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Lẽ ra phần hồi ức này được đặt vào trong chương viết về 
hành trình vượt biên kể từ năm 1977 đến mãi tận năm 1982… 

 
Nay nhân có giòng sông đang chẩy "Về Nguồn", tôi muốn 
gởi theo một hồi tưởng về Bidong, nơi tôi đã bắt đầu cuộc đời 
tha hương hơn 30 năm trước. Hồi xưa tôi nhớ đã một lần tự 
hỏi "Có ai tắm hai lần trên một giòng sông?" nay mới biết 
giòng sông luôn mời gọi và kẻ đứng trên bờ mãi khát khao tự 
tình để tìm về thuở ấy.  



 
Sàigòn những ngày cuối tháng tư 1982  

 

 
 
Phải nói đây là một trong những đoạn đường đời khó khăn 
nhất của tôi kể từ năm 1980, sau khi tốt nghiệp ĐHDK 
Sàigòn. 
Vào cuối năm 1981, sau nhiều thất bại trong việc xếp đặt để 
đi bán chính thức, điều kiện trong khu xóm của tôi đã trở nên 
rất ngặt nghèo với những cuộc thăm viếng bất thường của 
công an khu vực. Thời gian này tôi vắng nhà thường xuyên, 
phần lo kiếm sống ở các chợ trời từ Tân Định, Sàigòn đến 
Ông Tạ, v.v…, phần lo kiếm đường vượt biên. 



 
Và ngày ấy đã tới vào một buổi chiều, người liên lạc đến tìm 
tôi để chở đến nơi hẹn và xuống ghe tối đó. Do tôi không có 
nhà lúc đó, em tôi, lúc đó đang học ở trường ĐHBK , đạp xe 
đi vòng quanh tìm tôi ở những  nơi quen cũng không thấy nên 
đã theo lời người chị và quyết định đi chuyến đó, thế chỗ cho 
tôi.  
Không may cho em tôi, chuyến vượt biên đó đã bị đổ bể. Điều 
bi thảm hơn nữa là công an đã nã súng bắn vào tàu làm cho 
một người chết và một số người khác bị thương. Toàn bộ mọi 
người đi trên chuyến tàu đó – kể cả em tôi- đều bị bắt vào 
trại tù Chí Hòa. Em tôi bị giam tại đó ba tháng và về sau bị 
đem lên trại Sông Bé lao động gần ba năm nữa. 

 

 
 
Một thời gian sau khi em tôi bị bắt thì tôi cũng không dám về 



lại căn nhà của tôi trú ngụ nữa. Và Mẹ tôi, lúc đó đang vào 
thăm hai anh em, đã ở lại căn nhà đó, thường là một mình. 

 
Nhắc đến em tôi, tôi không thể nào quên được những kỷ niệm 
bi thảm về thời gian tù đày vượt biên của em. Trong ba tháng 
bị giam tại trại Chí Hòa, em tôi bị đói triền miên, bên cạnh 
rận chí và ghẻ chốc đầy người. Trong ba tháng đó em tôi 
không được phép thăm nuôi. Sau này em kể lại, có lẽ vì thèm 
đường nên em tôi hằng đêm cứ năm mơ thấy những thùng 
phuy mật chảy vào miệng. 

 
Dù đã trên 30 năm, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ lần đầu tiên lên 
thăm em ở trại lao động Sông Bé. Hôm đó Thầy tôi và tôi 
chuẩn bị nhiều thức ăn và thuốc men cùng đi theo đoàn thân 
nhân trên một chuyến xe đò. Khi lên đến trại thì thân nhân 
phải đợi ở một căn lán ngoài cổng cho tới khi người tù được 
đọc tên gọi ra. Khi nhìn thấy em từ đàng xa thì tôi đã bật 
khóc nức nở  vì đầu em bị cạo trọc, tay em cầm chiếc chiếu 
và bộ dạng của em tiều tụy thiểu não tôi không tưởng tượng 
được. Và lần thăm nuôi chỉ chan hòa nước mắt của ba cha 
con… 

 
Phần tôi, trong thời gian những năm đó 81, 82 thì ban ngày 
tôi thường lang thang kiếm sống ở các chợ trời và đêm về thì 
ghé nhà người chị để ngủ qua đêm. Chị tôi sau 75 bị cho nghỉ 



dạy và về Sài-gòn sống bằng nghề bán thuốc lá lẻ trên vệ 
đường… 

 
Tin báo bất ngờ 

Tôi còn nhớ đó là một buổi tối thứ năm thượng tuần tháng tư 
1982, hai chi em tôi đang ngồi nói chuyện trên vỉa hè, thì 
người bạn của tôi đến báo cho biết phải đi ngay đến nhà cô 
đêm đó để sáng sớm ngày mai có người dẫn đi sớm. 

 

Sau một đêm bồn chồn không ngủ được ở nhà người bạn, như 
đã được dặn trước, khoảng bốn giờ sáng, tôi đi bộ ra khỏi 
ngõ thì đã có một phụ nữ mặc áo bà ba trắng đội nón lá đứng 
đợi sẵn. Chị rảo bước đi trước, tôi theo sau, đi bộ qua những 
con phố thân quen, tôi nôn nao và bồn chồn một cách lạ 
thường, không biết mình đi đâu. Sau mấy chặng xe lam và xe 
đò nhỏ, chúng tôi đã tới nơi hẹn. Tới nơi chị rảo bước đi trước 
và tôi theo sau đến một căn nhà. Nhìn vào trong tôi thấy đã 
có một số thanh niên ngồi đợi, trong đó có người em trai của 
cô bạn. Chị phụ nữ biến mất từ đó. 

