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Thành phố Sài Gòn sau Mậu Thân, đó đây còn những dấu vết tàn phá. Vài nơi còn nhà, phố cháy 

khói lên nghi ngút. Người qua kẻ lại mặt mày hớt hãi sau cơn thoát chết. Xe cô như vội vã chạy 

trên đường. Nhiều ngả đường chì gai vừa dẹp qua, rối tung. 
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Trước một biệt thự ở chợ Thị Nghè, ven sông ngó qua Sở Thú, một chiếc xe nhà binh đỗ lại. Viên 

tài xế nhanh nhẹn bước xuống mở cửa xe. Đại Tá Hường mặc quân phục hẳn hoi nhảy phóc 

xuống và hất hàm: 

– Dắt hắn vô. 

Một viên Thượng Sĩ ra lệnh cho người ngồi cùng băng sau với mình: 

– Đi theo tôi! 

Đại Tá Hường bảo to, cốt cho nhũng nguòi qua lại nghe thấy: 

– Từ rày anh là kẻ giúp việc cho nhà tôi nghe chưa? 

Một người mặc quần áo lem luốc, mặt mũi giống như dân đạp xích lô đi theo Thượng Sĩ. Thượng 

Sĩ mở chiếc cổng sắt trên đó có treo hai tấm liễn bằng thiếc. Tấm bên phải mang dòng chữ: “Coi 

Chừng Chó Dữ” với hình đầu chó nhe răng, tấm bên trái mang dòng chữ: “Gia Đình Tôi Không 

Chứa Cộng sản”. 

Đại Tá Hường bảo Thiếu Úy lái xe và Thượng Sĩ: 

– Các anh trở lại nhiệm sở. 

– Vâng! Hai người chào kính rồi lui ra cùng lên xe vẫn chưa tắt máy, vọt đi. 

3- 

Đại Tá Hường đem anh “làm công”, đóng cửa lại và cung kính: 

– Mời anh Ba ngồi. 

Tên “làm công” ngồi vào – Hắn tên là Ba Dũng- Ngó dáo dác dường như e ngại cho cái thân phận 

của hắn không đáng ngồi ở nơi sang trọng này. 



Một chốc, có tiếng gõ cửa. Đứa tớ gái bưng mâm trà đứng ở cửa hé mở. Đại Tá Hường đón lấy 

mâm trà bảo: 

– Bà về bảo tao có khách, không được gọi! 

Rồi đóng cửa, khóa trái. 

Đại Tá Hường đặt mâm trà lên bàn. Kinh cẩn mời Ba Dũng. Ba Dũng uống vội, hất hàm: 

– Anh có liên lạc với Tướng Hai Hát ở Tổng Tham Mưu chứ? 

– Dạ thưa anh Ba có. 

– Anh ấy bảo thế nào? 

– Dạ anh bảo là anh Ba cứ ở nhà em là ổn nhứt. Sau Tết, Cảnh Sát lục lọi tìm kiếm cơ sở của ta 

dữ lắm. Nhà của em không thằng nào vào được. Anh Ba cứ yên tâm ở đây tịnh dưỡng, có cần 

gì, anh Ba cho em biết, nếu ngoài khả năng của em, em sẽ báo cáo lên Tướng Hai Hát quyết 

định. 

– Anh có thể cho tôi biết về cuộc tổng tấn công của ta vừa qua không? 

– Dạ anh Ba mưốn biết về gì ạ? 

– Tôi muốn nghe ngóng dư luận quần chứng nói chung. 

Đại Tá Hường ngần ngừ một giây rồi thưa: 

– Dạ quần chúng thì… phấn khỏi và tin tưởng ở cách mạng lắm ạ! 

– Có đúng không? – Ba Dũng nhắp tí trà và nhìn thắng viên Đại Tá như để kiểm nhận câu trả lời. 

– Dạ đúng thế ạ. 

Ba Dũng lắc đầu: 

– Không đúng đâu! Quần chúng đang than oán cach mạng chọc cứt không nên lỗ lại đốt phá làm 

tiêu tan sự nghiệp của họ. 

Đại Tá Hường hơi ngượng, định kiếm cách sửa chữa, thì Ba Dũng nói ngay: 

– Không phải đi đâu xa mà ngay ở lề đưòng lúc xe dùng lại đổ xăng. Tôi nghe một ông già 

chửi: “Bố tiên sư thằng Hồ Chủ Tẹo”. Một chị bán chè bảo: “Giải phóng tới… cả đám con tôi ngủ 

ngoài đường một đứa chết cháy!” Như vậy là lòng dân không theo cách mạng. 

Đại Tá Hường cố cượng lý: 



– Dạ đó là loại người thất học, chư giới trí thức rất tán thành cuộc tấn công này. Ai ai cũng muốn 

chế độ này sớm sụp đổ để các đồng chí đến xây dựng chế độ mới tốt đẹp hơn ạ. 

Ba Dũng gật gù: 

– Có thể một số trí thức bị chính quyền hiện thời hất hủi! – Với giọng cương quyết, Ba Dũng tiếp… 

Nhưng không sao. Ta có thể xoay chiều. Con tàu không cần thay hướng cũng không đổi tay lái. 

Hướng đã đúng và tay lái vững vàng. 

Đại Tá Hường xoa tay sung sướng: 

– Dạ đúng thế ạ! Cách mạng chỉ gặp khó khăn. Nhưng rồi sẽ vượt qua. 
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Bà Phương Loan, phu nhân Đại Tá Hường đi về. Đứa tớ gái đỡ lấy những món hàng nói ngay: 

– Ông có khách trên lầu. Ông dặn bà về cũng không được gõ cửa. 

– Ai vậy? Mấy người? 

– Dạ con không biết ai, nhưng chỉ có một người thôi. 

– Lại những thằng cha tướng cò bạc, mèo mỡ quyến rũ ông mầy chứ gì. 

– Dạ không, ông này giống như tên đạp xích-lô 

Bà Loan ngồi phệt xuống xa-lông. 

– Mầy còn giấu tao nữa! 

– Dạ, thật. 

– Mặt mũi người đó ra sao? 

– Dạ con không thấy rõ lắm, chỉ nghe ông nói ở ngoài ngõ là anh ta sẽ là người làm công cho nhà 

mình. 

– Làm công sao lại tiếp trên lầu. Nếu thuê thì phải cả chục để ra làm trại ở Phước Long chứ sao 

chỉ có một người? 

