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MIỀN ĐẤT LẠNH
■

TẬP K Ý VÀ TRUYỆN N G Ắ N

Văn học

...Là một kỹ sư chuyên làm
công tác nghiên cứu khoa
học lại được đào tạo bài bản
qua Trường Viết văn Nguyễn
Du, Lê Công vận dụng được
tối ưu sức mạnh của thể ký là
kết hợp yếu tố truyện với tư
duy khoa học...
Nhà văn
CHU B Á N A M
...Bằng tinh yêu, lòng đam
mê văn học như một tấm lòng
đồng cảm, tác giả Lê Công đã
đưa chúng ta "du ký" qua
từng trang sách băng nhữnjg
từ ngữ đơn sơ, m ộc mạc, chât
phác không hoa mỹ, chải
chuốt nhưng lôi cuốn hồi hộp
qua từng phút ẸĨây với những
sự kiện, tình tiêt có thật trong
đời sống. Ta thấy được sự
khăc khoải, những ray rứt
của lòng mình khi trải ra
trước thực tại xã hội...
Nhà báo
ĐÌNH THI
(B áo Đ ại Đ oàn K ết)

LÊ C Ô N G

MTỂA/
ĐẤT LẠNH
Thư viên tính Lâm Đồng

D C.605
Tập ký và truyện ngắn
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Lời giới ỉhiệu
Chiến tranh đã lùi xa. Nhưng dấu vết của chicn tranh
vẫn còn đó, nó in đậm vào trong ký ức của mỗi người. Có
những vết thương còn đau nhói!
Mảnh đất Lâm Đồng gắn liền với cái tên khu VI, chiên
khu D V ..V ..., một thời oanh liệt vẫn còn nhiêu điều đáng để
viết nhưng chưa viết. Những nỗi đau, những kỷ niệm chiến
tranh, những buồn vui day dứt, những thành tích anh hùng vẫn
được các mẹ, các bác và những người đã từng tham gia kháng
chiến kể lại. Với tư liệu tràn ngập đó nhưng vì ở vùng xa nên
ít người viết!

“Miền đất lạnh ” mới chỉ là những ghi chép, những bút
ký, truyện ký lưu lại những tư liệu lịch sử của một vùng đất
hào hùng đang từng ngày thay da đổi thịt, đang phát triển và
hội nhập; những nỗi đau đeo đẳng, những thành tích anh hùng
không thể bị xoá nhòa đi.
ở đây, Lâm Đồng - “Miền đất lạnh ” - Chứa đựng lòng
tốt, lòng yêu thương con người, yêu nước thương nòi dũng
cảm, cái thiện, cái ác kể cả mặt trái đời sống chiên đấu trong
thời gian chiến tranh và thời kỳ hậu chiến thật cam go ác liệt
không thể nào quên!
ở đây, “Miền đất lạnh ” xây dựng những nhân vật bình
dị với thành tích khác nhau, thân phận và cảnh ngộ khác
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nhau, luôn vượt qua khó khăn để chiến đấu vì một nước Việt
Nam hòa bình, độc lập, ấm no, hạnh phúc.
Với “Miền đất lạnh ” tập ký và truyện ngắn mỏng này
tác giả muốn động vicn, ngợi ca những con người đã chiến
đâu anh đũng ngoan cường, đã ngã xuống trôn mảnh dâ't Nam
Tây Nguycn để có màu xanh tươi thắm hôm nay.
Gâp cuốn sách lại, trong ta vẫn hiển hiện lên những
nhân vật, những hình ảnh và từng câu chữ, áng văn trong tập
truyện ký của Lê Công. Iiy vọng cuốn sách này sẽ làm hài
lòng bạn đọc.
Nhà văn Thanh Ilương
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Chi 'H ai ^Đinh
*

hiếc xc GMC dữ dằn sơn màu xanh ô liu. rời thị Irấn
Don Dương hồng hộc chạy về trục lộ 20. đốn ngã ba Phi
ôm, nó lắc mạnh rồi quẹo lcn Dà Lạt. Trên xc có năm
tù binh “Việt Cộng” bốn nam, một nữ. Ba người bị thương nhẹ,
bị còng tay, còng chân ngồi tựa vào thành xc, hai người bị
thương nặng nằm trcn sàn. Cứ một ngưừi tù thì có hai tcn lính áp
tải ngồi hai bcn, tay lăm lăm khẩu AR-15.
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Người phụ nữ, một Irong hai người bị thương nặng là chị
Hai Đinh. Đầu quấn đầy băng, chiếc mũi thở phập phồng và đôi
môi nhợt nhạt. Khi tỉnh dậy, chị thấy người bạn tù bcn cạnh vẫn
nằm yên, còn ba người kia đều nhìn chị với ánh mắt thông cảm,
chia sẻ nồi đau đóm. Vậy là cuộc ưở về giải phóng làng ấp của
các chị đã thành công, chị lại nhắm mắt, nhớ lại diễn biến của
trận chiến đấu.
Hôm đó, khoảng ba giờ chiều, cơm nước xong, các chị lo
gói ghcm cơm sáng đổ trở về làng ấp. Gần 80 người, già, trẻ,
thanh niên, thanh nữ của các đơn vị huyện ủy, bệnh xá, trại an
dưỡng, hợp tác xã, tập trung về “đội công tác” chuẩn bị “xuống
đường”. Rừng núi Đơn Dương lặng lõ, chim chóc như ngừng
hót, lo lắng theo dõi bước tiến của đoàn quân. Đổ đề phòng mìn

Clay-mo và địch phục kích, đoàn người đi giãn ra, cách ba mét
một, kéo dài gần nửa cây số. Không dám đi theo đường mòn,
mọi người đều chọn lối cắt rừng mà đi. vắt cắn chảy máu, vắt
mẹ, vắt con lúc nhúc bám vào chân. Gai mắc cỡ cào cấu rách cả
da tay. Thế mà chẳng ai sợ đau cứ thẳng hướng làng mạc mà
tiến.
Suốt một đcm trèo đèo lội suối, vất vả, một nhọc, sáng hôm
sau, đoàn đã tập kết đúng vị trí. Chị I lai Đinh được tổ chức phân
công cùng với anh Cảnh, anh Xanh, làm thành một tổ ba người
vào ấp Ka Đô vận động đồng bào “chồm lcn” cùng với các xã
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khác giành lấy chính quyền từ tay dịch.
Sáu giờ sáng, một đồng chí của ta vừa treo được ỉá cờ Giải
phóng trôn nóc trụ sở xã. Bỗng có tiếng chó sủa. ninh như có
đồng chí nào dó bị lộ. Chị Ilai Dinh thầm đoán như vậy thỉ tiếng:
súng dịch dà dậy lèn loạn xạ. Một đồng chí Huyện đội bị thương,
đồng chi y sĩ chạy tới, vừa băng bó xong thì chính anh cũng
trúng dạn. Dồng đội diu hai người trở lui được một đoạn thi cà
hai đều hy sinh.
Bọn dịch bắt đầu lập trung lực ỉượng, vừa lấn công, vừa bao
vây. Dạn địch bắn cắt ngang cắt đọc. xối xả như mưa. Ta vẫn
chưa bám được vào dân, Đa số các tổ công tác còn nằm ngoài ấp.
Các khẩu AK đã hết đạn. Dồng chí trưởng đoàn cho bán một
phát B40, ticu diệt được một số tcn giặc. Nhưng địch vẫn quá
đông, chúng lại lúc nhúc như rộp tấn công. Dồng chí írườnc
đoàn lại cho bắn tiếp quả B40 thử hai đẩy địch lại để rút lui. Rất
tiếc quả đạn không nổ. Đoàn lọt vào vòng vây khcp kín của quân
thù. Trước tỉnh huống gây cấn đó, mọi người đều biểu lộ quyếí
tâm: “Thà chết chứ không chịu đầu hàng!”.
Địch ném lựu đạn vảo tổ bên cạnh chị Ilai Dinh, làm hai
đồng chí nữa hy sinh. Tổ chị, đồng chí Cảnh bị một mảnh đạn
bắn vào cổ. Họn giặc lao tới, dồng chí dùng súng ngắn bắn trả.
ỉ lết viên đạn cuối cùng thì đồng chí Cảnh hy sinh. Người thử hai
là đồng chi Xanh bị thương. Còn lại một minh chị, dạn địch vẫn
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giăng dày mặt đất, chị vừa nghe mấy tiếng “vèo vèo” thì chân
trái bỗng nhói đau. Chị chưa kịp kco chân lại thì mộl vicn đạn
nữa găm vô tay trái. Thấy trán nóng chị dưa tay lên sờ. máu chảy
tràn tay mới biết thcm một mảnh đạn nữa trúng đỉnh đầu.
Ilai tcn địch xông vào bắt chị. Không muốn dẻ chúng bắl
sống, chị dùng lay cào cấu, dùng chân còn lại đạp hai tcn lính.
Hai tcn này gợi ihcm ba thằng nữa tới. Chị đã chửi vào mặt
chúng “Dồ phản bội, đồ theo đế quốc!” nhằm chọc tức đổ chúng
bắn chị nhưng bọn dịch quyết tâm bắt sống chị. Cả năm thang
lao vào, thằng giữ tay, thằng giữ chân, không cho chị cựa quậy.
Chúng khiêng chị ra xc nhà binh chở về Dơn Dương.
Khi tỉnh dậy, chị thấy mình được băng bó, chị biết âm mun
của địch cứu sống chị là đổ lấy lời khai. Lúc này đồng bào kco
đến chật ních. Bất chấp bọn lính đc dọa, mọi người vẫn cứ xông
vào để nhìn rố người bị bắt.
Một tcn giặc quát tháo ầm ĩ:
- Việt Cộng đàn bà có gì mà coi!
Thấy vậy chị nói to lcn cho mọi người cùng nghe:
- Đồng bào ơi! Viột Cộng không phải bcn Pháp qua, cũng
không phải bcn Mỹ tới. Việt Cộng chính là người thân ycu ruột
thịt của đồng bào.
Khi biết rõ người bị bắt đang tranh thủ tuycn truyền cho
cách mạng, bọn địch càng khủng bố mạnh hơn đổ giải tán đồng
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bào mỗi người về mỗi ngả. Sáng hôm sau, bọn địch đưa chị và
một số đồng chí của chị ra xc, chở lẽn Đà Lạt đổ thẩm vấn.
Chiếc xc lại lắc lư. Dồng chí Ba Bửu, người tù binh bị
thương nặng nằm bèn cạnh chị nấc lcn cắt đứt dòng hồi tưởng
của chị. Chị thấy mắt của các đồng chí khác dồn về phía đồng
chí Ba Bửu. I lọ như muốn lao tới, nhưng họ thất vọng. Một đồng
chí nữa của họ lại ra đi.
*
Dà Lạt về chiều, màn sương u ám bao phủ lẩy các tòa nhà
lũng phổ. Chiếc xc dừng lại ở phân khu Chi Lăng. Ilai tên lính
áp tải khiêng chị đặt vào một nhà giam lạnh ngắt. Chúng đóng
sầm cánh cửa. Chị cổ lc người ngồi tựa vào bức tường sắt; toàn
thân ê ẩm, vết thương nhức nhối, cơn khát nổi lèn hành hạ chị.
Những dòng hồi ức về những ngày tham gia cách mạng đã giúp
chị quên di tất cả mọi đau đớn.
Bắt đầu từ ngày chồng chị đi tập kết, đổ lại hai đứa con nhỏ,
xóm làng lại rơi vào tay giặc. Trưởng ban an ninh xã đã có vợ
nhưng vẫn bắt cp chị lấy hắn. Nhiều lần đi cắt lúa về, chị bị hắn
chặn đường bắt trả lời. Ilắn chặn đường này chị đi đường kia.
I lắn chặn nữa, chị đặt gánh lúa xuống, nói:
-

Thiếu cha chi con gái sao ông không theo, tui đã có chồng

con sao ông cứ bắt cp mãi rứa?
I Iắn ra vỏ ngọt nhạt:
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- Vì tui yêu chị, tui muốn cưới chị. Lấy tui chị sẽ được sung
sướng.
Thấy tên này muốn cù nhầy chị hét toáng lên:
- Tránh ra cho tui đi. tui thà chết chứ không bao giờ lấy ông.
Không thuyết phục được chị, ngay chiều hôm đó hắn cho
gọi chị lên trụ sờ:
- Bà khai đi, bà licn hộ với Việt Minh nằm vùng như thé nào
và đã làm gì cho chúng?
Chị nhận biết dã tâm của hắn nhưng vẫn bình tĩnh trả lời:
- Tui đâu có liên hộ, tui phải lo nuôi hai đứa con nhỏ, còn làm
được gì.
Suốt hai tuần, hắn kcu chị len xuống hoài nhưng vẫn không
tạo dược cớ gì dể bắt chị.
Một hôm, có dồng chí cán bộ vừa đưa tới cho chị một tờ báo
của Việt Minh thì bọn địch phát hiện dược. Chị liền gấp tờ báo
lại cuộn nhỏ, quấn chặt bằng một micng giỏ rồi đổ lẫn vào đống
giẻ rách trên giường. Bọn giặc ập vào nhà chị đào bới, lục lọi
nhưng không tìm ra. Tuy vậy chúng vẫn bắt chị lcn xã.
Thằng Nho, một tên khát máu đã đánh chết cán bộ ta ở Mỹ
Hòa, Thế Chỉ, lần này hắn dùng thanh sắt có cạnh nhằm đứa con
chị đang bế trcn tay mà đánh. I lắn đánh bcn này, chị xoay con
sang bcn kia, đứa nhỏ khóc thct lên,
Sau lliộp thương Tổng tuyển cử, bọn địch bắt chị và những
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người tình nghi giải lcn huyộn Phong Điền. Chị bế theo cả đứa
con nhó. Bọn địch báo bỏ con lại, chị nói:
-

Con tui còn nhó, nó chết là tui chết, tui không thể bỏ nó lại.

Tại thị trấn Phong Điền, hơn hai trăm người bị nhốt chung
một nhà giam chật hẹp. Huế tháng bảy nóng bức, hơi nóng hầm
hập bức bí trong gian phòng. Các cụ già và cm nhỏ không chịu
dược kêu la. Chị đấm vào cửa kèu ầm lên:
-Con tôi chctngộp!
Chị và bà con kêu mãi khicn bọn giặc phải mở cửa đưa chị
em phụ nữ, cụ già và em nhỏ nhốt ra phòng ngoài.
Ba tháng sau, tòn quận trương Phong Dièn kêu cha chị lên
làm giấv bảo đảm: một là chị phải lấy chồng, hai là phải theo đạo
Thicn Chúa hắn mới chịu thả chị.
Cha chị khuyên chị: “Thôi tùy trường hợp. Con phải nhắm
mắt đưa chân mà kiếm ăn. mà nuôi con’".
Lấy chồng thì chị nhất quyết không lấy, còn theo đạo thì chị
nghĩ đó cũng là một tổ chức mà kẻ thù muốn lôi kco để chống
cách mạng ncn chị cũng không thổ theo. Giam miết mà không
khai thác dược gì hơn. chúng đành phải thả chị ra.
Tháng 10 năm 1959, Ngô Đình Diệm mở chiến dịch “Tố
Cộng” “Diệt Cộng”, “Thà giết nhầm chứ không bỏ sót”. Chúng
lc máy chcm đi khắp nơi. Chị được tin kc thù tuycn bố: “Loại
ngoan cố như Ilai Đinh lần này thì sẽ tù chung thân hoặc cho lên
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máy chém, đừng hòng trốn thoát” chị Đinh dành phải đưa hai
con trốn khỏi xã.
Bước xuống canô để lcn I luế, chị không khóc mà nước mắt
cứ trào ra. Chị ra đi nhưng ở nhà còn ba má, rồi ba má sẽ sống ra
sao trước giày đinh, gót sắt của kẻ thù... bỗng có tiếng hỏi:
- Chị Dinh đi đâu đó?
Người hỏi là dân cùng xã. Chị điềm nhiên trả lời:
-Tui dẫn hai cháu đi bệnh viộn.
Tới Huế, chị mua vc vò Dà Nang, rồi tìm đến nhà bà mợ ở
tạm một thời gian. Khi biết rõ sự tình, bà mợ sợ licn can liền mua
vé cho chị lcn Buôn Mc Thuột. Ở nhà cô cm họ được 5 tháng
thấy không ổn, mẹ con chị liền đi Đà Lạt,
Vô đến đất “Iloàng triều cương thổ” mới đầu chị phải làm
lụng vất vả. Chị làm đủ các nghề như đào đất ứng thước, cắt cỏ
ăn ký, làm đá, gánh đá, rồi làm phụ thợ hồ xây tam cấp lên chợ
lầu Đà Lạt đổ kiếm liền sinh sống và nuôi con.
Một buổi trưa của năm 1960, có một người đàn bà bận quần
đen đến tìm chị. Chị ngạc nhicn: “Ôi chị Cả!”. Chị Cả là người
cùng xứ, hai chị cm đã biết nhau hồi hoạt động ở ngoài quê. Chị
Cả hỏi thăm tình hình quc hương, sau đó vận động chị tham gia
vào phong trào phụ nữ thành phố Đà Lạt. Chị Ilai Đinh trả lời:
- Hoạt động thì tôi sẵn sàng thôi, nhưng hoạt động nội thành
thì tôi kẹt hai đứa nhỏ. I lay cho tôi gởi hai cháu vô cứ.

15

CHỊ m
-

OINH
Chị cứ ycn tâm để hai cháu ờ lại thành phố học, khi nào lộ

thì rút vô - Chị Cả nói.
Chị bắt đầu hoại động trở lại. Ông Lâm Vicn trực tiếp giao
việc cho chị. Ilàng ngày, chị nhận những mẩu tin hay những bức
thư từ ngoài cứ gửi về đcm đến cho các gia đình cơ sở. Ngày 13
tháng 2 năm 1962, chị được kết nạp lại Dàng. Lần này chị nhận
công tác mang thư từ của Dà Lạt di Sài Gòn. v ề Sài Gòn, chị
thường nghỉ lại Đa Kao rồi sáng mai mới mang thư ra Thủ Đức;
cũng có khi tới căn cứ Lái Thicu gặp anh Năm Nhất, Ba D ư...
Chị thường đi Plciku bằng máy bay. Đổ hợp pháp, chị giả vờ đi
buôn bán. Chị licn lạc với đồng chí Năm Chicm bấy giờ là thủ
quỹ cùa Ban vận động đồng bào đóng tiền nuôi quân ở Plciku.
Năm 1963. phong trào nhân dân Dà Lạt xuống dường
chống đàn áp Phật giáo. Chị đã lcn lỏi trong đồng bào tuy ôn
truyền giác ngộ đòi quyền dân chủ, dân sinh. Năm 1964, chị cm
phụ nữ Đà Lạt đồng loạt bãi thị, dòi giảm thuế. Ngày nào chị
cũng xách mộl cái giỏ trong dựng củ cải, chanh, khăn mặl ướt
chống lựu đạn cay đi đấu tranh. Chị còn nhận nhiệm vụ tuycn
truyền trong giới xc lam. Chị vận dộng các tổ xe lam chở nước,
chở bánh mì tiếp tế cho cuộc đấu tranh. Năm 1965, sinh viên
xuống đường chống Hiến chương Vũng Tàu của Nguyễn
Khánh. Chị đã học thuộc những bài thơ do sinh vicn sáng tác đẻ
tuycn truyền trong bà con. Năm ] 966, sau khi sinh vicn chiếm
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Đài Phát thai’h, địch tăng cường lực lượng bao vây. Ilàng chục
ngàn đồng bào tham gia các cuộc biểu tỉnh, dấu tranh, đố hỗ trợ
cho lực lượng học sinh, sinh viên tranh thủ dân chủ, chông chế
độ tay sai bản nước. Chị dã lao vào làn sóng đấu tranh này. Một
hôm. từ phía cầu Ỏng Đạo, chị xách một cái túi di lên. Giặc chặn
lại, chị nói:
- Tui dí bệnh viện về, gia đinh tui ơ bên k ia, cho tui qua.
Bọn chúng kco dâv thép gai rào lại. Đồng bào vẫn ùa lcn,
chúng ném lựu dạn cay. Mọi người dùng bao tải chụp lấy. Chúng
tiếp tục ncm, đông bào lại dùng khăn ướt. chanh ra chống. Cuối
cùng, đông bào dã làm một cuộc hiểu tình qua dường đế cho một
số anh em li ên dài u ốn thoát an loàn.
Năm 1968. hàng ngày chị lại nhận truyền đơn từ ông Lâm
Viên chuyên đến cho các nhà cơ sử ờ gần tòa thị chính hoặc ở
dườntì Phan Dinh Phừng, sau rạp hát Ngọc Hiệp. Một số truyền
đơn chị bo vào giỏ, xách vào àp I là Dông. N ghệ 'lình hay lcn tận
cây số 6 rải. Bất chấp ỉộnh giới nghiêm, truyền dơn từ tay chị
vẫn đến dược với dồng bào, nhất là binh lính ngụy, kcu gọi
chúng đìmg làm điều ác, írở về với nhân dân.
Cuối íháng 10 nám 1%8 bọn địch phát hiện ra chị là người
trong tổ chức biểu tình, chúng liền tìm bắt. Chúng tả hình dáng
chị: mộl người đàn bà Huế hay bán rau ờ chợ Dà Lạt, tóc bới,
răng nhuộm 'Ịẩc^ÃNiaKEôg bẹe TMăo©ỉ%ưaJdi]Cìfà chồ chị ớ thì ông
ru sỉ l í i PM TỈNH LÂ M Đ Ồ N G
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__ ___________________________ _

Lâm Viên đã tới đón chị:
- Di thỏi! Chần chừ gỉ nữa. Bọn chúng tìm chị dã ba ngày
rồi.
Chị vội vàng đưa một sổ lài liệu đi ẼỞi, số còn lạị ầera đốt.
Sau đó chị theo ông I Âm Viên rút vé Suôi Cái
Nhớ lới đó, chị Hai Dinh nhám nahidn mẳí lại Sụ một mỏi
cộng với cơn đau ê âm dua chị vào một cơn me man bũi tinh.
Buối sáng đến lúc nào chị Hai Dinh không biết. Chỉ khi hai
cánh cửa sắt kẹt mở chị mới hay !à minh đă qua một đêm tro.mỊ
nhà giam buốt lạnh. Bọn dịch bất đầu dua chị vào tra kháo
Tôn thẩm vấn còn non choẹt cỡ hai lăm, hai sáu tuổi với bộ
mặt gian ác hỏi chị:
- Bà ở I luế vô bao giờ?
-Mới vô.
-V ô ở chỗ nào?
- Ở trọ tại một nhà làm vườn ở ngã ba Mà Thánh.
- Số nhà?
- Nhà đó bị bom Mỹ thả chết hết rồi
- Sao bà không chốt ?
- Tui ra ngoài một lúc thì máy bay Mỳ tới thả bom
- Nói láo, vậy bà theo Việt Cộng hồi náo?
- Thì khi nhà đó bị bom, tui chạy lôn cây số Sáu, gặp quân
giải phóng, họ hỏi: “Chạy đi đâu?” Tui nói: “Mỹ bỏ bom quá
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trời phải chạy cho sống”. Họ liền bảo theo họ.
- Nói láo! Tên thẩm vấn liền lấy gậy sắt đánh vào người chị.
Cứ như vậy một tuần liền chúng hỏi đi hỏi lại những câu:
Chị vô Đà Lạt ở đâu, theo Việt Cộng hồi nào, licn lạc với những
ai. Nhiều lúc bị tra tấn đau quá chị nói lẫn lộn, vậy là chúng lấy
cớ đánh chị hộc máu.
Sáng tra khảo, trưa chúng lại nhốt chị vào nhà giam.
Chị suy nghĩ, vậy là chúng chưa hỏi gì về thời gian hoạt
động ở cứ của mình. Có thể chúng đang thăm dò. Thời kỳ hoạt
động ở cứ cũng rất cực. Các chị phải ở sâu trong các khu rừng
đầy muỗi vắt mà các chị hay nói đùa đó là chốn “ruồi vàng, muỗi
bạc, vắt kim cương”. Một lần ở lán tranh, bọn địch cũng phát
hiện ra được các chị, chúng liền cho quân đi càn. Trcn máy bay
trực thăng, dưới bộ binh Mỹ dàn hàng ngang Iràn vô, Các chị
phải rút vào sâu hơn cho tới khi bọn giặc không tấn công được
nữa mới thôi. Chị Iiai Đinh được chuyển về làm giáo vụ cho
trường Đảng căn cứ, hàng ngày sau giờ nghe giảng ở lóp, chị
hướng dẫn một số tổ học viên thảo luận bài học.
Ở Đơn Dương, từ sau Mậu Thân 1968 có nhiều gia đình
không chịu được sự bắt bớ của địch đã đem nhau chạy vào cứ.
Để giải quyết vấn đề lương thực, đồng chí Chế Đặng đã thành
lập ở đây một I lợp tác xã sản xuất trồng lúa, mì, lang, và rau quả
tự cung tự cấp. Chị Hai Đinh được điều về làm Ban Chấp hành
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Phụ nữ của ỉiuyện này. Ilàng ngày các chị xuống vận dộng chị
cm hăng say sản xuất, sằn sàng chiến dấu. Rồi hôm đó. khoảng
dầu tháng mười năm 1972, huyộn ủy Dơn Dương dưa một số lực
lượng về các ấp, xã chuẩn bị cướp chính quyền t h ì..
Bọn dịch lại dưa chị vào phòng tra khảo. Lần này tên thâm
vấn hỏi:
- Chị làm chức gì trong quân giải phóng?
Chị trá lời:
- 'l'ui làm chị nuôi trong đội sán xuất.
- Chị nói vậy chớ trong bàn cờ không làm dược con lirớng
thì cũng phái làm con xe, con pháo chứ ai di làm con tốt bao giờ.
- Tui khôna biết đánh cờ, tui không biết con xc, con pháo gì
cả. lui chỉ làm chị nuôi.
- Vậy sán xuât dế làm gi?
- Sản xuất đè tự cung tự cấp - Chị vẫn bình tĩnh.
Lần này hắn không đánh chị mà đưa hai tôn chiêu hồi ra.
Tên chiêu hồi hỏi tự nhiên:
- Chào chị I lai Dinh, lâu ngày mới gặp chị.
Chị biết rõ tòn này ờ trước nhà chị nhưng chị vẫn cứ vờ nói:
-Chắc cậu lầm rồi!
Tcn nav cũng không chịu thua:
- Tui ờ trước cổng nhả chị, chắc đi lâu rồi chị quen đó ihôi.
Chị vẫn khăng khăng:
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- Cậu lầm rồi cậu ơi, người giống người mà!
Tôn thâm vân chen vào:
- Bà đừng hòng cứng dầu, nsười trong cứ ra cũng biết bà,
người ở thành phố cũng nhận ra bà. Chúng tôi chỉ muốn thử XC1TÌ
bà có thành khan khôníi đó thôi!
Chị vẫn nhất quyết:
- Chắc lá họ lầm đó cậu ơi! Người aiổng người mà cậu,
Tra tấn, đánh dập. cho đi “tàu bay”, “tàu lặn" đủ kiểu nhưng
bọn địch vẫn không thố moi được ở chị Mai Dinh một diều gì.
Mội buổi sá,nu, vẫn chiếc xe GMC dữ dằn hôm nọ, chở ba
người tủ binh 1ừ nhà lao Dà Lạt lới phân khu Chi Lăng. Bọn dịch
đưa chị I lai Dinh ra xc. v ẫ n những tên lính áp tái mặt lạnh như
sắt nguội và những khẩu AR- ỉ 5 đcn ngòm. Chiêc xe iại chuycn
bánh. Thành phố Đà I .ạt, thành phổ ngàn thông, thành phố cùa
những vườn rau tươi tốt, thành phố một thời gian chị đã hoạt
dộng dang lùi lại phía sau.
Mười lăm năm sau, năm 1986, tôi hân hạnh được I lội Phụ
nữ tỉnh Lâm Đồng giới thiệu đi viết một tấm gương hoạt động
cách mạng của Hội: chị Ilai Đinh.
Chị Hai Đinh bây giờ đã gần 60 tuổi. Chị dã có hai cháu
ngoại. Chị dane; ở với vợ chồng người con út, ngày nào đã theo
chị vào tù ra tội. Trước mặt tôi. chị vẫn mang một nét đẹp dịu
dàng của người phụ nữ I luế. Ngoài những điều tôi đã viết ở trôn.
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chị còn kể chuyện tôi nghe về những ngày bị giam ở lao Phú Tài
- Quy Nhơn rồi nhà lao cần Thơ. Năm 1973, được trao trả, chị
tiếp tục hoạt động cho phong trào Phụ nữ Tây Ninh. Sau giải
phóng, chị trở lại Lâm Đồng làm I lội trưởng I lội Phụ nữ huyện
Đơn Dương, nơi chị đã hoạt động và bị bắt, một nhiệm kỳ. Hiện
nay, vì sức khỏe yếu chị nghỉ hưu ở Đức Trọng. Câu chuyện trên
đây chỉ mới là một đoạn ngắn trong chuỗi dài hoạt động cách
mạng của chị ỉ lai Đinh.
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kgồi trước mặt tôi la một ông già 80 tuổi, vầng trán rộng,
ir đôi mất tinh anh mà thời trai tre đã làm xiêu lòng nhiều cô
gái. Bác Lê Kích, người du kích Ba Tơ năm xưa, là Đại đội
trường Đại đội Phan Diệt năm 1945. Trung đoàn phó Trung
đoàn ỈOI thuộc su đoàn 235 trong chiến cục Đông Xuân 19531954, Chỉ huy trương mặt ưận đường 9 (1961), Trưởng đoàn cố
vấn quân sự hạ Lào 1963-1967, Cục phó Cục Huấn luyện Học
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viện Quân sự Quốc gia (i lọc viện Lục quân ngày Ĩ!3V). í Hộn nay,
bác dã nghỉ hưu tai Đà Lạt.
Căn phòng khách 20 mét vuônc của bác ch! kc một cái
giường cá nhàn và một bàn làm viộc. Trcn bàn xốp từng chống
giấy tờ, bán thảo. Vừa viết, vừa ho sòng .sọc nhưng bác vẫn
chăm chú. tỉ 111Í. ghi. chữ từng l í . '] ỏi tha\ có iúc bác nhắm ma í
như dang cổ hình dung lai rửng trận đánh, những cuộc hành
quân, cũng có thc. bác ảnng tướng nhớ những đại dội tbọc sàu
"‘không có đườntỉ về’*như sau nàv dược kêtrom>hòi kv cùa hác.
Trung tướng Lò ỉỉữu Dứt cõng tác tại Học viện Quân sự
cao cấp có viết trong tập hồi ký: ‘i)ồni» chí Lò Kích cỏ tham gia
du kích Ba Tơ không lâu nhiiTiy cũng được nehiòn cứu toi thicu
kiêu đánh du kích chống lỉưạc quản Pháo ó Quáng Nuãi, Nhưng
đặc biệt anh là một dồng chí chi huy dũruì cám. láo bạo. sâu sốc,
cụ thố. Các ke hoạch cua những trận đánh có kcí quả là do anh
vạch, dược bố sung, anh chấp nhặn và chính anh dứng ra tồ chức
thực hiện. Khi nố súng anh là tẩm ụưưns* cho các cản bộ trunẹ
dội. dại dội và chiến sĩ noi theo”.
l ôi hỏi bác:
- Bác làm dại đội írướng từ năm 1945 phai khổng?
- Vâng. Dó là Dại đội Phan Diệu lay tôn của người đu kích
Ba Tơ dã hi sinh trong trận chạm trán với một Trung viội lính
Nhật ở Xuân Phố.
Rồi với một giọng hão hùng, bác tàm sống lại nhữnR np.ày
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khỏi nghĩa:
- Tôi tiụi dó là hòi cúa nhân đàn iictì đưa chúng tôi lén
đường ra mặt trận. Váo mội buổi số nu lộm; gió cùa mùa thu nám
1945. cả thị xã Quang Nịrãi !à một rừng cờ, lừng đợt từng dựt
những đoàn người un ùn tiến về '40 trong tiếng trong cch nhịp
nhàng của các đội ihicu nhi. rỏi ngẫu hímg sáng ĩác may càu thơ
lặng dội nừ du kích.
Ai ì cóc