 

Ngay vừa khi bước chân vào nhà thì một thanh niên với 
 giọng nói địa phương bảo tôi: “Mày bỏ đồ đi qua bên kia hớt 
cái tóc đi. Hớt ngắn nghe mậy!”. Tôi đưa cái giỏ xách cho 
em người bạn và bước vội qua đường đến cái lều bạt làm chỗ 
hớt tóc. Khi xong việc, tôi trở lại căn nhà thì mọi người đã 



biến mất, kể cả em người bạn. Tôi hơi choáng váng, nhưng 
có một chị đi ra và bảo tôi “Mày đi theo tao”. Lúc đó tôi đang 
đói bụng vì từ sáng đến giờ chưa có gì ăn. Tôi thấy chị xách 
cái giỏ lát có đựng cái túi da của tôi. Tôi bước nhanh theo chị 
đi qua một cái hẻm nhỏ và xuống  một cái lạch. Chị vẫn đi 
trước và vén quần bước xuống nước, lội về một cái xuồng tam 
bản gần đó. Tôi hơi bối rối vì từ tối hôm qua tôi chưa thay đồ, 
vẫn mang giày. Tôi bèn vội vàng cởi đôi giày cầm trên tay và 
lội theo chị. Đến nơi, chị liệng cái giỏ lát đựng cái túi xách 
của tôi vào xuồng rồi vội vàng bỏ đi. 

 
 



Tôi bò vào xuồng và nằm dưới cái vòm che bằng nylon và 
mấy miếng cót. Nằm đợi một lúc thì thấy một anh thanh niên 
dáng vạm vỡ lội ra tháo sợi dây cột xuồng và bước lên, anh 
chèo xuồng ra giữa con lạch nhỏ đi theo dòng nước… 

Anh không nói gì nhiều, chỉ chèo chiếc xuồng tam bản một 
cách nhẹ nhàng đi vào một dòng sông lớn hơn. Tôi nằm trong 
xuồng mà đầu óc khô như sỏi. Tôi nhớ đến Mẹ tôi. Mẹ đang 
ở một mình trong căn nhà đó. Sáng nay rảo bước trên con 
đường về nhà quen thuộc, tôi còn không ghé qua được để 
chào Mẹ một lời. 

 
 

Những ngày trên sông lạch Miền Nam 



Bây giờ thì anh chèo xuồng tên Tám bắt đầu nói chuyện. 
Anh cứ mày tao với tôi, nhưng nghe thương thương giọng nói 
miền Nam của anh. 

 

Anh dặn tôi từ ngày mai phải tắm trên sông cho đen bớt. 
Anh nói: “Mày giống ở chợ quá. Nếu có gặp công an hay ai 
hỏi thì nói là nhà mày ở Mỹ Luông, mà mày bán tiệm chứ 
không làm vườn!” 

 

Chèo một lát thì anh Tám nói: “Tao phải mua thêm dầu đốt 
đèn muỗi”. Anh tấp vào bờ, cột xuồng và bước lên. Lúc đó 
trời đã xẩm tối, tôi cũng bước lên theo anh - đi chân không. 
Cảnh chợ lúc đó là một hình ảnh ảm đạm xơ xác làm sao! 
Bên trên vài cái sạp gỗ sơ sài là những ngọn đèn dầu nhỏ leo 
lét, chỉ đủ cho thấy mấy nải chuối đã thâm da, vài bịch kẹo 
bánh và mấy rổ khoai nhỏ. Anh Tám mua xong bình dầu mà 
tôi cứ đứng lặng yên, cứ nghĩ, quê hương mình buồn thảm đến 
thế này ư? Từ khoảng sân đất trước chợ tôi nhìn qua mấy 
ngọn cây dừa thì trăng đã lên cao, soi rõ tên chợ trên tường 
xi măng dưới mái. Anh Tám và tôi xuống xuồng và ăn vài cái 
bánh ú vừa mua. Sau đó anh giăng chiếc mùng nhỏ cho tôi, 
bảo vào nằm trong đó và đốt ngọn đèn dầu đuổi muỗi. 

 

Nằm trong khoang xuồng tối tôi thấy những hàng cây đủ loại 
hai bên bờ cứ êm ả trôi ngược về phía sau…lòng lan man vô 



bờ. 
Một lát sau thì anh Tám hỏi tôi: “Mày có muốn nghe cải 
lương không?” Tôi dù khi đó không thích cải lương lắm nhưng 
vẫn cứ bảo anh: “Thì anh cứ hát đi!” 

 

Thế là anh Tám vừa chèo vừa ca cải lương cho tôi nghe. 
Tiếng ca của anh không có đờn đệm mà nghe sao ai oán thê 
lương! Được một lát thì anh ngừng hát và bắt đầu kể chuyện 
cho tôi nghe… 

 

Ngày xưa anh là du kích ở vùng này. Sau ngày giải phóng, 
anh trở về làm ruộng nhưng vẫn cứ thiếu thốn nghèo khổ quá, 
thành ra anh chèo xuồng vớt củi bán, kiếm thêm chút ít. Được 
một thời gian thì có người móc nối để mướn anh chèo xuồng 
chở người vượt biên…Từ đó anh cứ chèo xuồng chuyển người 
đi nên anh rất rành các con đường kinh lạch ở vùng này. Cứ 
như thế và tôi thiếp đi trong giấc ngủ êm đềm, có lẽ vì cả 
ngày quá mệt và căng thẳng. 

