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HƯƠNG TRỜI  
   
Hôm qua em đi ngang đường. 
Để quên trong gió chút hương của trời. 
Sáng nay bạt ngàn lá rơi... 
Cùng lúc muôn thú cũng rời rừng xanh. 
Cá dưới nước cũng lội nhanh. 
Hết trong trời đất đều dành cho em. 
Trăng sao cũng bỏ màn đêm 
Mặt trời cũng lặng lim dim non đoài. 
Dòng sông kia cũng ngừng trôi... 
Cớ sao đứng lặng bồi hồi thâu đêm? 
 

Thiên Đức (Chicago) 
---------- 

 

T  Ì  N  H      X  Ư  A 
 
Nghe  như  có  tiếng  chân  bước  vội 
Có  phải  em  về  trên  lối  xưa ? 
Người  em  nhỏ  mùa  Thu  Hà  Nội 
Bỗng  hiện  về  từ  một  cõi  thơ… 
 
Từng  tuổi  dại  một  thời  quá  khứ 
Nụ  tình  xanh  anh  hái  trong  mơ 
Dáng  e  lệ  em  về  qua  cửa 
Môi  hồng  đào  mắt  biếc  đong  đưa. 
 
Thuở  thư  sinh  qua  thời  khói  lửa 
Người  chia  xa  tình  chẳng  chia  xa 
Giơ  tay  hái  một  chùm  trái  khổ 
Lòng  bồi  hồi  xót  tuổi  xuân  qua. 
 
Anh  trở  lại  con  đường  thuở  nọ 
(Ve  xôn  xao  phượng  đỏ  sân trường) 
Dìu  nhau  dưới  mưa  phùn  phố  cũ 
Tóc  phai  màu  thương  quá  là thương. 
 

Hoàng Song Liêm 
(Virginia) 

MÙA HẠ ĐI ĐÂU? 
 

Em đã về chưa? mùa Hạ của anh!  

Cho trái ngọt, cho trời xanh, phượng đỏ 

Trang lưu bút ngủ vùi trong sách cũ. 

Tiếng thong dong tu hú gọi ve sầu. 

 

Mùa Hạ của anh: đồng trống sông sâu. 

Đàn sáo vút cánh diều cao gió lộng. 

Sáng lội sông, chiều thẳng chân sút bóng. 

Đêm trăng vàng gởi mộng gái nguyên trinh. 

 

Mùa Hạ của em:  ửng đỏ bình minh .  

Sáng đạp xe rong, chiều về nấu nướng. 

Trưa cột tóc rủ nhau đi hái phượng. 

Mát sân trường áo mỏng ngọn nồm đông. 

 

Thế rồi  các em lần lượt theo chồng 

Thế rồi  các anh lên rừng đánh giặc.  

Kẻ ghét người thương, phe này phe khác. 

Thắng bại, tù đày rách nát tình  nhau. 

 

Về trường xưa: tiếng giảng giống ve sầu. 

Trai với gái bù đầu trang sách mở. 

Anh nhắm mắt hỏi thăm màu phượng đỏ:  

Mùa xuân qua rồi… mùa hạ bỏ đi đâu?... 

 

Lam Điền Nguyễn Thử 
(North Carolina) 



COÂ GIAÙO VIEÂN 
 vaø Anh Tröôûng Phoøng Thöông Nghieäp 

------------------------ 
 

   VUÕ NAM 
 

ăm 1979, sau khi về dạy trường cấp 1, 
2 xã A, huyện B được một năm, 
Hoàng nhận được lời mời dự lễ Tuyên 

Bố kết hôn của cô Du, giáo viên cấp 1. 
Thời ấy, tuổi từ hai mươi mốt đến hai mươi 
lăm, giáo viên nam nữ cặp bồ cặp bịch với 
nhau nhiều lắm, nhưng tất cả đều "tình 
trong như đã mặt ngoài còn e". E đây là vì 
không ai dám làm đám cưới, lễ Tuyên Bố 
gì cả. Cứ cặp nhau cho vui, còn chuyện lập 
gia đình cứ phải chờ. 
 Năm 1979 là năm Việt Nam đói rã rời 
ai cũng biết. Ở miền Đông Nam Phần của 
Hoàng còn đói bạo hơn nữa, vì do "ngăn 
sông cấm chợ", lúa gạo miền Tây nào được 
về đây. Thành ra vùng miền Đông này có gì 
ăn nấy: cơm, bo bo, nần, bắp, khoai mì, 
khoai lang, bột mì Liên Xô, chuối, ổi, vú 
sữa, mít, v.v... Cứ đói có gì đem nhét đầy 
bụng là được rồi. Không có gì khổ bằng 
những người giáo viên xa gia đình, dọn đến 
những nơi ở tập thể giáo viên, để làm nghề 
dạy học trong thời gian này. 
 May mắn cho Hoàng, nhà anh chỉ cách 
trường 5 cây số, nên anh vẫn sáng sáng trưa 
trưa xe đạp đi, về. Còn những thằng bạn 
người Bắc bảy mươi lăm, người miền 
Trung, Sài Gòn mới thật là khổ. Một tháng  
55 đồng, 13 ký gồm gạo ba bốn ký, còn lại 
là bobo và khoai mì. Tiêu chuẩn bồi dưỡng: 
đường nửa ký, sữa một hộp, lave hai chai 
(thỉnh thoảng mới có), nếu có xe Honda 

được thêm vài lít xăng (thỉnh thoảng mới 
có). Tiêu chuẩn như vậy ai cũng thấy là khổ 
rồi, vì bấy giờ phở bình dân, loại dở nhất, 
cũng đã ba đồng một tô. Còn ngon nhất thì 
thú thật lúc đó bọn giáo viên nghèo như 
Hoàng không có thằng nào dám thử. 
 Hoàng đi dạy học, sáng sáng được nhà 
cho một ít cơm trộn khoai vào trong lon 
Guigoz, trên mặt để một miếng cá chiên 
nhỏ. Đó là tiêu chuẩn ăn trưa. Bỏ lon 
guigoz vô cặp, đôi lúc Hoàng nhớ lại thời 
nhỏ, thấy các anh chăn bò, trưa trưa, ngồi 
dở mên cơm ra ăn, cũng tiêu chuẩn y chang 
như vậy. Đúng là giáo viên lúc này khổ 
bằng mấy anh chăn bò trước đó hai mươi 
năm. À quên, lúc đó mấy anh chăn bò ăn 
toàn cơm trắng, không có độn khoai lang 
khoai mì như bây giờ.  
 Buổi trưa sau giờ dạy học, trời miền 
Nam nắng quá, chưa có vợ con, nên Hoàng 
ít có lật đật đạp xe về nhà như những đồng 
nghiệp đã có gia đình. Anh ở lại, vào nhà 
ăn tập thể ăn trưa với các bạn giáo viên cho 
vui. Chiều, trời mát mới đạp xe về. Thú 
thật, lúc đó chỉ thấy mấy thằng bạn dân Sài 
Gòn này ăn mỗi  tháng có ba bốn lần cơm, 
còn phần nhiều là ăn bo bo, thậm chí năm 
bảy bữa, buổi trưa chỉ có ăn khoai mì luột 
chấm muối trắng! Nhưng phòng tập thể bên 
cạnh, dành cho các cô giáo, hình như các cô 
ăn tử tế hơn, vì nữ nên ít ăn, ít tốn, với lại 
các cô không có tiêu sài vụ cà phê, thuốc lá 
như đồng nghiệp nam, nên các cô còn tiền 
để mua gạo. 
 Khu tập thể có một chị công nhân viên 

N 
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tên Pho nấu cơm cho giáo viên. Nhưng chị 
chỉ nấu cho nam. Các cô giáo không muốn 
làm phiền chị, tự nấu riêng. Chị Pho quanh 
năm suốt tháng mặc bộ đồ bà ba đen, dù chị 
không phải dân trong rừng mới ra. Chị hút 
thuốc dấn liên miên, nhưng chị hay cười 
nên đưa nguyên hàm răng đóng khói vàng 
như những đàn ông hút thuốc lá ở nhà quê, 
và cứ trưa trưa chiều chiều chị đều cho giáo 
viên tập thể ăn món cá trít kho. Kho triền 
miên chiến. 
 Ăn xong mấy thằng thầy giáo rủ nhau ra 
quán đầu đường kêu nước đá nhận uống để 
cơ thể có thêm chút ít đường. Còn các cô 
giáo đời nào dám đi, dù tụi Hoàng có rủ cách 
mấy. Trái cây tráng miệng thì hình như rất 
hiếm thấy. Thỉnh thoảng có bác hàng xóm 
phụ huynh học sinh nào đó được mùa tốt 
bụng nấu cho nồi chè, thì lúc đó nam nữ giáo 
viên mới có dịp ngồi ăn chè chung.  
 
 Trở lại vụ mời « đám cưới ». Chị Du, 
lớn hơn tụi Hoàng năm sáu tuổi. Người 
miền Nam từ hồi nào đến giờ. Nhan sắc chị 
trung bình, được một điều chị hiền thục, từ 
tốn. Trong trường chị không nổi cũng 
không chìm. Không hiểu sao, đến lúc ấy chị 
vẫn chưa có chồng, trong khi tuổi chị 
thường các cô đã có chồng ít ra một hai 
năm rồi. 
 Thấy chị hiền, nhưng lanh, biết lo nên 
Ban Giám Hiệu và Công Đoàn trường cử 
chị lo về chuyện mua, lãnh nhu yếu phẩm 
cho công nhân, giáo viên. Thỉnh thoảng chị 
trực tiếp nhờ, hoặc trường phân công, 
Hoàng cũng đi lãnh hàng với chị ở Phòng 
Thương Nghiệp Huyện. 
 Vào căn nhà to lớn, thời trước dùng để 
cho Cảnh Sát Dã Chiến, như bao người 
khác, chị Du cũng phải xếp hàng để trình 
Sỗ Mua Nhu Yếu Phẫm. Ở bàn ngồi, anh 

cán bộ tuổi trung niên, tên Hải, người Bắc 
mới vào Nam sau ngày ba mươi tháng tư, 
đang duyệt sổ sách để ký giấy cấp hàng. 
Nước da anh ngâm đen, má anh hõm, 
nhưng hàm răng trắng. Trông anh cũng 
được. Không đẹp không xấu. Anh hiền, 
không hách dịch, tra hỏi. Thời này, ghế 
ngồi này hái ra tiền. Sữa, đường, bột ngọt, 
bột mì…dư, tồn kho. Nhứt thương nghiệp, 
nhì…gì ? Lâu quá rồi, quên mất !  
 Sổ được duyệt xong, Hoàng và chị Du 
đi đến kho để lãnh hàng, khệ nệ chở về 
phân phát cho giáo viên. Mồ hôi chị Du lấm 
tấm trên trán, thấm trên áo bà ba. Về đến 
trường chị sắp đồ đạc ra trên bàn. Khổ nhất 
là thấy các chị ra chia từng phần nửa ký 
đường và những nhúm bột ngọt. Hai mươi 
lăm giáo viên là hai mươi lăm bịch nửa ký 
đường và hai mươi lăm nhúm bột ngọt. 
Đường cát còn dễ chia, chớ bột ngọt thật 
khó vô cùng, ly ti, chẳng lẽ đếm từ hột. 
Nhưng được tiếng là giáo viên miền Nam, 
ngày đó, dù phải chịu cảnh mới, Quốc 
Doanh, bao cấp, tem phiếu, nhưng không ai 
vì một chút đường một chút bột ngọt mà lời 
qua tiếng lại. Cùng một cảnh bên trời lận 
đận, thương nhau không hề ai nỡ vì một 
chút miếng ăn do nhà nước ban phát mà 
gây gổ với nhau. Lãnh 1 hộp sữa thì lúc nào 
Hoàng cũng bán để lấy tiền xài chỉ trừ khi 
nào trong nhà có người bịnh, lãnh xăng thì 
để dành cho chiếc xe Honda cũ khi cần 
chạy, còn thỉnh thoảng họa hoằn được 2 
chai lave loại trái thơm, con cọp, thì Hoàng 
cho ông già để gọi là “trả hiếu“. Nửa ký 
đường cát thì giao cho bà già. Công cha mẹ 
làm lụng nuôi con ăn học, giờ ra đi làm 
cũng phải có gì trả hiếu cho ông già. Nhưng 
ba cái cho này như muối bỏ biển. 
 Hôm dự lễ Tuyên Bố ở nhà chị Du, lần 
đâu tiên Hoàng mới biết nhà chị. Nhà 
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không xa đường cái lớn, nhưng muốn vào 
phải đi trên bờ đê ruộng. Bờ đê này để đi bộ 
chớ không phải để đi xe đạp, xe gắn máy. 
Lạng quạng, không chú ý có thể bị trược 
chân ngả xuống vì đường trơn trợt. Ruộng 
mùa này vừa cấy xong, nước săm sắp, màu 
mạ xanh tươi. Ngôi nhà chị là căn nhà nhỏ 
lợp tôn, vách dán. Chị sống với một mẹ già. 
Cha chị mất đã lâu. 
 Đã nghe về người chồng tương lai của 
chị Du, nên tụi này không mấy ngạc nhiên 
khi gặp đôi vợ chồng đang đứng trước nhà 
đón chào khách. Chồng chị Du là anh Hải. 
Nghe nói bây giờ anh làm trưởng phòng 
Thương Nghiệp Huyện, không biết ngày 
trước khi ngồi ký sổ Nhu Yếu Phẩm anh có 
chức vụ gì ? Có lẽ vì cứ đi mua hàng hàng 
tháng cho trường nên anh chị có dịp gặp 
nhau, phải lòng nhau. Bây giờ, khi anh 
đứng Hoàng mới thấy anh có dáng cao, 
người ốm, nhưng rắn chắc. Hôm Lễ Tuyên 
Bố anh mặc chiếc áo trắng cụt tay, quần 
Tây màu xanh da trời. Giày Sandal mủ, 
màu trắng ngà. Nhìn anh đúng là cán bộ. 
Còn chị Du mặc chiếc áo cưới màu đỏ, có 
những vân chỉ màu vàng kim tuyến, đầu đội 
mũ “Trưng Trắc, Trưng Nhị“. Lần đâu tiên 
thấy mặt chị có phấn hồng, mắt chị kẽ 
đường viền đen. Hôm đó thấy chị đẹp hẳn 
ra. Không biết bỡi nguyên nhân gì nhưng 
trông chị có vẻ e thẹn trong ngày cưới. Anh 
Hải cũng vậy, nhưng anh nén vẻ e ngại 
bằng cung cách lịch sự, cười nói cỡi  
mở với bạn bè của vợ.  
 Ngày đám cưới không thấy ai là thân 
nhân của anh từ Bắc vô. Hôm ấy quan 
khách ăn đám cưới với bánh ngọt, nước trà, 
sau khi cô dâu chú rể đứng trước bàn thờ có 
hình ông Hồ để tuyên bố gì đó. Đám cưới 
đơn giản, đánh dấu ngày anh Hải, chị Du 
thành vợ chồng. 

 Hai mươi mấy năm sau, nghe kể lại, chị 
đã nghỉ dạy học lâu rồi, làm nghề bán quần 
áo cưới trong căn nhà khá lớn của hai vợ 
chồng tậu được ở một góc đường, ngoài thị 
xã. Cũng mừng cho chị. Rồi sau đó nghe 
nói, thị xã phá nhà hai bên đường để làm 
đường lớn, nhà chị Du bây giờ có bề ngang 
mười mét nhưng bề sâu chỉ có bốn mét. 
Như cá lẹp. Anh Hải hay cằn nhằn : Mấy 
bố bây giờ, cứ được cho đi tham quan ở 
Sin-Ga-Po, thấy xứ người ta làm sao thì về 
cứ y như thế mà làm. Mở đường cho lớn, 
làm nhà dân chẳng ra làm sao ! 
 Trong trường cấp 2 của Hoàng bấy giờ 
đã có anh giáo viên trẻ người Bắc vừa từ 
Bắc vào, tên Quân. Quân hiền hậu, hoà 
đồng. Không thấy Quân một lần khoác lác, 
khoe khoang về Xã hội chủ nghĩa ngoài 
Bắc. Giáo viên trong trường cũng đầy 
người Bắc 54, nên Quân hoà đồng rất dễ 
dàng, nhất là  món “cầy tơ“ thì các anh này 
hoà đồng lẹ nhất. Gặp Thời, giáo viên từ 
miền Hố Nai Gia Kiệm, hai anh này họp lại 
chủ trì những lần làm thịt chó ngay tại 
trong nhà tập thể giáo viên vào những buổi 
tối. Dưới ngọn đèn dầu tù mù (những khi bị 
cúp điện) món chó luột chấm muối cũng 
làm cho đám giáo viên ham thịt chó vui 
như có ngày hội nhỏ. 
 Thời gian này đất nước Việt Nam nghèo 
lắm. Tận cùng bằng số. Nhưng niềm vui vẫn 
đến. Giáo viên, học sinh vẫn cười và tình 
yêu vẫn nở. Yêu nhau nhưng không ai muốn 
cưới nhau. Nhìn về tương lai ai cũng sợ. 
Mình ăn bo bo, khoai, bắp được rồi, lấy nhau 
có con lấy gì cho con bú, con ăn. 
 Nhưng chính những anh giáo viên 
người Bắc 75 có lẽ là những người mang lại 
quan niệm sống mới cho các giáo viên miền 
Nam cũ. Các anh các chị thấy rất vui. Có lẽ 
những năm tháng ngoài Bắc khó khăn hơn 



Con đi đánh giặc mười năm nhiều, miền Nam hiện tại đối với người 
miền Nam thì khổ thật, nhưng với họ đã là 
thiên đường nho nhỏ rồi. Họ tươi vui, ít tỏ 
ra sầu não. Một anh bạn hơi lớn tuổi, cán bộ 
người Bắc làm ở Phòng Giáo Dục Huyện, 
khi thân đã có lần tâm sự với Hoàng: Ở 
ngoài Bắc tớ cũng làm trong Phòng Giáo 
Dục. Cứ lập phương án, cứ đề nghị…thế là 
có tiền tiêu. Tụi mày cứ như thế. Anh rất 
vui và tỏ ra rất là dân chịu ch.. ơ..i! Người 
như anh bạn này đâu có gì để mất, bây giờ 
lại có thêm, không vui sao được. 

Không bằng…. 
 Giọng Quân ngâm nghe lảnh lót. Theo 
Hoàng, anh trưởng đoàn thực tập ca vọng 
cổ là muốn chơi trội, còn Quân, ngâm thơ, 
là tiếng lòng thật của Quân khi nghĩ về 
người mẹ còn ở trên đất Bắc. Khi ngâm, 
mắt Quân mơ màng hướng về phía xa, 
giọng Bắc trong trẻo, khi ngâm nghe rất lạ, 
rất thống thiết. Kể từ hôm đó trong trường 
mọi người mới biết ngoài tài làm thịt chó, 
Quân còn có tài ngâm thơ. 

 Một hôm trường của Hoàng đón một 
đoàn khoảng 15 giáo sinh về thực tập. 
Trường đón đoàn thực tập về là chuyện 
bình thường, nhưng lần này người dẫn đoàn 
là một giáo viên người Bắc, dạy môn vẽ ở 
trường Cao Đẳng Sư Phạm của tỉnh. Anh 
đẹp trai, lanh lẹ, miệng mồm. Nhưng vài 
ngày sau thì trong trường nếu chút để ý, ai 
cũng nhận ra ngay: anh đang theo đuổi cô 
giáo sinh người Nam rất đẹp đang có mặt 
trong đoàn thực tập. Tình Bắc duyên Nam. 
Chắc vì vậy nên anh xin làm trưởng đoàn 
này. Nhìn cô lúc đó không thua gì ca sĩ 
Băng Châu của năm 72.  Anh chìu chuộng 
săn sóc cô rất mực. Hôm đoàn thực tập sinh 
hoạt văn nghệ với giáo viên trong trường, 
anh làm giáo viên trường Hoàng kinh ngạc 
khi anh đứng lên đóng góp bằng hai câu 
vọng cổ. Anh ca nghe cũng được, nhưng 
chắc hôm đó anh muốn ca cho “cô giáo 
sinh của anh“ nghe thôi. Bọn Hoàng, ai 
thích cũng đóng góp màng ca, kể chuyện, 
cho vui trong ngày họp mặt.  

 
 Hai mươi mấy năm sau, nghe kể lại 
Quân về Bắc cưới vợ đem vô Nam, sinh 
con. Quân vẫn đi dạy học, lên làm hiệu phó, 
vợ ở nhà nuôi heo. Cuộc sống bình yên. Từ 
nơi cách xa quê nhà vạn dặm, Hoàng hy 
vọng và cầu mong vợ chồng Quân sẽ có 
được cuộc sống vui trên đất mới, miền 
Nam, mà anh đã làm đơn xin vào công tác 
dạy học, sau ngày đất nước không còn 
chiến tranh Nam Bắc./. 

Vũ Nam 
(Germany) 

 

 Nhưng anh trưởng đoàn này không qua 
mặt được giáo viên Quân, cũng người Bắc, 
về môn văn nghệ. Hôm đó Quân ngâm thơ. 
Về bài thơ, Hoàng còn nhớ vài câu như sau: 
Con đi trăm núi nghìn khe 
Không bằng khó nhọc đời Bầm sáu mươi. 
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TÌNH MUỘN, 
 
Em con gái miền Nam ven sông Hậu 
Sông nước hữu tình chiếc áo bà ba 
Mái tóc huyền thấp thoáng ngang bờ dậu 
Nón lá che nghiêng màu áo hoa cà... 
 
...Anh thương em cô Nam kỳ chân thật 
Dù trăng mật chẳng hề có bao giờ 
Hội ngộ tình cờ sao lòng vương vấn 
Thao thức từng đêm phai ánh trăng mờ. 
 
Hồn bâng khuâng bao lời thơ êm dịu 
Dìu anh về mộng mỵ thuở xuân xanh 
Mưa nắng cao nguyên làm sao em hiểu 
Cánh bướm ngẩn ngơ tà áo mong manh. 
 
Gởi về em tình đơn phương nồng ấm 
Hạnh phúc tư duy trìu mến tâm hồn 
Đêm anh mơ dáng đơn sơ đầm thắm 
Thương tiếc cuộc đời vội chớm hoàng hôn. 
24-2-12 

ĐT Minh Giang 
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 THƯƠNG PHẾ BINH 
 

Anh nằm trong bệnh viện 
Người thương binh bảy lăm 

Khi Việt cộng nhào tới 
Đuổi anh ra đường nằm 

 
Thấy qúa nỗi tội tình 
Cùng anh em một mẹ 

Sao lại cư xử thế? 
Khi đất nước hoà bình 

 
Những người trai phế binh 

Ai gây nên tàn phế 
Khiến tay cụt chân què 

Trông thầm thương nhỏ lệ! 
 

Cuộc sống họ ngày nay 
Không xe lăn bò lết 

Sống lây lất kiếp người 
Chỉ chờ mong được chết. 

 

Duy An Đông 

 

 

 

PHONG  NHA 
 
 

Nước  tươi hồng như tấm lòng Son. 
Như người mẹ vừa lau nước mắt. 

Kẽ  bàng như nét mi cong. 
Cô lái đò che mặt. 

 
Như đại khủng long, núi đá trơ mình 
Che dấu sông ngầm nàng tiên kỳ vĩ.. 

Cát trắng gió lồng sóng vờn thạch nhũ 
Thăm thẳm mờ hơi sương. 

 
 

 
Phong Nha xưa,Vua chúa cũng lên đường. 
Lời hịch Cần vương gió gầm lá rụng. 

Còn vang vọng nhát gươm chém tướng. 
Ánh chớp ngời núi sông. 

 
Cô gái gát giầm mở khăn cười mỉm 

Cuối hè–hoa phượng gần xa... 
Lữ khách lên thuyền nhìn mây giã biệt. 

Lòng còn vương Phong Nha. 
 

