CHUYỆN SỐ 1
Lúc đó bác ở đâu?

Thưa..bác,
Nhiều năm qua bác nhắc đi nhắc
lại về chuyện Ba Mươi Tháng Tư.
Bác nói rằng mỗi người chúng ta
đều có một ngày Ba Mươi Tháng
Tư cho riêng mình. Bác vẫn hỏi
một câu. Lúc ấy quý vị đang ở
đâu? Thưa bác, ngày Ba Mươi
Tháng Tư Năm 75 cháu đi nhận
xác chồng ở Nghĩa Trang Quân
Ðội Biên Hòa.
Xin kể đầu đuôi như sau:
Người yêu của cháu, chồng sắp
cưới của cháu là Nguyễn Ðông
Thành, Trung Úy Biệt Ðộng
Quân đơn vị đóng tại Chân
Thành vào thời kỳ 1975. Từ lúc
ra trường Thủ Ðức, anh làm
Trung Ðội trưởng tác chiến cho
đến khi lên đến Trung Úy Ðại

Ðội trưởng đã bị thương 4 lần.
Một lần bị thương nặng phải
nằm nhà thương hai tháng. Còn
các lần khác chỉ bị thương..nhẹ.
Cháu gặp anh trong một lần nữ
sinh đi ủy lạo chiến sĩ tại Tổng Y
Viện Cộng Hòa rồi quen nhau.
Sau đó chúng cháu đôi khi lại
còn cầu cho bị thương nhẹ để có
dịp gặp nhau ở Sài Gòn. Một lần
anh chỉ bị trẹo chân vì nhảy trực
thăng mà được nghỉ đến
gần.một.tháng.
Ðó là lần bị thương hạnh phúc
nhất của chúng cháu. Gia đình
hai bên đã có dịp gặp nhau sau
khi chúng cháu về thưa với cha
mẹ. Ðầu năm 1975 đã làm đám
hỏi. Chờ đến đầu tháng 5 năm
1975 là làm đám cưới. Cháu có
ông cậu làm trung tá ở Sài Gòn
quen biết nhiều nên hy vọng sẽ
giúp cho anh Ðông Thành đổi về
đơn vị hậu cứ hay về bộ quốc
phòng.
Tết 1975, hai đứa chúng cháu
đến chúc tết cậu và xin cậu chạy
giúp. Chạy đây là nói hộ chứ
không phải tiền bạc gì hết. Cậu
cháu coi tướng anh Thành và rất
hài lòng để mừng cho cháu gái.
Cậu khen vị hôn phu của cháu
tuy còn trẻ nhưng rất đẹp trai và
tướng mạo đàng hoàng. Anh mới

có 22 tuổi, còn cháu 19 tuổi vào
năm 1975. Cháu cũng khá cao
mà anh Thành còn cao hơn cháu
cả đầu người. Anh chơi thể thao
cả xà ngang và xà dọc nên người
rất tài tử. Bạn học trường Gia
Long đứa nào cũng thích trung
úy Ðông Thành của cháu.
Tuy nhiên, khi hỏi chuyện về
đơn vị của Thành thì ông cậu của
cháu hơi ngần ngại. Cậu nói rằng
năm trước có xin cho con một
anh bạn đóng đồn được đổi về
tỉnh. Chỉ một tuần sau anh thiếu
úy lên thay thế bị tử thương. Bà
mẹ anh này đi thưa giám sát
viện về tội ăn tiền đổi người để
đưa con bà vào chỗ chết. Vì vậy
cậu cháu nói để chờ một thời
gian, đơn vị rút từ Chân Thành
về hậu cứ rồi sẽ xin đổi sau.
Người yêu của cháu cũng rất tự
ái nên không hề nói gì thêm, cứ
bấm tay cháu gạt đi không muốn
đề cập đến việc xin thuyên
chuyển nữa. Từ biệt ông cậu
xong, hai đứa ra về. Cháu giận
anh ấy hết sức, nhiều lúc chỉ
muốn cho ra trận chết đi cho rồi.
Ðàn ông mới hơn hai mươi
tuổi mà đã muốn làm anh hùng.
Gia đình anh ấy con một, xin
hoãn dịch cũng còn được chứ ai
lại đi biệt động quân. Quanh

năm hành quân, đôi khi ở đơn vị
còn có lệnh phải cạo trọc đầu
cho thêm dữ dội. Nhưng nói gì
thì nói, anh Ðông Thành dù để
tóc dài hay tóc ngắn thì trông
vẫn đẹp như tài tử Pháp Alain
Delon. Cháu rất hãnh diện đi với
anh ở đường Nguyễn Huệ.
Nhưng hai đứa đâu có được dịp
đi chơi với nhau nhiều lần. Qua
tháng ba năm 1975, có tin địch
uy hiếp Chân Thành, gia đình hai
bên và riêng cháu lo lắng ngày
đêm. Rồi tin từ bộ chỉ huy là đơn
vị biệt động quân ở Chân Thành
có lệnh rút. Quân đội cho lệnh bỏ
Chân.Thành.
Chưa bao giờ cháu lại vui
mừng khi được tin quân ta rút
như vậy. Là một học sinh chưa
được 20 tuổi, cháu chỉ mong
người yêu sớm trở về bình yên.
Quân đội muốn bỏ đâu thì bỏ.
Muốn rút đâu thì rút. Nhưng đau
khổ chưa, đúng như cháu đã lo
ngày lo đêm. Ðơn vị cho người
đưa tin về nhà để đi nhận xác
Ðông Thành vào ngày 25 tháng
4-1975. Người lính ở đơn vị nói
rằng anh ấy đã chiến đấu anh
dũng ra sao, hy sinh như thế
nào, chẳng còn lòng dạ nào mà
nghe chuyện. Sao bao nhiêu

người còn sống ở Sài Gòn không
ra
mà
anh
dũng.hy.sinh.
Trời đất công bình ở chỗ nào.
Ði lính có ba năm mà bị thương
đến 4 lần, rồi mới chết. Ðông
Thành của cháu hiền lành như
thế, có làm hại ai đâu mà phải
chết oan uổng như vậy. Sau khi
được tin cháu cứ như điên dại
rồi đi theo gia đình lên Nghĩa
Trang Quân Ðội nhận xác người
yêu. Dù chưa cưới nhưng cháu
đã khai là chồng. Mấy ông đòi
hôn thú vì tưởng cháu muốn xin
tiền chồng chết. Xin tiền tử tuất
với 12 tháng lương. Cháu quyết
liệt nhận xác chồng dù chẳng
có.hôn.thú.
Ðất nước có còn đâu mà lãnh
tiền. Anh Ðông Thành nằm như
ngủ. Ðạn vào ngực, vào tim, vào
bụng nhưng mặt anh vẫn nguyên
lành. Anh nằm đó vẫn đẹp như
thiên thần. Anh về bằng trực
thăng trên băng ca đúng như
trong bài ca, đúng như trong tiểu
thuyết. Bên cạnh xác anh có
nhiều đồng bạn cũng chết nhưng
vì để lâu nên bốc mùi hôi thối.
Nhiều gia đình cũng đến nhận
xác. Ðàn bà trẻ con khóc la ầm ỹ.
Cháu cũng hòa theo tiếng khóc
nức nở. Gia đình chôn xác anh

ngày 27 tháng 4, 1975, buổi
chiều thì ra về nhưng cháu ở lại.
Cháu trốn vào khu Nghĩa Dũng
Ðài nhưng người nhà lại tưởng
bạn cháu chở về Sài Gòn. Suốt
những ngày cuối tháng 4 đau
khổ cháu tha hồ khóc. Trên
Nghĩa Trang Biên Hòa toàn là gia
đình tử sĩ nên cũng không ai chú
ý. Có gia đình đem theo Radio
nên mở ra nghe tin tức chiến sự.
Rồi dân di tản ở bốn phương
trời kéo nhau về tạm trú. Họ
dựng lều ngay bên cạnh các
phần.mộ.
Khu lính chết đã lâu thì có mộ
bia và tấm Ciment bên trên. Khu
mới chết thì chỉ đắp đất. Có cả
trăm cả ngàn ngôi mộ. Những
ngày đầu thì có nhiều xác chở về
bằng trực thăng. Về sau xác chở
về toàn bằng xe nhà binh. Sau
cùng thì đủ các thứ xe chở xác về
Ðơn
Vị
Chung
Sự.
Nơi để xác có máy lạnh nhưng
không có điện nên trở mùi hôi
thối. Nhiều xác chở đến để ngay
dưới đất, trời nắng bốc mùi làm
cho các gia đình ở gần phải dở
lều di chuyển đi nơi khác. Ông sĩ
quan trách nhiệm chôn cất nóng
nẩy gắt gỏng và anh em chôn cất
làm việc rất vất vả. Ai cũng có
mùi rượu và dầu Nhị Thiên

