
                           
    

 

NHẬ  T KÝ  ĐỜ I TÔ I 

 

Lại  là tựa đề một bài hát, mà trong hầu hết những bản 

nhạc ngày xưa, tôi đều tìm thấy hình ảnh hay tâm tư của 

mình thấp thoáng đâu đó. Tôi cũng tìm ra được một "triết 

lý" cho riêng mình, so sánh những thăng trầm của cuộc 

đời giống như những nốt nhạc cao thấp cùng với những 

tiết tấu mạnh/nhẹ và những khoảng lặng để tự an ủi, coi 

những khó khăn trên đường đời giống như một bản nhạc 

khó hát mà thôi, cứ cố gắng rồi thì nốt nhạc nào cũng hát 

được.  

Sau khi đọc bài "Lên Núi Tìm Chồng" của tác giả Trần 

Thị Đông Phương, mặc dù thấy những nhọc nhằn mình đã 

nếm trải chẳng thấm gì so với những người vợ lính ngày 



ấy gánh gạo thăm chồng tiếng khóc nỉ non, nhưng vẫn 

muốn gom nhặt ký ức để ghi lại vì mỗi cuộc đời là một 

câu chuyện khác nhau. 

 

Tôi được sinh ra tại một làng quê ở miền bắc, năm 1954 

theo bố mẹ di cư vào nam và Biên Hòa là quê hương thứ 

hai của tôi. Ấn tượng về cảnh thái bình thịnh trị dưới thời 

cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cứ như in trong đầu làm 

tôi tiếc và nhớ mãi. Ngày đảo chính 1/11/1963 tôi mới 

vào lớp đệ thất (lớp 6) nhưng cũng hồi hộp theo dõi diễn 

biến, phải chầu chực chờ đợi cả buổi mới tới lượt tôi được 

cầm tờ báo. Hôm ấy tôi nhớ bầu trời đầy mây đen u ám, 

mưa sụt sùi cũng buồn như lòng người lúc đó.Tôi đã biết 

tiếc thương, không muốn tin rằng Tổng Thống và bào đệ 

đã bị giết chết, những ngày sau đọc báo chỉ mong mỏi có 

một dòng đính chính.  

 

Gia đình tôi sống gần chục năm ở trong một đồn điền cao 

su do người Pháp làm chủ, trong trí nhớ của một đứa trẻ, 

tôi thấy công nhân được chăm lo tử tế với các khu dân cư 

khang trang, đầy đủ tiện ích như nhà thờ, trường học và 

nhà thương  do các nữ tu dòng Thánh Phao-Lồ phụ trách, 

đau ốm cứ việc ra đó lãnh thuốc miễn phí. Ai nghỉ việc là 

dọn đi ngay, không có chuyện ăn vạ chờ thương lượng 

hay hỗ trợ gì hết. Không khí nơi đây trong lành với nhiều 

mảng cây xanh, sân cỏ, gần đó còn có khu Lâm Viên vốn 

là rừng nguyên sinh, được dựng thêm nhà sàn, nhà chòi, 

khu vui chơi dành cho trẻ em xen lẫn với các cây cổ thụ. 



Cuối tuần như ngày hội vì máy bay cá nhân chở các gia 

đình người Pháp từ Sài Gòn lên đây rất nhiều, bọn trẻ con 

chúng tôi được dịp hào hứng chạy ngược xuôi dọc sân 

bay nho nhỏ để tò mò chờ xem các 'ông tây bà đầm'.Tiếc 

là sau ngày 30/4 đã bị phá bỏ,nhường chỗ để tăng gia sản 

xuất! nghe nói trồng khoai mì. 

 

Suốt thời thơ ấu tôi đã được thỏa thích rong chơi 

và  thưởng thức nhiều loại trái rừng đa số có vị chua, chát 

như trái sấu, bứa, trường, cám v....v... chỉ có trái "sương 

máu" là ngọt nhưng cây cao chót vót không ai dám leo 

lên, phải chờ nó chín rụng rồi đi mót. Có lần cả đám ngửa 

cổ dưới gốc cây trường (tựa như chôm chôm nhưng trái 

nhỏ hơn, không có gai, rất chua), chờ người trên cao bẻ 

nhánh thả xuống, như thường lệ cứ nghe "bịch" một cái là 

cả bọn xúm lại để hái trái nhưng bỗng hết hồn vì không 

phải là cành cây với những trái trường đỏ au mà là một 

người đang nằm đo đất, người ta nói có bà mụ đỡ nên 

không việc gì, chỉ sau vài phút ngỡ ngàng anh ấy đã tự 

đứng dậy bỏ cuộc chơi giữa những tiếng cười sảng khoái 

pha lẫn ngạc nhiên thích thú của cử tọa trước tai nạn hi 

hữu này. 

 

Nhớ nhất những lần kéo nhau ra rừng đi lùng sục tổ chim, 

trứng chim nhưng có khi lại gặp trứng rắn! khi mệt thì 

mỗi đứa kiếm một chạc cây rồi lợp lá làm nhà. Có lần 

đang thiu thiu ngủ bỗng nghe "xoẹt" một tiếng, nhìn 

xuống thấy anh tôi đang tòn ten dưới gốc cây, may là cái 



áo bị rách còn máng lại nên không sao, vậy mà cả bọn cứ 

hồn nhiên cười rúc rích mãi không thôi, dĩ nhiên khi về 

nhà phải dấu nhẹm chuyện này không là bị ăn đòn. Chiều 

chiều, ba anh em tôi cùng đám bạn trong xóm hay rủ nhau 

đi dọc đường tàu lần tìm những trái cò-ke, mắc-cỡ nhỏ 

xíu vừa chua, chát mà ăn ngon lành. Mỗi khi nghe tiếng 

còi tàu thì cũng biết "khôn" nhắc nhau mỗi đứa kiếm một 

gốc cây dại gần đó để một tay ôm chặt cây kẻo bị hút vào 

đường tàu, một tay vẫy hành khách và lấy làm sung sướng 

vô cùng khi được đáp trả.Tôi ao  ước được một lần ngồi 

lắc lư trên con tàu dù chỉ ăn bánh mì không, uống nước 

lạnh cũng chịu, một mơ ước thật đơn sơ của trẻ con. Giờ 

nhớ lại thấy toàn những trò nguy hiểm không bị đòn mới 

lạ.  

 

Đến khoảng đầu thập niên 1960, nơi này không còn an 

toàn nữa, ban ngày thì bên Quốc Gia kiểm soát, đêm 

xuống những người mặc đồ đen gõ cửa nhà các viên chức 

như trưởng ấp, phó trưởng ấp... bắt đi biệt tăm hoặc bắn 

chết ngay tại cửa, ghim một tờ giấy kết tội lên ngực áo 

gây kinh hoàng cho cư dân trong vùng. Tôi chưa đến 10 

tuổi chỉ ở nhà nghe người lớn kể lại mà thấy thật là khủng 

khiếp, đêm xuống cứ nghe tiếng chó sủa ran là ai cũng 

xanh mặt. Thế là gia đình tôi chuyển về vùng Biên Hoà, 

nơi đã cho tôi những kỷ niệm gắn với dòng sông Đồng 

Nai thật êm đềm. 

 



Ngôi trường Khiết Tâm ngày ấy tôi nhớ có 2 nhà để xe, cả 

ngàn học sinh cứ việc dựng xe đạp theo hàng lối ở đó 

chẳng có người trông giữ vậy mà mấy năm sau ngày đảo 

chính 1963, không còn được an bình như trước nữa, mới 

có vài vụ mất xe đạp mà chị tôi là một trong những nạn 

nhân đó vì chiếc xe đạp peugeot thời ấy quá bắt mắt. Bên 

cạnh trường là một khu vườn gồm những cây cổ thụ sát 

mé đường Trịnh Hoài Đức (cũ), sau này là một tiệm thuốc 

tây. Đây đúng là thiên đàng của tuổi thơ, một điểm lý 

tưởng cho bọn học trò thất, lục (lớp 6, 7) toàn con gái 

nhưng lại thích chạy nhảy. Những buổi ra chơi hào hứng 

rượt đuổi nhau và "hậu quả tất yếu" là  khi tàn cuộc, thỉnh 

thoảng lại có em hốt hoảng nhìn lại một nửa vạt áo đã bị 

xé đứt ngang eo hồi nào không biết, mặc dù trước đó đã 

rất cẩn thận cột chặt lại, về nhà thế nào cũng bị ăn đòn, 

coi như "tai nạn nghề nghiệp". Mà sao hồi đó hình như 

nhà nào cũng có một cây roi mây để sẵn, không dám oán 

trách các cụ vì thời xưa quan niệm "thương cho roi cho 

vọt", chỉ không tâm phục khẩu phục thôi. 

 

Đồng Nai là dòng sông tuổi thơ của tôi bây giờ vẫn nằm 

trong một góc ký ức. Công viên cạnh bờ sông với "cầu 

mát" (giống nhà thủy tạ) nổi tiếng trong giới học sinh 

Biên Hòa là nơi cả mấy lớp học thường kéo nhau ra đấy 

mỗi khi được nghỉ sớm vào thứ bảy. Cứ dàn hàng ngang 

5,7 đứa đi lên đi xuống đoạn bờ sông hơn 1km suốt mấy 

năm trung học mà không biết chán. Có lần tôi ngây thơ 

nghe lời lũ bạn, hái lá thuộc bài ép trong vở rồi đi chơi thả 



ga, đến lúc bị kêu lên trả bài mới rủa thầm trong bụng vì 

không thấy linh ứng (có học đâu mà đòi thuộc), may gặp 

ông thày dễ thương, liếc nhìn chiếc lá ép chắc cũng hiểu 

cơ sự, chỉ cười hiền cho thiếu nợ.. Ngày ấy, tôi thích nhất 

được ngồi cả buổi dõi theo những đám lục bình với chùm 

hoa tím trôi lững lờ thấy mới thong dong làm sao. Ngờ 

đâu sau này cuộc đời tôi rồi cũng có những lúc trôi dạt 

theo dòng đời vô tình chẳng biết sẽ về đâu. Có lúc thấy 

mình như lặn ngụp mãi trong dòng sông khó nghèo không 

ngóc đầu lên nổi, nhớ về sở thích ngày xa xưa mà tự hỏi 

có lẽ nào nó lại vận vào cuộc đời nên giờ cũng như lục 

bình trôi? mà thực tế nào có thong dong như trong tưởng 

tượng đâu, chỉ thác với ghềnh. 