Lam Điền Nguyễn Thử      



 GÖÛI NGÖÔØI... 
THIEÂN THU 

 

Tieåu-Thu 
 

Tú vừa đọc xong bài tùy bút của một 
anh bạn mới gia nhập vào nhóm "Đời 

Sống Vui" trên Net.  Thấy anh tả cô giáo dạy 
văn suốt những năm Trung Học ĐNC lâm ly 
quá. Tình yêu của những cậu con trai mới lớn 
dành cho cô giáo đẹp đài trang, quý phái, có 
nụ cười hút hồn khiến Tú đã cười dòn và đặt 
câu hỏi với anh bạn "thế cô giáo đẹp nghiêng 
nước nghiêng thùng của anh bây giờ ra sao 
rồi?". Chưa có hồi âm thì Tú đã thấy váng đầu, 
cặp mắt nặng trĩu. Cơn buồn ngủ ập đến. 
Nàng để máy y nguyên, đứng lên vào phòng 
ngủ, định ngả lưng một tí rồi trở ra tiếp tục. Từ 
khi về hưu, mỗi ngày liên lạc với các bạn khắp 
năm châu bốn biển trên mạng là cả một thú 
vui không thể thiếu. Nó mang lại cho Tú 
những tiếng cười, những xúc động dạt dào, 
những tiếc nhớ bâng khuâng khi cả bọn nhắc 
lại chuyện xưa. Cái thời còn mài đũng quần 
trên băng ghế nhà trường. Tiểu học, Trung 
học rồi Đại học. Cả kỹ niệm của những người 
bạn mới quen cũng khiến nàng xao xuyến như 
của chính mình. Ngày xửa ngày xưa, con bạn 
thân tên Thảo đã phán "mày nhạy cảm, hay 
thương vay khóc mướn như thế, cuộc đời sẽ 
khổ dài dài đấy em ạ". Đã biết, nhưng trời sinh 
ra tao như thế. Biết làm sao hơn! 
 Bây giờ đang giữa mùa đông. Ngoài 
trời tuyết đang lất phất bay. Những cây 
thông phủ đầy tuyết, cảnh vật đẹp như 
tranh. Trong nhà sưởi ấm, nhưng phòng 
ngủ một phần nằm trên nhà xe nên hơi 
lạnh hơn những phòng khác. Tú chui vào 

lớp chăn êm, nhắm mắt và cảm thấy khoan 
khoái. Nhất là cái lưng mấy hôm nay đau 
nhừ. Giấc ngủ đến êm như ru. Nhưng quái 
lạ, cơn mơ của nàng kèm với những giọt 
mưa thánh thót. Mưa chứ không phải tuyết. 
Tú thấy vợ chồng nàng đi ăn với một cặp 
bạn từ xa đến chơi. Cộng thêm một người 
bạn già rất thân, ở cách nhà nàng không 
xa. Đi bộ khoảng mươi phút. Vợ chồng 
nàng xem anh Nam như ông anh trong 
nhà. Thả anh Nam và Tú xuống trước cửa, 
chồng Tú lái xe đưa cặp bạn về nhà người 
bà con của họ. Không hiểu sao Tú lại 
không đi theo họ nhỉ? Trong giấc mộng 
thường có những chi tiết lạ lùng, không thể 
giải thích được. Thì là mơ mà!  
 Anh Nam và Tú đi vào nhà vì anh muốn 
đi nhờ toilette. Anh trở ra đòi đi bộ nhưng 
Tú bảo để em lái xe đưa anh về. Trời còn 
mưa anh đi bộ sẽ ướt hết. Cả hai đi vòng 
bên hông nhà để ra sân trước, nơi chiếc xe 
của Tú đậu trên driveway.  
 Tự nhiên Tú thấy anh Nam và nàng đi 
bên hông một căn biệt thự đồ sộ. Con 
đường rộng thênh thang. Cơn mưa đã dứt 
và mặt đất mịn như nhung. Cây cối từ trong 
biệt thự vươn ra ngoài, sum xuê. Này là 
cây dừa lá xanh tươi hơn hớn. Những cành 
bông giấy quấn quýt quanh thân cây dừa 
màu xám trắng, hơi nghiêng cao vút, lặt lè 
những chùm bông đỏ tươi. Tú đứng lại 
trầm trồ chỉ cho anh Nam xem. Còn than 
sao cây bông giấy nhà em mãi không trổ 
bông. Này là cây vú sữa khoe mặt lá phía 
bên trái màu nâu non, quả còn xanh bóng 
đong đưa, đong đưa. Thấp hơn là những 
tàu lá chuối non. Ôi, cái màu xanh đọt 
chuối Tú vẫn còn mê tít cho đến tận bây 
giờ. Đi sóp, thấy áo màu đọt chuối là Tú sẽ 
cầm lòng không đậu! Đi một đổi, nàng 
không thấy xâu chìa khóa. Tú nhớ đã lấy 
nó ra khỏi xách tay rồi mà. Nàng nói anh 
Nam cứ đi trước và quay trở lại nhìn xuống 

T
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mặt đường tìm xem có rớt ở đâu đó không. 
Nhưng buồn cười là nàng tìm thấy hai cái 
cắt móng tay trước khi thấy xâu chìa khóa. 
Tú quay người tiếp tục đi, nhưng có một 
người đàn ông tay xách cặp da vượt qua 
mặt nàng. Bỗng ông ta quay lại, cười: " Cô 
bé bỏ lớp học đi chơi đấy à?" Tú cười dòn 
"Tôi không nghĩ là mình còn trẻ đến như 
thế đâu!". Tiếng cười trong veo, dòn tan 
như thủy tinh khiến nàng kinh ngạc. Rồi 
như một phép lạ, Tú bỗng thấy mình mặc 
chiếc áo đầm màu xanh cẩm thạch, may ở 
tiệm Đức Hạnh, trước trường Marie Curie 
năm Đệ Nhất. Chiếc áo đầm kiểu đơn sơ, 
trang nhã, có cái nơ to trước ngực. Và mái 
tóc ngắn kiểu Sylvie Vartan. Mặc hôm Noel 
năm đó, chị Tố, chị con bạn thân cùng lớp 
đã khen "trông Cẩm Tú rất xinh".   
 Anh Nam đã mất hút, Tú thấy mình đi 
song song với người đàn ông. Ông ta nói 
"Hôm nay tôi đi làm. Lâu quá không đến 
Quốc Hội " Tú thấy mình kêu lên "Ô! Thì ra 
ông là một Dân Biểu" (thật buồn cười. Thấy 
cả ông Dân Biểu trong giấc mơ. Đã nói 
trong mơ thường có những chi tiết kỳ quái 
mà!). Đột nhiên ông Dân Biểu dừng lại 
"Cho tôi ngắm cô bé một chút được 
không?". Sao không? Tú thấy mình đứng 
tựa vào bờ tường. Một chân co lên, trong 
tư thế như người mẫu chính hiệu. Đúng là 
xem tạp chí mãi cũng nhập tâm. Ông ta 
ngắm Tú và nàng cũng ngắm lại ông ta kỹ 
hơn. Bỗng dưng Tú cảm thấy chới với. 
Khuôn mặt đó, khuôn mặt người đàn ông đi 
song song với nàng, nói chuyện với nàng 
nãy giờ mang đường nét của ai đó, rất 
quen. Cái người đã làm con tim non nớt 
của nàng tan nát ngày nào. Sơn! Phải rồi. 
Người đứng đối diện với nàng, trong bộ 
complet màu sáng, cắt khéo, tay cầm cặp 
da chính là Sơn của những ngày tháng cũ. 
Sơn trong mộng của con bé lớp đệ tứ ngây 
thơ (mà hình như của cả đám nữ sinh thời 

ấy). Nhưng khoảng cách tuổi tác đã không 
cho chàng cúi xuống nhìn những con bé 
ranh (lời của chàng ngày đó) đang thầm yêu 
trộm nhớ ông Trưởng ty Kinh tế trẻ tuổi 
(ngoài ba mươi. Cái tuổi thu hút những con 
bé choai choai như nam châm hút sắt), đẹp 
trai. Vì thế Sơn yêu chị Xuân, bà chị họ góa 
chồng rất sớm của Tú. Chị Xuân đẹp mơ 
màng với làn da trắng muốt, thân hình gái 
một con nẩy nở khêu gợi và cặp mắt trữ tình 
ướt rượt, cộng thêm cái đồng tiền nhỏ xíu 
bên khóe miệng khiến nụ cười chị thêm thập 
phần duyên dáng. Anh chị yêu nhau đắm 
đuối. Nhưng gia đình anh dưới Sài Gòn 
không cho phép họ lấy nhau. Anh là con 
trưởng, học hành thành đạt và đẹp trai như 
Phan An Tống Ngọc. Ăn nói lại duyên dáng, 
thu hút người nghe (nhất là phái nữ). Tú tin 
rằng bà mẹ anh thế nào mà chẳng có vài 
mối đã ngắm sẵn cho cậu con trai cưng. 
Những cô con gái Bắc kỳ yêu kiều, yểu điệu 
và tinh khôn. Nhưng anh đã yêu chị Xuân 
của Tú. Một gái góa Nam kỳ. Đẹp nhưng ăn 
nói lại mộc mạc, thật thà như ruộng, như 
vườn miền Nam thấm đẫm phù sa nơi chị 
đã sinh ra. Tình yêu khó mà lý giải tại sao? 
 Năm đó chị Xuân hăm sáu và Tú mười 
lăm. Những chàng trai cùng lứa đối với Tú 
cũng là những đứa nhãi ranh, giống như 
bọn Tú trong mắt anh Sơn. Những cánh 
thư xanh đỏ đã bị con bé xé nát không 
thương tiếc. Những lời tỏ tình ngây ngô chỉ 
được đáp lại bằng ánh mắt lạnh tanh và nụ 
cười ngạo nghễ. Không phải Tú yêu anh 
Sơn vì những túi kẹo, chocolat anh mua từ 
Thái Thạch Sài Gòn, hối lộ để con bé 
chuyển thư từ và những lời hò hẹn của hai 
anh chị. Bởi vì "Biết làm sao định nghĩa 
được tình yêu. Có nghĩa gì đâu một buổi 
chiều..." Con bé yêu anh Sơn vì thấy tim 
mình đập rộn ràng mỗi khi gặp anh. Một lời 
khen vu vơ "hôm nay Tú xinh quá. Màu áo 
thật hợp với Tú. A, Tú vừa cắt tóc phải 
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không? Đẹp lắm..." cũng khiến mặt con nhỏ 
hồng lên vì hạnh phúc và nó có thể nhớ 
mãi câu nói ấy rất nhiều ngày trong niềm 
vui tuyệt vời. Đôi khi ngồi trong lớp Tú 
phóng tầm mắt qua cửa sổ, nhìn mông lung 
và cười ngu ngơ khiến con Thảo ngồi bên 
cạnh phải thốt lên "nhỏ này sao vậy? Mày 
điên à. Sơ Marie đang chiếu tướng mày 
kìa." để kêu réo hồn phách Tú đang bay lạc 
đâu đó trở về hiện tại. 
 Những lời kể lể của chị Xuân về anh 
Sơn, nhất là sau những lần hò hẹn, được Tú 
lắng nghe trong sự thích thú lẫn khổ đau. 
Con bé ước gì mình già hơn vài tuổi. Biết 
đâu, ừ biết đâu nhỉ? Tú ngây thơ quá. 
Không sành điệu và hấp dẫn như chị Xuân. 
Tú từng bắt gặp những tia nhìn đầy ham 
muốn của cánh đàn ông ném lên người chị 
Xuân. Gái một con trông mòn con mắt. Thảo 
nào! Nhưng Tú không ghét chị vì đời chị thật 
bất hạnh. Mới lấy chồng được năm năm thì 
anh tử trận, để lại chị một mình với đứa con 
vừa lên ba. Chị đi làm ở Tòa Hành Chánh 
mới gặp anh Sơn. Anh chị vẫn yêu nhau 
đắm đuối và con tim non nớt, mới biết yêu 
lần đầu của Tú vẫn tiếp tục thổn thức vì anh. 
Chừng như không ai có thể thay thế được. 
 Bỗng một hôm, chị Xuân kêu Tú ra sau 
vườn, chị khóc nức nở khiến Tú linh cảm có 
chuyện không hay. Con bé tái mặt hỏi dồn 
"Có chuyện gì vậy chị? Anh Sơn bị gì hay 
sao?" Chị Xuân nói trong nước mắt "Chị có 
bầu rồi Tú ơi. Anh Sơn về Sàigòn nói cho bố 
mẹ anh biết để xin cưới chị. Không ngờ hai 
ông bà nổi trận lôi đình, càng phản đối quyết 
liệt hơn. Mẹ anh nhờ người chạy chọt ở Bộ 
Kinh Tế để đổi anh về Sàigòn. Bà còn dọa 
tự tử nếu anh Sơn lấy chị. Anh ấy cũng 
đang khổ tâm lắm!". Tú nhìn chị Xuân khóc 
mà lòng đau như cắt, nhưng đầu óc còn quá 
ngây ngô trước những chuyện éo le của 
cuộc đời, Tú chỉ biết nghe và an ủi, chứ biết 
lời nào để khuyên chị đây?! Tú giận anh 

Sơn lắm. Tình yêu là như vầy sao? Anh yêu 
mà không dám nhận trách nhiệm à? Tú hằn 
học lên án anh, nhưng chị Xuân cắt ngang 
"Gia đình anh có tiếng tăm. Giá như chị còn 
con gái thì không nói chi em à. Chị đã có 
con riêng, bây giờ lại..." Chị không đủ sức 
hết lời khiến Tú càng sôi máu, chỉ muốn 
chạy kiếm anh Sơn để mắng cho một trận 
nên thân. Chị Xuân lau nước mắt, cười héo 
hắt "Đàn bà thiệt thòi vậy đó. Tú nhìn gương 
chị rồi ráng mà giữ thân nha". Đúng. Sau 
này Tú cũng nghiệm ra rằng, khi một cuộc 
tình đổ vỡ, chỉ có đàn bà là thiệt thòi! Như 
chị Xuân của cô. Ơi, Chỉ còn biết ngậm ngùi! 
 Sau khi anh Sơn rời nhiệm sở để về 
Sài Gòn, chị Xuân tự ý phá thai mà không 
cho anh hay và đau một trận thừa sống 
thiếu chết. Bao nhiêu thư anh Sơn gửi lên, 
chị đều trả về hết. Không đọc bức nào. Chị 
muốn đào sâu chôn chặt mối tình đầy bất 
hạnh vào quá khứ. Nhưng Tú thì không thể 
quên anh. Trong lòng con bé, hình bóng 
anh Sơn vẫn tràn đầy. Vẫn giận và vẫn yêu 
quyết liệt. Cả những năm sau này. Mười 
sáu, rồi mười bảy, mười tám...Tú vẫn 
không yêu được ai ngoài anh Sơn. Một 
hôm, bức ảnh anh Sơn chụp chung với chị 
Xuân và Tú hôm đi Picnic ở Paradise, từ 
quyển Vạn vật rớt ra. Thảo nhanh tay lượm 
được. Sau khi xem xong, nó nhìn Tú trân 
trân, miệng lắp bắp " Tú. mày vẫn...mày 
vẫn..." và Tú đã buồn bã gật đầu "Ừ. Tao 
vẫn chưa quên!". Thảo nhìn Tú bằng cặp 
mắt thương hại, thở dài "Mày điên quá. 
Chắc anh ấy lấy vợ từ lâu rồi". Tú cũng 
cười héo hắt như chị Xuân ngày nào "ừ, 
chắc tao điên thật!". 
 Vậy mà nàng đã gặp lại anh Sơn. Lúc 
Tú xuống Sài Gòn học năm chót Tú Tài. 
Một hôm cuối tuần lang thang một mình ở 
phố Lê Lợi, nàng đang định ghé vào tiệm 
sách Khai Trí thì gặp anh đi ngược chiều. 
Vẫn dáng dấp đó. Mái tóc bồng bềnh, đôi 
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mắt sáng toát đầy vẻ thông minh, nụ cười 
với hàm răng trắng đều vẫn lôi cuốn.Và cái 
cằm chẻ như tài ciné Rock Hudson. Tú 
lúng túng khi gặp lại anh. Mình đang mừng 
hay đang giận nhỉ? Tú thấy mình đang 
mừng hơn là giận. Anh Sơn nhìn Tú trong 
tà áo dài tơ tằm óng ả, tấm tắc "ra dáng 
tiểu thư lắm rồi đấy." và anh cười, đôi mắt 
ấm áp. Tú muốn tỏ ra giận dữ, hoặc ít nhất 
cũng lạnh lùng, nhưng con tim phản chủ lại 
reo vui và đôi má lại hồng lên niềm hạnh 
phúc. Y chang như thuở còn là một con bé 
ngu ngơ khờ dại. Tú giận mình nhưng 
không ngăn được nụ cười đang tự động nở 
trên  môi. Nàng e ấp nhìn anh "Lâu quá 
mới gặp lại anh Sơn". Anh vồn vã mời Tú 
ghé tiệm kem gần đó với anh. Nàng ngần 
ngại nhưng cuối cùng cũng nhận lời. Yên vị 
rồi anh Sơn mới nói "Anh chỉ sợ Tú không 
thèm nhìn mặt anh nữa chứ!". Tú cười mím 
chi không trả lời, nhưng than thầm "Đúng. 
Đó là điều đáng lý em nên làm. Nhưng trời 
ơi, sao con tim không chịu nghe lời của 
khối óc vầy nè? Nó mất quyền điều khiển 
rồi chăng? Chị Xuân ơi, tha lỗi cho em".  
 Tú thật sự ngạc nhiên khi nghe anh nói 
vẫn chưa lập gia đình. Ngạc nhiên và hài 
lòng. Ít nhất anh không đến nỗi "gian ác" 
như Tú nghĩ. Bắt đầu từ đó nàng nói 
chuyện với anh cởi mở và thoải mái hơn. 
Khi biết chị Xuân đã tái hôn với một người 
sĩ quan trợ y từ trong Nam đổi lên làm việc 
trên đó, đôi mắt anh thoáng buồn, nhưng tỏ 
ra mừng cho hạnh phúc của chị. Tú hỏi sao 
anh chưa lập gia đình? Anh Sơn nhìn Tú, 
cười lấp lánh "Vì anh chưa gặp được 
người có thể làm con tim anh...thức dậy." 
Tú nhìn anh, hỏi khẽ khàng "Anh vẫn chưa 
quên chị Xuân em?" Anh nhìn xuống ly 
kem, như cố tìm một hình ảnh nào trong đó 
"Anh không quên Xuân. Nhưng dù gì thì 
chuyện đã qua, nhớ chỉ đau lòng. Anh cố 
quên để sống em ạ" Anh Sơn chợt ngước 

lên nhìn Tú, cười cười "Thôi đừng nhắc 
chuyện của anh. Kể anh nghe về Tú đi. Ba 
năm rồi chắc có nhiều thay đổi phải không?" 
Tú ngượng ngùng "Em vẫn vậy. Ăn và học. 
Học rồi ăn. Chẳng có gì thay đổi cả". Anh 
Sơn cười hớn hở "Vậy thỉnh thoảng anh 
vào Ký túc xá đón Tú đi chơi nhé. Phải thay 
đổi chứ. Ăn rồi học mãi cũng chán phải 
không?" Thật tình Tú không biết mình nên 
nhận lời hay từ chối? Cái đầu bảo từ chối, 
nhưng con tim lại phản đối kịch liệt. Nó bảo 
nàng phải nhận lời. Thấy Tú có vẻ ngần 
ngừ, anh Sơn tấn công "Tú ngại gì? Anh 
chẳng từng là ...anh rể hụt của em hay 
sao? Anh còn có bổn phận phải chăm sóc 
Tú nữa đấy. Không lôi thôi gì cả. Chúa 
Nhật tới anh đến đón Tú đi ăn, rồi đi Ciné. 
Bây giờ anh có việc phải đi. Tuần tới nhớ 
chờ anh lúc 11 giờ đấy nhé".  
 Thế là nàng không có cơ hội từ chối. 
Mà thật ra, Tú có ý muốn từ chối không 
nhỉ? Nhìn theo dáng Sơn xa dần, Tú bỗng 
thấy xót xa, thương cho mình. Hình bóng 
anh vẫn còn đầy ắp trong tim. Chỉ là nàng 
đã khóa nó lại tạm thời. Giờ có cơ hội 
chúng tuôn ra không kịp giữ. Tú tự trào 
"Đúng là tình thiên thu!" Ôi chao là cải 
lương, là ngốc, là điên...nhưng khổ nỗi 
không sai mảy may. Tình đầu là tình thiên 
thu! Một nhà thơ nào đó đã nói như vậy. Vì 
thế những cuối tuần, dù không muốn, 
nhưng trong lòng con bé vẫn có chút mong 
đợi người ấy ... đừng quên! 
 Những lần đi chơi với Sơn thật vui, 
nhưng về lại lưu xá thì buồn thê thảm. Tú lo 
lắng. Mẹ biết được thì chết chắc. Anh Sơn 
chẳng phải là tên tội đồ đối với gia đình 
nàng là gì. Sự phản bội của anh khiến chị 
Xuân suýt chết. Đối với bà, đàn ông Bắc kỳ 
đồng nghĩa với ... đểu cán. Bà không thích 
Tú quen với con trai Bắc. Biết Tú yêu anh 
Sơn thì... Nàng không dám tưởng tượng tới 
hậu quả chẳng có gì sáng lạn!  
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 Có lần anh Sơn hỏi sao không thấy Tú 
mặc đầm? Nàng ra Mỹ Châu mua một khúc 
đũi mềm màu xanh cẩm thạch. Nhờ cô bạn 
cạnh phòng, học Marie Curie dẫn ra tiệm 
Đức Hạnh may. Kiểu áo giản dị, cổ tròn 
rộng, sát nách, phía dưới hơi xòe và trên 
đầu gối một gang tay. Có cái nơ lớn nằm 
ngang ngực. Lần đầu anh Sơn nhìn thấy đã 
tròn mắt, thốt lên "Tú xinh như mộng". Tú 
vừa thẹn thùng vừa sung sướng. Nhưng 
sau đó đã dấu phăng chiếc áo không bao 
giờ rớ tới, khi Hằng, cô bạn cùng lớp vô tình 
phê bình "mày mặc áo này giống như mới 
mười sáu tròn trăng". Trời đất! Coi chừng 
anh Sơn cũng nghĩ như vậy thì hỏng bét. Tú 
muốn già đi chứ có muốn trẻ ra đâu? Từ đó 
Tú chỉ đóng vai cô gái Việt thuần túy trong tà 
áo dài tha thướt khi đi với anh. 
 Tú vẫn đi chơi với anh Sơn và vẫn 
muộn phiền, lo lắng. Biết chắc rằng rồi 
cũng sẽ chẳng đi tới đâu (dẫu anh Sơn có 
mở cửa trái tim lần nữa để đón Tú vào), 
nhưng còn biết làm sao? làm sao? Đôi khi 
nàng cảm thấy yếu đuối đến hụt hơi. Hụt 
hơi dù mới ngấp nghé mười chín tuổi! Tuổi 
của mộng của mơ, của những tràng cười 
như pha lê vỡ, thế mà tâm hồn Tú đã hao 
gầy như cành khô thiếu nước! 
 Tháng 8-73 anh Sơn báo tin Bộ cho 
anh sang Úc học hai năm chuyên ngành. 
Hôm đến rủ Tú đi ăn bữa cuối trước khi lên 
đường du học, anh đón nàng bằng xe hơi, 
thay vì xe gắn máy như thường lệ. Hôm đó 
anh săn sóc Tú đặc biệt. Thấy nàng ăn như 
mèo anh đã đùa "Tú ăn nhiều vào, vì phải 
chờ cả hai năm mới được anh đãi lần nữa 
đấy". Nhưng Tú làm sao nuốt cho trôi? 
Nàng đã quen sự có mặt của anh rồi. Tú cố 
pha trò "hai năm là một trăm lẻ bốn lần 
không được ăn tiệm! Buồn!". Sao Tú lại 
không có can đảm nói một trăm lẻ bốn lần 
không được gặp anh nhỉ? Anh cười "Đừng 
buồn. Thời gian như vó câu qua cửa sổ, Tú 

chưa nghe à?" Tú nhìn anh, buồn rười rượi 
" Vó câu cho những người không muốn 
thời gian trôi mau. Những người già chẳng 
hạn." Anh Sơn không nói gì, lãng sang 
chuyện khác.  
  Xe ngừng trước cửa lưu xá, Trước khi 
xuống xe, anh Sơn đưa cho Tú một túi to 
đầy bánh ngọt, kẹo, chocolat mua ở Thái 
Thạch. Anh nói "Cho Công Chúa ăn suốt 
thời gian anh vắng mặt. Thôi vào đi. Anh về 
nhé". Tú nghe trong lòng như có cái gì đó 
vỡ toang. Nàng nghẹn cứng không thốt 
thành lời, chỉ gật đầu, cố không chảy giọt 
nước mắt nào trước mặt anh.  
 Hai tiếng "Công Chúa" đã theo Tú suốt 
cuộc đời. Anh Sơn không có cơ hội trở về 
chốn cũ. Khi Miền Nam rơi vào tay Cộng 
Sản, anh đã ở lại Úc Châu và Tú theo gia 
đình sang Canada. Cũng xong một đời. Chỉ 
có điều, đến phút cuối chia tay năm 73, Tú 
vẫn không biết tình cảm anh Sơn đối với 
nàng ra sao. Nhưng cần gì, Tú yêu anh là 
được. Yêu là yêu, không cần so đo tính toán. 
Nếu không thì đó chẳng phải là tình yêu. 
 Những lo toan, những công việc tất bật 
hằng ngày khiến Tú không còn thì giờ để thở, 
huống hồ để nhớ, dù đó là mối tình đầu, mối 
tình để lại nhiều vết chém đậm sâu. Nàng đã 
hầu như lãng quên người ấy. Bỗng dưng 
hôm nay, trong giấc ngủ trưa chập chờn, 
nàng thấy lại mình trong chiếc áo đầm xanh 
của tuổi mười tám và người ấy bỗng đâu 
nhảy ra từ vô thức. Tiếng chuông điện thoại 
đã kéo nàng ra khỏi cơn mơ. Tú nằm đó, 
trong chăn ấm, lười lĩnh và nuối tiếc. Nếu 
không có tiếng chuông bất chợt, cơn mơ sẽ 
tiếp tục dắt nàng đi về đâu? Nhưng về đâu thì 
cũng thế thôi. Chỉ nghiệm ra rằng "Tình Đầu 
là Mối Tình Thiên Thu. Phải, Thiên Thu!" 
 

Tieåu Thu 
Mùa đông 2012 



GIỌT LỆ XANH 
 

hôm nay trời không nắng 
sương mù phủ lối xưa 
vẫn con đường đơn vắng 
và chuyện người đón đưa 

  mang tâm thiền không nói 
  e ngại lời hắt hiu 

  trong bóng mờ sương khói 
     niềm đau riêng dập dìu 
ngày mai trời có nắng 
để hong dòng lệ xanh 
cho khô mầu khăn trắng 
dấu nợ mùa chiến tranh 

  sương mai còn có đủ 
  trên lối mơ cuộc tình 

  cho đà lạt vẫn nhớ 
vẫn nguyên chuyện chúng mình 

không gian buồn thưa nắng 
mưa trần lắng giọt rơi 
hôm nay trời lưỡng lự 
như em tuổi vào đời 
           mưa chay hờn nắng mặn 
           ngày không lớn độ ngày 
           như hôm mình dỗi giận 
           tương tư một vòng tay            

quê xa chìm trong khói 
cõi lương tâm đọa đầy 
bóng đêm và tội lỗi 
lệ xanh trên mặt gầy 

           nhân gian này vẫn thế 
          vẫn lạnh lùng gió mây 

           mai kia người sẽ kể 
           những gì là ở đây…. 