 

Khi mở mắt tỉnh dậy thì trời đã sáng. Tôi ngạc nhiên giật 
mình khi thấy chiếc xuồng đang nằm trên một dòng sông cạn. 
Anh Tám lúc đó đang ngồi phía sau nhìn ra khúc sông và 
hút thuốc…Thấy tôi thức dậy, anh hỏi “Mày có muốn ăn cua 
không?” Tôi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn ra thì thấy toàn là 
những cây tràm lộ rõ phần dưới thân, dính đầy bùn đất, vì 



nước đã rút. Trong khi tôi vẫn nằm đó thì anh Tám bước ra, 
buộc chiếc xuồng lại và lội lên phía gần bờ. Khoảng mười 
phút sau anh quay lại và cầm trong tay khoảng năm sáu con 
cua lớn, được buộc lại với nhau bằng một sợi dây leo, chân 
càng còn ngo nghoe… 

 
 
Anh bắt đầu chụm lửa trong chiếc bếp than nhỏ để nấu cơm 
và luộc cua. Tôi hỏi: “Sao anh Tám bắt cua nhanh quá 
dzậy?” Anh nói: “ Nó dính trên cây vì nước xuống. Tao 
không muốn bắt nhiều, sợ ăn không hết”. À! Nay tôi hiểu 
sông rạch miền Nam có nhiều cua cá. Và sau đó hai anh em 
ăn cơm với cua luộc, có cả nước trà nóng. Xong xuôi anh 
Tám chèo xuồng tiếp. Đến gần trưa thì xuồng chúng tôi ra 
đến một ngã ba sông thật lớn. Tôi nhìn khúc sông rộng, thấy 
gió mạnh thổi nhiều và hơi lo, vì chiếc xuồng tam bản quá 
nhỏ. Vừa chèo trên khoảng sông lớn một đỗi thì đi tới một 
vùng sông năm bảy nhánh gộp lại. Tôi hỏi anh Tám: “Anh 
biết đi theo đường nào không?” Anh nói, “Biết chứ mậy!” Tôi 



thấy yên tâm một chút nhưng vẫn còn lo… vì lòng sông quá 
lớn, bờ bên kia xa mịt mùng… 

 
 
Từ trong khoang xuồng nhìn ra dòng sông, tôi cứ nhớ câu 
hát:  

Người từ trăm năm về qua sông rộng 
Người từ trăm năm về qua sông rộng 
Ta ngoắt mòn tay, ta ngoắt mòn tay… 
Chỉ thấy sông lồng lộng, chỉ thấy sông chập chùng… 

 
Khi chèo vào con sông nhỏ hơn, anh Tám bảo tôi thay đồ và 
xuống tắm sông. Anh nói: “Ở đây nước phèn nhiều, mau 
đen.” Thế là tôi cứ phải bám mép xuồng, ngâm mình dưới 
nước và sau đó lên xuồng ngồi phơi nắng…Lòng cứ mông 
lung chẳng biết mình đang trôi dạt về đâu. Thôi thì cứ tắm rồi 



phơi. Mặt trời nắng gắt làm da mặt tôi và cả người se thắt rát 
bỏng… 
Và cứ thế hai ngày nữa trôi qua trên sông cho đến trưa hôm 
sau… 

Bất ngờ lúc giữa trưa… 

Lúc xuồng đi qua một đoạn sông hẹp, bỗng nghe tiếng gọi ơi 
ới từ một cái nhà sàn bên kia sông. Nhìn lên thì tôi thấy mấy 
thanh niên ở trần đang vẫy tay ra dấu bảo lên bờ. Anh Tám 
rẽ xuồng qua bờ bên kia, nhẹ nhàng tấp lại, buộc xuồng vào 
một nhánh cây và bước lên bờ…Tôi cứ nằm trong khoang 
xuồng và đợi … 

 
Một lát sau anh Tám mặt đỏ gay, bước xuống và nói với tôi: 
“Mấy ổng muốn mày lên uống vài ly. Mấy ổng cứ hỏi tao là 
còn ai dưới đó không. Tao nói có thằng em bên vợ, cho nó đi 
theo vớt củi.” 

 
Nhìn nét mặt của anh tôi đã linh tính có chuyện gì không hay 
và tôi theo anh đi lên quán ăn. Đó là một cái nhà sàn khá lớn 
bắc choài ra trên dòng sông. Vừa bước vào thì cái hình ảnh 
đập vào mắt làm cho tôi làm cho tôi choáng người… 



 

 

Trước mặt tôi, trên mấy cái bàn ghép lại, đứng ngồi ngổn 
ngang một toán công an đồ vàng, có người ở trần, váng áo 
trên khung cửa sổ, những dây súng và bao đạn máng đầy 
trên vách…mọi khuôn mặt đều đỏ gay và mùi rượu bay nồng 
nặc trong quán. 

 
Ý nghĩ đập mạnh vào đầu tôi lúc đó là tôi sắp bị bắt. 

