


Vũ Đức Nghiêm, Anh Tôi - Vũ Trung Hiền 
 

“Vũ Đức Nghiêm, Anh Tôi” được viết lần đầu tiên năm 1988, 

khi anh tôi còn ở trong tù, và đăng trên nhật báo Người Việt.  

Tháng giêng 2005, nhân dịp một số thân hữu yêu mến nhạc Vũ 

Đức Nghiêm dự tính tổ chức đêm “Nửa Thế Kỷ, Một Đời Viết 

Nhạc, Vũ Đức Nghiêm” ngày 19 tháng 2 tại Crystal Cathedral, 

còn gọi là Nhà Thờ Kính, thành phố Garden Grove, California, 

tôi quyết định viết lại toàn bộ Vũ Đức Nghiêm, Anh Tôi, cho 

hoàn hảo, với rất nhiều chi tiết chưa hề được nhắc đến trong 

hai ấn bản 1988 và 1991. 

 

Cuốn sách này được viết lại năm anh tôi đã 75 tuổi, như một 

kỷ niệm để đời, ghi nhận lòng thương mến và biết ơn của đứa 

em út đối với người anh đã hướng dẫn tâm hồn tôi thời non 

dại, và khi tôi trưởng thành, đã chia sẻ vui buồn với tôi, như 

một người bạn thiết. 

 

Pasadena, tháng 2 năm 2005 

 



 
 
 

                                          





Chương Một - Những Kỷ Niệm Đầu Tiên 
 
Mùa hè 1950, trên con đường dẫn về làng, hai chàng thanh niên trạc mười 
chín, hai mươi đang rảo bước. Họ nôn nóng, mong cho chóng đến nhà, vì đã 
xa quê cả năm trời rồi. 
Một người lên tiếng: 
- Này Chỉnh, chúng mình thử đoán xem thằng út bây giờ mọc được bao 
nhiêu chiếc răng rồi nhé. 
 
Người kia nói: 
 - Em đoán chừng mười tám. 
 
Người thứ nhất: 
- Còn ta chắc cu cậu phải hơn hai mươi chiếc rồi! 
 
Việc làm đầu tiên của hai chàng thanh niên Vũ Đức Nghiêm và Vũ Đức 
Chỉnh, anh thứ hai và anh thứ ba của tôi, khi về tới nhà là bảo tôi, chú em út 
của họ, há miệng ra cho hai anh đếm răng.  
Anh Nghiêm đoán đúng hơn, vì lúc ấy tôi đã ba tuổi, răng mọc khá đầy rồi. 
Năm đó, tôi đã biết ăn cơm, nhưng mẹ tôi vẫn còn cho tôi bú, những giọt sữa 
cuối cùng của mẹ. Có lúc mẹ thử cai sữa cho tôi. Mẹ lấy mực xanh, bôi lên 
ngực, để tôi nhìn thấy, sẽ sợ, không đòi bú nữa. Có khi, mẹ giã nát lá ký 
ninh, xoa lên hai bầu sữa, để tôi ngậm vào, thấy đắng, sẽ không dám xin bú 
mẹ. 
Những lúc như vậy, tôi khóc lóc, nằng nặc xin mẹ “rửa vú đi”, mẹ lại mủi 
lòng, chiều đứa con út, không nỡ cai sữa ngay, và cho tôi bú lại. 
* 
*   * 
Tôi ra đời khi mẹ tôi đã 44 tuổi. Trước đó, người chị thứ chín của tôi, Vũ 
Thị Ngọc Lan, qua đời vì bệnh sởi năm chị được 4 tuổi. Mẹ tôi đau buồn quá 
vì khóc thương chị tôi, đến nỗi bà lâm bệnh. Theo bố tôi kể lại, mẹ tôi ở 
trong phòng riêng cả tháng, không ra ngoài.  
Giữa cơn đau buồn của mẹ, cũng theo lời bố tôi, bố an ủi mẹ: 
  - Thôi, mợ đừng buồn nữa, để tôi “đền” cho mợ. 
 
Trong vòng một năm sau, lời hứa của bố tôi được thực hiện, và mẹ tôi sinh 
ra tôi.  
Cũng giống như mười anh chị tôi, tôi sinh ra ở ngay nhà bố mẹ tôi, tại làng 
Hoành Nha, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.  



Không có nhà hộ sinh, không cần bác sĩ, và cũng chẳng cần một tiện nghi y 
khoa nào hết! 
Chỉ có một bà mụ vườn, một bà hàng xóm, với những kiến thức cổ truyền, 
đỡ cho mẹ tôi bằng kinh nghiệm riêng của bà. 
Mẹ tôi sinh ra tôi tại căn phòng cuối cùng, bên trái một dãy nhà gạch nối liền 
với dãy nhà vuông, bên trên có căn gác. Căn gác này có phòng dành cho 
những vị khách của bố mẹ tôi. 
Dãy nhà vuông nối liền với nhà chứa thóc, chỗ nuôi chim bồ câu và mấy chị 
gà mái, mẹ tôi nuôi lấy trứng. 
Bên cạnh đó là nhà bếp, sát lối dẫn ra cổng. Kế bên hai cánh cổng vững chãi 
là bờ tường cao hơn đầu người nối liền một hàng rào tre bao bọc bờ ao. 
Chung quanh bờ ao, ông nội tôi còn dựng thêm một dãy tường hoa. Bên phải 
bức tường hoa sát bờ ao, có một cây nhãn khổng lồ rất sai trái. Những năm 
1952, 1953, khi máy bay Pháp, và cả máy bay Mỹ nữa, đến ném bom ở làng 
tôi, bố tôi cho làm một hầm trú ẩn rất kiên cố bên dưới gốc nhãn này.  
Vườn sau nhà tôi trồng nhiều na (mãng cầu dai) và rất nhiều chuối bên cạnh 
chiếc ao con. Khu  đất phía sau nhà tôi không có tường xây; chỉ có hàng rào 
tre ngăn cách với những nhà lân cận. 
 
(Sau khi gia đình chúng tôi rời quê lên Hà nội, và di cư vào Nam, cả dinh cơ 
của bố mẹ tôi bị phá sập. Nhà cầm quyền thời ấy cho dân chúng chia nhau 
từng viên gạch. Thậm chí, cả sân phơi thóc cũng bị cậy lên ! 
Năm 1999, sau 46 năm xa quê, tôi về thăm lại khu nhà xưa. 
Tất cả chỉ còn lại chiếc ao ngoài ngõ, và căn phòng bên trái, nơi mẹ tôi sinh 
ra tôi. Người chủ mới cho phép tôi vào thăm căn phòng đó. Lòng tôi bồi hồi, 
và tôi nghẹn ngào khi thấy hốc tường còn nguyên chỗ ngày xưa mẹ tôi hay 
để cây đèn dầu Hoa Kỳ.) 
 
Có lẽ, tôi ra đời vào đúng thời điểm mẹ tôi cần một đứa con cho bà trút hết 
tình thương yêu, hầu quên nỗi nhớ thương chị tôi đã mất, tôi được mẹ tôi săn 
sóc, nuông chiều lắm. 
Dường như, nếu có nói mẹ tôi thương yêu tôi nhất trong số mười một người 
con của bà, thì cũng không phải là nói quá ! 
Những anh chị lớn của tôi, mẹ tôi thường nuôi vú, và các bà vú này ở ngay 
tại khu nhà rộng của gia đình tôi, cho anh chị tôi bú, săn sóc, tắm rửa cho họ. 
Nhưng riêng chị Vũ Bạch Cúc và tôi, mẹ tôi không nuôi vú nữa, mà chính bà 
nuôi chúng tôi bằng sữa của bà. 
Mẹ tôi thường kho thịt nạc với cùi dừa, rồi nhai với cơm gạo tám, mớm cho 
tôi, dù tôi đã mọc đủ răng, và có thể nhai cơm được. 



Mẹ tôi hay nói đùa với các bà cô, bà bác của tôi, khi dẫn tôi đến nhà họ chơi, 
rằng “cháu là cơm thừa, sữa cặn của tôi đấy!” 
Nhưng tôi biết, bà rất hãnh diện về đứa con út của bà, vì dạo ấy, tôi đã có thể 
đọc thuộc lòng những câu Kinh Thánh, và những bài thơ ngắn mẹ dạy tôi. 
Bài thơ “Em Tôi” chắc chắn là bài thơ đầu tiên mẹ tôi dạy tôi học thuộc: 
Em tôi mới lên ba 
Xinh đẹp tựa như hoa 
Ai thấy cũng yêu quý 
Hòn ngọc của cả nhà 
 
Lúc đầu, mẹ tôi đọc bốn chữ, và bỏ lửng, cho tôi đọc tiếp chữ thứ năm. Dần 
dà, tôi thuộc lòng, và luôn luôn đọc biểu diễn cho mọi người nghe, mỗi khi 
mẹ tôi muốn khoe tôi với bất cứ ai. 
Thường thường, cứ tới chữ “nhà” sau cùng, tôi lại ngân dài ra, trong tiếng vỗ 
tay tán thưởng của bố mẹ tôi và các anh chị. 
 
Như đã nói trong đoạn trước, mẹ tôi khó khăn lắm mới cai sữa được cho tôi, 
vì mỗi khi tôi quấy khóc đòi bú, mẹ tôi lại mủi lòng, rửa mực xanh và ký 
ninh đi, cho tôi bú lại! 
 
Anh Nghiêm thấy tôi khóc nhè, đòi bú, đã đặt lời cho bài nhạc Pháp “Le Coq 
Est Mort” để các anh chị hát trêu tôi trong lúc nghe thằng bé lè nhè: 
 
Kìa kìa em lớn bằng ấy còn bú! 
Ê ê xấu lắm, coi rõ tồi chưa 
Anh em ơi ra xem, đứa bú mẹ nó khóc nhè, 
Mau mau ra đây xem đứa bú mẹ nó khóc nhè 
Ê ê em tôi, em tôi tồi, tồi ghê! 
 
Rồi cũng đến lúc tôi thôi bú. Mẹ tôi bắt đầu cho tôi làm quen với những chữ 
cái, và dạy tôi cách đánh vần. Bố tôi viết những chữ và số mẫu lên giấy, rồi 
dùng thạch, in ra nhiều tờ cho tôi tập viết.  
Tôi ham chơi, thích chạy nhảy trong khu vườn rộng sau nhà, và sân gạch 
mênh mông phiá trước. Nên tôi thường chỉ tập viết qua loa, cốt cho xong 
sớm, rồi chạy ra chơi với những bạn hàng xóm. 
Bốn tuổi, tôi biết đánh vần, và đọc được những câu giản dị. 
Đúng lúc đó, anh Nghiêm nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Khi ấy, anh đã đậu 
tú tài phần I, và đang theo học lớp đệ nhất C, trường Chu Văn An, Hà Nội. 
Anh vào khóa 1, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, tháng 10 năm 1951, và 
sau tám tháng huấn luyện, anh ra trường tháng 6, 1952, với cấp bậc thiếu úy. 



 
Chương Hai - Vũ Đức Nghiêm, Thời Thơ Ấu 
 
Vũ Đức Nghiêm ra đời ngày 30 tháng 6, năm 1930 tại làng Hoành Nha, 
huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. 
Dĩ nhiên, lúc anh chào đời, tôi còn ở mãi tận một thế giới nào khác, cho nên 
trong một lần anh về Pasadena thăm tôi, tôi đã phỏng vấn anh, và đây là 
cuộc nói chuyện giữa hai anh em tôi: 
 
VTH: Thưa anh, kỷ niệm nào in đậm nhất trong tâm hồn anh, khi anh nghĩ 
đến thời thơ ấu của mình? 
 
VDN: Từ lúc anh mới sinh, cho đến khi lên hai hay lên ba gì đó, bố chúng ta 
đi làm xa, cả năm mới về nhà một lần. Nhưng theo mẹ kể lại, thì dù cho từ 
khi mới sinh cho tới hồi lững chững biết đi, anh mới gặp bố lần đầu; nhưng 
lúc anh nhìn thấy bố ở ngoài ngõ bước vào, anh chạy tới ôm lấy bố ngay. 
 
VTH: Như vậy, chắc hẳn hình ảnh mẹ chúng ta nổi bật hơn, và anh có nhiều 
kỷ niệm với mẹ hơn? 
 
VDN: Có lẽ vậy. Nhưng anh cũng nhớ thật rõ kỷ niệm với ông bà nội mình. 
Những buổi chiều mùa Đông rét mướt, bà nội bế anh vào lòng, hát ru anh. 
Bà nội mặc áo kép… 
 
VTH: Anh vừa nói “áo kép”? 
 
VDN:  Đúng vậy. Chữ này, có lẽ năm mươi năm nay, chưa thấy ai dùng! Aó 
kép là một loại áo lót bông gồm nhiều lớp. Bà nội hay bế anh nằm võng, kéo 
vạt áo kép ủ hai bàn chân anh. Mùa Đông miền Bắc lạnh lắm! Chắc chắn lúc 
ấy hai chân bàn chân anh phải tím ngắt rồi. 
 
VTH: Thế còn kỷ niệm với mẹ? 
 
VDN: Ngày ấy, bố đi làm ở Quảng Yên, Thái Bình; mẹ ở nhà quê, quán 
xuyến mọi việc ruộng vườn. Nhà mình có hàng trăm mẫu ruộng ở các làng 
xã lân cận như Địch Giáo, Duy Tắc, hay Hà Cát… 
 
VTH: Như vậy, phải cho người ta cấy rẽ? 
 



VDN: Đúng vậy, mỗi năm hai lần, mẹ đi thuyền của nhà, đến các nơi đó, thu 
thóc của những tá điền. Những lúc mẹ đi, anh thường được mẹ cho đi theo. 
Mẹ rộng rãi với những tá điền đó lắm, nên họ quý mến, tiếp đón mẹ và anh 
thật nồng hậu. Ngoài số thóc chia cho mình, họ còn chọn những hoa quả tươi 
ngon nhất  trong vườn, và lựa những con cá mè thật lớn dưới ao, biếu mẹ… 
 
VTH: Hình ảnh gì anh nhớ rõ nhất trong những lần đi theo mẹ? 
 
VDN: Có lẽ hình ảnh đẹp nhất anh còn nhớ là những con sông đào êm ả, 
chảy giữa những cánh đồng lúa chín, nặng trĩu những bông lúa vàng, rực rỡ 
trong ánh nắng chiều. Anh cũng nhớ rõ mùi thơm lừng của những con muỗm 
nướng… 
 
VTH: Thích quá nhỉ! Con muỗm. Có phải nó giống như con cào cào? Ở đâu 
mà anh có những con muỗm này? 
 
VDN: Em nói gần đúng. Con muỗm dài như con cào cào, nhưng thân mình 
nó nhỏ hơn. Các anh thợ gặt bắt muỗm trong ruộng lúa. Họ đốt rơm, rồi chờ 
lửa rơm tắt, nướng muỗm trên tàn lửa đỏ. Muỗm ăn lúa, nên thịt muỗm bùi, 
và thơm ngon lắm!… 
  
VTH: Và họ cho anh ăn ? 
 
VDN: Dĩ nhiên rồi. Họ quý mến mẹ, nên chiều anh lắm! Thấy anh thích ăn, 
họ còn nhường cho anh nữa! Anh chắc chắn, mùi thơm và vị ngon của 
muỗm nướng vượt xa tôm càng nướng.  Và ăn đứt cả tôm hùm luôn! 
 
VTH: Rồi đến khi nào anh mới đi học? 
 
VDN: Năm tuổi, anh bắt đầu đi học trường làng. 
 
VTH: Anh có kỷ niệm gì về thầy giáo hay bạn bè của anh không? 
 
VDN: Ông thầy rất ít khi để ý đến anh. Ông ta ngồi yên trên bàn, rất xa chỗ 
anh ngồi, ở cuối lớp. Việc dạy vỡ lòng cho anh, ông thầy nhờ mấy anh học 
sinh lớn đang học lớp nhì lớp nhất. Mấy anh này có lẽ cũng đã mười lăm 
mười sáu tuổi rồi. Họ cuốn lá chuối lại, nhét thuốc lào vào, hút ngay trong 
lớp. 
 
VTH: Như vậy, lớp học này gồm nhiều trình độ? 



VDN: Đúng thế, trong lớp có khoảng vài ba chục học trò, từ vỡ lòng đến lớp 
nhất. Bây giờ, kỷ niệm của anh về những ngày đầu tiên đi học này chỉ là mùi 
khói thuốc lào nồng nặc cuối lớp, mùi ẩm thấp của phòng học không có cửa 
sổ, và tiếng roi mây ông thầy quất đen đét trên bàn để giữ trật tự trong lớp 
thôi. 
 
VTH:  Lớp học là nhà ông thầy? 
 
VDN: Không. Đây là căn phòng ở ngoài đình làng.  
 
VTH: Anh có thu thập được điều gì trong lớp không? 
 
VDN: Dĩ nhiên là có chứ ! Anh phải học thuộc lòng những vần căn bản như 
“i đi học, u đánh đu, a quả na, ă cái khăn”. Nhưng nhớ nhất là bài “Năm nay 
tôi lên bảy, tôi đã lớn, tôi không chơi đùa lêu lổng như những năm còn 
bé…” 
 
VTH: À, bài này trong Quốc Văn Giáo Khoa Thư, lớp Đồng Ấu. Đến thời 
em đi học, cũng phải học bài này. Rồi anh học mấy năm ở trường làng? 
 
VDN: Chỉ khoảng một năm thôi. Lúc anh lên sáu, mẹ cho anh đi Thái Bình, 
ở với bố. Hồi ấy, bố đang làm việc ở Toà Sứ. Căn nhà bố thuê ở số 25, phố 
Miribel, gần nhà thờ Công Giáo. Cách đó mấy căn, là nhà ông Đốc Năm. 
Nhà ông ấy có sân rộng, các sói con trong đoàn hướng đạo thường đến đó 
tập hát. 
 
VTH: Ngoài anh ra, còn anh nào ở đó với bố  không? 
 
VDN: Có chứ. Có anh Chang, anh cả chúng ta; rồi cậu Thiệu, cậu Thuật, em 
của mẹ, chú Ngọc, em của bố, anh Lý và anh Khánh, con bác Lục. 
 
VTH: Lúc ấy, bố mình mới ba mươi tuổi thôi, mà trách nhiệm nặng nhỉ? 
 
VDN: Ừ, bố sống gương mẫu, và khắc khổ lắm. Bố theo đúng lời Kinh 
Thánh dạy, trong sách Châm Ngôn, nên trừ hai cậu chúng ta, lúc ấy khoảng 
mười lăm mười sáu, không bị ăn roi; còn thì từ chú Ngọc xuống đến anh, ai 
cũng bị bố đánh đòn hết! 
 
VTH: Anh muốn nhắc đến câu nào trong Châm Ngôn? 
 



VDN: Thì câu “Người nào kiêng roi vọt, ghét con trai mình. Song ai thương 
con, ắt cần lo sửa trị nó.” Cho nên bọn anh, ai cũng nể sợ bố hết. 
 
VTH: Sinh hoạt mỗi ngày của anh lúc ấy như thế nào? 
 
VDN: Sáng sớm, bố đánh thức cả nhà, rồi bố dẫn đầu cho tất cả mọi người, 
kể cả anh là đứa bé nhất, chạy dọc theo hè phố Jules Piquet, đến tận chân 
cầu Bo, để tập thể dục. Chạy được nửa đường, bọn anh lười biếng, bảo nhau 
núp vào mái hiên tránh lạnh. Bố ngoảnh lại, không thấy ai, chạy vòng lại 
tìm, khiến cho cả bọn phải ùa ra, chạy tiếp, y như một đàn vịt vậy! 
 
VTH: Rồi sau đó, về nhà ăn sáng? 
 
VDN: Bữa điểm tâm rất thanh đạm, thường chỉ là cháo đậu, ăn với đường. 
Bữa trưa và bữa tối cũng chỉ lấy rau đậu làm chuẩn thôi. 
 
VTH: Thời ấy ở Thái Bình có bán mấy món điểm tâm như bánh mì, xôi, hay 
phở không? 
 
VDN: Có chứ, nhưng họa hoằn lắm, bố mới cho cả nhà dùng mấy thứ đó! 
Bố tin rằng tập cho con cái quen với cực khổ, thiếu thốn, khó khăn ngay từ 
lúc chúng còn bé, sẽ có lợi hơn cho các con khi chúng lớn lên. 
 
VTH: Có khi nào mẹ từ nhà quê lên thăm bố và các anh không? 
 
VDN: Mẹ bận trông coi ruộng vườn, nên thỉnh thoảng mới lên chơi ít hôm, 
rồi lại về. Những ngày mẹ ở đó thì thần tiên lắm ! Mẹ đem theo nhiều món 
ăn ngon ở quê nhà, và đi chợ nấu nướng những món đặc biệt cho cả nhà ăn ê 
hề. 
 
VTH: Lúc ấy, mẹ đã sinh thêm anh Chỉnh, anh Anh, và anh An rồi, phải 
không anh? Cho nên, mẹ đâu có thể bỏ các anh ấy ở nhà lâu được. 
 
VDN: Phải rồi, ở nhà quê, tuy có mấy bà vú nuôi các anh ấy, nhưng mẹ 
không yên lòng được. Lúc mẹ về rồi, anh nhớ mẹ lắm. Buổi tối, anh thường 
ra ngoài cửa, nhìn về phía xa, khóc thầm. Mắt anh nhòe lệ, nên khi nhìn 
những ngọn đèn đường vàng vọt, anh có cảm tưởng đèn cũng khóc với 
mình. 
 
VTH: Khi ở Thái Bình, anh theo học trường nào? 



VDN: Bố cho anh học lớp năm, trường Cao Phong. Thầy anh trạc tuổi bố. 
Thầy mặc áo the thâm, quần trắng, đi guốc mộc. Trên vai thầy lúc nào cũng 
vắt chiếc khăn mặt mầu đỏ. 
 
VTH: Anh có nhớ kỷ niệm nào với thầy không? 
 
VDN: Có một lần đi học, anh quên không mang theo lọ mực. Khi thầy cho 
chép bài, anh quay ra phía sau, chấm nhờ lọ mực của Tính, một bạn cùng 
lớp. Có lẽ, vì thấy anh không hỏi, mà tự nhiên chấm, Tính đấm thẳng vào 
mặt anh. Máu mũi anh chảy ra, nhỏ giọt trên vở. Anh khóc ré lên. Thầy giáo 
vội dìu anh ra sân, đến cạnh lu nước mưa đã gần cạn. Anh thấy rõ những con 
bọ muỗi (loăng quăng) dưới đáy lu . Thầy múc nước, nhúng khăn mặt đỏ của 
thầy vào, lau mặt mũi cho anh, và dỗ anh nín khóc. 
 
VTH: Cuối năm, anh được lên lớp chứ? 
 
VDN: Dĩ nhiên, anh không thuộc loại xuất sắc, nhưng cũng đủ điểm lên lớp 
tư. Lần này, thì học với cô giáo, vì bố cho anh đổi sang trường Monguillot, 
cách nhà khoảng một cây số. Cô giáo anh là vợ thầy Đốc Quýnh. Cô rất đẹp, 
và mặc quần áo sang trọng, môi son đỏ, vấn tóc trần. Hàng ngày, cô đi làm 
bằng xe kéo. Buổi sáng, trong lúc học trò chép bài, cô thường lấy trong cặp 
ra ổ bánh tây... 
 
VTH: Bánh Tây ! Anh vừa dùng một chữ thời Tây còn ở nước mình nữa... 
 
VDN: Phải rồi, lúc ấy mọi người ở miền Bắc đều gọi bánh mì là “bánh tây” 
hết. Vì trước khi người Pháp sang chiếm nước ta, các cụ mình có biết ăn thứ 
bánh này bao giờ? Em nhắc đến bánh tây, anh lại nhớ câu chuyện bố hay kể 
cho anh nghe hồi anh còn nhỏ. Bố nói “Một số người bán bánh mì dạo lúc ấy 
có thể cũng là những nhà cách mạng chống Pháp nữa. Vì khi rao hàng, họ 
thường rao Ai Đánh Tây Làm Vua ,nghe rất giống Ai Bánh Tây Ra Mua; mà 
người Pháp không có cớ bắt tội họ được.” 
 
VTH: Xin anh kể tiếp chuyện bà Đốc Quýnh ăn bánh tây. 
 
VDN: À, bà ấy ăn bánh mì dòn rụm với giò lụa, chả quế thơm phức, khiến 
anh và bọn trẻ con bên dưới nuốt nước bọt thèm thuồng. 
 
VTH: Nhưng cô giáo có đánh đòn anh bao giờ không? 
 



VDN: Riêng anh, thì không bị phạt lần nào. Nhưng các bạn khác, khi phạm 
lỗi, bị cô bắt chụm năm ngón tay lại, và cô dùng thước kẻ bọc đồng đánh 
vào năm đầu ngón tay... 
 
VTH: Như thế là tra tấn, là hành hạ, chứ đâu có phải là trừng phạt?Ngay cả 
đến thời em học ở Hồ Ngọc Cẩn, gần cuối thập niên 50, vẫn còn có thầy 
dùng cách đó để trừng phạt học trò! 
 
VDN: Nhưng thôi, mình nói qua chuyện khác đi. Nói trộm thầy cô mình như 
thế không hay gì. Nếu cô giáo anh còn sống, thì bây giờ cũng phải gần trăm 
tuổi rồi ! Sau đó, bố đổi về làm việc ở Hà nội. Bố thuê căn gác nhỏ ở số 192, 
Phố Hàng Bông, xế vườn hoa cửa Nam. Khi ấy, anh học lớp tư... 
 
VTH: Lên Hà nội, anh vào học ở đâu? 
 
