay cả khi 

dùng thuốc bổ không phải thuốc bổ nào cũng tốt cả 

như “one size fits all” như cái tên khoa trương “ngũ 

giao”, “lục giao”... Một vị thuốc nào cũng vậy, bên 

cạnh công năng trị liệu, còn có thể có nhiều “phó tác 

dung”. 

 

Rượu làm khí huyết lưu thông (Tửu năng dẫn huyết) 

nhưng đối với những người có chứng huyết áp cao và 

chứng phong (gout) thì không nên dùng. Tóm lại, rượu 

thuốc vẫn là rượu bổ nhưng nên dùng thận trọng. 

 

Các Bạn nào bị chứng “mất điện” khi đi “chinh chiến” 

vào hang Pac Bó. Hãy uống 11 bài thuốc gia truyền 

của VN để phục hồi lại sinh lực... Tôi năm nay 70 đang 

thử 10 bài (Gan Dê thận Dê, Cá chép, Tôm nõn tôm he, 

Nhung hươu, Dế bò, đuôi lợn) chỉ trừ có Dế Hải mã 

(Hippopotamus or Seal ?) là chưa tìm ra. Dế dê, dế bò, 

đuôi heo, cá chép tôm.... treo lủng liểng đầy nhà. Bà xã 

tôi cũng mừng vì tôi ăn toàn đồ bổ cả !!!! Kết quả ra 

sao tôi sẽ thông báo sau .... 

 

VN ta học theo lối chữa bịnh của “Thiên Tử” Tàu, 

chữa bất lực theo cách “Bổ Thận”. Theo Tây Y, thận 

chỉ là cái máy lọc (Filter) chẳng có liên hệ gì tới sex 

cả! Nằm trên mỗi trái thận có một tuyến Adrenal Gland 

(Tuyến nang thượng thận), tuyến này tiết ra nhiều loại 

Hormones, trong đó có sex hormones. 

Phương Thuốc Quý của người Việt Nam 

 

11 Bài Thuốc Đông Y Trị Chứng Bất Lực 

Chứng bất lực ở nam giới có nhiều biểu hiện: hoặc 

dương vật không cương cứng do không ham muốn, 

hoặc có ham muốn nhưng không “lên” được, hay có 

thể cương khi được kích thích nhiều, nhưng sau đó 

nhanh chóng trở lại như cũ. 

 

Bất lực hay là tình trạng suy giảm khả năng tình dục ở 

nam giới. Đây là vấn đề tế nhị và nhạy cảm nên đàn 

ông thường giấu kín và âm thầm chịu đựng. Nhưng 

thực ra đây là vấn nạn phổ biến ở nam giới. Một kết 

quả nghiên cứu ở Đức cho thấy có tới 67% nam giới có 

vấn đề trục trặc “của quý”, còn ở Pháp và Mỹ con số 

này tới xấp xỉ 50%. 

 

Theo Đông y, chứng bất lực được điều trị theo phép 

“bổ thận”. Các bài thuốc chữa liệt dương, xuất tinh 

sớm, di tinh... của Đông y đều nhằm tác động đến tạng 

này. 

 

Bài 1: Nhục thung dung 20g, thận dê 1 quả. Thận dê 

làm sạch sau đó thái mỏng ướp mắm muối rồi cho 

nhục thung dung vào, đổ nước vừa phải, hầm cách thủy 

một tiếng. Món ăn bổ thận khí, ích tinh huyết, tráng 

dương. Người mỏi gối, đau lưng, tiểu tiện ban đêm 

nhiều lần do thận hư gây nên ăn món này.. Cần ăn 7-14 

ngày. 

Bài 2: Tôm he 250g, rửa sạch ngâm vào rượu gạo 30 

phút rồi lấy ra xào với dầu gừng trên ngọn lửa mạnh, 

thêm gia vị phù hợp ăn với cơm, món ăn này bổ thận 

tráng dương, cần ăn 7-14 ngày. 

Bài 3: Tôm nõn 250g, rau hẹ 200g. Dùng dầu vừng 

xào to lửa, khi chín cho thêm gia vị mắm muối vừa đủ 

rồi ăn với cơm. Cần ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ 

thận tráng dương. 

Bài 4: Gan dê 200g, rau hẹ 200g. Gan dê thái mỏng, 

cho dầu vừng vào xào với rau hẹ. Khi xào dùng ngọn 

lửa mạnh, lúc chín cho gia vị vừa đủ, ăn với cơm, ăn 

liền 7 ngày. Tác dụng ôn thận, cố tinh, ích huyết, 

dưỡng gan cơ thể cường tráng, sinh lực dồi dào. 

Bài 5: Đuôi lợn 250g, xuyên đoạn 250g, đỗ trọng 

250g. Hầm nhừ, ăn liên tục 7 ngày. Tác dụng bổ trong, 

ích khí, cương cử mạnh, khỏi bệnh di tinh. 

Bài 6: Khởi tử 50g, dương vật bò một bộ. Dương vật 

bò rửa sạch, thái nhỏ cho vào nồi đất, đổ ít rượu trắng 

và khởi tử vào rồi hầm cách thủy. Tác dụng: bổ thận 

tráng dương, chữa khỏi bệnh di tinh, tiểu đêm nhiều 

lần, người già suy nhược.. Cần ăn liên tục 7 ngày. 
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Bài 7: Thận dê một đôi, dái dê một cái, nhục thung 

dung 15g, khởi tử 15g, ba kích 15g, sơn dược 15g, thục 

địa 15g, táo tàu 15g.. Cho vào nồi đất hầm cách thủy 

một tiếng. Tác dụng ích tinh, bổ huyết, tráng dương, bổ 

thận khí, cơ thể cường tráng, tăng cường trí nhớ. 

Bài 8: Nhục thung dung 20g, thục địa 20g, tơ hồng 

12g, sơn thù du 15g, viễn chí 10g, sơn dược 10g, 

nhung hươu 0,6g, ngũ vị tử 6g. Sắc đặc lấy nước uống. 

Cần uống ít nhất 7 thang trong 7 ngày. Riêng nhung 

hươu sau khi sắc được thuốc thì nuốt với nước thuốc. 

Tác dụng: Cường dương ích khí, động phòng bất 

thống. 

Bài 9: Hải mã 10g, tơ hồng 15g, sơn dược 15g, thục 

địa 15g, dâm hương hoắc 15g. Sắc đặc uống 7 ngày 

mỗi ngày một thang. Tác dụng: Bồi bổ thận khí, chữa 

bệnh cương cử kém, tiểu đêm nhiều lần. 

Bài 10: Cà rốt 500g, thịt dê 500g. Hầm nhừ mỗi ngày 

ăn 1 lần, ăn liền 7 ngày. 

Bài 11: Cá chép một con 1 kg, vừng đen 1,5kg, gạo 

nếp 0,5kg. Nấu cháo, ngày ăn một lần, ăn liên tục 7 

ngày. Tác dụng bổ thận tráng dương, mạnh khỏe, trẻ 

trung lâu dài. 

 

Phúc Nguyễn WA sưu tầm 

 

 
 

Nó và Tôi 
 

Thân tặng các Bạn BK ngoại 

 

Tôi Nó, sanh ra chung mái trường 
Mùa hè năm ấy dậy đau thương 
Áo trắng thư sinh thôi gởi lại 
Áo lính lên đường dạ vấn vương 
  
Tôi Nó sanh ra chung mái trường 
Mai nầy hai đứa trấn biên cương 
Đêm nay thao thức ngồi tâm sự 
Một sớm tinh sương đứa nẽo đường 
            
Tôi Nó sanh ra chung mái trường 
Kề vai sát cánh tựa uyên ươn 
Đan tay xiết chặt tình bất khuất 
Tôi Nó hiên ngang khắp phố phường 

 
 

Tôi Nó sanh ra chung mái trường 
Bây giờ, Tôi Nó cách đại dương 
Nằm nghe sóng vỗ hờn ai oán 
Tỉnh giấc mơ màng vọng cố hương 
 
NGỘ KHỔNG 332 

 
Họa thơ Tôn Ngộ Không 

 

                        Nó và Tôi 
 
                 Tôi nó gặp nhau chốn quân trường 
                 Giữa mùa chinh chiến đốt quê hương 
                 Giả từ áo trắng thời hoa mộng 
                 Tóc ngắn ba phân bước lên đường 
 
                 Tôi nó bên nhau chốn quân trường 
                 Mồ hôi rơi rụng tợ mưa tuôn 
                 Bò, trườn, dã chiến rồi đột kích 
                 Đêm về gát tuyến nhớ người thương 
 
                 Tôi, nó tâm tình trải ngàn phương 
                 Đồi Bác Sĩ Tín lúc chiều buông 
                 Bóng hồng cô bé Khu Sinh Hoạt 
                 Nàng bán cà phê chốn xạ trường 
 
                 Ngày chia tay đến cũng thật buồn 
                 Tôi nó mỗi người đi một phương 
                 Tôi về lội nước vùng Đồng Tháp 
                 Nó trấn cao nguyên gió núi buồn 
 
                 Đất nước lâm vào cảnh bi thương 
                 Tôi nó cùng nhau lại lên đường 
                 Làm thân tù tội loài quỷ đỏ 
                 Nhưng lòng son sắc mãi quê hương 
 
                 Tôi nó gặp nhau chốn quê người 
                 Qua đời tị nạn nỗi cùng trôi 
                 Nhưng tình Bất Khuất không phai nhạt 
                 Quyết dựng quê hương, dựng cuộc đời 
 

                   Mây Đương Phương 
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Rằn Ri Ơí! nhớ quá 
 

Để tưởng nhớ Dượng và các Anh mũ nâu tiểu đoàn 79 

Biệt động quân. 

 

 Nhỏ theo gia đinh đi lánh nạn CS vô nhà Dì ở 

ngay góc đường Cao Thắng và Đống Đa. Xe đến Đà 

nẵng lúc 5 giờ chiều, chiếc xe be nhỏ mà chứa hơn 30 

người đứng ngồi la liệt, Nhỏ bước xuống xe trong cơn 

say sóng dật dờ. Dì Nhỏ ôm chầm lấy mọi người với 

ánh mắt rưng rưng rồi nhanh chân đi qua quán hủ tiếu 

Mỹ thuận bên cạnh nhà đặt hàng. Khỏang nửa tiếng 

sau hủ tiếu được đưa đến, mọi người sì sụp ăn sau 1 

ngày dài đói bụng. Tô nước lèo ngọt sắc, thơm thơm 

mùi hẹ cộng với sợi hủ tiếu dai mềm khiến ai nấy tỉnh 

táo hoàn hồn: 

 - Cứ như một giấc mơ khi không cả thành phố bỏ 

chạy không thương tiếc. 

 Một người nào đó lên tiếng, mọi người ừ à tán 

thành rồi phụ nhau dọn dẹp. Có đến 7 gia đình cả 2 bên 

nội ngoại. Đa số là đàn bà con nít. Mợ Nhỏ đại diện bà 

con lên tiếng cảm ơn dượng Hai, dượng cười xuề xòa, 

giọng nói sảng sảng . 

 - Không có chi, tuị em giúp bà con được chừng 

nào hay chừng ấy. 

 Nhỏ nhìn Dượng kính phục. Dượng là sĩ quan 

trong binh chủng Biệt động quân với đơn vị có tiếng 

tiểu đòan 79 mũ nâu. 

 Cũng may ngôi nhà cũ đồ đạc, tủ bàn không có 

bao nhiêu hay là đã dời lên nhà trên vừa mơí làm xong 

chưa kịp sơn quét nên mỗi gia đình thu vén được 1 góc 

với vài ba túi xách áo quần. Sắp đặt gọn gàng xong thì 

bên ngoài trơì tối tự lúc nào. Trăng thượng tuần đã 

thấy, Bê chị từ nhà trên xuống nắm tay Nhỏ hỏi han rồi 

chúc mọi người ngủ ngon. 

 Nhỏ lục tục theo mấy Dì ra giếng nằm đối diện 

nhà dưới để lấy nước tắm rửa, Nhỏ đang loay hoay với 

sợi dây gàu xoắn tít thì 1 bàn tay rám nắng đỡ vào. 

Nhỏ ngước mắt nhìn lên bắt gặp một sóng mũi cao 

thẳng, Nhỏ khựng người, trước mặt Nhỏ 1 bóng áo rằn 

ri đang nhìn Nhỏ không nghe nó chi cả chỉ thấy Rằn ri 

nhanh tay gỡ mũ rối rồi luôn tiện múc cho Nhỏ 1 thùng 

nước đầy. 

 Mấy thằng nhóc em Nhỏ nhảy ào vô tắm còn Nhỏ 

thì luống cuống tìm lối tránh nụ cười nửa miệng của 

Rằn ri. 

 Lúc bước vô nhà Nhỏ lóang thóang nghe giọng 

Rằn ri nói: 

 - Cô bé mắc cỡ hỉ! hòa với tiếng cười của chị 

Thảo. 

 

 Một đêm bình yên trôi qua, Nhỏ thức dậy lúc mọi 

người còn say nồng với giấc ngủ, Nhỏ nhẹ nhàng mở 

cửa bước ra sân nhà sau. Không gian êm ả trời xanh và 

cao, mùa hè đã tới, một mùa hè đầy biến động. Bây giờ 

Nhỏ mới có thời gian nhìn quanh ngôi nhà Dì, sân dài 

và rộng được bao bọc với 4 bức tường xi măng cao hơn 

đầu Nhỏ phần trên là những cọc xi măng cao 1 mét 

khoảng cách nhau chừng 1m5 nối kết nhau bằng những 

dây kẽm gai có tới 3 vòng chạy quanh nhà. Trên 1 cọc 

sắt góc tường bên trái ai đó đã tinh nghịch đội úp lên 1 

chiếc nón sắt đã cũ. Nhìn cảnh vật Nhỏ nghĩ thầm; 

“nhà quân đội có khác”. Nhìn bên dưới chân tường là 

những bao cát ni lông quân đội căng đầy cát ở bên 

trong có lẽ để làm hầm tránh pháo kích mà ở thành phố 

Huế nhà nào cũng có. Đống bao cát được che kín bởi 

tàn cây khế vươn lên cao. Khế đang mùa ra hoa những 

chùm hoa nhỏ màu trắng xen kẽ tím và hồng.. mà vài 

chú ong đen với cái bụng no tròn đang bay ra bay vào 

để hút mật. Nhỏ thoáng thấy mấy trái khế non mới nhú 

lấp lánh ánh nắng mai đang dần đậu lại trên vòm cây. 

Tự dưng Nhỏ nhớ nhà nhớ bạn bè với niên học chưa 

chấm dứt mà đột ngột bỏ chạy.. Nhỏ nhớ Ba và anh, 

nhớ những người lính trận còn phải ở lại với đơn vị để 

giữ gìn phần đất còn lại của miền địa đầu giới tuyến … 

 Nhỏ ngước mắt nhìn trời cao và lâm râm cầu 

nguyện cho mọi sự bình yên rồi Nhỏ với tay lấy cây 

chổi quét những ngọn lá vàng rơi đầy trên sân để cắt 

ngang dòng suy nghĩ, lúc Nhỏ quay lưng lại định vô 

nhà thì Rằn ri đứng sau lưng Nhỏ tự khi nào. Nhỏ lúng 

túng, nghe trong người 1 dòng máu nóng chạy lan khắp 

cơ thể làm hai má Nhỏ đỏ hồng, Nhỏ ôm cây chổi sát 

vào người như để bảo vệ mình Rằn ri nhìn Nhỏ lên 

tiếng: 

 - Xin lỗi, cô bé.. 

 Nhỏ mím môi nhìn Rằn ri không biết nói năng 

chi, Rằn ri tiếp lời, gỉong Quảng lơ lớ: 

 - Cô bé mơ mộng hỉ? 

 Rồi vẫy tay chào Nhỏ và đi trở lên nhà trên. 

 Đến trưa lúc mợ và mấy bà nội trợ rủ nhau đi chợ 

thì chị Nhỏ và anh rể đến thăm  anh rể Nhỏ cũng mới 

từ chiến trường Quảng trị vào vẻ hốc hác còn chảy dài 

trên khuôn mặt, anh chị cho tuị nhỏ 1 cọc tiền vậy là 

Nhỏ có cơ hội dẫn tuị em ra đường ăn qùa vặt. 

 Phải 3 ngày sau Nhỏ mới thấy được mặt trước của 

nhà Dì, khỏang sân rộng vơí mặt tiền căn nhà khóang 

đãng. Bên góc trái từ cổng nhà nhìn vào là căn hầm 

chìm xây cất kiên cố mà đặc biệt mặt nỗi của hầm 

được thiết kế như một ngôi nhà nhỏ thu gọn. Mấy đứa 

con trai đang tụ tập trên nóc hầm để chơi cờ cá ngựa, 

Bê chị nói với Nhỏ cái hầm đó là do chú Ký vẽ kiểu 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 199 

vừa nói Bê vừa đưa tay chỉ vào một người đàn ông 

đứng cao ngất trên chiếc thang bốn chân cặm cụi sơn 

phết bộ cửa sắt nhà trước với những cành hoa Mai, 

Lan, Cúc, Trúc..Thì ra người đó là Rằn ri. Nhỏ rủ Bê 

chị đi lang thang mà Bê phải đưa mấy cô ra chợ sắm 

vaì thứ lặt vặt. 

 Thằng em Nhỏ đề nghị đi ngược lại đường Cao 

Thắng trước rồi tình cờ Nhỏ gặp lại bạn bè cùng trường 

cùng lớp. Tụi nó vô Đà nẵng trước Nhỏ cả mấy ngày 

đang tạm cư trong trường Kỹ thuật nằm cuối đường 

Cao thắng. Cả bọn mừng rỡ tíu tít hỏi thăm nhau rồi 

cùng đi quanh khuôn viên trường cho biết đồng thời 

gặp thêm được một số người quen. Đa số dân Huế vô 

đây lánh nạn mà không có nhà thân nhân thì tạm cư ở 

các trường Trung học lớn quanh thành phố. Học sinh 

Đà nẵng cũng đành nghỉ học và tham gia công tác 

Thanh niên thiện chí để chia sẻ những khó khăn với. 

dân tị nạn. Đó là một nghĩa cử cao đẹp của người dân 

miền Nam tự do ngày trước. 

 Chia tay lũ bạn bè mấy chị em Nhỏ đi vòng trở lại 

con đường cũ, ghé nhà rủ cu Thanh làm hướng đạo 

viên cả bọn băng qua Đống Đa rồi ra Thống Nhất, con 

đường mát rượi với hai hàng cây Sao cao vút giao đầu 

nhau, nắng mùa Hè rải rác trên đầu ngọn xuyên qua lá 

rớt xuống khiến mặt đường lấp lánh những bông hoa 

nắng. Đi ra tới bến Bạch Đằng mấy đứa giành nhau 

ngồi ghế đá nhìn sông Hàn nước chảy lững lờ, nước 

sông vẫn vô tình trôi xuôi nhịp sống thành phố vẫn sầm 

uất xe cộ ngược xuôi làm như người dân đã quên đi hết 

nhũng đau thương đổ vỡ của mùa hè đỏ lửa vừa qua, 

mặc dù thành phố vẫn chen chúc và ngột ngạt bởi lớp 

người tị nạn. 

 Thấy bóng chiều nghiêng dần. Nhỏ mua cho mỗi 

nhóc một cây kem vừa ăn vừa đi trở lại nhà. Bê chị gặp 

Nhỏ ở cổng và đưa cho Nhỏ mượn quyển truyện của 

Hoàng ngọc Tuấn một nhà văn xứ Huế đang ăn khách 

của tuổi mới lớn mấy cô cậu ở đất Thần kinh. 

 Trong lúc tụi nhỏ tiếp tục chơi cờ cá ngựa, mấy dì 

sửa soạn lên nhà trên coi Ti vi thì Nhỏ ngấu nghjến đọc 

truyện, Nhỏ linh tính có ai đang nhìn mình thì đúng 

vậy lúc Nhỏ nhìn ra cửa sổ Nhỏ thấy bóng Rằn ri lướt 

nhanh đi vô nhà kéo ghế ngồi đối diện Nhỏ rồi tự nhiên 

bắt chuyện, Rằn ri hỏi Nhỏ trống không: 

 - Tại sao không lên coi Tivi? 

 Nhỏ nghe chân tay cuống quýt, Nhỏ vén tóc che 

một bên má để giấu nỗi thẹn thùng, Rằn ri gõ tay lên 

mặt bàn tiếp tục hỏi gặn, Nhỏ mím môi đáp bừa: 

 - Tại sợ cọp đen qúa ! 

 Rằn ri bật lên cười khanh khách, gật đầu nhìn sâu 

vào đôi mắt Nhỏ và hỏi tiếp; 

 

 - Cô bé tên chi hỉ? 

 Nhỏ lí nhí trả lời ; 

 - Dạ Nhỏ . 

 Rằn ri dựa người vào thành ghế rồi ôn tồn nói; 

 - Nhỏ mà lí lắc quá hí? Mà hổng dám nhỏ đâu, 

tuổi này cũng phải 17 bẽ gãy sừng trâu rồi. 

 Lần này thì Nhỏ gưiơng đôi mắt tròn xoe nhìn 

Rằn ri ngạc nhiên vì Rằn ri đoán trúng phóc tuổi của 

Nhỏ. 

 Tự dưng cả hai cùng im lặng thật lâu chừng khi 

Nhỏ nghe tiếng hát nhịp nhàng của Rằn ri cất lên: "Hãy 

nói giùm tôi , hãy nó giùm ..hãy hiểu giùm tôi..." Nhỏ 

ngước mắt nhìn Rằn ri và nghe tim mình đánh trật 

nhịp, Nhỏ gỉa vờ cuí nhìn trang sách đọc tiếp mà hàng 

chữ thì như nhảy múa trước mắt Nhỏ. Rằn ri khe khẽ 

gọi; 

 - Nhỏ, Nhỏ đang đọc truyện chi rứa, kể anh nghe 

vơí hỉ .. 

 Môi Nhỏ mấp máy bật lên một tiếng 

 - A... 

 Khi nghe Rằn ri đổi xưng hô rồi, Nhỏ lấy sách 

đưa lên che ngang mặt để Rằn ri đọc tên tựa sách ở 

trang bìa bên ngoài. Biết Nhỏ mắc cỡ Rằn ri lấy ngón 

tay ấn đầu sách xuống nhìn dịu dàng vào mắt Nhỏ thật 

lâu rồi thì thầm : 

 - Ở một nơi ai cũng quen nhau. Có thật vậy không 

hở Nhỏ? 

 Hỏi xong Rằn ri đứng bật dậy vẫy tay chào và 

chúc Nhỏ ngủ ngon. Rằn ri bước đi để lại cho Nhỏ một 

nỗi bồi hồi nuối tiếc .. lòng nghe lao xao như một mặt 

hồ bị gợn sóng mà Rằn ri là người đã ném xuống 

những viên sỏi nhỏ. 

 Thời tiết càng lúc càng oi nồng, ngột ngạt. Thím 

Ngà ngồi ở bậc cửa hóng gió lên tiếng than vãn: 

 - Trời ơi là trời ! đánh đá chi không mà phải bỏ 

nhà bỏ cửa mà chạy ri trời. Ba thằng Tí ra răng ngoaì 

mà không nghe tin tức chi hết .. 

 Vừa lúc Dượng Hai từ nhà trên đi xuống, Dượng 

lên tiếng đùa: 

 - Mấy Dì cứ yên tâm ăn ngủ, xa nhà mới hơn hai 

tuần mà đã la làng, có làm lính như tụi tôi xa nhà hàng 

tháng thì có nước khóc ròng hí. 

 Mọi người cười vui vẻ theo lời nói của Dượng. 

Dượng Hai là người có tiếng sống có tình vơí họ hàng, 

nghe lính của Dượng kể Dượng cũng là một con người 

đa cảm, Dượng đi tới đâu thì có người thương Dượng 

tới đó và Dì Nhỏ thì tính tình xởi lởi từ tâm có tay 

bương chải giỏi, mọi chuyện Dì đều giải quyết êm đẹp 

nên mọi sự đế huề, đơn vị của Dượng đang thời kỳ 

dưỡng quân đang đóng đâu đó quanh thành phố sau 

mùa Hè đỏ lửa vừa qua mà chứng tích vẫn còn đậm 
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màu trên màu da rám nắng của Dượng. Nhỏ để ý thấy 

vài ba ngày Dượng về sinh hoạt với gia đình, thỉnh 

thoảng lính cùa Dượng thì từng tốp thay nhau đến nhà 

Dượng dùng bữa trưa mà Dì và con cái trổ tài nấu 

nướng. Họ là những người trai tuổi đôi mươi, ca hát 

cười đùa hồn nhiên có gần gũi họ mới biết tâm hồn họ 

cũng trong sáng, giản dị chân thành với quân phục 

chỉnh tề cử chỉ nhanh nhẹn mà chỉ vì màu áo rằn ri với 

phù hiệu cọp đen khiến bên ngoài xã hội có một số 

người đã nhìn họ với con mắt e dè. Họ đến và đi ít 

nhiều gì họ cũng đã để lại trong lòng mọi người những 

nhớ nhung nuối tiếc .. 

 Lúc mợ Nhỏ đi chợ về, Nhỏ đón lấy hoa qủa để 

sắp đặt cho đêm nay cúng rằm, thì ra hôm nay đã là 

ngày 15,  nhanh thật Nhỏ quên cả ngày tháng. Đêm 

rằm trăng sáng vằng vặc khiến Nhỏ nghe nhớ nhà, nhớ 

mấy dây leo mồng tơi leo quanh hàng rào nhà Nhỏ với 

những ngọn lá to bản dày và xanh mướt ướt láng ánh 

trăng khuya. Nhớ cây dừa đầu hiên nhà mà vào dịp Tết 

Mậu thân trong một cuộc giao tranh nhỏ giữa các anh 

lính Dù và bộ đội Bắc việt nơi ngả tư ngay góc nhà của 

Nhỏ ở vùng Tây lộc, một viên đạn pháo đã khóet sâu ở 

gốc cây một mảng lớn to bằng chiếc đồng hồ treo 

tường. Vậy mà cây dừa vẫn ngạo nghễ vươn lên 

nghiêng mình xuống bờ ao trong những đêm trăng 

sáng. 

 Đang ngồi nghĩ vớ vẫn thì Nhỏ thấy bóng Rằn ri 

xuất hiện gọi nhỏ qua cửa sổ: 

 - Nhỏ ơi , có ai hỏi Nhỏ ngoài cổng trước. 

 Nhỏ vòng qua cái giếng theo lối đi hẹp bên hông 

nhà trên để đi ra cổng. Đi chưa hết lối, Nhỏ thấy Rằn ri 

từ xa tiến lại rồi dang tay chận đường Nhỏ, đứng lặng 

người bóng Rằn ri cao và gầy lặng lẽ đặt vào tay Nhỏ 

một gói qùa, còn Nhỏ thì đứng yên bất động nghe 

giọng Rằn ri lùng bùng bên tai: 

 - Không ai hỏi Nhỏ hết, Anh là người hỏi Nhỏ. 

Nhớ ngậm những viên này để nhớ anh.  

 Tay Rằn ri xoắn chặc tay của Nhỏ, Nhỏ nghe 

không gian như lắng đọng, thời gian như ngừng trôi. 

Dịu dàng Nhỏ ngước mắt nhìn Rằn ri lí nhí nói cảm ơn 

rồi hỏi Rằn ri với hơi thở dồn dập: 

 - Tối nay răng anh không về nhà.? 

 Rằn ri ghé sát tai Nhỏ thì thào: 

 - Vì anh sợ nhớ Nhỏ.. 

 Nói xong Rằn ri xoay người bước nhanh, Nhỏ 

nhìn theo ngẩn ngơ rồi quay lưng đi trở vô nhà mà 

nghe hồn sóng sánh. 

 Đợi cho nén hương thật tàn, Nhỏ đem hoa qủa vô 

nhà bếp cất và nhẹ nhàng mở quà của Rằn ri ra xem. 

Một goí ô mai ... nắm chặt trong tay như sợ ai nhìn 

thấy Nhỏ gọi thầm: ”Rằn ri ơi , ghét qúa”. 

 Rồi tiếng Bê chị ríu rít gọi Nhỏ lên nhà trên ngồi 

chơi cùng một lúc Nhỏ nghe một gịong hát trầm ấm 

vang lên : 

 - “Người hẹn cùng ta đến bên bờ suối. Rừng chiều 

mờ sương ánh trăng mờ chiếu, một đêm thiết tha rồi ta 

xa cách …" 

 Nhỏ đứng lặng người. Dưới bóng trăng xanh Rằn 

ri ôm đàn hát say sưa bản “Trăng mờ bên suối"  như 

đang gởi gấm tâm sự về đâu… 

 Mọi người yên lặng lắng nghe. Nhỏ kín đáo đưa 

mắt nhìn Rằn ri đang hát thật nhiều đến lúc trăng lên 

cao mọi người mới đi ngủ. Trong giấc mơ Nhỏ thấy 

bóng Rằn ri với nhiều mộng mị êm đềm với một mùa 

hè hạnh phúc. Rằn ri ơi, có phải Nhỏ đã yêu khi mà 

những sáng Rằn ri đến trễ là lòng Nhỏ mong ngóng 

những lúc Rằn ri sửa sọan ra về là Nhỏ đến ngồi bên 

song cửa để chờ đợi cái nheo mắt của Rằn ri gởi tới 

Nhỏ. 

 Những tờ giấy mỏng rơi dần khỏi cuốn lịch. Mới 

đó mà Nhỏ ở Đà nẵng đã năm tuần. Mọi người tính 

chuyện trở về Huế, dân chúng cũng lần lượt hồi cư. 

Mặc dù biết trước điều đó sẽ xảy ra nhưng lòng Nhỏ 

bỗng nghe chùng xuống khi Mợ Nhỏ quyết định hai 

ngày nữa ra về. Hồn Nhỏ thẫn thờ lòng băn khoăn suy 

nghĩ có nên nói lời chia tay với Rằn ri, ngày vui thì qua 

mau mà hạnh phúc bên nhau thì qúa ngắn ngủi, còn 

Rằn ri thì dường như không biết ngày chia tay đã đến. 

Thôi thì nhỏ đành im lặng giấu kín tâm tư.. 

 Thấy Rằn ri đem chiếc bàn học ra sân sau phơi 

nắng, lựa lúc Rằn ri đi ăn cơm Nhỏ kiếm cây tăm nhỏ 

viết vội một chữ “Buồn” lên mặt bàn còn ướt nước 

sơn. 

 Buổi chiều mây đen vần vũ kéo tới trời như muốn 

đổ cơn mưa, Nhỏ thấy Rằn ri khiêng bàn vào cất và hỏi 

Mợ Nhỏ: 

 - Nhỏ nào chơi nghịch viết một chữ ”buồn“ lên 

mặt bàn chữ đẹp như rồng bay phượng múa rứa mợ hỉ? 

 Nhỏ nép mình vào vách tường nhà, nghe giận hờn 

vu vơ thầm trách Rằn ri sao vô tình qúa không hay 

rằng ngày mai là ngày Nhỏ đã xa Rằn ri. Hay là Rằn ri 

đã qúa quen thuộc với những cảnh sinh tử biệt ly …. 

 Mọi người thức dậy khi trời còn mờ tối, ai cũng 

nôn nao trở về, lục đục khiêng đồ ra sân trước chờ xe 

đến. Bác tài kêu mọi người lên xe ngồi yên vị trí, mặt 

mày ai cũng hớn hở vui tươi không còn vẻ hỏang hốt 

như ngày bỏ Huế mà đi. Riêng Nhỏ thì lòng dạ bồn 

chồn, xe sắp chạy mà bóng dáng Rằn ri chưa thấy đến. 

Nhỏ chọn chỗ ngồi sát ô cửa để mong thấy Rằn ri lần 

cuối trước khi ra về. Trên đường xe cộ ngược xuôi tấp 

nập, có rất nhiều bóng dáng mũ nâu đi trên đường, Nhỏ 

đoán họ đang đi đến đơn vị, mà chừng như Đà nẵng là 
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lãnh địa của lính cọp đen. Vẫn chưa thấy bóng Rằn ri, 

Nhỏ nghe lòng hồi hộp đợi chờ rồi Nhỏ lẫn thẫn trách 

mình; hôm qua không mạnh dạn gĩa từ Rằn ri để hôm 

nay được nhẹ lòng.. 

 Bác tài đập tay vào cửa xe nhắc nhở mọi người 

giữ trật tự rồi cho xe nổ máy. Xe lăn bánh, Nhỏ thấy 

trời đất như tối lại, lúc xe chạy đến ngả ba Cao thắng 

và Đống Đa bắt đầu ghẹo phải, Nhỏ chợt thấy bóng 

Rằn ri cởi xe Honda ở phía bên kia đường đang chạy 

về phía nhà Dì nhỏ rồi khuất dần, nhỏ nhắm mắt gọi 

thầm: "Rằn ri ơi, ghét quá." 

