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Bốn mươi mốt năm xưa... 
Giọt nắng chiều như thiêu như đốt. 
Em từ giã con đường, 
Em tạ từ thành phố, 
Ngọn cỏ bên đường... sao lúc này mới thật 
 đậm tình thương... 
  
Con đường vào phi trường, 
Người đi như mất hồn, 
Kẻ chạy, người chen, 
Kẻ ngồi như pho tượng, 
Bất động, mất linh hồn... 
Ngọn gió nào đưa cát bụi tung, 
Em nuốt nước mắt, 
Vẫy tay chào Quê Hương... 
Và đi theo đám người phía trước, 
Nghẹn ngào và uất ức. 
  
Hôm qua, hôm kia, 
Em còn là cô giáo. 
Cùng đàn em trong đám mồ côi, 
Cha vừa mất, 
Mẹ vừa qua đời, 
Em thơ tôi, vô tội, 
Và tôi, trong sân trường đầy cát bụi, 
Mảnh mìn nào vừa nổ dậy... 
Xé thịt, máu đổ, và em thơ khóc thét, 
Tôi hoảng lên ôm em gần nhất nằm xuống sàn, 
Trong lửa cháy, trong tường ngang đổ nát... 
  
Hai hôm sau, 
Con đường đến trường bị pháo kích, 
Có hàng rào kẽm gai, 
Có người lính đứng gác. 
Chỉ những người dân vô tội, 
Đi ngược lại trở về 
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Trong đó có tôi, 
Mắt nhòa, tim nát, 
Than ôi chiến tranh, 
Than ôi thân phận... 
  
Hai hôm sau nữa, 
Sân trường vắng tanh... 
Những em thơ thôi không còn đến trường, 
Tôi nhìn những dãy bàn nằm im, 
Chiếc bảng đen còn ghi ngày tháng cũ, 
Xóa vội vào lãng quên, 
Nhạt nhòa hàng lệ ứa... 
  
Tôi theo đám người chạy loạn, 
Bỏ lại đằng sau nỗi nhớ thương yêu. 
Tôi chạy theo đám người tị nạn, 
Tưởng sẽ về sau khi đạn lắng, bom chìm... 
  
Nhưng, bốn mươi mốt năm trôi qua, 
Quê hương vẫn xa biền biệt... 
Dòng sông nào còn chở nặng yêu thương? 
Con đồi nào vẫn còn trong bất diệt? 
Và những con đường nào, 
Đưa vào xóm nhỏ, vẫn còn nhộn nhịp? 
Đầy tiếng trẻ thơ cười, 
Và những cánh diều trong gió lộng thênh thang...? 
Tiếng mẹ còn ầu...ơ ru con? 
Lời vọng cổ còn vọng đưa trong xóm? 
Dẫy hoa vàng còn đua nở? 
Bên hàng rào chuối lung lay...? 
   
Bốn mươi mốt năm biệt xứ, 
Tôi vẫn còn thao thức những đêm khuya. 
Thương về quê Mẹ 
Thương khung trời xưa, 
Thương mái trường nho nhỏ, 
Có đám trẻ, nắng trưa, 
Trong sân trường đầy cỏ, 
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Và thương nụ hoa vàng bên cạnh hàng rào thưa... 
Có cô giáo cười tươi, 
Trong hiền hòa, mẫu mực... 
 
Bốn mươi mốt năm biền biệt, 
Dòng đời vẫn quạnh hiu, 
Thương quê hương nhỏ bé, 
Thương đàn em chắt chiu... 
 
Hôm nay ngày tưởng niệm, 
Tháng Tư buồn năm xưa... 
Lòng hướng về quê cũ... 
Lệ nhòa với bụi mưa...? 
  
Linh Đắc 
Tháng Tư 2016 
 

Để tưởng niệm những ngày đau thương trong tháng Tư 1975. 
Các em nhỏ của tôi người mất, người còn.  Còn tôi đã được đến bến Tự Do, nhưng 
lòng vẫn khắc khoải khi nhớ đến ngày Quốc Hận 30-4-1975. 
 
 
 



——————————— Ñaëc San Vaên Buùt Mieàn Ñoâng  2016 ——————————— 

29 
 

 
 

Nếu có ngày nào con trở lại 
Không còn mẹ đợi mái nhà xưa 
Lòng con chắc hẵn buồn tê tái 

Ăn năn, thương tiếc mấy cho vừa! 
 

Thương tiếc – Dĩ nhiên là phải vậy 
Nhưng đừng ân hận, chớ ăn năn 

Cũng đừng ray rứt, băn khoăn mãi 
Bỏ mẹ mong chờ bao tháng năm 

 
Mẹ muốn con yêu đời, vui sống 
Không cần vì mẹ phải đau buồn 

Miễn con hiểu được tình sâu rộng 
Mẹ một đời bảo bọc, yêu thương 

 
Lòng mẹ cũng có khi thầm trách 

Là khi cô quạnh, lúc gieo neo 
Hiu hắt, lạc loài nơi đất khách 

Cũng muốn con bên mẹ sớm chiều 
 

Mà con mê mải đường xa tắp 
Cha mẹ xứ người bao khó khăn 

Lấy ai nâng đỡ, ai bù đắp 
Nhất là khi hoạn nạn, tóc tang...! 

 

Nhưng rồi nghĩ lại, con còn trẻ 
Hãy để con vui sống, nhẹ nhàng 
Gia đình, gánh nặng đa đoan thế 

Cớ gì lại bắt phải cưu mang? 
 

Mẹ vẫn cứ thương và nhớ lắm 
Nhưng mà thôi trách, chẳng mong cầu 
Có chăng thầm nguyện từng đêm vắng 

Con được bình an, được sống lâu 
 

Mẹ cũng nguyện cầu mình sống thọ 
Để còn bảo bọc, dắt dìu con 
Bởi vì con vẫn hoài bé nhỏ 

Trong vòng tay mẹ, giữa yêu thương 
 

Mấy câu mộc mạc đêm nay viết 
Vì e cuộc sống vốn vô thường 

Nếu có khi nào ta vĩnh biệt 
Thì con yêu ạ! Chớ đau buồn! 

 
Và con cũng chẳng cần ân hận 
Mẹ vui vì được thấy con vui 

Cho dù sống thác, con ơi! Vẫn 
Thầm dõi theo con mỗi bước đời. 

 
Lãm Thúy 
01-03-2016
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Cung Thị Lan 
 
Con nhỏ ngồi trước thềm nhà dõi mắt 
về phía khu nhà nội. Màn đêm bao trùm 
khắp khu vườn khiến nó không thể thấy 
những gì nó đang trông đợi. Nó nhướng 
người về trước nhiều lần với đôi mắt tìm 
kiếm nhưng hoài vọng. Má nó không trở 
lại. Nó lắc đầu thất vọng khi nhớ lời căn 
dặn của má nó:  
“Con uống ly nước ngọt này rồi vào ngủ 
với em đi. Má sẽ về ngủ với các con 
ngay. Má đã làm việc này nhiều lần, 
quen cách, sẽ làm nhanh hơn những 
lần trước. Đừng lo!” 

  
“Làm sao không lo được!” Nó lẩm bẩm 
trong lúc nhìn về hướng cây vú sữa 
“Làm sao mình có thể ngủ khi thấy cái 
hố rỗng đàng kia?” 

 
Cái hố lần nào cũng tròn, sâu khoảng 
hơn một mét như cái hố lần đầu tiên nó 
trông thấy ở cạnh bức tường sau phòng 
cô Sáu nơi có cây chùm ruột và cây 

mãng cầu dai. Nó không nhớ má nó đã 
đào bao nhiêu cái hố tròn như thế trong 
khu vườn nhà nội nhưng sau mỗi lần 
những cái hố được lấp đất thì những 
cây trong vườn như chùm ruột, mãng 
cầu và vú sữa trở nên sai trái và tươi 
tốt. Đặc biệt là cây vú sữa này, thường 
bị chọc là cây vú sữa đực vì không bao 
giờ có trái, xuất hiện nhiều trái dần dà to 
tròn lớn nhanh và bóng nhuẫy một cách 
lạ thường. 
 
Con nhỏ chợt lướt mắt nhìn từ những 
đọt cây vú sữa rồi ngoảnh đầu nhìn 
xuống ly nước ngọt bên cạnh chỗ ngồi. 
Ánh sáng của đèn đường hắt vào đủ 
cho nó thấy cục đá nhỏ tí xíu ngập trong 
lớp nước trắng trên màu cam của nước 
ngọt. Thời gian ắt hẳn trôi qua khá lâu 
cho nên những cục nước đá đều tan 
hết; thế mà, má nó vẫn chưa trở lại. Nó 
lo lắng thêm hơn vì nó đoán là má của 
đang còn phải lúng túng vì chuyện gì đó 
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cho công việc của bà. Một công việc 
vượt mức tưởng tượng mà nó chỉ mới 
khám phá cách đó mấy năm, khi nó 
khoảng sáu hay bảy tuổi. 

 
Lần đó, sau bữa ăn chiều, thấy má còn 
lui hui trong khu vệ sinh hì hục xúc và 
hất đất liên tục xa khỏi miệng hố, nó 
ngạc nhiên đến vồng đất sát miệng hố, 
hỏi: “ Má đào lỗ này làm gì vậy má?” Má 
nó dừng tay, nữa đùa, nữa thật: “Ba 
chết để má nuôi hai đứa con mà má 
nuôi không nổi nên má định chết theo. 
Khi nào cái lỗ này đủ sâu, má nằm 
xuống, con lấp dùm cho má chết để má 
“đi” theo ba. Hai con ở lại, sống với nội 
các bác các cô sướng hơn ở với má.” 
Nghe vậy, con nhỏ bù lu bù la sướt 
mướt khóc. Nó gọi má đi ra khỏi cái hố 
rồi nói má nó lấp đất lại không cho đào 
lỗ nữa. Đến khi má nó cười, nói là chỉ 
nói giỡn, và còn nói là bà cần đào một 
cái hố sâu cho một việc rất quan 
trọng. Một việc của người lớn mà “con 
nít nhỏ không nên biết”. Nghe thế, nó 
nín khóc và không hỏi thêm nhưng 
không hết lo âu. Nó chỉ âm thầm để ý 
má nó nhiều hơn khi thấy bà hỏi xin các 
cô của nó nón cũ, áo quần phế thải và 
giẻ rách rồi để gọn một góc nhà với hai 
cái sô cũ bằng thiếc, một cái gàu cũ 
bằng thiếc, dây thừng ngắn, và hai cái 
thau sứt vành với những hình răng cưa 
như những cái núi khập khễnh, cao thấp 
không đều. Tối đó, nó không chợp mắt, 
nằm im lặng canh chừng. Nếu má 
nó mở cửa ra ngoài chạy về phía khu vệ 
sinh của nhà nội để nhảy xuống cái hố 
thì nó sẽ chạy theo cứu ngay. Em gái nó 
không quan tâm đến cái hố, và những 
chuyện mà má nói không thuộc về con 
nít. Con bé vô tư ngủ ngay khi nghe 

