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NGHỆ THUẬT NHIẾP ẢNH  
ÐEN TRẮNG 

------ 

Nguyễn Quốc Khải 
22-01-2015 

 
ình mầu đầu tiên được phát minh từ giữa 
thế kỷ XIX, khoảng bốn thập niên sau khi 

Joseph Niepce sáng chế tấm ảnh đen trắng 
đầu tiên của nhân loại vào năm 1814. Dương 
bản Kokachrome ra đời vào năm 1936. Từ đó 
hình mầu mau chóng ngự trị thế giới nhiếp 
ảnh. Mặc dù vậy, hình đen trắng, một loại 
hình một mầu (monochrome), với hai hay 
nhiều độ đậm nhạt (shade) khác nhau, vẫn 
được nhiều người ưa chuộng.  
 Trên thực tế, môn hình đen trắng vẫn 
sống mạnh. Bộ hình bất tử của Ansel Adams 
(1902-1984) vẫn được ngưỡng mộ cho đến 
ngày nay một phần nhờ dạng đen trắng. Bất 
cứ một cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế nào cũng 
bao gồm thể loại riêng cho hình một mầu mà 
phần lớn là đen trắng. Ngoài ra trong các loại 
ảnh thiên nhiên (nature), du lịch (travel) và 
phóng sự (photojournalism) hình đen trắng 
luôn luôn được chấp nhận 
cùng với ảnh mầu.  
 Nhiều nhiếp ảnh gia coi 
môn nhiếp ảnh đen trắng là 
hình thức thuần khiết nhất 
của nghệ thuật nhiếp ảnh.  
Nhìn từ góc cạnh nhiếp ảnh 
mỹ thuật, “mầu mô tả sự thật, 
đen trắng giải thích sự thật.” 
Từ ngày máy ảnh kỹ thuật số 
và đặc biệt loại là máy “nhắm 
và bắn” và điện thoại di động 
ra đời, hình mầu tràn ngập 
khắp nơi. Hình đen trắng trở 
nên tương đối hiếm hoi và có 
giá trị mỹ thuật cao nên được 
quý trọng vì chỉ có những 

người nặng tình với nghệ thuật nhiếp ảnh mới 
chụp hình đen trắng.  
 Vào năm 2008, Swann Galeries tại New 
York bán được 389 bộ hình thuộc Thế Kỷ 19 
và 20.  Trong đó gồm 364 bộ trắng đen.  Nói 
chung trong khoảng nửa thời gian đầu của 
giai đoạn này,  nhiều ảnh là đen trắng, tuy 
nhiên phải yêu chuộng nghệ thuật trắng đen 
người ta mới mua nhiều hình trắng đen như 
vậy.  Nhiếp ảnh gia Michael Freeman nói 
“Nếu người nào coi trọng nhiếp ảnh thì sẽ lại 
càng coi trọng đen trắng hơn nữa.” 
 
Ưu điểm của hình đen trắng 
 
Hình mầu mô tả sự vật với mầu sắc thực 
trong thế giới quanh ta.  Mầu có những ưu 
điểm riêng biệt. Mầu sáng nhanh chóng thu 
hút người nhìn. Mầu nói lên thời gian và ngay 

cả không gian. Lá vàng cho 
thấy đây là mùa thu.  Những 
rặng núi đỏ và vùng đất đỏ 
mênh mông cho thấy nơi 
chụp hình là vùng sa mạc ở 
miền tây Hoa Kỳ. Mầu hồng 
tượng trưng cho sự ấm áp vui 
vẻ.  Hình mầu nói lên sự 
tương ứng hay tương phản 
giữa các mầu khác nhau 
trong hình. Thí dụ mầu vàng 
(yellow) tương phản với mầu 
xanh dương (blue), nhưng 
tương ứng với mầu đỏ (red) 
hay mầu xanh lục (green). 
Đen trắng không có những 
khả năng như thế, nhưng cho 

H 
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chúng ta thấy một thế giới mới, siêu thực mà 
chúng ta không nhìn thấy hàng ngày. Hình 
mầu mô tả sự vật với mầu sắc thực trong thế 
giới quanh ta.  Mầu có những ưu điểm riêng 
biệt. Mầu sáng nhanh chóng thu hút người 
nhìn. Mầu nói lên thời gian và ngay cả không 
gian. Lá vàng cho thấy đây là mùa thu.  
Những rặng núi đỏ và vùng đất đỏ mênh 
mông cho thấy nơi chụp hình là vùng sa mạc 
ở miền tây Hoa Kỳ. Mầu hồng tượng trưng 
cho sự ấm áp vui vẻ.  Hình mầu nói lên sự 
tương ứng hay tương phản giữa các mầu 
khác nhau trong hình. Thí dụ mầu vàng 
(yellow) tương phản với mầu xanh dương 
(blue), nhưng tương ứng với mầu đỏ (red) 
hay mầu xanh lục (green). Đen trắng không 
có những khả năng như thế, nhưng cho 

chúng ta thấy một thế giới mới, siêu thực mà 
chúng ta không nhìn thấy hàng ngày. 
 Trong thế giới mầu hiện nay hình đen trắng 
vẫn phổ thông vì một số lý do sau đây: 
1. Đen trắng làm nổi bật những đường nét (line), 
dạng (shape), hình thể (form), kết cấu bề mặt 
(texture), bóng (shadow), và độ đậm nhạt (shade 
/ tone).  
2.  Đen trắng làm rõ sự sắp xếp (pattern) của 
đường nét và dạng.  
3.  Mầu sắc thường làm sao lãng sự chú ý 
(distraction) vào chủ thể.  Trái lại đen trắng 
thu hút sự chú ý. 
 Nói một cách khác, một tấm hình được 
cấu tạo bởi những điểm, đường nét, dạng, 
hình thể, kết cấu bề mặt, và mầu.  Nếu tách 
mầu ra, chúng ta sẽ làm nổi bật những thành 

phần còn lại. Khi mầu sắc không quan trọng, 
làm sao lãng hay phản lại chủ đề, hoặc 
những đường nét, hình dạng cần được nhấn 
mạnh, chúng ta nên sử dụng đen trắng. Nhiều 
nhiếp ảnh gia cho rằng hình đen trắng mỹ 
thuật, thơ mộng, và siêu thực hơn hình mầu.  
Theo kinh nghiệm bản thân của tác giả, một 
số hình mầu đổi sang đen trắng đôi khi đẹp 
hơn hẳn hình mầu nguyên thủy. Dạng đen 
trắng nhiều khi che dấu những khiếm khuyết 
của hình mầu, thí dụ sự đố kỵ của mầu sắc.   
 Đen trắng giúp cho nhiếp ảnh gia chụp 
hình trong mọi điều kiện về ánh sáng. Ánh 
nắng gay gắt giữa ngày hay khi trời có nhiều 
mây làm cho việc chụp hình mầu trở nên khó 
khăn vì làm hình mất chiều sâu và che dấu 
những đường nét và hình dạng, nhưng với 
đen trắng, chúng ta vẫn có thể có hình đẹp. 
Tuy nhiên điều kiện lý tưởng vẫn là khi mặt 
trời còn ở dưới thấp trong bầu trời.  
 Có một số chủ đề đặc biệt thích hợp với 
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đen trắng như hình chân dung.  Không có 
mầu, nên mọi chú ý dồn vào đôi mắt, vẻ mặt 
và kết cấu bề mặt của quần áo như hình đen 
trắng trên đây làm nổi bật vẻ mặt chăm chú 
của người nhạc sĩ. Những người già với 
những nếp nhăn trên da mặt là chủ đề lý 
tưởng của đen trắng. Chính vì vậy, nhiếp ảnh 
gia Ted Grant nói về sự khác biệt giữa hình 
mầu và hình đen trắng như sau: “Khi quý vị 
chụp hình người ta bằng mầu, quý vị chụp 
trang phục của họ. Khi quý vị chụp người ta 
bằng đen trắng, quý vị chụp hình tâm hồn của 
họ!” (When you photograph people in color, 
you photograph their clothes. But when you 
photograph people in black and white, you 
photograph their souls!)  
 Như đã nói ở trên, đen trắng rất thích 

hợp với phong cảnh vì làm nổi những đường 
nét, dạng (shape), và hình thể (form). Dạng là 
chủ thể nhìn theo hai chiều. Hình thể là chủ 
thể nhìn theo ba chiều. Trong hình của thành 
phố Casablanca ở Morroco nhìn từ khách sạn 
Hyatt về hướng Đại Tây Dương, nhà thờ Hồi 
Giáo Hassan II vĩ đại vươn lên khỏi đám nhà 
dân cư nhỏ bé nằm ngổn ngang ở bên dưới 
như thách đố cơn bão lớn lao đang ập tới. 
Đen trắng làm tăng độ tương phản giữa tiền 
cảnh và hậu cảnh, và làm tấm hình trở nên 
sống động hơn là hình mầu. 
 Đen trắng che dấu tất cả những rác rưởi 
ngổn ngang trên bãi cát và biến đổi đống đá 
xấu xí vĩ đại ngay ở tiền cảnh thành một ngọn 
đồi thơ mộng trong hình Mont St. Michel ở 
Pháp làm cho tấm hình trông huyền bí và siêu 

thực hơn là hình mầu. Tác giả phải nói thật 
một điều là chưa bao giờ cho ai xem tấm hình 
mầu này cả. Trái lại hình đen trắng đã được 
bốn cuộc thi ảnh quốc tế chấp nhận và cho 
tham dự triển lãm. Nếu lưu ý một chút chúng 
ta sẽ thấy bầu trời của những hình trình bầy 
trong bài này đều có mây. Đối với đen trắng, 
bầu trời không mây trở nên nhàm chán.  Mây 
là một phần quan trọng của hình phong cảnh 
đen trắng.    
 
 Cũng như đối với hình phong cảnh, đen 
trắng làm nổi những đường nét, dạng và hình 
thể của những công trình xây cất. Trong hình 
Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ cũng như hình Tử 
Cấm Thành của Trung Quốc dưới đây, đen 
trắng làm tăng chiều sâu và vẻ đẹp của những 
kiến trúc mỹ thuật này.  Nhân dịp tổ chức Thế 
Vận Hội 2008, Tử Cấm Thành đã được chỉnh 
trang và sơn lại từ trong ra ngoài, nên nơi này 
đã bị mất mát ít nhiều vẻ đẹp cổ kính.  
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 Hình phóng sự là một đề tài phổ thông 
của bộ môn đen trắng. Không bị mầu sắc 
phân tán, tất cả sự chú ý của người xem đều 
đổ dồn vào chiếc áo của phi công John 
McCain do người em là Joe McCain trình bầy 
trong buổi vận động tranh cử tổng thống Hoa 
Kỳ vào 2008 tại Virgina.  Ngay cả sau khi hình 
mầu ra đời, đen trắng tiếp tục ngự trị ngành 
truyền thông một thời gian dài tiếp theo đó vì 
kỹ thuật in hình mầu ở giai đoạn đó còn phôi 
thai, chi phí quá tốn kém, và thông tin lại cần 
sự nhanh chóng tối đa. Sau khi máy in dùng 
kỹ thuật offset color ra đời vào thập niên 1980 
và Kodak sản xuất được những phim nhậy 
như Tri-X với ISO 400, hình mầu mới được 
sử dụng cho báo chí nhiều hơn.    
 Đối với mọi loại hình, độ nhậy ISO của bộ 
cảm biến (image sensor) trong máy ảnh càng 
thấp thì hình càng mịn. ISO càng cao, hình 
càng có nhiều hạt. Điều này đặc biệt quan 
trọng đối với hình đen trắng vì những hạt này 
có khuynh hướng hiện ra rõ ràng hơn so với 
hình mầu. 
 
Kỹ thuật đổi hình mầu sang đen trắng 
Một số máy ảnh kỹ thật số (digital camera) 
cho phép người ta chọn lối chụp hình đen 
trắng hay hình mầu ngay từ máy ảnh. Tuy 
nhiên hình đen trắng cấu tạo theo cách này 
không luôn luôn làm người chụp hài lòng. 
Ngoài ra khi chụp hình trắng đen trực tiếp từ 
máy ảnh, mầu sắc sẽ biến mất, không thể 
phục hồi lại được. Cách tốt nhất là chụp hình 
mầu rồi dùng phần mềm đổi sang đen trắng. 
Như vậy người chụp hình lưu trữ được hình 
mầu để so sánh.  Cách chuyển hình mầu qua 
đen trắng bằng Photoshop hay những phần 
mềm khác rất đơn giản và uyển chuyển với 
nhiều chọn lựa khác nhau, khiến hình đen 
trắng tạo ra phù hợp hơn với ý thích của 
người chọn. Các cuộc thi ảnh quốc tế xem 
hình mầu và hình đen trắng là hai bức hình 
khác biệt.  
 Có nhiều cách chuyển hình mầu sang 
hình đen trắng một cách giản dị và nhanh 
chóng. Bài này chỉ đề cập sơ qua về những 

kỹ thuật này mà không đi vào chi tiết.   Tài 
liệu về đề tài này có rất nhiều trên Internet. 
 Phần mềm Photoshop CS6 có năm cách để 
đổi hình mầu sang hình đen trắng: 

1. Image – Mode – Grayscale 
2. Image – Adjustment – Desaturation 
3. Image–Adjustment– Hue/Saturation 
4. Image – Adjustment – Channel Mixer 
5. Image – Adjustment – Black & White 
 

 Hai phương pháp đầu tiên khá đơn giản.  
Sau khi tải hình mầu lên, chỉ cần bấm con 
chuột ba lần theo thứ tự trình bầy ở trên là 
chúng ta có hình đen trắng.  Với phương 
pháp Hue/Saturation khi giảm độ đậm 
(saturation) của tất cả các mầu xuống 0 cùng 
một lúc, chúng ta sẽ có hình đen trắng giống 
như phương pháp Desaturation.  Khi cần có 
một hình đen trắng đẹp trong Photoshop, 
chúng ta không nên dùng ba phương pháp 
vừa thảo luận ở trên mà nên sử dụng một 
trong hai phương pháp sau đây. 
 Với phương pháp Channel Mixer, khi 
chúng ta chọn chức năng “Monochrome”, độ 
sáng tiêu chuẩn cho ba mầu đỏ, xanh lá cây, 
và xanh da trời sẽ tự điều chỉnh +40%, +40%, 
và +20% và hình sẽ tự động biến đổi qua đen 
trắng. Sở dĩ hai mầu đỏ và xanh lá cây nhiều 
hơn là mầu xanh da trời là vì con mắt của 
chúng ta nhận biết hai mầu này dễ hơn là mầu 
xanh da trời. Chúng ta có thể tự điều chỉnh 
thêm ba mầu này để có hình đen trắng ưng ý. 
Tuy nhiên tổng số điều chỉnh cần được giữ ở 
mức 100% nếu chúng ta muốn độ sáng của 
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tấm hình đen trắng giống như hình mầu 
nguyên thủy.   
 Ngoài ra phương pháp Channel Mixer 
còn có chức năng tạo ra hình trắng đen với 
tác dụng của sáu kính lọc mầu khác nhau: 
hồng ngoại, xanh da trời, xanh lá cây, da 
cam, đỏ, và vàng.  Thí dụ để tạo ảnh hưởng 
của kính lọc mầu vàng, độ sáng của ba mầu 
đỏ, xanh lá cây, và xanh da trời được ấn định 
là +34, +66, và 0.  
 Phương pháp sau cùng Black & White là 
phương pháp tác giả ưa chuộng nhất vì nó cho 
phép chúng ta điều chỉnh độ đậm của từng 
mầu trong sáu mầu khác 
nhau (đỏ, vàng, xanh lá 
cây, xanh lam, xanh da trời, 
tím đỏ). Trong phần này hai 
từ độ đậm (saturation) và 
độ sáng (brightness) của 
mầu có cùng một nghĩa.  
 Một hình gọi là trắng 
đen, không có nghĩa là 
hình chỉ có hai mầu trắng 
và đen, mà có rất nhiều 
mầu xám nằm giữa trắng 
và đen. Trong mô hình 
mầu RGB (red, green, 
blue), mỗi mầu lại có nhiều 
giá trị (color value) từ 0 – 
255. Đó là đơn vị đo độ 
sáng  của mầu. Khi độ 
sáng của ba mầu đỏ, xanh 
lá cây và xanh da trời bằng 
nhau (R = G = B), chúng ta 
có mầu xám. Khi độ sáng của cả ba mầu R, 
G, và B cùng bằng 0, chúng ta có mầu xám 
nhưng tối quá không thấy được, nghĩa là 
chúng ta có mầu đen.  Khi độ sáng của cả ba 
mầu R, G, và B cùng bằng 255, chúng ta 
cũng không thấy gì hết vì quá sáng, nghĩa là 
chúng ta có mầu trắng.  Giữa độ sáng tối 
thiểu (0, 0, 0) và tối đa (255, 255, 255) của cả 
ba mầu R, G, và B chúng ta có 256 sắc xám 
(shade of gray) khác nhau. Như vậy khi 

chúng dùng những phần mềm để đổi mầu 
sang đen trắng (chính thực ra lá xám) chúng 
ta có muôn vàn hình đen trắng khác nhau để 
lựa chọn.  Đây là một tính chất vô cùng mạnh 
mẽ của kỹ thuật nhiếp ảnh số. 
 Chuyện gì sẽ xẩy ra, khi độ sáng của ba 
mầu R, G, và B không bằng nhau trong mô 
hình mầu RGB? Khi độ sáng của ba mầu này 
lần lượt là (255, 0, 0) chúng ta có mầu đỏ. Khi 
độ sáng là (0, 255, 0), chúng ta có mầu xanh 
lá cây. Khi độ sáng là (0, 0, 255), chúng ta có 
mầu xanh da trời.  Nếu kết hợp ba mầu này 
lại với độ sáng khác nhau từ 0 – 255, chúng 

ta có 16 triệu mầu khác 
nhau cấu tạo từ ba mầu 
đỏ, xanh lá cây, và xanh 
da trời. Thí dụ mầu vàng: 
(255, 255, 0) và mầu 
crimson: (220, 20, 60).  
 Những mầu trong hình 
thường rất khác biệt, 
nhưng trong trắng đen, các 
mầu đổi sang mầu xám với 
những sắc tông (shade / 
tone) khó phân biệt hơn. 
Thí dụ mầu đỏ (red) và 
mầu xanh lá cây (green) 
hoặc mầu vàng (yellow) và 
mầu xanh lam (cyan), khi 
đổi qua đen trắng bằng 
phương pháp grayscale 
hoặc desaturation có 
những sắc tông khá tương 
tự.  Với hai phương pháp 

Channel Mixer và Black & White trong 
Photoshop, người sử dụng có thể điều chỉnh 
sắc tông của từng mầu để tăng sự tương 
phản.  Chúng ta nên lưu ý rằng không phải 
bất cứ hình mầu nào cũng có thể đổi thành 
công sang đen trắng. Đối với cảnh hoàng hôn 
chẳng hạn, mầu đỏ và sắc rực rỡ là quan 
trọng, cho nên chụp hình đen trắng trong 
trường hợp này là vô nghĩa. 
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 Trên thị trường còn có những phần mềm 
khác đổi hình mầu thành hình đen trắng như 
BW Effect của Topaz Lab và Silver Efex Pro 
của Nick Collection.  Những phần mềm này 
khi được tải vào cùng một máy điện toán sẽ 
tự động nối kết và trở thành một chức năng 
như những chức năng khác của Photoshop.  
Chúng tự động biến đổi một hình mầu thành 
nhiều hình đen trắng khác nhau để người sử 
dụng tùy ý lựa chọn. Những phần mềm này 
cũng cho phép người sử dụng điều chỉnh 
thêm một số đặc tính như độ sáng 
(brightness), độ tương phản (contrast), và cấu 
trúc (structure) của hình nếu muốn. 
 Trong thí dụ cặp vợ chồng Tây Tạng, 
phương pháp Desaturation lấy hết mầu ra 
khỏi hình một cách đồng đều (hàng trên, bên 
phải).  Phương pháp Black & White cho phép 
người sử dụng điều chỉnh độ sáng từng mầu 
như giảm bớt đỏ xuống làm cho hình tối hơn 
(hàng dưới, bên trái) hoặc tăng vừa phải mầu 
đỏ và tăng cao mầu vàng (hàng dưới, bên 
phải) làm cho hình sáng hơn, đặc biệt là lá cờ 
Tây Tạng. Chủ đích của thí dụ này là để trình 
bầy sự biến đổi nhiều mầu khác nhau qua 
trắng đen. Người viết không đề nghị biến đổi 
hình cặp vợ chồng Tây Tạng thành đen trắng 
vì mầu sắc của hình này rất quan trọng trừ 
trường hợp cần hình đen trắng ở in báo.  
 
Kết luận 
Với máy ảnh kỹ thuật số và những chương 
trình phần mềm thuận lợi, chúng ta có thể có 
cả hai loại hình mầu và đen trắng cùng một 
cảnh chụp mà không phải thay phim hay đổi 
ISO.  Đây là một lợi thế quan trọng nhất so 
với thời đại dùng âm bản kéo dài gần 200 
năm. Có hình mầu chúng ta cứ thử chuyển 
qua đen trắng để so sánh. Mặc dù tạo hình 
đen trắng cần theo một số nguyên tác kỹ 
thuật căn bản so với hình mầu như đã bàn ở 
trên, sự chọn lựa sau cùng vẫn tùy thuộc vào 
sở thích của tác giả.   Với thời tiết lạnh 
đến thấu xương vào mùa đông mấy ai có can 

đảm vác máy hình ra ngoài săn ảnh. Tuy 
nhiên chúng ta vẫn có nhiều cách sáng tác 
hình mà không phải bước chân ra khỏi căn 
nhà ấm cúng của chúng ta. Một trong những 
cách làm hình giản dị là biến hình mầu sẵn có 
thành hình đen trắng. chúng ta sẽ khám ra 
nhiều tác phẩm một cách bất ngờ.  Bản thân 
người viết đã làm thử và thành công với một 
số hình đen trắng như những hình trình bầy 
trong bài này.  
 