 

Đến lúc theo học lớp điều dưỡng tại ngôi trường thuộc 

bệnh viện Thánh -Tâm, Hố Nai, Biên Hòa thì đây là 

quãng thời gian hạnh phúc nhất của đời học sinh, tôi như 

bước vào một thế giới mới với những điều lạ lẫm về bộ 

máy kỳ diệu nhất, tinh vi nhất, nhạy bén nhất... đó là cơ 

thể con người. Được học những gì mình thích và hình như 

đầu óc lúc ấy mới được khai sáng, tôi cứ vừa học vừa 

chơi chứ không phải làm mọt sách mà nhẹ nhàng qua mặt 

cả đám con trai, thường dẫn đầu lớp. Có một lần duy nhất 

mải nghe đứa bạn kể chuyện mà không chú tâm nghe 

giảng bài, đến khi kiểm tra cả nhóm 4 đứa nhiều chuyện 

chúng tôi cùng xếp hạng nhất từ dưới đếm lên, thày và cả 

lớp kinh ngạc còn tôi thì xấu hổ ước gì mình chui xuống 

đất được, một kỷ niệm nhớ đời. 



Vì học ngày 2 buổi lại cùng nhau đi thực tập tại bệnh viện 

theo nhóm nên khóa học với 37 học viên (mà hơn phân 

nửa là các tu sĩ nam & nữ) chúng tôi nhanh chóng trở nên 

thân thiết không thấy cách biệt bởi "cánh cửa trần/ tu". 

Những e ngại ban đầu khi học về giới tính dần dà được 

"bình thường hóa" nhờ môn "giải phẫu cơ thể & sinh lý 

học", thế là những trò nghịch ngợm của đám nhất quỷ nhì 

ma..... được lôi ra để trêu chọc nhau. Những giờ ra chơi 

lại không ngần ngại cột tà áo dài, cùng với đám con trai 

chơi banh bàn, bi-da, bi sắt, vũ cầu v...v.. chỉ còn thiếu 

môn đá banh nữa thôi. Buổi trưa vắng vẻ thỉnh thoảng lại 

rủ nhau đi hái trộm xoài, những trái xoài xanh lè và chẳng 

có muối ớt để chấm mà sao lúc ấy hái bao nhiêu cũng xử 

gọn. Một hôm, khi đứa còn đang vắt vẻo trên cây, một 

đám đứng lố nhố bên dưới, trên tay còn đầy đủ tang vật 

thì thày giám thị đi tới. Cả bọn đứng như trời trồng không 

mở miệng nói được câu nào, chỉ biết cười trừ, thầm nghĩ 

phen này chết chắc. Không ngờ ông thày nổi tiếng nghiêm 

khắc ở trên lớp, nhất là khi thực tập vậy mà lúc đó vô 

cùng nhân từ và tâm lý, vội xua tay bảo"cứ tiếp tục đi" 

thật đúng là được lời như cởi tấm lòng nhưng lạ là kể từ 

hôm đó không đứa nào thèm ăn xoài xanh nữa, hình như 

ăn vụng mới ngon. Ôi, những ngày xưa thân ái đó giờ 

"biết đâu tìm?"  

 

Tôi ngày ấy không "như hoa sen, mang nhiều dáng 

hiền..." mà hồn nhiên nhẹ bước vào đời với đôi mắt trong 

veo của tuổi học trò, thấy dường như "con đường xưa em 



đi" ấy toàn hoa thơm cỏ lạ! Ngay từ lúc còn chưa mãn 

khóa, cả lớp chúng tôi (trừ các tu sĩ) đã được dành chỗ 

vào làm tại bệnh viện Vì Dân, Gia Định. Tin vui bất ngờ 

này cũng do một chữ "duyên" mà thôi, bác sĩ giám đốc 

nơi tôi theo học và bác sĩ giám đốc bệnh viện Vì Dân là 

chỗ bạn bè, lại gặp lúc bệnh viện mới đi vào hoạt động từ 

nên cần thêm điều dưỡng. Có nằm mơ thì bọn học trò tỉnh 

lẻ chúng tôi cũng không dám nghĩ ngay sau khi mãn khóa 

lại được vào làm việc tại "bệnh viện bà Thiệu" nổi tiếng 

mà không tốn một chút công sức nào cả. Từ liên lạc, nộp 

hồ sơ, cho đến tìm sẵn chỗ trọ rồi gửi gắm này nọ đều do 

quý thầy kính yêu của chúng tôi lo liệu. Tôi chính thức 

được làm người Sài Gòn từ cuối năm 1973. 

 

Phải nói ngày trước bệnh viện đúng là nhà thương, bệnh 

viện Thánh Tâm do các thày dòng Thánh Gio-An Thiên-

Chúa phụ trách, nguồn tài trợ và thuốc men chính từ tỉnh 

dòng Canada cung cấp, còn có 2 thày người Canada trực 

tiếp điều hành. Các nữ tu dòng Đa Minh trông coi trại nhi 

đồng thì đúng là hiền như ma-sơ, bệnh nhi cứ quấn quýt 

với các sơ như người nhà. Tuy không nằm trong hệ thống 

bệnh viện công nhưng tất cả đều miễn phí, đặc biệt ngoài 

hai bữa cơm, còn có bánh mì và sữa buổi sáng. Tiếng lành 

đồn xa, bệnh nhân từ nhiều tỉnh lân cận cũng tìm đến, 

người dân Biên Hòa, Hố Nai, Long Khánh, Gia Kiệm 

nhiều nhất. Mỗi tối các thày chia nhau đi từng trại thăm 

hỏi bệnh nhân nên hiểu rõ từng hoàn cảnh, người nào khó 

khăn quá sẽ được cấp lộ phí khi xuất viện. Không cần 



phải họp hành mất thì giờ hay hô hào hào khẩu hiệu này 

nọ, mọi người đều vui vẻ, tận tụy àm việc với tất cả trách 

nhiệm và lòng tự trọng. Từ bác sĩ đến nhân viên y tế hầu 

hết là các tu sĩ luôn coi bệnh nhân như người thân, bệnh 

viện là nhà, đối xử với nhau rất thân tình. Bệnh nhân ở 

trại lao phải nằm điều trị thời gian dài, đến khi xuất viện 

có người lưu luyến phát khóc là chuyện thường. Đám học 

sinh thực tập chúng tôi cứ theo cái nề nếp đó mà hành xử, 

chưa kể đến những bài học của môn "điều chỉnh chức 

nghiệp & luân lý điều dưỡng" khiến sau này dù thế sự đảo 

điên, tôi luôn ngẩng cao đầu tự hào vì đã được thụ hưởng 

một nền giáo dục nhân bản. 

 

Bệnh viện Vì Dân là bệnh viện tư, do phu nhân Tổng 

Thống Nguyễn văn Thiệu dưới danh nghĩa  Chủ Tịch Hội 

Phụ Nữ Việt Nam Phụng Sự Xã Hội thành lập và đứng ra 

kêu gọi quyên góp, được xây dựng rất nhanh, chỉ trong 

vòng một năm từ giữa năm 1970 đến tháng 9/1971 đã bắt 

đầu nhận bệnh, Các điều dưỡng ban đầu tuyển dụng từ 

trường Quốc Gia Nghĩa Tử và gửi đi học chuyên môn tại 

b.v Chợ Rẫy. Bệnh viện được xây 6 tầng lầu với 4 dãy 

liên kết thành khối vuông với các hành lang nhìn ra 

khoảng sân trống ở giữa như cái giếng trời khổng lồ, thêm 

hàng bông gió phía mặt tiền đường Nguyễn văn Thoại (Lý 

Thường Kiệt) che bớt nắng mà vẫn lấy được gió nên 

phòng nào cũng thoáng đãng, sáng sủa và mát mẻ, đây là 

bệnh viện đầu tiên có bãi đáp trực thăng trên sân thượng 

tại Sài Gòn thời ấy. Kiến trúc sư chuyên thiết kế bệnh 



viện Trần Đình Quyền được đích thân Phu Nhân Tổng 

Thống mời thiết kế bệnh viện - sau này ông cũng bị gán 

cho 2 tội: "đi học ở Mỹ và thiết kế bệnh viện cho bà 

Thiệu!".  

 

Quy mô bệnh viện dự định từ 400 đến 600 giường bệnh, 

ngoài các phòng thường 2 - 4 giường/phòng với giá 

700$/ngày/ giường, mỗi tầng lầu còn có một dãy 5 phòng 

đặc biệt, tiện nghi như khách sạn 4000$/ngày, hiếm khi có 

bệnh nhân đặt phòng này (lương điều 

dưỡng17.500$/tháng).Ngoài ra còn có một trại Đồng Tâm 

miễn phí dành cho người nghèo, theo tôi nhớ khoảng 50 

giường. Hội PNVNPSXH luôn có một đại diện thường 

trực tại phòng "Xã Hội" ở lầu 1 để xem xét các trường 

hợp được miễn phí này. Cư dân làng dệt Bảy Hiền được 

hưởng lợi nhiều nhất vì ít người biết có trại miễn phí, 

trong khi có nhiều kẻ  ác ý xuyên tạc là "vì tiền", vì như 

các bệnh viện tư nhân thời ấy, tiền giường khá cao. Đang 

dự tính mở thêm trại Đồng Tâm 2 thì ..... mất hết!  