 

XUÂN BÍCH     
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Trích Ñoaïn 
---------- 

Traàn Thò Höông Cau 
 

a bức tranh gỗ cộng lại chưa tới hai 
mét vuông, vẽ cảnh Chúa Giêsu giảng 
đạo trên đồi từ giữa thế kỷ 19 của nhà 

thờ thành phố đang cần trùng tu lại. Hai 
tuần trước Sa đã bóc được lớp sơn bóng 
phủ ngoài cùng đầy bụi bặm, bồ hóng, cả 
dấu chân của bọn ruồi muỗi bám chặc hơn 
một trăm năm qua, và đúng như cô dự 
đoán, lớp màu bên dưới hầu như đã bị bạc 
phếch vì bức tranh treo đúng ngay hướng 
mặt trời chiếu rọi. Cả nhóm bảo tồn di sản 
đã họp khẩn cấp với các cha bề trên và 
quyết định chóng vánh là tái bản lại toàn 
bộ. Ngày hôm qua Sa mới pha được đúng tỉ 
lệ bột màu và dầu gai ra màu da cho Chúa 
Giêsu, các tông đồ và con chiên, đúng như 
quy định của tài liệu từ trên văn khố của thủ 
phủ tiểu bang gửi xuống. Nghề nghiệp tái 
tạo các tác phẩm xưa cổ thoáng nghe tưởng 
chỉ là sự thực hành những công đoạn 
nghiêm ngặt của một người thợ thủ công 
lành nghề nhưng đến khi đắm đuối vào lãnh 
vực nghệ thuật, Sa thấy mình cần phải có cả 
sự rung động tiếp nối với người sáng tạo từ 
mấy trăm năm trước, nếu không, công việc 
hồi sinh coi như chưa vực lên được cái 
phần hồn, cái luôn luôn là phần chủ đạo. Sa 
đứng lùi xa ra để ngắm nghía công trình 
suốt cả ngày của mình, trong cả ba tấm, mặt 
Chúa lúc nào cũng buồn rười rượi,... 
 Có tiếng giầy cao gót, gõ chững chạc đến 
gần. Không ai trong nhóm đi giầy cao gót 
ngoài Lêna. Lêna mình vẫn còn đeo tạp dề 
bằng da thuộc dầy cộm vì cô làm bên phần 
mộc, chịu trách nhiệm tu sửa các phù điêu 

trước dàn đại phong cầm. Ngồi ngay xuống 
băng ghế đầu trong thánh đường, nói to: 
 - Về thôi! Oliver, Max và cả Jenny đều 
chuồng hết rồi. 
 Sa tự nhiên thấy chạnh lòng. Oliver 
mới lấy vợ, Max có một gia đình êm ấm, 
Jenny còn quá trẻ, ngày cuối tuần, họ về 
sớm là đúng. Còn mình, mình về nhà với ai. 
Mỗi ngày của mình từ sau khi Danh ra đi 
hình như dài ra gấp bội.  
 Thấy Sa vẫn lặng lẽ rửa cọ, Lêna đến 
gần quàng tay qua vai bạn: 
-Chưa gọi Danh về sao ?  
........................................................ 
 Mặc cho Sa cứ vật vã, gào thét suốt 
ngày như một mụ điên vừa xổng ra từ một 
bịnh viện tâm thần, Danh vẫn một mực câm 
nín. Sa hầu như không nhận ra được chồng 
mình nữa. Hai mươi mấy năm chung sống 
đủ để Sa biết rõ tính chồng là háo thắng, bất 
cứ một chuyện cỏn con nào cũng tranh cãi 
đến tận cùng để dành phần đúng, vậy mà 
đụng cái chuyện động trời như vậy, chối cãi 
hoặc công nhận, Danh đều không mảy may 
phản ứng. Chỉ có Sa độc diễn; độc diễn mà 
không có ai phản kháng riết rồi Sa thấy 
mình như bị khinh miệt, không đáng để 
được nhận một câu trả lời. Điều đó khiến cô 
càng điên loạn hơn, hết la hét rồi quay sang 
đập phá, trong khi Danh cứ lầm lì như một 
tảng băng. Mãi rồi cũng phải tàn hơi kiệt 
sức, Sa chỉ còn biết buông xuôi: Tôi mệt 
mỏi lắm rồi, tôi cần thời gian để suy nghĩ 
trước khi quyết định, nếu anh không đi thì 
tôi sẽ đi khỏi nhà này ! Danh nói, người 
phải đi là anh, rồi lặng lẽ dọn sang ở nhờ 
nhà anh trai và chị dâu. 
 Từ khi rõ chuyện vụng trộm của chồng, 
Sa cứ đặt mãi một câu hỏi: Bà ấy hơn gì Sa, 
vừa lớn tuổi hơn Sa, lại vừa có đến 4 mặt 
con với chồng cũ. Nghe đâu chồng Lài chỉ 
mang 3 đứa lớn sang Mỹ, vì ông chắc chắn 
đó chính là con ruột của ông, còn cô con gái 

B 
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nhỏ tên là Kiều sinh sau này, lúc ông còn 
trong trại cải tạo là kết quả của một mối tình 
lầm lỡ, khiến ông giận dữ đến nỗi từ bỏ cả hai 
mẹ con. Mới đây bác Viện, một ông già rù rờ 
góa vợ trong cộng đồng, về Việt Nam du lịch 
(tướng bác Viện cặp đôi với Lài còn chưa 
xứng vì bác vừa già vừa quặt quẹo, bác là 
thân chủ thường xuyên của Danh nên Sa rất 
rõ, không bịnh nào người ta có mà bác lại 
không ), vậy mà gặp Kiều bán cà phê, tuy 
kém mỹ miều nhưng bạo dạn, lẵng lơ có thừa, 
cô nỉ non sao mà bác xiêu lòng và làm giấy tờ 
mang Kiều sang Đức lập tức. Qua Đức tháng 
trước, tháng sau cô Kiều bắt chồng phải bảo 
lãnh cho cả mẹ cô sang du lịch, lấy cớ là hai 
mẹ con đã quen sống gắn bó với nhau từ bao 
nhiêu năm. 
 Sa quen biết mẹ con Lài trong xứ đạo. 
Sa rất ít khi đi dự lễ vì vốn cô không phải 
đạo gốc như chồng, chỉ những khi có đại 
lễ, Sa đều thành kính đến nhà thờ. Giáng 
Sinh năm rồi, trước khi bắt đầu đại lễ, tự 
dưng Lài xum xoe kéo con gái đến làm 
quen với Sa: Chị là vợ bác sĩ Danh ư, chị 
đẹp và trẻ quá, trông cứ như là con gái 
của bác sĩ ấy con nhỉ? Mẹ con em mới 
sang, tiếng tăm không có, may mà quen 
được với bác sĩ người Việt mình nên phải 
đến quấy quả nhờ bác sĩ điều trị cho lúc 
trái gió trở trời. Bác sĩ lại quá đỗi nhân 
hậu, lành thánh, thật là ơn phước vô cùng 
cho mẹ con em! Sa đã suýt bật cười vì cách 
nói môi miếng của Lài, chồng tôi chữa 
bịnh được trả công, có gì mà bà phải đề 
cao lên thế nhỉ. Cô Kiều gặp ai cũng cười 
hơn hớn, vậy mà trước mặt Sa, cô cứ chim 
bỉm không nói một lời, nhìn Sa chằm 
chằm, soi mói. 
 Chị Lam, chị em bạn dâu với Sa, thổ 
công trong nhà thờ, biết rành mạch 
chuyện từng nhà như chính là chuyện nhà 
chị, thầm thì vào tai Sa không dấu được 
ác cảm: Không cần rành tướng số, nhìn 

mặt mẹ con mụ ấy là thấy gian liền. Lời 
nói thì thẻo thược, gặp đàn ông là cứ đầu 
mày cuối mắt tít cả lên trông phát gớm. 
Mới chân ướt chân ráo qua du lịch vậy 
mà mụ ấy đã mở chiến dịch bắt mồi để 
được giấy tờ chính thức ở lại đấy. Mấy 
tuần trước Sa không đến mà xem, tan lễ 
xong, mụ Lài bị bà Nghiêm chận đường 
chửi cho một trận tơi bời vì mụ Lài lăm le 
chài mồi chồng bà ấy. Mà không phải chỉ 
bà Nghiêm thôi, bao nhiêu bà khác, có 
chồng đều bị bà Lài cọ quẹt, thế là tất cả 
xúm vào mắng nhiếc mụ ta om xòm, đến 
nổi cha Tuyên Úy phải ra giải tán đi mới 
xong!  Thậm chí, lúc đó Sa đã thầm nghĩ, 
nếu người đàn ông đứng đắn không 
hưởng ứng, thì người đàn bà lẵng lơ cũng 
sẽ không có đất để tung hoành. 
 Đám đàn ông trung niên trong nhà thờ 
nghe tin cô Kiều đang có chửa, bu lại suồng 
sã chọc bác Viện già tội nghiệp: Chúng cháu 
phải nghiên mình khâm phục bác đấy nhé, ai 
ngờ ở tuổi gần đất xa trời rồi mà bác vẫn còn 
sung quá, không chừng ông còn đủ sức chơi 
hoa chơi cả cụm lắm à (!), Bác ơi, Viagra là 
con dao hai lưỡi đấy, xin bác cẩn thận 
dùm(!), Hai mẹ con cô Kiều cứ mà căng 
phồng như cánh diều no gió thế kia, bác Viện 
nhà mình có mà chết chắc... Bác Viện vốn 
hiền lành, chỉ biết cười nghờ nghệch. 
 Sau đại lễ là đến phần văn nghệ. Lần 
đầu tiên Sa được nghe tiếng hát của Lài 
qua bài Đêm Đông của Nguyễn văn 
Thương. Khi Lài cất tiếng ca, Sa đã vô 
cùng sững sốt. Giọng Lài trầm ấm, truyền 
cảm, cao độ chuẩn xác, âm vực rộng, làm 
người nghe như chơi vơi trong đại dương 
cảm xúc rạt rào. Tiếng vỗ tay, huýt sáo 
không dứt của cả xứ đạo như bắt buộc Lài 
thỏa mãn khao khát của người thưởng 
ngoạn bằng một bài nữa: Từ Giọng Hát 
Em của Ngô Thuỵ Miên. Bài này Lài hát 
còn quyến rũ hơn cả bài trước. Sa ngồi bất 
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động mường tượng ra như Lài đã thổi vào 
mỗi bài hát một ngọn lửa đam mê chất 
ngất, uyển chuyển kết hợp giữa việc xử lý 
kỷ năng và tâm tình da diết của tình huống 
sâu thẳm trong mỗi ca từ, nên mới chinh 
phục đến tận cùng như thế. Sa nhớ, lúc đó 
anh Du, nguyên là giáo sư dạy nhạc trong 
các trường trung học hồi trước 75, nay là 
trưởng ban văn nghệ ca đoàn Thánh Linh 
của nhà thờ đã tặc lưỡi: Ca loại nhạc thính 
phòng ở hải ngoại này may ra chỉ còn Ý 
Lan là ngang cơ với cô Lài, chứ cả mấy 
chục cô ca sĩ dù đã thành danh đi nữa, chỉ 
hơn cô Lài ở tuổi trẻ và ngoại hình. Tiếc 
quá! Mặt mũi như cô Lài chỉ nên hát 
truyền thanh, chớ mà lên truyền hình coi 
như phản cảm!  
 Ngày đó, chưa đến tai Sa chuyện chồng 
mình và Lài, theo thói quen đánh giá cái đẹp, 
Sa âm thầm quan sát, cố tìm môt chút duyên 
thầm nào đó ở mẹ con Lài, mà người thường 
nhiều khi hời hợt không nhận ra được vẽ đẹp 
tiềm ẩn. Hôm đó Lài và Kiều đều ăn diện 
lộng lẫy như hai chú công cố xoè ra hết đuôi 
cánh hực hở: Áo xường xám cao cổ kết lấp 
lánh bao nhiêu là hột cườm, hội kim sa, hột 
mắt mèo bắt sáng, phía trên kín đáo nhưng 
phía dưới lại mời mọc ở những đường xẻ đa 
tình thăm thẳm. Hai mẹ con giống hệt nhau 
như hai giọt nước. Cái đẹp Sa tìm ra là 
những đường cong đầy gợi cảm trên thân 
thể. Mẹ con Lài tuy thấp nhưng thuộc loại 
xương nhỏ, thịt chắc; bộ ngực mưng mẩy 
tuột dốc thoai thoải xuống một vòng eo sít 
sao rồi lại tràn lên bờ mông căng vồng, hứa 
hẹn bao nhiêu là nồng ấm trong chăn gối. 
Trán thấp, mắt lác, mũi gẫy, miệng hô, môi 
dầy nhưng bù lại da mịn, tóc mướt và  lúc 
nào cũng tươi cười lộ hai hàm răng trắng đều 
như hạt bắp. Vạn vật đều tuân thủ theo luật 
bù trừ, cao xanh huyền bí nhưng vô cùng 
công bình bác ái. 

 Chị Lam suốt cả buổi như đang ngồi 
trên lửa, phải tìm ngay người để chia xẻ, 
nếu không chị sẽ vỡ tung ra mà chết mất: 
Hát hay thì hay thật đấy, nhưng cứ thấy 
bản mặt vênh vênh váo váo của hai mẹ con 
mụ ấy là chị thấy ghét rồi. Mặt mũi xấu đau 
xấu đớn như thế, có tay nào xâm mình lắm 
mới dám sánh đôi với mẹ hoặc con gái mụ 
ấy. Sa thì quá đẹp rồi, khỏi bàn. Còn bọn 
chị, tuy chẳng chim sa cá lặn gì, nhưng cứ 
đi chung với mẹ con mụ Lài làm gối độn thì 
thấy đời cũng được an ủi phần nào! Biết là 
chị Lam đánh giá hơi phiến diện nhưng Sa 
cũng cười xòa tinh nghịch: Em xin chị đấy, 
hãy thương lấy tim gan bao tử mà hạ hỏa 
bớt đi thôi. Mà chị cũng đừng chủ quan quá 
đấy nhé, đối với đàn ông tắt đèn rồi thì nhà 
ngói cũng như nhà tranh.  
 Vậy mà giờ đây, sau khi được chị Lam 
tường thuật tỉ mỉ cho nghe mọi gian díu 
của chồng mình, liên hệ với những chuyện 
tai tiếng của Lài, Sa bị tổn thương đến 
cùng cực. Trời ơi, tôi khiếm khuyết gì để 
đến nổi anh  phải đem đi để đánh đổi lấy 
một người đàn bà có những biểu hiện lố 
lăng như vậy ? Hay chỉ vì một giọng ca 
nồng nàn đã mê hoặc lấy anh ? Chuyện 
này còn khó giải thích hơn vì hai mươi 
mấy năm sống chung, Sa thấy chồng 
không bao giờ quan tâm đến âm nhạc hay 
một khía cạnh nghệ thuật nào; truyền hình 
hay truyền thanh gì đối với anh chỉ là 
phương tiện để theo dõi tin tức, thời sự, 
chính trị, nay sao lại có chuyện đam mê 
đột ngột nảy sinh cho được. 
 ............................................. 
 Tự nhiên Sa thấy mình thở dài: 
 -Về thôi. Tối nay ở nhà một mình buồn 
quá, mi muốn lôi ta đi đâu tùy ý. 
 Lêna nheo mắt nghịch ngợm: 
 -Thật không? Vậy chúng ta đi coi đàn 
ông vũ khỏa thân nhé? 
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 Sa nghĩ ngay đến bao ngày qua, chồng 
mình đã ôm ấp trong tay một người đàn bà 
xa lạ, điều này làm cô thẩn thờ như người 
đang mê sảng: 
 -Lêna này, ngày trước trường mình 
học, đường vào trường là hai hàng tượng 
đá đàn bà khỏa thân, không có đầu, đẹp 
đến rợn người. 
 Lêna lắc mạnh hai vai Sa: 
 -Nói lảm nhảm cái gì vậy ? Chọc mi 
chơi vậy thôi, đêm nay ta có 2 vé mời đi coi 
kịch. Tụi sinh viên khoa diễn viên diễn gây 
quỹ cứu trợ Châu Phi. Con gái ta coi rồi, nó 
nói rất là ngộ nghĩnh. 
 Ra đến ngoài đường, Sa đền nghị, tám 
giờ mới bắt đầu, hãy về nhà Sa ăn một cái 
gì nhẹ, thay đổi áo quần, mùi sơn dầu thấm 
qua cả lớp áo bảo hộ vào tận bên trong rồi. 
Lêna đồng ý hai tay, mi không mời thì ngày 
nào ta cũng ăn bánh mì buổi tối, ăn nóng 
đối với ta là một sự xa xỉ thì giờ cho việc 
nấu nướng, đời còn nhiều thứ vui thú hơn. 
Những thú vui cuối tuần của Lêna, một 
người đàn bà lúc nào cũng có thể như bật 
lửa lên được, Sa biết rất rõ.  

Sa nhìn Lêna âu yếm. Họ mới làm việc 
chung với nhau có vài năm mà gắn bó hơn 
cả chị em, tuy dị chủng. Trong lần đi chơi 
đêm đầu tiên với nhau, Sa nói Sa yêu Lêna 
vì sự chân thành, tốt bụng và Lêna nói là 
Lêna yêu Sa vì sự... tốt bụng, chân thành. 
Sa nhớ nói xong hai đứa đã ôm nhau cười 
ngặt nghẽo như hai con điên, mặc kệ cho 
người đi đường dòm ngó tưởng là hai cô 
nàng đồng tình luyến ái cũng nên. Chuyện 
này thì chắc chắn không bao giờ xảy ra vì 
Sa biết mình yêu chồng keo sơn gắn bó, 
còn Lêna thì sau hai lần li dị vẫn cặp bồ 
liên tục, cuộc sống không thể thiếu đàn ông 
một ngày. 

Bà chủ nhà có chuyện buồn nên cái tủ 
lạnh trống trơn. Dưới hộc nhựa chỉ còn gói 
măng tây Sa mua ở chợ phiên ngày hôm 

qua. May mà còn hộp sốt Hollandaise để ăn 
kèm. Hai người đàn bà ăn uống qua loa rồi 
sửa soạn ra đi. Sa lựa cho mình một chiếc 
áo sơ mi sa tin màu ngọc trai và quần dạ 
nâu kẻ ca rô rất mảnh. Cái quần mặc muốn 
tụt xuống rún làm Sa bần thần mấy giây, 
chắc là độ này mình tiều tụy, hư hao ghê 
lắm. Vậy mà ngắm bạn, Lêna tròn cả mắt, 
hôm nay mi đẹp não nùng quá. Thế ư ? Tôi 
trong héo ngoài tươi, tôi bao ngày qua đã 
sống ủ ê mê mụ như bài hát của Lê Cát 
Trọng Lý: Giận anh, em ném niềm vui lên 
trời/ Giận anh, em ném bình yên vào núi/ 
Em giận anh, em ném em đi...   , có đâu thời 
gian để mà chăm chút dung nhan. 

Hội trường của đại học khá rộng vậy 
mà người đến xem ngồi đã gần đầy. Hôm 
nay công diễn vỡ "Lysistrata" của 
Aristophanes, một nhà biên kịch nổi tiếng 
thời cổ đại Hy Lạp. Câu chuyện xẩy ra tại 
Athen vào 400 năm trước Công nguyên. 
Vào thời điểm ấy, chiến tranh tàn khốc đã 
kéo dài suốt 20 năm  giữa người Hy Lạp, 
người Theben và người Sparta dai dẳng 
không dứt. Các phụ nữ trong thành Athen, 
mà người khởi xướng là nàng Lysistrata, đã 
quyết tâm đoàn kết một lòng, tìm mọi cách 
để chấm dứt cuộc chiến phi lý này. Sau 
nhiều ngày bàn bạc, Lysistrata đưa ra đề 
nghị, không còn cách nào tốt hơn là làm áp 
lực với những người đàn ông của họ, hãy 
buông vũ khí, nếu không, những chuyện vợ 
chồng chăn gối coi như sẽ bị cấm ngặt triệt 
để. Mặc cho các ông chồng từ chiến trường 
thèm khát trở về, những người vợ vẫn kiên 
gan không thõa mãn các đấng mày râu cho 
đến bao lâu người đàn ông dẹp đi lòng háo 
chiến, chịu chung sống hòa bình với các sắc 
dân khác. Sau vô số những màn đấu tranh 
quyết liệt trong từng gia đình, nhiều khi 
tưởng chừng như phái nữ của Lysistrata 
phải yếu lòng, nhượng bộ. Thậm chí cùng 
là phụ nữ, nhưng phe phái những người đàn 
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bà ăn chơi trác táng đã nói ngạo nghễ vào 
mặt Lysistrata: Công nương đáng yêu của 
ta ơi, nàng đã lầm lẫn tai hại, khi thuyết 
phục phụ nữ hãy từ bỏ sự ái ân, vì điều này 
chắc chắn là bất khả thi đối với tất cả đàn 
ông trên thế gian này đấy cô em ngốc 
nghếch!  nhưng rồi nhờ vào ý chí kiên trì, 
cứng rắn, cuối cùng những người phụ  nữ 
thành Athen đã toàn thắng trong việc phục 
hồi hòa bình về lại cho muôn phương... 
Tiếng vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt của  
người xem chứng tỏ vỡ diễn đã thành công 
rực rỡ. Không thành công sao được khi 
ngày nay, trong cộng đồng châu Âu, hầu 
như ai ai cũng căm ghét chiến tranh tới tận 
cùng xương tủy. 

Lêna đưa Sa về nhà, không quên 
chọc ghẹo:  

-Ta để ý mi đã cười mấy lần khi xem 
kịch, thế là rất tốt. Mi đang buồn phải đi 
xem mấy cái phim, cái kịch vui, cấm không 
được nghe nhạc Việt Nam. 

Sa nhớ mỗi lần đi xe của Sa, nghe mấy 
cái đĩa trên xe, Lêna cứ ngạc nhiên, sao 
nhạc Việt Nam đa số đều mang giai điệu 
quá u buồn, yếm thế. Ngoại trừ bài Mưa 
Hồng của Trịnh công Sơn đã khiến Lêna rất 
tâm đắc vì sau khi nghe Sa dịch cái câu 
cuối cùng: ...cuộc đời đó, có bao lâu, mà 
hững hờ. 

Ở gần Lêna riết rồi Sa cũng lây cái tinh 
nghịch của bạn: 

-Lêna này, thế đứa nào đã tặng cho ta 
cái đĩa của Ozzy Osbourne có bài Paranoid 
(Điên) với lời gào than : Finished with my 
woman. Happiness I cannot feel and love to 
me is so unreal ? 

Lêna trầm ngâm: 
-Vì ta thích loại nhạc Rock-Metal. 

Riêng lời nhạc trong bài này thì phải công 
nhận là bế tắc! Sa này, trong tình yêu cũng 
có khi cần phải sang trang, phải tự khẳng 
định, không chỉ có anh ta là người duy nhất 

đem lại cho mình hạnh phúc. Chuyện này 
chắc ta chưa kể với mi bao giờ, mi biết 
không, sau lần chia tay đầu tiên, ta gần như 
gục ngã tưởng chừng không gượng dậy nổi, 
thậm chí ta đã cắt chính da thịt mình để trấn 
áp cái đau trong tim. 

Lêna chìa cánh tay về phía Sa, chi chít 
những vệt rạch trắng mờ lẫn trong da. Sa 
vuốt ve tay bạn rưng rưng không nói thành 
lời. Lêna cười to để xua đi bầu không khí 
nặng nề: 

-Vậy mà chỉ ít lâu sau, ngụp lặn trong 
một cuộc tình mới, có lúc ta đã phải bật cười 
khi nhớ lại sự ngu xuẩn của mình ngày nào. 
Bây giờ thì khác rồi, sự già dặn đã khiến 
mình thấy không có người đàn ông nào mà 
mình yêu hơn chính bản thân, nên mọi sự 
chia tay, dù là từ phía nào cũng đối với mình 
cũng còn nặng nề như trước đây nữa. Nói 
vậy thôi chứ nếu anh ta là người quá tuyệt 
vời thì phụ nữ chúng mình phải hết sức đấu 
tranh với tình địch. Ai đó đã nói: Đấu tranh 
có thể bị thất bại, nhưng nếu buông xuôi thì 
coi như đã thua cuộc ngay từ đầu. 

Sa không buông xuôi. Tuy bị thương 
tổn đến tận cùng vực thẳm nhưng chỉ vài 
tuần sống xa nhau, đủ để Sa bình tĩnh lại và 
nhận ra tình yêu của mình dành cho chồng 
dù qua bao năm tháng vẫn không suy giảm 
như những cặp vợ chồng khác. 