Tham khảo: 
1. Andrew Gibson, “Mastering the Art of Black 
and White Photography,” Photography 
Fundamentals, 2009. 
2.  Michael Freeman, “The Complete Guide to 
Black & White Digital Photography,” Lark 
Books, NY, 2010. 
3. Editors of PhotoPlus Magazine, “Black & 
White Digital Photography Made Easy,” Fox 
Chapel Publishing, East Petersburg, 
Pennsylvania, 2012. 
4. Tom Ang, “Photography, the Definitive 
Visual History,” DK Publishing, NY, 2014. 
5. Steve Patterson, “Photoshop Black and 
White Conversions – Channel Mixer,” 
Photoshop Essentials. 
6. Nguyễn Quốc Khải, “Mầu sắc trong nhiếp 
ảnh,” Đặc San Hội Nhiếp Ảnh vùng Hoa Thịnh 
Đốn, 2014 
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CHẶNG ĐƯỜNG 
----- 

Đỗ Bình 

 
hời gian thoáng như gió thoảng mới ngày 

nào tóc còn xanh hồn đầy mộng mơ hoa 

bướm, chớp mắt tuổi đã xế chiều! Bên đường 

những cánh hoa Forsythia vàng rực rỡ gợi 

nhớ những nụ mai vàng xưa hồn tôi bỗng cảm 

có chút gì xa vắng! Mang tâm hồn đa cảm tôi 

yêu thiên nhiên, thường ca ngợi tình quê 

hương, tình cha mẹ, tình lứa đôi nên qúy 

trọng tình người do đó không thích chiến 

tranh, vì chiến tranh xảy ra ở nơi đâu thì 

người dân xứ đó phải chịu nhiều mất mát đau 

khổ, nó như một cơn hồng thuỷ tàn phá thiên 

nhiên huỷ diệt mầm sống và những cuộc 

chém giết thật hãi hùng!Từ thuở xa xưa cho 

đến nay ít có dân tộc nào lại không có một lần 

loạn lạc chiến chinh ? Lịch sử của mỗi dân 

tộc đều có những trang vàng son ghi dấu 

những chiến công hiển hách về những trận 

đánh lẫy lừng thành những thiên hùng ca. 

Ngày nay khoa học càng tiến bộ thì những vũ 

khí giết người lại càng tối tân và dã man hơn ! 

Trong văn chương âm nhạc Việt Nam được 

ca ngợi đẹp như gấm vóc, nhưng những ai đã 

từng trải qua tthời chiến chinh chắc không 

khỏi bùi ngùi mỗi khi nhớ lại chuyện xưa biết 

bao dòng nước mắt của mẹ gìa vợ hiền con 

dại đã đổ thành suối vì những người thân đã 

hy sinh! Chiến tranh dù đã qua lâu nhưng vết 

thương đã hằn sâu trong lòng quê hương 

những nét rạn nứt tình người mà thời gian 

chưa hàn gắn được!  

Tôi cũng như lớp trai cùng thế hệ lớn nên 

trong thời chiến làm sao tránh khỏi cảnh binh 

lửa ? Bằng hữu và thân nhân của tôi cũng 

nằm trong số ấy, người thì chết, kẻ bị tàn phế, 

may mắn lắm vài người còn lành lặn! Chiến  

 

tranh quái ác thế,  các bạn tôi đều biết nhưng 

chẳng có ai né tránh, sau khi học xong rời ghế 

nhà trường đều theo tiếng gọi lên đường vào 

quân đội,  nhiều  người tình nguyện phục vụ ở 

những đơn vị tác chiến, binh chủng oai hùng. 

Họ không sợ chết, nói đúng hơn họ xem nhẹ 

cái chết nhưng lại sợ tiếng đời cho là hèn nhát 

trốn tránh nghĩa vụ thiêng liêng khi tổ quốc 

cần. Họ là những anh hùng vô danh nguyện 

đem xương máu trải khắp trên quê hương để 

bảo vệ danh dự và làm tròn một trách nhiệm 

cao cả. Tôi được đưa vào bệnh viện Cộng 

Hoà trong giờ phút sinh tử của Sài Gòn , và 

chỉ vài ngày sau khi miền Nam lọt vào tay tập 

đoàn CS miền Bắc, một đoàn thương binh của 

chế độ cũ , lớp cụt què, lớp đui mù, trên thân 

thể họ loang lổ rỉ máu, có những vết thương 

lở lói chưa kịp băng! Họ lếch thếch dìu nhau 

lê bước trông giống như đám quỷ nhập tràng 

từ khu nhà mồ chui ra vì bị đuổi ra khỏi bệnh 

viện Cộng Hòa! Nỗi buồn thất trận đang âm ỉ 

đau hơn các vết thương chưa đóng vẩy thì 

đám «xu thời» đeo băng đỏ trong khu phố kéo 

đến nhà, trong số quen mặt đó có kẻ bỗng 

dưng tự nhận là chủ tịch phường, hắn muốn 

lập công với chế độ mới nên bảo tôi là thành 

phần «nguy hiểm» trước làm ngành Chiến 

Tranh Chính Trị nên thường tuyên truyền 

xuyên tạc «cách mạng» nên phải đi học tập 

cải tạo gấp! Thế là tôi bị dẫn đi, không phải vì 

đám người này đến bắt tôi đi tù trong tình 

trạng giở sống giở chết mà tôi thù. Không! 

Tôi không thù vặt , nhưng rất ghét những con 

người hai mặt đón gió trở cờ đó, chúng thích 

CS nhưng không dám bỏ thành phố vào bưng 

biền hay tập kết ra Bắc, lại càng không dám 

T 
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cầm súng bắn lại chúng tôi mà chỉ nấp sau 

lưng lén lút chờ cơ hội luồn lách trà trộn 

trong hàng ngũ quốc gia để nghe ngóng, lấy 

tin tức báo cáo! Họ là những tên chỉ điểm hại 

người để tiến thân nên lòng dạ hiểm độc, tráo 

trở biến dạng như loài kỳ nhông! Thế rồi đám 

dấu mặt nằm vùng đó cũng bị đám CS Hà Nội 

vắt chanh bỏ vỏ loại bỏ sau đó một thời gian!  

Như ngọn đèn leo lét tôi vẫn sống qua 

ngày, chống cặp nạng lê lết trong các trại tù 

như trái cây dập ! Hơn một năm sau tôi mới 

bỏ được cặp nạng nhưng chân vẫn còn đi 

khập khễnh, mãi đến nhiều năm sau đó tôi 

mới đi đứng bình thường. Người ta 

bảo : «Nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại », 

quả thật thời gian một ngày ở trong tù dài lê 

thê, đối với người bệnh không thuốc men lại 

còn thê thảm hơn! Ngày tháng cứ lặng trôi mà 

tình trạng sức khoẻ của tôi ngày càng kém , 

ánh sáng còn lại của con mắt mất dần, sắp mù 

! Tôi sợ bị mù hơn sợ chết, và nghĩ mình sẽ 

bỏ xác trong tù nên dửng dưng với hiện tại và 

quay mặt vào tương lai ; nghĩa là chẳng nghĩ 

ngày về. Tôi chẳng còn gì để sợ, do đó tôi 

thường hay chỉ trích, diễu cợt những điểm 

yếu của chế độ. Họ quy tội cho tôi là hay phát 

biểu «linh tinh» nên nhiều lần bị cùm vì kỷ 

luật! Hồi đó tôi chỉ muốn họ bắn một viên 

đạn cho đời giải thoát, nhưng họ chẳng bắn, 

không phải họ thương tình hay tiếc một viên 

đạn, mà họ sợ tiếng đồn ầm ĩ trong trại tù sẽ 

ảnh hưởng đến tù nhân, gây bất lợi cho cái gọi 

là «chính sách nhân đạo» của họ! Ở trong trại 

tù tôi là kẻ bị thương tật nặng nhất, nếu tôi mà 

bị xử bắn thì trong trại tù này còn ai được thả? 

Do đó họ không muốn giết tôi ngay, họ muốn 

tôi chết lần mòn vì tbệnh tật! Ðã thế tôi lại cần 

phải sống để làm chứng nhân về những trại tù 

CS. Cuối cùng tôi cũng được đưa lên bệnh xá 

điều trị. Tôi nghĩ:  

- «Họ có thể kéo dài sự sống của một 

thân xác bệnh tật, nhưng lại không thể chữa 

được sự bất mãn trong tâm hồn tôi ».  

Bệnh xá là khu nhà kho xập xệ của thời 

chiến tranh sót lại, giường bệnh là những tấm 

ván ghép lấy từ những két đựng đạn kê cách 

mặt đất một gang tay đưọc bắc trên bốn cục 

gạch, giữa nhà treo một ngọn đèn tù mù không 

chiếu rõ nổi trần nhà . Bệnh xá được chia làm 

ba khu được ngăn bởi những tấm vách bằng 

carton cao hơn đầu người . Khu dành cho những 

người mắc bệnh lây nhiễm, khu tổng quát gồm 

đủ thứ bệnh và khu đặc biệt dành cho cứu cấp 

và những người bệnh thật nặng tôi ở khu này. 

Vật dụng của bệnh nhân chỉ vài chiếc lon 

guigoz dùng đựng nước, chứa độ linh tinh mà tù 

nhân mang theo bên mình, cùng với một tấm 

vải lính khổ 2 M được cấp khi vào trại dùng làm 

chăn đắp và cũng là tấm vải tẩm niệm tù nhân 

khi lìa đời. Tuy vật chất thiếu thốn nhưng 

những y sĩ của bệnh xá lại có tình người, họ 

không dám biểu lộ ra mặt nhưng được thể hiện 

qua sự tận tâm chạy chữa cho bệnh nhân, ở trại 

tù cơm còn không có mà ăn huống chi đến 

thuốc! Các y sĩ chỉ biết dùng lời trấn an và cho 

ít thuốc lá cây, còn thuốc tây chỉ dành cho 

«những ca hấp hối »! Ở bệnh xá, tôi gặp lại 

người bạn học thời niên thiếu, trước kia nó viết 

văn làm báo. Nó tình nguyện vào binh chủng 

Dù , và đã để lại chiến trường Thường Đức năm 

xưa một chân nên giã từ vũ khí, thế mà hôm nay 

nó vẫn đi tù! Gặp nhau trong cảnh ngộ này 

mừng ra nước mắt, nên hai chúng tôi thường 

dìu nhau ra góc hè tâm sự. 

Nó bảo:  

- «Tao chán sống lắm rồi, chẳng còn tương 
lai ..sống thêm thừa...chỉ khổ cho gia đình !». 

Tôi so vai: 

- «Tao tưởng mình chết đã lâu rồi chứ ?!». 

Chúng tôi hàn huyên về những kỷ niệm 

êm đềm thuở đi học, xen lẫn những bùi ngùi 

về ký ức chiến trường năm xưa mà hai đứa 
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nghẹn ngào cho hôm nay, để rồi hối tiếc 

không được chết trên chiến trường !  

Nó trầm giọng nói :  

- «Tao tiếc là bị thương tật nên không 

cùng anh em cầm súng chiến đấu với Việt 

Cộng đến cùng !» .Tôi bảo :  
- «Mày đã làm xong bổn phận với đất 

nước». 

Nó lắc đầu: 

- «Chưa đâu! Đất nước bây giờ bị Cộng 

Sản nhuộm đỏ, dân chúng bị kìm kẹp mất tự do, 
dù chúng ta ở tù cũng không hết trách nhiệm !». 

Tôi thở dài :  

- «Biết làm sao bây giờ ?! Càng nghĩ tao 
càng hận bọn phản chiến Mỹ và lũ con buôn 

chính trị quốc tế, chúng lừa đảo, nhân danh 
tự do rồi phản bội chúng ta !» . 

Nó chua chát nói :  

- «Bọn con buôn chính trị thì chỉ biết đến 
tư lợi thôi !» . 

Lòng ngao ngán buồn rười rượi ! Bỗng 

một ý nghĩ táo bạo chợt lóe trong đầu, tôi đặt 

tay trên vai bạn và khẽ nói :  

- «Nếu sống chỉ thêm hại cỏ cây kéo lê 
kiếp sống thừa thì thà chết quách đi cho đỡ 

khổ xác? ! Mày và tao nếu mình cùng tự  

tử ; biết đâu sẽ gây đưọc tiếng vang, đánh 
động sự trỗi dậy của anh em tù ?» . 

Nó đang trầm ngâm hướng mắt về một 

cõi xa bỗng quay phắc lại , mắt sáng quắc :  

- «Mày có lý ! Mình phải làm cái gì đó để 

phản đối chính sách phi nhân của CS».  
Nó nói tiếp : - «Tao mường tượng sau khi 

mình chết , anh em tù sẽ giao động từ trại này 

đồn sang trại khác anh em tù sẽ vùng lên đòi 
quy chế của tù nhân theo tiêu chuẩn quốc tế».  

Tôi cười :  

- «Ðược như thế là may !». 

Nó bỗng hỏi :  

- «Mày có định viết thư để lại cho gia 

đình không ?». 

Tôi lắc đầu :  

- «Không !Tao không muốn để lại gì, chỉ 
làm gia đình buồn thêm!» 

Tôi hỏi nó :  

- «Còn mày có định viết thư không?». 
- «Không!Tao cũng nghĩ như mày!». 

Chúng tôi hẹn nhau hôm sau, tôi về 

giường sắp lại mớ hành trang chọn bộ quân 

phục cũ được trại cấp để lao động, dùng tay 

vạt những nếp nhăn rồi xếp cho thẳng dù sao 

nó cũng là chút di sản cuối cùng của đời lính 

mang theo khi lìa trần. Sáng nay lúc gặp mặt 

bỗng dưng hai đứa chúng tôi chào nhau theo 

lối nhà binh, điều đặc biệt là không bảo nhau 

mà cả hai cùng chọn bộ quân phục. Khám 

bệnh xong hai thằng kéo nhau ra ngồi góc hè 

cũ tâm sự, lòng tôi rộ lên niềm hớn hở vì sắp 

được đi xa, trong ảo giác tôi thấy cảnh vật 

bay nhảy, màu sắc tươi mát, bầu trời xanh 

ngắt lờ lững những áng mây hồng. Ðang suy 

tưởng người bạn vỗ vai kéo tôi về thực tế làm 

hồn tôi ngơ ngẩn vẫn còn tiếc nuối cảnh sắc 

ấy vì đã từ lâu tôi không còn nhìn xa được,  

mắt chỉ toàn là những bóng mây mờ giăng!  

Người bạn đưa cho một nắm thuốc viên 

Clhoraquine, tôi cầm vốc thuốc nói :  

- «Sức tao chỉ cần 8 viên cũng đủ chết, 

nhiều quá thừa, phí đi ! Hãy để lại cho anh 
em lỡ có sốt rét còn có thuốc» .  

Nó cười :  

-«Hay! Mày có lý, ốm như cò ma mình 
chỉ cần một nửa cũng đi đứt» .  

Nó nhún mình phóng đi như vũ trên cây 

nạng gỗ về cất số thuốc dư và trở ra chia nhau 

uống. Hai đứa im lặng chờ thuốc ngấm, và 

mỗi đứa theo một ý nghĩ riêng. Tôi chợt nghĩ 

đến Mẹ, người đã suốt đời hy sinh cho tôi, và 

luôn tha thiết với quê hương bằng tấm lòng. 

Tôi vẫn ghi khắc nét lo âu tiều tuỵ trên khuôn 
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mặt Mẹ, nhất là đôi mắt ẩn buồn như chất 

chứa nỗi niền riêng vì cả một đời bà ước mơ 

và chờ đợi nhưng không bao giờ toại nguyện! 

Mẹ tôi lúc còn chiến tranh hằng cầu nguyện 

quê hương sớm thanh bình để con mình khỏi 

chết trận nhưng sau khi hết chiến tranh lại cầu 

nguyện cho con sớm thoát tù, nghĩ đến đây 

dòng lệ trong tôi tự trào, suốt đời tôi làm cho 

Mẹ buồn ! Dòng suy tưởng của tôi lại miên 

man đến nàng, người mà tôi muốn quên 

nhưng hình bóng ấy vẫn chợp chờn trong giấc 

ngủ như một chiếc bóng ẩn hiện trong tâm 

hồn,  có khi theo dấu chân trên đường thì 

thầm kỷ niệm. Tôi muốn quên để những kỷ 

niệm tình không làm yếu lòng vì nhung nhớ, 

để không còn hy vọng ngày về. Tôi càng 

muốn quên thì hình ảnh của nàng cứ hiện ra 

một cô sinh viên tâm hồn đầy mộng mơ nhìn 

đời qua ngưỡng cửa sân trường. Nàng cũng 

như bao triệu người dân Miền Nam, vẫn hằng 

mơ ước ngày đất nước hết chiến chinh quê 

hương được thanh bình để những người lính 

được trở về với mái gia đình sống yên vui bên 

những người thân. Thế nhưng khi tàn chiến 

chinh đất nước thay màu thể chế thì những ước 

mơ giản dị đó đã biến thành những ác mộng 

của sự mất mát, đổ vỡ chia ly, vượt biên… 

Ánh mắt của nàng không còn nét vui tươi hồn 

nhiên và trên môi cũng đã tắt mất nụ cười sau 

khi được tin tôi bị thương, tôi biết nàng rất 

buồn im như tượng đá, không hé môi than số 

phận. Ôi, thật cao đẹp cho ý nghĩa tình yêu, 

nhưng điều ấy đã khiến lòng tôi thêm đau xót, 

buồn cho hiện tại đen tối, và chẳng biết tương 

lai rồi sẽ ra sao?!Trong khoảng khắc từng chi 

tiết của kỷ niệm cũ hiện về tôi hình dung thấy 

nàng qua tâm tưởng, từ khuôn mặt trái xoan, 

mái tóc dài bồng bềnh, nhất là nàng có nụ cười 

rất tươi luôn thắm trên bờ môi mọng đỏ làm 

sáng gương mặt phảng phất nét thơ trong 

tranh; chẳng thế mà các bạn gái đều xem nàng 

như đoá hoa hồng của đại học sư phạm ngày 

nào. Ôi, tà áo trắng, dáng mỏng manh dong 

dỏng đó có còn thướt tha được trên bục giảng, 

hay đang quay quắt từng miếng cơm giữa chợ 

đời ?! Chiến tranh quả tàn nhẫn đã cướp của 

nàng bao mơ ước! Thôi, nghĩ đến mà ngậm 

ngùi, tất cả những hạnh phúc, đau khổ; giờ 

cũng đành xin giã từ. Xin chào cuộc đời và 

những người thân yêu!  

Đang triền miên trong suy tưởng bỗng 

tiếng kẻng từ trại tù xa vọng lại làm tôi bừng 

mắt. Tôi vội quay sang nó hỏi:  

-  Mày đang nghĩ gì ?» . 
Nó thổn thức :  

- «Tao đang nghĩ về mẹ tao và vợ tao» . 

Tôi im lặng trân trọng phút thiêng liêng của 

nó. Chúng tôi lại chìm vào im lặng, sống trong 

cõi riêng thì bỗng có tiếng la cứu cấp, hình như 

có người nhập viện? Chẳng ai rủ nhưng hai đứa 

cùng đứng dậy mò qua xem mới biết người vừa 

chết là tù cải tạo . Anh ấy trước là bác sĩ Quân 

Y, vì lao động quá nên kiệt sức!  

Tôi bảo bạn :  

- «Mày hỏi xem tên anh ấy là gì?» . 
Nó gắt lên:  

- «Biết làm quái gì! Trước sau gì chẳng gặp!». 
Tôi cười :  

- «Biết đâu ở chốn đó cũng có ‘biên chế’ 

như đây thì sao!». 
Nó bảo:  

- «Mày điên hả? Hơi đâu mà lo xa !». 
Tôi lắc đầu, định trở về giường nằm đợi 

thuốc ngấm «chờ đi», nhưng thằng bạn bảo 

hãy im lặng theo dõi lớp tuồng cuối.  

Người tù nhân nằm đó còm như que củi, 

quần áo tả tơi, anh ta chết trong cô đơn, 

không thân nhân, bạn bè thân thiết. Cái chết 

thật ttrầm mặc chẳng xôn xao lay động những 

toán tù lao động gần đó! Số anh quả hẩm hiu! 

Chết ở trại còn được cỗ hòm, gục trên đường 

lao động đưa đến bệnh xá thì chỉ vài miếng 

ván nhà, dăm ba mảnh ván chuồng lợn cũng 

ghép nên một chiếc hòm!Thủ tục tống táng 
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người tù, cuộc tẩm niệm rất sơ sài , nắp quan 

đậy không kín vì những mảnh gỗ lệch! Mấy 

người khiêng là những tù nhân ở những trại 

khác được gọi đến trông họ như những bộ 

xương biết đi, cũng chẳng ai còn giọt nước 

mắt nào để tiễn đưa người quá cố! Quan tài 

của người bác sĩ trẻ xấu số được vùi sâu ba 

thước đất một cách vội vã, những mảng đất 

lùa trên quan tài không khua động, không 

dâng lớp bụi bay, nhưng lớp đất ấy đã vùi 

theo một tài năng trí tuệ của đất nước trong 

âm thầm  chôn sâu vào lòng đất!  

Tôi thầm nghĩ :  

- «Dù sao anh vẫn còn may là được các 

bạn tù khắc tên trên tấm bia mộ. Thôi ngủ yên 
đi anh, chẳng ai có thể đày đoạ anh được nữa 

... anh vẫn còn được hai đứa chúng tôi đưa 
tiễn, nhưng lúc chúng tôi ra đi ai sẽ tiễn đưa 

chúng tôi đây?!». 

Chứng kiến cảnh đau lòng ấy tôi thở dài 

nói với bạn:  

- « Ðời người thế là xong! Lúc sống mọi 

thứ mới đáng cần, chứ chết rồi tang lễ có to 
hay nhỏ nào cần thiết phải không?!». 

Lòng tôi ngậm ngùi, cười chua chát nói thêm:  

- «Tao tưởng một người tù sống chẳng làm 

gì được trước họng súng , thì cái chết trong lúc 

lao động sẽ gây ầm ĩ, ai ngờ cũng chỉ là chiếc lá 
rụng! Cái đói và tiếng kẻng cơm tù dã làm nhụt 

chí tù nhân! Chết thầm lặng như thế nào khác 
cục đất chỉ rảnh tay bọn cai tù?! Thà là gắng cắn 

răng chịu khổ sở mà sống thì bọn đầu não CS 

vẫn phái người trông coi mình vẫn khoái hơn 
phải không?» .  