Ngoài các chuyên khoa như Nội, Ngoại, Sản, Nhi, phòng 

Cấp Cứu, Thí Nghiệm, Quang Tuyến X,...., còn có trại 

Dưỡng Nhi nhận nuôi các bé từ sơ sinh đến 6 tháng tuổi, 

mức phí cũng 700$/ngày, tiền thuốc tính riêng, riêng nhân 

viên bệnh viện được giảm 50% nếu gửi con tại đây. Tại 

lầu 4 thì cả dãy phòng đặc biệt này được thiết kế thành 1 

phòng V.I.P gọi là phòng "quốc khách" sàn lót gỗ quý, có 

riêng phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm rộng rãi, còn 

có cả quầy rượu, bàn trang điểm v... v... đầy đủ tiện nghi 



như một căn nhà sang trọng. Nơi đây chỉ mới đón khách 1 

lần duy nhất đó là ái nữ của Tổng Thống sinh hạ con gái 

đầu lòng, chúng tôi gọi là Công Chúa và tiểu Công Chúa. 

Những ngày này không khí trong bệnh viện vui như có lễ 

hội, đài phun nước và giàn đèn ở tiền sảnh được mở từ lúc 

xế chiều để chào đón Tổng Thống, phu nhân và cậu con 

trai chiều nào cũng ghé thăm. Việc đón tiếp là trách 

nhiệm của phòng hành chánh, không có băng-rôn chào 

mừng, nhân viên cũng không phải xếp hàng dàn chào mà 

cứ làm việc như thường lệ, chỉ có ca chiều là ai cũng náo 

nức lo sửa soạn đẹp hơn vì có nhiều quan chức đến bệnh 

viện. Tổng Thống và phu nhân với phong cách thân thiện, 

giản dị, khuôn mặt trông phúc hậu luôn tươi cười với mọi 

người.  

Tôi làm việc ở trại Dưỡng Nhi, lầu 2, nơi nhộn nhịp nhất 

vì tiểu Công Chúa được chăm sóc trong 1 phòng riêng 

biệt tại đây, có 4 điều dưỡng kỳ cựu thay nhau làm theo 

ca 8h. Chỉ gia đình Tổng Thống mới được vào phòng em 

bé, còn thì các ông tổng, bộ trưởng, các mệnh phụ phu 

nhân cũng nườm nượp đến thăm nhưng chỉ đứng ngoài 

cửa kính nhìn vào, ngay cả những điều dưỡng không phận 

sự như tôi cũng thế. Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ sơ 

sinh mà đẹp như vậy, da dẻ đầy đặn hồng hào, mắt sáng 

và đặc biệt đôi môi chúm chím đỏ hồng rất dễ thương, 

bọn tôi chỉ biết trầm trồ Công Chúa có khác. Nhưng nào 

ai biết được ngày mai sẽ ra sao? "em bé" được sinh ra 

trong nhung lụa ấy giờ cũng đã ngoại tứ tuần, cùng với 

chị điều dưỡng trưởng của chúng tôi tên Cang được biệt 



phái vào dinh sau khi Công Chúa xuất viện không biết 

cuộc sống như thế nào nơi đất khách, nghe nói ở Boston? 

Cứ đến giờ ẵm em bé lên phòng V.I.P ở lầu 4 cho bú sữa 

mẹ là cả trại Dưỡng Nhi chộn rộn như được đi du lịch, 

ngoài người phụ trách chính thì các điều dưỡng còn lại 

chia nhau mỗi người 1 lần tháp tùng để được tận mắt nhìn 

thấy phòng quốc khách hoành tráng như thế nào, nhân 

tiện xem mặt cô Công Chúa luôn. "Riêng tôi xin từ chối" 

vì nghe kể lực lượng an ninh gác vòng trong vòng ngoài 

mấy lớp cũng ngán, hơn nữa trước đó lớp tôi đã được dẫn 

đi thăm căn phòng đặc biệt này rồi, chẳng có gì phải tò 

mò nữa. 

 

Hồi đó ai cũng nói tôi số đỏ nhưng có ngờ đâu những 

ngày tháng tươi đẹp nhất ấy chỉ kéo dài được hơn 1 năm. 

Thời thế đổi thay, mọi trật tự bị đảo lộn cứ như một cái 

thùng bị úp ngược và giống như hàng triệu người buồn 

ngày ấy, tôi cũng không thoát khỏi cái vòng xoáy truân 

chuyên đó, chỉ là sớm/muộn hoặc tả tơi hoa lá nhiều/ít mà 

thôi. Vì được cho là "người của bà Thiệu" nên chỉ riêng 

bệnh viện Vì Dân với hơn 400 nhân viên (phần lớn là phái 

yếu) bị xé lẻ đưa đi các nơi như Chợ Rẫy, Hồng Bàng, Từ 

Dũ, Hùng Vương, Nhi Đồng và bệnh viện tâm thần Biên 

Hoà! Đợt đầu công bố khoảng 300 người phải thuyên 

chuyển thì kẻ khóc người cười. Thê thảm nhất là danh 

sách đi bệnh viện Hồng Bàng (b.v điều trị lao) và Biên 

Hoà.  



Ngày tiễn các bạn ra xe đi Biên Hoà đem theo lỉnh kỉnh 

nồi niêu xoong chảo, mùng mền, chiếu gối đủ cả, lôi thôi 

lếch thếch giống như đi tị nạn trông lại càng thê thảm 

hơn, kẻ ở người đi cứ ôm nhau khóc sướt mướt mãi xe 

mới lăn bánh được, quãng đường chỉ hơn 30km mà sao 

như xa vạn dặm! Thời gian đầu cứ cuối tuần là nhảy xe 

lửa Sài Gòn - Biên Hòa gặp nhau lại nước mắt ngắn dài 

kể lể nỗi niềm mà khủng khiếp nhất là nỗi sợ hãi ở với 

người điên riết chắc cũng điên theo luôn. Kỳ thực những 

bệnh nhân này khi không lên cơn rất dễ thương, họ quý y 

tá, bác sĩ và thường dành phần làm những việc nặng nhọc 

như chẻ củi, xách nước.... Đôi khi tôi nghĩ những người 

này lại là người hạnh phúc, họ nào biết đến nỗi buồn khi 

phải chứng kiến cảnh bể dâu! 

 

Tôi nằm trong số hơn 100 người được ở lại, bệnh viện đổi 

tên thành Thống Nhất dành cho cán bộ trung, cao cấp từ 

đại úy trở lên. Cứ tưởng may mắn nhưng, như Tái ông 

mất ngựa, đấy lại là khởi đầu cho chuỗi ngày lênh đênh 

chìm nổi đầy đắng cay sau này. Chúng tôi cũng phải học 

tập tại chỗ bảy ngày, có giấy chứng nhận hẳn hòi. Bài học 

thì khỏi phải nói ai cũng biết vì hàng ngày nghe loa 

phường ra rả thuộc lòng luôn, đại khái là về "chiến công 

thần thánh" v..v.. Bọn trẻ con mới ra trường chúng tôi 

thường tụ lại thành "xóm nhà lá" cuối hội trường để ngủ 

gật và ... tám. Thỉnh thoảng lại có đứa phát rồ, khuấy 

động không khí buồn tẻ bằng những tiếng vỗ tay vu vơ để 

cả hội trường như cái máy cùng "hưởng ứng nhiệt liệt" 



trong khi bọn cầm đầu cười nghiêng ngả với nhau. Được 

vài chặp thì chợt tỉnh ngộ thấy mình chơi dại, "diễn giả" 

tưởng hay thật nên lại càng thao thao bất tuyệt; ông bà 

mình nói "người ngu thích làm thày" &  "ngọng hay nói" 

cấm có sai. 

 

Ngán ngẩm nhất là với khẩu hiệu: "lao động là vinh 

quang" (dân gian thêm vào: "lang thang là chết đói"), mỗi 

ngày chúng tôi bị lùa ra khoảng sân kế bên bệnh viện( là 

trung tâm bại liệt bây giờ) vài tiếng để làm cỏ - đúng ra là 

... vặt cỏ vì chỉ lưa thưa có vài "ngọn cỏ gió đùa" - Xóm 

nhà lá luôn đòan kết đi đâu cũng có nhau, miệng làm việc 

nhiều hơn cái tay, xúm xít lại thì thầm kể nhau nghe 

những chuyện tiếu lâm dạng "phổ thông" như ti vi chạy 

đầy đường, cà rem ăn không hết phơi khô, hay cà phê "cái 

nồi ngồi trên cái cốc" v...v... hoặc người thật việc thật ở 

ngay tại bệnh viện như có anh chàng vào phòng bệnh lúc 

bấy giờ còn trống nhiều, mở toang cửa, bật máy lạnh và 

quạt để phơi quần áo cho mau khô! hay có anh thay vì đặt 

bàn toạ lại xoạc hai bàn chân lên thành bồn cầu, kết quả 

không thể nào hoành tráng hơn là phải đi khâu mấy mũi ở 

chỗ "tế nhị", đến lúc họp thì lỗi hoàn toàn do bọn tôi 

không chịu hướng dẫn trước khi họ sử dụng! Hay chuyện 

ở bệnh viện với khẩu hiệu "đi nhẹ nói nhỏ" mà các anh 

chị mới về thành cứ rầm rập như đi hành quân, lại còn bắc 

loa tay gọi nhau í ới tứ lầu 4, 5 xuống tới đất. Còn chuyện 

đọc tên thuốc thì người Việt với nhau nhưng cứ phải yêu 



cầu đánh vần mới hiểu nổi, ví dụ như a-đờ-rê-na-lin 

(adrénaline), gờ-lu-cô (glucose) v...v...  

 

Sau đó cỏ cũng không còn để nhổ nữa, khoa phòng thì 

đầy bệnh rồi mà hằng ngày vào cuối giờ chiều mỗi khoa 

phải cắt cử 2 người cầm cuốc xẻng xuống mảnh đất con 

con phía sau bệnh viện đào xới mấy vồng rau lang mà 

chẳng bao giờ biết được thành quả lao động của mình nó 

như thế nào. Lúc ấy hình như có phong trào tăng gia sản 

xuất hay sao ấy, khắp thành phố chỗ nào cũng trồng rau 

lang, ngay ở bùng binh ngã bảy và phía trước trại quân 

cảnh Lý Thái Tổ (bệnh viện Nhi Đồng 1 bây giờ) cũng 

được tận dụng.  