 
Một người công an ở trần mặc quần vàng kéo cái ghế đến 
gần chỗ tôi đứng, tay cầm một ly rượu lớn. Hắn hỏi tôi: “Mày 
ở đâu tới?” Tôi trả lời: “Ở Long Điền”. Hắn hỏi, “Đi đâu dưới 
này?” Tôi nói: “Đi vớt củi”. Lúc đó thì anh Tám lên tiếng 
“Thôi mấy anh đừng ép nó, nó ở chợ đâu biết nhậu nhẹt gì 
đâu.” Người công an lại nói “Mày phải làm một ly chớ!” Anh 



Tám quay lại nói với tôi “Thôi mày uống chút đi với mấy ổng”. 
Tôi cầm lấy ly rượu lớn, mùi rượu đế nồng nặc giữa trưa. Tôi 
ráng nín thở và nốc đại một hơi.                                             
       

Không hiểu vì sợ hay vì rượu mà mà ruột tôi quặn thắt lên và 
tôi ói thốc tháo mọi thứ lên trên sàn nhà. Đầu óc choáng váng 
tôi chỉ nghe loáng thoáng tiếng anh Tám “Thôi mấy anh tha 
cho nó…”. Sau đó họ để anh và tôi trở lại chiếc xuồng. 

 

Điểm hẹn cuối 

Rồi lại tiếp tục chèo xuồng trên sông. Đến gần chiều thì 
giòng sông trở nên linh hoạt hơn với rất nhiều tàu bè qua lại. 
Tôi thấy rất nhiều tàu và ghe lớn chở thóc, chở muối và đủ 
mọi loại hàng hóa. Khi trời xẩm tối thì lòng sông lớn trông 
giống như một ngày hội vì ánh đèn sáng lên khắp nơi, thuyền 
bè dập dìu xuôi ngược.  



 

 

Tôi cảm thấy vui vui, phần vì không bị bắt, phần khác anh 
Tám có chỉ cho tôi chiếc ghe lớn mà tôi sẽ bước lên tối nay 
cho chuyến đi này. Ghe này khá lớn, chở đầy muối vun lên 
cao, tiếng máy tàu rất rộn rã. Đến khoảng 10 giờ đêm thì 
anh Tám cho chiếc xuồng nhỏ của tôi cập vào ghe lớn. Dù sợ 
nhưng tôi vẫn có một cái gì háo hức trong lòng. Sau tám lần 
ngược xuôi trong mấy năm qua thì đây là lần đầu tiên tôi 
bước chân lên một chiếc ghe lớn. Anh Tám cũng không dấu 
được nét bịn rịn sau bốn ngày trôi nổi trên sông, anh vỗ vai tôi 
và nói, “Thượng lộ bình an nha mậy!”. Tôi nghe như có cái gì 
thương cảm. Tôi đưa cho anh một mớ tiền VN trên người, cái 



xắc da  của tôi với  bộ đồ trong đó. Anh cầm lấy với vẻ mặt 
vui vui và leo xuống khỏi ghe lớn. 

Vừa ngồi xuống trong khoang ghe chưa được một phút thì 
chúng tôi được lệnh là các thanh niên phải ra xúc muối đổ 
xuống sông. Khi đó tôi mới gặp lại em người bạn. Mừng mà 
cũng lo. Đến khoảng nửa đêm thì nhóm thanh niên xúc được 
toàn bộ khối muối đổ xuống sông. Dưới đáy ghe là hàng mấy 
chục thùng nhựa chứa đầy dầu. Còn một chiếc xuồng nhỏ 
chở sáu người không hiểu vì sao bị lạc mất. Anh tài công 
quyết định cứ cho ghe chạy chậm chậm ra hướng biển. Đến 
một khúc sông lớn khá yên lặng, anh tài công cho ghe dừng 
lại, tắt máy và mọi đèn đuốc trên ghe và chúng tôi nằm đợi.  

Đến khoảng ba giờ sáng thì anh tài công quyết định ra đi vì 
không thể đợi lâu hơn được nữa. Lạ thay, khi muốn nổ máy 
tàu để khởi hành thì máy không nổ. Cả đêm bồn chồn ngấp 
ngóng thì bây giờ tôi lo lắng thực sự. Nhìn nét mặt lo lắng của 
anh tài công tôi còn bối rối hơn cho đến khi trời ửng sáng. Tôi 
đã có thể nhìn thấy nước sông phù sa đục ngầu chảy ra biển. 
Vào lúc đó thì máy lại nổ! Tiếng máy phùm phùm ròn rã đã 
làm cho mọi người hết sức mừng rỡ. 

 

Và chiếc ghe chở hai mươi lăm người đã mạnh mẽ vượt qua 
cửa sông tiến dần ra trùng khơi… 



 
Lòng mừng thầm khi nhìn những đợt sóng dồn dập càng lúc 
càng bớt đi những đất bùn phù sa từ cửa sông. Và nước biển 
càng ra xa càng trong xanh hơn…Tôi cứ muốn bước lên trên 
sàn phía sau để nhìn bờ biển Việt Nam một lần cuối. Anh tài 
công trẻ tên Nam, trạc tuổi tôi cũng vui vẻ nói: “Được, không 
sao.” Tôi lợi dụng cơ hội đó ngồi luôn trên sàn gỗ để nhìn 
chung quanh, mặc dù trời còn khá sớm. Tiêng máy ghe chạy 
đều tạo nét an tâm trên khuôn mặt của một số đàn ông và 
thanh niên lúc đó. Tôi chưa nhìn thấy hết những người nằm 
dưới khoang tàu.  

