
NON NƯỚC…NƯỚC NON 
  Sống cả đời người từ lúc sơ sinh đến thời già cả, tôi như chìm nghỉm trong nỗi 

oan khiên của thời tao loạn! Hồi còn quá nhỏ chưa biết gì, chỉ nghe kể lại là đã biết bao lần tôi 

bị cha mẹ bốc chạy trốn “Tây đi patrouille”. Năm 1945 dù chẳng lớn khôn gì, tôi thấy và nhớ 

không bao giờ quên một lần những chiếc máy bay vù vù ngang qua Phan Thiết, “là máy bay 

Ðồng Minh thả bom”, người lớn nói vậy. Mấy năm ở Phú Lâm và những năm sau đó, sống chết 

giữa hai lằn đạn Việt Minh và Pháp. Rồi tiếp theo, Việt Cộng bày ra cuộc chiến tương tàn Người 

Việt đánh nhau với Người Việt! Ðến ngày 30 tháng 4 năm 1975, người thắng, kẻ thua tưởng yên 

bề đất nước, nhưng không, chiến tranh Quốc-Cộng vẫn còn âm ĩ chưa nguôi, khôn nguôi và có 

ai biết được bao giờ mới nguôi! Việc nói lại một quãng đường dài đất nước đã đi qua là công 

việc của những nhà viết sử chân chính. Nhà viết sử chân chính không phải thời vua chúa viết 

theo lệnh vương quyền. Nhà viết sử chân 

chính lại càng không phải những tì bút của 

cái gọi là Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 

Nam viết theo ý đồ của Ðảng Cộng Sản 

Việt Nam. Chiến tranh gây ra nhiều hệ lụy 

mà hệ lụy nào cũng bắt con người phải 

chịu đựng những đắng cay, đau thương, 

bi đát…Và có ai ngờ, có ai nghĩ tới chỉ việc 

nước uống hằng ngày thôi cũng đủ làm 

cho tôi thất điên bát đảo bao phen thần 

chết cận kề.  

   Năm 1949, gia đình tôi bỏ 

thành phố có chút ánh sáng đèn điện ban đêm về vùng quê Cây Số Sáu mà mới chiều trời đã 

muốn tối om và tiếng côn trùng rỉ rỉ rả rả khắp nơi. Mấy anh em tôi còn quá nhỏ làm sao phụ 

với ba má tôi làm ruộng, làm rẩy, làm vườn? Ở đây, ban đêm Việt Minh trong Ba Hòn về hoạt 

động; ban ngày Pháp trên Ðồn Ngả Hai “đi patrouille” lùng sục. Sơ hở một chút, Việt Minh xử 

tội “Gián Ðiệp”; Pháp bắt về Deuxième Bureau vì tội “Việt Minh”. Sống giữa hai lằn đạn không 

biết ai là bạn, ai là thù, ai dữ ai hiền. Vậy mà gia đình tôi cũng chịu được tới năm 1952 mới về 

Làng Ðức Long, Thị Xã Phan Thiết sống cho tới ngày mấy đứa con đói khát của ông Hồ ngoài Bắc 

vào ăn cướp mà nói là Giải Phóng. Trước nhà có con suối nhỏ nhiều nước, anh em chúng tôi tha 

hồ tắm và đủ cho ba má tôi tưới rau, cải, hành, ngò…đem bán chợ. Có điều, nước suối trong 

trẻo thì có trong trẻo thiệt, nhưng bà con bảo nhau “chớ uống”. Cho nên không lạ gì, những 

người ở đây phải đi cả hai, ba cây số đường bờ ruộng và lội qua khúc Sông Cây Số Sáu của con 

Sông Cả chảy về biển gọi là Sông Mường Mán khi sâu khi cạn đến lấy Nước Ống Tre của nhà Bác 

Những cái Giếng Rọc tương tự nhau 

 



Hai Huế. Anh Ba tôi, một phần còn nhỏ một phần có gánh gì bao giờ dẫu cố gắng lắm cũng chỉ 

gánh được nước trong hai cái tỉn sành nhỏ chút xíu mà thôi. Một lần xin được đi theo, qua sông 

tôi được chị hàng xóm cõng đi cõng về. Hôm đó gần tới nhà, nghe nhiều tiếng súng nổ dòn sát 

rạt lổ tai, chúng tôi lớn nhỏ cả chục người nằm dán vào bờ ruộng lúa mới gặt, ai nấy run sợ cầm 

cập. “Ðụng trận”, người lớn nói như vậy. 