Nó cười thích thú :  

- «Mày có lý ... đám tù mình chết hết ai 
làm nhân chứng về tội ác Cộng Sản?!».  

Hai đưa tôi nắm chặt tay nhau, cái xiết 

tay mang ý nghĩa: chúng tôi phải sống.  

Chúng tôi gặp bác sĩ bệnh xá cho biết đã 

dùng thuốc quyên sinh. Bác sĩ Trưởng bệnh 

xá há hốc mồm nhìn chúng tôi vì đây là lần 

đầu tiên có vụ tự tử ttập thể. Trong lúc tiêm 

thuốc giải chờ xúc ruột, chúng tôi được«lên 

lớp»! Mấy ngày sau một chính uỷ chẳng biết 

từ đâu đến cho gọi chúng tôi lên và bắt làm tờ 

kiểm điểm . Họ quy tội chúng tôi là chống 

đối , vì tự tử là hành động tiêu cực diệt sản 

xuất và bắt chúng tôi xuất viện để về trại lao 

động ngay hôm đó.  

Kể từ lần chia tay đó chúng tôi chẳng còn 

gặp nhau lần nào, nhưng lòng tôi vẫn khắc sâu 

hình bóng nó. Sau này tôi nghe một số bạn tù 

kể nó được tha về nhưng gia đình không còn 

ai, vợ con đã vượt biên không tin tức! Nó nộp 

đơn chờ đi diện HO , sự chờ đợi mỏi mòn lâu 

quá nên đã vượt biên, chiếc tàu của nó chẳng 

may gặp cơn bão nên không bao giờ tới bến!  

Riêng tôi may mắn hơn, người con gái 

năm xưa vẫn ở bên đời, cùng trôi giạt xứ 

người. Dù chiến tranh và tù ngục đã qua lâu  

nhưng nhiều đêm những kỷ niệm đớn đau hãi 

hùng vẫn len vào trong giấc mơ làm tôi bàng 

hoàng thức giấc, chẳng biết mình tỉnh hay 

đang mê, nhìn quanh mới biết mình đang ở xứ 

tự do mà lòng nghe nhẹ nhõm! Ở xứ lạnh thời 

tiết hay thất thường, những vết thương cũ đôi 

khi trở đau, tôi đã quen chịu đựng nên không 

trách cuộc đời hay oán hờn một ai . Lỡ sinh 

vào đất nước đó thời đại đó thì như một định 

mệnh đã an bài? Thời gian vẫn lặng lẽ trôi, 

những kỷ niệm xưa dẫu êm đềm hay đớn đau 

thì nó vẫn đến trong đời, trong trang sách dù 

con người có muốn xoá đi hay đã quên. Xa quê 

đã lâu và chưa một lần trở về nên những dấu 

xưa chỉ còn là kỷ niệm khắc rong tim, và 

chẳng bao giờ tôi quên đã có một thời được 

làm người Lính ./.  

Đỗ Bình  
(Paris)         
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Một Ngày Tháng Tư... 

 

Chuyện Nghe Kể Lại 

 

Ỷ NGUYÊN 
 

ôi cùng gia đình đã may mắn thoát ra khỏi 
Sài Gòn vào ngày cuối tháng Tư năm 

1975 trên chiếc tầu buôn khổng lồ đã từng 
cứu giúp đoàn người chạy loạn từ miền Trung 

vào Nam trước ngày mất nước.   Mới đây 

nhân đọc bài viết của nhà văn Tiểu Tử kể về 
những giai thoại của ngày di tản 1975, tôi lại 

liên tưởng tới một câu chuyện thực hi hữu mà 
tôi đã được nghe Uyên Lê, một người bạn 

thân quen của tôi đồng thời là nhân vật chính 
trong truyện, kể lại nên muốn chia sẻ cùng 

bạn đọc nhân ngày 30 tháng 4 tới đây.  Với 
ước nguyện của người kể, biết đâu bài viết 

ngắn ngủi này lại chẳng là nhịp cầu nối kết 

tình thân giữa người gia ơn và người thọ ơn 
qua một thời gian quá dài không mẩy may 

tìm ra dấu vết mà Uyên Lê vẫn còn khép kín 
tâm tư cho đến tận bây giờ.  

     Ngày đó vợ chồng Uyên Lê và 4 người con 
đang sống hạnh phúc bên nhau trong căn 

nhà lý tưởng tại trung tâm thành phố Biên 
Hoà.  Chồng nàng, anh Bùi Chư, đang là 

Trung Uý Bộ Binh đóng ở căn cứ Biên Hòa. 

Còn Uyên Lê làm việc cho phái bộ Mỹ ngay tại 
Long Bình. Mỗi sáng anh Chư đưa vợ đi làm 

chiều về đón vợ.  Cuộc sống an vui của họ, 
những tưởng được kéo dài đến bất tận, nào 

ngờ, như một định mệnh đã an bài khiến 
Uyên Lê bỗng sớm trở thành goá phụ sau cái 

chết bất ngờ của anh Bùi Chư vào ngày 16 

tháng 1 năm 1972 trên đường anh đi công 
tác ở Vùng 3 Chiến Thuật. Anh đã vĩnh viễn 

ra đi để lại người vợ trẻ đang tuổi thanh xuân 
cùng đàn con nhỏ dại. Lúc đó đứa con gái lớn 

nhất mới hơn 5 tuổi, đứa em kế 4 tuổi, thứ 
đến là bé trai 2 tuổi và cô út mới bốn tháng 

còn bú sữa mẹ.  Ba năm thiếu vắng bóng 
chồng, ba năm đơn độc bươn chải để lo cho 

cuộc sống. Uyên Lê thấy thời gian sao mà dài 
đằng đẵng!  Nàng cố vượt qua cảnh đời 

nghiệt ngã, thờ chồng và gắng gượng nuôi 

nấng các con.       
      Ngày ngày Uyên Lê vẫn tiếp tục làm việc 

cho phái bộ Mỹ tại Long Bình, sáng sáng, sau 
khi lo điểm tâm cho các con, để chúng ở nhà 

với bà ngoại, nàng ra bến đón xe lam tới sở 
làm.  Công việc văn phòng quen thuộc và bận 

rộn mà nàng đã làm từ năm 1967 tại Phòng 
Nhân Viên "Civilian Personnel Office (CPO)" 

thuộc Văn Phòng Tùy Viên Quân Sự  "Defense 

Attaché Office (DAO)" đến giờ, đã giúp nàng 
sớm khuây khoa.  Những tất bật với cuộc sống 

hàng ngày khiến nàng có cảm tưởng không 
còn chút thời gian riêng tư nào để nghĩ tới 

người chồng vắn số, cứ tưởng như anh đang đi 
công tác xa nhà.  Nhưng sau bữa cơm chiều, 

chăm sóc, dậy bảo các con học hành, và khi 
chúng đã lên giường ngủ, một mình lủi thủi 

dọn dẹp bếp nước lại là lúc Uyên Lê cảm thấy 

ngậm ngùi... cô đơn trống vắng. 
     Vào những ngày đầu tháng Tư năm 1975, 

khi tình hình đất nước như đang đi vào một 
khúc quanh lịch sử, hàng ngày đến sở, Uyên 

Lê thực hoang mang lo sợ với những lời xì 
xầm bàn ra tán vào của bạn bè về việc nên đi 

hay nên ở...  Rồi nhiều câu hỏi được đặt ra 
mà chẳng có câu trả lời...  Nếu đi thì đi 

đâu, đi bằng cách nào, ai đưa mình đi, ai sẽ cưu 

mang mình v.v...  Ai nấy đều mịt mờ như cóc 
ngồi đáy giếng. Quanh nàng các bạn đồng 

nghiệp vắng mặt dần dần, thưa thớt hẳn đi.  
Sáng nay còn gặp người này, người kia, hôm 

sau đã thấy mất hút.  Chẳng ai dám nói với ai 
một câu, cũng không một lời từ biệt, cứ lẳng 

lặng mà ra đi.  Những người còn lại không ai 
còn tâm trí đâu mà làm việc ngoại trừ lo xé bỏ 

các giấy tờ và huỷ bỏ các hồ sơ cẩn mật, vì biết 

T 
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chắc rằng sớm muộn gì quân đội và chính phủ 

Mỹ cũng rút khỏi Việt Nam.  Cho nên việc đến 
sở chỉ là để nghe ngóng tin tức xem sao. Những 

lời đồn vô căn cứ từ đâu đưa tới qua những câu 
vè mà Uyên Lê phải nghe mỗi lần có mặt tại sở 

đã làm nàng lo lắng không ít: "Đi lính cho ngụy 
thì tha, nhân viên sở Mỹ lột da đóng giầy".  Giả 

dụ nếu phải ở lại thì những người làm việc cho 
sở Mỹ như nàng chắc chắn sẽ không được yên 

thân. Uyên Lê không muốn nghĩ đến những 

cảnh trả thù tra tấn của Cộng Sản mà họ hàng 
nhà nàng đã phải gánh chịu năm 1955 khi ở lại 

miền Bắc. Lý do nữa là gia đình nàng theo đạo 
Thiên Chúa Giáo, thêm vào đó ông thân sinh 

cũng như cậu em trai đều là sĩ quan cao cấp 
trong quân đội VNCH tại miền Nam mà nàng lại 

là nhân viên sở Mỹ từ bao năm nay, tất sẽ bị 
quy cho tội làm CIA cho Mỹ có "nợ máu" với 

nhân dân, do đó bằng mọi giá là phải ra đi dù 

rằng trước mắt chưa biết sẽ đi đâu và đi bằng 
cách nào.  Ông xếp của Uyên Lê khuyên nàng 

nên sắp đặt để đưa gia đình đi theo phái đoàn 
cố vấn Mỹ ra khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt.  

Uyên Lê thực bối rối không biết phải xử trí ra 
sao vì nàng không được phép đem theo cha mẹ 

hoặc anh em ngoại trừ 4 đứa con.  Còn phân 
vân hơn nữa là nàng vừa mới đoạn tang chồng 

vài tháng trước đó, không lẽ bây giờ bỏ anh ấy 

nằm một mình giữa đồng hoang hiu quạnh 
không người thăm viếng?  Rồi còn ông bố, đang 

bị kẹt ở Kon Tum, Ban Mê Thuột, mẹ và cả nhà 
trông tin ông từng ngày. Nhất định Uyên Lê 

không thể ra đi một mình được, nên cứ nấn ná 
chưa thể trả lời dứt khoát với ông xếp. 

     Ở sở làm thì xôn xao như vậy mà về đến 
nhà thì các em lại bàn nên đi vượt biên theo 

đường biển bằng tầu của Hải Quân mà em 

trai của Uyên Lê là Quốc Tuấn, Đại Uý An 
Ninh Hải Quân chắc chắn sẽ có cách nào đó 

để đưa cả gia đình đi cùng một lúc.  Uyên Lê 
bàn với cậu em đành phải nói dối với mẹ là 
gia đình sẽ đi ra Vũng Tầu lánh nạn pháo kích 
ít bữa để mẹ bớt lo, vì cụ chưa muốn đi lúc 

này, còn muốn đợi tin tức của cụ ông đang bị 

kẹt ở trên Ban Mê Thuột. Vậy là mọi người 
bắt đầu chuẩn bị đồ ăn thức uống, quần áo, 

phòng bị cho những bất trắc có thể xẩy đến 
cho cuộc hành trình này. 

     Chiều hôm ấy, 29 tháng 4 năm 1975, một 
buổi chiều Thứ Ba bất thường, cả Sài Gòn như 

đang sôi động về chuyện tìm đường thoát ra 
khỏi Việt Nam trước khi Cộng quân ập vào 

thành phố.  Theo sự xếp đặt mà Quốc Tuấn đã 

thông báo thì mọi người, gồm gia đình Uyên 
Lê 5 người; mẹ nàng, 2 cậu em trai và 2 cô em 

gái còn độc thân, vợ chồng Tuấn, vợ chồng cô 
em gái với một đứa con nhỏ, thêm 2 người em 

trai bên chồng, tổng cộng là 17 người tất cả, 
phải chia ra từng nhóm nhỏ để tránh sự dòm 

ngó của lối xóm. Mọi người sẽ đều phải tập 
trung tại bến Bạch Đằng lúc 7 giờ chiều ngày 

hôm đó. Như dự định và sự đồng thuận của 

đại gia đình, Uyên Lê cùng 4 đứa con và bà 
ngoại thuê xe lambretta tới điểm hẹn là bờ 

sông Sài Gòn, góc sát Hải Quân Công Xưởng, 
cuối đại lộ Cường Để và Bến Bạch Đằng.  Lúc 

đứng đợi ở bến tầu, Uyên Lê ngó quanh để 
kiểm điểm số người trong gia đình hiện diện và 

yên tâm là mọi người đều có mặt và quanh 
quẩn bên nhau.   

     Vào giờ đó, ngay nơi bến tầu, người ta ở 

đâu kéo đến đông thế, tay bồng tay bế, tay 
xách nách mang, gọi nhau ơi ới. Xe hơi, xe 

Honda, xe đạp vứt bỏ ngổn ngang ở vỉa hè và 
trên bãi cỏ gần bờ sông. Người người chạy 

ngược chạy xuôi, đổ xô ra phía bờ sông nơi 
có chiếc cầu thang dẫn lên boong một chiến 

hạm của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà đang 
đậu sát bờ.   

     Trời về chiều, gíó từ sông Sài Gòn thổi hắt 

lên khiến ai nấy đều cảm nhận được cái lạnh 
se se da thịt, nhất là mẹ của Uyên Lê, cụ vốn 

yếu đuối nên suýt xoa run cầm cập. Lúc đó 
đã hơn 7 giờ tối mà Tuấn không làm sao len 
được chân vào trong đám người đang vây kín 
ở xung quanh cây cầu đưa lên boong của 
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chiếc Soái Hạm Trần Hưng Đạo, HQ #1.  Mấy 

chị em Uyên Lê hoang mang đứng đợi rải rác 
ở cầu tầu Bến Bạch Đằng, xa hẳn với chiếc 

chiến hạm.  Người nào người nấy đều không 
che dấu được nỗi hốt hoảng lo âu là vì không 

biết Tuấn có lọt được lên tầu hay chưa? Tuy 
biết em nàng đang cố gắng hòan thành trách 

nhiệm, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn lo sợ 
làm sao.  Nàng nghĩ, giả thử cho dù Tuấn lên 

được tầu và gặp được cấp chỉ huy và họ đồng 

ý cho Tuấn đem gia đình lên, nhưng liệu 
Tuấn có dám đưa cả gia đình 17 người lên 

tầu giữa một rừng người đang chờ đợi ở 
chung quanh không?  Liệu mọi người có để 

yên cho gia đình nhà nàng lên tầu dễ dàng 
như thế không?  Nghĩ vậy, Uyên Lê thấy ruột 

gan cồn cào, phập phồng lo lắng.   
     Trời tối dần, màn đêm bắt đầu bao trùm cả 

khu vực. Uyên Lê vẫn đứng tại chỗ để chứng 

kiến tận mắt cảnh chen lấn của thiên hạ leo 
lên boong tầu. Từ xa, trong bóng tối lờ mờ, 

Uyên Lê thấy người ta đang xô đẩy nhau để 
tràn lên tầu mà cầu thang lúc đó đang được 

bắt đầu kéo lên. Người ta gọi nhau ơi ới, chen 
lấn nhau, có người rớt xuống sông.  Cửa cầu 

thang phía trên tầu đã đóng lại, những người 
đứng phía dưới nơi bờ sông gọi nhau inh ỏi, la 

hét, gào thét.  Một cảnh tượng rối ren đến hãi 

hùng làm Uyên Lê không thể định thần nổi, 
trống ngực đập liên hồi. Nàng ôm ghì đứa con 

út vào lòng, một tay nắm lấy bờ vai mẹ, nước 
mắt giàn giụa và miệng lâm râm cầu nguyện 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.  Mọi người trong gia 
đình nàng vẫn đứng yên nơi bờ sông để đợi tin 

tức của Tuấn.  Chừng nửa giờ sau, Tuấn quay 
lại, mặt mày hớt hơ hớt hải, anh lắc đầu thất 

vọng và nói với mọi người:  "Nguy to rồi, 
không tài nào liên lạc được với bất cứ Sĩ Quan 
Hải Quân nào ở trên Soái Hạm vì không thể 
nào len chân lên tầu được."  Trong giây phút 
thập tử nhất sinh ấy, có thể Uyên Lê là người 
lo lắng nhất.  Nàng thì thầm khấn nguyện một 
mình: "Chúa ơi! chuyện gì sẽ xẩy ra nếu chúng 
con không thoát khỏi nơi này đêm nay?"   

      Lúc bấy giờ là khoảng 9 giờ tối. Mọi người 

đứng nhìn nhau lo lắng không biết phải xử trí 
ra sao. Ngó qua Tuấn, Uyên Lê thấy xót xa 

làm sao, mặc dầu không nhìn rõ mặt em 
nhưng nàng cũng cảm thấy như em nàng 

đang bối rối và lo lắng trong tuyệt vọng. Mới 
hôm qua, trông Tuấn thật trịnh trọng oai 

phong trong bộ quân phục sĩ quan Hải Quân 
mầu trắng lúc ghé nhà Uyên Lê để thông tin,  

vậy mà lúc này đây trong bộ thường phục, 

trông cậu ta thất sắc và tiều tụy đến thế. 
Nhìn sang chiếc chiến hạm khổng lồ của Hải 

Quân VN,  hình như tầu đang rục rịch rời bến. 
Uyên Lê lo sợ đến phát run, quay sang mẹ, 

nàng thấy thương mẹ vô cùng, cụ đang mân 
mê lần chuỗi tràng và lâm râm cầu nguyện. 

Trong bối cảnh chờ đợi nôn nóng đến cực độ 
lúc ấy, Uyên Lê thoáng nghe mẹ nàng lập bập 

nói nhỏ với Tuấn: "Thôi chắc không đi thoát 
đâu con ơi, hãy nghỉ chân tại bến tầu này đợi 
cho đến sáng sẽ trở về nhà, chứ gìờ này cũng 
tối quá rồi".  Mọi người im lặng như thể đồng 
tình với cụ.    

     Trong giây phút tưởng như tuyệt vọng 
này, bỗng dưng xa xa nghe có tiếng tầu máy 

chạy sình sịch dưới sông và dần dần tiến sát 
vào bờ nơi gia đình Uyên Lê đang đứng chờ.  

Tuấn mừng khôn tả vội đưa hai tay lên miệng 

làm ống loa la lớn: "Tuấn đây, Tuấn đây, có 
ai đó cho đi với". Thấp thoáng dưới canô, một 

người sĩ quan Hải Quân duy nhất trên đó có 
lẽ đã nhận ra dấu hiệu của Tuấn nên đã ép 

canô sát vào tận bờ.  Sau đó, vị sĩ quan này 
thả cầu thang cho mọi người bước lên. Tuấn 

ôm chầm lấy anh ta để tỏ lòng biết ơn và rủ 
anh cùng đi, nhưng anh khước từ không thể 

đi được vì vợ con còn kẹt lại.  Thế rồi hai 

người ngậm ngùi từ biệt nhau. Tuy không 
điểm danh lúc đó nhưng Tuấn và Uyên Lê 

đinh ninh là mọi người trong gia đình đều có 
mặt trong Canô trước khi Tuấn lái vòng ra 
phía ngoài để tiến tới chiếc Soái Hạm HQ #1, 
đang từ từ rời bến.  Đứng trước tay lái, Tuấn 

vẫn còn run lẩy bẩy vì anh không thể nào ngờ 
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rằng gia đình anh lại may mắn gặp được vị 

cứu tinh, một phép lạ mà người sĩ quan Hải 
Quân vừa rồi đã ban cho gia đình nhà anh.  

