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                                                                     CHUYỂN ĐỘNG 

       

           Hằng năm,cứ độ tháng 4 về dù đã dặn lòng nên quên đi chuyện cũ 

mà vui sống . Nhưng những hình ảnh cũ cứ hiện về thôi thúc mình phải 

làm một cái gì để cho lương tâm được nhẹ nhõm 

           Tôi là một Sĩ Quan trẻ cả tuổi đời lẫn tuổi quân . Tôi cũng vừa cưới 

vợ khi mai vàng vừa hé nở trên ve áo. Tôi đang rất hạnh phúc.  

            Tháng 8 năm 1974 tôi đưa vợ ra Huế sống . Buổi đầu của đôi uyên 

ương trẻ đắm chìm trong hạnh phúc dù cuộc sống rất khó khăn. Tình yêu 

đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả. 

            Tuy nhiên đầu năm 1975 cuộc chiến bỗng trở nên nóng bỏng. 

Những cuộc pháo kích của bên kia càng ngày càng trở nên nguy hiễm. Phi 

trường Phú Bài bị pháo kích liên miên phải đóng cửa. Nhà ở gần nên 

chúng tôi rất lo lắng và chịu ảnh hưởng nặng nề. 

             Ngày 8 tháng 3 năm 1975 tôi đưa vợ về nhà ở  Ban Mê Thuột. 

Tưởng đã an toàn cho người vợ trẻ thì ngày 10 tháng 3 năm 1975 BMT 

đã thất thủ. Tôi nghe tin ấy mà đau khổ . Tôi hiểu là rất khó để chúng tôi 

được đoàn tụ. 

             Tôi mang tâm tư nặng nề ấy trong chuyến DLO cuối cùng . Tình nhà 

nợ nước đã làm tôi như điên như dại.  

             Tình hình chiến sự lúc ấy thật nặng nề và phức tạp khiến tôi không 

có thì giờ để mà đau đớn , tôi phải tỉnh táo để thi hành nhiệm vụ. 

             Căn cứ mà tôi đang chịu trách nhiệm phối hợp hỏa lực với đơn vị 

bạn rất quan trọng trong vành đai bão vệ Thânhf phố HUẾ. Thế nhưng 

trước áp lực của bên kia chúng tôi đã phải rời vị trí để bảo toàn lực 

lượng (?) . 
 

                                         *TRUNG TUẦN THÁNG 3-1975  



 

    Sau khi đƣa bà xả về Ban Mê Thuột để lánh nạn, tôi lên đƣờng hành quân. Đơn vị tôi đến để 

phối hợp hỏa lực (DLO) lần nầy là Tiểu Đoàn 3 , Trung Đoàn 54, Sƣ Đoàn 1 Bộ Binh. Đây 

không phải là đơn vị xa lạ , Hồi mới ra trƣờng tôi đã đi DLO cho ĐĐ 1 của Tiểu Đoàn này và vị 

Tiểu Đoàn Trƣởng bây giờ là Đại Đội trƣởng ngày ấy .Tôi đã có nhiều kỹ niệm đẹp với ông ấy. 

   Tình hình lúc nầy thật căng thẳng ,có tin chiến xa của phía bên kia đã xuất hiện.Nhiệm vụ của 

1 Tiền Sát viên Pháo Binh không cho tôi biết nhiều hơn nhƣng tôi linh cảm sắp có một biến cố 

mới. Quả nhiên khoảng hơn một tuần lễ phòng thủ nghiêm nhặt Tiểu Đoàn Bọ Binh đƣợc lịnh rút 

lui,bỏ cứ điểm đang đóng quân. Lịnh này thật bất thƣờng và số phận của 3 thầy trò của tôi không 

đƣợc nhắc đến. Không có lịnh rút về hậu cứ cũng không có lịnh phải theo TĐ Bộ Binh. Sau một 

hồi suy nghĩ toi quyết định 3 thầy trò tôi sẽ cắt đƣờng rừng về hậu cứ TĐ Pháo chứ không theo 

Bộ Binh. Chúng tôi suýt trả giá cho chính sinh mạng của mình khi lọt vào vùng của phía bên 

kia,tuy nhiên họ không phát hiện ra chúng tôi. 