– Dạ con không biết. 
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Trong buồng. Bà Đại Tá vừa thay đồ xong, nét mặt hầm hầm. Đại Tá Hường xô cửa bước vào, 

hôn vợ. 



– Bà khoan ra, để tôi nói việc này cho bà nghe. 

– Ai đang ở trên lầu vậy? 

– Đó là chuyện tôi muốn nói với bà – Viên Đại Tá lôi tay vợ ngồi trên giường lại hôn khẽ lên má – 

Em yêu quí. Anh cưới em đã trên hai mươi năm. Không gì anh giấu em, cả việc quốc gia đại sự? 

Nay có việc lớn anh cũng bàn với em. 

– Việc gì anh? – Bà Đại Tá lo âu hỏi. 

– Việc… 

– Bao nhiêu đồn điền ở Phước Long đó đủ rồi. Em không muốn anh tậu thêm nữa, em không lo 

nổi. 

– Không, anh muốn nói với em về việc cứu nước cơ! 

– Anh là Đại Tá. Quân đội ta đã đánh tan bon giải phóng trong Tết rồi. Anh còn lo gì nữa? 

– Đó không phải là con đường cứu nước hữu hiệu mà chính là ngược lại em ạ! 

Bà Loan lùi ra, trố mắt nhìn chồng: 

– Anh dở giọng gì kỳ vậy? 

– Không kỳ đâu em. 

– Em thật không hiểu gì cả. 

– Rồi em sẽ hiểu. 

Bà Loan kêu lên: 

– Ông định theo đuôi bọn lưu manh Trịnh Đình Thảo, Trương Như Tảng và con đĩ Quỳnh Hoa 

hay theo bọn nào nữa? 

– Sao em nói vậy, em? 

– Cả Sài Gòn này đều khinh tởm lũ đó mà anh chạy theo là nghĩa gi? 

Đại Tá Hường hơi dội, không ngờ bà vợ lại phản đối mạnh mẽ thế. Nhưng tìm ngay ra lý lẽ: 

– Tử xưa tới nay, làm việc gì anh cũng nhằm lợi ích gia đình. Em thấy, mấy lâu nay anh không 

hăng hái như trước là vì ở trên không công bằng. Nhũng thằng ngang cấp, thậm chí dưới cấp anh 

hầu hết đã thăng Tướng. Còn anh đứng chết một chỗ. 

– Anh định bỏ ra bao nhiêu tiền mua cái chức Tướng, em đều đồng ý cả, nhưng em… em… 



– Không anh không bỏ xu nào. Mà anh sẽ lên Tướng. Không phải Thiếu Tướng, Trung Tướng 

mà Đại Tướng, không Đại Tướng kiểu Cao Văn Viên mà Đại Tướng Tổng Tư Lệnh cơ. 

– Của ai? 

– Của Quân Đội Giải Phóng! 

– Ai cho anh chức cao vậy? – Bà Loan bỉu môi, trừng mắt ngó chồng – mà lý do gì chứ? 

– Anh sẽ nói với em sau! 

Đại Tá Hường đứng dậy hôn vợ và rủ rỉ 

– Em sẽ là bà Đại Tướng. Đi ngang đi dọc không cần có còi hụ nhưng chẳng ai dám xét. 

– Em không mơ ước điều đó. 

– Nhưng rồi nó sẽ đến với em. 

Bà Loan lắc đầu: 

– Anh là người buông hình bắt bóng. 

– Không! Anh là người biết nắm lấy cơ hội bằng vàng để cứu nước cứu nhà và tiến thân. 
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Vẫn trong phòng trên lầu, cửa khóa chặt. Ba Dũng huấn luyện chủ nghĩa Mác cho Đại Tá Hường. 

– Hôm nay tôi tóm tắt tất cả các bài học trước để chuẩn bị sang một lớp học mới, nâng cao kiến 

thúc của anh hơn. Chủ nghĩa Mác nhằm giải phóng nhân loại ra khỏi sự đàn áp bóc lột của bọn 

tư bản đế quốc, xây dựng một xã hội người không bóc lột nguời, bình đẳng về mọi mặt, không có 

quân đội, không có tổ quốc, không có tôn giáo. Người Quốc Gia thường chửi chúng tôi là bọn 

Tam Vô, Vô Thần. Chúng tôi chấp nhận sự chứi bới đó, nhưng cuối cùng lý tưởng của chúng tôi 

sẽ được thực hiện ngay tại đây, tại Sài Gòn như một cảnh thiên đàng hạ giới. 

Đại Tá Hường nghe mê man cả tâm thần, tưởng chừng mình là một trong những người thợ xây 

nên cái thiên đàng đó. 

Ba Dũng hỏi: 

– Anh có lãnh hội được bài học không? 

– Dạ được ạ! 

– Người đầu tiên anh sẽ truyền lại những bài học đó chính là chị nhà. Anh không phải lên lớp như  



tôi làm đối với anh. Trong lúc âu yếm hoăc trong lúc ngồi ăn cơm với nhau, anh lựa lời mà mớm 

một câu, nửa chơi nửa thật, dần dà rồi chị thấm ý. Chừng đó anh sẽ đưa cho tôi huấn luyện tiếp 

những chương ca…ao hơn! 

– Vâng ạ! 

– Người thứ hai, thứ ba anh huấn luyện sẽ là anh Thiếu Úy lái xe, anh Thượng Sĩ cận vệ, anh 

nấu bếp, con bé sai vặt. Lấy anh làm hạt nhân của gia đình. Khi gia đình anh giác ngộ, sẽ lan 

sang gia đình khác! 

Đại Tá Hường gật lia tỏ vẻ lãnh hội hoàn toàn. 

– Chủ nghĩa Mác- Xít bắt nguồn từ trong sự đau khổ của quần chúng lao động. Cái triết học của 

Mác nó khác với triết học tư bản là ở chỗ đó. Nó không kén đối tượng nghe. Do đó, nó trở thành 

một loặi triết học bách thắng. 

– Vâng. Anh Ba có thể cho tôi biết một vài nét về đời sống và sự nghiệp của Các-Mác không? 

– À! Được chứ. Ông ta là một nhà triết học, nhà giàu nhưng sau một thời gian suy nghĩ, ông từ 

bỏ giai cấp của mình và đi vào phục vụ giai cấp vô sản, rồi trở thành lãnh tụ của giai cấp này. 

Ông đã bị chánh phủ Đức thời đó kết án tử hình. 