 Trở về Huế là trở lại với trường lớp, học hành thi 

cử. Lòng Nhỏ nhớ Rằn ri khôn nguôi rồi mối sầu tương 

tư Nhỏ ôm kín trong lòng bỗng trở nên quay quắt khi 

nghe tin tức chiến sự hằng ngày trên Radio, mặt trận 

Thường Đức bùng nổ với sự tham dự của tiểu đoàn 79 

Biệt động quân. Tim Nhỏ nhói đau khi nghe tin chiến 

trường càng ngày càng sôi động. “Rằn ri ơi, biết anh 

có còn không trong trận chiến khốc liệt ấy?”. Lòng 

Nhỏ chơi vơi theo ngày tháng .. Rồi miền Nam tan tác, 

chia ly. 

 Một cơn sóng lớn từ phía Bắc kéo đến đã cuốn 

trôi tất cả, bao nhiêu nhân mạng, bao nhiêu gía trị tinh 

thần đẹp đẽ của miền Nam tự do đã bị xóa nhòa trong 

cơn đại hồng thủy. 

 

 Chiến tranh Quốc Cộng đã làm cho quê hương 

Nhỏ rơi vào vòng chinh chiến điêu linh, bom đạn đã 

cày nát quê hương Nhỏ, biết bao thế hệ thanh niên đã 

gục ngã để bảo vệ mảnh đất miền Nam tự do có những 

địa danh với những tên tuổi thật đẹp:  Đông Hà, Qụảng 

Trị, Hiệp khánh, Tam Giang, Thường Đức, Tịnh 

Giang, Tam Quan, Bồng Sơn, Lệ Minh, Kom tum, Bình 

Long, An Lộc, Thiện Ngôn, Khiêm Hạnh … mà Nhỏ 

vẫn hằng tha thiết nhớ, nhớ những chàng trai áo trận 

bạc màu đã hy sinh tuổi xuân để gìn gữi tự do cho Quê 

hương, Tổ quốc … Nhỏ cầu nguyện cho linh hồn các 

Anh được siêu thóat, ơn trên xóa tủi hờn cho những 

người không may đã vùi thân trên khắp các địa danh 

lịch sử. Và Nhỏ dù đã mấy chục năm qua mà vẫn nhớ 

hoài Mùa Hè đỏ lửa 1972 với cái tuổi 17 của Nhỏ có 

bóng dáng Rằn ri, người đã cho Nhỏ những rung động 

đầu đời của tuổi mới lớn, người lính rằn ri mà tâm hồn 

rất đỗi thơ mộng. 

 “Ơi Rằn ri ơi, nhớ qúa!” 

 Anh có còn hay đã mất, người lính trẻ Việt 

Nam Cộng Hòa dấu ái. 

 

Mi-sa 

 

 

Lời cho thằng bạn đã chết 
 

Thân lưu vong, tạm dung trên đất Mỹ 

Đôi khi nhớ mày, thằng bạn miền Nam 

Chết lúc cầm quân – Nghe “Lệnh đầu hàng” 

Bỏ súng đạn, bàn giao cho giặc cộng !!... 

  

Tao nhớ mày, đã mấy lần cố chống 

Nghịch với bản thân, mua vé về quê 

Nhưng lý trí không cho phản lời thề 

Đành lỗi với mày – Mong xin tha thứ ! 

  

Thế giới linh thiêng – Chắc mày hiểu đủ 

Giả thử tao về có thể được yên ?? 

Người chết như mày cũng đã bị phiền 

Bắt dời mồ mả – Ưu tiên ‘kế đảng” ! 

  

Mười năm với Cộng – Đầu tao có sạn 

Đâu thể nào thanh thản để về quê 

Dầu lời rao “khế ngọt” cao tay nghề 

Lòng bất khuất chẳng u mê lạc lối ! 

  

Lời chân tình với mày –  Tao muốn nói 

Đôi điều thật lòng nhức nhối quê hương 

Mấy chục năm qua vẫn nỗi đoạn trường 

Trong-Ngoài-Nước vẫn lắm phường tráo trở ! 

  

Có đứa khoái cái danh “Thích ở Đợ” 

Muối mặt - cúi đầu - bợ đít - nâng bi 

Tay sai Hồ đảng làm bất cứ gì 

Hầu thỏa mãn tham-sân-si bản chất ! 

  

Có đứa dựa quyền – Hành xử theo tật 

Đảo lộn luân thường, đảo lý an dân ! 

Có đứa vong thân rước giặc chiếm phần 

Hãm hại bạn hữu, cận lân quyến thuộc !... 

  

Nhớ đến mày – Tao thắp nhang nguyện ước 

Xin Chúa - Phật dẫn dắt linh hồn mày 

Thoát khỏi vùng tai ách, đời đắng cay 

Về Thiên Quốc trong tay toàn nhân ái ! 

  

Hãy bỏ lại trần gian, những trở ngại 

Những hư hao, huyễn tưởng của một thời 

Chỉ mang theo Tín Chỉ sắc màu tươi 

Xác định giá trị tình người chính nghĩa !!! 

  

Hoàng Trọng Thanh 
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MAI 
Trần Như Xuyên 

 

 Năm 1969, Tiểu Đoàn tôi đang hành quân chung 

quanh Bến Lức thì được lệnh di chuyển về Đức Hòa, 

một quận nhỏ thuộc tỉnh Hậu Nghĩa, về Đức Hòa để 

bảo vệ Bộ Tư Lệnh SĐ25 đang đóng ở đây. Hậu Nghĩa 

có lẽ là một tỉnh nhỏ nhất của miền Nam, nguyên nó là 

1 xã của Đức Hòa hay Đức Huệ gì đó, vì tính cách 

chiến lược, ông Ngô Đình Diệm lập nên tỉnh này. 

 Rời khỏi Bến Lức với con sông Vàm Cỏ Đông 

lòng tôi bùi ngùi, nửa năm ở đây, thường các cuộc 

hành quân là ủi bãi cùng với Hải Quân , VC hai bên bờ 

như rươi, con sông chạy dài tới tận Tây Ninh, mỗi lần 

tầu đi, chúng phục 2 bên bờ bắn B40 như pháo bông, 4 

ngày cuối cùng trước khi về Đức Hòa thì Thiếu Úy 

Hạnh, khóa 18 TĐ, Đại Đội phó của ĐĐ tôi hy sinh, 

tầu bị phục kích, khi bị bắn, tầu ủi bãi, Hạnh xua quân 

xông lên, vài phút sau tin báo Hạnh trúng đạn chết. 

 Tới Đức Hòa, TĐ được phân công phòng thủ 

quanh vòng đai ngoài của bộ chỉ huy SĐ, Đại Đội tôi 

được chỉ định đóng tại Bình Hữu, tung các điểm phục 

kích chặn những đường tiến sát địch có thể xâm nhập 

vào Bộ TL, Bình Hữu là một xã nhỏ, nằm trên đường 

đi lên Đức Huệ, con đường Bình Hữu nhỏ, ngắn, được 

3,4 chục căn nhà, Ban Chỉ huy Đại Đội tối đóng quanh 

quẩn trong mấy ngôi nhà đó, các trung đội vừa có toán 

phục kích, vừa bảo vệ ĐĐ, thỉnh thoảng hành quân 

nhảy trực thăng, thường là nhẩy xuống mật khu Lý văn 

Mạnh hoặc xa hơn nơi biên giới Đức Huệ, Lý Văn 

Mạnh là một khu dinh điền thời TT Ngô Đình Diệm, 

nay bỏ hoang đã lâu, VC bám trụ ở đây, thỉnh thoảng 

tập trung tấn công các đồn bót của ĐPQ, NQ, chúng 

bám trụ nơi này để giữ đường giao liên từ Long An, 

qua Đức Huệ để tới Kampuchia. 

 Chiều hôm đó, sau cuộc hành quân tảo thanh về, 

thay quần áo xong thì Xuân, Trung Úy, bạn cùng khóa 

21 VB, Đại Đội Trưởng Đại Đội 2 cùng TĐ đóng ở 

Bình Tả gần đó lái xe jeep qua, rủ đi uống cà phê, có 

cái quán nhỏ xế chỗ tôi đóng quân, bước vào, quán đã 

sẵn mấy anh Thiếu úy pilot trẻ lái trực thăng đang ốn 

ào, huyên thuyên, Xuân không kêu cà phê nữa, nó gọi 

bia nhậu với cá lóc nướng, mấy hôm sau tôi mới hiểu 

vì sao các anh chàng pilot trẻ này cứ lượn ra lượn vào 

ở cái quán cà phê này. 

 Cũng tội nghiệp bà chủ quán tên là Dì Năm, 

khoảng 50 tuổi, có tụi tôi trong quán, lính không dám 

vào, quán bị ế, cả mấy anh pilot thấy 2 ông Trung Úy 

trẻ, tác phong rõ ràng là dân tác chiến chứ không phải 

SQ của bộ Tư Lệnh, ngồi tì tì với bia thì chút sau cũng 

phú lỉnh, tôi gọi máy kêu 2 Trung đội trưởng của ĐĐ 

lên nhậu, lúc sau ngà ngà, nói chuyện với Xuân về 

Hạnh mới bỏ mình bên bờ Vàm Cỏ, tôi muốn khóc, ôm 

chai bia đứng dậy loạng quạng bước theo bước tango : 

đời tôi quân nhân, chút tình riêng gửi núi sông… đời 

lính, biết bao nhiêu lần say ? mà có phải chỉ có chút 

tình riêng gửi núi sông đâu, SQ/VB là gửi cả cuộc đời 

cho núi sông ấy chứ, như thằng Hạnh chẳng hạn, gửi 

cả cuộc đời cho núi sông khi còn quá trẻ, mới ngoài hai 

mươi chứ mấy, thế là xong hết. Trong lúc ngật ngưỡng 

ôm chai bia, tôi bắt gặp một cặp mắt đen láy nhìn tôi 

qua cái rèm cửa sổ thông với buồng trong, tôi khựng 

lại nhìn đôi mắt ấy, chiếc rèm khép vội lại, đôi mắt mất 

hút. Tôi lẩm bẩm: ê, nhìn trộm hả, rồi nhún vai: 

em là gái trong song cửa 

anh là mây bốn phương trời 

anh theo cánh gió chơi vơi 

em vẫn nằm trong nhung lụa 

( Một mùa đông : Lưu trọng Lư ) 

đúng rồi, anh là mây bốn phương trời, vấn vương chi 

với những đôi mắt, nhất là mắt đàn bà con gái, tôi nói 

lớn hỏi Sơn : Ê Xuân, đàn bà con gái làm bận rộn mình 

quá hả, quẳng hết đi phải không mày, Xuân gục đầu 

ầm ừ: quẳng gì thì quẳng nó vẫn bám cứng chân mình 

như thường, quả thực thằng Sơn này vướng nhiều đàn 

bà quá, khi làm tới Quận trưởng, lính gác quận đường 

canh VC thì ít mà canh đàn bà thì nhiều, nhưng thôi nó 

cũng xứng đáng, bị thương 3,4 lần, bay mất một mắt 

thành độc nhỡn như Moshe Dayan, tôi liền cánh, liền 

cành với nó từ ngày ra trường tới mãi 1973 khi nó làm 

QT, mà nào có dứt ra được đâu, thỉnh thoảng nó vẫn 

kêu lên SĐ xin TĐ tôi biệt phái bảo vệ Quận nó để 2 

thằng bù khú. 

 Trở lại với Bình Hữu, Đức Hòa, cũng một buổi 

chiều rảnh rỗi Sơn lại kiếm tôi rủ uống cà phê, lần này 

thì uống cà phê thực sự, tôi và Sơn không phải là 

những người nát rượu, thỉnh thoảng nổi hứng hay buồn 

quá mới uống, khoảng chiều, một cô gái nhỏ nhắn, mặc 

áo dài trắng nữ sinh, loại áo dài mà tôi thích nhất trong 

các kiểu áo dài, người con gái ôm cặp trước ngực, 

bước vô quán, nàng chào hai đứa tôi, tay vuốt mái tóc 

xõa trên trán, ánh mắt lướt nhanh qua nhưng tôi cũng 

kịp ngờ ngợ: đôi mắt này, phải rồi, đôi mắt tối nọ nhìn 

trộm mình đây mà! Cô gái bước vô trong còn ngoái lại 

nhìn tôi, môi mím lại như muốn cười nhưng không 

dám cười, tôi cũng toét miệng ra gật đầu, cô ta dáng 

dấp nhỏ bé, có lẽ bé thật, tóc ngang vai, khoảng 16,17 

chứ mấy, với tôi thế là quá bé dù tôi cũng chưa già là 
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bao, mới hơn 20 chứ bao nhiêu, ôi thôi, mà lẩn thẩn chi 

vậy, chuyện gì nữa đây, chắc cô ta thấy tôi tối đó ngồ 

ngộ hoặc chưa bao giờ thấy một người say ôm chai bia 

loạng quạng nhẩy ? 

 Xuân đá đá chân tôi : ôi chao phí của, mày ở đây, 

địa phương mày mà không quen cô bé này thật là phí 

của, tao ra lệnh cho mày, 10 ngày nữa mày phải ôm cô 

bé trong tay, thôi, ôm thì vội quá, mày phải nắm được 

tay cô ta và nói nàng hãy bảo mấy anh lái trực thăng 

kia đi chỗ khác chơi, mày không làm được thì không 

đáng là Sĩ quan Võ Bị, rõ chưa. 

 Rồi tôi cũng biết, nàng tên Mai, một mẹ một con, 

ông bố có bà hai đi đâu mất tiêu, bà Năm, mẹ của Mai 

mở quán cà phê, lợi tức cũng đủ cho hai mẹ con đắp 

đỗi qua ngày, hình như tôi cũng đang bị điều tra, thằng 

tà loọc nói dì Năm hỏi về trung Úy nhiều lắm, tôi cũng 

không để ý, lời Xuân khích bác tôi cũng không để ý, 

những cuộc hành quân liên miên làm không có thì giờ 

nhiều, ưu tiên lo lắng an toàn cho đơn vị, mỗi lần chạm 

địch có người chết, tim tôi cứ thắt lại khi thấy những 

người vợ lính lên tìm chồng, vành khăn tang trắng, đứa 

bé còn bồng trên tay. SĐ quần tụi tôi như cái mền rách 

vì an ninh của BTL, từ ngày về đây, chỉ có đụng chạm 

nho nhỏ, SĐ chưa một lần bị pháo kích. 

 Thường mỗi tối, khu vực ĐĐ tôi phụ trách đường 

phố giới nghiêm, chẳng cần thông báo, tối là mọi 

người ở trong nhà, Ban CH/ ĐĐ đóng xéo với quán cà 

phê Dì Năm, một tối, tôi lững thững sang đó uống cà 

phê, chẳng có mục đích gì với lời nói của Xuân, Mai 

ngồi nơi quầy, nàng cầm cuốn tập trong tay, tôi gọi ly 

cà phê sữa đá rồi hỏi: 

 - Mai siêng thế này chắc học giỏi lắm hả? 

lần đầu tiên đối diện cô ta và cũng lần đầu tiên trò 

chuyện mà tôi nói tỉnh bơ làm như đã biết nhau lâu 

lắm. Mai tròn mắt nhìn khi thấy tôi gọi đúng phóc tên 

nàng: 

 - Đâu có, quá dốt là đằng khác, sao Tr/U biết tên 

Mai ? 

 - Ồ, tôi biết Mai từ buổi tối Mai nhìn tôi qua cái 

cửa sổ kia kìa, tối đó chắc tôi say làm Mai buồn cười 

lắm hả ? 

 - Ôm chai bia mà cứ tưởng là ôm cô nào thì không 

biết có thể gọi là buồn cười hay không ! 

 Hay, cô này biết nói chuyện đây dù tuổi còn nhỏ, 

mới 17 và đang học ở Trung Học Quận, có lẽ Tam, Tứ 

gì đó. 

 

 Cũng một tối khác sang chơi, Mai hỏi tôi giải giúp 

một bài toán phương trình bậc 2, tôi hỏi về toán, cô ta 

chẳng biết gì cả, dốt toán quá, tôi giảng cho Mai – 

giảng mấy lần mà vẫn chưa hiểu, tôi buột miệng: 

 - Dốt quá thế này 

 Mai sửng cồ: 

 - Thì Mai đã nói Mai dốt rồi mà, chê người ta mai 

mốt qua uống cà phê em bỏ muối vô cho xem. 

 - Có bỏ muối cũng không giỏi toán hơn được, 

chịu khó làm bài tập nhiều vào, và muốn thật giỏi hơn, 

phải hối lộ thầy. 

 - Tr/U muốn Mai hối lộ gì ? 

 - Hối lộ gì sẽ cho biết sau nhưng trước hết không 

được gọi tôi là Tr/U nữa, cô có phải là lính của tôi đâu. 

 Hai tuần sau, Xuân hỏi : 

 - Tình hình đến đâu rồi, đã nắm tay cô ta chưa, 

sao mày ụt quá vậy. 

 Tôi trả lời: 

 - Tao chưa nắm được tay nàng nhưng nàng nắm 

tay tao thì sao ? 

 Xuân trợn mắt : 

 - Thật không ? vậy là mày vượt quá chỉ tiêu rồi 

còn gì, sao có chuyện ngược đời vậy ? 

 Chẳng có gì là ngược đời và sao lại không thật, 

chỉ tình cờ thôi, tối đó khi giải cùng Mai bài toán xong, 

tôi về, chợt Mai nắm tay tôi : 

 - Em còn một câu toán nữa quên hỏi anh. 

 Cái nắm tay đó rất tự nhiên, rất thật thà của cô gái 

mới lớn nhưng không hiểu sao tôi lại không nhận ra cái 

thật thà đó, tôi nghịch ngợm biến sự thật thà đó thành 

điều có ý nghĩa hơn, tôi im lặng không nói gì nhìn Mai, 

sự im lặng của tôi làm Mai bối rối, chút sau nhận ra, 

nàng rụt tay về nhưng tôi giữ chặt lại, được một lúc, 

bàn tay không còn có vẻ muốn rút về nữa, hình như nó 

muốn được nằm yên như vậy, tay Mai mềm đi trong 

tay tôi và tôi biết trái tim nàng cũng đang mềm đi, 17 

tuổi rồi, không lẽ không biết rung động là gì sao, còn 

tôi thì tỉnh táo như con sói nhìn con cừu, hai tay tôi 

nắm tay Mai, giờ mới thấy được tay Mai run run, sau 

này có nhiều bàn tay cũng run run trong tay tôi nhưng 

những bàn tay đó có sự xúc động khác, không tinh 

khiết như cô học trò nhỏ này, vậy là vấn vương rồi ư. 

 Một lần hành quân về, nhẩy trực thăng, người đầy 

sình, tắm rửa xong thì lính nói Dì năm kêu Tr/ U sang 

ăn cháo, vừa đói vừa lạnh, có tô cháo gà nóng, tỉnh cả 

người, vừa ăn tôi vừa nghĩ : vậy là sâu đậm rồi đây. 

Mai dốt toán nhưng lại giỏi văn chương, cứ tưởng cô 

học trò nhỏ ở cái quận đèo heo hút gió này thì biết gì 

nhưng Mai hiểu khá nhiều về thơ văn, cách nói chuyện 

cũng khéo léo, một lần nói về ý nghĩ này, Mai lại sửng 

cồ: đèo heo hút gió cái gì, từ đây về SG có 1, 2 tiếng 

đồng hồ chứ mấy, không được coi thường người ta ạ. 

Một tối, sau khi dậy Mai học, lúc về, Mai chợt đứng 

phắt dậy ôm lấy tôi, ô hay, tối nay sao bạo thế này, 

nàng thì thầm: 
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 - Hôm nay em được 18 tuổi rồi, mừng sinh nhật 

em đi 

cách bày tỏ này là tự nhiên hay sắp đặt trước ? thây kệ, 

tôi ôm Mai đặt lên trán nàng nụ hôn: 

 - Mừng em được 18, với anh, em vẫn là cô học trò 

bé nhỏ, còn anh vẫn là mây bốn phương trời, quen lính 

khổ lắm nghe em, để ý đến anh hồi nào vậy ? 

 - Thì cái tối anh uống bia say đó, anh và ông Tr/U 

Sơn nhắc về một người nào mới chết, em thấy anh 

buồn, rồi anh ôm chai bia nghêu ngao hát, trông anh 

lúc ấy thật tội nghiệp, hôm nay em 18, đến tuổi đi bầu 

rồi, có quyền công dân rồi, không được coi em như con 

nít nữa, mọi lần nói chuyện với anh, em thấy anh như 

chẳng để ý gì lời em cả, lúc nào cũng coi em như con 

nít, này anh, có phải ông Nguyên Sa yêu bà ấy lúc bà 

mới 13 phải không, anh trễ hơn ông ta 5 năm rồi đấy. 

 - Vậy ư, 13 nhỏ quá, em biết Phạm Thiên Thư 

chứ, thuộc thơ như em hẳn phải biết ông này, tà áo 

trắng mỗi chiều em học về, anh đứng nhìn lơ mơ thấy 

em là cô Hoàng thị Ngọ: em tan trường về, anh theo 

Ngọ về…Mai ngắt ngang: anh mà theo ai, anh chẳng 

theo mà cũng làm chết người ta đây này. 

 Thế ra tôi đóng ở đây cũng khá lâu mà không biết, 

Mai đã được 18 rồi đấy. Mấy ngày sau sinh nhật Mai, 

ĐĐ tôi được lệnh chuyển lên Đức Huệ, hành quân 

chung với một ĐĐ của SĐ 9 Mỹ, hôm lên xe di 

chuyển, tôi thấy ánh mắt ấy khuất sau cánh cửa quán 

cà phê nhìn theo, chắc có ngấn lệ, đã nói rồi mà, anh là 

mây bốn phương trời, yêu lính khổ lắm, u uẩn chiều ly 

biệt như thơ Quang Dũng. Tới Đức Huệ, BCH/ ĐĐ tôi 

đóng chung với BCH/ĐĐ Mỹ trong nhà máy đường 

Hiệp Hòa, nhà máy đồ sộ to lớn cao sừng sững, đã lâu 

nhà máy không còn hoạt động vì chiến tranh, máy móc 

còn nhưng cũng không biết ai đã gỡ đi một ít. Thời 

gian phối hợp ở đây, tôi mới thấy cách tổ chức của 

quân đội Mỹ quá lớn, Tiểu Đoàn Trưởng có trực thăng 

riêng, ĐĐT Mỹ thì như TĐT của VN, họ cho các 

Trung đội hành quân riêng lẻ, ĐĐT ngồi một chỗ chỉ 

huy thành ra tôi cho các Trung đội phối hợp với Mỹ, 

không phải lội theo, một lần chạm địch, tôi dẫn Trung 

đội trừ bị vượt sông Vàm Cỏ tiếp ứng, đi chung với 

Mỹ nên họ gọi pháo binh, Cobra, các phản lực rất 

nhanh, còn ta hành quân pháo binh thì có nhanh nhưng 

các phương tiện yểm trợ khác thì chậm, có người bị 

thương, họ kêu Medevac có ngay. Đức Huệ gần biên 

giới Kampuchia nên VC nơi đây khá nhiều nhưng với 

phương tiện dồi dào của Mỹ, chúng không thể tập 

trung đông vì pháo binh Mỹ bắn suốt ngày, hơi có chút 

nghi ngờ là máy bay bay lên dội bom ngay, một lần 

hành quân mở rộng lục soát, ban chỉ huy ĐĐ tôi thoát 

chết trong đường tơ kẽ tóc vì mìn bẫy, người lính mang 

máy đá phải sợi dây căng mìn của VC, may mà chỉ có 

hạt nổ kích hỏa, còn trái 155 nằm chình ình như con 

heo dấu dưới lớp cỏ, trái pháo bị lép, nếu không, mấy 

thầy trò chỉ còn cách hốt xương vô poncho. 

 Một hôm đang ngồi nghiên cứu bản đồ khu vực 

hành quân ngày mai thì viên ĐĐT Mỹ kêu tôi: 

 - Ra đây tao chỉ cho coi cái này 

hắn dẫn tôi xuống dưới gần cái giếng, chỉ vào một 

người lính của ĐĐ tôi đang loay hoay cạo lông cái lỗ 

tai heo, lỗ tai còn bám đầy đất cáu bẩn, lông lá tua tủa. 

Hắn nói : 

 - Lính mày ăn cái gì mà dơ quá vậy, bộ C Ration 

không đủ cho tụi mày à ? 

 Tôi mắc cở đỏ mặt, cái lỗ tai heo đó là do chính 

tôi sáng nay nói với anh chàng đầu bếp nấu ăn là ra chợ 

Đức Huệ kiếm cái lỗ tai heo, tao thèm chấm mắm nêm 

với chuối chát quá, cũng may, chiều đó trong chuyến 

tiếp tế, Mai ghé hậu cứ gửi cho tôi một cạp lồng cháo 

gà, cái lỗ tai heo, tôi cho người lính nấu ăn, tôi thấy họ 

bàn tán với nhau đi mua xị đế. Gần 1 tháng hành quân 

chung với ĐĐ Mỹ, ĐĐ tôi trở nên “giầu có“ lựu đạn, 

claymore, khói mầu…dư giả. 

 Sau một tháng ở đây, ĐĐ trở về mái nhà xưa, TĐ 

tôi vẫn còn nhiệm vụ bảo vệ BTL/SĐ, vì thông thuộc 

địa thế, tôi vẫn trông giữ Bình Hữu, đôi mắt đen như 

hạt nhãn đón tôi trong reo cười, trong tôi cũng có bâng 

khuâng rộn ràng, chiều đó lại có cháo gà. Tối tối tôi 

thường sang Mai, nàng không còn hỏi tôi nhiều về toán 

nữa, chuyện giờ là những nhớ nhung của những ngày 

xa cách, khi nói chuyện, Mai thường hay nắm tay tôi, 

tôi hỏi: 

 -  Nắm tay anh hoài không chán ư ? 

 - Không, em vẫn có linh cảm rồi anh sẽ bỏ đây đi 

xa, giữ được anh lúc nào hay lúc đó, không anh lại bỏ 

đi 

 - Thì anh vẫn nói với em rồi mà, anh là mây bốn 

phương trời, anh theo cánh gió chơi vơi, lính tác chiến 

chứ có phải lính Phủ Tổng Thống đâu. 

 - Không, đừng làm mây bốn phương trời, hãy là 

những áng mây che phủ ngọn núi gì mà anh hay kể em 

nghe đó, ừ, đúng rồi, ngọn núi Lâm Viên nơi hồi xưa 

anh học ở Đà Lạt, những ngày mùa đông, mây tụ trên 

đỉnh núi, anh hãy như những áng mây đó, tung bay bốn 

phương trời làm chi, ở đây với em, tình yêu làm người 

ta ích kỷ, em biết ước muốn của em mong manh như 

những sợi tơ trời, tơ trời chỉ giữ được con ruồi, con 

muỗi, làm sao giữ được chân anh, em sợ ngày đó quá 

anh ạ. 

 Có níu kéo cũng không thể được đâu, đã nói rồi 

mà, thôi chào em, chào người con gái bé bỏng tội 

nghiệp, anh cũng đâu có muốn bỏ đi, nhưng lính mà 
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em.  t lâu sau, TĐ tôi di chuyển lên Tây Ninh, lần ra đi 

này tôi nghĩ khó có dịp quay lại Đức Hòa vì nơi sắp 

đến là nơi mịt mù khói lửa, không có những tối yên 

bình để chúng ta ngồi bên nhau, tình hình chiến sự biên 

giới có vẻ sôi động, sau thời gian dài Sihanouk cho VC 

sử dụng đất Kampuchia sát Việt Nam làm nơi chứa 

quân và vật dụng chiến tranh để tấn công miền Nam, 

trước đây, khi truy kích VC mà lỡ xâm phạm biên giới, 

Sihanouk làm rùm beng, đưa vấn đề ra LHQ, giờ ông 

ta bị lật đổ, Lonol lên làm Thủ Tướng, Lonol thỏa 

thuận với chính phủ VNCH cho ta mở cuộc hành quân 

biên giới đánh đuổi VC, SĐ 25 là một thành phần của 

cuộc hành quân này cùng với Nhẩy Dù, TQLC, 

BĐQ…Quân Đoàn 3 dưới sự chỉ huy của vị Tướng 

lừng danh Đỗ Cao Trí, người Mỹ gọi ông là Patton của 

Mỹ, Patton là tướng Thiết Giáp mà Mỹ đã gọi ông ta là 

America’s greatest General, Tướng Trí không phải là 

Tướng Thiết Giáp nhưng trong các cuộc hành quân ở 

Kampuchia, ông sử dụng TG rất tài tình trong nhị thức 

Bộ Binh Thiết Giáp, cuộc chiến ở Kampuchia đã tạo 

nên những vị Thiết Đoàn Trưởng nổi tiếng như Đại Tá 

Trần quang Khôi (sau là chuẩn Tướng), Đại Tá Quang, 

Đại Tá Đồng…Những vị Thiết Đoàn Trưởng này rất 

gần gụi với Tướng Trí vì ông luôn sử dụng họ phối hợp 

với bộ binh, tạo được nhiều chiến thắng vẻ vang, 

ngược lại Tướng Hoàng Xuân Lãm là Tướng Thiết 

Giáp nhưng trận Hạ Lào Lam Sơn 719, ông không sử 

dụng TG được như Tướng Trí. 

 Tháng 3-1970, quân ta rầm rộ vượt qua biên giới 

sau khi có lệnh là lời hiệu triệu của TT nguyễn Văn 

Thiệu với toàn dân: Thưa quốc dân đồng bào, khi tôi 

đang nói những lời này cùng đồng bào thì Quân Đội ta 

vừa vượt qua biên giới Kampuchia để đánh đuổi quân 

CS xâm lược… 

 Lệnh xuất phát ban ra, từng cánh quân tràn qua 

biên giới, ĐĐ tôi được “cõng” bởi Chi Đoàn 2 Thiết 

Đoàn 10, Chi Đoàn Trưởng là Đ/U Nhuận, chưa vượt 

được bao xa thì chạm địch liền, không phải chỉ riêng 

cánh quân tôi mà hầu như suốt dọc biên giới, chỗ nào 

cũng chạm địch, chứng tỏ chúng ung dung ở đây đã 

lâu, xây dựng các cơ sở hậu cần vững chắc, quân ta với 

hỏa lực hùng hậu cùng sự yểm trợ của phi pháo, lúc 

này Hoa Kỳ vẫn còn yểm trợ ta nên các cánh quân tiến 

như chẻ tre, chiếm mục tiêu đầu, vượt qua cánh rừng 

chồi tới khoảng trống, tôi thấy trải dài theo biên giới 

ngút ngàn, khói lửa mù mịt, máy bay quần thảo tứ 

tung, mồ hôi trán đổ xuống mắt cay sè với cái nóng 

tháng 3, tôi nhận tin cánh quân bên cạnh, người bạn 

cùng khóa 21 VB của Trung Đoàn 49, Đại Đội Trưởng 

Nguyễn văn Bình vừa hy sinh, hồi trong trường, Bình 

chung ĐĐE với tôi, đạn nổ ròn rã từ các khẩu 12.7 của 

Thiết vận xa, đạn VC xé gió bay tới khiến tôi chẳng 

kịp bùi ngùi cho người bạn vừa nằm xuống, chiều các 

mục tiêu ấn định thanh toán xong, VC bỏ lại nhiều xác 

cùng vũ khí, tối quây tròn phòng thủ cùng với Chi 

Đoàn Thiết vận xa, nằm ngửa trên cái poncho bên cạnh 

hầm trú ẩn mới đào, người còn nguyên quần áo, hôi 

rình vì mồ hôi, cát bụi của cuộc quần thảo ngày hôm 

nay, người lính hỏa thực mang lại bịch gạo sấy với 

miếng thịt ba lát : 

 - Ăn chút đi ông thầy, sáng tới giờ ông chưa ăn gì 

cả 

chưa ăn gì mà có thấy đói đâu, chỉ khát nước, nhệu 

nhạo nhai vài ba miếng, nhớ tới Mai, ngước lên bầu 

trời, các vì sao lấp lánh, tôi thấy đôi mắt hạt nhãn như 

đang nhìn mình : chàng từ đi vào nơi gió cát, đêm 

trăng này nghỉ mát phương nao? nghỉ ở đâu ư Mai, anh 

đang trên vùng biên giới đó em, với mùi thuốc súng và 

mùi máu người. Em ạ, như anh nói rồi đấy, đời lính 

khổ lắm, yêu lính cũng khổ theo, chẳng biết rồi sẽ như 

thế nào, rất dễ dàng như Bình bạn anh hôm nay, với 

anh đã đành, phải chấp nhận và quen rồi, chỉ cầu xin 

em đủ nghị lực thôi. 

 Sau mấy tháng hành quân liên tục không ngừng 

nghỉ, tôi được thăng Đại Úy tại mặt trận, một ngày 

tháng 7-1970, TĐ tôi tách ra, hành quân chung với 

Thiết Đoàn 15 chiến xa, tiến vào vùng Mỏ Vẹt và 

chạm địch nặng tại đây, mục tiêu sát bìa rừng, một 

ngôi làng trải dài với hàng tre dầy kiên cố, 10 giờ sáng 

chạm địch, sau 2 lần xung phong không chiếm được 

mục tiêu, hầm hố địch rất kiên cố với đủ loại hỏa lực, 

ta bị cháy mất 2 chiếc M41, một số bị chết và bị 

thương của cả Thiết giáp và BB. 