giọng kể chuyện trầm trầm của má. 
Nghe tiếng ngáy của con bé, và tiếng 
thở đều của nó, má của nó tưởng cả hai 
chị em nó đều ngủ, rón rén bước ra khỏi 
giường, đến chỗ góc nhà nơi các vật 
dụng xếp đặt từ chiều tối. Bà thay bộ 
quần áo cũ rồi đội chiếc nón rách và ôm 
mớ thùng, thau, gàu đi ra khỏi nhà. Khi 
tiếng cửa vừa khép lại, con nhỏ vội 
chun ra khỏi mùng, nhảy xuống giường, 
đẩy nhẹ cánh cửa, ghé mắt nhìn ra 
ngoài trời. Bên ngoài dãy tường thành 
của khu vườn nhà nội, những căn nhà 
trước mặt đều đóng cửa, tắt đèn và con 
đường trước nhà không còn tiếng xe 
qua lại. Nó hốt hoảng nhìn về khu vệ 
sinh của nhà nội, lo lắng: “Có khi nào 
má tự chôn trong cái hố đó không? Má 
có thể tự chôn không?” Đang còn hoang 
mang với những câu hỏi tự đặt, nó chợt 
nghe tiếng chó sủa mừng từ sân sau 
nhà nội và tiếng gắt của má nó. Biết má 
nó đang ở đâu, nó vội xỏ chân vào dép 
rồi len qua vườn cây, mon men theo 
tiếng mừng của chó và tiếng la của 
người. Nhà lớn của nội tắt đèn, phòng 
bác cả tối mịt, phòng nội đóng cửa, 
phòng các cô đóng cửa, phòng tắm tối 
mịt, dọc nhà bếp của nội tối mịt, nhưng 
khu nhà cầu thì sáng choang bởi chiếc 
đèn neon lộ thiên được gắn ngoài bức 
tường của dãy nhà bếp. Chiếc đèn cho 
nó thấy rõ cái lưng ngồi sụp của má nó 
trên hầm cầu nơi gốc cây ổi. Cái nón 
rách bươm trên đầu bà rung rinh lui tới 
theo cử động của đôi tay. Bà đang dùng 
thanh củi nhỏ tìm cách mở nắp hầm cầu 
lên nhưng loay hoay mãi mà không 
được. Bởi chuyện mở nắp tròn xi măng 
của hầm cầu không phải là việc dễ 
dàng, má của nó chú tâm đến việc của 
mình đến nỗi không biết con nhỏ đang 
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nấp bên vách tường, không biết con chó 
đã ngưng theo bà và không nghe những 
tiếng rên mừng của con chó đang quấn 
quýt quanh chân con nhỏ. Ngồi một lát, 
bà lom khom đứng dậy dùng hết sức 
kéo mạnh cái khoen lên rồi nhích cái 
nắp để về một phía. Mùi hôi nồng nặc 
bốc lên khiến bà ho sặc sụa và con nhỏ 
dù đứng cách xa chỗ ấy khoảng hai mét 
cũng ho sặc sụa theo. Má của nó giật 
mình quay ra sau nhìn về phía cái 
hẽm nơi con nhỏ đứng giữa hai vách 
tường với đôi mắt thảng thốt. Cặp mắt 
của con nhỏ thảng thốt không kém. Nó 
không ý thức đã rời khỏi chỗ núp tự lúc 
nào. Giương đôi mắt thất thần nó từ từ 
bước tới run rẫy hỏi: 
“Má làm gì ở đây?” 
Ánh mắt của má nó đột nhiên tức giận, 
giọng của bà rung rung trong miếng 
khăn che mũi: 
“Con ra đây làm gì vậy? Tại sao không 
ngủ với em?” 
Nó không trả lời tiếp tục nhắc lại câu 
hỏi: 
“Má! Má đang làm gì ở đây vậy?” 
Má nó chảy nước mắt, nói trong nghẹn 
ngào: 
“Má đang hốt hầm cầu!” 
“Vì sao vậy má? Vì sao má phải hốt 
hầm cầu trong đêm khuya khoắt như 
vầy?” 
“Vì má làm công cho bác, bác biểu sao 
mà má phải làm vậy.” 
“Làm công mà phải làm cả việc dơ dáy 
này nữa hả má?” 
“Thì ai nói sao má phải làm vậy. Nhà nội 
không có tiền hút hầm. Má con mình 
cũng vào đây đi vệ sinh, đến khi cầu 
nghẹt không ai làm thì má phải làm thôi. 
Mấy hôm nay cầu nghẹt, dội nước 
không trôi, nếu má không làm thì 

làm sao có cầu dùng chứ? Thôi con về 
đi. Chỗ này hôi hám lắm.” 
 
Con nhỏ chảy nước mắt, tính hỏi 
thêm nhiều thứ nữa như tính cố hữu 
nhưng cổ nó bị nghẹn không nói được 
nữa. Nó cũng không bước đi được. 
Chân nó như bị chôn kín ở khu đi tiểu. 
Một lúc sau, nó đưa tay lên lau nước 
mắt rồi nhìn chằm chằm vào hầm cầu. 
Hầm phân không có màu vàng như 
những lần nó thấy lúc dội cầu. Một hầm 
đen lềnh, đặc như nước cống kèm 
những bọt nước và những hạt đủ kích 
cỡ với màu nâu đen như những hạt é. 
Mặt hầm đầy nghẹt xông lên một mùi 
hôi thối nồng nặc tưởng chừng ngập hết 
không gian khu vệ sinh nhà nội. Con 
nhỏ cảm tưởng là nếu nó đứng lâu thêm 
chút nữa, nó sẽ ngất vì mùi hôi đang 
xông vào tận mũi và cổ họng. Cái mùi 
khủng khiếp này đang ảm vào áo quần 
của nó, bám chặt vào đầu tóc và thân 
thể của nó như không bao giờ nhả ra. 
Như một cái máy nó nhìn má nó một 
cách tuyệt vọng rồi gật đầu nói “Để con 
về!” Bước ra khỏi khoảng không giữa 
hai vách tường, nó chạy thật nhanh. Nó 
biết nó cần phải chạy thật nhanh về nhà 
để má của nó dùng những cái thau cái 
gàu cũ múc hết cái hầm phân ấy càng 
nhanh càng tốt. 

 
Nó chạy đi đến giếng nhưng rồi quay lại 
với tò mò và sự tưởng tượng. Đúng như 
ý nghĩ trong trí tưởng tượng của nó, má 
của nó múc phân bằng hai chiếc gàu đổ 
vào sô rồi đem sô chạy đến cây chùm 
ruột đổ phân vào đó. Rồi bà chạy lại cái 
hầm cầu, thụp sâu người xuống múc 
nhưng không đổ vào sô mà chạy thẳng 
đến cái hố. Thoăn thoắt làm như đã 
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từng làm nhiều lần, bất kể mùi hôi 
thối nồng nặc tưởng chừng ngộp hẳn 
không gian, má của nó ngồi thụp, cúi, 
múc, chạy, đổ liên tục và liên tiếp. Có lẽ 
má của nó đã thấy nó lấp ló ở chỗ núp 
nơi chỗ trống giữa vách tường nhà bếp 
và phòng cô Sáu nhưng bà không 
thể nào xui nó đi về nhà. Nhưng rồi con 
nhỏ đã lặng lẽ quay đi, âm thầm đi qua 
những bụi cây trong vườn, trở về nhà và 
ngồi trên bậc tam cấp trước cửa. Một 
nỗi lo sợ dâng lên trong lòng nó. Nhìn 
vào những cánh cửa đóng kín mít của 
những căn gác của nhà hàng xóm dọc 
theo khu bếp, nhà tắm và nhà kho của 
nội, nỗi lo sợ của nó càng dâng cao. 
Mùi hôi thối đã lan tỏa khắp không gian. 
Khu vườn đang bao trùm bởi mùi ô uế 
và có lẽ vì thế mà mọi người đều đóng 
cửa bất kể khí nóng của mùa hè. Nó 
cảm thấy sợ hãi. Nó sợ mùi hôi đó làm 
má nó ngất đi vì không đủ sức chịu 
đựng khi đang vận hành công việc. Nó 
sợ mùi hôi thối sẽ làm những người 
hàng xóm tìm hiểu nguyên nhân. Tột 
cùng nhất, nó sợ hàng xóm biết má nó 
làm chuyện quái dị, khác thường. 
 
Miên man với những ý tưởng hỗn độn 
trong trí, nó chợt nghĩ đến những 
chiếc xe hút hầm cầu. Nó nhớ những 
ống quấn bằng nhựa màu đen từ những 
cái xe hút cầu thông vào những căn nhà 
hàng xóm và mùi hôi khi những nhà 
hàng xóm trước khu nhà nội khi họ thuê 
hút hầm cầu. Những người đi ngang 
đường thường bịt mũi nhăn mặt, hướng 
mắt về phía căn nhà có chiếc xe hút 
hầm cầu rồi bước thật nhanh. Những 
cái mùi hôi ấy không nồng nặc tệ hại 
như khi má nó hốt hầm cầu. Có lẽ vì 
quãng đường má xách những chiếc sô 

phân chạy ngang bị vương vãi và cũng 
có thể vì cái hầm cầu mở toang.  Nó 
cảm thấy đau khổ và thương má nó vô 
ngần nhưng nó thật sự không biết làm 
sao để giúp má nó. Nó suy nghĩ đến giá 
tiền hút hầm cầu. Nó không biết người 
ta phải tốn bao nhiêu tiền. Chắc là mắc 
lắm nên nhà nội và cô bác nó không có 
tiền thuê. Còn má nó thì chắc chắn 
không có đồng cắc nào cho chuyện này 
rồi. Nó ước ao phải chi nó có tiền trả 
cho chủ xe hút hầm để cái xe ấy làm thế 
cho công việc khổ ải của má nó. Bỗng 
nó hốt hoảng với ý nghĩ: “Không biết 
hàng xóm có ai để ý nhà nội nó không 
bao giờ thuê xe hút hầm cầu không?” 
 
