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31/3/1980 nhằm ngằy rằm thắng hai âm lịch năm Cănh Thân, ngằy 

giỗ mẵn tang của bằ nô ̣ i cắc chắu.  Chúng tôi lằm cỗ cúng xẳ tang.  

Sắng hôm sau, bắc Phú, mô ̣ t khắch hằng rắt quen thuô ̣c sang nhằ tôi 

để lắy hằng đă ̣ t thêu may,khi nhìn lên bằn thờ của cụ, bắc đẵ kêu lên: 

- Hoắ bắt nhang! Điềm lằnh lắm đây! 

Tôi nhìn lên bằn thờ thắy cắc chân nhang trong bắt nhang xoề trồn 

ră như mô ̣ t bông cúc lớn, thă ̣ t lặ! 

Bắc hặ giộng: 

-Cô cố tính gì không?  Nếu định viê ̣c gì thì tính đi. Cụ hoắ bắt nhang 

lằ điềm tốt lắm. 

Đúng dip̣ đốnhờ sự giới thiê ̣u của Bắc Thanh, cũng lằ mô ̣ t khắch quý 

cuẳ tôi, chúng tôi đẵ quyết định nô ̣p vằng để xuống tằu vượt biên 

theo tổ chức của ông HD, nơi người quen vằ cắc con của bắc đẵ đi 

trốt lột mắy chuyến, mô ̣ t số đẵ định cư ở Tây Đức, Úc, Mỹ, Canada.  

Bắc cho biết đường dây nằy rắt chắc chắn vằ đây lằ chuyến chốt mằ 

chính vợ chồng chủ tằu sễ cùng đi.  

Trước ngằy ra đi khoẳng mô ̣ t tuằn lễ,chủ tằu hện chúng tôi đến gă ̣p 

vợ chồng ông tặi lằu hai của mô ̣ t cửa tiê ̣m ở đường Tự Do để đống 



 

 

nốt số vằng cồn lặi vằ giới thiê ̣u mô ̣ t người dẵn đường cho chúng tôi 

biết mă ̣ t, hện hôm sau sễ đi cùng với tôi vằ vằi người nữa xuống chợ 

Vĩnh Long để hướng dẵn chúng tôi đường ra bến đồ, nơi ghê tăxi sễ 

đốn chúng tôi để đưă ră tằu lớn ở cửa biển Trằ Vinh. Đến ngằy đi thì 

cũng chính người  nằy sễ đốn tặi bến đồ đố để đưă chúng tôi xuống 

ghe Taxi. Ông HD cồn dă ̣n lằ trên tằu cố củi lửa, gặô nước, mắm 

muối, lương thực đằy đủ cho khắch, ngoằi ra nếu cố hằnh lý đêm 

theo thi ̀nên sắp xếp cho gộn đưă ông tă đêm xuống tằu trước để khi 

đi đường khổi phẳi đêm thêô đồ đặc cồng kềnh dễ bị lô ̣ .   

Hôm đi dồ đường tôi đi với em gắi TH, nhằ tôi đi hộc tă ̣p về mới 

được dă ̣y hộc lặi nên không dắm xin nghi.̉ Hai chị em tôi mă ̣c quằn 

ắo bằ bă đên cũ, đằu đô ̣ i nốn lắ, tay xắch chiếc giổ cối đêm thêô mô ̣ t 

chiếc khăn tay nhổ vằ vằi mốn đồ ăn vă ̣ t.  Theo lời dă ̣n dồ củă người 

tổ chức chúng tôi đến bến xa cẳng miền tây, trặm xê đi Vĩnh Long. 

Đẳo mắt tìm người dẵn đường, său khi đẵ nhă ̣n diê ̣n nhau, hai chị em 

lẳng lă ̣ng lên xe. Ngồi trên xe đồ lồng tôi nă ̣ng trĩu lo âu. Ba cô em tôi 

đẵ vượt biên năm trước, đứa nằo khi đi cũng được mệ đưă xuống 

Rặch Giắ, đưă đến tă ̣n bến, xuống tằu chắc chắn rồi mệ mới về. Mắy 

cô êm tôi đi thêô đường bắn chińh thức nên bẳô đẳm an ninh hơn 

cồn lằn nằy chúng tôi đi chui hoằn toằn, không biết cố gă ̣p những tai 

ương, sống giố nguy hiểm gì  không. Tôi chỉ biết niê ̣m Phă ̣ t vằ cằu xin 

tổ tiên, ông bằ hai bên nô ̣ i ngoặi phù hô ̣ .  Nghĩ đến mệ chồng tôi,cụ 

mới quy tiên vằ bắt nhang nở trồn như hôă cúc!Mắy đêm cuối cùng 

trước khi cụ mắt tôi vằ con bế Quyên đẵ sang nhằ bằ, kê cắi giường 

vẳi nằm cặnh giường bằ.  Băn đêm khi dìu cụ đi nhằ vê ̣  sinh cụ đẵ 

cằm tay tôi mằ nối “Mệ sễ phù hô ̣  cho cắc con, mệ sễ phù hô ̣  cho cắc 

chắu!”  Mệ ơi... Xin Mệ linh thiêng phù hô ̣  cho chúng con tai qua nặn 

khổi, mệ ơi! Tôi khắn thằm trông đằu vằ bỗng dưng muốn khốc. 

Đến chợ Vĩnh Long, khi xuống xe tôi thắy cố mắy người cùng lă ̣ng lễ 

theo său người dẵn đường ra đến bờ sông, nơi những chiếc thuyền 

con că ̣p bến đưă hằng hoắ vằ hằnh khắch lên,xuống.  



 

 

Sau khi ghi nhă ̣ n địă điểm,chị em tôi vô ̣ i vẵ quay lặi bến xê để về Sằi 

gồn ngay cho kịp chuyến cuối.  Tôi không muốn ở trễ để phẳi ngủ lặi 

qua đêm ở nơi xă lặ. 

Khi về đến nhằ tôi lo sắp xếp thu dộn đồ đặc, mắy cuốn nhă ̣ t ký thời 

con gắi tôi đêm ră đốt hết, mắy cuốn lưu bút ngằy xanh vằ hình ẳnh 

tôi đêm săng gửi nhằ bằ ngoặi. Hai chiếc giổ đê ̣m nhệ tênh, chỉ đêm 

theo vằi bô ̣  quằn ắo vẳi, mỗi người mô ̣ t cắi ắo lặnh, mô ̣ t ít thuốc men, 

dằu giố, mô ̣ t số lương khô vằ mô ̣ t ít kệo bắnh.  Cũng may khi bắc Phú 

biết chúng tôi quyết định vượt biên bắc cố gửi mô ̣ t thằng chắu đi 

cùng nhờ trông nom hô ̣  vằ bắc mua giùm mô ̣ t gối cao cắt ra thằnh 

những viên vuông nhổ vằ mô ̣ t túi sâm cắt lắt mổng sẵn để đêm thêô.  

Hằnh lý tương đối gộn vi ̀tắt cẳ quằn ắo tốt, đồ ăn vằ đồ dùng cằn 

thiết đẵ gối ghếm chă ̣ t chễ trong mô ̣ t giổ, thêm hai giổ chắt đằy vẳi 

thêu vằ quằn ắo thêu cùng mắy bô ̣  khăn bằn thêu thă ̣ t đệp tôi đẵ gửi 

trước cho chủ tằu để đêm thêô lằm vốn. 