Tàu tăng tốc độ để chạy nhanh cho đến hải phận quốc tế. 
Anh  Nam vẫn bận rộn xếp đặt và loay hoay gắn thêm một 
máy đuôi tôm vào phía sau. 



Và chiếc ghe cứ thế lướt sóng chạy theo hướng la bàn, cho 
đến khoảng 2 giờ chiều. Dưới khoang tàu đã có nhiều người 
ói mửa la liệt. 

Anh Nam dù luôn luôn bận rộn kiểm soát mọi thứ, nhưng anh 
vẫn để ý đến một điểm đen từ đằng xa phía sau của ghe. 
Anh lấy tay chỉ cho nhóm đàn ông thanh niên lúc đó đang 
ngồi trên sàn ghe bên cạnh khung mái gỗ chứa máy. Chúng 
tôi đều dõi mắt nhìn và thấy quả thực có một chấm đen phía 
sau xa, nhưng càng ngày càng lớn thêm. 

 

Anh Nam vội vàng đổ xăng vào chiếc máy đuôi tôm và giật 
máy chạy để tiếp sức cho máy lớn. Chẳng bao lâu thì chấm 
đen đó càng hiện rõ hình dạng của một chiếc tàu. 

 

Dù cho cả hai máy chạy hết tốc lực nhưng chỉ khoảng một 
giờ sau thì ai cũng thấy được đó là một tàu gỗ lớn, hai tầng. 
Thoạt đầu chúng tôi nghĩ đó là tàu công an biên phòng vì 
hình như chưa ra đến hải phận quốc tế. 

 

Tôi nghĩ lần này thì phần chắc là sẽ bị bắt. Tôi vội vàng lấy 
tấm thẻ SV DK, thẻ CMND và tất cả các giấy đi đường vất 
hết xuống biển. Tấm thẻ SV vì được bọc plastic nên trôi trên 
đầu sóng được một lát. 



 

Khi chiếc tàu tiến đến gần hơn thì chúng tôi thấy tàu có màu 
sơn xanh đậm sặc sỡ với viền đỏ trên cửa sổ, và từ ghe nhìn 
lên thì chiếc tàu này lớn như một tòa nhà hai tầng. 

 

Bất ngờ giữa đại dương  

Khi chiếc tàu lạ tiến đến gần hơn nữa thì tôi có thể thấy ngoài 
lan can tàu, cả tầng trên lẫn tầng dưới đứng đầy đặc những 
đàn ông lực lưỡng tay cầm súng trường. Họ cho tàu lượn 
vòng quanh chiếc ghe nhỏ của chúng tôi và ra hiệu bắt ngừng 
lại. Liền khi đó họ bắn hàng loạt súng vừa lên trời vừa xuống 
nước làm chúng tôi hốt hoảng lo sợ. Anh Nam tắt cả hai máy 
trên ghe. Mọi người lúc đó hiểu ngay đã gặp cướp biển. 

 

Họ cho tàu lượn như thế ba bốn vòng và quan sát, thỉnh 
thoảng bắn vài loạt đạn. Ngay sau đó thì một toán 6, 7 người 
nhảy xuống nước và bơi về phía ghe của chúng tôi. Miệng 
của mỗi tên đều cắn một chiếc dao găm  và ập lên ghe đồng 
loạt. Họ nhào tới đánh đá túi bụi những đàn ông trên ghe. 
Riêng tôi, có lẽ vì ốm yếu nên bị một tên tát thật mạnh làm rớt 
cặp kính xuống nước. Đang hỗn loạn như vậy thì có hai tên 
khác có súng nhẩy lên ghe. Họ lùa tất cả đàn ông, thanh 
niên vào sàn phía cuối ghe, sau khung máy, và bắt chúng tôi 
cởi hết quần áo, chỉ còn một chiếc quần cụt. Một tên nữa 
chĩa súng và đám còn lại lục tung tất cả đồ đạc, xé nát các 



túi xách và đổ hết mọi thứ ra sàn ghe - chúng tôi biết họ muốn 
tìm vàng. 

Bên cạnh chỗ tôi ngồi bắt tay ra sau đầu là một người đàn 
ông trên ghe bị đập chẩy máu mũi và miệng, khuôn mặt rất 
đau đớn. Tên cầm súng thì đứng ngay sau lưng tôi. 

 

Lúc đó tôi nghe những tiếng la hét từ dưới khoang ghe – hồi 
trưa tôi có xuống khoang để lấy đồ thì đã thấy một số phụ nữ 
ói mửa nằm la liệt và tôi đã phải leo ra ngay. Tiếng la hét lúc 
đó cho tôi biết là đám thảo khấu đang hãm hiếp các phụ nữ 
dưới khoang. Tôi còn nghe những tiếng khóc… 

Mùi nôn mửa và tiếng khóc khô khan đó cứ theo tôi mãi – 
ngay cả đến bây giờ, khi đang viết những giòng chữ này. 

Trên sàn ghe, hai tên có súng vẫn gờm cặp mắt, thỉnh thoảng 
lại đá vào chúng tôi. 