Thực ra Tuấn chưa từng gặp mặt, biết tên và 
cũng không hề có sự sắp đặt nào trước đó, 

vậy mà bỗng tự nhiên anh ta lái canô đến 
đúng chỗ gia đình Tuấn đang đợi ở bờ sông 

và trao lại chiếc canô này cho Tuấn.  Tuấn hít 
một hơi thật dài, thở ra thoải mái và thì thầm 

khấn nguyện ơn trên. Khi canô cập sát vào 

cửa phía sau của chiến hạm, Tuấn dặn mọi 
người hãy bình tĩnh ngồi im để anh lên mở 

cửa. Cũng vì Tuấn là người tiếp nhận chiếc 
Soái Hạm HQ #1 này khi quân đội Hoa Kỳ 

trao tặng cho Hải Quân Việt Nam mấy tháng 
trước đây nên anh hầu như có đủ mọi chìa 

khóa và thông thạo các phòng, các ngõ ngách 
của chiến hạm này - Khi cánh cửa sau của 

chiến hạm HQ #1 mở ra, một luồng ánh sáng 

rọi thẳng xuống canô làm mọi người chóa 
mắt.  Một anh lính Hải Quân, đứng ngay nơi 

bên trong để tiếp giúp từng người leo lên tầu. 
Tuấn nói với anh lính đứng đó:  "Đây là tất cả 
mọi người trong gia đình tôi." Qua ánh sáng 
lờ mờ từ chiếc bóng đèn mầu vàng treo nơi 

vách tầu tỏa ra, Uyên Lê thấy vợ chồng Tuấn 
đưa mẹ lên trước, rồi lần lượt tới phiên mọi 

người và Uyên Lê lên sau cùng với đứa con 

gái út.  Khi mọi người đã thực sự vào trong 
hầm tầu, Tuấn trở ra thả cho chiếc canô tự 

do trôi bồng bềnh theo dòng nước và quay 
vào phía trong để lo đưa gia đình leo lên 

chiếc thang bện bằng giây thừng là phương 
tiện duy nhất dẫn lên boong tầu và các phòng 

phía trên.  Uyên Lê là người luôn luôn đi sau 
cùng để kiểm điểm từng người sợ nhỡ có thiếu 

ai.  Khi tất cả đã lên hết phía trên boong, nàng 

mới lần mò bước lên cầu thang, nàng nghĩ 
mình là người sau cùng lên boong tầu với cô 

con gái út bế bên nách.  Bỗng dưng nàng nghe 
anh lính đứng cạnh đầu cầu thang quát to và 
chỉ tay về phía người đàn ông trên tay ẵm một 
em bé đang tiến tới sau lưng nàng: "Ông là 

ai?", bất thần ông ta trả lời:  "Tôi là chồng bà 
này... " trong khi một tay ông ta chỉ thẳng vào 
Uyên Lê.  Ngay lúc đó, tự nhiên Uyên Lê cảm 

thấy như có ai đó đang níu áo nàng lại, rồi 
bỗng nàng buột miệng nói không đắn đo, 

không suy nghĩ: "Ông xã tôi...!". Như để trả lời 
câu hỏi của anh lính. Thực bất ngờ, thực lạ kỳ 

không sao giải thích nổi là tại sao nàng đã thốt 
ra câu trả lời như thế. Trong khung cảnh nhốn 

nháo và tranh tối tranh sáng đó, Uyên Lê 

chẳng thể nào nhìn rõ mặt người đàn ông này 
để biết ông ta là ai, hình hài dáng vóc ra sao, 

nàng hoàn toàn mất chủ động và đầu óc hình 
như trống rỗng trong lúc hỗn độn đó.  Khi mọi 

người trong gia đình đã có mặt đầy đủ trên 
boong tầu, Uyên Lê mới hoàn hồn và chợt nhớ 

lại sự việc vừa xẩy ra và nàng đã kể lại cho mẹ 
nghe câu chuyện về người đàn ông lạ đó.  Cụ 

nói: "Tốt thôi con, giúp được người ta trong lúc 
này là một điều nên làm". Nhưng riêng Uyên 
Lê, tâm trí nàng cứ rối bời với sự kiện lạ lùng 

vừa xẩy đến cho nàng.  Nàng phân vân tự hỏi 
tại sao cả gia đinh nàng không ai nhận diện ra 

người đàn ông ấy trong hai lần di chuyển - lần 
đầu là khi bước xuống canô, và lần sau là khi 

lên tầu chiến. Chính Uyên Lê và Tuấn đã kiểm 
điểm kỹ càng số người trong gia đình mà.  Một 

ý nghĩ thoáng qua..., chắc hẳn người đàn ông 

đó phải có mặt ở trong canô từ trước, khi canô 
này còn đậu tại bến trong khu vực quân sự 

của Hải Quân Công Xưởng và ngồi khuất ở đâu 
đó trong canô nên không ai để ý tới.  Ý nghĩ 

này giúp nàng định thần được phần nào mối 
hoang mang từ lúc trả lời anh lính ở trên tầu.  

Nhưng nàng vẫn thắc mắc là tại sao anh lính 
đó lại hỏi đúng người đàn ông không thuộc 

vào gia đình nhà nàng, hay anh ta đã đếm đủ 

số người mà Tuấn đã cho biết lúc đầu, nên 
thấy dư người mới hỏi. Uyên Lê thở ra một hơi 

dài như cố xua đuổi những thắc mắc mãi ám 
ảnh tâm trí nàng trong lúc bấy giờ.    
     Được biết, chiếc Soái Hạm Trần Hưng Đao 
HQ #1 này có thể chở khoảng 2 ngàn người 
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nhưng tối hôm đó Uyên Lê có cảm tưởng 

người ta còn đông hơn thế nữa. Họ ngồi chen 
chúc từ dưới hầm tầu cho đến đầy ắp trên 

boong, do đó dễ dầu gì mà tìm kiếm ra nhau 
trong lúc này, huống hồ người đàn ông mà 

Uyên Lê không thể hình dung ra được một 
mảy may dấu vết lại là một vấn đề quá mù 

mịt.  Hình như ông ta xuất hiện chớp nhoáng 
trong đời Uyên Lê như để nhận lãnh sự cứu 

mạng của nàng rồi mất dạng. Và từ giây phút 

đó trở đi nàng cũng không hề thắc mắc hoặc 
nghĩ ngợi gì đến người đàn ông ấy nữa. 

      Nhưng câu chuyện di tản chưa chấm dứt 
ở đây ... Khi chiếc Soái Hạm HQ #1 này chạy 

tới ngã tư sông Lòng Tảo, Xoài Rạp cách Sài 
Gòn độ 30 hải lý thì bị mắc cạn không chạy 

thêm được nữa, mũi nhọn của tầu chúi vào 
bờ, đèn báo nguy tiếp cứu chớp lia liạ.  Lúc 

này bà con trên tầu vẫn chưa ổn định được vị 

trí chỗ ngồi của mình, nên vẫn còn nhốn 
nháo, chẳng ai để ý đến những gì đang diễn 

tiến ở xung quanh, cứ nghĩ đã lên được trên 
tầu rồi là yên thân.  Nhưng gia đình Uyên Lê 

thì khác, nỗi lo sợ lại ập đến với mọi người khi 
Tuấn cho hay là tầu đang bị mắc cạn.  Ai nấy 

đều bàng hoàng tự hỏi... việc gì sẽ xẩy ra 
đêm nay nữa đây, nếu tầu không ra khỏi 

vùng nước cạn này và nếu Việt Cộng phát 

hiện thì tình cảnh của mọi người trên tầu chắc 
chắn sẽ bi đát không thể lường được.  

    Lúc bấy giờ đã là 12 giờ khuya, ngồi trên 
boong tầu, giữa sông nước bao la mà sao 

Uyên Lê cảm thấy như mồ hôi đầm đìa thân 
thể, nàng rùng mình sợ hãi. Uyên Lê chợt 

nghĩ và tự hỏi cái may mắn có thể đến với gia 
đình nàng lần thứ hai chăng? Rồi nàng vội 

xua đuổi điều nghi hoặc này đi và quây quần 

với mọi người trong gia đình cầu nguyện hầu 
cho quên đi những nỗi lo lắng trong giây phút 

kinh hoàng đó. Chỉ trong chớp nhoáng, mọi 
người trên tầu cũng đã biết rõ tình trạng của 
Soái Hạm HQ #1 nên ai nấy đều nhốn nháo 
đứng ngồi không yên, do đó mỗi lần có một 

tầu Hải Quân chạy ngang qua, mọi người đều 

lao nhao kêu cứu, vậy mà chẳng một tầu nào 

dừng lại khiến sự lo lắng trong lòng Uyên Lê 
lại dâng tràn tột đỉnh. Tim nàng như thắt lại, 

ruột gan hầu như muốn đứt ra từng đoạn. 
Ước chừng một giờ đồng hồ sau đó, từ xa xa 

một tầu Hải Quân của QĐVNCH chạy ngược 
chiều về phía tầu HQ #1.  Khi chiếc tầu này 

đến sát tầu HQ #1 và đậu song song cạnh 
nhau khoảng chừng 5-7 thước, mọi người 

trên tầu HQ #1 la lên mừng rỡ. Vậy là bất 

chấp lời kêu gọi và ngăn cản từ máy phóng 
thanh của Dương Vận Hạm HQ#801 nói vọng 

sang khuyên bà con hãy bình tĩnh để họ tìm 
cách cứu giúp, một số người trên tầu HQ#1 vì 

quá sợ hãi đã nhẩy sang tầu tiếp cứu khiến 
trên tầu  phải bắn mấy phát súng chỉ thiên để 

ngăn chặn vậy mà cũng có đến gần 100 
người đã sang được tầu #801.    

 Được biết Đại Tá Hải Quân Bùi Cửu Viên 

lúc đó cũng có mặt trên Dương Vận Hạm HQ 
#801, nhưng chỉ là trong tư thế một người đi 

lánh nạn CS mà thôi.  Với cương vị là một sĩ 
quan HQ cao cấp của QĐVNCH, ông đã từng 

được huấn luyện và tiếp nhận lái chiếc Dương 
Vận Hạm #501, tương tự như chiếc HQ #801 

này từ căn cứ Hải Quân Mỹ ở Philadelphia về 
Việt Nam năm 1962 nên đã sốt sắng nhận lời 

đề nghị của Hạm Trưởng B. của DVH #801 

để đứng ra trực tiếp lo phần vận chuyển giúp 
Soái Hạm HQ #1.  Sau hơn một giờ đồng hồ 

xoay sở chật vật, khó khăn và dè dặt, chiếc 
Soái Hạm Trần Hưng Đạo HQ #1 đã được vận 

chuyển ra khỏi vùng nước cạn. 
     Lúc này con tầu đã thong dong trên mặt 

nước, Uyên Lê mới lấy lại bình tĩnh và tiếp tục 
cầu nguyện. Nàng thầm cảm ơn bề trên đã 

thực sự giúp gia đình nàng cũng như hơn 6 

ngàn người trên hai con tầu thoát khỏi cảnh 
nguy ngập trong đường tơ kẽ tóc.  Với gia đình 

nàng thì đây là lần may mắn thứ hai kể từ lúc 
tiếp nhận chiếc canô của người sĩ quan HQ ân 
huệ để lên Soái Hạm HQ #1. Đúng là con 
người ta sống chết đều có số cả, nếu không tại 

sao chiếc Duơng Vận Hạm HQ #801 đã chạy 
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cách xa Sàigòn cả hơn hải lý mà vị thuyền 

trưởng còn quyết định cho quay lại để cứu 
giúp soái hạm HQ #1 và việc gì đã xui khiến 

để ĐT Bùi Cửu Viên lại có mặt trên tầu HQ 
#801 lúc đó để đứng ra lo liệu.  Nghĩ đến điều 

này Uyên Lê tin rằng chắc hẳn phải có bàn tay 
của đấng thiêng liêng cứu độ nên mới sắp xếp 

mọi việc ăn khớp với nhau như thế chứ?  
   Soái Hạm Trần Hưng Đạo HQ #1 sau đó 

tiếp tục chạy theo sau Dương Vận Hạm #801 

ròng rã trong hai ngày hai đêm trên Biển 
Đông trước khi tới căn cứ Subic, Phi Luật Tân.  

Từ đó tất cả đồng bào di tản trên Soái Hạm 
HQ #1 được chuyển sang hạm đội 7 của Hoa 

Kỳ (7th Fleet) chạy thẳng tới đảo Guam.           
 Thời gian qua mau... thấm thoắt đã gần 

40 năm định cư và thành đạt trên đất lạ quê 
người, Uyên Lê đã tìm được hạnh phúc mới 

và sinh thêm được một bé gái. Cháu đã ra đại 

học và hiện đang làm việc tại thành phố New 
York.  Và bốn đứa con thơ dại ngày nào giờ 

cũng đã có bằng nọ cấp kia và có công ăn 
việc làm ổn định ở nhìều tiểu bang trên nước 

Mỹ.  Bây giờ Uyên Lê đã là bà nội bà ngoại 
trong một đại gia đình.  Quốc Tuấn, cậu Đại 

Uý Hải Quân của ngày di tản năm xưa giờ 
cũng đã tốt nghiệp Kỹ Sư ở California và đã 

có hai con, cũng như mấy người em trai em 

gái của nàng và cả hai cậu em 
trai chồng đều đã có chức phận 

trong xã hội Hoa Kỳ và có con 
có cháu đầy nhà. 

 
     Giờ đây Uyên Lê đã về hưu 

tại thành phố sa mạc 
Albuquerque, tiểu bang New 

Mexico sau nhiều năm làm việc 

với cộng đồng người Việt tại 
đây qua các chương trình y tế, 

giáo dục và cuối cùng là hãng 
Bảo Hiểm Nhân Thọ (Live 
Insurance Company). Cuộc 
sống được đền bù và nhàn nhã 

bên người chồng hiền lành đạo đức. Nhưng 

đôi khi dĩ vãng chợt hiện về khiến Uyên Lê 
không thể không nhớ đến câu chuyện Ngày 

Di Tản năm xưa để rồi lại thấy lòng phân vân 
và tự hỏi không biết người đàn ông mà nàng 

nhận làm chồng trong một phút bất thần ấy 
bây giờ đời sống ra sao, có hạnh phúc và đón 

được vợ con đến bến bờ tự do hay không?  
Duy có một điều làm Uyên Lê suy nghĩ mãi và 

không sao giải nghĩa cho riêng mình là sự gì, 

điều gì đã thúc đẩy nàng thốt ra lời nhận 
sằng, "ông xã tôi" với người đàn ông xa lạ 

kia. Rồi nàng mơ hồ tự hỏi hay là vong linh 
của anh Bùi Chư, chồng nàng đã hiển linh 

muốn cứu giúp người đàn ông đó để trả ơn 
kiếp trước nên đã khiến nàng thốt ra lời nhận 

quàng nhận xiên để ông ta được chấp nhận 
lên tầu?  Cho tới bây giờ, hình ảnh huyễn 

hoặc của người đàn ông xa lạ trong bóng 

đêm hôm đó vẫn là một kỳ bí thực khó quên 
trong đời nàng. 

 
     Riêng người vìết, sau khi được nghe kể lại 

câu chuyện hi hữu này, cũng rất ngạc nhiên 
và thắc mắc để đi đến một niềm tin về tiền 

kiếp của con người, đã khiến cho Uyên Lê đột 
nhiên giúp một người mà nàng không hề 

quen biết - một người đàn ông xa lạ mà bỗng 

dưng nàng gọi là chồng. Phải 
chăng đó là do bản tính nhân 

hậu của Uyên Lê luôn luôn 
muốn giúp đỡ người khác nên 

trong tư tưởng của nàng đã có 
những chủng tử nhân ái mà 

bất chợt thốt ra bằng lời nói:  
ông Xã tôi… 

 

Ỷ NGUYÊN 
Maryland - April 2014 

(Xin cảm tạ Cựu ĐT HQ Bùi 
Cửu Viên đã cho biết những 
chi tiết xác thực để Ỷ Nguyên 
hoàn thành bài viết này)  
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Con Kể Cha Nghe... 
 
Tháng tư đen lịch sử sang trang mới 

Lịnh ban truyền cha cải tạo xa xôi  

Hành trang theo là những giọt châu rơi  

Súng đành buông để xuôi theo vận nước  

Ngày cha đi con  nào đâu ngờ được 

Không ngày về cha bỏ xác rừng hoang 

Cõi trần gian u hoài con nặng mang 

Sầu vong quốc con buồn đời nghiệt ngã 

Cha mất đi mẹ lòng đau héo dạ 

Ngày lại ngày gối chiếc giọt châu rơi 

Con bơ vơ như chim tổ xa rời 

Khóc phận buồn sầu giăng nơi xứ lạ   

Giặc tràn vào núi đồi cây nghiêng ngả 

Giòng sông sâu buồn suối lệ tuôn trào 

Người gọi người xác chồng chất lấp cao 

Biển thét gào mang nghìn trùng thương nhớ  

Bao cô gái sụt sùi đêm trăn trở 

Gởi giọt buồn cho quê mẹ nát tan 

Gởi giọt thương cho cung bậc lỡ làng  

Đan giòng nhớ vì người thân xa vắng   

Quê hương giờ dân đói nghèo cay đắng 

Máu tuôn rơi hồng đỏ cả giòng sông 

Từ thành đô cho đến tận ruộng đồng 

Lời ai oán ôi tự do dân chủ !   

Đảng cướp đất dành nhà còn chưa đủ 

Thêm  bắt người gian hãm chốn lao tù 

Miệng huênh hoang đầy tráo trở ngôn từ 

Lời Bác dạy phải độc tài đảng trị   

Phải tham lam cùng dối gian lừa mị 

Đẩy nước nhà vào tay bọn giặc tàu 

Dâng Hoàng Sa chẳng thấm thiá vào đâu 

Đây Trường Sa các ngài yên tâm lấy  

Mặc trẻ thơ đời gian truân đưa đẩy 

Kệ người già ngày bữa đói bữa no 

Trên đỉnh cao đảng chức tước quyền to 

Xe hơi tậu nhà lầu ai sánh được  

Kià cô gái trăng tròn đầy mộng ước 

Phận bọt bèo đành gả lũ sói lang  

Ngày lao động đêm xót cảnh trái ngang 

Chồng xứ lạ duyên xây trên đổ vỡ  

Đời còn chi khi nhịp chùng phím lỡ 

Thuyền bơ vơ mặc sóng gió đẩy đưa 

Lòng xót đau lê kéo kiếp sống thừa 

Thân nô lệ mơ bình minh rực sáng  

Còn bao cảnh khổ đau cùng năm tháng 

Kể cha nghe tủi nhục của dân hiền 

Người mẹ gầy bán máu để kiếm tiền 

Nuôi con thơ khóc hoài đòi sữa mẹ  

Đảng chỉ ham vét tiền sao cho lẹ 

Tiếng dân gào cùng tiếng khóc quê hương 

Cũng chẳng màng dù một chút xót thương 

Dân nước Việt đành vượt biên tìm lối  

Kể sao hết lòng con đau trăm mối 

Đại hồng thủy làm dân chết nhà tan 

Đã đói nghèo giờ lê bước lang thang 

Ôi đất nước một màu buồn tang trắng   

Nơi xứ người tim con sầu trống vắng 

Nỗi nhớ nhà luôn canh cánh trong lòng 

Ngày phục quốc con vẫn dạ hoài mong 

Mơ ngày về quê hương mình hùng mạnh  

Cho đường phố rộn ràng không hiu quạnh 

Cho nắng vàng nhảy múa rực nhành mai 

Cho gió reo ru khúc nhạc mơ hoài 

Cho sông núi từ nay thôi réo gọi   

Rồi cờ vàng phất phơ dân mãi đợi 

Ách độc tài đảng trị dứt từ đây 

Em bé thơ xúng xính áo mới may 

Xuân lại về tươi vui trên đất Việt. 

   

Uyên Phương Minh Nguyệt 
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MÙA XUÂN  
Ở NGÂN GIANG THÔN 

  
ứ mỗi lần từ sở làm về, đi ngang qua cầu 

Argenteuil, bà Liên không ngừng nghĩ 

tới nhà danh họa Claude Monet đã từng 

sinh sống nơi đây (1871 - 1878), khoảng thời 

gian đó những bức tranh tuyệt mỹ ra đời, 

nhưng ý niệm về trường phái ấn tượng do ông 

chủ trương với bức họa (Ấn Tượng Mặt Trời 

Mọc: Impression Soleil Levant) hãy còn mới 

mẻ, được đem ra tranh cãi. Vào đầu thế kỷ 

thứ 19, các tuyến đường sắt nối liền Paris và 

vùng phụ cận được mở mang do đời sống 

kinh tế, kỹ nghệ phát triển, dân cư tụ tập đông 

đúc.  Lúc đó, người dân Paris đến Argenteuil 

vào những ngày cuối tuần hay những hôm 

đẹp trời để giải trí, thanh thản nghỉ ngơi, tham 

dự những cuộc du thuyền bên dòng sông 

Seine lặng lờ trôi chảy. Trên cầu, con đường 

sắt thẳng tắp nối liền hai tỉnh Gennevilliers-

Argenteuil, chiếc xe lửa chuyên chở hàng hóa 

hoặc hành khách nhẹ nhàng phun khói. Dưới 

nước, các du thuyền qua lại, người thưởng 

ngoạn êm đềm nhìn ngắm dòng sông lấp lánh 

ánh bạc với những quầng sáng tối phản chiếu 

in bóng các chân cầu. Đó là lý do Claude 

Monet đã mướn ngôi nhà số 21 đường Karl 

Marx, để được gần gũi với quang cảnh thiên 

nhiên, thực hiện ước mơ vẽ nên những bức 

tranh tuyệt hảo của mình. 

 Không biết bởi nguyên do nào đưa đẩy,bà 

Liên tới định cư trong thành phố này, họa tính 

ra thời gian sinh sống cũng dài bằng cả một 

đời tuổi trẻ của bà nơi quê nhà, chất chồng 

thêm biết bao kỷ niệm để rồi bà thơ mộng đặt 
tên cho khu xóm nhỏ nơi bà ở là Ngân Giang 

Thôn. Căn nhà vợ chồng bà Liên mua cách 

đây trên hai mươi năm được xây cất vào 

(Ấn Tượng Mặt Trời Mọc: 

Impression Soleil Levant) 

  

khoảng 1925, trước thế chiến thứ hai, như thế 

nó đã rất xưa cũ nhưng nhờ ông Tùng, chồng 

bà chịu khó tu sửa lại nên còn đứng vững với 

thời gian. Nhà không rộng lớn lắm gồm ba 

phòng ngủ ở tầng lầu trên, một phòng khách, 

một nhà bếp và nhà tắm ở tầng lầu dưới, một 

kho chứa đồ đạc linh tinh, phía bên phải hông 

nhà là chỗ đậu xe lộ thiên ăn thông với nhà 

người láng giềng phía sau. Đây là một lối đi, 

đem xe ra vào mà họ có quyền mượn đất của 

nhà bà, về phương diện pháp lý gọi là 

"servitude". Phía trước nhà là một khoảnh sân 

độ mười mét vuông bà dùng để trồng vài thứ 

hoa cảnh, rau thơm vặt vãnh.  

 

 Khi mới dọn đến ở, vì còn ngỡ ngàng 

chưa quen biết ai, ông Tùng đặt tên cho mỗi 
người láng giềng của ông một tên gọi riêng. 

Phía sau nhà là ông Bung, người được quyền 

đi, đem xe ra vào trong sân nhà của vợ chồng 

C 

http://givernews.com/?2006/12/17/251-impression-soleil-levant
http://givernews.com/?2006/12/17/251-impression-soleil-levant
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bà. Gọi là ông Bung vì đầu tóc ông lúc nào 

cũng rối rắm uốn quăn lên rồi bung xòe ra 

như tổ quạ, thật ra tên ông là Bonnet. Kế bên 

nhà phía bên phải là ông Bồ vì ông gốc người 

Bồ Đào Nha. Bên trái gọi là ông Vua vì ông 

có tên Le Roy, người Pháp quê ở Bretagne 

lên Paris sinh cơ lập nghiệp. Bà Leblanc ở 

bên kia đường đối diện với nhà vợ chồng bà 

được đặt tên Tuyết bởi da mặt bà mịn 

màng trắng trẻo, giọng nói ngọt ngào 

nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Kế đến 

là ông Đen vì nước da ông đen dòn 

người Madagascar, sau này nhìn hộp 

thư được biết ông tên Babou, ông 

Tùng cứ lầm lẫn đọc trại ra Bambou. 