 

Y công bấy giờ lại nhàn hạ sung sướng, chỉ việc quét và 

lau nhà và không phải trực đêm nữa, chả ai dám đụng 

đến; trăm dâu giờ bỗng đổ đầu điều dưỡng. Chúng tôi 

ngoài công việc chuyên môn lại phải kiêm thêm đủ thứ 

việc, từ hầu hạ bệnh nhân thay cho người nhà đến lau rửa 

giường bệnh, chuyển hồ sơ, lãnh cơm, phát cơm, thu dọn 

và rửa sạch gàu-mên thức ăn v...v.. tất cả các phần việc 

trước kia y công đảm nhận giờ sang lại cho điều dưỡng 

mà mỗi ca trực ngoài giờ hành chính chỉ có 2 y tá chăm 

sóc khoảng trên dưới 20 bệnh nhân mà hầu hết mắc 2,3 

thứ bệnh một lúc. Khổ nỗi  chỉ có một người được học 

chuyên môn gọi là "y tá điều trị" đi kèm người còn lại là 

"y tá buồng bệnh" (hộ lý) không thể cùng với bác sĩ cấp 



cứu mỗi khi có bệnh nặng, vậy nên mấy đứa nhân viên cũ 

như tôi cứ gọi là vất vả trăm chiều.  

 

Giờ trực trước đây làm 8h nghỉ 24h, ăn cơm tại b.v như 

suất ăn của bệnh nhân, dư giờ để rong chơi hay đi học 

thêm, nay đổi qua giờ hành chính 8h/ngày,lại phải lo dậy 

sớm để  dở cơm đựng trong những lon sữa guigoz còn sót 

lại, thường chỉ có mấy món "kinh điển" là rau xào và 

khúc cá biển kho với thật nhiều măng rất khó nuốt vì đến 

trưa thì nó nguội ngắt. Cứ 2 hoặc 3 ngày lại trực 24 nghỉ 

24h, có khi sáng ra mờ cả mắt còn phải ở lại tăng cường 

thêm 4h nữa đến trưa mới lê tấm thân tàn tạ vì thiếu ngủ 

về nhà. Không có chuyện hưởng lương ngoài giờ  đâu 

nhé, cứ nhìn cái khẩu hiệu (lại khẩu hiệu) "đâu cần thanh 

niên có, đâu khó có thanh niên" là tự hiểu và lấy làm vui. 

  

Việc phát cơm nghe đơn giản nhưng không dễ tí nào, tuy 

cùng là cán bộ trung cao nhưng lại chia làm 3 hạng khác 

nhau tùy cấp bậc, thấp nhất 1.8$ - 2.4$ và cao nhất 

4$/ngày (lương y tá đổi thành 35$/tháng), khẩu phần sẽ 

khác nhau ở độ dày/mỏng hay lớn/nhỏ của miếng thịt, con 

cá, trái cây cũng thế  nhiều/ít hơn nhau vài ba trái. Nếu sơ 

ý mà đưa lộn phần cơm là bệnh nhân mặc dù trước đó nói 

chuyện chú cháu thân thiết lắm, giờ đụng chạm đến quyền 

lợi thì phải làm cho ra ngô ra khoai, bưng cả mâm cơm đi 

khiếu nại ấy chứ. Tôi thường nghe nói "miếng ăn là 

miếng tồi tàn" nhưng gặp ca khó như thế này tôi ngao 

ngán không biết nên định nghĩa miếng ăn là gì nữa? Vụ 



việc nghiêm trọng sẽ được đưa ra không chỉ bác sĩ trưởng 

khoa mà còn có một ông thượng úy "cấp ủy" cao hơn mặc 

dù không dính dáng gì đến chuyên môn nhưng lại có toàn 

quyền quyết định mọi chuyện của liên khoa (gồm 2 khoa 

chung một tầng lầu), dĩ nhiên sau đó là họp, là phê bình, 

là kiểm điểm và nghiêm khắc rút kinh nghiệm! 

 

Chuyện khai lý lịch mới thật là cười ra nước mắt, ngoài 

diện gia đình cách mạng coi như thượng hạng, còn lại 

người nào thuộc thành phần bần nông hay lao động là 

ngon lành nhất, chúng tôi sau khi dò hỏi nhiều người, 

cũng cố rặn ra được cái gọi là "dân nghèo thành thị" để 

ghi vào lý lịch cho nó....trong sạch. Cứ quen miệng nói 

câu xin lỗi hay cám ơn là bị chỉnh sửa ngay: "đầu óc còn 

tiểu tư sản quá"?! Có một chuyện khôi hài là bố tôi trước 

làm giám thị ở một trường trung học, tôi cũng thành thật 

khai báo, không ngờ lại bị suy diễn cứ giám thị là ác ôn vì 

trại tù mới có! mãi sau này tôi mới được biết. Có lẽ các 

yếu tố cộng hưởng: "dân 54 + người của bà Thiệu + bố 

làm giám thị" nó đã đẩy tôi ra đường kiếm sống bằng đủ 

mọi "nghề" sau này.  

 

Trở lại với những ngày sau 30/4, đám con gái tự động cắt 

ngắn móng tay, dẹp bỏ áo dài và  

những bộ quần áo đẹp màu sắc sặc sỡ, đi làm chỉ quần 

đen áo ngắn tay xách giỏ như đi chợ.. Vải đen bỗng chốc 

lên ngôi vì người người đổ xô đi lùng mua vải đen, ai 

cũng sợ bị coi là tiểu tư sản nên cố sắm bộ đồ đen cho nó 



ra vẻ nông dân chăng? Xe gắn máy trở nên vô dụng vì 

không mua được xăng, người nào may mắn lắm mới đem 

đi đổi được chiếc xe đạp. Hầu hết hàng quán đều tự động 

đóng cửa và hàng hóa cứ dạt ra hè phố.Tất cả các mặt 

hàng đều do nhà nước quản lý, các cửa hàng mậu dịch 

quốc doanh và hợp tác xã ra đời, mọi thứ nhu yếu phẩm 

từ cây kim ống chỉ, hộp diêm, cây kem đánh răng cho đến 

gạo, thịt đều được phân phối theo định mức. Nhà nào 

cũng phải cử một người chuyên đi mua hàng tem phiếu, 

từ dầu hôi, mắm muối... các thứ nhu yếu phẩm, nói xếp 

hàng cả ngày cũng hơi quá nhưng cả buổi thì không oan. 

Khẩu phần 12kg gạo/người/tháng đâu phải là gạo cả đâu 

mà còn được quy đổi từ bo bo, bột mì, mì sợi, khoai lang, 

khoai mì...Đã vậy gạo mua về  còn phải xúm nhau lại nhặt 

thóc, nhặt sạn rồi lại xếp hàng chà gạo cho trắng mới ăn 

nổi, vì gạo kém chất lượng và thức ăn khan hiếm như vậy 

nên ăn bao nhiêu vẫn thấy đói. Có những nhà, trẻ con chỉ 

ước được ăn một bữa cơm gạo trắng không độn thứ gì là 

hạnh phúc lắm rồi.  

Chúng tôi trở nên đảm đang hơn, biết chế biến đủ thứ để 

mà nuốt trôi những thứ khó nuốt, từ làm bánh mì hấp 

bằng nồi gang đến các loại bánh khoai mì v..v.., phổ biến 

nhất là cán nui bằng bột mì, xong luộc lên chấm nước 

mắm ớt mà sao nó ngon thế, bữa nào có tí thịt nấu bánh 

canh thì coi như đại tiệc, cả nhà cùng vui! Đến khi lò 

bánh mì được hoạt động trở lại thì số bột mì tiêu chuẩn ấy 

để lại ở hợp tác xã, ông tổ trưởng có nhiệm vụ ghi chép và 

phân phát đến từng nhà tính theo đầu người, ổ bánh mì 



không lúc ấy là niềm hạnh phúc được trông đợi mỗi sáng. 

Tôi thường mua chục ổ bánh mì làm quà mỗi khi ra Cam 

Ranh thăm người nhà mà mọi người cứ suýt soa mừng rỡ 

như được ăn cao lương mỹ vị, nghe mà xót xa trong lòng. 

 

Ở bệnh viện, hàng tháng ngoài nhu yếu phẩm thì mỗi 

người được mua 1kg thịt heo chia làm 2 lần nên cái ngày 

gọi là "hôm nay có thịt" trở thành một ngày trọng đại, mỗi 

khoa cử người (gọi là phụ trách đời sống, vẫn mặc áo 

blouse) xuống căn-tin nhận số lượng tính theo đầu người, 

đem về một phòng trống, chia ra thành từng miếng thịt 

nhỏ theo tiêu chuẩn đã định. Để cho công bằng và cũng 

rút kinh nghiệm sau vài lần "mất đoàn kết" giận nhau, cãi 

nhau còn hơn mổ bò nên các miếng thịt được đánh số thứ 

tự, sau đó rút thăm ai xui gặp miếng nhiều mỡ ráng chịu, 

nhưng cũng được ghi nhận, chờ lượt sau sẽ được ưu tiên. 