   Sau một ngày vạt lộn với nhiều nguy hiễm , chúng tôi cũng về tới hậu cứ TĐ 12 PB. Thật bất 

ngờ, một khung cảnh hoang tàn hiện ra trƣớc mắt mà tôi không thể nào tƣởng tƣợng.Giấy tờ, 

quân trang quân dụng bay tung tóe,bàn ghế xe cộ nằm chỏng chơ , không một bóng ngƣời. 

   Tôi liên lạc về TĐ thì có lịnh chờ ở đó sẽ có ngƣời tới đón . Hoang mang nối tiếp hoang mang. 

Tất cả đã bỏ chạy trƣớc khi thấy bóng dáng địch quân. Một chiếc xe JEEP tất tả chạy đến đón 

chúng tôi chạy về một trƣờng học gần ngã 3 AN CỰU ,nghĩa là BCH/ TĐ12 PB đã rút về gần 

trung tâm Thành Phố Huế . Thiếu Tá Hòa TĐ Phó mới đƣợc thăng TĐ trƣởng đón tôi với cái 

chặc lƣỡi : " Đạo dã về đây đƣợc rồi, thôi ta cùng đi vậy ! " Tôi cũng chƣa biết đi đâu, nhƣng lúc 

này đã thấy vài ngƣời mang tất cả Pin của Máy PRC 25 ra tiêu hủy bằng cách đập cho nó gảy 

đôi. Một số giấy tờ tài liệu bị đốt bỏ.  

   Tất cả mọi ngƣời có mặt lúc ấy đƣợc trang bị áo giáp ,nón sắt và tất cả leo lên những chiếc 

GMC chờ sẵn để trực chỉ ra biển. Đi một đoạn tất cả xuống xe và bắt đầu đi bộ. Chúng tôi lội bộ 

qua một ngôi làng ven biển tất tả nhƣ một đoàn quân ma ,lầm lũi đi trong bóng đêm nhƣ những 

tên ăn trộm . Những ngôi nhà nằm im dƣới những rặng cây trong bóng đêm giống nhƣ những tên 

phù thủy sẵn sàng nhe nanh ra trấn áp những kẻ mới đây còn hiên ngang trong màu áo trận. Vài 

tiếng chó tru trong đêm càng làm tăng vẻ u ám thê lƣơng. 

   Đến nửa đêm, chúng tôi đên Phá Tam Giang và rồi cũng tất tả leo lên những chiếc thuyền để 

sang bờ bên kia . Bây giờ nhìn lại , tất cả đều thê thãm , áo giáp, nót sắt , ba lô... đều bị vứt bỏ 

bỡi không ai có thể giữ đƣợc khi phải đi hàng chụ cây số trên đất cát vùng ven biển. Bây giờ mới 

lộ rõ , đây là một đoàn quân bại trận (?) 

 

 

                                          * VƢỢT BIỂN TÌM ĐƢỜNG VỀ NAM 

 

           Tờ mờ sáng,chúng tôi ra đến bờ biển. Môt cảnh tƣợng đau lòng hiện ra trƣớc mắt mà 

không ai có thể tƣởng tƣợng nổi .Rất đông ngƣời lỗn nhỗn kẻ đứng ngƣời ngồi đủ mọi sắc áo . 

Quân trang,quân dụng vất bừa bãi,và những gƣơng mặt mệt mõi,thất thần,chán nản lộ rõ.Một 

đoạn bờ biển kéo dài từ của THUẬN AN đến cửa TƢ HIỀN đã không còn môt chỗ trống. 