Bao nhiêu buổi chiều đi làm về, Sa đã 
mường tượng khi cô mở cửa ra, Danh đã 
ngồi đó tự bao giờ. Sau đó họ sẽ cùng ăn 
tối, Sa yêu biết bao những giờ phút ấm 
cúng này. Lúc nào Danh cũng vào bếp phụ 
vợ những việc nho nhỏ như đặt nồi cơm, 
rửa xà lách... Căn bếp nhỏ sực mùi cơm sôi 
nồng ấm, Sa xào nấu, Danh đứng một bên, 
miếng nào chín là bốc ăn liền, vừa hít hà ăn 
vừa đút cho vợ. Bửa nào Sa nấu thành 
công, anh ôm hôn vợ khen rối rít, nhìn 
chồng ngon miệng Sa vui đến no ngang. 
Hạnh phúc hôm qua còn tròn trịa mơn man 
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như lời nhạc dịch của Phạm Duy: Một 
người đứng khóc-Một người vuốt ve/ Một 
đời bão tố-Một đời có nhau/ Một người trót 
lỡ, một người gỡ rối lo âu/ Một người vấp 
ngã-Một người cuống quýt nâng niu... phút 
chốc tan chảy như băng tuyết dưới mặt trời 
bỏng rát, còn mình tôi trăn trở buồn phiền, 
mình tôi tủi thân nghiệt ngã, mình tôi trào 
sôi nhung nhớ. Sa thấy bất lực trước mọi 
quyết định cho hạnh phúc đời mình, thậm 
chí có khi cô lại nhảy rào sang bào chữa 
cho Danh: Chẳng có gì để mà ầm ỉ, chỉ là 
một tích tắc yếu lòng trong đời một người 
đàn ông. 

 Để định lượng xác suất độ tin cậy, ta 
chỉ cần làm một bài tính: Lấy một phút giây 
sa ngã đó đem chia cho hằng ngàn phút 
giây chung thủy bên vợ thì đáp số sẽ coi 
như bằng không, anh ta được hưởng quyền 
tha bổng. Cũng có khi Sa đã ráng tự huyễn 
hoặc mình, Danh chỉ là nạn nhân, anh ấy là 
loại thiện tri thức nên các ma nữ mới vây 
quanh rù quến, điều ấy có khi phải tự hào vì 
mình đã sở hữu ngọc quý trong tay cũng 
nên.  Nghĩ thế nên bao lần Sa đã chồm lên 
cầm máy định gọi  Danh, tôi sẽ bỏ qua mọi 
lỗi lầm của anh, sẽ không bao giờ nhắc nhở 
chuyện xưa như giữa 2 vợ chồng chưa từng 
gian dối nhau một điều gi, vậy ngày mai, 
không, không thể đợi đến ngày mai nữa, mà 
ngay đêm nay, anh hãy quay về lại nhà... 
Nhưng rồi lòng tự ái ngút ngàn đã ghìm Sa 
xuống. Sự phân thân dằn vặt, bóp chết ngay 
mọi suy nghĩ tích cực vừa lóe sáng trong 
đầu...Chính Sa cũng không biết mình còn 
chịu đựng tháng ngày phiền muộn u uất này 
thêm bao lâu nữa. Mà cũng có khi đêm nay, 
quá cô đơn trơ trọi trong căn nhà lạnh lẽo, 
Sa sẽ đủ bao dung để tha thứ cho chồng 
cũng có... 

Cái phôn di động rung lên bần bật 
trong túi áo Sa. Chị Lam! Tiếng chị trào 
tuôn giận dữ: 

-Sa hả, chuyện động trời rồi em ơi. Hồi 
nãy, con mụ Lài gọi vô nhà chị đòi gặp chú 
Danh. Chị nổi sùng, mắng té tát mụ ấy một 
trận. Mụ ấy trả treo liền: Bà không rõ đầu 
đuôi ngọn ngành thì đừng có mà cả vú lắp 
miệng em. Cái ông Danh, em chồng bà 
không phải loại đứng đắn đàng hoàng gì 
đâu. Tôi tưởng ông ấy định vờn tôi, ai dè 
ông ấy lại táy máy con gái tôi, làm cho nó 
mang bầu rồi chơi trò quất ngựa truy 
phong. Bà nói lại với ông Danh là chơi với 
ai chứ đừng chơi với mẹ con nhà tôi, không 
ém nhẹm dễ dàng như vậy đâu. Bấy lâu nay 
tôi nín nhịn chờ cho con gái tôi sinh nở mẹ 
tròn con vuông rồi tôi sẽ đem cái bằng 
chứng sống đỏ hỏn này đến lôi lưng ông ta, 
tố cáo trước công chúng cái bộ mặt sở 
khanh của ông ta, xem ông ta ăn vụng rồi 
định chùi mép ra sao. Ông ta mà còn lật 
lọng không chịu nhìn đứa bé thì tôi sẽ cho 
in cả ngàn tờ rơi kể rõ mọi hành động đê 
hèn của ông ấy, gửi đến từng nhà người 
Việt, để cả cộng đồng tẩy chay cái phòng 
mạch của đồ bác sĩ râu xanh! Bà biết thừa 
mà, chén đá mà chọi với chén kiểu thì bên 
nào thiệt hại hơn... 

Cái điện thoại rớt xuống đùi Sa dù 
tiếng chị Lam vẫn rổn rảng trong ấy...Một 
đứa bé mới chào đời, Lêna ơi, anh ấy không 
quan hệ với bà mẹ mà với cô con gái...Mặt 
Sa trắng nhợt như tượng đá, còn tay chân 
thì lạnh buốt. Lêna vội vàng tắp xe vào lề 
đường, ôm chầm lấy bạn: 

-Sa ơi, đừng khóc nữa, mọi việc rồi sẽ 
qua ngay thôi mà... 

 

Traàn thò Höông Cau 
(Germany)  

 
 



  
ĐẠO 

 

Vi Khuê  
 

Điều ray rứt của chúng ta là phải chọn một 
con đường để mà đi 

phải chọn một cái chết trong khi 
ta muốn sống 

 
Chúng ta hưởng thụ gì 

của cuộc đời? 
- nước mắt 

- mồ hôi 
 

Điều ray rứt của chúng ta là phải trả lời 
trăm ngàn câu hỏi 

phải tìm ra được đáp số cho thân phận 
con người 

thế kỷ hai mươi 
 

Đạo là con đường để đi 
chúng ta có rất nhiều đường đi để 

về chung một cõi 
nhưng, trên quãng đường xa chân chồn gối mỏi 

chúng ta đã hóa nên kẻ thù 
 

Hố ngăn ngày một thêm sâu 
lấy gì hàn gắn cho nhau 

vết thương dân tộc cúi đầu nhận mang 
 

Thôi, đừng nhắc chi tới bà mẹ già 
thưở trước ba con đi quân đội chúng ta 

đều là những kẻ hành hương trên  
quãng đường xa 

chân chồn gối mỏi  
khát khao 

khát khao thấy mặt trời 
 
 

TAO 
 

Dr Chữ Tam Anh 
 
Our burning issue is to choose a path to take 
to choose a death while  
we want to live 
 
What do we draw 
from life? 
- tears 
- sweat 
 
Our burning issue is to find the answer  
to thousands of questions 
to find the solution to the fate 
of human being 
in the twentieth century 
 
Tao is the path to take 
we have many paths to reach a common 
destination 
but on the arduous road there, worn knees 
tired feet 
we've turned into enemies 
 
The chasm gets deeper by the days 
what does it take to mend 
the wound upon a nation that acquiesced? 
 
Let's not even talk about the old mother 
whose three sons went to combat 
we are all 
pilgrims on a long road 
worn feet tired knees 
thirsting 
to see the sun 
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Hồi cuối tháng 6 năm 2007, tôi tình cờ đọc một 
truyện  ngắn  viết  về  đời  sống  gian  khổ  của 
những  người  chiến  sĩ Việt Nam  Cộng Hòa  đi 
cải tạo sau năm 75. Người viết bài đó cũng nói 
về  tình  cảnh  của  những  người  chết  trong  tù 
cải  tạo, và được đồng ngũ chôn cất ở những 
rừng núi  xa  xôi hẻo  lánh, năm  tháng  trôi qua 
không được chăm sóc nhang khói  rất ư  là  tội 
nghiệp. Câu  chuyện  làm  tôi mũi  lòng nhớ  tới 
người Bố đã ra đi và không bao giờ trở lại của 
tôi  thật nhiều. Trong  lòng  tự nhiên  cảm  thấy 
bồn chồn, nên nẩy ra ý định đi tìm  lại mộ của 
người  Bố  thân  yêu,  đã mất  dấu  tích  gần  30 
năm nay…  
  Trước khi Bố đi cải tạo, Bố đã hơi bị yếu 
bao tử, nên Mẹ rất lo lắng ngày đêm Bố sẽ ngã 
bịnh trong trại tù. Quả đúng như tiên đoán, với 
tình trạng ăn uống thiếu thốn và lao động khổ 
sai, Bố đã ngã bịnh rất mau. Một số bạn đồng 
đội của Bố lén lút gửi thư tay tới tận nhà trao 
cho Mẹ, nhắn Mẹ mua những  thứ  thuốc  cần 
thiết đã liệt kê ở trong thư để đem gấp lên trại 
học tập cho Bố. Chợ đen chợ đỏ nào Mẹ cũng 
chạy tới và hỏi mua cho bằng được với giá cao 
ngút trời Mẹ cũng chẳng màng, chỉ cốt sao có 
thuốc sẵn sàng để mang đi. Cho dù chưa được 
phép  của  trại  cho  thăm,  Mẹ  vẫn  theo  như 
trong thơ người bạn của Bố dặn: "Cứ tới trại 
và nói  rằng có những người bạn mách chồng 
chị đang bị bệnh nặng nên vội thu xếp đi thăm 
ngay  dù  chưa  được  lịnh  của  trại  trưởng  và 

phải nhớ  kỹ  đừng nói  tên  của người bạn  đã 
gửi thư… "  
  Chiều hôm  đó, Mẹ  và  tôi  đang  sửa  soạn 
các thứ để sáng sớm ngày mai lên đường , thì 
có một người  đàn bà  (chắc  là  vợ một người 
bạn học tập cùng chỗ của Bố) đi cùng với một 
người con trai tới nhà tìm gặp Mẹ của tôi. Vừa 
bước vào nhà, bà ấy với bộ mặt rất xúc cảm, 
buồn  rầu  và  nói:"Ông  nhà mất  rồi!"  Vừa  nói 
xong câu đó, bà không dám nói gì thêm trước 
sự đau đớn vô biên của Mẹ và chị em  tôi, bà 
đã cùng người con trai cáo từ ra về một cách 
vội vã như  sợ ở  lại  thêm phút giây nào  sẽ bị 
lùng bắt. Mẹ  thét  lên  và khóc  than như mưa 
đổ,  rồi  ngã  qụy  xuống  sàn  nhà  chan  hòa  với 
tiếng  khóc  của  đàn  con  thơ  dại.  Bà  con  láng 
giềng thấy ồn ào cũng xông vào nhà chia sẻ và 
an  ủi.  Cuối  cùng mọi  người  đều  khuyên Mẹ 
ngày mai cứ đi tới trại như đã dự tính lúc đầu 
để biết  rõ hư  thực  ra  sao  ? Chú Giao, người 
em út của Bố tôi, tự nguyện dẫn đường cho tôi 
và Mẹ để  tìm đường đến  trại cải  tạo và giúp 
đỡ khi cần thiết. Các chị lớn của tôi phải ở nhà 
để chăm sóc các em nhỏ. 
  Suốt  đêm  đó,  cả  nhà  không  người  nào 
chợp mắt,cùng quây quần để cầu nguyện cho 
Bố. Tờ mờ sáng, cả 3 chúng tôi đi ra bến xe để 
đón xe đò đi tới trại cải tạo. Lúc đó, tôi và Mẹ 
hoàn toàn mù tịt về đường xá, chỉ nhớ trại đó 
được  gọi  nôm  na  là  trại  giam  Bù Gia Mập, ở 
một vùng rừng núi gần biên giới Việt Miên Lào. 
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Nhưng theo địa chỉ trong thư mà bạn đồng đội 
của  Bố  gửi  thì  lại  là một  chỗ  khác,  có  tên  là 
"Ngọn Đồi 300". Chú Giao dò hỏi những người 
ở bến xe và tháp tùng đoàn người có giấy phép 
chính thức để cùng đi. Ngồi trong xe, Mẹ và tôi 
cứ khóc mãi làm cả xe ai cũng nhìn thương xót 
không  hiểu  chuyện  gì  đã  xẩy  đến  cho  hai Mẹ 
con của tôi. Tôi thút thít trong cõi lòng tan nát:" 
Bố ơi!  Còn  gì  đau  khổ  hơn  nỗi  đau  khổ  này! 
Người ta đưa tin Bố bịnh, rồi ngày sau  lại đưa 
tin Bố mất. Bố đã mất  thật  rồi hả Bố ? Thuốc 
Mẹ đã mua rồi và vẫn mang đi đây nè, dù mang 
đi cho người chồng đã mất với hy vọng tin đưa 
tới chỉ là một sự nhầm lẫn của một người bạn 
nào  đó cùng chỗ học  tập của Bố. Hy vọng  sao 
mong manh quá, nhưng Mẹ và chúng con vẫn 
đang  cầu  nguyện  và  nài  xin  Chúa  cho  tin  đó 
không  là  sự  thật.  " Xe  vẫn  chạy bon bon  trên 
đường,  hoà  với  tiếng  xì  xào  của  hành  khách, 
cùng với những  tiếng nấc nghẹn ngào của Mẹ 
và  tiếng  thút  thít  của  tôi,  đã  tạo  thành  một 
không gian nặng trĩu buồn tê tái. Tôi chẳng còn 
tâm  trí nào để  thưởng  thức cảnh đẹp hai bên 
đường, nhìn cái gì cũng thấy một màu tang tóc. 
  Đến nơi, xe đò ngừng ở bến xe. Chúng tôi 
phải  đi  bộ  từ  bến  xe,  băng  qua  những  cánh 
rừng rậm, những núi đồi hiểm trở,  lúc  lên dốc 
thật cao rồi lại xuống dốc. Cũng có lúc phải băng 
qua những con suối, những ghềnh đá cheo leo, 
thêm  suốt  đêm không ngủ nên Mẹ và  tôi mệt 
đứt hơi. Tôi sợ nhất  là  lúc phải đi qua cây cầu 
khỉ thật lắc lư, cũ rích và tả tơi như sắp gãy đổ. 
Vừa đi tôi vừa cầu xin cho qua được bình an. Có 
lúc tôi đau chân quá mà tay thì mỏi vì xách nặng, 
thêm trời nóng như thiêu đốt, tôi phải kêu lên: 
"Mẹ ơi, con chóng mặt và muốn xỉu quá!" Mẹ 
và chú tôi nhìn tôi chua xót, muốn xách đồ bớt 
cho  tôi nhưng  đâu  còn  tay nào  để  có  thể phụ 
được. Mẹ nói trong nghẹn ngào:" Cố lên con ơi 
cũng sắp tới rồi, phải tới trước khi chiều xuống 
để  hỏi  thăm  tin  tức  của  Bố  con  cho  kịp."  Tôi 
nghe  vậy  trong người như  có  sức mạnh quật 

lên và  tiếp  tục  lê bước  trên con  đường chông 
gai khúc khuỷu… 
  Càng tới gần trại có lác đác những căn nhà 
lá ọp ẹp của những người Thượng dọc hai bên 
đường  trông buồn và hiu quạnh  làm  sao. Các 
cô  gái  miền  Thượng  nước  da  đen  thui  với 
những cái tai rất dài, đeo  lủng  lẳng những cái 
vòng ngà hay đồng thật nặng và to. Hàm răng 
trên bị cưa và cà sát nướu, chỉ còn vài cái răng 
ở hàm dưới trông rất lạ mắt. Theo cô giáo tôi 
kể,  trai  gái  người  Thượng  tới  tuổi  trưởng 
thành phải  cưa  răng như vậy mới xứng  đáng 
để lập gia đình và tăng thêm vẻ đẹp. Đây là lần 
đầu tiên tôi được trông thấy mọi cà răng căng 
tai ở ngoài đời. Trước kia tôi chỉ biết qua sách 
vở  và do  cô  giáo  tôi diễn  tả  kể  lại  trong  lớp 
học. Những người Thượng này nhìn chúng tôi 
rồi nhe miệng cười tỏ vẻ thân thiện lắm ! Sau 
này tôi cũng được Bác bạn của bố kể rằng Bố 
và các Bác hay đem những đồ dùng để đổi lấy 
đậu xanh hay gạo về nấu thêm cho đỡ đói.  
  Đang  đi  tôi chợt  thấy có nhóm người cải 
tạo từ phía bên kia đồi tiến về phía chúng tôi. 
Tôi  không  còn  biết  e  thẹn  hay  mắc  cỡ,  vội 
buông  những  túi  đồ  xuống  đất,  chạy  lao  tới 
phía  trước  và  chặn  ngay  một  Bác  đang  ôm 
những nhánh  cây  to,  rồi hỏi  tới  tấp:" Bác ơi, 
Bác  có học  tập  chung  chỗ  với Bố  con  không? 
Bố  con  là  Trung  Tá  Trần Mạnh  Đàm,  Bác  có 
biết  Bố  của  con  không?  Bố  con  có  bị  bịnh 
không?  Bố  con  còn  sống  không?  Bác  làm ơn 
cho con biết tin đi. Con muôn vàn cảm tạ Bác."  
  Tôi hỏi  liên tiếp không ngừng như sợ bác 
ấy đi rồi sẽ không có cơ hội để dò la tin tức về 
Bố nữa. Bác ấy ngừng lại, thở dài và nói:" Bác 
không ở trại bên này, Bác chỉ vào rừng bên đây 
để  đốn  củi mang  về  cho  trại  nấu  nướng mà 
thôi. "Tôi thất vọng não nề,cám ơn Bác rồi  lại 
cùng Mẹ và chú tiếp tục đi… 
  Đi một đoạn khá dài nữa cũng gặp thêm vài 
nhóm tù cải tạo, tôi cũng nhanh nhẩu chặn các 
Bác lại để hỏi thăm, nhưng không ai biết gì về tin 
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Bố  tôi bị bịnh hay đã mất cả. Tới khoảng 6 giờ 
chiều, mặt trời sửa soạn lặn đi thì chúng tôi cũng 
vừa tới trại. Sau khi trình những giấy tờ tùy thân, 
có  người  thân  tên  gì,  học  ở  trại  nào,  họ  cho 
chúng tôi ngồi vào một phòng đợi và cũng không 
trả lời về tình trạng của Bố tôi, rồi họ đi báo cáo 
với trưởng trại. Một hồi sau, một ông Bác Sĩ   đi 
cùng  với Trưởng  trại  tới  tuyên bố  là Bố  tôi  đã 
chết  thật  rồi.  Lúc  đó Mẹ  tôi  như  người  điên, 
chẳng còn biết sợ sệt, e dè như lúc đầu vào đây 
nữa. Mẹ tôi quăng tất cả thuốc men nước biển 
xuống  đất  bể  nát  và  khóc  thét  lên:"Chồng  tôi 
chết rồi sao các ông còn dấu không gửi thư thông 
báo cho chúng tôi. Thuốc men nước biển mang 
đến đây để  làm gì, để chữa bịnh cho người đã 
chết hả? Các con tôi chưa báo hiếu được cho Bố 
chúng nó ngày nào, vậy mà giờ đây cũng không 
có cơ hội được đưa tiễn và nhìn mặt Bố lần cuối 
nữa." Khóc một hồi cả ba chúng tôi đều mệt đừ. 
Sau đó, họ trao trả những kỷ vật cuối cùng của 
Bố tôi : từ cái đồng hồ cho đến chiếc nhẫn cưới 
và ngay  cả những  cái  lược bằng  sắt  được mài 
dũa cẩn thận, thật đẹp,  làm bằng tay, do Bố tôi 
làm  tặng Mẹ  và  có  khắc  chữ  đầu V(Vân)  và  Đ 
(Đàm) trên đó. Những cái  lược này Bố chưa kịp 
trao cho Mẹ thì Bố đã về bên kia thế giới… 
  Kế đó,họ cho người dẫn chúng tôi đi thăm 
giường  của  Bố  nằm  trước  khi mất,  chỗ  này 
cũng chính là nhà ở của các tù cải tạo. Một dãy 
dài cả mấy chục cái giường xếp song song với 
nhau và chia thành hai bên có đường đi ở giữa. 
Những  chiếc  giường  này  làm  bằng  ván  cây 
đem  về  từ  trong  rừng  và  do  các  tù  cải  tạo 
dựng nên. Trên nóc nhà phủ  lá trông  lạnh  lẽo 
và  tối  tăm  làm  sao.  Rồi  họ  cho  Bác  bạn  bên 
cạnh  giường  của  Bố  dẫn  chúng  tôi  vào  tận 
rừng sâu để thăm mộ của Bố. Trên đường đi, 
Bác  Phước  kể  rất  nhiều  chuyện  về  Bố,  về 
những  đức  tính  chịu  khó,  rộng  lượng  và 
thương mến bạn bè . Có đồ ăn nào tiếp tế từ 
gia đình đều chia cho các bạn cùng khổ, nhất là 
những Bác không có thân nhân đi thăm viếng. 

Bác Phước cũng có đạo nên rất hiểu về những 
phép Bí Tích  cần  thiết  cho người  sắp  lìa  đời. 
Bác  kể  rằng  Bố  cũng  đã  lãnh  đủ  các  phép  bí 
tích  bao  gồm  cả  bí  tích  giải  tội  vì  trong  đây 
cũng có Cha Công Giáo ngồi tòa. Bác cũng nhắn 
lại cho Mẹ  lời trăn trối cuối cùng của Bố: "Tôi 
thương vợ và con tôi lắm, nhắn vợ tôi thay tôi 
lo cho Mẹ và các con của  tôi." Bác có hứa  sẽ 
thăm gia đình tôi khi Bác được ra khỏi trại tù. 
Vì Mẹ và chị em chúng tôi đã may mắn tới bến 
bờ  tự  do  quá  sớm,  trước  khi  Bác  được  thả 
về,nên  lần  gặp  đó  là  lần  đầu  và  cũng  là  lần 
cuối.  Giờ  không  biết  Bác  đã  qua  Mỹ  được 
chưa và còn sống không? Dù  thế nào  tôi  luôn 
ghi nhớ sự tốt bụng của Bác và cầu mong Bác 
được mọi sự may mắn an lành.  
  Đường  vào  rừng  quá  nhỏ  hẹp,  cây  cối 
chằng chịt, có lúc chỉ vừa đủ từng người một đi. 
Thỉnh thoảng Bác Phước phải dùng cái xẻng để 
chặt những nhánh cây chắn  lối. Lúc  tới mộ  thì 
trời khá tối, nên tôi cũng không quan sát chung 
quanh được gì. Mẹ và tôi chỉ biết đứng khóc và 
cầu xin cho linh hồn Bố sớm hưởng nhan thánh 
Chúa.  Tối  hôm  đó  vì  đã  quá  khuya,  chúng  tôi 
phải ngủ  lại ở mấy ngôi nhà  lá dựng  tạm  cho 
các thân nhân đi thăm tù cải tạo dùng ngủ qua 
đêm để tới sáng hôm sau về lại thành phố. Mẹ 
vẫn  thầm  thì  khóc  mãi,  đêm  đã  khuya  thỉnh 
thoảng tôi lại  nghe mẹ nấc lên từng hồi. Tiếng 
côn  trùng  rên  rỉ  về  đêm  tạo  thành một  điệu 
nhạc u sầu như đang đưa tiễn bố tôi về bên kia 
thế giới. Lòng tôi đã tan nát giờ lại thêm nát tan. 
Tôi nghẹn ngào nức nở:" Bố ơi, ở phương trời 
xa xăm nào đó, bố có hiểu cho nỗi khổ của Mẹ 
và chúng con? Mẹ còn trẻ quá  lại phải thay bố 
lo cho bà và lo cho chúng con. Bên cạnh phòng, 
người ta cũng có chồng có bố đi học tập, nhưng 
người  ta  đang  thầm  thì  với  nhau,  đang  kể  lễ 
những  nỗi  vui mừng  được  gặp  nhau,  những 
đắng cay tủi nhục vì phải xa nhau. Còn con với 
Mẹ thở than với ai đây? Với rừng rậm non xanh 
nước biếc hả Bố? Hay với ánh trăng buồn đang 



rọi soi vào nỗi cô đơn sầu thảm, cay đắng, nát 
tan  cả  cõi  lòng  của Mẹ  và  con? Từ  đây  chúng 
con  sẽ  là  những  trẻ mồ  côi  không  cha,  trống 
vắng  như  căn  nhà  không  nóc.  Ai  sẽ  giúp  đỡ 
giảng bài khi con không hiểu bài toán khó? Ai sẽ 
dịch những câu anh văn cho con khỏi chới với 
khi bị thầy giáo hỏi tới ? Ai sẽ pha trò cho cả nhà 
cười ngất ngư ..."Sau đó mệt quá tôi thiếp vào 
giấc ngủ hồi nào không hay biết… 