Ðường.bôi.đầy.người.
Ðến ngày 30 tháng 4, khi có
lệnh đầu hàng thì không còn ai
trách nhiệm. Lúc đó đã xuất hiện
người của cộng sản ra gom dân
gom lính chạy loạn bắt phải đào
hố chôn tập thể. Một anh Công
Binh của ta lấy xe đào các hố
thật lớn, rồi đưa tất cả các xác
lính Việt Nam Cộng Hòa chôn
tập thể. Có gia đình cố dành lại
xác người thân tự đào lỗ chôn
riêng. Cháu thấy một gia đình chỉ
có người vợ trẻ với mấy đứa con
tám chín tuổi ạch đụi bới đất
chôn.chồng.
Cháu tìm cuốc đến giúp một
tay và thấy mình đã bớt điên.
Thấy cảnh hai đứa nhỏ cùng mẹ
móc đất chôn bố, cháu thấy cuộc
chiến tranh vô nghĩa biết chừng
nào. Và sự đau khổ của mình
cũng chẳng phải là duy nhất.
Ðứa con gái chừng 10 tuổi và
đứa em trai 6 tuổi vừa khóc vừa
móc đất giúp mẹ. Cháu sẽ không
bao giờ quên được hình ảnh này.
Sau đó qua ngày 2 tháng 5 năm
1975, cháu quá giang xe của
người ta về lại Sài Gòn. Năm
1980, cháu lập gia đình với một
anh Thủ Ðức còn trẻ có 2 năm
cải tạo. Chúng cháu vượt biên
rồi vào Mỹ. Chồng cháu rất hiểu

biết nên tôn trọng mối tình đầu
của cháu với Ðông Thành.
Từ mùa Xuân 1993, chúng
cháu cứ vài năm lại về Sài Gòn và
lần nào cũng lên Nghĩa Trang
Biên Hòa. Cháu có theo dõi
chương trình tảo mộ chui của
bác. Lần nào cũng khấn vái cho
anh Ðông Thành phù hộ công
việc của hội. Cháu có thuê người
làm cho anh Thành tấm Ciment
đúng kích thước như các ngôi
mộ khác chứ không muốn xây
cho thật lớn. Anh Thành đã
muốn được chết như các chiến
hữu thì phải để anh nằm giống
như các
bạn của
anh.
Cháu vừa thương mà vừa
giận anh biết chừng nào. Người
yêu của cháu là mối tình đầu,
anh chính là hình ảnh của chiến
tranh Việt Nam. Cháu vừa ghét
lại vừa thương.. Ðã 30 năm qua
rồi mà tình cảm vẫn không thay
đổi. Bác đã hỏi rằng, ngày Ba
Mươi Tháng Tư cháu ở đâu?
Vâng, 30 tháng 4, 1975, cháu đi
chôn chồng ở Nghĩa Trang Quân
Ðội Biên Hòa. Vậy thì phần bác,
Ba Mươi Tháng Tư bác ở đâu ?
Tiểu.Quyên

(Nhắn tin. Bác viết lại câu
chuyện cháu kể năm 90, bây giờ cháu
dọn đi đâu?)

CHUYỆN SỐ 2.........
Nguyễn Thị Ngọc Di,
sau 33 năm tìm được xác chồng
Giao Chỉ, San Jose.

Câu chuyện tình bi thảm của 1
thời chinh chiến -- Giáo sư Bùi
văn Phú bên Oakland nói rằng
học sinh Nguyễn Bá Tòng 70 ai
cũng biết hoa khôi Ngọc Di –
Thầy Mạc Ðìa ỏ San Jose nói
rằng anh em không quân ai
cũng biết phi công Nguyễn văn
Lộc – Ngọc Di quê Nha Trang
vào học tại Saigon – Trung úy
Lộc quê Ðà Lạt về Nha Trang
đi lính tàu bay – Ghé chơi nhà
bạn chợt thấy tấm hình cô gái

có đôi mắt “U uẩn chiều luân
lạc” đâu biết rằng rồi sau này
anh chàng sẽ mệt vì đôi mắt
người Nha Trang – Niên khóa
71-72 trung úy Lộc đi Hoa Kỳ
học lái phản lực. – Năm 71-72
cô nữ sinh Nguyễn Bá Tòng tốt
nghiệp tú tài toàn phần và ghi
danh trường luật.
Ðám cưới ở Nha Trang ngày 6
tháng 2/1974 rồi ra đơn vị –
Một năm sau căn cứ không
quân Phan Rang di tản. –
Chồng đưa vợ có bầu lên máy
bay chạy vào Saigon.– Trung
úy phi công ở lại lo phi vụ
hành quân.– Chia tay nhưng
hẹn gặp lại tại Saigon.– Rồi vợ
chồng tái ngộ trong niềm hạnh
phúc.– Lại chia tay thêm lần
nữa ngày 28 tháng 4/1975. –
Ngọc Di có bầu 6 tháng lên
máy bay đi Mỹ.– Người phi
công phản lực ở lại với những
phi vụ cuối cùng.– Chia tay
nhưng vẫn hẹn găp lại, nhưng
lần này là vĩnh biệt.– Người
mẹ trẻ sinh con gái trong tỵ
nạn ngày 18 tháng 7/1975. –
Vợ vẫn không biết tin chồng,
con không thấy mặt cha. –Anh

phi công của Việt Nam Cộng
Hòa nằm trong trại tù Long
Giao tính được gần đúng ngày
vợ sinh. – Ngày đêm anh sống
với đôi mắt người tình Nha
Trang. –Việt cộng hẹn 6 tháng
học tập rồi sẽ trả tự do. – Sáu
tháng trôi qua chưa được thả,
anh âm mưu vượt ngục. – Bị
bắn chết ngày 25 tháng
3/1976. – Chôn cùng người
bạn phi công trốn trại. – Vợ
con bên Hoa Kỳ hoàn toàn
không có tin tức.–10 năm sau,
những người bạn tù qua được
Hoa Kỳ lần lượt kể chuyện về
chuyến vượt thoát bất thành.
–Nhưng không ai biết xác
chồng của Ngọc Di ở nơi nào. –
Ba mươi ba năm sau, những
bạn tù không quân mới tìm lại
được xác chiến hữu. – Người
quả phụ không quân đem con
gái 33 tuổi về nhận di hài của
phi công Nguyễn văn Lộc. –
Trên chuyến bay hãng EVA
đáp xuống phi trường LA ngày
3 tháng 11/2008 cô Ngọc Di
ôm bình tro cốt của chồng. –
Con gái cô ôm thêm bình tro
cốt của người chiến hữu cùng
chết bên cạnh cha.– Năm
2010 là ba mươi lăm năm
nhìn lại con đường. –Tôi xin

kể lại ngọn ngành 35 năm
cuộc đời của người góa phụ
không quân anh dũng muôn
đời.

Một thời chinh chiến
Mỗi người trong chúng ta đều có
riêng cho mình những kỷ niệm
về tháng 4 năm 1975. Chuyện
của cô Nguyễn Thị Ngọc Di
thường được kể thêm vài hàng
bên cạnh câu chuyện của người
chồng anh hùng trốn trại và đã
hy sinh. Nhưng tôi lưu ý riêng
đến hoàn cảnh người vợ nên đã
nghe cô Ngọc Di kể lại tâm sự
cuộc tình. Cô nói rằng, dù đã
đem được di hài anh Lộc về
nhưng tâm tình u uẩn chưa
nguôi. Con gái của cháu tương
đối ổn định, nhưng phần cháu,
cuộc chiến vẫn chưa yên. Từ lúc
10 tuổi, hình ảnh mẹ cháu đi
nhận xác chồng với di hài và vết
máu trên áo trận của ba cháu
vẫn theo đuổi cháu trong nhiều
năm. Ðến thời gian cháu ở Phan
Rang có mấy tháng đã chứng
kiến cảnh cô vợ trẻ miền Tây,
đẹp não nùng đi nhận xác anh
không quân tử trận. Phi cơ bị rơi
vẫn còn mang bom. Phi công
không kịp nhảy dù. Bom mang

theo nổ cùng con tàu. Xác chẳng
còn gì. Căn cứ lấy 2 cây chuối
cho vào quan tài, thêm 1 ít da
thịt rồi đóng hòm thực kín. Khi
cô vợ ra nhận xác chồng, vật vã
xin mở ra nhìn mặt, nhưng còn
thấy làm sao được. Cháu chứng
kiến mà thấy tê dại cả người.
Anh Lộc dìu cháu vào nhà ở khu
sĩ quan độc thân. Anh nói rằng,
anh cam đoan sẽ không bao giờ
bị như thế. Như vậy là làm sao.
Phải chăng lời tiên tri cho cả
cuộc đời sau này. Lấy nhau từ
tháng 2/74, chẳng bao giờ được
gần nhau 1 tháng. Anh đi bay
khắp mọi nơi. Ðầu năm 75, cháu
có bầu mới ra sống ở căn cứ
Phan Rang. Vì không có nhà bên
cư xá gia binh, phải tạm trú ở
khu độc thân. Chứng kiến toàn
chuyện hy sinh chết chóc. Cháu
mới 19 tuổi, bác nghĩ coi làm sao
mà sống được. Mới năm trước
từ thời học sinh vô tư qua thời
sinh viên hết sức thần tiên. Chợt
bước chân vào đời vợ lính, lo
lắng sợ hãi biết chừng nào.

Một thời để yêu
Chờ cô Ngọc Di bớt cơn xúc
động, tôi xin cô kể lại chuyện
tình bắt đầu ra sao. Cô bình tĩnh

và kể hết, không hề dấu diếm cả
chuyện bay bướm và ngang tàng
của anh Lộc.
Bác biết không, trước khi gặp
cháu, anh Lộc đã quen với cô
giáo Hương bên Ba Làng cũng tại
Nha Trang. Bạn bè đã có người
gọi anh là Lộc Ba Làng. Chuyện
này về sau cháu mới biết. Ông
anh họ không quân của cháu
cũng không biết mới dẫn Lộc về
nhà coi mắt chị cháu ở Nha
Trang. Nhà cháu có đến 9 anh
chị em. Nhưng coi bộ anh Lộc
với chị Như Khuê của cô không
hợp duyên, nên chỉ chuyện trò
qua loa. Chợt anh Lộc thấy hình
của Ngọc Di còn đang trọ học
Saigon. Anh nói là đã mê đôi mắt
từ lúc đó.
Qua niên khóa 71-72 trung úy
Lộc đi học bay tại Hoa K ỳ. Ngọc
Di bắt đầu nhận được thư làm
quen. Bạn bè của anh ở Mỹ nói
rằng mỗi tuần anh đều nhận
được thư của 2 cô. Cô giáo bên
Ba Làng và cô nữ sinh Nguyễn
Bá Tòng. Nhưng xem chừng đôi
mắt người Nha Trang đã lấy trọn
vẹn tình yêu của anh chàng
không quân gốc Ðà Lạt. Dù rằng
về phần Ngọc Di vẫn chưa thực
sự rung động tình yêu chiến sĩ.