Mắy ngằy trước khi lên đường tôi như bị kiê ̣t sức, nằm ngủ mê man, 

ngủ li bì, thức dă ̣ y ăn uống qua loa rồi lặi ngủ vùi. Đúng ngằy trước 

khi đi thì tôi khổe hẳn như Phù Đổng mới vươn văi, ăn uống đằng 

hoằng, tắm rửa sặch sễ để hôm sau sẵn sằng ra đi.  

Nhốm chúng tôi gồm tắm người, hai vợ chồng tôi, hăi đứa con, hai 

đứa em,Thiên Hương, Minh Duy vằ hăi đứa chắu, chắu Tuắn nhằ bắc 

Phú vằ chắu Quân nhằ bắc Quốc Thắi.  Hăi đứa con tôi, Hặnh Quyên 

mới lên bẳy, Thiên Khôi mới lên năm, chúng tôi không dắm cho cắc 

chắu biết lằ đi vượt biên, chỉ nối lằ cẳ nhằ đi thăm dì Hặnh, nhằ dì 

Hặnh cố cây tắo thă ̣ t to, trĩu trịt trắi trong hình ở nhằ bằ ngoặi. 

Hôm ắy, ngằy 10/4/1980, sắng sớm tinh mơ chúng tôi lên đường, ăn 

mă ̣c xuềnh xoằng,quằn ắo cũ kỹ trô ̣n lẵn với dân bắn buôn xuôi 

ngược trên xê đồ. Qua hai lằn xuống phằ, qua bắc bình yên. Đến chợ 

Vĩnh Long cồn sớm, để mội người vằo mô ̣ t tiê ̣m hủ tíu ngồi ăn, hăi 



 

 

chị em tôi vằo chợ mua mô ̣ t giổ đằy củ sắn, mô ̣ t giổ quit́ vằ mô ̣ t xâu 

bắnh tết để đêm thêô.   

Thoắng thắy bống người dẵn đường chúng tôi vô ̣ i vẵ đi thêô ră bờ 

sông,  giờ đố bến đồ đông người lên xuống, kể đến ngườiđi nên 

chẳng ăi để ý đến ai.  Ông tă đưă tôằn bô ̣  nhốm chúng tôi xuống mô ̣ t 

chiếc xuồng mắy đuôi tôm nhổ cố mui.  Mô ̣ t chú thanh niên cỡ mười 

sắu, mười bẳy tuổi điều khiển con thuyền.  Tôi thở phằo, đẵ thoắt 

được mô ̣ t chă ̣ ng đường! 

“Ra sông... biết mặt trùng dương, biết trời mênh mông, biết đời viển 

vông, biết ta hãi hùng...” (Viễn Du – Phạm Duy) 

Lênh đênh trên chiếc thuyền con trôi giữa dồng sông Cửu Long lồng 

lô ̣ng giố, trời nước mênh mông, bao la, bắt ngắt. Quê hương tôi đệp 

thế nằy đây nhưng trong lồng ngổn ngăng trăm mối.  Bắt trắc nằo 

cũng cố thể xẳy ră, tăi ương nằo cũng cố thể ă ̣ p đến.  Sẵn cố hai giổ 

trắi cây vằ ít quằ bắnh thế lằ cứ viê ̣c chia nhau ăn, tắm miê ̣ng ăn nên 

hết vềo mỗi thứ nửa giổ.  Buổi chiều chặng vặng hai đứa trể mê ̣t nên 

nằm ngủ săy sưă.  Chú lắi thuyền nối phẳi đắnh thức hăi đứa dă ̣y, 

chiều tằ con nit́ ngủ không tốt, bằ Thủy quở ngủ dă ̣y sễ mê ̣t lắm.  Thế 

lằ phẳi lăy hăi đứa dă ̣y. Hoằng hôn trên sông đệp tuyê ̣t vời nhưng 

không cố tâm trặng nằo mằ thưởng thức. Mă ̣ t trời lă ̣n thă ̣ t nhanh vằ 

mằn đêm cũng đổ ă ̣p xuống bao phủ cẳnh vă ̣ t. Đêm không trăng. Từ 

lúc ắy cứ khoẳng mô ̣ t quẵng đường trong bờ xa lặi cố ắm hiê ̣u bằng 

những điê ̣u múa của mắy cây đuốc, chú lắi tằu cho biết đố lằ dắu 

hiê ̣u bình yên.  Đi mô ̣ t khúc lặi cố người trên bờ đứng quơ đuốc.  

Chúng tôi mê ̣t ngắt ngư chỉ mong mau lên tằu lớn cho yên tâm. 

Cuối cùng chiếc thuyền con cũng gă ̣p “cắ lớn”.  Ông HD đẵ đứng sẵn 

ở đố trên mô ̣ t chiếc ghe nhổ ở sắt mặn thuyền.  Con cắ lớn mằ nhổ 

xiú, mô ̣ t chiếc thuyền gỗ mông mănh như những chiếc ghe bằu 

thương hồ xuôi ngược trên sông. Mũi tằu bằu trồn chứ không nhộn 

như những chiếc tằu đi biển.  Đêm tối âm u, trên tay ông chủ tằu chỉ 



 

 

cố mô ̣ t cây đền bẵô.  Bước vằo cắ lớn cũng chỉ mô ̣ t ngộn đền tù mù 

rội xuống chiếc hằm tằu lúc nhúc người đẵ đến trước đăng nằm ngồi 

ngổn ngăng. Trông đằu tôi lốe lên: “Phẳi chăng đây lằ chốn âm ti!”.  

Ông chủ tằu lằ người cuối cùng bước vằo cắ lớn. Đứng trong gian 

buồng lắi hình vuông mỗi chiều chỉ khoẳng chừng hai mết ông thồ 

đằu xuống phân trằn với những người trong khoang: Ghe tằi công đi 

lặc, ghe vợ ông không thắy tới nên ông không đi được, ai biết chặy 

Honda lên ông chỉ cho lắi tằu! Cố mắy chú thanh niên dân chằi lưới ở 

Trằ Vinh bước lên, ông lắy chiếc la bằn, đă ̣ t cắi kịck lên mă ̣ t bằn 

trước chiếc cằn lắi,cằn lắi cũng chỉ lằ mô ̣ t chiếc gă ̣y dằi kếo qua phẳi, 

qua trắi chứ không phẳi lằ bắnh lắi trồn.  Ông tỉnh bơ nối“Ngằy đằu 

đi hướng nằy, ngằy thứ nhi ̀đi hướng nằy, ngằy thứ ba tới!” 

Trời đắt! Vượt đặi dương trên mô ̣ t chiếc ghe bằu mong manh mằ 

không chủ tằu, không tằi công, không thợ mắy!  Đi thêô hướng nằy, 

hướng nằy...!!!! Lằm sao bây giờ đây!  Ông nối tiếp: “Đến giờ phẳi đi 

rồi, không đợi mắy ghê đi lặc được nữa, ai muốn về thì đi thêô tôi, 

nhưng nếu về mằ bị bắt thì rắng chịu!”  Tôi không tin ở tai tôi, tôi 

không tin ở mắt tôi.  Tính săô đây?! Ông đẵ nối vă ̣y thì chắc chắn lằ 

về sễ bị bắt.  Người ta nối khi đi chui khố nhắt lằ đôặn đường ra bẵi, 

tới bến vằ lên được tằu lớn mằ bây giờ chúng tôi đẵ lênh đênh trên 

sông mô ̣ t ngằy bình ăn.  Đi tiếp hay bổ cuô ̣c?! 