( hiần dùi
Títy gươm

Chán daí
Đầu tóc ngăn ca ló dội lệch
DủĩVị hiên ngang như những nữ thần
- Rồi bác gặp Dại tướng Vô Nguyên Giáp?- Tôi hoi
- Ngày 27-! -1946 tôi được dự cuộc họp can bộ (oàn mặl irận
Nha Trang do ỉ )ại tướnu Võ Nguvên Giáp chú tri. Sau buòì họp
Đại tưởng giữ tôi lại. nm chuvộn lái khuya và kết thúc băng buôi
chiôu đãi ncm chua, hanh xồo.
Bác cho tôi xem những tam hình chụp từ nàm 1945 còn lưu
giữ lại ở Nhà Bảo tàng Nha Tranẹ (Khánh Ilòa). Dây, tâm hình
chụp bác đang dần rmhệ sĩ nhiếp ảnh Nguvcn Rá Khoan dcn
phòng tuyến phía Hác mặt trận Nha Trang. Đâv. bác đang chi
huy đặt kính viễn vọng ơ Sờ quan sát. Bác nói:
- Với kính vicn vọna náy, ngàv 27-1 ỉ -1945, khâu pháo 75 li
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của chúng tôi đã bắn chìm một tàu vận tải của giặc Pháp
Khi viết hồi ký, cỏ khi bác lấy bút hiộu ỉồ Cao- Bắc- LangSon, tôi hòi về nguồn gốc của tên này thỉ bác giàí thích:
- Chiến cuộc Đông-Xuân 1953-1954, Tiểu đoàn 436 lấv
phân hiệu là Chí Long, được lệnh hành quân về làng Sen que
Bác. rồi “thọc sâu, ỉuồn dọc núi rừng Trường Sơn”, không bản
đồ. không người dẫn đường, hướng v ề ! lạ I -ảo tiến bước, Tôi và
ba đồng chí khác phụ trách tiểu đoàn dược Bộ Tư Lệnh đặt cho
mật danh là Cao- Bắc- Lạng- Sơn. Đc ghi nhớ những ngày gian
khổ ấy, tôi lấy mật danh của cả bốn anh em ỉảiT! bút hiệu của
mình.
Bác dừng lại. mắt nhìn xa xăm rồi kc tiếp: “Sau khi học lớp
pháo binh ờ Thẩm Dương. Trung Quốc về, tôi được bổ trí ở một
căn nhà lá trên Tây Bắc. ỉ 1 giờ dêm ngày U -Ỉ2-1960, tôi nhận
được điện của Bộ Quốc phòng: “ 10 giờ sáng ngày 12-12-1960
dồng chí Lc Kích có mặt tại Bộ, mang theo cả vợ con”, v ề đền
Hà Nội, xc của Bộ đưa tòi lại nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp,
Gặp ông Cay x ỏ n Phôm Vi ĩlản, tôi biết ngay là phải đi Lào rồi,
Đạiíuớng nói:
- Quân ủv và tôi đã bàn tất cả. Thay mặt Trung ương có anh
Chu Huy Mân, Dân vận có anh Khanh, riêng anh giúp bạn về
quân sự, nắm chắc lực lượng Cong-lc. Bảy giờ tối hôm nay, phải
nổ súng ờ Viên Chăn.
Bác mỉm cười:
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- 11 giờ trưa đang còn ở I là Nội mà lộnh 7 giờ tối phải nổ
súng được ở Viên Chăn?
- Vậy bác có kịp không?
-1 'ất nhicn là đến kịp. Nhưng cũng phải tới 3 giờ chiều hôm
sau mới nổ súng được. Sau ba ngày chiến đấu chúne tôi dã tiêu
hao sinh lực địch, đưa được lực lượng trung lập và bạn ra ngoài
khu an toàn.
- Sau đó bác Irở về HàNội?- ĩôi lại hỏi.
- Chưa. Dược lộnh Bộ Quốc phòng, dưới sự lãnh đạo của
bạn, chúng tôi tiến về giải phóng cánh đồng Chum và tỉnh Xicng
Khoảng. Lúc ấy chúng tôi mới về I là Nội báo cáo với Bộ.
Vào đầu nám 1965, tại nhà số 17 Ilàng Chuối-IIà Nội, buổi
lễ tiễn cụ Cithol - chủ tịch Nam Lào về nước dược tổ chức do
dồng chí Cay x ỏ n Phôm Vi Ilản chủ trì. Phía Việt Nam có các
đồng chí Võ Nguycn Giáp, Iloàng Văn Thái. Cụ Cihol nói: “Tôi
thật vui lòng, vững dạ vì bcn cạnh có ông I,ê Kích. Trong khảng
chiến chống Pháp ông Kích đã là thầy. Cám ơn Bộ Quốc phòng
đã cử ỗng Lê Kích đưa chúng tôi về nước tiếp tục công tác”. Tôi
lúng túng chưa biết nói gì thì dồng chí Cay xỏn đứng lcn ôm hôn
cụ Cithol. Đại tướng Võ Nguycn Giáp ỗm chầm lấy tôi và căn
dặn: ‘‘Phải bảo vệ chu dáo cụ Cithol, cụ rất tin và quý mến anh
đấy!”.
*
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riếp xúc với bác Lè Kích, tôi nhận thấy hình ảnh của nhân
(làn 1.ào trong bác rất sâu dặm. Có lẩn sau hơn chín năm xa cách,
ti ớ lại 1ỉạ ỉ Ào. bà con lũ iưot từng đoan kco đòn thăm hói, sà vào
lùng bác ỉ Eo nhắc lại nhữrm ký niệm thời chonụ Pháp và những
dông chí dà hi sinh.
Vè hưu ơ Đà 1 ạt. nhớ ỉại những rmày chìcn dấu ơ Nha
Trang, bác thường về choi. “Gặp lại các mẹ, các chị, những
người xưa kia đã nuôi sông, che chở chúng tòi, tôi không thổ
câm ỉòng được”. Bác hạ giọng rồi ho len sòng sọc.
1oi bảo hác:
- Hác dã yếu ròí. củng phái dành thời gian nghi nqoi chứ.
- Tòi thấy quỹ thời gian cúa minh còn ít quá- Bác tra iời- Tôi
phải cố gẳng ghi lại những dòng hồi ký mong sao qua dó Ihế hộ
trỏ phần nào thấy dược cha anh mình dã sống và chiến đấu như
thế nào trong những năm giải phón£> dân tộc vừa qua.
Bác lại ho lên khù khụ.
- Bây giờ tôi phái đi chợ mua thức ăn để về nấu cơm đảy!
Lúc này tôi sực nhớ. (lỗ từ nhiều năm nay vợ và con gái bác
dau yếu, bác phải gánh \ ác cả việc nội trợ.
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ăm 1972 khi còn là một cậu học sinh ớ miền Bắc, tôi đã
4"í nghe đài, báo chí ncu danh sách những người được tuycn
đương Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, trong dó có Anh
hùng dặc còng Ngô Xuân Độ. Tôi dã hết sức cảm phục và không
thố tường tượng ràng sẽ có ngày gặp anh.
Sau giải phóng, tốt nghiệp Đại học, tôi dược phàn công tác
vào Dà I ,ạt. nghĩ ỉà nếu còn sống, anh Độ chấc còn ở đây nên tỏi
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đốn cơ quan Tỉnh đội hỏi thăm. Thế nhưng, sau khi hoàn thành
nhiệm vụ chiến đấu anh dã ra Bắc học trường đào tạo sĩ quan. Và
ưlổ !à dự định viết vè người anh hùng này bị gác lại.
Một ngày tháng tư năm 1995, 20 năm sau giải phóng, tình
cở qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Lâm Dồng, đọc
trong hồ sơ của Sở tôi không thẻ tin ở mắt mình: anh hùng Ngô
Xuân Độ đã về nghi hưu ở Đức Trọng, tôi liền sắp xếp đến gặp
anh. Không khó khăn lấm tôi đã tìm được khu phố nơi anh ở. 'loi
hỏi một người trung nicn.
- Dạ thưa bác. bác có biết nhà của anh hùng Ngô Xuân Đệ
không ạ?
- Anh hùng Ngô Xuân Dộ nào?-1 lai, ba người bôn cạnh đưa
mắt nhìn nhau - Anh hãy sang hỏi ông trưởng thôn ấy.
Ông trưởng thôn di vắng, chị vợ hảo lcn hỏi ông I lội trưởng
Cựu chiến binh. Ông ỉ lội trưởng Cựu chiến binh bảo tôi xuống
hội trường khu phố, chắc anh Đệ đi họp dưới đó. Đốn hội trường
một người trực ở đây bảo ông dang bận họp quan trọng, anh hãy
đi sang bcn huyện đội, nhà anh Độ ở gần đẩy.
Nhờ vào một quán ăn, lân la hỏi từng người tôi mới tìm
được nhà người Anh hùng.
Ngồi trò chuyện với chị vợ anh Độ một lúc lâu, thấy một
người dắt xc đạp vào, chị vợ bảo:
-Anh Độ đã về kia!
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- Xin chào người anh hùng đặc công- Tôi phẩn khởi chào
tạo không khí thản mật. Anh bắt tav và mời tôi ngồi.
Theo chị vợ nói thì anh sinh năm Bính Dần, cầm tinh con
hổ, còn trong lý lịch thì năm nay anh 58 tuổi nhưng gương mặt
anh chưa hc có một nèp nhăn, diều dó làm tôi ngạc nhicn. Khi
anh ngồi rót nước, những gì tôi biết được về anh bỗng hiện lcn.
Anh hùng Ngô Xuân Đệ auô ờ huyện Kim Bảng, tỉnh I là Nam,
nhập ngũ năm 1961, chiến đấu ở Lào dến 1963. Tháng 6-1965,
anh dược diều thẳng vào chiến trường miền Nam, là lính Đặc
công ờ Tuyên Đức. Anh dược tuyôn dương anh hùng vào ngày
ỉ 9-5-1972, khi anh ià Chính trị vicn phó Tiểu đoàn 810.
Người nhỏ chắc, da ngăm dcn, mắt sắc, anh cười hỏi tôi:
- Nhà vãn cần kổ một Irận dánh hay vấn đề gì?
ỉ)ổ anh tự nhicn. tòi báo anh kổ về cái gì cũng được. Nhưng
anh bảo tôi đi với anh. “Chuyện chiến đấu kế đi kế lại nhiều
cũng nhàm”- Anh bảo.
Chúng tôi dến sàn bay Licn Khương. Từ bảng quảng cáo
ngay đường 20 vào dộ 100 mct, anh chí về bcn trái. Một chiếc lô
cổt dồ sộ nứt toác, dù cây cúc quỳ bao vây vẫn lộ ra cái màu xám
“Chúng ta bắt dầu từ đây, trận đánh sân bay Licn Khương
năm 1969. Sân bay Licn Khương cách thị Irấn Dức Trọno, 5 cây
số, dược xây dựng từ trước năm 1940. vốn là một sân bay dân
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dụng, nhưng quân đội Mỹ đã tận dụng để đổ quân, lập trung ỉực
lượng, phương tiện hỏa lực, hành quân càn các vùng Thanh
Bình, Nam Ban, Phú Sơn, Hiệp Thạnh... Phía bắc sân bay, địch
bố phòng dày đặc, 5 khẩu pháo 105 ly, hàng chục lò cốt, và hai
đại đội của Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 5 ngụy.
Mùa khô 1966-1967, địch íràn xuống bẩí đồng bào đào
hào, đắp lũy, lấy cây rào ẩp chiến lược. Từ sân bay di lên hàng
chục cây số. dịch ủi trống đất để dỗ quan sát, ban đêm điộn thắp
sáng trưng. Năm 1967, chúng còn dùng cả ô tô, máy bay dồn dân
Phi Liêng, Licng SaRỗn về Dam Pao; dân Nam Ban, Iloạt,
Bưng về Cần Reo...
“Theo lệnh của Quân khu 6, anh Ba Thông gọi tôi lừ
rừng già Gia Lâm về đường 21 cùng anh Dấu và một chiến sĩ
nữa chuẩn bị đánh sân bay. Bấy giờ tôi mới hai bảy tuổi, người
nhó con ncn đồng chí Phúc và đồng chí Sáu Trọng là trưởng và
phó của tiểu đoàn 17, hỏi:
- Chúng bay đi đâu?
- Dạ báo cáo anh, chúng cm được lộnh đi chuẩn bị đánh sân
bay Licn Khương.
Hai đồng chí ấy đã ngạc nhicn vì sân bay này đã có nhiều tổ
chuẩn bị nhưng đánh không được, ỉ lọ bảo:
- Này. tôi nối thật nha. các cậu vào sân bay Liên Khương thì
không vc được đàu!
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Trong anh em chúng tôi dã có người hoang mang. Sáu
Trọng lại bão: ‘Mấy thằng nhóc con đi chi có bỏ xác!” nhưng tôi
vần quyết tâm đi.
l ôi đi mà lòng nghĩ ràng nếu cỏ bỏ xác trận này thì đấy
cũng ỉà lc tắt yếu của chiến tranh nhưng ta phải quyết đi là thắng.
Tôi nghĩ ràng đường băng chạy như thế, nhà ga nằm như thế,
bọn địch bổ phòng nhiều nhất phái là hướng bắc, là hướng đón
quân giài phóng lừ đường 21 về. 1’ôi không di hướng đó. đi
chuẩn bị chiến trường thì được nhưng dánh sc không được.
Đánh như thế gọi là đánh vỗ mặt. lực lượng ít, làm sao đánh vồ
mặt dược nên tôi chọn hướng từ đường 21 đến cày số 3 thì tắt
ngang sang trái đi tới dầu đường hãng rồi đâm xuống. Như vậy
là hầm ngầm dà ở phía ngoài, chúng tôi đang từ trong chuẩn bị
ra. Chuẩn bị xong khu này. chúng tôi sang nhà ga. Chuẩn bị
xong nhà ga, chúng tôi đi ra ngoài.
Sau khi về báo cáo với cấp trcn, được cấp trcn cho là tốt, bấy
giờ mới chuẩn bị lực lượng.
-Anh định đánh mấy mũi? - Ba Thông hỏi.
- Tỏi chỉ dánh một mũi rồi phát tricn.
- Còn phương tiện?
- Tôi xin một khấu B40, một B 4 1. năm khẩu AK bắn AT và
một số thủ pháo.
Ba giờ chiều chủng tôi xuất phát, từng đoạn đồu có trinh sát
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báo an toàn, chập choạng tối, chúng tôi đã tới đường 21. Nhưng
khi đến cây số 3, đi ngang vào thì điện sáng quả, chủng tôi phải
cho từng người một bò lên. Tôi biết vì là phía trục iộ, lại có điện
chiếu sáng nèn địch rất chú quan. Chúng tôi đã lọt vào bcn trong
an toàn.
Tôi phát hỏa, một đồng chí đánh sâu vào nhà ga. Tôi cho
phát triển một bộ phận đánh về hướng Hắc là nơi địch bố phòng
nhiều. Địch không kịp trở tay. bị B40 của ta bắn tan xảc. í lai
khẩu 105 ly bị khóa mõm. Bộ phận tiến vào hầm ngằm ném thủ
pháo diệt hàng trăm tcn. Tôi cùng đồng chí Đủ lao ra ỉô cốt ngoài
cửa, chúng tôi tiến lên dộng vào hai quà thù pháo diệt toàn bộ
lính trong lô cốt. Lò cốt không bị sập nhưng nứt đôi. Tôi lom
khom theo anh Độ chui dưới giàn su su vạch câv cúc quỳ đến
xcm vết nứt của lô cốt.
“Tôi đánh vào sân bay này 3 lần, cả 3 lần đều íhắng lợi mà
không mất một người, duy chỉ có I lùng phở bị thương do giẫm
phải mảnh chai trcn đường băng. Khi trờ về, ông Phụng hỏi:
“Chúng mày đánh ở đâu?”. Tôi bảo: “Chúng tôi đánh sân hay
Licn Khương!”. ‘Thật thế à, thế đánh bằng cách nào?”. Nghe tôi
kể lại hai ỗng chưa tin. Khi họp tiểu đoàn rút kinh nghiệm, anh
Ba Thông nói: “Các đồng chí đánh như thế là tốt, các anh cần
học tập và phát huy!
*
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Ngày hôm sau, tôi mời anh Đệ đi Đà Lạt cũng muốn anh
thăm lại những trận địa cũ ở thành phố cao nguyên tiện thể nhờ
anh kể cho tôi đôi điều mà lịch sử địa phương chưa ghi chép
nhưng anh bận việc. Hôm sau nữa, anh có việc lcn thăm con gái
ở trường nội trú, tôi không bỏ lỡ cơ hội cùng anh đến thăm một
vài nơi. Từ trcn đồi Cảnh sát dã chiến, chúng tôi quan sát gần
như toàn bộ thành phố Đà Lạt.
“Hồi tôi mới vào đây, Đà Lạt không phải như bây giờ. Anh
thấy đấy, từ trung tâm thành phố đi ra hàng chục cây số là đồi
trọc. Có những nơi như phía bắc Trường Võ Bị, địch ủi trọc cả
đồi, chúng tôi gọi luôn là đồi Đất Đỏ. IIồi đấy, tại đây xảy ra
đánh lớn, báo chí miền Bắc nói ta đã đánh vào đồi Đất Đỏ,
nhưng bọn địch có biết mô tê gì. Cũng thế, ở Da Thành, trcn cây
Số 6, có một ngọn đồi tròn như bát úp, cỏ tranh mọc tốt um,
trông xa như một chiếc dù. Chúng tôi đặt tên là Đồi Dù. Khi mất
liên lạc, chúng tôi dặn anh em cứ về Đồi Dù gặp nhau. Bọn địch
không cách chi mà biết được.
- Trận đầu ticn của anh ở Đà Lạt là trận nào?
- Tôi vào Tuycn Đức- Đà Lạt từ năm 1965. Trận đầu của tôi
là Irận đánh đặc công vào sân bay Cam Ly. I Iồi chiến đấu ở Lào,
tôi là lính bộ binh. Chẳng giấu gì anh, tôi bắn súng quả có một
không hai. IIồi còn huấn luyộn tôi bắn phát nào, trúng vòng
mười phát đó, nhiều người bảo tôi. bắn giỏi chí có vào chiến
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trường sớm. Nhưng qua Lào, tôi chỉ tham gia có một trận, vào
đây, tôi mới thực sự trở thành lính đặc công. I lôm mới vào, đồng
chí Đức và đồng chí Ngộ có dìu dắt tôi đi chuẩn bị chiến trường
một đôi lần. Từ tiểu đội trưởng, lcn dại đội rồi tiẻu đoàn phó.
Bấy giờ nhiệm vụ trcn giao như vậy, tôi phải đi.
“Ilôm đó, khoảng cuối tháng 2-1969, tôi được trcn giao
chuán bị chicn trường dc đánh vào sân bay Cam Ly vào đầu
tháng ba. Cam Ly là một sân bay quân sự lớn ờ cửa ngõ phía tây
Đà I/ậ{. Cam Ly là nơi duy nhất địch dổ quân đổ chặn đứng quân
giải phóng lừ núi Bà về hoặc từ Tà Nung lcn. Trcn sân bay có
nhiều máy bay, tôi không nhớ rõ có lúc đém dược hàng chục
chiếc nhưng tôi để ý đến ba chiếc c 130, L I9 và C47 là những
máy bay thường trực chiến đấu. Iìôn trái sân bay là một bãi xc
quân sự khoảng 20 chiếc. Một kho xăng dự trữ rất lớn. Không
quân và bộ binh có cả trăm tôn. Với lực lượng lớn như vậy
nhưng địch vẫn rất cẩn trọng. Bao bọc sân bay là 24 lớp hàng rào
kẽm gai các loại. Ngoài đòn pha quét licn tục, dịch còn bố trí
canh gác. đi tuần thường xuyên với chó béc-gic.
Nhận nhiệm vụ tôi rất tự tin. Chuẩn bị đánh vào sân bay
Cam Ly là rất căng, bẩt buộc phái bò, vượt qua hai mẩy lớp rào,
lại qua hai dường băng, chuẩn bị kho dạn, kho xăng, khu chi
huy, máy bay. Hôm dó vào chuẩn bị tôi ở trần, mặc quần cộc,
khoác một lấm dù, đang bò thì thấy mộl tốp lính đi luần, có 2 con
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chó bcc-giê. Tôi thấy kiểu này thì không chạy được rồi. chạy ra
không được mà chạy vào cũng không được, đành phải nằm. Khi
chó bcc-gic đến, tôi đã kịp kéo tấm dù đắp lcn người, nằm nín
thở như chết. Con chó ngoạm vào vai lôi. tôi vẫn không động
dậy. chẳng hiểu vì sao mà nó nhá ra và bỏ đi. 'loi nghĩ hay thịt da
tôi không đúng với mùi mà dịch huấn luyện cho loại chó này?
Thực ra, tôi ờ rừng nhiều, chó rất bcn hơi. Có lần tôi di chuấn bị
cho trận đánh vào trường chính trị, cứ đốn gần hàng rào là chó
sủa, nàm xuống thì chúng im, dậy di chúng lại sủa. rức quá, tôi
đi mạnh, nó khỗng sủa nữa. Biết thói quen của nó lần sau tôi cứ
di íhậl mạnh.
Mặc dù dã chuẩn bị xong, tôi vẫn ra dẫn anh cm vào trinh
sát lần nữa, sau khi dã đàm bảo chắc thắng, chúng tôi mới về báo
cáo cho cấp trcn.
'1’ôi cũng không ngờ trận đánh đó thắng lợi quá mức tưởng
tượng. Chúng tồi hắn cháy 7 máy bav. 'l oàn bộ xc quân sự giặc
dùng đi càn gồm 15 chiếc chúng tôi phá hủy hết. Trước khi rút
lui, (chỉ đánh trong vòng 30 phút) chúng tôi cho phá kho đạn và
kho xăng đổ triệt ticu mầm mong càn quct của chúng. Không
ngờ kho đạn nổ đến hai ngày. Dân Dà Lạt lco lcn gác xcm, vồ tay
hoan hỗ.
*
Tôi ngủ lại nhà anh hùng Ngô Xuân Độ một đcm. Mỗi khi
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thức giấc, anh lại kổ cho tôi nghe một vài kỷ niệm. Anh bảo khi
anh vào miền Nam, cái khó ban đầu là chiến trường mới lạ, mình
chưa quen. Anh ở Lào 3 năm nhưng chỉ mới đánh một trận phục
kích; vào đây lại chủ yếu đánh điểm, đánh thọc sâu vào lòng
địch, vào sân bay, kho tàng, vào đồn bốt; đánh giao thông cũng
có, nhưng ít. Đánh điểm, đồn bốt yêu cầu phải kiên trì, phải
quyết tâm, chuẩn bị thật kỹ, như các cụ thường nói là “mắt thấy,
tay sờ” thì mới chính xác. Đánh vào trong, nếu không có sự
chuẩn xác thì dỗ bị tiêu diệt, mình vào trong rồi thì nó bao vây,
nó đánh. Lực lượng mình thường ít, một tổ, một tiếu đội, một
trung đội mà đánh cả đại đội, cả tiểu đoàn địch. Ví dụ như trận
chúng tôi tổ chức một trận đánh của C5 vào đồn Kim Phát, chỉ
một trung đội, chia làm 2 mũi, chúng tôi đã diệt 120 tcn dịch mà
ta chỉ bị thương 1 người.
- Trong suốt thời gian chiến đấu, anh bị thương lần nào
không?
- Có, và lần đó tôi bị bắn thủng bụng ngay giữa trận chiến
đẩu.
- Đó là trận đồi Cảnh sát dã chiến hay Trường Chiến tranh
Chính trị?
- Không phải, trận đánh lcn đồi Đa Thành cơ.
Hôm ấy là 5-3-1968, trcn giao cho tôi đi chuẩn bị đánh đồi
Da Thành. Chúng tôi phải vượt qua Da Phú, sang một cái đồi đổ
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sang đồ! bên kia. Theo hợp đồng chiến dấu là 1 giờ sáng, và phải
ưu tiên cho lồng bộ dánh vào sân bay lúc 1 giờ 5 phút. Khi chúng
tôi cẳt hàng rào xong, vào hết bên Irong rồi, nhưng phía sân bay
chưa nố sủng, Tôi hảo anh em bình tĩnh ngồi chờ, còn tôi bò ra
kco thẳng dây thép gai lại đố Iránh bọn địch di tuần phái hiện.
Khi phía sân bay vừa nỏ súng, tôi gio đồng hồ ra xcm thì một
tiếu đội địch đi tuần qua, chúng dánh vào tố cảnh giới và bắn về
phía íôi. loi bị bắn xuyên qua bụng. Đổ anh cm khỏi hoang
mang, tôi dùng tay giữ iấy vét thương, chạy vào bảo anh cm hãy
khẩn trương đảnh vảo trong. Đánh xong, lúc ra. thấy hoa mắt,
tôi mới bânu vểt thương. Anh em cáng tôi qua đồi bôn kia vì tôi
mất máu nhiều quả, mắt hoa không còn thấy gì.
- Ở Đà I .ạt, trận nào cùa anh ỉà đáng ghi nhớ nhất?
Ánh Dộ! ử tốn trả lời:
- Dó ỉà ưận đánh vào trường Chiến tranh Chính trị. Sở dĩ
chùng tôi đánh trận này, ngoài nhiệm vụ của trcn giao mà còn do
trước đó bọn dịch đi càn lcn Lạc Dương, chúng không làm gì nối
ta, nhưng chúng lấy dược quần áo, tăng dù anh cm giấu trong bụi
rậm, dặc biệt là quẩn áo và đồ dùng của chị cm, chúng dưa về rcu
rao ià dã diệt hết Việi cộng, từ nay chúng không còn phải lo nghĩ
gì nữa,
Anh Ba 'Phỏng, bấy ui ở là phó chỉ huy tiền phương B, gọi
tôi lên bảo: “I íiện nay địch đang bung ra lực lượng lớn càn quct
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vào hậu cứ và các khu vực dóng quân của vùng uiài phóng, dể
phối hợp với toàn miền cỏ chiến trường hoạt dộng, đổng chí
phải chuẩn bị sâu vào giữa thành phố mà cụ thể là Trường Chiến
tranh Chính trị hay như người ta gọi là Trường Chiến tranh lâm
lý. Dồng chí phái biết dày là trường đào tạo toàn sĩ quan từ cấp
úy cho đến cấp tá trcn 500 tôn cho toàn chiến trường miền
Nam”.
Sau khi nhận lệnh, tôi tô chức một tồ gồm 4 dồnụ chí. Vì
đoạn đường từ rừng vào thành phố tương đổi xa, nôn chúng tôi
thường di từ 2 đến 3 giờ chiều. Khi đi, chúng tôi trang bị 3 khẩu
AK, còn tôi mang khấu súng ngắn. Ra đến đồi trọc, chúng tôi
quan sát từ đây qua một cánh dồng đến khu vực của dân và thấy
rằng khi nào dân di làm về chúng tôi mới tiếp cận được. Khi tới
ấp Đa Phú, chúng tôi phải vượt qua một đường nhựa, tới một
thung lũng hai bcn dân ở, giừa ià vườn trồng la ghim, súplơ, còn
phía giáp với Trường Sĩ quan Chính trị ngưòrị ta trồng alisô. Từ
khu nhà dân đến vườn trống trải quá, mà đòn pha. đèn diện rọi
liên tục. Đi cũng không dược, cúi cũne không được mà phía
trước là khu gia binh, nuôi rất nhiều chó. Khi chúng tôi bò. bóng
điện soi sáng thì chó sủa, lôi phải nằm im để chó khỏi sủa, nhưng
nằm mãi thế thì trời sáng mấl. Chúng tôi thử bò lần nữa, chó
càng sủa tợn, chúng tòi dành phái rút lui vè vị trí cùa minh ờ
trong dồi. Bốn anh cm hội ý với nhau, phải làm quen dé chó khỏi
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sủa, muốn vậy phải đi ra đi vào nhiều lần và như thế dễ bị lộ. Anh
cm quyết định trốn vào cái am ở Mả Thánh. Kc hoạch của chúng
tôi là chuẩn bị chiến trường khoảng 3 ngày. Lương thực gồm
mồi người mội lon gạo, dem ngâm nước, phơi sc rồi rang lcn, bỏ
vào ổng Guygô.
Tối thứ hai, chúng tôi vào đến gần khu gia binh, chúng tôi
bắt dầu thử mọi động tác. Ilễ đi bình thường, hay bò, phát hiện
dược thì chó vẫn sủa. Tôi thử đi mạnh như thổ người quen, thì nó
không sủa nữa. Biết được quy luật này chúng tôi cứ khom
người, đi mạnh, con chó lùi dần. Đcm thứ ba thì chúng tôi vào
được sát hàng rào, Theo chi định của trên, chúng tôi sẽ đánh từ
hướng Dông-Bắc về hướng rây Nam. Ncu ihuận lợi thì 2, còn
không thì 3 mũi. I làng rào của địch cách nhau 3 mct một. có điện
chiếu sáng và chiến hào chạy vòng quanh, một quãng lại cỏ một
lô cốt chính và một hàm chiến đấu. Vừa mới tới hàng rào thì xc
lính di tuần qua. May quá. có vườn atisô, chúng tôi ngồi thu vào
tán lá. Khi chúng đi khuất rồi tôi lại hò vào. Bò được 2 hàng rào
lại thẩy môt xc học thcp đi tuần, chúng tôi lại nằm rạp xuồng chờ
nó đi qua rồi mới vượt hàng rào tiếp theo và chuẩn bị xong mũi
thứ nhất.
Mũi thứ hai. chúng tôi định chuẩn bị Ihco đường nhựa đi
ihằng lèn tòa nhà 2 tầng, Ilai bôn nhà ỉà hàng rào có lính gác và
một cái cống. Mới dầu chúng tòi định luồn qua cống này. sau
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thấy nó dài, lỡ chui vào giữa mà bị đổ nước thỉ chét Tôi quyết
định đi xuống phía dưới, cách xa đó khoảng 15 dcn 20 mét. Do
là hướng Nam, hơi dốc. nếu mình ở dưới sc bị trên bẳn xuống rất
khó tránh. Mũi nảy tôi cho đánh lạt trở xuống, cỏn mũi thứ nhất
làm mũi thọc sâu. Sau khi nắm chẳc nhà chỉ huy, khu nhà lính,
các ỉô cốt bố phòng, chiến hào, bao nhiêu lớp rào, đòn pha bôn
ngoài rôi lính gác ra sao, chúng tôi về ỉcn sơ đồ báo cảo với cấp
trcn. Thấy sự chuẩn bị của chứnG. tôi như thế ỉà chu đáo, hoàn
chỉnh. Dồng chí chí huy cho chủng tôi ỉựa chọn lực íượntì và
binh hỏa.
Lính tiổu đoàn của chúng lồi thì ít, Đại dội dặc cồng cQna
không đủ, tôi dề nghị chọn một mũi của C5 thuộc néu đoàn 810
và một mũi của Đại đội C6 thuộc tiểu đoàn 860. Mồi mũi, chung
tôi chia làm 3 lổ. mỗi lô 4 dồng chí. Mũi chính chúng tỏi dùng
một khẩu B40 và một kháu B 4Ỉ. Một tổ chọn thủ pháo vả ÁK.
Hai tổ đi sau. 4 anh cm, ba khầu AK. một khẩu B40. và tổ cuối
cùng, 3 AK, một B4Ỉ. Thủ pháo, mỗi người một ký trờ icn vả
không dược dùng AK nhiều. Qua dề nghị binh hỏa lực như vậy,
cấp trcn nhất trí. Tôi lập một sa bàn. iấy cây cối làm một Irận địa
giả, chăng dây ỉảm chiến hào cho anh em tập, Sau khi đảm bảo
chắc thắng, cấp trcn cho chúng tôi đánh vào 12 giờ (lức giờG).
Vào trận đánh, tôi vừa là chi huy. vừa tham gia vào mũi
thọc sâu. Sau khi cắi rào xong, tôi dẫn tố thọc sâu gồm tôi, dồng

42

6 Ú Ĩ K V - L Ẻ CÔNC
chí Côi, đồng chí Thiện và dồng chí Cân (17 tuổi què Thanh
Hóa) tham gia trận đầu vào canh giữ mỗi người một cứa. Ở cửa
chính, nơi vicn đại tá làm việc, bộ quần áo dài và khẩu súng ngắn
treo trcn tường. Tôi bố trí đồng chí Thiện kẹp khẩu AK vào
người, ghim vào dấy dổ giữ đảm bảo bí mật cho các tổ vào hết,
Không may. lúc quan sát quay qua quay lại, dồng chí Thiện đổ
súng chạm vào tường “cộp”, tuy khõ nhưng vicn đại tá cũng
đứng dậy ngó, không thấy động tĩnh gì nó ngồi lại viết. Theo dõi
kỹ, lôi thấy nó viết thèm 1 phút nữa rồi đứng dậy. mặc quần áo.
thắt khẩu Coll vào, mở cửa ra. Không may cho nó, giờ G dã đến,
tôi nổ súng vào nó phát lộnh luôn. Tổ thọc sàu của đồng chí Côi
dùng thủ pháo ncm vào nhà. dánh xuống hầm ngầm. Khi mũi
thứ nhất đồng loạt nổ súng, thi mũi thứ hai cũng vào hết hàng rào
và nổ súng luôn. Tổ một đánh vào sở chỉ huy không cho dịch 1ÌCIÌ
lạc với nhau và chỉ huy xuống các dại dội, cắt liên lạc rồi phát
triển tuyến phía trước, bắt licn lạc mũi bcn kia. Tổ 2 dánh bèn
trái xuống lô cốt bôn sân bóng, rồi đánh ra cổng làm nhiệm vụ
phòng ngự tại cổng dc ngăn chặn địch vào phía cổng. Tố ba dánh
tay phải vào khu nhà lính, đánh dọc theo chiến hào, bắt licn lạc
với mũi bèn.
Trong khi tố 1 phát triển về phía trước thì dồng chí Cân, cậu
lính trỏ nhất, tham gia trận đầu bị một tcn dịch to lởn lao ra ốm
ngang người, đò xuống. Cân không sao thoát khỏi tcn dịch đành
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phải kêu:
- ơ i anh Dộ ơi, anh Dệ ơ i!
Tôi quay lại hỏi:
- Cái gì đó?
- Thằng lính đang dò lên cm.
Chỗ hầm ngầm này không thấy gì, tòi rờ thì nắm dược một
cái đầu hói: “Phải dầu mày đâv không?”. Cân bảo: “Không”.
Tôi liền dí khẩu súng ngắn vào đầu tcn dịch cho một phát giải
thoái cho Cân đổ tiếp tục tiến lcn.
Do chúng tôi phá dược sở chỉ huy. ncn bọn địch chỉ còn liên
lạc giữa các lô cốt với nhau lại chỉ nghe độc mỗi thủ pháo ncn
chúng lầm: “Việt Cộng pháo kích đấy. nhanh chóng xuống hầm
đi!”. Dịch chui xuống hầm, xuốiig gầm bàn, chúng tôi dùng thủ
pháo ticu diệt. Khi chúng biết được bộ binh của mình đánh thì
không còn bao nhicu nữa đè mà nô súng. Khi chúng tôi chuẩn bị
rút ra thì không ngờ còn một hầm ngầm của địch bcn cạnh lô cốt
phía sân bóng sót lại. chúng dùng khẩu trung licn bắn về phía
chúng tôi, đạn đỏ lừ. Tôi hỏi anh em còn thủ pháo không, ai cũng
báo hết. Tôi kịp thời túm được cổ áo của đồng chí bắn B40, hỏi:
“Còn không?”. “Còn”, Vừa may, dịch nhá cửa ra thì anh cm bắn
một phát B40 vào chỗ đó và tịt luôn.
Khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ về nơi tập kết thì thiếu
một người, chúng tôi phải quay lại tìm nhưng không thấy. Tìm
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đến 2 giờ sáng, tôi nghĩ, giờ ncu mình không khẩn trương ra mà
địch phát hiộn dược, chúng cho quân ra bọc phía sau, khi ấy phái
mở đường máu sẽ tổn thất lớn. Tôi đồ nghị anh cm kicm tra một
lần cuối cùng rồi rút, thì biết do ta nổ thủ pháo vào tòa nhà hai
tầng không sập. gạch đổ làm một đồng chí bị thương đã rút ra
trước, bấy giờ chúng tôi mới ycn tâm rút quân.
*
Lại nói về Trường Cảnh sát cơ bản.
Sau gần 30 năm (từ trận đánh 12-1969), anh hùng Ngô
Xuân Đệ lại có mặt trcn ngọn dồi gần như cao nhất thành pho Đà
Lạt, kể cho chúng tôi nghe về công tác chuẩn bị của anh. Anh
bảo đây là trường Cảnh Sát lớn nhất miền Nam. Trường được bố
phòng kicn cố, có lực lượng bào vệ gần một đại đội. Lúc chúng
tòi đánh lần 2 còn có 4 đại đội thiếu sinh quân. Hây giờ nhìn
xuống vườn tược như thế, nhưng trước dây toàn mìn Claymo.
Chỗ suối kia về mùa mưa thì chảy nhiều, còn mùa khô thì chày ít
thôi. Cơ man các cành cây ngang bờ suối địch gài mìn. anh đi
không biết nâng cành cây lcn mìn nổ chết ngay. Thường khi vào
gặp mìn Claymo. chúng tôi tháo kíp đố ra ngoài, phòng khi địch
phát hiện được bấm mìn nổ thì nổ mỗi kíp; sau khi ra, chúng tôi
lắp kíp lại như cũ. Còn lựu đạn, địch lại gài ốp vào cọc sắt có dây.
nếu mình đi không khéo đá phải hay đụng vào, dây tuột, lựu đạn
sẽ nổ, chính dồng chí Côi một lần vướng phải lựu đạn khi đã ra
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khỏi nơi chuẩn bị đã hy sinh. Khi phát hiện lựu đạn, chúng tôi
khóa chốt an toàn xuống, khi ra lại mở chốt an loàn ra đổ sáng
hôm sau địch đi luần không phát hiện được. Khi đi đánh, chúng
lôi cũng làm như vậy. ricng mìn định hướng, chúng tôi xoay qua
hướng khác.
Việc cắt hàng rào cùng rất khó, hàng rào rất căng, chôn
xuống đất. Chúng tôi cắt xong rồi bỏ ra, khi địch soi đòn pha,
chúng tôi buông xuống và cúi mặt. Dồi cao như thế nhưng trọc
lùi lụi. Toàn bộ chúng tôi mặc quần lót, nhuộm theo màu đất,
nếu chỗ dất dỏ. thì cứ anh đi sau thấy anh di trước có chỗ trăng
trắng lại lấy một nắm dất bôi lcn. cứ anh nọ làm cho anh kia. đc
lừng người mội vào đốn nơi. Trận tập kích này, chúng tôi tiến
công 3 hướng. Dại dội 5 cúa Tiểu doàn 810 do tôi chỉ huy làm
nhiệm vụ thọc sâu đánh vào trung tâm. Tôi dẫn dắt anh cm luồn
qua các lớp rào, cm sát mục tiêu đánh trúng, đánh mạnh ngay từ
loạt đạn dầu. Chúng tôi phát triển nhanh, tiến còng licn tục làm
địch bất ngờ không kịp trở tay. Các đại đội bộ binh và đội biệt
động 854B phoi hợp, có cơ hội phát triển ticu diệt địch. Sau hơn
30 phút chiến đấu, chúng tôi đã hoàn toàn làm chủ trận địa, đánh
sập 16 lỗ cốt, phá hủy 3 dãy nhà lính và hàng chục công sự chiến
đấu của dịch.
Nói thật với anh tôi cũng tự hào, với quyết tâm của tôi, chỗ
nào tôi cũng chuẩn bị được. Như trong Dà Lạt, từ lãnh địa Dức
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Iìà, đồn Bào An. tiếu khu Dà Lạt. dinh Tỉnh Trướng, sân bay
Cam Ly, đèn Đa Thành, đồi Dẩt Đỏ, Trường Cảnh sát Dã chiến,
Trưcmg Chiến tranh Chính trị... chúng tôi đánh đâu thắng đó.
Trận lãnh địa Đức Bà, dù địch bao vày, bắn lựu đạn cay, chúng
tôi phải dùng khăn mặt dấp nước chống đỡ, ăn gạo rang, bám trụ
một đèm, một ngày. Dịch cho máy bay gọi hàng, chúng tôi cũng
không sợ, chờ tối hôm sau, treo cờ rồi mới rút lui. I lay trận Dam
Pao, địch làm một thùng dầu bỏ giè vào đốt ngay hướng chúng
tôi đã chuẩn bị. Tôi phải bò vào, bò ra hai, ba lần, bổc cát dập lửa
mà dịch không nghi ngờ để cho quân ta vào. Trận đó chúng tôi
chỉ đánh trong 5 phút.
Tôi được phong anh hùng khi tôi dang trong đợt đánh TK ở
Đà Lạt. Sau dó tôi được điều về 1114 đc đi học đào tạo lớp cán bộ
trung cao cấp. Sau ba tháng học, trcn điều tôi về Bộ Chỉ IIuy
Miền, đưa sang phòng tác chiến. Dược 2 tuần, tôi điộn về Quân
khu 6, báo cáo với đồng chí Năm Ngà, lúc đó là Tư lộnh trưởng:
“Tôi sống, chiến đấu với anh cm ở Tuyên Dức quen rồi, tôi
không thích ờ ca quan mà nhớ đơn vị lắm, tôi vẫn quyết tâm về
đơn vị chiến đấu”. MỘI tuần sau, anh Năm Ngà lcn Miền họp.
Tôi sang xin, anh Năm Ngà nói: “Bây giờ Miền điều về dây, thì
phải ở trên này”. Tồi bảo: “Báo cáo Tư lệnh, cm quen với chiến
trường, quen với chiến đấu, nhớ đơn vị chứ không phải cm như
thế nào mà không thích ở chỗ này”. Tư lệnh bảo: “Ờ, suy nghĩ
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cho kỹ di, mai tớ diện sang”. Nhung tối anh điện ngay: “Như
vậy là tôi đã có ý kiến với Bộ Chi [Iuy Miền rồi. Miền nói, rất
hiếm những đồng chí đang ớ dơn vị chiến đấu khó khăn gian khổ
như thế giờ về Miền lại khòng ớ mà lại đòi về chiến trường đổ
chiến đấu với anh em”. Và anh bảo tòi mai sang dc cùng về với
anh. Thế là tôi tiếp tục đi về Tuycn Đức chiến đấu cho đến năm
1975.
Giai doạn chiến đấu hào hùng đã qua, anh Độ trớ về quc
hương tiếp tục ứ lại quân ngũ làm cán bộ tiểu doàn bảo vệ đê
bicn. Mười lăm năm trước chiến dấu hào hùng, mười lăm năm
sau kicn cường bào vộ sản xuất và bình yên cuộc sống, cuộc đời
người anh hùng chưa hề ngơi nghỉ.
Chị vợ nói: Khi anh Đệ được nghi hưu lại là lúc anh lao
động nhiều nhai. Xã nhà có một khu mộ liệt sĩ, thiếu người trông
coi, thế là anh xin ra ỉàm chòi ử lại chăm sóc. trồng hoa, cây
cảnh. Từ ngày có anh, khu mộ luôn luôn đầy đù hương khói, và
vườn cây trong nghĩa trang luôn xanh tốt. Năm 1995. nhân vào
dự kỷ niệm 20 năm giải phóng miền Nam, phần vì đồng đội cũ
mời ở lại. phần vì gắn bó máu thịt với chiến trường cũ, anh hùng
Ngô Xuân Độ quyết định chọn Lâm Dồng làm quc hương thứ
hai.
Anh Dộ bây giờ vẫn sống trong ngôi nhà cũ của I luyện dội
cấp, tuy hư hỏng nhiều nhung anh bảo: “Van còn tốt chán!”.
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Diện tích đất khai phá của anh có bị thu hẹp lại với lv do “phải
chia ra cấp cho các cán bộ chưa có đất làm nhà”. Tuy còn vài
trăm mét vuông đất làm vườn nhưng anh suốt ngày chăm chỉ
biển nó thảnh những chùm cà phê chín đỏ. Anh bảo: “Tôi không
bao giờ nghĩ tới là chúng tôi làm nhiệm vụ của Đảng và Nhà
nước giao cho đến mức được Đảng và Nhà nước tuyên dương
anh hùng, 'loi lúc nào cũng nghĩ là vì trách nhiệm của người
đảng viên, Bản íhân mình tham uia trong cuộc kháng chiến
chống đế quốc, là người đi sau. nối tiếp cha anh trong kháng
chiến chổng Pháp, ncn tôi nghĩ rằng mình ‘'sống dũng cảm. chết
vẻ vang” và dã di là kiên quyết chiến dấu. Sau khi được phong
anh hùng, tôi vừa phấn khởi nhưng cũng suy nghĩ phải làm như
thế nào đổ giữ được vị trí mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.
Không bao giờ tôi rụt rè, thoái hóa biến chất. Khi chưa được
tuyên dương tôi cũng hoàn thành nhiộm vụ, mà được tuyên
dương rồi lôi lại càng tích cực chiến đấu và chuẩn bị chiến

trường một cách hoàn thiện. Bày giờ hòa bình rồi, tôi vẫn phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ mới”.
Chia tay anh, tôi vẫn nhó mãi con người tuy đã luống tuổi
rồi Irông vẫn trẻ như thanh nicn, vẫn nhanh nhẹn, hoạt bát, cởi
mở. Tôi cảm tưởng anh không chỉ là một anh hùng đặc công mà
còn là một người anh hùng giữa dời thường.