Sau đó chúng dùng búa đập nát máy lớn và đập cái máy 
đuôi tôm. 

Kế tiếp chúng quăng xuống biển hết những thùng dầu và 
thùng nước.Tôi còn nhớ rất rõ hình ảnh một tên cướp dùng 
dao găm cắt rách một bịch đường cát và rũ xuống biển, có 
cả mấy trái chanh. 

Tôi chỉ còn nhớ một ý nghĩ duy nhất lúc đó – Sao họ độc ác 
đến như vậy? Và hầu như chúng rất thích thú khi quăng mọi 
thứ trên ghe xuống biển.  



Chiếc tàu cướp lúc này vẫn lượn vòng quanh chiếc ghe của 
chúng tôi. Sau khi đã ném hết những gì ném được xuống biển 
thì bọn cướp nhảy xuống nước bơi về tàu của chúng. 

Trong lúc bọn này hành hạ chúng tôi thì đã có một chiếc 
thuyền cướp thứ hai, nhỏ hơn và sơn màu đen nhiều hơn, đang 
trên đường hướng về ghe chúng tôi. 

 

Lúc đó chúng tôi mới rời VN chưa tới 12 tiếng đồng hồ. 

 

Như bàng hoàng đến bất tận, chẳng có ai trên ghe nói được 
một lời nào. 

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, mặt biển đổi sang mầu tím thẫm. 
Vẫn còn nghe những tiếng khóc từ dưới khoang. 

Giữa lúc đó thì chiếc tàu nhỏ thứ hai cặp sát vào ghe của 
chúng tôi và một đám cướp nữa nhẩy thẳng lên ghe. Chúng 
lại vào khoang hãm hiếp một lần nữa trong khi một tên có 
súng đứng canh. Rồi chúng đá tung tóe những gì còn sót lại. 
Thời gian tưởng như là vô tận nhưng sau cùng bọn cướp cũng 
bỏ đi sau khi thỏa mãn thú tính. 

Lúc đó thì trời đã xẩm tối và mặt biển đã biến thành một mầu 
đen - Pitchblack – càng làm tăng thêm nét rùng rợn. 

Trên ghe hầu như không ai nói một lời, chỉ nghe vài tiếng 
khóc khô khan. Mọi sự bắt đầu chìm vào đêm tối. 



Chúng tôi cứ trôi dạt như thế qua đêm – đêm đầu tiên trên 
biển. 

Đến sáng ngày mai thì mọi người thấy rõ hơn những thảm 
thương. Bao nhiêu thùng chứa nước đã bị quăng xuống biển. 
Lượng nước duy nhất còn sót lại là một thùng phuy nhỏ, rỉ 
sét, chỉ còn một ít đọng dưới đáy. Hai hôm sau vì khát nước 
tôi đã nhấp môi nước đó, nhưng mùi kim loại đã làm tôi buồn 
nôn. 

Anh Nam vẫn đang còn loay hoay cột mấy miếng bạt và nối 
mấy khúc cây để làm cọc buồm. Máy bị đập bể bloc, hơn nữa 
cũng không còn dầu để thay. 

Chiếc ghe cứ thế tiếp tục trôi nổi trên sóng với chiếc buồm tự 
chế nhỏ xíu đó. Lúc chiều về thì sóng gió lớn hơn, và đi theo 
đủ mọi hướng. Có khi tôi thấy những ngọn sóng lớn như một 
tòa nhà ba tầng hầu như đổ ập vào ghe, nhưng khi đến gần 
thì lại nâng chiếc ghe lên thật cao. 

Và cứ thế nổi trôi. Trong cảnh đó thì ý nghĩ sống sót là một 
điều ngoài sức tưởng tượng của tôi. Tôi không biết là mình sẽ 
chết cách nào. Chỉ cần một lượn sóng lớn gấp mười lần chiếc 
ghe dập lên là tan tác. Trời biển bao la, chỉ nghĩ tới đau lòng 
Thầy Mẹ. 

Đến tối hôm đó – đêm thứ hai trên biển – thì một cơn bão lớn 
kéo đến. Trời mưa như trút và càng về đêm thì mưa càng lớn 
hơn. Nước mưa và nước biển cứ vùi dập chiếc ghe. Mọi người 
liên tục tát nước ra khỏi ghe bằng mọi cách. 



Đến một lúc vì sóng quá lớn, cứ mỗi đợt sóng dập lên là nước 
tràn vào gần nửa chiếc ghe, chúng tôi phải lấy miếng bạt 
nylon xanh thật lớn phủ ngang thân ghe. Từ dưới tấm bạt, tôi 
và một số thanh niên đứng ghì nó vào thành ghe làm thành 
một cái mái. Nhờ vậy nước sóng biển không làm ngập ghe 
mỗi đợt, mới kịp tát nước. 

Cơn bão như kéo dài vô tận. Nếu thả neo xuống thì chiếc ghe 
càng co giật mạnh hơn, thành ra tài công Nam lại phải kéo 
neo lên và thả chiếc ghe trôi nổi dập vùi trong cơn bão. 