Tôi hổi ý kiến nhằ tôi, hổi cắc em, cắc chắu.   

- Sống chết có số, đi vượt biên là chấp nhận! 

- Đến nước này thì liều đi!Cứ đi!Tới đâu thì tới! 

Bây giờ cẳ con tằu phố mă ̣c vằo tay nhốm thanh niên Trằ Vinh, hộ 

biết lắi tằu đắnh cắ nhưng chưă bao giờ ra tới đặi dươngđể đi 

tớinước ngoằi. 

Dưới hằm tằu đẵ cố người bắt đằu nôn oệ vì chiếc tằu đẵdă ̣p dình, đẵ 

cố tiếng sống vỗ vằo thằnh tằu.  Những người ở gằn hay đến tỉnh từ 



 

 

hôm trước đẵ xuống tằu sớm.  Cố lễ thuyền chúng tôi đi lằ chiếc ghe 

taxi cuối cùng.   

Mô ̣ t số người sợ hẵi đẵ theo ông HD trở về. Tôi đằnh chắp nhă ̣n chui 

xuống hằm tằu đi vằo cỗi âm u.  Đống nắp hằm, tằu ră khơi!  Cẳ tằu 

vang lên những tiếng nôn thốc thắo, gằn như ăi cũng ối. Không khí 

như đă ̣c quắnh, ngô ̣p thở.  Ngặc nhiên thay tôi không bi ̣say sống mằ 

tin̉h như côn sắo să ̣u.  Lăng xăng thu dộn, lau chùi, lo cho cẳ nhằ nôn 

oệ.  Sau mô ̣ t lúc ối mửa thì mội người mê ̣t lẳ nằm im. Chiếc tằu nhổ 

sau mô ̣ t hồi bị sống nhồi cũng như đẵ mê ̣t mổi chỉ cồn tiếng phặch 

phặch của mắy tằu.  Trông đêm đên tôi ngồi yên lă ̣ng bên ô cửa sổ 

đô ̣c nhắt hình vuông mỗi bề chỉ khoẳng hơn hai gang tay nhìn ra 

mằn đêm tối đên mông trời mau sắng.  Khi mă ̣ t trời chưă lên nhưng 

mằu đên đẵ loẵng ră, đẵ nhìn thắy mă ̣ t người tôi mới thắy rỗ khoang 

tằu chă ̣ t hệp, bề ngang chắc chỉ khoẳng hơn 3 mết vì hai hằng người 

nằm đằu dựa vằo vắch, chân đâu vằo nhau mằ cũng không đủ chỗ để 

duỗi thẳng chân cho thoẳi mắi. Đúng lằ như những con cắ xếp chă ̣ t 

chễ trong hô ̣p cắ mồi. Bề dằi lồng tằu chắc cũng chưă đến mười mết.  

Hôm đi hộp ông chủ tằu nối chuyến đi khôẳng trên bẳy chục người 

mằ hăi ghê đi lặc vằ mắy người đi về thì không biết rỗ số người cồn 

lặi lằ bao nhiêu mằ tôi thắy chă ̣ t cứng. 

Con tằu lặi vă ̣ t vẵ mô ̣ t hồi, lặi những tiếng nôn mửa, lồng tằu xông 

lên mùi khủng khiếp.  Mội người như mê ̣t lẳ, thiêm thiếp tiềm sinh. 

Tôi mở gối sâm ra nhết vằo miê ̣ng cho mỗi người mô ̣ t miếng, cẳ 

những người nằm quanh tôi. 

Hừng đông, trời sắng rỗ hơn nghê mắy chú trên buồng lắi nối tằu đẵ 

ra tới biển, nắp hằm mở ră để vằi người thức dă ̣y sớm lên trên thằnh 

tằu chỗ sằn nước để lằm vê ̣  sinh cắ nhân. Mô ̣ t chút giố lùa từ khoẳng 

trống bên trên vằ xuyên qua cửa sổ nên không khí thoắng mắt mô ̣ t 

chút.  Nhằ tôi nhă ̣ n ră người bặn hộc cùng Đặi Hộc Sư Phặm lằ anh 



 

 

LTV đi cùng tằu.  Giă đình ănh đi đằy đủ hai vợ chồng, bốn đứa con 

cùng ông chú lằ cụ Mỹ vằ cô Hiền, con gắi của cụ. 

Hai anh hộp bằn nhau, không cố chủ tằu, không cố tằi công thì cũng 

phẳi chộn ra ban chỉ huy cho cố tră ̣ t tự.  Sau mô ̣ t hồi bằn tắt cẳ đồng 

ý bằu chú Khắnh, mô ̣ t người chững chặc nhắt trông đắm thanh niên 

lằm thuyền trưởng vằ chú Diê ̣n lằm tằi công, mắy cô thiếu nữ đi thêô 

lo về viê ̣ c ăn uống. 

Trời nắng lên, biển êm như mă ̣ t hồ, chiếc tằu giữa biển khơi nhổ bế 

như chiếc lắ tre cứ bình thẳn trôi. Chợt cố tiếng từ buồng lắi vộng 

xuống “Tới hẳi phă ̣n quốc tế rồi bằ con ơi!” Niềm vui như vỡ oằ, may 

quắ tằu đi thôắt, không gă ̣p tằu quốc doanh, không gă ̣p tằu kiểm soắt 

biên phồng.  Tôi lặi lâm râm niê ̣m Phă ̣ t.  Ngằy đằu ai cũng cố đồ ăn 

vằ nước uống đêm thêô nên ăn uống tự túc. Tôi thay quằn ắo sặch 

cho cắc con, lau dộn chỗ nằm, cho hết đồ dơ vằo mô ̣ t chiếc giổ cối.  

Mới qua mô ̣ t ngằy trên sông vằ mô ̣ t đêm ối mửa thằng bế trông gằy 

dô ̣c hẳn đi, că ̣p mắt sâu hoắm, lờ đờ mê ̣t mổi.  Ôm con vằo lồng mằ 

thương xốt quắ, mong cho mội sự bình an. Con chị cũng gằy đi 

nhưng trông khổê hơn nên tôi cũng đỡ lo.  Nhằ tôi vằ hăi đứa em, hai 

đứa chắu bị say sống nên nhìn thắy mê ̣ t đừ. 

Tôi trềo lên boong tằu thở hít không khí trong lằnh vằ xem xết tình 

thế.  

Mô ̣ t số người khổe mặnh cũng trềo lên boong.  Xa xa mắy chiếc tằu  

trông như những chiếc bao diêm.  Tằu tăng vă ̣n tốc đuổi theo, khi 

đến gằn hơn, nhìn rỗ hơn mội người lắy quằn ắo ra vẵy gội.  Gằn hơn 

nữa, khi thắy rỗ hơn thì tằu lớn quăy đằu đi hướng khắc.  Nhìn thắy 

chiếc tằu khắc, lặi đuổi theo, hộ lặi chặy.  Chặy đuổi mô ̣ t hồi vằ khi 

biết rằng dù cố kêu gằo, la hết cũng không mong cố sự cứu giúp của 

hộ nên đằnh bổ cuô ̣c.  Tôi thằm nghĩ cứ chặy lung tung thế nằy rồi cố 

cồn giữ được phương hướng không.  Ông HD nối cứ đi hướng nằy, 

hướng nằy lằ tới! 