49

'TẦtìê thức
gười chiến sĩ giao bưu dã hy sinh rất anh dũng,
ngoan cường tại chiến trường Tuyên Đức, nhưng
dòng tôn anh không được “khắc vào đá núi” vì hơn
20 năm sau giải phóng vần chưa ai tìm được tên thật cho anh,
ngay cả quê quán, cha mẹ họ hàng người thân và nơi chôn anh
cũng đã bị mất dấu vết.
Nhận được tin này từ ông Nguyễn Đức Thuận, cán bộ công
đoàn Bưu diện Lâm Đồng, tôi liền tìm đến người đồng đội duy
nhất còn sống sót nay đã nghỉ hưu tại Đà Lạt của liệt sĩ giao bưu
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trên, ông Nguyễn Hữu I lào để tìm hiểu thêm.
Ông Hào, người thấp đậm, hồi trỏ chắc ông cũng nhanh
nhẹn nhưng bây giờ trông ông lờ đờ như người thiếu ngủ. Quả là
ÔRg cũng đã dằn vặt suy nghĩ nhiều về đồng dội, nhất là người
liệt sĩ giao bưu của đơn vị ông. Anh tên gì? Quê hương anh ở
đâu? Ai là người thân sinh ra anh? Ông I lào đã nhớ lại rất kỳ cả
trước và khi người giao bưu này về đơn vị nhưng không một chi
tiết nào trả lời câu hỏi trcn.
Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ có
biết bao người chiến sĩ giao licn, giao bưu hy sinh dã được viết
lên những bản anh hùng ca như anh Kim Đồng, chú bé Lượm...
nhưng cũng có biết bao người ngã xuống không tên tuổi.
Ông Hào kể: Vào năm 1968, sau cuộc tổng tiến công và nổi
dậy Tết Mậu Thân, bọn địch đicn cuồng đánh phá khắp nơi, “chà
đi xát lại”. Ở Đà Lạt, sau Tốt Mậu Thân, “ta gặp nhiều khó khăn:
toàn bộ lực lượng bộc lộ hết, địch truy bắt, một số bị tù, một số bị
đổi vùng. Cán bộ các đội công tác không vào được thị xã”. Bấy
giờ ông Mào thuộc Trạm giao bưu T371 đóng ở Núi Voi. Đố tiếp
tục giữ đường licn lạc vào lòng địch, Thị ủy tăng cường cho
trạm một số liên lạc viên rất trẻ, trong đó có một chú bc tuổi cỡ
14, 15. Đổ giữ bí mật, Trạm chỉ (ỉược biết tôn anh la là Nguyễn
Văn Vạn. người Bình Định, ngoài ra không biết gì nữa.
Cậu Vạn người bc nhưng nhanh nhẹn. Cậu có nước da
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ngăm ngăm, trán gồ, ù lì, ít nói, quê cậu ở một vùng giáp ranh,
hàng ngày bom đạn làn phá ác liệt. Cậu vào Đà Lạt làm thuê,
chăn bò dàn cho một ông chủ ở Trại Hầm (ông chủ này sau giải
phóng không còn ở đây nữa). Màng ngày đưa bò lcn núi, cậu
dược gặp gỡ tiếp xúc với bộ đội giải phóng, lâu ngày thành quen
thân và cậu đã xin các anh di theo đổ phục vụ cách mạng. Sau
này, những người dìu dắt cậu chắc cũng dã hy sinh hết. Cậu chỉ
kể cho ông I ỉào có bấy nhicu, còn có kế cho đồng đội khác nhiều
hơn không thì ông Ilào không biết. Nếu có kổ thì họ cũng hy
sinh hết rồi...
Người con này chịu thương, chịu khó; bàn tính chất phác
hiền lành, ycu quý đồng đội, mọi đợt công tác, anh đều hoàn
thành nhiệm vụ. I)u nhiều lần gặp địch, anh dã chống trả quyết
liệt, bảo vệ an toàn tuyệt đối tài liệu của Dàng, không dổ lọt vào
tay quàn thủ. Sau mỗi đựl công tác anh còn tranh thù vào rừng
hái rau, xuống suối bắt cua, bắt cá góp phần cải thiện bừa ăn cho
thương binh trạm xá Thị ủy.
Thế rồi, vào ngày 20-11-1970, ông I lào ngậm ngùi kể:
-

Chúng tôi dược nhận nhiệm vụ vận chuycn công văn và

dưa đoàn cán bộ lãnh đạo cúa Thị ủy từ trạm T371 (khu căn cứ
Thị ùy Suối Cát ) đến trạm T372 (khu Tam giác) thuộc xã Xuân
Thọ. Bàn giao xong, tôi và đồng chí Vạn trớ về thì trời tối, anh
cm chúng tôi nghỉ lại trong rừng để sáng sớm mai di tiếp. Chúng
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tôi vừa mới đến khu vực Dồi Bù thì gặp ngay Trung đội 302 lính
ngụy khct tiếng tàn ác, chúng ngụy trang mặc áo bộ đội, mang
súng AK, đội mũ tai bco, vai khoác ba lô của quân giải phóng.
Chúng tôi bán tính, bán nghi, chưa kịp hỏi mật khẩu thì dịch đã
bắn xối xả vào chúng tôi. Tôi và Vạn lăn ra mỗi người một phía
cùng hiộp lực chống trả. Bọn địch nhiều lần xông lcn siết chật
vòng vây hòng bắt sống chúng tôi. Với khẩu K50, Vạn đã trườn
lên chống trả quyết liệt yếm trợ đổ tôi mang công văn tài liệu cắt
rừng về đơn vị. Khi bọn địch sắp rút thi Vạn trúng đạn. Tôi còn
thấy anh lảo đảo rồi ngã gục. Đơn vị đến nhưng không cứu được
anh. Chúng tôi chôn cất anh ở cạnh một bụi sim, dưới rặng thông
già. Chiến tranh ngàv càng ác liệt, địch thường phục kích đường
giao liên, chúng tôi ít có dịp đến thăm phần mộ của Vạn. Những
năm sau đó giao bưu hy sinh nhiều. Chỉ lính ở Dà Lạt, Lâm
Đồng từ 1970-1975 đã có 55 giao bưu hy sinh. Ác liệt như thế
tôi đâu có kịp hỏi rõ tông tích của Vạn.
Ngày chiến thắng trở vồ, ông Ilào đã báo với phòng
Thương binh Xã hội thành phố về những người thuộc đơn vị ỗng
hy sinh để Nhà nước cấp Bằng liệt sĩ, và báo tử cho thân nhân.
Riêng Nguyễn Văn Vạn, ông Hào đã đến cơ quan Thị ủy cũ để
tìm lý lịch gốc, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn mấy dòng trcn mà thôi.
Ôi! Nguyễn Văn Vạn, một cái tcn đồng đội dặt cho anh. Ôi! Có
thể nào những người bạn, những người đồng chí biết tên thật của

53

ĩn n ơ THức
anh đã hy sinh hết. Có lỗ nào bố mẹ anh, người thân của anh
cũng không còn.
Không thể để con người có thật ấy chỉ có mỗi cái tcn hiệu
Nguyễn Văn Yạn mà chẳng ai biết đó là ai? Bao năm rồi điều đó
day dứt mãi trong tâm ông I lào. Người đội trưởng T371 đã nghỉ
hưu. Có đến hàng trăm lần ông đến chỗ Đồi Bù nơi Vạn đã hy
sinh. Bây giờ người ta lại trồng thông phủ kín, chẳng còn đoán
biết được mộ anh ở chỗ nào? Thời gian cứ qua đi, qua đi. Ông
Mào đã chờ, ông chờ dù chỉ một người họ hàng đến hỏi Vạn là
ông lập tức họp tác đổ tìm cho được mộ của anh và trút bầu tâm
sự về người đồng chí đã hy sinh.
Nhưng đã hơn 20 năm trôi qua, lòng ông I lào như lửa đốt.
Ngộ nhỡ mình có mệnh hộ gì mà phải ra đi thì coi như Vạn đã
không có ở trcn đời, phải tìm cho được mộ anh rồi mới nói đến
tìm tông tích cho anh.
Đà Lạt thanh bình. Bầu trời trong xanh, sâu thẳm đến vô
cùng. Những rặng thông, những đồi cỏ rung rinh cười trong
nắng mới. Đoàn xe của Bưu điện tỉnh Lâm Đồng một lần nữa lại
lặng lẽ tiến về phía Đồi Bù để ông I lào cố nhớ mà xác định vị trí
nơi chôn đồng chí Vạn. Trên đoạn cỏ săng này chính là lối ông
cùng đồng chí Vạn chọn đổ băng về trạm. Đây, chính chỗ này
đây bọn địch phục kích. Lúc ấy, chính Vạn đã nói: “Anh I lào ơi,
hình như bộ đội giải phóng?”. “Không hẳn đâu, khéo bọn địch
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trá hình!” chính đoạn này chúng tôi bị dịch bất ngờ nổ súng. Ông
Hào đập tay vào trán dăm chiêu. Ở đây hồi ấy còn có mấy cây
thông cao vút Phải rồi, vùng này; nhất định vùng này, bởi khi
anh em đào huyệt để chôn Vạn, tôi có ngước nhìn lcn và ước
khoảng dốc kia lới dây chừng 15 mct.
Những n^ưòi di tìm mộ đã dào. họ đảo hết vị trí này đến vị
trí khác. Quả thực họ cũng đă thấm vào máu nỗi thao thức dồng
đội của ỏng Ilào. Vạn chi còn một chút xương ở nơi này nữa
thôi, phải cổ tim cho được.
- Thấy rồi!
Mấy người cồm xcng kều lên khi đào phải tấm vải tăng và
biểt ngay lả dùng dể mai táng chiến sĩ hy sinh. Và thế là họ đã
tìm dược hài cốt người chiến sĩ giao bưu Nguyễn Văn Vạn.
Ông Hào giàn giụa nước m ắt: “Vạn ơi. em sống khôn chết
íhiêng, sao bây giờ cm mới cho anh tìm thấy mộ. Bố mẹ cm, quê
quári em ở chỗ nào cho anh biếi nốt đi, dể anh về tạ tội cụ, vì có lẽ
đã ba mươi năm, cụ chẳng biết cm sống chết thế nào?”.
Tại nghĩa trang liệt sĩ Đà Lạt ông Nguyễn Hữu Ilào nói với
các cán bộ Bưu Điện có mặt hôm đó, với giọng nghẹn ngào:
- Chiến tranh đã qua đi lâu rồi, nhưng chưa bao giờ tôi cảm
thấy thanh Ihản. Tôi coi Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn như chính em
ruột của mình. Tỉm được hài cốt đồng chí Vạn đưa về nghĩa
trang là nguyện vọng của anh em đồng đội, bản thân tôi cũng

55

ĨHữO THỨC
thanh thản một phần. Nhưng đây cũng chi mới làm dược mộl
việc, còn một việc nữa ỉà phải tìm cho được tôn thật và thân nhân
đồng chí Vạn.
Ông Nguyễn Đức Thuận, người có mặt trong buổi lỗ truy
điệu và an táng Liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn tại nghĩa trang Đà Lạt
xúc động kể với tôi: “Hòm đó, dự lễ truy điệu còn có các đồng
chí giao bưu năm xưa, dã từng công tác, chién đấu vói liệt sĩ
Vạn, có đại diện của Thành ủy... Các đồng chí thực sự xúc
động, tràn đầy nước mắt. Tuy Nguyễn Văn Vạn hv sinh đã gần
28 năm nhưng nhìn quang cảnh, nhìn đồng chí, đồng đội của
anh, tôi có cảm giác như nghe đâu đây có mùi thuốc súng cùa
ngày hôm qua. Ngồi bên phần mộ của anh, chúng tôi nghĩ về quê
hương anh, một miền quc của Bình Định năm xưa nghco, đầy
bom đạn, có cha mẹ già luôn trông ngóng người con di xa... và
các cụ có biết đâu chính các cụ đã sinh ra người con ưu tú dám hy
sinh thân mình dè tô thắm ngọn cờ giải phóng quê hương”.
Là người cầm bút viết chuyện này tôi cũng đà thao thức.
Chiến tranh còn có điều gì chưa biết nữa đây? Tôi cũng có ba
người chú ruột hy sinh trong chống Pháp và chổng Mỹ, có hai
chú đến nay cũng chưa tim được mộ. ông bà tôi đã mất. Nếu
không có những người đồng dội như ông ỉ lào, nếu không có sự
quan tâm như cơ quan Bưu Điện Lâm Đồng thì bao giờ người
cha, người mẹ của liệt sĩ Vạn tìm thấy mộ con mình. Chẳng biết
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líic này có người cha mẹ nào đã nhận ra đứa con của mình chính
ỉà liệt sĩ Nguyễn Văn Vạn kia không? Chắc chấn một ngày nào
đó sỗ có người ruột thịt của anh Vạn đến ghi tên thật lên mộ cho
anh,'] hưa anh Nguyễn Văn Vạn. thưa các anh hùng liệt sĩ chưa
được biết íên, có thể các anh đã ngã xuống không một lời trăng
trối, không ai biết tên; nhưng chinh các anh ỉà những con no ười
sổng mãi với sự nghiệp giải phỏng quê hương. Chúng tôi, những
thế hệ của hòa bỉnh cũng đang nghĩ về anh.
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ghĩa trang liệt sĩ thành phố Đà Lạt nằm trôn đồi cao,
bao quanh bởi cánh rừng thông xanh biếc, quanh
năm gió thối vi vu như bản nhạc êm ái ru ngủ linh
hồn của những người vì dân, vì nước ngã xuống trôn đất Lâm
Đồng. Trong khu mộ của những người anh hùng có một ngôi mộ
đập vào mắt tôi: “Liệt sĩ anh hùng Nguyễn Đỉnh Quân”,
Ngày 7-3-1987, tôi dược Sở Thương binh- Xã hội Lâm
Dồng phàn công viết vc anh hùng liệt sĩNguyỗn Đình Quân. Tài
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liệu chỉ có bản báo cáo thành tích đề nghị truy tặng anh hùng của
Tỉnh Đội Lâm Đồng. Làm thế nào để biết được cuộc sổng đời
thường của người đã hy sinh từ những năm 1973 ở một vùng
rừng núi xa xôi, Di Linh thượng. Với tấm lòng đền ơn đáp nghĩa,
tôi đã lần theo những lời mách bảo của các vị cách mạng lão
thành từng chiến đấu ở vùng đất Lâm Dồng ycu thương để ghi
chép những mẩu chuyện về anh Quân. Từ phòng truyền Ihống
của Tinh đội. tôi được các anh cung cấp cho những địa chỉ: Anh
Minh - Trường Đảng; đại úy Vicn, anh cần ở Ilợc viện Lục
quân, là những người đồng hương của Quân.
Trước khi gặp anh cần, tôi mua một thc nhang, một bó hoa,
đạp xc lên Nghĩa trang Liệt sĩ Đà Lạt. Mộ của anh Quân nằm
dưới những tán thông có gió thổi vi vu như lời ru tự nghìn đời.
Trên bia mộ là dòng chữ: Liệt sĩ, Anh hùng Nguyễn Dinh Quân;
quê quán: Thạch Thành, Thanh I Ioá. I ly sinh năm 1973. Sau khi
đốt nón hương cầu cho linh hồn anh sicu thoái, tôi đạp xc qua
Học viện Lục quân, cũng phải đi mấy lần mói tìm được một
người biết về anh - Quân. Nguyễn Đình Quân. Đó là người bắn
B40 rất tốt, mỗi phát diệt một xe địch. Tôi chỉ biết có vậy, còn ở
quê khi thành lập xã Thành Công, có một trường cấp 2. Tôi biết
Quân, người tầm thước, không mập lắm, mặt hơi dài. Nhà anh
ấy cũng nghco thôi. Di học mặc đúng bộ đồ gụ, pyzama thun có
túi. Anh học giỏi, thông minh. Học xong lớp 7, anh thấy nếu học
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cấp III. phải xuống huyộn Thạch Thành, ăn cơm ký túc xá;
xuống Kim Tân cũng không có anh cm. nôn thôi. Sau đó anh xin
nhập ngũ.
Ngày 6-4-1987 tôi về Di Linh, tại phòng Lao động Thương binh Xã hội, tôi ghi được danh sách các liệt sĩ của dơn vị
C472. Ớ đây, tôi lại dược giới thiệu qua I luyện đội. rối hôm đó,
tôi dược gặp các anh Lâm Quỳnh, anh Dầm, anh Tại là những
dồng chí gần gũi của anh Quân. Các anh cho biết, anh Quân
nhập ngũ ngày 27-7-1968; ngày 12-2-1969 di bộ từ Sông Gianh,
Quảng Bình vượt Trường Sơn vào tới Phước Long, nghỉ chân ]
tháng rồi được điều về Lâm Đồng. Anh Quỳnh bảo: “Quân
người không cao. to con, nhìn bề ngoài chậm chạp. Ớ đơn vị tỉnh
nghe nói anh Quân chiến dấu tương đối tốt; tập huấn mới gặp
nhau. Quân bắn B40 nhất K3. Anh muốn bièt thêm thì tìm gập
anh Mông hoặc anh Châu ở Phú Hiệp”.
Anh Mông kể: loi nhớ tổ của Quân bấy giờ có Ngư, Lệ.
Quý, Công, Luận. Quàn ít nói, biểu hiện bằng việc làm. Bấy giờ
chúng tôi đóng ở suối K’Brạ, Đinh Lạc, đây là rừng dầu thưa, ta địch gần nhau, han ngày địch làm chủ, đcm ta làm chú. Một, hai
hôm địch càn một lần. Quân ra gài mìn. Bọn địch dưa một trung
đội từ Dồng Nai lcn lập ấp mới. Tỉnh chỉ thị xuống là phải đánh.
Bấy giờ, đồng chí Công là chính trị viên. Lc Văn Tại là đại dội
trưởng. Đơn vị còn một số mìn định hướng. Do bọn dịch di càn,
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huy động cả đại đội, ta không ihẻ xác định được hướng. Đc tiêu
diệt địch có hiệu quả, anh cm thấy cần phải chế B40: tháo lấy
đầu đạn, giữ nguyên hạt nổ, nhồi thuốc nổ vào để kích thích hạt
nổ. Quân gài hai quả, Lệ gài một quả cách dường 20 khoảng 700
mét. Bọn địch theo dấu càn vào. Cách chừng 100 mét, anh em
thấy bọn địch mặc đồ rằn ri, đầu đội mũ lưỡi trai, cậy thế đông
tiến ồ ạt. Quân ngồi chờ đợi. Thế rồi: “rầm, rầm”. Bọn địch bị
thương, chạy tán loạn. Ta chỉ có 12 người mà diệt được 26 tên
địch.
Tôi vẫn tò mò về chuyện bắn B40 của anh Quân. May quá,
có nhiều người kể những tình tiết giống nhau: “Quân là một
người chiến đấu giỏi nhưng ít nói”. Nhiều người bảo trông bề
ngoải anh rất chậm chạp nhưng bản thành tích của anh tại I lội
nghị thi đua Quân khu VI là hoàn toàn dúng sự thật. Chiến sĩ thi
đua toàn quân khu, Nguvễn Đình Quân đã xúc động quá không
thể đọc được báo cáo mà nhờ một đồne chí trong đoàn đọc giùm.
Đầu tháng 11-1969, ở đại đội 730, lần đầu tiên anh được vào
trận, là trận đánh một đại đội công binh Mỹ đi mở đường. Anh
được giao một khẩu B40. Các đồng chí của anh kổ lại trận đó anh
bắn 3 quả đạn, diệt 3 xe. Dù đã bao nhicu năm nghe lại tôi vẫn
đầy khâm phục tài xạ thủ, lòng dũng cảm của anh.
Cũng từ chiến công đầu mà khi được về đại đội 742 của
huyện Di Linh. Quân được đặc trách giữ B40. Thị trấn Di Linh
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bấy giờ chỉ có vài ánh điện lập loè, nhìn xa như đám lừa tàn, đi
gần đến thì hỡi ôi phải chăng đây là thị trấn của nhà binh. Nhiều
tên lính gác ngáp dài rồi chửi tục tàn giữa đcm khuya. Thỉnh
thoảng vài cô gái ăn sương, kéo gót trcn mặt đường nghe chát
chúa.
Quân về dây, nhiệm vụ chủ yếu ỉà xạ thủ B40 để chặn đứng
các cuộc hành quân bằng xe tăng, thiết giáp trôn trục đường 20
lên Đà Lạt hoặc về Sài Gòn. Thế nhưng, hoàn cánh của đơn vị
quá khó khăn, địa bàn gần địch. Iloạt động chủ yếu là buoi tối.
Trong tập luyộn, Quân chỉ dược giả thiết mà không dược bắn
đạn thật. I làng ngày, ngoài những việc sản xuất lương thực và
tập luyện, dơn vị phân ra thành tổ tam tam đổ thực hiện chiến
đấu. Quân thường dưa tổ của anh ra áp sát trục lộ 20 theo dõi di
chuyển của xe íăng, xc bọc thép đến bảo vệ xe ủi dất, phát quang
địa hình vì quân đội Mỹ đang muốn đẩy các anh xa bàn đạp,
không cho các anh tiếp cận đánh phá giao thông. Sau khi nắm
dược quy luật đi lại của xe tăng địch, anh Quân cùng anh Ngọc
và anh Tại quyết định dàn trận chiến đấu.
Quân mang khẩu B40, nằm ở gốc cây ngo, cách đường
quốc lộ 30 mct, về sau thấy quá xa khó quan sát, anh đề nghị đào
hầm cách đường 15 mct nằm phục kích thấy địch đến là dánh.
Ngày đầu chờ mỏi cả mắt, chẳng thấy bóng dáng chiếc xe tăng
nào, chỉ có bọn lính tuần tiễu di qua thấv nghi ngờ là xả dạn.
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Trong tố có người dã nản. Quân động viên anh em hãy kicn trì.
Mười giờ sáng hôm sau, ỈO chiếc xe thiết giáp, xc ủi đất đă xuất
hiện và chúng đang mò về phía tổ anh phục kích. Nhưng anh sỗ
nổ súng vào chiếc xe nào? Sau này anh nói chuyện, lúc ấy anh
quyết định rất nhanh, không bắn chiếc đi đầu cũng không bắn
chiếc sau cùng, mà bẳn chiếc xe đi thứ 4 vì như thế dù xc có rướn
ỉên hay rút lui anh cũng có cơ hội diệt vài chiếc. Anh lấy làm
tiếc, lần ấy nổ hai phát B40, một chiếc bốc cháy, còn một chiếc
do viên đạn chỉ cày dưới bụng nên nó vừa bắn trả lại phía anh
vừa chạy íhoát. Đó là lần anh phí mất một viên đạn để tiổc hoài.
Một trận đánh nữa mà đồng đội anh kể lại cho tôi nghe, đó
là trận chặn đứng cuộc càn quét của quân địch từ Di Linh lên.
Hôm đó, xc tăng và xe GMC chở lính. Quân được giao bắn chiếc
xe tăng đi đầu, Công bắn chiếc GMC đi thứ hai, nhưng phải bắn
cùng một lúc. Khi xe địch lọt vào tầm ngấm, đại đội trưởng hô:
- Bắn!

Cả hai phát đạn nổ nhưng chỉ có chiếc xe tăng bốc cháy, còn
chiếc GMC vẫn y nguycn. Biết Công bắn trật, Quân vội vàng lắp
viên đạn thứ hai và “đoàng”, chiếc GMC đã bị lật tung.
Càng nhiều người kể tôi càng tin, càng cảm phục anh.
Người chiến sĩ với khẩu B40 trcn vai sau đó đã không để phí một
viên đạn nào, từ Di Linh đến Dại Ninh anh dã phục kích 8 điếm,
nổ súng 8 lần, điêt 8 xe. Ngày 24-1-1973 lần thứ hai anh được
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bầu Chiến sĩ thi dua cấp tỉnh và ỉà đại biểu di dự Đại hội thỉ dua
Quân khu Ví. Trong Đại hội này anh được bầu là Chiến sĩ thi đua
toàn quân khu. Thế nhưng người anh hùng đã không về dù Hiệp
định Pari đình chiến ở Việt Nam dã được ký kết.
Dó là trận đánh cuối cùng của anh. Một trận dánh để giải
phóng cho dân. đưa dân về làm ăn. Dơn vị cử một chính trị viên
cùng Quân, Công và Ngự đi đánh trụ sở Châu Trưng (Di Linh
thượng). Ở đây có một tmng đội cảnh sát dã chiến và một trung
đội dân vệ đi mờ đường ìấn chiếm về nghỉ lại.
Sau khi vượt đồi, áp sát hàng rào trụ sở. bốn anh cm chia
làm hai mũi thãm nhập vảo bcn trong. Mũi của Quân và Ngự
tiến gần sát trụ sờ thì tiếng AK của mũi Công đã nổ. Quân liền
nhắm B40 vào Irong trụ sở siết cò. Quả đạn làm tòa nhà sụp dổ.
Bọn địch chưa kịp trở tay, Quân bồi thêm quả thứ hai thì phá tan
trụ sở này.
Đánh xong rồi, lính ở thị Irấn ra bao vây. Có lệnh rút lui,
Quân và Ngự liền đi theo đường cũ. Quân đi tnrớc, Ngự đi sau,
họ đã ra tới gần bờ rào. Bỗng có tiếng nổ inh tai, Quân nằm úp
xuống. Nhưng không kịp nữa rồi, quả mìn Claymos của Mỹ cài
lại đã làm gãy nát hai chân anh. Ngự đâu rồi? Quân tưởng Ngự
đã chết, nhưng Ngự cũng chỉ bị thương. Hai người cố trườn ra
khỏi bờ rào. Đồng đội đã tới cõng hai người rút lui nhưng quân
địch đuổi riết quá. Quân bảo chính trị viên:
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- Các anh đổ em ở lại đây, một mình cm hy sinh cũng được.
Các anh đưa em đi, bọn địch đuổi kịp nguy hiểm lắm!
Chính trị viên và Công lại tiếp tục cõng hai người đi, anh
Quân lại bảo:
- Các đồng chí dưa Ngự về cấp cứu ngay may ra còn kịp, tôi
nằm ỉại đây chặn địch cho các đồng chí rút. Thương tôi thì các
đồng chí phải đưa Ngự về ngay!
Công và chính trị viên nhìn Quân vô cùng xúc động. Họ
không thể bò mặc Quân, nhưng lúc đó người Quân bỗng run lên.
Mai chân gãy dập ổng xương, máu ra quá nhiều; lại thêm bao
nhiêu vết thương trên người làm anh yểu dần đi. Bỗng Quân thở
dốc rồi trút hơi thở cuối cùng.
Chuyộn chiến đấu của anh Quân là thế đẩy, một con người
chỉ biểu hiện tình cảm bằng việc làm. Làm nhiều hơn nói. Tập
luyện về là lo củi đuổc. cơm nước không kể đến phiên ai. Những
hôm không có rau thì ra suối kiếm lá bép, rau co, lá tàu bay. Có

lầnanhhái raucỏmôn. vì đi rừngthấydêănthì người cũngăn
được, mùa mưa đi hái măng; hễ về là lui cui, lục đục trong bếp,
rất thích cải thiện bừa ăn. Biết bọn địch thường đột nhập vào
buổi sáng, Quân ỉuôn dậy sớm, vừa nấu cơm nước vừa xcm xct
tình hình, canh gác g:ấc ngủ cho anh cm, Những lần hành quân
thì xung phong đi đầu. ỉàm nhiệm vụ không chờ phân công. Đon
vị ít người, Quân có khả năng gỡ mìn nên thường xung phong đi
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tháo gỡ thế mà lại chốt vì mìn.
Anh I lồng, y tá cùa đơn vị 742 hồi tường lại ngày Quàn mới
vồ đơn vị, chưa thuộc địa bàn, trận dầu tiên ở Liên Dầm bị lạc.
Nhưng rồi trận Bà Xíu (Tân Lạc) địch cản vò mội dại dội, Quân
lao lên nổ súng chặn dịch giữa đường cho ánh cm bám lên. Tôi
hỏi anh I lồng, anh Quân hinb dáng thế nào, anh ! lõng bảo Quân
người tầm thước, den, chân tay như người nòng dân, da nứt nè
như bị hanh. Mọi người cho rằng mắt Quân nhỏ. cỏ hào quang,
gặp ổ phục kích, địch chưa kịp bắn Quân dà bắn trước. Dỗ Iihớ
nhất ở Quàn là miệng rộng, cười hơi trề môi. Người thì rủ ri
nhưng chạy không ai theo kịp. 1lễ hành quân hay di đánh nhau,
anh bỏ dcp. thủ trưởng bắt đi, anh lấy dép giắt sau lưng. Anh
bảo: “Đi dép dỗ giẫm mìn ba râu”. Mọi người gọi đùa: Ánh có
bàn chân Giao Chì.
Một hôm, Quân bảo Hồng:
- Nếu cm bị thương, anh cõng em về nha.
Ilồng bảo:
- Nếu Quân bị thương, làm sao mình cõng nổi. Quân to con,
mình nhỏ con, Quân lại ra gần đường, làm sao mà mình khiêng
nổi.
Cũng có lúc Quân hòi 1lồng:
- Anh ra đi, nói với nhà sao?
- Nhất xanh cỏ. nhì đỏ ngực! Còn Quân?
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Quân bảo:
- lỉm cũng vậy. Và bảo:
- Anh I lồng ạ, anh cm mình chết là chết vì đất nước, chết vì
nhân dân. mình không bắn nó thì nó cũng bắn mình.
Thấy khẩu súng B40 của Quân quá cũ, Dại dội trưởng đồ
nghị thay. Quân bảo: "Khẩu này tôi bắn quen rồi, tôi bắn được
địch là dược rồi!”. Có lần bọn địch càn vào, ỷ y đã cài mìn Tại
không cho hắn. Khi địch tới nơi, Tại bấm mìn, mìn không nố,
nói: ‘ Quân, mìn bị lép”. Quân liền bắn vào trái mìn trúng chóc.
Mìn nổ, tụi địch số bị thương, số bỏ chạy.
Chị ĩ lùng bào: Quân cũng được chị em phụ nữ thương mến.
Các đồng chí nam thì đặt cho Quân: “ Dứng trước kẻ thù như hổ
như hùm dứng trước chị em như hỏa tam tinh”.
Quân hy sinh, anh cm buồn nhiều nu ày. Dơn vị quyết đi
đánh trậi Dồng Dò đổ trà thù...
Đă hai mươi lăm năm kổ từ ngày Nguyễn Dinh Quân hy
sinh, dồng đội vẫn giữ mãi kỷ niệm vồ anh, Người này mất có
người khác kổ lại. Điều làm tòi xúc dộng nhất là tronu mỗi lần
nhấc iại ky ức vồ Quân, mỗi dồng chí của anh như sống lại
những ngày chiến đấu hào hùng và câu chuyện vồ anh như vừa
mới hôm qua.
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Ciiệc gặp kkẽnỹ hẹn tỶtíớc
uộc gặp không hẹn trước giữa cụ Ngô Tú. 80 tuổi và con

ỊĩỊy

trai côy táLào Mâm Pi trcnđât Đà Lạt, sau45 nămcụ

Tggilltrở vc từTché-pon Lào đã làm tôi xúc động.
Cụ Ngô Tú sinh ở Iluế. Tham gia cách mạng từ năm 1936.
Ilạ luần tháng 11-1945, cụ cùng một số đội vicn Thanh niên
xung phong Việt Nam trang bị được cử lên Trung I ,ào nhận công
tác.
Thị xã Tché-pon ở trôn bờ sông Scbon bấy giờ rất đơn sơ,
chi có một íl nhà ngói của Pháp trước đây và một trại lính, một
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vài cửa hàng tạp hóa. Đen Tchc-pon đoàn dược hai cô thanh nữ
Lào và mộí vài cán bộ của licn quân Lào - Viột đón tiếp. Lúc bấy
giờ ở Tché - pon không khí chiến đấu của quân dội và kháng
chiến của nhân dân rất sục sôi. Chiến tuyến kco dài về phía Tây,
hướng về mục tièu thị xã Savanakhct trcn bờ sông Mê Kông.
Hai cô tiếp viên khá đẹp, ăn mặc theo kiếu trang phục của
Lào, với thứ vải đắt tiền, màu sắc rực rỡ, dáng dấp thư sinh
nhưng lại rất e lệ và lại có một chút tự ty khiến các anh lính trỏ
phải thận trọng trong giao tiếp buổi đầu.
“Lâu dần, tôi cũng biết tcn hai cô là Mầm Pi và Mầm Đon,
hai chị cm ruột”. Cụ Tú kc: “Bấy giờ Mầm Pi tiếp chuyện tôi
nhiồu hơn vì trong số anh em chúng tôi, tôi là nuười cao tuổi
hơn. Số còn lại còn quá trỏ, cỡ 18-19 tuổi. Ngoài hỏi han vè sức
khỏe, Mẩm Pi còn kể vồ đời sống, phong tục tập quán của dân
tộc Lào, Mầm Pi nói:
-

Bên cm có tập quán, thanh nicn đến thăm nhà con gái, bố

mẹ, anh cm liền sang nhà khác để họ tự do trò chuyện thâu đcm
suốt sáng. A, mà các anh đến trễ quá không dược mục kích hội
hè bcn lửa rừng của đồng bào doàn tụ cùng nhau vui chơi, hò
Lâm Tơi, múa Lâm Vong với nhịp diệu cồng chiêng rất nhộn
nhịp.
Tôi bảo: Chúng tôi đến đây dã trở thành những người lính
trong licn quân Lào - Việt. Sau khi thắng giặc, tôi sỗ xin ờ lại đây
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vì phong cảnh nước Lào đẹp quá và muốn được mục kích những
gì cô nói. Cô có mời tôi không?
Mầm Pi liếc nhẹ, cúi mặt cười rồi nói: Cụ Đồng không cho
ở lại đâu!
Tôi bảo: Sợ các cô không cho chứ Lào - Việt như anh em
ruột thịt, tắt đèn tối lửa đều có nhau m à...
Hôm sau chúng tôi lên Văn phòng Liên quân nhận công tác.
Anh Lạc, chỉ huy trưởng, anh Lâm Hồng Phấn phụ trách chính
trị. Tôi được bicn chế vào ban Chính trị của anh Phấn. Qua hai
ngày xuống dân. tôi nhận thấy không có kết quả gì đáng kể vì
gặp rất nhiều trở ngại. Thứ nhất là không biết tiếng Lào; thứ hai,
ban ngày dân ra rừng, ra nương cả. Ban đcm không có đòn dầu,
họ thắp caboỊ một thứ nhựa lấy từ cây rừng giống nhựa thông,
phơi khô từng .cục dùng lá cọ bó lại, cuộn tròn dài dộ 5,6 tấc rồi
buộc kín như đòn bánh tct. Nhà có các cụ thì ngủ sớm, nhà có
con gái thì bố mẹ sang nhà khác, chúng tôi vào thì bất tiện. Có ít
thanh nicn và trung nicn trong các làng vì một số đi bộ đội, một
số đi công tác. Số còn lại ban ngày vào rừng, tối mới về nhưng
lúc này có chiến tranh ncn họ ở lại trong rừng. Do đó tôi phái tìm
đến chị cm Mầm Pi. Mầm Pi nói được tiếng Việt vì cô đã có thời
kì sang học ở trường phổ thông Quảng Trị.
Từ đó, cứ mỗi sáng tôi lại phải đến chỗ hai cô Mầm Pi và
Mầm Don, bàn bạc công tác tuyên truyền và đi xuống dân.
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Thỉỉih thoảng lôi lại hát bài "Đoàn Vệ quốc quân” hoặc một vài
câu hảl của Lào. 1lai cô nghe say sưa rồi trầm trồ với nhau khen
hay. Hai cặp mái của Mầm Pi và tôi không khỏi nhìn qua, nhìn
lại hoặc khéo léo liếc nhẹ kin đáo, ló lòng mến mộ nhau.
0

Tehẽ-pou chưa được bao lâu. chúng tôi lại được lộnh ra

liền tuvến. Trước khí lạm biệt Tché-pon đê hành quân lên
Phaỉan tòi đã đến tạm biệt chị cm Mầm Pi. Bây giờ tôi dến với
mội dáng điệu cùa trảng sĩ ‘le o frường Sơn nhẹ tựa lông hồng”.
Đôi mầí Mồm Ps úxrơm buồn. Tôi còn nhớ rất rõ lời chúc: “Chúc
các anh chicn íhâng và mong trờ về địa phưong bình ycn”
Không ngờ trận chiến đấu đó tôi bị thương nặng, và phải trở
về Việt Nam, rỏi công tác dồn dập ờ trong nước: đi học một khóa
huấn iuyộn do Nha Cõng an lố chức (1946), làm trưởng quận
Công an Phủ Lộc. Hương Thủy ỉ 1947-í 950), trưởng phòng
Công an Liên khu 4 (1952-1953), học Dại học Công đoàn
(1958-1963 ). Phó thư ký công đoàn I là Giang (1964-1975), phó
thư ký Lícn đoản Lao dộng Lâm Dồng (1975-1980). Từ 1980

nghi hưu ử Dà Lạt,
Trước khi về Việt Nam, cụ Ngô Tú còn gặp lại Mầm Pi khi
cụ điều trị tội bệnh viện Tchc- pon. Dó là buổi chia tay cuối cùng
của một ngày mùa xuân 1946.
Bốn niưcrì nám sau. Một buổi chiều chủ nhật của năm 1986,
hai người học Vicn người Lảo của Học viện quân sự đi dạo chơi
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ở phố Chi Lăng- Đà Lại. Vui miệng, cụ Tú mời hai anli vào chơi
và đón tiếp rất lịch sự. I lai anh khoảng trôn dưới 30 tuổi. Cụ pha
trà và sẵn chuối nhà chín, đem ra mời hai anh rồi hỏi:
- 1lai anh là học Vicn nước bạn Lào hay Campuchia?
- Dạ, chúng cháu ớ Lào!
-Vậy ở tỉnh nào?
-ơtỉnhTché-pon!
Cụ ngạc nhiôn vội hỏi:
- Ở Tchc- pon, hại anh có biết cô thanh nữ năm 1946 và nay
đã là bà thì đúng hơn: Mầm Pi!
Chưa dúl lời, một học viên Lào thốt ỉôn:
- Mầm Pi là mẹ tỏi!
Cụ Tú xúc dộng khôn kể. Cụ ôm ỉấv người bộ đội Lào thân
yêu, nước mắt trào ra. Từ đó cứ ngàv nghỉ ỉà cụ lại mời đứa con
của Mầm Pi đến nhà cơm nước rẩi thân tình cho đến ngày anh tốt
nghiệp về nước.
Năm đỏ cụ Tú 88 tuổi, cụ vẫn rất minh mẫn. Mồi lẩn đến
thăm nhà cụ, cụ Tú lại ké cho tôi câu chuyộn cám động nói trân.
Cụ nói đó là kv niệm của một thời không thê nào quen cúa cụ,
Bây giờ cụ Ngô Túáãquv tiên. Cụ thọ 91 tuồi,
Cụ tóm tắt cuộc dời mình bàng mấy câu tho:
“Dầu dời ơ biên
Cuối dời lên non
Chỉn m ươi liỉôì tràn
Lăn mồn thế k ý ”

hải mãi iỀn mnh
[jj _pjjôi về Di Lính những ngày sau giải phóng, lòng bùi ngùi
) xúc động khi nghe những người đônií dội cũ của K.'Đcn
kc về anh. K'Dcn, một dứa con của núi, người anh hùng
của dân tộc K'Dòn, một lấm gương dũng cảm trong chiến đấu
cùa núi rừng Tâv Nguvên, một người có lòng căm thù giăc ngoại
xâm sâu sắc. Anh hy sinh năm 26 tuổi, lúc ước vọng giải phóng
quê hươrm chưa thành, sức ỉực còn căng đầy, bàn tay chinh phục
thiên nhiên mà ông bà truyền lại còn vạm vờ, thế nhưng bọn
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địch đã hòn hạ trói anh vào gốc cây ở Bomí a vả bấn chết anh khi
trcn mình không còn vũ khí. Nhưng anh ra dì là để cho núi rừng
xanh mãi. dể cho mỗi người con của núi dược tự do, vui tươi bcn
chc rượu cần, đón tếlNhôhơrc, đâm trâu lế ihần linh, mang lại
ấm no, hạnh phúc cho đồng bào mình.
-

Nhà văn muốn hicu nguồn gốc ỈCĐen thì phải vè buôn

Đạch, Dông Giang, Hàm Thuận - Những người ở Phòng
Thương binh - Xã hội b ào tôi. I ÍỌ chỉ nấm được một sổ thành
tích chiến đấu của K'Dcn như diệt bao nhicu tên địch, dược
thưởng hao nhicu bàng khen, huy chương.
Phái mấy năm sau có dịp về Binh Thuận công tác lôi mới
lân la tim hiểu được vài mầu chuyện về thời niên thiếu của
K'Dcn, nhưng những người kể có thêm bớt đề huvền thoai hóa
về người anh hùng của dân tộc mỉnh hay không tôi cũng khó
lòng xác minh. Tôi nghĩ, tuổi trẻ chi là những nét chấm phá của
tính cách, l inh cách anh hùng của K'l)cn hình thành lừ truyền
thống của gia đình, ngọn gió cách mạng dã dưa anh trở ihành
người anh hùng của dàn tộc.
Người buôn Đạch bảo: Tên cúng cơm của K’i)cn là Yệt.
Thuở ấy, ừ đàu cũng có đon điền người Pháp. Cha mẹ K'Đcn
khòng mav mấl sớm. K'Đcn phài ờ với người chú ruột. Phong
trào chổng Pháp trỗi dậy khắp nơi. Làm Dồng có Ka Nhỗi được
mệnh danh là nữ chúa rùng xanh cùng tập hợp bà con Mạ, Kơ
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Ho khởi nghĩa đánh Pháp. Dân lộc K'Dòn cũng dứng lên. Thế là
buôn Đạch trờ Ihành căn cứ cách mạng. Vì thường bị giặc càn
quct, quê hương anh bị nạn đói hoành hành. K'Đen vừa theo chú
đi làm rẫy, vừa tập bắn cung, bắn nỏ. Khi buỗn Đạch írở thành
căn cứ cách mạng, K' Dcn mong muốn được làm một việc gì đó,
thế rồi năm 17 tuổi anh chính thức được giao nhiộm vụ liên lạc,
rồi là cơ sở của cách mạng. Năm 19 tuổi. K'Đcn khoe mạnh,
nhanh nhẹn như con sóc. con đỏ. Anh xin thoát ly gia đình vào
du kích. Với sức khoe và sự nhanh nhẹn cộng với tinh thần
chống giặc ngoại xâm, anh dược cử làm tiểu đội trưởng du kích
của căn cứ.
Năm ấy, Ngô Dinh Diệm thực hiện chính sách dồn dàn lập
ấp. Chúng bắt không biết bao nhicu người dân phải vào ấp chiến
lược, ai không chịu di, chúng cho là Việt Cộng. Rồi chúng lc
máy chcm đi khắp nơi với khẩu hiệu “thà giết lầm chứ không bỏ
sót”. Biết được bộ đội Bình Thuận dang triển khai đánh dịch phá
kế hoạch dồn dân lập ấp, K'Den với chức vụ tiểu đội trưởng đã
tập trung anh cm. phổi hợp với bộ đội đánh Irận đầu ticn. làm
chủ khu Bắc, giải phóng và đưa 400 dân về xây dựng và mở rộng
vùng căn cứ kháng chiến của huyện I làm Thuận Bắc.
Vậy là ờ chiến trường Nam Trung bộ, cuộc đấu tranh vũ
ứang đầu tiên giành thắng lợi gây được tiếng vang lớn. K'Đen
bắt đầu được chú ý. Người ta bảo Đcn có khả năng “xuất quỷ