Ðụng trận là lính Việt Minh phục kích 

đụng với lính Tây “đi patrouille”. Hai bên 

đánh nhau, đạn bay trên đầu nghe cheo 

chéo nhưng kết cuộc chẳng nghe bên 

nào có hề hấn gì. Hai anh em tôi mặt 

mày tái mét chạy về, ba má tôi hú hồn! 

Một lần mà sợ tới già, tôi tự hứa sẽ 

không bao giờ xin đi theo nữa. Em gái út 

tôi chết, sống chập choạng vô thường sự 

sống cái chết, đầu tắt mặt tối vẫn cùng 

túng, ba má tôi khăn gói về lại Thành 

Phố Phan Thiết. Về lại Thành Phố Phan Thiết không ở chỗ cũ Phường Ðức Nghĩa mà ở chỗ mới 

con đường hoang liêu, hắt hiu Trần Quý Cáp gần Chùa Pháp Diên và Vạn Khánh Long. 

  Năm đó, năm 1952 khu vực Phường Ðức Long đất đai hầu hết là vùng Mả Lạn, 

dân cư đã thưa thớt lại ngày đêm nghe tiếng kèn đám ma “ò í e” và lọc cọc lạch cạch tiếng xe bò 

đổ nước… Trời đất sao mà buồn dữ! Ở đây, đất nằm giữa biển và sông cách nhau không tới hai 

cây số bề ngang. Nước xài thì không thiếu, nhưng nước uống thì phải mua hay phải đi gánh 

Nước Giếng Rọc về uống. Nước Giếng Rọc ở Cây Số Ba, nằm khoảng giữa Ðồn Chữ Y và Chùa 

Ông Rau tức Chùa Thiền Lâm. Không hiểu tại làm sao, người ta lúc bấy giờ lại không chịu đào 

giếng, ngay cả cầu tiêu hố tiểu cũng không làm. Cho nên, giành múc nước, giành mua nước có 

khi đến cải lộn, đánh lộn và đi đại tiện cứ nhởn nhơ ra bờ sông tuột quần xuống là mọi việc đâu 

vào đó hết trơn. Những năm 1952 trở về trước, Giếng Rọc nằm xa Thị Xã Phan Thiết cả ba, bốn 

cây số coi như xa lắm và quạnh quẽ, hoang liêu lắm! Những giếng ở đây hầu hết nằm dưới vùng 

đất cao Mả Lạn, sát Quốc Lộ 1, nước có màu trắng đục đục như sền sệt bùn. Có phải nước được 

trộn trạo qua những lớp xương cốt người nằm xuống mà “Nước Giếng Rọc uống vừa ngon ngọt 

lại vừa hiền không như Nước Sông Dinh, Nước Suối Kiết ai uống vào cũng bị chói, bị chướng, bị 

sốt rét”? Hồi đó chưa có nước  “fontaine”, những chiếc xe bò nước có con bò vàng đủng đỉnh cà 

rịch cà tang kéo một thùng nước hình lập phương đằng sau đi đi về về từ sáng tờ mờ đến chiều 

tối. Bò cứ thủng thỉnh đi, người chủ xe bò ngồi trên cứ vấn thuốc rê hút hết điếu nầy tới điếu 

khác. Tới Lạc Ðạo, Ðức Thắng, Ðức Nghĩa…bò ngừng lại, người chủ xe bò nhảy xuống, đặt thùng 

dưới cái “lù” mới rút ra, nước đầy hai tay xách hai thùng chạy phom phom vào nhà người mua 

nước. Vào khoảng năm 1956, Cơ Quan UNESCO có làm một cái giếng bơm chếch chếch phía 

trước Ruộng Cô Hảo, sau đó cây xăng mở kế bên. Giếng nước to lớn, nhiều nước, nắp đậy kín, 

Những chiếc xe bò đổ nước năm 1965 



vệ sinh nhưng người ta dùng để tắm, để giặt gịa nhiều hơn là dùng để uống. Có lẻ dân ở đây đã 

nhiều chục năm quen “Nước Giếng Rọc uống vừa ngon ngọt lại vừa hiền” dù thấy không được 

sạch sẻ lắm, nhưng có ai thắc mắc gì đâu và cũng có “chết thằng Tây nào đâu”. Có lẻ ở đâu quen 