VDN: Bố cho anh vào trường Thăng Long, trên đường Ngõ Trạm. Anh ngồi 
cạnh anh bạn tên là Báu. Báu hơn anh chừng vài tuổi, nhưng có vẻ khôn sớm 
quá. Ngồi trong lớp, nhưng Báu cứ hát nho nhỏ bài ca thời thượng của Pháp: 
 
O ma rose Marie, 
Les fleurs de la prairie 
Se penchent devant toi lorsque tu passes 
Comme pour s’incliner devant ta grâce! 
 
VTH: Tiếng Pháp, em quên gần hết rồi! Xin anh dịch mấy câu này sang 
tiếng Việt nhé. 
 
VDN: Mình có thể tạm dịch là:  
 
Ôi, Nàng Hoa Hồng Marie của tôi! 
Những cánh hoa trên thảo nguyên 
Nghiêng mình khi em đi qua 
Dường như chiêm ngưỡng vẻ duyên dáng của em! 
 
VTH: Anh Báu này chưa đến mười tuổi, mà đã ướt át quá nhỉ? 
 
VDN: Báu lãng mạn lắm, thú nhận với anh là Báu yêu cô bé Chi học cùng 
lớp, nhà ở  51 đường Hà Trung, gần phố Ngõ Trạm. Báu rủ anh cùng đi theo 
Chi khi tan trường. Nhưng anh nhút nhát, không đi với Báu. 
 



VTH: Sau đó, anh Báu có kể lể gì thêm với anh về “chuyện tình” này 
không? 
 
VDN: Không. Và anh cũng không gặp lại Báu nữa, vì sau đó, bố cho anh 
chuyển sang học lớp ba trường Sinh Từ. 
 
VTH: Anh còn nhớ tên thầy cô dạy anh lớp này không? 
 
VDN: Có. Thầy giáo Trần Văn Chấn dạy anh. Thầy nghiêm nghị, và dạy rất 
tận tâm. Đôi lúc, thầy cũng kể chuyện vui cho học trò nghe. Nhưng giữa 
niên khóa, thầy qua đời. Có lẽ, lúc ấy thầy chưa đến ba mươi tuổi. Anh vẫn 
nhớ, và biết ơn ông thầy mẫu mực, rất nhân hậu này. 
 
VTH: Có phải thời đó, học xong lớp ba, là phải thi rồi không? 
 
VDN: Đúng vậy. Anh phải thi bằng Sơ Học Yếu Lược. Lúc ấy là năm 1940. 
Đậu bằng này xong, anh được bố cho về Nam Định, ở với bác Lục, anh ruột 
của bố. Bác xin cho anh thi vào lớp nhì một, trường Jules Ferry, còn gọi là 
trường Cửa Bắc... 
 
VTH: Anh vừa nói lớp nhì một. Tại sao lại có chữ “một” nữa? 
 
VDN: Vì lúc ấy, chương trình tiểu học gồm sáu năm. Học trò phải học lớp 
nhì một và lớp nhì hai, rồi mới lên lớp nhất. Trường ở cách nhà khoảng một 
cây số, nên bố mua cho anh chiếc xe đạp. Hàng ngày, anh đạp xe đi học, 
cũng vui. Bác Lục dễ dãi, cởi mở, và nghệ sĩ hơn bố, nên anh được tự do, 
không bị kiềm chế như lúc ở với bố. 
 
VTH: Có xe đạp rồi, anh tha hồ rong chơi? 
 
VDN: Anh đi chơi quanh quẩn vậy thôi. Có lần, chú Thược, người em kết 
nghĩa của bố, đi Hà nội. Bác Lục bảo anh viết thư thăm bố. Anh viết xong, 
bác xem qua, rồi viết thêm “Cher Thọ, ton fils est très turbulent!”nghĩa 
là“Em Thọ, con của em nghịch ngợm lắm !”Nhưng năm ấy, anh không biết 
“turbulent” là gì cả. Tò mò, anh hỏi chú Thược. Chú nói đùa: “Turbulent” 
nghĩa là “thông minh”. Anh khoái quá, tưởng được bác khen. Đâu có ngờ 
bác mách bố là mình tinh nghịch! 
 
VTH: Anh ở với bác có lâu không? 
 



VDN: Không đầy một năm, bố lại cho anh về Hà nội. Không ngờ, anh về 
được ít ngày, thì bác Lục bị cảm nặng rồi qua đời. Năm ấy, bác chưa tới bốn 
mươi ! Bác được đưa về chôn ở cánh đồng đối diện Quán May, gần mộ cụ 
tri phủ Vũ Đức Khiêm, ông nội của bố. 
 
VTH: Về Hà nội, anh học trường nào? 
 
VDN: Anh lên lớp nhì hai, trường Sinh Từ; học với thầy Hạnh. Một hôm, 
chẳng biết anh phạm lỗi gì, mà thầy Hạnh dùng thước kẻ, quất anh túi bụi. 
Chưa hả giận, thầy còn tát anh tối tăm mặt mũi. Vừa đánh, thầy vừa nhiếc “ 
Quel espèce!”(“ Cái giống gì vậy !”). Khi bị đòn, anh cảm thấy nhục nhiều 
hơn là thấy đau... 
 
VTH: Lúc về nhà, anh có kể lại cho bố biết không? 
 
VDN: Anh không dám. Vì lúc ấy, mình được nhồi sọ rằng phải kính trọng 
thầy cô như cha mẹ. Nhưng kỷ niệm đau lòng ấy, tuy đã hơn sáu mươi năm 
rồi, vẫn in hằn trong tâm tưởng anh! 
 
VTH: Anh có kỷ niệm đẹp nào với trường Sinh Từ không? 
 
VDN: Kỷ niệm đẹp, phải kể đến một ông thầy tên là Cao Duy Chính. Thầy 
Chính không dạy anh. Nhưng anh rất mến thầy, vì thầy dạy học sinh lớp 
thầy hát bài nhảy lửa, một bài ca bằng tiếng Pháp. Anh đứng xem thầy 
hướng dẫn học sinh lớp tư vừa hát, vừa nắm tay nhau đi tới, đi lui, nhịp 
nhàng quanh một vòng lửa tưởng tượng trên sân trường. Bài hát có những 
câu: 
“Les jeunes ont mis la flamme aux bois résineux 
Ecoutez chanter l’âme qui palpite en eux 
Monte flamme légère, feu de camp si chaud si bon 
.................................................................................. 
Monte encore, monte donc ! 
Feu de camp si chaud si bon !” 
Tiếng Việt: 
“Những chàng trai châm lửa bằng những khúc củi có nhựa 
Xin lắng nghe hồn lửa reo bập bùng trong đó 
Hãy lên cao, ngọn lửa nhẹ nhàng 
Lửa trại ấm áp và tốt đẹp biết bao 
Hãy lên cao, cháy to lên nữa đi 
Lửa trại ấm áp và tốt đẹp biết bao !” 



VTH: Các anh Chỉnh, anh Anh có học cùng trường với anh không? 
 
VDN: Có. Anh Chỉnh học lớp tư, lớp của thầy Cao Duy Chinh. Trong lớp, 
Chỉnh hay bị Minh, hỗn danh “Minh Mắt To”, một bạn lớn hơn, bắt nạt. 
Chỉnh về mách anh. Anh bèn viết “chiến thư” gửi cho Minh. Thư rằng 
“Minh Mắt To, chiều nay tan học, có giỏi thì ra sân cỏ sau nhà Giám (tức 
Văn Miếu), một chọi một. Không đến là hèn. Ký tên Vũ Đức Nghiêm” 
 
VTH: Anh Minh Mắt To có nhận lời không? 
 
VDN: Có chứ. Anh và anh Chỉnh đến chỗ hẹn trước. Khi Minh tới, anh đưa 
cặp cho anh Chỉnh cầm, rồi lao mình tới. Hai chú nhóc 10, 11 tuổi quần thảo 
nhau tơi bời trong tiếng cổ võ của đám học trò cùng trường. Cho tới lúc 
Minh nắm được vạt áo dài của anh, xé “Roạt” một cái ! Cùng một lúc, có 
tiếng kêu “Đội Xếp! Đội Xếp!” Biết có cảnh sát tới, hai đối thủ buông nhau 
ra, bất phân thắng bại. Hai anh em kéo nhau về nhà cô Khôi, em ruột của bố, 
nhờ cô khâu lại vạt áo dài bị rách. 
 
VTH: Anh có nhiều kỷ niệm ở trường Sinh Từ nhỉ! 
 
VDN: Anh còn nhớ một kỷ niệm đau đớn nữa với một thầy giáo tên là 
Hoàng Đạo Thúy. Ông này không dạy anh, nhưng đã tát vào mặt anh mấy 
cái tối tăm mặt mũi trong lúc anh xếp hàng, chờ vào lớp. Có lẽ lúc ấy, anh 
đang nói chuyện hay đùa giỡn với bạn. Đã hơn sáu mươi năm, mà nghĩ lại, 
anh vẫn còn thấy cay đắng! 
 
VTH: Nhưng chắc anh còn nhớ những vị thầy đáng mến khác nữa chứ? 
 
VDN: Có, anh nhớ một vị thầy rất thương yêu học trò, và không bao giờ 
đánh đập học trò một cách dã man như mấy người anh đã kể. Ông này tên là 
thầy Thành. Thầy dạy anh lớp nhì. Thầy có hai người con trai là bạn anh. 
Hai anh này tên là Nguyễn Ngọc San và Nguyễn Ngọc Diệp. Lúc vào quân 
đội, anh San về ngành pháo binh, còn anh Diệp theo ngành Quân Y. 
 
VTH: Lúc anh theo học ở Sinh Từ thì đang có đại chiến thứ nhì, phải không? 
 
VDN: Phải rồi. Năm 1943, quân Nhật đang chiếm đóng Việt Nam. Máy bay 
Mỹ tới, dội bom quân Nhật ở Hà nội. Tại trường Sinh Từ, mỗi khi còi báo 
động vang lên, tất cả học sinh phải chạy ngay ra hầm trú ẩn. Một hôm, trong 
giờ học, máy bay Mỹ tới thả bom ở gần trường. Khi tan học, anh dẫn hai chú 



Chỉnh, chú Anh về. Trên đường Hàng Đẫy, gần nhà in Taupin, ba anh em đi 
ngang những thây người tan nát, ruột gan lòng thòng vướng mắc trên dây 
điện. Chú Anh lúc ấy mới có tám tuổi, thấy cảnh ghê rợn đó thì sợ, khóc thút 
thít. Anh phải an ủi, và dỗ cho em nín. Về đến gần nhà mình ở 248 Hàng 
Bông, cảnh tượng đổ nát chung quanh cũng tang thương không kém. Trần 
nhà mình bị sụp mấy chỗ. Anh em mừng rỡ, thấy bố bình an. Bố bảo các con 
“Trong lúc máy bay ném bom, bố cầu nguyện và đọc Thi Thiên 91, trong đó 
có câu “Dẫu có ngàn người sa ngã bên ngươi, và muôn người sa ngã bên hữu 
ngươi. Song tai họa sẽ chẳng đến gần ngươi.”Nhờ đó, bố bớt sợ rất nhiều.” 
 
VTH: Rồi anh tiếp tục đi học lại chứ? 
 
VDN: Mấy hôm sau, ba anh em trở lại trường Sinh Từ, thì sân trường vắng 
tanh. Thầy Thành dạy lớp anh thấy bọn anh bước vào cúi chào, thầy nói 
ngay “Bonjour, mes braves enfants !” (Chào những đứa con can đảm của 
thầy!) 
Rồi thầy bảo trường tạm thời đóng cửa. Bọn anh về nhà 248 Hàng Bông 
mấy ngày nữa, thì bố cho ba anh em về quê nội ở Hoành Nha. 
 
VTH: Ở làng mình, chắc không có trường lớp khá như Hà nội, phải không? 
 
VDN: Phải rồi. Nên anh và anh Chỉnh phải xin học ở trường tiểu học Trà 
Bắc, cách làng mình chừng năm sáu cây số. Muốn đến trường, hai anh em 
phải dậy thật sớm, điểm tâm, rồi băng qua nhiều cánh đồng lúa, dù dưới trời 
lạnh giá mùa Đông cuối năm 1943. Đường đê nhỏ, xuyên qua ruộng, nên lầy 
lội lắm. Và rất trơn trợt. 
 
VTH: Như vậy, niên khóa 1943-1944, anh còn học lớp nhất? 
 
VDN: Đúng vậy, tháng 9 năm 1944, anh mới thi đậu vào Trường Bưởi. Tên 
chính thức của trường là Trung Học Bảo Hộ. Nhưng vì nằm tại làng Bưởi, 
gần Hồ Tây, nên mang tên là Trường Bưởi. Trong thời gian này, vẫn còn 
chiến tranh, nên một phần của Trường Bưởi di chuyển về Thanh Hóa. Anh 
thuộc về nhóm này. 
 
VTH: Từ Nam Định, anh ra Thanh Hóa bằng phương tiện gì? 
 
VDN: Anh cả đưa anh đi bằng xe lửa. Đây là lần đầu tiên trong đời, anh 
được đi xe lửa vào miền Trung, nên anh say mê ngắm nhìn phong cảnh đồi 
núi bao la trải dọc tuyến đường sắt. Tàu đi qua cầu Hàm Rồng, một công 



trình xây dựng độc đáo bắc ngang sông Mã, rồi từ từ vào ga Thanh Hoá. 
Anh được ở nội trú, học và ăn ngủ ngay trong Đại Chủng Viện. Ban giám 
đốc trường, từ ông hiệu trưởng, giám học, và quản lý, đều là người Pháp. 
 
VTH: Thưa anh, chương trình học như thế nào? 
 
VDN: Khá kỳ cục, nếu so với chương trình sau này. Nghĩa là phải coi tiếng 
Pháp như sinh ngữ chính. Hán văn là sinh ngữ phụ. Tiếng Việt được xem 
như ngoại ngữ thứ yếu, không quan trọng bằng Hán văn! 
 
VTH: Thế còn các giáo sư của anh? 
 
VDN: Thầy Dương Quảng Hàm dạy Việt văn, theo tài liệu trong Việt Nam 
Quốc Văn Trích Diễm ; thầy Nguyễn Đức Phong dạy Hán văn và Pháp văn, 
cô Caillot người Pháp dạy Vạn Vật; thầy Phục dạy Sử ký và Điạ lý. Giữa 
niên khóa, thầy Phục qua đời. Học trò khóc, tiếc thương thầy, vì thầy rất 
hiền lành. 
 
VTH: Lớp anh có bao nhiêu học sinh? 
 
VDN: Có khoảng bốn mươi người. Buổi sáng, làm vệ sinh xong, bọn anh 
xếp hàng đôi, đi vào phòng ăn sáng. Thức ăn chỉ là cháo loãng, ăn với chút 
muối và đường. 
 
VTH: Thế còn bữa trưa? 
 
VDN: Cũng rất thanh đạm. Ăn cơm với giá xào, hoặc rau muống xào. Bát 
canh nhạt nhẽo, không có thịt thà gì hết. Thỉnh thoảng, có thêm đĩa rau xào 
thịt bò. Nhưng thịt dai như quai guốc, rất khó ăn. Cho nên, đôi khi anh cả 
cho anh tiền mua bánh mì kẹp trứng chiên, một hào một khúc. 
 
VTH: Sinh hoạt nội trú của các anh như thế nào? 
 
VDN: Khá gắt gao. Ăn trưa xong, phải vào phòng học bài. Buổi tối cũng 
vậy. Lúc mình học, có giám thị ngồi gần trông chừng. 
 
VTH: Các anh có chọc phá mấy ông giám thị không? 
 
VDN: Dĩ nhiên là có rồi. Hình như các ông ấy cũng không ưa gì bọn anh, 
nên mình cũng phản ứng lại. Mỗi ông giám thị đều bị bọn anh đặt cho một 



biệt hiệu. Ông thì là Bình Tầu Phè, ông thì Mộng Lác, ông thì Thiết Bì, ông 
thì Tín Nghệ. Riêng thầy Tín Nghệ, giọng nói rất khó nghe. Một hôm, chẳng 
biết vì sao, anh bị thầy chỉ vào mặt “Mi lảo quả!”( Mày láo quá!) và phạt 
cấm túc cuối tuần đó. 
 
VTH: Anh phải làm gì trong buổi cấm túc đó? 
 
VDN: Thì đem sách ra học, và làm bài tập. Trong lúc mình ngồi rầu rĩ , thầy 
Tín Nghệ có vẻ hả hê lắm. Thầy đi lên đi xuống, nện đế giầy cồm cộp trong 
phòng. 
 
VTH: Trong lớp, anh chơi thân với ai nhất? 
 
VDN: Cùng ngồi một bàn với anh là Trần Nhật Bằng... 
 
VTH: Có phải anh nhạc sĩ Nhật Bằng không? 
 
VDN: Đúng rồi. Nhật Bằng ở nhà ngoài phố, chứ không ở nội trú như anh. 
Anh ấy rất thương anh, hay mua bánh kẹo cho anh ăn. 
 
VTH: Lúc ấy, anh Nhật Bằng * đã tỏ ra có năng khiếu âm nhạc chưa? 
 
VDN: Rồi. Anh ấy hay hát bài “Bên Suối Vắng” của Hoàng Qúy, với những 
câu như 
“Chiều mơ kia, bên suối vắng, anh cùng em ngồi 
Ngàn lau xanh xưa vẫn đó, em giờ đâu rồi ? 
................................................................... 
Xa vắng em bao ngày tháng anh mong chờ” 
 
• Năm 2004, nhạc sĩ Nhật Bằng qua đời. Vũ Đức Nghiêm làm một ca khúc 
rất cảm động, “Tiễn Anh Vào Thiên Thu” để khóc người bạn thân thiết từ 
thuở niên thiếu của anh: 
 
Này, khi anh đi đường dương thế trọn rồi 
Hồn nhẹ nhàng bay phiêu du về cao vút đỉnh trời 
Anh còn để lại gì, một chút sự nghiệp công danh 
Thấp thoáng cuộc tình mong manh 
Tiếc nuối những ngày vui qua nhanh 
Rồi nghẹn ngào, tôi đưa anh nghỉ yên chốn mộ phần 
Chặng đường dài, trên linh xa, cùng đi với tử thần 



Trên hành trình nhiệm mầu, anh bước dần vào thiên thu 
Quê cũ mịt mờ nương dâu 
Lạnh hư vô mờ tỏ ánh tinh cầu 
Ôi, đời phù du hữu hạn 
Mà khao khát vô cùng 
Rồi cát bụi lại trở về hư không 
Thôi còn gì nữa đâu, anh về nơi miên viễn 
Thời gian xóa mờ trong lãng quên 
Ngày lại ngày thông vi vu, nhạc ru nghĩa địa buồn 
Trời lạnh lùng, sương rơi mau, bầy đom đóm chập chờn 
Trăng lạnh ngập đầy mồ, lau lách xạc xào hơi thu 
Sương trắng là màn khăn sô đưa tiễn anh vào chốn thiên thu 
 
Trong lớp đệ thất này, còn có một số anh về sau rất nổi tiếng như Phan 
Phụng Tiên (Trước 1975, là tướng tư lệnh sư đoàn 5 Không Quân), Nguyễn 
Cao Quyền (Đại tá chánh thẩm Tòa án Quân Sự), Phạm Đình Chương (Nhạc 
sĩ, nổi tiếng nhất với bản Mộng Dưới Hoa, phổ thơ Đinh Hùng, và trường ca 
Hội Trùng Dương) và Nguyễn Cao Kỳ. 
 
VTH: Anh có kỷ niệm gì đặc biệt với các anh này không? 
  
VDN: Có những buổi tối, bọn anh đang ngồi học trong phòng, thì có báo 
động. Phi cơ Mỹ đến bỏ bom. Các thầy hướng dẫn bọn anh chạy vào hầm trú 
ẩn. Bọn anh không ý thức được sự nguy hiểm, nên vẫn cười đùa và hát cho 
nhau nghe. Anh Phan Phụng Tiên có giọng hát hay. Anh ấy dạy anh hát bài 
“Khúc Nhạc Xuân”: 
 
Ngồi dưới ánh trăng ngà 
Buồn lên tiếng thầm ca 
Ngàn cây đứng thờ ơ 
Càng thêm nhớ người xưa 
Chiều mơ kia bên suối vắng, anh cùng em ngồi 
Ngàn lau xanh xưa vẫn đó, em giờ đâu rồi? 
 
Đã gần sáu mươi năm rồi, mà bây giờ anh vẫn còn nhớ bài hát đó, và anh 
bạn niên thiếu Phan Phụng Tiên rất dễ thương này. 
 
VTH: Anh học ở Thanh Hoá trong bao lâu? 
 



VDN: Gần được một niên khoá thôi. Đêm 9 tháng 3, 1945, bọn anh đang 
ngủ ngon, chợt nghe nhiều tiếng súng nổ. Ai cũng nghĩ là pháo, vì ở trường 
mới cho nghỉ Tết. Sáng hôm sau, ngày 10 tháng 3, một số lính Nhật, súng 
trường cầm tay, bước vào trường. Họ bắt kéo cờ Pháp xuống, nhưng vẫn cho 
cờ Việt Nam tung bay trên cột cờ. 
 
VTH: Lúc ấy cờ của mình như thế nào? 
 
VTH: Đó là cờ Long Tinh, ở giữa mầu đỏ, hai bên màu vàng. Lúc ấy, mọi 
người mới biết Nhật đã đảo chính Pháp, và từ nay, nước Việt Nam được độc 
lập. Trong tiếng reo hò tưng bừng, toàn trường họp lại thảo luận, và quyết 
định đóng cửa trường; tất cả kéo nhau về Hà nội. 
 
VTH: Xin anh kể lại chuyến đi về Hà nội này. 
 
VDN: Trên quốc lộ 1, từ Thanh Hoá về Hà nội, một đoàn học sinh chừng 
năm sáu trăm người, nhỏ nhất khoảng 14,15 tuổi; lớn nhất mới ngoài 20, dắt 
díu nhau, lôi thôi lếch thếch, đi bộ qua cầu Hàm Rồng, Đò Lèn, Bim Sơn, và 
nhiều địa danh khác, anh không nhớ hết. Hai hôm sau, vượt qua khoảng gần 
tám mươi cây số, đoàn người về đến Nam Định, được quan tổng đốc Từ Bộ 
Thực cho vào khu vực dinh tổng đốc nghỉ đêm. Cụ đãi mỗi người một nắm 
cơm vắt và mấy miếng thịt ram mặn. Anh đi chung với anh cả. Sáng hôm 
sau, hai anh em tách ra khỏi đoàn, đi thẳng về quê nội, vì anh cả thấy anh 
không đủ sức vượt thêm hơn tám mươi cây số về Hà nội. Trên đường về 
quê, anh chứng kiến thảm cảnh đồng bào mình chết đói, nằm gục bên Tỉnh 
Lộ 50, con đường dẫn về quê nhà... 
 



Chương Ba - Thời Thanh Niên của Vũ Đức Nghiêm 

 
Nạn đói năm Ất Dậu, biến cố tháng 8, 1945, và cuộc kháng chiến chống 
Pháp bắt đầu cuối năm 1946ù đánh dấu giai đoạn chuyển tiếp trong đời Vũ 
Đức Nghiêm. Từ một thiếu niên hồn nhiên, nhậy cảm, anh bước dần vào tuổi 
thanh niên hăng say, bồng bột. Năng khiếu âm nhạc trong anh cũng bắt đầu 
phát triển. 
Câu chuyện giữa anh em tôi tiếp tục: 
 
VTH: Về làng rồi, anh ở lại bao lâu? 
 
VDN: Anh chỉ thăm bố mẹ, ông bà được vài tháng, rồi phải lên Hà nội, tiếp 
tục việc học. Lúc này, trường Bưởi đã đổi tên thành Trung Học Chu Văn An, 
và chuyển về Hà Đông. Anh cả và anh trọ ở nhà hai cụ Tôn Thất Thùy, trong 
khuôn viên nhà thờ Tin Lành Hàng Da. Hằng ngày, anh đi bộ ra bờ hồ, đón 
xe điện đi Hà Đông. Anh được vào lớp đệ lục. Mỗi sáng, bà cụ Thùy nắm 
cho anh một vắt cơm, và cho anh thêm một đồng để mua thức ăn buổi trưa. 
Mấy tháng sau, trường dời về làng Láng (Cầu Giấy), rồi di chuyển đến Việt 
Nam Học Xá, gần làng Hoàng Mai. Nhà anh Phạm Đình Chương ở trong 
làng này. 
 
VTH: Có bao giờ anh gặp chị Thái Thanh? 
 
VDN: Hồi ấy, Thái Thanh còn nhỏ, chừng mười một, mười hai tuổi. Mỗi lần 
anh Chương rủ hai anh Nhật Bằng, Đào Thừa Liệt, và anh về nhà chơi, anh 
thường gặp chị Thái Hằng, chị ruột anh Chương. Dạo đó, chị ấy mới khoảng 
mười tám, mười chín, và là một thiếu nữ tuyệt sắc, với mái tóc buông dài, 
khuôn mặt dịu dàng. Chị Thái Hằng hay chơi Hạ Uy Cầm bản “Con Thuyền 
Không Bến” của Đặng Thế Phong. 
 
VTH: Các anh thường làm gì khi về thăm nhà anh Chương? 
 
VDN: Bọn anh hoà đàn với nhau, và hát cho nhau nghe. Nhạc khí thì cũng 
chỉ guitar, mandoline, và banjo thôi. Ngay từ lúc ấy, anh Chương đã bắt đầu 
sáng tác rồi. 
 
VTH: Như vậy, anh học đệ lục Chu Văn An niên khóa 1945-1946? 
 