Mùi hôi xông nồng nặc phá tan ý nghĩ 
miên man trong đầu của con nhỏ. Bóng 
đêm như đen quánh và đặc cứng lại bởi 
khí hôi thối bao trùm khắp cả khu vườn. 
Rồi bóng của má nó vượt qua cái màn 
đêm đen tối và hôi hám ấy, với hai chiếc 
sô đầy phân ở hai bên cánh tay. Không 
như lần hốt cầu lần trước, bà chạy ra, 
chạy vào từ khu nhà cầu cho đến cái hố 
đào sẵn bên gốc vú sữa không biết bao 
nhiêu lần. Đến khi bà lấp đất cái hố lại 
nện bằng mặt đất, tắm rửa xoa chanh 
cùng người, con nhỏ mới yên tâm vào 
giường ngủ. Lần này nó ngồi chờ má 
của nó để trao lại cho bà ly nước ngọt. 
Bà nói những lần phải hốt hầm cầu như 
thế, cả tuần sau bà không thể ăn được 
chứ thiết chi chuyện uống nước ngọt. 
Nó khăng khăng nói ly nước ngọt là của 
bác dành cho má và bà uống một hớp 
để chiều lòng con nhỏ và cho nó an tâm 
uống hết ly. Thời đó, đối với đứa nhỏ 
nhà nghèo được uống nước ngọt rất thú 
vị nhưng không hiểu sao nó cảm tưởng 
như uống nước đắng. 
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Con nhỏ thường trầm ngâm ít nói từ sau 
bí mật mà nó phát hiện được. Nó không 
thích tâm sự hay nói chuyện gì về má 
của nó hay về gia đình của nó. Sau này, 
chứng kiến thêm bao nhiêu cảnh khổ 
diễn ra cho má của nó thì nó càng ít nói 
hơn. Nó chỉ có thói quen duy nhất là hay 
viết trong đầu những gì nó thấy và 
nghe. Hồi đó, con nhỏ cứ ngỡ những gì 
nó lưu trong trí 
sẽ mãi mãi nằm 
im nơi ấy; không 
ngờ sau này tất 
cả như số 
phận được trải 
ra trên những 
trang giấy và nó 
trở thành người 
viết thực thụ. 
Người viết thực 
thụ này chính là 
tôi. 

 
Đã có bao nhiêu nhà văn, nhà thơ đại 
tài ca tụng về mẹ của họ. Và tôi không 
muốn giẫm theo vết mòn ca tụng những 
đức tính hy sinh, cần cù, nhẫn nại chịu 
khó gian khổ vì con của những người 
mẹ đáng kính trên đời.Tôi muốn chia xẻ 
phần nào đời sống của một người đàn 
bà quê mùa chân chất, mộc mạc, ít chữ, 
từng bị đày đọa, hiếp đáp, khinh khi 
trong thời son trẻ nhưng không có lòng 
hận thù, oán giận. Thay vào đó, má của 
tôi đã đem hết tình thương của mình 
đền bù cho những thiệt thòi mà cuối đời 
những người từng đối xử không tốt với 
bà phải chịu đựng. Những việc làm của 
má tôi đã khiến tôi nể phục và yêu kính. 
Má thật là người hết sức nhân ái và là 

người thầy giáo gương mẫu hết sức 
quan trọng đối với cuộc đời tôi. 

 
Đối với tôi, má tôi là một nhà giáo dục 
tuyệt vời, một người có trái tim tuyệt 
đẹp, là thiên thần với những phẩm chất 
tốt đẹp mà tôi luôn luôn yêu mến và học 
hỏi. Khi nghe chữ thiên thần, tôi mong 
bạn đọc không tưởng tượng một cô tiên 
đẹp thanh khiết với vẻ đài cát và kiêu 

sa. Tôi muốn nói 
về trái tim đẹp 
của những vị 
tiên mắc đọa. 
 
Bởi sinh ra và 
lớn lên ở miền 
nông thôn Phú 
Yên - Tuy Hòa, 
nơi có giọng 
nói mà mọi 
người ngạo 
báng là giọng 
nẫu, lại ít học, 

má tôi đã bị hiếp đáp và ngược đãi khá 
nhiều trong thời gian góa chồng. Phải 
chịu đựng biết bao nhiêu cay đắng trong 
thời gian chồng chết, tay trắng nuôi con 
côi nhưng má tôi chẳng bao giờ oán 
trách một ai. Có trách, má tôi chỉ trách 
bản thân mình. Má tôi nói “Có lẽ kiếp 
trước má làm ác nên kiếp này phải chịu 
như vậy! Chứ bản chất con người vốn 
dĩ là hiền lành!” Vì tin rằng phẩm 
chất hiền lành của người biến đổi bởi 
hoàn cảnh, má tôi thường biện hộ cho 
những hành động sai trái và những câu 
nói sai lạc. Má tôi thường dạy chị em tôi 
rằng: “Mình không biết vì sao người ta 
như thế. Mà mình cũng không biết nếu 
mình là người ta, ở trong hoàn cảnh của 
người ta, mình sẽ thế nào. Biết đâu 
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mình ác hơn, xấu hơn hay tệ hại hơn. 
Má đã chứng kiến có người thường chê 
bai tật xấu của người khác rồi sau đó lại 
vướng vào những tật xấu mà họ đã 
từng chê bai. Có nhiều người luôn tỏ ra 
mình là người đạo đức mẫu mực nên 
thường chỉ trích người khác sống không 
đạo đức; vậy mà ai dè đâu đùng một cái 
làm chuyện bậy bạ, mang tiếng xấu còn 
tệ hại hơn những người mà họ từng chỉ 
trích chê bai! Bởi vậy mới nói “Chín 
mươi chưa què đừng khen mình lành!” 
Các con đừng bao giờ nói xấu, nói 
chùng ai. Chê người ta thể nào sau này 
bị trời phạt y chang lời mình chê!” Má tôi 
còn dạy thêm rằng: “Có nhiều người ác 
và hay làm điều xấu nhưng sau đó hối 
hận làm thiện, sống đạo đức hơn cả 
những người từng làm điều thiện. Cho 
nên khi đánh giá một người nào, phải 
chờ người ấy nhắm mắt xuôi tay mới 
kết luận đúng đắn được!” Lâu lâu, chị 
em tôi lại nghe thêm những câu ca dao 
tục ngữ khác như: “Cười người hôm 
trước hôm sau người cười”, “Nói trước 
bước không tới” như những lời nhắc 
khéo chúng tôi không nên kết luận về 
tính tình người khác một cách vội vã. 
 
Qua những câu ca dao tục ngữ lập đi 
lập lại của má, tôi hiểu rất rõ ngụ ý. Má 
tôi muốn chị em tôi giữ phẩm hạnh của 
người tốt nhưng không nên tự tin quá 
đáng mà không rèn bản thân mỗi ngày. 
Chưa bao giờ tôi nghe má tôi chê bai 
chuyện gái làm tiền, chửa hoang, trộm 
cắp hay nói tục chửi thề. Má luôn nói 
“Người ta có hoàn cảnh nào đó nên bị 
như vậy! Mình chỉ nên cầu nguyện để 
trời không để mình vào những hoàn 
cảnh đó, để khỏi phải như họ thôi!” 
 

Nói như thế không có nghĩa má tôi sẽ 
vin vào hoàn cảnh để biện luận cho 
những việc sai trái của bản thân nếu có. 
Má tôi luôn kỷ luật với bản thân và trọng 
trung kiên tiết nghĩa. Góa chồng lúc 32 
tuổi nhưng má không bao giờ có ý bước 
thêm bước nữa. Má quyết thờ chồng và 
nuôi hai con gái nên người. Sống trong 
gia đình chồng ở Nha Trang, không có 
người thân thích họ hàng nhưng má đã 
kết bạn cùng các chị em bạn hàng bán 
trái cây như chị em ruột và có nghĩa là 
xem họ như chị em ruột thịt thật. Một bà 
dì lớn tuổi tên Chín xem má như em út, 
mến tính má, có ý gả má cho chồng khi 
bà có bệnh thì má tuyệt giao luôn. Má 
nói là “Chị Chín nhận em là em gái mà 
lại gán em với chồng của chị như vậy có 
phải loạn luân không? Chị nói vậy có 
nghĩa là chị không thực sự xem em là 
em gái ruột của chị thì từ nay em không 
còn liên lạc với chị!” Và kể từ đó má tôi 
tuyệt giao với dì Chín và gia đình dì 
Chín. Cũng kể từ đó, em gái tôi và tôi 
không còn cơ hội đến Bình Cang thăm 
gia đình dì dượng Chín và chơi với 
những người con của họ nữa. Sau này, 
khi biết rõ nguyên nhân, tôi trách tính 
chặt dạ của má: “Má không thích dượng 
Chín thì thôi chứ sao lại tuyệt giao với dì 
Chín? Ngày dì Chín mất mà má không 
thăm dỉ thật là bạc!” Từ nhỏ, tôi có thói 
quen hay nói thật những gì nghĩ trong 
đầu cho nên có lúc vượt giới hạn sự lễ 
phép và gây xúc phạm người lớn nhưng 
khi tôi nói điều này má không trách, chỉ 
đăm chiêu, im lặng. Còn tôi, sau khi quá 
lời, ngẫm nghĩ lại tôi hiểu vì sao má tôi 
quyết định không đến thăm dì Chín khi 
dì Chín mất. Một khi má đã nhất quyết 
không quan hệ với chồng của bạn thì 
má khăng khăng với ý định đó. Có lẽ vì 
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má sợ gặp phải những chuyện ngoài ý 
muốn sau lần vĩnh biệt với dì Chín nên 
âm thầm chịu tiếng ở bạc. Qua chuyện 
như thế, tôi thấy má của tôi đã tạo cho 
mình một tấm gương mẫu mực chứ 
không phải dạy cho con bằng những 
câu nói đẹp đẽ về chung thủy trong tình 
vợ chồng hay trung nghĩa trong đạo làm 
người. Không những kỷ luật đối với bản 
thân, má tôi đã truyền sang cho chị em 
tôi thói quen này. Má tôi luôn nói với chị 
em tôi rằng con người có hai ông thần 
bên hai vai trái và vai phải. Hai ông thần 
này luôn ghi lại lời nói và việc làm xấu 
tốt của mình. Nếu mình làm nhiều việc 
tốt ông thần bên vai phải sẽ báo cho trời 
biết và trời giúp mình khi hoạn nạn, trái 
lại nếu ông thần bên vai trái ghi nhiều 
điều xấu mình sẽ bị phạt. Với lối dạy 
“hai bên vai vác luôn luôn theo dõi ghi 
công hay tội”, má tôi đã ngăn ngừa 
chúng tôi khỏi tật xấu như nói xấu, đặt 
chuyện nói láo, đổ thừa, tham lam, ăn 
cắp, tự thị lục loại vật dụng của người 
khác hay phí phá của công. Trái lại, hai 
chị em tôi luôn nghĩ đến những việc làm 
giúp đỡ người bị hoạn nạn, người già, 
người tàn tật, người cơ cực, trẻ mồ 
côi… Chị em tôi quen dần với những 
cặp mắt thần của hai vị tả mạng và hữu 
mạng thần quang, không dám nói hay 
làm những chuyện gì sai trái vì sợ bị ghi 
sổ. Trái lại, chúng tôi luôn siêng 
năng làm nhiều việc tốt để được ghi 
công. Đây là lối dạy hữu hiệu vì má tôi 
buôn bán từ tờ mờ sớm đến tối mịt mới 
về nhưng chị em tôi không ai bảo ai, 
luôn tránh những việc gọi là “có tội” hay 
sai trái. Khi lớn lên, hai chị em tôi đi làm 
xa nhà ở hai nơi khác nhau nhưng đều 
được mọi người xung quanh tin tưởng, 

quý mến nhờ bản tính thành thật, siêng 
năng và biết điều biết chuyện. 