          Thỉnh thoảng một chiếc trực thăng lƣợn qua,những cánh tay mệt mõi đƣa ra vẫy vẫy cầu 

may. Nếu một chiếc trực thăng nào ngu ngốc đáp xuống,bảo đãm nó sẽ bị " chìm' theo số đông 

này.Xa xa ngoài khơi một chiếc tàu của Hải Quân chớp chớp ánh đèn chứ không vào. Vài tiếng 

chữi thề bực tức vang lên. Một chiếc M113 liều lĩnh chạy ra khơi định vƣợt qua eo biển Hải Vân 

đã chìm ngắm dƣới những ngọn sóng . Nói tóm lại đây là bƣớc đƣờng cùng. Biết trách ai đã đƣa 



tất cả chúng tôi đi đến tình huống dở khóc dở cƣời này. Có thể nói đây là một thái độ vô trách 

nhiệm và ngu ngốc của những kẻ thƣờng ngày vẫn lên mặt với thuộc cấp. Giờ nầy họ ở đâu , 

những kiến thức quân sự mà họ vẫn thƣờng tự hào là đƣợc đào tạo đâu đó trong những học viện 

quân sự trên thế giới  đâu rồi ? 

         Trong cơn tuyệt vọng, tôi táo bạo đƣa ra " sáng kiến" : dùng thuyền ra khơi tìm đƣờng sống 

trong cái chết ! 16 thằng trong Pháo đội bằng lòng. Thế là chúng tôi vần một con thuyền nhỏ bị 

hỏng vứt bỏ trên bờ. Vội vã nhặt những quần áo hay bất cứ thứ gì để trám những lỗ hổng trên 

thuyền . Một tay chèo lái,bốn cái chèo tay cũng đƣợc các em gom lại. Tôi gọi các em mặc dù cố 

ngƣời vẫn lớn tuổi hơn tôi vì lúc đó họ đồng lòng đứng dƣới sự chỉ huy tuyệt đối của tôi. Con 

thuyền chòng chành đón những kẻ phiêu lƣu bƣớc lên, giờ phút cuối Đ/U Gắng ( Pháo đội 

trƣởng PĐ A ) chạy tới : " cho tao đi với !" 

        Cuối cùng con thuyền bắt đầu ra khơi nhắm ánh đèn của con tàu ngoài xa mà tiến tới. Lên 

thuyền mới phát hiện nƣơc vẫn rĩ rã chen theo những chỗ trám mà vào. May là có mấy cái nón 

sắt mang theo ,thế là tôi phân công: 8 thằng thay phiên tát nƣớc với 4 cái nón sắt, 8 thằng thay 

phiên xử dụng 4 tay chèo. ĐOÀN là thằng đệ tử ruột của tôi chèo lái vì nó vốn là dân đánh cá. 

Con thuyền phom phom vƣợt sóng trƣớc bao cặp mắt nhìn theo. Một tình huống nguy hiễm đã 

xảy ra , một vài loạt đạn đã băn theo chúng tôi, các đê tử của tôi lại mạnh tay chèo hơn để thoát . 

May là không việc gì xảy ra. 

        Bò biển đã mất hút ở phía sau,bây giờ xung quanh chúng tôi là biển cả, là ánh nắng chói 

chang của mặt trời và xa xa là ánh đèn của chiếc tàu HQ. Từng cơn cóng âp tới Đoàn đúng là tay 

lái cự phách đã vƣợt lên tất cá cơn sóng lớn để con thuyền thẳng tiến. Nhƣng mọi ngƣời trên 

thuyền không nhƣ vậy ,những cơn sóng dồn dập đã khiến tất cả TRÊN ÓI DƢỚI ỈA.Tôi phải 

diễn tả nhƣ thế mới chính xác. Và chỉ trong chốc lát tất cả xanh lét nhƣ những con bịnh lâu ngày. 