 

Tăng M41 chuẩn bị cùng Bộ Binh tấn công 

 

 Khoảng 3 giờ chiều, một chiếc trực thăng lượn 

vòng vòng rồi đáp xuống, tôi ở gần đó đang chuẩn bị 

dàn quân cho cuộc xung phong tới, nhẩy ra khỏi trực 

thăng là Tướng Trí và một người đàn bà người Âu, cả 

2 mặc đồ dù, Tướng Trí đội cái mũ lưỡi trai mầu đen, 

ông thoăn thắt bước lên chiếc xe nơi tuyến đầu mà 

thỉnh thoảng VC vẫn cầm chừng bắn về phía ta (chúng 

ta nên biết Tướng Trí rất bận rộn vì bao quát nhiều 

cánh quân của QĐ 3, hầu như đâu cũng chạm địch, với 

ông lúc đó chỉ là lệnh và lệnh + sự điều động và theo 

dõi các trận đánh. Ông đáp xuống đây chắc SQ Tham 

Mưu bay cùng ông báo cáo cánh quân này chạm nặng 

và chưa tiến lên được), nhìn vào mục tiêu quan sát một 

hồi, tôi thấy ông ta cầm cái can gõ gõ lên cái nón sắt 

của Trung Tá Đồng, Thiết đoàn Trưởng Thiết Đoàn 15: 
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 - Đù mẻ, lên ngay nghe Đồng, cháy bao nhiêu xe 

tao cho bấy nhiêu, phải chiếm cho được mục tiêu trước 

tối nay nghe chưa. 

 Trung Tá Đồng đứng nghiêm chào Tướng Trí 

nhận lệnh, Thiết giáp và BB xốc lại hàng quân, máy 

bay của ta và Mỹ quần thảo gầm rú trút bom xuống 

mục tiêu, xong tới pháo binh, cuối cùng TG và BB 

căng hàng ngang nhất tề xung phong, ông Tướng 3 sao 

đứng ngay phía sau, cả Thiết Đoàn Trưởng và Tiều 

Đoàn Trưởng đều xông lên, địch còn bắn ra nhưng yếu 

đi nhiều, giờ thì liều, chết cũng phải xông lên chứ 

không còn lui được nữa, xe và Bộ Binh tràn như nước 

vỡ bờ, địch tung hầm bỏ chạy, ta chiếm được mục tiêu, 

có sự trả giá đắt, ĐĐ tôi, Ch/U Thái trung đội Trưởng 

hy sinh, Đại Úy Xuân, Đại Đội Trưởng ĐĐ2, bạn cùng 

khóa, người ra lệnh cho tôi 10 ngày phải nắm được tay 

Mai, bị thương nặng, Thiết giáp cháy thêm một xe và 

một số chết + bị thương, xác địch và vũ khí vương vãi 

khắp nơi, ngay lúc đó TĐT cho tôi biết Tướng Nguyễn 

Viết Thanh, Tư Lệnh vùng 4 vừa tử nạn máy bay khi 

đang điều động Quân Đoàn 4 đánh qua biên giới, chiếc 

CNC của ông đụng phải chiếc Cobra của Mỹ, 2 phi 

công Mỹ và Ban Tham Mưu + Tướng Thanh, tất cả 

đều hy sinh. 

 Có một điều thú vị và cảm động, trong một lần 

tiếp tế, tôi dặn Sĩ Quan chỉ huy hậu cứ mua cho cái bắp 

cải vì cứ ăn gạo sấy hoài, háo người quá, cái bắp cải có 

cộng với một cạp lồng cháo gà, viên HSQ hậu cứ theo 

chuyến trực thăng tiếp tế nói cô Mai lên tận Tây Ninh 

gửi cái này cho Đ/U, tôi gọi 3 Trung đội Trưởng sớt 

cho mỗi người ít cháo và mấy lá bắp cải, rau rửa qua 

loa vì nước rất quý, mọi người nhai ngấu nghiến, gạo 

sấy hoài, xót cả ruột. 

 TĐ tôi tạm rời vùng Mỏ Vẹt, tiến theo trục Quốc 

Lộ 1, đường lên Neak Luong, giữ đường cho TQLC 

hành quân đưa người Việt sống ở Kampuchia về, nhiều 

người Việt bị giết khoảng thời gian này, trong lần lục 

soát một ngôi làng ở vùng Kampong Trabek, vài người 

Tầu còn lại dẫn chúng tôi ra mấy cái giếng chỉ xuống 

cho coi, tôi thấy xương người, tóc tai, quần áo đầy 

dưới đó, họ nói trong làng có chục gia đình người Việt 

tất cả bị chặt đầu (cáp duồn) trong đó có nhiều trẻ con 

đều bị giết xô xuống giếng, thái độ lính trong ĐĐ thay 

đổi hẳn khi thấy điều này, tuy vẫn giữ kỷ luật nhưng 

đâu đó tôi thấy có sự xô đẩy và quát tháo mấy người 

Miên ở đây, tôi vội rút ĐĐ đi chỗ khác và ngăn chặn 

âm mưu của 3 Trung đội Trưởng, họ bàn với tôi là dàn 

dựng một cuộc chạm địch giả rồi nói: thẩm quyền xin 

pháo binh đi, tụi này tàn ác quá mà, tôi nói họ thôi, 

trong làng có đàn bà và trẻ con, không phải tất cả đều 

tàn ác - nếu không, với cuộc đụng trận giả, pháo binh 

sẽ làm không còn cái nhà nào đứng vững trong ngôi 

làng này. 

 Tôi được tin TĐ sẽ về lại Đức Hòa dưỡng quân, 

tin làm tôi thật vui, như vậy sẽ gặp lại Mai, xa nhau 

cũng mấy tháng rồi còn gì, tội nghiệp Mai, vò võ đợi 

chờ, còn tôi với bao bận rộn có thể quên đi được, trước 

khi về, ông Tiểu Đoàn Trưởng cho biết tôi có 2 ngày 

cho một Đại Đội lính Kampuchia( Lonnol ) theo tôi 

thực tập, hôm ra ngoài quốc lộ nhận ĐĐ này tôi mới tá 

hỏa, không phải 1 ĐĐ mà đông nghẹt tới 4,5 ĐĐ vì 

lính Kampuchia đi hành quân mang theo cả vợ con, gà 

vịt, nồi niêu soong chảo. Tối đóng quân, lính mình nằm 

vòng ngoài, đào hầm hố phòng thủ, họ nằm giữa còn 

nổi lửa nấu nướng linh tinh, tôi phải ra lệnh tắt hết lửa 

nhưng cũng vô ích, khuya trẻ con khóc, chó sủa, gà 

gáy…may là vùng này lúc đó tạm yên, giả như tối mà 

VC tấn công, tôi không biết lo toan sao với đám “lính” 

này. ĐĐT của lính Miên là 1 anh Tr/U Tầu lai, đeo 2 

vạch vang trên cầu vai như quân đội Pháp, tay cầm bản 

đồ, địa bàn nhưng cầm cho lấy có, anh ta không biết 

cách sử dụng, cũng chẳng hiểu tốt nghiệp quân trường 

nào, nói chuyện với nhau phải dùng tiếng Pháp, may là 

suốt 7 năm Trung Học tôi chọn sinh ngữ 1 là Pháp nên 

cũng tạm hiểu nhau, họ nói tiếng Pháp rất thông thạo. 

 Cuối cùng chúng tôi cũng lên đoàn xe trở về Đức 

Hòa, có lẽ tại hậu cứ TĐ tôi vẫn còn ở đây dù SĐ đã 

chuyển về Cử Chi, tới nơi, Thiếu Úy Cư, ĐĐ phó nói 

với tôi: Đ/U cứ đi gặp chị Mai đi, để tôi sắp xếp ĐĐ 

cho. Tôi xuống xe jeep bước ngay vào nhà, Mai ôm 

chầm lấy tôi, nàng khóc chưa bao giờ tôi thấy khóc 

như vậy, lòng tôi cũng chùng xuống, mình cũng yêu 

Mai quá mất rồi, bắt đầu chỉ là tinh nghịch thôi, ai ngờ, 

người ta bảo đừng đùa với lửa mà. Ngày mai, tôi nhận 

sự vụ lệnh đi đơn vị mới: Đại Đội Trinh Sát, ở các đơn 

vị BB, hiếm có ĐĐT là Đ/U lắm nên việc tôi và Xuân 

chuyển làm nhiệm vụ khác cũng dễ hiểu. Xuân sau khi 

xuất viện đi làm Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2, tối đó là tối 

cuối còn ở Đức Hòa, tôi và Mai ngồi nói chuyện tới tận 

khuya, lúc đứng lên, Mai quấn chặt lấy tôi, có tiếng 

thút thít, thân thể con gái thơm tho ấm áp, mềm mại 

qua làn áo mỏng, khi thấy ánh mắt tôi nhìn nàng khẽ 

gật đầu, Mai run rẩy : 

 - Em xin anh, hãy giữ gìn cho em, giữ gìn cho 

chúng ta, giữ gìn cho ngày hạnh phúc. 

 Tôi thở dài, tôi trân trọng Mai, giữ cho nàng, tôi 

biết nếu tôi muốn hơn nữa, Mai cũng chịu thua thôi, 

nàng đang mềm như sợi bún, không còn là chính nàng 

lúc này, tôi hối hả quay ra, tôi cũng không còn là chính 

tôi lúc này. 

 Về nắm ĐĐ Trinh sát, quanh quẩn suốt ngày với 

núi rừng, tuy nhiên cũng thường ở Hậu cứ sau những 
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chuyến đi nguy hiểm, những lần như vậy. tôi cho xe về 

đón Mai lên, bây giờ thì đã có toan tính về tương lai, 

về những hoạch định chính thức, trước đây cứ nghĩ lấy 

vợ sẽ là một người ở Sài Gòn, nhưng SG xa quá và ít 

có thời gian ở đây, mà con tim thì sao biết được, Mai 

có gì cho mình phải suy nghĩ đâu? trước mắt, nàng 

được tất cả, yêu mình nồng nàn, chuyện là do chai bia 

biết nhẩy tango, cũng buồn cười, có phải tôi xuất hiện 

đúng lúc và nỗi buồn “may mắn” của tôi cũng đúng 

lúc. 

 Năm 1972, chiến trường lại bùng lớn, ĐĐ Trinh 

Sát không còn len lỏi bờ bụi rình rập nữa mà trực diện 

đánh nhau với VC như một ĐĐ bộ binh, tôi và Xuân 

lại có duyên với nhau, tôi được tăng phái cho Xuân lúc 

này là TĐT/TĐ2, cuộc chiến rất khốc liệt, VC sử dụng 

nguyên một SĐ rải chốt từ Chơn Thành lên tới Bình 

Long, mục đích không cho ta dùng đường bộ tiếp tế 

cho An Lộc, cả tôi và Xuân đều thiệt hại nặng, thậm 

chí có lúc Trinh Sát hết cả Sĩ Quan mà phải để Trung sĩ 

coi trung đội, một lần nữa, Xuân lại bị thương vì pháo, 

mất mất một mắt, nó rất tiếu lâm : 

 - Mỗi lần bị thương trước tiên tao sờ xem cái đó 

còn không, còn là tao yên tâm 

 Xuân lên Thiếu Tá và đi làm Quận Trưởng sau đó. 

Tôi nghĩ, giá Tướng Đỗ Cao Trí không bị “tai nạn” nổ 

trực thăng, có lẽ không có trận An Lộc này, Cục R của 

VC bị ông dí bắt, chiến trường ông mang ra xa khỏi 

miền Nam, ông làm chúng te tua, cái chết của ông lúc 

đó người ta chưa hiểu gì nhiều, cũng có suy nghĩ nào 

đó nhưng chưa rõ ràng, phải sau khi miền Nam rơi vào 

tay CS, lý do cái chết của ông ngày càng sáng tỏ hơn, 

bàn tay lông lá của Mỹ tạo ra sự việc này khi ông được 

điều động ra vùng 1 cứu nguy cho Lam Sơn 719. Đầu 

năm 1973, tôi rời Trinh Sát, về nắm Tiểu Đoàn 3/46, 

sau hiệp định Paris, tôi dẫn TĐ về bảo vệ Quận Dầu 

Tiếng, một quận nhỏ heo hút nằm sâu trong vùng đồn 

điền Michelin, ba phía trước mặt là mật khu, sau lưng 

là con sông, chỉ có chiếc cầu độc nhất nối liền với 

Quận Khiêm Hanh, có lần tôi tập họp Tiểu Đoàn nói 

chuyện cùng binh sĩ : 

 - Nếu địch tấn công phải ráng mà đánh trả, đây 

không có đường rút, con sông đó lội qua được không 

hay chết đuối. Vị trí như thế này, tôi nhớ tới một 

Tướng nào trong chuyện Tam quốc Chí thì phải đã 

đóng quân dựa lưng vào cái chết như thế này, nhưng 

nhờ vậy mà binh sĩ phải dốc lòng chiến đấu, không còn 

đường nào khác. 

 Mai xuống xe ở Khiêm Hanh, chuyển qua chiếc 

xe đò vô Dầu Tiếng, Mai lên thăm không báo trước, 

nàng nghĩ thầm: thôi kệ, để anh ấy bất ngờ, mọi lần thì 

có xe đón Mai lên, hôm nay Mai cứ sao xuyến trong 

lòng, mấy cái thiệp cưới đã in xong, nàng muốn đưa 

lên ngay để: anh ấy kịp gửi mời bạn bè. Chiếc xe cũ kỹ 

mệt mỏi lăn trên con đường đất đỏ, dân Dầu Tiếng 

cũng không đông mấy nên chuyến xe cũng không đến 

nỗi chật chội, đường vô Dầu Tiếng là con đường độc 

đạo, 2 bên đã được phát quang mỗi bên 200m, khi 

chiếc xe còn cách ngã ba Đất Sét 3 trăm thước thì bỗng 

một loạt đạn vang lên từ trong bìa rừng, tiếp theo là 

một tràng dài nhắm vào chiếc xe, chiếc xe cũ kỹ rung 

lên, VC lén lút mò ra bắn cả vào xe đò dân chúng di 

chuyển, Mai thấy nhói ở ngực, một vệt máu loang trên 

chiếc áo dài trắng, chiếc áo dành cho chàng, một loạt 

đạn nữa vang lên, Mai giật nẩy người gục xuống, nàng 

thảng thốt kêu lên : 

 - Anh ơi ! 

nàng thấy ánh sáng mờ dần, Mai còn thấy chiếc cạp 

lồng đựng cháo ngả xuống, nàng với tay muốn giữ nó 

lại nhưng bàn tay không đưa ra được nữa rồi, nó buông 

thõng xuống, mấy cái thiệp cưới Mai vẫn giữ trong tay 

rớt xuống sàn xe, nhiều tiếng người kêu khóc, một làn 

gió thổi tới, mấy tấm thiệp bay tung theo bụi đỏ. 

 Khi nghe tin, tôi lái xe hộc tốc ngay ra chỗ chiếc 

xe đò bị bắn, chiếc xe đầy vết máu và vết đạn, tôi nhặt 

được một cái thiệp còn lại trên xe, cầm cái thiệp, người 

tôi run lên, không, không phải, Mai không sao hết, em 

không sao hết, những người chết và bị thương người ta 

cho biết đã được chuyển về Bệnh Viện Tây Ninh, tôi 

hối tài xế chạy ngay lên đó, tới nơi, tôi xông vào, 

người y tá trực hỏi: 

 - Thưa Thiếu Tá cần điều chi ? 

tôi nói về chiếc xe đò bị bắn ở giữa Khiêm Hanh và 

Dầu Tiếng 

 - Dạ, có 4 người chết và 6 người bị thương, mời 

Th/Tá theo tôi, 

anh ta dẫn tôi vô một cái phòng, trên một cái bàn, tôi 

thấy Mai nằm đó, nàng nằm ngửa, 2 tay đặt trên ngực, 

chiếc áo dính đầy máu, tôi nấc lên nắm tay Mai : 

 - Em ơi, Mai ơi, anh đây, cầm lấy tay anh 

trong hốt hoảng tôi mong Mai sẽ cử động mà nắm lấy 

tay tôi, chớp chớp mắt khi nghe tiếng tôi nói, điều đó 

nghĩa là Mai chưa đến nỗi nào, hãy còn sự sống, nhưng 

bàn tay bất động và giá lạnh. Người y tá đến bên tôi : 

 - Thưa Thiếu Tá, chị ấy đi rồi ! 

 Nước mắt dàn dụa, tôi nhìn khuôn mặt ngây thơ 

của Mai, nàng như đang ngủ, tôi cúi hôn lên vầng trán, 

vuốt vuốt mài tóc rối bời vương bụi đỏ, tôi đặt lên tay 

nàng chiếc thiệp cưới tôi nhặt được trên xe: ôi hạnh 

phúc của em đây, một hạnh phúc nhỏ nhoi em đang 

ngụp lặn mà người ta nỡ nhẫn tâm cướp đi của em. Tôi 

gục xuống. 
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 Người ta bảo rồi thời gian sẽ xóa nhòa hết nhưng 

cho mãi nhiều năm sau này, tôi không bao giờ quên 

được hình ảnh Mai nằm trên chiếc bàn ở bệnh viện Tây 

Ninh máu loang chiếc áo học trò, khuôn mặt ngây thơ 

không chút hận thù: tôi có làm gì nên tội mà sao cướp 

đi hạnh phúc tôi, tôi đi gặp người yêu dấu của tôi mà? 

sao không cho tôi hưởng hạnh phúc của ngày lấy 

chồng, tôi mới đặt chân vào thiên đường thì lại xô tôi 

ra ? - Hữu Loan còn có đồi sim để những lần hành 

quân nhớ về người vợ trẻ chết vùng quê xa, tôi cũng có 

những lần hành quân nhưng không có đồi sim đi qua 

mà nhớ về Mai, không còn đôi mắt hạt nhãn chờ đợi 

như trước, nhưng tôi vẫn còn Bình Hữu, còn căn nhà 

xưa đầy ắp kỷ niệm để quay về, tôi trở lại đây biết bao 

lần, ngôi mộ ở giữa vườn sau nhà, Mai nằm đó cô đơn, 

hai bên mộ, má Mai trồng mấy cây huệ trắng, trắng 

tinh khiết như mầu áo học trò nàng mặc khi xưa, lần 

nào tôi cũng đứng lặng hàng giờ trò chuyện cùng nàng, 

tội nghiệp em, người đi chinh chiến đầy hiểm nguy thì 

không sao, tội nghiệp em đang say sưa ngụp lặn trong 

hạnh phúc, đang hân hoan với cuộc đời mầu hồng. 

Trong căn nhà, cái bàn Mai thường ngồi học mỗi tối 

vẫn để nguyên vậy, cái khung ảnh có hình Mai 2 tay 

chống dưới cằm, ánh mắt nhìn tôi cười nghịch ngợm: 

thì đã nói người ta dốt mà, chê người ta mãi, em bỏ 

muối vô cà phê cho xem. 

 

TRẦN NHƯ XUYÊN 

( Trích : Đoạn Đường Chiến Binh ) 

 

 
 

MÀY BẢO TAO QUÊN SAO? 
 

Viết riêng tặng những chiến sĩ đang băn khoăn về một 

“âm mưu xóa bỏ ngày Quốc Hận” 

 

Mày bảo tao quên sao? 

Ngày Quốc Hận năm nào… 

 

Máu dũng sĩ đỏ loang trận chiến 

Cây tả tơi nâng gót hồn thiêng 

Cung, tên vỗ giấc triền miên 

Lá cờ đẫm máu đổ nghiêng mịt mờ 

Thân ngựa chiến tả tơi nứt vỡ 

Nghe trong tim nức nở từng cơn 

Mưa rơi giọt lệ oán hờn 

Chiến bào nghe tiếng gió vờn thịt da 

Mặt trời đổ ráng pha tê tái 

Chim gục đầu hát mãi điệu ma 

Tự đâu nghe trẻ khóc òa 

Mẹ ơi! Cha đã nhạt nhòa thiên thu… 

 

Mày bảo tao quên sao? 

Tháng Tư đó, năm nào… 

 

Đường Quảng Trị ào ào gió tới 

Đạn bay tung cầy xới đất nông 

Núi đâu bỗng chốc đỏ hồng 

Khốn quân Bắc đốt lửa nồng giết dân 

Này em bé tần ngần núm vú 

Này sữa loang máu tụ áo tung 

Tóc đen thiếu nữ bùng nhùng 

Óc thơ trắng xóa mịt mùng quê tôi 

Thân trinh đã dứt mất rồi. 

Biệt Cha, giã Mẹ, con thôi làm người… 

 

Mày bảo tao quên sao? 

Những trận đánh oai hùng sử sách.. 

 

Quân Miền Nam lừng danh Sư Tử 

Từng ghi vào chiến sử kinh thiên 

Núi rừng chiến thuật Bốn Miền 

Chân hùm, tay báo, đạp triền cỏ mây 

Đại bàng vụt cất cánh bay 

Hỏa lôi tung nổ, tan thây quân thù 

Trên vụng biển, mặc bầy mưa lũ 

Vẫn đạp trên sóng dữ mà bơi 

Nghe theo tiếng Tổ Quốc mời 

Dù tan xương thịt vẫn cười với sông 

Khi nước gọi, hy sinh mạng sống 

Khi biển kêu, vội ngóng lên đường 

Mưa sầu, bão nổi mười phương 

Vực sâu, núi thẳm, trùng dương chập chùng.. 

 

Nhưng, 

Một sớm, 

Đồng Minh phản bội! 

Bán quê ta, mưu đổi thị trường 

Sa cơ, thất thế giữa đường 

Nào ai bại trận trước phường ngu si? 

Dù danh tướng, trăm ngàn chiến sĩ 

Cũng gục đầu nuốt lệ buông tay 

Súng gươm gẫy nát chất đầy 

Cọp gầm cũng chịu môt bầy cáo gian… 

 

Hò ơ! 

Sa trường, gục mặt, cúi đầu 

Ngàn năm uất hận, giọt sầu mênh mang… 

 

Chu Tất Tiến 
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Mối Tình Đầu 
 

 Hôm nay là ngày Chúa Nhật, nằm chờ phòng 

thông tin của quân trường Thủ Đức gọi tên ra để được 

thăm nuôi, cuối cùng tên tôi cũng được gọi ra. Hôm 

nay nơi thăm nuôi đầy những tà áo hồng, xanh, 

tím…Gần đến trước cửa phòng chờ đợi, từ xa đã thấy 

thấp thoáng một tà áo dài xanh màu nước biển nhạt, 

vẫn mái tóc dài tôi yêu. Tôi bước nhanh hơn để mau 

đến bên T. với nụ cười tươi vui, tôi thấy những giọt mồ 

hôi lấm tấm trên trán T., nắm chặt đôi bàn tay nàng 

như thầm nói “anh nhớ em !” Tôi dẫn T. tới một gốc 

cây xa, hai đứa ngồi xuống, T. mang những thức ăn ra 

vừa ăn, vừa nói chuyện, vừa nghe bài hát “Vườn Tao 

Ngộ” với giọng hát nức nở của Giao Linh. 

 Một ngày vui qua mau, giờ thăm nuôi đã hết, tôi 

đưa nàng ra cổng và đứng đó nhìn nàng cho tới khi xa 

khuất. Trên đường trở lại tôi cảm thấy thương T. vô 

cùng vì không ngại đường xa, nắng nóng đến thăm và 

mang niềm yêu thương đến cho mình rồi trở về tiếp tục 

những ngày cô đơn, thương nhớ. Lúc đó tôi mới mười 

chín, nàng mười tám là cái tuối nồng cháy yêu đương, 

thương nhớ dạt dào. 

 Ngày Chúa Nhật sau đó tôi được đi phép, chiếc xe 

GMC đưa những khóa sinh từ quân trường Thủ Đức và 

bỏ chúng tôi xuống ở cuối đường Nguyễn Huệ, gần 

bùng binh chợ Sài Gòn tôi đã thấy T. đứng đón bên 

cạnh chiếc xe Honda của nàng. Hôm đó hai đứa rong 

chơi cuối trời quên lãng. Tôi lái xe, nàng vòng tay ôm 

chặt, chúng tôi đi ăn kem Hương Lan, xem cine ở rạp 

Eden, tối lại vào Nguyễn Tri Phương “Gió Lộng Đồi 

Nghêu” ăn nghêu, ốc, trứng vịt lộn…Ôi ! Thiên đường 

hạnh phúc là đây. 

 Ngày mãn khóa trước khi ra đơn vị mới, tất cả 

khóa sinh được nghỉ ba ngày phép nhưng tôi cũng tự 

ký cho mình thêm hai ngày nữa. Trong những ngày 

này hai đứa thường gần gũi bên nhau, ngày chia tay 

nàng rất buồn làm tôi cũng mủi lòng, bịn rịn. Hôm lên 

đường, T. đưa tôi tới bến xe đò Nguyễn Cư Trinh để đi 

Long Khánh trình diện đơn vị mới, thấy T. khóc, tôi 

ôm nàng vào lòng nói: “Mai mốt anh về, đừng khóc 

nữa !” Những lời an ủi lại bị phản ứng ngược, nàng 

càng khóc to thêm. Bánh xe đò từ từ lăn bánh như 

nghiền nát đôi tim đang tha thiết yêu nhau. 

 Sau khi trình diện hậu cứ ở Long Khánh, tháp 

tùng chuyến tiếp tế lên vùng hành quân ở Tân Uyên là 

đụng ngay một trận thư hùng với cả một Trung Đoàn 

V.C. kéo dài hơn một tuần lễ. Tôi rất hăng say chiến 

đấu vì còn nguyên một bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. 

Sau chiến thắng này, đơn vị trưởng rút tôi về làm Ban 

Ba Hành Quân kiêm luôn Ban Năm của đơn vị vì thiếu 

hụt quân số nên rất bận rộn, ít về thăm nàng. 

 Thời gian này T. thường lên vùng hành quân thăm 

tôi, bất cứ ở chiến trường nào ngay cả những vùng giao 

tranh ác liệt nhất cũng có mặt mẹ tôi và T. đến thăm. 

Hình ảnh lặn lội xa xôi không ngại hiểm nguy đến tìm 

thăm, làm tôi thương T. nhiều hơn. Có những lần 

không tìm được đơn vị, nàng phải buồn bã trở về. 

Cũng có lúc vì mất an ninh nàng ở lại qua đêm nhưng 

tôi cũng giữ được sự trong trắng cho nàng vì thấy nàng 

sợ và khóc, tôi không muốn vi phạm sự trong trắng đó, 

nàng là thiên thần của riêng tôi và không muốn thiên 

thần đó trở thành tầm thường. 

 T. mồ côi cha mẹ, làm cho một viện bào chế thuốc 

Tây, sống chung với gia đình người chị, nhà người em 

gái họ của tôi sát vách nhà T., cứ mỗi lần về phép ghé 

thăm người em họ, tôi thường nhìn qua. Một hôm thấy 

nàng đang phơi quần áo, tôi liền “thả dê” bằng cách 

quay đầu tránh không nhìn ngay nàng và nói: “Con 

kiến vàng bò ngang dây bí, thấy em cười anh để ý anh 

thương.” Nàng xoay qua nhìn tôi cười. Cũng nhờ hai 

câu thơ vui này mà tôi quen được nàng. Nhưng về sau 

này vì sự tranh chấp đất đai phía vườn sau, hai bên 

không còn thuận thảo nữa, chị nàng cũng ghét tôi luôn, 

thiệt chán ghê! Mỗi lần về phép ghé qua thì T. lén lút 

ra gặp và hai đứa cùng đi chơi. 

 Người chị hắc ám của nàng luôn tìm cách chia rẽ 

tình yêu hai đứa, có lần T. than thở với tôi: 

 - Chị không cho em quen anh nữa, em buồn lắm 

muốn trốn theo anh rồi tới đâu thì tới! Tôi nói: 

 - Chị không thể giận anh và em suốt đời, để anh 

tìm cách thuyết phục, chị giận em cả anh thì chị sai, 

anh tin là sẽ có ngày nghĩ lại. 

 Lần về phép sau, tôi qua nhà T. để nói chuyện với 

bà chị hắc ám. Vừa vào nhà chào, chị nàng nói: 

 - Mời cậu ngồi tôi có chuyện muốn nói với cậu. 

Tôi làm thinh, chị tiếp:  

 - Cha mẹ mất sớm, tôi là chị có bổn phận phải lo 

cho em và tôi đã tìm được một nơi cho T. rối, thôi cậu 

về đi đừng đến với em tôi nữa. Tôi nổi nóng nói:  

 - Chị chia rẽ chúng tôi yêu nhau là sai, chị sẽ hối 

hận, tôi không ngờ chị lớn hơn tôi mà chị chưa biết 

tình yêu là gì!  

 Tôi ra về mà không cần chào chị, T. lủi thủi theo 

sau, thấy nàng khóc, tôi an ủi:  

 - Thôi em đừng khóc, mình sẽ tìm cách khác, anh 

không thể sống nếu không có em! 
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 Tôi trở lại đơn vị với nỗi buồn man mác, anh em 

rủ đi nhậu đến say mềm, “Rượu cạn ly uống say lòng 

còn giá…” Vì là lần đầu say, anh em phải dìu về nơi 

đóng quân. Hằng ngày tôi phải viết nhật ký hành quân, 

tình hình ta và địch rồi gởi qua công điện cho Bộ Chỉ 

Huy Thiết Đoàn nhưng viết không nổi, tôi nằm dài 

trong xe M 113. Ông Đơn Vị Trưởng cũng thương 

không la rầy hay ký củ vì hiểu tôi có chuyện buồn 

riêng chớ bình thường thì không có chuyện nhậu nhẹt 

bê bối với tôi. 

 Thời gian này thì T. thỉnh thoảng cũng lên vùng 

hành quân thăm. Hai đứa ra ngồi bên bờ suối ở Cẩm 

Mỹ, giá mà không có chuyện buồn thì không gian này 

đẹp và nên thơ biết mấy, có chim hót, có cỏ cây hoa lá, 

có suối reo róc rách và có đôi ta, nhưng bây giờ thì: 

 

“Với tôi tất cả đều vô nghĩa” 

“Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau” (Chế Lan Viên) 

 

 Những tia nắng chiều xuyên qua kẽ lá, nhìn bầy 

chim sẻ đang tung tăng nhảy múa, vui hót trên cành 

không giận hờn, không oán trách, không thù hận, tôi 

nói với T.  

 - Không hoàn toàn lỗi nơi chị mà do anh nhiều 

hơn, anh muốn về xin lỗi chị để giải tỏa những giận 

hờn! T. nói:  

 - Hy vọng chị bỏ qua thì hay biết mấy!  

 Tôi nắm tay T. đứng lên và nói:  

 - Thôi chiều rồi anh nhờ anh Tư tài xế của ông 

Đơn Vị Trưởng chở mình ra bến xe để kịp chuyến về 

Sài Gòn. T. ôm tôi và nói: 

 - Em muốn ở lại với anh, mai sáng anh đưa em ra 

bến xe. Tôi nói: 

 - Cũng được, nhưng sợ mai về chị sẽ la em. T. 

nói:  

 - Em nói nếu chị la em hoài em sẽ tự tử. 

 Chiều hôm đó tôi đưa T. ra Thị Xã Long Khánh, 

trời mưa tầm tã. Ăn cơm xong chúng tôi lội trong mưa 

trở về một khách sạn nhỏ. “Đi trong cơn mưa tầm tã, 

giọt mưa, mưa ướt mi nàng, se thắt tim chàng, giây 

phút ngỡ ngàng…Giọt mưa réo rắt nỗi buồn, cho thế 

gian sầu, thương mối duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo, 

đội mưa mà đi…” Và đêm đó… “Em cho anh tất cả 

anh ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời…”, những giọt 

hồng in trên tấm drape trắng là bằng chứng yêu anh và 

cuối cùng không giữ được, tôi đã vi phạm sự trong 

trắng của Thiên Thần! Những giọt nước mắt buồn hòa 

lẫn hạnh phúc lăn dài xuống gối, tôi lau nhẹ những giọt 

nước mắt và hôn lên trán, mặc dù không nói ra, tôi 

cũng đọc được trong tâm tư nàng, “Đời người con gái, 

cho anh một lần, anh được gì không, và em, em còn gì 

không!” Thấy T. buồn tôi không muốn nói gì nhiều chỉ 

khe khẽ bên tai nàng: “Nhất dạ phu thê vạn dạ ân.” 

 Sáng hôm sau tôi đưa T. ra bến xe đò, nhìn vẻ tiều 

tụy của T. bởi chuyện vừa xảy ra, tôi nghĩ nhanh ngày 

hôm qua là người tình, bây giờ nàng trở thành người 

vợ chưa cưới. Bánh xe đò từ từ lăn bánh như nghiền 

nát một mối tình dang dở, và chuyến xe đưa nàng trở 

về cô đơn, nhung nhớ mà sau này cũng là chuyến xe 

định mệnh! 