– Dạ còn đời sống riêng tư của ông ấy ra sao? Ông có sống độc thân như cụ Hồ không ạ? 

– Không! Ông ấy có vợ, có con, có bạn bè khắp thế giới, toàn những danh nhân. 

– Xin lỗi anh Ba tôi xin nói ra chuyện này nhé. 

– Cứ nói! 

– Một hôm, tôi thấy trong Bộ Tổng Tham Mưu có một quyển sách tên là “Đời sống Tình Dục Của 

Mác” tôi có đọc thử vài trang. Sau cùng thấy hay hay nên mượn về đọc luôn. 

– Sách đó nói gì? 

– Dạ, nhiều chuyện ly kỳ lắm! 

– Nhứt định rồi! Chuyện về Mác thì phải ly kỳ mới được. 

– Tôi nói ra anh Ba đừng buồn và đừng trách đàn em nghe! 

– Tự do phát biểu! 

– Sách nói là ông ấy lấy con nhỏ đày tớ có bầu. 

– Tầm bậy! 



– Dạ con bé tên là Hélène. Cô ta ở nhà Mác hồi mười lăm tuổi. Lúc đó Mác đã để ý nhưng cô bé 

còn nhỏ, nên ông không làm được gì, phải chờ tới hai năm sau, cơ thể cô ta…. 

– Không có chuyện đó đâu! Ba Dũng xoa tay lia lịa cắt ngang. 

– Dạ còn ly kỳ hơn nữa là trong lúc đó bà vợ gốc con nhà quý tộc lại ở ngay bên cạnh chớ không 

rời xa một phút. 

Ông Dũng lại gạt phắt: 

– Đó là bọn tư bản không chống trả nổi với lý thuyết của ổng nên tìm cách bôi nhọ ông ấy đấy. 

– Dạ sách có in hình cô bé và hình vợ ổng nữa ạ! 

– Anh tỏ ra là người kém tin tưởng ở lãnh tụ – Ba Dũng nghiêm sắc mặt – Việc chọn anh vào diện 

quần chúng cảm tình đảng có thể lùi lại một thời gian và việc thăng cấp cho anh có thể rút lại 

luôn. 

Đại Tá Hường nín bặt, nét mặt sợ hãi. 

– Xin anh Ba thứ lỗi. Đây chỉ là sách vở! Còn tôi lúc nào cũng tin tưởng ở cấp… trê…ên! 

– Không lỗi phải gì! Nhưng lần sau anh nên cẩn thận. Thân thế và sự nghiệp của các lãnh tụ như 

Mác Angghen, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chủ Tịch đã được toàn thế giới công nhận và 

sùng bái, không ai có thể xuyên tạc được. Ai có ý kiến khác là phản động. 
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Con bé ở đem mâm cơm vô đặt trên bàn rồi quay ra nhanh. Đó là luật lệ. Nó chỉ được lên lầu để 

đem cơm cho người khách mà nó không dám nhìn mặt rồi trở ra ngay. Đúng một tiếng đồng hồ 

sau, nó lên dọn dẹp và bưng mâm trở xuống. Nhưng lần này no vừa quay ra thì có tiếng gọi nhỏ. 

Nó quay lại thi thấy một người mặc áo sơ mi màu xanh lơ, nước da đen vẫy gọi nó. Nó run quá. 

– Cháu ngồi đấy bác bảo. 

– Dạ ông chủ không cho phép. Dạ.. cha…cháu không dám. 

– Không sao đâu, cháu cứ ngồi. 

Con bé run quá. Nó đi thụt lùi và lẩn ra ngoài khép của lại, chạy nhanh xuống lầu như thoát bẫy. 
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Đại Tá Hường tâm tình với Ba Dũng: 

– Anh Ba đi xa nhà chắc thiếu thốn tình cảm gia đình? 



– Tôi đâu có nhà của gia đình gì, chú nó! Tôi sống là để hoạt động cách mạng. 

– Anh Ba quê quán ở đâu? 

– Nam Trung Bắc đều là quê hương tôi cả. Tôi đi làm cách mạng hồi mười bảy tuổi rồi ở tù Côn 

Đảo, khi về đất liền tham gia công tác tới bây giờ, đâu có lúc nào rảnh rỗi mà lập gia đình. Đồng 

bào toàn quốc là gia đình tôi, toàn dân là thân thuộc tôi. 

– Xin lỗi anh Ba nhé! Em út có ý định lâu nay mà không dám thưa. Sợ anh Ba rầy. 

– Chuyện gì vậy? 

Đại Tá Hường rỉ tai Ba Dũng hồi lâu, Ba Dũng nghe xong xua tay: 

– Không được! Nguy hiểm lắm. 

– Chỗ này rất bảo đảm, anh Ba không phải lo gì hết. Hơn nữa có chúng em “ết coọc” mà! Thằng 

nào dám hó hé? 

Ba Dũng vẫn nghiêm nghị: 

– Cái nguy hiếm tôi nói đây là vi phạm đạo đức của nguời Cộng Sản. Đó là bốn chữ Cần, Kiệm, 

Liêm, Chánh của Hồ Chủ Tịch. Người đảng viên chúng tôi luôn luôn phải gương mẫu trong công 

tác và lo trước cái lo của nhân dân, vui sau cái vui của nhân dân, một cây kim sợi chỉ của nhân 

dân cũng không lấy huống gì là đi thỏa mãn nhu cầu xác thịt. 

Đại Tá Hường chắp tay xá xá: 

– Chúng tôi rất kính phục anh Ba. Mẩu nguòi nhu anh Ba, khắp miền Nam này đốt đuốc tìm cũng 

không tìm ra. Ngược lại, những kẻ ham mê vật chất thì ở xứ này quờ đâu cũng đụng. 

– Những ai không có đạo đức đều bị đuổi ra khỏi đảng. Những ai muốn vô đảng phải phả… ải 

….- một con bò hong bay vô họng làm Ba Dũng ho khạc hồi lâu rồi ngưng luôn. Ho khạc mãi 

không phun nó ra được. 
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Một đơn vị Cảnh Sát bất ngờ đến bao vây nhà Đại Tá Hường. Viên Đại úy chỉ huy đơn vị trình 

giấy của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát cho gia chủ: 

– Thưa Đại Tá, đây là lệnh của Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Đô Thành xét nhà Đại Tá. 

– Ông Tư Lệnh của anh có biết tôi là Đại Tá Trưởng Phòng A của Bộ Tổng Tham Mưu không? 