VDN: Ừ. Việc học của anh không xuất sắc gì, nhưng cuối năm, anh cũng 
được lên đệ ngũ. Đầu năm học sau đó, niên khoá 1946-1947 trường Chu 



Văn An lại di chuyển về Trường Nữ, trên đường Félix Faure (tên một viên 
toàn quyền người Pháp). Trường này khá rộng rãi, tương đối tiện nghi hơn. 
Học được ba tháng, thì biến cố 19 tháng 12 bùng nổ. Anh phải bỏ học, trở về 
làng Hoành Nha. 
 
VTH: Về làng, anh vẫn tiếp tục học chứ? 
 
VDN: Làng mình có thể được coi như ở trong “vùng kháng chiến” nên các 
sinh hoạt hành chánh, giáo dục, y tế, văn nghệ... đều do địa phương chịu 
trách nhiệm hết. Bố mẹ cho anh và anh Chỉnh theo học trường trung học 
Nguyễn Khuyến, nằm cạnh đình làng Trà Bắc, nơi anh đã theo học tiểu học, 
bốn năm trước. 
 
VTH: Trường này lớn không? 
 
VDN: Nhỏ thôi. Lớp cao nhất là đệ tứ. 
 
VTH: Anh còn nhớ tên các vị thầy ở trường này không? 
 
VDN: Thầy Đào Đình Khánh dạy Toán, thầy Vũ Quang Chuyên dạy Anh 
văn, thầy Đỗ Văn Phúc dạy Vạn Vật. 
 
VTH: Xin anh kể lại một vài kỷ niệm thời đi học ở trường Nguyễn Khuyến. 
 
VDN: Anh tiếp tục theo học lớp đệ ngũ ở đây. Trường cách nhà mình 
khoảng năm sáu cây số. Anh và anh Chỉnh đi bộ, mất khoảng một tiếng, thì 
tới trường. Anh có một ống sáo trúc, ngày nào cũng thổi ống sáo này trên 
đường đi học. Có lúc các bạn anh đang ngồi trong lớp, nghe tiếng sáo anh 
thổi từ xa xa vọng tới, họ biết là anh sắp đến trường rồi. Đến lớp, anh thổi 
sáo cho các bạn nghe, và được bạn bè tán thưởng nhiệt liệt... 
 
VTH: Lúc ấy anh đã mười bảy rồi, phải không? 
 
VDN: Ở tuổi mười bảy, anh mới lên lớp đệ tứ. Cuối niên học đó, mùa hè 
1948, anh thi trung học phổ thông, nhưng bị rớt. 
 
VTH: Chắc lúc ấy, anh đang mơ mộng, và bắt đầu viết nhạc rồi? 
 
VDN: Đúng. Nhưng thi rớt cũng do mình lười biếng, không chịu học hành 
đứng đắn! 



VTH: Em nghe mẹ kể là anh lúc ấy, anh đã biết yêu rồi, phải không? 
 
VDN: Trước đó, anh quen một thiếu nữ từ Hà nội tản cư về làng mình. Tên 
cô ta là Lệ Mai. Anh bắt đầu viết nhạc, và hát hò vớ vẩn. Cô Mai có cảm 
tình với anh. Hai đứa cứ quấn quít, hẹn hò, chuyện trò cả ngày. Có lần, bố 
thấy anh đang đứng nói chuyện với cô ta ở ngoài ngõ. Bố chạy đến, tát anh 
mấy cái. Anh xấu hổ quá, vì mất mặt với bạn gái, nên giận bố lắm... 
 
VTH: Có lẽ vì bố thấy anh chểnh mảng việc học? 
 
VDN: Một phần thôi. Phần khác, vì bố cho rằng anh đã có vị hôn thê rồi, mà 
còn hẹn hò, trò chuyện với người con gái khác, là không được. 
 
VTH: Vị hôn thê? 
 
VDN: Lúc anh chừng mười bốn, mười lăm, bố mẹ đã ngỏ ý với hai cụ mục 
sư Dương Tự Ấp, để xin cô con gái út của cụ cho anh rồi. Anh đâu có biết 
chuyện người lớn xếp đặt với nhau...  
 
VTH: Rồi sau đó, anh còn gặp cô Mai không? 
 
VDN: Anh cũng không nhớ rõ lắm. Dường như, cha mẹ cô ta hồi cư về Hải 
Phòng, hay đến một làng khác, và anh không bao giờ gặp lại nữa. 
 
VTH: Ban nãy, anh đã kể đến kỳ thi trung học đệ nhất cấp năm 1948. Thi rớt 
rồi, anh làm gì? 
 
VDN: Phẫn chí, anh xin bố mẹ cho anh ra bãi biển Long Trì, cách nhà mình 
khoảng mười cây số, làm muối. Đồng muối rộng khoảng một mẫu (3600 
m2), gồm một sân phẳng để phơi cát... 
 
VTH: Tại sao phải phơi cát? 
 
VDN: Phơi cát từ sáng sớm, dùng xẻng gỗ trải đều cát lên mặt sân. Khi mặt 
trời toả nhiệt, cát nóng hút chất mặn từ lòng đất thấm lên. Sau đó, mình múc 
nước muối đã lọc từ đêm hôm trước, đổ một lớp nước muối chừng 2 cm lên 
những mảng sân phơi muối rộng chừng 4 m2. Những mảng xi măng đúc này 
có bờ cao chừng 3 cm chung quanh... 
 
VTH: Lúc nào mới thành muối? 



VDN: Buổi chiều, khi nắng đã nhạt, anh người làm và anh bắt đầu cạo muối 
và vun thành từng đống để bán cho những bạn hàng muối. Mấy người này 
đựng muối trong những rổ xề, mỗi rổ nặng chừng 25 hay 30 kg. Bán muối 
xong, mình còn phải xúc cát mặn đã phơi trên mặt sân từ sáng, đổ vào trong 
cái trạt... 
 
VTH: Cái trạt là cái gì? 
 
VDN: Đây là một dụng cụ chứa cát, đắp bằng đất sét pha cát, hình dạng 
giống như một chiếc quan tài. Dưới đáy trạt xếp những thanh nứa dài chừng 
hai gang tay. Cát mặn được đổ vào trạt, nén chặt, trước khi đổ nước biển vào 
để lọc. Nước muối lọc rồi chảy vào chum chứa nước trạt. Dân nhà nghề gọi 
chum này là cái thống. Sáng hôm sau, mình lại múc nước muối đậm đặc từ 
trong thống, đổ lên sân xi măng, phơi nắng cho nó khô đi, thành muối... 
 
VTH: Nhưng làm sao để anh biết nước muối đã đủ mặn chưa, trước khi 
phơi? 
 
VDN: Dễ thôi. Anh dùng một dụng cụ nhỏ, to bằng quả trám, bên ngoài bọc 
một lớp xi (xi là chất để khằn bưu kiện hay thư từ quan trọng, để bảo đảm là 
không ai mở ra xem) để đo nồng độ muối trong nước trạt. Nhưng với những 
người đã làm nghề muối có kinh nghiệm, họ chỉ cần chấm ngón tay vào 
nước trạt, đưa lên miệng nếm, là biết đã đủ nồng độ để phơi. Phải đủ nồng 
độ thì lúc phơi, mới có muối tốt được. 
 
VTH: Anh làm muối cho đến khi nào? 
 
VDN: Suốt mùa hè 1948, cho tới cuối thu, khi trời bắt đầu lạnh, và không 
còn nhiều nắng nữa. Tháng giêng 1949, anh cả từ Chương Mỹ, Hà Đông, về 
thăm nhà... 
 
VTH: Lúc ấy anh cả đang làm gì? 
 
VDN: Anh cả làm thẩm phán Toà Án Sơ Cấp huyện Chương Mỹ, tỉnh Hà 
Đông. Thấy anh lêu lổng, và có làm muối giỏi đến thế nào, cũng sẽ chỉ thành 
một nông dân chân lấm tay bùn thôi, anh cả thưa với bố mẹ cho anh theo về 
Chương Mỹ, để anh tiếp tục học. Anh cả cũng nhẹ nhàng khuyên anh nên 
nghĩ đến tương lai... 
 



VTH: Cũng như năm 1966, em bỏ học, đi làm ở Cam Ranh, anh đã khuyên 
em về lại Saigon, tiếp tục việc học... 
 
VDN: Đúng vậy! Anh biết ơn anh cả đã khuyên anh. Anh vâng lời anh cả, 
quyết định theo anh về Chương Mỹ. Quyết định này đã thay đổi hoàn toàn 
cuộc đời anh. 
 
VTH: Lúc ấy, anh đã mười chín tuổi? 
 
VDN: Phải rồi. Một ngày đầu Xuân năm Kỷ Sửu, 1949, anh cả và anh từ giã 
ông bà nội và bố mẹ, khăn gói lên đường. Đến Bến May, anh bùi ngùi quay 
lại ngôi đình làng ở Quán Giữa, nơi ông nội còn đang đứng nhìn theo. Một 
tay ông chống gậy, tay kia ông vẫy các cháu; chiếc áo lông chồn của ông bay 
phất phơ trong gió... 
 
VTH: Anh vừa nhắc đến Bến May. Đây có phải cũng là tên bản nhạc đầu tay 
của anh không ?Anh làm bài này hồi nào ? 
 
VDN: Khoảng cuối năm 1946, hay đầu 1947... 
 
VTH: Lúc ấy, anh mới chưa đầy 17 tuổi! Thiên tài nẩy nở cũng sớm đấy 
chứ? 
 
VDN: Hồi đó, anh còn đang học lớp đệ ngũ trường Nguyễn Khuyến. 
 
VTH: Anh có làm bài “Bến May” cho ai không? 
 
VDN: Có. Anh đã kể cho em nghe về cô bạn gái Lệ Mai của anh ban nãy đó.  
 
VTH: Xin anh hát bài này, cho em ghi lại... 
 
Vũ Đức Nghiêm cất tiếng hát. Giọng anh đã yếu, không còn như gần năm 
mươi năm trước, ở Dương Đông, khi anh hay hát cho chị Nghiêm và tôi 
nghe những bài hát thời kháng chiến của Văn Cao, Đỗ Nhuận, Phạm Duy, 
và những bài hát phổ thông, thập niên 50 của Phạm Đình Chương, Nhật 
Bằng, Văn Phụng... 
 
Đâu còn ngày xưa, ngoài Bến May mịt mù 
Vi vu hơi gió lướt bay trong chiều thu 
Bến May, còn đâu dưới trăng mơ hồ 



Gió lay đưa hồn ta đi bơ vơ 
Trăng xa xa êm chiếu trong đêm khuya mơ màng 
Gần đâu đây tiếng sáo ai êm đềm réo rắt lan 
Lòng ta buồn chứa chan vì nhớ người xưa cách xa ta bao dặm trường 
Đâu còn ngày xưa ngoài Bến May mịt mùng 
Chim bay đem đến nhớ thương trong chiều đông 
Bến May, hồn ta vấn vương tơ lòng 
Bến May, ru hồn ta nỗi nhớ mong 
 
VTH: Cám ơn anh. Có lẽ, nếu em không ghi lại bài này, thì chẳng ai còn biết 
đây là ca khúc đầu tiên anh viết. 
 
VDN: Ngoài “Bến May”, anh viết ở Hoành Nha, tháng giêng, 1947, cuối 
năm ấy, nhân dịp Noel, anh còn viết bản “Đêm Đông Xưa”. Bài hát non nớt 
này, không ngờ, năm mươi năm sau, vẫn còn được các tín hữu Tin Lành ở 
Việt Nam và ở nước ngoài tiếp tục hát mỗi lần kỷ niệm Cứu Chúa giáng 
sinh! 
 
VTH: Trở lại câu chuyện anh từ giã Hoành Nha, theo anh cả... 
 
VDN: À, anh đang kể đến lúc ông nội đứng ở Bến May, vẫy tay từ giã anh. 
Không ngờ đó là lần cuối anh còn được thấy mặt ông nội kính yêu của mình! 
Chỉ một năm sau thôi, ông qua đời, và anh không về dự tang lễ được. 
 
VTH: Theo anh cả đi Chương Mỹ học tiếp, anh vào lớp nào? 
 
VDN: Trước tiên, anh được anh cả kèm cho anh các môn chính. Anh học ôn 
mấy tháng để thi bằng Trung Học Đệ Nhất Cấp. Mùa hè năm 49, anh thi đậu 
trung học. Thi đậu rồi, niên khoá 1949-1950, anh theo học lớp đệ tam 
Trường Nguyễn Khuyến, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình... 
 
VTH: Chắc thời gian đầu, anh cũng gặp khó khăn trong việc học? 
 
VDN: Bỏ học cả nửa năm, anh quên khá nhiều. Nhưng nhờ anh cả kèm cho 
anh, và khuyến khích anh, anh cũng theo kịp... 
 
VTH: Anh được lên lớp chứ? 
 
VDN: Không hẳn là như thế. Để anh kể cho em nghe câu chuyện này... 
 



Vũ Đức Nghiêm trầm ngâm, rót thêm trà vào chiếc tách nhỏ. Biết anh ưa 
dùng trà Tầu loại 313, tôi luôn luôn pha một ấm thật đặc mỗi lần hai anh em 
ngồi nói chuyện. 
 
 



Chương Bốn - Tuổi Hai Mươi 
 
VTH: Chắc là chuyện hấp dẫn lắm? 
 
VDN: Hấp dẫn hay không, anh chưa dám nói. Nhưng đây là chuyện anh ít 
khi kể với ai. Thuở thanh niên, ai mà không có những quyết định bồng bột? 
 
VTH: Vâng, em nghe anh đây.. 
 
VDN: Anh bắt đầu vào học đệ tam, trường trung học Yên Mô, tháng 9 năm 
1949. Học được khoảng một tháng, thì ngày 16 tháng 10, năm 1949, quân 
Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm. Anh cả và anh phải tản cư vào Thanh Hóa. 
Đầu năm 1950, anh đang học ở trung học Nguyễn Thượng Hiền ở Làng 
Ngò, tức làng Ngô Xá, bên bờ sông Chu, thì một cán bộ chiêu sinh của Việt 
Minh đến trường, nói chuyện với học sinh. Anh ta có tài ăn nói, và hấp dẫn 
bọn anh quá. Anh ta kể lại những trận đánh hào hùng với quân Pháp, và khơi 
dậy trong bọn anh niềm tự hào dân tộc. Do đó, anh và một số bạn Trường 
Nguyễn Thượng Hiền đã tình nguyện ghi tên theo học khoá 6 Trường Lục 
Quân Trần Quốc Tuấn... 
 
VTH: Lúc này, anh chưa đầy hai mươi? 
 
VDN: Mới mười chín tuổi rưỡi thôi. Khoảng một tuần sau, bọn anh, những 
người tình nguyện gia nhập quân đội Việt Minh, tập họp tại sân trường 
Nguyễn Thượng Hiền, làm Lễ Xuất Quân. Có cả một cô bạn cùng lớp anh, 
tên là cô Nhân, tình nguyện nữa. Cô ta sẽ theo ngành y tá cứu thương... 
 
VTH: Lúc đó, anh có biết Việt Minh là Cộng Sản không? 
 
VDN: Hoàn toàn không! Anh và các bạn chẳng biết gì hết. Mình chỉ nghĩ 
đến niềm tự hào dân tộc, và muốn đất nước được độc lập, quê hương được 
thanh bình mà thôi. 
 
VTH: Lúc bắt đầu cuộc kháng chiến chống Pháp, để có thể chiêu dụ mọi 
thành phần quốc gia yêu nước, ông Hồ Chí Minh và những người của ông ta 
giấu diếm rất kỹ gốc gác của mình. Mãi về sau, khi họ đã đủ mạnh, cộng sản 
mới dần dần để lộ chân tướng, và bắt đầu thanh trừng, thủ tiêu những thành 
phần quốc gia trong hàng ngũ của họ... 
 



VDN: Điều này, phải những năm sau đó, anh mới ý thức được. Còn đầu năm 
50, thì chỉ có cái bồng bột và hăng say của tuổi trẻ thôi... 
 
VTH: Xin anh mô tả quang cảnh Lễ Xuất Quân ấy. 
 
VDN: Học sinh toàn trường và giáo sư tham dự đầy đủ. Dĩ nhiên có cả đại 
diện Uỷ Ban Hành Chính, Kháng Chiến Tỉnh, và một số cán bộ cao cấp quân 
đội Việt Minh chủ tọa. Bên cạnh bục gỗ thô sơ dựng giữa sân trường, có một 
đội kèn trống, và cờ quạt tưng bừng. Các nữ sinh tặng hoa và khăn tay thêu 
cho những chàng tuổi trẻ lên đường. Những lời động viên hùng hồn của cán 
bộ lãnh đạo, kèm theo mấy bài thơ, khúc hát tiễn đưa làm nức lòng người ra 
đi. Đặc biệt nhất là bài hát “Tiễn Biệt Người Dân Quân” của Đỗ Nhuận đã 
khiến nhiều người cảm khái, rơi lệ: 
 
Từ nay xa cách quê nhà ta bước đi 
Tiếng gọi tòng quân, thôi tạm biệt ly 
Tình thương lưu luyến xum vầy, đây có khi 
Than thở làm chi, mong đợi làm chi ? 
A ! Có người trai tráng hôm nay đi tòng quân, 
Vui chinh chiến anh lên đường, chẳng hề nhớ thương, 
Chẳng hề vấn vương. 
A ! Có người chiến sĩ hôm nay đi lập công, 
Vui chinh chiến anh lên đường, chẳng hề nhớ thương, 
Chẳng hề vấn vương. 
 
VTH: Bài hát này có sức cuốn hút mãnh liệt thật! 
 
VDN: Đây là một bằng chứng cho thấy sức mạnh của văn nghệ nói chung, 
và âm nhạc nói riêng. Bài hát của Đỗ Nhuận đã làm mê hoặc tâm hồn những 
chàng trai hai mươi thời đó, để họ sẵn sàng hy sinh, không tiếc máu xương ! 
Họ vui lòng bỏ gia đình và những người thân yêu, lên đường theo tiếng gọi 
non sông, mà không hề biết mình đã bị Cộng Sản lợi dụng! 
 
VTH: Anh cả có biết anh gia nhập quân đội không? 
 
VDN: Quyết định này, anh không hề cho ai biết. 
 
VTH: Rồi sau buổi Lễ Xuất Quân, anh và các bạn đi đâu? 
 



VDN: Đại đội tân binh các anh, khoảng hơn một trăm người, hầu hết trong 
lứa tuổi mười chín, đôi mươi, di chuyển theo hướng Tây Bắc, về chiến khu... 
 
VTH: Các anh di chuyển bằng phương tiện gì? 
 
VDN: Chẳng có phương tiện gì hết. Hoàn toàn đi bộ thôi... 
 
VTH: Còn việc ăn uống, ngủ nghỉ dọc đường? 
 
VDN: Ăn uống, thì mỗi đơn vị cắt cử người nấu nướng. Chỗ ngủ thì có khi 
ngủ nhờ nhà dân, có khi ngủ tạm ở đình chùa nào đó thôi. 
 
VTH: Phải mất bao lâu, anh và các bạn mới tới chiến khu? 
 
VDN: Từ Thanh Hoá, thuộc Liên Khu Tư, phải mất cả tháng trời vượt mấy 
trăm cây số, trèo đèo lội suối, đại đội tân binh mới đến được huyên Đại Từ, 
khu rừng núi Thái Nguyên. Lúc ấy, khoảng đầu tháng tư, 1950. Đại đội được 
phân tán thành bốn trung đội. Chương trình huấn luyện gian khổ, nhục nhằn 
bắt đầu... 
 
VTH: Chương trình huấn luyện gồm những gì? Các anh có được tập bắn 
không? 
 
VDN: Bấy giờ quân đội Việt Minh còn phôi thai lắm. Trung Cộng vừa mới 
chiếm Hoa Lục, chưa bắt đầu viện trợ quân sự cho Việt Minh. Nên vũ khí ở 
trong chiến khu Thái Nguyên này hầu hết là những thứ thời đệ nhất thế 
chiến. Một số vũ khí cướp được của quân Pháp. Nói chung là trang bị rất sơ 
sài. Cả trăm tân binh, không ai được cấp súng hết. Giai đoạn đầu, họ đặt 
nặng phần nhồi sọ chính trị, tập cho mình quen phục tùng. Cũng có phần tập 
chạy, tập bò dưới dây thép gai, tập ném lựu đạn. Nhưng lựu đạn làm bằng 
gỗ, và mỗi người được phát một cây gậy, vừa giả làm súng, vừa để tiện trèo 
đèo vượt suối. Rồi chia phiên trực gác, làm vệ sinh doanh trại. Tóm lại, đây 
là giai đoạn huấn nhục, cho mình quen với cực khổ thôi... 
 
VTH: Anh ở trong đó bao lâu? 
 
VDN: Như đã kể với em, thoạt đầu, Việt Minh dùng chiêu bài dân tộc, đánh 
đuổi ngoại xâm để khuyến dụ những thanh niên yêu nước theo họ. Nhưng 
dần dần, anh bắt đầu nhận ra cách phân biệt đối xử của họ... 
 



VTH: Họ phân biệt đối xử như thế nào? 
 
VDN: Họ chia thành phần. Những người là đảng viên, đoàn viên, được đối 
xử đặc biệt. Những người được coi là cảm tình viên, họ đối xử cũng tốt, tuy 
không bằng đối với đảng viên, đoàn viên. Nhưng với bọn anh, được coi như 
thành phần “quần chúng”, họ nghi kỵ, và kỳ thị ra mặt ! 
 
VTH: Lúc nào anh mới nhận ra điều đó? 
 
VDN: Chỉ sau khi đã sống ở đó được khoảng bốn tháng. Anh từ từ nhận ra 
sự bồng bột, có thể coi là ngu xuẩn của mình khi đi theo họ. Và anh phác 
họa một kế hoạch trốn trại... 
 
VTH: Anh có rủ người bạn nào theo anh không ? 
 
VDN: Đây là chuyện sống chết, chứ có phải chuyện chơi đâu ! Ở với những 
người Cộng Sản, anh không dám tin ai hết. Nhỡ mình bàn với một anh em 
mình tưởng họ nghĩ như mình, mà họ là cảm tình viên của cán bộ trường, thì 
nếu âm mưu bị phát giác, chuyện bị xử bắn sẽ không tránh khỏi đâu! 
 
VTH: Kế hoạch của anh như thế nào? 
 
VDN: Anh chuẩn bị lương thực, để dành được chừng năm ký gạo, đựng 
trong túi vải quấn ngang vai. Sáng sớm ngày 10 tháng 8, năm 1950, anh lên 
nhận phiên gác tại ban chỉ huy đại đội 145 từ 3 giờ đến 5 giờ. Đã nhắm 
hướng từ trước, anh bỏ doanh trại, vượt đường tắt, xuyên núi rừng, băng qua 
quốc lộ 1, thẳng đường về phiá Nam. Anh vừa đi vừa chạy; vì sợ họ đuổi 
theo bắt lại, thì chỉ có nước tự tử nếu không muốn chết nhục. Anh mải miết 
đi, không nghỉ, từ lúc rời trại cho đến xẩm tối, nghiã là suốt mười ba tiếng 
đồng hồ, vượt được khoảng bốn năm mươi cây số, thì nhìn thấy những nóc 
nhà tranh lụp xụp của làng Thanh Cù, huyện Phú Thọ. Tại đây, anh may 
mắn gặp được bà Phan Văn Thiệu. Ông Thiệu là Thẩm Phán tòa án sơ cấp 
huyện Giao Thủy, trước đó bốn năm, khi ông bà tản cư về làng mình. Anh 
được bà Thiệu cho ăn cơm tối với cá và muối vừng. Ăn xong, anh tạm nghỉ 
tại đó một đêm, rồi sáng sớm hôm sau, đi tiếp về hướng Nam, không dừng 
chân suốt dọc đường. Số gạo mang theo, anh gửi biếu lại ông bà Thiệu, để 
đền ơn ông bà đã cho tá túc; một phần cũng vì muốn cho hành trang nhẹ 
nhàng, dễ di chuyển hơn... 
 
VTH: Từ Phú Thọ, anh đi qua những đâu nữa? 



VDN: Anh đi qua Hòa Bình, Hà Đông, và những địa danh khác nữa, mà đã 
hơn năm mươi năm nay, anh quên mất rồi. Nhưng toàn đi theo đường mòn, 
hoặc băng rừng, lội suối thôi. 
 
VTH: Mất mấy hôm, anh mới về đến nơi an toàn? 
 
VDN: Anh trốn đi sáng sớm ngày 10 tháng 8. Mãi tới tối 19 tháng 8, 1950, 
anh mới về đến chợ Rừng Thông, Thanh Hoá. 
 
VTH: Rồi mấy hôm đó, anh ăn uống ra sao? 
 
VDN: Anh cũng còn được ít tiền, qua một vài hàng quán bên đường, mua 
mấy củ khoai, chén cháo, nải chuối ăn đỡ. Đến khi hết sạch tiền, thì nhịn đói 
nhịn khát mà đi. Gặp con suối nào, thì ghé lại vốc nước uống. Cũng may, lúc 
sắp lả đi vì đói khát, thì anh gặp được hai cô gái giúp anh... 
 
VTH: Anh gặp họ trong trường hợp nào? 
 