Và rồi cơn bão trôi qua lúc gần sáng. Biển trở nên yên lặng 
lạ thường, chiếc ghe cứ thế nổi trôi. Chúng tôi ba bốn lần thấy 
những du thuyền và tàu lớn từ phía xa. Nào là đốt vải cho 
khói lên, giăng cờ trắng, vẫy tay v.v…, làm đủ mọi thứ, nhưng 
chẳng chiếc nào đoái hoài. Cứ thế trôi thêm hai ngày nữa thì 
chúng tôi thấy có nhiều ghe đánh cá nhỏ. Họ không tiến lại 
gần nhưng cứ chỉ hướng về một hòn đảo mờ mờ phía xa. 
Càng về trưa thì chiếc ghe càng trôi gần tới hòn đảo, nhưng 
lạ thay khi đến rất gần thì sóng lại đánh chiếc ghe ra xa hơn 
và cứ thế tới lui. Đến trưa thì anh Nam sửa được chiếc máy 
đuôi tôm. Còn lại một chút xăng, anh cho máy nổ được và 
đưa chiếc ghe tiến gần vào hòn đảo. 

Từ khoảng cách bằng chiều dài của sân ĐHDK, anh Nam 
bảo một thanh niên còn khỏe cột sợi dây thừng vào bụng và 
nhảy xuống bơi vào. Khi lên được đến bờ, anh ta cột sợi dây 
thừng vào một cây dừa sát bờ nước và đám đàn ông thanh 



niên trên ghe nhảy xuống lần theo sợi dây thừng để bơi vào 
hòn đảo. 

Tôi ở trong số đó. Thật mừng khi chân chạm đất dưới nước vì 
nỗi kinh hoàng với đại dương, nhưng khi buông sợi dây thừng 
để bước những bước đầu tiên trên bờ cát trắng, thì như cả 
hòn đảo lại ngả nghiêng dưới chân tôi! Và hòn đảo ngả 
nghiêng lắc lư đã quật tôi ngã xuống. Bốn ngày trên biển làm 
đất cũng tròng trành như mặt biển. Tôi ráng đứng lên thì lại 
cứ xây xẩm té ngã xuống. 

 

Nhưng đã có người vực tôi dậy để cùng nắm lấy sợi dây 
thừng kéo chiếc ghe vào bờ. Sau đó các phụ nữ và những trẻ 
em – lúc đó rất yếu – mới được ẵm xuống từ trên ghe lên bãi 
cát. 

Tôi nhìn quanh mình và lúc đó chỉ muốn kêu lên với Thầy Mẹ 
“Con đã tới bến bờ TỰ DO”. 

Một hai hôm sau, tôi biết mình đã đến Pulau Bidong.  



PBT 

 

 

 



Bidong… vương vấn 

 

 

 

“Sài Gòn ơi tôi đã mất người trong cuộc đời, 

Sài Gòn ơi thôi đã hết thời gian tuyệt vời…” 

 



Mỗi lần nghe lại bài hát này, lòng tôi cứ bồi hồi nghĩ tới 
một thời tuổi trẻ. Bởi Sài Gòn của tôi lúc đó là “một thời 
để nhớ”, đầy những ngày tháng rong chơi và mơ mộng 
với những lá thơ tình làm tâm hồn rộn ràng, hạnh phúc. 
Con gái, ai mà không cảm thấy được thương yêu khi 
nhận lá thư tình có lồng hai câu thơ: 

 

“Chân cô in vết trên đường bụi, 

Chẳng bước chân nào được dẫm lên.”  

(Nguyễn Bính) 

 

Nhưng đến một ngày, “một thời để nhớ” đã không còn 
như xưa nữa. Bên cạnh cái lãng mạn ngày nào là 
những ưu tư về thời cuộc, về tương lai tự do. ‘Một thời 
để nhớ của tôi đang từ ngây thơ, mơ mộng trở thành 
những đêm tính toán, trằn trọc; đang từ những lý tưởng 
khoáng đạt cho đời của một người trẻ, bỗng trở thành 
những che đậy, nghi ngờ. 

Bây giờ, ngồi suy nghĩ mông lung với số tuổi 55, mà cô 
bạn thân nửa đùa, nửa thật ‘Tụi mình thành bà lão mất 
rồi, huhu ! ‘, tôi bỗng muốn đi ngược giòng thời gian để 
tìm về thời hoa mộng ấy. 



 

 

 

 

Từng mốc điểm của cuộc đời cứ từ từ hiện ra, nhưng có 
một mốc điểm tôi phải ngừng lại thật lâu - chặng đường 
Pulau Bidong, nơi tôi đã trải qua mấy tháng trời “mòn 
mỏi” năm 1982. Tuy nhiên chắc là nhờ phận nữ nhi và 
nhờ được bầu làm "đại diện thuyền" nên không đến nỗi 
bị "đầy đọa" như các ông! Bây giờ nghĩ lại, không nhớ 



là mình làm cách gì mà được "trụ" tai Sick Bay trong 
suốt thời gian này (thoát khỏi "nghĩa vụ" dọn dẹp vớ vẩn 
quanh trại!). Hôm qua nhìn tấm hình Sick Bay mà 
lòng thổn thức, bởi vì đó là đoạn đường mà chính mình 
phải tự đương đầu không có cố vấn từ ai, chính là nơi 
mà tình người và tình bạn thật sự được thể hiện và thực 
thi. Chính qua nơi này mình mới thấy rằng mọi vật, mọi 
điều trên đời tuy không đến nỗi là phù du nhưng thật là 
tương đối. Cũng chính từ nơi đây mình mới nhận thức 
những bài học làm người ngày xưa không còn là lý 
thuyết. 