đó mà những ngày đầu năm 1964 mới 

chân ướt chân ráo vào Thủ Ðô Sài Gòn, 

khát nước hết sức, nhưng mới ực một 

ngụm tôi thấy ngay mùi vị không chịu 

được rồi. Cho nên cũng không lạ chút 

nào, mấy đứa nhỏ chúng tôi đá “banh 

giấy” dưới ruộng, lên tắm Nước Giếng 

Bơm UNESCO, chạy tới đằng kia uống 

Nước Giếng Rọc. Việc cung cấp Nước 

Giếng Rọc bằng nột con bò rù rì kéo xe 

cho người dân thành phố thường không 

đủ, người ta làm thêm những chiếc ghe, chiếc xuồng có một cái thúng chai rất to ở giữa để 

chứa nước bán cho những nhà chồ hay dân đi chài, đi lưới sống trên Sông Mường Mán. Tôi có 

một lần theo thằng Năm Tỉn đi ghe nước của nó từ khúc Sông Cà Ty nhìn qua bên kia Văn 

Thánh, ngược giòng lên quá khúc sông Cầu Bốn Mươi. Nó chèo chống nước ngược mệt hết sức 

nhưng ghe cứ đi từ từ cũng mất gần hai tiếng đồng hồ mới tới nơi. Nơi lấy nước là nước sạch 

trong Hố Lở chảy ra nằm phía sau Lò Tỉn Cây Số Bốn và gần cây cầu khỉ chênh vênh Phú Khánh. 

Tôi có bảo nó “đưa tao chèo thử”, nhưng không phải nghề, tôi làm cách nào chiếc ghe cũng cứ 

khi ngang khi dọc và tụt lùi. Chưa vội vàng gì, chúng tôi rủ nhau vào ngôi chùa không biết tên là 

gì trong vườn đào nằm ngay một đầu “cây cầu khỉ chênh vênh”. Chùa, chúng tôi đặt tên có khi 

là Chùa Phú Khánh, có khi là Chùa Vườn Ðào. Cây cầu khỉ mà những thằng nhỏ chúng tôi 

thường qua lại bắt bướm, câu cá, bắn chim, xin Thầy Trụ Trì nước uống và đôi khi hái trộm vài 

trái đào lộn hột…và một lần thằng Nghê bị tỏm xuống sông tưởng chết đuối. Ham chơi, chúng 

tôi đi từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều mới về nhà. Ba tôi mắng “tử tuy hiền, bất giáo, bất minh” rồi 

đi làm; má tôi bắt nằm xuống lấy cây roi sóng lá khẻ đít mấy cái nhẹ như phủi bụi. Ghe nước, có 

nhiều khi người ta làm biếng không chèo, không chống lên quá khúc sông Cầu Bốn Mươi chi cho 

mệt mà quá lắm chỉ tới sau Nhà Cô Hảo, đâu lại và lấy nước ở đó. Nước lấy được ở đây hơi đục, 

người ta chỉ việc đánh phèn chua vào là trong ngay.  

  Học xong Cấp Tiểu Học từ Xóm Bánh Tráng ở Lạc Ðạo, ở Ðức Long và Trường 

Nam Tiểu Học Phan Thiết, năm 1957 tôi may mắn thi đậu vào Trường Trung Học Công Lập Phan 

Bội Châu lúc bấy giờ đã dời về trường mới trên đường Nguyễn Hoàng bên Phú Trinh. Lớp tôi 

còn ở lại trường cũ nằm trên Ðường Trần Hưng Ðạo và bên kia đường là dẫy lầu Khách Sạn 

Hồng Hương mới xây. Lớp tôi lúc bấy giờ có Nguyễn Văn Hai, Lê Hữu Toại, Nguyễn Văn Hải…rủ 

học Anh Văn “Mỹ dạy không tốn tiền”. Chúng tôi có một lớp học hơn 10 người không ai là nữ 

Cây cầu khỉ chênh vênh 



sinh và thầy giáo là hai “Cố Vấn Hoa Kỳ” đang cư ngụ trong Khách Sạn Hồng Hương. Tìm hiểu, 

chúng tôi nói với nhau là mấy ổng trong “The Military Assisstance Advisory Group” và thường 