– Dạ, đây là lệnh, tôi chỉ biết thi hành lệnh của cấp trên tôi. 



– Nhà tôi là nhà riêng tôi. Ai muốn vào phải co phép của tôi. 

– Xin phiền Đại Tá giúp chúng tôi thi hanh công vụ. 

– Cuộc xét nhà này nhằm mục đích gì? 

– Khi xét xong tôi sẽ trình Đại Tá rõ. 

– Tôi không phải là kẻ buôn lậu, cũng không tham nhũng của công, không… ơ ơ chứa… Cộng… 

– Tôi cũng không nghĩ rằng Đại Tá buôn lậu, hoặc tham nhũng. 

– Nếu xét nhà mà không có kết quả gì thì ai là người bồi thường danh dự cho tôi? 

– Thưa Đại Tá, Bộ Tư Lệnh chúng tôi sẽ trả lời cho Đại Tá rõ hơn ạ! 

– Được, mời Đại úy thi hành lệnh trên. – Đại Tá Hường mở cổng. Viên Đại úy Cảnh Sát vẫy tay. 

Toán Cảnh Sát tràn vào nhà lục xét. 

Sau một lúc…, viên Đại úy đến chào Đại Tá Hường: 

– Chúng tôi đã tìm thấy đương sự trong tủ áo dài. 

-Ai? 

Một Cảnh Sát viên dẫn tới một người. Đại Tá Hường xem lại: Ba Dũng. 

Đại Tá Hưòng cười nhạt: 

– Đây là tên làm công của tôi ở ngoài đồn điền Long Khánh, nay ở ngoài đó hết việc, tôi đem về 

làm công việc vặt trong nhà chớ có gì… lạ? 

Viên Đại úy đưa lệnh bắt ra và trỏ tấm hình kèm. 

– Đây là tên Cộng sản có bí danh Bảy Hùng, Năm Quảng, Tư Tánh. 

– Với tôi hắn là một thằng điên, nó ở ngoài nông trại phá làng phá xóm, người làm của tôi không 

chịu nổi nên bắt trói nó bỏ lên xe đem về cho tôi. Tôi định sáng nay đem nó lên nhà thương Biên 

Hòa. 

Viên Đại Úy Cảnh Sát: 

– Sao nó biết chui trốn trong tủ áo dài trên lầu? 

– Thì tôi đã bảo nó điên mà? Tôi bỏ nó ở đằng sau bếp, nhưng nó vọt lên lầu hồi nào tôi cũng 

không hay. 



Ba Dũng, tên làm công phun phèo phèo và nói lảm nhảm múa may lung tung như điên. 

Viên Đại úy khoát tay: 

– Dẩn nó ra xe! Chúng tôi cứ đem về Bộ Tu Lệnh rồi ở trên sẽ quyết định. 
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Đại Tá Hường đứng trước mặt vợ, giận dữ: 

– Ai báo Cảnh Sát? 

– Tôi! 

– Bà phản quốc! 

– Chính ông phản quốc. – Bà Loan xỉa xói vào mặt chồng – Chính ông là kẻ phản quốc, ông đi 

chứa một tên Cộng Sản trong nhà. Tôi đã đi báo cảnh Sát. 

– Rồi bà sẽ ân hận! 

– Chính ông sẽ ân hận. Ông là con giòi trong chính da thịt của ông. Ông tự phá hoại thân thể 

ông. gia đình ông, quân đội ông và đất nước ông. 

– Không, chính tôi cứu tôi, cứu gia đình tôi và đất nước tôi. 

– Tôi sẽ đi tố cáo luôn cả ông. 
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Tại văn phòng Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát. Bà Loan cáo với viên sĩ quan thẩm vấn. 

Bà Loan nói: 

– Thưa ông. Tôi là chủ biệt thự X… ở Thị Nghè bị Cảnh Sát lục xét hôm qua. 

– Rồi sao? 

– Dạ thưa Cảnh Sát bắt được một tên Việt Cộng trong nhà tôi. 

– Rồi sao nữa? 

– Dạ, đó là một tên Việt Cộng chánh cống. Chồng tôi đã đem hắn về nuôi trong nhà, tôi phản đối, 

tôi đi báo Cảnh Sát, chỉ có thế thôi. 

– Tốt lắm! 



– Cảnh Sát bắt được, nhưng chồng tôi bảo hắn là tên làm công cho nhà tôi và hắn điên chồng tôi 

sắp cho đi nhà thương ở Biên Hòa. 

– Hắn có điên thật không? 

– Dạ hắn giả bộ. Có thể hắn qua mắt cảnh Sát chớ không thể qua mắt tôi. 

– Cảnh Sát bắt hắn thuộc Quận 6. Để tôi kêu dưới đó cho họ biết. Cám ơn bà. 

– Xin ông kêu sớm kẻo họ thả tên Việt Cộng mất! 
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Trước cửa văn phòng sở Cảnh Sát Quận 6. Một chiếc xe Jeep đỗ lại. Đại Tá Hường bước xuống 

đi vào trong. Viên sĩ quan Cảnh Sát thấy khách cao cấp vào, vội vã đứng dậy chào kính. 

– Tôi Đại Tá Hưòng ở Tổng Tham Mưu. 

– Mời Đại Tá ngồi. 

– Tôi đến có chút việc. 

– Xin Đại Tá cho lãnh tôn ý. 

Đại Tá Hường móc danh thiếp đưa ra: 

– Đây là danh thiếp của Trung Tướng Hai Hát ở Tổng Tham Mưu. Ngài phái tôi đến đây để bàn 

với quý chức về việc một sĩ quan của chúng tôi bị bắt. 

– Sĩ quan nào ạ? 

– Anh ta là sĩ quan bị pháo của địch quân nổ có lẽ chạm thần kinh nên phát điên. Chúng tôi sắp 

đưa lên Biên Hòa nhưng không biết ai mách với các vị rằng hắn là Việt Cộng. Đêm qua nhà tôi bị 

lục soát và hắn bị bắt. Tôi đã giải thích cho trung đội Cảnh Sát, nhưng người phụ trách đề quyết 

hắn là Việt Cộng và đã đem về quý Quận. Tôi lập tức trình lên Trung Tướng Hai Hát Tư Lệnh 

Hành Quân. Ngài bèn phái tôi đến đây dàn xếp xin đem hắn về. 