 
Biết điều biết chuyện, biết trái biết phải 
để xử thế cho đúng cách, đúng lề đúng 
lối không phải là những phương pháp 
hay nghệ thuật mà mọi người thường 
học hỏi từ những kiến thức siêu việt từ 
những cuốn sách đắc nhân tâm. Má tôi 
đã dạy chị em tôi những điều hay lẽ 
phải do bà học từ gia đình nội tôi. Má tôi 
đã dạy chị em tôi những gì mà bà không 
muốn chúng tôi bị khinh ghét như bà đã 
từng bị bởi cách sống khác biệt giữa 
nông thôn và thành phố, giữa quê mùa 
và kiểu cách. Má đã dạy chúng tôi nói 
“Dạ thưa”, không nói leo, không nói hớt, 
không tò mò khi nghe người lớn nói 
chuyện, “đi thưa về trình”, “ăn xem nồi 
ngồi xem hướng,” đi đứng nhẹ nhàng, 
không bắt chước nói tục chửi thề, cư xử 
lễ phép với người lớn, thân ái với bạn 
bè và hòa thuận với chị em. Hơn thế 
nữa, má tôi còn dạy chị em tôi kính 
trọng người già, người tàn tật, và những 
người ăn xin, tôn trọng mọi người, tôn 
trọng tài sản cũng như công sức của 
từng cá nhân. Má tôi luôn răn đe chúng 
tôi là nếu chúng tôi lường công, lường 
của người khác thì trước sau gì trời 
cũng sẽ phạt, sẽ bị bắt trả nợ một bằng 
mười. 

 
Là người không được đến trường học, 
chỉ biết đọc biết viết nhờ ba tôi dạy trong 
một thời gian ngắn; thế mà má tôi kiên 
trì tự học bằng cách chép lại từng câu 
và đánh vần từng chữ để viết thạo hơn 
và đọc nhanh hơn. Những cuốn kinh 
Phật là chương trình học của má và 
phương pháp học là nhờ chị em tôi giúp 
má đánh vần khi đọc và sửa lỗi chính tả 
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cho những bài viết chép lại sau khi má 
học thuộc lòng. Có thể nói là chị em tôi 
đã tiếp tục thay ba tôi làm thầy giáo dạy 
kèm chữ Quốc Ngữ cho má. Thế 
mà, má tôi lại là cô giáo đầu tiên dạy tôi 
viết thư thăm bà ngoại và các cậu, các 
dì tôi từ lúc tôi lên bảy. Cho đến bây giờ 
mỗi lần đặt viết viết thư cho ai tôi luôn 
luôn mỉm cười nhớ những lần má bắt tôi 
viết thư thăm gia đình ngoại. Lúc nào 
má cũng đọc là: “Nha Trang 
ngày…tháng… năm… xuống hàng! 
Kính thăm ông bà ngoại, cậu Hai, các dì 
và cậu Tám, xuống hàng! Hôm nay 
nhân rảnh rỗi, học bài và làm bài xong, 
con xin viết thư gửi về thăm ông bà 
ngoại, cậu Hai, các dì và cậu Tám, 
chấm. Bây giờ con xin kể đời sống của 
má con con ở đây…” rồi gợi ý cho tôi 
nên kể chuyện gì và đọc cho tôi viết 
phần kết thúc của lá thư là “Cuối thư 
con xin kính chúc ông bà ngoại, cậu 
Hai, các dì và cậu Tám mạnh khỏe. Con 
xin hẹn thư sau sẽ viết nhiều hơn. 
Xuống hàng. Ký tên.” Nhờ sự bắt buộc 
này mà sau này khi học văn viết thư tôi 
thấy mình viết thư nhanh và dài hơn 
những người bạn cùng lứa. 

 
Khi nghĩ đến phương pháp giáo dục của 
má, tôi càng cảm phục trí thông minh 
của má và lấy làm tiếc cho sự thông 
minh ấy bị hạn chế bởi ý thức hệ phong 
kiến thời xưa. Phải chi ngày xưa ông bà 
ngoại tôi không có quan niệm xưa cổ, 
không sợ chuyện con gái học nhiều viết 
thư cho trai và má tôi được đi học 
thì má tôi có thể dùng kiến thức và học 
vị tìm việc làm nuôi con một cách dễ 
dàng chứ không phải dựa vào chuyện 
làm công, làm mướn cực khổ như đã 
trải qua. 

 
Dù má không được đến trường như 
những cô gái thành thị cùng thời, má là 
người kể cho tôi nghe rất nhiều truyện 
xưa, tích cũ và giúp tôi thuộc khá nhiều 
câu ca dao tục ngữ. Qua văn chương 
truyền khẩu và trí nhớ tuyệt diệu, má tôi 
đã có một kho tàng truyện cổ tích, ca 
dao tục ngữ hết sức phong phú. Từ đó, 
má thường dùng truyện thơ nôm và ca 
dao tục ngữ để răn dạy chị em tôi.  Tối 
nào má tôi cũng đọc cho chúng tôi 
những đoạn thơ Lục Vân Tiên đến nỗi 
chúng tôi phải thuộc lòng những câu 
như: 

 
“Hỡi ai lẳng lặng mà nghe 
Dữ răn việc trước lành dè thân sau 
Trai thời trung hiếu làm đầu 
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình…” 
 
hay 
 
“Khoan khoan ngồi đấy chớ ra 
Nàng là phận gái ta là phận trai…” 
 
Qua câu chuyện Lục Vân Tiên, chị em 
tôi cùng với má mến mộ tinh thần nghĩa 
hiệp của Lục Vân Tiên và sự chung thuỷ 
của Kiều Nguyệt Nga, trong khi vô cùng 
căm ghét dã tâm hại người của Trịnh 
Hâm và Bùi Kiệm. Rồi chúng tôi tiếp tục 
cùng má yêu thích nhiều phẩm chất cao 
quý của những nhân vật chính diện 
khác như Thạch Sanh, như Tôn Tẫn và 
hết lời chê bai chỉ trích tính đố kỵ, ganh 
ghét, gian manh và  ác độc của Lý 
Thông và của Bàng Quyên. Sau các câu 
chuyện xưa, tích cũ, má tôi không 
hề can ngăn hay trách mắng chị em tôi 
khi chị em tôi chỉ trích và phê bình các 
nhân vật ác. Trái lại, má tôi đã giúp 
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chúng tôi phân định rõ ràng việc làm tốt 
hay xấu để cho chúng tôi xác định nên 
bắt chước hay không. 
 
Má tôi thường dùng nhiều câu ca dao 
tục ngữ để răn dạy chị em tôi những 
đức tính tốt. Các câu ca dao phổ thông 
như “Có công mài sắt có ngày nên kim” 
dành cho tính kiên trì, “Kiến tha lâu đầy 
tổ” cho tính nhẫn nại, “Khôn ngoan đối 
đáp người ngoài, Gà cùng một mẹ chớ 
hoài đá nhau” cho tình anh em, “Lá lành 
đùm lá rách” cho tình thương yêu người 
khốn cùng, “Một cây làm chẳng nên 
non, Ba cây chụm lại nên hòn núi cao” 
cho tinh thần đoàn kết hay “Gần mực thì 
đen gần đèn thì sáng” cho sự chọn lựa 
bạn tốt. Má tôi thường răn dạy chúng tôi 
thông cảm cho những hành vi không tốt 
do hoàn cảnh tác động nhưng luôn 
nghiêm cấm chúng tôi những thói xấu 
như ăn cắp, nói láo, tự do tự thị, tò mò, 
lợi dụng, lường công lường của, gian 
tham, hay lọc lừa. Má còn dùng các câu 
ca dao tục ngữ khác như “Giấy rách 
phải giữ lấy lề!” “Nghèo cho sạch, rách 
cho thơm!” “Tham một trả mười!” “Tham 
một tấc, mất một thước”. Những câu ca 
dao tục ngữ này được lập lại trong thời 
gian tôi học trong các lớp tiểu học. 
Nhưng có những câu tôi không hề nghe 
ai nói, hay chưa bao giờ hề học trong 
lớp được má tôi nhắc đi nhắc lại như 
“Của ông Dật cất có nơi! Các con biết 
giữ gìn vật chưa cần dùng có nơi có chỗ 
thì đến khi cần sẽ biết chỗ lấy ra xài 
ngay, không phải xuất tiền mua!”  Hay 
“Chính trực đường đường cửa chính đi. 
Chùng chùng lén lén chẳng ra gì! Chính 
nhân quân tử đi cổng trước, chỉ thằng 
ăn trộm cửa sau luồn” hay “Cha mẹ có 
lúc nói oan quan có lúc nói hiếp nhưng 

có hai bên vai vác ghi công hay tội trung 
thực, thì sợ chi tiếng oan?” và thường 
nghiêm túc cấm chị em tôi tính nghi kỵ 
với câu đe “Bắt được tay, day được 
cánh mới nói!” Sau này khi chúng tôi lớn 
lên, mỗi lần bị mất đồ, chúng tôi quen lề 
thói, không dám thốt lên điều gì hay lộ 
vẻ nghi ngờ ai. Bởi mỗi lần nghe chuyện 
mất đồ, má thường nhìn đứa con trai 
nuôi rồi ngâm nga bằng giọng chua chát 
và thương cảm: 
“Mất cơm nghi đứa đói, Mất gói nghi 
đứa nghèo” 
“Nghèo thì mất thảo mất ngay. Công 
cha cũng bỏ nghĩa thầy cũng quên!” là 
câu ca dao mà má tôi thường ngâm 
nga với giọng trầm buồn và khuôn mặt 
đăm chiêu tư lự.  
 