 Tôi quay về đơn vị với đầy ắp những ưu tư, suy 

nghĩ, làm sao thuyết phục chị nàng để đi tới hôn nhân, 

làm sao lo cho nàng khi trong tay chỉ có đôi bàn tay 

trắng, làm sao gần gũi để săn sóc khi đời lính rày đây 

mai đó. Tất cả cũng vì chiến tranh, tất cả cũng vì chị 

nàng. Lúc về T. để quên chiếc áo khóac, tôi xếp lại bỏ 

chung vào thùng quần áo tôi, để lần đi phép tới mang 

về cho nàng và chiếc áo này tôi giữ cho tới ngày vượt 

biển. 

 Nhận được thư của T. tôi hôn lên lá thư đôi ba lần 

để tìm mùi hương của nàng như còn lẩn quẩn đâu đây. 

Trong thư vẫn những lời yêu thương nồng ấm, nhớ 

nhung nhưng đoạn thư cuối T. nói muốn gặp tôi gấp, 

tôi đi ngay lên gặp ông Đơn Vị Trưởng xin đi phép, 

ông nói chờ tuần sau vì đơn vị sắp chuyển quân lên 

Trảng Bàng để giải tỏa chốt địch. Một tuần chờ đợi tôi 

suy nghĩ lung tung không biết chuyện gì, nàng có bầu 

chăng? Có thể ! 

 Hôm về phép, như thường lệ hai đứa cũng đi chơi, 

cũng tới những nơi ăn uống quen thuộc, nhưng đến 

cuối ngày T. nói:  

 - Anh có định thuyết phục chị rồi mình làm đám 

cưới không? Tôi nói:  

 - Ngày mai anh sẽ tới để xin lỗi rồi xin phép chị 

cho hai đứa làm đám cưới. 

 Hôm sau tôi đến nhà thì thấy đôi mắt T. còn đỏ 

hoe mà không có chị ở nhà. Nàng đi vào phòng lấy gối 

che lên mặt, tôi hỏi chị đâu thì T. nói:  

 - Chị có công việc phải về quê vài ngày, thôi anh 

về đi!  

 Tôi biết ngay là chị nàng không muốn gặp và tôi 

không biết chuyện gì đã xảy ra? Tôi rủ T. đi chơi, nàng 

từ chối. 

 Tôi trở lại đơn vị thấy buồn cứ đi nhậu say hoài, 

thấy mình già đi không còn là một cậu thư sinh vô tư 

của ngày nào nữa! Tôi viết thư cho T. rất nhiều mà 

chẳng thấy hồi âm. Lần đi phép thường niên bảy ngày 

tôi đến gõ cửa nhà chị nàng, đứa bé ra mở cửa nói:  

 - Dì T. không còn ở đây nữa. 

 Tôi không tin, ngày nào tôi cũng đến quán cà phê 

gần nhà ngồi thật lâu để hy vọng gặp được T. nhưng vô 
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vọng! Lúc này em họ tôi đã bán nhà về quê chồng. Tôi 

đến chỗ T. làm việc thì T. không còn làm ở đó nữa. 

 Nhiều lần tôi tự hỏi, T. ơi mình đã xa thật rồi sao? 

Sao em không đủ nghị lực vượt qua đau khổ để sống 

cho tình yêu? Một mình anh như một cánh én đâu xây 

nổi mùa Xuân. Có những buổi chiều buồn một mình 

anh nhìn mây trôi với chất ngất nhớ thương và thường 

lấy chiếc áo khoác mà em đã để quên ra ôm ấp nâng 

niu. 

 

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng” 

“Xếp tàn y lại để dành hơi”  

(Vua Tự Đức khóc Bằng Phi) 

 

Hieunguyen11 

 

 
 

Hôn nỗi nhớ quên 
 

Cúi xuống đi em  mình hôn nỗi nhớ 

Một ngày tháng tư đạn lạc bom rơi 

Cúi xuống đi em mình hôn nỗi khổ 

Hồn chụp đau thương tách khỏi cuộc đời 

Ta mang xác thân về ngang phố cũ 

Không nhận ra mình người của phố xưa 

Không dám quay nhìn lên khung cửa sổ 

Phú Nhuận từng mòn hơi thở ước mơ 

Phú Nhuận ngày xưa chậm dòng nước mắt 

Quấn quit bụi hồng đất đỏ Miền Đông 

Đổi ngày reo vui…đổi ngày se thắt 

San sẻ ân tình…tình nghĩa núi sông 

Cúi xuống đi em mình hôn biển động 

Hôn chiếc thuyền nan sóng đội lênh đênh 

Ôm siết đau thương, ôm niềm hy vọng 

Hôn lời hẹn hò…hôn nỗi nhớ quên 

Tóc đã hóa tro ôm người xa xứ 

Cúi xuống đi em hôn những lời thề 

Như con phố chiều nghiêng mình hôn bóng 

Hôn dấu chân xưa đi mãi không về… 

 

Trạch Gầm 

  

 

Gởi về Biên Hòa 
 

Tặng các bạn Biên Hòa San Diego 

Huệ, Châu, Lợi… 

 

Anh em mình cùng ngồi trên nỗi nhớ 

Một thời Biên Hòa súng đạn rềnh rang 

Anh em mình bốc lại từng hơi thở 

Thưở tuổi hai mươi …xương máu ngập tràn 

Vào Đất Cuốc hôn tháng ngày tha thiết 

Hôn dấu đạn bom xé toạt điêu tàn 

Về,lượm trầm ngâm…cà phê quán Tuyệt 

Khói thuốc vàng tay, gió núi mưa ngàn 

Sương lạnh Đại An ôm Đồng Nai khóc 

Vài đứa bạn bè đứt đoạn rong chơi 

Về,lại Ánh Hồng khui chai bia đặc 

Tu một hơi…cùng chết điếng một hơi 

Đêm Hang Nai,chiều Bình Sơn đuổi giặc 

Mỗi gốc cao su một vết đạn thù 

Về,Cầu Gềnh đón tóc người hôn gió 

Mắt thương nào…đi hờn ghét tương tư 

Anh em Biên Hòa còn bao nhiêu đứa 

Như ngày xưa dốc túi đậu cơn say 

Để ngày mai…lại ngày mai tỉnh ruội 

Mạng lính như mơ…được tính từng ngày 

 

Sau 30 Tháng Tư 
 

Thưở ấy bọn anh còn trẻ lắm 

Thậm chí có thằng chưa vợ chưa con 

Thưở ấy bọn anh cầm cây súng 

Thiếu hận thù… nên mất cả nước non 

Thưở ấy bọn anh vào cõi chết 

Vẫn thản nhiên như nốc ly rượu nồng 

Tặng nụ cười hay tặng lời vĩnh biệt 

Khác gì nhau… em có biết hay không 

Thưở ấy bọn anh còn trẻ lắm 

Đi vào tù quen biết sự dối gian 

Biết hối tiếc… thì lòng đà chết ngắt 

Nhân từ sao thắng được lũ dã man 

Thưở ấy bọn anh hờ hững quá 

Bước chân đi đạp không hết điêu tàn 

Bỏ sót lại biết bao là hệ quả 

Để bây giờ cả dân tộc lầm than 

Tháng Tư qua rồi tháng Tư lại đến 

Trong lòng anh mỗi ngày một tháng Tư 

Vẫn trách mình… trách hoài mà không hết 

Trước cộng nô phải vứt bỏ… nhân từ. 

 

Trạch Gầm 
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Tình Lính 
 

Lời giới thiệu: 

 Thời chinh chiến có chuyện tình vui cũng có 

chuyện tình buồn. Chuyện tình buồn: Năm năm rồi trở 

lại. Một màu tang ngút trời. Tình buồn là anh trở về 

dang dở đời em. Là hình ảnh chỉ một chiếc khăn sô đã 

làm tang tóc cả khung chiều. Em đi qua cầu có gió bay 

theo. Thổi bùng khăn tang trắng giữa khung chiều. 

Cũng ngọn gió vô tình đó đã ...Thổi lòng em xa đến 

mãi nơi nào. Là hình ảnh người vợ Ôm mồ cứ tưởng 

ôm vòng người yêu. Tình vui chỉ trong phút giây mà ý 

sầu thì ngút ngàn suốt đời. Nhưng cũng có hình ảnh 

người yêu tay trong tay dung dăng dung dẽ. Hình ảnh 

người thủy thủ muốn viết thư cho người yêu nhưng 

không thể vì tàu lắc lư trong biển trăng tình tứ. Có 

chuyện tình nở hoa bên thép súng nhưng chuyện tình 

của Kỵ Binh Nguyễn Hiếu lại nở hoa bên tách cà phê 

thơm ngát trong khói thuốc huyền ảo và một quán cà 

phê nho nhỏ nhưng ấm áp tình nồng . Nơi đó có chàng 

Kỵ Binh và cô hàng cà phê. Không giống như chàng 

trai si tình trong cô hàng cà phê của nhạc sĩ Canh 

Thân, Kỵ Binh Nguyễn Hiếu đã đem tình yêu em đến 

chiến trường máu lửa. Tàn trận chiến lại về bên em , 

bên tách cà phê kể chuyện chiến trường với môi em 

ngọt ngào. Chuyện chiến trường máu lửa, chuyện tình 

yêu chất ngất hòa quyện lẫn nhau tạo thành một bức 

tranh đặc thù : Chuyện Tình Thời Chinh Chiến. 

 Năm tháng rồi sẽ qua đi. Chiến tranh rồi sẽ chấm 

dứt.. Các cuộc cách mạng sẽ thôi bùng nổ. Chỉ còn lại 

trong tim ta tình em không phôi pha ngàn đời bất diệt. 

Thôi thì dẫu mộng không thành thì cũng xin giữ lấy 

tình yêu ngày đó như một kỷ niệm đẹp của một thời 

chinh chiến đã qua. 

 Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả , quý 

chiến hữu chuyện tình dang dở của Kỵ Binh Nguyễn 

Hiếu trong thời chinh chiến xa xưa 

 

 Những ngày tháng Giêng, năm 1973 đơn vị tôi 

đóng quân tại quận Phú Giáo, tỉnh Bình Dương khoảng 

hơn hai tháng. Ta và địch đặt trong tình trạng án binh 

bất động của Hiệp Định Ngưng Bắn da beo. Trong thời 

gian dưỡng quân này, tôi thường ra chợ Phú Giáo uống 

cafe nghe nhạc tại một quán nhỏ. Ở đây có một cô bé 

thường bưng cafe cho tôi trông rất dễ thương. Cô ta tên 

KO, con của chủ quán. 

 Mỗi lần đến uống cafe, cô ta mở nhạc từ dàn máy 

AKAI, vào thời đó là số một rồi. Cô thường cho tôi 

nghe nhạc Phạm Duy qua giọng ca Lệ Thu, nhạc Trịnh 

Công Sơn, Vũ Thành An qua giọng ca Khánh Ly. Từ 

đó tôi bắt đầu ghiền nhạc. Có lần KO hỏi tôi thích loại 

nhạc gì, của ai ? Tôi nói:  

- Trời sinh Phạm Duy, trời sinh Lệ Thu. Trời sinh 

Trịnh Công Sơn, trời sinh Khánh Ly. Trời sinh Hiếu, 

trời sinh KO. KO nói: 

- Chắc anh đá banh hay lắm, anh lừa banh vòng vòng 

rồi anh đá ngay chốc vào khung thành. Tôi cười đúng 

ý. 

 Những lúc vắng khách, tôi thường kể chuyện 

chiến trường cho KO nghe, cô rất thích. Đặc biệt nhất 

là mỗi lần kể chuyện, KO thường tặng tôi thêm một ly 

cafe. Những ngày cuối tháng không có tiền, KO vẫn 

bán thiếu và ghi vào sổ nợ. Đầu tháng lãnh lương, tôi 

mang tiền ra trả và nói:  

 - Anh với KO không còn nợ nần gì nhau nữa nhé! 

KO không lấy tiền và nói:  

 - KO muốn anh thiếu nợ KO suốt đời.  

 Tôi và KO cùng nhìn mưa rơi bên ngoài, từ máy 

AKAI với giọng Lệ Thu: "Tình vui trong phút giây 

thôi, ý sầu nuôi suốt đời..." Nghe xong bài hát, KO 

muốn nghe chuyện chiến trường. Nghe xong, KO nói:  

 - Tội nghiệp mấy anh lính quá! Tôi nói:  

 - Anh đã quen rồi chuyện đi, và quen xa ánh đèn 

phố thị...... Nay anh trấn tiền đồn Ben Het, ngày mai 

anh băng rừng sang Hạ Lào, thì anh đâu có gì em ước 

mơ! KO nói:  

 - Em có đòi hỏi gì đâu, đã biết rằng anh bàn tay 

trắng đi vào đời... 

 Ôi! Tình yêu thật mầu nhiệm, chỉ có tình yêu mới 

làm vơi đi những nhọc nhằn, gian khổ của người lính. 

Không có tình yêu nào nhiều mong đợi, nhớ nhung 

bằng tình lính, không có lời thơ nào đẹp hơn những lời 

thơ mà người lính viết về cho người yêu bé nhỏ từ 

phương trời xa xôi, dịu vợi, từ tiền đồn heo hút, từ 

chiến trận vừa tàn. 

 Ở Phú Giáo được hơn hai tháng, đơn vị tôi phải đi 

hành quân vùng Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tôi tới từ 

giã KO, may là ba má của cô đi chợ Bình Dương để 

mua hàng. KO đóng cửa quán, tôi ôm KO vào lòng. 

Tôi nhớ hôm đó KO khóc nhiều nhưng nói ít. Tôi hôn 

lên má KO, và mãi tới bây giờ tôi vẫn không quên nụ 

hôn cùng những bài Tình Ca lúc quen KO. “Em hỏi 

anh bao giờ trở lại, anh trả lời mai mốt anh về…” 

 Chúng tôi vừa đến chiến trường Tân Uyên thì trời 

đã tối, nghỉ ngơi qua đêm. Sáng hôm sau, cơm nước 

xong là bắt đầu rời tuyến xuất phát vào vùng hành 

quân. Vừa đi được khoảng một tiếng đồng hồ thì địch 
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đồng loạt nổ súng. Tiếng đạn AK-47, tiếng xé gió B- 

40, đại bác 57 ly, thượng liên 12.8 ly, và cối 82 ly đồng 

khai hỏa cùng một lúc để áp đảo tinh thần chúng tôi. 

Nhưng những người lính Kỵ Binh trẻ vẫn không nao 

núng. 

 Sau hơn hai giờ giao tranh ác liệt, chúng tôi làm 

chủ chiến trường. Địch để lại nhiều vủ khí và xác chết 

vung vãi khắp nơi. Chúng tôi đã chiếm được mục tiêu 

với số bị thương của anh em không đáng kể. Anh em 

lục soát mục tiêu, thu dọn chiến trường thì phát hiện ra 

đây là hậu cần của địch. Nhiều chảo cơm to cùng thịt 

heo kho còn nóng hổi, không kịp mang theo vì bị đánh 

bất ngờ. Phần thì vừa mệt, vừa đói bụng, tôi thấy anh 

em ăn ngon lành, tôi cũng nhập cuộc cho trọn tình trọn 

nghĩa, có chết thì chết chung cho có bạn và được làm 

ma no, khỏi cúng. Chiều xuống, đơn vị di chuyển ra 

đường Liên Tỉnh Lộ để bố trí và đóng quân. 

 

Nằm trên ghế bố phì phà thuốc lá, tôi lại nhớ đến KO. 

 

Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh 

Anh nhớ em, anh nhớ lắm em ơi! 

Anh nhớ em của ngày tháng xa khơi 

Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời 

Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm 

Em xích lại và đưa tay anh nắm 

Gió bao lần, từng trận nhớ thương đi... 

 

 KO ơi! Em nhớ anh bao nhiêu buổi, anh nhớ em 

bấy nhiêu ngày. Những bài Tình Ca mà anh và em đã 

nghe qua bây giờ sao thắm thía vô cùng. "Ta thấy em 

đang ngồi khóc, khi rừng chiều đổ mưa..." KO ơi! anh 

muốn trở lại những ngày hạnh phúc, êm đềm bên em. 

Ở đó không có tiếng súng. Ở đây rừng chiều buồn lắm 

em ơi! Nhưng mơ ước chỉ là ước mơ. "Áo em bây giờ 

mờ xa nẻo mây..." 

 Có chuyến tiếp tế từ hậu cứ lên vùng hành quân 

và tôi đã nhận được thư của KO. Tôi ôm thư vào lòng, 

và nhắm mắt lại để tận hưởng trọn vẹn cái cảm giác 

sung sướng đó. Nhận được thư người yêu trong vùng 

hành quân, đó là niềm hạnh phúc vô biên của những 

người lính xa nhà, xa người yêu. Tôi thường hôn lá thư 

trước khi mở ra đọc để tìm lại mùi hương của người 

yêu. "Nhớ tới mùa thu năm nao gửi nhau phong thư 

ngào ngạt hương..." Tôi đọc ngấu nghiến không biết 

bao nhiêu lần, nhất là những lời yêu thương nồng ấm. 

Trong thư KO có nói là vẫn thường nghe bài hát "Tình 

vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời......Lệ rơi 

lắp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người..." 

 

 Sau chiến thắng Tân Uyên, cầm trong tay tờ giấy 

phép 72 giờ, tôi thấy lòng mình tưng bừng, rộn rã. Tôi 

phải tranh thủ thời gian cho gia đình và người 

yêu.“Bốn giờ đi lại thêm bốn giờ về, thời gian còn lại, 

anh cho em tất cả em ơi!..” Thật đúng là người yêu của 

lính sống bằng 24 giờ phép, bằng bảy ngày đợi mong, 

bằng sau ngày hành quân, nhưng không bao giờ ngăn 

cách, không bao giờ quên anh. Cho dù anh có trở về 

trên đôi nạng gỗ, em vẫn bên anh dạo phố mùa Xuân, 

vẫn là người tình chung thủy như loài hoa không vỡ. 

 Vừa về đến nhà, mẹ tôi nắm thật chặt tay tôi và 

hỏi han đủ thứ. Hôm nay mẹ tôi nấu món cá rô kho tộ, 

canh chua cá bông lau, là món mà tôi thích nhất, tôi 

nghĩ chắc các bạn cũng thích nữa. Tối đến mấy đứa 

cháu, con bà chị ngồi quây quần bên nồi chè trôi nước, 

và nghe tôi kể chuyện chiến trường. Có đứa nói lớn lên 

đi lính Thủy Quân Lục Chiến, có đứa thích Nhảy Dù, 

đứa thì thích Không Quân. Tôi hỏi:  

 - Tại sao không đứa nào thích Thiết Giáp hết vậy? 

Chúng nói:  

 - Đi Thiết Giáp dễ bị chết cháy lắm! Tôi nói:  

 - Không dễ đâu, Thiết Giáp là mình đồng, da sắt, 

còn của quí thì bằng xi măng. Chúng cười ! 

 Sáng sớm hôm sau, tôi vọt Honda lên Phú Giáo 

thăm nàng. Gần tới nhà sao trái tim Thiết Giáp lại đập 

mạnh như trống liên hồi tan học. Tôi gõ cửa, KO ra mở 

cửa và mừng rỡ, tôi vào nhà chào ba mẹ của nàng. KO 

cho tôi biết là đã nói chuyện hai đứa cho ba mẹ biết 

rồi, và bảo tôi xin phép cho hai đứa đi chơi. Mẹ nàng 

nói: “Đi chơi chiều phải về sớm để ăn cơm.” Nghe câu 

đó, tôi thấy lòng mình lâng lâng lên một niềm vui 

sướng. 

 Chúng tôi rời Phú Giáo, theo QL 13 để đi Lái 

Thiêu. Tôi thầm trân trọng cái hạnh phúc bên người 

yêu, và tình yêu của lính là thứ tình nồng nàn hơn tình 

yêu dân sự, một thứ tình nhiều nhung nhớ vì thường xa 

cách nhau. “Hạnh phúc như đôi chim uyên tung bay 

giữa trời nắng ấm, hạnh phúc như sương ban mai long 

lanh đầu cành lá thắm…” 

 Đến Lái Thiêu, chúng tôi vào một vườn trái cây 

bát ngát, bao la thưởng thức những đặc sản như măng 

cụt, bòn bon, dâu, sầu riêng…Ăn xong tôi và KO ngồi 

tựa vào nhau cùng nói chuyện tương lai. “Mình tựa vào 

nhau cho thuyền ghé bến, sưởi ấm đời nhau bằng 

những môi hôn, mình cầm tay nhau nghe tình dâng 

sống nổi, hãy biến cuộc đời thành những tối tân 

hôn…” Thật ra thì nói để cho có chuyện nói, chớ đời 

lính thì làm gì có tương lai mà tính! Tôi kể chuyện 

chiến trường Tân Uyên cho nàng nghe. KO nói: 
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- Em đang nghĩ tới một điều em sợ không dám nghĩ, 

tới một người đi giữa chiến chinh, lại nghĩ tới anh, nghĩ 

tới anh… 

 Chiều xuống mau quá, ôm em trong tay để tận 

hưởng những giờ phút heo hút, vì biết chắc mai đây 

anh lại nhớ em, tôi nói trong rung động:  

- Thôi… mình… về… em!  

 Tôi lại đặt lên má nàng một cái hôn thật dài, thật 

nồng nàng. 

 Vào đầu tháng Năm, 1974 đơn vị có nhiệm vụ giải 

tỏa mặt trận An Điền, thuộc quận Bến Cát, tỉnh Bình 

Dương, đồng thời đánh thốc lên Căn Cứ 82, Rạch Bắp, 

hướng lên Trị Tâm, tỉnh Tây Ninh. Đây là những địa 

danh khét tiếng thuộc Quân Đoàn III trong mùa hè 

1974. 

 Chi Đoàn Kỵ Binh chúng tôi di chuyển suốt đêm 

dọc theo Quốc Lộ 13, đến tờ mờ sáng chúng tôi đến bố 

trí bên này sông Thị Tính, gần chợ Bến Cát. Các đơn vị 

thuộc Trung Đoàn 52, SĐ 18 BB, của Đại Tá Ngô Kỳ 

Dũng đánh cầm cự để Công Binh bắt cầu phao qua An 

Điền. Đây là một công việc hết sức cam go cho Công 

Binh. 

 Đợt đầu, khi Thiết Giáp qua cầu phao vượt sông 

Thị Tính, cầu phao nghiêng qua, nghiêng lại vì một 

chiến xa M- 41 bị bắn ngay pháo tháp, sau đó rớt 

xuống sông. Chúng tôi phải trở lại bên này sông tái bố 

trí để chờ Công Binh sửa cầu lại. Cầu sửa xong, các 

đơn vị Bộ Binh tiến qua bên kia cầu đánh yểm trợ để 

Thiết Giáp vượt qua. Vừa qua khỏi cầu, thì cũng là lúc 

bắt đầu một trận đánh khốc liệt với hơn một Trung 

Đoàn BV cùng xe tăng T-54, PT- 76, và đại pháo 130 

ly. Chúng tôi vừa đội pháo, vừa đánh chiếm An Điền, 

một mục tiêu phải chiếm lại bằng mọi giá, trước khi 

nói tới Căn Cứ 82, Rạch Bắp. Địa hình xung quanh 

mục tiêu toàn là ruộng rẫy, không phải chiến trường lý 

tưởng cho Thiết Giáp. Pháo địch tàn khốc hơn Xà 

Bang, Bình Giả, phải đánh vất vả hơn Tân Uyên. 

 Sau Khi chiếm lại được An Điền, tôi đứng trên M-

113 nhìn xung quanh đổ nát, nhiều xác địch sình thối 

mà tưởng chừng đây là địa ngục trần gian. Hai chiếc T-

54 sụp xuống một cống nước, và bị Bộ Binh bắt sống. 

Một chiếc T-54 sau này được đưa về Dinh Độc Lập để 

trưng bày ngay trước cổng dinh. 

 Sáng hôm sau thức dậy, tôi cảm thấy vui mừng là 

vì biết mình còn sống qua một ngày mới, sau nhiều 

ngày giao tranh với quân thù. Hình hài này là do cha 

mẹ tạo ra, nhưng chiến tranh quyết định sự sống còn! 

Thật có chồng lính chiến dễ trở thành góa phụ. “Em 

không nhìn được xác chàng, anh thêm lon giữa hai 

hàng nến trong, mùi hương cứ tưởng hơi chồng, ôm mồ 

cứ tưởng ôm vòng người yêu…” Trong thời chiến, có 

những người vợ rất trẻ, khoảng ngoài đôi mươi đã trở 

thành góa phụ. Cho tới những ước mơ nho nhỏ, bình 

thường của người lính mà cũng không có được. “Trả 

súng đạn này, khi sạch nợ sông núi rồi, anh trở về quê 

tìm tuổi thơ mất năm nào…” 

 

KO ơi! Em phải biết rằng em đang hạnh phúc hơn 

nhiều người, vì sau trận chiến, nhiều bạn bè anh đã 

nằm xuống, vĩnh viễn xa người yêu. Và anh vẫn còn 

sống để trở về bên em, để yêu em nhiều hơn, và để 

được nghe em hờn dỗi. 

 

Được hờn nhau sung sướng biết bao nhiêu 

Anh một mình nghe tất cả buổi chiều 

Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh… 

 

 Vào những ngày đầu tháng Ba, 1975, chiến trường 

bắt đầu gia tăng cường độ khắp nơi, chúng tấn công 

bằng nhiều đơn vị chủ lực chính quy. Đơn vị chúng tôi 

cùng các lực lượng Bộ Binh thuộc Trung Đoàn 52, SĐ 

18 BB phải trải ra rất mỏng từ cầu La Ngà đến ngã ba 

Dầu Giây, Long Khánh để bảo vệ QL 20, đường lên 

Đà Lạt.. 

 Trong lúc Chi Đoàn chúng tôi cùng một Tiểu 

Đoàn Bộ Binh đang mở đường và đánh thốc lên hướng 

Xuân Lộc, thì chiếc M-113 chỉ huy của chúng tôi nằm 

lại ở tiền trạm để giữ một xe GMC đầy những phuy 

xăng, cùng với một lực lượng trừ bị Bộ Binh. 

 Trong đêm đó, tôi cùng Th/úy C. không ngủ được, 

như có một linh tính báo trước. Chúng tôi thức trắng 

đêm hút thuốc lá và uống café. Th/úy C. nói với tôi: 

“Trận này chắc mình thua quá Hiếu ơi!”Th/úy C. nói 

tiếp bằng một giọng thật buồn: “Hơn ba tháng rồi chưa 

được đi phép, nhớ nhà quá!” Mãi tới bây giờ trong lúc 

viết bài này, tôi vẫn còn nghe câu nói ấy văng vẳng bên 

tai tôi. À! Tôi còn quên một việc nữa là Th/úy C. cùng 

tuổi với tôi. Sáng sớm vừa nhận lệnh là dẫn xe xăng 

lên tiếp tế, vì áo của Th/úy C. còn ướt nên mượn áo tôi. 

Trong xe chỉ huy có Th/úy C., tôi, Hạ Sĩ Đ., Hạ Sĩ B. 

và Hạ Sĩ Th. 

 Dẫn xe xăng vừa băng qua QL 1, tại ngã ba Dầu 

Giây, nhìn về phía tay phải khoảng 200 mét, tôi thấy 

mấy bụi cây nhúc nhích măc dù trời không có gió. Tôi 

nhảy xuống xe định kéo Hạ Sĩ B. xuống để chui vào 

pháo tháp quay đại liên bắn vào những bụi cây 

thì…Oành…Oành…Oành, ba trái đạn B-40, đại bác 

không giật 57 ly trước khi chạm nổ các cây cao su thì 

hai đầu của Th/úy C. và Hạ Sĩ Th. bể nát, tài xế xe 

GMC cũng bị chết tại chỗ. Khi Hạ Sĩ Th. bật người ra, 

chân đá vào bá súng đại liên 30, thì nòng súng đặp vào 
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ngưc tôi đau nhói. Hạ Sĩ B. ôm chân tôi hoáng hốt, tôi 

nói:  

 - Đừng sợ, hồi nãy tụi nó nhắm kỷ mà mình 

không chết, thì bây giờ không chết đâu.  

 Quả thật đúng như lời tôi nói. Tôi kéo hai xác vào 

xe vì sợ xe chạy rồi rớt xuống đất. Nhìn lên túi áo đầy 

máu của Th/úy C. tôi thấy tên tôi. Tôi nghĩ nhanh là 

Th/úy C. chết thay tôi. 

 Địch tưởng trong xe chết hết, chúng la to:  

- Các đồng chí xung phong!  

chúng ùa ra, tôi bảo tài xế Đ. chạy ngược ra, đồng thời 

tôi quay đại liên 30 qua quạt chúng, tôi thấy nhiều thân 

người trúng đạn, dựng đứng rồi té xuống. Chúng tôi 

chạy thoát về tiền trạm và được trưc thăng tải thương 

về Biên Hòa. Trong lúc trưc thăng bay lên, chúng bắn 

theo nhưng không trúng. 

 “Anh trở về hàng cây nghiêng ngã, anh trở về 

người đã bị thương…” Về bệnh viện Biên Hòa điều trị 

vì ho ra máu, tôi nhờ y tá đánh điện về cho KO, tôi 

không dám gửi điện tín về gia đình vì sợ mẹ tôi xúc 

động mạnh. Ba ngày sau KO tới thăm, nàng khóc thật 

nhiều. Tối ra Biên Hòa ở nhà cô, sáng KO mua quà vào 

thăm và ở lại cho đến tối. KO nói:  

- Nghĩ đến một điều em sợ không dám nghĩ, lại nghĩ 

tới anh… 

 Cuối tháng 3/75, sau khi xuất viện, tôi trở lại đơn 

vị. Lần này cuộc chiến ác liệt hơn, ngày nào cũng 

đánh, một chọi 4, 5. Mãi tới ngày 24, 25/4, Chi Đoàn 

chúng tôi phải cứu Chiến Đoàn 52 và mở đường máu 

ra, rút khỏi Long Khánh để thả 2 trái bom CBU tiêu 

diệt khoảng 4, 5 ngàn quân BV. 

 Bây giờ Chi Đoàn nhập vào Thiết Đoàn rút về lập 

tuyến phòng thủ mới ở Trảng Bôm. Ban ngày đóng 

quân bên trái quốc lộ, tối đến di chuyển vào vườn 

chuối, bên phải quốc lộ. Lúc 6 giờ sáng, cả Trung 

Đoàn lính BV, khoảng hơn 3 ngàn quân di chuyển 

ngang qua nơi đóng quân khoảng 100 mét. Chúng tôi 

xóa sổ hết cả một Trung Đoàn hơn 3 ngàn quân. Xác 

đầy cả mặt đất. Chúng liền điều nguyên một Sư Đoàn 

có chiến xa T-54 tấn công biển người, và chúng cứ tiếp 

tục chết. Vì quân BV quá đông, chúng tôi phải gọi máy 

bay oanh kích, đồng thời rút về căn cứ Long Bình để 

lập tuyến phòng thủ mới. 

 Trận này, tôi lại bị thương thêm một lần nữa ở tay 

phải. Trên đường rút về, tôi nằm trong xe cứu thương 

M-113 và chiếc xe này bị B-40 bắn cháy, tất cả trong 

xe chết hết, tôi phóng nhanh ra khỏi xe và nhảy qua 

đường rầy xe lửa. Đơn vị đến giãi cứu , tôi được đưa 

về Tổng Y Viện Cộng Hòa điều trị. Được 2 ngày thì 

Ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng. Tất cả 

thương phế binh có người còn máu rĩ ra trong băng 

phải lết ra khỏi bệnh viện, vì họ đuổi ra hết để có chổ 

cho lính BV. 

 

Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thời 

phải thế. 

Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai, ai dễ biết 

ai. 

 

 Sau khi ra tù, đi đâu cũng phải báo cáo Công An 

địa phương. Một hôm tôi quyết định đi thăm KO. Sự 

nhớ thương bất chấp những bất trắc xảy ra cho mình, 

tôi thức dậy thật sớm để đi Phú Giáo. Tới nơi, tôi gõ 

cửa, một người đàn ông với giọng Bắc hỏi:  

- Ông muốn tìm ai? Tôi nói:  

- Tôi muốn gặp gia đình của chủ nhà trước ạ. Ông ta 

nói:  

- Chủ trước đã trốn đi nước ngoài rồi. Tôi thẫn thờ 

bước ra. 

 

 “Khi tôi về, bồi hồi trong nắng, tưởng gặp người 

em hân hoan đứng đón anh về, nào ngờ người em ra đi 

khi Xuân chưa tàn, con đò nào đây, đưa em tôi vào xa 

vắng…” 

 

 Lúc ra đi lòng bồi hồi bao nhiêu, khi trở về buồn 

bấy nhiêu. Tôi cũng thầm cầu mong sao cho nàng ra đi 

được bình yên. Trên đường về, cũng đoạn đường này, 

ngày xưa bên KO tôi thấy ngắn, mà bây giờ thì xa dịu 

vợi! Những hình ảnh thân yêu ngày xưa thi nhau trở về 

trong tiềm thức với con đường nhiều kỷ niệm. Bản tình 

ca lúc ban đầu là một sự báo trước của dang dở. 