– Vâng! Có đúng như vậy. ông ta đập phá suốt đêm và lải nhải không ngừng miệng, ông ta chửi 

từ Hồ Chí Minh đến Võ Nguyên Giáp đến Tổng Thống. Ăn cả đất và quần áo. Chúng tôi định giao 

hắn lên Chí Hòa. 

– Xin cho chúng tôi lãnh và chịu trách nhiệm ạ! 

Viên sĩ quan Cảnh Sát cho dắt ra một tên tù mặt mũi quái gở, quần áo rách bươm tay bị trói giật 

khí, mồm lảm nhảm, mắt long lên sòng sọc: Ba Dũng. 



– Dạ xin giao cho Đại Tá! 

– Đa tạ. 
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Phòng trên lầu nhà Đại Tá Hường. 

Đại Tá Hường đưa cho Ba Dũng một cái thẻ bọc nhựa. 

– Tôi sẽ tìm chỗ khác cho anh Ba! 

– Không cần! – Ba Dũng lắc đầu – Bây giờ tôi có đến hai chứng chỉ. Một là cái này, hai là cái mác 

của thằng điên. Ai động đến thì tôi điên lên. Hà hà… 

Ba Dũng tiếp: 

– Thời cơ sắp đến. Tôi giao cho anh hai công tác. Làm xong, anh sẽ được kết nạp là đảng viên 

dự bị, tức là đồng chí của tôi. 

– Đồng chí của anh Ba!? – Đại Tá Hường thích thú reo lên và ôm chầm lấy Ba Dũng. 

– Công tác thứ nhứt là (kề tai nói nhỏ) được không? 

– Dạ, rất khó, nhưng tôi xin nhận. Khó tôi mới nhận, dễ, nhận làm chi, anh Ba! 

– Tôi sẽ cho người trợ lực. Công tác thứ hai là móc nối cho được tên Tư Lệnh Không Quân. Việc 

này tôi đã cho người làm một nửa rồi. Nếu Không Quân không hoạt động hữu hiệu thì các Tướng 

trở thành Tuớng “Không Quần” cuộc tấn công của ta sẽ thắng 100%. 
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Chiến sự nổ. Súng từ dưới những cái mả mới moi lên. hững thùng súng từ trong nhà Đại Tá 

Hường túa ra- Bọn Giải Phóng chiếm được Sài Gòn. Nhà Đại Tá Hường trở thành trụ sở tạm thời 

của mấy tên Cộng Sản Năm Thắng, Ba Quyết, Sáu Tiến v.v… 

Ba Dũng trở thành nhân vật quan trọng ra mặt điều khiển những công việc lớn trong thành phố. 

Ba Dũng vỗ vai Đại Tá Hường: 

– Giấc mộng của chúng ta trở thành sự thật. Thay mặt Trung Ương Đảng, tôi khen ngợi anh và 

kết nạp anh vào Đảng. Kể từ giờ phút này, anh là đồng chí của tôi. Tôi đặt bí danh cho đồng chí 

là Hồng. Đồng chí Hồng! Đồng chí là đồng chí của Mác, đồng chí Mao, đồng chí Hồ Chí Minh và 

đồng chí của tôi. Tôi tặng cho đồng chí bí danh “Hồng”, rõ chưa? 

Hồng xúc động suýt khóc, ôm chầm lấy Ba Dũng, nói trong nghẹn ngào: 



– Công đức của Đảng như tròi biển, ơn anh Ba đối với em như núi, như non. 

Để anh Ba giới thiệu đồng chí Hồng với các anh lớn khác, bà Phương Loan làm một buổi tiệc linh 

đình tại gia. Bà ngỡ ngàng trước sự thay thầy đổi chủ của đất nước, và bà không thích thú trước 

sự hiện diện của họ trong nhà bà nhưng bà phải tỏ vẻ khâm phục sự sáng suốt của chồng bà ít 

nhiều. Còn các anh lớn thì rất ngạc nhiên trước sự sang trọng của tên “Ngụy” đàn em. Vài anh 

lớn ngó vợ thằng em Ngụy bằng cặp mắt xoi thủng cả tường đồng vách sắt. 

Ba Dũng thì gọi cả hai vợ chồng đồng chí Hồng bằng em ngọt, gọi cả bà Phương Loan bằng cả 

“Cô Hồng”. Anh ta nắm bắp tay trần nõn nà của “cô em” thật mạnh: 

– Nay mai lên bà Trung Tướng, đừng quên “thằng điên” này nghe cô! 

Ngồi vào bàn, Ba Dũng giới thiệu với đồng chí Hồng: 

. Đây là anh Năm Thắng, Phó Bí Thư Thành Ủy; anh Ba Quyết, Ủy Viên Thường Vụ Thành Ủy 

kiêm Trưởng Ban Quân Vận; anh Sáu Tiến, Trưởng Ban Tái Vận- còn đây là đồng chí Hồng, vừa 

được tôi thay mặt Thành Ủy kết nạp hôm nay. 

Hồng đứng dậy chào, bắt tay từng anh lớn một vói sự cung kính và vui mừng tối đa. 

Ba Dũng tiếp: 

– Đồng chí Hồng đã được trực tiếp đặt dưới quyền chỉ huy của tôi. Đồng chí đã tỏ ra rất xuất sắc 

trong mọi công tác. Chính đồng chí đã đóng một vai trò rất lớn trong việc chuyển vận võ khí và 

làm tê liệt Không Quân Ngụy Quyền. Tôi đã đề nghị Trung Ương thăng cấp Trung Tướng cho 

đồng chí ấy. 

– Xứng đáng lắm. Mọi người tán thưởng. 

– Có thể đề nghị tặng thưởng danh hiệu Anh Hùng Quân Đội Nhân Dân – Năm Thắng thêm. 

Ba Dũng quay vào bếp, ra cái điều thân mật: 

– Cô Hồng đâu ra đây, anh Ba giới thiệu em với mấy anh! 

Bà Phương Loan đang trong bếp, nghe gọi bèn chạy vọt ra suýt vấp té. 

Các anh lớn nhìn người đàn bà ngoài bốn mươi phây phây má hồng, nõn nà da thịt tóc uốn quăn 

vừa phải, môi son nhoẻn miêng cười, mà hồn xiêu phách lạc. 

Ba Dũng đưa tay, lại nắm bắp tay nõn nà của người đàn bà, bảo: 

– Đây là anh Ba, anh Năm, anh Sáu trong Bộ Tham Mưu tối cao Thành Ủy. Còn đây là cô Hồng 

em gái cưng của tôi, chủ nhà này. 