Trong thân phận mẹ góa con côi nghèo 
nàn, má tôi vẫn cố gắng tằn tiện để 
dành tiền thăm ông bà ngoại và các cậu 
dì tôi ở làng Minh Đức. Trước năm 
1975, mọi người thường nấu củi hay 
than thì má xin những vỏ dừa ở những 
hàng bán dừa để làm thứ đun bếp. 
Không thể kiếm tiền cho con ăn 
uống như con cái của những người 
trung lưu và giàu có, má tôi thường suy 
nghĩ cách chế biến cho chúng tôi những 
món ăn lạ phù hợp với tình trạng nghèo 
khó của mình. Má tôi đã dùng những 
thứ hoặc là phế thải hoặc thứ này cho 
thứ khác.  Là người ăn chay trường 
nhưng má tôi chẳng hề có tiền để mua 
những thứ như đậu khuôn, mì căn hay 
phù chúc. Má đã lượm những cùi mít từ 
những hàng bán mít lẻ, xắt nhỏ, ướp 
muối chiên với xả ớt cho giống món mì 
căn xào xả ớt. Má còn dùng hạt me nấu 
chè, mít non kho với xì dầu, củ sắn xào 
với muối hay xắt củ sắn thành sợi thế 
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giá để đổ bánh xèo. Ngày Tết, mọi 
người làm bao nhiêu thứ mứt sang 
trọng như mứt bí, mứt hạt sen, mứt 
gừng, mứt me, mứt mãng cầu… Còn 
má tôi lượm những vỏ của bưởi hồng ở 
hàng bán trái cây về làm mứt. Sau quá 
trình luộc phèn, ngâm vôi, rim đường 
má có những miếng mứt hồng hồng, 
khác kích cỡ nhưng trông rất hấp dẫn. 
Những người đến nhà, không biết là 
mứt gì nhưng đều khen ngon khi 
ăn. Cho đến nay tôi vẫn nhớ hoài món 
mứt vỏ bưởi hồng mà má tôi thường 
cúng trên bàn thờ Phật trong những 
ngày Tết. 
 
Tôi không rõ là má tôi quy y thành phật 
tử lúc nào nhưng chắc chắn rằng má tôi 
rất ít đi chùa. Mặc cảm không có tiền 
cúng dường có lẽ là nguyên nhân chính 
của việc này. Lúc đầu, má tôi quyết định 
dùng công quả bù lấp cho chuyện cúng 
dường cho nên tuần nào bà cũng dành 
một ngày dắt chị em tôi lên chùa Hải 
Đức phụ nấu cơm, canh, gọt khoai, lặt 
rau, rửa chén… hay phụ giúp khiêng 
gạch trong những ngày chùa Tĩnh Hội 
kêu gọi Phật Tử giúp chuyển gạch dây 
chuyền để sớm hoàn thành tượng Phật 
trắng. Sau lần đó, má tôi thường ở nhà 
tụng kinh niệm Phật và ăn chay trường 
chứ không đi chùa nữa. Cách sống của 
người phật tử như má tuy khác mọi 
người nhưng bản tính chân thật và thật 
thà đã làm cho nhiều người gần gũi 
thương mến. Nhiều nhất là các bạn 
hàng buôn bán trái cây với má ở Chợ 
Đầm Nha Trang. Và có lẽ chính vì mọi 
người biết rõ đạo hạnh của má mà 
người mẹ lỡ phận con gái quyết định bỏ 
đứa con trai chưa rụng rún của mình 
vào chiếc rổ bán trái cây của má. Bất kể 

tình trạng khó khăn của gia đình, má đã 
đem đứa bé ấy về nuôi và hết lòng 
chăm sóc. Trong hoàn cảnh nghèo đói 
sau năm 1975, gia đình tôi vốn nghèo 
càng khó khăn hơn nhưng má đã động 
viên chị em tôi cùng má chăm sóc dạy 
dỗ đứa bé nên người. 
 
Sau khi lập gia đình, tôi đã cùng chồng 
vượt biển và đã trải qua một thời gian 
khá vất vả nơi đất khách quê người 
nhưng tôi không bao giờ than thở với 
má. Bởi má không muốn rời Việt Nam 
và chỉ muốn chết trên mảnh đất quê 
hương, nên tôi đành phải làm theo ước 
muốn này. Ngoài bổn phận làm con, tôi 
cố gắng dành dụm thêm tiền cho những 
chuyến về thăm má. Tôi muốn tạo cho 
má có ý nghĩ rằng dù ở xa xôi, tôi vẫn 
có thể về thăm và cận kề má mỗi khi 
cần thiết. Bởi má bị lãng tai nặng, không 
thể nghe điện thoại, tôi đã thường 
xuyên viết và gửi rất nhiều thư về để tạo 
cho má cảm giác sung sướng khi nhận 
thư con và được đọc đi đọc lại những 
câu chuyện kể từ những bức thư dài 5, 
6 trang. Tôi đã hết lòng đền bù cuộc 
sống khổ sở mà má đã trải qua bằng 
cuộc sống an vui và thư thái trong tuổi 
già nhưng rồi đau lòng khi thấy má vẫn 
chưa quên được quá khứ. Mỗi lần về 
thăm má, má thường nói: “Má biết ơn 
con khổ nhọc ở xứ người giúp cho má 
xây lại căn nhà. Giờ đây má có chỗ ở 
đàng hoàng, có cái ăn cái mặc đầy đủ 
nhưng má cứ thấy tủi khi nhớ ngày các 
con nhỏ ở trong cảnh nhà dột, cơm 
không đủ ăn, áo không có mặc. Nghĩ 
đến ngày đó mà thương các con! Ngày 
xưa má không thể nào lo cho các con 
ăn ngon mặc đẹp. Đến áo quần không 
thể mua được phải xin “ra” giường cũ 
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của người ta để may áo trắng cho con… 
Làm mẹ mà không lo được cho con thật 
là buồn tủi!” Tôi không nói gì. Tôi muốn 
tâm sự với má là kiến thức của sự học 
sẽ làm thay đổi cuộc sống nhưng 
chuyện giàu nghèo, có hay không không 
quan trọng bằng chuyện sống bên má 
và chết nơi chôn nhau cắt rốn. Tuy 
nhiên, mỗi lần về thăm gia đình chứng 
kiến những cảnh chướng tai gai mắt, 
những thay đổi đến đau lòng thì tôi đã 
hết còn ý nghĩ đó nữa. Và bởi vì sự thật 
nào nói ra cũng sẽ gây đau lòng cho 
người nghe cho nên tôi đành im lặng. 
 
Tôi đã nghe và biết nhiều trường hợp 
các nhà văn hải ngoại bị cấm vào Việt 
Nam thăm mẹ dù ốm nặng chỉ bởi họ 
tham gia biểu tình chống những cuộc 
tuyên truyền hay bởi những bài viết lên 
án chế độ Cộng Sản tại Việt Nam. Với 
sự chừng mực, tôi cố gắng để có thể về 
thăm má thường xuyên nhưng tôi luôn 
lấy những bài 
học của những 
người đi trước 
để tạo nên một 
sự bình tĩnh và 
điềm đạm nếu 
trường hợp xấu 
xảy đến với tôi. 
Tôi đã khá may 
mắn là tôi chưa 
từng bị ngăn 
cấm vào Việt 
Nam hay bị gán 
tội “Là thành 
phần nguy hiểm cho quốc gia!” Có lẽ tôi 
được may mắn vì tôi chưa từng tham 
gia cuộc một biểu tình nào. Sự bận rộn 
của những việc làm trong những ngày 
thường và cuối tuần đã tạo cho tôi sự 

may mắn. Tuy nhiên, vào tháng 5 năm 
2014, khi báo chí khắp nơi loan tin 
Trung Cộng ngang nhiên đưa dàn 
khoan HD 981 vào lãnh hải Việt 
Nam, đâm tàu, xịt vòi rồng, gây thương 
tích cho ngư dân Việt Nam mà chính 
quyền Việt Nam chỉ im lặng trong lúc ra 
sức bắt bớ những người xuống đường 
biểu tình chống Trung Cộng thì tôi tức 
giận vô cùng. Tức giận hơn khi nghe 
một số bạn Hướng Đạo báo tin trên 
facebook là ngày 18 tháng 5 năm 2014 
sẽ có một phái đoàn Quốc Doanh mang 
cờ đỏ sao vàng biểu tình trước đại sứ 
quán Trung Quốc. Rõ ràng đây là một 
sự giàn cảnh tinh vi diễn ra ngay trung 
tâm thủ đô Hoa kỳ nhằm đánh lừa toàn 
thể nhân dân trên toàn thế giới, vì thế 
tôi nhất định tham gia cùng nhóm tự 
phát để đối mặt với tấn tuồng dối trá ấy.  

 
Đến trước Đại sứ quán Trung Quốc lúc 
1 giờ trưa, tôi chỉ thấy vài trưởng 

Hướng Đạo với 
cờ vàng và 
những bảng 
khẩu hiệu “China 
hands off 
Việt Nam”, “Đả 
đảo Cộng Sản 
Việt Nam bán 
nước” “ Human 
Rights for 
Vietnam Now” và 
“Free all political 
prisoners now!” 
 

Một trưởng mang đàn guita theo, đề 
nghị chúng tôi hát và chúng tôi đã 
hát bài Việt Nam Quê Hương Ngạo 
Nghễ, Về Với Mẹ Cha và Đường Việt 
Nam. Đến 2 giờ, một nhóm khoảng 100 
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người gồm thanh niên nam nữ với rất 
nhiều cờ đỏ sao vàng và băng rôn. Họ 
khựng lại ngay đầu lối vào khi thấy 
nhóm chúng tôi với hai chiếc cờ vàng 
tung bay. Bởi chúng tôi đứng ngay 
trước tòa đại sứ quán Trung Quốc, địa 
điểm mà có lẽ họ định dùng để phô 
trương thanh thế nên họ đã cho vài 
người đến điều đình. Một thanh niên 
ngang nhiên đến hỏi “Các anh làm gì ở 
đây?” trong lúc hai người khác cố gắng 
thuyết phục chúng tôi bằng những lời lẽ 
hòa hoãn. Dù cách nào, chúng tôi nhất 
định không rời vị trí của mình với lý 
do không để họ đóng kịch chống Trung 
Quốc khi mà họ giam giữ những người 
bất đồng chính kiến và những người 
biểu tình trong nước. Chúng tôi muốn 
chứng minh rằng cuộc biểu tình của họ 
hôm nay không có ý nghĩa gì khi lá cờ 
đỏ sao vàng của họ giống y chang 
và thể hiện một phần của lá cờ Trung 
Quốc đang sừng sững trên toà đại sứ 
kia. Không thuyết phục được chúng tôi, 
nhóm biểu tình cờ đỏ quyết định diễn 
hành. Khoảng 100 người lũ lượt đi 
ngang trước mặt chúng 
tôi và cổng toà đại sứ 
Trung Quốc. Một cô gái 
mặc áo dài đỏ cầm loa 
đi đầu hô “Đả đảo 
Trung Quốc xâm lược!” 
và cả nhóm cờ đỏ cùng 
hô to “Đả đảo! Đả đảo!” 
Tiếng loa và tiếng hô 
của trăm người trông 
có vẻ khí thế nhưng 
tiếng hét của nhóm cờ 
vàng chúng tôi, dù 
không đến 25 người, 
cũng vang lừng to 
không kém với những 

câu được lập đi lập lại không ngừng “Tự 
do cho người yêu nước! Tự do cho 
người yêu nước! Tự do cho người yêu 
nước!” 
 