được người ta lúc bấy giờ gọi là “Cố Vấn Hoa Kỳ”, viết tắt là “MAAG”. Lớp học mỗi tuần hai đêm 

tại Trường Nam Tiểu Học Phan Thiết từ 6 giờ chiều đến 8 

giờ tối học về phát âm, đặt câu và đàm thoại. Lúc bấy giờ 

chưa có hoạt động tuyên truyền, phá hoại, ám sát của 

mấy anh VC, trời đất Miền Nam Việt Nam thanh bình, an 

cư lạc nghiệp. Chúng tôi thỉnh thoảng rủ nhau tới phòng 

ngủ “mấy ông thầy” trên từng lầu thứ hai trong Khách 

Sạn Hồng Hương, chuyện trò “ba xí ba tú” tiếng Việt tiếng 

Mỹ vui thiệt là vui. Tôi cứ học tới học lui bài hát “Qu’est 

Sera, Sera” hoài mà lời cứ quên và hát cứ trật giọng. Tập 

riết, rồi mấy ông Thầy Mỹ cũng OK: “Que Sera, Sera. 

Whatever will be will be. The future’s not ours, to see. 

Que Sera, Sera”. Nhưng khoảng hơn một tháng sau, mấy 

ổng được lệnh đổi về Cần Thơ và chúng tôi hết học. Ba 

ông bạn con nít hết sức lanh lợi của chúng tôi ngày đó là 

Hai, Hải và Toại nói “chúng ta góp tiền mời mấy ông thầy 

ăn bữa cơm để chia tay”. Một buổi chiều, chúng tôi bảy đứa nhỏ học trò Việt Nam với hai ông 

thầy Lính Mỹ lên lầu Tiệm Cơm Nam Thành Lầu có một buổi tiệc cỏn con. Một bàn dài, hai ông 

thầy bày ra nước uống là beer lon Budweizer và nước ngọt Coca-Cola. Chắc mấy ổng nghĩ, Việt 

Nam đâu có luật lệ gì không cho mấy đứa nhỏ mua và uống beer, uống rượu “một chút cho vui 

vậy mà”? Mấy ông bạn tôi, tôi không nhớ đã uống gì. Tôi thì tôi nhớ cho đến chết cũng không 

quên là tôi “chộp” ngay một lon Coca-Cola chưa từng uống qua một lần. Vừa “bốp” một cái và 

hớp vô một hớp là bị sặc và sặc không ngừng. Sặc đến nỗi làm mình muốn ngộp thở luôn và mặt 

mày đỏ tía mà nước mắt cứ rìn rịn chảy. “Bất lịch sự quá”, tôi tự nghĩ trong lòng, đứng dậy xin 

phép đi “WC”. Cầu tiêu, người ta hồi đó viết là WC chứ không như bây giờ “Rest Room” nghe 

nó lịch sự, văn minh hơn. Trong cầu tiêu ở các tiệm cơm Việt Nam đâu có thơm tho gì, chắc tôi 

ngữi thúi quá mùi trời ơi đất hởi mà hết sặc chăng? Nhưng cũng lâu cả mười lăm phút sau, khi 

mà thằng bạn Toại chạy vào hỏi “sao mầy” thì “sặc ơi là sặc mầy giết tao rồi” mới ngưng. Tôi 

bước ra mắc cỡ thấy mẹ! Thật ra, hồi nhỏ cứ Limonade, chanh muối, Xá Xị, nước đá bào với Xi 

Rô Bạc Hà…đâu thứ nào có “gas” có “giếc” gì?  

  Năm 1973 ở Gia Nghĩa thuộc Tỉnh Quảng Ðức, tôi có gặp Trung Úy Lê Vinh, 

người bạn học năm Ðệ Tứ với tôi ở Trường Phan Bội Châu Phan Thiết . Vinh cho biết: “hai  

thằng em đi lấy nước cho đại đội ở Ngả Ba Dakson bị VC bắn chết, thân xác không toàn thây”. 

Và Sơn, Nguyễn Văn Sơn cũng bạn học năm Ðệ Nhị C cùng trường, năm 1968 gặp nhau ở Thị Xã 

Cẩm Thành thuộc Tỉnh Quảng Ngãi, lúc bấy giờ là Trung Úy Biệt Ðộng Quân làm Ðại Ðội Trưởng 

Lon Coca-Cola nhớ đời 



cũng nói “tao hai lần mất ba con nhạn lò dò đi tìm nước uống cũng quanh quẩn con Sông Trà 

Khúc nầy, một đứa bị bắn banh ngực và hai đứa kia bị cắt đứt cuống họng”. Tụi nó nói như nói 

một sự thường tình đời lính chết dễ ẹt bất cứ lúc nào, ở đâu.“Ôi! Nghĩ chi cho mệt mậy, một 

trăm trận có thoát được chín mươi chín trận thì cũng có một trận “đền nợ nước” thôi mầy ơi”. 