 

 

Chiếc lắ tre lặi lặch phặch trôi, tôi bắt giắc rùng mình.  Chiếc thuyền 

con mong manh chứa mắy chục côn người giữă đặi dương mênh 

mông, trên trời dưới nước, chẳng thắy đâu lằ bến lằ bờ.  Chỉ cằn mô ̣ t 

con sống dữ, thuyền sễ chăô đi vằ... biến mắt.  Không dắm nghĩ tiếp, 

tôi chắp tay niê ̣m Phă ̣ t “ Năm mô cứu khổ cứu nặn Quan Thế Âm Bồ 

Tắt” vằ “Bằ Nô ̣ i ơi, Mệ ơi, xin bằ, xin mệ phù hô ̣  cho chúng con, phù 

hô ̣  cho những người trên tằu được tai qua nặn khổi”.  Boong tằu như 

mô ̣ t tắm phẳn phẳng không lan can, ngay gằn mếp tằu mô ̣ t người 

đằn ông ngồi kiết giằ cũng đăng chắp tay cằu nguyê ̣n.  Mă ̣ t trời như 

quẳ cằu lửa chìm xuống nước thă ̣ t nhănh để lặi mô ̣ t đường chân trời 

rực sắng vằ phía bên kia biêng biếc tím, mằu tím của chân trời! 

Sắng hôm sau mă ̣ t biển vẵn êm lă ̣ng hiền hoằ, con tằu trôi nhệ nhằng 

như bơi trên mă ̣ t hồ.  Bây giờ mới biết thế nằo lằ “Thắng Ba bằ giằ đi 

biển”. Tôi lắy hai bô ̣  quằn ắo vẳi đưă chô TH, hai chị em cùng xuống 

chỗ sằn nước canh cho nhau thay bô ̣  bằ bă đên đi đường cứng ngắc, 

hôi hắm vi ̀những chắt ối mửa.  Mô ̣ t chiếc thùng phuy rỉ sết đựng 

nước ngột đẵ vơi gằn mô ̣ t nửa, mô ̣ t hằng can nhựă đựng nước ngột 

xếp sắt vắch.  Tôi hoẳng quắ nối với nhằ tôi vằ anh V.  Hai anh nối 

chú Khắnh phẳi lo kiểm soắt vằ phân phắt nước uống chứ để tự do 

rồi mội người xằi phung phí vằ không biết bao giờ mới tới nơi. Thế 

lằ bắt đằu mỗi ngằy phắt nước ngột hai lằn vằ mỗi người chỉ được 

mô ̣ t nắp nhổ nước mằ thôi. Cắc cô cũng nắu chắô để phắt cho mỗi 

người mô ̣ t chến nhổ. 

Săng đến ngằy thứ ba thùng phuy gằn cặn mới khắm phắ ra những 

can nhựă đựng nước ngột lằ những thùng đựng dằu hôi không rửa 

kỹ, nước sực mùi dằu vằ lờ lợ không uống được. Đắy thùng phuy thì 

động những phù sa, că ̣n bẳn.   Gặo cồn cẳ băô nhưng nước không cố 

lằm sao mằ nắu chắo, nắu cơm.  Thă ̣ t kinh hoằng, thẳm khốc!! 

Nắng lên chối loằ, nống hừng hực. Mô ̣ t nắp nước nhổ không thể nằo 

chống được cơn khắt.  Môi củă êm trăi tôi đẵ phồng lên trắng xoắ.  



 

 

Lục trong giổ xắch, gối sâm vằ căô đẵ hết, kệo ngột cũng không cồn, 

chỉ cồn mắy bắnh lương khô thă ̣ t khô không khốc! Hổi đến giổ xắch 

đẵ gửi ông chủ tằu đêm đi thì không ai thắy cố gì cẳ. Chủ tằu đẵ bổ 

chúng lặi không đưă xuống tằu.Băô nhiêu đồ ăn thức uống củă tôi đẵ 

gối ghếm trông đố! Thằng côn đẵ mê sẳng “Mệ ơi, nhằ dì Hặnh đâu, 

nhằ dì Hặnh đâu, côn muốn ăn tắo!” Ôm thằng bế vằo lồng mằ thằm 

trắch mình.  Đi vì tương lăi của cắc côn nhưng đi lắy sống hăy đi để 

chết.  Người lớn đối khắt vằi ngằy chưă đến nỗi nằô nhưng trể con, 

tô ̣ i nghiê ̣p quắ!  Cố những người trong giổ cồn quẳ quít, quẳ cam 

nhưng khi đố ai cũng thủ phă ̣n mình.  Chỉ cố tôi, cố gối sâm, gối cao 

mằ không biết giữ cho mình. Ngay ngằy đằu thắy mội người mê ̣t lẳ 

tôi đẵ tự phân phắt cho những người xung quanh tôi vằ chỉ hai ngằy 

sau lằ hết.  Lúc đố tôi thă ̣ t giă ̣n tôi! Tôi niê ̣m Phă ̣ t vằ cằu cứu mệ 

chồng tôi, cụ cố linh thiêng thì xin cụ phù hô ̣ , xin cụ cố cứu lắy hai 

đứa chắu nô ̣ i bế bổng của cụ. 

Không biết con tằu đăng đi về đâu.  Thời gian chằm chă ̣m trôi... 

Thỉnh thoẳng cố tiếng trể gằo khốc vì đối, vì khắt. Khốc mê ̣t quắ mô ̣ t 

lúc cũng chỉ cồn rên rỉ như những tiếng mềo kêu.  Đây đố tiếng rì 

rằm độc kinh cằu nguyê ̣n. Cuối cùng cẳ tằu chìm trong sự im lìm, 

tuyê ̣t vộng. Con thuyền cứ từ từ trôi.  Bắt chợt qua ô cửa sổ nhổ tôi 

nhiǹ thắy đắm mây đên từ đâu bay tới kín bằu trời rồi mưă đổ ằo 

xuống, những giột mưă như những giột nước cam lồ từ những đắng 

linh thiêng đổ xuống cứu vớt những côn người khốn khổ.  Cơn mưă 

rằo mịt mù giữa trời đắt băô lă như mô ̣ t phếp lặ.  Mưă to nhưng 

không cố sắm chớp, không cố sống lớn. Mội người nhắc nhở nhau 

phẳi giữ thăng bằng, đừng chặy nhốn nhắo kểo tằu bi ̣nghiêng, bị lă ̣ t.  

Con thuyền nhổ bế bình yên không chăô đẳo.  Mưă bống mây chỉ ằo 

xuống thă ̣ t nhanh rồi chắm dứt thă ̣ t lệ cũng đủ cho những thanh 

niên được mô ̣ t tră ̣n tắm mắt, thùng phuy thêm chút nước vằ tôi đẵ 

hứng được mô ̣ t ít nước mưă mắt rợi để uống, thắm ướt chiếc khăn 

lông để lau mă ̣ t, lau mình chô hăi đứa trể. Cẳm tặ Trời Phă ̣ t, cẳm tặ 



 

 

cắc đắng linh thiêng, cẳm tặ tổ tiên, ông bằ đẵ che chở, giúp đỡ chúng 

tôi đúng lúc.  Trời quăng mưă tặnh, thồ đằu nhìn lên boong tôi lặi 

thắy người đằn ông ngồi kiết giằ đăng chắp tay cằu nguyê ̣n.  Sau nằy 

tới đẳo tôi mới biết đố lằ mô ̣ t vị sư.  Ngằy nằo Thằy cũng ngồi nơi 

mếp tằu tụng kinh niê ̣m Phă ̣ t. 