75

ỠUÊ HƯƠNG HÚT MÃI TÊN ũ m
nhập thần”. Như hươu như sóc, anh leo núi, chạy rất nhanh,
tiếng nói danh như thép. K' Đen muốn trở thành Ma Trang Lơng
của buôn làng Đạch, Anh dang cổ gắng xây dựng dội du kích
vững mạnh.
-

K'Dcn ạ, làm thủ lĩnh du kích cũng tốt, nhưng quân giải

phóng dang cần những người như K'Đen, chúng tôi muốn
K'I)en nhập ngũ, việc du kích sẽ có buôn làng lo - Cán bộ cách
mạng bảo K'Dcn.
K'Đen như mở cờ trong bụng. Trận đánh năm 1959, anh
được thấy tinh thần dũng cám, ngoan cường chiến dấu của anh
giải phỏng quàn. Vào lực ỉư ự ĩig vũ trang sẽ dược iham dự những
trận đánh lớn, ước mơ của Đen là dược tiến quân về Phan Thiết
nhưng tình hình bấy giờ MỸ Diệm khung bổ mạnh, tàn sát đồng
bào dã man, Viộc xây dựng bộ đội địa phưcxng kết hợp với chính
quy ở các tỉnh miền núi là rất cần thiết đô bảo vệ cơ sở cách
mạng, khi có điều kiện thì nổ súng tấn công. K'Đcn dược điều về
làm tiểu đội trưởng ở đơn vị B14 bộ đội địa phương huyện Di
Linh. Lâm Dồng. K'ber còn nhớ, khi về dây vào cuối năm
1960, rừng núi nhấp nhô còn rộng lớn hơn dưới què anh. Anh cứ
tưởng vùng Lâm Đồng ).à hoàn toàn của ta, nào ngờ thị trấn lại
rất đông binh lính địch. Đcm đcm, súng vẫn nồ và những cảnh
chết chóc. K'Đcn muốn đánh lắm rồi, nhưng cấp trên chỉ thị
trưóc mắt phải tập luyộn và học tập, tham gia phát dộng quần
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chúng vùng đồng bào dân tộc, sản xuất giỏi, chuẩn bị cho chiến
đấu.
- K'Đen hiền lành, tốt lắm - Một đồng đội người dân tộc nói.
K'Đen học mau lắm. Việc gì K'Đen cũng làm. K'Đen hay giúp
đờ đồng đội, ai cũng mến, cũng quý K'Đen.
- Các anh cỏ thể kể cho tôi nghe một trận đánh của K'Đen
không?
- Trận đánh thì nhiều lấm!
Và thế là tôi được nghe một số trận phục kích, đánh đồn của
K'Đen.
Bắt đầu là trận đánh vào trụ sờ ấp An Lạc ngày 30-12-1961.
Trụ sở này vốn được coi ià an toàn nhất. Ngoài việc bảo vệ bàng
hàng rào dây thcp gai, tất cả dân vệ đều được trang bị đầy đủ
súng ống. Trụ sở có trcn 15 tên, làm sao để đánh nhanh rút
nhanh, tránh được chiến đấu với chi viộn của dịch. K'Đcn đưa ra
bàn cùng anh cm là phải bí mật bất ngờ. Tối hôm đó, anh tiểu đội
trưởng áp sát vào hàng rào, rồi đột nhập vào trụ sở không gây
một động tĩnh nào. chờ đến giờ nổ súng mới tiến công tiêu diệt
địch. Yếu tố bí mật, bất ngờ này về sau được anh cm nhắc mãi.
Đó là trận đánh tién công nhanh, tiêu diệt gọn của anh.
K'Đcn tham gia rất nhiều trận đánh, khoảng 15 trận. Chức
vụ cao nhất của anh trước lúc hy sinh là trung đội trưởng. Chức
vụ này dược đề bạt từ giữa năm 1963, bấy giờ anh đang làm
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nhiệm vụ đánh dịch phá kìm, kết hợp với phát động quần chúng
xây dựng cơ sở, mớ mang vùng giải phóng. Tiếng nói của K'Đen
rất dược đồng bào dân tộc tin tường. Anh luôn bảo, người Kơ I ĩo
cũng như người Kơ Dòn, người Mạ cũng như người Kinh, nếu
mất nước thì không ai có tự do cả. Anh di đến đâu là cơ sở vững
chắc đến đấy. Từ uy tín đó, cấp trên giao cho Trung đội của anh
nhiệm vụ bảo vệ hành lang từ tỉnh lcn Quân khu VI và bảo vộ
khu căn cứ của cơ quan huyộn ủy, huyộn đội Di Linh ở Kon
Rum. Quá là một 'Trung đội trưởng tài tình, một cán bộ dân vận
xuất sắc, suốt hai năm nhận nhiộm vụ này căn cứ dược bảo vệ an
toàn tuyệt dối, hành lang thông suốt và nhân dàn phấn khởi sản
xuất, sẵn sàng chién đấu.
K'Dcn rất muốn đưa anh cm đi đánh giặc. Thế nhưng anh
cũng là một con người rất có kỷ luật. Anh chịu nghe cấp trcn và
có hiổu biết. Năm 1962, cấp trèn cần một cán bộ giao licn, quen
địa bàn, nhanh nhẹn, mưu trí đảm bảo an toàn, dẫn cán bộ, các
đội công tác di đến các trạm, các địa phương; cấp trcn nhắm vào
K'Đen. anh không nồ hà nhận nhiệm vụ. Với K'Đcn, cách mạng
cần là anh sẵn sàng phục vụ và làm hết sức mình, bởi anh tin
tưởng tuyột dối vào sự thẳng lợi tất yếu của cách mạng. Anh cm
giao licn rất phục K'Dcn, anh thoắt dến. thoắt đi không ồn ào,
ngược lại lòng nhiệt tình, lạc quan cách mạng dã tác động rất lớn
đến tinh thần anh cm Ilết nhiộm vụ, K'Đen lại vồ đon vị chiến
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đấu.
Một trận đánh lớn đã đến với K'Dcn. Đó là ngày 23.6.1964
tại đèo Bảo Lộc. Trên chỉ thị về là một đại đội địa phương tỉnh
Làm Đồng dung đánh địch ở địa bàn Tây-Nam thị trấn B'Lao.
Nhất định địch sỗ cho quân từ Đạ-ĩỉuoai lcn chi viộn. Dơn vị
742 phải băng mọi cách, nhanh chóng, bí mật bố trí trận dịa chặn
đánh cuộc hành quân cứu viện của địch. Nhận nhiệm vụ. K'Đcn
khản trương cho tiểu dội cắt rừng về điểm phục kích. Là một
đơn vị nhỏ phối hợp với nhiều dơn vị lớn, K'Đen dộng vicn anh
cm phải phát huy hết khả năng chiến dấu của mình. Có một doàn
xc quàn sự cùng với cả đại dội bảo an hàng trăm tcn, trang bị
súng ống tối tân. K'Đcn chờ cho loán chặn đầu nổ súng thì phối
hợp hỏa lực đánh mạnh vào giữa đội hình địch. Dịch không kịp
trở tay, tiến thoái lưõng nan, tiêu đội K'Dcn chứng tỏ dược lòng
gan dạ dũng cảm của mình, dánh cho bọn giặc tơi bời. Ilàng
chục xe bốc cháy, bọn địch đầu hàng, rất nhiều loại súng lọt vào
tay quân giải phóng. K'Đcn dược coi là người dũng cảm nhất và
tiểu đội của anh cũng được tinh khen ngợi là tiểu đội hoàn thành
xuất sắc nhiệm vụ.
K'Đen đã hy sinh như thế nào, mỗi người dân Di Linh thời
ấy đều biết. Trung đội trưởng đánh địch chống càn giỏi nhất Kon
Rum cũng chính là K'Đen. Lòng căm thù giặc đã thấm sâu trong
máu K'Đcn khi bọn địch bắt và tra tấn đồng đội của anh dã man.
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cần phải trà thù cho đồng chí mình. Trong rất nhiều ỉần bảo vệ
cho nhân dân, công nhân đấu tranh ở các đồn điền trà. cà phc
trong các vùng thuộc cao nguycn Di Linh thắng lợi, thì đcm ấy,
đêm 15-1-1966 lại là giờ phút cuối cùng trong cuộc dời chiến
đấu của anh.
I lôm ẩy, K'Đen được giao nhiệm vụ bảo vệ đội công tác thị
trấn Di Linh đến nhà máy trà tuyên truyền, phát động công nhân
đẩu tranh đòi cung cấp đủ lương thực, thực phâm, hàng hóa cho
công nhân (thực chất là để chuyển cho quân giải phóng). Cuộc
họp của công nhân đã xong và đã giành thắng lợi trên diễn đàn.
Bất ngờ, một trung đội Bảo an ở Bom B’La kco đến. Phải chặn
đánh chúng đế bảo vệ an toàn cho đội công tác. Mệnh lệnh đó đã
được ban ra trong toàn trung đội của K'Dcn. K’Đcn khéo lco bắn
yổm trợ để cho đội công tác rút an toàn. Bọn địch tức lồng lộn
khi không bắt được ai trong đội còng tác, liền lao lên bao vây
trung đội của K'Đen. Chúng vẫn biết K.'Đen nổi tiếng là người
mưu trí, dũng, cảm ncn không coi thường K'Đcn.Vì vậy, chúng
đã báo về chi khu Di Linh cho pháo bắn chặn đường rút lui của
đơn vị K'Đen. Tình h H ì trở ncn nguy cấp, K'Den phải ra lệnh
cho anh cm rút, còn mình giữ lấy khau ticu liên Thompson, đánh
địch đển hơi thở cuối cùng.
Thật không mav, vừa lúc hết dạn lại là lúc bị thương. Vòng
vây của địch đã khcp chặt. Anh còn nghe cả tiếng lao nhao của
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địch' “Dâu hảng di!” “Mày đã bị bó rơi rồi!” “Chúng tao còn cả
trung dộụ mày không thoái được đâu1. Sau này một người đồng
đội của anh kể ỉặi, anh đã không hề run sợ mà cầm chắc khẩu
súng không đạn dõng dạc hô: ‘Tao là quân giải phóng, tao
không biết đầu hàng”. Bọn dịch biết anh không còn đạn, hai tên
xông vào hãi anh. Quyết không để lọt vào tay giặc, anh dùng
báng súng quật ngã một tên. Tên còn ìại lao vào ôm lấy anh. Với
lòng căm thù cực độ, đù bị thương anh vần dùng hết sức lực vật
ngã tên địch vã quật chét nó. Tiếc thay vì bọn địch quá đông,
chúng đã bắt dược anh khi anh không còn sức chống dỡ. Rồi
những cuộc tra tấn dã man dồn dập lên người anh. Nhung khi
chúng dội nước cho anh tỉnh dậy là anh phỉ nhổ vào mặt chúng.
Cuôi cùng, biêt không thè tra khảo gì dược ờ anh, chúng đã bắn
anh ngay ngày hôm sau. Dòng máu K'Đen đã đổ xuống trên đất
của dân tộc mình.
Tôi di trong nấng thanh bình, giữa những nương dâu, đồi
trà. cà phê xanh mơn mởn. Thị trấn Di Linh sáng tươi màu vôi
mới. Đồng bào mua bán, tấp nập đông vui. Tôi như nghe tiếng
hát về người anh hùng đã ngã xuống nơi đây. K'Đen, K'Đen...
tiếng hát của núi rimg, của cỏ cây, hoa lá hay tiếng hát cùa đồng
bào đang tưởng nhớ vồ anh. Hỡi người anh hùng dân tộc Kơ
Dòn, hơn ba mươi năm rồi quô hương vẫn hát mãi tên anh...
Di Linh

Dà Lạt 1999-2000
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ỊjP p^jôi gặp ỏng Nguyễn Bình lúc ông đang xem một bộ phim
~ấi Ị) về thời chống Pháp. Tôi tự giứi thiệu với ông, tỏi là nhà
»■»■>1 văn, muốn tìm hiểu về Bưu diện Lâm Đồng những ngày

đầu tiếp quản. Ông báo Hưu diện tính có đồ nghị ông viết nhưng
ông muốn Bưu diện tính tố chức cho các cán hộ giao bưu hồi tiếp
quán còn sống gặp gỡ nhau thì nhà báo tha hồ phỏng vân và nam
dược chính xác hoạt dộng ngày ấy, chứ gặp gỡ từng người thâu
lượm thì c không đầy đủ.
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Anh thấy đấy, nếu nhà văn huyền thơại quá về chiến tranh

trcn phim ảnh thì những người tham gia kháng chiến còn sống
xem ngượng lắm!
Tôi hiểu ý, đành chờ đợi và ông bảo phải chờ ông Chế
Đặng đi thành phố I lồ Chí Minh về sẽ gọi điện cho tôi.
Bưu điện Lâm Dồng đóng trôn dịa bàn tỉnh Lâm Đồng là
họp nhất của hai tỉnh Tuyên Đức và Lâm Đồng (cũ). Thời
chông Mỹ, nơi dây cùng với Tây nguycn là chiến trường ác liệt.
Truyền thống giao bưu thông tin từ những năm 1954-1975 đã
để lại những trang sử vỏ vang. Từ 28-3-1975 đến 3-4-1975
Lâm Dồng (cũ) và Tuyên Đức đưực giải phóng. Anh chị em
giao bưu, thông tin của chúng ta từ trong rừng rậm âm u được
trở vồ thành phố huyộn lỵ. Phương tiộn thông tin mang về chỉ
có máy vỗ tuyến điện báo sóng ngắn, công suất nhỏ 2 w , 15 W;
giao liên chỉ có “cái gùi và dôi chân vạn dặm”. Làm thế nào dể
đáp ứng với nhiệm vụ thời bình, đó là trăn trở của những chiến
sĩ giao bưu trước nhiệm vụ mới.
Sau những ngày lặn lội tìm hiổu, tôi dược biết, dổ chuẩn bị
cho giải phóng, anh chị cm giao bưu thông tin đã hết sức gian
khố trèo đèo. lội suối, vượt mìn, chịu sự đói khỏ. Quc hương
giải phóng rồi, mọi người mừng vui sung sướng thì chiến sĩ
giao bưu, thông tin phải bắt tay vào nhiệm vụ mới. Ỏ Bảo Lộc,
sáng ngày 28-3, khi thị xã được giải phóng, Ban Giao bưu vận

83

CẶP N6ƯỜI últtO ữutl Núàv Ấ¥
và tiểu ban Thông tin là thành viên trong Han Quân quản vào
tiếp thu cơ sở Bưu điện Lâm Đồng (cũ) và triển khai phục vụ
cho lãnh đạo chỉ dạo ổn định tình hình, giữ gìn an ninh chính trị
và giải quyết mọi vấn đề cấp bách.
Cũng sau ngày giái phóng Bảo Lộc, đài vô tuyến điện báo
15W di dộng của Khu ủy VI, do đồng chí Trịnh T’uấn ích phụ
trách di chuyển lên đóng ở Cây Sơn và Tân Xuân (Di Linh)
phục vụ cho cuộc tấn công giải phóng Đà Lạt. Còn tấl cả các đài
vô tuyến điện báo của Ban Thông tin Khu ủy VI hợp điểm tại
Phong Nẩm, Ilàm Thuận, Bình Thuận để chuyển lcn Đà I.ạt.
Ngày 3-4-1975 khi bộ đội chủ lực Quàn khu VI chiếm lĩnh
và giải phóng xong thị xã Đà Lạt và tinh Tuyên Đức, giao bưu
cùa Thị uy Dà Lạt từ trong thị xã đã ra đón các dồng chí lãnh
đạo và cơ quan tỉnh vào Dà Lạt ngày 4-4-1975. Cũng hôm
mồng 4, lực lượng giao bưu vận và thông tin cùng lực lượng tự
quản Đà Lạt vào tiếp quán quầy giao dịch, dài ihu. dài điện
thoại tự độ nu lại khu nhà 18 Ycrsin (nay là đường Trần Phú) và
đài phát vô luyến điện tại khu đồi Thông Thiên Học (dường
Bùi Thị Xuân). Tại Lạc Nghiệp, các đồng chỉ Hai, Năm, Cao
Thi (Phó trạm), giao bưu T372 từ cầu Đất đã tiến vồ tiếp quản
Bưu điện Đ’Ran.
loàn bộ cơ sở vật chấl, thiết bị Bưu điện ta liếp quản được
bấy giờ là: một tảng dài điện thoại tự dộne cơ điện PC 1000
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hàng ITT sản xuất; một đài thu vô tuyến diện và một số máy
điện thoại quay số tự dộng đặt trong ngôi nhà số 18 đường
Yersin (cũ). Một đài phát vô tuyến điện đặt trcn khu vực dồi
Thông Thicn Học gồm 1 máy LMT 50W, một máy PC 610
400W; 1 máy nổ Onan 15KW 3 pha, ngoài ra còn 1 máy LMT
1KW, 1 máyTcrno2KWbịhưhỏng.
Ông Bình hồi tưởng: Năm 1975, ăn Tết xong, giải phóng
Ban Mê Thuột rồi. tụi tôi (anh Nhật, anh Ilớ n ...) trong rừng ra
Suối Đôi. giáp giới giữa Tuyên Đức và Di Linh.
Ngày 4-4-1975. cùng với cơ quan Tình ủy, dài phát vô
tuyến điện báo 15 w vào đóng tại ngôi nhà số 9 đường Lè ỉ ỉồng
Phong, Dà Lạt. Đài vô tuyến diện báo 15W của Thị ủy Dà Lạt
đặt tại số nhà 11 đường Nam Kỳ khởi nghĩa; đài vô luycn điện
báo 15W hướng đông đặt tại thị trấn Đ ’Ran. quận ly huvện
Dơn Dương bấy giờ. Dài vô luyến điện bảo 15 w của rỉnh ủy
hằng ngày vẫn duy trì các phicn licn lạc với Khu VI, Trung
ươne cục miồn Nam và các huyện, thị.
Dược sự chỉ dẫn của ông Lc Văn Mân, Giám đốc Bưu điện
bấy giờ, tôi tìm gặp ông Nguyễn I lữu I lào, cựu đội trưởng Giao
bưu thị ủy Dà Lạt.
Ông ĩ lào kể: Những ngày đầu giải phóng, lãnh đạo cùa
Thị ủy cũ chỉ đạo thành ỉập ngay Giao bưu ihành phố Đà Lạt.
Cơ quan dóng tại 13 Trần I lưng Đạo sát với cơ quan lãnh đạo ớ
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số 11. Nhiệm vụ chủ yếu là đưa đón, vận chuyến công văn, tài
liệu của cơ quan chỉ đạo của Thị ủy từ Đà Lạt xuống Phan Rang
cho Khu VI và Trung ương cũng như từ Thị ủy xuống các cơ
quan, phường xã và ngược lại. Lúc này, lãnh đạo gọi là hộ nội
bộ KT1 vì mới giải phóng chưa nhập với Bưudiộn ngay được.
Dồng chí Nguyễn Bình, người lcn Dà Lạt sau giải phóng
10 ngày kổ: “Tối 13-4-1975 trong rừng về đến Đức Trọng,
nghe dồng chí Ngữ nói: “Mình dã tiếp thu Bưu điện rồi, nói
chung lực lượng minh dã bố trí toàn bộ Dà Lạt. Sáng 14, chúng
tôi di nhờ một chiếc xe ô tô về thẳng Bưu diện tỉnh”.
Theo ông I lào, cho đến lúc ỗng Nguyễn Bình về thì cơ cấu
tổ chức và cán bộ giao bưu lúc đó gom: đồng chí Nguyễn Bình.
Nguyễn í lữu Hào, Ngô Ngọc Công, Đặng Ngọc Chúng, đồng
chí Thảo... thời gian sau bổ sung thêm đồng chí Minh. Vẫn lấy
trạm giao bưu T.371 Thị ủy cũ làm gốc. Dồng chí Bình phụ
trách Đảng, đồng chí Hào phụ trách chuyên môn. “Dồng chí
Bình và tôi được phân công tổ chức gặp gỡ nhân viên Bưu diện
cũ (đa số đã bỏ chạy, chỉ còn một số ít). Chúng tôi nói cho họ
biết một số chủ trương, chính sách của Dàng, dộng vicn họ yên
tâm tiếp tục làm việc có trách nhiệm và coi như cách mạng
chính thức tiếp quản Bưu điện. Từ nay mọi người làm việc theo
sự quản lý, hướng dẫn của cách mạng”.
Ông Nguyễn Bình kể: Bưu điện của tỉnh Tuycn Đức bấy
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giò có 2 co sò. MÔI ỉá Bưu điện tinh Lâm Dông dóng hiộn nay.
Hai lả viễn thõng, tức ngồi nhá phía trước cổng Tỉnh đội bây
giò, Nói chung, ia úcp quàn toán vẹn khỏng bị phá hỏng hoặc
íây cắp. Trong Bưu điộn mình eo một cơ sờ của bà Cà là anh
u ề n lam việc trong đỏ. Sau nàv tồi cỏ cặp anh Liễn, anh thừa
nhận nhu vậy, Con ơ Viên ihồng cỏ một ông tôn là Thuận, là
lính Pháp cũ, bị thươnụ cụi một tay. Ché độ cũ bố trí cho ông
Thuận chịu ttảch nhiệm quav máy nồ ở đây và cho vợ con ông
cùng ớ trong đó. Tỏi vổ Đà Lạt được hai ngáy Ihì qua gặp ông
này, thấy ồng cũng ỉổt.
Tôi hỏi: “Bảy giờ gia đình ăn uống ra sao?’"
Ong ta bảo. ‘‘ í hưa ông, cả thang nay dàu có gạo, có ihóc
gi. Dự trừ được chui íl thỉ náu cháo rau ăn hét rồi!
Tôi bảo; ‘T hói dược rồi! Anh cứ giữ cái này nghe. Toàn bộ
máy móc cỏ hao nhicu anh phải giữ. Kè nào vô đây cắt trộm thì
ông báo cho tụi. lói".
Sau dỏ tòi lẽn Phỏng Lương thực gặp dồng chí Bích xin
gạo cho các gia dinh viên chức Bưu điện cù ăn. Tôi nghĩ, dù sao
họ ờ lại ỉà lối, chứ họ bò đi hết thì bọn trộm cướp sẽ vào cạy phá
hết.
Tuy vậy. tôi cũng bảo h ọ Ã n nhìn nhịn nghe, chiến tranh
còn chứ chưa hòa binh hết đâur.
- Còn bên Bưu diện thì thổ nào ạ? - Tôi hòi.
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Ông Bình châm diếu thuốc, phủ khói rồi kể: Bẽn Bưii điện,
quản lý thiết bị máy móc là anh Liễn và một cậu thanh nicn; ở
Đơn Dương là anh Ilai. số nhân vicn củ tôi nắm bấv giờ ỉá 60
người, v ề sau do lương thực thiếu, việc làm chưa nhiều tôi chỉ
giữ lại một số.
Bộ phận trong rừng ra còn lại 6 anh em. anh Ngữ. anh Ba
xuống Đức Trọng. Bưu điện cũ không có phươnu tiện di ỉại.
may mà các cơ quan khác của tinh điều tới cho 2 chiếc xc Jecp?
3 chiếc Honda. Bấy giờ Khu 6 có 2 bộ phận, mộí đóng ở Di
Linh, một đóng ở Phan Rang. Đà Lạt phải có trách nhiộm phục
vụ Khu VI. Cứ một tuần hay 5 ngày, chúng tôi phải di một
chuvến Di Linh, Phan Rang. Bây giờ cầu cống bị đứt gãy hét.
Cứ sáng ra chúng tôi gồm 3 người: giao bưu. bảo vệ và lái xe
chạy xuống Di Linh, giao nhận công vãn. tài liệu vóri tinh Lâm
Dồng (cũ), rồi xuống Phan Rang giao nhận tài liệu với Khu VI
và đi về trong ngày. Còn ở nhà 3 cái Honda chạy quần khắp Đả
Lạt dưa công văn tài liệu cho các cơ quan và phường, xà.
ơ Dà Lạt, đê phuc vụ kịp thời sự !ânh dạo. chì dạo. anh em
thợ dây lắp đặt một số máy diện thoại đến Tinh Vjy. Ưy ban quằn
quàn. Tỉnh đội, Còng an và các cơ quan trong thi xã.
Ớ Di Linh. Bào Lộc. dài vô luyến diện bảo ] 5 w cùa K3.
K4, K6, vùng 3 hoạt động nhu cũ. Dài Tinh ửv Lầm Dồng (cũ)
dóng tại thị xã Bảo ĩ ộc do dồng chí Nguyễn Đức Thu làm
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trưởng đài; đồng chí Chế Lễ, Tinh ủy viên, được phân công phụ
trách giao bưu íhône tin tính, đồng chí Hoàng Châu phụ trách
Bưu điện huyện Bảo Lộc. Sau ngàv giải phóng, anh chị cm giao
bưu thông tin khôi phục lại cơ sờ Bưu điện cúa chế độ cũ trone
thị xã, thị trấn; bán tem, bì thư phục vụ nhân dân. Anh em thợ
dây còn nhặt nhạnh, tận dụng máy móc hư hỏng, sừa chữa
Tổng đài, máy điện thoại phục vụ các cơ quan trong thị xã Bảo
Lộc...
*

Giải phóng tỉnh Bình Thuận xong, các cơ quan Khu VI di
chuyển lèn Đà Lặt, lấy biột thự số 14 và 16 đường Thống Nhấl
(nay ỉả đường Quang Trung) làm trụ sở. Từ Bảo I..ỘC, dồng chí
Nguyễn ỉlữu Tự, Phó ban giao bưu vận Khu VI đi cùng cơ quan
lên Đà Lạt đóng tại nhà số 5 đường Thống Nhất .
Tháng 5 - 1975, Dà Lạt hình thành đơn vị hành chính
ngang cẩp tinh. Các cơ quan tỉnh Tuyên Đức chuycn về dóng
tại huyện ỉỵ Đức Trọng. Đài vô tuyến điện báo 15W Tỉnh ủy
chuyển về khu vực Kiều Lộ, ở ngôi nhà lầu hằng gồ cách ngã ba
Phi Nôm 3kra, hàng ngày giữ licn lạc với đài vô tuyến điện báo
huyện Đơn Dương ở Đ'Ran và Khu VI ở Đà Lạt. Khu ủy V ỉ chí
định Ban lãnh đạo Ty Bưu điện thành phố Đà Lạt gồm các dồng
chí Nguyễn Kim Kiệm, Hồ Văn Quý và Nguyễn Tùng Cho
(người của Tổng cục Bưu diện tăng cường); đồng chí Kiộm
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phụ trách chung, 'ly Bưu diện thành phố Dà Ị ạt mở quay gian
dịch phục vụ nhón dàn, chủ yếu lả thư íhường (ông Nguyên
Bình còn nói ông nhận về một xấp tcni thư ỉứn không tiên nong
gì cá ). Ty còn khôi phục Tồng dài bưu điện PC 1000. nhưng chi
sử dụng dược 200 số, iẳp dặt thêm máy đièn thoại cho một sô
cơ quan.
Iháng 7-1975, Thưởng vụ Trung ương Cục miền Nam ra
quyết dinh thành lặp Tồng cục Bưu diộn miền Nam Tồng cục
Bưu điên miền Nam Việt Nam trực thuộc Dâng hộ. chính
quyền miền Nam nằm trong khối kinh tế kc hoạch, có trách
nhiệm quán lv thông tin lìcn ỉạc thong nhát trong toàn miền (irừ
thông tin liên lạc dùng riêng cho quân đòi, còng an, đương sai).
! lộ thống tò chức của ngành Bưu diện bấy giữ là; Tổng cục Bưu
điện, Bưu điện thành phố trực thuộc Trung ương, Bưu điện
tỉnh, Bưu diện huyện, và các trạm Bưu điện xã. v ề mật hành
chính, hợp nhất các tinh Tuyên Đức, Lâm Dong, Ninh Thuận,
Binh Thuận. Binh Tuy thành tình Thuận Lâm. Cơ quan lỉnh
dóng tại Phan Rang. Khu VI giải thề. Phụ Irách Bưu điện tinh
Thuận Lâm bấy giờ là đồng chi Chín Bình.
Cán bộ chiến sĩ giao hưu thông tin tình Tuycn Đức được
phân bồ về 2 huyện Đức Trọng và Đơn Dương. Huyện Đức
Trọng sử dụng đài vô tuyến diện báo 15 w của tinh chuyên giao
sang, diện háo viên có dồng chí Nguyễn Xuân Nhị, Nguyễn
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Văn Thả, Trương Thành Dũng; giao bưu có anh chị em các
trạm tập trung về. do đồng chí Nguyễn Đức Ba phụ trách
chung. I ỉuyện Dơn Dương sử dụng dài vô tuyến điộn báo 15 w
có sẵn từ trước, điện báo vicn có đồng chí Nguyễn Ọuang Tích,
'long Xuân Cuông và cơ công vô tuyến diện I là Tân Tiến: giao
bưu có đồng chí Huỳnh Văn I ỉai, Cao Thi (Dua) và một số anh
cm viên chức lưu dụng. Đồng chí Dương Văn Chẳt phụ trách
chung.
Tháng 10-1975, Bưu điộn Dức Trụng dược tỉnh Thuận
Lâm cung cấp 2 tồng dài 20 so. 100 máy điện thoại; Bưu điện
Dơn Dương được nhận 1 tổng đài 50 số. 50 máy diện thoại và
dây súp. Cuối năm 1975, khánh thành mạng diện thoại cột gỗ
nội hạt 2 huyện Đức Trọng và Dơn Dương (chưa có dường
thông về Đà Lạt).
Tháng 1-1976, giải thổ tỉnh Thuận Làm. thành lập 2 tỉnh
Thuận Hải và Lâm Dồng. Tỉnh Làm Dồng gồm Tuycn Dírc,
Lâm Đồng (cũ) và thành phố Dà Lạt. Cơ quan tỉnh đóng tại Dà
Lạl. Ngày 8-3-1976 Uy ban nhân dân cách mạng linh Lâm
Đồng ra quyết định số 25/QĐ-UB chuyến Ty Bưu điện Dà Lạt
vào Bưu điộn tỉnh Lâm Đồng và chỉ định Ban lãnh đạo Bưu
điện tỉnh gồm các đồng chí Lc Văn Mân, Nguyễn Kim Kiệm,
Huỳnh Kỷ và I lồ Văn Quý, do đồng chí Lc Văn Mân phụ trách
chung. Bưu diện tinh đã nhanh chóng sấp xếp cán bộ vào các
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phòng ban, hình Ihành 2 trung tâm điộn báo, điộn thoại và bưu
chính phát hành báo chí; củng cố tổ chức ở 4 bưu điện huyện
Đức Trọng, Đơn Dương, Di Linh và Bảo Lộc,
Bưu điện tỉnh lúc này có 6 đài vô tuyến điện háo 15W, tổ
chức khai thác cả hộ mật và rõ. Đài vô tuyến điện báo Tỉnh ủy
đặt tại văn phòng Tỉnh ủy, do đồng chí Nguyễn Iĩồng Phước
phụ trách. Thời gian này, đội ngũ cán bộ công nhân có 107
người, nhưng đa số không có trình độ kỹ thuật, nghiệp vụ nên
Bưu điộn tỉnh đã gấp rút tuyển người, mở ngay 2 lớp nghiệp vụ
điện báo và bưu chính.
Ngày 12-8-1976, Tổng cục Bưu điộn ra Quyốt định số
440/QĐ íhành lập Bưu điện tỉnh Lâm Dồng và các đơn vị quản
lý, sản xuất.
Bưu điện Lâm Đồng đã sửa chữa thay thế đại bộ phận cáp
treo thành phố Dà Lạt, thị xã Bảo Lộc và phát triển mạng cáp
treo tại Đức Trọng và 'lung Nghĩa. Cuối năm 1976, Bưu điộn
tỉnh dã mở thcm 3 bưu cục: cầu Đất, Nam Ban, Lộc Thiện và
triển khai thi công đường dây trần Đà Lạt - Bảo Lộc bằng cột bc
tông, dài 11 Okm. Ngoài nhiộm vụ phát công văn, phục vụ các
cơ quan đơn vị, Bưu điện tỉnh Lâm Đồng cùng với Bưu điện
các tỉnh Tây nguycn còn triển khai nhận chuyển bưu phẩm,
bưu kiện, chuyển tiền, thư bảo đảm trong và ngoài nước phục
vụ nhân dân.
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Nghe ông Bình kể mà tôi Ihấy ngợp. Bằng cái dầu của
mình kể chuyện mà cứ như đọc một bàn báo cáo khoa học vậy.
Nghe xong tôi chẳng nhớ gì nhưng cũng hình dung ra mộl thời
khó khăn, một thời hào hùng của lớp người đi trước.
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Tặng vợ chồng K'Vìn

ăm 1986, tôi mới về công tác ở một cơ quan khoa học
Trung ương đóng tại Đà Lạt. Tôi rất ycu Dà I ,ạt cũng
như què hương I,âm Dồng nhưng chưa có điều kiện
đi nhiều, nhất là xuống các huyện để tìm hiếu cuộc sống làm ăn
cúa bà con địa phương cũng như tài nguyên thiên nhicn của
mảnh đất Cao Nguyên mà các nhà văn, nhà thơ dã từng ca ngợi.
I làng ngày, sau giờ làm việc ở cơ quan về, tôi bật đài Lâm
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Đồng, dài tiếng nói dịa phương gần gũi giúp lôi hình dung ra
cuộc sông đang từng ngày đổi thịt, thay da của Cao Nguyên,
nhất ỉà mành đất Dạ-IIuoai mà người ta gọi là Đạ-Huoai trỏ, ĐạIIuoai vùng dẩt ycu ihiĩơng.
Một buôi chiêu, tôi đạp xe ticn thăm người bạn ở Trường
Cao dẳng Sư phạm Dà ĩ .ạt. Người bạn đi vắng, tỏi tính về thì gặp
một người con trai tầm thước, dáng khoe khoắn, gương mặt
sáng sủa. đôi mắt to. lỏng mày rậm.
- Ành hỏi thầy giáo tôi?- Anh ta lèn tiếne hỏi.
-Vâng ! Chắc anh là...
- Hm là sinh vicn của thầy, em tới trông nhà cho thầy, mời
anh vào...
Tôi bước theo người con trai, lòng vui vui.
Khi ngoi xuống cạnh chiếc bàn nhỏ, tôi giới thiệu chỗ ở.
chồ làm việc, luôn tiện hỏi thăm anh:
- Chắc anh chính quc Lâm Dồng.
- Dạ, cm lớn ỉên ở Dà Lạt. Sau giải phóng về kinh té mới ở
Đạ-ĨIuoai.
Tôi mừng quá khi nghe đến Đạ-Huoai, cái tcn mà tôi đã yêu
quá đỗi. Địa danh mà tôi đang từng giờ lừng ngày khao khát
được xuống thăm.
- Rất hân hạnh- '1'ôi nói- Tôi đang được muốn nghe về ĐaIluoai.
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- Đó là mảnh dẩt dược lắm! Có dịp mời anh xuống thăm.
Còn tôi kổ thì sơ lược thôi!
Anh bắt đầu kể với tôi ràng Đạ-I ỉuoai nhiều xã lắm. Trục !ộ
20 qua dèo Bảo I,ộc là xã Dam Ri, nơi có những vườn cây ăn quả
nổi tiếng như vườn Nam Nhi, vườn Kim ỉ lùng.,. gồm có đú các
loại cây như xoài, mít, chôm chòm, sầu riêng. Tới cầu Dạ Oai !à
xã Madagui, cũng như xã Dạ Oai là xã trồng nhiêu mía, chuối,
du đủ.... Từ trục lộ 20 đi hết xã Dạ Oai ỉà tới xã Dạ Cộ, hết !)ạ
Cộ tới Đạ Ích. Đạ Tch là xã cm. đây cũng là thị trấn Dạ-1 luoai.
- Cùn các xã kinh tế mới, còn Cát Ticn?- 'lồi nóng lòng
muốn biết.
- ỉ lầu hếl xã nào của huyện Dạ- Iluoai đều có dân kinh tế
mới. Ricng có một số xã mang nguycn bộ dạng từ các lỉnh tới
như xã Dạ - Lây (người I íuế), xã Triệu I lải (Bình Trị Thicn), xã
Đạ Kộ (I là Son Bình), xã Phú Mỹ (Nghĩa Bình). Từ Dạ Tch có
một con dường Nhà nước đang làm đó là con đường vào Cát
Tiên.
- Dất đai kinh te dưới đó ra sao anh?
- Đất đai thì tốt nhưng khai thác chưa dược bao nhiêu. Ngay

ờ xã cm chí làm một vụ. Làm đất chủ yếu là cơ giới, do trạm
công nghiệp CƯgiới Đạ - 1Iuoai thuộc công ty cơ giới Lâm Dồng
dảm nhiệm. Các máy D I. MTZ xuống các xã nhận đất cày.
['háng Tư, Năm bắt đầu mùa mưa thì bừa. Thảng Năm. Sáu thi
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trỉa, cấy, Tháng Tám nước ngập cánh đồng, nếu gieo trồng đúng
thời vụ ỉúa sẽ tốt, vượt lcn, cỏ bị nước ngập chết hết, khỏi phải
làm có gi luôn. Anh cứ nghĩ xcm đẩt đai tốt dến mức không cần
phân, không làm cỏ mà mỗi héc-ta tộ nhất cũng đạt hai đến ba
tần
- Vậy thì dà quá!- Tôi vội lấy làm mừng.
- Tuv nhi cu, không phải bao giờ cũng dược như vậy đâu
anh. Từ khâu cày đến trồng trọt cho tới thu hoạch đều mắc
những khuyết diổm mà chưa the khắc phục noi. Anh biết khuyết
điểm gỉ khỏng ? Máy cày một số hư nặng, đưa về dại tu ở cơ giới
tỉnh thì khoi nói. Một số máy hư lặt vặt không chữa dược nên
phải nghi giữa \ ụ. “Con sâu làm rầu nồi canh”, có anh ở tổ máy,
ăn cắp dâu xài, rồi lại cày bừa dối. Nhiều khi cày bừa không kịp
thời, mưa xuống, ruộng bị trũng, máy không bừa được, bà con
phải cuốc bàng tay. Nhiều ruộng ngập nước không trỉa được. Có
ruộng gieo trồng dề cỏ tốt quá, làm cỏ rất vất vả. Dó là nguyên
nhân dẫn đến mất mùa.
- Thô dấy! Nhửng nuuycn nhân đã biết hàng chục năm nay
sao ngưòi ta vẫn khônạ cỏ biện pháp? - rỏi tự hỏi với mình.
- Chua hét dâu anh, còn việc íhu hoạch. Lúa về. Nhà nước
chưa kịp mua thi bọn tư thương đã tung tiền ra mua hết. đen cuối
vụ thì nó bán với giá căt cổ. í luyện củng đă có biện pháp hay là
đột xuất kiêm tra, cân đỏi với lương thực (đầu người/kg thóc).
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Nhưng làm sao diệt hết mánh khóe của bọn tư thương. Chúng
bắt đầu mua thóc ở nhà nào thì gửi ở nhà đỏ. Đcn kiểm ira nhà tư
thương không có một hạl ỉúa, vậy mà cuối vụ nó cứ chở hàng tẩn
ra thị trường. Lại còn chuyện chơi bè, chơi hụi. cho vay nặng lãi,
dẫn đến cướp không của người nông dân.
- Chết thật! -Tôi tặc lưỡi- Không biết huyện có thấy được
vấn đề đó không?
Tôi chuyển sang vấn đề thấy cần quan tâm, hỏi:
- Còn đồng bào dân tộc thiểu sổ la dưới dó thì làm ăn ra sao?
Người sinh vicn ngạc nhiên vĩ nãy giờ tôi không nhận ra
anh là người dân tộc Kơ -I lo.
- Em là người dân tộc đây í
- ủ a ! Vậy hả ? Vậy anh tên....?
-K'Vin.
K'Vin vốn là con một Trường ty sắc tộc chế dộ cũ. Anh lả
người được học hành từ nhỏ. Sau ngày giải phóng, K'Vin theo
ba về xã nhà là Đạ Tẻh thuộc huyện Đạ-I luoai. Từ ngày về xã,
K'Vin tham gia vào chính quyền địa phương iàm ủy viên thường
trực ủ y ban xã. Hiểu được nguyên nhân vỉ chiến tranh nèn con
em dân tộc thiểu số trình độ văn hóa thấp. Giáo viên lại thiếu.
K'Vin liền nộp đơn đi học ngành sư phạm.
*
Sau hai tuần kể từ ngày gặp K'Vin, lần đầu tôi lại đến thăm