Hình ảnh bi hài và ấn tượng nhất là lúc "tan tầm", cả trăm 

nhân viên, từ y công cho đến bác sĩ, ai nấy hớn hở ra về 

với miếng thịt nửa kg được cột sợi dây treo tòn ten trên 

ghi đông xe hoặc tung tẩy như một điệu múa theo cánh 

tay. Tôi thấy con đường đi qua bao tử không chỉ là con 

đường tình yêu ngắn nhất mà có lẽ cũng là con đường 

hạnh phúc nhất của biết bao người lúc đó. Sau này "phát 

triển" lên thành "quầy hàng tươi sống thanh niên/phụ 

nữ" ngay trong b.v, tuy không còn cảnh chia thịt nhếch 

nhác nữa nhưng với tôi đó vẫn là một điều kỳ dị. Chiếc áo 

blouse đã không còn giữ được vẻ thuần khiết của một 

"thiên thần áo trắng" nữa mà có lẽ bị lấm lem từ những 



việc nhỏ nhặt như bó rau, miếng thịt! Môi trường y tế và 

giáo dục vốn được coi là thanh cao cũng bị ô nhiễm từ 

đấy, làm việc mà trong đầu lúc nào cũng bận tâm về 

miếng ăn thì còn gì là thanh với bạch nữa. 

 

Đó là chuyện ăn, còn chuyện mặc thì mỗi người được 

mua chừng 4m vải/ năm. Ai mà có bộ quần áo vải sơ-vi- 

ốt (cheviot) và ka-tê là để dành và nâng niu như bộ đồ vía 

số một. Chúng tôi vô cùng ngạc nhiên và buồn cười trước 

hình ảnh mấy anh chàng cưỡi honda dame đeo chiếc "xà-

cột" bên hông, mặc áo sơ mi ngắn tay vải ka-tê màu cà rốt 

chói lọi (một hình ảnh tiêu biểu của cán bộ). Cũng như 

thời me tây, me mỹ ngày xưa (xin lỗi,nếu có đụng chạm 

cũng đành chịu vì sự thực nó vốn như thế) mà sau này 

được gọi với cái tên mỹ miều là "đại sứ nhân dân", có 

những người con gái nhanh chóng tìm bến đỗ mới là các 

anh mặc áo sặc sỡ ấy, vội vã quên đi các chàng trai kiêu 

hùng mới ngày "xếp áo thư sinh" với lời hẹn ước "giữa 

đoàn hùng binh có tôi đi hàng đầu.." giờ đành ngậm ngùi 

lỗi hẹn," xếp tàn y" mà nhìn về tương lai mù mịt nơi rừng 

sâu núi thẳm, buồn! Hóa ra thời thế đâu chỉ tạo anh hùng. 

 

Tới chuyện tôi đi buôn, vì mọi thứ đều trở nên khan hiếm 

và quý giá, từ quần áo, giày dép, chăn màn, nồi niêu 

xoong chảo, chén đĩa đều là báu vật, hở ra là bị mất ngay, 

đến cái mũ đội trên đầu ra đường cũng phải coi chừng bị 

giật mất, đúng là bần cùng sinh đạo tặc! Thuốc men thì 

càng hiếm nữa và từ pharmacy ngày trước giờ biến thể 



thành "mẹt-ma-xi" lúc nào không biết, chẳng cần bằng 

cấp gì, cứ bày thuốc trên cái mẹt hay thùng giấy ngồi ở 

một tụ điểm nào đó, gọi là bán chui nhưng công khai vì ai 

cũng biết, chỉ không được cấp phép mà thôi. Và rồi nghề 

dạy nghề, anh em họ hàng dạy nhau, họ hướng dẫn cách 

sử dụng thuốc hoặc ra toa như dược sĩ. 

Thấy người ta không biết gì về thuốc mà buôn bán ngon 

lành, tôi cũng tò mò hỏi giá cả và bắt chước, đi thu gom 

thuốc bỏ ở chợ trời họp ngay trước thương xá Tax. Ngày 

nào cũng thế trừ những hôm phải trực, cứ hết giờ làm việc 

là tôi đạp xe ra ngã 7 (4km) bỏ lên xe đò về Biên Hòa 

(hơn 30km) lấy xe xuống chạy vòng vòng các tiệm thuốc 

khoảng 2- 4km gom mỗi thứ một ít (mang nhiều sợ bị 

bắt), thường là kháng sinh, nước biển và thuốc an thần, 

sau đó mới chạy về nhà  ăn vội chút gì rồi lo đóng gói, 

ngụy trang sao cho gọn, ngủ tới hơn 3h sáng là phải lo 

dậy, khỏi ăn sáng luôn, làm một vòng ngược lại, xuống xe 

đò ở ngã 6 Lê văn Duyệt, đạp xe ra Nguyễn Huệ (4km) bỏ 

hàng, tính tiền xong cũng là lúc phải phi như bay về tới 

ngã 4 Bảy Hiền (8km) mới kịp giờ làm việc lúc 7h, bao 

giờ cũng là người cuối cùng khoác vội chiếc áo blouse 

chạy vào phòng họp giao ban, vừa chạy vừa gài lại nút áo! 

Phải nói đồng tiền là một động cơ mạnh nhất, mỗi ngày 

như thế tôi chỉ ngủ được hơn 4 tiếng, kiếm thêm được 

mấy đồng nên không hề thấy vất vả hay mệt mỏi mà 

ngược lại vui hơn bao giờ hết. Nhưng ... ngày vui thường 

chóng tàn, chỉ được hơn 2 tháng thì nguồn hàng cạn kiệt, 

tôi đương nhiên giải nghệ. 



Sau này khi thân nhân được gửi hàng từ Mỹ về, đoạn 

đường Nguyễn Thông gần ngã 6 trở nên nhộn nhịp với 

đội ngũ chuyên đứng ngoắc tay chào mời mua bán thuốc, 

rồi nhanh chóng dẫn khách lủi vào các con hẻm gần đó 

đếm thuốc đếm tiền mà mắt trước mắt sau. Khi ấy mặc dù 

đang thất nghiệp, cũng ra đó nghe ngóng nhưng không đủ 

can đảm hành nghề nên đành kiếm cách khác lượm bạc 

cắc trong khi có người quen cứ thế mà giàu lên từ 2 bàn 

tay trắng, mua được mấy căn nhà mặt tiền. 

 

Sau đợt đổi tiền tháng 9/1975 với định mức 100.000$ 

=  200$ tiền mới/một nhà, mà ít người có đủ tiền để đổi, 

chẳng cần phải cố mà ai cũng trở thành vô sản, lương thì 

chỉ đủ cho những bữa ăn thật đạm bạc. Nhiều gia đình 

phải đem cả nồi cơm điện, chén đĩa kiểu bày ra trước hiên 

nhà bán để đắp đổi qua ngày, những chợ trời được hình 

thành từ đấy. Nghĩ thời nào cũng vậy, "phi thương bất 

phú" nên tôi dành cả tuần "nghiên cứu thị trường" ở khu 

chợ trời Lăng Cha Cả, mỗi chiều hết giờ làm việc tôi lại 

một mình một con ngựa sắt ra đường Nhật Tảo (4km) 

mua nồi cơm điện cũ về đây bán lại, gọi là chợ nhưng 

không có quầy sạp gì hết, chỉ để hàng trên xe đạp hoặc 

xách tay cứ đi tới đi lui thế nào cũng có người hỏi mua. 

Mỗi ngày tôi chỉ lấy một cái về bán kiếm lời 5 đến 8 hào, 

hôm nào hên lắm được 1đ mà cũng không dám uống ly 

nước, cứ nhịn khát về nhà cách đó hơn 1km, tất cả để 

dành đem về cho mẹ. Khỏi phải nói, mẹ tôi vui biết chừng 

nào và tôi bỗng thành nhân vật quan trọng trong nhà vì có 



việc làm kể như ổn định. Đang thừa thắng xông lên định 

tăng số lượng lên 2 cái thì một hôm...  "chợt nghe 

tiếng  sét nổ sầm bên tai" khi có người xem hàng xong 

thương tình bỏ nhỏ: cái này bị rỉ sét bên trong nhiều lắm, 

ai trả nhiêu cứ bán đi. Giờ nhớ lại mới thấy mình liều, có 

biết gì đâu, cứ chọn cái nồi nào đẹp mã, màu sơn còn mới, 

cắm điện thấy đèn sáng là mua thôi. Tôi vội vàng cám ơn 

rồi thẫn thờ dắt chiếc xe đạp đi như người mất hồn giữa 

phố chợ đông người, cứ đi như thế không biết bao nhiêu 

vòng, cuối cùng nghĩ đến số vốn bỏ ra cũng tỉnh hồn lại, 

quyết định vào chỗ sửa đồ điện bán để không mang tội 

lừa đảo, lỗ mất 8 hào mà làm tôi tiếc đứt ruột, bỏ ăn cả 

tuần và nhụt chí bỏ nghề luôn.  

 

Thời đó cái gì cũng phân phối,có những mặt hàng chỉ ưu 

tiên bán theo giấy giới thiệu. Phòng hành chính ở b.v 

ngoài việc phát lương thì bận rộn nhất có lẽ là cấp giấy 

giới thiệu. Mà sao tin tức cửa hàng nào hôm nay bán món 

gì, mua về lời bao nhiêu thì lan truyền rất nhanh không 

thua gì internet bây giờ, nhân viên cứ gọi là bỏ cả việc 

chạy đi xin giấy giới thiệu, vì chậm chân là hết hàng. Tôi 

vốn có tài, mà là... tài lanh nên lại tình nguyện làm đầu 

nậu đi gom giấy giới thiệu, hì hục đạp xe 8 - 10km tới cửa 

hàng là các thương xá trước đây, tự quyết định thật nhanh 

mua hàng gì và cũng chạy thật nhanh ra chợ trời bán lại, 

mỗi tờ giấy giới thiệu chỉ được mua 1 hay 2 món thôi. 

Hôm nào gặp món hời mỗi đứa được hơn kém 1đ thì 

không nói làm gì, gặp bữa dội chợ lại toát mồ hôi hột đi 



khắp nơi kiếm mối tiêu thụ chỉ mong huề vốn, đúng là ách 

giữa đàng....  

Mà những cửa hàng quốc doanh ngày ấy vô cùng nghèo 

nàn, chỉ quanh quẩn bày bán vài thỏi son ma-dê-in Việt 

Nam, bình thủy, con búp bê nhắm /mở mắt và vài chiếc 

áo đầm trẻ con chắp nối từ vải vụn phối 2,3 màu mấy anh 

bộ đội rất thích mua về bắc làm quà, hiếm khi có quần áo 

người lớn mà nếu có thì phải cấp cao hơn mới được mua. 