Hồi hương được 3 ngày, trung
úy Lộc bèn vào trường Nguyễn
Bá Tòng lừa cha giám học nhận
là anh vào thăm cô em cùng họ
Nguyễn. Ðây là đầu tiên 2 người
gặp mặt. Từ trước chỉ biết qua
hình ảnh. Anh chị có 2 tuần lễ đi
chơi khắp Saigon, bao nhiêu là
quà bên Mỹ, anh phi công hào
hoa dành hết cho cô hoa khôi
trường trung học..
Giáo sư Bùi Văn Phú thời đó học
Nguyễn Bá Tòng cùng lớp với
Ngọc Di kể lại rằng hình ảnh anh
không quân xuất hiện đã làm
cho biết bao nam sinh đau lòng.
Một hôm anh Lộc dẫn cô Di về
nhà bà chị tại Saigon, chợt gặp
cô giáo Ba Làng ra thăm.
Cuộc gặp gỡ bất chợt như trong
thoại kịch trên sân khấu. Người
yêu cũ chợt thấy bị phản bội,
người yêu mới chợt thấy bị lừa
dối. Anh không quân đưa Ngọc
Di về nhà, nhưng cô cho rằng
cuộc tình ngắn ngủi coi như
chấm dứt. Cô cũng chưa yêu nên
không thấy thực sự bẽ bàng. Sẵn
sàng để anh Lộc trở về với người
xưa của anh. Nhưng anh không
quân đã trở thành Phạm Thái
của Tiêu Sơn Tráng sĩ nhất định

chết trong cặp mắt của giai nhân
Trương Quỳnh Như.
Ngày hôm sau, trung úy phản lực
trở lại nói là đã giải quyết xong
mục tiêu. Cô gái Ba Làng buồn
tủi trở về Nha Trang và anh Lộc
quyết một lòng đi tới với Ngọc
Di. Cuộc tình duyên trải qua suốt
năm tháng dài cho đến ngày đám
cưới ở Nha Trang ngày 6 tháng
2-1974.

Một thời hoạn nạn
Khi đôi trẻ bắt đầu xây dựng gia
đình qua lễ cưới là lúc đất nước
bước vào năm tang tóc cuối
cùng. Ngọc Di nhắc đi nhắc lại là
cháu đâu có được làm vợ lính
cho trọn vẹn một đời. Tuy hòa
bình đã ký nhưng 2 bên vẫn còn
chiến tranh dành dân lấn đất. Cô
sinh viên vẫn lấy bài học luật đi
về giữa Saigon Nha Trang và
người chồng bất chợt lúc gặp ở
Nha Trang, lúc thì Saigon. Mấy
tháng cuối cùng sống chung ở
căn cứ Phan Rang ngày đêm
nghe tiếng phi cơ phản lực và
những giây phút ngóng đợi
chồng về.
Rồi khi tình thế nguy ngập, anh
chồng đẩy cô vợ mang bầu lên

C.130 với toàn những người xa
lạ. Phi cơ cất cánh, nhìn anh còn
đứng trên phi trường Phan
Rang, nào biết bao giờ gặp lại
nhau. Nhưng rồi anh đem phản
lực về Saigon yểm trợ cho mặt
trận Long Khánh.
Có tin vợ con phi công chiến đấu
vào hết Tân Sơn Nhứt để chờ di
tản. Ðêm định mệnh cuối cùng
Ngọc Di vẫn còn ở nhà với mẹ và
thân quyến tại Saigon. Các ông
anh cũng có chương trình di tản
cả nhà.
Nửa đêm 28 tháng 4/75 chợt có
tiếng xe hồng thật tự chớp đèn
bấm còi ấm ỹ. Anh Lộc gõ cửa
kêu Ngọc Di khẩn cấp lên đường.
Bà mẹ nói rằng hay con ở lại để
đi với mẹ và anh em, nhưng Lộc
kiên quyết kéo vợ đi ngay. Ánh
mắt mẹ già buồn bã trông theo.
Nhưng sau này cả nhà đều bị kẹt
lại. Lên xe hồng thập tự thấy
cảnh tượng hãi hùng, Trung úy
Giới ngồi bên vợ là cô sản phụ
vừa sinh con, ôm con trong khăn
còn vết máu.
Thì ra xe bus chở gia đình phi
công đã nổ máy chờ trong căn
cứ, ông trung úy Giới lấy xe cứu
thương của không quân chạy ra

nhà thương rước vợ. Anh Lộc
nhẩy theo, sau khi đón được vợ
con mày, phải ghé nhà cho vợ
tao đi. OK.
Xe Hồng thập tự bóp còi chớp
đèn chạy như bay trong đêm
Saigon. Các gia đình trên xe bus
đang nổ máy chờ, thấy 1 bà mới
sinh con và 1 bà bầu mặt còn trẻ
thơ bước lên xe. Hai ông chồng
vất vả đứng trông theo. Ngọc Di
nhìn lại anh Lộc qua khung kính.
Anh phi công hẹn sẽ gặp lại bên
Mỹ. Vợ con đi rồi, còn mấy anh
lái phản lực thì xoay sở dễ dàng,
Ngọc Di không thể nghĩ rằng đấy
là hình ảnh cuối cùng. Ðó là ngày
28 tháng 4-1975. Cô đi C.130
qua Côn Sơn rồi sau đó di tản
qua đảo Guam. Hết sức cô đơn,
không gia đình, không bà con
thân thuộc. Ngay cả gia đình bạn
bè trong không quân cô cũng
không quen ai. Cô sống 1 cuộc
đời tiểu thư từ nhỏ, số mệnh đột
nhiên ném vào cuộc đời. Cô bắt
dầu cuộc sống trong chờ đợi,
đen tối mịt mùng, hoàn toàn tự
lập suốt một phần tư thế kỹ.

Một thời tỵ nạn

Vẫn tràn đầy hy vọng, cô nằm
chờ ở đảo Guam. Các phi công

lần lượt đến tìm vợ con và đoàn
tụ bay vào lục địa. Anh chị Giới
của chuyến xe Hồng thập tự định
mệnh cũng đến rồi đi, không có
tin gì về anh Lộc và không ai biết
là Lộc mất tích, đã chết hay còn
lạc loài nơi đâu. Rồi người ta
không cho bà bầu ở lại đảo
Guam. Cô phải đi vào Mỹ để còn
lo sinh đẻ.
Ngọc Di lên đường mắt còn ngó
lại biển Ðông. Các trại tỵ nạn Cali
và Akansas đã tràn ngập người
di tản. Người ta đưa cô về
Florida. Nơi đây ngày xưa anh
Lộc đã từng đến học bay. Mỗi
ngày vẫn còn người đến trại, dù
muộn nhưng vẫn còn tìm được
hạnh phúc đoàn tụ bên nhau.
Nhưng cô vẫn mòn mỏi đợi chờ.
Ngày 18 tháng 7/1975 Ngọc Di
hạ sanh 1 bé gái. Nỗi truân
chuyên và sống trong ray rứt đợi
chờ đã hành hạ thêm cô gái trẻ
với 16 giờ đồng hồ đau đớn
chuyển dạ. Trước sau vẫn chỉ có
một mình. Anh Lộc một năm
trước đã đặt tên cho con trai
tương lai là Phi Hải. Nhưng cô
con gái được mẹ đặt tên là
Nguyễn Lộc Ðan Vi. Nguyễn là
họ của cha và mẹ, Lộc là tên cha.
Ðan Vi là ý kiến của cô học sinh

Nguyễn bá Tòng khi nghĩ đến
những cây hoa tường vi đan vào
nhau ở cổng nhà chồng trên Ðà
Lạt.
Sau khi sanh con, mẹ con cô tỵ
nạn Việt Nam được ông bà bảo
trợ đón về nông trại. Ngôn ngữ
không quen, suốt vùng quê
không có 1 người Việt Nam.
Những năm đầu vừa buồn về
cảnh ngộ vừa buồn vì cảnh vật.
Ngọc Di ôm con sống bằng nước
mắt. Duy chỉ có điều, bé gái với
cặp mắt thần tiên của mẹ là
nguồn an ủi cuối cùng.

Một thời để chết
Cùng lúc đó trong trại tù, anh phi
công thấy rằng không còn hy
vọng được trả tự do. Thời gian
ngộ nhận 15 ngày đã qua từ lâu.
Thời gian hứa hẹn học tập 6
tháng cũng qua rồi. Cặp mắt
người yêu Ngọc Di thôi thúc
ngày đêm, anh phi công ngang
tàng 1 thuở nhất định trốn trại,
tìm tự do. Hai anh phi công
Nguyễn văn Lộc và Lê văn Bé
cùng vượt trại. Hy vọng tìm
đường qua biên giới Cam Bốt rồi
Thái Lan. Giữa 1 đêm mưa gió,
cả 2 vượt thoát còn đem theo cả
lựu đạn phòng thân.