98

ữÚT Ký - LẼ CÒN6
anh.
- K'Vin còn nợ tôi chưa kể về việc làm ăn của dân tộc M ạ!
- Vậy thì tôi sỗ kổ cho anh ngay thôi.
Thời chiến tranh bọn giặc thường dốt làng, bắt dồng bào
vào “ấp chiến lược”, hồi ấy đồng bào anh phải trốn vào rừng núi
sâu. Mặt khác, do sinh sống chủ yếu bằng nghề phát rẫy ncn
đồng bào thường “du canh, du cư”. Sau giải phóng, Nhà nước
khuyên đồng bào ncn định canh, định cư, dạy dồng bào cách làm
ruộng. Nhà nước cày bừa sẵn cho đồng bào, phát hạt giống cho
đồng bào. Dồng bào chỉ tỉa hạt xuống đất là đến mùa có cái ăn.
Ncn hầu hếl dồng bào rất tin tưởng, v ề sau cũng vì hiện tượng
ruộng đất giao cho đồng bào bị cày dối, hay giao trễ thời vụ,
nước ngập úng không tia hạt được, một số đồng bào muốn quay
về làm rẫy.
Đối với đồng bào Mạ, con trâu con bò là đẻ cúng Giàng.
Đồng bào kinh tế mới mang theo trâu bò đến, bắt trâu bò cày.
Người Mạ cho đó là một việc làm không tốt sẽ bị Giàng bắt tội.
Nhiều lần cán bộ khuycn bảo nhưng đồng bào kiên quyết không
dùng trâu bò vào việc cày bừa. Một vài năm trôi qua, đồng bào
kinh tế mới vẫn bắt trâu bò cày kco. Ruộng lúa của họ tươi tốt.
Trong khi đó người Mạ nhiều trâu bò lại thả rong mà người thì
đưa sức ra cuốc đất. “Không bắt trâu bò làm thì mình phải làm!”.
Cuối cùng, người Mạ đã nhận ra mình phải dưa trâu bò vào cày
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kéo.
- Đó là một điểm mới ở xã anh còn gì?- Tôi sung sướng nói
với K'Vin.
- Còn nhiều điểm nữa, nhưng đổ khi nào mời anh xuống K'Vin nói.
- Chủ nhật tới đi. Tôi còn muốn vào Cát Tiên -Tôi háo hức.
- Chủ nhật tới - K'Vin ngầm nghĩ- Dã bắt đầu mùa mưa, xã
dang gieo trồng vụ hò thu. - Dược ! I àm sao đổ báo cho anh?
- Cứ gọi diện cho tô i! Tôi sẽ xin cơ quan nghỉ phép vài ngày
- Tôi đưa số điện thoại cho K'Vin.
Hai tuần trôi qua vẫn không thấy K'Vin gọi điện. Trở lại
trường tôi dược biết K'Vin hận di lao động xã hội chủ nghĩa cho
nhà trường ứ tận mãi Định An ba tuần, 'l ôi quyết định tự mình sẽ
đi xuống Dạ - ĩ ĩuoai ngay chú nhật tuần dó.
*
'loi đến Dạ Tch đúng vào chiều thứ bảv nhưng lại được tin
K'Vin đã vào dạy học ở Cát Tiên, rinh tôi háo hức, đã đến là
muốn gập người quen ngay. Vậy là sáng chủ nhật hôm dó tôi đón
một chiếc xe reo, và cũng chỉ giúp tôi vượt mỗi dốc "Mạ ơi!”.
Tôi íại phải di bộ vượt qua Dốc Khỉ. Vừa lúc đỏ có một chiếc xc
chớ đá của công ty cầu đường, tôi lại xin đi nhờ. Chiếc xc dưa tôi
qua xã Quảng Ngãi, Phú Mỹ rồi Dồng Nai. Đèn một ngã ba ở
Bungo, thì có hai nhánh đường. Sau này tôi được biết là một
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nhánh đi đến B'Run với các xã Gia Viễn, Ticn I Ioàng... còn một
nhánh đi vào Đức Phổ, Phước Cát, Nghĩa Lâm. Xc di theo
hướng thứ hai và đưa tôi đến với Nghĩa Lâm.
Nghĩa Lâm là một xã nằm tút hút gần như tận cùng của con
đường xuyên Cát Ticn. Xuống xe đi bộ đã mỏi cà chân mà vẫn
chưa tới trụ sở ủ y ban. Tôi sạ tối mà nhà ở đây thì thưa thớt.
Chợt có hai người đàn ông đi về phía tôi, một già, một trẻ. Người
già khoảng sáu mươi tuổi, thấp nhimg khoè mạnh, người trỏ
khoảng ba chín, bốn muơi, gầy nhưng cao hơn. Người trè có bàn
chân đi hơi lệch, có lc đây cũng là dân đi vùng kinh tế mới vì họ
ăn mặc hết sức bình thường. Tôi hồi hộp đợi họ đến hỏi đường.
- Các bác cho hỏi thăm có biết nhà thầy K'Vin ờ dâu không
Hai người chợt dừng lại nhìn tôi có vỏ thiện cảm. Bất chợt
tôi nhìn thấy trên túi anh áo trẻ có găm hai cái viết bíc và một viết
“Hồng Hà” nắp vàng. Có lẽ anh này cũng cán bộ gì đây, tôi lại
đoán mò. Bác già đưa mắt cho anh trỏ, anh này hỏi:
- Anh muốn đi nhanh thì đi tắt đường này- Bác già chỉ cho
tôi một con đường đất và nói:- Phải lội nhiều đó. nhất là đoạn Bù
Đỉa.
Đang đi một cách rất háo hức, thì gặp hai người nông dân
đang nói về sâu bộnh hại lúa, tôi liền đứng lại nhìn cánh đồng
của họ. Trước mắt tôi là cánh đồng chừng vài chục héc-ta lúa
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ngắn ngày xanh mơn mởn. Rải rác trên đồng lúa là những gốc
cây sao cháy đcn chưa kịp đào, sau này tôi biết được đây là vết
tích vụ ném bom của Mỹ xuống rừng này năm ỉ 970. Tôi bước
tới cạnh hai người nông dân, hỏi:
- Lúa tốt vậy sao mà bị sâu các anh?
I lai người nông dân trả lời tỉnh không:
- Lúa tốt vậy nhưng sâu nhiều lắm?
- Lúa ở đây bị những sâu gì vậy?
- Ba loại chính là: sâu dục thân, sâu cuốn lá. một vài chỗ có
bị sừng.
- Vậy trạm bảo vệ thực vật không cấp thuốc trừ sâu cho các
anh à?
- Nghe nói có mà không hiểu xã làm ăn làm sao. Tụi tui giờ
ai đổi một chai sâu lấy mấy ký lúa cũng đổi.
Tôi không trả lời được cho hai người nông dân lúc đó vì tôi
chưa hiểu thực chất vấn đề.
- Anh về xã có viộc gì không- I lai người nông dân hỏi tôi.
- Tôi về đây để viết sự thật!- Không hiểu vì tức cái gì mà tôi
nói lên điều đó.
Hai người nòng dân tự nhicn có cảm tình với tôi. Họ mời tôi
vào nhà uống nước. Anh nông dàn trỏ rót nước và lấy thuốc rc
mời tôi. Tôi quấn một điếu thuốc rồi hỏi:
- Bà con ở đây có vấn đề gì phản ánh không?
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- Nhiều lắin chú tri, nhiểu lẳra!- Ong nhà nông già nói.
Họ phản ảnh cho tôi về chuyện hồi mới vào họ đã bở rất
nhiều còng phải hoang mà chưa cỏ tiền, v ề chuyện sâu phá lúa
co nguy cơ mắí trắng mùa rồi mà không thấv xã nói gì. v ề
chuyện xã không công bổ cho họ biết trôn cấp cho họ những thứ
gi, sổ lượng bao nhièu. Càng nghe tòi cảng tức, cán bộ xã này
lảm ăn íăc irảch vạy sao? TÔI vội vàng tạm biệt hai người nông
dân xán quàn lội băng qua Bù Dĩa dén nỗi đỉa bám vào chân mà
không hay. Tòi muốn đến ngay nhà K'Vin để hỏi thực hư ra sao?
*
Trong mội thung lũng hẹp, giữa bổn bề rừng núi khai phá
còn nham nhở. xuất hiện mấy chiếc nhà tranh quây quần. Phía
trước có một chiếc cổng lớn với tấm bảng đề Trường Tiểu học
Nghĩa I,âm. Chiếc cồng đứng trơ trọi nhưng nghiêm trang và
khá vững chẳc, Bước vào còng, phía n ước mắt là ngôi nhà bằng
gỗ lợp tranh nằm ngang ma chi sau đỏ tỏi biết được là nhà K'Vin.
Phía hôn phải !à Trạm y lc chung với Dài phát thanh và xưởng
mộc, Phía bền trái dặc biệt hon lả một càn nhà xây hằng gạch có
cửa sô song săí. nhìn qua cửa sỏ có câu khẩu hiệu bằng giấy
trắng dán trirn vài đen : "Cháu ngoan đè mẹ đi làm”. Và tôi hiểu
đó ià nhà ức.
Tỏi không ngờ gặp dược K'Vin khi anh và vợ anh đang dạy
học. Ánh kè: Từ ngày học ờ Dà Lạt, lóng K'Vin đã thấy xốn
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xang. Thành phố hòa bình gợi mở cho tâm hồn anh những cảm
xúc mới mỏ. Cần phải xây dựng Đạ-I luoai vững mạnh, cần phái
giúp cho con em đồng bào mình sánh kịp với các dân tộc anh em
trên đất nước.
Tốt nghiệp Trung học Sư phạm, K'Vin về xã day ờ trường
phổ thông cơ sở. Tại đây K'Vin gặp lại người nữ giảo viên mà
ngày trước anh thầm yêu mến. Ilai người đã đến vói nhau,
Lễ cưới của K'Vin là một sự kiện chẩn động trong đồng bào
Mạ. Đó là một đám cưới nếp sổng mới đầu tièn, K'Vin không
mất trâu bò, chiêng ché và gia đình bên vợ không đòi hỏi, Một
đám cưới được tồ chức ờ hội trường nhưng thậl đông vui.
Sau lỗ cưới, hai vợ chồng K'Vin sống thật hạnh phúc. Ngày
ngày, ngoài giờ đi dạy. K'vin còn chăm chỉ, chịu khỏ chán nuôi,
trồng trọt. Kinh tế gia đình rất ổn định. Một niềm vui tới với vợ
chồng K'Vin, người vợ dã sinh được một đứa con irai kháu
khỉnh. K'Vin rất quí con. Anh nâng niu đứa trỏ như vật báu ữong
nhà.
Xã ngày càng phát triển, số học sinh học lcn iớp cao ngày
càng nhiều. Ngoài việc lấy cán bộ mới tốt nghiệp về, phòng
Giáo dục huyện thấy cần phải đưa cán bộ cơ sở di đào lạo. K'Vin
bấy giờ đã là một hiệu phó cùa truờng. Anh rất nhiệt lình và hăng
say công tác. Trường liền cử anh đi học Cao đẳng Sư phạm.
Thoạt đầu K'Vin có c ngại. Anh không muốn xa vợ con.
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Ngày lên trường làm việc, tối vổ sum vầy với vợ con. K'Vin thấy
không muốn ước mơ gì ứicm nữa. Kẻ ra so với đồng bào dân tộc.
trình dộ cùa anh như vậy là được rồi. Cứ ở nhà làm việc thật tốt,
ngoài ra, giúp đồng bào cải tién cách làm àn, cần gì phải di học
Cao dẳng Với sự dộng vicn của Phòng giảo dục, Ban giám hiệu
nhà trường, nhất là gia đình, K'Vin liền lo sắp xếp cuộc sổng cho
vợ con rồi khăn gói lên Đà I.ạt học hành.
Tôi cảm phục K'Vin, một con người chân quc giản dị mà
nghị lực phi ihường. Một ước mơ binh thường nhimg thật là cao
cả. Tôi tự hỏi. không biết cố bao nhiêu con người như K'Vin ở
mánh đất này.

105

Có

M ệt

T^èô / V / ? í

ẳng chói chang, nóng hẩm hập bốc lèn từ các tằng
than. Anh Thắng, cán bộ tuyên truyền của mỏ Đèo
Nai dẫn chúng tòi cắt đường đi tắt xuống hào ■60 so
với mặt biển, nơi máy úi, máv xúc dang làm việc. Trên khai
trường của mỏ có mười lăm máy xúc. sáiì máv khoan xoay cầu,
mười lảm xc gạt. ba hộ thống sàng tuyển than và hàng trăm xc
òtô vặn tải.
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Các tầng than hiện ra, mỗi lầng cao chừng mười lăm mét.
Be rộng mặt tầng cỡ bốn mươi mét. Ilào ticn phong đào trong đá
bám vách vỉa than, bồ rộng các hào cỡ nửa mặt tầng. Bầu trời mớ
ra phía sau núi, mây lô xô.
Trước giờ thay ca, tôi tranh thủ gặp trưởng phòng kỹ thuật
của mỏ, kỹ sư Phạm Dăng Quang. Anh Quang người nhò, đen,
gầy, khác với trí tưởng tượng của tôi về người cán bộ ngành than
là phải to lớn, phương phi, rắn chắc như than xứ này. Anh Quang
bảo: ‘i lồi mới về mỏ tôi tường không trụ nổi ở đây năm tháng,
vậy mà thấm thoăt tôi dã làm việc hai bốn năm trên khai trường.
Tuy nhicn, hai bốn năm của tôi lại là rất nhỏ so với tuổi 110 năm
của mỏ Đèo Nai”. Tôi dược biết mỏ than Đco Nai do người Pháp
khai thác năm 1888, bấy giờ gọi là Núi Trọc. Trọc bởi vì nó là
mặt núi than giữa những cánh rừng bạt ngàn. Người la kế ngày
ấy, hươu nai còn từng dàn xuống dco ăn cỏ, nhởn nhơ. Tên đèo
do dân gian đặt. Mỏ lấy luôn tên Đèo Nai.
Khi làm viộc với chúng tôi, ông Ngô Đức Tiền, Bí thư Dàng
ủy đương nhiệm kổ, ngày ông vồ mỏ (1959) vùng này vẫn còn
rừng rậm. Ồng không nhìn thấy nai nhưng hoẵng vẫn còn nhiều.
Làm việc ca ba gác máy, ông sợ hồ phải lco lèn điểm cao của
máy.
Ỏng Tiền cũng thuộc vào loại cựu trào của mỏ còn làm việc.
Ông quc ở Tiên Sơn, I là Bắc. Thuở nhỏ ở nông thôn miền Bắc,
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đói triền miên, ông theo anh trai vào vùng mở xin làm công
nhân. Ông cũng được trưởng thành trong cái nôi của giai cấp
công nhân, là người hiểu rõ lịch sử ngành than, đặc biệt là mỏ
Đèo Nai. Suốt cả buổi sáng hòm ấy ông đã kể cho chúng tôi: Để
làm chủ mỏ than của mình, công nhân mỏ đã phải kicn trì đấu
tranh bền bỉ sáu mươi bảy năm trời. Ngày 15-5-1955 mỏ Đèo
Nai cũng như toàn khu mỏ Ilòn Gai - cẩm Phả mới được giải
phóng. Do phải cuốn gói, Pháp chưa kịp lấy nốt tầng than đang
khai thác dở khoảng 40.000 tấn. Hệ thống trục nguội đã bị hỏng
nhưng chỉ sau hai mươi ngày mỏ Đco Nai đã khôi phục được.
Sau ba tháng, chuyến Ihan đầu ticn của công nhân Đèo Nai đã ra
cảng Cửa Ông. Ba năm khôi phục sản xuất, Đèo Nai đã đạt sản
lượng 642.000 tấn. Ngày 30-3-1959 Đèo Nai là mò được Bác
ÍIỒ về thăm.
Thực hiện kế hoạch 5 năm, năm nào Đèo Nai cũng vượt chỉ
tiêu bốc đất từ 4 đến 5%. Năm 1965, Đco Nai khai thác được
trên 1,3 triệu tấn than, bốc gần sáu triộu khối đất đá. Năm đó
được đánh dấu bằng lá cờ luân lưu do Bác Hồ tặng.
Tôi lặng đi trước lời kê về 21 công nhân tự vệ của mỏ bị
máy bay Mỹ giết hại. Mỹ đã đánh bom, phá hủy các tầng than và
cả máy xúc, máy khoan. Dù phải vừa sản xuất, vừa chiến đấu,
đóng góp 2002 lượt thanh nicn lcn đường ra trận, Đèo Nai trong
mười năm ấy vẫn khai thác được 5,1 triệu tấn than nguycn khai,
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3,6 triệu lấn than sạch, bóc 32 triệu mét khối đất đá. Thợ mỏ Vũ
Hữu Sơn được tặng danh hiộu Anh hùng Lao dộng. Ông nói:
“Kỷ niệm sâu sắc của tôi là đua máy lên “í lim Lam” (một ngọn
đồi có nhiều than của mỏ). Nhiều máy lên rồi phủi bò xuống. Tổ

cùa tôi bò lên thì kẽ máy. Máy dứng chênh vênh mù mũi khoan
đã làm bạt cà ngọn “Ịlim Lam

Nhiều việc làm cách dây hàng

chục năm, bây giờ nghĩ lại còn sợ...".
*

Chúng tôi lại íhco anh Thắng đốn Trung tâm chỉ huy sản
xuất, một đơn vị mà tính khẩn trương của thời chiến vẫn còn. Ở
đây không khí giao ca thậl bận rộn. Dội xe. dội khoan, dội máv
xúc dang kiểm tra máy. dầu. dc cho xc ra “trận địa”, ['rước lúc ra
khai trường, do Giám dốc bận việc, anh Min, Phó phòng thi dua
đã cho tôi một bản háo cáo thành tích của Giám đốc Bình. Ỏng
được bổ nhiệm chức Giám đốc từ năm 1987. Suối từ 1987 1990 ỏng dã phải chống chọi với muôn vàn khó khăn của thòi kỳ
xóa bỏ bao cấp, chuyển sang co ché thị trường mà mỏ Dèo Nai
lại cạn kiệt tài nguycn. máy móc thiết hị quá già cỗi; nếu đóng
cửa thì 4.000 thợ mỏ về đâu?!
“Tỏi vù dội ngũ kv sư cùa Mó dã thăm dò lại, lập phương Ún

sán xuát mới chuyên sang phía Trụ mù trước dây đà bo không
khai thác, mơ nguồn thun mới có giá trị kinh tể cao

(Lời ỏng

Bình tronạbáo cáo)
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Anh Quang giải thích thcm:
Trước đây do “bóc ngắn cắn dài” nên đất đá bcn này ùnlại.
Sản lượng thiết kế một triệu tấn nhưng khai thác chỉ được 400 500 tẩn. Như thế thì chỉ còn cách sáp nhập vào mỏ Cọc Sáu.
Tror.e khi đó, chúng tôi tiếp tục thăm dò thcm và phát hiện thấy
có than iìên dã mở rộng khai thác.
ôim Tiền, Hí thư Dàng ủy nói: “Việc phát hiện và mở rộng
khai thác, đã duy trì dược cơ quan mỏ Đco Nai đến hôm nay và
có thể khai thác trong vòng hai mươi năm tới. Có việc làm, có
sản phẩm. Ban lãnh đạo mỏ có điều kiộn đổ thí diổm thành công
khoán sản phẩm, tiền lương đến người lao động và được nhân
rộng ra toàn quốc. Cũng nhờ ổn định việc làm mà cán bộ, công
nhân vicn mở Dòo Nai dã chủ động phát huy 1.940 sáng kiến, dề
tài áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, làm lợi hàng chục tỷ
đồng. Khai thác và tiêu thụ than của mỏ, năm sau cao hơn năm
trước, mỗi năm lãi trên bốn tỷ đong”.
Tìm hiổu về kỹ nghộ, tôi được biết năm 1955 sau khi tiếp
quản chỉ có một công trường ở Đèo Nai là cơ giới hóa. Năm
1968, để dảm bảo công suất thiết kế một triệu tấn mỗi năm, mỏ
Đco Nai đã thay băng tải LKY của Liên Xô (cũ) có công suất
250 tấn trcn giờ. Quá trình phát triổn công nghệ đào sâu đáy mỏ
than lộ thicn trong điều kiện mùa mưa nhiệt đới của Đèo Nai
cũng như nhiều mỏ khác, phần trcn là thoát nước tự nhiên của
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địa hình, phần cỏ trữ lượng lớn lại nàm ở dưới mức thoát nước.
Lượng mưa hàng năm lớn từ mười đen sáu mươi mi li mét. Mưa
làm đáy mỏ iuôn ngập nước. Các dòng nước kéo xuống dáv mo
một lớp bùn dày,
Mỏ Đèo Nai đã liên tục chủ động đổi mới công nghệ khai
thác, nâng cao năng suất thiết hị xc máv. Bốn mươi lượt người
được cấp hang sáng tạo, đủ nói lcn nghị ỉực và ý chí của Đèo
Nai. Đặc biệt là kỹ sư, Giám đốc Dặng Văn Bình, khône những
ỉà người quàn lý giỏi mà còn có bốn đến năm sáng kiến mỗi
nỗm. nhất ià sáng kiến thay đổi phương hướng khai thác bóc đất
hạ dồi 228: mở ra nguồn Ihan có giá trị kinh tế cao. sản lượng
trên một triệu tan một năm. Với ý kiến chủ dạo của Giám đốc.
Đèo Nai đã đau tu mua sám thiết bị phù hợp như thủy lực gầu
ngược, xe ôtô trung xa để lây được hết các nguồn than nằm ờ các
via kẹp, Via phụ; tích cực mở mang các xưởng sửa chữa xc máy,
đồ be tỏng các luyến dường trọng tâm.
Dù nắng gió hay mưa bão, nơi khai trường sản xuất than
luôn có năm nhà ãn khang trang, sạch sẽ. Bữa ăn công nghiệp
được chi là năm ngàn đồng mỗi người mội bữa. Không phải như
trước, chồng đi làm than, cả nhà phải dành cho người thợ mỏ
một mâm riêng.
Đco Nai là như vậy đấy. Một xã hội thu nhỏ của hàng ngàn
gia đình mà lao dộng chính là ba ngàn thợ mỏ. Bình quân thu
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nhập mỗi người thợ năm 2000 là một triệu hai trăm ngàn đồng.
Cứ ba người có hai xc máy; 100% gia đình có tivi và thiết bị
nghe nhìn hiện đại. Trcn mười cán bộ công nhàn vicn có nhà ba
tầng trở lèn. Mỏ đã dầu tư xây dựng trạm tiếp sóng Đài Truyền
hình Viột Nam và đài truyền hình nội bộ. Trường mầm non của
mỏ licn lục dón nhận lừ 170 dến 220 cháu. Mò đã cho ba mươi
sáu gia dinh cồng nhân có hoàn cảnh khỏ khăn vay bốn tỷ đồng
mua dụng cụ sinh hoạt trong nhà, trợ giúp bav mươi ba gia đình
có thu nhập thấp. Xây dựng một số nhà bán trà góp cho công
nhản nghco. Ỏng Tiền còn cho biết, mười năm qua, mỏ Dèo Nai
đã chi hàng chục tỷ dồng đổ cải íhiộn môi trường sinh ihái.
Phong trào vàn hóa, văn nghệ, thổ dục, thổ thao của mỏ cũng Ihu
hút hàng trăm công nhàn say sưa luyện tập, thi đấu. í lôm chúng
tôi đốn, mỏ đang động thổ xây dựng một nhà thi đấu thể thao
mới.
Xa rồi câu hát xưa kia: “Dêm dèm nghe tiếng cỏi lầm, như

nghe tiếng vọng cõi âm írờ về...". Iliộn tôi đang đứng trcn dinh
Đèo Nai, tiếng còi tầm vang lên trong không gian bao la, hào
sáng. Khai Irưừng dung thay ca. Tôi nhìn thây Giám đốc Trung
tâm chi huy san xuất I là Văn Khoàng dang giao nhiệm vụ cho
các dội. Dòng chí Dặng Thanh Iĩái - Trưởng phòng diổu khicn
sản xuất, dồng chí Phạm Dăng Quang - Trường phỏng kỹ thuật,
các ca trương, ca phó và anh chị em công nhân dang tất bật
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chuần bị ra khai trường. Gương mặt ai nấy đều sáng sủa, tự tin.
Bởi họ là thế hộ kế liếp của công nhàn mỏ Đco Nai giàu truyền
thông, hai lần nhận I luân chương Anh hùng Lực lượng vũ Irang
và Anh hùng Lao động. Nhiều năm giữ cờ luân lưu của Bác nồ
tặng ngành than- một trong những nơi có nhiều cá nhân anh
hùng và chiến sĩ thi dua...
Với phương châm công nghiệp hóa và hiộn đại hóa khai
thác, triệt dế tiết kiệm, không ngừng nâng cao đời sống người
!ao dộng, mỏ Đèo Nai đã và đang cùng ngành than Việt Nam
góp phần dua cả nước tiến vào thế ký hai mươi mốt với một xã
hội côn í! bàng, văn minh “Sánh vai củng các cường quốc trcn
thế í»iói’' mà Bác I lo kính yêu hằng mong dợi.
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rong nắng đẹp mùa thu, vẫn những chiếc tàu kco than
từ các mỏ về nhà máy, vẫn tiếng xinh xịch của các hộ
___ - thống dây chuyền sàng tuyển than; vẫn những chuyến
tàu thủy vào ra tấp nập trcn bến Cửa Ông dế ăn than. Giỏ từ vịnh
Bái Tử Long thổi vào lừng cơn xóa bớt đi những nhọc nhằn của
người thợ mỏ. Tôi dứng lặng di đẻ nhớ lại một thời hào hùng cùa
xí nghiệp tuyển than Cửa Ông, những khó khăn của thời kỳ đổi
mới, và niềm tin thắng lợi vào tương lai.
Ngược dòng lịch sử, Cửa Ông vốn là những làng chài
lưới, khai thác lâm sản. Năm 1894, khi lượng than khai thác ở
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Cẩm Phả tăng lcn, Pháp đã cho xây dựng ở Cửa Ông một cảng
dài 320 mét; một nhà máy sàng do công ty Bruxellc -Bỉ Ihiết kế
với năng suất sàng 250 tấn/giờ, rửa 9 tấn/giờ; hai hệ thống
đường xe hỏa từ cẩm Phả. Mông Dương về Cửa Ông khoảng
hai mươi cây số. Công trình đã hoàn thành năm 1924.
Suốt sáu mươi tư năm, cho dù giai cấp công nhân Cửa
Ông đã bao lần nổi dậy đấu tranh, Pháp vẫn cố khai thác triệt để
bến cảng này. Cuối cùng, ngày 24-4-1955 khi hòa bình lập lại,
bến Cửa Ông đã thuộc về giai cấp công nhân Việt Nam. Máy
móc, thiết bị Pháp để lại trên các hầm mỏ, nhà máy phải được trả
dần bàng than, mỗi năm 500.000 tấn trong vòng hai mươi năm.
Một người công nhân già kể lại: “Ngày ấy, dù náo nức vui
sướng khi nhà máy về ta, thì Pháp đã làm đảo lộn các mạng điộn,
phá hủy và mang đi các máy móc thiết bị quan trọng, các sơ đồ
hệ thống điện cao thế. Không có một kỹ sư, công nhân lành
nghề nào, làm sao để đưa nhà máy hoạt động. Với quyết tâm của
người làm chủ, người công nhân điện Lc Văn I Iiổn đã nhớ lại và
vẽ chính xác toàn bộ hộ thống điện trong xí nghiệp, giúp tồ thợ
phục hồi mạng lưới điện nhà máy”.
Từ năm 1956, xí nghiệp chính thức đi vào sản xuất, dây
chuyền tương đối ổn định, không khí thi đua sôi nổi phấn khởi.
Suốt hai mươi năm chiến tranh chống Mỹ, dù vừa sản xuất, vừa
chiến đấu nhưng xí nghiệp vẫn luôn luôn hoàn thành vượt mức
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kế hoạch dược giao. Ilàng triệu tấn than từ Cửa Ông đã di khắp
mọi miền đất nước, cho những chuyến tàu chuyền quân vào
miền Nam; cho các nhà máy diện hoạt động ngày đcm, đưa ánh
sáng về với bản làng và hàng chục triệu lấn than được xuất khẩu
ra nước ngoài. Hai mươi năm, với bao thành tích huy hoàng, xí
nghiệp dã được tặng thưởng huy hiộu Anh hùng Lực lượng vũ
trang trong năm 1966, hai lần dược ghi tcn vào cờ thưởng luân
lưu của Bác Hồ (1966, 1968), người công nhân Lc Văn Iliổn
được phong Anh hùng Lao Động năm 1958 và hàng ngàn huân,
huy chương các loại cho tập thể, cá nhân của xí nghiệp. I liếm có
một xí nghiệp nào trong ngành than có được bề dày lịch sử như
thế!
Trong căn phòng làm việc của mình, ông Phạm Bá Chúc,
phó giám đốc xí nghiệp nói với chúng tôi:
- Chắc các anh đã nghe về người chiến sĩ cộng sản Ngô
Huy Tăng, cam cờ trcn dỉnh Poóc rích ngày 7-11-1929 dánh
dấu cột mổc lịch sử dã có Đảng lãnh dạo trong phong trào của
giai cấp cỏna nhân. Chút nữa đây. chúng tôi sẽ đi nhận Bằng liệt
sĩ của Nhà nước truy lặnq cho cụ.
Chúng lôi thực sự cảm dộng khi nghe tin này. Lăng lại
một lúc. anh Chuc mới kổ cho chúng tôi những thành tích đạt
dược trong thời kì đổi mới của xí nghiệp:
- Xí nghiệp than Cứa Ông là đơn vị dầu tiên trong ngành
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than được tặng danh hiệu: “Đơn vị Anh hùng Lao động”. Đó là
nhờ chủ động khai thác có hiệu quả mọi năng lực sản xuất đưa
số than xuất khẩu hàng năm chiếm trên 50% tổng số than xuất
khẩu của Việt Nam, đáp ứng mọi yêu cầu tiêu thụ than trong
nước.
Nhiều lĩnh vực như vận chuyển than mỏ, than vào sàng
nhà máy TT2, bốc rót ticu thụ... tăng năng suất hơn hai lần trước
đây, sản xuất kinh doanh hàng năm đều lãi hàng tỷ đồng, có năm
lãi trên 14 tỷ đồng.
Dó là nhờ đổi mới công nghộ, từ chỗ vận tàu tăng chuyển
than chậm, máy rửa theo công nghệ pittông lạc hậu, bổ lắng
công suất hạn chế không đảm bảo phẩm chất than; máy rửa
máng Rhcobok phân loại chưa cân đối với công suất băng
chuyền đưa than lên ncn không lấy hết than cục, không khử
được than cám. than cám bị đẩy theo nước rửa ra lẫn với bùn,
nước tháo ra biển mang theo nhiều than lãng phí. Ngày 20-71980, với sự nỗ lực của mình, xí nghiệp tuycn than Cửa Ổng đã
đưa công nghệ rửa bằng huyền phù vào sản xuất. Công nghệ và
thiết bị do Ba Lan (cũ) giúp thiết kế, công suất 800 tấn/giờ.
vẫn không thỏa mãn, để cải tiến bốc rót và đánh đống, xí
nghiệp mạnh dạn mua của Nhật một hệ thống máy bốc, bốn máy
đánh đống, hai máy rót than xuống tàu, công suất mất tổng cộng
1600 tấn/giờ. Đổ đáp ứng yêu cầu của khách hàng, than cám có
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độ tro Ak<l 5%, than cục Ak<6%. Năm 1989, xí nghiệp đã đầu
tư mua một dây chuyền công nghệ của ú c giá trị mười một triệu
đôla Mỹ và đưa dây chuyền sàng, rửa than cám hoạt động vào
tháng mười hai năm 1990.
Phó giám đốc Chuc nói: “Theo tính toán việc cải tạo hoàn
chỉnh công nghệ sàng tuyển như hiện nay, nếu mua thiết bị đưa
về lắp ráp thì phải đầu tư tới hai mươi tỷ đồng. Nhưng do sáng
kiến cải tiến kỹ thuật, sử dụng vật tư hiện có ncn chi phí chỉ
khoảng trcn dưới hai tỷ đồng, làm ra nhiều chủng loại than
mới”.
Chúng tồi lại theo anh Đoàn Chí Trung ở Phòng thi đua
tuycn truyền xuống các nhà máy xem dây chuyền công nghệ. Ở
đây, các kỹ sư công nhân đang tất bật làm việc. Chúng tôi được
biết ngày đầu thành lập, xí nghiệp chỉ có hai cán bộ trung cấp
với một ngàn sáu trăm công nhân. Nhờ chú trọng việc đào tạo
nôn thời điểm này xí nghiệp có ba trăm cán bộ đại học, hai trăm
cán bộ trung cấp trong tổng số bốn ngàn tám trăm công nhân
viên. “Đó là “đội quân thiện chiến” để hoàn thành nhiệm vụ “yết
hầu” tiêu thụ than ở vùng cẩm Phả” mà Giám đốc I loàng Lâm
Chính từng nói.
Bổ sung vào báo cáo của Xí nghiệp, ông Chuê nói với
chúng tôi: “Cửa Ông ở vào vị trí bên triền núi cao, xa trung tâm
thị trấn xã cẩm Phả, xí nghiệp đã đầu tư 4,5 tỷ đồng xây dựng
cụm văn hóa thể thao gồm: sân bóng đá có sức chứa mười ngàn
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người, nhả thi dấu thể thai) sức chứa nãm irăm người. Dầu tư
một máv licp phát sóng VTV1, nãm mươi triộu đông và một
máy thu phảt VTV 3. mộl trâm năm mươi triộu đồng”.
Có thề nói. trên chậng đường phát huy truyền thống của
giai cấp công nhân mỏ, với việc chăm lo đào tạo con người, dổi
mới cônụ nghộ, quan tâm chu đáo (lời sống người lao động, Xí
nghiệp than tuycn íhan Cửa Ong đã phảt Iriển toàn diện vững
chắc, iuòn hoán ihành vượl mức kế hoạch hàng năm. Trong
mtrữì năm dối mới, năng suất thiết bị và lao dộng tăng 10-15%,
doanh thu những nàm gần đây đạt 642 - 692 tỷ dồng /năm. Thu
nhập binh quàn của người lao dộng từ sáu trăm ngàn đến một
Iriệu đồng mồi thảng. Các lổ chửc Dàng, doàn thc luôn đạt vững
mạnh, xuất sác, Xí nghiệp đà được tặng nhiều huân chương các
loại và dặc biệt dược Nhà nước phong lặng danh hiệu Anh hùng
Lao dộng ntĩàỵ 28-4-2000.
Nhưng điều ỉôi bict dược vồ Xí nuhiộp tuyển than Cửa
Ông còn nhiều nhưng khuôn khô bài viết có hạn, có những điều
tâm đắc vần chưa nói hết. Chúng tôi vẫn tin tưởng rằng, với bề
dày truyền thống của mình, hằng thế mạnh hiện có, chắc chắn
Xí nghiệp sỗ viết tiếp những chương rực rỡ của vùng đất Cừa
Ông “yết hầu” tiêu thụ than cẩm Phả.
vẫn nắng đẹp mùa íhu, vẫn tiếng máy sàng xinh xịch,
từng con làu kco than, ăn than vang vọng như không bao giờ
dứt.
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Mặc dù đoàn nghiên cứu khoa học của kỹ sư Trần Quế

^ a stllv ề cố tình giẩu tôi, nhưng tôi vẫn ngờ ngợ khi bắt gặp
điệu cười gượng gạo của cô gái trẻ chừng hai mươi ba tuổi ra
chào đón chúng tôi, cô ấy đây chăng? Nữ sinh viên mà tôi tìm
kiếm.
Cô gái có dáng người dong dỏng, gương mặt dễ thương với
đôi mắt đen huyền lóng lánh. Cô bận quẩn lây, ảo sơ mi ữắng,
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rộng theo kiéu tỉnh lẻ, ừông rất chân quê. 'i'ht)ạt nhìn, tôi cũng
đoán biết nếu cô là sinh viên thì cũng nằm ở dạng hoa khôi của
Đại học. Trông bề ngoài cô không có vỏ gì “Tử thần” dc dọa mà
tỏi đã bàng hoàng khi nghe kỹ sư Trần Quế kể.
Cò sinh vièn tên H. 23 tuổi, cao 1m60. học trường Dại học
Dà Lạt. Cô vừa làm luận văn xuất sắc. đang chờ xin việc. Tiến sĩ
Lê Xuân Tùng đã đồng ý nhận cô, nhimg cô muốn xin vào nhóm
nghicn cứu liệu sinh học của Viện nghiên cứu hạt nhân. Rõ ràng
tương lai cùa cô thật là rạng rỡ. thế nhưng chính bản thân cỗ
cũng dâu có ngờ mình lại là nạn nhân của một thứ chất độc nào
đó. Sai hình nhiễm sắc thể Lympho máu ngoại vi của cô được
phát hiện như một hiện tượng hiếm gặp về tần số, cỡ 20% kiểu
đa làm, 15% kiểu mất tâm, và 4% đứt gãy đơn. Chính cô cũng
phải ngỡ ngàng đến choáng váng khi thấy hiện tượng bất thường
nghicm trọng cùa máu mình, vết tích biến loạn nghicm Irọng bộ
mảy thông tin di truyền tế bào bộ nhiễm sắc thổ của cô có từ đâu?
Ai đã gieo dấu vết “tử thần” vào cô? Cô đã lo sợ đến hoảng loạn
bao lâu rồi?
*
Tôi là một kỹ sư an toàn bức xạ. vừa là nhà báo, vì vậy khi
được tin nhóm của kỹ sư Trần Quế phát hiện ra hiện tượng bất
thường nghicm trọng về biến loạn nhicm sắc thể phát hiện thấy
ở nhóm dân cư thuộc tinh Lâm Đồng, tôi lập tức phone cho anh
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và muốn có kế hoạch tìm hiổu cụ thể. Chiều 26-8-1998, tôi đã
đến Phòng sinh học phóng xa. Viện nghiên cứu hạt ĩứiân. Tiếp
tôi ngoài kỹ sư Trần Quế, còn có tiến sĩ I ,ê Xuân 'Itiám. Các anh
bộc lộ sự lo lắng lột độ đền vấn đề này, T.s Thám cho tôi biết, đã
gửi mộl số thông báo đi các nơi. c ỏ nhà báo đã lấy ờ các anh một
sổ báo cáo và ành chụp về biến loạn nhiễm sắc thé của cô sinh
viên đáng thương kia nhtmg chẳng những không lên tiếng kêu
cứu mà lại khôi hài coi đo là lý do biện hộ cho chú chuộl 20kg
íhco báo An ninh thế giới, 'l ôi ngậm ngíũ hỏi kỹ sư Quế: “Sự thô
của việc này bắt đầu từ đâu?’'. Kỳ sư Quế mời tôi ngồi xuống đê
kể cho có ngọn ngành. Là một thương binh 2/4 trớ về trường Dại
học rông họp - Iỉà Nội, anh chọn ngành sinh học phỏng xạ và
chọn chuyên môn dầy tính nhân ván: Dinh liều phóng xạ cho
con người bàng kỹ thuật phân tích sai hình nhiễm sẳc thể tể bào
lympho máu ngoại vi. Kỹ sư Quế nói:
-