Đ.U Gắng do lớn tuổi đã nhƣ một xác chết nằm co ro ở mũi thuyền.Tuy vậy tôi vẫn khỏe và tỉnh 

táo nhƣ thƣờng dù cũng có bị ói vài phát. Thời gian trôi qua trong mệt mõi và dần dần cơn tuyệt 

vọng bắt đầu xâm chiếm trong tất cả chúng tôi . Cũng có một vài chiếc tàu chạy ngang nhƣng họ 

phớt lờ tín hiệu cầu cứu của chúng tôi. Bây giờ không còn khái niệm không gian và thời gian : tất 

cả chỉ là biển và những cơn sóng mỗi lúc mỗi dồn dập hơn.  

 

                                              * THOÁT CHẾT TRONG GANG TẤC 

 

     Mặt trời càng lúc càng lên cao,cái nắng gay gắt giữa biển khơi đã làm chúng tôi vốn đã kiệt 

sức nay lại càng làm chúng tôi nghĩ đến cái chết. Theo thiễn nghĩ của tôi cái chết sẽ giải thoát 

chúng tôi khỏi những cái khổ , cái thử thách quá sức ngƣời này. Tôi cho lịnh bỏ neo và sẵn sàng 

chờ đợi cái kết của một đời ngƣời. Mọi ngƣời tuân theo một cách máy móc , không một ý kiến 

phản đối. Chắc các anh em của tôi cũng cùng chung suy nghĩ nhƣ tôi. Neo đã đƣợc thả ra, tôi 

vƣơn vai nhìn cảnh vật chung quanh một lần cuối, và trong khoảnh khắc ấy tôi đã đùa với họ : " 

chết ở ngoài này sẽ sạch sẻ đó tụi bây ơi !". Tôi không tin một phép mầu nào của tạo hóa nên rất 

bình thản ,nhƣng đâu đó đã có những tiếng thì thầm cầu nghuyện ơn trên. 

     Nhƣng , có lẽ số phận chúng tôi chƣa đƣợc kết thúc ở nơi này,nên đã xuất hiện một quới 

nhơn. Một chiếc thuyền cỡ thuyền chúng tôi có gắn máy do một ông già đầu bạc phơ và một chú 

bé điều khiển đã tò mò tắp lại gần. Nhƣng khi phát hiện trên thuyền toàn là lính ông đã quay đầu 

bỏ đi. Tôi chụp cây M16 lia một phát thị uy và ra dấu cho ông quay lại. Khi thuyền ông vừa cặp 

một bên tôi ôm súng nhảy sang thuyền của ông ấy.Không hiểu sức mạnh nào đã giúp tôi làm 

đƣợc những việc ấy. Tôi quỳ xuống xin ông hãy kéo chúng tôi ra chiếc tàu ngoài kia. Ông lƣỡng 

lự nhƣng nhìn khẩu súng trên tay tôi ông ấy miễn cƣỡng làm theo. Cho tôi một phút nhớ về Ông 



: cũng vì tình thế bất đắc dĩ tôi mới có hành động ấy, bây giờ đâu đó trên thế giới này,xin Ông 

tha lỗi cho tôi. Tất cả những ngƣời trên thuyền đƣợc khiêng qua thuyền của ông để ra tàu. 

     Lại một cái may mắn nữa,khi thuyền vừa cặp mạn tàu thì một khuôn mặt quen thuộc lại hiện 

ra. Tôi nhận ra anh là TÂM học trên tôi một lớp ở trƣờng NGÔ QUYỀN . Tôi hét lên : Đạo Ngô 

Quyền đây anh Tâm ơi !.Không biết anh có nhận ra tôi không nhƣng thang dây đã đƣợc thả 

xuống. Chúng tôi lần lƣợt đƣợc đƣa lên tàu. Chúng tôi không có đủ thời gian để cám ơn ông 

lão,đứng trên boong tôi thấy ông lặng lẽ quay thuyền vào bờ. Tôi thầm cám ơn và mong có dịp 

để tạ ơn.  