Từ đó ông Đen trở thành ông Bambou, 

người duy nhất mang tên tiếng Pháp. 

Cùng một dãy nhà với bà Tuyết, gia đình ông 

Wertolini người Ý, cả nhà đọc mãi cũng 

không nhớ nổi nên đành rút ngắn gọn gọi tên 

là ông Quẹt. Rồi đến ông Rideau mang dáng 

dấp ốm yếu, mảnh khảnh làm người ta liên 

tưởng nếu gió thổi ông cũng muốn bay nhưng 

không biết tại sao được các con bà gọi là ông 

Hải Tặc! Có lẽ đối với chúng, mặt ông trông 

thật dữ dằn, thêm bộ râu mép uốn cong lên, 

gợi lại hình ảnh trong phim "Pirates des 

Caraïbes" của hãng Walt Disney do Johnny 

Depp thủ vai thuyền trưởng Jack Sparrow.  

 Lần hồi Ngân Giang Thôn của bà Liên trở 

thành một xóm nhỏ quen thuộc, gặp gỡ chào 

hỏi nhau có lúc thân tình có khi không, nhưng 

cho mãi tới bây giờ vợ chồng bà và các con 

vẫn quen gọi họ bằng những tên riêng, tuyệt 

nhiên họ không hề hay biết. Ông Tùng nói kể 

ra cũng tiện, mỗi lần vì lý do nào đó mà nhắc 

đến tên, họ sẽ không giận nghĩ rằng mình đang 

nói xấu họ. Nói là nói vậy chứ thật tình ông 

Tùng vốn bản tính dè dặt ít cởi mở, ông chui 
rúc trong cái vỏ ốc tự tạo của mình nên nhiều 

người cứ tưởng lầm rằng ông khó tính. Mọi 

việc giao tiếp bên ngoài đều do bà Liên thu 

xếp, bà làm thâu ngân viên ở một siêu thị lớn 

gần nhà, quen dần cách nói chuyện với khách 

hàng nên có vẻ dạn dĩ hơn ông, bản tính lại 

ham vui, dễ hòa đồng với tất cả mọi người. 

Tuy nhiên tình hàng xóm ở đây khó phân biệt 

do phong cách của người bản xứ, họ tôn trọng 

lẫn nhau, mạnh nhà ai nấy ở, ít khi tò mò soi 

mói vào chuyện của người khác.  

Le Pont du chemin de fer à Argenteuil - 

Claude Monet (Tài liệu Internet) 

* 

 Bà Liên không ngừng lau chùi quét dọn, 

máy hút bụi đưa vào tận cùng các ngõ ngách, 

ngay cả trên trần nhà, bà rất ghét mấy con 

nhện quái ác hay giăng tơ dọc ngang trên đó. 

Sau khi thay các màn cửa cho sạch sẽ tươm 

tất, bà bắt đầu nhìn ngắm và có vẻ hài lòng 

qua mấy giờ đồng hồ mệt nhọc. Ngồi ở bộ 

ghế nệm đặt trong phòng khách đã cũ kỹ dễ 

chừng nó xấp xỉ bằng tuổi con trai bà. Hồi 

mới dọn tới ở thằng Hiếu vừa tròn một tuổi, 

nay nó đã hai mươi bốn. Ba năm sau con 

Thảo mới ra đời. Nhìn ngắm chán rồi bà suy 

nghĩ mông lung, nhớ hết chuyện nọ đến 

chuyện kia… Mấy mươi năm trước khi còn ở 

quê nhà, công việc mà Mẹ phó thác cho bà là 

phải lau chùi bàn thờ, dọn dẹp nhà cửa, sạch 

như lau như li. Sau đó đến hai mươi chín hay 

ba mươi Tết, cả nhà xúm lại thức đêm gói và 

nấu bánh chưng, bánh tét, cho tới đúng mười 
hai giờ khuya lễ cúng giao thừa, bà lần lượt 

nghe tiếng pháo nổ đì đùng vang rân khắp 

ngõ, mùi thuốc pháo bay hăng hắc pha lẫn với 
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mùi khói nhang. Lúc đó những bản nhạc xuân 

phát ra từ chiếc radio nhỏ nhắn hiệu Sonny 

đặt trên bàn ở một góc nhà, tuổi thanh xuân 

của bà vui đón một năm mới với nhiều ước 

mơ tươi đẹp, bà ôm chiếc radio vào cả trên 

giường ngủ để sát bên tai làm bạn suốt đêm 

thâu. Qua sáng mồng một, mẹ của bà ra hiên 

nhà thắp nhang ở bàn thờ ông Thiên tạ ơn 

Trời Phật, rồi trở vào nhà tự xông đất, trước 

tiên để tránh khỏi bị rông cả năm vì gặp 

người vận xấu ít may mắn hay "nặng bóng 

vía". Cả nhà quây quần lại mừng tuổi, nhận 

tiền lì xì, cho đến trưa mẹ của bà bày mâm cỗ 

cúng ông bà rồi mời hàng xóm láng giềng đến 

chung vui. Tiếng cười nói bông đùa rôm rả, 

các món ăn ngày Tết bày ra thịnh soạn, kiệu 

chua, dưa giá, rau sống, bánh tráng, bánh 

chưng, bánh tét, thịt kho nước dừa, gà nấu cà 

ri, khổ qua nhồi thịt… bà còn nhớ chẳng bao 

giờ dám đụng tới món dưa giá, chắc là trong 

trí tưởng tượng của bà lúc đó, nó lên men, 

không tươi nên khó nuốt làm sao! Các em của 

bà đứa nhỏ nhất năm tuổi ngồi tụm lại chơi 

bầu cua cá cọp, đánh bài hoặc "vít hình" tùy 

thích. Tối đến, bà cùng mẹ và em Hồng thi 

đua cắn hạt dưa đỏ cả môi. Mẹ cắn hạt dưa ít 

khi nào bể nát, lúc nào cũng thua mẹ, mẹ 

không đòi gì cả chỉ cười nhỏ nhẹ phô hai hàm 

răng trắng đều đặn. Nghĩ đến mẹ, khi mẹ mất 

không về kịp quỳ bên mộ, bà lặng buồn đến 

rơi nước mắt.   

 Tuy là người ngoại đạo nhưng bà thường 

chưng bày cây thông đặt trong phòng khách 

vào mỗi mùa Giáng Sinh, để chìu lòng các 

con khi tuổi nhỏ, khao khát được nhận quà 

như chúng bạn. Bây giờ các con đã ra ở riêng, 

tung bay như đàn chim vỡ tổ, bận rộn với 

công việc ít khi về đúng hẹn. Khi nhìn phòng 

ngủ của hai con để trống không, bà có cảm 
giác căn nhà rộng thênh thang.  

 Ông Bung gõ cửa mang tặng gia đình bà 

một hộp kẹo sô-cô-la. Bà Liên cám ơn. Trời 

lạnh rùng mình nhưng ông chỉ mặc một quần 

sport rộng và một áo thun đã ngã màu, tai đeo 

bông, trên cổ xâm hình một mạng nhện. 

Trông ông cũng gần giống Jack Sparrow, sao 

tụi nhỏ không gọi là ông Hải Tặc? Ông vui 

tính, xuềnh xoàng, thích uống bia. Gương mặt 

tròn trịa, dáng người thấp nhỏ, hơi béo phì. 

Mùa hè thường thấy ông để ngực trần, thân 

mình đầy lông lá, trên ấy xâm hình đôi môi 

dầy đỏ thắm trông thật hấp dẫn! Ông Bung 

khoe với bà:  

 - Tôi đang giăng đèn kết hoa, làm cây Noël, 

trang hoàng trong nhà cho cháu của tôi.  

 - Vậy nó sẽ hài lòng lắm. Ông có cần 

chúng tôi giúp gì không? 

 - Không, cám ơn. Mấy đứa con của ông 

bà có về không? 

 - Chúng nó bận việc, có lẽ hôm sau mới đến. 

 Ông Bung chào bà thêm lời chúc cuối 

năm tiệc tùng vui vẻ. Ông vốn thích các món 

ăn Việt Nam như gỏi cuốn, chả giò… khi 

phát âm không bỏ dấu món bún thịt nướng, 

theo cách gọi ở các tiệm ăn: "Bo bun", hai má 

ông phồng lên trông thật ngộ nghĩnh. Ông cứ 

ao ước sau này Jean, con trai ông sẽ lấy vợ 

Việt để ông được thưởng thức các món ăn 

thuần túy Việt Nam. Mỗi năm đến Tết 

Nguyên Đán, bà thường đem tặng ông bánh 

chưng, bánh tét do bà nấu. Ông cám ơn, sau 

đó buột miệng kêu:  

 - Trời đất ơi, không biết bánh làm bằng gì 

mà ngon dữ vậy!"  

 - Tôi phải mất nguyên một ngày đi chợ, 

sửa soạn ngâm nếp và một ngày gói bánh, nấu 

bánh đó. 

 Để giải đáp thắc mắc của ông, bà cho ông 

xem vidéo hướng dẫn cách làm bánh, luôn 

tiện nói cho ông nghe về sự tích bánh chưng 

bánh dầy và các phong tục ngày Tết v.v… 
Ông trầm trồ khen ngợi rồi nói nếu có dịp sẽ 

đi du lịch Việt Nam một chuyến. Sylvie, con 

gái của ông Bung lấy chồng là một nhân viên 
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bưu điện ở cách nhà ông vài chục thước, mỗi 

buổi sau giờ làm việc thường đến dùng cơm 

chiều với ông, đứa cháu gái bảy tuổi, 

Clémentine, đẹp như thiên thần rất được cưng 

chìu, nó thường nhảy tung tăng chân sáo từ 

ngoài cổng và hát líu lo như chim vành 

khuyên, đôi mắt nó trong sáng long lanh màu 

nước biển, kèm theo mái tóc dài vàng óng ả 

chẳng khác nào những bông lúa dợn sóng trên 

cánh đồng vào buổi chiều tà. 

* 

 Người ta trang hoàng thành phố bằng 

những dây đèn kết hoa nhấp nháy, giăng mắc 

vào tất cả những nơi nào có thể được, ánh đèn 

nhiều màu sắc sáng lấp lánh tạo nên không khí 

vui vẻ, mộng mơ. Tháng mười hai đêm dài 

ngày ngắn, mới bốn giờ chiều trời đã sâm sẫm 

tối nhưng kẻ qua người lại mua sắm tấp nập. 

Các cửa tiệm chưng bày thật lộng lẫy, khách 

hàng không thể không dừng chân nhìn ngắm. 

Bước vào khu trung tâm thương mại lớn nhất 

trong thành phố, bà Liên hỏi ông Tùng: 

 - Mình mua gì cho buổi chiều cuối năm? 

 - Tùy bà, sao cũng được. Tụi nhỏ chắc không 

về, chỉ có tôi với bà, đơn sơ giản dị thôi. 

 Tết ở quê nhà có bánh mức, hạt dưa và 

những món ăn cổ truyền, có chợ hoa đủ màu 

sắc trên đường Nguyễn Huệ. Người ta đi lại 

dập dìu, thanh niên thiếu nữ tay đan tay ngắm 

hoa tình tự. Buổi sáng trời se se lạnh cho đến 

trưa là hết, hầu như trong gió, trong nắng, 

khắp nơi đều có không khí lẫn mùi vị của Tết. 

Tết ở quê người có các món hải sản tôm cua 

nghêu hàu sò ốc, cá hồi xông khói, gan béo, 

gà tây, caviar, bánh buche, bánh kem, kẹo 

chocolat, rượu sâm banh, cognac, whisky… 

thêm cả quần áo mới đẹp sặc sỡ, lóng lánh 

kim tuyến tím vàng để dự tiệc, sang trọng và 

muôn màu muôn vẻ. Siêu thị rộng lớn, khách 
hàng đông đúc, họ không chen lấn mà lặng lẽ 

lựa chọn những món hàng ưa thích, quà cáp 

biếu xén, rồi thản nhiên sắp hàng chờ tới phiên 

mình, các thâu ngân viên nhẫn nại chìu khách, 

tận lực tiếp đãi, trong lòng họ thoáng thấy một 

niềm vui hân hoan đón mừng năm mới. Niềm 

vui đó rất an lành vì họ đang sống trên quê 

hương của họ, năm này hết đến năm kia, 

không có gì thay đổi. Riêng bà Liên, đứng tần 

ngần nhìn quanh quất hồi lâu, bỗng nhiên nghe 

lòng hụt hẫng, mang cảm giác lạc loài như 

đang ở một thế giới nào khác. Bà chợt hiểu ra 

nơi đây chỉ là một chốn nương nhờ. Không khí 

Tết, mùi vị Tết, những tấm chân tình đầm ấm 

của thân bằng quyến thuộc, ông bà, cha mẹ, 

anh em, bạn bè, làng xóm, láng giềng… còn 

len lõi nằm mãi trong ký ức, bà mất mát đã bao 

nhiêu năm không thể nào mua được, không lấy 

gì thay thế được. Bà giơ tay gỡ đôi kính trắng 

lau chùi mắt, cảm giác xốn xang như đang 

vướng một chút bụi. 

 - Tôi cứ mua sắm đầy đủ, thằng Hiếu với 

con Thảo bận việc, có thể cuối tuần chúng nó 

sẽ về, mình ăn Tết muộn vậy. 

 - Bà điện thoại hỏi tụi nó xem. 

 - Vậy tôi chọn món cá hồi xông khói, ăn 

với bánh mì và một món súp nhẹ cho ông nhé. 
  Nói rồi, bà nhoẻn miệng cười với ông, 
lục lọi tìm trong túi xách chiếc điện thoại di 
động: "Allô, Hiếu đó hả, mẹ đây…". Nghĩ tới 
các con bà cảm thấy được an ủi, tạm quên đi 
nỗi buồn nhớ quê hương, len lỏi vào các dãy 
hàng của siêu thị, ông Tùng đẩy xe đi theo 
sau một cách khó khăn với buổi chợ cuối năm 
đầy chật người. 

* 
 Đúng vào ngày sinh nhật của bà Liên, 
một tuần lễ sau Tết Dương Lịch, các con cùng 
về tụ họp đông đủ. Bà làm nhiều món ăn 
ngon miệng, nấu nồi bung nồi ba, một mớ 
dùng hôm nay và một mớ cho các con đem 
về, "tụi nó bận việc thường ăn uống đạm bạc 
cho qua bửa", bà nghĩ vậy, cho nên tuy mệt 
nhọc bà vẫn không quản ngại lại cảm thấy vui 
hơn vì chẳng mấy khi gia đình được đoàn tụ. 
Lòng mẹ thương con bao giờ cũng "bao la 
như biển Thái Bình dạt dào", lo lắng cho con 
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ngay cả khi đã lớn khôn… Thằng Hiếu đem 
tặng cho bà bộ đĩa DVD tổng hợp một số các 
phim xưa rất nỗi tiếng. Nó biết tính bà thường 
yêu những điều xưa cũ, cũ rích nhưng giây 
phút một đời tưởng nhớ. Thời đó bà còn rất trẻ, 
tuổi đôi mươi vô tư hồn nhiên theo bạn học 
cùng lớp rủ nhau xem phim ở các rạp Rex, 
Eden, Văn Hoa, Casino Saigon… rồi mê các 
ngôi sao điện ảnh: Alain Delon, Paul Newman, 
James Dean, Ava Gardner, Elizabeth Taylor, 
Audrey Hepburn… Bà đã từng ngồi hằng giờ 
xem Cuốn Theo Chiều Gió với hai diễn viên 
chính Clark Gable và Vivien Leigh, sau này có 
Những Con Chim Ẩn Mình Để Chết do 
Richard Chamberlain và Rachel Ward thủ vai. 
Mấy loại phim này lấy hết không biết bao 
nhiêu nước mắt của bà. Con Thảo đem tặng 
cho bà một bộ nồi xoong chảo BEKA, sau đó 
nó mang ra một khung tranh mạ vàng, bản 
chụp bức tranh vẽ chiếc cầu Argenteuil của 
Claude Monet, rồi giải thích:  

Le Pont d'Argenteuil - Claude Monet. (Bức tranh 

bị phá hoại ngày 07-10-2007 - Tài liệu Internet) 
 
- Bức tranh này đặt ở viện bảo tàng Orsay, 
nhân dịp tổ chức "Đêm Không Ngủ" ở Paris, 
vào tháng 10 năm 2007, người ta đã cho một 
cú đấm phá hoại làm hư hại nó. Bà Liên ngõ ý: 
 - Thật đáng tiếc! Nhưng cũng may còn 
nhiều tấm khác, Claude Monet vẽ rất nhiều 
tranh về chiếc cầu, con đường sắt ở 
Argenteuil.  

 Còn đang mân mê nhìn bức tranh, chợt 

ông Tùng chỉ vào đài truyền hình:  

 - Xem kìa, người ta tấn công vào nhà báo 

Charlie Hebdo! 
 Cả nhà cùng theo dõi và liên tiếp hai ngày 
sau đó, đài truyền hình thâu trực tiếp các cuộc 
diễn biến. Chao ôi, thật là không thể quên, 
đúng vào ngày sinh nhật của bà Liên, 17 mạng 
người phải chết oan uổng! Bà vô cùng thương 
tiếc bốn ông họa sĩ vẽ tranh biếm họa: Charb, 
Cabu, Tignous, Wolinski. Thế giới ngày nay 
nhiều bạo động với nạn khủng bố tràn lan đầy 
nguy hiểm. Chạnh nghĩ tới Claude Monet, bà 
Liên tự hỏi, có phải thời của ông người ta sống 
rất yên bình hay không? Còn ở thế kỷ văn 
minh tân tiến bây giờ, ngay cả tranh của ông 
nằm trong viện bảo tàng cũng đã bị xâm phạm. 

 Trời không còn lạnh se sắt như 

những ngày mùa đông ảm đạm. Cây sơ-ri bên 

nhà ông Wertolini nở từng chùm bông trắng, 

tia nắng buổi sáng mong manh như những sợi 

tơ chiếu nhẹ nhàng vào các khe lá, gió mùa 

xuân dịu mát nhưng cũng đủ thổi tung bay 

những cánh hoa xuân rơi la đà trên đường. 

Những đứa trẻ đồng tuổi với các con bà lần 

lượt lập gia đình rồi ra ở riêng. Ông Hải Tặc-

Rideau không còn ghé nhà ông Bung thường 

xuyên để uống bia vào những ngày hè, mắt 

ông đã mờ, một bên chân bị cưa vì bệnh tiểu 

đường, ông chỉ ngồi ở ngưỡng cửa thềm nhà, 

thỉnh thoảng la rầy con chó Ja của ông hay 

sủa ủng ẳng mỗi khi có người đi qua. Bà 

Tuyết-Leblanc than phiền chịu hết nỗi đứa 

con trai, Pierre, đã gần 30 tuổi mà cứ mê chơi 

game, "ăn không ngồi rồi" không giúp ích gì 

được cho bà. Ông Bambou-Babou đã bán căn 

nhà và dọn đi nơi khác. Bây giờ có lẽ ông 

Bung-Bonnet là người hạnh phúc nhất trần 

gian. Con gái, con trai, con rễ, cháu gái, vợ và 

mẹ vợ… cả gia đình thân nhân đều ở gần bên, 

lại được tin con trai ông sẽ cưới vợ vào mùa 

hè sắp tới. Con dâu tương lai của ông sẽ là cô 

Diane có mẹ là người Pháp gốc Việt từ lâu  
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HUYẾT NGUYỆT 
 

Trăng đỏ như lòng tôi đang chín tới 

Mùa bay qua thương mây chảy cuối trời 

Và em đến rực lên như nguyệt huyết 

Ấm nụ cười, ôm ngày tháng vàng rơi. 

 

Sương khói bạc dần tan và ngày đến 

Cánh chim vui lờ lượn đón bình minh 

Huyết nguyệt mơ trôi vào cõi vô cùng 

Tôi bỗng có và yêu em yên tĩnh. 

 

Ý Anh 
 

        
sinh sống ở Cam Bốt, sau này mới hồi hương 
về Pháp. Ông hãnh diện nói với bà Liên: "Tôi 
sẽ được thưởng thức món chả giò, gỏi cuốn 
tùy thích".  
 Bỗng dưng một buổi trưa ông Bung đi 
ngang qua sân nhà, hối hả báo tin: 
 - Bà có hay gì không? Ông Wertolini chết 
rồi, tôi đang quyên tiền giúp cho gia đình ông 
ta. Bà Liên ngạc nhiên: 
 - Tôi vẫn thấy ông ấy ra vườn làm việc, 
đôi khi ho húng hắng nhưng có đau ốm gì 
quan trọng đâu. 
 - Vợ ông ta nói rằng: "Bác sĩ cho biết ổng 
đang mang chứng ung thư phổi, chỉ còn sống 
được sáu tháng, quá tuyệt vọng, ổng thắt cổ 
tự tử trên cây sơ-ri". 
 - Thảo nào tôi thấy nhiều xe cộ ngừng lại 
trước nhà ông ta sáng nay. Ông đợi chút, tôi 
gửi một ít tiền. 
 Buổi sáng buổi trưa buổi chiều. Mỗi khi 
buồn nhớ vọng tưởng đến quê nhà, từ khung 

cửa sổ trong phòng, bà Liên thường nhìn mông 
lung ra ngoài trời xa, tầm mắt không ngừng 
ngắm nghía cây sơ-ri ở nhà ông Wertolini, 
mùa xuân hoa nở từng chùm trắng ngát, mùa 
hè những con chim ríu rít đến ăn trái ngọt, rồi 
mùa thu về những chiếc lá tàn úa vàng nâu rơi 
rụng chắn hết cả lối đi, cho đến mùa đông vài 
nụ tuyết trong suốt như pha lê vương vấn đọng 
trên cành. Vậy mà tại sao bà không thấy được, 
lúc nào ông Wertolini đã máng sợi dây thòng 
lọng vào ngọn cây, để bà còn tri hô cho gia 
đình ông ta tìm cách giải cứu kịp thời. Bà thầm 
trách sao đời người ngắn ngủi, đôi khi bất lực 
với định mệnh khắc nghiệt. 
 Định mệnh có thể sẽ khắc nghiệt, nhưng 
nghĩ lại bà Liên không chịu nổi khi ngậm ngùi 
nhớ đến một ngày tháng tư năm bảy lăm. Đoàn 
người và xe tăng tiến vào dinh Độc Lập. Ngày 
ấy, đứng ở một góc đường nhìn thành phố Sài 
Gòn thân yêu thay đổi, bà không ngừng lau 
nước mắt. Thời gian đã trải dài qua bốn mươi 
năm. Hai mươi năm nương náu ở quê nhà và 
bốn mươi năm sống nhờ nơi đất khách. Cho tới 
bây giờ bà vẫn không ngừng lau nước mắt, 
thương cho phận đời lưu lạc, nhận nơi này làm 
quê hương, lấy tình bà con xa không bằng láng 
giềng gần làm vui, ông Bồ, ông Bung, ông 
Vua, bà Tuyết… là những người không cùng 
chung xứ sở, truyền thống văn hóa tổ tiên ông 
bà, nhưng đất lành chim đậu, họ sẵn lòng cưu 
mang, rộng lượng giúp đỡ, chia sẻ và vui sống 
hòa đồng. Bà Liên vẫn đếm từng ngày tháng 
xa quê rồi âm thầm mơ ước chờ mong cho có 
một ngày về.  
 Clémentine, sang năm mới lớn thêm một 
tuổi càng xinh đẹp hơn, nó vẫn hồn nhiên 
nhảy tung chân sáo, mỗi lần đến dùng cơm 
chiều bà đều nghe nó cất tiếng kêu trìu mến 
từ ngoài cổng: "Ông ơi, ông ơi, mở cửa cho 
cháu"…  
 Nơi đây, mùa xuân ở Ngân Giang Thôn 
cứ êm đềm trôi qua. 
 