Khi chúng tôi dặt ra dề tài này cũng chỉ với mục đích phản

tích máu cho các nhàn viên làm việc với phóng xạ trong lò phản
ứng hạt nhân và các cơ sở bức xạ khác, xa hơn có thổ giúp dỡ các
nạn nhân nước ngoài trong vụ ncm bom nguycn tử của Mĩ
xuống Hiroshima hoặc các tai nạn hạt nhân như Chccnobil...
Nhưng rồi, qua nghiên cứu tỉ mỉ chúng tỏi được biết, cấu trúc
phân tử AND cũng bị lỏn thương do các tác nhân đột biến hóa
học, trong đó cỏ Dioxin-một thành tố lẫn trong chất độc màu da
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cam diệt cỏ. Dioxin là một trong những tác nhân đột biến hóa
học đã gây ncn hiệu qủa hết sức trầm trọng về mặt di truyền
trong cộng đồng người Việt Nam. Chúng tôi biết trong chiến
tranh Việt Nam, quân đội Mỹ đã rải xuống lãnh thổ miền Nam
77 triệu lít chất độc hóa học, trong dó tính ra chứa tới 170
kilogam dioxin. Chúng tôi muốn phát hiện tồn dư cùa chất độc
này. vì vậy có bất kỳ mẫu máu nào của người ngoài ngành hạt
nhân chúng tôi cũng muốn biết. Và thc là... - Kỹ sư Quế bùi
ngùi như kc về sự ra di của người thân - 1lôm ấy là ngày cuối
tuần, lâu rồi chúng tôi không có máu đổ phân tích, bởi muốn làm
thí nghiệm thì phải có máu, mà kì íhực nuôi cấy tế bào máu quà
là một kỹ thuật khó vào bậc nhất, tiền dề tài của chúng tôi dồn
hết vào đó ncn lấy tiền dâu mà mua máu. Cũng sự tình cờ, cô
sinh viên H. thực tập ở nhóm tôi, cũng muốn phân tích máu của
mình đè biết. Và chúng tôi cũng cho ràng II. mới về, chưa tiếp
xúc với phỏng xạ, máu của cô ấy chắc cũng bình thường. Nhưng
khi nuôi cấy tế bào rồi đưa phân tích thì chúng tôi vô củng bàng
hoàng ngạc nhiên, không thổ tin ở mắt mình nữa...
Kỹ sư Quế đưa ảnh cho tôi xcm và chỉ dẫn như một người

thầytrước cậu học trò tò mò. Anh nói:
-

Bộ nhiễm sắc Ihc người gồm có 46 chiếc, sắp xếp thành 22

cặp bình thường và 1 cặp giới tính, cặp thứ 23 này không giống
nhau ở tế bào nam giới. Sự đảm bảo ổn định thông tin di truyền
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trong quá trình hoạt động sống của cơ thể cũng như quá trình duy
trì thế hộ nhờ vào tính bền vững của cấu trúc AN]) thông qua cơ
chế liên kết bổ sung và cơ chế phục hồi tổn thương phân tử.
Tôi nhìn bức ảnh chụp về máu của II., toàn bộ nhiễm sắc thể
bị nát vụn và kết nối dị thường, 37 nhiễm sác thể trong tổng số
46 bị tốn thương, mất khả năng phục hồi. Kỹ sư Quế chỉ cho tôi
hai cặp nhiễm sắc thế mất tâm, là nguycn nhàn gây ra dị dạng
nếu sinh con. I loặc những cặp đứt gãy, không còn chồ bám víu
dẫn đến việc sc sinh ra quái thai, những cái chết bất thường.
Tôi liều mạng đánh vào cân não của kỹ sư Quế:
- Các anh có dám chắc kết qủa này là hoàn toàn chính xác
không?
Trần Quế bình tĩnh, từ tốn :
- Thoạt đầu chúng tôi còn nghi ngờ. hôm lấy máu dúng vào
ngày cuối tuần, ncn hai ngày sau mới đem nuôi cấy, có thổ
không chính xác, nhưng sau đó chúng tôi đè nghị I I. cho thừ
máu lần thứ hai, lần này khâu kỹ thuật hoàn toàn đảm bảo và kết
quả y như lần trước?
Chẳng phải tôi mà chính nhóm kỹ sư Quế đã dặt ra câu hỏi:
“Rõ rảng đây là bằng chứng phản ánh tác động nghicm trọng
của strcss môi trường. Tác nhân nào gây ra tổn thương đó?”
Người kỹ sư thương binh Trần Quế, sau nhiều đcm trằn trọc
đã quyết định đi tìm dấu vết tử thần. Anh đã cùng với H. về gặp
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cha cô là bác Nguyễn Văn A. Ông A đồng ý cho các anh thử máu
của hai vợ chồng. Kết quả máu ông A cũng bị biến loạn nhưng
nhẹ hơn cô I I. Tiếp sau đó nhóm khoa học của kỹ sư Quế thử tiếp
11 mẫu trong vùng tam giác cạnh nhà ông A. Kcl quả càng kinh
hoàng: 8 người trong số 11 người dược thử máu đều bị biến loạn
nhiễm sắc thể trầm trọng, về phân bố là một hiện tượng quá đặc
biệt, nhiều tế bào chứa số lượng sai hình quá cao từ 5 đến 11 sai
hình đa tâm và hoàn toàn không theo quy luật phân bố Poisson.
Nó hoàn toàn khác biệt với tần số sai hình ngẫu nhiên của nhóm
dân cư Đà Lạt đến hai chỉ số, lại càng khác biệt hơn với vùng dân
cư tự nhiên cũng như vùng có sự cố khác trôn thế giới. Hiện
tượng cho phcp kết luận đây là một strcss mỗi trường quá lớn.
phải điều tra làm rõ nguycn nhân.
“Cần phải gặp cô sinh viên II, gặp gia đình cô và bà con
vùng bị nạn!” - Nghĩ vậy và tôi xin phép Ban lãnh dạo Viện
Nghiên cứu hạt nhân cho đi theo đoàn cán bộ khoa học của Trần
Quế, làm nhiệm vụ rà phóng xạ quanh vùng có nạn nhân.
Tám giờ sáng ngày 6-9-1998, xc chúng tôi xuất phát từ Đà
Lạt. Chúng tôi đi giữa rừng núi tưởng chừng đã bình yên. Không
khí mát mẻ. mơn man. c ỏ cây xanh biếc như thuở nguycn sơ.
Đây là rừng dược trồng lại sau chiến tranh. Thông 25 tuổi đă vun
vút chọc trời. Những khoảng đất trống khác cũng được phủ bởi
những vườn chò, cà phc, dâu. Người Bắc cần cù còn trồng đủ
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các thứ cây ăn trái. Đã bắt đầu có những cái tôn: mít Nam Ban,
cà phc 'J'ân I là, chò Phú Sơn... Qua ngã ba Licn Khương, chúng
tôi rẽ vào hướng Lâm Ilà. Đến cửa ngõ thị trấn Nam Ban, xe qua
cầu Suối Cạn, tôi đề nghị dừng lại để kiếm tra nguồn nước. Rà
dọc, rà ngang các khc suối, kim đồng hồ phóng xạ du di ở mức
phông. Nguồn nước không sao cả.
Nam Ban dây rồi, sau khi nghỉ ngơi, uống nước, nói chuyện
xã giao vài phút, chúng tôi theo cô II. về nhà. Bố của cô II. là
một người dong dỏng cao, cỡ sáu mươi tuổi, điềm đạm, chất
phác. Sau khi hỏi về quá trình đi bộ đội của bác, chúng tôi được
biết hầu như bác chỉ hoạt động ở miền Bắc. 'loi đặt câu hỏi
quanh đây có thổ có một nguồn phóng xạ tự nhiên nào chăng?
Biết đâu đấy, mọi khả năng đều phải xcm xét. Thế là tôi xách
máy đi do đạc rất kỹ xung quanh nhà. Nhà bếp, chuồng heo,
vườn cà phê, vườn dâu, vườn dậu phụng... nhưng tuyệt không
có một thông số nào chứng tỏ có bức xạ. I I. lại dẫn tôi đi đo ở
đám sình rồi xuống con suối cạnh làng. Chẳng hề có tín hiộu
phóng xạ nào.Tôi quay lại gặp nạn nhân thứ ba là anh L. Anh
cũng là cựu chiến binh. Be ngoài, anh nhanh nhẹn tháo vát. IIồi
ở chiến trường anh có bị sốt rót, nay không còn tái phát.
-

Tôi cũng bị sốt rét mội lần trước khi bị thương rồi ra Bắc

luôn - Kỹ sư Quế nói
Chúng tôi di đến nhà vài người chức trách trong xã (vùng
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này ngoài thị trấn Nam Ban còn có ba xã kinh tẻ mới) để hòi họ
xem có điều gì đặc biệt trong khu vực không. Anh Thu - Phó chủ
tịch xã, anh Nghiệp - Phó công an xã và nhiều người khác kổ cho
chúng tôi lừ khi họ đặt chân đến vùng đất này, thấy không có gì
đặc biệt và dãn ở đâv hầu hết là dân kinh tế mới, họ không biết
nhiều về quá khứ vùng dất. IIọ có nghe kể rằng vùng này trước
đây lả trận địa giờ vẫn đào thấy đạn pháo. Còn không nghe nói
Mỹ thả chấl độc màu da cam xuống đây. T.s Thám bảo:
-

Có thể vùng này bị ảnh hưởng do chấl độc Mỹ thả ở Cát

Ticn phát tán sang.
Cát Ticn, nơi tôi có mặt những năm 1981, lúc ấy những khu
rừng bị bom napan đốt cháy vẫn còn chơ vơ những cây cột đcn
ngòm. Đây là chiến khu D, nơi mà người ta nói Mỹ đã thả rẩt
nhiều chất độc hóa học. Tuv vậy, nhiều ý kiến cho rằng, từ Cát
Ticn lèn đây bị khá nhiều ngọn núi che chắn không thổ phát tán ở
mức độ trầm trọng như thế. Chúng tôi tạm thời ra về chưa rõ
nguyên nhân nhưng nguy cơ của tám cuộc đời là có thật. Mọi
bằng chứng đang lưu giữ bởi một nhóm các nhà khoa học mà
theo tôi biết họ “là những cán bộ được đào tạo dài hạn ở Hà Lan,
Bỉ, Nhật Bản. Nhiều công trình nghicn cứu của nhóm đã được
công bố trong nước cũng như trên thế giới, đã được tham gia
nhiều hội nghị quốc tế: Tập huấn tại Hiroshima, Nhật Bản; Ilội
nghị hiệu ứng sinh học liều thấp ở Scvillc, Tây Ban Nha; Hội
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nghị đánh giá hậu quả Chernobil, Ukraine; các vụ thử hạt nhân
Nam Thái Bình Dương của Pháp tổ chức ở Vicnna, Áo; Hội nghị
an toàn nguồn phóng xạ Dison, Pháp”. Rõ ràng đây !à điều
nghiêm trọng, cần phải thông báo cho mọi người.
*

Trong những ngày tháng 9. Dà Lạt mưa âm u, tôi vẫn quyết
định nghỉ phép dể một mặt tìm cách nào đó “kcu cứu” giùm nạn
nhân. Mặt khác tìm cho ra thủ phạm đế có phát ngôn chính thức.
Tôi đã đến UBND huyện Đức Trọng, tìm hiếu lịch sừ cùa vùng
đất trong chiến tranh. Trước đó ở Đà Lạt, tôi đã đọc hếí một
chồng tư liệu. Trong đó có 2 tài liệu cúa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Lâm Đồng có nói đến vùng tây bác Đức Trọng (trong đó có Nam
Ban) là vùng giải phóng của ta, giáp với Tà Nung của Đà Lạt.
Nhưng không nói đến Mỹ thả chất độc màu da cam vào vùng
này mà chỉ nói xã Lộc Bắc của Bảo I,ộc cách Nam Ban chừng 80
cây số, rằng đồng bào ở đây “luôn đương đầu gánh chịu sự tàn
phá ác liệt bằng bom đạn, chất dộc hóa học, càn quét của MỹN gụy...”.
-

Anh cầm lấy cuốn này về tỉm hiếu - ông Phó Bí th

huyện Đức Trọng, nói và đưa cho tôi cuốn “Truyền thống đẩu
tranh cách mạng của nhân dân huyện Đức Trọng (1930-1975)”.
Tôi mừng quá vội đọc ngay. Như một nhà bác học dùng
kính hiến vi tìm con vi trùng, tôi dán mắt vào từng câu, từng chữ
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để nhận chân vùng đất của tôi có không chất độc màu da cam đã
rải xuống vùng này. Đây, hán đồ Đức Trọng trước tháng 101987. Khu thị trấn Nam Han nằm ở phía Tây Bắc giáp xã Bình
Thạnh. Liên Hiệp, Hiệp Thạnh là những xã địch đóng quân, là
vành dai bảo vệ thú phủ Đức Trọng và sân bay Liên Khương. Từ
năm i 952 Nam Ban, K'Riông Thô (cũng thuộc Nam Ban ngày
nay) đã lá cơ sờ cách mạng do ông Dinh Sĩ Ưẩn phụ trách.Tháng
5-1958, chính quyên Ngô Dinh Diệm tách vùng này ra khỏi
Đ'ran, lập thành huyện Đức Trọng, xây dựng phía Nam, Nam
Ban một khu di cư theo Chúa giáo Thanh Bình và Kim Phát làm
vành đai bảo vệ. v ề phía cách mạng, thời kỳ này cũng coi Nam
Đà I ạt và Tây Bắc Dức Trọng nối với Đắk Lắk là hành lang bảo
vệ chiến lược Bắc Nam vùng căn cứ cách mạng.
Từ năm 1962 dến 5/1963, K'Riong Thô (tức Nam Ban) vẫn
là vùng cán cử cách mạng. Năm 1965, địch dồn dân vùng
ỈCRiongThô, Nam Ban và các ấp chiến lược Đam Pao. Da Mc,
ở đây trở thành một vùng trắng, bộ đội đóng quân ở vùng này có
hai đại đội 8 i 0 và 816.
Thảng 6 - 1967 ấp chiến lược K'Riong Thô dược bộ cội địa
phưưng (810,816) giải phỏng. Và Tà Nung (bắc Nam Ban) đã
trơthành hậu cứ, sản xuất của cách mạng.
Suôi cả thời gian dài, hỗ cứ ta giải phóng vùng Nam Ban, Tà
Nung là địch iại huy động quân, dùng cả xc ô tô, máy hay, dồn
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dân vào ấp chiến lược trử lại.
Tôi đã dò đến trang 140 cùa cuồn sách truyền thống,
cảm nhận suốt một thời gian dài dây ỉá vùng tranh chấp giữa ta
và địch:- khi là vùng giải phóng, căn cứ cách mạng, cũng cỏ khi
là vùng trắng...
Lúc ấy là 13 giờ ngà}' 18-9-1998. tôi mệt mói V; dã bỏ bữa
ăn trưa, định bỏ sách xuống đè ra ngoài thi 4 chú "‘Chải dộc hóa
học” đập vào mất tồi. Thật chẳng uổr.ạ công, Í.Ỏs tợ nhu và săm
soi từng chữ một: “Bị đòn đau từ giữa năm 1968, dịch ra sức
thực hiện chiến lược “auct và giữ” chúniĩ tập trung lực lượng
dánh phá ác liệt vùng giải phóng cùa ía. tô chức nhicu cuộc càn
quét, di liền với thủ đoạn gom dân và các ảp chicn lược, ráo riết
củng cố bộ máy kèm cư sơ, vừa đánh các cơ t;ở bcn trong, vừa
tiến hành bao vây phá hoại kinh tế ta, chủng cho máy bay ném
bom, bắn phá, rải chât độc hóa học vào khu hậu cứ. sán xuất của
ta”.
Thế là dã rõ : Khu hậu cứ sản suất của ta cỏ thể là nhiều nơi,
nhưng cũng là Nam Ban, và Tà Nung (phía bắc Nam Ban). Một
tư liệu lịch sử dáng giá cộng với một hiện tượng phát hiộn được
cũng gần giống tác nhân Dioxin - sản phẩm của chất độc hóa
học. Tôi cho rằng dấu vết từ thần khôns ai khác là do chất dộc
hóa học.
Đây mới chỉ ỉà điều tra của tôi. Đe kết luận, chắc cũng
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không khó khăn gì nữa.
*
Trước khi gửi bài báo đi, tôi lại nhớ về II. Sáng chủ nhật
hôm ấy, khi dẫn tôi xuống suối, 11. dịu dàng như một chú nai tơ.
Không, II. ơi! “Chẳng phải thương hại em”. Anh thấy tình yêu
của cm và 11. đẹp lắm (người ycu của II. cũng vần đầu là II.). H.
đã bất chấp tất cả đế cưới em. Nhưng hỡi ơ i! Neu họ có con, điều
gì sõ xảy ra! 1lõi nhân loại hãy làm một điều gì đi!
Đã in trcn tạp chí Lang Bian năm 1997,
Báo Lao Dộng 1998 với tựa đề “Cổ gái cỏ máu xấu ”
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uổi sáng Cát Tiên. Mặt trời hồng đỏ từ trôn các đỉnh
núi nhấp nhô hắt ánh nắng rực rỡ xuống các trảng đồng
bằng phì nhiêu màu mỡ đang được khai phá. Dòng
sông Đồng Nai cháy hiền hòa giữa hai bờ trc xanh biếc. Những
bầy chim gầm ghì. cu cườm, cu gáy ríu rít đậu xuống các ngọn
cây xà cừ rồi lại vỗ cánh bay lên chấp chới. Tôi đi trcn con
đường rải đá vừa mới mở. I lai bôn đường là những ngôi nhà của
đồng bào kinh tế mới xcn lẫn với các dãy nhà sàn của đồng bào
dân tộc. Tôi vừa mải miết ngắm nhìn khung cảnh thicn nhiên nơi
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đày vừa suy nghĩ đến việc sắp gặp gỡ một con người. Người đó
là Nguyễn Danh Phú, hiệu trưởng của một trường phổ thông cơ
sở ở vùng đất này.
- Anh Phú tốt nghiệp Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt Ilương, cán bộ Ban Giáo dục Dạ - Iluoai cùng đi với tôi: - Anh
Phú xông xáo !ắm, chúng cm thường nói đùa: “ Ớ dâu có dân thì
ở dó có Phú, ở đâu có Phú thì ở dó có trường sở được xây dựng
nhanh và sớm di vào nề nếp”.
“Phú”, tôi ngẫm nghĩ, có phải cái anh chàng ycu Lan
Phương dạo nọ không. Lan Phương, con gái một gia dinh làm
vườn, đông cm, nghèo. Cô vừa xinh lại vừa phúc hậu, vì vậy tôi
đã theo đuổi một thời gian. I loàn cành gia đình tôi và gia đình
Lan Phương rất hợp nhau. Đột ngột tôi được tin I ,an Phương yèu
Phú. Anh ta con nhà giàu. Chẳng là ông Đạt. ba Phú hồi còn làm
chức tnrởng phòng của một cơ quan ở thành phố đã xin dưọc
một căn biệt thự khá sang trọng. Trong nhà tiộn nghi chắng thiếu
thứ gì. v ề nghỉ hưu, ông vẫn ở căn biột thự đó. Ilai ông bà chí có
mỗi Phú là con trai.
- Nhà văn suy nghĩ gì vậy - Hương nói cắt đút dòng suy
nghĩ của tôi - Đã gần tới nơi rồi mà anh không có chú ý gì hết cả
hả! Rẽ “dô” đây!
- Tôi bước theo I lương vào một đường dất. I lương nói tiếp:
- Con đường liên ihôn này là do anh Phú huy động học sinh của
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mình lao động xà hội chủ nghĩa đắp nên đỏ!
Tôi hỏi:
- Bộ vùng nảv tnùa mưa cũng bị neập lụt hay sao mà con
đường đáp cao liữ vậy?
- Có bị chứ anh. Mùa mưa cách đây mẩy năm không những
đường hị ỉụt lội mả trường của anh Phú cũng bị sụp lcn, sụp
xuống mấy lần. Hiện nav các xã đà dào kênh chống úng. Xíu
nữa anh sẽ nhìn thấy mội kênh to tướng, còng trình kết nghĩa của
trường anh Phú vói xã.
- Có phải chỗ hai bờ đắp cao oiữa cánh đồng kia không?
- Đúng rồi đó. sao anh nhìn thấy giỏi vậv?
• I Hì con mảt CÙÍInha báo mà chị.
Dang đi. bỗng) íương kcu lên:
-Kìa. anh Phũ kìa!
Tôi nhin iheo phía tay chí cùa I iưưng. Cách chủng tôi vài
chục mét, yiữa [>a bốn chục cm đang lao dộng chăm sóc hoa cho
một nghĩa trang UệL 31. một người dàn ông cao. gầy, sơ mi trắng
ngoài quản đang hướng dẫn các cm cách vun xới. Tôi nhớ lại lần
đến thảm Lan Phương ỏ' cư xá sinh vicn thì gặp Phú dang giảng
bài cho cô. Phú cũng nt>ười gầy om hav mặc áo sơ mi trắng.
Nhung lần dó lôi nghe nói ông Đạt dan;’ bắt Phú phái bỏ nghề sư
phạm. Ông nói: “Chuột chạy cùng sào mới vào sư phạm'’ tao
nuôi máy ăn liọc đàng hoàng dê thi vào Dại học Kinh tế chứ
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không phải rúc đầu vào sư phạm. Nếu mày không thích vào Dại
học Kinh tế thì vứt mẹ cái nghề sư phạm cùa màv đi, về nhả tao
xin cho mày vào Công ty Du lịch hoặc rhưưna nghiệp..
Đi một doạn nữa mới tới nơi. nhưng Hương đã kêu:
-Anh Phú!
Phú liền ngừng làm việc, nhìn về phía chủng tôi. Tôi ngạc
nhicn. Dũng là anh la thật! Dúng là Phú yêu Lan Phương dạo đó.
Phú dã nhận ra tôi.
-Chào anh Công!
- Chào anh Phú!
Iỉưong ngạc nhiên:
- 1lai người biết nhau roi à!
Tôi lúng túng gật dâu. Phú nói với i lương:
- Chị Hương dưa anh Công về trường gỉúm tôi. Còn một
luống hoa nhỏ, tôi cho các em vun xới xong sè vê sau.
Tôi hoi:
- Dây là nghĩa irang liệt sĩ của xã?
- Dạ, nhung xã mới thành lập được vài nám đang lo xây
dựng kinh tế chưa làm hốt được. Nhà írường thì dang cần giáo
dục truyền thống cho học sinh nên chúng tôi đẻ nghị các dong
chí bcn ủ y ban cứ xây (ÌỊmg rồi nhà trường kct hạp chăm sóc.
Chờ tôi và Phú nói chuyện xong. Hương dẫn lôi về trường
cơ sở của Phú.
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Trưởng Phổ thông cơ sở Ngọc Lâm nằm trên một nền đất
rộng thoáng. Trường gồm dãy nhà gỗ lợp tranh khá khang trang
Giữa sân trường ỉả một cây cột cờ bằng chính tre Cát Tiên cao
vời vợi. I,á cờ đỏ sao vàng bay phẩn phật giữa nền trời, xung
quanh iả làng mới và những cánh đồng mờ ra cho tới chân núi
phía xa, vẫn những đàn chim gầm ghì, đó là đặc sán ớ đây, như
chim yến biến Nha Trang vậy, cứ thi nhau tung cánh bay chấp
chới. Trong các lớp học, ưừ một phòng trống chắc !à lớp Phú
dang dần đi ỉao động, còn lớp nào cũng dang chăm chú nghe
thầy, cô giáo siảng bài.
Thấy tôi mải mc ngắm cảnh trường. I íương nói:
-

Bây giờ nhìn thấy cơ sở như vậy thì anh thích, cỉiứ hồi đầu

anh Phú vất và với nó lắm, Ban Giáo dục chi thị về là nhái kết
hợp với địa phương. Mới đàu anh xã nói anh Giáo dục có kinh
phí anh phải íự làm lấy trường sờ nồn xã chi ỉàm cho vài ha ỉán
tre. lợp tranh, mùa khô hanh dễ bị cháy, mùa mưa ỉụt thì hi sập.
Trường Ngọc Lâm là kết quà của sự kết hợp giữa nhà írường và
địa phương,
Vừa lúc đó tiếng kẻng vang lên báo giờ nghỉ giữa bai tiết
học. Học sinh ùa ra giữa sân í rường như đàn chim võ lố TÔI chẹn
nhìn thấy Lan Phương irong sổ những giáo viên vừa di ra khỏi
iớp. Cô vẫn mang một nổi hiền dịu như xưa. Tự nhiên tôi buột

137

m ư ờ i VỀU của NGƯỜI TỒI VÊU
miệng kêu:
-Lan Phương!
I /ăn Phương quay lại:
- ủ a anh Công, anh xuống hồi nàơ vậy?
- Mình vừa mới xuống xong! - Tôi trá lời.
- Mời anh Công và chị I lương vào văn phòng.
Tôi và Hương bước theo Lan Phương, vừa ngồi xuống ghế
tôi đã nói:
- Mình thật co lỗi với Lan Phương, lừ hồi đó lới giờ mới có
điều kiện xuống thăin.
- Có gi dâu - Lan Phương vẫn dịu dàng - Lúc nào anh rảnh
mời anh cứ xuống chơi!
Tôi và Lan Phương vừa nói chuyện dược mấy câu thì Phú
về. 1,an Phương ỉiền đứng dậy:
- Anh Công ngồi chơi, em phai lcn lớp hai tiết cuối.
Lan Phương di rồi, tôi mới ngồi dối diện với Phú. Thật ra,
lúc này tôi mới cỏ dịp quan sát kỳ gương mặt Phú. Anh nhiều
lắm cũng chỉ dộ hai chín tuồi. Khuôn mặt dài. tóc hớt cao để !ộ
vành tai, lông mày rậm, mũi cứnẹ. miệng rộng, nước da mai mái
và đỏi mắt sâu ánh lèn vẻ nghị lực.
Tôi vào đề:
- Ilòi dó ba anh Phú không cho anh đi sư phạm sao anh lại
thích?
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Phú vui vẻ:
- Đó là một vấn đề anh ạ! Cái quan trọng là ấn tượng ban
đầu. Bây giờ tôi vẫn hay nói với giáo viên ở đây là phải làm sao
để được nhiều ấn tượng tốt trong các em. nồi nhỏ tôi được gửi ra
Bắc học. Trong một cuốn sách tập đọc có một câu chuyện kể:
Một phi công Xô Viết, chiến đấu ờ mặt trận bị thương nặng phải
vào bệnh viện nhưng vẫn nhớ tới thầy giáo cũ của mình, biết
không sống nổi, anh đã gửi cho thầy một món quà cuối cùng.
Thầy giáo già nhận được món quà thì hết sức xúc động. Dó là ấn
tượng tốt đẹp nhất lần đầu tiên đến với tôi về nghề thầy giáo.
Lớn lên tôi còn suy nghĩ, nghề giáo vicn là nghề dạy ngirời chứ
không phải hành nghề. Vì vậy tôi đến với nghề sư phạm bằng cả
lòng say mê và ý thức trách nhiệm. Khi ba lôi bắt tôi thi vào
trường này, trường nọ thì tôi vẫn kiên quyết thi vào trường sư
phạm. Và khi ba tôi bảo tôi bỏ nghề thì tôi kịch liệt phản đối.
-Tôi nói:
- Ai cũng xúi con bỏ cái nghề sư phạm như ba thì lấy ai làm
nghề thầy giáo.
Ba tôi ihuộc diện bảo thủ. Ông thct vào mặt tôi:
- Tao sanh ra mày, cho mày ăn học đế bây giờ mày ăn nói
với ba mày như vậy à?!
Tôi đành phải làm thinh nhưng vẫn giữ lập trường của
mình.
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- Còn chuyện tình'yêu của anh và Lan Phương? - Tôi mạnh
dạn hỏi câu đó nhưng không tin là Phú sẽ trả lời.
Giọng Phú vẫn chân thành:
- Chuyện tình yêu của chúng tôi thì trắc trở lắm. Gia đình
Lan Phương nghco, đông em; gia đình tôi thực ra không hơn gì.
Nhà thì Nhà nước, tiện nghi sinh hoạt có nhung cái mà tôi cảm
nhận không chân chính. Thế nhưng ba tôi rất íự hào với những
thứ có được. Ông nói: “Cũng may suy nghĩ sớm mới kiếm cho
con cái được vài thứ chứ khône về hưu chỉ có hai bàn tay trắng”.
Ông còn nói với tôi: “Phú ạ, tao tới chơi nhà ông bả Hoành, tao
có gợi ý chuyện con Quỳnh với mày. Ông bà Hoành đã đồng ý.
Không ai hơn là người cùng xứ. Con Quỳnh lại là kế toán của
Ban thuế vụ, mỗi tháng nguycn tiền thưởng nó đã có cả ngàn. Nó
cũng quý ba má. Gặp tao nó cũng gọi ba xưng con. Con suy nghĩ
đi rồi trả lời cho ba”. Tôi nói: “Con đã có người yêu rồi ba ạ”. Ba
tôi mở to mắt: “Sao. mày yêu ai, con nhỏ đó làm gì, ở dâu sao
bây giờ mày mới nói?”. Tôi đáp: “Dạ thưa ba, cô ta con một gia
đình làm vườn chất phác. Cỗ ta cùng học với con một lớp.
Chúng con định ra trường sẽ đưa nhau về báo cáo với hai gia
đình!”. “Không được!- Giọng ba tôi sắt lại - Một mình mày làm
nghề giáo tao đã thay không ổn. Thời buổi này phải kiếm một
cái nghề nào đó đồng ra đồng vào. Bây giờ mày tính yêu con bé
sẽ cũng là giáo viên đó, tụi bay tính sẽ ăn phấn chắc. Phấn thì ba
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má mày không ăn được đâu”. “Nhưng thưa ba - Tôi nói - Con
yêu cô ta và không thể bỏ cô ta được”. Ba tôi hét lên: “Mày nghe
tao hay tao nghe mày? Tao trôn đầu hai thứ tóc, đã ăn nói với
người ta, giờ thôi có mà họ chửi cho vào mặt!”.
Má tôi cũng khuycn: “Phú ạ, con nôn nghe ba con. Ông bà
Hoành cũng là người dàng hoàng. Cô Quỳnh cũng được..

Tôi

cắt ngang lời má tôi: “Thôi ba má đừng dài dòng nữa, không bao
giờ con chịu lấy cô Quỳnh đó đâu. Con chỉ yèu mỗi Lan
Phương, ba má có chấp nhận thì chấp nhận”. Giọng ba tôi như
búa ném xuống đe: “Cút khỏi nhà tao rồi muốn lấy ai thì lấy!”.
Tôi buộc phải dứng dậy, lặng lẽ ra khỏi nhà. Má tôi khóc tấm
tức. Tôi cũng thương ha má tôi lắm chứ, nhung nghe theo ông bà
thì không Ihể.
Vừa lúc đó, học sinh lao động về gọi, Phú ra nói gì đỏ.
Hương cũng đi đâu dấy. Ngồi lại mội mình, liên tưởng đến
chuyộn của Phú, tôi nhớ hồi dó tôi cũng đã nghe qua chuyện này.
Tôi đã đến nhà Lan Phương. Thấy cô buồn buồn, tòi rủ di xem xi
nê. Mới đầu cô từ chối nhưng sau vì nổ lôi ncn mới đi. Trong rạp
chiếu phim, Lan Phương có tâm sự với tôi về chuyện Phú. Tôi
nghĩ, cô ta có yêu tôi nên mới kể chuyện về anh ta. Lúc ra về đến
một ngọn đồi vắng, tình yêu chất chứa bấy lâu nay bùng len
trong trái tim tòi. Tôi tim tay Lan Phương rồi nắm lấy. Bị bất
ngờ, Lan Phương run lên, nhưng cô đã gỡ tay tôi ra và nói: “Anh
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Công, anh đừng làm như vậy!”. Tôi hốt hoảng, vậy là cô ta
không yêu tỏi. Giọng tôi run run: “Lan Phương, anh cũng yêu
cm mà!”. “Tôi không thích Irò vớ vẩn đó”. Lan Phương nói rồi
bất chấp đêm tối cô đi như chạy băng qua khu đồi. Tôi chạy
theo: “Lan Phương, em tha lỗi cho anh, dể anh đưa em về”. Tôi
đuối kịp cô và đưa cô vồ tới cong nhưng Lan Phương không còn
muốn nghe tôi nói nữa.
Tiếng kẻng lại vang lên báo hiệu buổi học sáng két thúc.
Lan Phương trở lại văn phòng mời tôi và Hương về nhà cô. Tôi
bảo I lương về trước với I .an Phương còn tôi hứa để buối chiều.
Trưa hôm dó, tôi cùng ăn cơm tập thể với các giáo viên ở
trường,
Chiều Cát Tiên thật là tuvột diệu, thung lũng vang rộn tiếng
chím. Những cánh chim gầm ghì đi ăn no nc về dỗ đầy, vít cong
các ngọn tre. Sau khi thăm thư viện trường, phòng truyền thống,
nhà nghỉ giữa giờ cho giáo viên, Phú lại đưa tôi đi xcm vườn
thực hành rồi dám ruộng tăng gia của thầy cô giáo. Phú nói:
-

Anh thấy không, đất ở đây bao la và tốt kinh khủng - Tôi

nhìn theo tay chỉ của Phú, những cánh đồng màu mỡ, lúa non
xanh mơn mởn, bát ngát. Phú nói tiếp: - Bây giờ bà con nông dân
trồng nhiều thứ lúa ngắn ngày. Ngày xưa trồng mỗi ba-xe. Lúa
ba-xe trồng thì khỏe. Cứ cày đất xong rồi vãi hạt xuống, chẳng
cần phân tro, nắng mấy câv lúa cũng đứng lại đó. Mùa mưa đến
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nó liền vượt lèn, lấn át cả cỏ, đúng ngày, đúng tháng, lúa chín cứ
ra mà gặt. Tôi nghĩ một vùng đất như vậy mà mình không đến dể
chăm sóc dạy dỗ con cái cho bà con để họ yên tâm ở lại sản xuất
thì có lỗi ỉởn với đất nước.
Tôi hỏi: - Anh Phú này, hồi đó tôi nghe nói anh học xuất sắc
dược giữ lại trường cơ mà. - Ồ chuyện của tôi thì nhiều vấn đề
lắm - Phú nói - Mặc dù ba tôi không muốn tôi lấy Lan Phương,
ông nghĩ là một mình tôi ở lại thành phố cũng đã khó, huống gì
kèm thèm một cô con dảu không có thế lực gì cả thì rất khó khăn.
Nhưng lôi vẫn yêu Lan Phương. Ra trường Lan Phương nhận
quyết clịnh về Đạ-IIuoai. Tôi thì không những dược giữ lại
trường mà ha tôi xin cho tôi đi lất sang làm ở một số cơ quan, trái
với ngành mình học ở thành phổ. Những người Irực tiếp tác
động đến tôi là thầy chủ nhiệm. Thầy trước đang giảng dạy ở
một trường gần ngoài Bắc thì Bộ Giáo dục điều vào Nam. Mẹ và
vợ thầy không muốn thầy đi xa. Thầy nói: “Hồi chiến tranh ác
liệt, các gia đình còn cho con cái vào Nam chiến dấu, bây giờ
hòa bình rồi cớ gì mẹ và cm naăn cản”. Vậy là thầy đã vào
Trường Cao đăng Sư phạm Đà Lạt ngay từ ngày trường mới
thành lập. Ilôm ra trường thầy nói với chúng tôi: “Các anh chị ạ,
công tác ở đâu mà đcm hết khả năng và nhiột tình đều tốt cả.
Nhưng, nơi nào ít người chịu đi mà ta đi mới đáng quý”. Và bẩl
chấp sự ngăn cản của ba má tôi, tôi xin nhà trường về Đạ-Huoai
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với Lan Phương,
- Tôi nghe nói hồi mới về đây, các anh vất vả lắm phải
không?
- Thì cũng có vất vả nhưng bây giờ tôi thấy dù khó khăn đến
đâu mà mình quyết tâm thì cũng vượt qua. Dạo đó tôi đã xây
dựng được một trường điểm ỏ ngoài Đạ Tẻh. Khi Cát Tiên thuộc
về tỉnh Lâm Đồng, đồng bào kinh tế mới đổ lên ồ ạt. Ban Giáo
dục Dạ Huoai điều tôi về dây. Bấy giờ rừng núi còn heo hút lắm.
Trường không có, nhà ở của giáo viên cũng không có. Nhiều
người vừa xuống hôm nay, ngày mai đã chán bỏ về. Tôi phải kểt
hợp với xã dựng lên vài lán tranh. Dân kinh tế mứi là người tử
xứ, mới lcn chưa ổn định. Chúng tôi phải đến từng nhà lấy danh
sách học sinh để về xếp lớp. Bà con kinh tố mới thường lèn vào
tháng tư nen các em nghi học giữa chừng nhiều. Chúng tôi phải
dành cả ba tháng hè đc dạỵ cấp tốc cho các em. Trường sở bị sụp
dổ lại phải học tạm ở nhà ú y ban xã. Mãi năm vừa rồi, xin kinh
phí ngành và địa phương, chúng tôi mới xây dựng xong ngôi
trường này.
Buổi tối. tòi đến nhà \ ợ chồng Phú. Căn nhà gồ ba gian lọp
íranh khá xinh xắn, phía sau ỉà cà một dãy tre tự nhiên xanh tốt.
Nhà còn trồng một giàn mướp, một vườn cà phc, tiêu.
Đột ngột tôi nhìn thấy một bà cụ khoảng năm mươi tuổi, ẵm
cháu từ trong nhà bước ra. Tôi chào: - Chào bác. - Chào anh

144

TữUVỆN NGÁN - LẺ CÔNG
xuống chơi! Bà cụ chào lại tôi. Tôi hỏi Phú: - Bà cụ xuống hồi
nào vậy? - Má tôi xuống hồi Lan Phương sanh cháu Dũng. Hồi
tôi yêu Lan Phương và cùng cô xuống Đạ-1 luoai công tác, ba tôi
cự tuyệt với tôi, ông nói với má lôi: “Vậy là cho đi đứt đứa con”.
Tôi viết thư về phản tích cho ổng rất nhiều, ổng tuy có tham gia
cách mạng nhưng rất phong kiến. Ông viết thư xuống nói:
“Muốn ông chấp nhận là con thì phải bỏ ngay Lan Phương mà
về Đà Lạt”. Ba má Lan Phương nghe vậy thì khuyên chúng tôi
nên dửng lại. Nhưng chúng tôi quyết tâm. Lễ cưới của chúng tôi
được Ban Giáo dục và ủ y ban xã tổ chức giùm. Mãi khi nghe tin
chúng tôi có cháu trai, ổng mới để má tôi xuống xem sao.
Tôi ngắm thằng bc trên tay bà cụ. Một cậu bc kháu khỉnh,
hai má phúng phình. Tôi cầm lấy cánh tay bụ hẫm của nó, nói:
-

Chà, chú bc Cát Tiên! - Rồi hỏi - Cháu được mấy tháng rồi

đấy?
Lan Phương vừa dưa phích nước lcn nhà vừa vui vỏ trả lời:
- Dạ, hết tháng tư này ỉà cháu vừa tròn một năm. Tối hôm đó, tôi,
Hương cùng ăn cơm với gia đình Phú. Không khí bữa ăn thật vui
vẻ, đầm ấm. Tôi hết nhìn Phú lại nhìn 1,an Phương rồi đến bà
Đạt. Nhà chỉ thiếu mỗi ôno, Dạl. Chắc bây giờ ông đang một
mình, một villa rộng lớn, chễm chộ ngồi ở thành phố. Bà Đạt nói
với tôi: - “Ông nhà tôi xin nhà, xin cửa, sắm sửa tiện nghi là cũng
đế cho thằng Phú. Ông nói với tôi, mình làm cách mạng cũng
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phải kiếm cái gì đó đế lại cho con cái không sau này nó oán, nó

m à... Lan Phương che

trách. Mới đầu ông nghĩ mình tham gia cách mạng lâu rồi, giờ

được thì về với chúng Ễ

được mỗi đứa con trai, mình phải kiếm cho nó một con vợ đàng

- Có ai đâu mà lí

hoàng, xin cho nó một cái nghề nhàn nhã mà cỏ tiền ở thành phổ,

chưa hề yêu ai.- Có đ(

sau này mình có nhắm mắt thì cũng xứng đổng lả đa tham gia

- Đồng ý! Hương đỏ ]

cách mạng và lo được cho con cái. gia đình. Từ khí thẳng Phú về

cười móm mém, thẳnj

Đạ- Huoai ông nghỉ ngợi nhiều. Ông nói với tôi: “Tại sao lại

kêu “a, a” - Phú gắp thí

không truyền lại cho nó tinh thần cách mạng buổi đầu mà lại
muốn để cho nó vật chất. Phải chăng tôi đã thoái hóa, biển chất,

Sáng hôm sau rời

không còn xứng đáng với cách mạng nữa”. Nhiều hôm tôi thấy

lùng. Tôi không ngờ gi

ổng than vãn với tôi: “Bà ơi tôi thật có lỗi với con!”.

yêu ở vùng đất xa xôi

- Bây giờ bác ẩy sống ra sao? - Tôi hoi bà Dạ!.-- Bây giờ ổng

tâm hồn tôi vẫn sống V

đã trả căn biệt thự cũ cho phường ỉảm nhà trẻ. Ông rất muốn

đồng lúa chín vàng giì

xuống thăm cháu nội, nhưng ổng còn chút tự ái. Ông bảo tôi

bờ tre xanh biếc như <

xuống trước rồi ổng sè xuổng sau.