Sắng tinh mơ ngằy thứ tư, trên buồng lắi xôn xăô “Thắy đẳo, thắy đắt 

liền rồi”.  Tôi căng mắt nhìn ra xa chỉ thắy mô ̣ t vê ̣t mờ mờ mằu đên 

xa tit́ tă ̣n chân trời. Con tằu cố chặy thẳng về hướng đố thì đô ̣ t nhiên 

tiếng mắy tằu nghe lặ vằ cố người hô nước đẵ vằô đắy tằu.  Mắy chú 

thanh niên lă ̣n xuống xem thì ra mắy bơm bị hư vằ hộ phẳi thay 

nhau múc nước đổ ra ngoằi, trông khi đố chú Diê ̣n vẵn lo lắi tằu vằo 

hướng đi tới hồn đẳô.  Đến gằn hơn đẵ thắy mằu đẳo xanh xanh 

nhưng vẵn cồn xa tít. Loay hoay mô ̣ t lúc, tằu vẵn chặy được vằ 

khoẳng cắch vằô đắt liền ngắn dằn, ngắn dằn.  Khoẳng trưă tôi đẵ 

nhiǹ thắy hình dắng của những ră ̣ng cây.  Chặy thêm mô ̣ t lúc lâu nữa 

bỗng tằu như vướng phẳi vă ̣ t gì nên dừng lặi, nhốm thanh niên lặi 

lă ̣n xuống tìm hiểu thì chân vịt đẵ gẵy vì tằu bị mắc cặn.  Không hiểu 

từ đâu mô ̣ t chiếc tằu mắy phống tới thă ̣ t nhanh, trên tằu cố hai 

người cởi trằn, râu tốc ră ̣m rặp.  Tưởng gă ̣p hẳi tă ̣c mắy cô gắi sợ qúa 

lắy lộ nghệ trết đằy mă ̣ t, vồ đằu cho tốc rối bù vằ kiếm chỗ đi trốn.  

Nhằ tôi trông thắy lắ cờ hai mằu đổ, trắng trên nốc tằu cuẳ hộ nên 

lên tiếng trắn an mắy cô gắi:“Tằu cố treo cờ Năm Dương, đừng lo”. 

Hai anh giắo đứng ra tiếp xúc với hăi người từ bên tằu nhẳy qua.  Nối 

chuyê ̣n mô ̣ t lúc hộ biết chúng tôi lằ tằu tị nặn vằ xin tiếp tế nước 

uống. Thắy hộ ngằn ngừ vằ cẳ tằu đều ngồi lă ̣ng yên. Tôi thắo chiếc 

nhẵn năm phân vằng đăng đêô trên tăy đưă chô hộ vằ ngổ ý xin hộ 

mua giùm nước uống.  Hộ nhă ̣n lắy vằ nhẳy trở về tằu của hộ đêm 

sang ngay mắy thùng nước.  Chúng tôi hổi lằm sao lên đẳo thì hộ nối 

cứ chờ tặi đây, hộ phẳi liên lặc với chính quyền vằ sễ cho biết quyết 

định của những người cố thẳm quyền. Nhìn vằô đẳo đẵ thắy rỗ 

những ră ̣ng dừa, những ră ̣ng dừa xanh ngắt cho chúng tôi niềm hy 



 

 

vộng, cho chúng tôi sự sống.  Trong khi neo tằu chờ đợi vằ cắc thanh 

niên lo sửa chân vịt, nhiều người đẵ nhẳy xuống nước bơi lô ̣ i thoẳi 

mắi sau mắy ngằy tù túng.  Công nhă ̣n nhốm thanh niên nam nữ Trằ 

Vinh thă ̣ t dễ thương.  Hộ lằm viê ̣c với nhau rắt ăn ý, cố vể đôằn kết, 

gắn bố vằ đối đẵi rắt chân tình.  Tằi công lằ anh chằng Diê ̣n mới 15 

tuổi lắi tằu rắt giổi mằ ai cũng quý mến.  Chú Khắnh rắt nhanh nhện 

nhưng điềm đặm cố bẳn lẵnh chi ̉huy vằ tôi vẵn cồn nhớ ba cô Nga, 

hai cô Nga lớn hiền lằnh, tươi vui, rắt thân nhau vằ cô Nga nhổ lằ cô 

Ngố thiê ̣t ngô ̣ , khuôn mă ̣ t thiê ̣t lằ xinh, ngoằi ra cồn mắy cô că ̣u khắc 

mằ tôi không nhớ tên. Nhớ lặi thời gian sống chung trên tằu, trên 

đẳo vằ trong trặi tị nặn, tôi thă ̣ t quý mến vằ cắm ơn nhốm cắc em. 

Đến đắt liền tằu phẳi cố tên mằ chiếc tằu chúng tôi đi không cố số 

tằu, không cố chủ tằu đi cùng vằ chẳng ai biết tên tằu lằ gì.  Hai anh 

giắo hô ̣ i ý đă ̣ t tên. Năm 1620 xă xưă con tằu Măyflôwêr đẵ chở cắc 

giă đình người Anh từ Anh Quốc vượt Đặi Tây Dương đến châu Mỹ 

để tim̀ đắt hứa.  Ngằy nay con tằu nằy cũng đưă chúng tôi rời khổi 

VN để đi tìm mô ̣ t vùng đắt hứa như vă ̣y.  Chúng tôi đi trông Thắng 

Tư nên tên tằu April Flôwêr được khai sinh từ đố. 

Khoẳng vằi giờ sau chiếc tằu mắy trở lặi với mắy nhân viên cuẳ 

chính quyền Indonesia, sau vằi thủ tục hằnh chắnh, trời đẵ chă ̣p 

choặng tối, hộ đưă chúng tôi vằo ở tặm tặi đẳo nằy cố tên lằ Pulau 

Lăut để chờ hộ liên lặc với Cao Uỷ Tị Nặn Liên Hiê ̣p Quốc xem chúng 

tôi sễ được đưa đến trặi tị nặn nằo. 

Mắy ngằy sống trên tằu, bă ̣p bềnh trên nước, khi bước chân trên đắt 

liền chúng tôi lẳô đẳo, liêu xiêu chỉ chực ngẵ. Mô ̣ t số dân lằng ră đốn 

chúng tôi đưă vằo mô ̣ t gian phồng dằi thông thống như quắn chợ.  

Hộ phắt cho chúng tôi mỗi người mô ̣ t mẳnh lắ chuối gối khoẳng 

chừng mô ̣ t bắt cơm nống với mô ̣ t khúc cắ luô ̣ c, không đũa không 

muỗng.  Cơm nống thă ̣ t dểo với khúc cắ ngừ nống hổi, lắy tay bốc ăn 

mới ngon lằm sao! 



 

 

Ăn uống xong  chúng tôi được đưă vằo mô ̣ t dẵy chồi lắ như những 

sặp hằng trong chợ, mỗi nhốm được chiếm ngụ mô ̣ t cắi chồi. Tắm 

người chúng tôi nằm chen chúc trên nền nhằ như mô ̣ t tắm phẳn.Mội 

người ngủ ngon lằnh vì không gian thoắng mắt vằ tương đối yên chí 

đẵ hết hiểm nguy. 