Vinh thì tôi không biết bây giờ sống chết 

làm sao. Sơn thì đã chết trong Tết Mậu 

Thân khi là Ðại Ðội Trưởng Cảnh Sát Dã 

Chiến ở Sài Gòn. Sơn, mầy nói đúng, mầy 

đã “đền nợ nước” ở trận đụng địch thứ 

một trăm!? Ngày 23 tháng 3 năm 1975, lúc 

1 giờ trưa, chúng tôi bỏ Quảng Ðức chạy 

về Lâm Ðồng được gọi bằng một danh từ 

gỡ gạc hoa mỹ là di tản. Giặc chưa tới, hốt 

hoảng họp ở Tiểu Khu bảo nhau dzọt sớm 

giữ thân. Hỗn quân, hỗn quan, hỗn dân 

“tẩu vi thượng sách” vô tiền kháng hậu, không ai còn nở mặt nở mầy gì mà kể công, kể cáng 

một cách trơ trẽn, tủi hổ! Tôi đã chuẩn bị hết sức chi tiết từ những ngày trước cho một cuộc 

tháo chạy không tránh khỏi, vậy mà qua một đêm thôi, lính đi đường lính, quan đi đường quan! 

Con đường trốn chạy gập ghềnh biết bao chông gai nỗi chết vì bạn, vì thù, vì đạn lạc tên bay, vì 

mìn bẫy, vì ao đầm, vì sình lầy, vì đói khát, vì dã thú, vì vô tình sơ ý…biết làm sao nói cho hết 

bước khốn cùng đời mạt vận! Người ta chết nằm đó nằm đây trên đường tẩu thoát, có thương 

tình lắm cũng đủ hai tiếng “tội nghiệp” một cách vô cảm, vô tình rồi chạy, nước mắt cũng không 

còn nhiều, không còn thì giờ mà khóc. Tôi, một nhóm mười người Kinh, Thượng vạch đường đi 

tắt qua sông Ða Dung chắn ngang hai tỉnh Lâm Ðồng và Quảng Ðức. Ðường xuống dốc không 

dài quá hai cây số tới bờ sông. Cả mười người nhìn thấy bên kia bờ xa xa nhiều người ăn mặc áo 

quần đen, nón tai bèo, “là tụi Việt Cộng rồi”, ai cũng nói như vậy. Người đòi “ria một tràng 

M.16”; người đòi “khẫy vài quả M.79”. Cuối cùng, tôi bảo: “im lặng vô tuyến” mà trở lên con 

đường cũ. Con đường cũ đi xuống lâu lắm cũng chỉ hơn một tiếng đồng hồ. Con đường cũ đi lên 

sao đi hoài không tới! Ai ai, hết đi lại lết, hết lết lại bò, bò không nổi lại nằm mà trước mắt hừng 

hực lửa cháy đoạn đường đằng kia sẽ đi tới, nước trong người như không còn một giọt để nuôi 

sự sống. Lời trăn trối Phật, Chúa, trời đất, ông bà, cha mẹ…và nước mắt còn lại bao nhiêu là 

chảy ra hết. Chúng tôi thoát chết mong manh hơn ngàn cân treo sợi tóc. Lúc bấy giờ chắc cũng 

đã ba giờ chiều ngày hôm sau 24 tháng 3 năm 1975, chúng tôi thầy trò về lại con đường cũ Liên 

Tỉnh Lộ 8. Trên con đường nầy đã bị bỏ hoang từ nhiều chục năm phế tàn, ông Phước, Phát 

Ngân Viên Ngân Khố của Tỉnh Quảng Ðức đang cùng với người ta thân già bước giong ruổi. 