VDN: Khi ấy, anh đã rời Phú Thọ được bốn ngày. Tiền mang theo, mua thức 
ăn hết rồi. Nhưng vẫn phải mải miết đi. Tới lúc mệt quá, anh phải ngồi dựa 
gốc cây ven đường, mắt nhắm nghiền, và cảm thấy mình sắp lả đi rồi. 
Chợt có tiếng nói cười của mấy cô thiếu nữ từ xa vọng lại. Anh không mở 
mắt ra nổi nữa, nên cũng không biết bọn họ có mấy người. Chỉ biết có tiếng 
chân người dừng lại bên cạnh anh. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên “Anh 
có vẻ ốm hay sao vậy?” Anh lờ đờ mở mắt, thều thào “Không, tôi không ốm 
đâu. Chỉ đói thôi!” Cô gái mở bị cói, lấy ra hai quả chuối và chiếc bánh đúc, 
đưa cho anh, dịu dàng “Đây, mời anh dùng tạm, cho đỡ mệt!” Anh giơ tay, 
nhận món quà tặng quý giá của vị ân nhân chưa hề quen biết, và ăn ngấu 
nghiến. Ăn vào tới đâu, anh tỉnh lại tới đó. Bấy giờ, anh mới để ý, nhận ra 
đó là hai nàng thiếu nữ, cũng khoảng mười chín hai mươi thôi. Mỗi cô xách 
một tay nải đựng những hàng hoá hay vật dụng gì, anh  cũng không biết, 
nhưng dường như, họ ở trong toán đi buôn chuyến, đem hàng từ chỗ nọ qua 
chỗ kia... 
 
VTH: Rồi họ có hỏi han gì anh không? Có biết anh là bộ đội đào ngũ không? 
 
VDN: Không, hai cô ấy chẳng thắc mắc gì cả. Anh cũng không cho họ biết 
sự thật, chỉ nói mình là học sinh ở làng Ngò, Thanh Hoá, lên vùng Việt Bắc 
thăm họ hàng, và đang trên đường trở về quê thôi. Suốt mấy hôm đi chung 
đường, cho đến lúc chia tay, họ cũng chẳng bao giờ ngờ rằng đang giúp một 



anh chàng đào ngũ, và có thể bị kết tội đồng lõa, nếu chẳng may, anh bị bắt 
lại! 
 
VTH: Anh đi chung với họ hai ba ngày, việc ăn uống ngủ nghỉ ra sao? 
 
VDN: Hai cô thiếu nữ đó đi buôn, nên họ có đem theo tiền ăn đường. Đến 
bữa, họ mua thức ăn, và chia phần cho anh. Thường là chỉ ăn bữa tối thôi... 
 
VTH: Vào quán ăn, hay ăn ở đâu? 
 
VDN: Buổi tối, bọn anh ghé vào nhà trọ, thường là ở một làng xã nào đó, 
hoặc cuả dân Hà nội tản cư, xin tá túc. Hai cô gái trả tiền cho bà chủ nhà, và 
họ nấu cơm cho mình ăn. Tạm trú một đêm, sáng hôm sau đi tiếp... 
 
VTH: Có chút cảm tình gì nẩy nở trong mấy ngày gặp gỡ chăng? 
 
VDN: Hoàn toàn không. Anh nghĩ đến hai thiếu nữ đó như hai vị thiên sứ 
Chúa sai đến cứu giúp anh. Bây giờ, nghĩ đến họ, anh vẫn thấy lòng rưng 
rưng cảm động, vì sau đó chẳng bao giờ có dịp gặp nữa! 
 
VTH: Anh có nhớ tên họ không? 
 
VDN: Ngay cả đến tên hai cô đó, bây giờ anh cũng không còn nhớ được nữa 
! Chia tay nhau ở khúc đường nào, anh cũng chẳng rõ. Nhưng tận đáy lòng 
anh, không sao quên được những “bát cơm Phiếu Mẫu” và ân tình họ dành 
cho anh ! Đến nay, đã hơn năm mươi năm rồi, anh vẫn nhớ ơn hai cô gái đó. 
Rất tiếc, chẳng bao giờ gặp lại để tỏ lòng biết ơn của mình! 
 
VTH: Khi về tới Thanh Hoá, anh ở đâu? 
 
VDN: Thanh Hoá là nơi hai cụ nhạc anh tản cư về, sau khi rời Hà nội. Tại 
đây, anh được tin ông nội mất. Anh bật khóc, nhớ lại hình ảnh sau cùng, khi 
ông nội tiễn chân anh ngoài Bến May. Trong tai anh văng vẳng bài thơ “Nhớ 
Ông”, anh đã học thuộc lòng hơn mười năm trước đó: 
 
Bây giờ, ông ở phương nào 
Bỏ con ở lại làm sao cho đành! 
Trên đầu mái tóc còn xanh, 
Vắng ông, con biết học hành ra sao? 
Ông ơi, ông ở phương nào, 



Sao ông chẳng bế con vào lòng ông? 
Mỗi khi trời gió đêm đông, 
Cho tim con bớt lạnh lùng, ông ơi! 
 
VTH: Anh ở Thanh Hoá bao lâu? 
 
VDN: Cũng chỉ mấy hôm thôi. Anh tạm trú ở nhà hai cụ mục sư, bố mẹ của 
chị. Lúc bấy giờ, tuy chưa chính thức làm đám hỏi, hai cụ cũng coi anh như 
con vậy.  
 
VTH: Anh có được phép dẫn chị đi ra phố, hay đi dạo chơi không? 
 
VDN: Cái đó, chắc chắn là không rồi. Lúc ấy, chị cũng phải đi theo bà chị 
ruột đi bán vải ở các chợ, khi thì đi chợ chính ở Rừng Thông, lúc thì ở mấy 
chợ miền quê lân cận. Nên chỉ đến tối, trong bữa ăn gia đình, anh mới thấy 
mặt chị thôi. Ở được vài hôm, anh nghe tin anh cả và anh Chỉnh cũng tản cư 
về gần đó, anh xin phép hai cụ mục sư đi tìm... 
 
VTH: Anh gặp anh cả và anh Chỉnh ở đâu? 
 
VDN: Anh chỉ nghe nói là anh cả đang làm việc ở toà án gần Nông Cống 
thôi. Anh vừa đi, vừa hỏi thăm. Tới chợ Hậu Hiền, bên bờ sông Chu, thì 
may quá, anh gặp anh Chỉnh ngoài đó. Anh Chỉnh dẫn anh về nhà trọ gặp 
anh cả. Ba anh em vui mừng chuyện trò không dứt trong buổi hội ngộ, sau 
nửa năm xa cách... 
 
VTH: Rồi anh có ở lại Hậu Hiền với anh cả không? 
 
VDN: Không. Anh cả khuyên anh và anh Chỉnh nên về Hoành Nha, thăm 
cha mẹ, rồi xin phép cha mẹ lên Hà nội học. Thế là sau mấy hôm ở chơi với 
anh cả, anh và anh Chỉnh lên đường trở về quê. Đó là một ngày cuối tháng 8, 
năm 1950... 
 
VTH: Có phải đó là lúc hai anh về đến nhà, kéo em ra, đếm răng không? 
 
VDN: Em nói đúng. Anh ở Hoành Nha thăm cha mẹ, chơi với các em mấy 
ngày, rồi đầu tháng 9/1950, anh cùng anh Chỉnh lên Hà nội học tiếp. Trước 
ngày hai anh đi, mẹ mua vải kaki, may cho hai anh em mỗi người một bộ 
quần áo. 
 



VTH: Lên Hà nội, hai anh ở trọ nhà ai, và đi học trường nào? 
 
VDN: Ở trọ nhà chú thím Ngọc, trên đường Gia Long. Lúc ấy, chú đang làm 
cho Sở Thuế. Anh Chỉnh học đệ tứ trường Nguyễn Trãi, chuẩn bị thi Trung 
Học Phổ Thông. Anh may mắn thi đậu vào lớp đệ nhị Chu Văn An. Chẳng 
hiểu sao, anh được xếp vào lớp đệ nhị B. Học thử được một vài tuần, anh 
thấy mình như đang cố bơi, và sắp chìm rồi, vì anh vốn rất dốt Toán ! Anh 
về nhà, thưa với chú Ngọc. Chú đến trường, xin với ông thanh tra Đỗ Trí Lễ, 
để anh được đổi sang ban C, vì anh tương đối khá hơn về Quốc Văn và Sinh 
Ngữ. Nhờ đó, cuối niên khoá 1950-1951, anh thi đậu Tú Tài phần I. 
 
VTH: Tú Tài phần II, anh có tiếp tục học ban C không? 
 
VDN: Có. Nhưng vào học được chừng một tháng, cũng như hầu hết các 
thanh niên thời ấy, anh nhận được giấy gọi nhập ngũ. 
 
VTH: Vậy là anh phải “xếp bút nghiên theo việc đao cung”? 
 
VDN: Dĩ nhiên rồi. Tất cả các bạn trong lớp anh đều hăng hái đáp lại tiếng 
gọi non sông. Bọn anh đến trình diện ở Đệ Tam Quân Khu. Anh còn nhớ 
ông đại úy trưởng phòng nhân viên ở đấy tên là Vương Văn Chừ. Không khí 
rất sôi nổi. Những chàng trai hai mươi nôn nóng muốn bước vào nếm thử 
đời sương gió nơi chiến trường lửa đạn... 
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VTH: Lúc nào anh mới bắt đầu vào trường huấn luyện? 
 
VDN: Ngày 4 tháng 10 năm 1951, các bạn và anh ra bến tàu thủy trên sông 
Hồng, xuống tàu xuôi Nam Định. Buổi chiều hôm đó, đến nơi. Một đoàn xe 
GMC từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định đã chờ sẵn trên bến, đón đoàn 
tân khoá sinh về trường. 
 
VTH: Anh còn nhớ tên những anh bạn học lớp đệ nhất C Chu Văn An niên 
khóa 1950-1951 đã cùng anh nhập ngũ không? 
 
VDN: Có. Đó là các anh Phan Phụng Tiên, Phó Quốc Chụ, Nguyễn Cao Kỳ. 
 
VTH: Anh Phó Quốc Chụ qua đời hồi Mậu Thân, bị trực thăng Mỹ “bắn  
lầm” ở trường Phước Đức, Chợ Lớn, phải không? 
 
VDN: Đúng rồi, năm ấy, anh Chụ chưa đến bốn mươi! 
 
VTH:  Dường như anh  Phan Phụng Tiên cũng đã qua đời? 
 
VDN: Anh ấy cũng vừa mất, năm ngoái năm kia gì thôi. 
 



VTH: Ban nãy, anh nói xe GMC đưa anh về trại, tức là trường Sĩ Quan Trừ 
Bị Nam Định? 
 
VDN: Chưa. Lúc đầu, bọn anh phải ở tạm trường huấn huấn luyện hạ sĩ 
quan trên đường Carreau. 
 
VTH: Anh bắt đầu chương trình huấn luyện ở Nam Định từ ngày 4 tháng 10, 
năm 1951. Anh có nhớ tên ông đại đội trưởng khóa sinh không? 
 
VDN: Tên ông ta là Bailly, mang lon trung úy. Trung đội trưởng là thượng 
sĩ Albertini... 
 
VTH: Trường huấn luyện gồm toàn sĩ quan người Pháp thôi sao? 
 
VDN: Đa số là người Pháp. Lúc ấy, chỉ có một ít người Việt là sĩ quan thôi. 
 
VTH: Anh có phải trải qua giai đoạn huấn nhục trong thời gian đầu không? 
VDN: Không có giai đoạn huấn nhục như những khóa huấn luyện sĩ quan 
sau này ở miền Nam. Tuy nhiên, những người Pháp trông coi mình lúc ấy 
cũng không được tử tế cho lắm... 
 
VTH: Hồi còn sống, bố có kể cho em nghe là anh đã bị mấy ngày tù khi theo 
học Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định? 
 
VDN: Chuyện anh bị tù ở đó có thể là một giai thoại còn được một số bạn 
đồng khóa nhắc lại mỗi khi gặp nhau... 
 
VTH: Xin anh kể lại giai thoại này. 
  
VDN: Bọn anh vừa bắt đầu chương trình huấn luyện được hai tuần, thì ngày 
16 tháng 10 năm 1951, thủ tướng Trần Văn Hữu dẫn một phái đoàn chính 
phủ ra thăm trường... 
 
VTH: Như vậy là thủ tướng quan tâm đến các anh nhiều nhỉ? 
 
VDN: Có lẽ vậy, vì đây là khoá huấn luyện sĩ quan đầu tiên của Quân Đội 
Quốc Gia Việt Nam dưới thời Quốc Trưởng Bảo Đại. Một số thanh niên 
sống trong khu vực từ Huế trở ra Bắc được đưa về Nam Định huấn luyện. 
Một số khác từ Huế, Đà Nẵng tới miền Nam được huấn luyện tại Liên 
Trường Võ Khoa Thủ Đức.  



 
VTH: Có phải vì thế mà trong mấy năm gần đây, các cựu sinh viên hai 
trường Thủ Đức và Nam Định thường họp mặt chung với nhau không? 
 
VDN: Đúng vậy. Các sĩ quan tốt nghiệp khoá 1 Thủ Đức và khoá 1 Nam 
Định thường coi như là bạn cùng khoá với nhau. 
 
VTH: Vâng, xin anh cho nghe tiếp về chuyến viếng thăm của thủ tướng Trần 
Văn Hữu. 
 
VDN: Anh vốn không được cao lắm, nên khi ba đại đội khoá sinh xếp hàng 
ngay ngắn ngoài sân cờ đón thủ tướng và phái đoàn, anh được đứng ngay 
hàng đầu... 
 
VTH: Anh còn nhớ hình dáng thủ tướng Hữu như thế nào không? 
 
VDN: Ông ta người tầm thước, có vẻ phúc hậu, tóc đã hoa râm; nói giọng 
miền Nam... 
 
VTH: Như vậy, là anh đã quan sát ông ta khá kỹ? 
 
VDN: Anh nhìn thẳng vào ông ta và những người trong phái đoàn, không 
ngại ngùng gì cả. Có lẽ vì vậy mà thủ tướng Hữu đến trước mặt anh, cất 
tiếng hỏi “D’ou venez vous ?”(“Anh từ đâu tới đây? hoặc “Quê anh ở 
đâu?”)... 
 
VTH: Ông ta nói chuyện với anh bằng tiếng Pháp ? 
 
VDN: Thời ấy, nói tiếng Pháp là chuyện thường thôi. Dĩ nhiên, anh trả lời 
thủ tướng Hữu, cũng bằng tiếng Pháp. Dạo ấy, tiếng Pháp của anh còn “ăn 
đong” lắm. Anh biết ông ấy là thủ tướng, nhưng không biết trong tiếng Pháp 
gọi “thủ tướng” là gì, nên anh gọi luôn ông ấy là “mon président !” Ông ấy 
hỏi tiếp những câu thân mật hơn, chẳng hạn “Bố mẹ anh ở đâu? Làm công 
việc gì ?” và “Các anh ở đây học lực như thế nào ?” Anh đều trả lời dõng 
dạc, rõ ràng, mọi người chung quanh đều nghe thấy. Nhưng khi ông ấy hỏi 
đến câu “Người ta đối xử với các anh ra sao ?”, anh nói nhỏ với thủ tướng 
rằng anh trả lời câu đó ở ngay đây, thì không tiện. Thủ tướng Hữu là người 
rất nhậy cảm. Ông ta bảo anh ngay, bằng giọng miền Nam ấm áp “Em cứ tự 
nhiên nói với “qua”, đừng ngại ngùng gì hết!”... 
 



VTH: Anh đã nói với ông ấy những gì? 
 
VDN: Anh thẳng thắn cho thủ tướng biết những điều bọn anh không hài 
lòng trong sinh hoạt tại đó, đặc biệt là cách đối xử cuả một số sĩ quan, hạ sĩ 
quan cán bộ người Pháp. Anh nói là người Pháp tỏ vẻ coi thường bọn anh. 
Anh xin thủ tướng cho các sĩ quan Việt Nam huấn luyện và chỉ huy bọn 
anh... 
 
VTH: Chuyện gì xảy ra sau khi phái đoàn thủ tướng rời khỏi trường? À, mà 
ngoài anh ra, thủ tướng Hữu có hỏi chuyện khoá sinh nào khác không? 
 
VDN: Không, anh là người duy nhất trong số hơn ba trăm khoá sinh được 
nói chuyện với ông ấy thôi. Có lẽ, vì anh nói nhiều, nên thủ tướng Hữu 
không còn thì giờ nói với anh em khác.Trước khi từ giã, ông ấy bắt tay anh 
và nói “Thôi, em rán học đi, rồi còn ra giúp nước!”... 
 
VTH: Em thì nghĩ là anh nói đủ, và dám nói tất cả những gì các anh khác có 
thể ngại nói... 
 
VDN: Chắc là thế. Nhưng cũng vì dám nói như vậy, mà buổi tối hôm đó, 
anh bị gọi lên văn phòng chỉ huy của trường... 
 
VTH: Làm sao người Pháp biết anh nói những gì? 
 
VDN: Khi anh nói chuyện với thủ tướng, các cán bộ người Pháp chỉ huy 
trung đội, đại đội cũng đứng trong hàng quân... 
 
VTH: Nhưng phần nói tiếng Việt mới là chuyện quan trọng chứ ? 
 
VDN: Chẳng hiểu sao, nhưng anh nghĩ họ cũng biết hết nội dung những gì 
anh trao đổi với thủ tướng bằng tiếng Việt. Có thể các cán bộ người Pháp 
này cũng nghe được, và hiểu tiếng Việt... 
 
VTH: Họ gọi anh lên văn phòng làm gì? 
 
VDN: Để ký giấy phạt bốn ngày trọng cấm. 
 
VTH: Họ có nêu lý do nào để phạt anh không? 
 



VDN: Ở trong quân đội, chắc em còn nhớ câu châm ngôn ai cũng phải thuộc 
nằm lòng “thi hành trước, khiếu nại sau”, phải không? Cho nên, anh yên 
lặng, ký nhận giấy phạt, và ôm đồ, và phòng giam. Về sau, anh biết lý do họ 
phạt anh là “vô kỷ luật”... 
 
VTH: Riêng em, thì nghĩ đó là một hành động can đảm, chứng tỏ khí phách 
của anh. Trên đời này, đôi khi mình cũng phải bằng lòng chấp nhận việc 
người ta đội cho mình chiếc mũ này, gán cho mình tội nọ tội kia. Miễn là 
mình dám nói ra , và làm được những điều ích lợi cho nhiều người. Lương 
tâm mình thanh thản, là được rồi... 
 
VDN: Ở tuổi hai mươi mốt, anh còn lý tưởng lắm, chưa biết sợ là gì... 
 
VTH: Anh vừa kể đến lúc ôm đồ vào phòng giam. Phòng giam nằm ở đâu? 
VDN: Đây là một gian phòng nhỏ, nằm sát khu câu lạc bộ. 
 
VTH: Anh có ở chung với ai không? 
 
VDN: Hôm đầu tiên thì không. Hôm sau, thì có thêm một anh bạn nữa. Anh 
này tên là Trần Lâm Vân Giao... 
 
VTH: Anh có biết anh ấy làm gì mà bị kỷ luật không? 
 
VDN: Không, anh không hỏi. Chỉ biết anh này chỉ học ở Trường Sĩ Quan 
Trừ Bị Nam Định chừng vài ba tháng thì về lại Hà nội, học y khoa tiếp. Về 
sau , anh ấy thành bác sĩ... 
 
VTH: Anh ở trung đội nào? Các bạn thân của anh là những ai?Họ có đến 
thăm anh không? 
 
VDN: Anh thuộc trung đội 2, đại đội 1. Bạn thân, ở cùng phòng anh, có các 
anh Vũ Lộ (đại tá), Nguyễn Mộng Hùng (đại tá),Nguyễn Đức Thắng (trung 
tướng), Hoàng Đạo Thế Kiệt (đại tá), Trần Khắc Kính (đại tá)... Nhưng thân 
thiết nhất, là anh Vũ Thức... 
 
VTH: Có phải anh Thức là người chụp chung ảnh với anh năm 1953, khi hai 
anh đeo lon đại úy không? 
 
VDN: Đúng là anh Thức này đấy. Thuở ấy, hai đứa mới lên trung uý thôi. 
Nhưng nghịch ngợm, vào hiệu ảnh, lấy lon đại úy ba vạch vàng, gắn lên, 



chụp ảnh chơi. Tội nghiệp anh Thức ! Trước khi di cư, anh ấy bị địch quân 
bắt sống trong một trận đánh. Sau khi được thả khỏi trại tù binh thì không 
còn cách nào vào Nam được nữa... 
 
VTH: Anh có tin gì của anh Thức không? 
 
VDN: Anh Thức đang ở Hà nội. Sau ngày anh ra tù, anh có về thăm quê 
mình ở Hoành Nha. Trên đường đi, anh ghé Hà nội vài ngày, và được dịp 
gặp lại anh Thức. Gần nửa thế kỷ, hai anh em mới gặp lại nhau. Anh ôm lấy 
người bạn thân thiết ngày nào, mà ưá nước mắt ! Anh Thức thuở xưa da mặt 
trắng hồng, nụ cười thật tươi, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Bây giờ, trước 
mặt anh là một ông già tiều tụy, nụ cười khô héo! 
 
VTH: Các bạn anh có thăm anh trong mấy ngày anh bị giam không? 
 
VDN: Có. Không phải chỉ những anh bạn thân cùng trung đội. Có cả mấy 
anh ở đại đội khác nữa. Họ đem cam táo, thuốc lá, đến phòng giam, tặng 
anh. Họ bảo anh “Anh xứng đáng là đại diện cho anh em chúng tôi, vì anh 
dám nói những gì chúng tôi không dám nói.” 
 
VTH: Sau khi ở phòng giam ra, anh có bị đối xử khác trước không? 
 
VDN: Không. Nhưng còn có vẻ tốt hơn, là đằng khác. Trước hết, hai sĩ quan 
Việt Nam được về chỉ huy đại đội anh. Đại đội trưởng là đại úy Huỳnh Bá 
Xuân. Ông này là người Saigon, dáng dấp rất oai vệ. Đặc biệt, ông coi người 
Pháp không ra gì cả. Đại úy Xuân tốt nghiệp  trường kỵ binh thiết giáp 
Saumure của Pháp. Tiếng Pháp, ông ta nói như gió vậy. Đứng cạnh các sĩ 
quan Pháp, đại úy Xuân, với ba vạch bạc trên cầu vai, trông còn ngon lành 
hơn! 
 
VTH: Về sau, chắc ít nhất ông ấy cũng phải là đại tá? 
 
VDN: Không may cho đại úy Xuân. Ông bị địch bắt trong một trận đánh hồi 
1952 hay 1953, và bị giam giữ ở miền Bắc cho đến sau 75 mới được thả! 
 
VTH: Còn ông trung đội trưởng? 
 
VDN: Đó là chuẩn úy Trần Ngọc Lâm. Chuẩn úy Lâm rất dễ dãi với bọn 
anh. Cuối tuần, ai muốn đi phép, chuẩn úy Lâm sẵn sàng ký hết. 
 



VTH: Trong tám tháng huấn luyện, các anh học những môn gì? 
 
VDN: Bắt đầu là học cách chỉ huy tiểu đội, dần dần tập chỉ huy trung đội. 
Học đủ môn chiến thuật, hành quân đêm, vũ khí các loại... 
 
VTH: Anh học những loại vũ khí nào? 
 
VDN: Tất cả những loại quân đội Pháp thời đó đang dùng, từ Mas 36 cho 
đến Garant M1, trung liên BAR... 
 
VTH: BAR là gì vậy? 
 
VDN: Đó là 3 chữ viết tắt của Browning Automatic Rifle. 
 
VTH: Còn những loại gì nữa? 
 
VDN: Đại liên, súng cối 60 ly, 80 ly, và dĩ nhiên, có cả súng lục nữa, vì khi 
ra trường, bọn anh sẽ là trung đội trưởng, mỗi người đều được đeo súng Colt 
hết. 
 
VTH: Các anh có được huấn luyện võ thuật không? 
 
VDN: Võ thuật chính thức, thì không có. Chỉ học một số thế cận chiến, 
trong lúc tập sử dụng lưỡi lê khi phải xáp lá cà thôi. 
 
VTH: Trong thời gian học, anh lĩnh lương như thế nào? 
 
VDN: Mấy tháng đầu, lĩnh lương trung sĩ. Giai đoạn thứ nhì, gần ra trường, 
thì được nhận lương chuẩn úy. 
 
VTH: Trong album gia đình, em thấy một tấm anh chụp với mấy anh nữa 
trong trường sĩ quan Nam Định, mỗi anh chơi một nhạc khí. Anh có thể cho 
biết tên các anh ấy không? 
 
VDN: Đó là các anh Nguyễn Mộng Hùng, Nguyễn Đình Hào (em ruột nhạc 
sĩ Nguyễn Hiền)..... 
 
VTH: Anh ra trường ngày nào, và ai là thủ khoa khoá anh? 
 



VDN: Đầu tháng 6, 1952, anh ra trường. Thủ khoa là anh Nguyễn Duy 
Hinh... 
 
VTH: Có phải thiếu tướng Nguyễn Duy Hinh tư lệnh sư đoàn 3 Bộ Binh ở 
vùng I chiến thuật không? 
 
VDN: Đúng vậy. 
 
VTH: Sau khi ra trường, anh về đơn vị nào? 
 
VDN: Tháng 6, 1952, anh ra trường, với cấp bậc thiếu úy. Sau vài tuần nghỉ 
phép ở Hà nội, anh về đơn vị đầu tiên, tiểu đoàn 26 Bộ Binh, đóng ở Kiến 
An. Anh trình diện vị tiểu đoàn trưởng, đại úy Huỳnh Công Tịnh, và được 
ông bổ nhiệm về đại đội 4, lúc ấy đang trú đóng tại một đồn nhỏ, đồn Trung 
Lăng, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Kiến An. Đồn nằm gần bờ sông. Bước vào văn 
phòng chỉ huy đại đội, anh đứng nghiêm chào ông đại đội trưởng, một người 
trắng trẻo, cao ráo, nho nhã, cũng chỉ lớn hơn anh vài tuổi thôi: 
- Sous lieutenant Vũ Đức Nghiêm à vos ordres, mon lieutenant! “Thiếu úy 
Vũ Đức Nghiêm xin trình diện và đợi lệnh thiếu uý!” 
 