 



Bây giờ, nhìn lại cuốn vở ghi chép nay đã úa vàng, hai  
bộ đồ vẫn mặc thay đổi ở trại, cái túi xách phải mua 
với giá $10 khi rời trại, cái áo chemise xám và chiếc 
quần đen mặc lúc vượt biển, nhớ lại những khuôn mặt 
của các bạn cùng tàu PBXXX, phải nhận rằng mình 
đã được ơn trên cứu giúp thật nhiều trong suốt thời gian 
ấy, và sự cảm nhận này vẫn còn trong những ngày 
tháng hiện tại. Kỷ niệm Bidong sẽ không bao giờ phai 
trong ý nghĩ, bởi đây là mốc bắt đầu, là điểm tựa của 
những suy tư về xã hội, về con người và về cuộc sống 
của tôi hôm nay.   
 
Đang định bước ra khỏi cổng trại để tiếp tục ngược 
giòng thời gian để tìm về "một thời để nhớ" thì bỗng 
dưng chân chùn lại, như có một sức mạnh vô hình níu 
kéo. Nhìn trên bàn nhận ra  tấm ảnh của con đường 
đất Bidong với những sạp hàng dựng vội bên lề. 
Thương quá con đường, đôi khi lầy lội lúc trời mưa, đôi 
khi khô cằn trong nắng gắt, nhưng tôi thương con 
đường bởi nó ấp ủ bao nhiêu kỷ niệm của những ngày 
tháng tôi lân la, mua hàng, trò chuyện mỗi trưa. Nơi 



đây tôi học được cách ăn nói bình dân và táo bạo của 
người Nam, những tiếng 'lóng' của đàn ông con 
trai, cái êm dịu mời chào của người Huế và bắt đầu 
cuộc sống "bụi đời" (sơ sơ thôi!).  Con đường này có 
thật nhiều dáng dấp, có thể nói là "tùy người đối 
diện". Đang từ một đường chợ khiêm nhường như chỗ 
nhà thờ Ba Chuông nơi tôi ở, hay chợ Bàn Cờ, trong 
bỗng chốc lại biến thành đại lộ Tú Xương tình tứ.  
Nhóm bọn tôi chứng kiến bao nhiêu cặp tình nhân dạo 
bước trên đường. Hồi đó không hiểu sao có một người 
em trai kết nghĩa, lạc mất tin em khi chuyển trại, và 
hắn có bè đảng đông lắm nên 'bà chị' được bảo vệ kỹ 
lưỡng, chắc bởi vậy nên chẳng có 'hoàng tử' nào dám 
lân la tới gần. Tới bây giờ vẫn còn trách mấy đứa em 
không để bà chị được ... 'tự do' một chút để hưởng chút 
hương vị Tú Xương! Tôi mơ màng nếu mà có được 
người yêu nắm tay nhau dạo bước thì – nếu nói theo 
văn chương hoa mỹ - thật là thơ mộng tuyệt vời, - mà 
nói theo giọng bọn em trai thì ... PHÊ lắm, còn nói theo 
giọng tôi ưa thích nhất thì … nó “đã” làm sao! Nói vậy 
thôi chứ hồi đó tâm tư nặng chĩu với tương lai và bổn 



phận. Bổn phận này chẳng phải là bổn phận chăm lo 
hay nuôi nấng ai mà là bổn phận sống còn của bản 
thân, bởi gia đình sẽ chẳng thể nào chịu nổi cơn đau 
nếu có mất mát. Cho nên chuyện tình yêu 'lẻ tẻ', theo 
giọng bọn em trai, không nằm trong agenda!    
 
Ngày tháng cứ từ từ trôi cho tới ngày nhận tin vui 
chuyển trại. Đã qua được một mốc nữa để được định 
cư!  
Ngày rời trại, dĩ nhiên là có bài "Biển nhớ", đứng trên 
boong tàu nhìn về hòn đảo "vẫy tay chào buồn Bidong" 
với một tâm trạng thật khó tả, như có một điều gì 
đó cảm nhận được nhưng vô hình và có cái mãnh lực 
làm mình lưu luyến và bịn rịn mãi không thôi. Bây giờ 
biết được tôi đã lỡ mất một dip gặp lại một người bạn 
rất thân thương trên đảo lúc ấy, mới nhận ra đó là lý 
do tại sao. 
 



 

 
 
Nhìn về phía trước, tôi biết sẽ đi qua nơi thuyền mình 
cập bến (lúc đó thuyền sắp vỡ, tất cả phải nhảy ra khỏi 
thuyền, cháu tôi lúc đó 4 tuổi được thẩy từ trên xuống 
cho người khác chụp giùm - nghĩ lại mà hồi hộp!). Và, 
từ xa, tôi đã nhận ra bãi cát vàng, nơi mà 7 ngày sau 
khi nhận chiếc hôn của mẹ tôi trên má trước khi ra đi, 
tôi đã 'liểng xiểng' đặt chân lên. 
 



Tàu càng ra xa, tôi càng nhận rõ mình đã thật sự bỏ 
lại một quãng đời, ngắn ngủi so với 55 năm, nhưng sao 
thật nhiều ấn tượng. Bidong đã cho tôi biết một điều 
quan trọng nhất của cuộc sống – ý nghĩa của tình 
người. 
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