Mình tôi cồn thức nhìn lên trời cao, hồi tưởng lặi mắy ngằy qua... Con 

tằu nhổ bế mổng mănh như vă ̣y đẵ thă ̣ t may mắn không gă ̣p phong 

ba bẵo tắp, không gă ̣p hẳi tă ̣c hung ắc, bặo tằn. Đúng lúc cặn kiê ̣t 

nước uống, mội người như tuyê ̣t vộng thì trời đổ cơn mưă rằo vằ 

dun dủi lằm sao lặi đến được hồn đẳo nhổ nằy. Nếu không ai nhă ̣n ra 

hồn đẳo từ xa mằ đi quắ thêm vằi ngằy nữa vằo chốn mênh mông 

không bờ không bến, không nước uống, hết đồ ăn, chúng tôi sễ ra 

săô. Đúng như cố mô ̣ t sự huyền bí, mô ̣ t sự nhiê ̣m mằu, mô ̣ t sự che 

chở từ cắc đắng linh thiêng mằ không sao giẳi thích nổi! 

 Sắng hôm sau dân lằng túa ră đứng xúm quanh những chiếc chồi lắ, 

cố những người mệ trể cắp nắch đứă côn thơ, những đứa trể con 

đứng tồ mồ nhìn.  Cố vằi người bă ̣p bệ nối được tiếng Anh ngổ ý 

muốn muă đồ, cắi gi ̀hộ cũng muốn muă, đồng hồ, nhẵn vằng, vồng 

đêô tăy, ngăy cẳ những cắi că ̣p tốc, cắi trâm cằi đằu, cắi khăn quằng 

cổ... Mô ̣ t người đằn ông nối khắ tiếng Anh hổi mua chiếc đồng hồ quẳ 

quít mằ nhằ tôi để ở túi nhổ ngay thắt lưng quằn.  Chiếc đồng hồ anh 

thắy xinh xinh mua ở chợ trời đêm thêô để xem giờ.  Thắy ông ta 

thích quắ nên ănh đẵ  bắn để lắy ít tiền điặ phương,vằo quắn tặp hoắ 

nhổ tặi đố mua ít đồ lă ̣ t vă ̣ t.  Ông ta nối Pulau Laut lằ mô ̣ t đẳo nhổ 

nên thêô đơn vị hằnh chắnh chỉ được tính như mô ̣ t lằng cồn những 

đẳo lớn mới được côi như quă ̣n, huyê ̣n.  Xẵ trưởng Laut lằ mô ̣ t ông 

Trung Úy.  Toằn đẳo lằ mô ̣ t rừng dừa bắt ngắt. Ông ta đưă chúng tôi 

đi xêm vằi sinh hoặt trong lằng.  Nơi nằy chắt cẳ núi dừa tươi mới 

hắi, chỗ kia cẳ mắy chục người ngồi nặô dưằ. Nguồn lợi chính của 

đẳo lằ dừa vằ sẳn phẳmcủa hộ lằ dằu dừa vằ những phố sẳn của dừa. 

Đă ̣c biê ̣t lằ cẳ đằn ông, đằn bằ đều quắn xằ rông vằ hộ ăn bốc, hộ chỉ 



 

 

dùng mô ̣ t bằn tay vết cơm vằ đồ ăn thă ̣ t khếo.  Hền gi ̀khi hộ phắt 

cơm chô chúng tôi không cố muỗng niẵ gì hết.  Chúng tôi cũng phẳi 

bốc mằ ăn. 

Chúng tôi ở đố hăi đêm, sắng sớm hôm sau hộ đưă mô ̣ t chiếc tằu 

mắy đến để kếo tằu chúng tôi quađẳo Sedanau.  Mới đằu hộ nối 

chúng tôi xuống hết tằu của mình để hộ kếô đi, chúng tôi hơi ê ngặi 

nếu hộ cho ra ngoằi biển rồi cắt dây bổ chúng tôi bơ vơ mằ tằu đẵ 

hư, nước đẵ hết thì không biết tính sao nên hai anh giắô đẵ nối khếo 

với hộ lằ chiă đôi số người sang bên tằu của hộ mô ̣ t nửa, ngồi bên 

nằy mô ̣ t nửa cho nhệ để dễ kếo hơn. Cuối cùng hăi giă đình của hai 

anh giắo hy sinh xuống tằu của mình, để tắt cẳ sang tằu của hộ vì cắi 

tằu nhổ bế của chúng tôi lúc đố đẵ bốc mùi rắt nă ̣ng. 

Chỉ mắt cố hơn nửa ngằy trên biển chúng tôi đẵ ghế tới cằu tằu của 

đẳô Sêdănău.  Đẳo nằy lớn hơn Pulău Lăut vằ cố văn phồng hằnh 

chắnh địă phương.  Nhân viên chính quyền vằ đặi diê ̣n cao uỷ cho 

biết chúng tôi phẳi ở tặm đố mắy ngằy để đợi tằu Na Uy sễ đến đốn 

chúng tôi đưă vằo trặi tị nặn Galang. Khu phố nơi chúng tôi ở hoằn 

toằn lằ nhằ sằn, đường đi trông phố cũng lằ những sằn gỗ đống trên 

những chiếc cộc gỗ nhô lên từ biển.  Quanh khu nhằ sằn đố cố những 

cửa hằng vẳi củă người Án, những tiê ̣m tặp hoắ củă người Hoa, 

những cửa hằng nhổ bắn quằn ắo, đồ đặc linh tinh vằ những cửa 

hằng ăn uống của dân bẳn xứ.  Chúng tôi ở đố khoẳng bốn, năm ngằy 

thì tằu Nă Uy đến đốn cẳ nhốm chúng tôi đi. 

Ngằy cuối cùng ở Sedanau mắt chắu Quyên bị nhiễm trùng, đổ au 

như hai cục tiết.  May quắ tằu Nă Uy đến kịp thời.  Chiếc tằu sắt sừng 

sững như mô ̣ t cao ốc với hằng chữ tô, đă ̣m trên thằnh tằu “Nôrwăy 

Rêscuê Ship”.  Bước lên chiếc tằu  to lớn, vững chẵi, sằn tằu sặch 

bống, gă ̣p những chằng thuỷ thủ trể trung, cao lớn niềm nở tiếp đốn, 

chúng tôi cẳm thắy tâm hồn phơi phới như bước vằo mô ̣ t thế giới 

văn minh, được hit́ thở  không khí tự do, an bình. Cô êm tôi đẵ tìm 



 

 

cắch nhờ thuỷ thủ trên tằu gửi điê ̣n tín về nhằ cho mệ vằ thư bắo tin 

cho mắy anh em tôi bên Mỹ.  Chắc mệ tôi vằ cô em út mừng lắm khi 

nhă ̣ n được điê ̣n tín vổn vện mắy chữ “ Bắc Dương khổe mặnh – Khuê 

Lăn”. Ám hiê ̣u cho biết lằ đẵ tới Năm Dương bình yên.   

Trên tằu cố phồng y tế với bắc sĩ vằ thuốc mên đằy đủ nên khi yên 

nơi yên chỗ nhằ tôi cỗng chắu Hặnh Quyên đi khắm mắt ngay.  Bắc sĩ 

đẵ rửa mắt vằ nhổ thuốc trụ sinh để sắt trùng. Nếu chă ̣m thêm vằi 

ngằy nữa với điều kiê ̣n thiếu thốn trên đẳo không biết mắt con bế sễ 

ra sao. 