Bà Phương Loan cúi đầu chào rồi lui vào trước những cặp mắt sói đói. 
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Trong phòng khách nhà đồng chí Hồng, Bộ Tham Mưu Thành Ủy đang họp. Kẻ vào người ra tới 

lui xin chỉ thị nườm nượp. 

Ba Dũng bảo Hồng: 

– Bây giờ còn một công tác cuối cùng để xác nhận vai trò đầu tàu đảng viên của đồng chí. Đồng 

chí bây giờ là đảng viên dự bị chưa có quyền biểu quyết. Khi hoàn thành xong công tác mới này, 

Thành Ủy sẽ công nhận đồng chí là đảng viên chánh thức. Chừng đó đồng chí sẽ có quyền biểu 

quyết như mọi đảng viên khác. 

– Xin đồng chí giao công tác! 

– Hiện giờ có một số Tướng ngoan cố. Kể ra cách mạng đánh dẹp thì cũng không khó, nhưng 

Đảng muốn tạo cơ hội cho đồng chí lập công. – Ba Dũng khom sát mặt nói nhỏ hồi lâu. 

Hồng gật đầu: 

– Việc đó rất dễ nếu có Trung Tướng Hai Hát giúp sức. 

– Hai Hát là người của ta lâu rồi. Chính đồng chí# ấy đã vô hiệu hóa sức chống đối của Ngụy 

Nhưng phải khéo léo. Nếu để bại lộ cơ mưu thi chúng nó sẽ như cọp sút chuồng không dễ gì bắt 

lại được nhé! 
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Hồng tự tay lái xe Jeep tới nhà Trung Tướng Hai Hát rồi hai người cùng thảo luận. Hai Hát xin 

thêm một chiếc xe cây có mui vải phủ kín. Rồi hai người cùng chạy đến những biệt thự của Tướng 

Tá QLVNCH. Tướng Hai Hát tự mình bước xuống xe gõ cửa tùng nhà. 

Một vị Tướng ở đường Hai Bà Trưng ra mở của. Tướng Hai Hát nói ngay: 

– Mình phải tập họp lực lượng đánh trả lại ngay trong lúc chúng còn lỏng lẻo. Trễ một giây là có 

tội với tổ quốc. 

Vị Tướng kia tin bằng thật vội nhảy lên xe đi với Hai Hát đồng đội cũ. Bằng cách đó, Hai Hát đã 

gom được hầu hết các Tướng có tinh thần kháng Cộng quyết liệt từ xưa lên chiếc xe cây bịt kín. 
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Loa vang từ khắp các nẻo đường và từ Ủy Ban Quân Quản Thành Phố 



– Bỉnh sĩ và sĩ quan các cấp của Sài Gòn cũ! Nghe đây. Các bạn sẽ được đối đãi tử tế nếu các 

bạn đến trình diện ở khu vực bạn sống để nhận giấy đi học tập. 

Thời gian học tập cho binh sĩ ìà 1 tuần, cho sĩ quan từ Thiếu Úy đến Thiếu Tá là 1 tuần, từ Trung 

Tá đến Trung Tướng là 1 tuần. Ai đến trước được học tập trước sẽ được về với đời sống bình 

thường sớm. Đồ đạc thức ăn cá nhân nên chuẩn bị theo thời gian đã nói trên 

Trong nhà của Hồng. Nghe tiếng loa oang oang, khu phố náo động, loạn xị. 

Hồng hỏi Ba Dũng: 

– Em thì sao anh Ba? 

– Chồng em cũng phải đi sao anh Ba? – Bà Phương Loan lo lắng hỏi tiếp. 

Ba Dũng chớp chớp mắt rồi gật: 

– Đồng chí cũng phải đi. Quân pháp bất vị thân! 

– Chồng em là đảng viên kia mà. 

Ba Dũng giật mình, đấm đấm vào đầu. 

– À, à anh quên. Đồng chí Hồng không phải đi. Nhưng… để anh lo. Có anh, có anh đây! 

– Cảm ơn anh Ba – Vợ chồng Hồng đồng thanh. 

– Tôi ở đây mà chú đi học thì tôi còn mặt mũi nào ngó hai em nữa. Anh hứa với chú là một ngày 

chú cũng không phải đi. Em cứ điềm nhiên tự tại – Ba Dũng vỗ vai Hồng, 

– Cảm ơn anh Ba. 

– Nhưng mà thế này! Chú cũng phải lên Ủy Ban Quân Quản trình diện cho có lệ vì chỉ có tôi rành 

chú công tác bí mật với tôi thôi, còn chánh quyền mới thì đâu có biết gì! Tôi sẽ điện thoại trực tiếp 

cho anh Ba Trà. Chú lên đó, ảnh gặp chú dăm phút là cho chú về ngay. Nhưng nhớ là về ngay 

nhà đừng đi lang thang giải phóng nó không biết, nó thộp bất tử, nó bỏ vô trại rồi khó đem ra lắm. 

– Dạ. 

– Em đi theo nhà em được không anh Ba? 

– Em có muốn đi thì đi, ai cấm cản gì em cưng của anh! – Ba Dũng lại nắm bắp tay nõn nà của 

bà Phương Loan lần nữa – Ý mà thôi, em nên ở nhà, để anh đi với chú cho chắc hơn. Để chú nó 

đi một mình loạng quạng, anh không yên tâm. Em cứ mặc quân phục Sài Gòn cũ không hề chi. 

Xanh vỏ đỏ ruột mà! 



Hồng cùng Ba Dũng ra ngỏ. 

Vợ Hồng cũng chạy theo nhảy ào lên xe. Cả ba cũng lên Ban Quân Quản. 
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Văn phòng trình diện. Ba Dũng tiến lên trình báo viên Trung Tá ngồi ở bàn viết: 

– Đây là đồng chí của chúng ta. Đồng chí xem qua coi đồng chí có trong danh sách Tướng Ngụy 

nợ máu không rồi cho về ngay nhé. Nếu có gì rắc rối thì trình tôi ngay hoặc muốn nhanh chóng 

hơn thì trình với anh Ba Chủ Tịch Quân Quản gọi tôi. Nên nhớ đây là đồng chí của ta chớ không 

phải Ngụy phản động nhé. 

Hồng thấy sự tận tình của Ba Dũng thì yên trí vô cùng – Ba Dũng rút lui, để hai vợ chồng ở lại. 