  Tờ mờ sáng, đang ngủ tôi bị giật mình thức 
giấc  bởi  những  giọng  hát  từ  xa  đưa  lại  nghe 
như những điệu ru hồn. Tôi không hiểu các cô 
gái Thượng hát cái gì, nhưng càng nghe  tôi  lại 
càng  tưởng  như  từ  cõi  âm  vọng  về,  nghe  xa 
vắng và  rờn rợn  làm sao! Ánh mặt  trời vừa  ló 
đầu chào buổi sáng, các chú chim đua nhau hót 
trên cành, bầu trời trong xanh tươi mát, những 
giọt sương mai  lấp  lánh trên những  lá cây như 
cùng nhau  đón  chào một ngày mới. Cảnh  đẹp 
như  vậy mà  sao  tôi  buồn  thê  thảm,  đành  lê 
những  bước  chân  nặng  nhọc  cùng  với  mọi 
người về trại để làm thủ tục lần cuối trước khi 
từ giã ngọn đồi hiu quạnh, rừng rậm hoang vu 
và giòng suối lạnh lùng để trở về thành phố, bỏ 
lại đây ngôi mộ lẻ loi của người cha kính yêu, tài 
ba,  cả  đời  hy  sinh  cho  chúng  tôi, một  người 
hùng vừa nằm xuống! Mẹ có xin mang xác Bố 

về để chôn cất cho gần với gia đình, nhưng họ 
không cho.  
  Lần cuối cùng chú Út  lại  tình nguyện dẫn 
mẹ và hai chị  lớn của tôi vào rừng để đặt mộ 
bia  cho  Bố.  Tôi  đã  đi  lần  trước  rồi,  lần  này 
không được đi nữa. Mẹ muốn các chị tới thăm 
mộ Bố trước khi Mẹ xúc tiến cho chị em chúng 
tôi  vượt  biên.  Đường  xá  xa  xôi  nguy  hiểm, 
thêm Mẹ  tôi quá đau buồn chẳng còn  tâm  trí 

nào mà nhớ đường đi kỳ trước, chú Út rất 
tích cực tình nguyện dẫn đường và vác mộ 
bia nặng cho Bố. Mẹ cũng mời Bà Nội  tới 
nhà để lo cho chúng tôi trong khi Mẹ và các 
chị đi vắng. 
    Bố tôi mất ngày 27 tháng 2 năm 1978, 
thì tới tháng 05 năm 1979, bảy chị em chúng 
tôi được Mẹ cho đi vượt biên. Trước đó, dù 
Mẹ rất muốn cho đi, nhưng không bao giờ 
dám  nghĩ  tới  vì  cứ  sợ  liên  lụy  tới  Bố  còn 
đang ở  trong  tù  cải  tạo.  Chúng  tôi  đã  giả 
làm người Tàu và đi theo diện được nôm na 
gọi là  “bán chính thức”.  Nếu không phải đi 
“bán chính thức” thì gọi  là đi “chui”. Chúng 

tôi ở Mã Lai 9 tháng và định cư tại Mỹ tháng 03 
năm 1980. Mẹ và chị thứ nhì của tôi phải đi sau, 
không dám đi cùng vì sợ nếu không thoát hay bị 
lộ  tẩy giả người Tàu,  sau này  có  được  thả về 
mà nhà cửa không còn thì cả gia đình chắc sẽ bị 
đuổi  đi  kinh  tế mới. Mẹ  tôi  sợ quá  đáng  chứ 
thực  ra  đi bán  chính  thức  là an  toàn nhất  tuy 
rằng  chi phí bị  cao hơn  là  đi  chui. Họ  đọc  tên 
từng người rồi theo thứ tự lần lượt xuống Tàu, 
không phải trốn núp gì cả. Tôi có tên Tàu là "Mạ 
Oi Phón" hay còn gọi  là Mã Ái Phương.   Mẹ và 
chị thứ nhì của tôi vài năm sau mới thoát được 
và phải đi chui vì sau lần chị em chúng tôi đi, họ 
đã không còn cho đi bán chính thức nữa. Mẹ và 
chị phải đi chui tới lần thứ tư mới thành công. 
  Tôi  luôn  tin Bố phù  trợ cho  toàn gia  đình 
an  toàn và  định cư  tại Mỹ, không còn ai phải 
kẹt lạị ở Việt Nam. Ở xứ lạ quê người, Mẹ và 
chúng  tôi  luôn  canh  cánh  bên  lòng  một  nỗi 

120                                                                                                                                           COÛ THÔM 



SOÁ 59                                                                                                                                   121 

buồn không nguôi vì phải để Bố  tôi nằm đơn 
độc nơi  rừng  thẳm. Mộ Bố không có ai chăm 
sóc  vì  chú  Út  của  tôi,  người  duy  nhất  biết 
đường đến mộ của Bố, cũng đã mất hai mươi 
mấy năm rồi. Cả bao lâu nay, gia đình chúng tôi 
chẳng ai dám về Việt Nam vì cứ sợ sẽ bị giữ lại 
và không được  trở  lại Mỹ. Cho đến khi chính 
phủ Mỹ và VN bang giao qua lại dễ dàng, chúng 
tôi lại càng trông mong có phép nhiệm mầu để 
đem  được Bố  sang  đây  đoàn  tụ với gia  đình. 
Mơ  ước  chỉ  là  mơ  ước  chứ  có  thực  hành 
được  đâu. Chúng  tôi  cứ nghĩ  đã  gần 30 năm 
rồi, có lẽ chỗ đó giờ đã thay đổi nhiều, mộ của 
Bố chắc không còn ở đó nữa. Mẹ  tôi chỉ nhớ 
mang máng  trại ở vùng gọi  là Bù Gia Mập, và 
hồi đó các anh em tù cải tạo cho biết là mộ Bố 
nằm trên "ngọn đồi 300", một tên đồi thật sự 
không  có  trên bản  đồ,  thì  công việc kiếm  tìm 
cũng ví như mò kim đáy bể mà thôi. 
  Cho đến tháng 6 năm 2007, như tôi đã kể ở 
trên,  sau  khi  đọc  bài  viết  về  các  người  tù  cải 
tạo,  lòng  tôi  cảm  thấy  bồn  chồn  không  yên, 
nóng  ruột  kinh  khủng  như  có  cái  gì  thúc  đẩy 
phải đi tìm mộ Bố cho bằng được. Tôi kể lại nỗi 
lòng của tôi cho ông xã tôi nghe. Ông xã tôi sốt 
sắng tiến hành ngay công việc kiếm tìm. Tôi gọi 
điện thoại cho Mẹ để hỏi còn thêm chi tiết nào 
khác  không  ngoài  hai  cái  tên  Bù  Gia Mập  và 
"ngọn đồi 300". Nhưng gần 30 năm trôi qua, Mẹ 
tôi  chỉ  còn  nhớ  lại  được  chừng  đó.  Cúp  điện 
thoại Mẹ xong, tôi mang những thùng đựng thơ 
cũ của gia đình mấy chục năm về trước mà chị 
em chúng tôi đã viết gởi về rất nhiều cho Mẹ và 
chị Tuyết Anh, người chị thứ hai của tôi  lúc đó 
đang ở lại với Mẹ và vài năm sau cùng đi vượt 
biên với Mẹ, mong tìm cho ra  lá thư cuối cùng 
Bố gửi về  cho Mẹ  từ  trại  cải  tạo, với  chút hy 
vọng mong manh có thêm chi tiết về trại tù cải 
tạo mà Bố bị giam giữ. Lá thư này còn mang kỷ 
niệm thật nhiều qua những dòng chữ cuối cùng 
của Bố nên Mẹ đã gửi sang để tôi giữ đã mấy 

chục năm rồi, từ hồi tôi mới đặt chân trên đất 
Mỹ.  
  Tôi đổ thư ra đầy phòng khách để tìm cho 
dễ. Nhiều thư lắm, nhưng khi nhìn lại những lá 
thư  ngày  xưa  này,  tôi  không  kìm  lòng  được 
nên ngồi mải mê  đọc  lại.  Từng  kỷ  niệm như 
đang diễn  ra  trước mắt,  từ những  lá báo  tin 
vui cho Mẹ, chúng tôi đã thoát đến bến bờ tự 
do, tới những lá kể lể sự học hành, bỡ ngỡ khi 
đặt chân tới Mỹ, v. v. Tôi tiếp tục đọc từng lá, 
nhưng nóng  lòng muốn  tìm cho  ra sớm được 
lá thư của Bố, mà tôi nhớ mang máng  là nằm 
trong một  phong  bì màu  xanh  biển.  Thời  đó 
phong bì Việt Nam hầu hết đều cùng màu xanh 
biển với một chùm hoa hồng  thanh nhã, xinh 
đẹp  ở  trên.  Tìm  suốt  từ  sáng  đến  chiều  tôi 
quên  cả  ăn uống. Người  tôi mệt nhoài  vì  tìm 
mãi  hoài  trong  khắp  đống  thư  nhưng  không 
thấy một phong bì màu xanh biển nào cả...  
  Trong  lúc  đang  thất  vọng não nề, ông  xã 
tôi chạy vào báo tin đã tìm thấy trên một diễn 
đàn Internet, tên và email của một chú đã từng 
đi  cải  tạo  trong một  trại giam ở  vùng Bù Gia 
Mập. Ông xã  tôi vội viết  thư ngay cho chú ấy 
và  cho  Chú  điện  thoại  của  chúng  tôi  để  tiện 
liên lạc. Không ngờ chỉ ba tiếng đồng hồ sau tôi 
nhận đươc điện thoại từ Úc Châu gọi  lại. Chú 
Sâm  là bà  con  rất gần với gia  đình Bác  Lê Bá 
Kông  và  Lê Bá  Khanh,  tác  giả những  cuốn  tự 
điển Anh Việt ngày xưa. Chú Sâm cho biết có 
rất nhiều trại giam tù cải tạo khác nhau tại Bù 
Gia Mập. Lúc chúng tôi hỏi về "Ngọn Đồi 300", 
chú Sâm nghĩ chỉ là tên gọi theo quân sự . Mãi 
sau này chúng tôi mới biết Ngọn Đồi 300 cũng 
chỉ là trạm dừng chân trước khi Bố sắp sửa bị 
đưa  ra Bắc. Chú Sâm nói phải có số hòm  thư 
của Bố  thì mới  có  thể  truy  ra  địa  điểm  chính 
xác  trại  tù  của  Bố  được.  Chú  còn  cho  tôi  số 
hòm  thư của Chú để sau này xem bố có cùng 
số hòm thư đó hay không? Tôi vội kêu ông xã 
lấy  giùm  cây  bút  và  tờ  giấy  trắng  để  viết  số 
hòm thư cùng số điện thoại của Chú  . Ông xã 



122                                                                                                                                           COÛ THÔM 

tôi vội vàng nên vô tình nhặt đại một cái phong 
bì mầu trắng nằm trong đám thư từ mà tôi đổ 
đầy trên thảm từ hồi sáng và đưa cho tôi. Tôi 
viết số hòm thư của chú Sâm vào giấy, rồi tạm 
biệt Chú với nỗi lòng nặng trĩu không yên... 
  Lòng  đầy  thất vọng, hy vọng  tìm  được  lá 
thư  đó  thật mong manh. Tôi  ra  than  thở  với 
ông  xã  :"  Chắc  lá  thư  đó  lúc  dọn  nhà  từ 
Houston xuống Dallas đã bị rơi mất đâu rồi, tìm 
thế này giống mò kim đáy biển quá  !" Sau đó 
tôi uể oải vô phòng computer để ghi chép vào 
sổ tay số hòm thư và điện thoại của chú Sâm 
mà tôi đã ghi trên cái phong bì trắng. Cầm cái 
phong bì trắng trong tay, không hiểu động  lực 
nào xui khiến, làm tôi thắc mắc và tự hỏi: "Sao 
cái phong bì trắng này dầy thế này?"  Tôi vội xé 
ra để xem cái gì bên trong. Thật  là ngạc nhiên 
khủng khiếp! Đúng  là  lá  thư cuối cùng của Bố 
tôi! Tôi rú lên trong sự mừng rỡ và sợ hãi:" Bố 
hiện  về  Lân ơi! Vào  đây  xem nè!" Ông  xã  tôi 
nghe  tôi  rú  lên  như  vậy  liền  chạy  vào  xem 
chuyện  gì  đã  xảy  ra. Chúng  tôi  cầm  tay nhau 
chia  sẻ  sự  vui mừng, như  cùng hiểu  đây  là  ý 
muốn của Bố  tôi  đưa  đẩy  để  chúng  tôi mang 
Bố về với gia đình. Cả hai chúng  tôi đều  thắc 
mắc:"Sao lá thư có phong bì màu xanh lại nằm 
trong phong bì mầu  trắng?   Sao ông xã  tôi  lại 
nhặt đúng cái phong bì này để đưa tôi viết số 
hòm  thư của chú Sâm vào?" Nếu  lúc nói điện 
thoại  với  chú Sâm  tôi  không nhờ ông  xã  đưa 
giấy  viết  thì  chắc  chắn  muôn  đời  tôi  cũng 
không thể tìm được lá thư này. Lúc đó trời hơi 
tối, mưa lâm râm ngoài vườn hòa với tiếng gió 
và tiếng chạm vào nhau của những nhánh cây 
 làm  chúng  tôi  càng  thêm  ớn  lạnh.  Lúc  bình 
tĩnh  lại, tôi tự trấn an: "Nếu thật sự Bố về thì 
có gì mà sợ! Bố thương con của Bố lắm mà! " 
Lần đầu thấy cảnh lạ lùng này cả hai chúng tôi 
đều ngạc nhiên quá  độ nên mới hoang mang 
như vậy.Sau này bình  tâm  lại  tôi mới nhớ  ra, 
ngày xưa chính tôi đã bỏ lá thư xanh cuối cùng 

của Bố vào phong bì màu trắng vì sợ  lâu ngày 
sẽ bị rách nát nếu không bọc cẩn thận. 
  Mọi chuyện ngẫu nhiên và  trùng hợp xảy 
ra ở  trên gần như  có một  sức mạnh  vô hình 
làm  tăng  thêm  trăm phần  tin  tưởng  và phấn 
khởi  cho  chúng  tôi  xúc  tiến  việc  tìm  kiếm. 
Trước  tiên,  chúng  tôi  nghĩ  cần  phải  liên  lạc 
ngay với người thân và bạn bè ở Việt Nam để 
giúp tìm kiếm. Mọi sự hình như Bố đã sắp sẵn 
trước  và  thuận  tiện  cho  chúng  tôi.  Sau  khi 
nghe chuyện về ngôi mộ thất lạc của Bố tôi, ai 
cũng sẵn  lòng giúp đỡ. Vợ chồng anh chị ruột 
của cô em dâu  tôi, anh Cương và chị Mai,  lúc 
đó đang ở Việt Nam và thường hay đi lại buôn 
bán ở vùng gần Bù Gia Mâp, hứa sẽ đi xuống 
đó để dò thăm tin tức. Bạn bè trường của tôi 
ở Việt Nam hồi còn  trung học, hiện chúng  tôi 
vẫn  liên  lạc qua  lại email,  cũng  sốt  sắng hứa 
giúp đỡ tìm kiếm thêm tin tức. 
  Anh Cương và chị Mai thật tích cực và hết 
lòng, bỏ dở dang công việc đang làm, vội lái xe 
Honda  đi  lên Bù Gia Mâp, một vùng  rừng núi 
gần biên giới Việt Miên Lào để tìm kiếm giùm. 
Vùng này bây  giờ  thay  đổi  khá nhiều do  khai 
phá cho trồng trọt và công nghiệp du  lịch. Hỏi 
han qua  lại  thì  có người  chỉ  cho  anh  chị biết 
chổ các trại giam tù cải tại hồi đó. Tìm tới nơi 
thì anh chị gặp được một ông cán bộ Cộng Sản 
già  đã  từng  làm  trong  các  trại. Ông  này  đem 
anh chị ra một ngọn đồi thấp và chỉ cho chổ có 
mộ chôn. Vì qua ngày tháng không được chăm 
lo, các nấm mộ này bị nắng mưa bào mòn, gần 
như bị phẳng  lỳ và không còn gì dấu  tích của 
bia  đá.  Hai  anh  chị  không  thấy  ngôi mộ  duy 
nhất như  chúng  tôi  đã  kể mà  thấy  có  tới ba 
nấm mộ  cũng  nằm  lưng  chừng  đồi. Ở  vùng 
này bắt sóng được cho điện thoại cầm tay nên 
anh  chị  vội  vàng  gọi  điện  thoại  ngay  cho  tôi 
biết. Nghe qua, tôi quá thất vọng, nhưng cũng 
đánh  liều  đề nghị chị Mai  thuê người  để  đào 
ba ngôi mộ đó lên, gửi xương cốt của cả ba để 
tôi  đem  thử DNA ở bên Mỹ này. Chị Mai  rất 



SOÁ 59                                                                                                                                   123 

ngần ngại và không dám làm như vậy. Giờ nghĩ 
lại tôi thấy lúc đó sao tôi liều lĩnh và ngu ngốc 
thế!  Đào mộ  lên  là  điều  tối  kỵ mà  từ  trước 
đến giờ chẳng ai dám. Lúc đó, lại bắt đầu mùa 
mưa  tại  Việt  Nam  nên  mưa  xảy  ra  thường 
xuyên và rất  lớn tại vùng đồi núi này. Anh chị 
Cương thật là cực khổ gian nan vì phải lái gắn 
máy chạy qua những đường đất bùn lầy trong 
mưa  tầm  tã.  Thấy  thương  cho  anh  chị,  tôi 
đành  khuyên  anh  chị  trở  lại  Sài  Gòn  lo  công 
việc, chờ cho lúc tôi tìm thêm tin tức mới. 
  Chúng tôi tuy thất vọng nhưng không muốn 
vội bỏ cuộc ngay. Ngay  tối hôm  đó, ông xã  tôi 
tiếp tục lên internet để tìm kiếm các web site do 
các cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hoà  lập  ra, 
với hy vọng mong manh tìm được người quen 
biết Bố tôi. Liên lạc email được với bác Trương 
thuộc binh chủng Bộ Binh, ông xã tôi vội cho bác 
ngay tất cả tài liệu về hòm thư, tên và chức vụ 
của Bố tôi. Bác Trương hứa sẽ chuyển cho các 
anh em thuộc binh chủng khác và thêm những 
web sites khác để liên lạc. Cả hai chúng tôi tiếp 
tục tìm kiếm và  liên  lạc đủ mọi chỗ. Ngoài việc 
yết tin tức tìm người trên các web site, ông xã 
tôi  còn  liên  lạc  với  hội  tù  nhân  cải  tạo  tại 
Houston rồi đến hội ủy lạo các thương phế binh 
tại  Santa Ana. Có người  còn  khuyên  chúng  tôi 
nên  liên  lạc với các nhà ngoại cảm  (psychic) ở 
Việt Nam để giúp tìm kiếm. 
  Vài ngày trôi qua, chúng tôi bắt đầu trở lại 
cuộc sống hiện thực trong niềm thất vọng. Đột 
nhiên đến ngày thứ ba, ông xã tôi mừng rỡ gọi 
cho  tôi  khi  nhận  được  email  từ  Bác  Trương, 
đính  kèm  theo  email  của một  bác  tên Mạnh 
Đình, hiện đang cư ngụ ở Minnesota, Bác Mạnh 
là một người bạn quen  thân với Bố  tôi  từ  lúc 
Bác mới ra trường Võ Bị Đà Lạt. Lúc Bố tôi là Chỉ 
HuyTrưởng trung tâm huấn  luyện Phù Cát, bác 
Mạnh thường tới huấn  luyện cho các binh  lính 
ở  trung  tâm này và mãi  sau này,  lúc Bố  tôi về 
làm Chỉ Huy Trưởng trung tâm huấn luyện nghĩa 
quân  liên  tỉnh Định Tường  thì Bác cũng vẫn  lui 

tới chơi bài “phé” hay “chắn” với Bố, không biết 
tôi dùng  chữ  có  đúng  không  vì  tôi  không hiểu 
các trò chơi này. Tình thân mấy chục năm giờ lại 
thêm thân thiết khi hai người lại đi học tập cải 
tạo chung một chỗ, và Bác cũng chính là người 
đưa tiễn quan tài của Bố tôi xuống huyệt sâu. 
  Chúng tôi quá mừng rở như những người 
sắp đuối với được phao,  liền  liên  lạc ngay với 
Bác qua điên thoại và Bác cho biết rất nhiều chi 
tiết quan  trọng. Trại Bù Gia Mập chỉ  là  trại  sơ 
khởi  trước  khi  họ  tiến  hành  đưa  ra  Bắc.  Bác 
Mạnh kể rằng Bố tôi  lúc ở Bù Gia Mập đã bắt 
đầu  chuyển bịnh  đau bao  tử. Mỗi ngày bị bắt 
vào rừng đày ải đốn cây thật là cực nhọc. Vì ăn 
uống  thiếu  thốn, bịnh Bố  tôi  trở nặng, và  trên 
đường sửa soạn đi ra Bắc, Bố tôi đã bỏ mình ở 
Bù Loi, một trại tù chuyển tiếp, ở một vùng Sóc 
người Thượng gọi  là Sóc Bom Bo, cách Bù Gia 
Mập vài dặm đường. Bố  tôi  là người đầu  tiên 
và cũng  là người duy nhất được chôn cất trên 
“ngọn đồi 300” như đã nêu ở trên. Bố được các 
bạn đóng cho một cái hòm lấy từ gỗ trong rừng 
thật  nặng  và  tốt  lắm.  Sau  này  các  anh  em 
thương tình còn dựng lên một câyThánh Giá gỗ 
rất  cao ở  trên  đồi. Bác Mạnh  tuy  đã  lớn  tuổi 
nhưng trí nhớ thật minh mẫn, bác cho chúng tôi 
biết nhiều  chi  tiết  về  địa  điểm  rất quan  trọng 
trong việc tìm kiếm mộ của Bố tôi.  
  Ngày hôm sau, chúng  tôi vội  liên  lạc ngay 
với anh chị Cương, nhờ anh chị làm thêm một 
chuyến nữa. Lần này sẽ hướng về Sóc Bom Bo 
để  tìm  kiếm.  Các  bạn  tôi ở  Việt Nam  lúc  đó 
cũng thật tích cực và sốt sắng, cho biết đã hẹn 
ngày để cùng đi tìm giúp. Khi anh chị Cương tới 
nơi  thì được biết  trại  tù cải  tạo  lúc  trước đã 
biến  thành  trại  cải  huấn  các  người  nghiện 
ngập. Phía sau  trại có một nghĩa  trang nhưng 
tràn ngập  các ngôi mộ  của  các người  chết  vì 
bệnh  nghiện  ngập. Những  ngôi mộ  này  nằm 
ngổn ngan, một số thì còn mộ bia còn một số 
khác thì qua nắng mưa dãi dầu, mồ đất và bia 
đá không còn tồn tại.  Lúc đó những tia sáng hy 
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vọng  tìm  kiếm mộ  Bố  tôi  hoàn  toàn  vụt  tắt. 
Chúng tôi, trong sự mệt mỏi và chán nản, gởi 
lời cám ơn anh chị Cương và chúc anh chị  lên 
đường trở về Sài Gòn bình an.  
  Tối  hôm  đó,  trong  lúc  dùng  cơm  tối,  vợ 
chồng tôi nhận được điện thọai của bác Mạnh. 
Bác hớn hở cho biết là đã dặm hỏi thêm và tìm 
ra chỗ chính xác,  trại đó ở một  làng gọi  là Sóc 
Bom Bo 2, mà hôm trước anh chị Cuơng thật sự 
chỉ  tới  Sóc Bom Bo 1. Chúng  tôi nghe mà  tâm 
hồn buồn vui  lẩn  lộn, không dám nuôi hy vọng 
qua  những  tin  tức  này.  Biết  được  địa  điểm 
chính  xác mộ  của  Bố  tôi  thì  thật  sự  có  giúp 
được gì nếu vạn vật sau 30 năm đã quá thay đổi 
? Những  dữ  kiện  anh  chị  Cương  cho  biết  khi 
thấy những ngôi mộ  tại  trại Bù Gia Mập và ở 
Sóc Bom Bo 1,  làm cho  tôi càng  thêm vô vọng. 
Nắm mồ trên mộ Bố tôi có thể đã bị năm tháng 
bào mòn  và bia  đá  chắc  không  còn hiện hữu, 
chưa kể hàng trăm ngôi mộ không bia khác mọc 
lên  sau  này  thì  làm  sao mà  có  thể  phân  biệt 
được mộ nào là mộ Bố tôi ? Nhưng  lạ thay  lúc 
đó bác Mạnh có lòng tin tưởng rất lớn, bác cứ 
khẳng  định  lần  này  là  đúng  chỗ,  và  bảo  đảm 
chúng tôi sẽ tìm được mộ Bố. Không hiểu Bố tôi 
có  linh  thiêng  báo  cho  bác  biết  trước  hay 
chăng? 
  Chúng  tôi  thật  gắng  gượng,  nhưng  cũng 
rất  ngại  ngùng  vì  đã  quá  làm  phiền  anh  chị 
Cương, gọi báo ngay cho hai anh chị và xin anh 
chị cố gắng đi thêm một  lần chót. Lần này chị 
Mai bận rộn nên anh Cương đi cùng với người 
anh  họ  để  xuống  Sóc  Bom  Bo  2.  Tới  nơi  thì 
được  biết  trại  cải  tạo  cũ  đã  biến  thành  nơi 
dân  cư  trú  ngự  và  đất  được  khai  hoang  để 
trồng khoai sắn. Anh Cương quá chán nản, trời 
bỗng đổ mưa to. Hai anh ghé vào quán bên vệ 
đường để trú mưa và chờ tạnh mưa sẽ đi tìm 
kiếm  tiếp. Hai  anh  hỏi  thăm  bà  chủ  quán  về 
ngôi mộ  thì bà  chủ quán nói  rằng bà  thường 
nghe  thằng  con  nhỏ  10  tuổi  của  bà  nhắc  về 
một ngôi mộ lưng chừng đồi mà nó thường đi 

ngang qua. Bà vội kêu nó tới thì nó xác nhận có 
thấy ngôi mộ và gần đây tên trên bia mộ được 
sơn lại màu đỏ nên nó càng để ý. Sau đó mưa 
tạnh , thằng bé dẫn đường chỉ lối cho hai anh 
tới  chỗ  đó,  thì  thấy một  ngôi mộ  nằm  lẻ  loi 
trên sườn đồi bên cạnh một con đường mòn. 
Trên mộ những hòn đá xanh rêu to nhỏ được 
đắp  lên  nhau  thành  một  nấm  mồ  to.  Phía 
trước, tấm bia xi măng dựng đứng với những 
hàng chữ sơn đỏ. Trên đầu bia có hình Thánh 
Giá, và kế dưới,   dòng chữ khắc “GIUSE TRẦN 
MẠNH ĐÀM ” hiện nét rỏ rệt.  Hai anh em anh 
Cương vừa bỡ ngỡ vừa sung sướng reo lên rối 
rít  :   “mộ ông  Đàm  đây  rồi, quả  thật mộ ông 
Đàm đây rồi !!”   Nếu Bố tôi  linh thiêng,  lúc đó 
chắc Bố vui  lắm, vì Bố đã soi sáng dẫn đường 
cho mọi người chúng tôi đi tìm quá ư tốt đẹp. 
   