 

“Tình vui trong phút giây thôi, ý sầu nuôi suốt đời, thì 

xin giữ lấy niềm tin, dẫu mộng không thành…” 

 

 Tôi bắt đầu tính chuyện vượt biển, thứ nhất là xa 

cái đất nước bây giờ trở thành xa lạ, thứ hai là hy vọng 

gặp lại được KO ở một nơi nào đó! Thời gian tìm 

đường vượt biển, có những lúc lang thang ở bến bắc 

Cần Thơ, có lúc ở lại đêm tại bến bắc Mỹ Thuận, có 

những buổi chiều buồn thật buồn ở bãi biển Vũng Tàu. 

 

“Nghìn trùng xa cách, người đã đi rồi…Gửi hết về 

người, chuyện cũ tuyệt vời, chuyện của đôi ta, buồn ít 

hơn vui…” 

 

 Một hôm tôi trở lại Sài Gòn thì gặp một người em 

họ, con của người Dì, cô hỏi:  

 - Lúc này anh ra sao? Tôi nói:  

 - Tù về không tìm được việc làm. Cô em nói: 
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- Chồng em có tàu, đang tìm đường ra đi, anh có thể 

giúp một tay.  

 Và chuyến này tôi đi thoát được. Sau bốn ngày, 

bốn đêm gặp biển yên, chúng tôi đã tới đảo Pulau 

Bidong ở Mã Lai. Vì là cựu quân nhân, tôi được xếp 

vào diện ưu tiên một. Ở đảo chỉ có hai tháng, tôi đến 

Mỹ ngày 16 tháng 7, năm 1981. 

 Từ đó về sau tôi không còn gặp KO nữa cũng 

không có tin tức gì về nàng. Một chuyện tình không 

đoạn kết cách nay gần 40 năm mà tưởng chừng như 

ngày hôm qua. Bây giờ tóc đã bạc gần nửa mái đầu mà 

mỗi lần nghĩ đến lòng mình vẫn rộn rã. Tôi cũng hy 

vọng ở một phương trời nào đó, KO đọc được bài viết 

này là bằng chứng yêu em! Em yêu! Anh đã xây nhiều 

mộng đẹp về em nhưng lại xây trên sóng biển, trên cát. 

Than ôi! Thủy triều đã cuốn hết mộng đẹp của anh đổ 

vào lòng đại dương chỉ để lại cho anh một nỗi buồn mà 

không có ngôn từ nào diễn tả, nỗi buồn anh đang mang 

trong lòng. 

 

Nếu có khi nào nhớ đến anh 

Thì xin một phút lặng sau mành 

Từ nay anh sẽ không yêu nữa 

Để giữ trong tim một bóng hình 

 

Hieunguyen11 

 

 
 

Yên lặng của dòng sông 
 

Con nước ròng cất bước sang sông 

Thuyền bước lên bờ chơi cùng đám còng quều 

đang điểm tâm buổi sáng 

 

Phù sa mặn cho bầy bóng sao lội 

Lá cờ hình năm sao đỏ chói 

Biến nền trời trở nên dễ sợ quá đi thôi 

 

Nếu quả thật có người giương cao lời nói 

Hãy tiêu diệt dân tộc của mầy đi 

và chọn về xứ khác 

Có sá gì 

Phải không loài ác quỷ 

 

Đợi nước ngược dòng cho bờ sông phủ sóng 

Người ngư phủ nghèo lấy thuyền nhỏ ra khơi 

Lá cờ sao từ từ khuất bóng 

Bầu trời xanh trở lại hiền hòa 

Gió Thái bình thổi mạn thuyền nhớ bãi 

mà thương 

Những con thòi lòi giờ này đã thụt đít vô hang 

Những con còng voi cũng có thời gian bò lùi lấp ổ 

Loài vật nhỏ trời ban còn muốn sinh tồn 

Huống gì con người tự gọi mình khôn trên mặt đất 

 

Nước Việt Nam có chỗ cho một dòng sông nhỏ 

Mỗi ngày im lặng chờ thời 

Đủ cho một mặt trời 

Mời những vì sao bước vào tắm gội 

 

Con nước ròng cất bước sang sông 

Yên lặng của một dòng mất chảy. 

 

Tạ Cự 

 

Ba i thơ co n dang dơ  
 

 Ôi nỗi buồn tháng Tư 

 Là bài thơ viết còn dang dở 

 Là mối tình cách trở xa nhau 

 Làm sao bỏ được sang bờ 

 

 Mấy bận anh mơ nơi bốn bề tắt lối 

 Kẻ cai tù mắt sắc, 

 lạnh dường dao 

 Năm tháng trôi mau 

 Lòng dạ con người đổi thay khác trước 

 

 Mỗi mùa cây trổ chồi ra 

 Bao nhiêu lời xưa trót lọt 

 Như mồ hôi ngấm vào xác lá 

 Đường mòn 

 

 Em ơi bên kia sông Hương 

 Anh về trao em 

 tấm lòng chưa kịp gửi 

 Buồn nghe lòng nhỏ giọt 

 Tiễn bài thơ trước cổng ngục tù 

 

 Anh trở về ghé lại sông Hương 

 Đếm nhịp Trường Tiền tàn phai tóc úa 

 Con đò nhỏ cặm sào vòm cong còn đó 

 Đâu rồi tà áo người thương 

 

 Anh mơ em giữa ngục 

 Ôi nỗi buồn tháng Tư 

 Là bài thơ viết hoài 

 Còn dang dở. 

 

 Tạ Cự 
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Cơm và Chứng Bệnh Tiểu Đường 
 

 “Con số 22.5% người Việt Nam trên 65 bị tiểu 

đường loại 2 ở Hoa kỳ không làm ngạc nhiên chút nào. 

Ông Việt Kiều Hải Ngoại sáng chế ra những thức ăn 

nhiều bôt tinh chất hay mỡ với số lượng kinh hoàng 

như bánh mì thịt, paté, chiêu với cà phê sữa đặc Ông 

Thọ hay Borden 30% đường nguyên chất. Xong rồi 

tráng miệng bằng chè.” 

 “Chúng ta không cần biết tới khuyến cáo Bộ Y Tế 

Mỹ, vẫn khư khư bám lấy gạo Thái Lan Nàng Thơm 

cho khoái khẩu. Chúng ta không cần biết vì không 

muốn biết.” 

 

Đời sống khá giả có thể nguy hiểm cho sức khỏe. 

 

 Người ta nói có cả thảy bốn thứ Việt Kiều, thứ 

này không chơi với thứ kia. Việt Kiều Đông Âu không 

liên lạc gì với Việt kiều Tây Âu và Mỹ Châu. Việt 

Kiều Xuất Khẩu Lao Động ở Đông Nam Á không cần 

biết tới Việt Kiều liều mạng kiếm đường sinh sống ở 

Cam Bốt,Lào hay Thái Lan. 

 Nhưng Việt Kiều tại Bắc Mỹ , Châu Âu và Úc 

Châu có một sắc thái đặc biệt, một nếp sống đặc biệt 

khác hẳn lối sống ông cha ngày trước. Họ sống trong 

một xã hội khá giả (Affluent Society) cả về vật chất lẫn 

tinh thần ông cha họ từ xưa không bao giờ được 

hưởng. 

 Xã hội Âu Mỹ có những nông dân vô cùng hữu 

hiệu, chỉ 3% dân số mà nuôi được cả nước và hàng 

trăm triệu dân thế giới. Có những nhà kinh doanh và 

công nhân sáng tạo nhất thế giới, làm ra của cảì rẻ và 

tốt thừa thãi cho cả xã hội. Việt Kiều những nơi đó 

không bao giờ lo rét vì thiếu quần áo, không bao giờ lo 

không có phương tiện đi lại kiếm việc làm, ai muốn 

mặc gì thì mặc, muốn đi đâu thì đi. Và nhất là muốn ăn 

gì thì ăn, ăn bao nhiêu cũng được.. 

 Ai cũng muốn ăn ngon mặc đẹp.Nhưng ăn ngon 

có cái nguy hiểm của nó nhất là khi ở những nước sống 

lâu quá tuổi 60 mới nhìn thấy hậu quả. 

 Việc đầu tiên là cơm chúng ta ăn. Ở Mỹ hay Châu 

Âu hay Úc Châu, dân Việt vẫn coi cơm là cơ bản. Dân 

Á Châu là vậy, di dân sang Mỹ hay Úc họ vẫn coi cơm 

là món ăn chính, bánh mì không thể thay thế. Vì ăn 

cơm chặt bụng, no lâu và tiêu hóa dễ chịu hơn bánh mì 

vì cơm có số lượng nước liên kết chặt chẽ với bột, 

amylose hay amylopectin. 

 Và cơm là phải cơm trắng dẻo như Nàng Thơm 

hay Jasmine Thái Lan hay Kyoto Nhật Bản. Và phải 

hai bát mỗi bữa tức là phải 300 hay 400gr cơm một 

bữa.. 

 Ngày xưa tổ tiên chúng ta chọn gạo là đúng vì khí 

hậu nhiệt đới không thể trồng lúa mì, lúa mì đòi hỏI 

khí lạnh nhiệt độ 17 độ C. Trồng gạo hai vụ rất lợi cho 

kinh tế và nhất là hột gạo có những chất bổ vô cùng 

hấp dẫn cả về phẩm chất cũng như số lượng. 

 Nhưng tiếc thay bao nhiêu chất bổ tập trung vào 

vỏ cám ngoài hạt và oái oăm hơn nữa, cám có nhiều 

chất lipoproteins rất bổ nhưng mau chóng bị chất 

enzyme lipase trong cám oxy hóa và trở nên khét 

không dự trữ được. Các cụ chỉ có cách giã gạo cho bớt 

cám rồi ăn hạt, cám cho heo ăn. Tuy vậy bao gạo cũng 

không tồn trữ trữ lâu được, phải đến thế kỷ thứ 19, khi 

Pháp sang làm nhà máy xay lúa mới giải quyết được 

vấn đề kinh tế, làm sao tồn trữ được bao gạo hàng năm, 

dùng máy xay cho trắng sạch gạo rồi đánh bóng 

“Polish” hạt gạo nhẵn và đều. Cám bị loại hết cho heo 

ăn. Nhưng tai hại cho sức khoẻ con người nhất là dân 

“khá giả” hay “trưởng giả”, may cho dân nghèo vẫn ăn 

gạo đỏ hay “gạo Lức muối mè”. 

 Hạt gạo đã xay máy và đánh bóng chỉ còn chất bột 

starch mà lúc đó là tinh bột “Refined Starch” nó có đặc 

điểm của nó. Nó cũngnhư các Refined Starch từ lúa mì, 

nó không còn chất xơ (Fiber) tập trung trong cám, nó 

mất đi 67% Vitamin B3, 80% Vitamin B1, 90% 

Vitamin B6, một nửa số Manganese, môt nửa số 

Phosphorus, 60% Sắt Iron, 100% Fiber, và tất cả 

những fatty acids cần thiết. Mất. tất cả Selenium, 

Magnesium. Đến nỗi theo Luật Hoa Kỳ gạo sản xuất ở 

Hoa Kỳ phải cho thêm B1, B2 và Iron nhưng cho thêm 

không thể nào bằng thiên nhiên. 

 Brown Rice, gạo đỏ cũng được sản xuất ở Hoa Kỳ 

nhưng không phảI là dễ dàng, phải vô hiệu hóa chất 

enzyme lipase trong cám nếu không chỉ vài giờ sau là 

gạo hư. Phần nhiều người ta dùng nhiệt độ 80 độ C xấy 

khô nhưng gạo đỏ cũng chỉ tồn trữ được 6 tháng. 

 Khi đã xay vỡ vỏ thóc ngoài cùng, còn lại lớp cám 

Bran và nhân Germ, xay nữa và mài nữa thì mất lớp 

Aleurone (rất nhiều chất mỡ rất cần thiết, essential 

fats). Nhưng như vậy mới tồn trữ được hột gạo trông 

rất trắng rất đẹp, ăn ngon vì mềm và thơm, nhưng chỉ 

còn bột Refined Starch. 

 Nghiên cứu của Đại Học Tufts, Boston 

Massachusetts cho biết tinh bột Refined Starch được 

hấp thụ ở ruột rất nhanh và nằm đó dưới tình trạng mỡ, 

mỡ xung quanh ruột, gan và vùng xương chậu pelvis. 

Trông không mập, bụng không phệ nhưng có một 

lượng mỡ quan trọng trong vùng bụng xung quanh ruột 

.. Có thể người coi ốm chứ không mập. 
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 Đại học Tufts nghiên cứu một số người ăn bánh 

mì trắng tinh bột so với một số người ăn bánh mì có 

bran có fiber. Sau 1 năm rưỡi, những người ăn bánh mì 

tinh bột thấy dây thắt lưng phải nới thêm ( ½ inch mỗi 

năm). Có vẻ đường hấp thụ thì Insulin đẩy vào tồn trữ 

ngay trong những tế bào mỡ xung quanh ruột. Và 

những người đó có nguy cơ bị bệnh tiểu đường loại 2, 

Diabetes type 2, đường trong máu glycemia cao hơn 

nhóm ăn bánh mì nâu có bran. 

 Sau đó nước Mỹ thay đổi cách ăn uống, khẩu hiệu 

White Bread Round Waist (Bánh trắng bụng tròn) do 

Bộ Y tế (Dept of Health and Human Services) tung ra 

và các siêu thị (Super Market) thay đổi bộ mặt tại gian 

hàng bánh mì. Bánh mì trắng vẫn còn bán nhưng 

không được trắng lắm vì FDA ra lệnh ít nhất phải 51 % 

xơ (Fiber) trong bánh mì. Và vô số bánh mì có chứ W 

tức là Whole grain không được Refined Starch nữa. 

 Và nay người ta biết tại sao. Các tế bào mỡ vùng 

xung quanh ruột rất quan trọng trong vai trò điều hòa 

bằng tín hiệu (signaling), sản xuất nhiều hormons, 

cytokines đi hoạt động ở nhiều bộ phận vùng bụng như 

Pancreas. Một cytokine khích động NF-KB pathway 

làm chất Insulin không còn hữu hiệu nữa. Insulin 

Resistance (Chống lại Insulin là định nghĩa của 

Diabetes type 2) 

 Tiểu đường loại 1 là Pancreas không sản xuất 

được Insulin hay sản xuất rất ít, phần nhiều người trẻ 

do di truyền hay cơ thể tự hủy hoại autoimmunity sau 

khi nhiễm siêu vi trùng ở Pancreas. Tiểu đường loại 2 

là sản xuất Insulin nhưng không hữu hiệu tại các tế bào 

chính địa bàn hoạt động của Insulin không nhận ra 

Insulin nữa. Insulin có nhiệm vụ là mở chìa khóa cửa 

các tế bào mỡ, gan và bắp thịt cho đường trong máu 

vào tồn trữ. Đầu tiên là các tế bào Beta của pancreas 

cũng không nhận ra Insulin, mất chức năng Feedback 

điều hòa. Bệnh nhân tiểu đường loại 2 phần nhiều là có 

tuổi trên 45 khi Insulin và Pancreas bắt đầu thấm mệt. 

Và người trẻ cũng bi bệnh này nếu quá mập hay ăn quá 

nhiều đường, số lượng Insulin không cáng đáng nổi. 

 Con số 22.5% người Việt Nam trên 65 bị tiểu 

đường loại 2 ở Hoa kỳ không làm ngạc nhiên chút nào. 

Ông Việt Kiều Hải Ngoại sáng chế ra những thức ăn 

nhiều bôt tinh chất hay mỡ với số lượng kinh hoàng 

như bánh mì Ba Lẹ, chiêu với cà phê sữa đặc Ông Thọ 

hay Borden 30% đường nguyên chất. Xong rồi tráng 

miệng bằng chè đường. Nhiều gia đình ông tiểu đường, 

cháu béo phì vì bà chiêu đãi mỗi tối môt bữa chè. Ở 

Việt Nam cũng vậy từ 10 năm nay giai cấp giầu có 

cũng béo phì và tiểu đường như hải ngoại. Béo phì ảnh 

huởng tới genes, bố mẹ béo thì con cũng vậy. 

 Khi đường trong máu cao thì chỉ có 2 cách chữa 

chạy, phần nhiều là phải thực hiện cả hai; bỏ đường, bỏ 

bột tinh chất và cử động bắp thịt (exercise). Nếu không 

ăn kiêng thì không thuốc nào trị nổi. Có nhiều thực vật 

có khả năng hạ đường một chút (chúng tôi đã thử một 

số) như Okra đậu đũa, lá xương rồng, lá dứa, lá ổi, đậu 

đen, tỏi ta ngâm rượu v.v… nhưng không thay thế nổi 

insulin và nhất là ăn kiêng (diet). Không thay thế nổi 

các thuốc hypoglycemiants tác dụng trên pancreas hay 

gan hay ruột. 

 Khi đường trong máu lên tới con số trên 126mg/dl 

khi nhịn đói lúc sáng sớm thì bắt đầu bênh tiểu đường. 

Và đầu tiên đi nha sĩ vì đường cao đưa đến nhiễm 

trùng mọi nơi trên cơ thể, đặc biệt là răng và lợi. Trong 

mồm có môt số lượng lớn vi trùng, 30 thứ vi trùng 

nhiều thứ ta chưa biết tên. Nhiễm trùng răng lợi đưa 

đến nhiễm trùng nơi xa xôi như tim (endocarditis) và 

thận (pyelonephritis) 

 Khi đường trong máu lên cao, nó tác hại nhẹ 

nhàng nhưng liên tục tới mọi tế bào đặc biết là tế bào 

nội mạch (endothelial) trên màng trong các mạch 

máu.Tế bào bị hư hại và atherosclerosis xuất hiện, 

cholesterol và calcium đóng mảng (Atheroma Plaque) 

mở đường cho máu đang chảy bị đông lại 

(thrombosis). Basement membrane của mạch máu dày 

thêm nhưng không vì thế mà chắc chắn thêm. Trái lại 

yếu đi máu thoát vào chảy máu ngay trong thành của 

mạch. Mạch tắc thiếu dinh dưỡng thiếu oxy cho mọi cơ 

và bộ phận bị chi phối. Mọi bộ phận từ óc tới ngón 

chân bị ảnh hưởng, nhưng tai hại nhất là tim, thận, thấu 

kính (lens) và võng mạc (retina) tại mắt, và tế bào thần 

kinh. Mọi mạch máu bị ảnh hưởng, từ động mạch lớn, 

trung và nhỏ. Người bị tiểu đường nếu thoát được bệnh 

tim mạch (Cardiovascular accident heart attack), đột 

quỵ (cerebro vascular accident stroke) thì tương lai họ 

là thận suy phải thường xuyên lọc máu (dialysis). Và 

cuối cùng là tắc tĩnh mạch sâu ở chân (deep vein 

theombosis), cuối cùng phải cắt chân. 

 Chất đường glucose không được dùng hết cho sản 

xuất năng lực, còn một số chất thải được phân hóa theo 

glycosalisation bằng hai hệ thống. Hệ thống không cần 

enzyme, đường dính với protein và từ từ thành những 

chất trung gian như Schiff base, Amodari products 

(???) tỷ lệ thuận với đường trong máu. Vì vậy bác sĩ 

theo dõi tình trạng đường bệnh nhân bằng cách đo 

Hemoglobin A1C và biết tình trạng trong 6 tuần hay 2 

tháng vừa qua, đo đường glycemia chỉ cho biết tình 

trạng ngày hôm nay mà thôi. Hemoglobin A1 C người 

thường từ 4 đến 5, tới 5.7 là tình trạng “tiền tiểu 

đường” hay Prediabetic, 7 là tiểu đường không còn 

kiểm soát nổi. 
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 Khi chúng ta trình diện tại phòng mạch bác sĩ với 

tình trạng tiểu đường loại 2 phải chờ đợi một khuyến 

cáo, ông bác sĩ nào cũng vậy “anh hay chị phải giải 

quyết cái gánh nặng dư 5 hay 10 ký quá mức thì thuốc 

mới hữu hiệu”. Anh chị ăn ít đi và tập thể dục nhiều 

lên”. Nói thì dễ mà làm thực khó. Một cuộc chiến đấu 

gay go và cam khổ cả năm hay cả đời lúc thắng lúc bại. 

Glycemic Index (GI) là một chỉ số đo số lượng của 

món ăn về phương diện đường, ăn xong phần nhiều là 

50 gr 2 tiếng sau đo đường trong máu, so với 50 gr 

đường nguyên chất Glucose. Đo diện tích (Area under 

curve) giữa đường cong và trục X (thời gian, t, số giờ) 

và tính nếu bằng glucose là GI 100. Nếu chỉ bằng phần 

mười diện tích đường cong Glucose thì GI là 10. Nếu 

món ăn được hấp thụ ngay qua ruột như glucose thì GI 

cao 100 hay gần như vậy. Nhưng nếu món ăn được hấp 

thụ dần dần một cách nhịp nhàng như trường hợp có 

nhiều xơ (fiber) thì GI thấp chỉ 10 hay 20. 

 Tùy món ăn trong ruột được phân hóa nhanh hay 

chậm, nhịp nhàng hay không, cách kết hợp của chất bột 

với xơ, với phân tử protein và mỡ, tùy theo chất bột 

starch ra sao như bột gạo chất amylose cứng có GI 

thấp, chất amylopectin dẻo thì GI cao. GI gạo trắng cao 

hơn GI gạo nâu khá xa. Tùy theo số lượng Protein 

trong món ăn, số lượng organic acid. Ví dụ có dấm thì 

GI thấp hơn, có mỡ và fiber thì dạ dày chậm mở hơn. 

Bánh mì nâu GI thấp hơn bánh mì trắng nhưng nếu cho 

enzymes vào cho dẻo thì GI lên cao ngay. Trái cây và 

rau có GI đặc biệt thấp nhưng vài trái cây như soài theo 

kinh nghiệm cá nhân tôi thì GI cao. 

 Còn về số lượng thì dùng Glycemic Load. Có 

món ăn rất ngọt nhưng nhiều nước không thể so với 

món ăn ngọt nặng về đường. Và còn tùy theo khẩu 

phần (serving) là bao nhiêu, ông Mỹ hay Châu Âu 

khẩu phần bánh mì trắng là 30-50 gr, ông Việt Nam 

bánh mì Ba Lẹ tới 300 gr, mập là cái chắc. Cơm trắng 

ông Mỹ hay ông Úc tính khẩu phần chỉ 150gr cơm, ông 

Việt Nam hai bát nhỏ là 200 gr rồi. 

 Glycemic Load là tính theo phưong trình GL= GI 

x số lượng gr đường trong khẩu phần chia cho 100. 

Glycemic Load từ 1 đến 10 là thấp, 10 là trung bình, 

20 là cao. 

 Vấn đề ăn uống không thể trông cậy vào ai, phải 

tự mình lo cho thân mình. Không thể lúc nào cũng ăn 

môt mình một mâm theo sách vở. Món ăn phải hợp 

khẩu vì mình ăn không ngon thì không thể nhịn lâu 

được. Biết bao trường hợp thành công một thời gian rồi 

đâu vào đó. Phải biết Glycemic Index và Glycemic 

load của từng món, ăn cho đủ không thể ăn đói.. 

 Glycemic load cao nhất là cơm nếp rồi tới cơm 

hay cháo đặc trắng rồi tới cơm hay cháo đặc gạo nâu vì 

có cám. Bánh mì bagel trắng GL cao nhất là 28, 

baguette của Pháp GL 15. Bánh mì whole wheat chỉ có 

9, whole grain bread chỉ có 7, Cơm Gạo Jasmine được 

dân Việt Kiều ưa chuộng cao kỷ lục về cả GI lẫn GL. 

Chúng ta bị mập béo tiểu đường là lẽ dĩ nhiên. Chúng 

ta không cần biết tới khuyến cáo Bộ Y Tế Mỹ, vẫn khư 

khư bám lấy gạo Thái Lan Nàng Thơm cho khoái 

khẩu. Chúng ta không cần biết vì không muốn biết. 

 Nghiên cứu từ Đại Học Harvard đăng trong 

American Journal of Nutrition. Nghiên cứu 12 năm 

liền với 74,000 nữ điều dưỡng cho thấy càng ăn nhiều 

chất xơ fiber thì càng bớt cân. 

 Gạo trắng mất đi 45% trọng lượng hat nguyên 

thủy khi mất vỏ Bran cám, nguy hại không phải chỉ về 

vấn đề đường mà thôi. Nguy hiểm hơn nữa là mất rất 

nhiều dinh dưỡng không thể thay thế được. Mớ mỡ 

xung quanh ruột và tràn ra máu Triglycerides cao rất 

khó giải quyết vì thiếu nhiều công cụ để phân hủy mỡ. 

Khó giải quyết vì nằm sâu trong bụng, xa các bắp thịt 

chân và tay. 

 Muốn giải quyết lớp mỡ phải cần tới hàng ngàn 

phản ứng Enzyme phân hóa và trao đổi hàng ngàn 

metabolites. Phải cần nhiều loại enzymes chống 

oxydation các fatty acids. Cám Bran có 120 chất 

antioxydants, có đầy đủ sinh tố (Vitamins) chỉ trừ có 

Vitamin D và C. Có đầy đủ các loại phytosterols, Beta 

sitosterols, fibers, Vitamin E Complex, đầy đủ các loại 

B Complex B1 B2, B3 ngay cả Vitamin B15 hiếm có. 

Có Enzyme Q 10, nhất là Omega 3, Omega 6 fatty 

acids, không có thì không thể giải quyết được 

Triglycerides cao trong máu. Omega 3 fatty acids trong 

dầu cá fish oil dùng để trị mỡ Triglycerides cao trong 

máu đã được các bác sĩ dùng từ lâu, 3 viên mỗi viên 

1000 mg Omega 3 fatty acids có thể giảm lượng 

Triglycerides 300 hay 350mg/dl xuống 150 trong vòng 

vài tháng. 

 Tiếc thay một phần lớn những chất bổ đó bị hủy 

nếu đun sôi trong 45 phút. Tiếc thay cám gạo “mỏ 

vàng chất bổ” dùng để làm cám nuôi heo. 

 Dầu trong cám chứa nhiều Antioxydants hơn mọi 

thứ dầu thực vật khác, , Vitamin E tocopherol, 

tocotrienol và nhất là oryzanol (2417 phần trong 1 

triệu), hơn hẳn cả về lượng cũng như phẩm dầu đậu 

soybean, bắp corn, canola, cotton seed, sunflower. 

 Có Enzyme thì phải có Co Enzyme. Cám cho ta 

đầy đủ số lượng Manganese, Selenium, 

Magnesium.Mn là Coenzym cho nhiều phản ứng 

antioxidant. Nhiều phản ứng phát sinh năng lượng, 

phân hóa và sản xuất proteins, fatty acids, cholesterol, 

metabolites cho sex hormons và mediators cho tế bào 

thần kinh. 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 220 

 Selenium quan trọng không kém, phối hợp chặt 

chẽ với xơ trong tiêu hóa và chống oxydation. Đặc biệt 

chống ung thư (?), phối hợp với Glutathion, sinh tố E. 

Magnesium phối hợp chặt chẽ với Ca, được gọi là 

Calcium channel blocker thiên nhiên, không thể thiếu 

trong mọi phạm vi hoạt động của Ca như xương, thần 

kinh, và bắp thịt. 

 Vì thế gạo trắng tinh chúng ta ăn thiếu những dinh 

dưỡng cần thiết. Gây cho chúng ta những vấn đề như 

tiểu đường loại 2. Không thể giải quyết được nạn Việt 

kiều tiểu đường loại 2 nếu không đi vào nguyên nhân 

như người Mỹ đã làm. Không dễ đâu vì người Mỹ 

cũng có một số nhất định vẫn ăn bánh mì trắng. Dân 

Việt cũng như dân Á Châu khác có vẻ cứ ăn gạo ngon, 

bệnh tật tính sau. 

 

Bác Sỹ Dương Hồng M  

 

 
 

Sao anh không về thăm  
 Giá Rai 
 

Sao anh không về thăm Giá Rai 

Ngày mùa cấy lúa đôi trâu cày 

Câu hò đối đáp chưa ai giải 

Chờ anh về lại đối vần ngay 

     

Sao anh không về thăm Giá Rai 

Đồng vàng lúa chín én tung bay 

Tiếng đàn vọng cổ chờ ai hát 

Mong anh trở lại hát cùng ai 

 

Sao anh không về thăm Giá Rai 

Cầu xưa nối nhịp đợi bao ngày 

Áo dài tha thướt nghiêng vành nón 

Chờ mãi trên cầu em với ai 

     

Sao anh không về thăm Giá Rai 

 

Chiếc xuồng quê hương 
                                                                                          

Chiếc  xuồng  ba  lá  miền  tây 

Đó  là  biểu  tượng  mang  đầy  tình  quê 

Xuồng  con  nhỏ  bé  đừng  chê 

Vượt   bao  kênh  rạch  miền  quê  xóm  làng 

Xuồng  em  chở  mạ  mùa  sang 

Cấy  cày   mong  lúc  lúa  vàng  bội thu 

Xuồng  ai  thấp  thoáng  sương  mù 

 Cho  tôi  đi  với  lòng  thu  rạt  rào 

Dù  xuồng  có  khẳm  chẳng  sao 

Đi  chung  một  chuyến  cớ  sao  hững  hờ 

Rạch  quê  nước  chảy  lửng  lờ 

 Xuồng  em  trôi  giửa  đôi  bờ  bần  xanh 

Phù  sa  nước  đục   trời  thanh 

Bên  vàm  tím  thẳm  lục  bình  nở  hoa 

Dáng   em  khua  mái  chèo  xa 

Quá  giang  một  chuyến  thăm  nhà  bên  sông 

Xuồng  em  trôi  nổi  bềnh  bồng 

Bến  trong  em  ghé  đẹp  lòng  mẹ  cha 

Giăng  câu  với  chiếc  xuồng  nhà 

Mấy  tay  lưới  bén  trăng  tà  bên  sông 

Kìa  trông  đám  cưới  đi  xuồng 

Trông  như  ngày  hội  khơi  nguồn  lễ  xưa 

Áo  màu  thấp  thoáng  bóng  dừa 

Lọng  che  đôi  lứa  sông  xưa  dáng  hình 

Ai  về  PHỤNG   HIỆP  mà  xem 

Xuồng  ghe  chợ  nổi  ngắm  em  chèo  xuồng 

Xuồng  em  chở  khách  qua  sông 

Người  xưa  vắng  bóng  nhớ  mong  tháng  ngày 

Ngày  đi  em  tặng  khăn  tay 

Để  anh  lau  lệ  những  ngày  xa  em 

Trăng  quê  sáng  rọi   bên  thềm 

Câu  hò  điệu  lý  êm  đềm  anh  ơi 

 Dù  cho  vật  đổi  sao  dời 

 Chiếc  xuồng  biểu  tượng   muôn  đời  quê  hương 

 

Trịnh Quang Chiếu 

 

Xuồng xe tấp nập suốt đêm ngày 

Cuộc sống tưởng chừng như hơi thở 

Anh về ấm lại cõi lòng ai     

 

Sao anh không về thăm Giá Rai 

Em còn nhớ mãi câu anh nói 

Thanh bình trở lại cưới em ngay 

Chinh nhân cất bước chí làm trai 

 

Trịnh Quang Chiếu 
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Tháng Tư ở Sài Gòn 
 

Trần Như Xuyên 

  

 Một tùy bút thật cảm động đặc biệt với những ai 

cùng thời với tác giả Trần Như Xuyên, ông đã dùng lời 

hát lãng mạn của bài ” Love is a many spendored 

thing ” để viết về tháng tư hoa hồng ở xứ người thay 

vào hoa phượng đỏ của xứ mình. Phim này được chiếu 

ở Rạp Đại Nam thời chúng ta mới vào Trung Học 

(1957) trên đường Trần Hưng Đạo là rạp có máy lạnh 

thuộc hạng số một tại Sài Gòn vì lúc đó chưa có Rạp 

Rex (1962). Tôi còn nhớ tờ chương trình in offset trên 

giấy láng trong đó bài hát ” Tình yêu là vật đẹp muôn 

màu” cả lời Anh lẫn Việt . Đặc biệt cảnh William 

Holden và Jennifer Jones hôn nhau trên ngọn đồi vĩnh 

biệt ” la collin de l’adieu” lời việt rất trữ tình ” nhờ 

hồi trên cánh đồng gíó cao vời nàng cùng tôi hôn nhau 

trong giây ban mai lúc dương thế vương sầu., rồi bàn 

tay trao nhau hẹn cùng ngàn tiếng tơ lòng”.. 

 Xin thân chuyển tùy bút này với cả một dĩ vãng đã 

nhạt nhoà. 

 

 Tháng Tư là đầu mùa Hè, thực ra SG quanh năm 

là mùa Hè, thản hoặc may mắn cuối năm nào được 

hưởng chút cái hơi lạnh của mùa Đông, khi không khí 

lạnh vượt qua được đèo Hải Vân xuống phía Nam là 

SG dìu dịu như Đà Lạt, người SG mừng lắm. 