 

Rồi sau này thất nghiệp thấy người ta "đi" đủ thứ từ gạo, 

các loại đậu, cà phê, thịt heo v.. v... từ dưới quê lên, tôi 

cũng bắt chước "đi" rượu đế, mỗi lần chỉ dám mang 5 lít, 

nghĩ ăn ít no dai. Con đường vận chuyển ấy là cả một 

hành trình gian khổ, bắt xe lam ra bến xe Chợ Lớn, lên xe 

đò đi Thủ Thừa, xong lội bộ khoảng hơn 2km trên con 

đường đất, qua một cây cầu treo cũng lắt lẻo hơi khó đi 

mới đến nhà người quen đã nhờ lấy rượu để sẵn, nếu vào 

đến lò rượu thì phải nhờ người chèo xuồng thêm mấy cây 

số đường sông nữa! Chỉ ở những nơi hẻo lánh như vậy 

mới dám nấu rượu lậu. Lúc trở về cũng con đường ấy 

nhưng nặng nhọc hơn vì phải ì ạch xách can rượu 5 lít. 

Mỗi lần xe bị chận lại xét hỏi là muốn vỡ cả tim, nếu bị 

bắt một lần thôi là coi như cả chục chuyến cũng chưa gỡ 

được vốn. May chưa bị bắt lần nào vì khi đi phải mặc 

tươm tất như đi đám cưới và một tuần chỉ dám đi 2 hoặc 

nhiều lắm 3 lần thôi. Cứ thế cũng gọi là sống lay lắt qua 

ngày nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì thị trường 

"bão hòa" vì người người đổ xô đi buôn lậu. Lúc ấy có 



nhiều cậu học trò nhỏ mơ ước lớn lên làm tài xế vì họ có 

điều kiện giấu hàng nhiều hơn, cuộc sống sung túc hơn 

mọi người.  

 

Khoảng hơn 1 năm sau khi chia cắt "người của bà Thiệu" 

đi khắp nơi, lúc này đơn vị tiếp thu đã tiếp nhận & thống 

kê toàn bộ tài sản và sử dụng thành thạo các thiết bị của 

b.v., thì từ y công, người gác thang máy cho đến y tá cũ 

lần lượt nhận được quyết định giảm biên chế kèm 3 tháng 

lương, mà cứ tỉa từ từ mỗi tuần lên danh sách khoảng 7 

đến 10 người. Chỉ có hơn 10 người thuộc gia đình cách 

mạng được ở lại bền vững! 

Cái ngày đen tối đó tôi nhớ là vào cuối tuần khi vừa nghỉ 

phép mấy ngày từ Biên Hoà xuống đã thấy lũ bạn nháo 

nhác trông đứng trông ngồi đang định hơ cái áo của tôi 

trên lửa (cho nóng ruột mà về), cứ tưởng bọn nó mong 

quà quê, ai ngờ là tôi vừa có tên trong danh sách...đen. 

Khỏi phải nói, tôi như từ trên mây rớt xuống đất vì trước 

đó từng được coi là con cưng của khoa cả bệnh viện đều 

biết vì hầu như việc gì cũng đến tay tôi, còn làm đại diện 

dự "đại hội thanh niên tiên tiến" mà tôi chả hiểu là cái 

quái gì, từ chối mãi cũng không được, rồi đọc báo cáo 

thành tích, cử toạ cứ ngắt lời vỗ tay rần rần còn tôi thì ngơ 

ngác vì thấy có gì đâu, những việc ấy hết sức bình 

thường. Vậy mà....!  

Lúc đó tôi làm ra vẻ thản nhiên,cười đùa ăn uống bình 

thường nhưng miệng thì khô khốc, đắng nghét, năm ấy tôi 

vừa tròn 24 tuổi. Khi màn đêm buông xuống mới là lúc 



tôi trùm chăn kín mít, lấy cái gối đè lên mặt và cắn chặt 

môi để không bật thành tiếng khóc, lặng lẽ để nước mắt 

tuôn rơi, anh tôi và 3 đứa bạn nằm cùng phòng không hề 

hay biết. Tôi không muốn ai nhìn thấy mình rơi lệ cho dù 

là bạn bè thân thiết. Tôi muốn mình phải ngẩng cao đầu 

mà đi cho dù con đường phía trước thật mịt mờ, luôn tự 

nhủ không được gục ngã, không được bi lụy. Đấy cũng là 

"hoàn cảnh sáng tác" của 4 câu thơ con cóc: 

"Tôi vẫn là tôi của ngày nào, 

Vẫn còn nguyên vẹn bao ước mơ.  

Thêm nỗi hờn căm cao chất ngất! 

Quê hương ơi biết đến bao giờ?" 

Tự hỏi mà thấy tim như ứa máu. Ngay từ hồi học trung 

học, tự nhiên tôi rất thích 2 câu thơ của cụ Nguyễn Công 

Trứ: "Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với 

núi sông", những hoài bão tuổi trẻ ngày xưa đẹp biết bao 

nhiêu chứ đâu có nhuốm mùi tiền như bây giờ. Thực ra tôi 

cũng đâu dám mơ ước đội đá vá trời, chỉ là dự định học 

thêm nữa, theo ngành y tế công cộng với ước muốn được 

đóng góp công sức nhỏ bé cho cộng đồng nhất là vùng 

quê, vậy mà giờ đây nẻo tương lai mờ mịt! 

 

Ròng rã cả năm cứ ai chỉ đâu là vác đơn đi xin việc nhưng 

câu trả lời muôn thuở vẫn là: chờ biên chế. Tôi chỉ mong 

trời mau tối để được trùm chăn tự do khóc và nghĩ về 

tương lai vô định không biết sẽ về đâu. Sợ nhất mỗi lần 

ông tổ trưởng gõ cửa kêu khai báo này nọ, chỉ sợ thất 

nghiệp bị đưa đi kinh tế mới là coi như đời tàn trong ngõ 



hẹp! Tôi bắt đầu biết ma mãnh vẫn khai là y tá dựa hơi 

mấy đứa bạn trọ chung nên không ai để ý.  Cũng may anh 

tôi  lúc này lại kiếm được việc làm đủ để 2 anh em no đói 

có nhau, sợ nhàn cư vi bất thiện anh còn cho tiền đi học 

vẽ, học đàn... Cứ thất nghiệp thì tôi lại tận dụng thời gian 

rảnh để học thêm bất cứ cái gì có thể, dĩ nhiên là với mức 

phí thấp nhất, coi như một cách sống tích cực để không bị 

gục ngã giữa thời buổi nhiễu nhương. 

Nhờ những biến cố như vậy, nhờ những đêm khóc thầm 

đó mà tôi từ một đứa con gái mang tiếng hay khóc nhè 

trong nhà giờ đã biết nuốt nước mắt vào trong lòng, càng 

ngày càng trở nên rắn rỏi thêm, có thể tự thân xoay sở, 

vượt qua mọi khó khăn, chông gai, cạm bẫy  mà vẫn lạc 

quan tận hưởng từng giây từng phút của cuộc sống, biết 

bằng lòng với hạnh phúc đơn sơ trong tầm tay. 

 

Những ngày lang thang đi tìm việc phải nói là "nàng qua 

chiều ấy qua chiều khác, góp lại đường đi vạn dặm 

đường", tôi còn nhớ có lần như buồn ngủ gặp chiếu manh, 

thấy cái bảng "cần thợ ráp áo quần" như nhìn thấy ánh 

sáng cuối đường hầm. Trước đó từ mấy tháng hè năm học 

đệ tam (lớp 10) tôi học 1 khoá y phục phụ nữ với ý định 

sau này may quần áo cho con chứ thề không làm thợ vì 

thấy bà cô của tôi là vua thất hẹn và vì thế nói dối như 

cuội. Nay bí quá "thời thế thế, thế thời phải thế" đành 

quên đi lời thề năm xưa.  

Suốt cả tuần tôi cứ chạy xe đạp qua lại chỗ ngã 3 ông Tạ 

chắc đến cả trăm lần không dám vào, chỉ sợ lỡ người ta 



không nhận vì đâu phải thợ chuyên nghiệp. Cuối cùng 

canh mãi mới thấy có lúc vắng người, sau khi nghĩ kỹ 

"chai mặt hay là đói, là đi kinh tế mới", tôi thu hết can 

đảm, hít một hơi thật mạnh bước vào lí nhí xin việc. 

Không ngờ mọi việc không quá khó khăn như tôi tưởng 

tượng, cô chủ còn trẻ măng hỏi chị đã đi may bao giờ 

chưa? lại lí nhí: chưa, chỉ may cho gia đình thôi. Tiếp: có 

biết ráp áo sơ mi không? (lúc ấy mốt sơ mi đang thịnh 

hành, mà áo sơ mi khó nhai nhất là cái cổ áo và manchette 

tay) - trả lời với chút bối rối: chưa bao giờ, nhưng cô cứ 

chỉ tôi làm được ngay, tôi học mau lắm - cái này là thiệt 

100% vì học toán thì dốt chứ học nghề rất nhanh, chỉ 1 

tháng đã tự may được áo dài đi học, bạn bè lác mắt luôn. 

Mãi sau này học "nâng cao" thêm khoá âu phục cũng vậy, 

chưa đầy 2 tháng là thày tuyên bố hết bài và cho ráp thuê 

kiếm tiền luôn -  Rồi xong, vậy chị may ngay bây giờ 

được không? dĩ nhiên là mừng húm gật đầu.  