Nguyễn Mây Thu 
(Paris, 07-02-2015) 
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Bốn Mươi Năm Nhớ Lại 

 

DIỆM-TRÂN 
Tháng 2 năm 2015 

 

gày tôi rời Sài Gòn, tôi còn là cô nữ 

sinh chưa thi tú tài. Tôi theo gia đình 

đi dưới sự hướng dẫn của bố mẹ. Thuở đó, 

tôi không có ý niệm là mình sẽ đi đâu hay 

có ngày nào sẽ còn trở lại căn nhà mình đã 

từng ở trong bao nhiêu năm, thành phố nơi 

mình sanh trưởng, quê hương mà tiếng mẹ 

đẻ đã được “yêu từ khi mới ra đời.” Khi 

theo gia đình đặt chân xuống một chiếc tầu 

nhỏ ở bến Bạch Đằng bên bờ sông Sài Gòn 

buổi trưa hôm thành phố còn ngái ngủ trong 

giới nghiêm, tôi chợt nghĩ đến bạn bè và 

hốt hoảng không muốn bỏ đi. Nhưng dĩ 

nhiên tôi phải tuân theo quyền trên, và sau 

đó lại theo gia đình rời bỏ chiếc tầu chúng 

tôi lên đầu tiên vì không có người lái để 

qua một chiếc xà lan, và để rồi lênh đênh 

trên biển cả hai ngày mà không biết trong 

tương lai có dự trữ những gì cho gia đình 

và bản thân. Nhưng có bao giờ tôi nghĩ 

ngày hôm ấy, ngày 29 tháng 4 năm 1975, 

lại là một ngày quan trọng trong đời tôi, 

đánh dấu một sự đổi thay lớn lao mà tôi 

không thể nào tưởng tượng nổi. Và từ ngày 

ấy đến nay đã gần 40 năm chẵn. 

Gia đình tôi bỏ đi một cách đột ngột nên 

tôi không đem theo hành lý và gia đình không 

chuẩn bị lương thực. Hai ngày trên xà lan 

chúng tôi phải nhịn đói trong khi vấn đề vệ 

sinh thiếu thốn. Tinh thần tôi rất thấp lúc đó. 

Nhiều người trên xà lan thấp thỏm, lo xà lan 

sẽ chìm vì ngày thứ nhì có thêm nhiều thuyền 

nhân leo lên. Rồi lại có tin thành phố đã mất 

vào tay Cộng Sản. Rồi những người có la bàn 

vì theo dõi hướng đi của xà lan mà lo lắng là 

xà lan đang trở ngược về địa phận Việt Nam 

sau khi đã ra ngoài địa phận quốc tế. Nhưng 

tôi không muốn lo, không thèm lo, không biết 

lo, và không sợ để lo. Sau này em tôi nhớ là 

có đạn bắn khi tầu trên đường trở về Vũng 

Tàu. Nhưng chắc tiềm thức tôi không muốn 

nhớ hết những gì đã xảy ra trong quãng thời 

gian này. Cuối cùng xà lan không chìm, 

không ai bị đạn bắn, và tất cả chúng tôi đã 

được cứu vớt.  

Một tầu lớn đến kéo chúng tôi lên, từng 

đoạt từng đoạt một, mỗi đoạt họ kéo lên 

một số người đủ chứa trong cái hộc gỗ họ 

thả xuống xà lan. Khi tôi được kéo lên thì 

một cánh tay của tôi bị đè và tôi cứ phải 

chịu ở một vị trí không thoải mãi, không 

nhúc nhích gì được cho đến khi lên tầu lớn. 

Thằng em út của tôi bịnh nên bố mẹ tôi 

xuống hầm tầu nằm với nó. Chúng tôi đem 

đồ ăn được cấp phát đến cho bố mẹ tôi. 

Nhiều khi chúng tôi được cấp gạo chỉ cần 

hòa vào nước để thành cơm nhưng không 

có gì ăn chung với cơm, ngay cả muối cũng 

không có. Một lần cả gia đình tôi được cấp 

một trái táo. Dĩ nhiên chúng tôi để dành táo 

cho thằng em út. Phần đông tôi ở boong 

trên nhìn ra biển. Một người chị họ cũng đi 

chung với gia đình tôi. Gia đình chị cũng 

đến bến Bạch Đằng cùng gia đình tôi, 

nhưng trong sự lộn xộn rối rắm ở bến, chị 

bị tách khỏi gia đình nên đi theo chúng tôi. 

Chị biết nói tiếng Anh nên đàm thoại với 

những người thủy thủ Mỹ trên tầu. Tôi hơn 

chị một tuổi nhưng không giỏi tiếng Anh 

mà chắc cũng khù khờ hơn chị nên chẳng 

N 
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làm bạn với ai. Tôi không biết chị có nhớ 

đã nói với tôi là chị sẽ đặt tên con chị là 

Mây Trắng, nếu nó không thích tên đó thì 

nó ráng chịu thôi chứ chị đã nhất định rồi. 

Mây Trắng, lãng mạn nhỉ – nhưng đời sống 

trên tầu xa với lãng mạn nhiều. Tình trạng 

vệ sinh chỉ hơn xà lan một chút thôi, nhất là 

cho giới phụ nữ chúng tôi vì chúng tôi có 

nhiều đòi hỏi cần thiết hơn đàn ông. Tôi 

ngổi đầu tầu trầm ngâm tự hỏi có dám nhảy 

xuống biển hay không. Nước biển xanh 

đậm điềm đạm không sóng gió như muốn 

thôi miên người nhìn. Hú vía. May là tôi 

không dễ bị thôi miên và cũng không có 

gan. Tôi nghĩ chắc tầu đi cũng cả tuần mới 

đến Subic Bay, Phi Luật Tân. Khi xuống 

Subic Bay, tôi được ăn một lát bánh mì mà 

tôi nghĩ chắc bây giờ tôi gọi là “white 

bread.” Ôi chao sao mà nó ngon thế! Nó 

thơm, ngọt lịm, và chẳng có chỗ nào chê. 

Nó làm bao tử tôi mãn nguyện một cách 

cực kỳ. Tôi như từ địa ngục được lên thiên 

đàng khi bỏ vào miệng cái bánh mì này. 

Sau đó có máy bay đưa chúng tôi đi 

Guam. Chúng tôi ngủ trên giường không 

nệm dưới lều trải ngoài trời. Mỗi bữa ăn 

chúng tôi sắp hàng theo trật tự để lấy đồ ăn. 

Người tỵ nạn dán yết thị tìm kiếm người 

thân. Thằng em út tôi còn nhỏ người tuy đã 

là “teenager” nên mấy tên lính Mỹ cười 

nhạo báng. Bây giờ biết hơn rồi thì nếu 

chuyện ấy có xẩy ra tôi có thể nghiêm nghị 

hỏi tại sao các anh có thể “insensitive” và 

“bigoted” như vậy. Nhưng ngoài sự không 

thông thạo tiếng Anh, chúng tôi là người 

yếu thế cần sự trợ giúp của một cường quốc 

và những anh lính này hẳn là công dân của 

cường quốc chúng tôi nhờ cậy. Bố mẹ tôi 

làm thủ tục giấy tờ ở Guam qua những màn 

phỏng vấn. Tôi không nhớ gì nhiều trong 

những ngày trên đảo Guam.  

Sau khoảng một tuần ở đảo thì chúng tôi 

tới Fort Chaffee, Arkansas bằng máy bay, với 

hai chặng ngừng tại Honolulu và San 

Francisco. Đến Fort Chaffee, chúng tôi mỗi 

gia đình được một “phòng” trong trại lính 

(army barracks). Gia đình bác tôi thì đi 

Florida. Chị họ tôi quay về với gia đình chị 

nơi đó. Chúng tôi ở đây một thời gian khá 

dài, hơn một tháng. Tôi không giữ nhật ký 

như hồi còn là cô nữ sinh trung học nên cũng 

không rõ ngày đến ngày đi, nhưng theo em 

tôi thì chúng tôi ở trại Fort Chaffee một tháng 

rưỡi. Tôi gặp lại một vài bạn cũ nơi đây, cùng 

với đứa bạn thân nhất mà tôi tưởng tôi đã bỏ 

lại ở quê nhà. Tôi đi học tiếng Anh và tình 

nguyện phục vụ phát đồ ăn trong những bữa 

ăn. Lâu lâu thì tôi đi nghe Khánh Ly hát. 

Tiếng Anh tôi vẫn yếu, nhất là về đàm thoại, 

nên nhiều khi tôi nói chuyện với một anh lính 

Mỹ bằng cách mỗi người viết xuống giấy cho 

nhau đọc. Tôi dàn xếp bố mẹ đến nói chuyện 

với anh ta vì anh nói gia đình anh có thể bảo 

lãnh gia đình tôi. Bố mẹ tôi không giỏi tiếng 

Anh nên tôi cũng chẳng hiểu vì sao bố mẹ lại 

quyết định là chuyện sẽ không thành. Bây giờ 

nghĩ lại thì cũng không có gì ngạc nhiên là 

chuyện không đi đến đâu vì anh linh Mỹ chắc 

cũng chỉ khoảng hai mươi mấy tuổi non và 

chắc cũng chẳng hiểu biết gì nhiều vể chuyện 

bảo lãnh. Một hôm đi nghe nhạc Khánh Ly 

tôi thấy ông Tony, thầy dạy Anh ngữ, cũng 

đến nghe. Tôi ra nói chuyện với ông nên 

được biết ông là thầy giáo dạy Anh văn cho 

một trường trung học ở Kalamazoo, 

Michigan và đã tình nguyện đến dạy những 

người tỵ nạn trong mùa hè. Ông và tôi vẫn 

liên lạc với nhau hiện nay. Trong khi ở trại, 

anh tôi đi thi và kết quả của kỳ thi là anh 
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được học bổng và tuyển nhận vào Oklahoma 

State University. Tôi không thi vì vốn liếng 

Anh ngữ còn ít ỏi. Anh tôi giã từ gia đình để 

qua tiểu bang Oklahoma đi học. 

Gia đình chúng tôi, trừ người anh lớn, 

được một nhà thờ bảo lãnh, đến cư ngụ 

Park Forest South, ngoại ô của thành phố 

Chicago, cuối tháng sáu năm 1975. Đầu 

tiên gia đình chúng tôi phải chia cách, tôi 

và em gái tôi đến ở với hai gia đình khác 

nhau, mỗi gia đình gồm một phụ nữ và hai 

cô con gái, còn hai em trai tôi ở với bố mẹ 

trong một apartment. Các em tôi vào trung 

học công cộng. Tụi tôi gặp vài trớ trêu và 

“culture shocks." Tôi nhớ em gái tôi kể 

nghe một lần trong lớp thay vì nói “sheet” 

thì em phát âm thành “shit.” Em cũng kể là 

có một cô học trò trong lớp tỉnh queo hỏi 

thầy giáo có muốn cặp bồ với nó không. 

Tôi nhớ khi tôi nghe chuyện này, tôi “rụng 

rời” tâm trí, không ngờ học sinh bên đây lại 

dám gan và “hỗn” như vậy. Tôi vào học 

Prairie State College, xin được tiền trợ cấp 

(grant không phải trả lại), tiền mượn (loan 

sẽ phải trả lại), và chương trinh work study 

(làm trong trường và ăn lương mỗi giờ) 

kèm toán cho những học sinh yếu toán. Tôi 

hơi ghen với mấy đứa em được nếm mùi 

trung học Hoa Kỳ còn tôi phải học ngay đại 

học. Tôi làm quen với bà Marge trong 

trường. Bà giúp tôi trong vấn đề hòa hợp 

với xã hội mới. Vì trường chỉ hai năm cao 

đẳng, bà khuyên tôi nên xin vào những 

trường đại học tư. Nhưng thật ra tôi mới 

chân ướt chân ráo nào biết gì nhiều để xin 

vào trường tư. Sau ba khóa học ở Prairie 

State College, tôi chuyển qua Northern 

Illinois University. Trước khi chuyển 

trường tôi đi xe lửa Amtrak xuống Ocala, 

Florida thăm gia đình người chị họ đã cùng 

tôi lênh đênh trên đường biển Vũng Tầu-

Subic Bay. Duyên số đưa đẩy tôi gặp chồng 

tương lai tôi trên chuyến xe lửa này 

(chuyện Chuyến Xe Lửa Định Mệnh đã in 

trên báo Cỏ Thơm Số 61 Mùa Đông 2012) 

Xong đại học, tôi làm trong một phòng 

thí nghiệm của một ông bác sĩ ở University 

of Chicago, dưới sự hướng dẫn của một bà 

tiến sĩ dưới quyền ông. (Tôi vừa được tin 

ông qua đời ở Maine tháng 8 năm 2014). 

Chỉ sau vài tháng, tôi xin nghỉ để lấy chồng 

và theo chồng về tiểu bang Washington. 

Đáng lẽ tôi có quyền xin vào công dân Hoa 

Kỳ năm 1980, nhưng vì tôi đổi tiểu bang nên 

tôi phải đợi thêm một năm. Chưa là công 

dân nên tôi khó kiếm việc nơi tôi cư ngụ ở 

tiểu bang mới vì phần lớn các việc làm đòi 

hỏi nhân công phải là công dân. Trong thời 

gian đọc báo mỗi ngày để tìm việc, tôi khám 

phá ra một môn thể thao mà tôi rất thích, đó 

là môn bóng đá (soccer). Tuy không biết 

soccer là gì và chưa bao giờ chơi bất cứ một 

môn thể thao nào, với sự khuyến khích của 

chồng tôi, tôi đã hăng say gia nhập một đội 

nữ. Đội này đăng quảng cáo trên báo cần 

thêm cầu thủ. Tôi chơi khoảng một năm thì 

bỏ vì trở về Illinois cùng chồng đi học thêm 

và sau đó bận rộn con cái, không chơi nữa 

cho đến nhiều năm sau.  

Những năm đầu sang Mỹ và ngay sau 

khi đã lập gia đình, tâm thần tôi không an 

ổn. Tôi cảm thấy tội lỗi đã thoát khỏi ách 

Cộng Sản trong khi bao nhiêu người phải ở 

lại Việt Nam. Tôi có những giấc mơ về 

nước rồi không ra khỏi nước được nữa. Sau 

nhiều tháng làm lụng, bố mẹ tôi có phương 

tiện mướn apartment rộng rãi hơn nên tôi 

và em gái đã về ở với gia đình. Bố mẹ tôi 

nhiều khi không hòa thuận vì cuộc sống 

khó khăn và quá đổi mới cho cả hai, nên tôi 
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cũng bị ảnh hưởng tâm thần. Có một anh 

chàng người Việt theo đuổi tôi, tôi nghĩ tại 

lúc đó ít người Việt quá chứ anh chắc 

chẳng mê tôi, nhưng tôi không hợp với suy 

nghĩ của anh ta, chúng tôi không có điểm 

tương đồng. Anh mua quà cho bố tôi chứ 

không bao giờ mua quà cho tôi. Anh bảo tôi 

con gái không nên học toán và không nên 

học cao. Tôi cảm thấy bơ vơ và cô độc. Tôi 

lạc lõng trong xã hội mới. Tôi không là 

người Mỹ, không hoàn toàn hòa đồng với 

xã hội Mỹ, nhưng cũng không hoàn toàn 

hỏa đồng khi sinh hoạt với người Việt. Tôi 

lơ lửng giữa chừng, không thuộc về một 

phần thể nào, một quốc gia nào, một thế 

giới nào. Nhiều khi tôi mơ ước có bạn tri kỷ 

để tâm sự và gần gũi. Thân thể tôi phản ứng 

với mề đay nổi khắp người, ngay cả trên 

mặt, nhiều khi mề đay làm sưng cả môi, và 

rồi lại thêm chứng đau bụng. Bác sĩ và 

thuốc men không đem lại hiệu quả. Bác sĩ 

cho tôi vào nhà thương chỉ để làm các thử 

nghiệm xem tôi bịnh gì mà bụng đau đến 

thế. Thử đủ thứ nhưng rồi bác sĩ cũng 

không kiếm ra bịnh. Đến khi tôi có con đầu 

lòng thì những triệu chứng này mới có phần 

nguôi ngoai. Khi tôi có bầu con đầu lòng thì 

cũng là lúc vợ chồng tôi quyết định về tiểu 

bang Illinois đi học lại để gần bố mẹ tôi. 

Chúng tôi đã bàn tính sẽ lái xe từ 

Washington qua Illinois, coi như hai vợ 

chồng sẽ có một phiêu lưu mạo hiểm với 

nhau. Đêm trước ngày khởi hành đi Illinois, 

tôi chuyển dạ và vỡ nước ối. Tôi vào nhà 

thương sinh con đầu lòng, sáu tuần non. 

Bác sĩ giữ con tôi vài ngày dưới lồng kính 

trong nhà thương để trị bịnh vàng da. Con 

đầu của chúng tôi sinh ra khi chúng tôi là 

người không cửa không nhà, vô gia cư vô 

nghề nghiệp. Khi con và tôi ra nhà thương, 

chúng tôi đến ở tạm một gia đình bạn. 

Chồng tôi lái xe đi Illinois một mình vì anh 

phải bắt đầu khóa học. Tôi ở lại. Bố mẹ 

chồng đến đón mẹ con tôi về ngoại ô 

Seattle nghỉ ngơi khoảng một tuần trước 

khi mẹ con tôi đi máy bay đến Illinois tái 

họp với chồng tôi. Bố mẹ chồng trước lơ là 

với tôi, nhưng rất mừng có cháu đầu tiên 

nên săn sóc tôi và cháu rất chu đáo. 

Sau một khóa nghỉ ngơi ở nhà với con, 

tôi cũng bắt đầu đi học lại. Tôi chọn người 

trong campus chăm sóc con tôi để tôi có thể 

đến thăm con và cho con bú trong những 

giờ nghỉ. Cuối tuần bố mẹ và các em tôi 

thường lái xe hơn hai tiếng từ miền Bắc đến 

Urbana thăm chúng tôi. Có khi thì chúng 

tôi cũng lái xe lên miền Bắc thăm bố mẹ. 

Trong khi còn đi học, có một khóa tôi 

tưởng trường không cung cấp tiền teaching 

assistantship cho tôi nữa. Lúc đó tôi bàn với 

chồng có thêm một con. Tôi có bầu rồi mới 

biết trường vẫn cho tiền nên lại tiếp tục 

học. Con thứ nhì của chúng tôi cũng là bé 

gái. Tôi gửi tin nhắn vào trường là cháu 

sanh hôm thứ bảy. Vì tôi viết xuống “Sat” 

cho “Saturday” nên có bạn tưởng Sat là tên 

con tôi. Vì nhớ chuyện này nên tôi nhớ 

ngày đẻ là thứ bảy. Cuộc đời học sinh với 

con nhỏ cũng hơi lao đao. Có vài lần cả 

chồng tôi và tôi nản chí, định bỏ học, 

nhưng cuối cùng lại cất công tiếp tục cho 

đến khi mỗi người có thêm một mảnh bằng. 

Anh học toán, tôi học thống kê. 
Sau khi ra trường, chồng tôi có việc làm 

ở tiểu bang Virginia. Chúng tôi dọn đến đây, 
nơi ba đứa con chúng tôi lớn lên và cả ba ra 
trường trung học ở Quận Fairfax. Con út 
chúng tôi ra đời ở Reston Hospital. Bố mẹ và 
em út tôi sau cũng đến cư ngụ tiểu bang này, 
nơi ghi dấu rất nhiều kỷ niệm trong những 
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năm tháng sau khi tôi đã giã từ đất Việt. Cuộc 
đời của tôi ở đây đã kéo dài lâu hơn cuộc đời 
tôi ở Sài Gòn. Thời gian dần dà cho tôi hòa 
hợp với cuộc sống bên đất Mỹ, cho tôi niềm 
tự tin và bình an trong tâm hồn, không còn 
những giấc ác mộng hay bị nổi mề đay nữa. 
Tôi làm cho Bộ Lao Động một thời gian, rồi 
nghỉ làm để có thêm thì giờ với con khi con 
đầu trở thành thanh thiếu niên. Tôi trở lại chơi 
môn bóng đá với một đội nữ trong Quận 
Fairfax. Hiện thời tôi là cầu thủ của nhiều đội, 
chơi với cầu thủ trẻ hơn tôi và với cầu thủ lớn 
tuổi hơn tôi. Tôi rất phục những bà bạn đồng 
đội, có người hơn tôi cả 15, 20 tuổi. 