Ba Dũng còn dặn tiếp: 

– Hai em chịu khó chờ chút xíu rồi về sau nhé. Anh đi có công việc gấp. 
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Hai vợ chồng Hồng và Phương Loan về tới nhà môt cách an toàn. Không ai xét hỏi gì. Cả hai đều 

mừng rỡ. 

– Công việc Nhà Nước Mới thiệt phân minh. – Hồng nói. 

Phương Loan hưởng ứng và tán dương chồng một cách phấn khởi: 

– Em phục anh vô cùng. Nếu không có sụ xoay chiều đổi hướng của anh, thì bây giờ gia đình 

mình không được yên ổn như vầy. Đám con của mấy ông Tướng đều chạy đến núp bóng con 

Yến và thằng Xuân nhà mình. 

– Anh Ba sẽ đưa hai đứa nó vào trong Ban Chấp Hành Thành Đoàn Thanh Niên Lao Động Hồ 

Chí Minh của thành phố Bá… ác! Nếu mình muốn, chúng sẽ được đi học Liên Xô, Đông Đức. 

– Kiểu như Huỳnh Tấn Mẽm hay Đoàn Văn Tệ à! Không! Cho chúng đi học nước Mỹ tốt hơn chớ! 

– Có thể. Anh Ba đã hứa cái gì thì như đinh đóng cột cái ấy. Em đừng lo. 

Chập sau Ba Dũng về. Gia đình lại mở tiệc ăn mừng. Các anh lớn lại tới nườm nượp. Hồng và 

Phương Loan vô cùng “hồ hởi”. 

Sau tiệc, Ba Dũng bảo Hồng: 

– Hôm nay nhân dịp có các anh trong Thành Ủy, anh muốn làm lễ chuyển em từ đảng viên dự bị 

qua đảng viên chính thức và từ bỏ bộ quân phục phản động của em. Kể từ nay em là cán bộ của  



Nhà Nước Xã Hội Chủ Nghĩa và là đảng viên của Đảng Mác Xít Lê Nin Nít Việt Nam! 

Một buổi lễ được tổ chức ngay tại bàn ăn, không có cờ xí gì cả. Hồng cảm động đứng trước Cờ 

Búa giơ tay tuyên thệ chiến đấu tới giọt máu cuối cùng giải phóng nhân loại ra khỏi sự bóc lột của 

tư bản đế quốc. 
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Quang cảnh thành phố Sài Gòn sau hai tuần “giải phóng”, mặt người hớt hãi, đường phố nhốn 

nháo, dép râu nón cối tràn lan trong sinh hoạt. 

Một đêm, vợ chồng Hồng đang ngủ, bỗng có tiếng gõ cửa. 

Hồng ra mở cửa. Một tên Công An đọc lệnh “bắt Đại Tá Hường trốn không trình diện”. 

– Tôi không phải là Đại Tá Hường! 

– Ông là Đại Tá quân đội Ngụy không chịu trình diện đi học tập. Ủy Ban Quân Quản ra lệnh bắt 

ông. 

– Tôi là Hồng cán bộ của anh Ba Dũng, Thường Vụ Thành Ủy. Chính anh ấy ở trong nhà tôi trên 

năm. Chính tôi đã chuyển vận vũ khí, chôn cất giấu vũ khí… Hồng nói một hơi. 

– Chúng tôi không được biết những việc đó. 

– Tôi đã vô Đảng. Thành Ủy đã đến đây tuyên dương công trạng và kết nạp tôi vào Đảng. 

– Chúng tôi cũng không biết những chuyện đó. Xin mời ông về Ban Quân Quản, ông Ba Dũng 

đang ở trên đó. Nếu quả thật như lời ông nói thì ông sẽ được về nhà ngay. 

Hồng yên tâm đi theo tốp Công An. 

– Đưa tay đây. – Một tên Công An móc còng trong lưng đưa ra và hất hàm. 

– Tôi không phải là tội nhân. 

– Chi khi nào ông Ba Dũng xác nhận. Còn bây giờ chúng tôi phải thi hành phận sự! 

Bà Phương Loan định nhảy lên xe như lần trước nhưng bị cản lại. 
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Ba Dũng và Phương Loan ở trong phòng khách nhà. Phương Loan nức nở, tru tréo: 

– Có thể nào như thế được sao anh Ba? 

Ba Dũng thở dài bóp đầu bóp trán đi đi lại lại trong phòng hồi lâu ngẩng đầu lên: 



– Em có nghe chú nó khai với mấy thằng Công An tên gì không? 

– Dạ em chỉ nghe anh ấy nói ảnh không phải là Đại Tá Hường mà là tên Hồng, đồng chí của anh 

chỉ có thế thôi. 

Ba Dũng kêu lên: 

– Thế thì chết rồi! Tại sao không nhận là “Đại Tá Hường”? 

– Dạ thì chính anh Ba đặt cho ảnh bí danh và bảo từ nay ảnh chỉ xưng tên Hồng. 

– Đó là tên trong Đảng, không có tác dụng gì ở ngoài chánh quyền. Anh đã lên tận Ban Quân 

Quản nói rõ “Đại Tá Hường” là người của Thành Ủy. Nếu chú ấy nhận mình là Đại Tá Hường thì 

đã không có chuyện bắt lầm như vậy. Chậc! Khổ quá! 

– Dạ tại sao ạ? 

– Tại vì “Đại Tá Hường” là cán bộ của Thành Ủy, chú ấy lại xưng là Hồng. Trong danh sách 

Tướng Ngụy nợ máu có một tên Đại Tá Hồng ở Biệt Động Quân hay Thủy Quân Lục Chiến gì đó. 

Cho nên Công An nó tưởng chú ấy là Đại Tá Hồng đó. Em rõ chưa? – Ba Dũng lấy giọng bình 

thản – Nhưng không sao, anh sẽ minh oan cho chú ấy ngay. – Ba Dũng chụp lấy phone gọi ngay 

– A lô a lô, tôi là Ba Dũng, cho nói chuyện trực tiếp với đồng chí Chủ Tịch Quân Quản… Dạ tôi là 

Ba Dũng. Đề nghị đồng chí cho Ban Học Tập xem lại trong danh sách Đại Tá có tên Đại Tá Hồng 

vừa mới bị bắt. Xin thả ngay vì đó là Đại Tá Hường cán bộ đắc lực trong thời kỳ bí mật của Thành 

Ủy. Dạ! Dạ!.. Cám ơn! 