Ông đại đội trưởng chào lại anh: 
 
- Sous lieutenant Hoàng Ngọc Tiêu! 
 
Sau màn chào kính theo đúng nguyên tắc, thiếu úy đại đội trưởng dùng tiếng 
Việt, thân mật bảo anh thay quần áo, nghỉ ngơi. Chỉ trong vòng mấy tiếng 
đồng hồ, anh Hoàng Ngọc Tiêu và anh trở thành thân thiết như hai người đã 
biết nhau từ lâu... 
 
VTH: Anh đang nói tới đại tá Hoàng Ngọc Tiêu, tức thi sĩ Cao Tiêu? 
 
VDN: Phải rồi. Anh Tiêu tốt nghiệp khóa 3 Trường Võ Bị Liên Quân Đà 
Lạt. Anh ấy nhập ngũ trước anh một năm. Anh ấy rất giỏi văn chương, nhất 
là cổ văn. Chữ Hán, anh ấy đọc và viết thông thạo. Vì thấy anh cũng có tâm 
hồn thơ và nhạc, anh Tiêu qúy mến anh ngay... 
 
VTH: Anh làm gì trong thời gian ở đồn Trung Lăng? 
 
VDN: Anh Tiêu cho anh trông coi một trung đội. Ngày ấy, mình là anh thiếu 
úy hai mươi hai tuổi, vẫn còn lớ ngớ, chưa hề có kinh nghiệm chiến trường 



gì cả. Nên chỉ thỉnh thoảng, anh Tiêu mới cho anh dẫn lính đi tuần tiễu, mở 
đường ở mấy khu vực lân cận. Còn trong lúc rảnh rỗi, anh ấy và anh đánh cờ 
tướng, uống trà, đàm đạo thơ văn. Anh chơi đàn guitar, viết nhạc. Anh Tiêu 
cũng dạy anh chơi tổ tôm. Lâu lâu, thấy con vịt nào mập mạp ở sân sau đồn, 
thiếu úy Tiêu rút súng Colt, bắn vịt, và bảo người lính cận vệ nấu cho mấy 
anh em ăn... 
 
VTH: Như vậy, trong đồn Trung Lăng còn anh nào nữa? 
 
VDN: Có hai anh Bùi Trọng Ninh và Nguyễn Đình Trương, cũng thiếu úy, 
nhưng thâm niên hơn anh, nên mỗi khi anh Tiêu đi đâu, thì hai anh Ninh và 
Trương là xử lý thường vụ đại đội trưởng. 
 
VTH: Anh nhớ kỷ niệm nào nhất ở Trung Lăng? 
 
VDN: Ngày 22 tháng 9, năm 52, anh Tiêu được lệnh về công tác trên tiểu 
đoàn. Anh Ninh ở lại chỉ huy đại đội. Anh nhận lệnh hành quân, dẫn một 
trung đội ra bến đò, cách đó chừng hơn một cây số, để giữ an ninh cho sĩ 
quan trên tiểu đoàn về phát lương. Chẳng hiểu sao, Việt Minh biết được tin 
này. Theo chiến thuật độn thổ, họ phục kích sẵn ở những hầm hố, hai bên 
con đường gần bến đò. Anh dùng ống nhòm quan sát, chờ cho toán lính đầu 
tiên đi đến quá nửa đường, mới leo lên xe díp, tà tà lái về phía đó. Anh định 
dùng xe díp, để nhân tiện, đón người sĩ quan phát lương về đồn luôn. Không 
ngờ, anh lái gần đến bến đò, thì du kích Việt Minh từ hầm hố phóng lên. Họ 
dùng mã tấu chém loạn xạ. Lính của anh bắn trả. Anh thiếu cảnh giác, nên 
không mang súng tiểu liên theo. Bên mình chỉ có mỗi cây Colt và vài băng 
đạn. Anh nhảy khỏi xe, rút Colt bắn hết đạn, rồi cùng binh sĩ trung đội rút về 
đồn. Thực ra, mình vừa bắn, vừa chạy, thì đúng hơn. Bọn du kích đuổi theo, 
hét lớn “Bắt lấy cái thằng đeo lon !” “Bắt lấy cái thằng đeo lon !”. Anh biết 
họ nhắm vào mình nên càng chạy thục mạng ! Chiếc xe díp bỏ lại bị địch 
quân đốt cháy. Họ bắt sống hai người lính của anh và gây tử thương cho một 
người... 
 
VTH: Ở trong đồn không tiếp cứu gì sao? 
 
VDN: Có chứ. Anh Ninh cho bắn súng cối vào bọn địch đang đuổi theo 
trung đội của anh. Riêng anh, anh phải phóng vào một cánh đồng lúa. Lúc 
ấy, lúa đang lớn, cao ngang bụng mình rồi. Anh trườn mình vào phía trong, 
gần giữa ruộng, bò từ từ về phía đồn. Còn một băng đạn cuối cùng, anh lắp 
vào, và quyết định nếu địch quân chui vào đó tìm bắt anh, anh sẽ hạ ít nhất 



là năm ba đứa. Rất may, bọn du kích chỉ đuổi theo anh đến bờ ruộng. Rồi 
thấy súng cối bắn chặn đường, và có lẽ sợ lính trong đồn phóng ra tiếp cứu, 
họ không đuổi anh nữa, và rút lui. Anh chờ cho hết nguy hiểm, tới khi mấy 
người lính chạy ra tìm, gọi tên anh, anh mới ra. Ống nhòm, điạ bàn, bản đồ, 
còn nguyên, nhưng ướt hết. Lại còn bị đỉa dưới ruộng cắn hai cánh tay và 
dưới ống chân nữa! Về đến đồn, anh Ninh mừng rỡ, ôm lấy anh, dù người 
anh đang bê bết bùn đất, và bảo anh đi tắm... 
 
VTH: Anh có bị khiển trách gì không? 
 
VDN: Có. Vì tội bất cẩn khi hành quân, gây tổn thất cho đơn vị,  để mất 
quân xa, làm cho một binh sĩ tử thương, hai bị bắt sống, mất hai súng 
trường.  Anh bị thượng cấp phạt mười lăm củ! 
 
VTH: Lúc ấy, đang đóng đồn, thì chỗ nào giam nhốt được? 
 
VDN: Bị phạt đây, là chỉ ghi trong hồ sơ quân bạ thôi, chứ không thực sự bị 
nhốt. Nhưng đây là một kinh nghiệm đau lòng cho anh, vì mình thiếu kinh 
nghiệm chiến trường, mà lại chủ quan, không thận trọng khi dẫn lính đi xuất 
trận lần đầu! 
 
VTH: Anh đóng đồn ở Trung Lăng lâu không? 
 
VDN: Cũng chỉ mấy tháng thôi. Thời gian sau đó, anh chỉ quanh quẩn khu 
vực quanh đồn, ít khi hành quân xa. Địch quân cũng không phục kích mấy 
toán tuần tiễu mở đường như trước nữa. Ban đêm, họ thường lợi dụng bóng 
tối, mò tới gần đồn, bắc loa “kêu gọi anh em ngụy quân buông súng, trở về 
với tổ quốc !” Anh Bùi Trọng Ninh cho lính bắn súng cối ra. Bọn họ bỏ chạy 
trối chết. 
 
VTH: Kỷ niệm nào sâu đậm nhất trong thời gian anh ở Trung Lăng?  
 
VDN: Đó là câu chuyện anh Đặng Chí Hiếu mà anh sẽ kể cho em nghe đây. 
 
VTH: Anh Hiếu làm gì ở trong đồn? 
 
VDN: Anh ấy là trung sĩ nhất, trung đội phó của anh. Đó là một thanh niên 
trạc tuổi anh thôi, nhưng dày dạn kinh nghiệm chiến trường. Anh ấy đi lính 
từ năm 1949, lúc mới mười tám mười chín thôi. Suốt thời gian đó, anh ấy 
liên tiếp xông pha trận mạc, nên vào lúc câu chuyện này xảy ra, anh ấy đã có 



nhiều kinh nghiệm chiến trường hơn anh. Đặc biệt, dường như anh ấy không 
biết sợ là gì cả! Dạo đó, mới ra trường được mấy tháng, anh còn nhát nhúa 
lắm. Mỗi khi hành quân, nghe tiếng súng địch bắn tới, anh nhào xuống nấp 
ngay. Nhưng anh Đặng Chí Hiếu cứ thản nhiên đứng trên mô đất, nhấc ống 
nhòm lên quan sát, và thổi còi ra lệnh cho khinh binh tiến lên lục soát, hoặc 
cho súng nặng đặt vào vị trí thích hợp... 
 
VTH: Hôm xảy ra câu chuyện, các anh ở đâu? 
 
VDN: Bữa đó là một buổi sáng tháng 5, năm 1953. Thiếu úy Nguyễn Đình 
Trương, quyền đại đội trưởng, tạm thay anh Tiêu đang công tác trên tiểu 
đoàn, cùng anh dẫn hai trung đội đi khỏi đồn. Nhiệm vụ của hai trung đội là 
cùng với dân chúng ở một làng cách đồn chừng hai cây số, phát quang một 
khu vực rậm rạp, cho địch quân không thể dùng nơi đó làm chỗ ẩn nấp. Tất 
cả làm từ sáng đến trưa, thì tạm nghỉ để ăn cơm. Anh Trương rủ anh về đồn 
ăn. Anh Đặng Chí Hiếu nói với anh “Thiếu úy cứ về đồn đi. Tôi ở đây coi 
anh em được rồi.”Anh theo anh Trương đi về đồn. Về tới đồn, vừa bắt đầu 
ăn cơm, anh nghe những tiếng súng nổ liên hồi ở phía làng đó. Anh Trương 
và anh, cùng mấy người lính cận vệ vội vã chạy trở lại. Giữa đường, anh gặp 
mấy người lính trong trung đội anh đang khiêng anh Hiếu về đồn. Anh ấy bị 
bắn trúng bụng, ruột gan lòi hết ra ngoài, và chết trên đường tản thương. 
Anh em trong đại đội chôn cất anh Hiếu ngay buổi chiều, bên cạnh hàng rào 
thép gai phòng thủ. Lấp đất rồi, anh cứ đứng bên cạnh mộ anh Hiếu, khóc 
mãi. Khi trời đã sẩm tối, một anh hạ sĩ trong trung đội anh lại gần, an ủi 
“Thôi, thiếu úy về nghỉ đi. Đằng nào thì anh Hiếu cũng đã mất rồi!” 
Ba hôm sau, thân mẫu anh Hiếu từ Phát Diệm đến đồn thăm mộ con. Anh 
nghĩ mẹ anh Hiếu theo đạo Công Giáo, vì bà đeo ảnh tượng Đức Mẹ trên 
ngực áo. Anh Trương và anh đưa bà ra ngôi mộ mới đắp bên hàng rào. 
Trong lúc anh Trương và anh nghẹn ngào nói lời chia buồn, bà không để lộ 
cảm xúc của mình. Đôi mắt ráo hoảnh, bà chỉ nhẹ nhàng nói: 
 
- Các anh trả thù cho em! 
 
Nỗi ân hận và tiếc thương người phụ tá can trường làm anh mất ngủ nhiều 
đêm. Vừa lúc ấy, thì tiểu đoàn gửi anh đi học khoá đại đội trưởng ở Đà Lạt, 
tháng 6, năm 1953. Từ đồn Trung Lăng, anh Ninh cho lính hộ tống anh ra 
bến đò, chờ cho đến khi anh lên thuyền rồi, lính mới về. Qua bên kia sông, 
anh đón xe về Hà nội, trình diện Bộ Chỉ Huy Đệ Tam Quân Khu, rồi lên 
máy bay vào Đà Lạt... 
 



VTH: Anh học ở đâu?  
 
VDN: Anh học trong khu vực Trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, nhưng 
không ở trong đó. Các sĩ quan khác và anh đều ở Hotel du Parc, sáng sáng 
có xe đón bọn anh vào trường. Khoá học kéo dài hai tháng... 
 
VTH: Học xong, anh có về lại đồn Trung Lăng không? 
 
VDN: Sau khi mãn khóa đại đội trưởng, đầu tháng 8, 1953, anh không về lại 
đồn Trung Lăng nữa, nhưng được lệnh đi Quảng Yên nhận tân binh cho đơn 
vị tân lập là tiểu đoàn 711 Khinh Quân. Nhận xong, anh đưa lính về Nam 
Định, và được chỉ huy một đại đội. Giữ chức vụ đại đội trưởng khoảng hơn 
một tháng, anh được gắn lon trung úy... 
 
VTH: Lúc ấy anh đóng ở đâu? 
 
VDN: Anh đóng ở ngay Bùi Chu, tại trường Trung Học Trung Linh. Mỗi 
tháng vài ba lần, anh dẫn đại đội đi hành quân thám sát ở các vùng quanh đó. 
Có bữa về tận Trà Bắc, nơi mấy năm trước anh đã từng theo học. Có khi đi 
qua vùng Phú Nhai, gần quê nội mình. Có hôm thì hành quân đêm ở Xuân 
Bảng, quê ngoại chúng ta. Nhưng không có trận đụng độ nào lớn cả. 
 
(Tôi nhớ mãi kỷ niệm lần đầu tiên gặp lại anh, khoảng cuối năm 1953, khi 
tôi đang học lớp năm trường tiểu học Trung Linh, gần Bùi Chu. Mẹ tôi vẫn ở 
nhà quê. Bố tôi, sau khi bị thương, đã về lại Hà nội. Tôi và sáu anh chị tôi 
sống ở gần nhà thờ Bùi Chu và trường trung học Hồ Ngọc Cẩn, nơi anh cả 
tôi, giáo sư Vũ Đức Chang, đang dạy học.  
Dạo ấy, tôi mê ô tô lắm! Mê cả mùi khét khét thơm thơm của khói xe. 
Mỗi buổi chiều, tôi thường ra trước nhà, ngóng chuyến xe hàng từ Nam 
Định về. Đây là chuyến xe hàng duy nhất ở thị xã này. Xe vừa đỗ lại xế cửa 
hiệu tạp hoá gần nhà, để anh lơ rỡ hàng xuống, tôi và đám trẻ hàng xóm đã 
ùa lên, đu theo sau xe. Xe hàng không có cửa hông, chỉ có một bậc thang ở 
phía sau xe làm lối lên xuống. Giờ đó, xe đã trống, nên bác tài xế và anh lơ 
không nỡ đuổi chúng tôi xuống. Chúng tôi ngồi vào mấy băng sau. Đứa nào 
không lên kịp thì đong đưa trên bậc thang lên xuống. 
Cũng may, quãng đường đến bến xe ở gần chợ cũng chỉ vài trăm thước; xe 
chạy chậm, nên không có gì nguy hiểm. 
Chúng tôi xuống xe, đi bộ về nhà, mặt mũi hả hê vì được “đi ô tô” một 
quãng đường! 



Do đó, một buổi chiều đầu đông 1953, khi chiếc xe Jeep đậu lại trước cửa 
căn nhà cũ kỹ, anh em chúng tôi thuê tạm ở Trung Linh, và người lính trẻ 
đội mũ sắt trên xe bước xuống, tôi không tránh khỏi ngạc nhiên, ra cửa đứng 
xem. 
Người lính mặc đồ trận xốc xếch, lấm chấm bùn đất, đi giầy đinh; súng lục 
đeo xệ bên hông phải. Người lính tiến lại phía tôi, và chẳng nói chẳng rằng, 
anh bế xốc tôi lên. Anh giơ tôi lên cao, trước mặt anh, để ngắm tôi cho kỹ. 
Lúc ấy, anh mới trầm trồ: 
 
- Thằng út chóng lớn quá! Đã hai năm rồi, anh mới gặp lại! 
 
Anh bế tôi đi vào nhà, trong tiếng reo mừng của các anh chị tôi: 
 
- A! Anh Nghiêm về! Anh Nghiêm về! 
 
Phải đến khi anh đã ngồi xuống bàn, các anh chị tôi vây quanh, tíu tít hỏi 
chuyện anh, tôi mới có dịp ngắm nhìn người anh mà trước đó, tôi cố mường 
tượng ra khuôn mặt, vẫn không nhớ. Ngay cả mấy tấm ảnh anh gửi về từ chỗ 
đóng quân, vì chụp xa quá, nước ảnh không rõ, tôi không sao mường tượng 
ra được! 
Tôi tò mò sờ thử hai vạch vàng trên cầu vai anh, nâng chiếc mũ sắt anh đặt 
trên bàn, đội thử, và thấy nó nặng chịch. 
Anh kể cho chúng tôi nghe những chuyến hành quân, các trận đánh anh đã 
tham dự. Các anh lớn của tôi say sưa nghe anh kể chuyện đời chiến binh 
gian khổ, hào hùng... 
Trên chiếc xe Jeep, anh chở cả nhà ra hiệu phở Việt Đồng. Tôi và anh Vũ 
Đức Anh, ông anh thứ tư, được ngồi ghế trên với anh. Chúng tôi tha hồ ăn 
phở, và uống nước cam chai, hai món “xa xỉ” ít khi chúng tôi có tiền mua. 
Riêng tôi, tôi rất sung sướng và hãnh diện được ngồi trên xe Jeep của anh, 
trước những cặp mắt thèm thuồng của trẻ con hàng xóm. Thú vị nhất là mỗi 
lần anh cho tôi bóp còi xe, khách bộ hành và xe đạp trên đường dạt ra, tránh 
chỗ cho xe chúng tôi đi qua. 
Những lần anh về thăm anh cả và chúng tôi chỉ vỏn vẹn một vài tiếng đồng 
hồ thôi. Nhưng mỗi lần như vậy, cả nhà vui như hội. Trước khi từ giã, trở về 
nơi đóng quân, bao giờ anh cũng đãi anh chị em những bữa ăn uống ê hề 
ngoài hiệu... 
 
VTH: Thế còn khi mẹ nghe tin anh tử trận, là lúc nào? 
 



VDN: Đó là khoảng tháng 9, năm 1953. Đang đóng đồn ở Ngô Đồng, anh 
được lệnh hành quân ở vùng Đại Đồng, bên ven sông Ngô Đồng, để tiếp cứu 
cho tiểu đoàn khinh quân 712 đang bị Việt Minh tấn công. Địch quân dùng 
chiến thuật biển người tràn ngập tiểu đoàn 712, đang đóng ở đồn Đại Đồng. 
Đây cũng là đơn vị tân lập như tiểu đoàn khinh quân 711 của anh vậy. Trận 
đó, quân ta thua. Vị tiểu đoàn trưởng là Đại úy Đỗ Ngọc Nhận (sau là đại tá) 
may mắn thoát được. Sang tháng 10 năm đó, anh dẫn đại đội hành quân ở 
làng Lưỡng Nhân Trại, gần Sa Châu, cách Hoành Nha vài ba cây số thôi. 
Trong lúc bọn anh di chuyển dọc theo một con sông đào thì lọt vào ổ phục 
kích của Việt Minh. Địch từ bên kia sông bắn qua. Phiá trước và dọc bên 
sườn, địch tấn công thẳng vào đại đội anh...  
 
VTH: Lúc này thì chắc anh chẳng sợ như hồi ở Trung Lăng nữa, phải 
không? 
 
VDN: Dĩ nhiên là cũng bình tĩnh hơn trưóc. Anh ra lệnh các trung đội 
trưởng cho binh sĩ nằm xuống, bên các mô đất dọc bờ sông, và nấp sau mấy 
bụi tre, bắn trả. Hai bên bắn nhau khoảng chừng nửa giờ. Anh dùng khẩu 
tiểu liên Thompson bắn mấy tên địch ở bên kia con sông đào, cách bụi tre 
chỗ anh và người lính cận vệ nằm khoảng mấy chục mét thôi. Rõ ràng anh 
thấy họ trong ống nhắm, qua lỗ chiếu môn,  nhưng chẳng biết có trúng người 
nào không... 
 
VTH: Rồi kết quả trận đánh như thế nào? 
 
VDN: Khi tiểu đoàn trưởng cho lệnh rút, anh cho đại đội lui về tuyến xuất 
phát. Trong lúc di chuyển, người lính cận vệ có lẽ muốn chạy cho nhanh, 
nên đã quăng ba lô của anh xuống ven ruộng. Cũng có thể anh ta vội quá, 
nên đánh rơi. Nhưng về tới đơn vị, kiểm lại, thì đại đội anh chỉ có vài người 
lính bị thương nhẹ thôi. Còn phía Việt Minh, khi bắt được chiếc ba lô của 
anh, bên trong có thư từ, vật dụng cá nhân, họ loan tin “đã giết được tên 
trung úy Nghiêm, đại đội trưởng Tiểu Đoàn Khinh Quân 711.” Tin dữ loan 
nhanh ! Mẹ ở quê nhà, nghe tin ấy, khóc hết nước mắt. Cả tuần sau, anh cả 
đến tận bộ chỉ huy tiểu đoàn anh hỏi thăm, biết anh Nghiêm còn sống, báo 
tin về Hoành Nha cho mẹ, mẹ mới thôi khóc thương anh! 
 
VTH: Tiểu đoàn trưởng của anh lúc ấy là ông nào? 
 
VDN: Đại úy Nguyễn Văn Hữu, người miền Nam, một cấp chỉ huy anh kính 
trọng. Ông tốt nghiệp Trường Võ Bị Saint Cyr. Về sau, ông là đại tá. 



 
VTH: Sau trận này, anh về đâu? 
 
VDN: Sau đó, anh đóng quân ở Tiểu Chủng Viện Phúc Nhạc, tỉnh Ninh 
Bình, rồi giữ đồn Yên Cư Hạ, trước khi đại đội chuyển về Phát Diệm, đóng 
quân ở Tân Mỹ. Cho đến tháng 6, năm 1954, đại đội anh được lệnh rút về 
Hải Phòng. Khi đoàn quân ra tới bờ sông Ngô Đồng, lên một tàu hải quân 
Pháp, thì máy bay Pháp tới bỏ bom, và thiêu hủy tất cả quân dụng, vũ khí, 
quân xa... còn lại bên trong đồn Tân Mỹ. Họ không muốn Việt Minh sử 
dụng các thứ ấy... 
 