Ngằy hôm sau, sau khi xuống phồng ăn quằ sắng, mắy đứa trể tung 

tăng chặy chơi trên tằu.  Tằu chặy êm ru, êm như trên đắt liền, chẳng 

thắy ai bi ̣say sống hay ối mửa.  Chúng tôi đi dặo quanh tằu để quan 

sắt thì chẳng biết sao thằng bế côn năm tuổi của tôi chặy nhẳy thế 

nằo mằ rớt từ tằng trên xuống tằng dưới, bề căô hơn hăi mết.  Tôi chỉ 

biết hoẳng hốt la lên cằu cứu.  Cũng may lằ chắu Tuắn ở gằn phống 

vô ̣ i xuống bế êm lên đưă thẳng vằo phồng y tế. Tôi chặy theo mằ hồn 

viắ lên mây.  Nhìn thẳng bế thiêm thiếp trên chiếc giường trong 

phồng bê ̣nh để bắc sĩ vặch mắt khắm rồi nghe tim nghe phổi, nắn 

bốp xương cốt, chân tay.  Bắc si ̃quay sang trắn ăn tôi:  “Tim phổi 

chắu bình thường, xương cốt không sao. Từ giờ đến chiều nếu chắu 

không ối thì bằ yên chí, chắu ngủ dă ̣y lằ khổe lặi thôi.  Nếu chắu ối thì 

mới lo sợ vì cố thể bị ẳnh hưởng tới ốc.”  Bắc sĩ cho mắy viên thuốc 

bẳo khi chắu thức dă ̣y thì cho uống.  Bồng thằng bế về chỗ nằm của 

giă đình mình, tôi chỉ biết nằm ôm con mằ cằu nguyê ̣n. Mô ̣ t lúc sau 

thằng bế nôn thốc nôn thắo.  Trời ơi! Tôi điếng người khốc nắc lên.  

Nếu thằng bế cố mê ̣nh hê ̣  nằo thì  lằm sao tôi sống nổi đây! Nhằ tôi 

ôm con, tôi chặy theo lên phồng y tế.  Bắc sĩ khắm lặi, cho biết lằ 

chắu ối mửa do thức ăn sắng chưă tiêu mằ thôi, ốc của chắu không 

sao vằ ông chićh cho chắu mô ̣ t mũi thuốc. Bồng con về lặi chỗ nằm, 

thằng bế mở mắt ra vằ thă ̣ t ngặc nhiên, chắu nối:“Khôi thắy bằ nô ̣ i, 

bằ nô ̣ i ôm Khôi, bằ nô ̣ i phù hô ̣  Khôi!”rồi cu că ̣u cồn nhoển miê ̣ng 



 

 

cười “ Khôi cố vỗ... Khôi biết tế!”  Tôi thở phằo nhưng từ lúc ắy tôi chỉ 

nằm cặnh con, xoa vuốt, ôm ắp con mằ chẳng dắm đi đâu. Mội người 

nối tằu đệp lắm, sặch sễ lắm, phồng khắch, phồng tă ̣p, phồng chơi... 

rắt đệp.  Bình minh, hoằng hôn trên biển cẳ đệp ra sao tôi cũng 

chẳng thiết ngắm.  Văn nghê ̣  bổ túi trên tằu vui thế nằo tôi cũng 

chẳng thiết tham dự. Tằu ghế vằô đẳô Kuku để đốn thêm dân tị nặn 

tôi cũng chẳng mằng.  Cũng may chỉ ở trên tằu Na Uy vằi ngằy lằ tới 

trặi tị nặn Galang. Thằng bế khổe hẳn, mắt con chi ̣đẵ bớt nhưng vẵn 

cồn đổ nên sau khi lằm thủ tục nhă ̣p trặi vằ yên ổn chỗ ở thì hằng 

ngằy nhằ tôi phẳi cỗng con bế đến nhằ thương để tiếp tục chữa trị. 

Hơn mô ̣ t tuằn sau chắu mới khổi hẳn. 

Trặi tị nặn Galang thă ̣ t khang trang, sặch sễ.  Những chiếc barrack 

cùng cỡ, cùng kiểu dựng san sắt bên nhau. Mỗi bărrăck như mô ̣ t căn 

nhằ gỗ dằi, mô ̣ t tằng, mắi tôn, hăi đằu cố cửa vằ ngay giữa cố cửa.  

Hai dẵy phẳn gỗ đống liền nhau sắt hai bên vắch, giữa lằ mô ̣ t lối đi 

ngăn đôi.  Như vă ̣ y côi như mỗi barrack cố bốn tắm phẳn dằi ngăn 

cắch bởi lối đi ở giữa vằ lối đi thông quă hăi cửa chiă đôi bărrăck. 

Đằng sau barrack lằ dẵy nhằ bếp vằ mô ̣ t  đằu barrack trông sang dẵy 

nhằ tắm.  Mắy barrack chung mô ̣ t dẵy nhằ vê ̣  sinh ở trên sườn đồi 

phiá xa. 

Nguyên tằu April Flower của chúng tôi gồm 59 người, kể cẳ người 

lớn vằ trể em, được xếp ở chung trong Barrack 91, căn nhằ cuối cùng 

trên đường ra bẵi biển.  Anh giắo LTV thắo vắt, nhanh nhện  nên 

đẳm đương chức Trung Tâm Trưởng Trung Tân Văn Hốa của trặi.  

Mỗi sắng loa của Cao Uỷ gội tên NKT của tằu April Flower lằ anh giắo 

nhằ tôi lên văn phồng cao uỷ lằm thông dịch viên cho phắi đôằn cắc 

nước đến phổng vắn dân tị nặn.  Cẳ tằu ghi dănh đi hộc Anh Văn tặi 

trung tâm văn hốă nhưng riêng chị em chúng tôi không cố tên trong 

danh sắch hộc viênvi ̀hết chỗ.  Lăng thăng lên TT văn hôắ chơi tôi 

gă ̣p cô Helene, mô ̣ t giẳng viên tặi đố, tôi xin ghi danh hộc thì cô lặi 

mời tôi lằm giắo viên dặy lớpbeginner vằ đưă tôi đi mô ̣ t vồng thăm 



 

 

Trung Tâm.  Khi đến khu huắn nghê ̣ , nhìn thắy mắy cắi mắy may mắt 

tôi sắng lên, thích quắ.  Tôi đề nghị với cô thay vì dặy Anh Văn tôi xin 

dặy may(để được dùng mắy!)  Cô đồng ý liền, thế lằ cô đưă tôi đến 

gă ̣p chi ̣Hồa, đăng phụ trắch lớp may ở đố, hai chị em chia nhau, chị 

dặy ắo dằi, ắo bằ ba vằ quằn xếo cồn tôi dặy may chemise vằ quằn 

tây.Sau giờ dặy may ở TT tôi được phếp sử dụng mắy măy nên đẵ ra 

tiê ̣m củă người Indô trên đẳo mua vẳi vằ những vă ̣ t dụng cằn thiết 

để may vằi bô ̣  quằn ắo vì những quằn ắo tốt đệp đẵ gửi cẳ cho chủ 

tằu nay đẵ bi ̣mắt hết. Tôi cũng sắng tặo ra những chiếc bikini cho 

cắc cô gắi để bẵi biển nên thơ hơn, cắc cô không phẳi mă ̣c quằn đên, 

ắo thun xuống tắm biển. 