Khi hai con lớn tôi đi đại học thì tôi 
cũng trở lại trường lấy bằng giáo dục ở 
George Mason University và dạy toán cho 
chương trình Adult High School của Quận 
Fairfax. Tôi nghỉ dạy sau khi có cơ hội trở 
lại làm thống kê cho Bộ Lao Động. Khoảng 
mười năm trước đây tôi bắt đầu liên lạc 
được với một số bạn bè và thầy cô Trưng 
Vương xưa. Tôi sinh hoạt Hướng Đạo một 
thởi gian và quen nữ văn sĩ Cung Lan trong 
Hướng Đạo. Qua Cung Lan, tôi bắt đầu 
bước vào ngưỡng cửa dịch thuật và viết 
lách. Tôi dịch hồi ký đi tìm tự do tựa đề 
Những Tấm Lòng Nhân Ái (Unforgettable 
Kindness) và chuyện hai chị em lớn lên 
trong thành phố Nha Trang với tựa đề Hai 
Chị Em (Two Sisters). Qua Cung Lan và 
nhóm Trưng Vương, tôi được hân hạnh gặp 
nữ văn sĩ Nguyễn Thị Ngọc Dung, chủ 
nhiệm tam cá nguyệt san Cỏ Thơm. Chị 
Ngọc Dung ủng hộ tôi rất nhiều trong bước 
đường vào ngưỡng cửa văn chương. Chị 
tặng tôi báo Cỏ Thơm và hồi ký Sài Gòn 
Nắng Nhớ Mưa Thương của chị. Chị 
khuyến khích tôi viết bài cho Cỏ Thơm nên 
tôi đã cộng tác với chị từ báo Xuân 2012. 
Ngoài ra tôi cũng có cơ hội gặp các văn thi 
sĩ khác qua Cỏ Thơm, Văn Bút Việt Nam 

Hải Ngoại, Book Club Nhà Việt Nam, và 
các sinh hoạt cộng đồng khác.  

Bốn mươi năm cuộc đời từ ngày xa 
nước có chìm có nổi, có đem cho tôi hạnh 
phúc cùng đau thương, thành công cùng 
thất bại, hoan hỉ cùng âu lo, mộng mơ cùng 
thất vọng, nhưng điều quan trọng là tôi 
không còn cảm thấy bơ vơ hay lơ lửng giữa 
hai xã hội mà không biết thuộc về bên nào. 
Tôi thuộc về cả hai. Tôi có thể tranh đấu 
cho đất nướcViệt Nam trong khi là một 
công dân Hoa Kỳ phục vụ cho quê hương 
thứ  hai. Tôi yêu đất nước Việt Nam từ 
ngày tôi mở mắt và tôi yêu quê hương thứ 
hai từ ngày đặt chân lên mảnh đất này. Tuy 
tôi không còn cảm thấy tội lỗi vì tôi đã bỏ 
đi trong khi bao nhiêu người phải ở lại, 
lòng tôi vẫn quặn đau khi kinh tế, kỹ nghệ, 
kỹ thuật Việt Nam không phát triển như xứ 
người và dân Việt vẫn sống trong nghèo 
than dưới ách Cộng Sản. Tôi mong một 
ngày rất gần đất nước Việt Nam sẽ hưởng 
tự do dân chủ như quê hương thứ hai của 
tôi. Ngày đó tôi sẽ mừng như người trúng 
số và sẽ đưa mẹ tôi về quê hương chốn cũ 
để tôi theo Mẹ đi khắp nẻo đường nước 
Việt và đến thăm nơi Mẹ sinh thành, nơi mà 
tôi chưa bao giờ được biết. 
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LÀM SAO QUÊN? 

---------- 

Tôn Nữ Mặc Giao 

Văn phòng Tổng Trấn Sài Gòn Gia 

Định xin trân trọng thông báo: Kể từ 

giờ phút này, lệnh ban hành giới 

nghiêm 24 trên 24 sẽ được áp dụng trên 

toàn lãnh thổ Việt Nam cho đến khi có lệnh 

mới”. Tiếng của ai đó trên đài phát thanh, 

hay tiếng của một vị quân nhân  nào đó 

trong văn phòng Tổng Trấn Sài Gòn Gia 

định đọc nha nhả trong suốt những ngày 

cuối tháng tư đen phát ra từ cái  radio đã 

khiến tôi thuộc nằm lòng như một tiếng 

kinh cầu cho những ngày miền Nam đang 

trong cơn hấp hối.  

      Nhưng bây giờ sau lời kêu gọi đầu hàng 

của Tổng Thống Dương Văn Minh, chắc 

chẳng bao giờ tôi còn nghe được những 

tiếng “kinh cầu” quen thuộc đó nữa! Vì 

ngoài kia súng nổ vang rền chưa từng thấy, 

lúc đầu còn thưa thớt, rồi từ từ tôi nghĩ nếu 

đụng trận ngoài sa trường chắc cũng chỉ nổ 

đến thế là cùng? Lần đầu tiên tôi cảm nhận 

được “mùi” chiến tranh và một nổi lo sợ bất 

an dấy lên trong lòng. Cả nhà chúng tôi 

ngồi túm tụm dưới sàn bê tông cốt sắt của 

cái sàn sân thượng phía sau nhà bếp để 

tránh đạn đang nổ như ri trên đầu. Anh Hai 

tôi nắm lấy cái radio đã tịt ngóm chỉ còn 

tiếng  tẹt tẹt… vô duyên của sự mất sóng, 

vừa lắc lắc như muốn nghe lại cho rõ lời 

của vị Tổng Thống mới, vừa nhắc lại như 

hỏi bâng quơ: 

      - “Đầu hàng vô điều kiện”? Vậy là thua rồi? 

      Không khí nặng nề như bao trùm khắp 

nhà, sự ngột ngạt khiến tôi khó thở nhưng 

cũng không dám nhúc nhích, chỉ đưa mắt 

nhìn mọi người quan sát. Bố tôi gục xuống 

bàn khóc nức nở rên rỉ: 

      _  Giời ơi! Tưởng chạy vào đây là thoát 

rồi! Bây giờ “chúng nó” đuổi vào đến đây 

thì còn biết chạy đi đâu nữa đây hở giời?  

      Tôi hiểu lời của bố tôi nói, ngày xưa 

còn trẻ, cụ đã từng “đụng” với “họ” và dắt 

díu cả gia đình chạy loạn không biết bao 

nhiêu lần, cuối cùng là phải di cư vào Nam 

để tránh nạn cộng sản. Yên ổn được bao 

nhiêu năm, xây dựng được cơ ngơi, tuy 

chẳng bằng ai nhưng cũng là một mái ấm 

gia đình cho vợ con yên ổn. Con cái học 

hành có  gốc có rể ổn định cuộc sống, đã ra 

riêng tự lập cả rồi, cộng thêm đã lớn tuổi cụ 

không muốn đi đâu nữa cả. Vã lại cụ không 

bao giờ ngờ là miền Nam sẽ mất, vì cụ rất 

tin tưởng vào sự “hoà hợp hoà giải dân tộc” 

của vị Tổng Thống cuối cùng có người em 

làm lớn “phía bên kia”. Cho nên cụ cứ bằng 

chân như vại nằm dài ôm cứng lấy cái radio 

để nghe đài VOA, đài BBC và nói khi hai 

ông anh rể lớn và nhỏ của tôi có phương 

tiện di tản đem đến bàn luận với cụ: 

      - Bố lớn tuổi rồi chắc chẳng ai làm gì 

bố, vã lại chính phủ nào thì cũng phải giả 

hưu cho người ta sống (bố tôi là công chức 

hồi hưu), cũng phải nuôi dân chứ chẳng lẽ 

để cho dân chết à? 

“ 
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      Tôi cũng thật thắc mắc khi thấy sự mâu 

thuẩn của cụ. Cụ biết nói như thế sao bây 

giờ miền Nam bị rơi vào tay cộng sản cụ lại  

khóc như vậy? Tôi sợ phải chứng kiến 

những đau khổ của người khác mà không 

giúp gì được nên rón rén rời khỏi chỗ ngồi 

đi lên lầu khi tiếng súng đã bắt đầu thưa 

thớt rồi dứt hẳn. Sau tiếng súng là một sự 

yên ắng đến rợn người, tôi mở cửa bước ra 

sân thượng trước nhà mà nín thở như đi ăn 

trộm, không dám gây tiếng động mạnh sợ 

vỡ oà một cái gì đó không biết trước được. 

Nhưng linh cảm cho tôi biết, nói cho nhẹ 

nhàng một chút là sẽ chẳng tốt đẹp gì ở 

ngày mai. 

      Tôi vịn vào bờ tường lan can nhìn 

xuống con đường số 1 của Cư Xá Đô 

Thành (CXĐT) mà thấy trong lòng buồn 

hiu hắt, nhà nào nhà nấy đóng cửa im ỉm, 

không một bóng người qua lại. Bầu trời u 

ám, mưa bắt đầu lất phất đìu hiu như một 

thành phố chết. Trời ơi! Cũng con đường 

này, cũng vòm trời vùng CXĐT này, cũng 

với không gian thời gian lập đi lập lại mỗi 

ngày. Đường phố nhộn nhịp vui vẻ biết 

chừng nào, mà sao trưa hôm nay bỗng dưng 

buồn muốn khóc. Chỉ mới thay đổi một tích 

tắc thôi sao tôi có cảm tưởng như lâu lắm 

rồi. Tôi bỗng dưng thèm vô cùng sự nhộn 

nhịp của xe cộ qua lại dưới kia, thèm nghe 

tiếng cải vả của lủ trẻ trong con hẻm phía 

bên kia đường. Thèm nghe tiếng rao hàng 

lanh lảnh của chị bán xu xoa, của bà bán 

xôi, của ông đẩy xe khô bò hay của bác 

bánh giò mỗi buổi sáng để đường phố như 

có sinh khí trở lại. Tôi bổng dưng nảy sinh 

sự so sánh, thử hỏi nếu Việt Nam Cộng 

Hòa giải phóng được  miền Bắc thì dân 

chúng có đóng cửa trốn như bây giờ không? 

Chỉ thoáng so sánh vậy thôi, chưa cảm 

nhận được gì thì  bỗng dưng một tiếng rú 

gầm gừ chồm lên thật mạnh của một chiếc 

xe díp đâu từ trên đầu cư xá chạy xuống 

suýt đâm sầm vào cây cột đèn phía bên kia 

đường cắt đứt ngang dòng tư tưởng của tôi. 

Trên xe là một toán người bé loắc choắc 

như những chú khỉ rừng xanh, mặc đồ ka ki 

màu xanh cứt ngựa, đội mũ tai bèo cùng 

màu, chân mang dép râu (làm bằng lốp xe 

hơi) ôm khư khư cây súng Aka mặt mày 

ngơ ngác đến tội nghiệp.   

      Có lẽ là choáng ngộp khi thấy miền 

Nam người ta quá giàu đâu cần chi giải 

phóng? Thấy xe díp của quân đội ta bỏ lại 

bên đường tưởng dễ lái, leo lên cho một 

đám rồi rú ga gầm gừ như chó điên thụt tới 

thụt lui thấy mà phát sợ. Cũng may chẳng 

có ai ra ngoài đường chứ nếu không thì thế 

nào cũng có người chết oan vì “con chó 

điên” đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy mặt 

mũi “Việt cộng” và tôi đã có câu trả lời cho 

sự  so sánh của tôi ở trên. Tôi đứng như thế 

thật lâu dưới giàn hoa bông giấy tím phủ 

rợp như một mái che trên lan can lầu để 

đếm từng giọt nước mắt của ông trời rơi lất 

phất trên tóc, trên vai. Mưa không lớn lắm 

nhưng cũng đủ nghe thấm thía như cảm 

thông cho nổi lòng của toàn dân miền Nam 

giờ như đàn con mất mẹ không biết ngày 

mai sẽ ra sao? Đường phố vẫn vắng tanh, 

“lũ khỉ” làm ồn ào một lúc rồi cũng rút đi 

đâu mất tiêu, trả lại sự im lặng đìu hiu của 

con đường số 1 dưới cơn mưa lệ ngày hôm 

nay: 30 tháng 4 năm 75 buồn hiu hắt….. 

      Bốn  mươi năm rồi, tôi rời bỏ quê 

hương đúng 29 năm mà vẫn không tài nào 

quên được cái ngày lịch sử đen tối ấy. Cái 

ngày mà đồng bào tôi tràn ra biển Đông bất 

kể sống chết để lánh xa hai chữ “cộng sản”. 



 

SỐ 70                                                                                                                                  165 

Cái ngày mà biết bao vị Tướng của Quân 

Đội Việt  Nam Cộng Hòa (QĐVNCH)  

miền Nam nước tôi phải tuẩn tiết hy sinh 

theo sự sụp đổ của quê hương để  bảo toàn 

danh dự cho QĐVNCH. Liệu  rồi sự hy 

sinh, cái gương oanh liệt của các vị tướng 

đó có được các thế hệ đời sau nhắc nhỡ và 

đền đáp? Quê mẹ có được thoát khỏi lầm 

than không bị dâng cho Tàu cộng? Đồng 

bào tôi có được cơm no áo ấm, có phương 

tiện học hành đến nơi đến chốn để nâng cao 

trình độ hiểu biết? Đem tài sức xây đắp 

nước nhà, làm rạng danh con Hồng cháu 

Lạc để đua chen cùng thế giới? Ôi! Bốn 

mươi rồi quê hương tôi vẫn một “Vũ Như 

Cẩn” sánh duyên cùng “Nguyễn Y Vân”. 

Có nghĩa là “vẫn như cũ” và “vẫn y 

nguyên”. Có chăng là sự phồn vinh giả tạo 

để che đậy đi những suy đồi luân lý và sự 

băng hoại của tuổi trẻ không có ngày mai. 

Ôi mẹ Việt Nam xin hãy che chở và phù hộ 

cho quê hương sớm ngày có ánh bình minh. 

Xin hãy xui khiến cho lũ con “đỉnh cao trí 

tuệ” của mẹ hãy mau thức tỉnh lương tâm 

đừng cắt dần thân  mẹ mà dâng cho Tàu 

cộng. Sợ lắm câu: “Một ngàn năm nô lệ 

giặc Tàu” có tái diễn lại không? 

      Bốn mươi năm mất nước, bị kẹt lại 

mười một năm với cộng sản. Tôi đủ kinh 

nghiệm để nhận thức được là cộng sản rất 

gian manh, lật lọng như trở bàn tay. Nói 

như con vẹt chứ chả làm được cái gì, chỉ 

giỏi tài chơi chữ để tráo trở trắng đen. Lừa 

người ta vào trại cải tạo nói chỉ 10 ngày hay 

một tháng rồi trắng trợn trớ đi là 10 ngày đi 

đường chứ không phải 10 ngày là được về. 

Bao nhiêu biệt thự, nhà lớn của người ta 

“ông” cướp trắng trợn rồi đem cấp cho 

những người mà ông phong cho là có công 

“đuổi cho Mỹ cút đánh cho Ngụy  nhào” 

(chứ không phải người ta bỏ ngõ Sài Gòn 

để các ông tự vào à?) Có đánh đếch đâu mà 

lúc nào cũng huênh hoang vỗ ngực tự cho 

mình là “đại thắng”.  

     Ngày giờ này được cơm no áo ấm nơi 

xứ người, tôi vẫn không thể nào quên được 

hình ảnh hào hùng của những người lính 

Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Lòng tôi 

không khỏi bồi hồi xúc động mỗi khi bắt 

gặp lại hình ảnh từng đoàn binh chủng của 

QĐVNCH  ngày xưa trang nhiêm trong 

những bộ quân phục chỉnh tề, đeo huy hiệu 

uy nghiêm đội mũ rất đẹp. Bồng súng hiên 

ngang đi duyệt binh qua các khán đài trên 

tivi trông hào hùng và khí thế làm sao. Ôi! 

30 tháng 4 là một vết nhơ muôn đời không 

rửa sạch, và là một nỗi đau triền miên trong 

lòng những người lính VNCH. Xin nhỏ một 

giọt nước mắt để cảm thông nỗi đau cùng 

các anh, những người còn đang sống nhưng 

không được cầm súng để chiến đấu cho 

chính nghĩa nữa mà chỉ đành trơ mắt cho lệ 

chảy ngược vào tim nhìn quê hương tan tác 

mất dần về tay Tàu cộng. Xin một phút 

tưởng niệm và lòng kính ngưỡng sâu xa đến 

các vị tướng với tinh thần bất khuất đã tuẩn 

tiết theo nước để bảo tồn “Tổ Quốc, Danh 

Dự và Trách Nhiệm” cho QĐVNCH. Xin 

dâng lời cầu nguyện đến tất cả những người 

lính đã từng chiến đấu và bỏ mình vì nước 

để chúng tôi có được những ngày cơm no 

áo ấm trước khi nước mất vào tay cộng sản. 

      Ba mươi tháng tư lại đến trên xứ người. 

Đâu đâu cũng có  người Việt Quốc Gia tị 

nạn khắp năm châu, họ không ngừng ráo 

riết chuẩn bị để tưởng niệm quê hương và 

nhắc nhỡ cho đời sau đừng quên tội ác của 

Việt cộng với những đọa đày mà hơn 90 

triệu dân Việt Nam trong nước  đang phải 

hứng chịu bây giờ. Riêng tôi trong giấc ngủ 
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chập chờn hằng đêm vẫn không quên cầu 

xin Mẹ Việt Nam có linh thiêng xin hãy 

phù hộ và khiến xui cho những đứa con bất 

hiếu của mẹ sớm thức tỉnh lương tâm, hãy 

nghĩ đến công sức chiến đấu khổ nhọc của 

Tổ Tiên ngày xưa. Những giọt mồ hôi, 

những giọt máu đào của bao vị tiền bối khi 

xưa, đã từng đổ xuống hy sinh để giữ từng 

tất đất vẹn toàn cho con cháu đời nay, đừng 

vì một chút lợi lộc riêng tư mà hèn hạ cúi 

lòn dâng đất cho Tàu cộng. Đừng quên câu: 

“ Nước Việt Nam hình cong như chữ S 

chạy dài từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau” 

đời đời không thay đổi. Cũng trong giấc 

ngủ chập chờn, mơ mơ hồ hồ tiếng của ai 

đó đi theo vào giấc ngủ của tôi: “Văn 

phòng Tổng Trấn Sài Gòn Gia Định xin 

trân trọng thông báo……” 

 

TÔN NỮ MẶC GIAO 
(San Jose) 
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Làm Đẹp 
 

Diễm Châu (Cát Đơn Sa) 
 

rong nhà ồn ào hẳn lên khi thằng Tam Minh 

đi học về báo một tin nghiêm trọng: 

 - Minh mới thấy ba đi với cô nào trẻ 

măng, trẻ như chị Mai ở trong thương xá 

Eden, mà đẹp hơn chị Mai… 

Nhất Mai trề môi: 

 - Ê, đụng chạm nghe mày… con nhỏ đó có 

đi thi hoa hậu chưa mà biết ai đẹp hơn ai? Với 

lại ba mình hành nghề địa ốc, thì đi với mấy bà 

mấy cô là chuyện thường, có gì đâu mà nói! 

 Tam Minh cãi: 

 - Ai mà không biết, nhưng lần nầy ba đi 

kỳ lắm…. 

 Mẹ ngẩn đầu lên, bắt đầu chú ý đến 

câu chuyện: 

 - Đi kỳ là đi làm sao? 

- Ba vừa đi vừa ôm eo cô kia! 

- Ôm eo?  

 Miệng mẹ há to khi thốt câu đó, cặp lông 

mày bắt đầu nhăn tít lại!  

 - Minh có chắc không? Hay nói tầm bậy 

lại làm cho mẹ lên tăng xông bây giờ. 

  - Sao không, ba ôm eo cô đó, còn cô đó 

thì ôm eo ba! 

 - Are you sure (1)? Nói vậy có nghĩa là 

hai người vừa đi vừa ôm nhau? 

 - Chính xác. 

 Mẹ bắt đầu rên: 

 - Mày nói thiệt sao? Trời ơi là trời, sắp tới 

ngày tháng tư đen, người ta đang xôn xao kỷ 

niệm ngày đau buồn bỏ nước ra đi, còn ổng vợ 

con đùm đề lại chỉ biết ra đường ôm gái… 

nhục nhã chưa… đúng là đồ vô lương tâm! 
 Nhất Mai trấn an mẹ: 

- Coi chừng thằng Minh nó nhìn lộn người 

thì sao mẹ… thằng nầy cận thị hay nói vớ 

vẩn… để con hỏi nó kỹ càng rồi mình tính. 

- Còn hỏi gì nữa, lần trước mẹ đã bỏ qua 

cho ba bây vài lần rồi, bây giờ trò nầy lại tái 

diễn… sao thân tôi khổ quá vầy nè trời! Già 

mà không nên nết! 

Nhị Long vừa chở con em út Tứ Qúy đi học 

về bước vào cửa, thấy trong nhà ồn ào, mẹ 

than thở như vậy, hai anh em ngồi xuống 

cạnh mẹ với đôi mắt dò hỏi. Minh khai báo: 

- Chuyện là vầy… em đi học về, ngang 

qua khu thương xá Việt Nam, thấy ba đang 

ôm eo một bà, bà kia cũng ôm lại ba là huề!  

- Nhiều khi họ là bạn bè cũ gặp lại thì sao? 

- Phải đó mẹ, bạn cũ thì gặp nhau mừng, 

họ cũng hay ôm vậy… 

Mẹ rống lên: 

- Bạn cũ gì… thằng Minh nói con đó nhỏ 

chỉ nhỏ bằng chị con, bạn cũ nào của ba bây 

mà nhỏ nhít vậy? Thật không ngờ… 

- Chuyện nầy thì mẹ phải hỏi ba cho rõ, 

nhiều khi nhìn thấy vậy mà không phải vậy! 