  Anh Cương  thật mừng  rỡ  vội  điện  thoại 
ngay  cho  chúng  tôi,  lúc  đó  là  6:00  AM  bên 
Texas.  Tôi  và  ông  xã  rú  lên  mừng  rỡ.  Anh 
Cương đọc những chi tiết trên mộ từ ngày sinh 
tháng  đẻ,  tên  thánh,  cho  đến ngày  tử dương 
lịch và âm  lịch đều đúng cả. Thật may mắn  lạ 
lùng! Nếu trời không mưa to và hai anh không 
ghé  lại quán nước này  thì  làm  sao gặp  được 
thằng bé. Mọi việc cứ như có bàn tay sắp đặt, 
chỉ lối dẫn đường vậy. Cúp điện thoại xong tôi 
vẫn  còn bàng  hoàng  tưởng  như  trong mộng. 
Tôi  chợt  nhớ  ra  ngày  hôm  đó  cũng  chính  là 
ngày sinh nhật của người con trai trưởng của 
Bố tôi, người con trai mà Bố Mẹ tôi khẩn cầu 
và mong muốn nhất sau 5 lần Mẹ sanh. Cả ba 
chúng  tôi  về  Việt  Nam  được  hai  ngày.  Tới 
khuya ngày thứ ba, xe đò bốc mộ của nhà quàn 
Vĩnh Phước gửi  tới  tận khách sạn để đi cùng 
với một số bà con họ hàng và thầy cô bạn bè 
của  trường  tôi. Thật cảm động biết bao đi xa 
như vậy mà họ hàng cùng bè bạn không quản 
gian  nan mệt  nhọc.  Chúng  tôi  khởi  hành  rời 
khách sạn khoàng 2:00 AM, tới 4:00AM thì tới 
điểm hẹn với Cha Công Giáo là người anh ruột 
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của cô em dâu và tất cả các anh chị của cô em 
dâu ở một quán  ăn bên vệ đường. Chúng  tôi 
cùng ghé vào ăn sáng. Đây là một quán ăn nhỏ, 
nhưng  bán  khá  đầy  đủ:  nào  phở,  cơm  ,  cà 
phê,nước ngọt,v.  v.  Sau  đó  chúng  tôi  lại  tiếp 
tục  lên  đường  để  tới  Sóc  Bom  Bo  2  ngay  vì 
theo phong tục bóc mộ phải làm trước khi mặt 
trời mọc.  
  Đi đông như vậy thật vui, xe nọ gọi xe kia 
ơi ới vì cứ sợ bị  lạc  . Trên xe, tôi được ôn  lại 
những  kỷ  niệm  vui  buồn  với  các  bạn  cùng 
trường.  Đúng  là  ba  bà  bốn  chuyện,  trong  xe 
náo  nhiệt  cười  đùa  hầu  như  không  lúc  nào 
ngưng... Tờ mờ sáng, chúng tôi đã tới gần Sóc 
Bom Bo. Cảnh vật hai bên đường thay đổi quá 
nhiều,tôi không có một ấn  tượng gì ngày xưa 
tôi đã từng đặt chân tới nơi này. Bây giờ nhà 
cửa khách sạn mọc  lên khắp nơi, đường phố 
được  sửa  sang  và  cải  tiến  thành một nơi du 
lịch cho khách phương xa.  
  Tới  Sóc  Bom  Bo  2,  chúng  tôi  buộc  phải 
xuống xe vì đường vào rừng để đi tới mộ quá 
hẹp. Dân  địa  phương ở  đó  khuyên  như  vậy, 
nhưng ông tài xế xe chúng tôi cứ muốn  lái cả 
xe  vào  vì  thấy  trong  xe  toàn  đàn  bà  con  gái 
chân yếu  tay mềm đị bộ vô  rừng như vậy  tội 
nghiệp. Thế là các xe khác cũng bắt chước nối 
đuôi theo. Mặc dầu đã được cải tiến nhiều so 
với  ngày  xưa,  nhưng  đường  đất  đỏ  chồng 
chềnh  khúc  khuỷu. Những nhánh  cây hai bên 
đường đập vào thành xe và kiếng xe  liên tiếp. 
Tôi ngồi ngoài  cùng  cứ  tưởng như nhánh  cây 
sẽ  đập  vào mắt  và  trong  lòng  cứ  lo  sợ  xe  có 
thể bị chết máy thì  làm sao về  lại Sài Gòn? Có 
lúc xe không đi được nữa vì phải  lên một dốc 
cao, bác  tài phải kêu  chúng  tôi  xuống bớt  rồi 
sau đó lại leo lên xe tiếp tục vào rừng. 
  Cuối cùng chúng tôi cũng tới mộ. Vừa thấy 
ngôi  mộ  đơn  độc  nằm  buồn  tẻ  trên  lưng 
chừng  đồi, mắt  tôi  nhòa  lệ,tôi  tưởng  tượng 
đêm đêm Bố về ngồi trên mộ khóc một mình vì 
xa  vắng  vợ  con,  không một ngôi mộ nào bên 

cạnh  để  chuyện  trò  làm bạn  với Bố  làm  lòng 
tôi đau xót. Tôi thầm nhủ: 
  "  Bố  ơi!  hôm  nay  vợ  chồng  con  và  em 
Hoàng  tới mang Bố về  để đoàn  tụ với Mẹ và 
tất cả chúng con bên Mỹ. Từ nay Bố sẽ không 
một mình ở đây nữa. Bố chắc vui lắm Bố hả? " 
Sau khi Cha dâng lễ xong thì nhà quàn bắt đầu 
đào mộ. Mọi người ai cũng hồi hộp không biết 
cả 30 năm có còn hài cốt dưới đó không? Ông 
bà  chủ  vườn mà  ngôi mộ  của  Bố  nằm  trong 
còn  kể  rằng:  "  Đã  hai  lần  chính  quyền  địa 
phương cho xe truck lớn tới tảo mộ đi, nhưng 
khi tới mộ của Bố cô là xe bị hư. Lần nào cũng 
vậy! Lần này họ nói sẽ tới nữa. Tôi định đăng 
báo tìm thân nhân của ỗng. Chưa kịp đăng thì 
người nhà của cô đã tới nhận mộ. Không biết 
có phải đây là ý của ỗng đưa đẩy để về với gia 
đình không ?"  
  Trong  lúc  đào mộ  như  vậy  thì Mẹ  và  các 
anh chị em của tôi bên Mỹ đều hướng về đây. 
Ông xã tôi và anh chị của cô em dâu đều để điện 
thoại cho người bên Mỹ nghe được tiếng cuốc 
tiếng  xẻng  và  báo  cáo  ngay  từng  chi  tiết  của 
việc  đào mộ.  Đang  đào  thì  trời  chợt  đổ mưa. 
Mọi người phải tìm những cây to và giăng dù để 
trú mưa. Mẹ và các anh chị em bên Mỹ đang lo 
lắng thì chưa đầy vài phút mưa ngừng hẳn. Mọi 
người  lại  tiếp  tục  đào  cho  đến khi  thấy  được 
bọc ny  lông gói  trọn hình hài  của Bố  tôi  trong 
đó. Theo năm tháng chiếc hòm đã mục nát rồi. 
Tôi  ,em  trai  tôi, và ông  xã  cùng  các anh  chị bà 
con  đều  không  cầm  được nước mắt  khi  thấy 
hình dạng khuôn đầu của Bố tôi hằn trên bọc ny 
lông  đó. Ai  cũng nói Bố  tôi  cao quá  vì bịch ny 
lông  thật  dài  .  Tôi  càng  xúc  động  hơn  và  biết 
chắc  đúng  là Bố  tôi 100% khi nhìn  thấy  cái  túi 
xách  của  hãng máy  bay  "Pan Nam" mà  Bố  tôi 
dùng để đựng những đồ lặt vặt trong đó. Cái túi 
này hằn  sâu  trong  tâm  trí  tôi với bao kỷ niệm 
ngày Bố đi học tập cải tạo, cái túi đã suýt bị bỏ 
quên vì Bố tôi quá đau buồn nên chẳng nhớ để 
mang theo. Tôi đã chạy theo để đưa cho Bố rồi 
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nhìn Bố mờ dần trong nước mắt tuôn trào...Giờ 
đây  cái  túi"Pan Nam"đó vẫn  còn nhưng Bố  tôi 
đã  mãi  tận  nơi  nao...  Sau  khi  nhà  quàn  làm 
những việc cần  thiết, họ cho  tôi đặt một món 
đồ  riêng  để  làm  dấu  chứng  tỏ  là  chiếc  hộp 
nguyên vẹn và không hề bị mở ra khi về tới nhà 
quàn bên Mỹ. Cha  làm  lễ vừa xong thì mưa  lại 
ào đổ. Mọi người lần lượt ra về trong niềm vui 
vì việc bốc mộ đã được hoàn thành tốt đẹp. Tôi 
nhìn lại chỗ đất Bố tôi nằm lần chót, ráng khắc 
ghi  vào  đầu quang  cảnh nơi này  để nhớ hoài 
những kỷ niệm đã qua... 
  Cha  Đồng  thật  tốt,  đã  không  quản  ngại 
đường xá xa xôi,  lúc mới tìm ra mộ Cha đã tới 
làm lễ, ngày tảo mộ Cha cũng đi và Cha cũng đã 
dâng  thánh  lễ  trong  nhà  thờ  cho  Bố  của  tôi. 
Chúng  tôi  về  Việt  Nam  tuy  chỉ  có  ba  người 
nhưng thấy thật vui và hạnh phúc khi được bạn 
bè, họ hàng và anh  chị bên  cô em dâu  của  tôi 
tham dự  thật đông. Ngoài anh Cương chị Mai, 
vợ chồng anh Luyện  (một người anh khác của 
cô  em  dâu)  cũng  thật  tận  tình  giúp  đỡ  mọi 
chuyện: từ việc làm bức hình trạm trổ thật đẹp 
cho Bố tôi, đến việc xếp đặt mọi chuyện trong 
nhà  thờ và  thuê người gìùm để  thâu video  lúc 
tảo mộ. Video rất đẹp, đầy đủ và rõ ràng. Anh 
Cương chị Mai đã  tìm mộ vất vả mệt nhọc và 
còn lo mọi chuyện từng ly từng tý cho chúng tôi. 
Chị Mai  còn  cẩn  thận mua  hoa,  cắt  sẵn  khăn 
tang trắng để ba đứa chúng tôi và các anh chị bà 
con đội đầu  lúc tảo mộ của Bố. Chúng tôi ở lại 
Việt Nam  thêm  4  ngày,  không  đi  chơi  đâu  cả 
ngoài họp mặt thầy cô bạn bè trong trường và 
thăm viếng họ hàng ở Sài Gòn. 
  Về lại Mỹ, chúng tôi xúc tiến để Bố an nghĩ 
ở  một  vùng  nghĩa  trang  thật  an  bình  trong 
vùng  Southwest  Houston.  Tang  lễ  Bố  rơi  vào 

mùa lễ Tạ Ơn năm đó nên đượm thật nhiều ý 
nghĩa.  Trong  ngày  tang  lễ  tại  nhà  quàn  Vĩnh 
Phước ở Houston, có các Chú Bác của trường 
Võ Bị Sĩ Quan Thủ Đức tới đọc lời đưa tiễn và 
phủ  cờ  vàng ba  sọc  đỏ  trên quan  tài  của Bố. 
Thật cảm động cho tình huynh đệ chí binh mà 
các  chú  Bác  dành  cho  Bố.  Bác  Đàm  Quang 
Hưng, dịch giả” Liêu Trai Chí Dị”, một Giáo sư 
Toán  của  những  trường  ở  VN  như  Trưng 
Vương, Phục Hưng,  v.  v.  đã  làm bài  thơ  thật 
hay  để  tặng  cho  Bố  của  tôi:  Tưởng  Nhớ  Cố 
Trung Tá Trần Mạnh Đàm Nhân  lễ cầu hồn và 
cải  táng  11/24  2007. Gặp  thời buổi Quốc  gia 
biến  loạn. Chí nam nhi chẳng quản gian truân 
Ra  đi nhập ngũ  tòng quân Quyết  tâm bảo  vệ 
nhân  dân  nước  nhà Nào  ngờ  vận  sơn  hà  bế 
tắc Quốc gia vong, thân mắc lao tù Hiên ngang 
đối diện kẻ thù Anh hùng rạng vẻ trượng phu 
họ Trần. Đàm Quang Hưng  
  Giờ đây ở một nơi xa xôi nào đó hay đang 
trên Thiên  Đàng với Chúa,  chắc Bố  đang nhìn 
xuống  đàn con  để  che chở và  cầu nguyện,xin 
Chúa ban phước  lành và hạnh phúc cho  từng 
đứa con của Bố. Tôi thường tin tưởng như vậy 
để  tự an ủi mỗi khi gặp những khó khăn hay 
những  lo buồn  trong cuộc đời  trần gian ngắn 
ngủi này. Mộ Bố giờ đã xanh cỏ. Chỗ Bố nằm 
thật yên tịnh và mát mẻ. Mẹ và chị em chúng 
tôi  thường  tới  thăm  Bố  và  đọc  kinh  cho  Bố. 
Mỗi  lần  đứng  trước mộ Bố,  tôi như  thấy Bố 
đang  mỉm  cười  với  tôi,  nụ  cười  hiền  hoà 
thương yêu như ngày xưa lúc tôi còn nhỏ dại. 
  Để kỷ niệm về Bố, tôi cũng ghi  lại đây bài 
thơ tôi  làm cho Bố nhân ngày  lễ đám tang bố 
hồi  tháng 11 năm 2007. Bài  thơ này  đã  được 
ông xã tôi là Khoa Lân (Minh Khoa) phổ nhạc và 
hát để tặng cho Bố của chúng tôi. 
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KHÓC CHA BỎ MÌNH NƠI RỪNG SÂU 
 

 
Lịnh truyền xuống Cha phải đi cải tạo  

Hành trang theo là những nỗi xót xa  
Cùng nhớ thương lo lắng ngập lòng Cha  

Hồn chới với lệ sầu Cha tuôn mãi 
 

Cha bước đi rồi lại quay nhìn lại  
Vẫy tay chào từ biệt ngẩn ngơ thương  

Hai bên đường hoa rũ cỏ sầu vương  
Như buồn tiễn người hùng nay thua trận  

 
Nhìn bóng Cha mờ dần con khóc hận  

Biết ngày nào Cha trở lại chốn đây  
Mẹ xác xơ hồn phủ ngập sầu đầy  

Ôi đoạn trường sao chua cay mặn đắng 
 

Nhớ ngày nào Cha giúp con sốt sắng  
Ngồi hàng giờ giảng bài toán khó khăn  
Cùng phiên dịch cuốn truyện môn Anh văn  

Ôi tình Cha bao la sao kể xiết 
 

Ngày được lịnh thăm Cha nơi rừng biếc  
Núi đồi cao cùng ghềnh đá cheo leo  

Lác đác vài căn nhà lá đèo heo  
Cây cầu khỉ tả tơi gần gãy đổ 

  
Cha bước ra mặt vương đầy khắc khổ  

Và gầy đi trong tiều tụy thật nhiều  
Lao động nhọc nhưng ăn chẳng bao nhiêu  

Trông tàn úa như ngọn đèn sắp tắt 
 

Mẹ thỏ thẻ hứa một lòng son sắt  
Phụng dưỡng già dạy trẻ để thay Cha  

Lo chu toàn dù khó nhọc xót xa 
Chờ Cha về vầy vui duyên tơ thắm 

 

Rồi đến giờ Cha trở vào trại cấm  
Mẹ và con trở lại chốn thành đô  
Gởi lại đây rừng xa vắng lá khô  
Cùng dòng suối thở than buồn sầu vắng 
 
Lâm bạo bịnh vì nhớ nhà canh cánh  
Không thuốc men Cha rên xiết từng cơn  
Cúi lạy Chúa Cha thành khẩn van lơn  
Cho Cha sống để vui ngày đoàn tụ  
 
Nợ trần gian Cha đã tròn đầy đủ  
Bỏ lại đây đời nghiệt ngã đớn đau  
Về nước Chúa Cha tiến thẳng bước mau  
Trong lòng vẫn thương về con và vợ 
 
Ôi Cha hỡi nỡ nào Cha không ngỡ  
Đàn con Cha côi cút khóc phận buồn  
Mẹ đắng cay từng ngày tháng đau thương  
Sầu lẻ bóng Mẹ tủi hờn gối chiếc 
 
Xác Cha đã chôn ở nơi rừng biếc  
Lẻ loi nằm tận dưới nấm mộ sâu  
Lưng chừng đồi đến nay cũng đã lâu  
Không hương khói v ì chúng con nào biết 
 
Chúa nhân lành ban ơn không kể xiết  
Giúp chúng con đã tìm được Cha hiền  
Ba mươi năm dù xa cách triền miên  
Ngày đoàn tụ gia đình rồi cũng đến 
 
Trước vong linh Cha chúng con thương mến  
Dâng lên Cha lời kinh thánh nguyện cầu  
Để tỏ bày những ơn nghĩa khắc sâu 
Cha yêu kính chúng con hằng nhớ mãi. 
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SAØI GOØN CAÛNH CUÕ ÑÖÔØNG XÖA 

--------------------------------------- 

Myõ Phöôùc Nguyeãn Thanh 
 

ời một người du khách trích từ Quốc 
Văn Giáo Khoa Thư hẳn đúng với ý 

nghĩ của phần đông trong chúng ta: "Cảnh 
đẹp mắt tôi trông thấy đã nhiều, nhưng 
không đâu làm tôi cảm động, vui thú bằng 
lúc trở về chốn quê hương". Nhưng đâu 
phải chỉ có chốn quê hương mới làm ta cảm 
động. Những vùng đất kỷ niệm của một 
thời quá khứ cũng đáng cho ta trân trọng và 
luôn mang trong lòng một mối cảm hoài. 
 Phác họa vài nét xưa của Sài Gòn qua 
tài liệu góp nhặt đó đây hay tấm ảnh đã 
nhuốm màu thời gian, chúng ta sẽ cùng 
nhau thăm lại cảnh cũ đường xưa, nhớ lại 
nếp sống của các bậc tiền nhân, ôn lại thăng 
trầm của lịch sử. Ngược dòng thời gian, 
chúng ta xem qua lược sử cuộc Nam tiến. 
Đến Thương Cảng Sài Gòn trên chiếc tàu 
tưởng tượng. Sau đó nhìn lại sự chuyển 
mình của một đô thị trong giai đoạn Tây 
phương hóa. Từ Cột cờ Thủ Ngữ chúng ta 
bắt đầu cuộc du ngoạn dọc theo khu Bến 
Tàu, rồi tuần tự rảo qua các đường phố 
chính. Ước mong bạn sẽ tìm thấy những nét 
thân yêu của dĩ vãng qua từng bước lãng du 
trên vỉa hè Sài Gòn xưa.  
 
 ĐÔI DÒNG LỊCH SỬ 
 Khoảng đầu thế kỷ XVII, trong lưu vực 
Sông Đồng Nai và Sông Mê Kông thuộc 
lãnh thổ Cao Miên, đã có lưu dân Việt đến 
khẩn hoang lập ấp, sống xen lẫn với người 
Khmer. Mãi đến 1623, sau cuộc hôn nhân 
của Vua nước Cao Miên Chey Chetta II với  

 
Công nữ Ngọc Vạn, con gái Chúa Sãi, 
chính quyền Việt mới chính thức được phép 
đến lập trạm thu thuế tại Sài Gòn (Prei 
Nokor, vùng Chợ Lớn nay) và Bến Nghé 
(Kas Krobei, Quận I Sài Gòn ngày nay).  
 1674 - Do vụ tranh chấp quyền lực 
trong triều đình Cao Miên, Hiền Vương 
Nguyễn Phúc Tần sai quan quân đến giúp 
giải quyết xung đột, phong Nặc Ông Thu 
làm chánh vương đóng đô tại Oudong, Nặc 
Ông Nộn làm Phó vương tại Sài Gòn. 
 1679 - Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần 
cho lập Đồn dinh Tân Mỹ (khoảng góc 
Tổng nha Cảnh sát cũ, gần Chợ Thái Bình), 
vừa bảo vệ Phó vương Cao Miên, vừa chăm 
lo việc tổ chức hành chánh và bênh vực 
quyền lợi dân cư người Việt. 
 1697 - Phó vương cuối cùng tại Sài 
Gòn là Nặc Ông Yêm, trở về Kinh đô 
Oudong kết hôn với con gái của Chánh 
vương Nặc Ông Thu, từ đó Sài Gòn không 
còn vị thủ lãnh Cao Miên nào nữa.  
 1698 - Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh, 
thừa lệnh Minh Vương Nguyễn Phúc Chu, 
vào đất Nông Nại (tức toàn Miền Nam ngày 
nay) lập Phủ Gia Định, chia làm hai dinh: 
Phiên Trấn và Trấn Biên. Bến Nghé và Sài 
Gòn là hai trung tâm thương mại và hành 
chánh quan trọng, thuộc về Dinh Phiên 
Trấn, Huyện Tân Bình. 
 1731 - Giặc Sá Tốt xách động người 
Cao Miên nổi lên cướp bóc, sát hại người 
Việt, xong kéo nhau đến tận Sài Gòn. 
Thống binh Trần Đại Định đem quân đi dẹp 

 L
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giặc. Sau khi đánh tan 
quân Sá Tốt, ông lo 
việc đắp Lũy Hoa 
Phong để ngừa hậu 
họa. 
 1772 -  Thống suất 
Nguyễn Cửu Đàm 
mang quân đánh đuổi 
giặc Xiêm La do Trịnh 
Quốc Anh cầm đầu, 
đang chiếm đóng Hà 
Tiên, Nam Vang và đe 
dọa tấn công Sài Gòn. 
Sau khi chiến thắng 
quân địch, ông cho đắp 
Lũy Bán Bích để bảo 
vệ Thành phố và 
Thương Cảng Sài Gòn - Bến Nghé.  
 1775 - Quân của Chúa Trịnh chiếm Phú 
Xuân, Định Vương Nguyễn Phúc Thuần và 
cháu là Nguyễn Phúc Ánh chạy vào Gia 
Định lánh nạn. Năm sau Nguyễn Lữ tiến 
đánh Sài Gòn, bắt đầu cuộc chiến 12 năm 
(1776-1788) giữa Chúa Nguyễn với Tây Sơn 
để giành giật vị trí chiến lược quan trọng bậc 
nhất tại miền Nam. Tây Sơn làm chủ Sài 
Gòn cả thảy bốn lần. 
 1788 - Nguyễn Phúc Ánh chiếm lại Sài 
Gòn, lập Gia Định Kinh, xây Thành Bát 
Quái (Thành Quy) vào năm 1790, lấy Sài 
Gòn làm căn cứ xuất quân đánh Tây Sơn. 
Năm 1802, sau khi thống nhất đất nước, 
Nguyễn Phúc Ánh lên ngôi hoàng đế, lấy 
niên hiệu là Gia Long.  
 1811 - Vua Gia Long đóng đô tại Huế, 
Gia Định Kinh đổi thành Gia Định Thành, 
đặt dưới quyền cai trị của quan tổng trấn. 
 1832 - Tổng trấn Lê Văn Duyệt mất, Vua 
Minh Mạng đổi Gia Định Thành ra Phiên An 
Thành, do quan tổng đốc cầm quyền.   
 1836 - Sau khi dẹp xong cuộc nổi loạn 

của Lê Văn Khôi (1833-1835), Vua Minh 
Mạng cho phá bỏ Thành Quy, xây Thành 
Phụng nhỏ hơn.  
 1859 - Pháp đánh chiếm Thành Gia 
Định. Thành phố Sài Gòn bị đặt dưới ách 
thống trị của Pháp suốt hơn 90 năm. 
 