Chương Bảy - Vũ Đức Nghiêm, Ngày Cưới, và Những 
Tháng Tù Quân 
 
Cuối tháng 6, 1954, tiểu đoàn Khinh Quân 711 về đóng ở dọc tỉnh lộ 39, gần 
làng Bần, nơi nổi tiếng về nghề làm tương, trên đường từ Hà nội đi Hưng 
Yên. Lúc này, tiểu đoàn trưởng là đại úy Mai Bắc Đẩu. Vũ Đức Nghiêm vẫn 
là đại đội trưởng. Thời gian này, anh bắt đầu viết những truyện ngắn, ghi lại 
cảm xúc của mình trên bước đường hành quân. Một trong những truyện 
ngắn đó là “Lòng Cha”, ghi lại câu chuyện thật, một chuyện thương tâm về 
người hạ sĩ trong đại đội của Vũ Đức Nghiêm. Anh hạ sĩ, tên là Hà, có đứa 
con trai lên bảy đang sống ở quê nhà với mẹ anh, vì mẹ đứa trẻ đã qua đời. 
Tất cả tình thương, anh dồn cho con mình. Số lương khiêm tốn của Hà chỉ 
vừa đủ để gửi về cho mẹ, nuôi bà và con trai anh thôi. Hà không đủ tiền mua 
đồ chơi cho con. Anh dự tính, trong lần về phép sắp tới, sẽ đem về cho thằng 
bé món quà đặc biệt. Dạo ấy, đã sắp ngưng bắn, nhưng phía Việt Minh hay 
cho du kích đến quấy phá gần nơi đóng quân của tiểu đoàn khinh quân 711. 
Một đêm, du kích Việt Minh đến gần đồn, quấy phá. Vũ Đức Nghiêm cho 
đơn vị súng cối bắn hỏa châu soi sáng cho binh sĩ thấy rõ mục tiêu tác xạ. 
Hạ sĩ Hà nhìn thấy một chiếc dù hoả châu rơi xuống hàng rào thép gai bao 
quanh nơi đóng quân. Anh mường tượng ra ánh mắt tươi vui của con trai anh 
khi nhìn thấy chiếc dù anh đem về. Anh hân hoan khi tưởng đến nụ cười 
rạng rỡ của thằng bé, lúc nó tung tăng chạy nhảy trong sân nhà anh, trên tay 
cầm chiếc dù. Khi gần sáng, tiếng súng đã dứt; Hà tiến lại gần hàng rào  thép 
gai, kiễng chân với lấy chiếc dù trắng móc trên đó. Một tiếng nổ vang lên. 
Hạ sĩ Hà chết ngay. Trên môi anh, dường như vẫn thoáng nở nụ cười hân 
hoan gặp lại đứa con thân yêu. Truyện ngắn “Lòng Cha” đã được đăng trên 
báo Quân Đội của Đệ Nhất Quân Khu. 
Cả gia đình tôi, trước đó vài tháng, đã từ Hoành Nha và Trung Linh lên Hà 
nội. Lúc ấy,  hội nghị Genève đang đến hồi kết thúc và bố tôi ở Hà nội biết 
trước việc đất nước có thể sắp chia đôi, và miền Bắc sẽ đặt dưới ách cộng 
sản. Nên bố tôi dặn anh cả tôi ở Trung Linh, bằng mọi giá, phải đưa mẹ và 
tất cả các em lên Hà nội. 
Bố tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp với Việt Minh rồi, nên ông không thể nào 
sống với họ được nữa. Trước đó hơn hai năm, nhân dịp Tết Nhâm Thìn 
(1952), bố tôi về quê thăm bà nội và chúng tôi. Trong lúc gia đình tôi đang 
vui vẻ trong ngày đầu xuân, một toán lính Việt Minh xông vào nhà, bắt bố 
tôi đi. Anh Vũ Đức Nghiêm, tối hôm ấy, cũng từ Trường Sĩ Quan Trừ Bị 
Nam Định về phép thăm nhà. Anh đang mặc áo lính, có cầu vai, của trường. 
Rất may, những người lính Việt Minh này chưa có dịp làm quen với bộ đồng 



phục của sinh viên Trường Sĩ Quan quân đội quốc gia. Có lẽ họ tưởng anh là 
học sinh thôi, nên chỉ cảnh cáo anh không được mặc áo có cầu vai. Họ trói 
bố, và bắt đi giam ở các trại tù lưu động quanh vùng Nam Định, suốt trong 
mười tháng. Rất có thể họ đã thủ tiêu ông, nếu quân đội quốc gia không tình 
cờ tấn công vào ngôi làng nơi ông đang bị giam giữ. Bộ đội Việt Minh và du 
kích trong làng này yếu thế, phải chạy trốn, bỏ lại bố tôi và một số viên chức 
xã cũng đã bị bắt cùng ngày với ông. Trong trận giao tranh này, bố tôi bị đạn 
lạc, gẫy tay phải, được đưa về Nam Định chữa trị, và sau đó, về Hà nội 
dưỡng thương... 
Mẹ tôi đưa anh chị em tôi đi trên chuyến ca nô từ Bùi Chu qua Cựa Gà, lên 
Nam Định. Việt Minh đã nới rộng vùng kiểm soát của họ. Qua khỏi Cựa Gà, 
một khúc sông nước xoáy, thường làm đắm ca nô, chúng tôi nghe tiếng súng 
bắn từ phía bờ sông bên tay phải. Toán lính Việt Minh trên bờ ra hiệu cho ca 
nô chúng tôi tấp vào. Họ lên lục soát, bắt mọi người mở tay nải, va ly, túi 
xách...cho họ khám. Trong lúc lục lạo trong va li của mẹ tôi, họ thấy hình 
anh Nghiêm chụp với anh Vũ Thức. Cả hai đều đeo lon đại uý ! Có cả ảnh 
anh Nghiêm chụp một mình, mặc quân phục, đề tặng mẹ tôi phía sau ảnh. 
Người chỉ huy toán lính Việt Minh hỏi mẹ tôi người trong ảnh là ai. Mẹ tôi 
nói thật đó là con trai của bà. Rất may, người chỉ huy cho mẹ tôi đi, sau khi 
đã căn dặn mẹ tôi phải về khuyên anh Nghiêm “đừng đi theo giặc nữa.” 
Từ Nam Định, chúng tôi tiếp tục đón xe về Hà nội, và tạm trú ở nhà chú ruột 
tôi, ông Vũ Quốc Ngọc, số 7 ngõ Phan Huy Chú. 
Tôi gặp chị dâu tương lai của tôi tại đây, ngày đầu tiên đặt chân đến Hà nội. 
Chị tôi là nữ sinh Trưng Vương, và là một trong những thiếu nữ đẹp nhất 
trường hồi ấy. Nước da trên khuôn mặt chị trắng hồng. Chị ôm lấy, và hôn 
lên má tôi. Tôi cảm thấy thoang thoảng mùi trứng gà. Về sau, tôi mới biết 
thời ấy, các thiếu nữ Hà nội bảo nhau dùng lòng trắng trứng gà bôi lên, cho 
da mặt được mịn màng. 
 
Cũng tại ngôi nhà này, ngày 18 tháng 7, năm 1954, Vũ Đức Nghiêm lập gia 
đình. 
Câu chuyện giữa anh em tôi tiếp tục.... 
 
VTH: Anh có xin phép về Hà nội làm đám cưới không? 
 
VDN: Không, anh chỉ giao đại đội lại cho anh đại đội phó, rồi lái xe Jeep về 
chuẩn bị đám cưới thôi. Thực ra, cũng chẳng chuẩn bị gì hết. Ngay cả bộ 
veston mặc trong nhà thờ, hôm cử hành hôn lễ, anh cũng mượn của chú 
Ngọc thôi, đâu có mua sắm gì! 
 



VTH: Nhưng trước khi rời tiểu đoàn, anh có trình với ông tiểu đoàn trưởng 
của anh không? 
 
VDN: Anh chỉ nói qua cho ông ấy biết là anh phải về Hà nội có việc rất cần 
thôi. Ông ấy khuyên anh đừng đi. Nhưng anh ba gai, cứ đi, bất cần kỷ luật 
quân đội... 
 
VTH: Đám cưới của anh, em có được dự. Ở nhà thờ Tin Lành Hàng Da. Chị 
mặc áo dài trắng, có lúp che mặt...Anh hớt tóc ngắn,  mặc bộ đồ veste mầu 
trắng rộng thùng thình...Có cả xe hoa, hiệu Vedette, chở cô dâu chú rể, từ 
nhà thờ tới chỗ đãi ăn... 
 
VDN: Tiệc cưới hơi sơ sài! Hình như không đủ thức ăn và nước ngọt để đãi 
khách... 
 
VTH: Đây là lần đầu tiên em dự một đám cưới trong gia đình mình. Hơn 
chín năm sau, mới có một đám cưới nữa. Rồi anh chị có trăng mật gì không? 
 
VDN: Chẳng có trăng mật gì hết. Chỉ một tuần sau đám cưới là anh chuẩn bị 
vào tù rồi! 
 

 



VTH: Xin anh kể tiếp... 
 
VDN: Cưới rồi, anh chị vẫn tạm trú ở nhà chú thím Ngọc. Một hôm, anh vừa 
mới thức dậy, thì có tiếng người gọi bên dưới. Từ trên gác nhìn xuống, anh 
thấy một người mặc đồng phục hiến binh đang chờ ở ngoài cổng. Anh mặc 
quần áo, xuống nhà, mới biết đó là anh Vũ Hùng Nghiên, một người bạn cũ 
ở Chu Văn An khi trước. Anh Nghiên đi khoá 6 Đà Lạt, lúc ấy cũng đang 
mang lon trung úy. Anh ấy bảo anh là thiếu tướng Vận, tư lệnh quân khu, 
muốn gặp anh. Anh hỏi lý do. Anh Nghiên cho biết, tiểu đoàn trưởng đã 
trình lên trên là anh “vắng mặt bất hợp pháp”, và anh sẽ phải thi hành lệnh 
phạt ba mươi củ! 
 
VTH: Rồi anh Nghiên có yêu cầu anh đi theo anh ấy không? 
 
VDN: Anh xuống nước, xin anh Nghiên để anh ở nhà chơi ít ngày nữa, rồi 
anh sẽ vào trại, thi hành lệnh phạt...Ba ngày sau, đúng theo lời hứa, anh trình 
diện ở trại hiến binh của anh Nghiên. Anh Nghiên cho hiến binh đưa anh vào 
Trại Ngọc Hà, nơi giam giữ những sĩ quan vi phạm kỷ luật. Vào đấy, anh 
gặp mấy sĩ quan cũng đang bị nhốt như anh. Có cả anh Phạm Quốc Thuần 
nữa... 
 
VTH: Anh Thuần vì sao mà bị nhốt? 
 
VDN: Anh ấy cũng bỏ đơn vị như anh, về Hà nội lấy vợ. Lúc đó, anh Thuần 
đã là đại úy tiểu đoàn trưởng rồi. 
 
VTH: Anh ở Trại Ngọc Hà bao lâu? 
 
VDN: Khoảng vài tuần thôi. Đến sáng ngày 6 tháng 8, một viên hiến binh 
vào gặp bọn anh. Anh ta nói là được lệnh đưa các sĩ quan ra phi trường Gia 
Lâm, lên máy bay vào Nam. Thế là anh được theo chuyến máy bay đặc biệt 
bay thẳng vào Saigon. Từ trên phi cơ, anh thấy Hà nội nhỏ xíu. Hồ Gươm 
trông y như chiếc gương soi mặt hình trái xoan; chỉ bé bằng lòng bàn tay 
mình thôi. 
 
VTH: Vào Saigon, họ nhốt các anh ở đâu? 
 
VDN: Ở An Ninh Quân Đội, trên đường Mạc Thiên Tích... 
 
VTH: Có phải chỗ này ở gần nhà thương Hồng Bàng không? 



 
VDN: Sao em biết? 
 
VTH: Sau khi cả nhà di cư vào Nam, ngày 18 tháng 8, trong lúc còn tạm trú 
ở trường Pétrus Ký, anh cả Uông, con rể bác Nghiêm Xuân Lan, có lái xe 
hơi đến, đón bố mẹ và em đi thăm anh vài lần. Rồi anh ở đây bao lâu? Anh 
có kỷ niệm nào đặc biệt ở trại giam này không? 
 
VDN: Anh nhớ ông sĩ quan trông coi trại giam là một thiếu tá. Lúc ấy, mang 
lon thiếu tá, bốn vạch vàng trên cầu vai, coi như lớn lắm rồi. Mỗi buổi sáng, 
khi thiếu tá trưởng trại đến, binh sĩ trong đơn vị phải xếp hàng đón ông ta. 
Hôm bọn anh mới đến trại này, ông thiếu tá bảo anh Thuần “Anh bị casser 
galon (nghĩa là bị giáng cấp) rồi!” Anh Thuần mượn cây kéo, cắt bỏ một một 
vạch vàng trên cầu vai... 
 
VTH: Riêng với anh, thì ông thiếu tá đối xử ra sao? 
 
VDN: Phải nói ông ta rất tử tế. Biết anh vừa lập  gia đình được một tháng, 
ông ta còn cho phép anh về thăm nhà đôi lần nữa. Tình cờ, sau 1975, cả ông 
ta và anh cùng ở tù chung một trại. Lúc ấy, hơn ba mươi năm ở trong quân 
đội, ông ta cũng chỉ mới lên trung tá thôi. 
 
VTH: Sau khi ở trại kỷ luật An Ninh Quân Đội, anh còn chuyển đi đâu 
không? 
 
VDN: Không, anh ở đây hơn hai tháng nữa, thì đầu tháng 11, anh được 
thuyên chuyển ra Phú Quốc... 
 
 



Chương Tám - Tháng Ngày Phú Quốc, Với Vũ Đức Nghiêm 
 
Sau tết Ất Mùi, 1955, tôi được gửi ra Phú Quốc ở với anh chị Vũ Đức 
Nghiêm. Chẳng biết có phải bố mẹ tôi dạo ấy không đủ tiền nuôi tôi, hay hai 
cụ thấy tôi là con út, ở nhà được nuông chiều quá, có thể sẽ “hư” đi. Nên 
sau khi gửi chị Vũ Bạch Cúc, chị thứ chín của tôi, xuống Vĩnh Long ăn học 
ở nhà anh chị cả, bố mẹ giao tôi cho anh chị Nghiêm nuôi dạy. 
Chắc chắn bố mẹ và các anh chị tôi không khỏi ngạc nhiên khi thấy tôi, đứa 
bé từ lúc mới sinh chưa hề xa mẹ lâu ngày bao giờ, vâng lời ngay. 
 
Có lẽ nghe nói Phú Quốc là một hòn đảo, có biển xanh bao bọc, tôi nôn nóng 
muốn đến nơi, xem nước biển xanh như thế nàơ, vì tôi chưa bao giờ thấy 
biển cả.  
Khi đó, tôi đang theo học lớp tư, trường tiểu học Trương Minh Giảng; hiệu 
trưởng là thầy Nguyễn Văn Ưu, khoảng năm mươi tuổi, tóc hớt ngắn, lúc 
nào cũng ngậm ống vố. Khi ứng cử dân biểu, thầy  lấy dấu hiệu tranh cử là 
chiếc ống vố!  
 
Giữa năm lớp tư, tôi ra Phú Quốc sống với anh chị Nghiêm. Anh Nghiêm 
không về Saigon đón tôi được, nên nhờ bạn anh, thiếu úy Nguyễn Kim Sơn, 
đưa tôi ra. Sáng sớm hôm ấy, mẹ tôi chuẩn bị vài bộ quần áo, mấy cuốn vở, 
và cây bút ngòi lá tre cho tôi. Tất cả dồn vào trong một túi vải  có quai đeo 
trên vai. Mẹ tôi bịn rịn, nước mắt lưng tròng, nhét vào tay tôi mấy chục bạc 
lẻ. khẽ nói “Mẹ cho con ăn quà!” 
Ở nhà, rất ít khi mẹ cho chúng tôi tiền ăn quà vặt. Bà thường hay nói “No 
cơm tẻ, vỏ vẻ mọi sự”, và bắt chúng tôi ăn cơm nhà cho no bữa; ra đường 
thấy quà vặt, không thèm nữa. 
 
  
Bữa nay, bà cho tôi tiền tiêu vặt, thật là chuyện lạ. Riêng tôi, nơn nao với 
chuyến đi xa lần đầu tiên trong đời chẳng có mẹ bên cạnh, tôi không khóc 
lóc đòi ở lại, mà thản nhiên chào bố mẹ, theo thiếu úy Sơn bước ra đường. 
 
Thiếu úy Sơn khoảng ngoài hai mươi tuổi, cao và gầy. Ông đưa tôi ra phi 
trường Tân Sơn Nhất bằng taxi.   
Tới phi trường, hãy còn sớm, ông ngồi ở ghế dài hút thuốc, bảo tôi muốn 
dạo chơi, thì đi loanh quanh một lát, đừng chạy đâu xa.   
Tôi lang thang qua một bar bán rượu và nước ngọt. Người bồi thắt nơ đen 
đứng sau quầy; lác đác bên trong có vài người Pháp đang ngồi. Tôi mạnh 
dạn bước vào quán, leo lên chiếc ghế cao, không có lưng dựa, và bảo người 



bồi lấy cho mình chai crème soda nằm trên kệ sát tường.  Chai nước ngọt 
này, lúc còn ở nhà với bố mẹ, tôi chỉ mới thấy trên xe đậu đỏ bánh lọc của 
ông Tầu bên kia đường, chứ chưa bao giờ có dịp uống thử.  Nay rủng rỉnh 
mấy chục bạc trong túi, tôi làm sang gọi uống, không cần hỏi giá tiền.  
Mùi vị thơm ngon của chất nước mầu vàng đậm, cho đến giờ, tôi vẫn còn 
nhớ. Nhưng đến lúc trả tiền, tôi mới biết mình dại dột! Chai crème soda đã 
ngốn mất gần một nửa số tiền mẹ cho tôi. Đây là bài học đầu tiên tôi sẽ ghi 
nhớ về cái tật hay hứng bất tử của mình. 
 
Chiếc máy bay hai cánh quạt chở chúng tôi giống y như chiếc phi cơ đã đưa 
gia đình tôi từ Hà nội vào Saigon mấy tháng trước. Về sau, tôi mới biết đó là 
chiếc C-47.  
Sau hơn một giờ bay, phi cơ hạ cánh xuống phi trường Dương Đông.  
Anh Nghiêm đang chờ chúng tôi bên chiếc xe Jeep đậu gần cầu thang máy 
bay. 
Phi trường chẳng có gì ngòai vài dãy nhà nhỏ. Điều gợi trí tò mò của tôi là 
chiếc phao vải gắn trên ngọn một cây cột. Tôi hỏi, và anh tôi giải thích chiếc 
phao đó cho phi công biết gió thổi chiều nào, để họ hạ cánh dễ dàng hơn. 
Anh Nghiêm lái xe chở chúng tôi về tiểu khu, ở Dương Đông.   
Trên đường, xe chạy ngang cây cầu nhỏ bắc ngang con sông.  Tôi reo lên 
thích thú khi nhìn nước sông mầu xanh đậm. Tôi hỏi, và anh tôi giải thích 
mầu nước sông xanh như thế, vì chỗ ấy giáp biển. Tôi nôn nao mong được 
thấy biển, vì từ khi mới sanh, tôi chưa biết biển như thế nào. 
 
Anh chị tôi ở trong một gian nhà gạch mái ngói cũ kỹ. Gian nhà ở ngòai 
cùng. Bên cạnh chúng tôi là nhà hai trung úy Phạm Quốc Thuần và Huỳnh 
Văn Sang (về sau, ông Thuần lên trung tướng, là tư lệnh sư đòan 5 và Chỉ 
Huy Trưởng Trường Sĩ Quan Thủ Đức). 
 
Buổi chiều, anh chị Nghiêm dẫn tôi ra biển. Từ nhà, chúng tôi vượt qua vài 
cổng nhỏ giữa mấy lớp rào kẽm gai, đi ngang khu đồi cát rải rác những nấm 
mộ, qua căn nhà nhỏ của Thiếu úy Sơn, bên ngòai tiểu khu, là đã thấy biển 
xanh bên dưới.  Bãi biển Dương Đông, năm mươi năm trước, sạch vô cùng! 
Cát mịn xen lẫn vô số vỏ ốc đủ mầu nhỏ hơn móng tay út của tôi. Bên trái và 
bên phải tôi, xa xa, những tảng đá nhô lên bên trên mặt biển. Nước biển 
trong và ấm áp. Gió biển thơm, mát rượi. Lần đầu tiên được thấy biển, được 
ngâm mình trong nước biển, tôi thích thú lắm, cứ muốn ở chơi mãi. Tôi nhặt 
những vỏ sò, để dành đem tặng bạn bè ở Saigon. 
 



Anh chị Nghiêm cho tôi ngủ trên chiếc giường sắt kê sát cửa sổ. Cửa không 
có chấn song. Bên ngòai cửa sổ là một hàng hiên đã cũ lắm. Từ cửa sổ, tôi 
có thể nhìn thấy những lớp kẽm gai, và xa hơn, lác đác mấy nếp nhà tiêu 
điều, bụi bặm.  
 
Buổi tối đầu tiên, cửa sổ đóng lại; tôi nằm trằn trọc, nghe tiếng cắc kè kêu 
não nuột, nước mắt trào ra vì nhớ mẹ, lâu lắm mới ngủ được.  
 
      * 
     *  * 
Sáng hôm sau, anh Nghiêm đưa tôi đến trường xin học. Trên đường, anh ghé 
mua cho tôi ổ bánh mì kẹp phô-ma. Anh không dẫn tôi vào văn phòng hiệu 
trưởng, nhưng đến thẳng lớp tư, giao tôi cho cô giáo. 
 
Cô giáo tôi là Cô Tuyến. Tôi khơng biết cô họ gì, tên lót là gì. Tôi chỉ nhớ 
cô khoảng 20 tuổi, nhỏ nhắn, mái tóc dài, và đôi mắt tròn to, giọng nói dịu 
dàng. 
 
Trường tiểu học Dương Đông nằm trên ngọn đồi nhỏ. Mấy căn phòng mái 
tôn, đất nện, dùng làm lớp học được dựng trên nền đắp cao hơn sân trường.   
Cô giáo dẫn tôi vào lớp, cho tôi ngồi bàn đầu. Ở đây, bàn ghế, bảng đen đều 
cũ kỹ. Lớp tôi có khoảng ba mươi học sinh, hầu hết đều lớn con hơn tôi.   
Trong lúc tất cả các bạn đều nói giọng miền Nam, tôi là đứa Bắc kỳ duy nhất 
trong lớp.   
Sau buổi học đầu tiên còn bỡ ngỡ, tôi bắt đầu dạn dĩ, giơ tay trả lời mỗi khi 
cô giáo hỏi.   
Chẳng biết có phải vì trình độ học sinh ngòai đảo thấp hơn trong đất liền 
không, hay vì lý do nào, mà phần lớn những câu cô giáo hỏi, câu nào các 
bạn không biết, tôi đều trả lời được hết. Chính tả, hầu như tôi không có lỗi 
nào. Bài học thuộc lòng, tôi chỉ đọc vài lần là thuộc. Môn tóan pháp, cô vừa 
viết xong đề lên bảng đen, tôi đã biết cách giải. Cơ giáo chú ý đặc biệt đến 
tôi, cho tôi lên Bảng Danh Dự đều đều. Có lẽ đây là thời kỳ huy hòang nhất 
trong cuộc đời đi học của tôi. Từ đó trở về sau, tuy tôi có xuất sắc một vài 
môn học, trong một vài lớp, nhưng không bao giờ tôi còn được hưởng niềm 
vinh dự lớn lao như thời gian ở trường tiểu học Dương Đông, trên đảo Phú 
Quốc. 
 
Nguyễn Văn Trắng là người bạn to con, ngồi bên cạnh tôi, có lẽ lớn hơn tôi 
vài ba tuổi.  



Trắng là con trai một ông thượng sĩ trong tiểu khu. Mẹ anh bán xôi ở chợ. 
Thỉnh thoảng, anh đem xôi bắp, hoặc xôi mầu vàng rắc muối đậu, gói trong 
bánh tráng mềm, cho tôi ăn. Thường thường, làm bài xong, trong lúc chờ cô 
giáo chấm điểm, tôi không bao giờ gấp vở lại, nhưng luôn luôn để nhích 
cuốn vở sang bên cạnh, để Trắng muốn xem, thì cứ xem thoải mái.Cuối niên 
học đó, tôi được lãnh phần thưởng, và được lên lớp ba, sau khi về Saigon 
chơi trong mấy tháng hè. Lúc trở lại Phú Quốc, tôi mua một hộp nhãn vở 
làm quà cho Trắng và các bạn, vì ở ngòai đảo, nhãn vở rất đắt. 
 
Vào niên học, tôi vẫn ngồi bên cạnh Trắng. Đôi lúc tan học, anh rủ tôi về 
nhà chơi. Nhà anh bằng gỗ, làm giống kiểu nhà sàn của người Miên, phải 
bước vài bậc thang mới lên tới sàn nhà. Nhưng tôi không bao giờ dám ở chơi 
lâu, vì về đến nhà, tôi còn phải làm bài, và học thêm tiếng Pháp, anh chị 
Nghiêm dạy tôi, theo cuốn sách vỡ lòng bố tôi gửi ra. 
 
Tôi không có bạn chơi đùa, vì chỗ tôi ở giống như một thứ cư xá sĩ quan; rất 
yên tĩnh, và biệt lập với khu gia đình binh sĩ.   
Tại khu vực dành cho binh sĩ và gia đình, sinh hoạt chộn rộn hơn, nhất là khi 
những chiếc xe GMC chở lính hành quân trong rừng trở về. Tôi thấy các 
binh sĩ chia nhau những con khỉ, và heo rừng họ săn được trong chuyến 
hành quân. Những bếp lửa được nhóm lên ngay sân trại. Họ nấu nướng, ăn 
nhậu tưng bừng cho đến khuya. 
 
Ngòai anh Trắng, người bạn hàng xóm duy nhất của tôi là cô em gái Trung 
úy Sang. Cô ta tên là Lan, hay Lang, tôi khơng dám chắc. Nhưng có điều 
chắc chắn là cô bạn và tôi đã cãi nhau kịch liệt, khi cô ta bảo tên cô ta là hoa 
lan, viết tên cô ta phải thêm "g", trong lúc tôi nhất định cho rằng chỉ khoai 
lang mới có "g" thôi.  Một lần khác, tôi bực mình khi cô Lan nhận xét "cái 
tiếng Bắc kỳ mày nói, sao nghe kỳ cục quá!"  Tuy vậy, mỗi khi có đồ ăn, cô 
Lan hay đem ra chia cho tôi. Có lần, cô cầm một múi sầu riêng chín, đưa cho 
tôi. Lúc ấy, chưa biết ăn sầu riêng, nên tôi từ chối, và còn nói "Mày ăn cái gì 
thối quá vậy?" 
 
Thời gian gần một năm tôi ở Phú Quốc trôi đi êm đềm trong tình thương của 
anh chị tôi, tình bạn thân thiết của anh Trắng và cô Lan hàng xóm, cùng sự 
chăm sóc đặc biệt của cô giáo Tuyến (Niên khóa sau, lên lớp ba, tôi tiếp tục 
học với cô mấy tháng nữa).  Anh chị Nghiêm kèm thêm cho tôi tiếng Pháp 
và những bài tập ở nhà. Anh tôi dạy tôi cách xem đồng hồ, và tôi coi anh 
như cuốn Bách Khoa Tự Điển, cái gì khơng biết, tôi đều hỏi anh.  Lúc đó, tôi 
đâu bao giờ nghĩ anh tôi chỉ mới có 25 tuổi! 



 
Anh  tôi có một người "tà-lọt" tên là Sắc. Anh Sắc là một binh sĩ địa phương 
được "biệt phái" như một thứ "cần vụ", giúp việc cho sĩ quan.  Công việc 
của anh là đi chợ, nấu ăn, làm việc nhà cho trung úy Nghiêm; đặc biệt những 
lúc chị Nghiêm không có mặt ngồi đảo.  Sắc ngòai hai mươi tuổi, có vợ. Anh 
ta thường cho vợ đến làm các việc vặt vãnh, còn anh thì ngồi chơi, hút 
thuốc. Không có việc gì làm, Sắc nghĩ ra chuyện nghịch ngợm cho qua thì 
giờ. Một hôm, anh chị tôi đi đâu vắng; ở nhà chỉ có tôi và Sắc. Sắc lừa cho 
tôi vào căn bếp phía sau nhà, rồi chạy ra, đóng chặt cửa lại, gài chốt bên 
ngòai, nhốt tôi trong căn bếp tối tăm đó.  Trong khi tôi đập cửa, đòi ra, Sắc ở 
bên ngòai cười khóai trá, nói vọng vào: 
 
"Đời mày lúa rồi, con ơi!" 
 