Nhỏ Tứ Qúy nghe chuyện thở dài, nhích 

qua ôm lấy mẹ: 

- Thôi mẹ đừng buồn, đừng giận mà có hại 

cho sức khoẻ… Mình đã biết chuyện thì cứ từ 

từ mà dò xét, đừng làm um xùm lên khi chưa 

có bằng cớ… 

Miệng lưỡi nhỏ nầy đúng là Luật sư tương 

lai có khác. Mẹ lắc đầu không chịu: 

- Từ từ cái gì… để  ba bây cuỗm hết tiền 

cho gái rồi mới ngăn chận hay sao… Cái tính 

ông ấy “dại gái” từ hồi nào tới giờ… 

Trong nhà Nhị Long là người chững chạc, 

tính nết đàng hoàng, đâu ra đó nên ngồi im 

suy nghĩ. Cậu rất ghét những gì mờ khuất 

trong cuộc đời. Cũng may là Long còn yêu 

thích nghệ thuật, nên nhờ vậy mà đầu óc đỡ 

căng thẳng! 

T 
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Long vẫn sưu tầm trên Net những cuốn 

phim trinh thám, những giai thoại văn 

chương… và thường xuyên coi hai đề tài nầy. 

Cũng không lạ vì từ nhỏ, anh chàng hay hát 

mấy câu trong bài Bang Bang “Khi xưa đôi ta 

bé ta chơi, chơi công an đi bắt quân gian…”, 

đúng y như ý thích của Long. 

- Ông ấy mà về đây là mẹ phải hỏi cho 

ra lẽ… 

- Con nghĩ mẹ khoan hỏi, cứ im lìm dò xét 

hay hơn… 

Nghe Long nói, mẹ nổi cáu: 

- Im lìm dò xét! Mẹ không biết lái xe thì 

dò làm sao được! 

- Bởi vậy con mới nói từ từ, chúng con sẽ 

đòi lại “công đạo” cho mẹ… 

- Con Út nhiễm phim bộ của mẹ hơi nặng! 

Rồi Út tính làm sao? 

- Em nghĩ trước tiên anh Long phải làm thám 

tử, đi theo sát ba để rình coi ba làm gì? 

- Rình ba… tao mắc đi học giờ đâu mà rình?  

- Anh quên là chúng ta chỉ còn học một ngày 

nữa, rồi tuần tới nghĩ “spring break”(2) sao! 

- Ờ há… 

- Đó, anh là thám tử, còn tụi em phụ tá cho anh. 

Minh cười phá lên: 

- Anh Long sẽ là điệp viên “không 

không thấy”! 

- Ừ, khi đi rình ba thì nhớ chú tâm vào một 

chuyện, chứ đừng có mơ mộng văn chương 

hay nhìn gái… là mệt đó nghe! 

- Được rồi… Long chứ bộ giỡn sao! 

Nhưng để làm điều nầy mẹ đưa cho con ít 

tiền mua một cuốn sổ tay và cây bút chiến. 

- Chiến với đấu! Thằng nầy chỉ giỏi đòi 

tiền… Nhưng phải, con nhớ ghi lại cho trung 

thực những gì ba làm là được rồi! 

Cuối tuần đó, khi ông Tính tắm rửa, ăn mặc 

tinh tươm, thắt cà vạt và nói với vợ rằng ông 

đi dự một buổi ra mắt sách, chương trình sau 

đó nhà văn mời dùng cơm tối, thì bà Tính 

tươi cười khuyến khích đi chơi vui vẻ, chứ 

không cằn nhằn “sao cuối tuần nào ông cũng 

đi” như mọi khi. 

Bà biết chắc chắn rằng, trong hoặc sau buổi 

nầy thế nào ông cũng giở trò! Hy vọng thằng 

con trai sẽ cho bà những tin tức chính xác. 

Ông Tính vừa lái xe ra khỏi nhà, thì Nhị 

Long cũng đã ngồi sẵn trong xe đậu ngoài 

đường phóng theo. Đi làm nhiệm vụ “bất khả 

thi” do mẹ và em giao phó, nhưng Long cảm 

thấy mệt! Tối qua coi phim quá khuya, giờ 

cũng còn buồn ngủ!  

Tới nhà hàng nơi ra mắt sách trong khu Việt 

Nam, Long thấy ba đậu xe vào bãi, và khi bước 

ra thì gặp một người đàn ông, có lẽ là bạn, hai 

người cùng sánh vai bước vào trong. 

- Chắc họ đi dự ra mắt sách… vậy là ba sẽ 

không thể hẹn hò với ai nơi đây, mà là sau khi 

xong buổi nầy… 

Nghĩ vậy, Long ngồi trong xe chờ đợi. Ra 

ngoài đi theo ba, không ít người biết mặt 

Long thì sẽ bị lộ! Chiếc xe của ba đậu ở xéo 

bên kia, có động tĩnh gì là Long biết liền. 

Nhìn lên trời, mây trắng pha chút nắng vàng 

thật đẹp, Long hí hoáy viết vài dòng vào quyển 

sổ trong lúc chờ đợi… Được một lát, cơn buồn 

ngủ kéo đến, cuốn sách rớt xuống đùi và Long 

chìm vào giấc mộng… 

Khi Long giựt mình thức giấc, thì chung 

quanh bãi đậu xe trống trơn, chỉ còn một hai 

chiếc lác đác!  

- Ủa, họ đâu cả rồi? Chẳng lẽ xong rồi sao! 

Thì ra buổi ra mắt sách không được đông, 

nên ban tổ chức nghỉ sớm.  

Long uể oải lái xe về. Vừa bước vào nhà, 

Long đã thấy mấy khuôn mặt nhìn mình chờ 

đợi. Con Út hỏi trước: 

- Sao, anh có thu thập được điều gì không? 

Long nhăn nhó: 

- Người ta đông như kiến… với lại có mấy 
ông bạn của ba biết mặt anh, nên anh phải 

núp ở ngoài xe! 

Mấy cái miệng cùng kêu to: 
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- Núp ngoài xe! Vậy thì làm sao thấy được? 

- Sao lại không… có ghi lại đây mà… 

- Đưa cuốn sổ cho mẹ coi! 

Mẹ nóng nảy giật cuốn sổ nhỏ trong tay 

Long, bà mở ra lẩm nhẩm đọc: 

- Cái gì vậy trời! 

- Mẹ đưa con coi… 

Út đọc những dòng chữ Long ghi cho mọi 

người cùng nghe: 

- Trời xanh có nắng vàng 
Đậu xe giữa mù quang 

Thiên hạ đi lang thang 

Tôi ngồi đây ê càng! 

Đôi mắt buồn mỏi mệt 

Nhắm lại cho quên hết 

Chuyện nhân thế chán chết 
Không vui như ngày Tết… 

hết rồi cả nhà ơi… 

- Gì vậy trời! Thơ thẩn nghe cóc nhái thế, 

còn ba làm gì sao không ghi? 

- Núp trong xe có thấy gì đâu mà ghi! Con 

đã ghi lại cảm nghĩ và khung cảnh chung 

quanh rồi! 

Sau vụ đó, cả nhà tẩy chay Nhị Long và 

quay qua Tam Minh, khen cu cậu coi vậy mà 

khôn lanh hơn anh, dù chỉ đi xe đạp… làm 

cho Minh hứng thú nhận trọng trách không 

một tiếng phàn nàn, trong lúc Long thoát 

gánh nặng thở phào nhẹ nhõm! 

- Con cứ vô ngay chỗ ba làm việc vì chung 

quanh đó có nhiều hàng quán, ba đi với ai là 

biết ngay, mà lại nhiều chỗ núp… 

- Mẹ phải cho con tiền để con còn ngồi 

trong quán người ta mà rình… 

- Lại tiền, hai chục được không? 

- Mẹ đưa năm chục đi… nhiều khi ngồi cả 

ngày mà ăn có một lần kỳ lắm… 

- Đứa nào cũng chỉ biết có tiền! Mà nầy, 
không cần phải viết sổ viết sách gì hết, cứ lấy 

phôn ra mà thâu nghe chưa… 

- Trời, mẹ hay quá, thứ nầy tiện nghi vậy 

mà con quên… mà con xài phôn của mẹ hay 

sao? phôn của con ẹ lắm! 

Bà Tính móc trong cạp quần ra cái phôn 

còn mới tinh nóng hôi hổi. Minh kêu: 

- Nóng quá, mẹ tính luộc nó hay sao chứ… 

phôn “xịn” vầy mà có biết xài không? 

- Mẹ chỉ biết gọi nói chuyện thôi, còn mấy 

thứ khác không biết… 

- Nếu con làm thám tử hay, mẹ cho con cái 

phôn nầy nhá! 

- Ê thằng nhóc kia, phôn đó chị tặng sinh 

nhật mẹ mà… 

- Mẹ đâu biết xài, cho em đi… thám tử mà 

không có phôn cùi chết, người ta khinh là 

“thám tử vườn”! 

- Ai biết mà khinh! Đúng là “chưa đỗ ông 

Nghè đã đe hàng Tổng”… 

- Cho em đi mà, mẹ chịu rồi… 

Tam Minh sau khi được hứa hẹn sẽ có cái 

điện thoại, nên suốt một tuần lễ theo rình, đã 

đem về cho mẹ kết quả bất ngờ: 

- Ba với cô Nhàn đang cặp kè nhau… mà 

con cũng không biết chắc chắn sự thật bên 

trong… con chỉ thấy họ đi với nhau, hay ôm 

bụng nhau, và thích hôn nhau…. 

- Cái gì mà nhau, nhau hoài vậy… 

- Tóc cô Nhàn như dòng suối mát thơm…  

- Ai bảo vậy? 

- Đây, có chứng cớ hẳn hoi… hình ảnh và 

lời nói của ba, mẹ coi… 

Qua những gì Minh ghi lại bằng cái phôn, 

quả thật ông Tính đã ngoại tình!  

Bà Tính buồn, lúc đầu lồng lộn lên, sau đó 

nghe các con khuyên bảo, trấn an bà mới dịu 

xuống… Bà không thể ngờ một người già đầu 

như ông còn thích một đứa con nít như thế! Cái 

tính của ông là hay quơ quào chơi ngoài đường, 
chán lại mò về! Chắc ông thương mấy đứa nhỏ! 
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Bà vào trong phòng tắm đứng trước gương 

nhìn…  Xưa nay bà chỉ là cái bóng âm thầm 

lặng lẽ sống bên cạnh ông, chưa bao giờ bà đi 

theo ông đến những nơi công cộng. Ở những 

nơi đó không thích hợp với bà, vì bà không 

biết ăn diện, ngoại giao, lại ít thích làm quen 

với người lạ!  

Bà quen thuộc với căn nhà nhỏ bé của mình, 

nấu nướng hầu chồng nuôi con, tối ngày hết 

trong bếp, đến ra mảnh vườn cỏn con trồng 

những cây rau xanh mướt, lại trở vào phòng 

khách lau chùi nhà cửa, bếp núc… 

Khuôn mặt của bà nhìn trong gương mới 

chán làm sao! Đúng là dung nhan “chị Doãn” 

của một nhà văn xưa, tức người đàn bà có nhan 

sắc của gã đàn ông không đẹp trai! Lũ con bà đã 

có lúc nói bà giống phù thủy, vì những khi tức 

bà hay trợn mắt la hét, cau có, cằn nhằn chúng 

nó… ai cũng ngán! 

- Hay là nghe lời bà bạn đi sửa sắc đẹp cho 

ông chồng bỏ tật mê gái ngoài đường… 

Phải rồi, bà cũng có hai ba bà bạn quen 

hàng xóm.  Họ thường gặp nhau ở khu chợ 

Mễ bán thịt thà trái cây rất rẻ gần đây. Họ đi 

bộ và gặp nhau hai ngày mỗi tuần để nói dăm 

ba câu chuyện ở cái bàn đá trước chợ, với ly 

cà phê nóng hổi… 

Những người bạn bà Tính quen là giới bình 

dân, nên kiến thức không nhiều… Lại thích a 

dua theo thời, chẳng hạn như khi phong trào 

xâm lông mày, mí mắt viền môi, và xâm cả 

đầu nhủ hoa… thì hai bà bạn đều hưởng ứng. 

Riêng bà Tính thì chưa. 

Chưa làm theo vì những bà bạn ham của rẻ, 

đi trao mặt mình cho những người không biết 

thế nào là đẹp… để làm đẹp cho mình! Thế 

nên nhìn đôi lông mày của  hai bà bạn, bà 

Tính cũng thấy không được mảnh mai cho 

lắm, mà nó đậm y như hai con giun nằm 
ngang trên trán! 

Bà đã có quyết định riêng cho mình. Buổi 

chiều khi ông đi làm về, bà phớt lờ im lặng ở 

trong bếp dọn thức ăn lên bàn, làm như không 

có chuyện gì xảy ra. Ổng nhìn có vẻ yêu đời 

lắm, miệng húyt sáo và luôn mỉm cười, đến 

nỗi thằng Minh còn khen: 

- Lúc nầy nhìn ba đẹp trai ra phết… 

Chưa bao giờ mà bà nghe mấy đứa con 

khen bà đẹp một tiếng. Nghĩ mà tủi trong 

lòng! Cha nó mất nết vậy mà cứ khen hoài… 

cho nên ổng mới lờn mặt! 

Nhìn mấy cha con, bà lầm bầm: “Rồi cha con 

chúng mày sẽ thấy sự thay đổi lớn lao của bà”. 

Không lâu sau đó, bà Tính nói cho mấy đứa 

con biết vì bà buồn, nên muốn đi học khóa 

nấu ăn ở tiểu bang kế cận với một bà bạn. 

Khoá học trong vòng một tháng. 

- Phải, mẹ đi chơi cho khây khoả, hồi nào 

tới giờ mẹ cứ ở nhà miết! Sống như vậy mất 

cả thi vị! 

- Các con ở nhà tự lo cơm nước… nhớ lo 

cho ba với nhé. 

Mấy đứa con vô tư: 

- Trời, lâu lâu mới được ăn ngủ tự do… mẹ 

đừng có lo… 

Hôm sau, khi chồng và mấy đứa con ra 

khỏi nhà, bà Tính cũng thay quần áo, rồi gọi 

điện thoại cho bà bạn: 

- Bà qua đón tui ngay, cả nhà đi hết rồi… 

- Đợi chút, tui qua liền. 

Hôm nay, bà Tính quyết định đi cắt mắt, sửa 

mũi là hai thứ bà phải làm trước, nơi văn phòng 

một ông bác sĩ đến từ Phi Luật Tân, vì ông nầy 

tính giá rẻ hơn các bác sĩ khác!  

Bà Tính cắt hai mí trên và dưới cho mắt hết 

bị bụp, độn mũi cao mà ông lấy có hai ngàn 

rưỡi, người dẫn mối được ăn 10% hoa hồng. 

Nhìn bà bạn đã sửa, bà Tính thấy an lòng, vì 

bà nầy trước kia con mắt xấu đui, da dư che 

gần sụp hết cả con mắt, nay thì to tròn, khi 

nhìn không còn khó chịu vì bị “mắt bèo” che 
lấp nẻo tương lai, lại đẹp hơn trước… 

Sau khi sửa, bà Tính sẽ ở nhà của bà bạn 

trong một tháng để dưỡng thương, rồi các bà 
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rủ nhau đi học khoá trang điểm cho đẹp 

hơn… Nói chung, từ lâu rồi, bà Tính còn ao 

ước muốn độn ngực bự cho hấp dẫn, vì hồi 

nào tới giờ ngực bà xẹp lép! Bà nghĩ rằng đàn 

ông đa số thích cái đó! 

Nhìn bà bạn, bà Tính nghĩ mình đẹp hơn bà kia. 

Sửa xong, chắc chắn bà sẽ còn đẹp hơn nữa… 

Khi điền giấy tờ, chỗ ghi ai là thân nhân 

nếu trường hợp khẩn cấp phải gọi, thì bà Tính 

muốn ghi tên bà bạn, nhưng bà ta phản đối: 

- Tui chỉ là người giới thiệu, chị phải ghi 

tên chồng hay con chị vô… 

- Tui không muốn họ biết… 

- Thì họ sẽ không biết, nhưng bắt buộc 

phải ghi tên người nhà vào… 

Đắn đo một hồi, rồi bà Tính cũng điền tên 

ông Tính vô. Sau đó là thủ tục trao tiền, và bà 

được vào phòng mổ. 

Thời gian hai tiếng sau, bà được đẩy ra nằm 

nghỉ ngơi vài tiếng ở phòng ngoài. Lúc nầy 

khuôn mặt bà bị sưng húp vì sửa hai thứ, ai 

mà trông thấy không biết bà sửa sắp đẹp, sẽ 

thất kinh hồn vía! 

Bà Tính có da lành, nên dù đã năm mươi 

lăm tuổi, mà bà vẫn mau hồi phục hơn một số 

bà khác. Một tuần sau bà đã bớt sưng. Khi đi 

cắt chỉ, bác sĩ còn khen bà lành nhanh hơn 

nhiều người khác cùng tuổi. 

Mỗi lần nghĩ đến chồng, là bà Tính lại nổi 

cơn tự ái… bà chỉ muốn mình đẹp, để cho 

“thằng chồng” sáng mắt ra… Nhưng khi sửa 

sắc đẹp xong, còn phải biết trang điểm khéo 

thì mới nhìn đẹp được. Dĩ nhiên bà Tính có 

khi nào biết make-up là gì! Bởi vậy, bà đang 

cùng bạn đi học lớp hướng dẫn tự trang điểm 

cho mình. 

Học trang điểm không phải là ai cũng tự 

làm được, mà phải có khiếu thẩm mỹ. Đây 

cũng là một bộ môn nghệ thuật, phải có tài 
năng. Bà Tính cũng như hai bà bạn chỉ biết tô 

mặt xanh xanh đỏ đỏ… chứ nào có biết dùng 

màu phấn lên gương mặt sao cho đẹp, lại là 

một chuyện khác. 

Khi theo hai bà bạn đi chụp hình kỷ niệm, 

đươc chuyên gia trang điểm làm mặt cho bà, 

nên trông cũng được lắm. Những tấm hình sau 

đó còn được cho vào “photoshop” chà kỹ trao 

chuốt, nên hình bà Tính nhìn láng o, trẻ lại cỡ 

hai mươi tuổi, dù bà phải chi cho mấy tấm  ảnh 

chân dung cộng thêm tiền trang điểm khá bộn, 

nhưng bà rất vui lòng. 

Một tháng đã qua. Bà Tính trước khi về còn 

ra tiệm cắt mái tóc ngắn chải phồng, và nhờ 

thợ trang điểm hộ… Thế là bà cũng nhìn 

được lắm. 

Bà chọn về nhà lúc giờ cơm chiều, khi cả 

nhà thường có mặt đông đủ thì bà mới xuất 

hiện, gây cho họ sự ngạc nhiên. Đúng như sự 

suy đoán của bà. Nhìn gương mặt ông Tính trố 

mắt nhìn mình, bà hãnh diện ngồi vào ghế… 

- Ở nhà bình yên chứ… sao, hôm nay cơm 

có gì đây? 

Tiếng thằng Minh vang lên: 

- Mẹ đi sửa cái gì trên mặt phải không? 

Sao mẹ sửa chi vậy? 

- Cái thằng nầy, thấy mẹ đẹp không khen à? 

- Không, con không thích… 

- Minh… mầy ích kỷ vừa chứ… mẹ thích 

là được rồi… 

Nhất Mai la em, thằng nầy con trai mà có sự 

suy nghĩ y như ba! chỉ thích mẹ ở nhà lo nấu 

nướng giặt giũ, làm như con người sinh ra là 

phải hầu hạ kẻ khác… mà không cần biết đến 

nhu cầu riêng của cá nhân người đó!  

- Con không có ý kiến… với con … “lòng 

mẹ bao la như biển thái bình”… không phải 

là vẻ đẹp bề ngoài. 

Tứ Quý nói câu nầy không hiểu là khen hay 

chê, còn Nhị Long thì lắc đầu nhè nhẹ… 
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Bữa ăn có nhiều gượng gạo khiến bà Tính 

phát chán! Bà tưởng khi thấy bà thay đổi dung 

nhan, xa nhà lâu ngày như vậy trở về, thì 

“chúng nó” sẽ ồ lên súyt xoa khen ngợi, chào 

đón ân cần… ai ngờ chẳng có gì là hồ hởi cả.  

Buổi sáng hôm sau, bà Tính đợi mọi người 

đi hết mới ra bếp. Lúc nãy khi vào phòng 

tắm, bà đã nhìn mặt mình thật lâu trong 

gương… cái  mũi cao nhòng, đôi mắt hai mí 

to  lồ lộ, không được che giấu dưới lớp son 

phấn, trông nó làm sao ấy! Bây giờ mà trét 

phấn lên thì bà thấy khó khăn, vụng về. Vả 

lại, còn phải vẽ mắt, tô son môi… tất cả mọi 

thứ ấy trên khuôn mặt bà lại cảm thấy làm sao 

đó, hơi quá lố! 

Bà cứ nghĩ ngợi về khuôn mặt của mình 

mãi! Từ khi đi sửa thẩm mỹ về, bà chỉ vui có 

 hai lần, là khi được chuyên viên trang điểm 

làm mặt trước khi chụp hình, họ đánh phấn 

nhìn lịch sự với chỉ một gam màu kem và 

nâu, chút hồng trên môi, không như bà có 

mấy màu xanh, đỏ… lần thứ hai là lúc coi 

những tấm hình được in ra… Còn lại thì bà 

thấy mặt bà khác lạ quá! không thích chút 

nào, càng nhìn càng dữ… chắc trong nhà nầy 

chắc cũng chẳng ai thích! 

Ông Tính thì ngày càng ở lại văn phòng lâu 

hơn, về nhà chẳng thèm nhìn bà một cái! Từ 

lúc đó, bà Tính dàu dàu, bà buồn nhưng mặt 

không thấy sầu, nhìn lại càng dữ hơn…  

 Cuối cùng, bà nhủ lòng: 

- “Thôi, chắc phải tốn thêm mớ tiền làm bộ 

đi học gia chánh tiếp tục… để lấy cái mũi giả 

cao nhòng ra cho yên chuyện… còn cặp mắt, 

cắt lỡ rồi, dù sao bỏ lớp mỡ thừa nhìn đời 

cũng rõ ràng thấu đáo hơn”!!! 

(1) Có chắc không? 

(2) Kỳ nghỉ mùa xuân         

    