 XUYÊN RỪNG SÁC ĐẾN SÀI GÒN 
 Tưởng tượng chúng ta là những du 
khách đáp chuyến tàu thủy đến thăm Sài 
Gòn vào đầu thế kỷ XX, dưới thời Pháp 
thuộc. Thời ấy, phương tiện chuyên chở từ 
nước ngoài đến Sài Gòn chỉ có tàu thủy, từ 
Biển Đông vào Cửa Cần Giờ, đi xuyên qua 
Rừng Sác bằng sông ngòi phức tạp. Đến nay 
lộ trình này vẫn không đổi, lại còn dễ dàng 
hơn xưa nhiều. 
 Tàu còn xa ngoài khơi nhưng du khách 
đã nhận ra Mũi Vũng Tàu. Càng tiến đến 
gần bờ, ta thấy càng hiện rõ dần mấy ngọn 
núi thấp, đỉnh tròn, phủ đầy cây xanh. Đứng 
chót vót trên đỉnh Núi Nhỏ từ năm 1862, 
ngọn hải đăng đêm đêm chiếu xa hơn 50 cây 
số, soi đường chỉ hướng cho tàu thuyền vào 
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Vịnh Gành Rái và Cửa Cần Giờ. 
 Tàu buôn hay tàu thư đến Sài Gòn đều 
cần có hoa tiêu hướng dẫn, nên tàu dừng lại 
chờ trong Vịnh Hàng Dừa, ở phía Bãi 
Trước Vũng Tàu. Những cờ hiệu được kéo 
lên để truyền tin cho đài tín hiệu trên bờ về 
tình trạng của tàu, số hành khách, v. v. 
Vịnh Hàng Dừa là khu vực khuất gió Đông 
Bắc, tàu lớn cũng như ghe biển của ngư phủ 
đến thả neo tại đây. Nơi Bãi Trước có bến 
tàu dành cho các hoa tiêu, họ được chở ra 
đến tận tàu lớn. Vào lúc hoa tiêu bước lên 
tàu chúng ta, đài điện tín đã báo tin cho 
Nha Thương Cảng Sài Gòn có tàu sắp đến.  
 Tàu lại tiếp tục cuộc hành trình xuyên 
qua Vịnh Gành Rái tiến về Cửa Cần Giờ. 
Vịnh Gành Rái là vùng biển yên tĩnh, quanh 
năm tàu thuyền có thể dừng lại tránh bão vào 
những ngày sóng to gió mạnh. Làng Cần 
Giờ nằm trên mũi đất cạnh cửa sông, bên 
phía Tây Vịnh Gành Rái, cách Vũng Tàu 
khoảng 12 cây số. Ghe thuyền của các lái 
buôn đi lại giữa Vũng Tàu và Cần Giờ, cung 
cấp hàng hóa, thực phẩm cho các tàu ngoại 
quốc. Ban đêm, lối vào cửa sông được báo 
hiệu bằng đèn, chỉ đường cho tàu tránh 
những cồn cát ngầm. 
 Giữa Rừng Sác chi chít những cù lao lớn 
nhỏ, chỉ có một số sông ngòi đủ sâu, rộng, 
nước chảy điều hòa mới tiện đường giao 
thông cho tàu trọng tải lớn. Vì những sông ấy 
chảy ngoằn ngoèo nên từ Cửa Cần Giờ đến 
Sài Gòn tàu phải vượt qua hơn 80 cây số, 
nhưng nếu tính theo đường chim bay thì chỉ 
vào khoảng 40 cây số. Đó là những đoạn 
sông "kỳ diệu" tiếp nối nhau, chiều rộng 
khoảng 250 đến 300m, đáy sâu từ 9 đến 12m 
lúc nước ròng. Nhờ luồng thủy triều khá 
mạnh, bùn không đọng lại dưới đáy sông, độ 
sâu vẫn ổn định mà không cần nạo vét, trừ vài 
nơi ta thấy đèn báo hiệu vị trí nguy hiểm, độ 

sâu chỉ còn 7m lúc mực nước triều thấp nhất. 
Nhưng đã có viên hoa tiêu hướng dẫn tàu 
tránh bị mắc cạn vì cồn ngầm dưới đáy sông, 
nhất là nơi mấy khúc uốn nối tiếp nhau. Loại 
tàu dài tới 180m và lườn sâu 9m dưới mặt 
nước đều có thể đến Sài Gòn cách dễ dàng. 
Thường thì tàu chạy theo luồng nước của 
thủy triều, nhưng cũng có thể chạy vào bất cứ 
lúc nào. Mỗi ngày thủy triều lên xuống hai 
lần, mực chênh lệch giữa nước lớn và nước 
ròng có thể tới 3,5m tại Bến Tàu Sài Gòn.  
 Tàu vào Sông Ngã Bảy, con sông đầu 
tiên chúng ta gặp cạnh Cửa Cần Giờ. Đứng 
trên boong tàu cao, giữa dòng sông quá rộng, 
ta có cảm tưởng hai bờ càng thấp và lùi xa. 
Dòng sông nước đục đầy phù sa chảy giữa 
thảm rừng xanh phẳng lặng, giăng trùng trùng 
đến vô tận, ngoại trừ dãy Núi Dinh hùng vĩ 
đứng chắn chân trời phía Bà Rịa.  
 Năm 1782, Thủy quân của Chúa 
Nguyễn Phúc Ánh phòng thủ trên Sông Ngã 
Bảy, nhưng không chống nổi lực lượng tấn 
công vũ bão của anh em Nguyễn Nhạc, 
Nguyễn Huệ. Phía Chúa Nguyễn, thuyền 
truởng Manuel người Pháp bị tử trận. Đánh 
tan xong quân của Nguyễn Vương, binh 
thuyền Tây Sơn tiến chiếm Thành Gia Định. 
 Tàu đến một ngã tư sông rộng bao la, 
nơi hội tụ của bốn nhánh: Ngã Bảy, Đồng 
Tranh, Dừa và Lòng Tàu, ta có cảm tưởng 
tàu đang lênh đênh giữa hồ nước mênh 
mông. Chúng ta bắt đầu vào Sông Lòng Tàu. 
Từ cửa biển đến vùng Nhà Bè, dọc hai bờ 
hầu như ta chỉ thấy loại rừng nước mặn gồm 
những loài cây sinh sôi trên đất bùn lầy: 
mắm, đước, bần, sú, vẹt, dừa nước, v.v. Cụm 
rừng nước mặn dần dần thưa thớt, thôn xóm 
thấp thoáng sau mấy bụi chuối, mấy hàng 
cau. Phía ngoài xa, những mảnh ruộng, vài 
túp lều sơ sài xây trên thềm đất cao ráo. 
Hằng mấy giờ liền đi không ngừng ta chỉ 



gặp vài tàu buôn chạy ngược chiều. Ghe 
xuồng xuất hiện lác đác bên những túp nhà 
sàn, cạnh con rạch cắt ngang bìa rừng ven 
sông. Đây là xóm của người dân đi khai 
hoang, sống bằng nghề nông, bù vào bữa ăn 
đạm bạc hằng ngày bằng mẻ cá chài dưới 
sông rạch. Ở đây không có đường sá, họ bơi 
xuồng len lỏi trong con rạch mất hút dưới 
rặng bần đước hay giữa vùng đồng ruộng 
bao la.  
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Cột cờ Thủ Ngữ năm 1882.  Ảnh Le Myre 
de Vilers 
  
 Chúng ta rời Sông Lòng Tàu vào Sông 
Nhà Bè, dòng sông rộng, bốn bề trống trải. 
Tàu đến Ngã ba Nhà Bè, quẹo tay trái vào 
Sông Sài Gòn. Ghe thuyền của người dân 
địa phương chạy ngược xuôi, càng lúc càng 
nhộn nhịp. Vào thời kỳ còn hiếm thấy nhà  
nhiều tầng, đất trống còn rộng thênh thang, 
phóng tầm mắt về phía Sài Gòn ta nhận ra 
được vài kiến trúc như Dinh Toàn quyền, 
tháp nước, đôi tháp chuông Nhà thờ Đức Bà, 
lúc đầu chỉ là những chấm nhỏ, giờ hiện rõ 
dần, nổi bật trên nền cây xanh um che phủ 
vùng đất cao. Tàu còn vượt vài đoạn sông 
uốn khúc quanh co là đến nơi, mũi tàu quay 
liên tiếp sang phải rồi sang trái, nên ta có 
cảm tưởng như hai tháp chuông nhà thờ 

xoay vòng chung quanh tàu. 
 Qua khỏi khúc quanh chót, tàu đi ngang 
Vàm Kinh Tẽ, nơi trước kia Đồn Thảo Câu 
(Đồn Nam) đứng trấn giữ cửa ngõ vào 
Thành Gia Định. Tiếp theo là Thương Cảng 
Khánh Hội, tàu buôn của nhiều quốc gia 
đang đậu nối dài tới Vàm Bến Nghé. Cầu 
tàu Nhà Rồng dành riêng cho công ty 
Messageries Maritimes. Các công ty khác 
chia nhau những cầu tàu còn lại trên Bến 
Khánh Hội hoặc dọc Thương Cảng ở đầu 
Đại lộ Charner. 
 Tàu đã đến nơi, Thành phố Sài Gòn 
trước mắt ta là dãy tòa nhà trắng toát thấp 
thoáng sau hàng cây xanh ven bến sông. Từ 
Cột cờ Thủ Ngữ tàu thuyền đậu đầy, nối 
đuôi nhau tới Quân Cảng, nơi dành riêng 
cho tàu chiến của Hải quân Pháp. Bên kia 
sông, tương phản với Sài Gòn hoa lệ, Làng 
Thủ Thiêm vẫn mang hình ảnh quê nghèo 
bên cạnh đồng ruộng và đầm lầy. 
  

SỰ PHÁT TRIỂN  
CỦA THÀNH PHỐ SÀI GÒN  

 Trước khi quân Pháp chiếm Thành Gia 
Định, tên gọi Sài Gòn dùng để chỉ một khu 
vực thương mại nơi nhiều Hoa Kiều sinh 
sống, nay là Chợ Lớn. Trong khi tên gọi Bến 
Nghé chỉ định Sài Gòn ngày nay, tức là phần 
đất bên cạnh Sông Sài Gòn (Sông Tân Bình), 
kéo dài từ Rạch Bến Nghé (Sông Bình 
Dương) đến Rạch Thị Nghè (Sông Bình Trị).   
 Thực ra tên Sài Gòn cũng được sử dụng 
từ cuối thế kỷ XVIII để chỉ định Bến Nghé 
bao quát cả Thành Bát Quái, như trên bản 
đồ do Kỹ sư Brun vẽ vào năm 1795, ta đã 
thấy ghi "Ville de Saigon". Nhưng mãi đến 
năm 1861  mới có nghị định chính thức 
nhìn nhận tên Sài Gòn. 
 Từ Bến Chương Dương qua Bến Bạch 
Đằng tới đầu Đại lộ Nguyễn Huệ ngày nay, 



vào đầu thế kỷ XIX đã là thương cảng trù 
phú, gồm hai khu chợ nằm hai bên mũi đất 
cạnh Vàm Bến Nghé :  
 • Chợ Sỏi hay Chợ Bến Sỏi, ở khoảng 
đầu Đường Công Lý đến Cột cờ Thủ Ngữ, 
nguyên xưa là bến nhiều cát sạn, cũng dùng 
làm chỗ tắm voi ngựa. Đây là nơi buôn bán 
nhộn nhịp, nhà cửa, tiệm quán san sát trên 
bờ và ven rạch, người Pháp đặt tên là Rue 
du Bazar. 
 • Chợ Bến Thành hay Chợ Bến Nghé, 
đường đi trên bến bị đứt đoạn vì có hai rạch 
nước đổ ra Sông Sài Gòn: Rạch Cầu Sấu và 
Rạch Sa Ngư (nay đã bị lấp thành các Đại lộ 
Hàm Nghi và Nguyễn Huệ). Chợ họp ven 
sông rất tấp nập, có bến đò đưa đón khách 
buôn đến bằng đường sông biển, ghe thuyền 
họ đậu nối đuôi nhau bên phía Thủ Thiêm.  
 Đấy là phác họa cảnh chợ búa trên bến 
dưới thuyền theo cụ Trịnh Hoài Đức vào 
những năm đầu thế kỷ XIX. Riêng Hải quân 
Đại úy Philastre mô tả khu vực này vào năm 
1859, cũng không khác mấy: Trên bờ người 
dân họp chợ, buôn bán lẻ. Dưới sông rạch 
ghe thuyền đậu tấp nập. Có nhà lợp ngói hai 
bên con đường dài nằm dọc theo bến của 
Sông Sài Gòn và Rạch Bến Nghé. Nhà sàn 
kề phía sau mỗi căn nhà ven bờ nước đều là 
cửa hàng xây nhô ra trên sông. Cụ Trương 
Vĩnh Ký mô tả sơ lược khu vực bên ngoài 
Cửa Tiền vào thời Gia Long: từ trên bờ dốc 
phía trước bờ lũy của Thành Quy đi trở 
xuống, tức là phần đất thấp từ Đường 
Espagne (Lê Thánh Tôn ngày nay) xuống 
đến bờ sông, là một phần của khu phố 
thương mại, nhà cửa và tiệm quán nằm rải 
rác, đường phố nhỏ hẹp tồi tàn chạy xuyên 
ngang dọc. Theo Trung úy De Ponchalon 
thuật lại vào năm 1859, Thành Phụng ẩn 
mình giữa ngàn cây xanh, trông từ xa ta 
tưởng bốn mặt thành bị che khuất sau những 

rặng cây, vườn tược và nhà dân. Đứng nơi 
bờ sông nhìn lên, ta chỉ thấy một cổng thành 
ở cuối con đường lớn (Đại lộ Cường Để), 
cột cờ và mấy nóc nhà kho. 
 

 
Liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công 
Thành Phụng 17-2-1859. 
 
 Nhưng tất cả nếp sống thanh bình ấy 
chấm dứt vào ngày 17-02-1859, khi Pháp và 
Tây Ban Nha kéo hạm đội đến bắn phá 
Thành Phụng, đưa quân tấn công mặt thành 
phía Đông Nam, (ở khoảng Đại lộ Cường 
Để và Đường Nguyễn Du). Đến tháng 3-
1859, Phó Đô đốc Rigault de Genouilly cho 
phá hủy thành và các đồn nhỏ chung quanh, 
chỉ giữ lại một đồn phía bờ sông, trùng tu lại 
và gọi là "Công sự mới" (ở chỗ Nhà thương 
Đồn Đất), đồng thời trang bị và mở rộng lại 
Đồn Rạch Bàng (Đồn Nam, cạnh Vàm Kinh 
Tẽ ngày nay). Tuy thắng trận, quân Pháp vẫn 
ở thế cố thủ vì còn bận lo các mặt trận tại Đà 
Nẵng và bên Trung Hoa, Hải quân Trung tá 
Jauréguyberry và Hải quân Đại tá d’Ariès 
thay phiên ở lại chỉ huy một toán quân nhỏ 
và vài tàu chiến tại Sài Gòn. Trong thời gian 
bị bao vây, Pháp chiếm các Chùa Cây Mai, 
Kiểng Phước, Kim Chương, Khải Tường, 
biến tất cả thành đồn lính và lập "phòng 
tuyến các chùa". Toán quân này bị cô lập 
gần hai năm cho đến lúc Charner kết thúc 
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chiến dịch tại Trung Hoa, mang quân tiếp 
viện quay lại Sài Gòn, chỉnh đốn xong hàng 
ngũ, ngày 24 tháng 2 -1861 đánh chiếm Đại 
đồn Chí Hòa.   
 Dựa theo địa thế, người Pháp phân biệt 
lãnh thổ mới chiếm thành hai vùng. Vùng 
đất cao họ gọi là plateau, kéo dài từ Thành 
Phụng đến Đồng Tập Trận, nơi có những 
kiến trúc kiên cố như đình chùa, nhà cửa 
của các quan viên và các người giàu có. 
Trái lại, vùng đất thấp gần bờ sông và ven 
các kinh rạch mà họ gọi là ville basse, tập 
trung dân nghèo làm lụng vất vả, sống 
trong các túp lều tranh, nhà sàn.  Nhiều nơi 
trong vùng này là đầm lầy, nước ngập mỗi 
khi thủy triều dâng lên, thôn xóm liên lạc 
nhau bằng cầu khỉ. Vài con đường hẹp 
được đắp cao hơn mực nước lớn, nối liền 
khu thành trì xuống đến bờ sông.  
 Chúng ta trở lại thời kỳ Pháp mới 
chiếm Gia Định Thành vào năm 1859. 
Người dân đốt bỏ nhà cửa ra đi lánh nạn 
hoặc không muốn ở lại hợp tác, hầu như 
toàn khu vực bị chiếm trở nên tiêu điều 
hoang vắng. Xưa kia có khoảng 50.000 dân 
sinh sống trong hơn 40 ngôi làng, nay chỉ 
còn Làng Chợ Quán được nguyên vẹn. Khi 
Pháp tạm kiểm soát được an ninh, họ cố lôi 
cuốn dân về Sài Gòn định cư. Đề đốc 
Bonard ra nghị định bán đấu giá các lô đất 
tịch thu của những người dân đã rời bỏ Sài 
Gòn, trừ phi người chủ cũ trở về chứng 
minh được quyền sở hữu trước thời hạn quy 
định. Dân số tăng lên trong giai đoạn 1860-
1861, một phần trong số đó là người theo 
đạo Thiên Chúa kéo đến tị nạn. Một ít làng 
được người dân xây dựng lại, thông thường 
họ tập họp theo gốc gác làng cũ. Ven theo 
Rạch Bến Nghé, khu vực giữa Chợ Quán và 
Đường Impératrice (Đường Công Lý) có 5 
làng. Dọc theo Rạch Thị Nghè, gần Cầu 

Bông, có 4 làng. Năm 1862, dân số ước 
lượng là 8000 người. Khi chính quyền lấy 
đất đai xây công thự mới, đào đắp những 
công trình hoặc vạch thêm đường sá thì 
nhiều xóm làng bị dời ra các vùng xa hơn, 
như Làng Tourane (gồm người dân di cư từ 
Đà Nẵng vào Sài Gòn năm 1859) lúc đầu ở 
cạnh Vàm Rạch Thị Nghè, sau di chuyển về 
vùng Cầu Bông vì Pháp lấy đất xây Hải 
quân Công xưởng.  
 Cuối năm 1859, Đề đốc Page đến thay 
thế Rigault de Genouilly. Quân Pháp ẩn náu 
phía sau "phòng tuyến các chùa", xây bệnh 
viện quân đội, trại lính, nhà ở, kho hàng và 
mở một thương cảng quốc tế vào ngày 18-
2-1860. Cả năm 1861, Sài Gòn đón 251 tàu 
buôn, trọng tải tổng cộng là 81.600 tôn-nô 
(tương đương 230.000 mét khối hàng hóa). 
Tình hình an ninh đối với quân Pháp vẫn 
còn bấp bênh, nghĩa quân của Trương Định 
phục kích giết chết Đại úy Barbé, Trưởng 
đồn Chùa Khải Tường.  
 

 
Liên quân Pháp-Tây Ban Nha tấn công Ðại 
đồn Chí Hoà ngày 24-2-1861. 
 
 Năm 1861, Đề đốc Bonard ủy nhiệm 
cho Đại tá Công binh Coffyn lập họa đồ 
Thành phố Sài Gòn - Chợ Lớn, diện tích dự 
trù cho dân số ước chừng 500.000 người, 
bao gồm phần đất từ Sông Sài Gòn kéo dài 
đến Đại đồn Chí Hòa, Phú Thọ, Phú Lâm, 
Bình Tây. Kế hoạch xây dựng này được 
chấp thuận và bắt đầu cho thi hành vào 
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tháng 4 năm 1862. Trên thực tế công trình 
bị bỏ ngang vì thiếu kinh phí thực hiện, nên 
Sài Gòn có dáng của một căn cứ quân sự 
vắng vẻ. Người Việt và Trung Hoa sống tại 
Sài gòn chưa tới 10.000 người. Mãi đến 
1865, khi Pháp chiếm trọn Nam Kỳ, các 
xây dựng mới được thúc đẩy trở lại.  
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 Người Pháp muốn biến Sài Gòn thành 
một thành phố thương mại kiểu phương 
Tây, có xưởng đóng và sửa chửa tàu 
thuyền, những nhà kho tiếp tế v.v. Nơi 
thuận tiện nhất để đặt các cơ quan này là 
vùng ven sông, nhưng đây là nơi đất thấp 
và nhiều đầm lầy, nhiều hồ ao, lạch nước, 
nên khó khăn trước tiên phải giải quyết là 
đắp nền cho cao ráo, vững chắc. Đứng 
trước yêu cầu khẩn thiết là phải xây dựng 
cho nhanh, họ đào thêm nhiều kinh ngay tại 
vùng đất thấp, mang đất lên bờ bồi đắp vào 
các chỗ trũng lầy lội. Đây là biện pháp cấp 
tốc và tạm thời, chỉ được cái lợi trước mắt 
là thêm nhiều đường giao thông cho thuyền 
bè, làm lối thoát nước, xóa đi những ao 
vũng nước tù đọng, nhưng về lâu dài sinh ra 
lắm bất tiện như xây thêm cầu cống rất tốn 
kém. Nhiều con kinh được đào trong thời 
kỳ này chảy thông với nhau, đổ vào Sông 
Sài Gòn, Rạch Bến Nghé, và Rạch Thị 

Nghè. Các kinh ấy bị lấp hết vào năm 1892, 
để lại dấu vết là các Đại lộ Lê Lợi, Nguyễn 
Huệ, Hàm Nghi, Đường Pasteur, v.v.  
 Ngoài cách đào kinh lấy đất đắp cao 
vùng đất thấp ven sông, Nha Công binh còn 
cách khác là bạt thấp các đồi gò để lấp vào 
nơi đất trũng. Khi mức chênh lệch cao độ 
trong thành phố giảm nhiều, Công binh bắt 
đầu mở các đường rộng, cắt thẳng góc nhau 
và cách nhau từng quãng đều đặn, mặt 
đường làm bằng đá giăm, trên lề trồng cây, 
thay thế những đường hẹp và nhô cao của 
đô thị cũ. Giới thương gia, dân sự người 
Pháp chỉ mấy trăm người, vật liệu xây dựng 
còn thiếu thốn, nên nhà cửa xuất hiện rất 
chậm, ít nhà xây gạch lợp ngói, phần nhiều 
chỉ là nhà gỗ, các công sở cũng chỉ là 
những lán gỗ xây vội vàng. Thống đốc cư 
ngụ và làm việc trong tòa nhà bằng gỗ mua 
từ Singapore về ráp lại. Mấy vị công chức 
khôn khéo nhất thì đã trú ngụ trong các 
ngôi nhà cũ bản xứ. Những chỗ đất trống 
không ai xây cất thì thiên nhiên chế ngự 
nhanh chóng, mau trở thành hoang địa, cây 
cối mọc um tùm, chính tại các nơi này và 
dọc bờ kinh rạch, còn một ít người bản xứ 
đến dựng những túp lều xiêu vẹo hoặc nhà 
sàn lắc lẻo trên cọc gỗ. Nhưng chẳng bao 
lâu họ bắt buộc phải kéo nhau đi tản mác 
đến các làng xa, nhường chỗ cho đường 
phố mới.  
 Bước đầu của kỹ nghệ nặng tại Đông 
Dương chính là Hải quân Công xưởng 
(Xưởng Ba Son), được thành lập trên mũi 
đất bên Vàm Rạch Thị Nghè vào năm 1863. 
Buổi đầu chỉ là những lán gỗ lợp lá xây 
tạm, đủ che mưa nắng cho các xưởng thợ 
chuyên môn trong nghành chế biến kim loại 
(cơ khí nguội, rèn, đúc, hàn), sản xuất dây 
thừng dây chảo, may buồm, đóng đồ mộc 
(chế tạo mái chèo, đóng sườn và sửa chữa 
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thuyền), nung gạch ngói, v.v. Một khúc 
rạch chảy qua trong khu vực được biến đổi 
làm ụ sửa tàu, dành cho các pháo hạm nhỏ. 
Vào năm 1866, một ụ nổi được ráp xong và 
hạ thủy. Nói chung, Hải quân Công xưởng 
có thể sửa chữa tàu, đóng tàu, chế tạo các 
đồ phụ tùng, sản xuất máy móc, cung cấp 
vật liệu  xây dựng cho các ngành quân sự 
lẫn dân sự.  
 Nhằm bảo vệ an ninh trong thành phố, 
lính Thủy quân Lục chiến Pháp lập những 
đội phòng vệ đi tuần tiểu cả ngày lẫn đêm. 
Quân Pháp chưa sống yên ổn vì không khí 
kháng chiến còn bao trùm vùng quanh Sài 
Gòn, như vào những năm 1862, 1863, 
nghĩa quân của Trương Định đột kích ở 
nhiều nơi Pháp đóng quân, trong đó có 
Rạch Tra, Long Thành, Thuộc Nhiêu, Rạch 
Kiến, Bến Lức, Gò Công, v.v.  
 
 Vào năm 1865, Thành Phố Sài Gòn còn 
nằm trong phần đất ven Sông Sài Gòn từ 
Rạch Bến Nghé đến Rạch Thị Nghè, phía 
Đông giáp Chí Hòa - Chợ Đũi - Cầu Ông 
Lãnh, bao phủ diện tích hơn 450 hec-ta, có 6 
đại lộ và khoảng 40 đường phố, nếu kể thêm 
các bến ven sông rạch thì tất cả dài hơn 45 
cây số. Những con đường đầu tiên được đặt 
tên bằng số, về sau được đặt lại theo tên 
hoàng đế, hoàng hậu, các đô đốc, các nhân 
vật Pháp phò Vua Gia Long như Olivier, 
Chaigneau, Giám mục d'Adran (Bá Đa Lộc). 
Riêng Đường Catinat, mang tên của một 
trong những chiến hạm đã bắn phá Đà Nẵng 
vào năm 1856. Bảng tên đường phố mang 
dòng chữ trắng trên nền xanh lơ, nhà được 
đánh số theo quy định vào năm 1866. 
 