Vừa làm vừa học lóm thợ cũ với điệp khúc "chỉ sẽ biết" 

rất hiệu nghiệm ấy rồi trong vòng vài nốt nhạc, tôi trở 

thành thợ giỏi ráp sơ mi và cả quần tây nữa, cứ mỗi món 

được 1$, tôi đặt cho mình một hạn mức sáng 2, chiều 2, 

hôm nào gặp áo kiểu dễ hơn, chỉ 30 phút là "xử" xong 

một cái và tôi làm một hơi 6 cái áo luôn. Vậy là dư ăn và 

còn dư giờ để rong chơi nữa (lương y tá 35$/tháng, lũ bạn 

lại lác mắt khâm phục). Mùa Noel và tết năm ấy lại vui 

phơi phới, thấy cuộc đời vẫn nở hoa nhưng chỉ được hơn 

2 tháng kiếm cũng kha khá cộng với tiền thưởng tết 10$ 

thì đến lúc hoa tàn vì tháng giêng đâu có mấy người may 



quần áo, cả tuần mới chia nhau mỗi người ráp được vài 

cái, đành tự động rút lui vì mình là kẻ đến sau. 

 

Thời gian may thuê này tôi nảy ra cái "sáng kiến có lúc 

rất tối" là lấy số đo của mọi người trong nhà rồi lựa size 

tương ứng cắt rập quần tây trước khi ráp để xài dần. Thế 

là vốn hào phóng, tôi tự nguyện may không công cho cả 

nhà và bạn bè, lại có chuyện cười ra nước mắt. "Bỗng một 

hôm" không phải "có thiệp hồng báo tin vui" đâu nhé, mà 

là dịp về Biên Hoà chơi, đứa cháu mới 5 tuổi vừa vuốt 

vuốt cái ống quần tôi đang mặc - ai cũng khen đẹp và giỏi 

vì không học âu phục mà biết may cả quần tây - vừa thỏ 

thẻ: cô ơi sao quần cô mặc coi đẹp mà quần cô may cho 

bố con cái này nó kỳ vậy (ý nó nói sao cái pli quần lại đi 

ngang)  tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì anh tôi cười phá 

lên: "chắc đây là mốt quần đứng" (có nghĩa là quần chỉ 

đẹp khi... đứng yên, còn ngồi xuống thì đúng là cái pli nó 

không còn ngay đầu gối nữa mà phá cách đi ngang). Chưa 

hết, đến ông anh họ cũng là thày dạy nhạc trong lúc tôi 

thất nghiệp, đổi lại mỗi chiều tôi đạp xe đi về khoảng hơn 

chục cây số, giúp đi chợ nấu cơm vì anh bị khiếm thị, cả 

hai bên cùng có lợi lại vui vẻ cả làng, tạm quên đi "nỗi 

buồn thế kỷ" vì học xong thường được thày dẫn đi ăn chè. 

Cũng một hôm, thày đem cái quần tôi mới may nghe nói 

hôm trước diện đi đám cưới, cứ đinh ninh thế nào cũng 

được khen nức nở, nào ngờ trước mặt cả đám học trò, 

thày thảy cái quần mới tinh trên bàn vừa ôm bụng cười 

vừa nói không ra tiếng: "giờ mày nói thiệt tình đi, anh có 



đưa thiếu vải cho mày không?" thì ra lúc cắt chả biết tôi 

lơ đễnh thế nào mà chiều dài hụt đi mất 15cm, tôi tái mặt 

mà cũng phải bật cười trả lời rất nhanh và lì lợm: "thì vua 

hề Charlot cũng mặc như vậy mà nổi tiếng đó thôi, với lại 

anh mặc thế đi đường không bị vấp té". Nói vậy thôi chứ 

trong bụng tiếc hùi hụi và hối hận vô cùng vì cái tính hậu 

đậu, biết lấy vải đâu ra mà đền đây. Bấy giờ tiêu chuẩn 

mỗi người chỉ được  có 4 mét vải/ năm mà thôi, đây lại là 

mảnh vải sơ-vi-ốt quý giá, phải mua lại rất đắt. Về nhà xét 

mình thì ra mình không có lỗi, lỗi ở tờ giấy làm rập thiếu 

nên chiều dài lẽ ra phải cộng thêm trên vải mà bữa đó đầu 

óc chắc mải theo mây đi lang thang nên quên, tự "nghiêm 

khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm sâu sắc" vậy. Mà 

không ngờ mấy chục năm sau kiểu quần ngắn đó lại trở 

thành mốt, không biết có phải nhà thiết cũng do một phút 

lơ đễnh giống tôi không. 

Nói về những tai nạn nghề nghiệp thì chắc gom lại cũng 

phải được một chương gọi là "tôi làm thợ may", ví dụ như 

quần trắng mà lót túi vải đen, hay áo một màu, tay áo một 

màu kiểu râu ông nọ cắm cằm bà kia v...v.. Đến nỗi có lúc 

tôi tự hỏi hay mình có ẩn chứa tố chất của một thiên tài 

cũng nên vì nghe nói các thiên tài hay có tật đãng trí? Tài 

đâu chưa thấy mà chỉ thấy liền một chữ tai, lại ngồi rị mọ 

gỡ từng đường chỉ "khắc phục hậu quả", chưa phải đền 

bao giờ là may lắm rồi, tự an ủi đây là dịp để tập luyện 

tính kiên nhẫn. 

 



Thất nghiệp hơn 1 năm, sau đó nhờ bạn bè giới thiệu, tôi 

đành vào làm y tế cơ quan tại một nhà máy dệt, tuy bị dân 

bệnh viện coi thường nhưng lương khá hơn: 40$ + thưởng 

10$/tháng lại không phải dở cơm theo, có suất cơm như 

công nhân.Tôi phụ trách một tủ thuốc, đi theo ca của một 

phân xưởng hơn 700 công nhân gọi là "y tá ca" vì tôi 

không thích làm giờ hành chính gần mặt trời mất tự do mà 

chấp nhận theo ca, không có ngày nghỉ xuống ca cũng 

không có ngày nghỉ lễ, trừ mấy ngày tết Nguyên Đán. Dịp 

này mỗi người được thưởng tết 1kg vải ka-tê chừng 11m 

vải khúc nhiều màu khác nhau, chỉ làm ở nhà máy dệt 

mới có được. Ngay từ lúc chưa lãnh vải thì ở đây đã vui 

như tết, chỗ nào cũng ồn ào vì các cuộc thương lượng 

mua bán, trao đổi. Nhiều người phải bán suất vải cũng 

được món tiền kha khá để sắm tết. Riêng tôi chỉ chừa lại 

hơn 1m đủ may cái áo mới, còn thì đem về biếu bố mẹ, 

chia cho anh chị mà hạnh phúc vô cùng vì thấy mình 

không đến nỗi vô dụng. 

 

Thời gian làm việc ở đây tôi được tận mắt chứng kiến 

những cơ cực của công nhân vì nhà xưởng, máy móc 

không được bảo dưỡng như trước nên điều kiện làm việc 

khắc nghiệt nóng, bụi mà năng suất lại thấp. Tôi vô cùng 

ngạc nhiên vì đau ốm cũng có chỉ tiêu & định mức, mỗi 

tuần chỉ có 3 ngày được đăng ký khám bệnh tại phòng y 

tế trong nhà máy, mỗi phân xưởng có một số thẻ làm bằng 

nhôm có đánh số thứ tự, tôi nhớ là khoảng 15 số, cho nên 

các ngày khám bệnh là tôi vừa nhức não lại vừa buồn vì 



người bệnh thì nhiều, thẻ khám thì rất ít nên buộc phải lựa 

bệnh, ưu tiên cho người sốt cao. Nếu hết thẻ thì y tá ký 

vào sổ kèm đề nghị cho khám ngoài số, mà dưới phòng y 

tế sẽ ghi nhận từng ca để nhắc nhở khi họp, tôi thường 

xuyên bị phê bình gửi bệnh đi khám vượt định mức, 

nhưng may chưa bị trừ lương. Cũng vì quá vất vả nên đến 

tuần làm đêm là công nhân thường viện đủ mọi lý do đau 

bụng, chóng mặt, nhức đầu nghĩ không kiểm chứng được 

để xin nghỉ. Tôi chỉ có quyền ký giấy cho nghỉ bệnh 1 

đêm, lại phải tỉnh táo cứ bắt mạch là biết thật giả ngay. 

Còn có chiêu giã tỏi bó vào cổ chân cho sưng đỏ giả viêm 

khớp thì tôi vô tình không biết nhưng nhờ "trâu buộc ghét 

trâu ăn' tố cáo lẫn nhau nên tôi chỉ bị mắc lừa vài lần, giận 

thì ít mà thương nhiều hơn vì hoàn cảnh nó khiến ra như 

thế.  

Cứ khoảng từ 12 giờ đêm trở đi, sau bữa ăn giữa ca đơn 

giản chỉ là một trong những món: chè, cháo, mì xào hoặc 

ổ bánh mì.... thì phòng trực y tế chừng chục mét vuông 

với 1 chiếc giường cá nhân nhỏ xíu  và một băng ghế gỗ 

trở thành nơi tạm lánh cho công nhân lấy lý do đi xin 

thuốc, ra đây chợp mắt ít phút mà không bị bảo vệ ghi tên, 

nhưng tôi thì thường xuyên bị nhắc nhở vì để công nhân 

ngồi tại đây quá đông, biết làm sao được. 

 

Gọi là tủ thuốc cho oai chứ chỉ hơn tủ thuốc gia đình một 

ít, lèo tèo vài chai dầu gió, hộp salonpas, chục lọ thuốc 

nhỏ mắt và vài loại thuốc dân tộc. Thuốc giảm đau/hạ sốt 

Paracetamol thời đó cũng thuộc hàng hiếm, chỉ đầu tháng 



mới có. Nhiều khi cho thuốc mà tự thấy ngượng vì đau 

bao tử,tiêu chảy hay táo bón gì cũng "đởm kim hoàn" 

(viên nghệ). Nhức răng, nhức đầu, thậm chí đau bụng... 

kinh thì "viên cảm sốt". Còn viêm khớp, viêm họng đã có 

"xuyên tâm liên" được coi như kháng sinh trị bá bệnh, đâu 

còn thứ gì khác hơn. Vậy mà phát thuốc cũng phải liệu 

cơm gắp mắm vì mỗi tháng chỉ được lãnh một lần dĩ 

nhiên là theo danh sách và định mức cho sẵn, tháng nào lỡ 

xài hết trước hạn thì hoặc đi vay ca khác hoặc muối mặt 

làm danh sách xin bổ sung mà nghe phê bình nặng nhẹ 

điếc con ráy luôn vì cái tội phát thuốc vượt định mức. 