     Thì ra anh Tâm là Đại Úy Hạm Phó tàu này,anh ôm lấy tôi và đƣa vào phòng riêng của 

anh.Trƣớc khi rơi vào cơn mê sãng tôi nghe anh ra lịnh nấu cháo mang ra ngoài cho anh em. Thế 

là tôi đƣợc " tạm trú " trong  phòng Đệ Nhị Sĩ Quan của anh .Sau những " xông pha " ngoài biển 

khơi tôi sa sút hẵn, tôi không nhấc đầu lên nỗi,ăn uống đều không đƣợc. Phải một ngày sau tôi 

mới dần bình phục. 

      Lúc này tàu cặp bến Bạch Đằng -Đà Nẵng, mọi ngƣời lục tục xuống, Tâm giữ tôi lại và  tiếp 

tục lênh đênh. Cứ mỗi lần Tàu thực hiện những nhiệm vụ pháo yễm trợ lên đất liền thì tất cả mọi 

ngƣời đều mang phao trừ tôi. Tuy là con nhà súng lớn đạn to nhƣng những lúc ấy tôi lại thấy 

mình thật nhỏ nhoi . Tàu thả dần về phƣơng Nam sau khi ghé Cam Ranh và cuối cùng cặp bến 

Vũng Tàu. 

      Đến lúc này, tôi mới tỉnh hồn và nỗi nhớ vợ chợt nổi lên thật cồn cào,không biết giờ này ở 

phƣơng trời xa xôi vợ tôi ra sao trong tầm tay của phía bên kia.Tôi xin anh Tâm xuống đất liền 

để may ra có cơ hội tìm gặp vợ tôi. Chiếc thang dây đƣợc thả ra để đƣa tôi vào bờ trƣớc nỗi bực 

dọc của anh Tâm, tôi dứt khoát bƣớc xuống ca nô để vào bờ. 

 

                                                                                                                                                          

VIẾT ĐỂ NHỚ VỀ NHỮNG NGÀY ĐEN ĐŨI CỦA CUỘC ĐỜI 

                                                                                                                                                          

CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM  
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KÝ SỰ PHẦN 2 (tt)- THAY ĐỔI 

 

 

        Thế 

là Sài Gòn đã đổi chủ , suốt một ngày 30 

tháng tƣ tôi đã rong ruổi để ngắm nhìn bộ 

mặt Sài Gòn lần cuối và tiện thể quan sát 

những ngƣời chủ mới 

 

         Tôi lân la ra bến xe ngã bảy,tất 

cả xe cộ đều nằm im,nghe đồn là vài ngày 

nữa mới có những chuyến xe chạy ra miền Trung. 

 

 



         Tôi mƣợn chiếc PC của thằng bạn 

chạy về Biên Hòa xem tình hình ở quê tôi ra sao 

! Xa lộ bây giờ thật vắng , không một bóng 

ngƣời,không xe cộ lại qua. Thỉnh thoảng bắt 

gặp một chiếc xe chở bộ đội Bắc Việt chạy 

ngang , xem ra họ rất vội vàng. 

 

         Vừa vào đến đầu làng tôi đã 

xanh mặt quẹo ngƣợc xe trở lại. Thật bất 

ngờ những ngƣời quen trƣớc kia trong làng nay 

tất cả đều đeo băng đỏ trên cánh tay và trong 

tay họ đều lăm lăm vũ khí. Họ đang làm gì mà 

hăm hở thế kia ! Tôi nhận ra có cả anh chàng là 

lính ở Bộ Tổng Tham Mƣu mà ngày còn đi học 

tôi vẫn thƣờng đi ké xe. Trông anh ta có lẽ là 

cấp chỉ huy. May là họ không nhìn thấy tôi, 

thế là tôi chạy ngõ tắt để về nhà. 

 

         Tôi trốn biệt trong nhà và thầm 

nghĩ ,nếu biết nhƣ thế này tôi đã không về. 

Nhƣng tôi cũng không thể trốn tránh mãi đƣợc. 