Nước ổng cho uống làm tôi ọc tức thì bùn với bùn đen trào ra và có vật gì nhúc nhích là một con 

đỉa đang ngọ nguậy. Thiếu Tá Cừ cũng mau mắn hớp một ngụm thì miệng bị bệt đầy một màu 

đen thủi đen thui “chí mà hủ” của ông Lục Tào Xá kế bên nhà tôi thời ở Phan Thiết mỗi đêm đẩy 
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xe đi bán “lục tào xá, chí mà hủ”. Cái bình nhựa ông Phước đưa nói là bình nước, thật ra chỉ là 

lớp bùn sền sệt không có nước được múc vội vàng trong vũng lầy hoang địa mà ổng và chúng 

tôi vừa mới lội qua hồi sáng. Tôi đau bụng biết chừng nào! Tôi mửa ra tưởng chừng không còn 

gì trong ruột trong gan! 

  Ðêm ngày 2 tháng 4 năm 1975, tại Nha Trang một đêm Dân, Quân, Cán, Chính 

hoảng loạn tranh nhau chạy giặc, ai chết mặc ai! Tại Cầu Ðá chiếc Hải Vận Hạm Hậu Giang 406 

nằm chờ người tìm đến. Người tìm đến đi tìm sự sống hằng hà sa số. Họ đã dẫm đạp lên những 

xác chết của những chiếc xà lan kéo từ Ðà Nẳng vào bỏ đó chưa kịp chôn. Người tìm đến cũng 

là những người mới cười nói đó đã bị đám đông người là người đè xuống, đạp qua mà trở 

thành người thiên cổ chết không toàn thây…Chụp được lưới bên hông tàu, tôi leo lên một cách 

khó khăn, chậm chạp. Trên tàu đã chật ních người. Tôi ngồi hai ngày hai đêm trên chiếc máy cày 

mới toanh màu vàng, ăn cho khỏi đói mì ăn liền không nấu nướng và uống từng giọt nước cầm 

hơi trong bi đông đem theo. May, tôi 

không phải đi đại tiện, tiểu tiện gì hết. 

Nước chưa đủ nuôi mạng sống còn đâu 

ra tiểu tiện? Ăn từng chút từng chút 

chút cho khỏi chết đói, có gì đâu mà ra 

đại tiện!? Ðói người ta có thể kéo dài sự 

sống nhiều ngày được, nhưng khát có 

thể chết trong một hai ngày. Tôi đã thấy 

và thấy rõ ràng ràng một cách oan 

khiên, thảm thương, nghiệt ngã người 

“di tản” không có nước mà uống. Người 

ta lạy lục, cầu xin, mua mắc hơn vàng 

hơn bạc bao nhiêu cũng được để “có chút nước cho con tôi sống lại”; nếu “không có nước chắc 

tôi phải chết” và “trời ơi là trời”…Tôi nghĩ, dẫu có lạnh chết người, có bị đủ thứ bệnh hiểm 

nghèo, có chịu cơ cực đến chừng nào, người ta vẫn mong trời mưa “lạy trời mưa xuống, lấy 

nước tôi uống” để có cái sống trước mắt đã!  

  Cuối năm 1978 đang ở Trại Trung Ương Số 1 Lào Cai, vì đánh hơi mấy tên Ba Tàu 

sẽ “dạy cho một bài học”, tù chúng tôi lĩnh kĩnh hành trang “học tập cải tạo” bị mấy nhóc Công 

An Nhân Dân“cháu ngoan Bác Hồ” hò hét, tống vô mấy chiếc Molotova chở xuống Ga Ấm 

Thượng của Huyện Hạ Hòa thuộc Tỉnh Vĩnh Phú. Tất cả xuống xe sắp hàng dọc dài chờ lên 

những chiếc xà lan đi “đò dọc” nơi Bến Ngọc của con suối nghe nói là Suối Mai hay Suối Tiên gì 

đó để đến K.5, Trại Tân Lập Vĩnh Phú. Nơi đây, một mái nước uống đầy để cho những người tù 

từ phương xa miền ngược Vùng Việt Bắc tới uống hay chứa đem theo. Một anh bạn tù to con, 

tướng tá lại dữ dằn đứng sau tôi mấy người lại bước qua tôi và qua mấy người đằng trước nữa 