Bất kể chúng tôi hét lớn, gào to, họ 
ngang nhiên đi qua lại 2, 3 lần với vô số 
cờ đỏ, và những tiếng đả đảo Trung 
Quốc xâm lược. Khi họ đi ngang lần thứ 
ba, chúng tôi đồng hát to bài Việt Nam 
Quê Hương Ngạo Nghễ một cách khí 
thế và oai hùng. Bất ngờ trước thái độ 
của chúng tôi, họ ngưng hô đả đảo và 
đồng ca bài “Như có bác Hồ” cùng 
những tiếng hô “Việt Nam Hồ Chí Minh 
muôn năm muôn năm!” Bài hát của họ 
đã làm nhóm cờ vàng chúng tôi tức 
giận lồng lên hét lớn “Hồ Chí Minh bán 
nước! Hồ Chí Minh bán nước!” Tiếng 
hét to từ nhóm chúng tôi đã khiến cô gái 
mặc áo dài đỏ ngưng bặt tiếng hát và 
nhóm của họ cũng ngưng theo. Họ kinh 
hoàng khi thấy một thanh niên trẻ gầy 
nhom trong nhóm chúng tôi đang chồm 
về phía họ, điểm mặt họ hét to “Hồ Chí 
Minh bán nước! Hồ Chí Minh bán 

nước!” Người thanh 
niên này là người lần 
đầu tiên tôi gặp mặt 
nhưng tôi biết anh là 
người bị bắt tù tại Việt 
Nam vì bất đồng chính 
kiến và mới được phóng 
thích sang Mỹ chỉ vài 
tháng khi anh ta phân 
trần lý do tại sao anh có 
mặt với nhóm cờ vàng 
với người thanh niên 
trong nhóm cờ đỏ đến 
hỏi chúng tôi “Các anh 
làm gì ở đây?” Phản 
ứng mãnh liệt của anh 
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cùng sự đồng lòng hô hào của cả nhóm 
chúng tôi khiến cho nhóm cờ đỏ hoảng 
sợ im bặt. 
 
Chúng tôi hết sức ngạc nhiên vì sự 
ngưng ngang bài hát bác Hồ của họ. 
Chưa hiểu tác dụng hữu hiệu này từ 
đâu thì chúng tôi bỗng nghe họ hát bài 
“Dậy Mà Đi!” cùng câu khẩu hiệu “Việt 
Nam đoàn kết chống ngoại xâm! Việt 
Nam đoàn kết chống ngoại xâm! Việt 
Nam đoàn kết chống ngoại xâm!” Phản 
xạ thật nhanh như thể đã định sẵn, 
nhóm chúng tôi đáp ngay bằng những 
lời hô to: “Tự do cho người yêu nước! 
Tự do cho người yêu nước!” “Đảng Việt 
Nam hèn với giặc ác với dân! Đảng Việt 
Nam hèn với giặc ác với dân!” “Xấu hổ 
không? Xấu hổ không? Bạn đang biểu 
tình cho điều gì? Đả đảo cho cái gì? Đả 
đảo cho cái gì khi cờ đỏ sao vàng của 
bạn là phần tử của lá cờ đỏ sao vàng 
của Trung Cộng?” và “VC go home!” 

 
Có vẻ bị đuối lý, nhóm cờ đỏ tuần hành 
thêm hai vòng nữa cho ống kính thu 
hình của những người trong nhóm họ 
rồi lặng lẽ tan hàng. Nhân viên cảnh sát 
đậu xe quan sát sự việc, không tỏ ra 
phản ứng gì bởi họ rõ số lượng tham 
gia ít ỏi của chúng tôi và chứng kiến 
cách biểu tình ôn hòa chúng tôi. Nhóm 
chúng tôi chưa đến 25 người nhưng 
được ủng hộ của một số người ngoại 
quốc, gồm có hai người phụ nữ Nam 
Mỹ và một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ. 
Người đàn ông này đã sát cánh từ lúc 
bắt đầu cho đến khi kết thúc. Ông mang 
theo lá cờ của Đông Thổ Nhĩ Kỳ gắn với 
cờ Vàng của chúng tôi rồi cùng chúng 
tôi hô to khẩu hiệu đả đảo Trung Quốc 
bằng tiếng Anh.  

 
Khi chào tạm biệt, ông chúc: “Tôi ước 
mong đất nước bạn thoát nạn cộng sản 
và Việt Nam không bị Trung Quốc tóm 
gọn như Tây Tạng.” Khi chỉ còn lại 
người Việt, chúng tôi chào hỏi nhau, và 
đồng lòng họp thành nhóm tuần hành 
trước cổng tòa đại sứ quán Trung Quốc. 
Chúng tôi vừa đi vừa hô to những khẩu 
bằng tiếng Anh “China! Hands off 
Việt Nam!”, “China! Pull back oil rig from 
Việt Nam’s sea!” Mặc dù không có một 
ai trước tòa đại sứ quán Trung Quốc 
nhưng tôi biết chúng tôi bị quan sát 
và thu hình rất kỹ như đã bị chụp và thu 
hình bởi nhóm cờ đỏ trước đó. Hình 
chúng tôi bị thu bởi nhóm cờ đỏ ắt sẽ 
gây cho chúng tôi bị trừng phạt hay trả 
thù bằng những cách nào đó bởi chính 
quyền Việt Nam sau này nhưng điều đó 
đối với tôi không quan trọng bằng 
những hình ảnh bị thu từ những máy 
thu hình của Trung Quốc. Tôi nghĩ hình 
ảnh mâu thuẫn của 2 nhóm cờ đỏ và cờ 
vàng trong máy thu hình sẽ là trò cười 
cho họ. Tôi cảm thấy đau nhói khi nghĩ 
đến cảnh người Việt Nam cùng chung 
máu huyết, cùng chung một dân tộc mà 
không thể đứng chung để chống giặc 
ngoại xâm.  
 
Sau lần tham gia biểu tình chống cờ đỏ 
sao vàng của Đảng Cộng Sản Việt Nam 
và sự xâm chiếm lãnh hải của Trung 
Quốc, tôi đoán mình bị ghi tên vào sổ 
đen bởi vì những lá thư tôi gửi bưu điện 
về cho má tôi và mẹ chồng tôi đều bị 
thất lạc một cách lạ thường. Để nắm 
chắc điều còn mơ hồ chưa rõ, tôi liên 
tiếp gửi bưu điện những lá thư mỏng 
hơn về gia đình nhưng má tôi và mẹ 
chồng tôi vẫn không nhận được. Biết 
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rằng thử thêm càng vô ích nên tôi 
ngưng viết. Để tránh lo lắng cho gia 
đình, tôi nhờ em gái nhắn cho má tôi 
biết là tôi bận quá nên không thể viết 
thư gửi bưu điện về như xưa. Có lẽ em 
tôi lấy làm lạ nhưng không hỏi. Còn tôi, 
tôi cảm thấy buồn khi mất thói quen viết 
thư gửi về thăm má. Một việc là tôi luôn 
tự hào ngầm là tôi sẽ là người viết thư 
về cho mẹ nhiều hơn viết thơ văn. Buồn 
hơn là tôi không thể nói chuyện với má 
dễ dàng qua điện thoại. Má tôi bị lãng 
tai khá nặng và không muốn dùng máy 
trợ thính cho nên mỗi lần nói chuyện 
má, câu chuyện trao đổi giữa hai má 
con luôn theo kiểu “ông nói gà bà nói 
vịt”, không nhập nhằng ra đâu vào đâu! 
Má thường đoán để trả lời nhưng rồi 
tuyệt vọng than luôn miệng: “Khổ ghê, 
con nói gì không nghe gì hết không biết 
trả lời sao!” Rồi đưa em gái tôi nói 
dùm… Sau nhiều lần như thế, má chán 
nản không muốn nghe 
điện thoại nữa. Từ đó, 
tôi đã không viết thư hay 
không điện thoại thăm 
hỏi gì được nữa. Để biết 
tin tức về má, tôi chỉ có 
thể hỏi thăm khi chat 
hay điện thoại với em 
gái tôi mà thôi. 

  
Ngày nọ, không hiểu 
sao tôi bồn chồn lo lắng 
nên sau khi nói chuyện 
điện thoại với em gái, tôi 
đòi nói chuyện với má. 
May mắn cho tôi là má 
tôi nghe rõ như tôi và 
má ngồi cạnh bên nhau. Nắm ngay cơ 
hội, tôi vội nói với má rằng: “Má ơi! Má 
biết là ở nửa vòng trái đất về nhà thăm 

má không phải là dễ nhưng con đã cố 
gắng về thăm má nhiều lần. Tuy nhiên, 
không phải lúc nào con cũng có thể làm 
như thế được. Nếu ngày nào đó bất 
thình lình má qua đời và con không thể 
về thăm má lần cuối thì con mong má 
hiểu mà đừng trách con. Con mong má 
hiểu cho con rằng lúc nào hình ảnh má 
cũng ở trong tim con và con cũng tin 
là hình ảnh con lúc nào cũng ở trong tim 
má. Đừng trách con khi con không thể 
về thăm má trong giây phút cuối nhen 
má!” Má điềm đạm đáp: “Má không hiểu 
sao con nói như vậy nhưng má tin 
những gì con làm đều đúng. Má hiểu 
chớ không bao giờ trách con gì đâu, con 
đừng lo! Đường sá xa xôi, việc làm ăn 
và con cái nơi xứ lạ quê người, con có 
nhiều cái phải lo má hiểu mà! Đâu phải 
nói đi là có thể đi ngay. Giống như ngày 
xưa lúc ông bà ngoại mất, má cũng đâu 
có duyên về gặp lần cuối. Cho nên con 

an tâm đi! An tâm đi 
con! Đừng lo lắng gì 
chuyện về hay không về 
thăm má. Má biết con 
thương má là đủ rồi!”  

 
Nghe má nói như thế, 
tôi an tâm phần nào chứ 
không dứt hết lo lắng. 
Vài ngày sau, khi nói 
chuyện với em gái tôi 
qua yahoo messenger, 
tôi dò hỏi: 
“Mấy hôm nay má có 
khỏe không? Má có nói 
gì về chị không?” 
“Má vẫn vui tươi và 

mạnh khỏe chớ không có gì lạ cả chị à. 
Chỉ có điều gần đây tự nhiên má nhắc 
nhiều đến chị. Má nói “Tội nghiệp con 
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Lan hồi nhỏ mới bốn, năm tuổi mà đã 
khôn. Mỗi lần nó thấy má đào hố để 
chuẩn bị hốt hầm cầu tiêu, nó hay lân la 
hỏi: “Má đào hố này làm gì?” Má dọa nó 
nói: “Để nhờ con lấp lại cho má chết 
chớ má sống khổ quá. Làm không 
đủ nuôi được hai con chẳng thà chết để 
con ở với nội, mấy bác mấy cô sướng 
hơn ở với má!” Thế là nó khóc um sùm 
nói “Con không cho má chết một mình. 
Để con kêu con Cúc ra rồi hai chị em 
con nhảy xuống hố chết với má. Ba mẹ 
con mình chết chung luôn chớ con 
không cho má chết một mình đâu!” 
 