Lính cộng sản đuổi theo. Lộc
chạy trước. Bé ném lựu đạn chận
hậu nhưng bị thương ngã xuống.
Lộc bèn quay lại, đánh lựu đạn
cứu bạn. Ðược biết nhiều lính
cộng sản cũng bị chết vì lựu đạn.
Vì vậy sau khi 2 anh phi công đã
gục ngã chúng còn bắn điên
cuồng vào xác chết.
Hai anh chết ngày 25 tháng 31976. Cộng sản cho kéo xác để
giữa sân trại Long Giao để rằn
mặt anh em rồi đem chôn xấp 2
ngôi mộ bên nhau, nhưng không
có mộ bia. Các bạn tù tìm cách
làm dấu nhưng không rõ ràng.
Vài năm sau, không còn ai biết
rõ di hài của 2 người anh hùng
không quân nằm ở đâu.

Một thời định cư
Mẹ con Ngọc Di rời bỏ nông trại
tìm đường về ở với bà con trên
Nữu Ước. Cô nữ sinh hoa khôi
Nguyễn bá Tòng, sinh viên luật
Saigon tiếp tục cuộc sống lủi thủi
với đứa con ngày càng rực rỡ
với dấu vết người cha Ðà Lạt và
đôi mắt bà mẹ Nha Trang.
Mấy năm sau, anh em và gia
đình không quân họp mặt nên
mẹ con cô Di có dịp về Cali găp
gỡ mọi người. Sau cùng cô định
cư tại quận Cam. Phải bắt đầu từ
thập niên 80 trở đi mới có tin
tức về cuộc trốn trại hào hùng và
chuyện hy sinh của anh Lộc. Mẹ
con bắt đầu nghĩ đến chuyện đi
tìm dấu vết của người xưa. Tuy
nhiên tất cả đều vô vọng. Không
ai còn nhớ những ngôi mộ ở đâu,
Cuộc sống vẫn bình thản diễn
tiến. Anh chị em trong nhà đoàn
tụ. Me già gặp lại con gái. Cháu
Ðan Vi tốt nghiệp bác sĩ nhãn
khoa rồi lập gia đình. Vợ vẫn
không thấy xác chồng. Con vẫn
chưa thấy xác cha.
Một lần, hết sức vô tình, Ngọc Di
gặp người trong gia đình HO.
Anh ở Bắc Cali nói rằng trước có
ở Long Giao. Cô Di hỏi rằng anh

có biết trung úy Lộc không. Anh
HO nói ngay rằng cô có phải là
Ngọc Di không. Ngạc nhiên đến
xững xờ, cô nói tôi là Nguyễn thị
Ngọc Di, sao anh biết. Anh bạn
trả lời: « Tôi ở gần anh Lộc trong
trại. Anh ấy nói về đôi mắt của
cô suốt ngày. Khi cô mới bước
vào nhà tôi đã cảm thấy. Khi cô
hỏi anh Lộc, tôi biết ngay cô là
vợ anh. »Và câu chuyện 20 năm
xưa tuôn chảy, nhưng sau cùng
cũng không biết mộ anh ở đâu.

Một thời trở lại
Câu chuyện đi tìm mộ của anh
Lộc đã trải qua 1 thời gian hết
sức đặc biệt dựa trên các câu
chuyện linh thiêng về lãnh vực
ngoại cảm. Sau cùng, người bạn
tù, người chiến hữu tận tụy của
anh Lộc đã tìm được 2 ngôi mộ
của những người phi công trốn
trại năm 1976.
Các ngôi mộ được khai quật năm
2008 có cả sự tiếp sức của thầy
Mặc Ðìa ngồi tại San Jose mà chỉ
dẫn qua điện thoại. Mặc Ðìa ngày
xưa cũng là sĩ quan của không
lực Việt Nam Cộng Hòa. Sau
cùng cô Ngọc Di đưa con gái là
Nguyễn Lộc Ðan Vi về nhận xác
người thân.

Ngày 3 tháng 11-2008 mẹ con
ngồi trên phi cơ Eva ôm mỗi
người một bình tro về Hoa Kỳ.
Mẹ ôm tro của chồng, con ôm
bình tro chiến hữu. Gia đình anh
phi công Lê văn Bé nói rằng
chiến hữu đã chết bên nhau thì
cho đi Mỹ với nhau. Tuy nhiên
bình tro của anh Bé chỉ có 1 nửa.
Phân nửa gia đình lưu lại quê
hương.
Ngày 8 tháng 11-2008 không
quân Nam Cali làm lễ truy điệu
cho 2 người anh hùng của họ. Có
lễ trao cờ lại cho cô Ngọc Di cùng
con gái. Ngọc Di làm vợ lính có
hơn 1 năm và làm quả phụ 33
năm mới nhận được xác chồng
bằng tro tàn. Bác sĩ Ðan Vi
không bao giờ thấy được người
cha dù ở trên trời hay ở dưới
đất.
Khi khai giấy tờ người ta hỏi
rằng con đến Mỹ năm nào. Con
khai là đi năm 1975. Con đi bằng
phương tiện gì. Con nói là con đi
trong bụng mẹ. Cha con bây giờ
ở đâu. Con không biết. Có thể
còn đang bay ở trên trời. Con
không có cha làm sao ai nuôi con
học thành bác sĩ. Trả lời: Mẹ con.

Cả 2 cô đều không phải là ca sĩ,
nhưng vẫn được mời lên sân
khấu trình diễn. Hai cô đều
không biết hát, chỉ đứng đó cho
khán giả vỗ tay. Bởi vì cuộc đời
của các cô chính là những bài ca
của nửa thế kỷ trầm luân. Ðó là
những hài nhi của cộng đồng di
tản, những công dân của thế hệ
mới trưởng thành sau những
đau thương của đất nước.

Ðan Vi là loài hoa tường vi đan
vào nhau mọc ngoài cổng nhà
anh phi công Nguyễn Văn Lộc.
Tuổi của cô là tuổi của cộng
đồng. Cộng đồng Việt Nam ở hải
ngoại năm nay bao nhiêu tuổi,
cũng là tuổi của Ðan Vi. Một cô
gái khác ngày xưa sinh ra trên
tàu Trường Xuân, trên biển Nam
Hải, tên cô là Chiêu Anh, cũng
cùng tuổi.
Chúng tôi tổ chức chiều văn
nghệ 35 năm nhìn lại tại San
Jose vào ngày 23 tháng 5/2010
đã mời cả 2 cô lên sân khấu CPA.
Một cô đi tàu biển vào Mỹ. Một
cô đi tàu bay vào Mỹ. Lúc ra đi cả
2 đều trong bụng mẹ.

CHUYỆN SỐ 3.......

Chiếc xe tang
về quê chồng.

Trung Úy Dù QUÁCH VĂN SỞ
Khóa 24 Trường VBQGVN
Chuyện kể tại San Jose ngày 29
tháng 04 năm 2009.
Em là Trần Thị Lệ Hà, quê Cần
Thơ, hiện cư ngụ tại San Jose,
xin kể lại cho bác Lộc và các bác
niên trưởng trong quân đội câu
chuyện hơn 30 năm về trước.
Nếu miền Nam và Saigon gọi
ngày 30 tháng Tư 75 là ngày
tang của đất nước thì ngày tang
của Trần Thị Lệ Hà đến sớm
hơn một ngày. Ðó là ngày 29
tháng 4 năm 1975. Ðêm 28
tháng 4 trung úy Quách Văn Sở,
võ bị Ðà Lạt khóa 24, từ giã vợ
con vào trại Hoàng Hoa Thám
sinh hoạt với tân binh nhảy dù.
Trung úy mũ đỏ Quách Văn Sở
rất có tinh thần trách nhiệm, đã
có giấy lên đại úy nhưng còn
chờ lễ đeo lon. Quá nửa đêm 28
qua sáng 29 thì Việt cộng pháo
kích vào Tân Sơn Nhất và trại

Hoàng Hoa Thám.. Sáng sớm 29
tháng 4 lính dù chạy về báo tin
anh Sở, chồng của Lệ Hà đã
chết. Cùng một lúc khu trại gia
binh nhảy dù phải di tản. Em
lúc đó 25 tuổi, con trai đầu lòng
được 7 tháng. Chẳng có ai thân
thuộc. Mẹ con ôm nhau chạy
qua nhà ông cậu bên thành Lê
Văn Duyệt.. Chồng chết ra sao
cũng không biết. Ðường xá kẹt
hết. Chuyện chiến tranh, trận
mạc nhà binh từ khi lấy nhau
tất cả đều do anh Sở quyết định.
Nay bỗng nhiên trời xập, ôm
đứa con dại, em ngồi khóc một
mình. Không biết xác chồng
nằm ở nơi đâu. Chung quanh
Sài Gòn náo loạn, ai mà lưu tâm
đến người vợ trẻ mất chồng vào
cuối tháng 4. Phải mà anh Sở
chết sớm hơn một tháng thì
truyền thống lính dù đã đưa xác
về tận nhà. Tang lễ uy nghi, có
đơn vị trưởng chứng kiến lễ
gấp cờ, như em đã thấy tại sân
Hoàng Hoa Thám. Nhưng sao
anh Sở lại chết vào cuối tháng
tư, giờ thứ 25 của cuộc chiến.
Trải qua một đêm dài
thảm kịch. Thằng bé Quách

Vĩnh Hưng ôm mẹ nằm trên đất
lạ. Cả mẹ con đều không thấy
tương lai. Hôm sau, nhờ cậu em
họ dẫn đường vào trại Hoàng
Hoa Thám để tìm xác anh
Quách Văn Sở. Doanh trại đã di
tản. Ở một vài nơi quân ta còn
kháng cự và quân địch chưa
tiến vào. Khu bị pháo kích chỉ
còn di tích đổ nát, thương binh
tử sĩ nhảy dù chẳng còn thấy
nữa. Nghe nói các chiến binh
mũ đỏ đã tản thương anh em
vào đêm 29 và
đưa xác tử sĩ
lên nghĩa trang Biên Hòa.
Doanh trại đã di tản. Ở một vài
nơi quân ta còn kháng cự và
quân địch chưa tiến.vào.