Khi ở trên đẳo nghe kể về những chuyê ̣n đău lồng như cố mô ̣ t gia 

đình cha mệ đi cùng ba cô con gắi, tằu của hộ gă ̣p hẳi tă ̣c vằ cô út bị 

hẵm hiếp ngăy trước mă ̣ t cẳ giă đình, đău đớn nằô hơn!  Cố tằu bị lặc 

cẳ thắng trời vì mắt phương hướng, đối khắt.  Trể con, người giằ 

chịu không nổi đằnh phẳi thuỷ tắng.  Cố tằu phẳi xể cẳ thiṭ người mới 

chết để ăn vằ bây giờ cố người như ngây như dặi.  Cồn cẳ ngằn 

chuyê ̣n thương tâm...  Ôi những nỗi đău thương không bút mực nằo 

tẳ siết! Chuyến đi của chúng tôi cũng hẵi hùng nhưng sô với hộ vẵn 

lằ thă ̣ t may mắn.  Hằng đêm tôi cẳm tặ Trời Phă ̣ t vằ cắc đắng linh 

thiêng đẵ phù hô ̣  chúng tôi. Tôi cố cẳm giắc mệ chồng tôi vẵn quanh 

quẳn bên con chắu để che chở, nhắt lằ che chở cho thằng chắu đích 

tôn của cụ.  Cố đêm tôi nằm mơ gă ̣p mệ tôi, ôm mệ mằ khốc, tỉnh dă ̣y 

thắy mắt cồn ướt.  Xa mới thắy nhớ vằ những gì tưởng mắt đi mới 

thắy quý vô cùng.  Biết bao giờ mới gă ̣p lặi bố mệ, gă ̣p lặi em út đây! 

Cuô ̣c sống trên đẳô êm đềm trôi, hai em tôi, Thiên Hương, Minh Duy  

với cô Hiền con cụ Mỹ cùng đi sinh hôặt với nhốm thanh niên trên 

trung tâm văn hôắ.  Său đố thă ̣ t vui khi giă đình của em Thanh, con 

gắi trưởng cuẳ bắc DQS cùng că ̣u út Hiển vằ mắy người bặn trong 

xốm tôi cũng được Cao Ủy đưă từ trặi Kuku sang Galang vằ thă ̣ t lằ 

tiǹh cờ vợ chồng của T cùng em H lặi ở cùng ngay barrack 91, mắy 



 

 

bặn kia ở barrack bên cặnh. Thế lằ cứ chiều tối gian nhằ bếp lặi cố 

Hô ̣ i Ca Cằm, cố những mằn văn nghê ̣  bổ túi rắt vui.  Sau Thiên Hương 

cũng lằm phụ giắo cho cô Helene ở TTVH.   

Tuắn vằ Quân gằn gũi tôi hơn, hăy luẳn quẳn, lôănh quănh dưới bếp. 

Tôi cũng thương hăi chắu, mới mười mắy tuổi mằ vượt biên không 

cố người thân.  Dưới bếp cố giăng hăi cắi vỗng, Tuắn thường nằm 

vỗng mô ̣ t mình hắt nghêu ngao.  Tôi hăy đùa trêu gội Tuắn lằ chằng 

Giang Tử vì Tuắn cố giộng hắt giống Giang Tử. Đôi khi thắy Tuắn cứ 

ngẳn ngơ vì nhớ cha, nhớ mệ, thă ̣ t tô ̣ i nghiê ̣p.  Quân lằ côn trưởng, 

mới cố 15 tuổi, rắt ngôăn nhưng it́ nối.  Ông ngoặi của Quân với ông 

cụ tôi lằ hai người bặn từ trể đến giằ nên hăi giă đình rắt thân nhau, 

tôi đi phù dâu cẳ mệ vằ dì của Quân.Tình cờ lằm sao khi bố mệ của Q 

đến chơi biết lằ giă đình tôi tính chuyê ̣n vượt biên anh chị đẵ sang 

gửi gắm Q vì Q đẵ đi mắy lằn rồi mằ không lột. 

Său khi được tin tức vằ cố địa chỉ chính thức, cắc em tôi bên Mỹ gửi 

tiếp tế chúng tôi mỗi thắng $100 USD nên ngoằi đồ hô ̣p của trặi phắt 

chúng tôi cố tiền mua thêm thịt, cắ, rău tươi ở chợ để bữă ăn tươm 

tắt, ngon miê ̣ng hơn.  Đi cùng tằu cố hăi thănh niên đô ̣ c thân ăn uống 

lể loi nên tôi rủ vằô ăn chung với giă đình chúng tôi cho ắm cúng.  

Thế lằ bữă ăn nhằ chúng tôi cố thêm hai thằnh viên lằ chú Cường vằ 

chú Phụng.  Thêm mô ̣ t điều thă ̣ t may mắn lằ tôi vừa nhă ̣p trặi Galang 

thì gă ̣p Phương Trằ, bặn hộc cùng TV vằ trường Dược đăng sưẳ soặn 

đi điṇh cư, thế lằ bặn bề tíu tít mừng rỡ vằ PT kếo tôi sang barrack 

của PT giao cho tôi hết gia tằi, dao thớt, nồi niêu, bắt đũa, rổ giắ, 

mắm muối... thă ̣ t lằ khổe re, tôi không phẳi sắm đồ lằm bếp. 

Thời kỳ đố người tị nặn quắ đông, cắc trặi tị nặn mộc lên như nắm.  

Nhiều người phẳi sống trên đẳo cẳ năm trời mới được đi định cư. Giă 

đình chúng tôi vừă được ưu tiên vì cố bố lằ sĩ quan Quân Lực Viê ̣t 

Nam Cô ̣ng Hoằ, vừa cố ănh êm đăng sống ở Mỹ, cô ̣ng thêm mô ̣ t điều 

may mắn hơn nữa lằ chúng tôi đến trặi đúng thời điểm “hốt rắc” của 



 

 

phắi đôằn cắc nước.  Trặi Gălăng đăng thời kỳ tiếp nhă ̣n dân tị nặn 

từ cắc đẳo Kuku, Bidong vằ cắc đẳo nhổ chuyển sang. Cố những 

người ở trặi từ rắt lâu nay cũng được cứu xết.  Vì thế chúng tôi chỉ ở 

trặi mới khoẳng ba thắng đẵ được gội lên phổng vắn.  Giă đình anh 

LTV được đi khắm sức khổe vằ dời đẳô đằu tiên.  Cụ Mỹ vằ cô Hiền 

cùng giă đình tôi được khắm sức khổe vằ ký giắy nợ với Cao Uỷ sau 

gia đình anh LTV mô ̣ t tuằn. 

Trước hôm giă đình chúng tôi dời đẳo cố mô ̣ t buổi văn nghê ̣  ca hắt, 

chúc tụng, bắt tay nhau từ giẵ. 

Sắng hôm sau hằu hết mội người ra cằu tằu tiễn chúng tôi xuống 

chiếc ferry của Cao Ủy đưă chúng tôi săng Singăpôrê đợi mắy băy đi 

Mỹ.  Cuô ̣c chia ly nằo cũng buồn.  Kể đi người ở cũng rưng rưng.  Cố 

những người bặn mô ̣ t đời nhưng cũng cố những người bặn chỉ mô ̣ t 

thời vì duyên gă ̣p nhau mô ̣ t giăi đôặn rồi lặi chia tay. Quân vằ Tuắn ở 

lặi đẳo.  Quân chờ người nhằ ở Mỹ bẳo lẵnh, Tuắn đợi giắy tờ của bắc 

Phú bên Canada. 

Giă đình tôi, hai vợ chồng, hai đứa con, hăi đứa em cùng cụ Mỹ vằ cô 

Hiền tay cằm túi xắch giắy tờ cuẳ ICM từ phi trường Singapore lên 

chiếc Boeing 747 của Cao Uỷ Tị Nặn LHQ chở toằn dân tị nặn trực chỉ 

Oăklănd, Călifôrniă.  Đi đến vùng đắt hưắ! 

Đỗ Dung 

 

 

 

 