Nước mắt tôi chảy ra nhưng tôi cố giữ 
giọng nói thật vui tươi với em gái: “Ghê 
chưa! Hồi nhỏ mà chị đã có tính độc tài 
như vậy đó! Muốn chết mà không chịu 
chết một mình còn kêu em chết luôn 
mới chịu! Có chị như vậy em cũng khổ 
đời!” rồi cười cười nói nói nhắc lại 
những kỷ niệm ngày xưa. Nhưng khi 
vừa ngưng cuộc điện thoại, tôi đã khóc 
sướt mướt vì cảm thấy nỗi buồn lo đã 
được trút hết. 
 
Tôi không ngờ sau mấy chục năm trời 
má còn nhớ những việc tôi thương lo 
cho má kể cả câu nói mà tôi không thể 
nhớ là đã từng nói! Hơn bao giờ, tôi 
thực sự tin rằng: Phút cuối trong cuộc 
đời của má dù tôi có về thăm má hay 
không thì hình ảnh tôi, lời nói của tôi và 
việc làm của tôi từ nhỏ cho đến khôn 
lớn luôn được giữ gìn trong trái tim của 
má. Cũng như, không bao giờ hình ảnh 
đẹp của má rời khỏi trái tim của tôi. Má 
là người tôi thương yêu nhất trên cõi đời 
này. 
 

Cung Thị Lan 

 

 

Tôi nhớ cha tôi một buổi chiều 
Nhìn tôi đôi mắt rướm lệ rơi 

Cha vuốt tóc tôi trong âm thầm 
Hình như muốn nói câu chia lìa. 

 
Ngày tháng Tư buồn bao tủi hận 

Lòng cha ray rứt suốt đêm trường 
Còn đâu quê mình năm tháng cũ 

Giọt nước mắt buồn khóc mình cha. 
 

Đã mất hết rồi thời chinh chiến 
Buồn đau như cắt tim ngục tù 
Lê bước thân tàn bao nỗi nhớ 

Một kiếp con người mãi phù du. 
 

Tôi ở nơi này sống tha phương 
Lòng quê xao xuyến mỏi mòn trông 

Nơi ấy cha tôi vạn nỗi sầu 
Gục đầu tôi khóc thương cha già. 

 
Trần Thế 
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Tội nghiệp thay, cọp giấy Hoa Kỳ 
Bị Cộng Tầu qua mặt & khinh khi 
Thản nhiên đắp, đảo vùng Ðông biển 
Biết Tổng "Ô" chẳng dám làm gì [1] 
  
Hắn ủy quyền ngoại trưởng Ke Ri [2] 
Cựu quân nhân thiếu dạ - gan lì 
Giả bị thương, chiến trường Nam Việt [3] 
Cả quân đoàn, thấu hiểu --> khinh khi 
  
Còn Việt Nam, xong mùa bầu cử 
Lũ thân Tầu, Trọng Lú chơi gian 
Gom phiếu nhau, gài thế hạ bàn 
Buộc Tấn Dũng, khỏi hàng tứ trụ 
  
Hằng ước ao, ông Trời tha thứ 
Cho dân hiền nơi xứ Việt Nam 
Thoát bàn tay cộng đỏ hung tàn 
Cùng xây dựng, lên hàng vượng quốc 
  
NVDL (1/29/2016) 
  
[1]  Ố Bà Ma 
[2]  John Kerry 
[3]  Giả bị thương để lấy huy chương [self-inflicted 
wound to get Purple Heart medal] 
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Lê Thị Ý 
 

 
 

Đường em đi có súng trường, nón sắt, 
Từng đám tàn quân cởi áo qui hàng. 

Trời Saigon u ám một màu tang, 
Và tiếng hú như có bầy quạ đói. 

 
Đường cũ tình ta một thời sôi nổi. 
Thủa nhạc vàng ru ngủ cặp tình si. 
Khắp nẻo bây giờ tấp nập người đi, 
Lời vang vọng tiếng hát ca từ Bắc. 

 
Khu phố ngày xưa như người xuân sắc, 

Hôi hám bây giờ khu chợ lộ thiên. 
Trang sách nhòe tác giả chẳng còn tên! 

Và tư tưởng như một lời buộc tội. 
 

Hòn Ngọc Viễn Đông giới nghiêm buổi tối. 
Hiu hắt đèn mờ Công Lý, Tự Do. 

Anh là ai lý lịch rất mơ hồ, 
Trong thế đứng con thò lò sáu mặt. 

 
Thời gian qua, vùng trời xanh có thật. 
Mộng ước vào đời tuổi trẻ thần tiên. 

Rồi đôn quân súng đạn vang rền. 
Rồi sao rụng hồn ai lìa trần thế. 
Rồi trại tập trung cầm tù thế hệ. 

Biển lớn chôn người vượt thoát quê hương. 
 

Đường em đi như tất cả vô thường 
Và tất cả theo vòng quay luân chuyển. 
Từ bỏ Việt Nam lòng buồn xao xuyến. 

Em lạc loài trong xã hội văn minh. 
Mong buổi nào đây thế giới chuyển mình. 

Về quê cũ vòng tay đầy hạnh phúc. 
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Pleiku giờ chắc lạnh? 
Bên này buốt thấu xương! 
Mưa tuyết trời mới tạnh. 
Còn ướt hai bên đường. 
 
Thành phố của tình yêu, 
Virginia xế chiều 
Cuối năm trời thu ngắn.  
Nhớ quê hương thật nhiều! 
 
Những ngày xưa khói lửa, 
Thiếu cả bữa ăn chiều 
Xác thân người giẫy giụa, 
Mẹ dáng gầy đăm chiêu. 
 
Nhớ ngày xưa phố nhỏ 
Bụi đỏ dấu tên đường 
Xe tăng và súng nổ. 
Người trực chờ tai ương. 
 
Một ngày rút quân ta 
Anh thành người xa lạ. 
Bên đường chiếc quân xa 
Mồ chôn người gan dạ. 
 
Có bao giờ phố cũ, 
Nhớ người lính Pháo binh 
Và tiền đồn thất thủ 
Quên được người hy sinh. 
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Ta yêu người chiến binh, 
Mang quân hàm Thiếu tá. 

Anh một người gan dạ, 
Cầm súng tự bắn mình. 

 
Cuối tháng ba, bẩy lăm, 

Pleiku trời còn lạnh! 
Tuân theo người thủ lãnh 

Anh lên xe rút quân. 
 

Ai cũng chết một lần 
Sao kiếp tù sợ hãi? 
Lưu đầy và khổ ải, 

Vinh nhục cách bao phân? 
 

Nghĩ rồi anh tự vẫn 
Đã bao năm chiến trường 

Quản chi đời phong sương 
Thế mà nay thất trận! 

 
Vận nước hay vận nhà? 
Tháng Tư gọi hồn ma 
Chuông nhà thờ đổ vội 
Lời kinh cầu chùa xa. 

 
Tất cả và tất cả, 

Sụp đổ một giây thôi. 
Mưa giọt buồn tơi tả 

Cuộc chiến đã tàn rồi. 
 

Cuộc chiến đã tàn rồi 
Thành phố tên cũng đổi! 

Người đến từ xa xôi. 
Bẩy lăm, người Hà Nội! 
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Tháng Tư chợt toát mồ hôi, 

Cơn giông ập tới khung trời Việt Nam. 
Con tim nhỏ bé nát tan, 

Chiến tranh xương máu ngút ngàn tạm 
ngưng. 

 
Mẹ già mắt lệ rưng rưng, 

Tiếc công trình mẹ đã từng đắp xây 
Lòng đau nhìn mẹ hao gầy 

Bước đi còn lại quãng ngày xanh xao. 
Tâm hồn của mẹ thanh cao 

Như trăng sao sáng đêm nào vượt biên. 
 

Biển Đông con sóng dấy lên 
Tháng Tư tôi mất mẹ hiền và quê. 

 
Dấu mình vào cõi đam mê 

Xin tôi quên nỗi ê chề đớn đau. 
Hai khăn tang quấn ngang đầu, 
Mẹ ơi con vẫn nhớ câu ru hời. 

 
Những ngày có mẹ cười vui 

Mẹ ơi con tiếc mảnh đời ấu thơ. 
 

Sân đình con nhặt lá khô. 
Gió bay, con mẹ bây giời trắng tay. 

 
 

Lê Thị Ý 
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Hoàng Thanh 
  
Nhắc nhở lòng mình quên đi lòng thù 
hận cho tâm hồn thanh thản bình yên 
trong chuổi ngày còn lại nơi đất nước 
tạm dung mà tôi cùng gia đình đang 
hưởng sự sống an lành trong nền tự do 
dân chủ.  
Người ta bảo: “thời gian sẽ mài mòn tất 
cả sự vật trên đời…”, thế nhưng thời 
gian không mài mòn được niềm đau 
thương tang tóc do người CS Việt Nam 
miền Bắc gieo rắc vào dân chúng miền 
Nam Việt Nam trong những ngày Tết 
Mậu Thân 1968.  
Bốn mươi bảy năm rồi, gần nửa thế kỷ 
là một phần hai cuộc đời của người 
trường thọ, là thời gian quá dài để có 
thể quên đi, thế nhưng không ai quên 
được nổi đau này. 
 
Cứ mỗi độ Xuân sắp về, Tết sắp tới là 
mỗi một cõi lòng người dân Huế Thừa 
Thiên ngập tràn oán hận đau thương. 