Xác anh, giờ ở phương nào
Trên trời máy bay trực thăng
ồn ào chở người di tản suốt
ngày 30 tháng 4 năm 1975.
Sáng 1 tháng 5 năm 1975,
Saigon đổi chủ, em chẳng hề
quan tâm. Nhờ người gởi con
một nơi, lấy xe máy lên tìm
chồng tại nghĩa trang Biên Hòa.
Ðây là lần đầu tiên em tìm về
nơi chôn cất tử sĩ miền Nam .
Khu đơn vị chung sự Việt Nam
Cộng Hòa vẫn còn đầy xác chết
và quan tài đủ loại. Có người
phe ta còn làm việc nhưng mặc
đồ dân sự. Lính cộng sản xuất
hiện nhưng xem chừng còn ngại
ngùng không kiểm soát. Phe ta
mạnh ai nấy tìm xác người thân
và than khóc. Tử sĩ miền Nam
vẫn còn đầy đủ quân phục,
danh tính cấp bậc. Trên quan
tài vẫn còn đèn nến và vàng
hương. Thân nhân ngồi khóc
bên các tử sĩ từ các nơi chở về.
Sau cùng em tìm được xác anh
Quách Văn Sở, đã được tẩm
liệm và cho vào quan tài. Một
bác mặc đồ dân sự nói rằng chị
yên tâm, tôi sẽ ghi dấu quan tài
của ông trung úy nhảy dù. Tôi
cũng là lính Việt Nam Cộng Hòa.
Ðã hơn 30 năm rồi, em vẫn còn

nhớ hình dáng của người lính
bên ta lo việc mai táng vào lúc
mà toàn quân cùng với quốc gia
không còn nữa. Sau khi thấy rõ
tên tuổi di tích của anh Sở nằm
đó, em trở về Saigon bắt đầu
tìm xe thuê chở xác chồng về
quê. Năm xưa, vợ chồng từ Hậu
Giang lên Sài Gòn, bây giờ anh
đã vĩnh viễn nằm xuống, em
nhất định phải chở anh về với
gia đình, về nơi anh đã ra đời.
Quê em ở Cần Thơ, quê
chồng ở Rạch Giá. Giờ này mẹ
và các anh em họ hàng bên anh
Sở vẫn chưa biết là anh đã hy
sinh. Suốt mấy ngày đầu tháng
5, em tìm mọi cách để thuê xe
chở quan tài.. Trong những
ngày giờ đó, chẳng quen biết ai,
làm sao mà thuyết phục được
chủ xe chở xác sĩ quan dù về tận
Rạch Giá. Sau cùng khi tìm được
lại phải cùng với chủ xe đi mua
xăng. Tiền bạc không đủ, phải
trả cả bằng nữ trang và nhẫn
cưới đầy kỷ niệm.
Chuyến xe tang về quê
chồng.
Ðưa xe tải về nhà, dọn
những gì có thể đem đi được, từ
giã cư xá gia binh, chấm dứt đời

vợ lính. Mẹ ôm con lên xe trở lại
nghĩa trang. Ðó là ngày 3 tháng
5 năm 1975. Nghĩa trang đã
thay đổi. Tất cả các xác chết đã
bị Việt cộng bắt chôn tập thể.
Nhưng may thay những quan
tài có người nhận từ hôm trước
vẫn còn. Vàng hương và tên
tuổi cấp bậc thì vứt đống dưới
đất. Người lính chung sự Việt
Nam Cộng Hòa mặc đồ dân sự
vẫn còn đó. Ông nói rằng quan
tài này của trung úy dù tôi vẫn
ghi dấu là đã có thân nhân đến
nhận. Xin thưa với bác là em
cũng chẳng biết tên ông lính đó
là ai, nhưng ơn nghĩa tử sinh thì
em ghi nhớ suốt đời. Nếu không
có ông này, chắc xác anh Sở
cũng phải nằm chung trong mồ
tập thể. Rồi nhờ mỗi người một
tay, quan tài anh Quách Văn Sở
được khiêng lên xe hàng.. Mẹ
con ôm nhau ngồi bên xác anh
suốt quãng đường dài. Ðó là
chuyến xe tang về quê chồng
tháng 5 năm 1975.
Bác hỏi em quang cảnh bên
đường ra sao. Bác ơi, vợ lính 25
tuổi, ôm thằng bé chưa được
một tuổi. Lòng dạ nào mà nhìn
thấy hai bên đường. Mắt em mở
nhưng chỉ thấy toàn kỷ niệm

quá khứ. Em là nữ sinh Ðoàn
Thị Ðiểm, Cần Thơ..
Anh Sở là sinh viên đại học
Cần Thơ. Gặp nhau, hẹn hò, yêu
đương. Từ đại học Cần Thơ anh
vào võ bị khóa 24 học suốt 4
năm. Em ra trường làm công
chức, đổi từ Cần Thơ lên Saigon
. Bốn năm Ðà Lạt, Sài Gòn tình
yêu thơ mộng biết chừng nào.
Ra trường anh đi lính nhảy dù
đóng tại trại mũ đỏ Hoàng Hoa
Thám, em làm công chức tại văn
phòng phủ thủ tướng. Ðâu có
quen biết ông lớn nào đâu. Sở
công vụ cho đi đâu thì làm đó.
Chiến tranh ở đâu thì không
biết nhưng Saigon , Cần Thơ và
Rạch Giá là những miền đất đầy
hạnh phúc của một gia đình trẻ
với đứa con trai.
Từ đầu tháng tư mẹ em ở
Cần Thơ rất lo sợ cho con rể,
con gái và cháu ngoại. Mẹ anh
Sở ở Rạch Giá cũng đang cầu
nguyện cho con trai, con dâu và
cháu nội.
Chuyến xe đau thương của
em ghé Cần Thơ. Mẹ thấy con
gái về bèn ôm cháu ngoại hỏi
rằng còn thằng Sở đâu. Con gái
mẹ kêu khóc mà nói rằng: anh
Sở chết rồi. Con đưa xác về đây.

Mẹ đi với con qua Rạch Giá.. Mẹ
già tất tả vừa khóc vừa gói quần
áo theo con gái lên xe. Cả xóm
tuôn ra nhìn theo, chiếc xe tang
về quê chồng lại lên đường. Xe
tải chở theo bà xui Cần Thơ đi
theo con gái. Nước mắt góa phụ
trẻ bây giờ thêm nước mắt mẹ
già. Thằng rể quí của bà đi lính
nhảy dù mấy năm không chết
mà đến ngày cuối cùng lại tử
trận.
Người lính mũ đỏ đất
Kiên Giang.
Năm 1971 có anh sĩ quan
nhảy dù xuất thân võ bị làm
đám cưới ở bến Ninh Kiều, Cần
Thơ, tiệc bên nhà gái xong là
rước dâu về Rạch Giá. Ðoàn xe
hoa cũng đi theo con đường
này. Qua đến năm 1975, xe
hàng chở quan tài người lính
chiến về lại quê xưa, cũng có bà
xui đại diện cho nhà gái trong
chuyến đi cuối cùng. Xe về đến
Rạch Giá, cả nhà họ Quách ra
đón mừng, thấy quan tài con
trai út bà mẹ té dài ngay trên
bậc cửa.
Mẹ của anh lính dù có hai
người con trai. Mấy năm trước
người anh tên là Quách Hải đã
tử trận. Còn cậu út nhất định đi

võ bị rồi theo nhảy dù, bà tưởng
rằng gởi gấm được ông tướng
Dư Quốc Ðống vốn là thân
quyến thì cũng đỡ nạn binh
đao. Ai ngờ anh sỹ quan nhảy
dù chết ngay tại trại Hoàng Hoa
Thám vào giờ phút sau cùng
của cuộc chiến.
Mặc dù lúc đó cộng sản 30
tháng 4 tại Kiên Giang đã làm
khó dễ nhưng người góa phụ
trẻ hoàn toàn không có kinh
nghiệm trong cuộc sống đã một
mình đơn độc đem xác chồng về
chôn tại quê nhà. Câu chuyện
làm xúc động bà con lối xóm
nên đám tang rất đông người
dự để tiễn đưa người lính dù
cuối cùng của đất Kiên Giang
trở về quê mẹ.
Nước non ngàn dặm ra
đi.
Sau đó em trốn tránh
quanh quẩn tại Hậu Giang vì
muốn dấu lý lịch vợ lính dù, lại
làm công chức phủ thủ tướng.
Qua năm 1979 trở về Cần Thơ
vượt biên với má và thằng con
trai. Nhờ anh Sở phù hộ, tàu
qua Mã Lai bị kéo ra biển
nhưng rồi cố lết qua =C 4ược
Indo.. Ở bên Nam Dương một
năm thì vào Mỹ, đến ngay San