giữa bầu trời, những đỉ

Chợt Phú nhìn sang tôi:

có một cánh chim tuyệ

- Anh Công ăn tự nhiên đi chớ! Anh xuống gặp bữa thì dùng

một cánh chim giữa đà:

chớ chúng tôi khỗng kịp chuẩn bị gì, Cá, krcm đây bà con đánh
bắt thường xuyên, để lại. Bầu, bí, mướp ià nhà tăng gia - Chắc
anh Công ăn cơm Cát Tiên không nổi quá à! - Hương từ nãy giờ
im lặng giờ mới góp một câu, Tôi nhìn sang Hương, bây giờ tôi
mới cảm thấy mến cô gái này. Tôi nói cốt để mở tấm lòng:
- Gạo Cát Tiên nổi tiếng thơm dẻo mà chê cơm Cát Tiên có
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mà... Lan Phương chen vào: - Anh Công xem có làm rể Cát Tiên
được thì về với chúng em cho vui.
-

Có ai đâu mà làm rể? - Tôi vờ hỏi - Chị Hương đó, chị

chưa hề yêu ai,- Có đồng V không chị Hương? - Tôi bốc đồng.
- Đồng ý! Hương đỏ mặt cười nói. Cả nhà vỗ tay, bà cụ cũng
cười móm mém, thằng bé Dũng cầm chiếc đũa gõ xuống bàn
kêu “a, a” - Phú gắp thức ăn bỏ đầy bát tôi và Hương.
*
Sáng hôm sau rời khỏi Cát Tiên, tôi cảm thấy xao xuyến lạ
lùng. Tôi không ngờ gặp lại Phú và những người giáo viên đáng
yêu ở vùng đất xa xôi này. Xe đã vượt qua bao đèo dốc nhưng
tâm hồn tôi vẫn sống với Cát Tiên. Tôi hình dung ra những cánh
đồng lúa chín vàng giữa bốn bề đồi núi, con sông Đồng Nai với
bờ tre xanh biếc như đang cất lên làn điệu dân ca trữ tình. Và
giữa bầu trời, những đàn chim đang chấp chới bay lên. Trong đó
có một cánh chim tuyệt vời đang bay cao, cao mãi. Tôi muốn là
một cánh chim giữa đàn chim ấy.
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tên là Lương, còn gọi là Lương trung ủy; xuất ngũ
di học với cấp bậc này. Ra trường, vào làm việc ở
Lạt, chiến trưởng xưa. vẫn ăn cơm tập thể, nàm
giường cá nhân. Gần dây anh có người yêu sắp cưới. “Chà! Mòo
mù vớ được cá rán. Cô Sinh đúng là bông hoa rừng”. Nhiều
người mừng cho anh.
“Sinh ơi! Em đúng là người mà anh kliao khát. 'Iuổi trẻ của
anh ỉang bạt khắp nơi. Lên đây anh mang cả một dự định xây đắp
tương lai. Anh ỉà một nhà khoa học. Em !à một nữ công nhân.
Chúng mình sẽ có con cái. Một đứa thôi cũng được. Anh chỉ
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mong em gánh vác được cuộc sống để anh yên tâm đi vào kho
tàng kiến thức của nhân loại làm giàu cho nước mình. Anh viết
những lời này không phải là khách sáo mà là thực lòng đấy. Anh
yêu em!”.
Có phải Lương bị “mát” không. Lứa đại học những năm ấy
nhiều người như vậy. IIọ có ước mơ cao cả. Những thằng Viên,
thằng Iluy, thằng Hóa. thằng Nam đều bị thiên hạ cho là điên
ráo. Lương cho rằng con đường khoa học là con đường gập
ghềnh đầy chông gai. Muốn lên tới đỉnh cao đòi hỏi phải có ý chí
và nghị lực phi thường. Anh tự nhủ phải quên hết mọi vụn vặt
của đừi sống để đầu óc dành cho khoa học. Và thể là người ta cho
anh bị mát và chẳng hiểu sao có lần họ định bắt anh đi Bệnh viện
tâm thần Châu Quỳ.
Chiến tranh chẩm dứt, còn sống trở về là may rồi, Lương
chỉ ước mong đủ sống để làm khoa học. Kẻ ra cứ sống độc thân
thì chẳng đến nỗi thiếu thốn. Con người khéo tích cóp như
Lương, tháng tiết kiệm chút xíu mua được vài cuốn sách, năm
có vài chục cuốn. Đọc sách nghiên cứu cũng thú vị chán.
Thế nhưng, phàm là con người Á Đông thì thích có vợ.
“Anh không lấy vợ cũng hư mất đời” mà. Anh cưới Sinh cũng đã
vào tuổi tứ tuần rồi. Hoàn cảnh của Lương, bố mẹ đủ cả nhưng
nhà đông em cũng chẳng giúp gì được cho anh mà ngược lại anh
phải dành tiền giúp cm ăn học. Sinh cũng chẳng khá hơn. Bố đi
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bộ đội, mẹ ở nhà chẳng may bệnh mất sớm. Bố về lấy vợ hai đẻ
thêm một bầy con. Sinh lấy chồng, bố nói hồi môn cho giàn su
su cỡ chỉ vàng, nhưng sau khó khăn quá bố xin lại con rể. Tiền
mừng gom lại được bốn chục ngàn, mẹ chồng bảo chung vốn
mua lợn nuôi mà kiếm chút tiền khi sinh nở. Được hai tháng lợn
ốm chết, mất cả vốn lẫn lời* Vợ chồng ra riêng, kéo nhau về khu
tập thể cơ quan ở. Nhà mười hai mét vuông, một chiếc giường
đôi, một chiếc xe đạp, chấm hết. Hai vợ chồng cũng đã bàn chờ
một vài năm tích cóp chút đỉnh rồi hãy sinh con. Nào ngờ nhà
chật thành ra mắn đẻ. Sinh đã có bầu. “Em hãy tin vào đôi tay và
nghị lực của anh. Chiến tranh anh đã thắng. Đại học anh cũng
vào được thì đói khổ sá chi”. Lương an ủi vợ.
Lương nói là làm. Ngoài tám tiếng ở cơ quan, anh cuốc đất
trồng khoai lang. Những đám đất ngon trong khu tập thể, công
nhân đã làm hết. Lương phải vỡ hoang đám đất cỏ săng gần cống
thoát nước, nơi hôi thối chẳng ma nào dòm. Ở quê, trồng lang
cày úp trước để lên luống vừa cao ráo lại vừa chết cỏ. Bỏ phân
xong, xới đất hai bên luống vun cao, vừa lấp phân vừa được đất
tơi xốp cho ngọn lang mau bén rễ. Bây giờ, vũ khí ê kc và cây bút
của người kỹ sư không áp dụng được, mà chỉ có cái cuốc cùn và
đôi tay trí thức. Lương xợt một lượt cả đám cho cỏ chết rồi đánh
thành từng luống thô trước. Dùng xô và tấm bìa, Lương ra đồi
Cù nhặt phân ngựa. “Năng nhặt chặt bị” chỉ ba buổi là được một
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thước. Bứt ỉá cúc quỳ, ngũ sắc, Lương trộn đều với phân ngựa,
cho thêm ít nước tiểu tích cóp từ vại sảnh, bỏ lên luống, đắp đất
lên khấc nỏ hoai. Ra chợ mua mấy bó lang người ta bán cho lợn,
về lựa lấy dây lốt để trồng. Tất cả được mười luống.
Cây không phụ người. Đám lang xanh tốt mơn mởn. Nhìn
những đọt ỉang nôn nà mà muốn hái vào iuộc lên chấm mắm ớt
và với cơm nhai rau ráu vừa ngon vừa trị được bệnh táo. Biết hái
đọt sớm, lang sẽ chậm ra củ, Lương thôi. Lương nhẹ nhàng bắt
tửng ngọn lang muốn bò xuống dưới “voọc” cho nằm gọn gàng
trên luống. Lương năm chắc mười luống khoai cũng phải được
vải tạ. Thu hoạch bán cho dân làm khoai dẻo ở chợ Đà Lạt chắc
đủ tiền mua thức ăn cho vợ con. Giàu có gì, chỉ đắp đổi qua ngày
thôi.
Một buổi chiều đi làm về bỗng cả đám lang biến mất. Nếu
ngày trước chắc người ta cho là thần thoại vì sáng ra Lương còn
thăm nó, còn sung sướng trong bụng thấy nỏ ngày một um tùm
mà chiều đã biến thành hồ nước. Hỏi ra thi được biết ông Ngạn,
người có chức quyền cho máy ủi đào hồ để nuôi cá cho tập thể.
Chẳng cằn biết đám lang cùa ai. cũng chẳng đền bù, ông phá tất.
Ông cho rào hết sức cẩn thận và hai năm sau đã biến thành đất
của cá nhân ông. Lương đã phát đơn kiện nhưng chẳng ăn thua.
“Hỡi đứa con sắp sửa ra đòi của ta. Ta không phải là kẻ hèn.
Ta thông cảm cho hoàn cảnh của đất nước. Dể vươn tới đỉnh cao
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của khoa học thì ẳt ta phải không chùn bước! Ta quvết sc lo dù

cái ăn, cái mặc cho con khỏi suy dinh dưỡng, đảm bào đù diều
kiộn cho ta dùi mài đèn sách!’’.
Tháng tám, vợ đỏ. Đúng là chẳng biết chạy đâu ra tiền. Đi
vay, di xin nhục lắm. Dứng trên ban công nhà tập thể nhìn ra
phía hồ Xuân I lương chợt Lương nhó ra: Tôm núi'! lồi đi bộ đội
ở Trường Sơn, có lần đơn vị bị địch vây, không tiếp tế dược,
Lương lấy vải màn ỉàm vó cất cá. Không ngờ được bao nhiêu ỉà
tôm. Dà Lạt lạnh thc này liộu có tôm không nhỉ? Thì phải thừ đâ.
Tất cả đều phải thừ. í .ưưng đi mua lồ ô, chè, vót thành cọng vó;
mua vải màn làm lưới vó, kết lại thành chín cái. Nam bảy, nữ
chín, vợ đỏ con gái thì phải làm chín cái. Vợ đè nẩm ờ bệnh viện,
ở nhà Lương đóng cưa làm không ai hay biết gỉ. Phải đợi chập
tối mới vác vó đi thả. Thứ nhất là “tôm chập choạng, cá rạng
đông”, thứ hai là đồ iránh người trong cơ quan, thấy họ lại đặt
cho cái biệt danh Lương “vó tôm” thì mang tiếng.
Đúng bảy giờ tối, khi vừa dưa cơm nước cho vợ về, Lương
vác vó ra phía bắc hồ Xuàn Ilương. Quần xắn móng tợn, trông
Lương giống hột ông nông dàn. ĩ lẩu hốt trí thức ta đều từ nông
dân mà ra cả! Lương cười an ủi. vấn điếu thuốc lào làm mòt hơi
cho đỡ lạnh, Lương rải hết chín cái vó trcn một quãng dài chửng
bốn lăm bước. Xong roi, anh trải nilon bèn gốc thòng ngồi chờ,
Độ chừng tàn hai điếu thuốc, Lương cất mè vó thứ nhẩl. Lương
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dưa cần kéo vó lên, hồi hộp. Thấy vỏ nặng tay chác không tôm
cũng cá. Nào ngờ loàn rác. Mẻ vó thứ nhấl "rao”. Các mẻ tiếp
theo chỉ được vài con cá lòng tong, thi thoáng có con giếc bàng
ngón tay. vẫn kicn trì, Lương tiếp tục thà vó rồi ngồi bó gối nhìn

mặt hồ lặng sóng đen ngòm trong bóng đêm. Đcm Đà Lạt vấng.
Đường vòng quanh hồ không có điện, càng hay, kèo người ta lại
nghĩ minh điên. Rồi trăng lcn. Trăng non tháng tám mọc từ núi
! .ang Bian như mỉm cười khiêu khích. Suỵt! Có người. Một dôi
trai gái đến ngay gốc thông cạnh cái vó thứ chin của Lưcmg làm
tình. Ai nhường ai, thì cũng phải để cho người ta trò chuyện chút
đinh. Coi như mình mất một mé vó. Và Lương biến thành kè di
iheo dõi người ta yêu nhau. Thật là một “mỏ vó đậm”. Đợi người
ta hết “hiệp một”, Lương mới đứng dậy đi cất vó. Cặp tình nhản
bấy giờ mới chịu đi chồ khác. Mỏ vó của Lương cũng chỉ vài con
cá lòng tong. Phải về thôi. Chắc vùng nảy chảng có tôm.
Lương chẳng nói gì với vợ. Tiền lương dành dụm mua thức
ăn cho “bà đẻ” đã hết. Có lẽ mình phải tìm một nghề kiếm cơm
khác, Nhân ông dượng đến thăm, Lương hỏi ỏng xcm Đà Lạt có
nghề gì làm lạm một tháng mà có tiền không. Ông bảo, cỏ nghề
này chưa ai làm nhưng làm chắc có tiền. Lương như mở cờ.
“Nghề gì?”. Ông bào: “Nghề đỡ bà bầu lên cầu thang chợ”. Rồi
ông bật cười, còn Lương thì chua chái.
Một hôm gỡ vó ra phơi thì thấy một con tcp riu khô mắc
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trong vải màn. “Cỏ tôm!”- í .ương suýt kêu ỉên. Thế ỉà anh ỉẩy
gạo ra rang cháy giã làm thính và xách vó đi. Lần này anh lên hồ

Than Thở.
Trời đổ mưa. Cơn mưa cuối thu như rắc hạt xuống mặt hồ
làm sủi bong bóng đều như bắp nổ. Lương rải vó dọc mép hồ,
vấn thuốc lào hút ngồi đợi. Bắt đầu cất được rồi đây. Chiểc vó
vừa cất lên khỏi mặt nước, tiếng lách tách rộn lèn. Có tôm rồi!
Lương mìmg quá, đổ tôm vào chiếc rổ rồi cất tiếp. Hôm ấy anh

cấtđượcvài kýtôm.
Sáng hôm ấy những người đi chợ sớm hết sức ngạc nhiên
trước một món hàng lạ, Tôm núi tươi rói nhảy lách tách trcn
chiếc rồ nhựa. Người bán cũng lạ. Người ta bâu vào để hỏi
nguồn gốc của các chú tôm hơn là để mua vì biết nếu trả giá cao
cũng không đến lượt mình. Lương thật thà kể hết câu chuyện từ
hoàn cảnh đến việc nảy sinh cất vỏ tôm và những lần thất bại.
Khách hàng tranh nhau mớ tôm, đúng là “đắt như tôm tươi”.
Lương cầm tiền vào chợ xách về một cái giò lợn hai ký. Bữa
cơm hôm ấy vợ ăn nhiều, anh cảm thấy rất hạnh phúc.
Tối hôm sau, Lương mang vó tôm đi thì đã thấy có vài
người đang cất tôm ở hồ Xuân Hương. Cũng chả sao. Dà Lạt hồ
bao la. Lương vẫn có một góc để thả vó. Cứ thế, hôm sau cấí
được nhiều tôm hơn hôm trước và người vợ đè béo ữòn béo
quay, Lương cảm thấv rất tự hào.
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Đến ngày thứ năm thì tất cả các hồ ờ Đà Lạt đều giăng đầy
vó tôm. Lương không vì thế mà buồn. Anh lặng lẽ vác vó đi xa
hơn. Niềm vui cứ quấn quýt đôi chân. Có hôm Lương đi một hai
ngày mới về. Có ngày cũng đổi được cả chục ký gạo. Với việc
làm này của chồng, vợ Lương càng yêu anh hom. Cô thể hiện ra
bằng những lời nói nhẹ nhàng, ngọt như mía lùi hoặc những cử
chỉ rất dịu dàng. Cô bảo đầy tháng cô sẽ gửi con đi làm để anh
khỏi đi cất vó tôm nhếch nhác. Cô muốn anh phải là anh kỹ sư
ngồi bàn giấy sang trọng, lúc nào cũng cổ cồn trắng cơ. Vợ
muốn chồng sang là lẽ thường tình của người Việt.
-

“Kỹ sư mà cũng đi cất vó tôm?” - Một người nói phía sau

khi Lương mang bộ vó đi. Đúng, Lương đã đi cất vó tôm. Sau
này cả nước biết Đà Lạt rộ lên một thời cất tôm núi. Lương là
người nghĩ ra việc này sớm nhất. Là người lớn lên ở miền xuôi,
cất vó tôm ở ruộng lúa là thường rồi. Đi lính, đôi lúc cũng phải
bắt cá, bắt tôm cải thiện. Bây giờ hòa bình, đã học hết đại học, lại
lên núi làm khoa học, ai lại đi cất vó tôm, người quc biết chắc họ
cười chết.
Đôi khi Lương cũng tự hào với cái lý lịch bần nông mà cha
anh đã tự khai sau khi đấu lại ông nội. Cái lý lịch giúp anh hòa
đồng được với những người nghèo suốt bao nhiêu nám. Lương
đi bộ đội và đạt được cái vinh quang ít người trong làng đạt được
là cái hàm trung úy. Lương về đi học đại học lại là mơ ước của
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nhiều người ở quc. Thế rồi nghe anh vào làm việc ở một Viện
khoa học trên thành phố hoa thì thiên hạ lại càng khâm phục.
Ba tháng trôi qua. Con gái Lương vẫn còn yếu mà vợ không
đủ sữa. Bây giờ thì tất cả các hồ xa, gần Dà Lạt người ta đã cất
không còn sót một con tcp riu. Lương giở bản đồ xcm có còn hồ
nào người ta chưa tới không? Á. còn hồ Chiến Thắng. ÍIỒ này
nằm giữa những đám sình, cỏ săng cỏ lác. Những người công từ
bột không thể lội ra xa mà cất vó được. Lương thì quen rồi. Hồi ở
bộ đội anh còn nằm trên đám sình lầy cả ngày trốn máy bay địch,
chờ tối mới lên bờ. Mình ncn làm một mẻ vỏ ớ đây nữa rồi kết
thúc công việc cất vó tôm. Mình chi cần kiếm tiền bồi dưỡng
cho vợ con đợt này nữa là vợ đủ sức đi làm được rồi. Lúc đó
mình sẽ yên tâm ngồi trong phòng thí nghiệm cả ngày cả đêm để
mà nghiên cứu khoa học.
Buổi sáng hôm đó, Lương dậy sớm hon mọi ngày. Phải đi
cất sớm để bảy giờ rưỡi còn về đi làm, Lương vác vó tôm đi,
lòng ứàn đầy niềm vui. Không khí Đà Lạt trong lành cứ mơn
man lấy da thịt anh. Anh vừa đi vừa huýt gió theo giai điệu bài
hát “Trước ngày hội bắn”. Quả là lội qua đám sình cũng ớn.
Nhưng người ta sợ hơn là giẫm phải mìn. Khu hồ này hồi chiến
tranh là bãi mìn bảo vệ cho Trường Võ bị Đà Lạt. Sau giải
phóng, bãi mìn đã được tháo gỡ. Lâu nay người ta vẫn đi lại bình
thường, với Lương hồi là lính đặc công, anh đã từng cắt rào gỡ
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mìn tiến đánh những căn cứ quan trọng như đồi Dã Chiến,
Trường Sĩ quan chính trị... Với kỹ thuật và phương tiện dò mìn
hiện nay Lương tin mìn đã được tháo gỡ tuyệt đối. Chiến tranh
anh đã đi qua cả bãi mìn không sao, giờ đi qua bãi mìn đã tháo
gỡ, có gì phải sợ. Vừa suy nghĩ vừa đi, Lương đã rải xong chín
cái vó tôm.
- Phậch, phậch... tách, tách...
Cất chiếc vó đầu ticn, Lưomg không thể tin ở mắt mình nữa.
Chao ơi. Tôm nhiều chưa từng thấy. Những con tôm gần bàng
ngón tay cái đcn sì, nhảy tứ tung. Lương đổ vào rổ rồi lấy lá môn
đậy lại. Cất hết chín cái vó mà Lương thấy khỏe re. Mới mẻ vó
đầu đã day rổ tôm. Tròi giúp mình rồi. Hồ tôm này có thổ làm
giàu chứ chẳng chơi. Chợt có tiếng gọi từ trcn bờ.
- Anh gì ơi có tôm không?
- Nhiều lắm, tha hồ mà cất!
-Nhung tôi sợ mìn lắm!
I ương biết nhiều người muốn tìm hồ mới để cất vó tôm
nhưng lại sợ mìn. Lần này mình lại là người đi ticn phong. Thấy
số tôm cất dã nhiồu và trời cũng dã sáng hăn. Lương cuốn vó để
ra về. Anh nghĩ chắc vợ anh sẽ rất mừng và anh sẽ dế vợ mang ra
chợ bán. v ề tắm rửa một cái để đi làm cho kịp. Sáng nay phải
hoàn thành bản thuyết minh đề tài chừa bệnh ung thư bằng dòng
nơtron làm chậm. Đc tài khó, kiến thức chưa đủ nhưng Lương
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nghĩ tập trung thời gian và trí tuệ là làm được. Theo anh, chỉ cần
một phần thông minh còn chín phần cần cù là thành công. Cuốn
xong vó, lên bờ Lương không đi lối cũ mà đi tắt cho nhanh. Còn
vài mót nữa là lên đường nhựa, tha hồ mà rảo bước. Bỗng một
tiếng nổ xé tan màn trời bình yên. Người đàn ông trên bờ nằm
rạỊ ) xuống, khi tỉnh dậy đã thấy dân chúng đã đông đặc hai bên
n ồ Chiến Thắng cách nhà Sinh ở gần hai cây sổ. Nghe tiếng

nổ, Sinh ìinh tính đến một điều chẳng lành. Khi người ta xôn xao
có một người cất vó tôm chết trên hồ Chiến Thắng, Sinh đã xỉu
xuống bên cạnh đứa con đang ngon giấc. Tỉnh dậy, Sinh nhò
người dìu đến bên xác chồng. Lương chết không toàn thây. MỘI
phần xương thịt của anh đã nằm lại trên hồ Chiến Thắng.
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ồi ngoại tôi còn sống, ngoại kổ rằng khi cậu tôi ra đời
có ông thầy bói đến thăm, ông nói cậu có hạ các phát,
tốt có thể làm tướng nhưng lại có tật nên không vượt
qua nổi binh nhì. Quả thật cậu tôi cũng hơi dị dạng. Dầu trọc lóc
tròn như quả dưa hấu. cằm bạnh ra và mắt mũi như tranh hoạt
họa. Ke chuyện thì cả nhà phải bò lăn ra cười. Mười tám tuổi cậu
tôi vẫn chưa ycu ai vì ông ngoại tôi rất phong kiến, “nam nữ thụ
thụ bất thânv mà!
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Cậu trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, ngoại tôi mới bảo:
- Trạc này, thầy mẹ hiếm hoi, mãi đến bốn mươi mới cỏ
mụn con trai. Bây giờ con ra đi. Thầy muốn cưới vợ cho con.
Cậu tôi không trà lời ông bà đồng ý và cũng khòng phản
đối. Ngoại thuyết phục hoài, cuối cùng thì cậu phải nghe theo.
Lúc ăn hòi. nhà gái cho cô em ra mắt. thấy cũng “sạch nước cản”
cậu mới gật đầu. Nhưng khi cưới lại cưới cô chị. Cậu khỗng img
tý nào. Biết hai gia dinh đã sấp sẵn cậu không muốn cự nự mà
đành tặc lưỡi cho xong vi sắp phải ra đi rồi!
Cậu tôi di được một tháng, bà ngoại tôi hỏị mợ:
- Con thấy trong người có thay đổi gì không?
Mợ tôi tặc lưỡi:
- Nói thật với mẹ. đcm tân hôn anh Trạc cứ nằm im thin thít
không động tĩnh gì - Rồi mợ khóc.
- Thôi được rồi - Ngoại bảo - Lần sau nó về tao sẽ bảo con
Lài (tức mẹ tôi) nói với nó.
Sau ba tháng huấn luyện, cậu loi dược lệnh điều vào chiến
trường B. Trước khi di, cậu tôi có được về thăm nhà ít ngày.
Thấy cậu không hỏi han gỉ vợ, mẹ tôi bảo:
- Dã cưới mợ về dó rồi, cậu cũng phải hỏi han vợ vài câu
chứ.
Cậu thở dài:
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- Mợ xấu quá!
Mẹ tôi hỏi bà ngoại tôi:
- Mấy hôm nay thang Trạc về nó ngủ ở đâu?
- Tao cũng chá biếl nữa.
Mẹ tôi hỏi mợ:
- Thang Trạc nó ngủ ở đâu?
-Anh áy nằm...ửnhà ngoài.
Mẹ tôi gọi cậu tỏi:
- Trạc này, mày không ycu con Thảo thì cũng phải thương
thầy mẹ chứ. Thầy mẹ yếu thế này ihử hôi sống được bao lâu.
Mày ra đi tao nói không phải, lỡ mày chết thì lấy ai nối dõi. Mày
cứ đè cho thầy mẹ một đứa rồi muốn làm sao cũng được.
Cậu tôi gục đẩu suy nghĩ rồi nói: “Thôi dược!”
Tối hôm đó cậu tôi dã vào buồng của mợ. Sáng hôm sau, mẹ
tôi hỏi mợ tôi:
- Cậu mợ thế nào rồi?
Mợ tôi đáp:
- Chẳng hơn gì, nam thì cứ quay mặt vào trong vách thở dài.
Hai hôm sau thì cậu tôi lên dường và một năm sau thì biệt
tin lức.
♦
K.ct thúc chiến tranh. Ai cũng lường cậu tôi đã hy sinh,
không ngờ cậu lại trở về. Bấy giờ ông bà ngoại tôi đã mất. mợ tôi
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đi lấy chồng khác.
Mẹ tôi nói:
- Gớm, di biền biệt, sao không gửi thư về? Ỏng hà phải đè
mợ tái giá.
- Như vậy là lôi hcí nợ ròi - Cậu lỏi cười
- Mợ thì chi bị mỗi răng vâu. còn thân mnh cũnư đẹp đấy
chứ-M ẹ tôi bảo.
- Nhưng màcm không thích!
- Mợ tái giá lại lẩy dưực trai tân đấy!
- Dó là chuyện người ta.
- Vậy bây giờ cậu tính sao?
Cậu tôi bảo đã có người ycu rồi Mọ tôi ngạc nhicn iãr.ì.
Chiến trường bom đạn vậy làm sao mày cu với đương dược. Cậu
tôi ngừng mặt lcn dắc ý “Thế mà cm dã yêu đẩy!”, roi cậu kế:
Vào chiến trường cậu cũng có gãp nhicu cô thanh niên xung
phong. Nhưng cậu ít thấy cô nào đẹp. I ĩav !à mình khắt khe quá.
Thế là cậu không thòm bàn íứi phụ nữ nữa. Thấy mấy cậu lính
chọc ghẹo những cỗ xấu diên, cậu bỏ di. Anh em trong đom vị
liền gọi cậu là “chị” Trạc và xì xầm cậu “ái nam ái nữ”.
Thế rồi một lần cỏ đoàn văn công về diễn ở đại đội, trong dó
có ca sĩ Ải Linh. Nghe nói Ái ỉ -inh đã lọt vào mắt Thiếu tướng tư
lệnh quân khu. Khi Ải Linh lcn biểu dicn, cả đại dội vỗ tay hoan
hô. Cô hát xong, sĩ quan và binh lính icn tặng hoa rần rần. Cậu
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cầm một chùm quả dâu da rừng chín đỏ lên tặng. Ái Linh ngạc
nhicn cảm động. Cậu cố tình nắm tay cô thật lâu. Cậu cảm thấy
cái tươi mát từ đôi tay ấy lan sang khắp cơ thể mình.
Buổi biểu diễn kết thúc. Ái Linh cùng đoàn về nghỉ. Anh em
lính trỏ cứ bám theo thán phục. Cậu thì nấp sau đám lính trông
theo. Hình dáng phía sau của cô gái càng thấy dễ thương. Cô đi
khuất rồi mà cậu cám thấy lâng lâng.
Cậu vốn là tay thiộn xạ. Buổi trưa, khi anh cm nghỉ, cậu
xách súng xuống suối định bắn cá, chiều về tặng đoàn văn công.
Bất ngờ cậu khựng người lại. Kìa! Có người đang tắm! Cậu
không tin ở mắt mình nữa. Người con gái khỏa thân tắm dưới kia
chính là Ái Linh. Ở chiến trường ai cũnp đen mà cô trắng như
trứng gà bóc. Mặt trời đã đứng im sau khóm lá, rừng cây im
lặng, dòng suối lững lờ. Cỗ gái hồn nhiên trả mình về với thiên
nhicn. Cô nàm ngửa, nổi lcn trên dòng nước suối tựa bức tranh
tuyệt tác tài ba của các họa sĩ lừng danh thế kỷ mười chín. Có lẽ
cô gái cho ràng giờ này các sĩ quan cũng như binh lính ai cũng
phải nghỉ trưa, hơn nữa, khúc suối này khá kín đáo nên cô cứ
mặc nhiên để dòng nước mát vuốt vc da thịt mình chẳng nghĩ tới
thời gian đang lững lờ trôi. Rồi cô khoát nước bơi một vòng, sau
đó cô trườn lên một tảng đá, ngửa mình về phía mặt trời để hong
khô những giọt nước còn bám trcn làn da. Cô lấy quần áo, lần
này cô mặc thật nhanh như sợ hết giờ, sẽ có người ra suối. Đâu
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vào đó, cô ngắm lại thân hình một lần nữa rồi vừa đi vừa hát. Và
theo dường mòn về lán. Cậu tôi cúi rạp xuống bụi rậm, nín thở
đổ cô gái di qua.
Cậu quên cả bắn cá mà tới ngồi írcn phiến đá nai cô gái đã
trườn lcn tắm nắng và nhìn dòng nước suốt cả buổi chiều.
Buổi tối, cậu được phân công gác cho đoàn văn công ngủ đổ
mai còn đi biểu diễn nơi khác.
Đcm chiến trường mông lung rõ từng tiếng tắc kò. Cậu đi đi
lại lại bcn tán lá của cô văn công. Đốn canh ba thì cậu ra ngồi tựa
vào một gốc cây rồi ngủ thiếp đi... Kìa, Ải Linh đang đến.
Gương mặt đẹp tuyột trần sáng lèn như vầng trăng nhìn cậu. Cô
mỉm cười trông như dòng suối mát. Gì vậy, cô dưa tay cho cậu
ư? Dôi tay nhỏ nhắn, mềm mại làm sao. Cô đang kco cậu đi đâu
đây. Xuống suối tắm. ừ thì di. Ô kìa, sao cm lại tự nhicn nhu vậy.
Iỉm đang mớ cúc áo. Bộ ngực mới tuyột vời làm sao. Cái gì. Anh
áp mặt vào đó ư. Không dám dâu! Lại khỏa thân xuống tắm nữa.
Em cũng nghe người ta nói anh chưa hẳn là đàn ông à. Anh sẽ
cho em biết thế nào là Trạc nàv nhé... A, đau quá!...
Cậu thức giấc vì bcn má đau nhói, thì ra là con kiến cắn. Cậu
nhận ra vừa rồi chỉ là mơ.
Nhưng Ái Linh là có thậl. Và thân hình cô là đẹp ihậl sự mà
trưa nay cậu vô tình dược chicm ngưỡng. Bây giờ cô còn ở đây.
Ngú một mình trong lán nhó kia. Có một cái gì đó thúc giục cậu
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đứng dậy và đi tới bên lán của cô gái.
Cậu đứng tần ngần một lúc rồi mạnh dạn gỡ liếp đi vào, cài
lại, không có một động tĩnh nào. Cậu cố bình tĩnh để phán đoán
chiếc giường của cô gái. IIơi thờ của cô đã báo cho cậu tất cả.
Cậu quờ tay khc khàng đến bên giường và quỳ xuống. Mỗi hơi
thở, mỗi cái trở mình của cô làm cậu run lên. Linh cảm báo cho
cậu biết cô còn đang Ihức. Cậu bất đầu đưa cánh tay lên. Cậu cố
tình làm cho cánh tay mình không trọng lượng hoặc ít nhất khi
hạ xuống tọa độ chính xác thì cũng phải nhẹ như lông ngỗng. Để
thực hiện như ý, cậu phải gồng mình lên làm đối trọng. Thời
gian căng ra như dây diều no gió. Một phút... hai phút... ba
phút... Bao lâu nữa thì “hạ cánh” liệu có an toàn không? Như
người chỉ huy phi hành đoàn dũng cảm, cậu quyết định “đáp”
cánh tay mình xuống “ngọn núi bí hiểm”. Cậu đang hạnh phúc
đến tột cùng thì, chợt, cô gái cầm lấy tay cậu và hỏi:
“Ai?”.
“Anh đây!”.
Cô gái bỗng xô cậu, vùng dậy chạy ra ngoài. Bước chân hốt
hoảng của cô đã làm một vài người trong đoàn văn công thức
dậy. Rồi lính gác báo động. Đáng lẽ chạy trốn vẫn kịp nhưng cậu
lại đứng như ười trồng ở giữa phòng cô gái...
Theo đề nghị của phía đoàn văn công, ban chỉ huy đại đội
nhận thấy vụ cậu Trạc là rất nặng. Cậu đã xúc phạm đến một cô
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gái, dó là người ycu của một vị tướng. Đại đội đang bàn để dưa
vụ cậu ra Ban Quân pháp Mặt trận.
Cậu chẳng hề run sợ. Cậu nói với mọi người: “Chốt cho tình
yêu cũng như hy sinh vì Tổ quốc”, chỉ tiếc là Ải [ ,inh chưa hiểu
được tình cảm của mình.
Đột ngột, Ải Linh bước vào phòng họp. Cô đưa cho đại đội
trường một lá đơn. Mọi người ngạc nhiên lo ỉắng thèm cho cậu.
Đại dội trường nói: “Thôi được, chúng lôi sẽ dùng nó để tham
khảo” nhưng Ái Linh yèu cầu đai đội trưởng phải đọc lên trước
toàn don vị. Đại dội trưởng dọc. Đó là dơn bãi nại. Ái Linh khai
ràng cô đã nằm mơ. Một cơn mơ rùng rợn, vì cô sợ quá vùng dậy
chạy khỏi phòng và anh Trạc gác đcm vào đó kịp.
“Dó là một lời khai giả tạo! Tại sao cô phải làm như vậy?"
-Một sĩ quan nói.
“Bởi vì anh ấy là một người lính. Anh ấy không có tội!”.
“Như vậy chứng tỏ cô đã phịa ra lời khai!” - Một sĩ quan
khác bắt bè.
“Tôi khai thật sự mà. Tôi lấy danh dự đổ bảo đảm lời khai”.
Trưởng đoàn văn công cũng đứng lên:
“Cỗ Ái Linh. Cô hãy suy nghĩ lại đi. Cô không nên bao chc
cho mộl hành động vô luân như vậy. I lôm nay anh ta xúc phạm
cô, ngày mai người khác và người khác nữa. Cô hãy để cho
chúng tôi giao cho Ban Quân pháp Mặt trận xử lý”.
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Thưa. thỏ ừườag" - ẢI Linh muốn khóc hoặc chạy ra khỏi
phòng hợp nhưng cỏ cô kiêm chế “ Bm chịu trách nhiệm về lời
khai *;úacíi>’\
ỈVưỏnu đoán vãn công nóng mặt lên bao với đại đội trưởng
đưn vị chủquáiL “Thỏi! Dồ nghị đồng chí xóa vụ này!”.
|-)ạị đội Uuửng vẫn binh tĩnh: “Thưa đồng chí, có lẽ cỗ Ái
Linh sẽ nghĩ ỉại
'TÔ! hỗn Htu lá dơn!'*-Ải I .inh cũng đỏ bừng hai má.
“Vặv thì ch;??ĩg, ía giúi tán". Dại đội tnrởng tuyên bố. Mọi
ngưòi dứng đậy xì xâm ra về.
- Rỏi sao nũả? - Mẹ tôi hồ! hộp hòi.
Cận íôỉ lừ lòn:

- Lần đõ. cuộc chia tay của đoản vãn còng và dơn vị hơi lặng
f è .!im cũne dến đự nhimg không dám nhin cỏ ta. Ái Linh thì
AgHỢC ịại, vẫn h ản nhiên và b át nhiều bải tặng. đ(rn vị.

- Tại cậu chứ, Nịiười ta đà có tình cảm với một vị tướng.
- Không dâu chị ạ! Từ khi chia tav, em cứ nghĩ cô ấy cao
thượng, vói om ví em lả lính mà. Nhưne mội lần đang cuộc tiến
cốitịỉ thần ứ c , em bồng nhận được một lá ihư đã úa vàng, nhòa
cả tôn người gửi, Hóa ra ìà tim cô ấy. Cỗ ấy viết giữa cô và vị
tưỏiíg kia chì ỉà lòi dồn đại. Cô nhận ra chi có em mới thực sự là
người yêu cô ấy. Cô mong gặp lại em dể tâm sự thật nhiều...
Nhime cuộc chiến đấu thần tổc quá em chưa có diều kiện.
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- Bây giờ cô ấy ở đâu?
- Em vẫn chưa hỏi được.
- Chiến tranh, “chim trời cá nước” - Mẹ tôi bảo - c ỏ íhể cô
ấy hy sinh, hoặc đã iấy chồng. Cậu hãy quên cô ấy đi. Chị sẽ
cưới cho cậu một người con gái cậu hoàn toàn ưng ý chứ không
nhưtnrớcđâyđâu.
- Không, chị ạ, em phải đi tìm cô ấy.
- Cậu biết ở đâu mà tìm? - Mẹ tôi can ngăn.
Cậu tôi có vè tức giận bảo:
- Trong chiến tranh, cm đã đi hết mọi ehién trường mà
không sao. Bây giờ hòa bình rồi, em lại được hoàn toàn tự do,
em sẽ đi, đi cùng trời cuối đất cho đến khi gặp được cô ấy.
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/Ví i 7)au của chi
^ ^ Q ị h ị yêu anh ấy. Chị nhớ mãi ngày anh ấy đến xóm chị.
ịg [f

Anh ấy đẹp trai nhất làng Dông. Cao ráo. Trắng trèo.