 Xem qua vài luật lệ áp dụng cho đường 
sá và trị an vào năm 1865, ta biết được ít 
nhiều về tình trạng của Thành phố Sài Gòn 

thời ấy: Cấm phi ngựa trên đường phố, cấm 
thả trâu ăn dọc bên đường, cấm xây cất 
chòi tranh, cấm săn bắn trong khu vực giữa 
Kinh Tàu Hủ, Kinh Vành Đai và Sông Sài 
Gòn, mỗi đêm phải thắp đèn trước nhà, từ 
10 giờ đêm trở đi người Á châu không được 
lai vãng nếu không có giấy phép, các quán 
cà phê và các quán rượu phải đóng cửa lúc 
12 giờ đêm, v.v.  
 Vào năm 1864, Sài Gòn chưa có cột 
đèn. Trên một vài đường phố, người đi đêm 
chỉ đủ thấy đường nhờ vào ánh sáng mờ ảo 
chiếu ra từ những chiếc đèn lồng treo trước 
các cửa hiệu hay tư gia của Hoa Kiều. Dọc 
trên bến sông, đèn lồng treo thành hàng dài 
chiếu sáng mọi nhà, nhất là tại các quán cà 
phê hay quán rượu, đến khuya vẫn còn 
đông khách. Từ năm 1866, một số đường 
chính được đặt trụ đèn thắp bằng dầu dừa, 
vài năm sau thay bằng đèn dầu lửa. Đến 
năm 1896, sau khi xây Ðường Nationale, 
đèn dầu lửa dần dần nhường chỗ cho đèn 
điện, nhưng lúc đầu chỉ có vài khu phố 
được ưu tiên chiếu sáng bằng đèn điện như 
các đường lộ phía trước Dinh Toàn quyền 
hay trong khu vực Trại lính Hải quân và 
Pháo binh, phía bờ sông từ Quân Cảng đến 
Cột cờ Thủ Ngữ. 
 
 Năm 1864, nếu ta không kể đến số binh 
lính, chỉ có khoảng 600 người Âu. Người 
Việt và Hoa kiều xấp xỉ 10.000 người. Các 
nhà buôn, các nhà kinh doanh được nêu tên 
trong Niên giám Nam Kỳ 1865 gồm có 65 
người Âu và 5 người Trung Hoa. Nhiều 
nhất trong số đó là những nhà buôn bán sỉ, 
nhà xuất nhập cảng, nhà phân phối hay đại 
lý rượu và nước giải khát, tiệm tạp hóa bán 
hàng chế tạo tại Pháp, tiệm mộc, quán ăn và 
quán cà phê, v.v. Đặc biệt có một Hoa Kiều 
lãnh thầu hoa chi thuốc phiện. 



 
 Vào thập niên 1930, chiều dài tổng 
cộng các bến tàu Sài Gòn - Chợ Lớn là 12 
cây số, gồm có : 
 - Thương Cảng, từ Cột cờ Thủ Ngữ đến 
Bùng binh Rigault de Genouilly (Công 
trường Mê Linh) và từ Bến Khánh Hội đến 
Vàm Kinh Tẽ. 
 - Quân Cảng, cùng với Hải quân Công 
xưởng (Xưởng Ba Son) hợp thành căn cứ 
quân sự chính của Pháp tại Viễn Đông. 
 Cả hai cảng này mặc dù nằm xa biển 
nhưng cùng được xem như hải cảng vì các 
tàu viễn dương có thể tới cập bến. 
 - Giang Cảng, dọc hai bên bờ Rạch Bến 
Nghé nối dài qua đến Kinh Tàu Hủ và Kinh 
Đôi trong Chợ Lớn, được xem như con 
đường huyết mạch khởi đầu của hệ sông 
rạch tỏa khắp vùng Đồng bằng Sông Cửu 
Long. Nhưng vì lòng rạch cạn, mực nước 
ròng xuống sát đáy và vì sự giao thông dễ 
bị tắc nghẽn do ghe thuyền đậu chen chúc, 
nhất là gần các nhà máy xay lúa, nên vào 
năm 1906, người ta đào thêm Kinh Tẽ 
nhằm giải tỏa bế tắt thường xuyên trên 
Rạch Bến Nghé. 
 
 CỘT CỜ THỦ NGỮ 
 Chúng ta bắt đầu chuyến dạo thăm 
đường phố, điểm khởi hành là Cột cờ Thủ 
Ngữ, nơi dựng cột tín hiệu dùng liên lạc với 
tàu bè. Đây là góc thành phố nằm bên Vàm 
Rạch Bến Nghé, vào đầu thế kỷ XIX thuộc 
về Thôn Long Điền, có đặt Trạm Gia Tân, 
một trong những trạm nhận hoặc chuyển 
công văn hành chánh, nằm dọc theo đường 
cái quan (đường thiên lý) đi xuyên qua các 
tỉnh ra tới Kinh đô. 
 
 Lúc đầu người Pháp gọi doi đất này là 
« Mũi đất Lejeune », lấy tên của cựu Tư 

lệnh Hải quân. Năm 1865, họ cho dựng cột 
cờ tín hiệu, là trụ thép rỗng cao khoảng 
30m, cắm chặt vào đất, đứng vững nhờ các 
dây néo bằng thép. Khi nhận được điện tín 
từ Vũng Tàu báo tin có tàu chiến, tàu buôn  
 

 
Cột cờ Thủ Ngữ nhìn từ Bến Nhà Rồng. 
 
hoặc tàu thư sắp đến, Nha Thương Cảng 
liền trương cờ hiệu thông báo cho cả thành 
phố. Cũng vào khoảng 1865, trên bãi đất 
gần cột cờ là nơi trình diễn quân nhạc vào 
những ngày thứ hai và thứ sáu lúc 5 giờ 
chiều. Gần đấy, ở khoảng đầu Đại lộ Hàm 
Nghi ngày nay, nhà phú hộ Hoành Thái 
(Wang Tai) lập một rạp hát diễn tuồng Tàu, 
nhưng sau đó phải dọn đi khi chính quyền 
xây Nha Thương Cảng. Theo Ký giả 
Brébion, cho đến 1883, mặt đường gần bên 
cột cờ này đã từng là bãi pháp trường, nơi 
xử trảm các tử tội. 
 
 Từ chân cột cờ người ta xây một cầu 
tàu nhô ra sông, một kiến trúc bằng xi 
măng, bố trí mấy chiếc ghế băng dành cho 
khách nghỉ chân. Chung quanh cầu tàu có 
tay vịn, hai bên có bậc thang dẫn xuống bến 
đò chen chúc ghe thuyền, đông người chèo 
lái và khách sang sông. Dòng nước tại Vàm 
Bến Nghé chảy điều hòa nên nơi này 
thuyền bè cập bến dễ dàng. Lúc chưa xây 
Cầu Khánh Hội và Cầu Mống, bến đò này 
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là đường ngắn nhất liên lạc với Bến Khánh 
Hội. Đò tại đây phần lớn là những chiếc 
tam bản đưa đón các phu khuân vác, thợ 
thuyền, nhân viên công tư sở, người buôn 
gánh bán bưng. Hành  khách và hành lý từ 
nước ngoài đến Sài Gòn bằng tàu biển đậu 
bên Khánh Hội cũng qua bến đò này để vào 
trung tâm thành phố. 
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Cột cờ Thủ Ngữ 
  
 Buổi chiều hôm là lúc ít khách sang đò, 
cảnh vật yên tĩnh hơn trong ngày, gió mát 
từ đồng nội thổi về thành phố, khiến cho ta 
muốn đến đây ngồi hóng gió, ngắm dòng 
sông và cảnh ghe thuyền ra vào Rạch Bến 
Nghé. Xưa kia, khi mặt trời vừa lặn, những 
người Âu nhàn rỗi thường tản bộ đến trò 
chuyện thân mật sau bữa ăn tối, nhìn về 

phía Quân Cảng thấy đèn đường lấp lánh 
trên bến, nhìn qua Khánh Hội thấy tàu lớn 
đậu bên tòa nhà tráng lệ của Hãng tàu Vận 
tải Hoàng gia (Messageries Impériales) 
nằm giữa khu vườn âm u. Có lẽ vì hứng 
chí, nên từ chỗ tán gẫu thân mật hoặc bình 
luận những chuyện xảy ra trong ngày, họ 
đổi đề tài sang những lời đồn đại, tin giật 
gân, tin vịt. Do đó người Tây đặt cho thắng 
cảnh này cái tên thông tục là Pointe des 
Blagueurs mà cụ Vương Hồng Sển dịch là 
"Mũi đất bọn tán dóc", cụ Bình Nguyên 
Lộc dịch là "Mũi đất của bọn đấu láo". 
 
  Đến thập niên 1920, người ta xây cái 
quán rượu nhỏ hình bát giác bao quanh 
chân cột cờ, như một dạo là quán 
Gambrinus, rồi đổi tên là Eden Bar, cho 
khách Tây đến giải khát. Trước ngày đất 
nước độc lập, có quán nước kiêm nhà hàng 
Pointe des Blagueurs. Vào thập niên 1960, 
trên bờ có Quán Ngân-Đình, ngoài sông có 
Nhà hàng nổi Mỹ Cảnh, đêm về đèn màu 
treo như hội hoa đăng, khung cảnh nên thơ 
tình tứ.  
 

Pointe des Blagueurs, «Mũi Bọn Tán Dóc» 
nhìn  về Bến Nhà Rồng. 
 

(Còn tiếp) 
MỸ PHƯỚC NGUYỄN THANH 

(Paris) 



BEÁN TÌNH THÖÔNG 
 

ăm đó, tôi được tha về từ trại cải tạo 
Z30A Xuân Lộc.Cầm tờ giấy Ra Trại 
trên tay, lòng tôi thật bâng khuâng. 

Tương lai đi về đâu ? Không thể về nơi quê 
hương chôn nhau cắt  rốn,vì tủi 
nhục.Không thể về thành phố nơi đơn vị 
mình đóng quân, vì sợ CS trả thù.Tôi về 
Bến Gỗ, Biên Hòa, nơi quê hương của Hải 
Bằng. Nơi có các con tôi. Cuộc sống ở đây 
hiền hòa  chất phác thân tình, bên cạnh bờ 
sông Đồng Nai, con sông gắn bó nhiều với 
đơn vị tôi qua nhiều cuộc hành quân của Sư 
Đoàn 18. 

Tôi yêu Biên Hòa từ thuở mới ra 
trường Thủ Đức, vác ba lô về Khu 33 Chiến 
Thuật.Những ngày nghỉ phép về căn nhà 
nhỏ của bà ngoại các con tôi, bên cạnh cầu 
Gành, chiều chiều nhìn ra bờ sông gió lộng, 
nghe bà ngoại các cháu hát ru em: 

 

 
Ơ hờ…Sông Biên Hòa chảy ra bãi cát 
Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh 
Mười lăm  năm khói lửa chiến tranh 
Cô em bán bưởi bỏ mình vì ai ?... 

 Không biết cô em bán bưởi bỏ mình vì 
ai, tôi la cà đến các sạp bưởi đầu cầu Gành 
để hỏi thăm sự tích của câu ca dao này, mà 
chẳng ai biết. 

Sau năm 1975, bà ngoại  không còn ở 
cầu Gành nữa mà về Bến Gỗ.Đem theo các 
con tôi về đây nương nấu cho qua thời gian 
vật đổi sao dời.Đất lành chim đậu.Các con 
tôi cũng từ đây mà trưởng thành. 
 Bến Gỗ thuộc xã An Hòa,  huyện Long 
Thành, nay trực thuộc thành phố Biên Hòa, 
nằm cạnh ngả ba Vũng Tàu, sát Quốc lộ 15, 
là một trung tâm thương mại chung cho các 
xã An Hòa, Long Hưng và Long Bình Tân 
 

Đường vào Bến Gỗ 
 
Theo  Bách Khoa Toàn Thư, Bến Gỗ 

được hình thành từ thời chúa Nguyễn.Di 
dân từ miền Trung vào, hợp cùng với người 
Hoa thời Trần Thương Xuyên, biến nơi đây 
thành một trung tâm phồn thịnh .Là một địa 
bàn thuận tiện cho cả đường bộ và đường 
thủy trên dòng sông Đồng Nai: 

 Nhà Bè nước chảy chia hai 
 Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về. 
 
Sau đó, người Hoa chuyển trung tâm 

thương mại sang Cù Lao Phố, nhường Bến 
Gỗ cho thương buôn lâm sản kéo cây từ 
thượng nguồn Đồng Nai và Đông Nam Bộ 
về đây rồi dùng đường thủy chuyển đi khắp 
nơi.Thời chúa Nguyễn Ánh chống nhau với 
quân Tây Sơn, có lúc đã dùng nơi đây làm 
căn cứ địa, còn để lại di tích tại Chồi Gia 
Long.Bến Gỗ cũng là vùng địa linh nhân 
kiệt, thời nào cũng có danh nhân,đặc biệt 

 N
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dòng họ Đổ Cao với tướng Đổ Cao Trí, anh 
hùng của ViệtNam Cộng Hòa một thời 
oanh liệt. 
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 Tôi về ở đó, sau nhiều năm trong 
trại cải tạo.Từ nhà tù nhỏ, ra nhà tù lớn, với 

cái án quản chế nhiều năm, như con chim 
gảy cánh, ngơ ngác giữa đời.Ngoài gia đình 
Bác Hai, thân phụ của Hải Bằng coi tôi như 
người thân, tôi chưa quen biết ai.Cuộc sống 
vô cùng khó khăn. Vợ chồng Dì Tư, Hải 
Bằng nhường cho tôi căn nhà nhỏ, cạnh nhà 
anh chị Hùng, gần ngay trước chợ Bến Gỗ. 
Nhờ đó, Bà ngoại và các cháu buôn bán 
kiếm sống qua ngày.Công việc của tôi là 
làm phụ thợ hàn cho tiệm hàn anh Hai Tiến, 
bên cạnh bến sông, đầu cầu Bến Gỗ.Ngày 
ngày với cái búa tạ trên tay, đập sắt ấp 
chiến lược, đập cho bằng những cây sắt  để 
hàn thành những bánh xe máy cầy mà nông 
dân khắp nơi mang về, từ Xóm Vườn, Long 
Hưng, Lò Phấn, Xóm Chài, Tân Vạn, Long 
Bình Tân..Tiếng đập sắt chát chúa, ngày 
qua ngày, hàng tấn sắt ấp chiến lược bị tôi 
đập bằng phẳng, láng cóng.Lúc mệt, ngừng 
búa, nhìn xuống bến sông.Nước sông lúc 
lớn lúc ròng.Chợ Bến Gỗ lúc đông, lúc 
vắng. Cây cầu người qua, người lại…Ngẫm 
nghĩ chuyện đời như ác mộng, như chiêm 

bao.Mới ngày nào trên sân trường Sĩ Quan 
Thủ Đức, lễ mãn khóa với tiếng hô vang: 

 “Quỳ xuống các ngươi… 
 Đứng dậy các Tân Sĩ Quan..” 
 

Rồi ba lô lên đường,về Sư 
Đoàn 18, miền Đông đất đỏ, nắng 
bụi mưa sình. Qua những chiến 
trường khét tiếng Mây Tào, Hắt 
Dịch, Chiến Khu D…Những địa 
danh thân quen Xuân Lộc, Định 
Quán, La Ngà, Sông Bé,Lai Khê, 
An Lộc , Bình Long…Rồi 30 
Tháng Tư Đen.Rồi những trại tù 
cải tạo Long Giao, Yên Bái,Trại 
12, Trại 9, Trại 7,Đoàn 776, rồi 
Nam Hà, Z30A Xuân Lộc…Qua 
đi, qua đi…Trở về với hai bàn tay 

trắng, không nghề nghiệp, cầm cây búa tạ 
đập sắt bên cạnh cầu cây, nhìn người qua 
kẻ lại trên cầu, chợt nhớ câu thơ trong công 
áng thiền nỗi tiếng: 

 “Người đi bộ qua cầu 
 Cầu trôi, nước chẳng trôi” 
 
Cây cầu vẫn còn đó, ngày ngày người 

qua kẻ lại, đủ sắc, đủ màu, dòng nước trôi 
xuôi, lúc ròng lúc lớn.Tiếng búa đập sắt vẫn 
chát chúa ngày ngày. Biết lúc nào mới thấy 
được cầu trôi mà nước chẳng trôi?.Bến 
sông lúc nước lớn, ghe thuyền từ các nơi đổ 
về đậu chen chúc rất vui vẽ.Cặp theo bờ 
sông phía sau tiệm hàn là nhà cô giáo Liên, 
thầy dạy học của con tôi.Gia đình cô giáo 
có lò rượu khá nổi tiếng ở Bến Gỗ.Trước 
sân nhà, dưới gốc cây mãng cầu xiêm và 
hàng dừa râm mát, thường có một bàn nhậu 
mà khách nhậu là những anh em trong gia 
đình và bằng hữu thân quen, trong đó tôi 
luôn là khách mời ưu tiên, lâu dần trở thành  
như người  trong gia đình.Anh Hai Trắng 
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và các chú Ba Tâm, Tư Lý, Năm Chung coi 
tôi như anh em.Rượu Bến Gỗ ai đổ nấy 
uống, đó là luật nhậu của dân Bến Gỗ.Tôi 
tuy tữu lượng không bằng ai nhưng nhiều 
khi cũng phải cố sức theo cho đến lúc say 
mèm.Nhờ đó mà những tháng ngày vất vã, 
đập sắt bằng búa tạ ở tiệm hàn cũng qua đi, 
không đến nỗi buồn chán.Chiều chiều nước 
lớn, gió mát thổi lồng lộng, hơi men rượu 
Bến Gỗ thơm ngát cũng làm quên đi được 
những ngày tháng truân chuyên.Dù bây giờ 
cách xa nửa vòng trái đất, nhiều đêm trong 
giấc chiêm bao, như mơ hồ thấy mình cùng 
với anh em bên bàn tâm sự, cạnh bờ sông 
sóng vỗ lao xao. 

Tôi không ghiền rượu, nhưng cà phê 
thì thuộc loại dân ghiền có hạng.Làm quen 
với mùi vị cà phê từ thuỡ mới học lớp nhì, 
tiểu học.Một hôm, nhân ngày nghỉ lễ, tôi 
theo bà bác đi thăm ông anh  đang đóng 
quân trong một căn cứ trên dốc Nam Giao, 
Huế. Ông anh đi hành quân vắng,một bà 
đầm người Phap rất trẻ đẹp tiếp tôi, dắt tôi 
vào Câu Lạc Bộ, pha cho tôi một cốc cà 
phê đen và một miếng bánh mì kẹp thịt. Tôi 
chẳng ngần ngại uống hết cốc cà phê ấy và 
sau đó thì thức suốt đêm. Từ đó tôi biết 
được thế nào là hương vị cà phê. Huế 
không phải là nơi sản xuất cà phê, nhưng 
dân Huế ghiền cà phê không kém gì dân Sài 
Gòn. Tôi cũng trở thành khách quen của 
nhiều quán Cà Phê nỗi tiếng như  Cà Phê 
Phấn ở Huế,Sáu Lé, Ngọc Hương ở Xuân 
Lộc, Thằng Cuội ở Tây Ninh, Cà Phê Cô 
Năm Tử Thủ ở An Lộc…Mang một lịch sử 
cà phê dài như vậy, dĩ nhiên khi về Bến Gỗ, 
tôi cũng sớm trở thành khách quen của 
quán cà phê anh Hai S. và Cà Phê Hồng.Cà 
phê Hai S. tọa lạc trên một địa thế thuận 
lợi, nằm trên phố chính của chợ Bến Gỗ, 
lúc nào cũng đông khách, nhất là buổi 

sáng.Nhà tôi ở cách quán cà phê chỉ mấy 
căn, đêm thao thức ngủ không được, chỉ 
chờ sáng, khi nghe tiếng cửa sắt kéo kèn 
kẹt là biết anh Hai đã mở cửa, vội vã lên 
ngồi ở hàng ghế sô pha, mới có lai rai mấy 
người khách quý. Những ly cà phê đầu tiên 
anh Hai pha thật đặc biệt, uống ngậm mà 
nghe, mùi vị thơm ngon thấm vào trong 
huyết quản.Cà phê thì phải có bạn, vừa 
uống vừa chuyện trò, ly cà phê mới ngon.Ở 
đây tôi đã gặp được anh Mười,anh Sáu 
Quý, Ba Điền, Tư Đổng, Sáu Đẹt…trở 
thành những người bạn thân vì cùng cảnh 
ngộ.Sau này Sáu Quý trở thành bạn tâm 
giao và anh Mười trở thành thông gia như 
duyên trời sắp đặt, đệnh mệnh an bài.Dù 
bây giờ quán cà phê anh Hai S. thành cửa 
hàng thương mãi,anh Hai cũng ra người 
thiên cổ, nhưng những hình ảnh kỷ niệm ở 
đó mãi mãi còn nguyên.Cũng tại đây tôi đã 
gặp lại Trung úy Tuyên,một chiến hữu 
đồng hương Huế.Anh Tuyên làm nhiệm vụ 
liên lạc cho một tổ chức khởi nghĩa do một 
Niên Trưởng có khá nhiều uy tín lảnh 
đạo.Sau nhiều lần gặp nhau, anh Tuyên 
thuyết phục tôi tham gia.Hẹn tối Thứ Sáu 
sẽ găp Niên Trưởng ở quán cà phê anh 
Hai.Tối đó tôi ngồi chờ tới khuya, không 
thấy Tuyên về, suốt đêm đó không ngủ 
được. Sáng hôm sau dậy thật sớm lên xe về 
Sài Gòn.Vào Chung Cư Mênh Mạng , chỗ 
nhà Tuyên, ghé ngồi nơi xe nước mía, chờ 
một lúc,chị Mùi vợ Tuyên cầm cái ly làm 
bộ mua nước mía, nháy mắt nói nhỏ với 
tôi.Tối qua anh Tuyên bị bắt rồi.Anh đi lẹ 
đi! Tụi nó đang theo dõi.Tôi vội vàng lên 
xe ôm chạy về Bến Gỗ.Sau đó được biết 
Tuyên bị tuyên án hai mươi năm, cùng với 
đứa em ở Huế bị bắt trong nhà có súng.Chị 
Mùi bị đuổi ra khỏi nhà cùng với bốn đứa 
con dại, phải sống nương nhờ dưới gầm cầu 



  Ơ Hờ... Sông Biên Hòa chảy ra bãi cát thang trong chung cư Mênh Mạng.Thì ra vị 
Niên Trưởng đó là cò mồi.Kể từ đó tôi 
không còn tin ai nữa. 

 Bưởi Biên Hòa vị ngọt mùi thanh…. 
 

Làm thợ hàn được một thời gian, rồi 
em gái tôi giúp vốn cho đi buôn thuốc Tây 
từ Sài Gòn xuống Giồng Riềng, Rạch Giá. 
Đời sống tình thần và vật chất đỡ hơn 
trước, cho tới ngày được ra đi.Nhưng tôi 
vẫn gắn bó nhiều với Bến Gỗ. 

Và cái công áng  thiền đã làm tôi mãi 
chiêm nghiệm: 
Người đi bộ qua cầu 
Cầu trôi nước chẳng trôi… 
Trong lòng tôi, Bến Gỗ thành Bến Tình 
Thương. 

Hai chữ Bến Gỗ cũng đã giúp tôi ra đi 
sớm hơn.Ai cũng biế , ở Biên Hòa,muốn hồ 
sơ chuyển đi trước, sớm hơn, phải qua cửa 
của anh Sáu.Nhưng tiếp xúc được với anh 
Sáu thì không phải dễ.Phải có bùa.Thời 
may, có người mách nước cho tôi.Phải đi 
thật sớm, ngồi ở quán cà phê bên đường đối 
diện nhà anh Sáu, canh chừng, thường lúc 
bảy giờ sáng là anh Sáu mở hé cửa cho con 
gái đi học, thật nhanh, lẽn vào chào anh 
Sáu. Đưa bì thư nói:”Cô Ba Bến Gỗ nhờ”. 
Anh Sáu sẽ tiếp.Nhờ lá bùa đó,anh Sáu đã 
nhận lời giúp hồ sơ chuyển đi trước Tết 
năm đó.Tôi được đi HO8. Sớm hơn nhiều 
bạn khác. Cũng nhờ Cô Ba Bến Gỗ. 

Virginia, Mùa Phục Sinh 2012 

Đăng Nguyên 
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Thời gian trôi mau quá.Ngày nay Bến 
Gỗ đã đổi thay nhiều.Chợ Bến gỗ hoàn toàn 
đổi mới. Cảnh vật khác xưa .Ông Bà Bác đã 
trở về cõi thiên thu.Quán cà phê anh Hai S., 
Cà Phê Hồng không còn nữa. Nơi bến sông 
xưa, tiệm hàn , nơi tôi ngồi đập sắt hàng 
ngày, nay cũng không còn. Gia đình anh 
Năm Thuốc Tây cũng đã qua Mỹ. Còn lại 
bến sông nơi nhà cô giáo Liên, cũng nhiều 
thay đổi, cuộc sống khá lên.Tôi với anh chị 
Mười trở thành thông gia. Tôi có được con 
dâu hiền Quỳnh Hoa,con gái anh chị Mười, 
một đóa hoa xinh của Bến Gỗ, đã sinh cho 
tôi bốn đứa cháu nội. Ở nơi xa xôi này, 
chiều chiều nhớ Bến Gỗ...Thoảng nghe như 
tiếng ru của Bà Ngoại ngày nào bên bờ 
sông vắng: 

 
 
 

Liên lạc:  Hồ Công Tâm 
<hocongtam@gmail.com> 

 

   MỘT THỜI LƯU VONG 

 

 

 

 



142                                                                                                                                         COÛ THÔM                   



XIN CHO TÔI (2) 

 

      
    Nhaïc só HUY LAÕM  

SOÁ 59                                                                                                                                                  143 


	Vi Khuê 
	TAO