Có ngƣời bảo tôi ra trụ sở Ủy ban, và họ 

ấn vào tay tôi cái máy đánh chữ. Họ " 

nhờ" tôi đánh vài văn bản cần thiết bỡi 

không ai có thể xữ dụng " cái cục 

sắt"này. 

 

         Nhờ "công việc" này mà 

tôi phát hiện đƣợc việc phải làm. Tôi đánh 

cái giấy giới thiệu mình ra Ban Mê Thuột 

"công tác". Anh chàng Chủ tịch vốn là 

tay ở gần nhà tôi ,chữ nghĩa rất ƣ là hạn 

chế đã thò tay ký cái rẹt không cần suy nghĩ. 

Cái giấy đánh máy sơ sài trên giấy Pơ-luya với 

chữ ký nguệch ngoạc vậy mà đƣợc việc. Nó 

đã cứu tôi nhiều lần trên chuyến hành trình 

ngƣợc về Tây nguyên. Ngbĩ lại thì cái cẩn 

thận của tôi đã không uổng phí. 

 

          Có đƣợc tờ thông hành tôi dông 

một mạch về Sài gòn chờ đợi chuyến xe khởi 

hành về xứ Buồn muôn thuở yêu dấu. Sau mấy 

ngày ăn bờ ngủ bụi ở bến xe, tôi đã leo 

lênđƣợc chiếc xe đò đầu tiên chạy về BMT. 

Xe khởi hành ,ngồi trên xe tôi run lên bần 

bật,bỡi vừa lo vừa mừng (?) 



 

          Đúng là chuyến xe bão táp, cứ 

khoảng vài trăm mét là tất cả hành khách phải 

xuống xe cho các vị du kích địa phƣơng khám 

xét. Có vị có dáng dấp nhƣ chị bán mía ghim 

hôm nào hùng hồn tuyên bố : khám coi có thằng 

nào đem lựu đạn về ném ông nội nó không ! 

Mệt mõi lẫn buồn chán cứ đeo bám suốt cuộc 

hành trình. 

 

          Hầu hết các cây cầu từ Phan 

thiết ra đến Nha Trang đều hƣ hại nặng ,xe cộ 

đều phải chạy xuống dƣới lòng sông,lòng 

suối để đi qua. Hành khách lại lục tục leo 

xuống rồi chen chúc leo lên. Tôi nhờ tờ giấy 

"công tác" nên yên ổn không bị rầy rà. 

Hên thật. 

 

       Phải hai ngày một đêm xe mới đến 

nơi. Qua khỏi đèo Khánh Dƣơng một không khí vô 

cùng ãm đạm hiện ra làm ai cũng sững sờ. Hai 

bên đƣờng khoảng cả chục cây số chen chúc xe 

cộ nối đuôi nhau,tất cả đều bị cháy đen. Xe 

quân sự chen lẫn với xe dân sự. Không biết 

những ngƣời trên những chiếc xe này sẽ ra sao 

và bây giờ số phận họ nhƣ thế nào. Không 

biết gia đình nhà vợ tôi có ở trong số này 

không ?  

 

  VỀ LẠI BAN MÊ. 

        Tôi trở lại thành phố đất đỏ vào một buổi sáng tháng 4 sau một chặng đƣờng dài tuy không 

khốn khổ nhƣng mang nhiều ƣu tƣ lo lắng. Qua những tin tức trên báo chí cũng nhƣ trên những 

phƣơng tiện thông tin, tôi nghĩ sẽ đối diện với một Thành phố đổ nát hoang tàn. Rồi hình ảnh 

những đoàn xe chạy loạn bị đốt cháy đen trên con đƣờng dẫn vào Thành phố đã ám ảnh tôi.  

        Rồi hoàn cảnh gia đình vợ tôi ,với một Thƣợng sĩ già và đàn con leo nheo lóc nhóc sẽ ra sao 

. Tôi sợ sẽ đối mặt với một hoàn cảnh thê lƣơng mà chiến tranh đã tạo ra.  