để giành được uống nước và lấy nước trước chúng tôi. Tôi bước ra khỏi hàng, tới nắm tay anh 
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ta kéo về chỗ đứng của ảnh và nói “hãy về vị trí”. Tức lắm, anh bạn tù vạm vỡ mà sân si của 

chúng ta sẳn sàng giáng cho tôi mấy cú đấm thiên lôi trời long đất lở. Tính ra, nếu đánh nhau 

tay đôi kiểu “par corps” thì tôi chỉ nước bỏ mạng xa trường với anh ta mà thôi. Có lẻ lời nói cộc 

cằn, cứng cáp, hiên ngang của tôi đã làm anh ta dè chừng mà bô bô vài tiếng rồi cũng “về 

nguyên quán” mà ngậm bồ hòn. Sau đó vài tháng ở K.5, anh ta trong Ban Trật Tự quyền uy biết 

chừng nào. Cậu Ấm Nguyễn Văn Thanh, cháu của Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm đã bị anh ta 

“nện” một nón cối lên đầu. Nhưng tôi, có lẻ được anh ta “nể mặt” giang hồ tứ chiếng mà xuề 

xòa xí xóa chuyện xưa tích cũ làm lơ cho tôi và ông bạn tôi, Ðại Úy Ðơn Vị 101 nghỉ bệnh giả đò 

hơn nửa năm trời ở K.5 Vĩnh Phú. Anh bạn Ðại Úy Chiến Tranh Chính Trị Tiểu Khu Biên Hòa dù 

tôi không viết tên ra đây còn nhớ hay quên? 

  Cuối tháng 12 năm 1980, từ K.1 Tân Lập Vĩnh Phú, bọn cai tù Công An bốc những 

người tù “học tập cải tạo” chúng tôi vào Trại Tù Thanh Phong thuộc Huyện Như Xuân, Tỉnh 

Thanh Hóa dưới hỏa lực gạch, đá, chiêng, trống và oang oác lời chửi rủa độc địa, thậm tệ của 

những người dân địa phương đã bị “nhồi sọ”, đã được “học tập” bắt phải làm như vậy. Ở đây 

khoảng hai tháng, qua Tết Tân Dậu 1981 

chúng tôi lếch thếch như ma đói bị bọn 

âm binh đầu trâu mặt ngựa “bò vàng” lùa 

qua Ðường Mòn Hồ Chí Minh, qua Bải 

Trành, vào tận Xóm Chuối vào sâu tới Trại 

Giam Thanh Lâm xa gần một ngày đường 

đi. Ở đây là rừng sâu múi thẩm, người tù 

hằng ngày phải chặt cây, đốt rừng, đập 

đá, cuốc đất, trồng lúa nương, đặt hom 

khoai mì… dưới những ngày Ðông lạnh 

thấu xương và Hè thì Gió Lào cháy da thịt. Vào những tháng 5 đến tháng 7 tháng 8 thì những 

ngọn Gió Tây Nam mang cái nóng chang chang Vịnh Bengal của Nam Ấn Ðộ thổi qua Thái, qua 

Lào đến đây làm cháy cây cỏ và làm điêu đứng người tù “học tập cải tạo” bơ phờ, còm cõi. Trời 

đất tứ bề nóng hổi như lửa làm mồ hôi cứ chảy dài, nước uống mấy cũng cứ khát và con người 

khô héo từng giây phút. Những ngày không đi lao động, người tù bị  nhốt trong trại “quẫn” lên 

vì mước uống, nước nấu ăn, nước lau mình lau mẩy cũng gõn gọn trong một “Guigoz”. Nước 

quý biết chừng nào! 

  Ở tù gần chín năm và sống dưới chế độ Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 

của mấy tên Việt Cộng bảy năm rưỡi mới biết được mùi cơ cầu người ta thường nói “lên voi, 

xuống chó” là thế nào. May mắn có Chương Trình Ra Ði Trật Tự, gia đình tôi HO.14 qua Mỹ cuối 

năm 1992 mà thoát nạn. Chúng tôi, hai vợ chồng với năm đứa con xuống Phi Trường Kansas 

City International Airport vào khoảng 11 giờ đêm trời Ðông lạnh buốt. Don Bosco đã mướn cho 

một apartment ở từng 2 của một building nằm trên con đường ngắn nhất của thành phố, con 
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đường Brownell. Ông trời “chơi” ác gia đình ngơ ngáo mới qua, đổ xuống một cơn bão tuyết 

khiếp hồn, khiếp vía. Chân ướt chân ráo mới khoảng hai tháng mấy ngày chớ mấy, hai ngày 24 

và 25 tháng 2 năm 1993 tuyết đâu khắp nước Mỹ dồn về đây trút xuống ào ào như “trời long 