Đáng ra như thường năm, dân chúng 
hai miền được yên vui ăn Tết theo hiệp 
định ký kết ngưng chiến ba ngày Xuân, 
nào ngờ trước giờ Giao thừa đã nghe 
tiếng súng nhỏ rời rạc lúc gần lúc xa. 
Sáng Mồng một Tết trời chưa sáng tỏ, 
quân VC đã ùa vào sân nhà chúng tôi, 
dùng báng súng đập vào cửa cùng với 
tiếng la hét giọng Thanh Nghệ Tĩnh “mợ 
cửa mau, không tao bánh” (mở cửa 
mau không tao bắn). 
Chúng tôi khiếp sợ trong ngở ngàng tự 
hỏi “VC tràn vào thành phố ư?” 
Với thái độ hung dữ chúng ra lệnh 
chúng tôi mở cửa thông xuống nhà dưới 
và tất cả tủ lớn nhỏ trong nhà. Mở xong 
chúng giữ luôn chìa khóa. 
Chúng tôi suy nghĩ: dể gì VC vào thành 
phố với vòng đai phòng thủ của QL Việt 
Nam Cộng Hòa? Thế nhưng không như 
chúng ta tưởng: Hồ Chí Minh đã nuốt 
trôi hiệp định ngưng chiến ba ngày cho 

dân hai miền ăn Tết vui 
Xuân. Lợi dụng quân 
miền Nam không 
phòng thủ, quân CS đã 
tràn vào bất ngờ. 
Ở chung với lính CS 
thế này nguy hiểm quá 
khi quân đội VNCH truy 
kích chúng thì gia đình 
chúng tôi e cùng chung 
số phận? 
Nghĩ thế, đang lúc các 
cháu nhỏ thấy người 
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đông, lạ thái độ hung dữ, chúng ré khóc 
vang. 
Tôi nói với người lính CS: “các bộ đội 
ơi, các cháu bé thấy đông người chúng 
sợ, cho chúng tôi qua nhà bà dì bên 
cạnh, khi chúng hết khóc chúng 
tôi trở về. Nói thì nói chứ giao 
nhà cho chúng tùy nghi thì còn gì 
để phản đối. Chúng tôi vội vàng 
vơ một số đồ cần thiết rồi đi. 
Chúng tôi gõ cửa, được bác 
hàng xóm giang rộng vòng tay 
đón nhận. Nhà của hai bác rộng 
rãi khang trang, dể dàng cho gia 
đình chị dâu và gia đình chúng 
tôi trú ngụ. 
Bước đầu tiên chúng tôi và gia 
đình chủ nhà thực hiện hầm trú 
ẩn. Gia đình chủ dựng hầm gian 
phía đông, chúng tôi phía tây. Chúng tôi 
tận dụng tất cả bao cát mới cũ, thùng 
nhôm, thùng giấy. Bước hai là phá bễ 
một mãng nền nhà để lấy cát, dùng tủ 
sắt, bàn máy may, giường sắt để cho 
thành và nóc hầm có độ chắc chắn. 
Xong hầm trú ẩn, sáng hôm sau tôi và 
chị Khương dâu bác chủ nhà bàn nhau 
xoay xở lương thực. (Chúng tôi có hoàn 
cảnh giống nhau, nhiệm sở ở xa, chỉ về 
nhà ăn Tết với gia đình). 
Chúng tôi biết bên kia cầu Nam Giao có 
đại bài gạo nên hai chúng tôi cầm gióng, 
gánh đi. Ra khỏi nhà nhận ngay sự im 
lặng đến rợn người, không bóng người, 
không tiếng chó sũa, cả cán binh CS 
cũng không lãng vãng ngoài đường. 
Không bao xa, chúng tôi tới cổng xe 
lữa. Một thi thể nằm sóng soài vệ 
đường rầy xe lữa. Quá xúc động nhưng 
phải kềm lòng. Thi thể đó là Nguyện, 
người trai hàng xóm đẹp trai trắng trẻo 

hiền lành trong bộ đồng phục đen (Xây 
dựng Nông Thôn). 
Bước tới đầu cầu Nam Giao, cũng thấy 
thêm ba xác chết cũng đồng phục 
XDNT tư thế nằm nghiêng nên không 

biết người quen hay lạ. 
Cầu đã sập, gãy làm đôi hình chữ V cạn 
nên chúng tôi lần qua được bên kia cầu. 
Đại bài gạo nằm trong khu vườn sát 
cầu, đối diện Đồn Lính Thượng. 
Khỏi hàng cây xanh trước cổng, thấy 
ngay Đại bài gạo mở tan hoang, lập tức 
một cán binh CS tay gườm súng, miệng 
bai bãi đuổi chúng tôi. Ngay lúc đó có 
máy bay trực thăng quầng ngay trên đại 
bài gạo. Hai chúng tôi kéo bao gạo nhỏ 
vào gióng rồi khiên về. Có lẻ trên máy 
bay phi công không thấy người cán binh 
CS mà chỉ thấy chúng tôi ăn mặc tươm 
tất kiểu miền nam với mái tóc thề nên 
máy bay không quầng nữa. 
Suốt ngày đêm chúng tôi co ro trong 
hầm trú ẩn, bất đắc dĩ phải ra ngoài: 
nấu thức ăn, pha sữa cho bé, đi vệ sinh. 
Đến chiều mồng chín Tết, pháo ngoài 
hạm đội bắn vào để đánh lùi quân CS. 
Không may hầm trú ẩn chúng tôi bị 
trúng hai quả. Phần nhà phía hầm 
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chúng tôi bị sập, bụi khói đạn, gạch ngói 
đen ngòm, mù mịt đến ngạt thở. Vô 
cùng nguy kịch cho tính mạng bốn cháu 
bé, chúng tôi chui ra khỏi hầm. May mà 
đạn pháo xa dần. Anh Đô chồng chị 
Khương nhanh nhẹn khui chai nước cất 
rữa mặt mũi cho các cháu.  
May mắn cho hai gia đình chúng tôi 
bình an vô sự, nhưng nhà trên sập một 
phần ba là phần trên hầm chúng tôi. 
Nhà dưới và hệ thống điện nước tan 
tành. Không thể ở nơi này. 
Chúng tôi thưa với hai bác và 
anh chị Đô Khương: “Mình tìm 
cách đi xuống, không lên hướng 
núi”. Mọi người hỏi đi đâu. Tôi 
chỉ xuống nhà ông bà Khoái lầu 
ba tầng sơn màu hồng gần cầu 
bển phía trái hướng nhà ga Huế 
(rất kiên cố, tường dày năm tất 
tây trước đây Hiến Binh Pháp 
đồn trú). 
Sữa soạn cho hai ông chồng, 
chị Khương và tôi bồng con và 
mang đồ đạc, hai bác dẫn hai 
cháu nhỏ. Chị dâu chúng tôi 
bụng bầu dẫn một cháu. Chị Khương, 
tôi và cô cháu giúp việc lĩnh kỉnh mọi 
thứ cần dùng. 
Thấy người lính CS từ nhà bên cạnh 
bước ra, chúng tôi vội phân bua: “đêm 
đến, trời lạnh các cháu nhỏ không thể 
chịu nổi, giúp chúng tôi xuống nhà bà 
bác tạm trú qua đêm (chỉ tay về phía 
nhà màu hồng đó). 
May mắn thay giữa bầy cọp dữ có một 
chú tâm từ. Anh lính CS nói: “gia đình đi 
nhanh kẻo máy bay bắn, chui qua lổ 
thành, đừng đi đường thẳng”. 
Tất cả chúng tôi được bình an tới nhà 
ông bà Khoái. 

Ngày lại ngày chúng tôi sống trong thiếu 
thốn, lo âu sợ sệt. 
Lính CS bắt loa kêu gọi quân nhân cán 
chính VNCH ra trình diện. Tôi suy rằng 
chúng nó gọi đến để giết, bởi mấy anh 
XDNT chúng còn giết sạch huống gì các 
công chức cao cấp, binh sĩ, sĩ quan 
QLVNCH. Ranh mãnh xảo quyệt và độc 
ác không ai bằng người CS. Lần đầu 
trình diện xong được cho về, hôm sau 
có đi rồi không trở lại.  

 
Sáng rằm tháng giêng Quân đội VNCH 
đẩy lùi giặc Cọng, đưa dân về thành 
phố tạm cư. Nơi chúng tôi tạm cư là 
trường đại Học Sư phạm Huế, phía bên 
này sông Hương (hữu ngạn) nằm xéo 
cầu Trường Tiền. 
Lúc này tại cầu Trường Tiền hai bên 
vẫn còn giao tranh quyết liệt. 
Chừng năm ngày sau, chú tôi từ Hương 
Thủy lên tìm tôi để cùng chú đi tìm 
người con trai mất tin tức trong hơn 
tuần qua. Biết đi đâu mà tìm? Chú muốn 
qua bên kia sông. Chú nói: “hình như nó 
có người yêu ở trong thành nội”. Tôi 
không còn nhớ rõ hai chú cháu qua 
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sông bằng đò ngang hay qua cầu Bạch 
Hổ? Bây giờ trong trí nhớ của tôi rõ nhất 
là từ bến Thương Bạc. Từ cột cờ Phu 
Văn Lâu đến cầu Trường Tiền là nơi 
hàng năm làm vườn bán hoa chợ Tết. 
Chúng tôi thấy quá nhiều xác người lấp 
đất chưa kín lòi mông, lòi vai khi xác 
sình lên đất trụt xuống. 
Lúc đó lòng tôi như chai cứng không 
biết sợ mà chỉ uất hận căm thù bọn CS 
dã mang. 
Đường phố Trần Hưng Đạo, chợ Đông 
Ba như là bức tranh tĩnh lặng. 
Chú tôi muốn vào cửa Đông Ba, rẻ phía 
tay phải thẳng vào cống Lương Y (nhà 
bác tôi trong đó). 
Trên con đường này từ chợ Xép dọc 
theo bờ thành cũng rải rác thây người 
đắp đất sơ sài lạnh lẽo. Phía bên trái 
đường nhà cửa cái lầu cái trệt đều lặng 
lẻ đìu hiu. Nhà bác tôi đóng cửa không 
người. Chú tôi muốn lên cửa ngăn. Cửa 
ngăn cũng vậy không bóng người, rải 
rác nhiều xác chết. 
 
Đến ngày mười tám tháng hai âm lịch, 
trại tạm cư chưa giải tán, đường vào 

Nam chưa hẳn thông thương, nhưng 
những xe vận tải chở hàng kẹt lại Huế 
bây giờ họ trở vào, qua được đèo Hải 
Vân. Chúng tôi liên hệ để cùng theo họ. 
Chị dâu tôi và các cháu vào Sài Gòn để 
đoàn tụ với chồng. Riêng chúng tôi vào 
xứ Quảng trình diện nhiệm sở. 
 
Khi tình hình hoàn toàn ổn định, đường 
xá thông thương trở lại, truyền hình 
truyền thanh, báo chí hoạt động bình 
thường, lúc này tôi mới biết rõ một số 
bạn bè cùng trang lứa trong xóm như 
Lương, Long, Lợi, Hải từ quân trường 
Thủ Đức về phép, Lê Hữu Bôi bạn tôi 
thời thơ ấu, anh Đồng, anh Tuy gia đình 
Phật Tử Hương Đàm đều bị chúng giết. 
Khủng khiếp không thể tưởng là những 
mồ chôn tập thể ở trường Gia Hội, khu 
Đá Mài, Ngự Bình, Văn Thánh và nhiều 
địa danh khác nữa. 
Bè lũ CS Bắc Việt mù quáng theo quan 
thầy Trung Quốc của họ mà quên đi tình 
dân tộc, quên nghĩa giống nòi, quên đi 
họ là người Việt Nam. 
 
Lẻ thường tình sóng gió qua đi bình yên 

trở lại hay sau cơn mưa trời lại 
sáng tỏ. Thế nhưng cõi lòng 
của mỗi con dân Việt Nam nhất 
là người dân Thừa Thiên Huế 
“bình minh không bao giờ trở 
lại” khi CS VN còn thống trị 
trên đất nước thân yêu này. 
 
Bốn mươi bảy năm qua, bốn 
mươi bảy năm dài đằng đẳng 
mà hận thù này chưa thể tàn 
phai. 
 

Hoàng Thanh 