Tôi bị một phen hoảng sợ. Một lúc lâu sau, Sắc mới mở cửa cho tôi ra.  Chờ 
anh Nghiêm về, tôi mách lại. Anh tôi gọi Sắc đến, rầy la, và cấm không cho 
hắn tái diễn cái trò đùa ác ôn ấy nữa. 
 
Kỷ niệm đặc biệt tôi còn nhớ về cô giáo Tuyến, trước ngày tôi rời đảo, là 
một buổi chiều, tôi đang ở trong lớp thì lên cơn chóng mặt, và nôn thốc tháo, 
ngay tại chỗ ngồi. Biết tôi bệnh, cô lấy dầu cù là xoa cho tôi, xếp vở tôi vào 
cặp, cho tôi về, và còn đi với tôi một quãng, cho đến khi tôi gần vào tới vòng 
rào tiểu khu, cô mới trở về lớp. 
 
      * 
     *  * 
 
Mấy mươi năm trôi qua, tôi vẫn giữ hình ảnh cô giáo Tuyến với mái tóc dài, 
đôi mắt to, và giọng nói miền Nam dịu dàng.  
 
Mười năm trước, tôi gặp anh Võ, một anh bạn quê ở Phú Quốc. Anh nguyên 
là phi công C-130, sang Mỹ từ 1975. Tôi mừng rỡ, hỏi thăm anh về Dương 
Đông, về An Thới, về ngôi chợ nhỏ ở bên kia cây cầu nước xanh biếc...  Anh 
nói, thuở nhỏ, cũng học trường tiểu học Dương Đông, tuy không học với cô 
Tuyến, nhưng biết chắc chắn cô còn ở trường lúc anh đang học. Lớn lên, 
xong trung học, anh gia nhập Không Quân ngay, nên từ đó ít về lại đảo. Anh 
cho biết cô giáo tôi có thể đã sang Mỹ, vì gia đình cô làm chủ một vựa nước 
mắm nổi tiếng ở đảo. Sau 75, đại gia đình này đã vượt biên. Anh bạn còn nói 
gia đình anh cũng có họ xa gần với một thành viên của gia đình cô Tuyến.  
Từ đó, cứ mỗi lần gặp anh bạn, tôi đều hỏi thăm anh, xem người bà con anh 



có liên lạc được với gia đình cô không. Suốt mười năm, tôi cứ hỏi, và câu trả 
lời vẫn là “chưa liên lạc được!” 
 
      * 
     *  * 
 
Ngày 8 tháng 3, 2003, tôi đáp máy bay của Hàng Không Quốc Gia VN ra 
Phú Quốc. 
 
Đã đúng 48 năm, kể từ lần đầu tiên tôi đến đảo! 
Thuở ấy, tôi chỉ là một đứa bé gầy ốm, tâm hồn trong trắng. Bây giờ, bước 
xuống phi trường là một người đang đi vào mùa Thu cuộc đời, tim óc dạn 
dày khổ ải. 
 
Em Tín, người hướng dẫn, đón tôi bằng chiếc van 7 chỗ của Saigon 
Tours.Xe đưa tôi về khách sạn, bên bờ biển. Trên đường, tôi cố tìm lại một 
dấu vết quen thuộc ngày nào, nhưng không thể. Phú Quốc đã thay đổi nhiều 
quá! Từ số dân khoảng 1 ngàn người năm 1955, hiện nay đang có khoảng 
100 ngàn người sinh sống trên đảo. 
 
Sau khi nghỉ ngơi và dùng bữa trưa, chúng tôi lên xe, và được Tín đưa đi 
thăm khu rừng nguyên sinh, phía Bắc đảo, viếng đền thờ anh hùng Nguyễn 
Trung Trực tại Gành Dầu. Từ bờ biển cực Bắc đảo, chúng tôi có thể nhìn 
thấy một phần đất nước Kampuchia, cách đó một vùng biển nhỏ.  Sáng hôm 
sau, tôi nhờ Tín đưa tôi ra khu bãi biển, nơi anh chị Nghiêm thường cho tôi 
đi tắm hồi xưa. Khu vực này ở phía Bắc, chỉ cách khách sạn nơi tôi ở khoảng 
1 km.  Tôi nhận ra Dinh Cậu, nơi thờ một vị thần của đảo. Bên tay trái Dinh, 
về phía biển, mấy mỏm đá chồng lên nhau giống như đầu một con cá sấu, 
vẫn còn đó.  Từ bãi biển nhìn sang bên phải, bên trái, tôi nhận ra được vị trí 
những mỏm đá, nơi anh tôi hay dùng mũi dao, cạy những con hào, ăn sống 
với muối chanh. 
 
Bãi cát mịn đầy vỏ sò ngày nào không còn được tinh sạch như xưa. Một 
đường rãnh nhỏ, dường như chứa nước thải, từ trên bờ cao rỉ dần xuống bãi 
biển. Vỏ bao nylon, rác rến các loại vứt bừa bãi bên bờ cỏ. Trên đồi cát 
hoang vu thuở nào anh chị Vũ Đức Nghiêm và tôi đã đi qua, nhà cửa, khách 
sạn, và một số cơ sở chính quyền đã mọc lên, thay thế những lùm cây, bụi 
cỏ, cùng căn nhà nhỏ lẻ loi của thiếu úy Sơn. 



Từ chỗ tôi đứng nhìn xuống phiá Nam, rải rác mấy khu nghỉ mát nằm lẫn 
trong hàng cây cao, cạnh những gốc dừa. Trước đây, chỗ đó hoàn toàn là bãi 
biển trống không. 
 
Tôi nhờ Tín đưa đến trường tiểu học Dương Đông. Vào văn phòng, tôi được 
hiệu phó Phùng Nhật Vũ tiếp. Anh Vũ là một nhà giáo chưa đến 40 tuổi. Các 
giáo viên tôi gặp hôm ấy, đa số cũng chỉ trên dưới 30. Tôi tự giới thiệu mình 
là học sinh của trường cách đây gần 50 năm, và nhờ họ cho biết tin tức cô 
giáo Tuyến của tôi. Thật khó cho những giáo viên trẻ này, vì họ cũng mới 
vào nghề trên dưới mười năm thôi. 
 
Tôi được đưa vào thăm một lớp học. Các cháu học sinh trật tự, lễ phép, ăn 
mặc sạch sẽ. Tôi cho các cháu biết, tôi đã học ở trường tiểu học Dương 
Đông, cách đây gần 50 năm. Tôi thóang thấy một vài cháu lắc đầu, le lưỡi. 
Nhìn những khuôn mặt hồn nhiên thơ ngây đó, tôi bồi hồi nhớ lại mình thuở 
nào.  Tôi được biết ngôi trường tiểu học hiện nay, xây dựng bên cạnh đình 
thần Dương Đông, cách đây khoảng 30 năm, là trường mới. Còn ngôi trường 
tôi học thuở xưa, hiện nay không còn nữa. Một trường mẫu giáo đã được xây 
lên tại chỗ đó rồi.  Anh hiệu phó Vũ và các giáo viên hỏi nhau, nhưng không 
ai có thể cho tôi biết chi tiết nào về cô giáo tôi cả. Hơi thất vọng, tôi đề nghị 
anh Vũ cho tôi tặng nhà trường một số tiền, để trồng một cây, hoặc một  
khóm hoa tưởng nhớ cô giáo lớp tư của tôi.  Anh lấy cuốn sổ lưu niệm cho 
tôi viết vào mấy dòng cảm tưởng, và cũng là một cách ghi nhận món quà cuả 
tôi. 
 
Rời trường tiểu học, chúng tôi đi xuống bãi biển phía Nam đảo.   
Tôi đã từng ghé qua nhiều bãi biển, nhưng phải nói, bãi biển này và bãi biển 
Cam Ranh là hai bãi đẹp nhất, sạch nhất.  Chắc chắn, Waikiki của Hawaii 
không thể so sánh được. 
 
Biển xanh ngắt. Sóng nhẹ. Buổi sáng nắng ấm. Tôi ở trần, dạo trên bãi biển, 
gặp một  trung niên đang mua ốc. Đây là lọai ốc rất lạ, miếng mày trên 
miệng ốc dày, mầu xanh có vân, trông y như một viên đá qúy.  Một giờ sau, 
tắm biển xong, trở về chỗ mắc võng, tôi gặp lại người đàn ông ban nãy. Anh 
đang ngồi thưởng thức món ốc luộc với ba người bạn, sát bên chỗ tôi nằm. 
Thấy tôi tỏ ý thích miếng mày ốc, anh mời tôi qua bàn ngồi chơi, và cho tôi 
một ít.  Nhìn hình xâm lạ trên ngực tôi, các anh tò mò hỏi lai lịch. Chỉ trong 
vòng năm mười phút, chúng tôi coi như quen biết nhau, vì cùng ra trường 
trước 1975, và đã có thời gian phục vụ trong chính quyền VNCH. 
 



Hai anh Ngô Văn Đắc và Nguyễn Phước Huệ tốt nghiệp QGHC Khóa 17; 
anh Trần Minh Sang, Công Chánh Khóa 11, và anh Lê Văn Tịnh, Ngân 
Hàng Phát Triển Nông Nghiệp.  Các anh mời tôi ly rượu nếp than, và chúng 
tôi nói chuyện về gia đình, công việc hiện nay. Các anh là những người bạn 
thân, lâu lâu gặp nhau một lần.  Khi tôi cho các anh biết tôi ra Phú Quốc 
chơi, thăm lại nơi tôi đã sống hồi 1955, và tìm kiếm cô giáo cũ, nhưng 
không thành cơng, chợt có tiếng một anh lớn tuổi ngồi gần đó: 
 
-Tôi biết cô giáo anh. 
 
Tôi quay lại nhìn. Anh này ngòai năm mươi, dáng vẻ phong trần, khắc 
khổ.Được biết, anh tên là Danh, người địa phương. Trước đây, anh Danh 
cũng học trường tiểu học Dương Đông. Lớn lên, anh làm giáo viên. Nay anh 
đã về hưu, và kiếm thêm thu nhập bằng nghề chạy xe ôm. Thì ra, anh là một 
trong những người đã đưa bốn anh bạn mới của tôi ra bãi biển chơi. 
 
Tôi gọi em Tín, người hướng dẫn du lịch, để anh Ba Danh chỉ chỗ hỏi thăm 
cô giáo của tôi.  Buổi chiều, về lại Dương Đơng, sau khi dừng xe hỏi thăm 
vài chỗ, Tín đưa tôi đến trước một căn nhà sàn thấp ở khu vực xa chợ.  Một 
bà cụ già ra mở cửa.  Khi nghe chúng tôi hỏi thăm về cô giáo Tuyến, bà cụ 
lắc đầu, nói không có ở đây, và chỉ cho chúng tôi sang một căn nhà gần đó. 
Căn nhà này nằm dưới một gốc cây da khổng lồ, gian bên trong kê hai bàn 
bi-da cho thuê.  Một phụ nữ ốm yếu, khoảng gần thất tuần, bước ra tiếp 
chúng tôi với thái độ rất e dè. Tôi xưng tên, và cho bà biết mục đích. Tôi 
cũng ngờ ngợ, không biết đây có phải là cô giáo của mình chăng, nên đã 
nghĩ ra hai câu để thử bà. 
 
Trước hết, tôi hỏi bà có dạy lớp tư năm 1955 không. Bà cho biết, năm 1955, 
bà mới ra trường, ông hiệu trưởng xếp cho bà dạy lớp năm. Tôi hỏi tiếp câu 
thứ nhì, mà tôi biết chắc chắn, chỉ có cô giáo tôi mới trả lời được.  Tôi hỏi bà 
có biết thiếu tá TVĐ và trung úy Vũ Đức Nghiêm không. Bà lắc đầu, và tôi 
biết chắc chắn, bà không phải là cô Tuyến rồi.  Khi tôi nhắc lại lời anh Võ, 
rằng cô giáo Tuyến là con gái của ông bà chủ hãng nước mắm NP, người 
phụ nữ nói ngay: "Tôi mới là con gái của ông bà chủ NP". 
 
Bà cho tôi biết, bà là cô giáo Lê Ánh Tuyết, và cô Tuyến là đồng nghiệp của 
bà.  Thì ra, anh bạn Võ của tôi nhớ lộn tên hai cô giáo Tuyết và Tuyến. Bà 
cụ già ở căn nhà sàn cũng nghe lộn Tuyến thành ra Tuyết, nên mới chỉ cho 
tôi sang nhà bên kia. 
 



Thực ra, căn nhà sàn đó chính là nơi cô giáo Tuyến của tôi đã cư ngụ năm 
1955. Bà cụ già là vợ của một người anh họ đã qua đời của cô Tuyến.   
Cô giáo Lê Ánh Tuyết cho tôi biết cô Tuyến hiện đang sống ở Saigon, và 
thỉnh thoảng đi Saigon, cô Ánh Tuyết cũng ghé thăm cô giáo tôi.  Khi tôi 
ngỏ ý xin địa chỉ, cô hơi ngần ngại. Biết cô lo lắng, tôi vội nói, tôi xin để địa 
chỉ và số điện thọai của tôi ở Saigon, rồi khi thuận tiện, xin cô báo cho cô 
Tuyến biết.  Lúc tôi đứng dậy từ giã, chắc cô đã hiểu được lòng thành của 
tôi, nên bảo tôi ngồi chờ một lát, để cô sang bên nhà người bà con cô Tuyến, 
lấy địa chỉ cho tôi.  Cô đi một lát, trở về, và cho tôi số điện thọai, cùng địa 
chỉ cô Tuyến.   
 
      * 
     *  * 
 
Sáng hôm sau, từ phi trường Phú Quốc, tôi gọi điện thọai cho cô giáo Tuyến, 
hẹn gặp cô ngay buổi chiều hôm đó. 
 
Khi chạy xe Honda vào tới nhà cô, trong con hẻm khu Bàn Cờ, thấy một bà 
cụ nhỏ nhắn, tóc bạc, trong bộ bà ba lụa trắng ra mở cửa, tôi biết ngay là cô. 
 
Trong gần hai tiếng đồng hồ sau đó, thầy trò chúng tôi ôn lại những đoạn đời 
đã qua. Cô chỉ mơ hồ nhớ đã từng có đứa học trò duy nhất nói giọng Bắc. 
Cô nhớ rất kỹ trung úy Vũ Đức Nghiêm và thiếu tá TVĐ. Cô nhớ có lần 
được anh Nghiêm cho đi nhờ xe Jeep. Đặc biệt, thiếu tá TVĐ, là người, 
trong một thời gian, đã theo đuổi cô rất sát. Thuở ấy, chúa đảo là trung tá 
Nguyễn Ngọc Lễ (về sau lên trung tướng); thiếu tá TVĐ là người có quyền 
thế thứ nhì trên đảo. Ông tìm mọi cách để chinh phục người đẹp (lúc đó, cô 
giáo tôi mới ngòai hai mươi), nhưng không thành công. Tôi hỏi vì sao cô 
không bằng lòng, cô tôi cho biết khi ấy ba cô đã qua đời, cô có bổn phận 
nuôi mẹ và hai em, nên khơng thể bước chân vào một cuộc phiêu lưu với 
một người lớn hơn cô nhiều tuổi, và đã có gia đình.  
 
Thiếu tá TVĐ, sau đó, lấy một thiếu nữ vốn là học trò của cô Tuyến. Rồi 
ông rời đảo, thăng cấp đại tá, làm giám đốc trung tâm cải huấn. Khi anh Vũ 
Đức Nghiêm đi tù VC, anh ở chung trại với đại tá Đ., lúc ấy đã già yếu, bị 
mù, điếc, và sắp qua đời. Anh Nghiêm đến bệnh xá thăm nhà văn Duy Lam 
và gặp đại tá Đ. ở đó. Vì ông không nghe và không thấy được, anh Nghiêm 
phải nói chuyện bằng cách viết vào lòng bàn tay ông. Anh tự giới thiệu, và 
ông nhớ là anh đã từng làm việc dưới quyền ông. Ông nói với anh Nghiêm, 
bạn học của ông là tổng thống Mitterand của Pháp sẽ can thiệp cho ông về, 



và trong chính phủ mới, ông sẽ là tổng trưởng quốc phòng. Khi anh Nghiêm 
từ giã, đại tá Đ. còn dặn dò anh bằng tiếng Pháp: "It ne faut pas se courber 
devant les communistes!" (Không được cúi đầu trước cộng sản!)  Đại tá Đ. 
chết trong tù, ở trại Xuân Phước, tính đến nay đã hơn 20 năm. 
 
Cô giáo tôi xác nhận, dù theo đuổi cô ráo riết, ông Đ. không bao giờ dùng 
quyền thế để ép buộc cô.  Sau khi ông Đ. rời khỏi đảo, một số giới chức an 
ninh VNCH ở đảo Phú Quốc, có thể vì theo đuổi, chọc ghẹo cô không được, 
đã tìm cách hãm hại cô. Họ bắt một số người tình nghi VC, ép những người 
này phải khai cô có liên hệ với VC, để lấy cớ bắt giam cô.  Để trốn tránh sự 
xách nhiễu của những kẻ mưu hại mình, năm 1962, cô Tuyến xin đổi về 
Saigon, và cô đã dạy học ở trường tiểu học Bàn Cờ thêm hai mươi sáu năm 
nữa, cho đến lúc về hưu.  Cô hiện sống với người em gái. Hằng ngày, cô 
ngồi thiền và tụng kinh Phật.  
 
Tôi được biết cô bắt đầu ăn chay trường từ 1962, năm thân mẫu cô qua đời.  
Khi nghe tôi hỏi cô lập gia đình năm nào, cô cười, cho biết những năm còn 
trẻ, cô không nghĩ đến chuyện đó, vì phải lo cho mẹ và hai em. Những năm 
tiếp theo, mẹ qua đời, thì lo cho hai em. Sau 75, em trai cô, trung úy Nguyễn 
Kim Quang, khóa 23 Thủ Ðức, đi tù CS. Trong 7 năm anh Quang ở trong tù, 
cô vất vả thăm nuôi em, đâu còn thì giờ nghĩ đến bản thân mình nữa. 
 
      * 
     *  * 
 
Trước ngày rời VN, tôi chở vợ tôi đến thăm cô. Nhìn cô và vợ tôi thân mật 
nắm tay nhau trò chuyện, lòng tôi tràn ngập niềm vui khó tả. Tôi phóng lớn 
tấm ảnh chụp chung với cô, ghi lên lời đề tặng thân kính, lồng trong khung, 
đem lại tặng cô. Biếu cô chút hiện kim, cô nhất định không nhận. Cô chỉ 
nhận mấy chai dầu xanh, cho tôi vui lòng. 
 
Chai nước mắm Phú Quốc nguyên chất cô cho, tôi để trên bàn ăn, thỉnh 
thoảng rắc một vài giọt lên chén cơm nóng. 
 
Buổi tối, giờ ăn cơm, nhìn chai nước mắm Phú Quốc, tôi nhớ đến cô giáo 
Tuyến của tôi. Mỗi ngày.                                                              

 



Chương Chín - Những Bước Thăng Trầm 
 
Sau hơn một năm ở Phú Quốc, vào tháng 4/ 1956 Vũ Đức Nghiêm được 
lệnh thuyên chuyển đến đơn vị mới, trung đoàn 7, sư đoàn 3 Dã Chiến, lúc 
ấy đang đóng ở Sông Mao. Tư lệnh sư đoàn là đại tá Vòng A Sáng.  
Vũ Đức Nghiêm ở dưới quyền trung tá Vòng A Nhì, trưởng nam của đại tá 
Sáng. Nhiệm vụ của anh là kiêm cả phòng 2 lẫn phòng 5 trung đoàn. Thực 
ra, công việc không có gì nhiều, và anh cũng làm một tờ báo ghi lại những 
sinh hoạt trong trung đoàn 7. Ngoài ra, sau giờ đến văn phòng, cắt đặt công 
việc cho mấy hạ sĩ quan phụ tá, tổ chức một số buổi văn nghệ, sắp xếp 
chương trình huấn luyện, anh có khá nhiều giây phút rảnh rỗi.  
Rảnh rỗi, lại nhớ đến vợ con. Nhất là khi ấy, chị Nghiêm mới sanh Ngọc 
Quỳnh, cháu gái đầu lòng của anh.  
Rồi do nhớ vợ, thương con, anh đã thỉnh thoảng, lén “dù” về Saigon, không 
báo cho thượng cấp biết.  
Thường thì tối thứ bảy, anh đi bộ ra nhà ga xe lửa Sông Mao, cách nơi đóng 
quân chừng hơn một cây số, leo lên chuyến tàu đêm, vượt chặng đường hai 
trăm cây số. Sáng sớm chúa nhật, tới ga Saigon, Vũ Đức Nghiêm đón taxi về 
căn nhà nhỏ trong cư xá Nguyễn Tri Phương, đường Triệu Đà. 
Anh ở chơi với chị và cháu tới chiều tối, rồi đón xe ra ga Saigon, leo lên xe 
lửa, về lại Sông Mao. 
Nhưng đi đêm có ngày gặp ma. Một tối thứ bảy, tháng 6, 1956, trung tá 
trung đoàn trưởng kiểm điểm quân số. Vũ Đức Nghiêm vắng mặt, không 
trình báo. Anh lãnh một lệnh phạt mười lăm củ! 
Trong lúc nằm trong nhà kỷ luật, anh vẫn được binh sĩ đem đồ ăn thức uống 
đầy đủ, tiêu chuẩn sĩ quan. Giường chiếu cũng đàng hoàng. Chỉ không được 
ra khỏi phòng thôi. Ngồi buồn, anh nhớ lại những tháng ngày làm đại đội 
trưởng đại đội 4, tiểu đoàn khinh quân 711. Anh nhớ đến những người lính 
anh dũng đã cùng anh xông pha lửa đạn. Anh nhớ khuôn mặt từng người. Họ 
là những nông dân, những học sinh, ở những làng xã chung quanh các điạ 
danh Phúc Nhạc, Hải Hậu, Ninh Bình, Tân Mỹ, Bùi Chu, Phát Diệm, Yên 
Cư Hạ...Cứ mỗi lần hành quân về, sau khi cho binh sĩ tắm rửa nghỉ ngơi, ăn 
uống, và cắt đặt xong việc gác tuyến phòng thủ, Vũ Đức Nghiêm lại tập họp 
họ lại, nói chuyện thân mật với anh em binh sĩ, nghe họ tâm sự về gia đình, 
về cuộc sống tại quê nhà của họ trước ngày vào lính. Anh dạy binh sĩ hát 
một vài bài hát hướng đạo của Hoàng Quý, và làm một số ca khúc ngắn, tập 
cho họ hát. 
Một trong những bài này có đoạn như sau: 
 
Hôm nay, ta là quân, mai đây ta là dân 



............... 

............... 

............... 
 
Anh cũng tập cho binh sĩ hát bài anh đã thuộc lúc anh ở trường lục quân 
Trần Quốc Tuấn, “Đời lục quân tươi vui xiết bao”...đổi lời thành 
 
Đời khinh quân tươi vui xiết bao 
Vào khinh quân ta luôn ước ao 
Ca thì ca đều, hát thì hát đều 
Viết thì viết đều 
Anh em ta ca lên nào, khó khăn không sờn lòng 
....................................................... 
 
Thuở ấy, ở các đơn vị quân đội cấp tiểu đoàn và đại đội, chưa chính thức có 
ban tâm lý chiến. Nhưng trung úy đại đội trưởng Vũ Đức Nghiêm đã nghĩ ra 
cách tác động tinh thần các binh sĩ dưới quyền anh. 
Anh tập luyện cho họ, để đại đội 4 trở thành đại đội xung kích, hăng hái, 
mạnh mẽ, luôn luôn đi đầu, của tiểu đoàn khinh quân 711. 
Mỗi khi đứng trước hàng quân, hễ anh hô: 
 
- Đại đội nào hát hay nhất? 
 
Hàng trăm người sẽ đồng loạt thét vang: 
 
- Đại đội 4! 
 
Khi anh hỏi: 
 
- Đại đội nào kỷ luật nhất? 
 
Cả bốn trung đội sẽ cùng đáp vang dội: 
 
- Đại đội 4! 
 
Vũ Đức Nghiêm hỏi: 
 
- Đại đội nào chiến đấu anh dũng nhất? 
 
Hơn một trăm giọng sẽ cùng cất tiếng thét: 



 
- Đại đội 4! 
(Năm 1973, hai mươi năm sau ngày chỉ huy đại đội 4, tiểu đoàn khinh quân 
711, trung úy Vũ Đức Nghiêm mới lên thiếu tá, giữ nhiệm vụ huấn luyện 
viên môn tiếp vận tại Trường Chỉ Huy & Tham Mưu Long Bình. Trong một 
khoá học, anh gặp lại người trung sĩ trong đại đội ngày xưa của anh, lúc ấy 
cũng đã lên đại úy.  
Đại úy X. mừng rỡ, buột miệng: 
 
- Hai mươi năm nay, lúc nào tôi cũng nhớ đến trung úy! ) 
 
Vũ Đức Nghiêm rơm rớm nước mắt, nhớ đến những chiến sĩ trong đại đội 4 
đã tử trận, rồi anh lại nhớ đến cái chết của người trung đội phó can trường 
Đặng Chí Hiếu tại Trung Lăng.  
Để cho qua cơn buồn, anh lấy tờ giấy trắng trên bàn, tự kẻ nhạc rồi viết lại 
những câu hát đơn sơ của “Hôm nay ta là quân, mai đây ta là dân...” thành  
 
Sư Đoàn 3 Dã Chiến Hành Khúc 
 
Chúng ta là đoàn trai sông pha phong sương 
Ra đi tươi cười vui hát khúc ca ly hương 
Chốn sa trường cười vang coi khinh đau thương 
Non nước lâm nguy đoàn ta tiến nhanh lên đường 
Trong gian nan, tiến lên đi sư đoàn 3 
Cứu quê hương thề xây ngày mai tươi sáng 
Sông Mao đây miền rừng hoang, vươn lên bàn tay kiến thiết 
Đấu tranh cho Việt Nam tự do 
Ngày mai, một ngày đẹp tươi 
Toàn dân vang lời ca vui 
Trên đường Bắc Tiến cứu quê hương 
Diệt quân sài lang tan tác 
Đi lên, sư đoàn 3 
Muôn dân mong chờ ta 
Đoàn ta hát ca vang lừng trong sương gió 
Đi lên, sư đoàn 3, 
Ca vang trên đường xa 
Làm cho núi sông lừng danh sư đoàn 3 
 
Mượn cây guitar của một người lính tại văn phòng sát nhà kỷ luật, Vũ Đức 
Nghiêm so giây, đệm đàn, và cất tiếng hát. 