       Xuống bến xe, tôi thật ngạc nhiên vì cảnh vật chẳng thay đổi gì mấy so với trƣớc kia tuy có 

hơi vắng vẻ hơn. Trƣớc khi vào TP tôi cứ tƣởng tƣợng sẽ đối mặt với cơ man là những " nón cối" 

mặt đằng đằng sát khí dàn chào tôi, một sĩ quan bại trận. Nhƣng không có bóng dáng một VC 

nào nhƣ tôi tƣởng,nhƣng lúc đó tôi chƣa để ý đến điều này,tôi chỉ mong về nhà ngay. 

       Tôi đón một chiếc xe ôm đƣa tôi về khu Suối Đốc Học ,nhà vợ tôi. Đƣờng vào nhà vẫn nhƣ 

cũ. Nhƣng điều đập vào mắt tôi lúc ấy là một cái hố to do đạn pháo tạo nên, cây mít bên cạnh 

cũng gãy một cành to vẫn chƣa có dấu hiệu dọn dẹp. Cửa nhà đóng chặt làm tôi thêm lo lắng.  

        Tôi chầm chậm bƣớc vào sân nhà nhƣng chƣa dám lên tiếng. Và điều bất ngờ làm tôi sung 



sƣớng muốn bật khóc : thằng em vợ từ đàng sau chạy ra thấy tôi nó mừng rỡ nhảy cẩng lên mà 

miệng thì không lên tiếng nỗi. Vậy là nhà tôi bình yên an toàn không có một mất mát nào.  

        Cửa nhà mở vội đón tôi,hình nhƣ cả nhà vẫn còn sợ và cũng thật ngạc nhiên với sự xuất 

hiện đột ngột của tôi. Bởi tất cả đều nghe kể lại sự sôi động nơi chiến trƣờng ngoài vùng 1.  

         Nhà chỉ còn mẹ vợ và mấy đứa em. Bố vợ và anh vợ tôi thì đã trình diện và hiện thời chƣa 

biết bị giam giữ nơi nào. Gặp lại vợ tôi, thật mừng mừng tủi tủi. Gần 2 tháng trời chia cách, và 

những tƣởng là sẽ mãi mãi, em ốm và đen. 

         Bây giờ bỗng dƣng tôi trở thành trụ cột của gia đình. Để có lƣơng thực để cho gia đình sinh 

sống, tôi vào đồn điền cao su của ngƣời Pháp để lại gần đó để phát hoang những khoảng đất 

trống bỏ hoang để tỉa bắp,tỉa đậu... 

         Công việc cũng trôi chảy mà chẳng có ai để ý đến tôi,một ngƣời lạ mặt. Chỉ có mấy bác 

gần nhà biết tôi là chồng "cái Thu" nhƣng họ đều im lặng và còn khen : Sĩ quan mà làm việc giỏi 

lắm ! 

         Thời gian tôi ở đó cũng kéo dài đƣợc khoảng nửa tháng,mầy luống bắp đậu đã lên xanh 

mơn mởn,tôi xin phép mẹ vợ đƣa vợ về Biên Hòa . 

          Khuya đó,chúng tôi lên xe đò về Nam. Vừa lên xe thì có một anh du kích đến xét giấy 

tờ,và may phúc là tôi còn giữ tờ " thông hành" mang theo nên an toàn. 

          Thế là vợ chồng tôi trùng phùng trong cái lo lắng cho tƣơng lai. Nhƣng mặc kệ dù đời có 

nhƣ thế nào,miễn đƣợc sống bên nhau là hạnh phúc. Và chúng tôi đã vƣợt qua bao gian lao tay 

trong tay tạo lập gia đình. 

          Một chặng đƣờng đã qua, và mỗi năm vào những ngày nầy lòng tôi lại trải qua những giờ 

phút buồn vui lẫn lộn. Nhƣng với cái kết cục nhƣ hiện tại tôi thấy mình rất sáng suốt để có những 

quyêt định đúng đắn. Bây giờ tôi có tất cả : gia đình và bạn bè. 
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