Jose . Mấy năm sau, em gặp ông
xã sau này, hai bên lập gia đình
và có thêm hai cháu.
Thưa với bác Lộc rõ, em có
duyên số với Võ bị và Rạch Giá.
Ông xã hiên nay của em cũng là
người quê Rạch Giá, cùng vượt
biên năm 1979 trong một
chuyến khác. Qua đây mới gặp
nhau. Ông ấy ngày xưa cũng dạy
trường võ bị Ðà Lạt. Con cái của
gia đình em, nói để các bác
mừng cho, tất cả đều thành đạt
và hạnh phúc. Các cháu cũng đã
lập gia đình và có thêm các cháu
nội ngoại.
Ông xã em bây giờ hết sức
tế nhị và thông cảm. Chính ông
đã làm một bàn thờ tại gia để
ghi nhớ hình ảnh của trung úy
nhảy dù Quách Văn Sở, ba của
cháu Quách Vĩnh Hưng. Năm
nay cháu 35 tuổi.
Chút di sản muộn màng,
gửi tương lai vĩnh cửu.
Ðã 34 năm qua, em còn lưu
giử hồ sơ của anh Sở. Một tờ
khai gia đình của khu gia binh
sư đoàn nhảy dù, căn cứ Hoàng
Hòa Thám. Có chữ ký của
thượng sỹ Trần Văn Linh,
trưởng trại gia binh. Kiến thị
bởi trung tá Nguyễn Văn Tư chỉ

huy trưởng căn cứ và chữ ký
của gia trưởng trung úy Quách
Văn Sở. Ngoài ra còn giấy chứng
nhận bằng nhảy dù, thẻ căn
cước dân sự, thẻ căn cước quân
nhân, chứng chỉ tại ngũ. Trên
các thẻ căn cước, chỗ nào cũng
có tên mẹ của anh Sở là Dư Thị
Kim Thoa, bà là vai cô của
tướng Dư Quốc Ðống. Trung úy
Sở còn tờ giấy nghỉ phép 5 ngày
từ 26 tháng 4 đến 30 tháng 4
năm 1975. Cầm giấy phép,
nhưng anh Sở không đi phép. Vì
lo tân binh Nhẩy dù mất tinh
thần nên tối 28 tháng 4 năm
1975 anh vào trại. Trận pháo
kích sau cùng đã làm thay đổi
vận mệnh của cả gia đình.
Người thanh niên Kiên Giang,
trải qua 4 năm sinh viên võ bị
Ðà Lạt, 5 năm sỹ quan nhẩy dù,
từ giã cuộc đời năm 30 tuổi.
Anh để lại tấm thẻ bài hai
mảnh. Gia đình còn giữ suốt 34
năm qua. Nay đã đến lúc chia
tay đôi ngả. Một tấm đi theo
quân bạ vào viện bảo tàng. Còn
một mảnh xin giữ làm kỷ niệm
cho con cháu họ Quách đời sau.
Với đầy đủ tên họ, số quân và
loại máu.

Tâm nguyện cho tương
lai.

Thưa bác, kể xong chuyện
ma chay cho người chồng chiến
binh 34 năm về trước, trao
được các di vật cho viện bảo
tàng Việt Nam tại San Jose, em
rất yên tâm. Xin cảm ơn nhà em
ngày nay, nguyên là giáo sư võ
bị ngày xưa đã thông cảm, sẽ
thông cảm thêm. Con trai của
anh Sở nay đã 35 tuổi, sẽ hiểu
biết thêm chuyện gia đình và
chiến tranh. Những đứa con sau
này ra đời tại San Jose bây giờ
mới biết ngày xưa mẹ sống
trong trại lính Dù có tên là
Hoàng Hoa Thám. Anh em Ðà
Lạt khóa 24 biết thêm về người
con gái miền Tây làm dâu võ bị
hai lần. Người Rạch Giá cũng
biết thêm về cô gái Cần Thơ hai
lần lấy chồng xứ Kiên Giang.
Và em tạ ơn trời đất còn có
ngày nay. Trước sau em cũng
chỉ là người vợ lính đã từng
sống trong trại gia binh.
Em cám ơn các bác đã
nghe hết câu chuyện 29 tháng 4
của em 34 năm về trước.

CHUYỆN SỐ 4
HÃY THẮP CHO ANH MỘT

NGỌN ÐÈN
“HÃY THẮP CHO ANH MỘT NGỌN ÐÈN”
(thơ.Nguyễn.Ðình.Toàn)

GIAOCHỈ,SANJOSE
Sau cùng, suốt 30 năm tạp ghi,
viết về cựu chiến binh, viết về
thuyền nhân, viết về nước Mỹ,
viết về Việt Nam Cộng Hòa, lần
này tôi được yêu cầu viết về một
mối tình. Nói cho chính xác, viết
về chuyện tình của cô nữ quân
nhân thuộc hàng thấp nhất của
hạ sĩ quan. Cô hạ sĩ nhất của
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa tên
Lý thị Thương Uyên hiện cư ngụ
tại Oklahoma City với Area code
405. Giữa cơn giông bão mùa
Xuân năm 2010 đã kể lại chuyện
đời lính của phụ nữ Việt Nam.
Cuộc đời của chính cô. Cô phàn
nàn rằng sao không thấy bác viết
về chuyện hạ sĩ quan binh sĩ.
Không viết về người lính nữ
quân nhân thực sự sống chết tại
các đơn vị. Sao bác không viết về
chuyện.của...em...

Cô Uyên gửi thư cho Dân sinh
Radio sau khi nghe loạt bài về
Thủy Quân lục chiến và trận
Quảng Trị. Phải chăng cô biết gì
về Quảng Trị. Không. Cô gái suốt
đời là học sinh và suốt đời đi
lính chỉ quanh quẩn ở hậu giang
và miền Ðông Nam Phần, chẳng
biết gì về cao nguyên, duyên hải
hay miền Trung Việt Nam.
Nhưng cô có liên hệ rất nhiều
với người yêu thủy quân lục
chiến, cô nghĩ rằng trận Quảng
Trị là trận của người lính mũ
xanh. Cô muốn gửi di vật của
trung úy Thủy quân lục chiến
Bùi Năng Vũ về cho viện Bảo
Tàng tại San Jose.Lá thư viết như
sau:
“Kính gởi bác Giao Chỉ.”
“Em tên thật là Lý thị Thương
Uyên hiện ở Oklahoma, xin gởi
một kỷ niệm nhỏ đến bác. Mong
nó được lưu giữ. Ðã 40 năm qua
em giữ nó như báu vật. Qua bao
nhiêu cuộc bể dâu nó vẫn ở bên
mình. Không biết bao lần em đã
tự hỏi nếu một mai chết đi thì nó
sẽ ra sao? Có thể bảo con trai
liệm chung trong quan tài cho
mẹ. Khi sang thế giới bên kia em
sẽ gặp Vũ để trả lại cho anh.
Nhưng cuộc đời này làm sao biết

được ngày mai. Vậy xin bác giữ
lại và đặt vào chỗ nào đó cho em
yên lòng.” Kỷ vật nhỏ bé gửi kèm
theo chỉ là bài thơ do trung úy
Thủy quân lục chiến Bùi Năng
Vũ tặng em cuối mùa thu 1970,
lúc đó đơn vị gốc của anh Vũ ở
căn cứ Sóng Thần, khu Rừng
Cấm, thuộc Tiểu Ðoàn Ó Biển. Vũ
đã chết ở trại tập trung Ðà Lạt
năm 1978. Ðây là số điện thoại
của
Uyên
(405).......
.......”
Ðính kèm là bài thơ của anh Sĩ
quan Thủy quân lục chiến viết
chữ rất đẹp, trên những tờ giấy
màu xám mỏng bỏ trong 1 bao
thơ đơn sơ cũ kỹ. Góc bao thơ
đề: “Vũ, thủy quân lục chiến. Gửi
cho Thương Uyên.” Phía dưới là
hàng chữ: “Nhờ Chỉnh chuyển
dùm tao. Cám ơn.”
Bài thơ mở đầu như sau:
Lời hứa buổi hoang sơ tương
ngộ. Chỉ một lần xin nhớ đến
trăm năm...

****
Ðọc xong lá thư của cô Uyên, đọc
xong bài thơ của anh Vũ, tôi nghĩ
đến người lính trẻ đã chết trong
ngục tù. Nghĩ đến người nữ quân
nhân còn sống ở miền giông bão
Hoa Kỳ. Bèn quay số 405..... hỏi
thăm.....
Câu chuyện tình được bắt đầu kể
lại. Uyên quê ở Tân Châu, Hồng
Ngự thuộc miền Châu Ðốc, chưa
học hết trung học nhưng có tên
thật đẹp như bút hiệu nên cuộc
đời cũng gặp nhiều phiền phức.
16 tuổi lên Sài Gòn ở nhà cậu
mợ. 18 tuổi ghi tên vào học lớp
hạ sĩ quan nữ quân nhân. Năm
70 ra trường nhưng vì thường
cậy có chút nhan sắc lại ba gai
nên không được mang cấp bậc
trung sĩ. Cô chỉ tốt nghiệp hạ sĩ
rồi được gửi đi Vũng Tàu học
đánh máy ở trường Truyền Tin.
Tại đây cô gặp thiếu úy Vũ, dân
Bắc kỳ. Anh được Thủy quân lục

chiến đưa về học lớp sĩ quan
truyền tin. Mối tình kéo dài suốt
thời gian cả 2 người theo học tại
Vũng Tàu. Cô Uyên hỏi bác Giao
chỉ có biết đại tá Tạo chỉ huy
trưởng trường truyền tin không.
Có, bác Tạo trước đây ở San Jose,
nhưng bác đã chết rồi. Cô khóa
sinh khoe rằng em được bác Tạo
cho chụp hình nữ quân nhân
truyền tin đang học đánh máy để
treo trên tường. Như vậy chắc cô
lính trẻ có nhan sắc ăn ảnh đáng
được chụp hình quảng cáo cho
binh
chủng.