Trung úy Quang, bạn đồng sự của anh tại Phòng 5 trung đoàn, tình cờ 
đi ngang, nghe tiếng hát, bước vào thăm bạn. 
Anh Quang yêu cầu Vũ Đức Nghiêm hát lại một lần nữa, và nói: 
 
- Hay lắm! Cậu đưa bài này cho tớ. 
 
Trung úy Quang đem bài hát “Sư Đoàn 3 Dã Chiến Hành Khúc” trình ngay 
lên cho vị tư lệnh sư đoàn bấy giờ là đại tá Phạm Văn Đỗng, vừa mới về 
nắm sư đoàn thay thế đại tá Vòng A Sáng. 
Đại tá Đỗng đọc lời bài hát, thích quá, hỏi trung úy Quang: 
 
- Vũ Đức Nghiêm là đứa nào? Bảo nó lên đây gặp tôi ngay! 
- Thưa đại tá, trung úy Nghiêm làm chung Phòng 5 với tôi, nhưng đang 
bị nhốt ở trại kỷ luật... 
- Bảo Vòng A Nhì thả ngay nó ra! 
 
Như vậy, nhờ ca khúc viết tại trại kỷ luật này, Vũ Đức Nghiêm được lên gặp 
đại tá tư lệnh Phạm Văn Đỗng (về sau là thiếu tướng tổng trưởng Bộ Cựu 
Chiến Binh). Đại tá cho anh về lại Phòng 5, và ra lệnh anh phải tập cho tất 
cả binh sĩ trong sư đoàn biết hát bài ca chính thức của sư đoàn. 
Sau khi đại tá Đỗng về chỉ huy sư đoàn 3 dã chiến, ông cho các trung đoàn 
hành quân huấn luyện ở vùng cao nguyên Kontum. Từ Sông Mao, trung 
đoàn di chuyển bằng xe GMC. Đến Kontum, đơn vị đóng trong các buôn 
làng ở ngoại ô thành phố. Khi cùng các đơn vị sư đoàn hành quân tại vùng 
này, Vũ Đức Nghiêm sáng tác ca khúc “Ai Lên Kontum”, với lời nhạc trữ 
tình 
 
Ai lên Kontum xa vời mà nghe gió hát 
Vi vu thông reo sườn đồi 
Mây chiều nhẹ trôi bát ngát 
................................. 
Kontum ơi, nhớ chăng đêm nào quạnh hiu 
.............. 
Trong những năm cuối thập niên 50, Việt Cộng chưa tiến hành chiến tranh 
du kích và phá hoại. Toàn thể lãnh thổ Việt Nam Cộng Hoà, an ninh hầu như 
tuyệt đối. Chưa có những trận đụng độ lớn, với tầm cỡ như Ấp Bắc, Đồng 
Xoài, Bình Giả...sau này. Do đó, vì là hành quân huấn luyện, mục đích cho 
binh sĩ khỏi ngồi không, và có dịp làm quen với không khí chiến trường, 
trung đoàn 7 không đụng trận, bản nhạc vừa kể của Vũ Đức Nghiêm cũng 
không hề có súng nổ, đạn bay, dù được viết ra trong lúc trên đường “hành 



quân”! 
 
Đầu năm 1957, sau gần một năm ở sư đoàn 3 dã chiến, nhờ khả năng nói và 
viết tiếng Anh thông thạo, Vũ Đức Nghiêm được thuyên chuyển về làm 
huấn luyện viên Trường Anh Ngữ Quân Đội. Trường này vừa mới được 
thành lập, do đại úy Phạm Hữu Khoát, khoá 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, 
làm giám đốc. 
Mùa hè 1958, cùng với người em ruột, trung úy Vũ Đức Chỉnh, anh được cử 
đi học tại Trường Bộ Binh Fort Benning, tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Tại 
đây, anh được chọn làm thông dịch viên. Công việc của anh là phụ tá cho 
huấn luyện viên Mỹ, nghiên cứu tài liệu trước, để khi cùng với huấn luyện 
viên đứng lớp, những câu hỏi của các khoá sinh có thể được giải đáp thoả 
đáng. 
Bấy giờ, sau khi đã hất chân Pháp ra khỏi Đông Dương, người Mỹ muốn 
hướng đồng minh Việt Nam Cộng Hoà vào quỹ đạo Hoa Kỳ, và tập cho 
Quân Đội miền Nam càng ngày càng lệ thuộc vào viện trợ quân sự của họ. 
Kế hoạch này của người Mỹ, có lẽ rất ít các nhà lãnh đạo của chính phủ và 
quân lực VNCH biết rõ, cho nên chúng ta cứ nhắm mắt đi theo Hoa Kỳ, mà 
không nghĩ đến việc tự túc hoặc tìm thêm sự giúp đỡ của một cường quốc 
nào khác. Dần dần, quân lực của chúng ta lệ thuộc hoàn toàn vào Mỹ; cho 
đến từng viên đạn, và người Mỹ đã dùng ưu thế này, bắt ép Việt Nam Cộng 
Hoà phải chấp nhận những điều khoản hết sức vô lý của Hiệp Định Paris! 
Chương trình huấn luyện tại Fort Benning nhằm đào tạo các thiếu úy, trung 
úy quân lực VNCH thành những sĩ quan đại đội trưởng, đại đội phó biết sử 
dụng các loại vũ khí, quân dụng mới, và nhất là biết chiến thuật mới, cách 
gọi yểm trợ phi pháo, qua hệ thống cố vấn Mỹ cấp tiểu đoàn. 
Tất cả các sĩ quan thông dịch viên, trong số đó có hai anh em ruột, Vũ Đức 
Nghiêm và Vũ Đức Chỉnh, được đặt dưới sự hướng dẫn của hai sĩ quan liên 
lạc, đại úy Trần Văn Lâm (sau này là đại tá tổng giám đốc Việt Tấn Xã) và 
đại úy Lại Đức Chuẩn (.  
Tháng 7, năm 1959, Vũ Đức Nghiêm trở về nước, tiếp tục làm giảng viên tại 
Trường Anh Ngữ Quân Đội, cho đến tháng 12, 1962.  
Tháng 1, 1963, sau gần mười năm mang lon trung úy, anh vừa thăng cấp đại 
úy thì được thuyên chuyển đến sư đoàn 22 Bộ Binh. Tư lệnh sư đoàn lúc đó 
là đại tá Nguyễn Bảo Trị, người đã tốt nghiệp khoá 1 Sĩ Quan Trừ Bị Nam 
Định cùng một lượt với anh.  
Trong lúc phục vụ tại vùng cao nguyên Pleiku, anh sáng tác “Sư Đoàn 22 Bộ 
Binh Hành Khúc”, được chọn làm ca khúc quân hành chính thức của đại đơn 
vị này. 



Sau ngày tổng thống Ngô Đình Diệm bị phe đảo chánh giết, Vũ Đức 
Nghiêm được về Đà Lạt học khoá Tham Mưu, cho đến tháng 7, 1964 thì học 
xong, và phục vụ tại Toà Đại Biểu Chính Phủ. Khi cơ quan này dời lên Ban 
Mê Thuột, anh phải đi theo, trong lúc chị Nghiêm và các cháu vẫn ở lại Đà 
Lạt. Gần một năm công tác ở Ban Mê Thuột, tháng 12, 1965, sau khi trúng 
giải nhất cuộc thi sáng tác nhạc quân hành với các bài “Sư Đoàn 23 Bộ Binh 
Hành Khúc”, “Quân Đoàn II Hành Khúc”, trong đó anh đem hai câu đối nổi 
tiếng của tướng Vĩnh Lộc vào 
 
Nam Bình Bắc Phạt Cao Nguyên Trấn 
Đông Tĩnh Tây Yên Việt Điạ Hưng 
 
“người anh cả Trường Sơn” tưởng thưởng Vũ Đức Nghiêm bằng cách cho 
anh thuyên chuyển về Đà Lạt. phục vụ tại Toà Thị Chính, để anh được sống 
gần gia đình. Lúc ấy, bà Nguyễn Thị Hậu đang là thị trưởng thành phố này.  
Giữa năm 1966, Vũ Đức Nghiêm được giao chức vụ Tỉnh Đoàn Trưởng 
Tỉnh Đoàn Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn tỉnh Tuyên Đức. Anh thường mặc 
bộ đồ bà ba đen, đi giầy trận, cùng vài người cận vệ, xuống tận các buôn 
làng xa xôi trong vùng trách nhiệm, kiểm soát và đôn đốc công tác.  
* 
*    * 
Thời gian này cũng là lúc tôi buồn chán, bỏ học, bỏ Saigon, đi làm cho 
MACV, rồi cho RMK ở Cam Ranh. Trong một tuần đi phép ở Đà Lạt, tôi về 
nhà Vũ Đức Nghiêm chơi, và được anh dẫn đi săn đêm gần khu thác Prenn. 
Cùng đi với chúng tôi có anh Đào Văn Hoà, lúc ấy đang làm giám đốc hội 
Việt Mỹ, và một người lính điạ phương quân rành khu vực này. Mỗi người 
mang theo một khẩu carbine M2 tự động. Riêng tôi còn được anh Nghiêm 
cho đeo giây đạn và khẩu súng Colt của anh. 
Chúng tôi đi từ 8 giờ tối, cho tới gần nửa đêm. Lúc thì di chuyển thật chậm, 
cố không gây tiếng động, và hoàn toàn không nói chuyện với nhau. Khi thì 
dừng lại bên những bờ suối, khe nước, nơi anh lính điạ phương quân cho 
biết nai hay tìm đến uống nước. 
Có lần một chú nai xuất hiện cách chỗ chúng tôi khoảng mười, mười lăm 
mét. Nhưng lúc rọi đèn, giơ súng bắn, thì chú nai vụt chạy mất! 
Cuối cùng, không săn được gì. Chỉ được một bữa cháo khuya ở nhà người 
lính địa phương quân, nơi chúng tôi gửi chiếc xe Jeep của anh Hoà. 
Trong mấy ngày ở Đà Lạt với Vũ Đức Nghiêm, anh khuyên tôi nên trở lại 
trường tiếp tục học, vì “đi làm thông dịch viên cho Mỹ chỉ là chuyện tạm bợ. 
Em phải lấy cho xong bằng cử nhân. Rồi sau đó, muốn làm gì, ta tính sau! 
Mười tám năm trước, anh cả khuyên anh từ giã đồng muối, đi theo anh ấy, 



để tiếp tục học. Anh nghe theo, và quyết định đó đã hoàn toàn thay đổi đời 
anh. Bây giờ, đúng mười tám năm sau, anh cũng khuyên em y như vậy thôi. 
Anh biết ơn anh cả đã khuyên dạy anh. Nhờ đó, anh mới có được ngày nay. 
Anh không ép em phải nghe lời anh. Anh chỉ mong em suy nghĩ lại, và quyết 
định cho đúng thôi!” 
Đêm cuối cùng ở nhà Vũ Đức Nghiêm, trước khi từ giã anh, trở về chỗ làm 
việc tại phi trường Mỹ Ca, Cam Ranh, tôi hứa với anh là tôi sẽ suy nghĩ thật 
kỹ về những gì anh đã khuyên. 
Đầu tháng 10 năm 1966, tôi xin nghỉ việc, sau hơn 5 tháng ở Cam Ranh, và 
trở về Saigon, học tiếp.  
Quyết định này đã thay đổi đời tôi hoàn toàn, và tôi biết ơn Vũ Đức Nghiêm 
đã khuyên bảo tôi! 
* 
*    * 
Anh  tiếp tục làm công tác Xây Dựng Nông Thôn một thời gian, rồi sang 
tiểu khu Tuyên Đức, làm trưởng phòng hành quân, dưới quyền trung tá 
Nguyễn Ngọc Bích, tỉnh trưởng kiêm tiểu khu trưởng tiểu khu. 
Đây là lúc xảy ra vụ đồn Ta Hin bị Việt Cộng tràn ngập. Ta Hin là một tiền 
đồn nằm gần cầu Đại Ninh, cách Đà Lạt chừng mấy chục cây số đường chim 
bay. 
Khoảng cuối năm 1966, một lực lượng Việt Cộng cấp tiểu đoàn tràn ngập 
đồn Ta Hin, và tàn sát hầu hết đơn vị trú đóng trong đồn. Chỉ một số ít binh 
sĩ điạ phương quân thoát được. Tin về tới tiểu khu. Trung tá Nguyễn Ngọc 
Bích chỉ thị đại úy Vũ Đức Nghiêm làm kế hoạch hành quân, đưa lực lượng 
thám báo đến chiếm lại đồn. Trung tá Bích cũng ra lệnh cho đại uý Nguyễn 
Huy Quý, sĩ quan phụ tá đặc trách nghĩa quân, điạ phương quân, và đại úy 
Đỗ Cao Luận, sĩ quan thanh tra, đến xem xét tình hình (đại úy Qúy là một tín 
hữu tại hội thánh Tin Lành Đà Lạt. Đại úy Luận là em ruột tướng Đỗ Cao 
Trí). 
Khi máy bay trực thăng chở hai sĩ quan, vài người binh sĩ cận vệ, và 
hai cố vấn Mỹ đáp xuống, mọi người vừa nhảy ra, lực lượng Việt Cộng 
ẩn nấp gần đồn bắn cháy máy bay, và tàn sát tất cả toán thanh tra. 
Buổi chiều cùng ngày, Vũ Đức Nghiêm và toán thám báo bay trực thăng 
đến, đem xác đồng đội về Đà Lạt. 
Trong cảnh thê lương, hoang tàn, giữa đám tro bụi mịt mù đó, anh xúc động, 
khóc thương hai người bạn, và mấy hôm sau, bản “Ai Ca Ta Hin” được viết 
ra: 
 
Về đây khi gió cuốn tro bay 
Nhớ lúc anh qua nơi này 



Đồi hoang mây xám lê thê 
Thương nhớ anh đi không về 
Nghẹn ngào hoa lá xôn xao 
Gió nấc từng cơn nghẹn ngào 
Đời như chiếc lá rụng vèo 
Đạn bom tan tác buôn nghèo 
Ôi Ta Hin!  
Bao điêu tàn còn ghi dấu những phút giao tranh 
Ôi Ta Hin! 
Thù Cộng quân đã gây nên cuộc chiến tương tàn 
Rừng chập chùng, núi bát ngát 
Mây bơ vơ, chiều dần dần tối 
Gió ngừng bay, mây ngừng trôi 
Vì mất anh rồi! 
Rồi đây ai nhớ đến Ta Hin 
Nhớ lúc hoang mang đi tìm 
Nền trơ tro xám hoang vu 
Thêm uất căm hờn quân thù 
Miền quê xa lắc xa lơ 
Có những người đang đợi chờ 
Vì đâu tan vỡ câu thề  
Vì anh đi mãi không về 
 
Ba năm sau, vào khoảng mùa hè 1969, Vũ Đức Nghiêm lên thiếu tá, và được 
cử làm Phụ Tá Quân Trấn thị xã Đà Lạt. Nhiệm vụ của anh là chỉ huy lực 
lượng quân cảnh ở thị xã này, và giữ gìn an ninh, trật tự điạ phương. 
Lúc này, tuy được quyền quản lý một số biệt thự dành cho các tướng tá 
dùng làm chỗ nghỉ mát, và anh có thể cho gia đình đến ở một trong  
mấy biệt thự này, Vũ Đức Nghiêm và gia đình anh vẫn sống tại căn  
nhà 26 B Thống Nhất, gần Nha Điạ Dư, do anh chị dành dụm xây  
lên. Căn nhà nhỏ, nơi anh chị và bảy cháu sống, chỉ có một phòng  
khách bên phải, một phòng bên trái dành cho anh chị, một phòng bên  
trong cho hai cháu gái lớn, và phòng bên cạnh đó cho năm cháu còn  
lại. 
Đây là căn nhà tôi đã sống suốt một tháng với anh chị Nghiêm và các cháu, 
trong dịp Việt Cộng tổng tấn công Tết Mậu Thân. Lợi dụng cuộc hưu chiến, 
lực lượng ta thiếu phòng bị, Việt Cộng chiếm được môt số địa điểm tại thị 
xã Đà Lạt, kể cả trường trung học Yersin và khu vực Hoà Bình. Một sĩ quan 
bạn anh Nghiêm, anh ...., như thường lệ, lái xe đi mua bánh mì Vĩnh Chấn 



cho cả nhà ăn sáng, đã bị Việt Cộng chặn lại, bắn chết ngay tại dốc Hoà 
Bình! 
Do đó, mỗi lần anh Nghiêm từ cơ quan lái xe về thăm nhà, anh đều có một 
binh sĩ cận vệ súng ống đầy mình ngồi băng sau. Anh giao cho tôi một khẩu 
súng carbine M2, mấy băng đạn, để tôi ở nhà bảo vệ chị và các cháu, trong 
trường hợp khẩn cấp. 
Trong lúc phi công trực thăng VNCH bắn đại liên và rocket vào toán Việt 
Cộng tử thủ trên lầu trường Yersin, cách nhà anh Nghiêm chừng bốn năm 
trăm mét, tôi dùng ống nhòm quan sát qua cửa kính phòng khách. Hào hứng 
y như xem cinema! 
Khi toán Việt Cộng không còn kháng cự nữa, đơn vị địa phương quân tiểu 
khu vào lục soát, lôi ra mấy xác, đem đặt ở bờ hồ Xuân Hương, ngay chân 
dốc từ nhà Vũ Đức Nghiêm đi xuống. 
Những người dân điạ phương cho biết trong số mấy xác chết đó, có hai 
người là dân trồng rau ở Ấp Đa Thiện. 
 
 



Chương Mười - Gọi Người Yêu Dấu 
 
Một người quen biết, chưa phải là bạn, của Vũ Đức Nghiêm, là thiếu tá T. 
phục vụ tại Bộ Tổng Tham Mưu, Saigon. Lúc này, anh Nghiêm cũng vừa 
được thăng cấp thiếu tá, sau bảy năm mang lon đại úy. 
Anh T.,  đã có gia đình rồi, quen biết, và sau đó, liên hệ mật thiết với  một 
phụ nữ hai mươi mốt tuổi. Cho đến lúc nàng có thai được bốn tháng, thiếu tá 
T. tìm cách giải quyết vấn đề, và lẩn tránh trách nhiệm. Qua một sĩ quan 
khác, anh biết Vũ Đức Nghiêm đang quản lý một số biệt thự trên Đà Lạt. 
Anh nhờ người sĩ quan trung gian nói Vũ Đức Nghiêm giúp sắp xếp,  cho 
“cô em gái” anh tạm trú trên đó một thời gian, trong lúc chờ sanh. 
Vốn tính hay thương xót và giúp đỡ người gặp hoạn nạn, Vũ Đức Nghiêm 
nhận lời giúp, đưa “cô em gái” thiếu tá T. về sống trên căn gác ngôi biệt thự 
quét vôi hồng, nằm ở khoảng đường từ Bưu Điện Đà Lạt đến Thác Cam Ly, 
trên một ngọn đồi tương đối vắng người qua lại. 
Người phụ nữ trẻ này không đem theo một thứ gì để chuẩn bị cho lần sanh 
nở sắp tới, ngoài một xách tay nhỏ.  
Vũ Đức Nghiêm bỏ tiền sắm sửa cho nàng những gì nàng cần, kể cả cung 
cấp thức ăn cho nàng hàng ngày.  
Con người, nhất là một phụ nữ yếu đuối, tứ cố vô thân, trong hoàn cảnh như 
vậy, có là gỗ đá mới không mềm lòng trước những săn sóc ân cần đó! 
Từ biết ơn dẫn đến cảm phục con người hào hiệp chăm lo cho nàng, một 
người chưa hề quen biết, còn hơn cha của đứa trẻ đang nằm trong bụng 
nàng! 
Và một ngày nọ, người phụ nữ trẻ tuổi đã gục đầu lên ngực chàng thiếu tá 39 
tuổi-một-vợ-bảy-con, khóc như mưa như gió! 
Rất có thể, nàng khóc để trút hết nỗi đắng cay, tủi nhục vì bị tình nhân lừa 
dối. Có thể đó cũng là những giọt lệ vui mừng, cảm động vì nàng mơ hồ 
thấy dường như thuyền mình đã tìm được một bến đậu. Bến đậu, dù tạm bợ, 
vẫn còn hơn lênh đênh giữa dòng, trong cơn bão tố! 
Và con người, nhất là một người đàn ông khỏe mạnh, thì chỉ có là gỗ đá, 
hoặc một ông thánh, trong một tình huống vô cùng thuận lợi, biệt thự vắng, 
căn phòng vắng, chỉ có hai người, mới từ chối một sự dâng hiến như vậy! 
Cuộc tình đã cuốn xoáy Vũ Đức Nghiêm vào trong, như một cơn lốc dữ dội. 
Và sau đúng năm tháng miệt mài, sau khi người phụ nữ sanh xong, và được 
một người đàn ông rộng lượng trong thành phố sương mù này cưới về, cuộc 
tình cũng phải đến lúc chấm dứt! 
Dứt rồi, và Vũ Đức Nghiêm trở về với bổn phận của người chồng, người 
cha. Nhưng mỗi khi lái xe đi ngang căn biệt thự hồng, nơi ghi dấu bao kỷ 
niệm ái ân; lúc một mình bước lên đồi xưa, nhìn mây trắng bay, nhớ lại 



những lần hai kẻ yêu nhau, tay trong tay, từng sánh bước, con người nghệ sĩ 
đa cảm đã bật khóc! 
Qua làn nước mắt long lanh, anh gọi tên nàng, thì thầm những lời tình tự, 
nhờ gió đưa đến bên nàng... 
Từ Saigon, tôi biết tâm trạng đau đớn của Vũ Đức Nghiêm. Tôi viết thư cho 
anh, ít nhất mỗi tuần một lá. 
Tôi khuyên anh hãy dùng thiên tài của mình, chuyển những xúc động, những 
xót xa, đau đớn ấy thành tác phẩm. 
Và thế là một loạt tình khúc đánh dấu giai đoạn lãng mạn nhất đời anh, được 
tuần tự gửi đến cho tôi. Tôi hãnh diện xác nhận: Trong giai đoạn 1969-1970, 
tôi là người đầu tiên được hát những ca khúc Vũ Đức Nghiêm sáng tác. 
Từ “Nước Mắt Long Lanh”, “Đồi Xưa Mây Bay”, “Chỉ Còn Mình Ta Trên 
Đồi”, cho đến “Gọi Người Yêu Dấu”, “Năm Tháng Phù Du”, “Nắng Thu 
Tàn”,“Biệt Thự Hồng”, và hàng chục tình khúc khác, anh luôn luôn gửi cho 
tôi xem trước tiên, và yêu cầu tôi góp ý. Có thể nói, đây là thời gian Vũ Đức 
Nghiêm sáng tác mạnh nhất. 
Đúng như tôi dự đoán, một khi những xúc động mãnh liệt đó được thể hiện 
hết tác phẩm này qua tác phẩm khác, nỗi buồn tiếc trong anh cũng nguôi 
ngoai dần, và một thời gian sau đó vài năm, mọi sự đã trở lại bình thường 
trong sinh hoạt gia đình anh. 
Có thể nói, nữ danh ca Thanh Lan là người đầu tiên đưa bài “Gọi Người Yêu 
Dấu” đến với quần chúng. Không có Thanh Lan, chắc chắn bài hát này 
không được đông đảo thính giả biết tới và yêu chuộng như thế.  
Thanh Lan đã thu băng ca khúc này trong băng Shotguns của nhạc sĩ Ngọc 
Chánh, đầu thập niên 1970.  
 
Trong chương trình Quỳnh Giao, phát trên đài Quân Đội, nữ danh ca Qùynh 
Giao đã nói: 
“ Sau đây, Quỳnh Giao xin mời các anh chiến sĩ nghe bản “Gọi Người Yêu 
Dấu” của Vũ Đức Nghiêm. Nhạc sĩ Vũ Đức Nghiêm sinh năm 1930 tại 
Hoành Nha, Nam Định. Anh theo học trường Chu Văn An, Hà nội. Động 
viên khoá 1, Trường Sĩ Quan Trừ Bị Nam Định, anh hiện mang cấp bậc 
thiếu tá. “Gọi Người Yêu Dấu” là nhạc khúc trích trong tập Tình Khúc Cho 
Ly Cơ, được anh viết ở Đà Lạt. Bản “Gọi Người Yêu Dấu” sẽ được gửi tới 
các anh chiến sĩ qua tiếng hát Hồng Vân.” 
 
Hồng Vân là ca sĩ trong ban Tam Ca Đông Phương một thời lừng lẫy. Hai ca 
sĩ kia là Thu Hà và.... 
Bản “Gọi Người Yêu Dấu” có thể được coi như ca khúc để đời cuả Vũ Đức 
Nghiêm. 



 
 

 



 
 
 
 
 



 