 Tôi xuống xe ở đường Tự Do, lững thững qua 

Passage Eden, tháng Tư SG cây cối xanh mầu, có tiếng 

ve kêu và đâu đó lác đác những cánh phượng nở sớm 

báo hiệu Hè đã đến, “Trời hồng hồng, sáng trong trong, 

ngàn phượng rung nắng ngoài song”. Hè, mùa chia tay 

của học sinh, con gái nắn nót với những trang lưu bút, 

còn đám con trai? Ráng mà thi đậu nghe, còn không, 

có quân trường đợi sẵn đó, tôi không còn quan tâm đến 

sự chia tay thuở học trò này nữa vì tôi rời mái trường 

mấy năm nay rồi, giờ đã là một người lính dày dạn gió 

sương, tuổi học trò đi qua mà lòng không muốn như 

vậy. 

 Qua Passage Eden, tôi thấy Ngọc đứng chờ tôi ở 

trước Rex, nàng hôm nay đẹp rực rỡ, người con gái nào 

đang có tình yêu đều đẹp, chúng tôi nắm tay nhau, biểu 

lộ tình yêu thời đó chỉ là như vậy, rất lễ giáo, không có 

cái hôn, không ôm choàng lấy nhau ầm ĩ. Ngọc ríu rít 

hỏi tôi về phép được mấy ngày, sao không đến nhà 

thăm em… 

 

 Ngọc đang học Dược, chúng tôi quen nhau cũng 

cũng đã mấy năm, ngày Ngọc còn là cô nữ sinh Trưng 

Vương, tháng Tư hàng me đường Nguyễn Bỉnh Khiêm 

từng chiếc lá vàng nhỏ rơi rụng, lăn tròn trên vỉa hè, 

lấm tấm như những hạt gạo, tôi hay đợi Ngọc ở đấy, 

đường đi của đôi tình nhân có lá me vương trên mái 

tóc, Ngọc không cho tôi gỡ những chiếc là me xuống, 

nàng bảo : “ mấy chiếc lá đó thích em anh để kệ nó ”, 

lãng mạn thật, thực ra nàng sợ lũ bạn nhìn thấy thì 

đúng hơn, con gái học đệ nhị mà đã có người đón đưa 

là bạo đấy, ôm chiếc cặp nơi ngực mà vương vấn hình 

ảnh ai đó là hơi sớm đấy, trên đường tình có gió mơn 

man tà áo trắng, áo bay cuốn lấy chân tôi, Ngọc giữ áo 

lại, tôi nói : “ cái áo nó thích anh, em để kệ nó ”, Ngọc 

cười, đôi má con gái ửng hồng. 

 Thời ấy, cuối những năm 60, SG trở lại yên bình 

sau cái Tết Mậu Thân, chiến tranh càng trở nên khốc 

liệt, nhưng ở đâu đó thôi, SG vẫn bình yên, tôi đã rời 

học đường trước đó, bình yên thế nào được, những 

người thanh niên nào ai cho yên bình, tôi rời Đại Học, 

nhập ngũ, thỉnh thoảng về phép, hẹn Ngọc đi chơi, như 

hôm nay chẳng hạn, tôi dẫn Ngọc loanh quanh Lê 

Thánh Tôn, Gia Long, Tự Do… những con đường đầy 

kỷ niệm mà mỗi lần về SG, tôi cứ thích lang thang ở 

đó. 

 Tôi đưa nàng vào Brodard, một quán nước hồi còn 

là sinh viên, tôi và bạn bè hay ngồi ở đây, quán không 

có chanh đường để uống môi em ngọt, quán có chút 

Tây hơn, con đường Tự Do cũng có những hàng me 

cao, tôi gỡ vài cái lá vướng trên tóc nàng, Ngọc không 

tìm cách tránh như hồi còn ở Trưng Vương, hồi đó còn 

sợ bạn nhìn, giờ chỉ có người tình nhìn, càng thích chứ 

sao. Rót nước cho Ngọc rồi hỏi : nghe Nat King Cole 

nhé, nàng gật đầu, tôi mua jeton rồi bỏ vào cái jukebox 

cạnh đó, tiếng hát trầm ấm của người ca sĩ da đen cất 

lên: 

 Love is a many splendored thing, it’s the April 

rose… 

 Có đúng không, tình yêu là vật đẹp muôn mầu ? 

 Ngọc hỏi tôi : 

 – Tình yêu chỉ có nghĩa vậy thôi sao? 

 Tôi trả lời nàng : 

 – Không, có nhiều chứ, tình yêu người ta định 

nghĩa nhiều lắm nhưng càng định nghĩa nó càng rối 

mù, theo anh tình yêu cần gì phải định nghĩa, nó chỉ 

giản dị trong 2 chữ anh + em vậy thôi, với anh thế là 

đủ. 

 Bài hát tôi và Ngọc đều thích và có cùng kỷ niệm, 

lúc mới quen nhau qua đứa cháu, bạn học cùng Ngọc, 

và cũng tại Brodard này trong một lần đi chơi, hình 

như lần đầu thì phải, tôi thấy Ngọc loay hoay chọn bài 
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hát trong cái máy, tôi tiến tới bỏ jeton vào thì cả 2 ngón 

tay tôi và Ngọc cùng bấm Love is a many splendored 

thing, tôi và Ngọc nhìn nhau, hóa ra… lần đầu đấy, 

nhưng ánh mắt đã có chút xao xuyến, ai cũng có một 

thời để nhớ về một kỷ niệm nào, với tôi, mỗi lần nghe 

bài hát này, Brodard và Ngọc hiện ra trước mặt, it’s the 

April rose that only grows in the early spring.. vâng, 

bông hồng tháng Tư, chúng tôi yêu nhau và SG tháng 

Tư không có được hoa hồng, chỉ có mầu đỏ của 

phượng, cả tôi và Ngọc đã xem cuốn phim này, La 

colline de l’adieu với William Holden và Jennifer 

Jones, thuở học trò mang tình yêu vào sách vở nhưng 

kém đâu nồng thắm,…anh your fingers touched my 

silent heart and taught it how to sing…Trong phim 

cảnh thật đẹp khi W.Holden và Jenny đứng trên đỉnh 

đồi, phía dưới xa xa là thành phố cùng bãi biển, họ hôn 

nhau. 

 Tháng Tư SG nóng nung nấu người, hàng me 

ngoài đường im gió, có những tà áo dài của các cô làm 

việc ở ngân hàng về, tà áo đồng phục làm dịu bớt cái 

hừng hực của tháng Tư , thấy tôi ngắm nhìn mấy tà áo 

dài đó, Ngọc rời đôi môi xinh xắn khỏi ống hút hỏi tôi: 

 – Anh thích gì nhất nơi người đàn bà ? 

 – Theo anh cái nhất của người phụ nữ là sự duyên 

dáng và thông minh. 

 – Anh trả lời chung chung quá, thí dụ thích vẻ đẹp 

của mái tóc, đôi mắt, làn môi hay như bộ ngực chẳng 

hạn… 

 Tôi trả lời một câu lạc đề : 

 – Anh thấy đàn bà nào có bộ ngực to thường kém 

thông minh. 

 Hai tay đang chống dưới cằm, Ngọc vội khoanh 

tay như che ngực mình lại: 

 – Ý này anh lấy ở đâu mà lạ vậy, thế em to hay 

nhỏ ? 

 -Vừa vừa thôi 

 -Vậy là không thông minh và cũng không ngu ? 

 Buổi tối, tôi và nàng đi nghe nhạc ở phòng trà 

Ritz đường Trần Hưng Đạo, phòng trà của Jo Marcel 

mới mở, nhìn chung quanh, ánh đèn mầu mờ mờ êm 

dịu, mọi người ăn mặc lịch sự, tôi thấy mình như xa lạ, 

có rừng rú lắm không, mà có lâu lắc gì đâu, trước đây 

mình cũng là những người như thế này, tôi nghĩ tới chỉ 

mai hay mốt trở lại cùng đơn vị, đâu còn được như thế 

này,, rừng cây, bụi bậm, bom đạn, người chết… 

 Ta ngắt đi, một cụm hoa Thạch Thảo 

 Rồi Lệ Thu xuất hiện: ta ngắt đi một cụm hoa 

thạch thảo, em nhớ cho, mùa Thu đã chết rồi. bài hát 

này dạo đó mới có, được ngay mọi người đón nhận vì 

cái lãng mạn và đau thương của lời thơ thi sĩ người 

Pháp. Ngọc tựa đầu vào vai tôi, nàng hát nho nhỏ theo 

Lệ Thu: đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa, tôi 

vòng tay ôm nàng: bậy nào, ừ mùa thu chết rồi, thây kệ 

mùa thu, chúng ta vẫn có nhau, anh còn em đây thôi, 

cần gì hơn, mai có trở lại đơn vị cũng không sao. Tôi 

nắm tay nàng: 

 - Chúng mình cưới nhau đi chứ ! 

 - Gớm, mãi cóc mới chịu mở miệng. 

 Năm Ngọc gần ra trường, chúng tôi làm đám cưới, 

nàng có nhiều bạn bè, những người năm xưa gặp ở bal 

de famille còn là nhí nhảnh của thời con gái, giờ đã lớn 

và chững chạc, hồi đó đi nhẩy bal của Dược là sang 

lắm. Chú rể có vài người bạn, da đen sạm và tóc cháy 

nắng gió, họ ngồi riêng một góc, tì tì uống rượu, không 

cười, không nói, có thể họ đang nghĩ tới đồng đội, giờ 

này mình hạnh phúc ngồi đây, bạn bè thì căng mắt chờ 

quân thù. Cưới nhau xong là đi, tôi chỉ có 4 ngày bên 

Ngọc rồi trở lại chiến trường . 

 Tháng Tư 1972 có một mùa Hè mà nhà văn Phan 

Nhật Nam đặt tên là “Mùa Hè đỏ lửa”, SG cũng đang 

vào mùa Hè, chiến trận bùng lớn trên khắp mọi miền 

nhưng vẫn còn xa SG, tôi ít có dịp về đưa Ngọc đi trên 

con đường Tự Do có hàng me cao. Chiến tranh làm 

bao người đàn bà là chinh phụ nên khách má hồng 

nhiều nỗi truân chuyên, bởi vậy vụt một cái chinh phụ 

trở thành góa phụ, chít khăn sô lên đầu vội vã. Còn đàn 

ông con trai gọi là gì ? chinh nhân ư ? chinh nhân ơi, 

xin anh chớ buồn …người yêu anh còn đó, người yêu 

anh bé nhỏ– hừ, không buồn sao được, vợ mới cưới, 

gần nhau được vài ngày rồi cứ thăm thẳm chiều trôi mà 

bảo chớ buồn. 

 Thế rồi cái tháng Tư đau thương đó xẩy đến, ngọn 

sóng Tsunami cuồn cuộn đem súng đạn vô SG, chiến 

tranh không còn ở đâu xa nữa, tội nghiệp, chúng tôi 

vẫn vùng vẫy, vẫn chiến đấu, vẫn hy vọng… người 

lính chỉ biết tuân lệnh dù tuân lệnh trong tuyệt vọng, 

không biết rằng mọi sự đã an bài, mọi sự đã được sắp 

xếp xong rồi, tôi không gặp Ngọc trong cái Tháng Tư 

khốn khổ đó, không thấy mặt đứa con đầu lòng mà biết 

rằng nó sẽ chào đời trong khoảng thời gian này. 

 Ở tù ngoài Bắc, cứ phải nghe những luận điệu 

điêu ngoa xảo trá, mà họ nói hay thật, đúng như nữ ký 

giả người Pháp Susan Labin có một câu nói không thua 

gì câu nói của ông Thiệu : “ người Cộng Sản nói dối 

nhiều quá đến độ khi nói dối họ tưởng họ nói thật ”. 

Ngay ngày đầu tiên ở đây, tên cán binh AK nói với tụi 

tôi : giặc lái Mỹ bay ra ngoài này bị hạ hết vì tầu bay ta 

núp trong mây chờ chúng tới bất ngờ xông ra… 

 Ta ngắt đi một cụm hoa Thạch thảo, tôi không 

biết hoa Thạch Thảo hình dáng ra sao, nhưng những 

lần đi lao động trong rừng núi, tôi ngắt cụm hoa dại để 

nhớ Ngọc và những con đường Sài Gòn, ở đây xa quá 
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và khổ quá, cần có ước mơ để giữ mình được vững 

vàng. Tháng Tư đau thương đó, không có tôi, Ngọc 

xoay sở như thế nào khi bụng đã quá lớn, SG hấp hối. 

SG cuống cuồng, người SG không nghe thấy tiếng ve 

kêu, không kịp nhìn ngắm những cánh phượng mới nở, 

ôi tháng Tư đau thương. Tôi bị bắt ngay tại mặt trận, từ 

ngày đó, tôi và Ngọc không gặp nhau. 

 Mãi 1978, chúng mới cho viết thư, hôm nhận thư 

Ngọc, tôi run rẩy cả người:  

 Anh yêu dấu, rất mừng khi biết tin anh, anh chưa 

biết anh có đứa con gái đâu nhỉ, mẹ con em vẫn mạnh 

khỏe, Ngọc Anh đã 3 tuổi, luôn hỏi về bố, em đặt tên 

con là Ngọc Anh, một bé gái dễ thương, đẹp như mẹ và 

nghiêm nghị như bố, Ngọc Anh có nghĩa là Ngọc luôn 

là của anh đấy, em vẫn theo nghề thuốc nhưng là thuốc 

vỉa hè, em buôn bán ở chợ Cũ, tiện tặn cũng tạm đủ, 

em theo bác Cả một thời gian nhưng nghĩ nên đi vùng 

kinh tế mới như chú Lộc mới đúng với chính sách của 

nhà nước, sẽ nói với anh sau. 

 Anh ráng học tập tốt, lao động tốt, nhà nước sẽ 

khoan hồng cho anh về sớm. 

 Ngọc Anh và em hôn bố. 

 Dĩ nhiên lá thư bị kiểm duyệt và tôi bị mắng: lần 

sau nói vợ không được viết ở đầu lá thư là anh yêu dấu 

nghe, các anh còn đầu óc lãng mạn tiểu tư sản, viết thư 

về, động viên vợ anh bỏ buôn bán linh tinh và nên đi 

vùng kinh tế mới theo đúng chính sách của đảng và 

nhà nước ta hiện nay. 

 Thư trả lời tôi khuyến khích nàng nên đi kinh tế 

với chú Lộc vì chú Lộc – em trai tôi – hiện nay ở Úc, ý 

cho Ngọc biết nếu có cơ hội là nàng cùng con nên vượt 

biên, tội nghiệp cô nữ sinh Trưng Vương, ra Dược Sĩ 

làm cho công ty Dược Trang Hai, một Cty Dược lớn 

nhất miền Nam thời đó, giờ Ngọc lê la nơi vỉa hè chợ 

cũ, bên nách đứa con nhỏ mà chồng thì biệt tăm biệt 

tích từ cái Tháng Tư khốn khổ đó, vẫn là liên quan tới 

ngành thuốc của nàng, nhưng kiếm từng đồng với 

những viên thuốc qua lại 

 Cuối 1978, các trại tù trên miền cao được di 

chuyển sâu xuống phía Nam, chúng tôi không biết rằng 

chiến tranh sắp xẩy ra giữa 2 nước CS anh em, với 

nước Tàu sau khi VC đánh tan Pon Pot, hành động này 

coi như một sự phản bội. Tôi được đưa từ Sơn La về 

trại Nam Hà ở phía Nam Hà Nội, thế rồi thấy tù bị chết 

vì đói khát, bệnh tật nhiều quá, CS cho gia đình tù 

được phép thăm nuôi, từ miền Nam phải đi xe lửa mấy 

ngày đêm mới ra được tới Bắc. Ngọc dành dụm tiền, 

đầu năm 80 ra thăm tôi tại Nam Hà, khi gặp nhau, tôi 

nhìn Ngọc sững sờ, Ngọc ốm và đen hẳn đi, sự kham 

khổ biến cô Dược Sĩ xinh đẹp ngày nào nom khác hẳn, 

chế độ ưu việt lột xác con người hay thật, tôi nhìn 

Ngọc Anh chằm chằm, con bé gặp tôi lần đầu nên có 

vẻ là lạ, được sinh ra trong cái hỗn mang của Sài Gòn 

nên gương mặt buồn buồn và bướng bỉnh, những giọt 

nước mắt lăn trên khóe mắt Ngọc, mụ nữ cán bộ dẫn 

thăm nuôi gắt với nàng: 

 - Không được khóc, hãy động viên chồng học tập 

cho tốt để nhà nước còn khoan hồng. 

 Khi ngồi nói chuyện, mụ ngồi ngay trước mặt theo 

dõi câu chuyện giữa tôi và Ngọc, tôi nói với Ngọc 

tưởng như bình thường nhưng thật ra dùng toàn những 

ý nghĩa chỉ tôi và nàng hiểu, Ngọc cho biết cái ngày 

mất Sài Gòn đó, nàng không có một tin tức nào về tôi, 

người anh họ trong Không Quân kêu nàng đi, Ngọc 

không đi, bụng quá lớn gần ngày sanh mà chẳng biết 

tôi như thế nào, không đành lòng bỏ đi. Tôi nói với 

nàng chúng ta có nhiều sai lầm quá, em có ở lại thì giờ 

cũng chỉ là thế này, bao nhiêu là sai lầm như thế,tôi nói 

hễ có cơ hội em cứ đi đi, ngày nào được về, anh sẽ tìm 

cách đi sau. Lúc chia tay, tôi hôn Ngọc Anh, nắm 2 tay 

nàng, như ngày nào Ngọc chờ tôi trước thềm rạp Rex. 

Lúc phải quay vào, Ngọc như muốn khụy xuống, tôi 

quay đi không muốn nàng nhìn thấy tôi cũng long lanh 

nước mắt, mùa Thu đã chết, em nhớ cho…được một 

đoạn , ngoái lại, Ngọc nắm tay con vẫn đứng đấy, dơ 

tay vẫy vẫy, tôi vẫy lại, cứ ít bước lại ngoái lại, dơ tay 

vẫy, bóng 2 mẹ con xa dần, nhỏ dần… 

 Như nghiệm vào câu Ngọc hát trên vai tôi buổi tối 

ở Ritz : đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa. Cuối 

1980, Ngọc dẫn con xuống Rạch Giá vượt biên và ghe 

gặp cướp biển, từ đó tôi bặt tin nàng, chẳng bao giờ 

gặp lại Ngọc và con nữa, Ngọc Anh năm đó mới 5 tuổi. 

 Cái chế độ tự nhận là ưu việt đó đã nướng 1 triệu 

thanh niên miền Bắc cho mộng bá vương điên cuồng, 

miền Nam cũng thiệt hại hơn 200 ngàn người con ưu tú 

cho cuộc chiến, có điều họ tự xưng là ưu việt nhưng lại 

không chịu nhìn thấy là hễ họ đi tới đâu thì người dân 

chạy trốn tới đó, ngay cả khi cuộc chiến chấm dứt, 

người dân vẫn hốt hoảng liều chết vượt biển ra đi, nếu 

quả thực ưu việt thì người dân phải ở lại để hạnh phúc 

với cái ưu việt đó chứ. 

 Cuộc chiến chấm dứt, số người bỏ mình trên biển 

tìm Tự Do khoảng 2,3 trăm ngàn người, ngang bằng số 

người miền Nam chết cho 20 năm cuộc chiến, trong số 

những người chết đó có Ngọc và đứa con gái bé nhỏ 

của tôi. 

 

TRẦN NHƯ XUYÊN 
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Sơ lược về nguồn gốc  
    & một số địa danh miền Nam 
 

Hồ Đình Vũ 
 

 Có nhiều nơi ở miền Nam mình đã đi qua, đã ở 

đó, đã nghe nói tới hoặc đã đọc được ở đâu đó...riết rồi 

những địa danh đó trở thành quen thuộc;nhưng chắc ít 

khi mình có dịp tìm hiểu tại sao nó có tên như vậy?  

 Bài viết này được hình thành theo các tài liệu từ 

một số sách cũ của các học giả miền Nam: Vương 

Hồng Sển, Sơn Nam và cuốn Nguồn Gốc Địa Danh 

Nam Bộ của Bùi Đức Tịnh, với mục đích chia sẻ 

những hiểu biết của các tiền bối về tên gọi một số địa 

phương trên quê hương mình.  

 Xin mời các bạn cùng tham khảo và đóng góp ý 

kiến từ các nguồn tài liệu khác - để đề tài này được đầy 

đủ và phong phú hơn. 

 

Tên do địa hình, địa thế  

 Bắt đầu bằng một câu hát dân gian ở vùng Ba Tri, 

tỉnh Bến Tre:  

"Gió đưa gió đẩy,  

về rẫy ăn còng,  

về bưng ăn cá,  

về giồng ăn dưa..."  

 

Giồng  

 là chỗ đất cao hơn ruộng, trên đó nông dân cất nhà 

ở và trồng rau, đậu, khoai củ cùng một số loại cây ăn 

trái. Bởi vậy nên mới có bài hát: "trên đất giồng mình 

trồng khoai lang..."  

 Một con giồng có thể bao gồm một hay nhiều xã. 

Ở Bến Tre, Giồng Trôm đã trở thành tên của một quận 

(huyện).  

 Lại nhắc đến một câu hát khác:  

"Ai dzìa Giồng Dứa qua truông  

Gió rung bông sậy, bỏ buồn cho em..."  

 Giồng Dứa ở Mỹ Tho, khoảng từ chỗ qua khỏi 

ngã ba Trung Luơng đến cầu Long Định, ở bên phải 

quốc lộ 4 là Giồng Dứa. Sở dĩ có tên như thế vì vùng 

này ở hai bên bờ sông có nhiều cây dứa. (Dứa đây 

không phải là loại cây có trái mà người miền Nam gọi 

là thơm, khóm. Đây là loại cây có lá gai dáng như lá 

thơm nhưng to hơn và dày hơn, màu xanh mướt. Lá 

này vắt ra một thứ nước màu xanh, có mùi thơm dùng 

để làm bánh, đặc biệt là bánh da lợn).  

 Vừa rồi có nhắc đến truông, hồi xưa về Giồng 

Dứa thì phải qua truông, vậy truông là gì?  

 

Truông  

 là đường xuyên ngang một khu rừng, lối đi có sẵn 

nhưng hai bên và phía trên đầu người đi đều có thân 

cây và cành lá bao phủ. Ở vùng Dĩ An có truông Sim. 

Ở miền Trung, thời trước có truông nhà Hồ.  

"Thương em anh cũng muốn vô  

Sợ truông nhà Hồ, sợ phá Tam Giang"  

 Tại sao lại có câu ca dao này?  

 Ngày xưa truông nhà Hồ thuộc vùng Vĩnh Linh, 

tỉnh Quảng Trị, còn gọi là Hồ Xá Lâm. Nơi đó địa hình 

trắc trở, thường có đạo tặc ẩn núp để cướp bóc nên ít 

người dám qua lại.  

 

Phá  

 là lạch biển, nơi hội ngộ của các con sông trước 

khi đổ ra biển nên nước xoáy, sóng nhiều thường gây 

nguy hiểm cho thuyền bè. Phá Tam Giang thuộc tỉnh 

ThừaThiên, phía bắc của phá Tam Giang là sông Ô 

Lâu đổ ra biển, phía nam là sông Hương đổ ra cửa 

Thuận An.  

 

Bàu  

 là nơi đất trũng, mùa mưa nước khá sâu nhưng 

mùa nắng chỉ còn những vũng nước nhỏ hay khô hẳn. 

Khác với đầm, vì đầm có nước quanh năm. Ở Sài Gòn, 

qua khỏi Ngã Tư Bảy Hiền chừng 1 km về hướng Hóc 

Môn, phía bên trái có khu Bàu Cát. Bây giờ đường xá 

được mở rộng, nhà cửa xây rất đẹp nhưng mùa mưa 

vẫn thường bị ngập nước. Ở Long Khánh có Bàu Cá, 

Rạch Giá có Bàu Cò.  

 

Đầm  

 chỗ trũng có nước quanh năm, mùa mưa nước sâu 

hơn mùa nắng, thường là chỗ tận cùng của một dòng 

nước đổ ra sông rạch hoặc chỗ một con sông lở bờ 

nước tràn ra hai bên nhưng vẫn dòng nước vẫn tiếp tục 

con đường của nó. Ở Cà mau có Đầm Dơi,Đầm Cùn. Ở 

quận 11 Sài Gòn có Đầm Sen, bây giờ trở thành một 

trung tâm giải trí rất lớn.  

 

Bưng  

 từ gốc Khmer là bâng, chỉ chỗ đất trũng giữa một 

cánh đồng, mùa nắng không có nước đọng, nhưng mùa 

mưa thì ngập khá sâu và có các thứ lác, đưng... mọc. 

Mùa mưa ở bưng thường có nhiều cá đồng.  

 "...về bưng ăn cá, về giồng ăn dưa".  

 Ở Ba Tri, tỉnh Bến Tre, có hai bưng là Bưng Trôm 

và Bưng Cốc.  
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Láng  

 chỗ đất thấp sát bên đường nước chảy nên do 

nước tràn lên làm ngập nước hoặc ẩm thấp quanh năm. 

Ở Đức Hoà (giữa Long An và Sài Gòn) có Láng Le, 

được gọi như vậy vì ở láng này có nhiều chim le le đến 

kiếm ăn và đẻ. Vùng Khánh Hội (quận 4 Sài Gòn) xưa 

kia được gọi là Láng Thọ vì có những chỗ ngập do 

nước sông Sài Gòn tràn lên. Người Pháp phát âm Láng 

Thọ thành Lăng Tô, một địa danh rất phổ biến thời 

Pháp thuộc.  

 

Trảng  

 chỗ trống trải vì không có cây mọc, ở giữa một 

khu rừng hay bên cạnh một khu rừng. Ở Tây Ninh có 

Trảng Bàng, địa danh xuất phát từ một cái trảng xưa 

kia có nhiều cỏ bàng vì ở vùng ven Đồng Tháp Mười. 

Ở Biên Hoà có Trảng Bom, Trảng Táo. 

 

Đồng  

 khoảng đất rất rộng lớn bằng phẳng, có thể gồm 

toàn ruộng, hoặc vừa ruộng vừa những vùng hoang 

chưa khai phá. Một vùng trên đường từ Gia Định đi 

Thủ Đức, qua khỏi ngã tư Bình Hoà, trước kia toàn là 

ruộng, gọi là Đồng Ông Cộ. Ra khỏi Sài Gòn chừng 10 

km trên đường đi Lái Thiêu có Đồng Chó Ngáp, được 

gọi như thế vì trước kia là vùng đất phèn không thuận 

tiện cho việc cày cấy, bị bỏ hoang và rất vắng vẻ, trống 

trải. Ở Củ Chi có Đồng Dù, vì đã từng dược dùng làm 

nơi tập nhảy dù. Và to, rộng hơn rất nhiều là Đồng 

Tháp Mười.  

 

Đồng Tháp Mười  

 Chú thích năm 1970. Theo tôi, thuyết dưới đây 

của ông Lê Hương có phần đáng tin hơn cả. Trong bài 

Địa danh, di tích, thắng cảnh trong vùng người Việt 

gốc Miên, tập san Sử Địa số 14, 15 năm 1969, ông 

viết: "Tháp mười là một trong những ngôi tháp làm 

bằng đá do vua Jayavarman VII xây cất khắp lãnh thổ 

để thờ vị thần Bà La Môn Lockecvera là vị thần 

chuyên trị bệnh cho nhân loại. Bên cạnh tháp có những 

căn nhà sàn gỗ lợp bằng đá mỏng,bằng ngói hay bằng 

lá thốt nốt để người bịnh nằm dưỡng bệnh do nhân 

viên y tế hoàng triều coi sóc. Những ngôi tháp được 

xây dựng dọc theo các con đường lớn trong nước mà 

ngôi nằm trong đồng Tháp Mười, tính từ địa điểm xuất 

phát, đứng vào hàng thứ muời. 

 Thời gian trôi qua, tàn phá tất cả các công trình 

kiến trúc của cổ nhân, dãy nhà gỗ tiêu tan, chỉ còn một 

tượng sư tử đá và một linh phù (linga) cũng bằng đá, 

dưới bệ có khắc chữ Bắc Phạn (sanscrit) ghi tên Tháp 

thứ mười. Trong năm 1932, nhà khảo cổ Pháp 

Parmentier đã đi vào Đồng Tháp bằng ghe và xuồng để 

đọc những chữ khắc vào đó và phát giác ra ngôi 

tháp..." 

 

Đồng Ông Cộ  

 Đồng bào ở tỉnh Gia Định từ xưa tới nay thường 

nghe nói đến tên "Đồng Ông Cộ" nhưng không hiểu rõ 

cụm từ này do ai đặt ra mà được truyền tụng mãi đến 

ngày nay.  

 Ở miền Nam chúng ta, địa phương nào cũng có 

nhiều huyền thoại, giai thoại truyền khẩu trong dân 

gian, lâu ngày trở thành một địa danh.  

 Chúng tôi, người tình nguyện vạch bóng thời 

gian,ghi lại những sự việc xảy ra từng vùng,từng địa 

phương, để hiến quí bạn đọc hiểu rõ nguồn gốc từ thuở 

xa xưa nơi địa phương chính mình. Theo một vài vị bô 

lão cố cựu sinh quán tại Gia Định, thuật lại sự tích 

"Đồng ông Cộ" cho chúng tôi biết như sau.  

 Đất Gia Định ngày xưa rộng lớn hoang vu, dân 

chúng ở rải rác từng nhóm theo ruộng gò nổng, rừng 

chòi dày đặc,đường sá chưa được khai mở, lối đi vất vả 

khổ cực.  

 Khu đất "Đồng ông Cộ" này ngày xưa thuộc vùng 

sát cận trung tâm tỉnh Gia Định. Nó ăn từ chợ (ngã ba 

trong) dài tới cầu Hang; vòng ra đường Nguyễn Văn 

Học, phía bên này cầu Bình Lợi nó ăn sâu luôn phía 

trong có hơn 10 cây số, rồi vòng ra khu Hàng Xanh 

phía lò heo cũ Gia Định chạy dài tới ngã năm Bình 

Hoà.  

 Toàn thể khu vực rộng lớn như vậy,thuở xưa 

không có lấy một con lộ cái quan nào để dân chúng xê 

dịch. Dân cư trong vùng, sinh sống về nghề ruộng 

nương, rẫy bái, làm nghề hạ bạc (đánh cá) dọc theo 

sông cầu Bình Lợi, cầy Băng Ky bây giờ. Những 

khoảng đất không được khai phá thì toàn là rừng chồi 

cây lùm mọc rậm rạp.  

 Về sau, Tây lấy Gia Định rồi thì mở mang quốc lộ 

đi Thủ Đức và khu sát rìa quốc lộ, ăn sâu vô hằng 5-7 

cây số (từ phía Gia Định lên nằm bên tay mặt),được 

Tây khai phá làm rừng cao su. Toàn thể một khu đồng 

ruộng mênh mông như vậy, hơn phân nửa đất đai toàn 

là rừng rậm, dân cư lại ít nên không có nhiều đường 

mòn để xê dịch. Dân chúng di chuyển bằng ngựa cũng 

không tiện chớ đừng nói chi đến dùng xe bò hoặc xe 

trâu. Đây khác hơn mọi nơi là chỗ đó!  

 Mỗi khi dân cư trong vùng này muốn ra tỉnh, lúc 

đó là thành Gia Định, có việc cần kíp, hoặc rước thày 

trị bệnh, hoặc tải hàng rẫy, gạo thóc ra chợ bán,hoặc 

mua đổi các thứ cần thiết đem về dùng.... thật là muôn 

vạn khó khăn. Chỉ có những trai tráng khoẻ mạnh mới 

có thể di chuyển nổi hằng mấy chục cây số đường lồi 
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lõm không khác lên thác xuống ghềnh, khu đất này lại 

nhiều chỗ dốc lên, dốc xuống, đồi nổng..v.v.. Rất ít chỗ 

được khai phá, thành giồng như xuyên rừng vậy. Mà 

hễ mỗi lần đi như vậy thì ruộng nương, rẫy bái ở nhà 

lại không ai khai phá, làm lụng sản xuất. Lại mỗi lần đi 

ra thành thì lại mất ít nhất 2 ngày - 1 ngày đi, 1 ngày về 

mua bán, đổi chác.  

 Một ngày, bỗng dưng người ta thấy trước cổng 

nhà của một ông Phú Hộ với nhà ngói 3 gian, 2 chái, 1 

dãy nhà bếp, nền đúc cao treo tấm bảng lớn đề mấy 

chữ :  

 "Đảm nhận 'Cộ' người và hàng hoá đi khắp nơi".  

 Đồng thời với tấm bảng treo lên, ông Phú Hộ 

trong vùng gọi là ông Ba Phú Hộ truyền thâu dụng tất 

cả thanh niên vạm vỡ trong toàn khu, hay bất cứ nơi 

nào,muốn có chuyện làm, ngoài nghề ruộng rẫy.  