Cô kể tiếp rằng mối tình với Vũ
là mối tình đầu đẹp đẽ nhất. Khi
trung úy đi hành quân Cam bốt,
cô Uyên đến thăm hậu cứ trại
Cấm, Sóng Thần đã được các bạn
đồng nghiệp cho vào phòng
truyền tin nói chuyện với người
yêu qua siêu tần số hành quân.
Nhưng rồi những ngày vui qua

mau. Tình đầu không phải là tình
cuối. Một hôm Uyên khám phá
ra rằng Vũ thực ra đã có người
yêu. Ðó là cô Sương quê Mỹ Tho,
nữ điều dưỡng ở quân y viện
Vũng Tàu. Sương quen Vũ từ khi
anh nằm tại bệnh viện này. Uyên
là người đến sau nên cô quyết
định chia tay mối tình đầu đầy
nước mắt. Vũ ra vùng hỏa tuyến.
Uyên đổi về quân đoàn III. Rồi
sau cùng cô đổi về tiểu khu Kiến
Hòa thuộc quân đoàn IV. Cô xin
đi thật xa miền Ðông, nhưng vẫn
nhớ Vũ và giữ mãi bài thơ tỏ
tình năm 70. Từ Hạ Lào trở về,
Vũ lấy Sương, mối tình đầu của
anh. Năm 1973 Uyên lấy thiếu
úy Nhiều, một sĩ quan hải quân,
phục vụ trên chiến hạm Trần
Khánh Dư. Từ đó Uyên yên phận
làm vợ của người lính biển. Khi
mang bầu đứa con đầu tiên, anh
chồng sĩ quan hải quân lênh
đênh trên biển Ðông đã dặn vợ
đẻ con gái đặt tên Cam Tuyền,
con trai đặt tên Hoàng Sa. Cam
Tuyền cũng là tên một hòn đảo
của Hoàng Sa. Và đứa con trai
Hoàng Sa đã ra đời tại Mỹ Tho.
Hai vợ chồng cùng khoác chiến y
nhưng chiến tranh đã chia cắt
gia đình thành nhiều mảnh.
Chồng hải quân sống trên đại

dương. Vợ trực gác tổng đài tại
mặt trận xình lầy Bến Tre. Con
trai Hoàng Sa gửi về cho bà nội
nuôi
ở
Châu
Ðốc.
Cô Uyên tiếp tục hăng hái kể
chuyện nhà binh.Sau mối tình
đầu dang dở, cô và chị Sương
nay vợ của Vũ đã gặp nhau nối
thành tình bạn gái. Cuộc đời nữ
quân nhân, với cấp bậc hạ sĩ rồi
vinh thăng hạ sĩ nhất đã dành
cho cô Uyên những kỷ niệm
không bao giờ quên được. Cô đã
từng là hoa hậu của các chiến
binh độc thân trong đơn vị từ
binh sĩ đến hạ sỹ quan. Vì mang
cấp hạ sĩ, cô cai Uyên gần gũi với
đa số lính tráng hơn là các sĩ
quan nữ quân nhân. Những đêm
hỏa châu làm việc dưới hầm
truyền tin tiểu khu. Những anh
lính ca vọng cổ tán tỉnh. Những
lời hò tình tứ qua máy truyền tin
lẫn trong tiếng pháo kích. Hỏa
châu sáng rực chân trời. Chưa
bao giờ cô lại thấy nhớ đời lính
như vậy. Nhưng rồi tháng 4-75
oan nghiệt chợt đến. Anh Vũ, Bắc
Kỳ bỏ Sóng Thần từ biệt cô
Sương đi trình diện vào tù trên
Ðà Lạt. Anh Nhiều, Nam kỳ bỏ vợ
con ở Châu Ðốc đi tù trong Ðồng
Tháp. Bộ binh cũng vào tù, Hải
quân cũng vào tù. Cô lính trẻ có

tên như tài tử nhưng chỉ mang
cấp bậc hạ sĩ nhất nên không
phải đi tù. Dù vậy cô vẫn nhớ
thương quân đội Cộng Hòa. Một
lần chị Sương ghé Mỹ Tho gặp
Uyên báo tin anh Vũ đau nặng
trong trại tù. Chị em cùng đi tìm
mua thuốc tiếp tế. Mấy tháng
sau, Sương ghé lại với ngón tay
đeo 2 chiếc nhẫn cưới. Cô vừa đi
chôn chồng sau khi nhận xác từ
trại tập trung. Anh lính trẻ Bắc
Kỳ chết đi để lại cho những cô
gái miền Tây di vật cuối cùng. Cô
Sương còn cặp nhẫn. Cô Uyên có
lá thư tình. Anh Vũ chết rồi. Cô
Sương trợ tá quân y không bao
giờ lên Ðà lạt nữa. Cô Uyên
truyền tin còn đi thăm nuôi
chồng hải quân 3 lần ở Ðồng
Tháp. Rồi anh Nhiều trở về.
Thêm 1 đứa con trai ra đời, anh
cựu sĩ quan hải quân tuy ra tù
“cải tạo” nhưng vẫn còn nhớ mãi
biển Ðông nên đặt tên con trai
thứ hai là Trường Sa.
Năm 1992 gia đình anh Nhiều và
cô Uyên đem cả Hoàng Sa và
Trường Sa qua Hoa Kỳ theo diện
HO 9. Hai vợ chồng cùng đi làm
và nuôi con ăn học. Nhưng sao
cuộc sống hòa bình ở Hoa Kỳ
không giống như thời kỳ chiến
tranh ở Việt Nam. Vợ chồng

không còn hòa thuận nên chỉ ở
được với nhau thêm 4 năm tại
Mỹ rồi chia tay. Lần lượt những
đứa con trai trưởng thành đi
theo bố về Texas làm ăn. Anh
Nhiều có vợ mới. Cô Uyên còn lại
ở
Oklahoma
một
mình.
Cháu Hoàng Sa lập gia đình, có 2
đứa con nhưng rồi vợ chồng nó
cũng chia tay. Lúc còn ở với
nhau, vợ chồng con trai đưa
cháu về thăm bà nội. Ðó là
những giây phút hạnh phúc nhất
của cô hạ sĩ nhất Thương Uyên.
Nhưng bây giờ chúng nó bỏ
nhau. Vợ Hoàng Sa đưa con về
bà ngoại. Cha con nó còn ít gặằp
nhau. Chẳng ai còn ngó ngàng gì
đến bà nội trẻ cô đơn nhớ đám
cháu quay quắt đêm ngày. Năm
nay cô mới 60 tuổi. Còn lâu mới
lãnh tiền già. Cô cựu chiến binh
Việt Nam Cộng Hòa vẫn đi làm
tự nuôi thân. Cuối năm 2009 cô
bị té trong hãng nên phải nằm
nhà, lãnh tiền thương tật vì tai
nạn lao động. Suốt ngày chỉ
quanh quẩn trong nhà. Mùa
Ðông 2009 mưa bão triền miên
chẳng ra khỏi nhà. Trải qua cái
TẾT cô đơn, cô Uyên nghe đài
Radio nói về Thủy quân lục
chiến đánh trận Quảng Trị 38
năm về trước. Cô bèn đi tìm lá

thư tình của Trung úy Vũ, cô
nghĩ đến ngày mai rồi mình cũng
qua đời trong quạnh hiu giữa
mùa tuyết phủ nơi xứ lạ quê
người.
Những đứa con Hoàng Sa và
Trường Sa thân yêu của cô cũng
đang bận rộn bươn trải với cuộc
đời mới. Chỉ còn lại một mình,
chợt nhớ về mối tình ở trường
truyền tin, những vần thơ rất
lãng mạn và ngây thơ của người
lính trẻ Bắc kỳ. Cô hỏi bác Giao
Chỉ rằng nếu bây giờ, đã gần 40
năm rồi, cô vẫn còn thấy nhớ
thương mối tình đầu thì có phải
tội lỗi không? Không, cô cựu
chiến binh Việt Nam Cộng Hòa
của tôi, cô hạ sĩ quan truyền tin
của tiểu khu Kiến Hòa, nàng cai
xếp của tiểu đoàn truyền tin
diện địa quân đoàn IV, cô không
làm điều gì sai quấy khi ngồi
than khóc cho chuyện tình gần
40 năm về trước.. Anh chàng
Trung úy Bùi Năng Vũ rất xứng
đáng để cô gái Tân Châu ngồi
khóc ở Oklahoma, nhớ về những
ngày hai đứa ngồi bên hàng dừa
ở bãi sau Vũng Tàu. Anh thấy
hình em treo trên tường ở
phòng học đánh máy trong
trường truyền tin. Trung úy thủy
quân lục chiến Bắc Kỳ tạm quên

cô Sương y tá bên quân y viện để
gửi thư tán tỉnh cô khóa sinh
truyền tin xinh đẹp. Chàng ký
tên bút hiệu Châu Nguyên năm
1970 gửi bài thơ cho Lý thị
Thương Uyên Lời hứa buổi
hoang
sơ
tương
ngộ.
Chỉ một lần xin nhớ đến trăm
năm. Ðó là đoạn mở đầu. Và đây
là những trích đoạn tiếp theo:
Bụi đường và tháng ngày còn
đó.Gởi cho Uyên làm kỷ niệm
chia ly Mai anh đi, nghe thời
gian rũ cánh. Kiếp phong trần
cháy đỏ trên tay Ðắng cay cho
trọn tháng ngày Cung thương
một gánh, tình sầu chưa
nguôi...
............
..
Ðá trong ly, đá tan thành rượu
Rượu lên men, rượu ngọt lịm
môi...
............
...
Có một ngàn vì sao Nằm trong
đáy mắt Như một ngàn hỏa
châu thắp sáng Như một ngàn
đóm thuốc trong đêm...
............
....
Em ơi! Thương Uyên! Anh là
người lính Mà số trời đã định,
cho một cuộc sống Với quá khứ
là tủi nhục, Hiện tại là đắng
cay Và tương lai chỉ là nấm mồ
không tên nơi chiến địa...