 

Lại nói đến cái thời mà "cây cột điện nếu biết đi..." và tôi 

cũng thế, tuy làm ở đây không vất vả lắm, lương lại cao 

so với bệnh viện nhưng chán nản vì hàng ngày phải chứng 

kiến những cảnh đau đớn lòng. Khi có người rủ rê, tôi sẵn 

sàng bỏ việc để đi tìm chân trời mới, đó cũng là lý do  cứ 

có việc rồi lại mất việc.. Nhiều lần được tận mắt chứng 

kiến cảnh gánh dầu nhưng giấc mơ vượt biển thì cứ mãi là 

giấc mơ, nếu không, giờ này tôi cũng được làm khúc ruột 

ngàn dặm ấy chứ. Cứ thế rồi số tiền ít ỏi cùng với các tài 

sản nhỏ nhoi nhưng là có giá trị thời bấy giờ như dây 

chuyền, đồng hồ, xe đạp, máy may... lần lượt đội nón ra đi 

chỉ sau một đêm, chưa kể những lần được cho đi miễn phí 

nhưng không thành. 

Kết cuộc tôi đành ngậm ngùi trở về quê nhà làm cô hàng 

cà-phê một thời gian ngắn rồi gặp cơ duyên làm dâu Kiên 

Trì, có nghĩa là chấp nhận sẽ phải đối mặt với muôn vàn 



khó khăn sau này.  Khi có con nhỏ thì chọn nghề may để 

vừa được ở nhà chăm con vừa kiếm sống tạm thời trong 

vài năm không ngờ kéo dài đến 2 thập kỳ! 

 

Khởi nghiệp với chiếc máy may cũ mua lại, không cần 

tuyển mà có sẵn một phụ tá làm "shuttle cúp", có nghĩa là 

ngồi cúp lưng trên chiếc xe đạp sườn ngang làm con thoi 

từ nhà ra chỗ vắt sổ & làm khuy mỗi ngày cũng phải chục 

lần. Sau nhờ bạn bè trợ giúp cho 2 cái máy vắt sổ và làm 

khuy nên đỡ vất vả hơn, giờ vẫn giữ làm kỷ niệm. Anh 

"phụ tá" được lên đời, hiên ngang ghi lý lịch từ "cuốc sư" 

lên "thợ vắt sổ". Tôi lấy làm sung sướng mỗi khi chứng 

kiến cán bộ phường đến ghi tờ khai nhân khầu, thường 

mắt chữ O mồm chữ A luôn hỏi lại cho rõ cái lý lịch trích 

ngang của vợ chồng nhà "ngụy quân, ngụy quyền" với 

nghề nghiệp hiện tại: thợ may, chuyên môn khác: y tá, 

ngoại ngữ: tiếng Anh, chứng chỉ C và sau này thêm 

TOEIC 655 điểm cho nó oách (thực ra cũng chỉ đủ để 

giao tiếp mà không cần chia động từ "tu quơ", ghi thế để 

hù là chính). Còn chồng thì trước 75: "Sĩ Quan Không 

Quân chế độ cũ, cấp bậc: Thiếu Úy", nghề nghiệp sau 

75: làm rẫy, hiện tại: thợ vắt sổ, trình độ: Đại Học, năm 

thứ tư sinh học (nguyên văn). Cười mà đau cho cả một thế 

hệ, ngoài kia có biết bao nhiêu Tiến Sĩ phải đạp xich lô 

hay làm phu khuân vác v...v... 

 

Tôi thường tự trào là "thợ may bất đắc dĩ" vậy mà tổ 

nghiệp thương tình nên cả nhà 6 miệng ăn chưa bị đói 



ngày nào. Có điều buồn là dù không muốn nhưng đã theo 

cái nghiệp này rồi thì tôi cũng đi vào vết xe đổ của những 

người đi trước đó là chuyên lỡ hẹn và nói dối còn hơn 

cuội. Sợ nhất là khi năm hết tết đến, 4 đứa con thi nhau 

vừa ói vừa tiêu chảy vì bố mẹ mải mê làm, con ăn bánh 

mứt nhiều không kiểm soát được, năm nào cũng phải dặn 

dò mấy đứa trẻ hàng xóm đừng cho em ăn gì và rồi tết 

nào cũng cứ thước phim ấy quay lại. Đã vậy, nước máy 

thì phải đi câu nhờ, nhỏ giọt như cà phê phin, đợi đêm 

xuống hai vợ chồng thay nhau hứng nước mà muốn trào 

nước mắt, đúng là đã nghèo còn mắc cái eo! Khi mọi 

người yên giấc mới là lúc tôi được yên ổn mà lo ... cày, 

chỉ ước gì mình cũng có được một giấc ngủ bình thường 

như thế và ước gì đừng có ngày tết. Nhiều lúc thấy cực 

thân quá, giữa đêm khuya thanh vắng ngồi bên chiếc máy 

may cám cảnh mà khóc có vần điệu: 

Tết đến làm chi cho thêm rầu,  

Cuộc đời sầu khổ biết về đâu? 

Người ta hớn hở mừng xuân mới. 

Còn tôi, 

chưa đón xuân đã lo tháng giêng! 

(Vì tháng giêng ế hàng, nhiều người kiêng may quần áo 

mới) 

Làm sao tôi quên được những đêm gần như thức trắng, 

chia nhau ly cà phê đen, gói mì cũng sẻ nửa, chế thật 

nhiều nước cho nó nở hết cỡ, vừa ăn vừa bàn chuyện thế 

sự mà nhiều nhất là thế thái nhân tình, cứ an ủi nhau thà 

vất vả còn hơn là thất nghiệp với lại cũng còn may mắn vì 



không phải giãi dầu mưa nắng. Hôm nào mệt lắm mới 

dám chơi sang, mổi người một gói mì, cứ vậy mà "tình 

nghèo có nhau" được hơn ba chục năm, nay vẫn giữ thói 

quen chia hai đó.  

Đến bây giờ sau hơn 10 năm gác... kéo, giấc mơ hãi hùng 

nhất vẫn ám ảnh tôi và lặp đi lặp lại rất nhiều lần, ấy là cứ 

mải miết may, bỗng thảng thốt vì đến trưa 30 tết mà chưa 

sắm sửa được gì, ngày tết chợ nghỉ họp cả tuần biết lấy gì 

cho con ăn đây? khi tỉnh giấc chiêm bao mới hoàn hồn, 

chỉ lúc ấy mới thấy đời đẹp hơn là mơ. 

 

Thỉnh thoảng lần giở lại quyển học bạ năm học Điều 

Dưỡng với những điểm số gần như tuyệt đối kèm rất 

nhiều lời khen "có triển vọng" mà chỉ biết ngậm ngùi với 

những ước mơ còn dang dở. Các thày của tôi chắc không 

thể nào tin được đứa học trò hiếu động với nhiều triển 

vọng, luôn đứng đầu bảng ngày ấy lại chỉ có cơ hội làm 

việc tại bệnh viện vỏn vẹn hơn 3 năm. Sau này khi các 

con đã lớn, tôi trở lại  làm việc tại vài phòng khám cho đỡ 

nhớ nhưng rồi lại nhanh chóng rút lui vì không chịu nổi 

việc phải chứng kiến những cách mà người ta làm giàu 

trên máu và nước mắt của bệnh nhân, chưa kể đến việc 

mỗi ngày xách giỏ đi làm với tâm lý như ra chiến trường, 

"tên bay đạn lạc" khắp mọi nơi. Đồng nghiệp hầu hết chỉ 

bằng tuổi con cháu, luôn nói cười ra vẻ thân thiện đấy 

nhưng rồi đâm sau lưng lúc nào không biết chỉ vì những 

chuyện hết sức cỏn con. Người ta sẵn sàng bới lông tìm 

vết nhau để chờ cơ hội đạp người khác xuống cho dù chưa 



chắc đã leo lên được vị trí cao hơn, chả dám tin ai. Tôi lại 

vào làm tại phòng y tế ở một nhà máy đan len nhưng chỉ 

lãnh lương đúng 1 lần rồi theo binh pháp Tôn Tử, chọn 

"tẩu vi thượng sách" vì luôn phập phồng với những bữa 

ăn kém chất lượng, kém vệ sinh của công nhân mà bất 

lực, vẫn phải ký xác nhận, lỗi là ở cơ chế.  

 

Giờ đây, cũng coi như đã đi trọn đường trần, bước vào cái 

tuổi đủ để nhìn nhận những "được mất bại thành bỗng 

chốc hóa hư không", để biết tin vào Thiên mệnh, tin vào 

quy luật hợp/tan, tròn/khuyết mà nuôi hy vọng.  

Cuộc sống cũng tương đối thảnh thơi hơn, vui vì được 

sống chậm lại không còn phải chạy đua với thời gian nữa, 

hằng ngày làm bạn cùng hoa lá cỏ cây. Vẫn không khỏi 

có lúc ngậm ngùi khi nhìn lại con đường gập ghềnh đã đi, 

mặc dù thấy mình như thế là còn may mắn. Nhìn quê 

hương hết tơi bời vì khói lửa chiến tranh lại chìm ngập 

trong khổ đau vì thiên tại, nhân họa mà tận trong sâu thẳm 

tâm hồn vẫn là nỗi đau với câu hỏi còn để ngỏ: "Quê 

Hương ơi biết đến bao giờ?" ./. 

 

Dâu Kiên Trì 2/43 (Chị Nhạn phu nhân SVSQ Thoan 243) 