 

"Cộ người và hàng" !  

 Đó là một lối tải người và hàng hoá giản tiện hơn 

cả võng hay kiệu.  

 Ông Ba Phú Hộ bèn cho dân đan những tấm vạc 

bằng tre, hai đầu có 4 lóng tre ló ra giống như cái băng 

ca nhà thương khiêng bệnh, để người đầu trước người 

đầu gác lên hai vai, khách thì ngồi ở vạc tre khúc giữa 

thòng chân lủng lẳng để người "Cộ" đi.Hàng hoá thì lại 

để ở khoảng giữa, thay vì tấm vạc tre đương thì nó là 

một miếng ván dày để có thể chất nhiều đồ mà không 

bị oằn chính giữa.  

 Người sử dụng muốn mướn chỉ cần cho ông Ba 

Phú Hộ hay trước, cho biết nhà rồi thì sáng sớm, khi gà 

vừa gáy là có dân phu mang "Cộ" đến tận nhà mà rước 

người, hoặc "Cộ" hàng đi ra thành Gia Định.Từ đó, dân 

cư bắt đầu xê dịch dễ dàng, không nhọc mệt, bận tâm, 

hay tốn hao người mỗi khi tải hàng đi ra thành.  

 Rồi thì, thời gian trôi qua, địa danh xuất hiện theo 

miệng người cư ngụ trong vùng. Khi hỏi:  

 - Ở đâu ?  

 Bèn đáp:  

 - Ở trong đồng ông Ba "Cộ" !  

 Ông Ba "Cộ" đây có nghĩa là ông Ba Phú Hộ"Cộ" 

người và hàng hoá.  

 Dần dần, hàng trăm năm sau vùng này được mở 

mang, nhưng là một vùng rộng lớn, dân chúng quy tụ 

về càng ngày càng đông lại không có địa danh, nên 

người ta nhớ ơn ông Ba "Cộ" lập thành vùng này thành 

địa danh gọi là "Đồng ông Cộ" cho đến ngày nay. 

 

Cộ  

 - danh từ: xe quệt. (td. trâu kéo cộ, một cộ lúa) 

 - động từ: kéo đi, mang chở, khuân lấy (td. 

cộ lúa từ đồng về nhà) ăn. (td. nồi cơm lớn quá mức tụi 

tôi đâucó cộ nổi) đảm đương (td. nhiều việc quá liệu 

mình có cộ nổi khổng)  

(Theo cuốn Tự Điển Phương Ngữ Nam Bộ.)  

 

 (Xe quệt, là loại xe dùng trâu hoặc bò để lết trên 

mặt đất. Khung xe bằng tre đặt trên 2 cây trượt. Đầu 2 

cây trượt được gông vào càng xe. Người ta dùng dây 

chão buộc càng xe vào vai của trâu hoặc bò. Đây là 

phương tiện vận chuyển đường dài chủ yếu dùng trong 

mùa vụ nông nghiệp, thích ứng với địa hình phức tạp.)  

 Xe-cộ là danh từ kép, trong trường này, chữ cộ 

phải là danh từ để đứng chung với chữ xe. Cái xe và 

cái cộ cùng là danh từ chỉ một vật dùng để chuyển tải 

(người hoặc hàng hoá).  

 Giống như danh từ kép chợ-búa, chợ và búa là hai 

danh từ đồng nghĩa, nhưng chữ búa là từ cổ đã biến 

mất không ai dùng nữa, chỉ còn tồn tại trong từ kép 

chợ-búa. 

 

Hố  

 chỗ đất trũng, mùa nắng khô ráo nhưng mùa mưa 

có nơi nước lấp xấp. Ở Củ Chi có Hố Bò, vì bò nuôi 

trong vùng thường đến đó ăn cỏ. Biên Hoà có Hố Nai, 

là nơi những người Bắc đạo Công Giáo di cư năm 

1954 đến lập nghiệp, tạo thành một khu vực sầm uất. 

 

Tên bắt nguồn từ tiếng Khmer 

 Miền Nam, đặc biệt là khu vực đồng bằng sông 

Cửu Long, người Việt và người Khmer sống chung với 

nhau, văn hoá đã ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Điều đó 

biểu hiện rõ nét qua một số địa danh. Một số nơi, tên 

gọi nghe qua thì rất Việt Nam nhưng lại bắt nguồn từ 

tiếng Khmer; người Việt đã Việt hoá một cách tài tình.  

 

Cần Thơ  

 Khi đối chiếu địa danh Cần Thơ với tên Khmer 

nguyên thủy của vùng này là Prek Rusey (sông tre), 

không thấy có liên quan gì về ngữ âm, người nghiên 

cứu chưa thể vội vàng kết luận là Cần Thơ là một địa 

danh hoàn toàn  

 Việt Nam và vội đi tìm hiểu căn cứ ở các nghĩa có 

thể hiểu được của hai chữ Hán Việt "cần" và "thơ". 

Cần Thơ không phải là từ Hán Việt và không có 

nghĩa.Nếu dò tìm trong hướng các địa danh Việt hoá, 

người nghiên cứu có thể thấy ngữ âm của Cần Thơ rất 

gần với ngữ âm của từ Khmer "kìntho", là một loại cá 

hãy còn khá phổ biến ở Cần Thơ, thông thường được 

gọi là cá sặc rằn, nhưng người ở Bến Tre vẫn gọi là cá 

"lò tho". Từ quan điểm vững chắc rằng "lò tho" là một 

danh từ được tạo thành bằng cách Việt hoá tiếng 
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Khmer "kìntho",người nghiên cứu có thể sưu tầm các 

tài liệu về lịch sử dân tộc, về sinh hoạt của người 

Khmer xa xưa trong địa phương này, rồi đi đến kết 

luận là địa danh Cần Thơ xuất phát từ danh từ Khmer 

"kìntho".  

 

Mỹ Tho  

 Trường hợp Mỹ Tho cũng tương tự. Sự kết hợp 

hai thành tố có ngữ âm hoàn toàn Việt Nam, "mỹ" và 

"tho", không tạo nên một ý nghĩa nào theo cách hiểu 

trong tiếng Việt. Những tài liệu thích ứng về lịch sử và 

sinh hoạt của người Khmer trong vùng thời xa xưa đã 

xác định địa phương này có lúc đã được gọi là "Srock 

Mỳ Xó" (xứ nàng trắng). Mình gọi là Mỹ Tho, đã bỏ đi 

chữ Srock,chỉ còn giữ lại Mỳ Xó thôi.  

 

Sóc Trăng  

 Theo cố học giả Vương Hồng Sển, đúng ra phải 

gọi là Sốc Trăng. Sốc Trăng xuất phát từ tiếng Khmer 

"Srock Khléang". Srock có nghĩa là xứ, cõi. Khléang là 

kho chứa vàng bạc của vua. Srock Khléang là xứ có 

kho vàng bạc nhà vua. Trước kia người Việt viết là Sốc 

Kha Lăng, sau nữa biến thành Sốc Trăng.Tên Sốc 

Trăng đã có những lần bị biến đổi hoàn toàn. Thời 

Minh Mạng, đã đổi lại là Nguyệt Giang tỉnh, có nghĩa 

là sông trăng (sốc thành sông, tiếng Hán Việt là giang; 

trăng là nguyệt).Đến thời ông Diệm, lại gọi là tỉnh Ba 

Xuyên,châu thành Khánh Hưng. Bây giờ trở lại là Sóc 

Trăng.  

 

Bãi Xàu  

 Bãi Xàu là tên một quận thuộc tỉnh Sóc Trăng. 

Đây là một quận ven biển nên có một số người vội 

quyết đoán, cho rằng đây là một trường hợp sai chính 

tả, phải gọi là Bãi Sau mới đúng. Thật ra, tuy là một 

vùng bờ biển nhưng Bãi Xàu không có nghĩa là bãi nào 

cả. Nó xuất phát từ tiếng Khmer "bai xao" có nghĩa là 

cơm sống. Theo truyền thuyết của dân địa phương, có 

địa danh này là vì nơi đây ngày trước, một lực lượng 

quân Khmer chống lại nhà Nguyễn đã phải ăn cơm 

chưa chín để chạy khi bị truy đuổi.  

 

Kế Sách  

 Kế Sách cũng là một quận của Sóc Trăng. Kế 

Sách nằm ở gần cửa Ba Thắc (một cửa của sông Củu 

Long), phần lớn đất đai là cát do phù sa sông Hậu, rất 

thích hợp cho việc trồng dừa và mía. Cát tiếng Khmer 

là K'sach, như vậy Kế Sách là sự Việt hoá tiếng Khmer 

"k'sach".  

 

Một số địa danh khác  

 - Cái Răng (thuộc Cần Thơ) là sự Việt hoá của 

"k'ran", tức cà ràn, là một loại bếp lò nấu bằng củi, có 

thể trước kia đây là vùng sản xuất hoặc bán cà ràn.  

 - Trà Vinh xuất phát từ "prha trapenh" có nghĩa là 

ao linh thiêng.  

 - Sông Trà Cuông ở Sóc Trăng do tiếng Khmer 

"Prek Trakum", là sông rau muống (trakum là rau 

muống).  

 - Sa Đéc xuất phát từ "Phsar Dek", phsar là chợ, 

dek là sắt.  

 - Tha La, một địa danh nổi tiếng ở Tây Ninh (Tha 

La xóm đạo), do tiếng Khmer "srala",là nhà nghỉ ngơi, 

tu dưỡng của tu sĩ Phật giáo.  

 - Cà Mau là sự Việt hoá của tiếng Khmer "Tưck 

Khmau", có nghĩa là nước đen. 

 

Địa danh do công dụng của một địa điểm hay do 

một khu vực sinh sống làm ăn. 

 Đây là trường hợp phổ biến nhất trong các địa 

danh. Theo thói quen, khi muốn hướng dẫn hay diễn tả 

một nơi chốn nào đó mà thuở ban đầu chưa có tên 

gọi,người ta thường hay mượn một điểm nào khá phổ 

biến của nơi đó, như cái chợ cái cầu và thêm vào một 

vào đặc tính nữa của cái chợ cái cầu đó; lâu ngày rồi 

thành tên, có khi bao trùm cả một vùng rộng lớn hơn vị 

trí ban đầu.  

 

Chợ  

 Phổ biến nhất của các địa danh về chợ là chợ cũ, 

chợ mới, xuất hiện ở rất nhiều nơi. Sài Gòn có một khu 

Chợ Cũ ở đường Hàm Nghi đã trở thành một địa danh 

quen thuộc. Chợ Mới cũng trở thành tên của một quận 

trong tỉnh An Giang. Kế bên Sài Gòn là Chợ Lớn, xa 

hơn chút nữa là Chợ Nhỏ ở Thủ Đức. Địa danh về chợ 

còn được phân biệt như sau;  

 - Theo loại hàng được bán nhiều nhất ở chợ đó từ 

lúc mới có chợ, như: Chợ Gạo ở Mỹ Tho, Chợ Búng 

(đáng lý là Bún) ở Lái Thiêu, Chợ Đệm ở Long An, 

Chợ Đũi ở Sài Gòn.  

 - Theo tên người sáng lập chợ hay chủ chợ (độc 

quyền thu thuế chợ), như: chợ Bà Chiểu, chợ Bà Hom, 

chợ Bà Quẹo , chợ Bà Rịa.  

 - Theo vị trí của chợ, như: chợ Giữa ở Mỹ Tho, 

chợ Cầu (vì gần một cây cầu sắt) ở Gò Vấp, chợ Cầu 

Ông Lãnh ở Sài Gòn.  

 

Xóm  

 là một từ để phân biệt một khu vực trong làng hay 

một địa phương lớn hơn, về mục tiêu sản xuất, thương 

mại hay chỉ đơn thuần về vị trí.  
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 Đơn thuần về vị trí, trong một làng chẳng hạn, có 

Xóm Trên, Xóm Dưới, Xóm Trong, Xóm Ngoài, Xóm 

Chùa, Xóm Đình...  

 Về các mục tiêu sản xuất và thương mại, ngày nay 

cách phân biệt các xóm chỉ còn ở nông thôn mà không 

còn phổ biến ở thành thị.  

 Những địa danh còn sót lại về xóm ở khu vực Sài 

Gòn, Chợ Lớn: vùng phụ cận chợ Bà Chiểu có Xóm 

Giá, Xóm Gà. Gò Vấp có Xóm Thơm. Quận 4 có Xóm 

Chiếu. Chợ Lớn có Xóm Than, Xóm Củi, Xóm Vôi, 

Xóm Trĩ (Trĩ là những nhánh cây hay thân cây suôn sẻ 

to cỡ bằng ngón chân cái, dài chừng 2 mét, dùng để 

làm rào, làm luới hay làm bủa để nuôi tằm).  

 

Thủ  

 là danh từ chỉ đồn canh gác dọc theo các đường 

sông, vì khá phổ biến thời trước nên "thủ" đã đi vào 

một số địa danh hiện nay hãy còn thông dụng, như:Thủ 

Đức, Thủ Thiêm, Thủ Ngữ (Sài Gòn), Thủ Thừa (Long 

An),Thủ Dầu Một (Bình Dương). Đức, Thiêm, Ngữ, 

Thừa có lẽ là tên những viên chức được cử đến cai 

quản các thủ này và đã giữ chức vụ khá lâu nên tên của 

họ đã được người dân gắn liền với nơi làm việc của họ. 

Còn Thủ Dầu Một thì ở thủ đó ngày xưa có một cây 

dầu mọc lẻ loi.  

 

Thủ Đức  

 Ai chẳng một lần nghe nói đến nem Thủ Đức. 

Người ta nhắc đến cái địa danh Thủ Đức, Xuân Trường 

như là một nơi danh thắng để giai nhân, tài tử, tao nhân 

mặc khách đến đây thưởng thức phong quang.  

 Theo lời truyền khẩu của các vị bô lão ở địa 

phương : Khi xưa, có vị thủ đồn đầu tiên ở nơi này tên 

là Đức. Đến sau, ông Tạ Dương Minh đứng ra qui dân 

lập chợ buôn bán, nhớ đến công vị thủ đồn tên Đức, 

nên lấy tên và chức tước của ông mà đặt cho chợ, gọi 

là chợ Thủ Đức nay đã thành danh. 

 

Bến  

 ban đầu là chỗ có đủ điều kiện thuận tiện cho 

thuyền ghe ghé vào bờ hoặc đậu lại do yêu cầu chuyên 

chở, lên xuống hàng. Sau này nghĩa rộng ra cho cả xe 

đò,xe hàng, xe lam...  

 Cũng như chợ, bến thường được phân biệt và đặt 

tên theo các loại hàng được cất lên nhiều nhất. Một số 

tên bến đặt theo cách này đã trở thành tên riêng của 

một số địa phương, như: Bến Cỏ, Bến Súc, Bến Củi ở 

Bình Dương. Bến Đá ở Thủ Đức.Bến Gỗ ở Biên Hoà.  

Ngoài ra bến cũng còn có thể được đặt tên theo một 

đặc điểm nào ở đó, như một loại cây, cỏ nào mọc nhiều 

ở đó, và cũng trở thành tên của một địa phương, như: 

Bến Tranh ở Mỹ Tho, Bến Lức ở Long An (đáng lý là 

lứt, là một loại cây nhỏ lá nhỏ, rễ dùng làm thuốc, đông 

y gọi là sài hồ).  

 

Bến Tre  

 Trường hợp hình thành tên gọi Bến Tre thật đặc 

biệt, vì đó là sự gán ghép giữa tiếng Khmer và tiếng 

Việt. Xưa kia người Khmer gọi nơi đó là Srok Treay - 

srok là xứ,treay là cá. Sau người Việt thay chỗ người 

Khmer đến sinh sống làm chủ chốn đó, biến chữ srok 

thành Bến nhưng chữ treay không dịch là cá mà phát 

âm theo tiếng Khmer thành Tre. Quả tình nơi đó không 

có tre mà thật nhiều tôm cá. 

 

Một số trường hợp khác  

 Có một số địa danh được hình thành do vị trí liên 

hệ đến giao thông, như ngã năm, ngã bảy, cầu, 

rạch...thêm vào đặc điểm của vị trí đó, hoặc tên riêng 

của một nhân vật có tiếng ở tại vị trí đó. Ở Sài Gòn có 

rất nhiều địa danh được hình thành theo cách này: Ngả 

Tư Bảy Hiền, Ngã Năm Chuồng Chó, Ngã Ba Ông 

Tạ...Ở Trà Vinh có Cầu Ngang đã trở thành tên của 

một quận. Trường hợp hình thành của địa danh Nhà Bè 

khá đặc biệt, đó là vị trí ngã ba sông, nơi gặp nhau của 

2 con sông Đồng Nai và Bến Nghé trước khi nhập lại 

thành sông Lòng Tảo. Lúc ròng, nước của hai con sông 

đổ ra rất mạnh thuyền bè không thể đi được, phải đậu 

lại đợi con nước lớn để nương theo sức nước mà về 

theo hai hướng Gia Định hoặc Đồng Nai.  

"Nhà Bè nước chảy chia hai,  

Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về."  

 Tương truyền có ông Thủ Huồng là một viên chức 

cai quản "thủ" ở vùng đó, tham nhũng nổi tiếng. Có lần 

nằm mơ thấy cảnh mình chết bị xuống âm phủ phải 

đền trả những tội lỗi khi còn sống. Sau đó ông từ chức 

và bắt đầu làm phúc bố thí rất nhiều; một trong những 

việc làm phúc của ông là làm một cái bè lớn ở giữa 

sông trên đó làm nhà, để sẵn những lu nước và củi lửa. 

Những ghe thuyền đợi nước lớn có thể cặp đó lên bè để 

nấu cơm và nghỉ ngơi. Địa danh Nhà Bè bắt nguồn từ 

đó.  

 

Gò Vấp  

 Gò Vấp là tên một quận của tỉnh Gia Định. Gọi là 

Gò Vấp có ý nghĩa gì ? Chúng tôi đã dụng công ra tìm 

những sử sách và hỏi thăm các vị bô lão, nhưng chẳng 

tìm hiểu được gì đích xác.  

 Tuy nhiên, theo truyền thuyết, cũng có thể tin 

được, địa danh mang tên Gò Vấp, vì lúc trước nơi ấy là 

một ngọn đồi trồng cây Vấp (theo tiếng Chàm gọi là 

Krai, tiếng Việt là Vấp hay Lùn). Thứ cây Vấp là thứ 
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cây mà dân Chàm coi như thần mộc, yểm hộ cho dân 

tộc Chàm. 

 

Kết  

 Miền Nam là đất mới đối với người Việt Nam, 

những địa danh chỉ mới được hình thành trong vài thế 

kỷ trở lại đây nên những nhà nghiên cứu còn có thể 

truy nguyên ra nguồn gốc và ghi chép lại để lưu truyền. 

Cho đến nay thì rất nhiều địa danh chỉ còn lại cái tên 

mà ý nghĩa hoặc dấu vết nguyên thuỷ đã biến mất theo 

thời gian. Thí dụ, Chợ Quán ở đường Trần Hưng Đạo, 

Sài Gòn, bây giờ chỉ biết có khu Chợ Quán, nhà thờ 

Chợ Quán, nhà thương Chợ Quán...chứ còn cái chợ có 

cái quán đố ai mà tìm cho ra được. Hoặc Chợ Đũi (có 

một số người tưởng lầm là Chợ Đuổi vì người buôn 

bán hay bị nhân viên công lực rượt đuổi) ban đầu 

chuyên bán đũi, là một thứ hàng dày dệt bằng tơ lớn 

sợi, bây giờ mặt hàng đó đã biến mất nhưng địa danh 

thì vẫn còn. Ngoài ra, đất Sài Gòn xưa sông rạch nhiều 

nên có nhiều cầu, sau này thành phố được xây dựng 

một số sông rạch bị lấp đi, cầu biến mất, nhưng người 

dân vẫn còn dùng tên cây cũ ở nơi đó để gọi khu 

đó,như khu Cầu Muối. Và cũng có một số địa danh do 

phát âm sai nên ý nghĩa ban đầu đã bị biến đổi nhưng 

người ta đã quen với cái tên được phát âm sai đó nên 

khi ghi chép lại, vẫn giữ cái tên đã được đa số chấp 

nhận, như Bến Lức, chợ Búng (Lứt là tên đúng lúc ban 

đầu, vì nơi đó có nhiều cây lứt; còn chợ Búng nguyên 

thủy chỉ bán mặt hàng bún, sau này bán đủ mặt hàng và 

cái tên được viết khác đi). 

 

Hồ Đình Vũ 

 

Với Long Thành 
 

ngày đến Long Thành ta còn rất trẻ 

khoảng hai mươi mười chín là cùng 

nhưng hoài bão thì không hề nhỏ bé 

trời cao xanh đến thế chỉ bằng vung 

 

ta vào lính bình thường như dạo phố 

chống xâm lăng hễ đến tuổi là đi 

súng với đạn khác gì đâu sách vở 

chết thì thôi... may rủi bận lòng chi? 

 

ngày thao trường đêm chia phiên gác tuyến 

chín tháng trời đằng đẳng nắng mưa phơi 

tập lăn lóc tập nếm mùi tác chiến 

tập hành quân giàn trận bắn nhau chơi 

 

đùng một cái lệnh đầu hàng tức tửi 

cả quân trường ngùn ngụt nỗi hờn căm 

ta choảng trận đầu cũng là trận cuối 

buông súng nửa chừng mặt mũi tối tăm! 

 

giờ đến Long Thành sáu mươi ngấp nghé 

vui dĩ nhiên không... buồn vẫn cứ buồn 

chẳng còn sức nhâm nhi vài xị đế 

để thương mình và để hận đời hơn!... 

 

nguyễn đăng trình 

Nhớ Phan Rang 
 

Ai đã từng đến Phan Rang? 

Ghé thăm Ba Mọi với giàn nho xanh 

Trái xinh căng mộng ngọt lành 

Như môi thiếu nữ trên cành xuân tơ 

 

Em ngồi đặt bút làm thơ 

Tặng anh tặng cả giấc mơ địa đàng 

Men nho đọng mãi trong em 

Ngất ngây chín mộng bên thềm hương xưa  

 

Nắng Phan ngọt cả ban trưa 

Mấp môi ngụm rượu ta thừa ngất ngây 

Về đây nhớ dừng nơi đây 

Môi em chín mộng ta say nghĩa tình 

 

Giàn nho sắc thắm tạo hình 

Xanh tươi, đỏ, tím muôn nghìn trái tơ 

Đến đây không thể hững hờ 

Đến đây ta chở vần thơ về nhà 

 

BA MỌI nông dân thật thà 

Trước là uy tín ngọc ngà đến sau 

Ngoại hình giản dị tâm giàu 

Giàu tín, giàu nghĩa , tình sâu vô bờ  

 

Xa rồi cái thuở ngu ngơ 

Ghé thăm BA MỌI chợt ngơ ngẩn lòng  

Giọt thương đẫm áo bềnh bồng  

Cây nho trổ nhánh cho hồng má em  

 

Chờ người viễn xứ về xem 

Nho thành men rượu, say thêm nghĩa tình… 

 

PS [sánhphạm] 
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Thằng lính bạc tình 
 

 
Quân đội VNCH trong một trận đánh gần Cai Lậy 

8/1972. 

 

 Nếu cấp số của đại đội là hai trăm thằng hoặc ít 

hơn thì bốn trung đội sẽ được chia gọn vào bốn phòng: 

I, II, III và IV. Vì một lý do không dễ hiểu, quân số đại 

đội của tôi có đến hai trăm mười mấy mạng, và theo 

danh sách thì tôi nằm cuối cùng; do đó, tôi và mười ba 

thằng kia bị đẩy vô phòng V. 

 Cái được gọi là phòng V, truớc kia, có lẽ được 

dùng làm nhà kho. Người ta kê đủ bẩy cái giường đôi 

trong đó rồi ấn đại chúng tôi vào. Tôi không ưa nơi cư 

trú bất đắc dĩ này và ghét thậm tệ những thằng ở chung 

phòng với mình. 

 Hai chữ “chúng tôi,” trong trường hợp này, có lẽ 

cũng cần có đôi điều minh định. Mười ba thằng kia dứt 

khoát không phải là những sinh viên sĩ quan đàng 

hoàng tử tế. Phần lớn tụi nó đều là giáo sư, kỹ sư, hay 

cán sự gì đó và tất cả đều đã có vợ con hay đào kép 

lang chạ tùm lum hết trơn rồi. 

 Trong tương lai chúng sẽ trở thành những sĩ quan 

biệt phái, hoặc lính ngành lính nghề vớ vẩn gì đó thôi. 

Còn tôi, tôi mới là sinh viên sĩ quan thứ thiệt. Với học 

lực được ghi trong hồ sơ là “sinh viên văn khoa năm 

thứ hai” chắc chắn tôi sẽ ra trường với ám số tác chiến, 

và đương nhiên sẽ trở thành thứ lính “bóp cò”. 

 Tất nhiên, tôi đủ khôn ngoan và lịch sự để không 

bao giờ nói ra những ý nghĩ “thầm kín” này. Tôi cũng 

cố không tỏ ra khó chịu hay bực bội gì cả. Nói cách 

khác là tôi ăn ở cư xử hết sức biết điều; thế mà, vẫn 

không xong, vẫn chưa vừa lòng người – những thằng 

người… khốn nạn! Tụi nó kỳ thị tuổi tác ra mặt. 

 Tất cả đồng lòng gọi tôi là “lính sữa.” Điều khổ 

tâm là tôi không thể nào chối cãi đuợc rằng mình 

không…”sữa”. Bảng tên cùng số quân bắt đầu bằng hai 

số “72″ gắn chình ình trên đầu giường ngủ là bằng 

chứng hùng hồn về số tuổi đời hơi yếu của tôi. Có 

thằng còn tuyên bố khơi khơi là nó sẽ gả con gái út cho 

tôi, nếu như tôi “ăn ở và cư xử…người lớn hơn chút 

đỉnh!” 

 Cái trò chơi mất dậy làm tụi nó vô cùng thích thú 

là thỉnh thoảng lại có đứa nằm hát ông ổng cho cả 

phòng nghe:”…năm hai mươi mốt tuổi, tôi đi vào quân 

đội mà lòng chưa hề yêu ai.” Nó hát dở như cứt mà cả 

đám vẫn cứ nhao nhao vỗ tay, và thế nào cũng có một 

thằng chó chết nào đó xía miệng vào: 

 - Mà nó còn lâu mới tới hai mươi mốt tuổi. Thằng 

này vô “động” đâu có em nào dám tiếp. 

 - Ủa, sao vậy? 

 - Mấy em sợ lỡ bị bắt thì ngoài tội mãi dâm ra còn 

dám bị ghép thêm tội dụ dỗ trai vị thành niên lắm. 

 - Đ…mẹ, vậy mà bữa trước xuống câu lạc bộ tao 

thấy nó cũng bày đặt mua dao cạo râu. 

 - Chắc nó mua để cạo lông. 

 - Lông nó cũng cóc có. 

 - Có, tao xác nhận. Bữa trước tắm chung tao thấy 

rõ ràng nó có mấy sợi lông, lông măng! 

 Tụi chó đẻ cứ tung hứng như vậy hết chuyện này 

sang chuyện khác rồi cười rũ rượi với nhau. Thật ra, 

không ai bắt tôi phải nằm chịu trận mãi trong phòng 

với những thằng mất dậy này. Vào giờ nghỉ tôi có 

quyền đi xem phim, mướn truyện, hay la cà tán tỉnh 

mấy em bán cà phê ở khu gia binh…Điều phiền là cứ 

mười lần bước chân ra khỏi sân đại đội là có đến chín 

lần tôi… mắc nạn, những tai nạn lảng xẹt mà tôi vẫn 

cứ bị hoài hoài. 

 Tôi rất hay quên đội nón, quên gài nút áo, quên 

gôm ống quần. Toàn là những thứ quên lãng hợp lý 

nhưng lại không được chấp nhận ở đời sống quân 

trường. Tôi thích nhìn nắng chiều hay nắng sớm lao 

xao trên những hàng cây nên đôi khi còn quên luôn cả 

chào huynh truởng nữa. 

 Có lần tôi quên không chào một thằng huynh 

trưởng thuộc tiểu đoàn 6, đại đội 61, trung đội 612. Nó 

móc cái nón sắt trên cột hàng rào và bắt tôi phải chào 

cái nón thổ tả đó 612 lần trong khi nó ung dung ngồi 

hút thuốc chờ tôi thi hành lệnh phạt. Nó đúng là một 

thằng…chó đẻ! 

 Lần khác, vào lúc trời vừa chạng vạng tối, tôi lạng 

quạng sao đó nên nhìn lầm một thằng siêu huynh 

trưởng ra một thằng cùng khóa. Nó đang đi tôi gọi giật 

lại để xin mồi thuốc. 

 Khi ánh lửa que diêm vừa lóe lên thì nó chợt nhìn 

ra màu khăn và màu bảng tên trên ngực áo của tôi, mộ 

thằng “siêu đàn em.” Nó gầm lên như một con hổ bị 

thương và bắt tôi phải “đột kích” xuống cái giao thông 

hào lõng bõng nước ngay trước mặt…bốn chục lần. 
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 Sau những lần bị tai họa như trời giáng như thế tôi 

phải thu hết tàn lực mới lết được về phòng, nằm vật ra 

giường, trông thảm hại như một cái mền bông ngấm 

nuớc. Tụi mất dậy ở phòng V lại có dịp rú lên cười đùa 

châm chọc: 

 - Mẹ ơi, sao con khổ thế này! 

 - Đã bảo rồi, đi đâu phải có người lớn đi kèm, 

không bỏ được cái tật “dế mèn phiêu lưu ký” thì còn 

khổ nhiều con ạ. 

 Tôi thề có đất trời chứng giám là nếu còn sức tôi 

sẽ vùng dậy đấm vỡ mặt tất cả những thằng khốn nạn ở 

chung phòng nàỵ Tiếc thay, tôi lại mệt gần chết. Thể 

chất tôi không mạnh bằng người. Tôi phải đau buồn 

mà công nhận như vậy. 

 Tôi sinh ra trong một gia đình có đến chín anh chị 

em, và là đứa con ra đời ngoài dự liệu. Lúc tám tuổi, 

khi khổng khi không, thằng anh kế của tôi lăn đùng ra 

chết. Khi đó, dù đã ngoài năm mươi nhưng bố tôi vẫn 

còn muốn ráng có thêm một đứa con để nuôi chơi 

trong lúc tuổi già. 

 Ổng “ráng” không tới mức. Nếu người ta cần phải 

có cỡ một muỗm tinh trùng để tạo ra một thai nhi bình 

thường khỏe mạnh thì bố tôi, có lẽ, chỉ còn sản xuất 

được cỡ chừng vài ba giọt gì thôi. 

 Tôi gầy yếu là phải. Tôi chịu không nổi mấy chục 

lần đột kích hay vài trăm cái chào taỵ Tôi buồn bố mẹ 

tôi và giận mấy thằng bạn ở chung phòng. Tôi hay hình 

dung ra những màn phục thù lâm li, gay cấn. 

 Tôi tưởng tượng khi mình vừa ra trường đã may 

mắn bắn trúng ngay đầu “đồng chí” Trần Văn Trà, hay 

Nguyễn Chí Thanh gì đó nên được đặc cách vinh thăng 

lên…đại úy – và được chỉ huy nguyên cả một tiểu 

doàn. Cùng lúc thế nào cũng có vài thằng, trong số 

mười ba thằng khốn nạn ở phòng V, bị xếp tụi nó “đì” 

đi tác chiến và vô phúc lọt ngay vào đơn vị của tôi. 

 Coi: tôi đang ngồi ở văn phòng tiểu đoàn, ve cổ áo 

thêu ba cái bông mai đen thui, miệng ngậm ống tẩu, 

mặt nghiêm và buồn. Tụi nó khép nép bước vô, kính 

cẩn đưa tay chào trình diện. Với tất cả uể oải và lơ 

đãng, tôi sẽ đưa tay lên chào lại, mắt hơi nheo nheo, và 

miệng thì hình như có vẻ mỉm cười …Chỉ một “show” 

này thôi cũng đủ làm tôi thích chết đi được và yên tâm 

đi vào giấc ngủ. 

 Tôi sẽ còn khổ lâu, không chừng là vĩnh viễn, nếu 

không lanh trí chụp lấy cơ hội “vùng lên làm cách 

mạng.” Có chiều mới đi phép vào, vừa bước vô phòng, 

tôi đã nghe tụi nó cười như một lũ điên. Một thằng 

chợt hỏi: 

 - Ê, bộ mày đăng báo tìm bạn bốn phương hả? 

 - Cái gì 

 

 Tôi giật thót người như bị điện giật. Tôi có thể 

làm hàng ngàn tỉ chuyện điên rồ nhưng “đăng báo tìm 

bạn bốn phương” thì không, không bao giờ, Giời ạ! 

 - Tao thấy có tên mày trên báo nè. 