Châu Nguyên, cuối thu 70.
Với lá thư tình não nuột như
vậy, anh trung úy thủy quân lục
chiến đã chiếm được trái tim cô
gái Tân Châu. Và như chúng ta
đã nghe cô hạ sĩ truyền tin kể lại,
khi khám phá ra anh trung úy
Bắc Kỳ bắt cá hai tay, cô đã bỏ đi
để buộc anh phải trở lại với mối
tình đầu. Ðể anh lấy chị Sương,
người con gái Mỹ Tho.
Cô Uyên nói rằng, thưa với bác,
em nhường Vũ cho chị Sương,
nhưng em hỏi bác vì bác cũng là
Bắc Kỳ, thơ này có phải thực
lòng của anh Vũ không. Có phải
thơ của Vũ làm không? Bác trả
lời rằng, thơ này nhiều phần
chính Vũ đã làm. Bác chưa từng
đọc được lời thơ này ở đâu cả.
Rất chân thành tuy cũng có phần
cường điệu.. Người lính trên
khắp thế giới đều vẫn thường
đưa cái chết ra để dọa dẫm
người tình và dọa dẫm cả chính
mình,.Ngày xưa, ở tuổi 20, mới
vào quân đội, Vũ cũng là hình
ảnh của những anh Bắc Kỳ như
bác... Anh nào cũng thơ thẩn
bước vào đời. Thơ không làm
được thì chép thơ thiên hạ tán
đào. Bây giờ nhớ lại, ngượng
chín
cả
người.

Quí vị đã nghe tôi kể chuyện của
cô Uyên với nội dung không phải
là một bi kịch ai oán não nùng.
Không hề có những tình tiết éo
le rắc rối. Nhưng mối tình đầu đã
làm cô tưởng nhớ về những năm
còn trong quân đội. Tuy bom
đạn triền miên nhưng sao lại
quyến rũ như vậy. Dù cô chỉ là 1
người lính đàn bà. 18 tuổi nhập
ngũ, 25 tuổi tan hàng, với 7 năm
quân vụ. Bây giờ đã 35 năm sau
cô vẫn còn nhớ mãi về đời lính.
Bác có nhận giữ hộ lá thư của
anh Vũ không. Cô gái Tân Châu
hỏi tôi như vậy. Trả lời rằng, bác
sẽ lưu giữ trong Museum câu
chuyện tình của anh chị. Xin gửi
kèm cho bác vài tấm hình kỷ
niệm. Báu vật quý giá của cô sẽ
là di vật của Việt Nam Cộng Hòa.
Ở đây không phải chỉ toàn là
những trận đánh oai hùng. Phải
có cả những câu chuyện tình hết
sức đơn giản như mối tình của
cô Uyên với anh Vũ, chuyện vợ
chồng của anh Vũ với chị Sương.
Chuyện chia tay của cô Uyên với
anh Nhiều. Những đứa con mang
tên Hoàng Sa và Trường Sa. Và
sau cùng là chuyện cô gái cựu
chiến binh, cô cai xếp Việt Nam
Cộng Hòa giữa trời mưa bão
mùa đông Oklahoma ngồi khóc

cho mối tình 40 năm về trước.
Thưa bác, bây giờ em phải làm
gì, cô Uyên hỏi tôi lần nữa.
Tôi trả lời rằng: Trung úy Vũ là
người yêu đầu tiên của cô năm
1970 và bây giờ sẽ là người yêu
cuối cùng vào năm 2010. Trong
đoạn cuối của bài thơ ,Vũ đã viết
rằng tương lai của anh chỉ là
nấm mồ không tên nơi chiến địa.
Vậy cô Uyên hãy thắp cho anh
Vũ một ngọn đèn.
Ngọn

đèn

tưởng

niệm...

Hãy thắp cho anh một ngọn
đèn...
Hãy thắp cho em một ngọn đèn...
Hãy thắp cho nhau một ngọn
đèn...*
*(thơ Nguyễn Ðình Toàn)
GiaoChỉ,SanJose.

Văn giới Việt Nam viết về
Cõi Tự do, tạp văn của
Giao Chỉ xuất bản 1983tái bản 1984.
Nhà văn Võ Phiến: Bút ký rất có
duyên và lời lẽ khéo léo vô cùng.
Khéo léo tới mức tài tình. Nhà
Giáo Bùi văn Bảo: Rất hay. Độc
đáo trong cú pháp nhận xét tinh
vi, bình luận chính xác. Tối nào
nhà tôi cũng đọc vài chương cho
cả nhà nghe. Báo Đời: Cõi Tự Do
của Giao Chỉ là tác phẩm văn
xuôi không thể chê được.
Nhà văn Hoàng Khởi Phong:
Cõi Tự Do là một tạp văn ở đó
tác giả đã dùng tới tận cùng chân
thật. Nhà văn Phạm Huấn:
Thích thú nhất là phần điểm

cuốn sách “20 năm.” Nhà văn Lê
Tất Điều: Khỏi nói cũng biết là
tôi khoái “ Cõi Tự Do” đến bậc
nào. Nhiều bài đã đọc ở đâu đó
rồi, tôi vẫn đọc lại và vẫn cảm
khái. Báo Đất Mới: Đây là một
trong những tập văn giá trị viết
bởi một tác giả có uy tín. Thi sĩ
Hà huyền Chi: Tôi đã nghẹn
ngào đến chảy nước mắt khi đọc
những bài anh viết. Nhạc sĩ
Phạm Duy: Tôi đã có diễm phúc
được anh cho vào nằm trong
cuốn sách rất có giá trị của anh. .
Nhà báo Lê văn Phúc : Đọc thật
mau, xong đọc lại cho thấm, lòng
như dao cắt, nhức nhói tim gan,
như lửa cháy bừng bừng. Nữ sĩ
Trùng Dương: Tôi thích chất
lửa âm ĩ trong mổi bài viết của
anh. Sử gia Cao Thế Dung: Đọc
Cõi Tự Do trước hết thấy thương
thân thế của chính mình, soi
gương thấy bóng mình trong
một đời trầm luân. Giao Chỉ có 1
lời văn độc đáo đặc biệt đến nỗi
không cần đề tên, ta vẫn nhận ra.
Nhà văn Trần Huỳnh Châu:
Đọc đi đọc lại, càng đọc càng
thấy nhiều xúc động. Nhà văn
Nguyễn ngọc Ngạn: Tác giả
Giao Chỉ quả thực đã viết Cõi Tự
Do bằng tất cả tâm tình, bằng
cảm xúc chân thành. Suốt cuốn

sách có nhiều đoạn có thể trích
dẫn làm tài liệu giảng văn cho
học trò. Nhà văn Nguyễn Đạt
Thịnh: Đọc xong mới biết là
mình quá vô tình. Được biết anh
từ mười năm nay mà chưa bao
giờ tôi nhận thức được là mình
đã quen một nhà văn có tâm
hồn.. Báo Việt Nam Ngày Nay.
Ai cũng cảm thấy tiếc rằng sao
tác phẩm tuyệt vời thế mãi đến
năm nay mới được in ra. Thi sĩ
Viên Linh: Văn thuật sự của Cõi
Tự Do mà Từ Chung vẫn thích từ
xưa, đọc thật hoạt. Bản thân tôi
cho đây là cuốn tạp văn đáng kể
nhất trong tám năm qua. Nhà
báo Dương Phục: Cõi Tự Do ghi
lại những sự kiện có thật cùng
với những xúc động tại chỗ của
người viết đã giúp tôi, kẻ đi sau,
biết thêm nhiều chi tiết trung
thật. Họa sĩ Võ Đình: Tôi từ từ
đọc kỹ, những đêm mưa lạnh.
Đặc biệt Phụ Nữ Luận và Ngôi
trường cũ: thắm thía lắm. Nhiếp
ảnh gia Trần Cao Lĩnh: Tôi
thich những truyện của Giao Chỉ
vì nó là truyện thực đời người.
Truyện kể trong Cõi Tự Do rất
gần với ảnh, một thứ ảnh phóng
sự trung thực nhưng có nghệ
thuật nên dễ truyền cảm. Nhà
văn họa sĩ Tạ Tỵ: Bút pháp sống

động, đọc mà như được xem
phim phản ảnh trung thực về
ngoại giới cũng như nội tại. Thi
sĩ Hà thúc Sinh: Cứ tin rằng
chưa có quyễn sách nào tôi nằm
đọc một lèo như Cõi Tự Do từ
ngày qua Mỹ. Báo Ngày Mới,
Chicago: Trong Cõi Tự Do có
nhiều cay đắng, chua chát nhưng
nhờ ở sự chừng mực nhẹ nhàng
của Giao Chỉ, người đọc hết sách,
gấp lại không thấy có sự bực bội
chán nản mà chỉ sự dễ chịu, sự
hy sinh, sự tích cực. Giáo sư Vũ
khắc Khoan; Hình thức không
được, nội dung viết có duyên, đó
là điều thiết yếu.