^BS íIIImôì đỏ chót. Người ta nói con trai mà môi đỏ thì chết
non. Chị không tin. Chị không ngờ lấy được anh ấy. Con gái
làng Đông thiếu gì người hơn chị. Nhưng anh ẩy bảo chị có
“phoọc” đẹp nhất xâ Đoài. Chả thế mà mỗi lần tiễn anh về đầu
ngõ, anh cứ thích luồn tay ôm chị vào lòng, làm chị như tan
loãng vào trong anh.,.
Thoạt đầu chị không tin. Chưa bao giờ chị nghĩ anh ấy chết.
Chị sợ phải nghĩ đến diều đó. I lình bóng anh vẫn còn đày. Tất cà
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như vừa mới hôm qua. Trước khi ra chiến trưởng, anh trữ về
thâm chị. Anh cao ráo, trắng ỉrẻo. mặc đồ quân phục vài Tô
Châu, Trung Quốc, anh cứ thích neắrn mãi cái ‘‘phoọc" cùa chị.
Trong ngày cưới vô vàn hạnh phúc, anh ấy bảo: “Anh khônq
ngờ em còn hơn cả trí tường tượng của anh'1. Cái ghi siết cùa anh
làm chị đê mè, tan loãng vào không khí. Kôl quá ch' đã có con
với anh. Dứa con gái đãng yêu mà anh chưa biết mặt. Anh ấy ra
đi giữa lúc chị còn ngây ngất hạnh phúc. “Anh sẽ vé. Em yên
tâm. Anh cao số !ắm. Anh khône chết được đâu. Anh sệ vc và
chúng ta sc hạnh phúc bên nhau mãi mãi”. Chị biết dó lá một lòi
dộng vicn nhưng chị tin anh sè quav vc. Không! Anh không thổ
chôí! ỉ íãv đừng nói điềm gỡ áy vói chị.
Thế mà tròn tay chị là cái giấy báo lử của anh. Chị khòng ùn

ở mắt mình. Nhưnc rồi chị phai tin. Mặc dù ỉệ đã ím trào nhunv.
chị vẫn dọc được ờ cái tin sét đánh ấy: “Vỏ củng thương tiếc báo
tín cùng gia đình, anh Nguyễn Dinh Quàn đã hy sinh anh dùng
trong một trận chống càn của dịch tại thị trấn Di Lĩnh, khu Sáu
vào ngày... giờ...”. “Trời ơi!” chị thét ỉcn. Chị kêu tròi, kêu đất,
như tiếng kcu của chị sẽ làm anh sống lại. Chị chạy, vấp ngã. Lại
dửng dậy chạy. Chị di tim bé Quyên. “Quycn (ri! Bổ con mất
rồi!”.
Nước mắt tràn ra như suối. Dỏ ià lần đầu liên chị đổ nhiều
nước mất như thế. 1lỉnh như mọi phân tử cấu thành nước trong
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người chị đã biến thành lệ. Một ngày, hai ngày chân tay co rúm,
khô khốc, người chị rạc đi. Mắt trũng sâu. Gò má nhô ra. Mặt
trọm xuống. Cái “phoọc” mà ngày nào chồng chị cũng khen thì
bây giờ da bọc xương.
Chị vẫn cứ khóc. I lộ Ihổng tuần hoàn írong cơ thổ chị vẫn
cứ bị vắt kiệt từng tế bào để chế ra nước mắt. Hình như chị nghĩ
chỉ có mrớc mắt mới làm nguôi ngoai những nỗi đau của chị. Ôi!
Nước mắt. Ngươi cứ chảy đi dù da thịt la khô hco. Dù cơ thế của
ta có tàn tạ thì mi. nước mắt, hãy chảy đi đổ cho chồng ta được
sống lại. Ilẳn linh hồn anh ở chín suối cũng mát mỏ. ..
Dần dần thì chị cũng tỉnh ngộ. Chiến tranh đống nghĩa với
chết chóc. Việc anh ấy chết là một sự thường tình. Đâu phải chỉ
có chị. Cái Hoa. cái Tấm, con Lành ỉần lượt khóc chồng như chị.
Chị tự thấy mình phải dũng cảm vượt qua mất mát. Chị bắt đầu
hồi phục. Thân hình chị lại được tiếp cái nước thần bí để đẹp trở
lại. Cái “phoọc” người chị không được như xưa nhưng cũng
mang về cho chị hình dáng của mộl người thiéu phụ đáng
thương. Lấy bc Quycn làm niềm an ủi, chị nguôi ngoai dần.
*
-Lan em! Không nhận ra anh à? Anh Quân đây!
Chị đang ngồi thái rau cho lợn thì giật mình nghe tiếng nói
đó. Anh ấy đang đứng trước mặt chị trong bộ độ quân phục màu
xanh lá cây. Anh nhìn chị với ánh mắt trìu mến. Thực hay mơ
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đây? Chị nhìn anh với ánh mắt lạ lẫm. Đúng là thân hình cao lớn
của chồng chị rồi và gương mặt. Đúng anh ấy rồi, nhưng chị vẫn
chưa tin. vẫn giữ nắm rau đang thái dở trcn tay, chị rướn người
lên, mở to đôi mắt nhìn anh. Dôi đồng tử như nở phồng ra đổ
kiểm nghiệm chính xác một vật thể. Đúng anh rồi! Và chị ngất
đi...
IIỒi tỉnh, chị đâm hốt hoảng vì cho rằng tâm thần mình
không còn ổn định. Chị đã quên anh ấy từ lâu rồi mà hôm nay
bóng ma anh ấy hiện về.
-

lim nói cái gì lảm nhảm vậy? Anh đây mà. Anh vẫn còn

sống về với cm dây. Cái giấy báo tử là một sự nhầm lẫn. I Iãy tỉnh
lại đi em. Chiến tranh mà. Chiến tranh thì mọi điều có thể xảy
ra...
Chị mở mắt. Đúng anh ấy đang ngồi trước mặt chị. Phải rồi,
chiến tranh, chắc là có sự nhầm lẫn. Anh ấy vẫn còn sống thật.
Mình đã biết là anh ấy không thể chết mà. Anh ấy cao số lắm.
Chị nghe kể có nhiều người lính bị bom vùi, đạn xuycn khắp
người mà vẫn không chết. Chẳng hiểu có sức mạnh nào nhưng
có những con người không có bom đạn nào có Ihể giết nổi.
Bỗng chị bật khóc - Anh vô cùng ngạc nhiên - Tại sao chị
không cười lcn mà vui sướng chứ? Chị đang khóc. Mọi lời
khuyên ngăn đều không cản nổi. Chao ôi! Ngày trước vì mất anh
chị đã khóc đến cạn kiệt nước mắt thì bây giờ gặp anh chị lại vắt
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khô các tế bào đổ làm ra những dòng nước mắt sung sướng. Anh
lấy tay vuốt nước mắt cho chị nhưng lạ kỳ thay càng vuốt, nước
mắt chị càng trào ra. Anh đã lấy khăn tay thấm nhưng rồi khăn
tay cũng không thấm nổi dòng nước mắt của hạnh phúc ào ào
tuôn chảy. Anh ôm lấy chị hôn. vẫn thói quen cũ trước khi luồn

tay vào người chị, anh ngắm cái “phoọc” gầy gò của chị một lúc
rồi ôm riết lấy chị, hôn lên trán, lên mắt rồi hôn lên môi làm chị
tẽ mê, tan loãng vào không khí.
*
- Có lẽ anh phải đi học! - Anh nói với chị.
- Thôi học làm gì nữa. Ở nhà với mẹ con em, anh sẽ chẳng
phải lo gì cả. Cái Quycn bao nhicu năm rồi xa bố.
Nói vậy, chứ chị cũng đồng ý đổ anh đi học. Hòa bình rồi.
bao nhiêu gia đình mất mát. Chồng cái Hoa, cái Tấm, con Lành
có về đâu. Chị như thế là may mắn. Mười năm chịu đựng xa
chồng. Năm năm đau khổ vì cái giấy báo tử. Bây giờ chiến tranh
đã hết. Anh ấy đi học thì có gì mà sợ. Phải để cho anh ấy đuối kịp
bạn bè, xã hội.
Anh đi được một tháng thì bỗng có điện báo về:
“Anh ốm nặng. Em ra gấp!”.
Thật là nhõng nhẽo - chị nghĩ. Chắng bù cho thời chiển
tranh, chết đến nơi cũng phải chịu chứ sao mà báo cho người
nhà. Bây giờ đi học, hơi nhức đầu, sổ mũi là gọi điện cho vợ ra.
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Nhưng chị cũng Íhích thú ra I-Ià Nội thăm anh. “Mình thiệt thòi
quá nhiều rồi. bây giờ phải tận hường hạnh phúc chứ”. Nhưng
có lần anh bảo chị: “Em cứ hay ỉo. Đời còn dài. Chiến tranh kết
thúc rồi. Mình còn han một nứa cuộc dời. Vội gì!”.
Chị ra đến trường anh thì bạn bò bảo anh dang ở bệnh viện.
Trời ưi! Anh ấy ốm thật rồi. Làm sao để đến bệnh viện đây. “Chị
đừng hôi hoang!”. Cậu sinh vicn nói rồi gọi xe xích lô đưa chị
đến bộnh viộn.
Người bác sĩ bận áo blousc trắng dón chị ngay cửa ra vào
phòng hồi sức.
- Chúng tỏi lấy làm tiếc là không thể cứu sống anh ấy!
“Cái gì?”. Chị vứt cả đồ đạc chạv ào ào. Các y sĩ trực đã giữ
chị lại: “Chị binh tĩnh nào Đổ chúng tôi giải thích”.
- Giải thích cái mả cha các ông!

Chị nóng nảy hơi khác

bình thường- Tôi đã một ỉần mất anh ấy! Bây giờ hòa bỉnh rồi,
bệnh tật gì mà các ông không cứu nổi chứ?! Các ông là những kẻ
đục nước béo cò. Chồng tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ ở chiến trường.
Iỉãy để tôi dưa chồng tôi về nhà. Các ỏng không biết đâu. Chồng
tôi là mộí thiên thần. Không người nào trong một cuộc đời lại có
hai lần chết.
Mãi sau này chị mới thấy là mình vô lý. Nhưng ai đã đưa
vào miộng chị những lời nói dó chứ.
Chị đã mất hết hy vọng khi đến bèn anh. Anh nằm dài như
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một xác chét. Người anh rút nhanh quá. Mới hôm nào còn to
khỏe mà giờ tóp teo. Giọng anh thều thào: “Lan dẩy ả!” rứnmẹ
mất anh dờ dại và đảu không cất ỉcn được. Anh cố nói những lời
cuối cũng;
- Các bác sĩ nói đúng đấy em ạ! Anh bị ung thu máu. Máu
không đông được, ỉ lồng cầu bị hủy hết rồi. Chuyền cả chục lít
máu khỏ rồi mà chăng ăn thua. Đó là di chứng của một lần anh bị
nhiễm chát độc màu da cam. Iìác sĩ không nói ra nhưng anh biết
tải cá Thôi! Em cố mà sổng dé chăm sóc cái Quyên cho trưởng
thánh. Sao em không mang con ra đây?
Chị như câv khò chết đứng. Chị nhìn anh với đôi mắt ráo
hoành. Mọi người xung quanh cho là chị dũng cảm chịu dựng.
I lay là người vô cám. Không! Chị đã oà khóc. Khóc thành tiếng
hằn hoi Iihimg sao không có một giọt nước mắt.
Chị gào thét ngất lên, ngất xuống khi đưa tang anh nhưng
mắt chị vẫn ráo hoảnh như một kẻ vô tình. “Nước mắt đâu?
Nước mẳl đâu? Hộ thống tuần hoàn làm việc cật lực. Trái tim co
thắt. Mọi phân tử cấu thành tế bào cơ thể không nặn ra giọt nước
mắt”. Cả khi ném nắm đất cuối cùng lcn quan tài anh, chị không
có lấy một giọt nước mắt. Tất cả những người chứng kiến lễ tang
đều ngờ vực. Họ cho rằng chị vô cảm hoặc vô tình với anh. sắp
ra về, chị gục xuống như tàu chuối khô. Mọi người đỡ chị lcn,
chị xua tay nói:
- Đừng bắt tôi khóc lần nữa!
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'Đ ất không cưu Mang
ở về làng Tó. Anh về giữa trưa tháng ba. Thời tiết dẹp.
trong xanh. Mọi vật hiện hữu.
Chuyến đò qua sông trưa nay sao quá lặng lẽ. Người trcn dò
nhiều đấy nhưng toàn người mới. Chác họ chẳng biết Dực là ai.
Đực thấy họ cũng như mẹ mình ngày trước, quá khổ với những
xc đạp thồ gạo, muối, rau, dưa. vẫn cái nehc buôn chợ gần, bán
chợ xa vào những ngày giáp hạt. Dực lưới một lượt tấl cả các
khuôn mặt trên đò. Một thiếu phụ già nua, đau khổ bỗng nhìn
anh rồi cúi xuống. Đực cho đó cũng là lõ thường tình bởi vì dân
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làng Tỏ vần có thói quen tò mò người lạ về làng, nhưng thói
quen ấy là của lớp người xưa. Ngày nay, tụi trổ trong làng hờ
hững hết thảy dù đó là ông nọ bà kia dỗ đạt về làng vinh quy bái
tố. I lồi về làng lần trước, vì mới xuất ngũ, Dực còn mặc quân
phục, đeo quân hàm thượng sĩ nhưng cũng chẳng ai khen lấy
một câu rằng thằng Dực khùng con ông chắt 'riềm, thàng con
đánh bổ không ngờ ra di cũng thành người.
I lồi Dực phục vicn vồ thì cha hắn dã mất. Người la bảo cha
Dực nghe tin hắn hy sinh đã uống rượu, dánh bạc làm vong gia
bại sản. Ông bán hết cả nhà cửa. sống lang thang như một kẻ ăn
mày. Một hôm, người ta thấy ông hộc máu chết ngay trcn mành
vườn đã bán. Dân làng chôn ông ở cồn Giòng, một bãi cát bồi
bên sông Rào Cái. Đực thắp hương cho cha mẹ rồi lcn xã xin
việc làm. Mặc dù là bộ đội phục vicn nhưng cán bộ xã vẫn mặc
cảm với quá khứ của Dực. I lọ nói sau lưng rằng Dực là “Đồ
thằng con đánh cha!”, “Dòng đánh bạc, nát rượu”, “Nghe nói
ông chắt 'riềm dã nhận tiền của kẻ gian, dốt nhà kế toán họp tác
xã đế phi tang một vụ tham ô!”. Dực chửi um lcn mấy ngày rồi
bỏ đi. Người ta bảo hắn đi lìm cô Hường. Từ đó dến nay không
thấy hắn về, có người dộc miệng nói hắn dã chết.
Đực vẫn cố nhìn người đàn bà ở phía mũi thuyền. Vì thuyền
dông quá anh không thế đi lên phía trước nhìn cho rõ. Sao người
đàn bà kia hao hao giống một người... Nhưng mà cô I lường dã
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biệt tin từ làu rồi. từ cái ngày Dực phục viên, nghe nói cô I lường
đã di Nam và ra sống ở một đảo xa nào dó. Ý nghĩ đó làm Dực
không quan tâm tới người đàn bà trên mũi thuyền nữa mà đuổi
theo dòng hồi tướnu, của mình.
Dạo dó chiến tranh, gia dinh Dực phái

SO'

tán vào làng Tó.

Bò Dực chăng hao giờ chăm lo đến con cái. Rượu thịt no say.
òng lại về nhà đánh dập mẹ Dực. Một hỏm. di học vồ thấy mẹ
neât xíu ngay cứa nhà bốp. Dực đưa được mẹ lèn bệnh xá thì bà
qua đời. Naưới ta bao vì bố Dực hành hạ mụ quá nõn bà mới
chèt. I hê !à I)ực vác dao đuôi bỏ khăp làntì đen khi dân làng can
mới thòi.
Nhà Dực quá ntihèo nèn han đi học bữa dục bữa cái. Vi vậy
cử đủp hoài. 1lai năm dúp lớp Một. B:> nám dup lớp Iỉai. Bổn
năm díip lơn Ba. Mười hay tuôi mới vào lớp Bốn. vẫn thích đi
học vì dược làm lớp tnrởnu. Năm ây, chãnạ hi cu ngứa lay nyứa
chán làm sao Dực vác đá ném xa qua dườnư. Hòn đá lèn trời
theo hình YÒim cunu chăm: may rơi ưútm mù thầv Tịnh. Thầy
diỏu tra ra vá khònạ cần biết Iv do đã dồ niihị nhà trưừna duỗi
hục. Bố Dục chặn thầy Tịnh đánh. Cô I ỉ ườn ạ. cô giáo trẻ mỏi vồ
trường dtrim ra can và xin dưa Dực vào lớp mình để kèm cặp.
Dực siêng học hãn. Từ chồ ớ hàn, hỏi như cú, áo quan hàng
thániì khỏnụ giặt, cỏ bận chấy lam tổ quanh cô. Dực bỗnẹ trỏ’
nôn sạch sẽ, thậm chỉ còn gội đầu bằng bồ kết.
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Hãn mạnh dạn mời cỏ giáo về nhà, Từ trước chưa có giáo
viên Itàn dển nhã hắn. Nhắc tới bố con hắn, trong làng ai cũng
khiếp: uốnti ruựu chém nhau như com bữa. Tuy học lóp Bốn
nhưng hãn đửr.ụ cao hom cô giáo một cái đầu. Lần ấy, chăng biết
Dực lấy ãào rượt bổ vỉ chuyện gì, bất chợt cô Hường dến thăm,
hỗn uỏn giản eâv dao vào nách áo.
Còỉíiròiìi’’, hỏihắn?
- Iùr. giấu .tái gì troni> nách đây?
Cô ! ỉư-nm tới gần. Dực thấy chán tay bủn rủn. cây dao rơi
phập xuống xỉa đứt ngón chân út.
Trời! Fm làm sao vậv!
Cô í lường cúi xuống ôm lấy ngón chân cầm máu cho Đực.
Dục cảm dộng không còn thấy đau, chí thây hơi ấm và hương bồ
kết từ mái tóc cỗ ỉ lưỡng tỏa ra.
- Cho tỏi xin cây dao!
Bố Dực đcn lừ ỉúe nào. lượm cây dao dưới chân cô giáo rồi
nắm tay Đực lôi về nhà. Dực nuối liếc nhìn cô ỉ lường.
Từ đỏ , Dực tuyên bố với mọi người rằng hắn ycu cô I lường,
nắn thườn4' dcn lớp sớm, đắp hai ụ đất ío tổ bố rồi ghi tcn cô
Hường vào đấy. Cô Hường đến lớp hắt gặp thì đỏ mặt nhưng cố
kiềm chế đẻ day dỗ Dực. Cô ỉ ĩưừng nghĩ rằng chẳng bao lâu nữa
Đực cũn LỊphải rời ghẽ nhả trường vi em đă ỉứn tuồi. Đực có lẽ là
học sinh cá biệt duy nhất còn sót lại ờ làng Tỏ này.
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Chiến tranh xảy ra ngày một ác liệt. Dực bỗng dưng trở
thành một học trò có ích cho trường. Hôm máy bay địch ném
bom trúng văn phòng. Lửa bén trcn nóc nhà. Dực bồng iừ dưới
đất nhảy phóc một cái lcn dửnc giữa mái nhà, dùng cành liễu
dập tắt ngọn lửa trước sự kinh ngạc của đám học trò. đặc biệt ỉà
cô Ilường.
Lóp lao động đãp lũy xung quanh lán, Dực làm gần hai
phần ba cỗng việc. Cưa xé đục đèo, hắn làm được tấỉ. Hấn
thường để các bạn nhò ngồi gần miệng hảm chữ A. Những khi
có báo động hắn nhường các bạn vào trước. Tiểp đến cô giao rồi
mới đến hắn. Nhiều khi mảy bay “rọc” xuống thấp. Đục ôm
choàng lấy cô giáo ra bộ chc chở cho cỏ. c ỏ Hường không
những quý mà còn nổ hắn.
Hồi đó, Đực biết íhầy Tịnh đang theo duồi cô Ilưòng. Thật
đúng như cảnh bướm vờn hoa. Cả trường vun vào cho thầy cô
sớm thành chồng thành vợ. Đực còn biếl được chiều nào cũng
vậy, thầy Tịnh thường đạp chiếc xe Mifa sáng choang, mốt nhất
thời bấy giờ đến cửa lớp chờ đón cô Iỉưòng. Thế nhưng rồi
chuyện đã xảy ra.
Đó là những năm 1972, máy bay Mỹ ồ ạt ném bom miền
Bắc. Trước, bọn địch thả bom phá, dân dào hầm ừòn đổ tránh
mảnh bom. Địch lại thả bom bi, nó lăn xuống hầm rồi nổ, hàng
trăm viên bi xuyên thủng người làm bao nhiêu người chết. Đực
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thấy dân làng Tó làm hầm chữ A. Bom bi không phá nổi tưởng
đã yên tâm. Nào ngờ chúng lại thả bom bi khoan. Căn hầm chữ A
của lớp Đực làm bằng những cây tre ngà, đắp đất dày hàng mét
thế mà máy bay Mỹ đã ném bom bi khoan, khoan thủng xuống
căn hầm cả lớp Dực dang trú ẩn. Hú hồn hú vía. May mắn thay
cho đám học trò, quả bom bị điếc không nổ. Một rủi ro khác lại
xảy đến. Quả bom khoan xoẹt qua ngực cô Hường. Cánh khoan
của bom bi đã khoan đứt một bầu vú của cô. Đám học trò bc
bỏng sợ xanh mắt. Mặt đứa nào cũng cắt không còn giọt máu.
Đực bình tĩnh xé áo cột ngang ngực cô rồi bế cô chạy lên trạm
xá. Cô Hường được cáng lcn nhà thương huyện. Đực ở với cô
Hường suốt thời gian điều trị, mặc thầy Tịnh bảo cậu về để thầy
tự săn sóc cho cô nhưng Đực không về. I lắn cứ khóc như ri.
Sau khi lành vết thương, tình cảm giữa Ilường và cậu học
sinh cá biệt càng thèm thân thiết. Mặc dù cả làng hãi bố con Đực,
Hường vẫn đến thăm hắn cả khi hắn bỏ học về nhà theo cha làm
nghề đồ tể. Dân làng bắt đầu dị nghị. Khi cái bụng cô I lường lớn
lên không che giấu được thì nhà trường kiổm điểm cô. Thầy
Tịnh không nhận. Cô Hường cũng không khai ai, cuối cùng cô
bị kỷ luật trả về địa phương. Đực năm đó vừa tròn mười tám, xã
gọi lên điều đi bộ đội.. .
*
Đực đang chìm đắm trong hồi tưởng, chợt có tiếng kêu:

181

Dữ ĩ KHÔNG cutl MữNũ
“Có người chết đuối!”. Đực bừng tỉnh thì không còn thấy người
thiếu phụ ngồi ở mạn thuyền nữa. Anh kêu to: “Dừng thuyền
lại!” rồi nhảy ào xuống sông.
Con đò vòng vèo một lúc rồi cập bến. Mọi người lên bờ hồi
hộp nhìn xuống khủc sông nước cuồn cuộn chảy. Không thấy
bóng người thiểu phụ chí thấy người dàn ông nhảy xuống cứu
ngoi lèn ngụp xuông. Người ta xì xầm đoán già đoán non vồ
người dàn bà. Có người nói khi người dàn bà lcn thuyền họ thấy
bộ ngực người này bcn cao bôn thấp. Hình như ngực trái bị lép.
Có người nghi dó là cô Hường vì chuyộn cô bị bom bi cắt mất
một bầu vú hồi chicn tranh ai cũng biết. Rồi chuyện cô có con
với thằng Dực khùng, thằng con đánh hố thì chuyện lại càng nổi
tiếng. Cô dã ve què. Sau dó cô láy chồng nhưng gặp phải thằng
chồng suối ngày say xỉn. ỉạí hay theo gái. Ngày nào hắn cũng
hành hạ cô, còn chửi cô thậm tộ: “Cho mày di theo thằng khốn ở
làng Tó. Cái thằng mất dạy làm hại cả cuộc đời tao”. Cô I lường
làm dơn ly dị nhưng hắn không chịu ký. Chịu dựng không được,
Hường đã bế đứa con còn nhỏ dại trốn vào Nam.
Còn người dàn ông kia? Mọi người dã nhận ra đó là anh
Dực con ông chắt 'riềm. IIọc xong !ớp Bốn, hắn đi bộ đội. Ai
ngờ một thằng hư hỏng nhu hắn, một thàng con đánh cha. Di bộ
đội han trở nôn hiền lành hơn.
Mọi người lại bàn tán câu chuyện về Dực, họ bảo lần này
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Đực về lạ lắm. Anh mặc quần bò, áo bò, đội mũ phớt, hai mắt
kính đen ngòm. Có lẽ anh đi Nam làm ăn trúng mánh. Có thể anh
đã có vợ con. Nhưng sao anh không đcm vợ con về. Nhưng mà
đem về thì anh biết ở vào đâu. Người ta lại kể sau khi giải ngũ,
Dực cũng dã về làng xin đất làm nhà, cưới vợ. Nhưng chính sự
lạnh lùng của làng xóm lại tạo cho hắn trở thành con người hoàn
toàn tự do. Nhất là sau khi lặn lội đi tìm cô I lường khắp nơi mà
không thấy tăm hơi. Hắn đã thất vọng. Hắn ra đi, sẵn sàng đương
đầu với mọi thứ. Giống như một con người bị vứt ra xã hội, hắn
mặc sức vùng vẫy, sống với bản năng của mình. I lẳn đã gia nhập
vào một đoàn làm thuc đi mở đường ở Tây nguyên. Sau đó đám
làm khoán cử hắn làm đại ca đi vào Lâm Dồng đãi vàng. Hắn
sống khòng cần biết ngày mai. Làm được tiền hắn cho bụn crn út
mang về cho gia đình, đứa thì dùng làm nhà, đứa thì dùng cưới
vợ. Hẳn chỉ giữ lại chút ít đủ tiêu dùng. Có nhiều gái đẹp theo
hắn. Hắn cũng chỉ giải trí mà thôi. I lán muốn tìm lại hình bóng
cô Hường trong một người đàn bà nào đó nhưng hoàn toàn thất
vọng. Sau hai mươi năm, khi đã chán chc mọi thứ hắn quyết
định trở về thăm làng Tó. Hắn mang một món tiền đủ để xây mộ
cho ông bà, cha mẹ. Dự định xây mộ xong, số tiền còn lại hắn sẽ
đem biếu hết cho bà con nghèo trong xóm. Rồi hắn lại ra đi. Và
dời hắn như thế là đã thỏa mân...
*
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Kìa người đàn ông dã tìm thấy xác thiếu phụ đang cố đẩy
vào bờ. “Cô ấy còn sống không?”. “Có ai đó khỏe mạnh giúp cô
ấy một tay”. “Ai mà khỏe mạnh bằng anh Đực”. Tuy một lắm rồi,
Đực cũng không muốn ai giúp cả. Anh bế người thiếu phụ lên bờ.
Rồi anh cầm lấy hai chân cô dốc ngược lôn chạy một vòng. Nước
trong miệng cô ọc ra. Dực đặt cô nằm trcn cát, ngậm vào miộng
cô hà hơi. Cô dã mở mắt. Cô dang hồi tỉnh. Đực nhìn cô đắm
đuối. Đực cảm thấy cô yếu đuối và nhỏ bé như đứa cm gái. Ngay
khi quờ quạng dưới nước ôm được cô, linh tính báo cho Đực biết
hẳn đây là cô I lường? Khi bế người đàn bà lên bờ thì không còn
nghi ngờ gì nữa. Đúng cô I lường rồi. Dù năm tháng làm da mặt
phồi phai, một vài nếp nhăn hằn sâu bcn khoe mắt nhưng khuôn
mặt trái xoan với cái mũi dọc dừa, nét dẹp vĩnh hằng vẫn còn dó.
Và chẳng nhầm vào ai được là khuôn ngực bị lcp mất một bcn.
Đực nhìn cô đắm đuối. Còn Hường thì... Sau này cô kể lại khi
bước xuống thuyền, bắt gặp dáng người đàn ông thân quen, nhất
là khuôn mặt nhiều thẹo của gã, I lường đã bán tính bán nghi. Đây
là Đực chăng. Lẽ nào anh ấy còn sống. Bao kỷ niệm hiện vè làm
cô mê man rồi lại nghĩ đến thân thể tàn tạ đã qua tay người đàn
ông khác thì I lường cảm Ihấy hổ thẹn và không muốn Đực nhận
ra mình. Thế rồi, cô thấy đầu óc quay cuồng, choáng váng không
tự chủ được ncn ngã xuống sông...
Đực đưa cô I lường về ở tạm nhà bác Dĩnh, nhờ bà con chăm
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sóc, Hường dã dân bình phục, ỉ lường vui mừng không tả xiết
khỉ nghe Dực nói bẩy nhiêu năm Dực dã đi tìm cô. Đực đã đi làm
ăn gàn như klìẩp miền Nam, đến dâu cũng dò hỏi nhưng không
ai biêt. Bãv giờ I lưỡng mới kể: cô vào Nam cũng hy vọng một
ỉần gặp Dực nhirnp, đất nước rộng quá. “Biết đâu tăm cá, bóng
chim mả um’'. í íường cử nghĩ !à Dực dã chết hoặc đã quên cô.
Nhưng tối nhận dược tin anh còn sống thê ỉà I lường gửi bé Ly
cho một ân nhân ở Phú Quốc dể về que lần nữa hỏi xem may ra
cỏ rmưôi biết Bực đang ở đâu. Thậí phúc đùi làm sao lại gặp anh
trà vỏ đủng lúc...
*
Dỏíĩ: đó, sau 20 nàm cô í lường mới thực sự lại có tình ycu.
ì tòi đó, khừng chịu nôi người chồng rượu chè cờ bạc, ghen
tuông, i lường đã hế con trốn vào Nam. Hưởng vào Nam dược
mội năm thi ircn ú ví ihông báo lỏa án ở quê mời cô về xừ ly hôn;
nếu hếi thờỉ hạn cô không cò mặt thi tòa sẽ giải quyết ly hôn theo
luật định. Sau khi đã iv dị cbône, Hường không đi bước nữa.
Tuy thế, Hường cũng không khuây khỏa được nỗi buồn. Cô
càng nhó thương Dực, cồ tự cho mình dã phá hoại đời Đực. Tuổi
trỏ ai mả biết đirợc lúc đó có phải là tinh ycu. Đực học dốt nhưng
dẹp trai vả giàu nam tính. Hường có bao nhiêu người theo đuổi
nhưng Hường đã trao sự trinh trắng cho Dực. Và chính điều đó
ỉà sợi dày vô hình xuyên suốt cuộc đời cùa họ.
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Đực thì lại nghĩ đã mất cô Hường vĩnh viễn. Bởi vì sau khi
tìm đến tận quc I lường để hỏi thăm, biết cô đã lấy chồng Đực
không còn hy vọng gặp lại cồ nữa, Đực dã sống như một kc bất
cần đời, bởi vì dời còn ai để anh nhung nhớ. để ràng buộc.
Không ngờ trở về làng, anh lại gặp Hường và biết mình còn có
một đứa con.
-Anh vào ngủ đi!-Hường bảo.
- Đe anh ngắm ảnh con một chút! - Đực nhìn bé Ly trong ảnh
sung sướng và mong sớm vào Phú Quốc dể gặp con,
- Theo em, bó Ly có nhận ba nó không?
- Em đã nói với nó là ba đã chết nhưng cũng như em, gặp lại
anh là hoàn toàn bất ngờ và hạnh phúc.
- Chúng ta sẽ làm lại từ đầu em ạ. Ngày mai anh sẽ đi gọi
điện cho bạn bè. Họ hứa trả cho anh một số tiền nểu anh cần nỏ.
Chúng ta sẽ mua một miếng đất ở thị xã và xây một căn nhà.
- Như thế thì mẹ con em hạnh phúc quá! - 1ỉường ghé sát đầu
vào ngực người yêu.
- Hai mươi năm Irước đây khi trao thân cho anh, cm có nghĩ
là sẽ có hạnh phúc không?
- Lúc đó em hoàn toàn hạnh phúc!
Hai người ôm chật lấy nhau. Họ như írc lại tuổi hai mươi.
Mặc tiếng rít của một đạt gió mùa vừa tràn tới. Mặc tiếng gầm
thct của sóng biển từ Cửa Sót vọng vào. Hai người cảm thấy
đang tan vào nhau.
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^ hướng dẫn viên du lịch và nhà nghicn cứu môi

ầ&ẾỂỉlx trường đang ngủ. bỗng nghe một tiếng hú thì giật
tỂsQsàỉirriinh thức giấc. Tiếng hú lạ lắm, người hướng dẫn
viên chưa nghe hao giờ, còn nhà nghiên cứu già thì đã nghe nó
rất nhiều ở các khu rừng khác. Có thể là tiếng kcu của một loài
sói. Ông vội vàng quẹt diêm nhóm lcn một đống lửa. Người
hướng dẫn viên loay hoay giúp ông già lượm vài cành củi khô vì
mùa này mưa suốt tháng, rừng ẩm ướl nên các cây gỗ mục đầu bị
ướt sũng.
- Nhóm lừa lcn thì sói sẽ không dám đến - Ông già nói.
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Nhà nghiên cứu môi trường khoảng sáu rnưm tuổi, nhưng
gương mặt ông già hơn tuổi tác. Dưới ánh lửa bập hùng, khuôn
mặt ông hiện lên như một bức tượng gỗ dầy nếp nhăn. Nhăn
trán, nhãn mày, nhãn mặt và nhăn cà cằm.
Anh hướng đẫn Viên du lịch nói:
- Bác có chác tiếng kêu vừa nãy lả tiếng kcu của loài sỏi
không ?
- Ta đã làm quen với rừng quá nửa đời người “ nhà nghiên
cứu già nói Ngày xưa. nghe nói rừng được bảo vệ nghỉcm ngặt
lắm. Chặt một cây thòng là bị vảo tù, Một cánh rừng bị khai thác
trái phép là Tinh trưởng bị cách chức. Vì vậy ihú rừng nhiều
lảm. ỉ Itiơu nai từng đàn kéo về thảnh phổ nhờn nhơ. Có đủ các
loài thủ nhưng tuyệt nhiên không cỏ loài sói.
- Vậy tại sao vừa nãy nghe tiếng kcu bác ỉạĩ bảo ià tiếng sói?
-Áy! Ong giả bỏ thèm cùi vào đống lửa - Tiếng sói thì ta đã
nghe một vài lần ở nước Nga. Tiếng kêu vừa nãy ta nghi ỉà tiếng
của sói. C ậu bỏ thêm củi vào đi, dầu sao cẩn thận vẫn hơn.
Thế là cả hai bác cháu ngồi bên đổng lửa thức kể chuyện.
‘T ôi đã vào nghề trồng rừng từ năm hai mươi tuổi”. Ông
già kề : ‘i lồi đó chúng tôi hăng hái lấm, Tôi đã bỏ mặc vợ con ở
què nhà chổng chọi với cái đỏi để lên rừng “mang sức của đôi
tay. lao động khó khăn không quản ngại” - dỏ ỉà câu hát quen
thuộc thời đó. Rồi chiến tranh ập đến, sự sống của con người
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được tính bằng vận may. Thế là chúng tôi, từng đoàn, từng đoàn
lcn miền núi lập thành tổ đội, nông trường. Những thanh niên
khỏe như vâm của xứ biển, những trai cày có bẳp thịt cuồn cuộn,
những cô gái “mười bảy bỏ gãy sừng trâu” và... biết bao người
trong họ đã vĩnh viễn nằm lại với rừng vì sốt rct.
- Cậu ở đây được bao lâu rồi? - ông già hỏi anh hướng dẫn
viên.
- Dạ cháu ở đây chỉ mới ba năm thôi ạ!
- Vậy thì cậu chưa thể hiểu hết sự tích vùng này đâu - Ông
già rút một điếu thuốc Đà Lạt mồi điếu đang hút dở, dằng hắng
rồi tiếp tục kể. ông đã lặn lội với các cánh rừng Việt Bắc suốt
mười lăm năm, hồi giải phóng vào Tây Nguyên rồi vào đây.
Hồi ấy, ông vừa là đội trưởng hành chính, vừa là đội trưởng
dân quân. Đội của ông vừa trồng rừng, vừa bảo vệ rừng. Cây
giống trên vai, họ gánh chạy trong mưa tron hết đỉnh đồi này đến
đỉnh núi nọ. Đâu phải cây nào trồng lên cũng sống được. Không
chết vì nắng gió thì cũng chết vì sâu bệnh. Họ đã coi mỗi cây
trồng là một đứa con, mỗi cánh rừng như một thế hệ. Không ai
động được vào khu rừng của họ. “Bắn!”. Ông ra lệnh cho anh
em bảo vệ. Bắn đe dọa không sợ thì bắn què chân. Có lẽ vì thế
mà ông có uy với dân ở đây.
- Cậu không thể hiểu nổi đâu, tình cảm của bà con đối với
chúng tôi - Ông chìm trong suy tưởng - Hơn ba mươi năm trong
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những cánh rừng. Chí tại cái tuối già. Ồ... không! Tại thằng con
Irai tôi Chi vài hài viết về rừng mà nó xin được cho tôi về Thủ đô
công tác tại Viện Nghiên cứu môi trường đấy cậu ạ. Thế là tôi
dược đi khắp đất nước. Dược dổn tất cả các khu rừng kể cả rừng
Nga. Và hôm nay lôi lại về đây,
- Bác được mấy người con? - Anh hương dẫn viên hỏi.
- Một thỏi - Ong lại xoav sang chuyện rừng - Cậu thấy đấy,
tôi khoái di với cậu. Đcm nay ngủ lại đây là một phá lệ. Cậu có
thế bị khiổn trách, nhưng lôi sẽ nói với giám dốc cho cậu.
“ Tru... ù... u... u.Tru...ù... ú....u’\
Cả hai rùng mình. Lần này thì không còn nghi ngờ gì nữa.
Anh hướng dẫn vicn liền kicm ihcm củi. “Quái” - Ông già lẩm
bẩm - “Tại sao sói có thể xuất hiện ở đây nhỉ? Chúng ớ đâu đến
mới được chứ? Ilàng trăm năm nay có ai nghe nói”.
Không phải vào đày ông mới biết sự thật tồi tệ đến như thế.
Ở ngoài I là Nội ông đã nhận được thư ông Chín (giám đốc cũ
của nông trường) cho biếl: “Anh Đàn ạ, khu rừng chúng ta trồng
đã bị người ta chặt hết rồi! Ai chặt? Lẽ nào lại là dân?”.
I lôm qua vào thì ông đã được chứng kiến tận mắt. Trời ơi,
những cây thông non! Cày già thì bị cưa trộm, có cây đã lấy đi,
có cây còn non vứt lại. Ông chưa quên cái vụ sau ngày giải
phóng, khi ông là I lạt trưởng kiểm lâm ở đây.
Vào một buổi sáng sương mù dày đặc, người ta nghe thấy
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tiếng xe Zil ba cầu. Phát hiện đúng là xe chở gỗ trái phép, các
nhân viên của ông ách lại lập bicn bản. Những người trên xe
nhanh chóng bỏ gỗ xuống. Sau đó họ nhất định không chịu ký
vào biên bản với lý do trên xe không có gỗ, nghĩa là không bắt
được quả tang, thiếu chứng cứ.
Cứ thế rừng tiếp tục bị phá.
“Tru...ú...u...u
Tru... ú... ú...u”!
- Hẳn là những con sói mất chốn nương thân từ đâu tràn về.
Ồng già như nói với chính mình.
Lừa đã gần tàn mà ông không màng bỏ thêm củi vào. Anh
hướng dẫn viên du lịch chất thêm củi cho ngọn lửa to hơn, đỡ sợ.
Mặt ông già sọm đi, những nếp nhăn sâu hơn, giốna như mặt già
làng. Tiếng sói nghe mỗi lúc một gần nhưng nhà nghiên cứu già
vẫn điềm nhiên.
- Sói sẽ không tẩn công chúnq ta đâu!
IIồi còn nhỏ, có lần ông lên Buôn Mê Thuột thăm ba. Ba
ông làm thông phán ở đấy. Ông thường đi săn với mấy người
Tây ở rừng khộp già gần sông Ya Đăng. Ông đòi ba cho đi theo.
Khi ba ông và những người đi săn mải mc đuổi theo một con gấu
thì ông đùa nghịch với chú hươu. Ỏng bị lạc vào rừng Ihâm u.
Thình lình ông gặp một con sói già. Bụng nó thót lại, hai vai
gồng lcn, hai chân sau choãi ra trừng mắt nhìn ông. Không còn
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biết cách gì đổ chống cự. Ông nhìn nó và chờ đợi cái chết. Cứ thế
hai bôn nhìn nhau đốn mấy phút rồi chắng hiểu sao nó lảng ra,
quay lưng bỏ đi. Con sói khuất hắn mà ông chưa hoàn hồn.
- Dấy, ta không độniỉ vào nó thì nó không động đến ta.
Hướng dẫn viên nghe kể toát cả mồ hôi hột.
Ông tiếp:
- Yên chí. Sói không dám tấn công chúng ta đâu. Bác hiểu
loài thú này, một người thì chúng đến, hai người thì chúng sợ,
còn ba người thì chúng bỏ chạy, mặt khác chúng còn sợ lửa.
Bất chợt ánh sáng hừng lên từ phía đông. Anh hướng dẫn
viên mừng rỡ.
- Sáng rồi bác ạ! - Ông già hình như không quan tâm đến
điều đó.
- Sáng nay tôi muốn lco núi, qua bcn kia thăm lại cánh rừng
của tôi, cậu thấy thế nào?
- Cháu sẵn sàng!
Hai người vừa định đi thì gặp một người dưới núi lên:
I lai bác có sao không? - Anh ta lên tiếng trước và báo cho
biết tình hình đêm qua ở thị trấn Lạc Dương cách, Đà Lạt 20 cây
số, một đàn sói có tới vài chục con đã tấn còng, xâu xé đàn ngựa
moi ruột hai con kco thòng lòng khắp phố. Thấy hai người đứng
như chôn chân không nói gì, anh ta tự xưng là K'Bảo, dân chính
gốc ở vùng này.
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- Sao sói lại chẳng sợ người? - Ông già vừa nói vừa nghĩ.
- Trời ơ i 1 Bác vẫn chưa tin à? Bầy sỏi nàv không biết sợ gì
cà!
K/Bảo chưa nói hết thì tiếng tru lại vang lcn khắp rừng.
Sưởn núi dưới chân họ, bầy chó lồng lộn như điên dại. Một con
băng qua suối, vọt iên trên thân cây bị dồ chắn ngang, các con
khác tiếp theo...
- Chúng ta cỏ ba người,.. - Nhà nghicn cửu môi trường lẩm
bâm năm chặt tay anh bạn trỏ.
1,ù sói irừng u ừng nhìn họ như dành cho họ những phút cầu
nguyện cuối cùng.
- Các cháu ơi, thicn nhicn đang trả báo chúng ta đấy!
Và bất chấp họ có ba người, đàn sói cứ xông vào.
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