 Nói rồi nó thản nhiên cầm tờ Văn Nghệ Tiền 

Phong đọc lớn cho cả phòng nghe:” Sinh viên sĩ quan 

Thủ Đức hai mươi mốt tuổi đời, một phần ba tuổi lính, 

yêu màu tím hoa sim, thích nhạc họ Trịnh và giọng ca 

Chế Linh, cần tìm một em gái tuổi đôi tám…Nếu hợp 

sẽ đi xa trong tương lai. Xin thư về KBC…” 

 Tôi ước ao ngay lúc đó có một quả bom nguyên tử 

nổ, hay ít nhất thì cũng có được một con rắn cực độc ở 

đâu đó nhào ra cắn một phát cho tôi toi mạng. Làm sao 

tôi có thể tiếp tục sống được nữa sau một chuyện lố 

bịch và nhục nhã đến thế nàỵ. Cách đùa giỡn ngu xuẩn 

của một thằng mả mẹ nào đó đã làm bầm dập quả tim 

vốn đã te tua tan nát của tôi từ mấy tháng nay. 

 Tôi hay quên cài nút quần, nút áo và hay quên 

chào huynh trưởng chỉ vì tôi đang… thất tình thế thôi! 

Tôi mới vào Thủ Đức có hai tháng thì nhận được thư 

của một thằng bạn. Nó long trọng buồn bã báo cho tôi 

biết là “tao thấy Ngọc Quế đi với một thằng sinh viên 

chính trị kinh doanh.” Trời đất, “tôi đi chinh chiến để 

nước yên vui,” đâu phải chuyện chơi, sao lại có một 

thằng sinh viên vô lương tâm nào đó bò ngay vô mùng 

của người yêu tôi như vậy chớ? 

 Tôi cố nghĩ rằng thằng bạn tôi đã trông lầm một 

con “khốn nạn” nào đó chứ không phải là Ngọc Quế; 

hoặc “lỡ” phải thì thằng sinh viên thổ tả nào đó (chắc 

chắn) chỉ là một người bà con xa gần gì đó thôi. Thiệt 

tình, tôi muốn viết thư hỏi thăm nàng về “người bà 

con” đó hết sức nhưng chỉ muốn vậy thôi chớ nhứt 

định không làm. Tôi ghen, giận, hận, buồn và – tất 

nhiên – tự ái. Tôi chỉ làm hai câu thơ ngắn gửi về Đà 

Lạt thôi: 

 

 Ngày xưa chán ngấy giảng đường. 

 Bây giờ lê bước quân trường, chán hơn! 

 

 Thư hồi âm chưa thấy đâu thì đã có chuyện “tìm 

bạn bốn phương” vô cùng tai hại nàỵ Tôi có cái tên 

nghe “ba tầu” chết mẹ, tầu hơn bất cứ một anh Tầu lai 

hay Tàu thiệt nào đã từng hiện hữu trên cuộc đời này, 

không thể nhầm hay lộn với bất cứ ai; đã vậy, chị em 

Ngọc Quế lại chuyên môn đọc báo Văn Nghệ Tiền 

Phong. Trời ơi, nếu mà nàng hiểu lầm rằng tôi đang 

“cần tìm một người bạn gái tuổi đôi tám” và “nếu hợp 

có thể sẽ đi xa hơn trong tương lai” thì sự nghiệp ái 

tình của tôi coi như là…chấm hết! 

 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 232 

 Bất thần tôi chộp cây M16 gần nhất trên giá súng, 

rút lẹ một băng đạn trong ba lô, nạp đạn, lên đạn rồi dí 

súng vô đầu thằng đang cầm tờ báo: 

 - Mày xé nát tờ báo tao coi. 

 Thằng em còn hơi có vẻ do dự thì tôi tôi mở khóa 

an toàn nghe cái “cốp”: 

 - Chậm tay là óc mày sẽ biến thành đậu hũ tức 

thì… 

 Mặt nó đổi màu chàm, mồ hôi trán rịn ra thành 

giọt, nó run run xé tờ báo ra từng mảnh nhỏ. Tôi đảo 

mắt một vòng, mọi thằng đều lấm lét. Tôi bỏ súng trở 

lại giá, lững thừng trở lại giường nằm. Cả phòng im 

phăng phắc. Từ đó, mấy thằng em ngán tôi thấy rõ! 

 Cũng kể từ đó cho đến chiều nay, khi tôi ngồi viết 

nhừng dòng chữ “thổ tả” này, đã mấy chục năm qua. 

Không biết bao nhiêu là nước sông, nước suối, nước 

cống, nước rãnh…đã ào ào chẩy qua cầu qua cống rồi? 

Thời gian chứng minh cho tôi thấy là “những thằng già 

khốn nạn” ở phòng V đều chịu chơi và chơi được. 

Chính tụi nó đã dậy cho tôi những bài học để đời về 

tình huynh đệ chi binh. 

 Khi mới ra trường tôi lãnh gần trọn một mùa mưa 

thối rừng thối đất. Có lúc thời tiết xấu đến độ đơn vị 

chúng tôi bị bỏ đói cả tháng trời chỉ vì chuyện tiếp vận 

vô phương thực hiện. Chúng tôi ăn rau bí và rau tầu 

bay chấm muối thay cơm. Cho đến khi muối cũng hết 

luôn thì tôi bắt đầu phát … sảng! 

 Tôi chửi rủa lung tung qua hệ thống máy truyền 

tin. Bộ chỉ huy không đứa nào thèm trả lời tôi. Tụi nó 

còn dọa đưa tôi ra tòa án quân sự về tội phát ngôn bừa 

bãi. Tôi cóc sợ. Thỉnh thoảng tôi vẫn lên máy gào thét 

một cách vô vọng. Có hôm, bất chợt tôi nghe tiếng hỏi: 

 - Phải mày đang lải nhải như một con đĩ già ế 

khách đó không Lê Lai – Sơn Tây? 

 Lê Lai – Sơn Tây có nghĩa là “lính sữa” và đây là 

danh hiệu truyền tin không mấy dễ nghe mà tụi phòng 

V đã “gắn” cho tôi kể từ khi thực tập bài học truyền tin 

ở quân trường. Tôi mừng quýnh: 

 - Phải Lê Lai – Sơn Tây đây. Xin lỗi thẩm quyền 

nào đầu máy vậy? 

 - Thẩm quyền cái con…mả mẹ mày! Tango – Tư 

Tưởng phòng V đây, nghe rõ trả lời? 

 À ! thằng Tám Tàng, thằng mất dậy này sau khi ra 

trường về quân nhu hay quân vận gì đó. Nó thương tôi 

lắm. Nó “chuyên môn” lau súng giùm tôi mà. 

 - Ông đang ở đâu vậy Tango – Tư Tưởng? 

 - Tao mới về làm sĩ quan tiếp liệu cho đơn vị nè. 

 - Đ…mẹ, vậy thì ông phải cứu tôi tức khắc. Lính 

của tôi sắp chết đói hết rồi. 

 - Bộ mày không đói chắc? 

 - Ờ thì cũng đói thấy mẹ đây. 

 - Uống rượu được chưa con? 

 Thuở ấy, tôi uống rượu chưa được mấy nhưng vẫn 

cứ nói bừa: 

 - Được, dư được, nhưng lúc này nếu có cái gì để 

ăn thì có lý hơn. 

 Nó cười sằng sặc chế giễu: 

 - Nằm im đó đi, cỡ chiều là tao vô tới. 

 - Thiệt không? 

 - Sao không ! Tao chơi chưa để thằng nào nói mà 

mày, tin đi. 

 Thiệt tình tôi “không tin” gì mấỵ Tôi biết rõ hoàn 

cảnh của mình hơn bất cứ ai. Chỉ có trời mới gỡ được 

cho tôi cú này thôi. Con đường duy nhất xe có thể chạy 

đến nơi tôi đóng quân được làm dở dang kể từ hồi còn 

Pháp, và đã bị bỏ hoang mấy chục năm rồi. Tụi công 

binh mới “clear” đâu chừng được một phần ba và chưa 

đổ đá. Mưa khiến con đường hóa lầy và có những đoạn 

nước từ triền núi đổ xuống y như thác vậy. Xe nào mà 

vô nổi, trừ khi Tám Tàng kiếm được một cái xe 

…tăng! 

 Tôi lại chui vào túi ngủ, lòng buồn, dạ đói, bụng 

hoang mang. Tôi ngủ với nhiều giấc mơ ngắn và đều 

có liên quan đến chuyện ăn. Tôi mơ thấy mình đi ăn 

với Ngọc Quế ở tiệm Tân Khánh Hoàn, ở đương Cườg 

Để. Nắng chiều Đà Lạt vàng ươm, rực rỡ. Tôi gọi bao 

tử xào dầu hào với rau bố xôi, cơm bò xào bông cải, và 

chim mía rô ti … 

 Rồi tôi thấy mình cùng với những thằng bạn ấu 

thời đi bắt dế ở phi trường Cam Lỵ Trên đường về 

chúng tôi bị mắc mưa nên chạy vào buôn Thượng. Bà 

mẹ người Thượng già cà răng móm mém chỉ chúng tôi 

ngồi quanh bếp lửa rồi lấy thật nhiều khoai lùi vào tro. 

Khoai chín thơm lừng và thật ngọt. 

 Có lúc tôi lại mơ thấy một bầy heo rừng vướng 

mìn Claymore bị nổ thịt văng khắp nơi. Cả đơn vị hớn 

hở vội vàng chụm lửa. Thịt heo nướng chẩy mỡ xèo 

xèo bốc khói làm cay mắt và ứa nước bọt đến tận 

răng… 

 Rồi tôi bỗng nghe tiếng máy truyền tin rè rè cùng 

với tiếng Tám Tàng yếu ớt: 

 - Lê Lai – Sơn Tây, Lê Lai – Sơn Tây … đây 

Tango – Tư Tưởng … 

 Tôi và người lính truyền tin cùng chồm dậy, anh 

ta vội vàng chuyền ống liên hợp cho tôi: 

 - Lê Lai – Sơn Tây nghe, ông đang ở đâu vậy? 

 - Tao thua rồi! 

 Lần này thì giọng nói của nó nghe rõ vẻ thì thào. 

Tôi hoảng: 

 - Cái gì? Ông đang ở đâu mới được chớ? 
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 - Mày đi theo con rắn lớn (con đường), qua giây 

ba chạc (ngã ba) một khúc xa, có thể cũng gần tới 

…Tao không biết chắc …Tao lên bộ trưởng (bị 

thương) rồi. 

 - Cái gì ? Đ… mẹ, đừng có giễu dở chớ Tango… 

 - …. 

 - Tango, Tango …nghe không, trả lời? 

 - Nghe ..mà đ…mẹ tao mệt quá rồi. Mày lẹ lên… 

 - Tango …Tango … 

 Nó im luôn. Tức tốc tôi khều thêm mấy thằng em 

lầm lũi đi ngược trở ra. Tôi cắm cúi lầm lũi dưới mưa 

mà lòng dạ rối bời. Chừng ba tiếng đồng hồ sau, theo 

vết trượt của bánh xe, tôi thấy một cái Dodge nằm lật 

nhào dưới lũng. Thực phẩm rơi đổ tung tóe theo sườn 

núi. 

 Chúng tôi chạy vội xuống nhưng đã muộn. Tám 

Tàng bò được ra khỏi xe, nằm nghoẹo đầu trên máy, 

xác đã lạnh rồi. Tài xế và binh sĩ đi cùng chết kẹt trong 

ca bin. Chúng tôi cố mang xác họ ra cùng với cà phê, 

thuốc lá và cả can rượu đế. 

 Trời vẫn tầm tã mưa và lẫn trong nước mưa tôi 

biết có nước mắt của mình. Tôi thật sự bắt đầu uống 

rượu từ chiều hôm đó và uống luôn cho đến chiều nay. 

Đã hơn một phần tư thế kỷ qua mà mỗi lần thoáng thấy 

hơi men tôi vẫn nhớ đến Tám Tàng. Tôi uống rượu 

hoài hoài, phần lỗi, không chừng là do …nó. Tôi muốn 

hành xác tôi chơi để Tám Tàng …vui lòng nơi chín 

suối. 

 Sau Tám Tàng, tôi gặp lại một nhân vật nữa của 

phòng V – ở trại tù binh. Ngày xưa, nó chính là thằng 

đã tuyên bố sẽ gả con gái út cho tôi nếu như tôi “ăn ở 

và cư xử người lớn hơn chút đỉnh.” 

 Thằng này ra trường về làm sĩ quan thảo chương 

viên cho Bộ Tổng Tham Mưu. Nói cách khác nó chỉ là 

một thứ chuyên viên sử dụng máy vi tính cho quân đội. 

Chỉ có vậy thôi mà đảng và nhà nước phải đẩy nó tuốt 

ra miền Bắc mới yên tâm. 

 Lúc chia tay nó dấm dúi hết cho tôi những thứ qùa 

vừa nhận được của gia đình, kể cả chút tiền và ít thuốc 

tây. Tất nhiên, tôi từ chối: 

 - Ông cần mấy thứ này hơn tôi chớ. 

 Nó cầm tay tôi, nghiêm nghị y như là cảnh 

Nguyễn Phi Khanh dặn dò Nguyễn Trãi ở Ải Nam 

Quan vậy: 

 - Tao cần mẹ gì nữa. Chuyến này kể như là tao đi 

đứt rồi. 

 - Mày còn trẻ, lại không bị tụi nó đì ra Bắc. Thủ 

mấy thứ này cho ấm thân và cố giữ lấy mạng để còn có 

lúc trở về. Phải về lo lấy lại đất nước và trả thù cho tụi 

tao, nhớ chưa? 

 - Nhớ! 

 Xui cho nó, tôi không thuộc tip người Nguyễn 

Trãi. Tôi chỉ nói đại mẹ là “nhớ” để nó yên tâm đi vào 

chỗ chết. Thiệt tình thì tôi không nhớ gì hết ráo. Sau 

vài năm tù, tôi được thả về y như nó dự đoán. Có điều 

tôi tuyệt nhiên không hề lo chuyện “lấy lại đất nước” 

như đồng đội đã dặn dò; đã vậy, tôi còn bỏ nước để 

chạy tháo thân và lập tâm chuyến này là …dông tuốt! 

 Cái thứ người như tôi cứ mỗi lần nhậu xỉn mới 

chợt nhớ ra mình đã từng là lính, mới ba hoa về những 

năm tháng tù đầy, mới khề khà luận bàn về tình chiến 

hữu, về chuyện đấu tranh…này nọ. Tỉnh ra tôi lại lút 

cút đi làm, lại sống như mình chưa hề là lính, chưa 

từng có thằng vì tôi mà bỏ mạng, chưa có đứa đã chí 

tình dặn dò tôi lo chuyện quang phục quê hương. Lính 

có năm bẩy đường, năm bẩy thứ. Cái thứ như tôi ngó 

bộ có hơi kỳ và cũng hơi nhiều. 

 

Tưởng Năng Tiến 

 

 
 

    Rượu và Em 
 

Em hỏi thật anh giữa em và rượu? 

Thì anh ơi, anh sẽ chọn bên nào?  

sexy woman, aum and pinky, sexy woman pictures, 

aum atichart 

Câu hỏi buồn nghe đơn giản làm sao! 

Trong một phút anh đi vào bối rối. 

Nếu chọn em nghĩa là anh nói dối! 

Còn rượu ư? …Anh thấy thật sai lời. 

Rượu và em là nắng rớt mưa rơi. 

Mà mưa nắng suốt đời luôn tiếp nối, 

Rượu trong chiều còn em thì trong tối 

Rượu và em là gạch nối của đời anh 

Nếu bây giờ em lại hỏi anh!! 

Thì anh bảo em đừng cho anh ngốc nghếch 

Nếu vì men lắm cuộc đời chấm hết!?? 

Thì trong yêu thiên hạ chết cũng nhiều 

Rượu và em là hai nỗi nhớ đáng yêu! 

Nếu được chết: 

Anh sẽ chết một chiều bên em và có rượu. 

 

 huyết danh 



         ___________________________________________________________________________________ 

              Đặc San Bất Khuất 2013 – Khóa 8 B+C/72 TB/TX 234 

 

Công dụng của  
       trái BƠ (avocado) 
 

Có những lợi ích từ quả bơ mà không phải ai cũng biết. 

Dưới đây là 10 lợi ích về sức khỏe mà quả bơ có thể 

mang lại cho bạn nếu dùng nó mỗi ngày. 

 

1. Chống ung thư thận 

Các nhà nghiên cứu ở Mỹ đã chứng minh rằng, trong 

trái bơ có chứa một số chất giúp chống ung thư như 

trong một số trái cây rau quả khác. 

 

2. Tăng khả năng chống ung thư miệng 

Một số hợp chất có trong trái bơ có thể phát hiện 

những tế bào có khả năng ung thư hoặc gây ung thư 

miệng và tiêu diệt chúng mà không gây hại đến những 

tế bào khỏe mạnh. 

 

3. Chống ung thư vú 

Giống như dầu ô liu, bơ có chứa lượng axit oleic khá 

cao. Đây là loại axit giúp ngăn ngừa ung thư vú. 

 

4. Tốt cho mắt 

Trong bơ có chứa lượng lutein carotene cao hơn bất cứ 

loại trái cây nào khác. Chất này giúp chống sự thoái 

hóa thành các vết đen, bệnh đục nhân mắt và một số 

bệnh về mắt liên quan đến tuổi thọ. 

 

5. Giảm Cholesterol 

Bơ có chứa rất nhiều beta-sitosterol, là một hợp chất 

làm giảm tỉ lệ cholesterol. Một nghiên cứu tiến hành 

trên 45 người đã cho thấy ăn một quả mỗi ngày sẽ giúp 

giảm tỉ lệ chất béo xuống khoảng 17% chỉ trong vòng 

một tuần. 

 

6. Giúp tim khỏe mạnh 

Một ly bơ có chứa 23% folate, chất đã được chứng 

minh có tác dụng giảm nguy cơ do bệnh tim gây ra so 

với những người không ăn. vitamin E và glutathione có 

trong bơ cũng rất tốt cho tim của bạn. 

 

7. Chống đột quỵ 

Tỉ lệ folate cao trong bơ giúp giảm thiểu tối đa các cơn 

đột quỵ. 

 

8. Hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn 

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn salad kèm 

với bơ sẽ hấp thụ lượng caroteroid (bao gồm lycopene 

và carotene) gấp 5 lần so với việc ăn salad không. 

 

9. Glutathione 

Bơ chứa rất nhiều glutathione - chất chống ôxy hóa rất 

quan trọng trong quá trình ngăn chặn sự lão hóa, ung 

thư và bệnh tim. 

 

10. Vitamin E 

Bơ là nguồn cung cấp vitamin E tốt nhất cho cơ thể. 

Vitamin này giúp ngăn ngừa bệnh tật và duy trì một cơ 

thể khỏe mạnh. 

 

Sự kỳ diệu của quả bơ (avocado) 

 

Hầu hết người tiêu dùng ở Việt Nam chỉ biết sử dụng 

quả bơ cho việc làm sinh tố, chưa biết về giá trị dinh 

dưỡng tuyệt vời cũng như cách sử dụng rất phong phú 

của quả bơ. 

Trên thế giới, tại các nước như Mỹ, Mexico, Úc…Trái 

bơ được đánh giá cao và được sử dụng vào nhiều mục 

đích khác nhau như ăn quả tươi, chế biến nhiều món ăn 

ngon, tinh chiết dầu ăn và đặc biệt bơ được sử dụng rất 

nhiều trong mỹ phẩm cho việc chăm sóc sắc đẹp. 

Những công dụng nầy mang lại tiềm năng phát triễn 

lớn cho sản xuất và tiêu dùng Trái bơ của Việt Nam, 

nhất là hiện nay với sự trợ giúp của các tổ chức quốc 

tế, Trái bơ Việt Nam còn rộng đường cho việc xuất 

khẩu, nhờ thời gian bảo quản đã được kéo dài đến 60 

ngày. 

 

Giá trị dinh dưỡng 

Trái bơ có chứa hơn 14 loại vitamin và khoáng chất 

bao gồm canxi, sắt, đồng, magiê, phốtpho, kali, natri, 

kẽm mangan và selen. 

Trái bơ cũng rất giàu chất chống oxy hoá, có tác dụng 

ngăn ngừa hình thành các gốc tự do dẫn đến gây ung 

thư, đục thuỷ tinh thể, lão hóa da, giúp duy trì làn da 

săn chắc. 

Trái bơ còn là nguồn Folate rất quan trọng đối với phụ 

nữ trong độ tuổi sinh nở và đặc biệt quan trọng đối với 

thai kỳ ở những tuần đầu tiên vì 75% trẻ sơ sinh bị nứt 

đốt sống là do thiếu folate từ trong bụng mẹ. 

Là một trong rất ít loại trái không có cholesterol, mà lại 

có chứa chất béo đơn không bảo hòa, đây là loại chất 

béo tốt cho cơ thể giúp làm giãm hàm lượng 

cholesterol. 

Trái bơ có chứa hàm lượng protein cao nhất so với các 

loại quả khác, cao gần như tương đương với sữa. 
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Ngoài ra, Trái bơ còn có hàm lượng muối thấp, chất xơ 

cao, có hàm lượng lutein cao, có chất carotenoid tự 

nhiên giúp mắt sáng và duy trì một làn da đẹp. 

 

 

 

Giá trị với sắc đẹp 

Trái bơ được sử dụng vào việc chăm sóc sắc đẹp và 

sức khỏe nhờ giàu vitamin A, E, D cùng với các 

khoáng chất kali, phốtpho, lưu huỳnh và clo, trong đó: 

- Vitamin E có tác dụng bảo vệ các axit béo chống lại 

sự ôxy hóa, nhờ vậy làm chậm quá trình lão hóa của tế 

bào giúp làn da tươi trẻ và săn chắc. 

- Vitamin A có tác dụng lột bỏ lớp da chết, thúc đẩy 

việc sản xuất chất collagen. 

- Vitamin D giúp duy trì hàm lượng canxi trong máu 

nhờ đó xương và răng chắc khỏe. 

- Kali và phốtpho có tác dụng làm đẹp da, tóc và giúp 

phát triễn cơ thể. 

- Dầu trái bơ có rất nhiều giá trị trong việc tái tạo và 

giữ ẩm cho làn da. Dầu bơ bảo vệ làn da không bị khô 

và tăng khả năng đàn hồi của da. 

 

Nguồn dinh dưỡng cho trẻ em 

Trái bơ rất dễ chế biến làm thức ăn cho bé, với trẻ từ 6 

tháng tuổi trở lên, thì chỉ cần nghiền nhỏ phần thịt của 

Trái bơ, còn trẻ em lớn hơn thì có thể cắt thành từng 

miếng cho bé cắn. 

Trái bơ rất có lợi cho sức khỏe của trẻ em, vì trong quả 

bơ có chứa protein, vitamin A, E, C cao. Protein là một 

thành phần dinh dưỡng quan trọng đối với sự phát triễn 

của trẻ em và đặc biệt là trẻ sơ sinh. Ngoài ra các 

chống ôxy hoá tác dụng bảo vệ các tế bào não, còn 

vitamin B tổng hợp trong Trái bơ có tác dụng tăng 

cường trí nhớ. Vì thế quả bơ là một nguồn dinh dưỡng 

hoàn hảo cho sự phát triễn trí não của trẻ em. 

 

Giá trị với môi trường 

Trồng bơ mang lại nhiều lợi ích cho môi trường: 

- Cây bơ không chỉ có tác dụng làm bóng mát mà còn 

giúp làm giãm nhiệt độ không khí do việc thoát hơi 

nước từ lá. 

- Cây bơ còn là nguồn cung cấp ôxy đáng kể và giúp 

cho không khí có sự trong lành tươi mát. Vì theo các 

nghiên cứu cho thấy cứ 1 cây bơ sản xuất gần 118kg 

ôxy mỗi năm và cứ 1 ha vườn bơ trong 1 năm có thể 

giúp loại thải được 6,4 tấn CO2. 

Vườn Bơ còn có thể làm giãm dòng chảy và lọc nước 

mưa nhờ đó làm giãm nguy cơ lũ lụt, nâng cao khối 

lượng và chất lượng nước. Rễ cây Bơ còn giúp chống 

lại sự xói mòn của đất. 

  

Quả bơ (avocado) rất tốt cho sức khỏe 

 

Ngoài ra, trái bơ còn là một loại thực phẩm có thể chữa 

trị những biểu hiện của bệnh tim có liên quan đến mức 

cholesterol. 

Một thời gian dài trước đây, nhiều người đã được 

khuyến cáo là không nên ăn bơ vì nó giàu chất béo và 

chứa nhiều calorie. Trong khi, theo các chuyên gia 

dinh dưỡng, lượng chất béo cao chứa trong trái bơ là 

chất béo không bão hòa dạng đơn thể 

(monounsaturated fat) rất có ích trong việc cải thiện 

sức khỏe. Cụ thể, khi dùng bơ thường xuyên sẽ mang 

lại cho bạn những lợi ích sau: 

 

Lợi ích về mặt dinh dưỡng 

Các loại axít béo không bão hòa dạng đơn thể trong 

quả bơ giúp kiểm soát quá trình trao đổi chất trong cơ 

thể. Ngoài những loại axít béo có ích, trái bơ còn chứa 

hàm lượng kali cao. Bên cạnh đó, nó chứa các loại vi 

dưỡng chất quan trọng khác như sắt, đồng, magiê và 

phốt pho. Trái bơ còn có nhiều loại vitamine như 

vitamine A, nhóm vitamine B, axít folic, vitamine C, 

vitamine E và can-xi. Trái bơ còn là nguồn giàu chất 

xơ, ít chất đường và tinh bột, là loại thực phẩm lý 

tưởng cho các bệnh nhân mắc bệnh đái tháo đường. 

 

Lợi ích về sức khỏe 

- Giúp điều chỉnh huyết áp: Với hàm lượng cao axít 

folic và kali có trong trái bơ sẽ giúp điều chỉnh huyết 

áp và chống đột quỵ, cũng như ngăn ngừa những vấn 

đề về tim và các bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn. 

 

- Giảm cholesterol gây hại: Thành phần axít oleic và 

linoleic chứa trong trái bơ có tác dụng làm giảm mức 

cholesterol xấu (LDL) và gia tăng lượng cholesterol có 

ích cho cơ thể. 

 

- Trị loét bao tử: Bơ giúp làm dịu phần bề ngoài nhạy 

cảm, niêm mạc của bao tử và tá tràng, do vậy sẽ có tác 

dụng điều trị hiệu quả các vết loét. 

 

- Tăng cường hệ miễn dịch: Việc dùng bơ thường 

xuyên có tác dụng duy trì tình trạng khỏe khoắn và 

tăng cường hệ miễn dịch. 

 

- Cải thiện khả năng thị giác: Các chất antioxidants 

chứa trong trái bơ giúp trung hòa các gốc tự do, cải 

thiện thị giác và phòng tránh các bệnh về mắt, như 

bệnh loạn thị, bệnh tăng nhãn áp và bệnh đục thủy tinh 

thể. 
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- Giúp hơi thở thơm tho: Các thành phần trong trái bơ 

có tác dụng tẩy trừ các chất cặn bã đã bị phân hủy 

trong đường ruột. 

 

- Ngăn ngừa sạn thận: Chất kali chứa nhiều trong trái 

bơ giúp làm giảm lượng can-xi bài tiết qua đường nước 

tiểu, nhờ thế sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh sạn thận. 

 

- Giúp thai nhi phát triển: Thành phần axít folic trong 

trái bơ đóng vai trò có ích và quan trọng cho quá trình 

phát triển các mô mạnh khỏe của bào thai. 

 

- Ngăn ngừa tình trạng nôn ói ở thai phụ: Vitamine B6 

có trong trái bơ có thể giúp làm dịu cảm giác buồn nôn 

và khó chịu ở bao tử của chị em trong suốt thời gian 

thai nghén. 

 

- Phòng tránh ung thư tuyến tiền liệt: Chất 

phytonutrient có trong trái bơ có tác dụng ngăn ngừa 

quá trình phát triển của các tế bào ung thư ở tuyến tiền 

liệt. 

 

- Tăng cường độ khỏe khoắn của hệ thần kinh và cơ 

bắp: Lượng kali chứa trong trái bơ giúp cân bằng các 

chất điện phân, giúp các cơ bắp hoạt động hiệu quả, 

đồng thời còn giúp tăng cường năng lượng cho hệ thần 

kinh và quá trình trao đổi chất trong cơ thể. 

 

- Ngăn ngừa bệnh vẩy nến: Theo các chuyên gia, chất 

dầu có trong trái bơ rất có ích trong việc điều trị các 

chứng bệnh về da như bệnh vẩy nến và chứng khô da. 

 

Theo Phụ nữ  

 

 
 

  

  
   Một thời để nhớ... 
 

Ba năm rồi không gặp 

Từ khi em có chồng 

Anh lang thang kiếm job 

Ðời trôi như những nhánh sông! 

 

Năm năm rồi không gặp 

Từ khi em lấy chồng 

Anh nay đã có job 

Ðời đẹp như những nhánh bông 

 

Mười năm rồi không gặp 

Từ khi em lấy chồng 

Anh nay đã có vợ 

Ðời đẹp như ... chim nhốt trong lồng! 

 

Hai mươi năm rồi không gặp 

Từ khi em lấy chồng 

Anh nay … đã thành thạo 

Nấu nướng và bế bồng 

 

Em bây giờ có lẽ 

Chắc ... khác nhiều hơn xưa 

Tóc xanh giờ đã điểm 

Vài cọng bạc lưa thưa .. 

 

Bốn mươi năm rồi không gặp 

Từ khi em lấy chồng 

Ðã xa nhau nghìn dặm 

Biết ... còn nhớ nhau không? 

 

Em bây giờ có lẽ 

Ðã … già nhiều hơn xưa!? 

Mổi chiều đi lễ Chúa 

Kéo theo lũ lâu la 

Cháu gọi em bằng Bà 

 

Anh bây giờ có lẽ 

Còn lại một chút yêu 

Chút thôi chớ không nhiều 

Tặng em làm kỷ niệm 

Của một thời mình yêu…. 

 

B  T n Tẩn 
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16 mẹo hay với kem đánh răng 
 

Hãy tự mách nhau một số công dụng của kem đánh răng trong cuộc sống hàng ngày. 

 

1. Mùa hè, vết bẩn và mồ hôi bám trên cổ áo và tay áo rất khó giặt, trước tiên đem quần áo ngâm rồi quết một lớp 

kem đánh răng lên trên, dùng bàn chải xát 1 - 2 phút và giũ lại bằng nước sạch, tiếp đó giặt như bình thường, áo sẽ 

đặc biệt sạch. 

 

2. Bôi một ít kem đánh răng lên giày da rồi đánh, giày sẽ sáng bóng. 

 

3. Vết mực và dầu bám trên quần áo cũng như đồ gốm sứ chỉ cần dùng thuốc đánh răng để cọ, vết bẩn sẽ biến mất. 

 

4. Đáy bàn là để nguội và bôi một chút kem đánh răng lên trên, tiếp đó dùng vải khô lau nhẹ, các vết gỉ sẽ bị loại 

bỏ. 

 

5. Dùng vải mềm chấm kem đánh răng và cọ vết ố bám trên ấm chén uống trà, cực kỳ hiệu quả. 

 

6. Tay sau khi rửa xà phòng vẫn còn mùi tanh, có thể khử bằng cách bôi một ít kem đánh răng xoa tay, dùng nước 

sạch rửa lại là được. 

 

7. Có thể dùng kem đánh răng thay kem cạo râu để cạo râu, vừa nhiều bọt lại thơm, không kích thích da, sau khi 

dùng còn có cảm giác mát mẻ. 

 

8. Dùng kem đánh răng chùi dụng cụ bằng đồng hoặc lau gương kính sẽ nhanh chóng sạch bóng. 

 

9. Khăn ướt chấm kem đánh răng có thể chùi sạch vết bẩn trên tường do bút bi hoặc bút sáp để lại. 

 

10. Bôi kem đánh răng lên những chỗ bẩn trên đồ gỗ, sau đó dùng khăn vắt khô lau sẽ sạch ngay. 

 

11. Bồn rửa mặt cũng có thể tẩy sáng bóng bằng kem đánh răng. 

 

12. Bôi kem đánh răng lên mắt kính, để khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch, để vào nơi râm mát phơi khô, 

kính sẽ trong suốt. 

 

13. Lấy một chút kem đánh răng bôi vào nách có thể khử bớt mùi hôi nách. 

 

14. Dùng kem đánh răng thay xà phòng tắm cho trẻ em để trị rôm sảy hoặc mụn nhọt. Trẻ sơ sinh không nên dùng 

nhưng có thể lấy một ít bôi vào chỗ đau, sau vài ngày sẽ khỏi. 

 

15. Nếu bị ong đốt, bóp một ít kem đánh răng và bôi để giảm đau hết sưng. 

 

16. Khi đi du lịch, nếu cảm thấy đau đầu chóng mặt, bôi một ít kem đánh răng lên huyệt thái dương sẽ tỉnh táo hơn 

nhiều vì trong đó có chứa đinh hương, bạc hà có tác dụng trấn tĩnh giảm đau. 
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Hội Ngộ 2011 – kỷ niệm 38 năm 
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Nam Cali 2012 - kỷ niệm 39 năm 
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