đất lỡ”. Tuyết từng đống cao quá là cao ngập kín mấy chiếc xe hơi đã đành mà đường lại còn 

“đóng đá” bóng láng, trơn khủng khiếp đi đã không được mà bò hai tay hai chưn cũng không 

được qua nhà ông Tâm Lùn bên kia đường. Nhà không điện sáng, không “heat” nóng, không 

“gas” nấu ăn, chỉ có nước và nước lạnh thấu xương. Ngoài trời lạnh, trong nhà lạnh, người lớn 

con nít lạnh. Ai ai thấy nước cũng sợ lạnh không dám đụng tới và không dám nhìn ra ngoài trời 

tuyết đang rơi, đang rơi mà lạnh thêm! Người ta nói, “trời Ðông tháng giá, ai thiếu nước, ai cần 

nước mà khát nước bao giờ” là chết toi. Khát nước, thấy nước lại sợ mới là ngược đời như mặt 

trời mặt trăng chết thì chịu chết không chịu gặp nhau bao giờ! Ngày đó chưa xài “điện thoại 

cầm tay” mà khổ nỗi điện thoại nhà không điện thì không gọi được ai! Chịu chết. May, sau hai 

ngày thì đèn bật sáng, sưởi nóng lên, nước nóng chảy ra, lò gas nấu ăn được. Hú hồn! 

  Nói gì người trong tù của bọn ác quỷ phi nhân Việt Cộng muốn giết chết dần 

mòn người đồng tộc của nó và nói gì những vô thường cuộc sống trên xứ sở đầy bất trắc vào 

những Mùa Ðông của Nước Mỹ xa xôi. 

Ngay cuộc đời dài nhiều chục năm sống 

ngay quê hương Việt Nam của mình sinh 

ra và lớn lên, có những lúc con người 

phải trả một cái giá quá đắc cho sự tử 

sinh của mình chỉ vì những giọt nước 

uống. Tôi đã thấy, tôi đã nghe và chính 

tôi còn một chút nữa đã “bỏ mạng xa 

trường” cũng vì sắp chết khát một lần “di 

tản” năm 1975 rồi đó. Và trước đó, năm 

1965 không đi đường bộ vì VC “đấp mô, 

gài mìn”, phải đi ghe từ Bến Chà Và Chợ 

Lớn về Phan Thiết còn chút nữa bị chết chìm ngoài khơi Biển Vũng Tàu. Thiếu nước cũng chết. 

Dư nước cũng chết. Sự sống quả mong manh như “chỉ mảnh treo chuông”! Nhưng, nói thì nói 

vậy, những người bạn tôi đầu tên mũi đạn chiến trường xung trận, có những người vẫn cười 

ngang tàng, ngạo nghễ nụ cười trường thọ “thất thập cổ lai hy” như thường. Người ta nói con 

người sống chết cũng có cái số là vậy. Lúc ở tù ngoài Xã Việt Hồng, Huyện Trấn Yên, Tỉnh Yên Bái 

tôi chỉ vướng một cọng cỏ rừng mong manh, nhỏ nhoi là đã rớt xuống hố sâu của những người 

dân ở đây đào làm bẫy bắt hưu, bắt nai. May, ở dưới hầm cỏ hoang đan dầy và không có hầm 

chông nhọn hoắt. Ðúng, Blaise Pascal nói thiệt không sai chút nào “l’homme n’est qu’un roseau, 

la plus faible de la nuture, mais c’est un roseau pensent ». Con người chỉ là một thứ lau sậy 

mảnh khảnh, yếu đuối nhứt trong trần gian, nhưng có suy nghĩ, có tư tưởng,  nên có chết cũng 
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không phải dễ dàng, vô nghĩa, vô danh như cây cỏ được đâu. Trải qua những bước đường thăng 

trầm Non Nước…Nước Non bây giờ mình vẫn còn ngồi đây với bầy con cháu trong Ngày 

Thanksgiving ăn Ðiểm Sấm ở Bo Ling Plaza. Nghĩ ra, mình còn ơn phước, may mắn, hạnh phúc 

quá lắm, không mơ tưởng tham lam, sân sân si gì nữa…mà quá quắc !!! 

NGUYỄN THỪA BÌNH 

Ngày Tháng Ðông 2012 Nhâm Thìn 

 

Ðội Rau Xanh  