Ba Dũng gác ống nghe quay lại Phương Loan: 

– Ở trên đó nói có đến năm sáu tên “Đại Tá Hồng” không biết là tên nào. Anh phải lên xác nhận 

mới được. Em ở nhà chờ nhé. Trễ lắm là hai tiếng đồng hồ sẽ có người chồng yêu quý của em 

về tới nhà! 

Đi ngang qua mặt Phương Loan, Ba Dũng nom sát và dở giọng thân mật 

– Mới vắng chồng có tí xíu mà đã rối cả lên. Làm đàn ông như chú nó thiệt là hạnh phúc. Anh đi 

cách mạng ba chục năm có ai thương tưởng gì đâu! – Ba Dũng khẽ véo má Phương Loan nom 

sát mặt suýt hôn, rồi hùng dũng đi ra. 
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Quang cảnh ở một khu phố nhỏ. Nhiều người bị bầt còng tay dẫn đi. Nhiều tiệm tạp hóa lớn đóng 

cửa. Cảnh đổi tiền hối hả. 

Bà Phương Loan thơ thẩn ra vào. Hai tuần liền Ba Dũng không về nhà này, Phương Loan đi tìm  



mà không gặp anh Ba. 

Bỗng chuông điện thoại reo, Phương Loan bắt lên nghe rồi bật ngửa chết giấc nằm dưới sàn nhà. 

Khi tỉnh dậy thi thấy minh nằm trên giường, tay chân đau như dần, Ba Dũng ngồi bên mép giường. 

Ba Dũng cuối xuống vuốt trán phải: 

– Em thấy đỡ chưa? Để anh cho gọi bác sĩ. 

– Em không có bệnh gì. – Phương Loan cố gắng nói. Em chỉ lo cho chồng em không biết giờ này 

ra sao. Và không biết anh ấy ở đâu nữa. 

Ba Dũng đứng dậy ra ngoài, quát to như chính mình là chú nhà: 

– Sắp nhỏ có đứa nào ở đó không? 

(Không thấy ai đáp, Ba Dũng trở vào buồng. Phương Loan đã ngồi dậy vuốt lại tóc. Ba Dũng tỏ ý 

bực dọc). 

– Anh chỉ trễ có mười phút! 

– Nghĩa là sao anh Ba? 

– Nghĩa là xe đưa chuyến vét các tên Tướng Tá chui trốn đi cải tạo vừa lăn bánh cách đó mười 

phút. 

– Anh Ba có tìm xem chồng em đi chuyến nào không? 

– Có tới sáu đoàn. Mỗi đoàn đi một trại. Từ Đại Tá tới Trung Tướng thì đi Hoàng Liên Sơn. Từ 

Thiếu Úy lên tới Trung Tá đi Bù Gia Mập hoặc Trảng Lớn. 

– Trời ơi, sao chồng em đi xa vậy? Em làm sao gặp lại được? 

– Em bớt buồn đi. Để anh nói cho em nghe. 

Ba Dũng đưa tay quẹt nước mắt cho Phương Loan, gịong thân mật – Gớm! Mới xa chồng một tí 

đã đầm đìa châu ngọc. Anh nói để em rõ lượng khoan hồng của Đảng và Chánh Phủ. Đảng và 

Chánh Phủ thông cảm với cuộc sống nhung lụa của Tướng Tá Ngụy nên đưa lên Hoàng Liên 

Sơn cho nghỉ ngơi và cải hối, chớ đâu có đày đọa gì. 

– Hoàng Liên Sơn là đâu vậy anh Ba? 

– Là vùng núi cao giáp với Trung Quốc, có nơi nghỉ mát nổi tiếng là Sa-Pa. Ngày xưa đó là nơi 

chơi bời của các tay trưởng giả. Đảng và Nhà Nước cho sĩ quan cao cấp lên đó thì biết họ được 

ưu đãi cỡ nào. Có thể là chú Hồng nằm trong danh sách các sĩ quan đã cộng tác với Đảng trong 

thời kỳ bí mật nên được đưa lên đó an dưỡng. Để anh đánh một bức công điện hỏi lại cho rõ. 



– Em muốn lên đó ngay để gặp tận mặt chồng em. Nếu không em xao xuyến quá anh Ba à! Ngày 

trước chồng em đi hành quân chỉ vắng nhà một ngày là có trực thăng đem thơ về. 

– Ừ, nếu em muốn thì để anh đề nghị ở trên tổ chức một chuyến máy bay cho các bà Tướng phu 

nhân cùng đi. Chớ chân giầy chân guốc như em lội núi sao nổi. 
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Khất lần mất vài tháng, không có chuyền đi nào cả. Lúc này đã có phong trào thăm nuôi, Phương 

Loan sốt ruột bèn xin đi thăm chồng. Nhưng chưa đi thì một hôm có giấy tới cho biết tên Đại Tá 

Hường vô trại cải tạo đã chống đối, đã tổ chức vượt ngục và đã bị bắn chết trong rừng. 

Phương Loan kêu rú lên bất tỉnh. Vừa lúc đó, Ba Dũng lại về tới, vỗ về, an ủi. Hiện lên trong trí 

Phương Loan một cuộc tổ chức vượt ngục… 

Và người chồng thân yêu của nàng bị bắn chết giữa rừng. 
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Quang cảnh thành phố Sài Gòn. 

Xe cộ lèo tèo. Người ngưòi thất thểu. Phố xá đìu hiu. Nhiều tiệm ăn đóng cửa im ỉm. Ngọn cờ đỏ 

dât dờ bay trên nóc Tòa Đô Chính… 

Một hôm giấy lại tới, báo cho Phương Loan biết tài sản của vợ chồng tên phản động Đại Tá 

Hường bị tịch thu. 

Ba Dũng lại xuất hiện với vẻ ưu tư: 

– Khổ quá. Anh không hiểu tại sao chú nó lại hành động nông nổi như vậy? 

Phương Loan đầm đìa nước mắt: 

– Có lẽ anh ấy sốt ruột muốn ra trại. 

– Anh đã can thiệp rồi. Chỉ vài tuần là kết quả. Cách mạng lúc đầu bận rộn có khi mắc phải sai 

lầm nọ kia nhưng rồi dần dần cải thiện. Anh kể cho em nghe một chuyện nhé. Em sẽ thấy là 

người Bôn-sê-vích các anh trung thành với chủ nghĩa đến mức nào. Đồng chí X… Ủy Viên Ban 

Chấp Hành Trung Ương Đảng, khi được trao trả từ Côn Đảo về đất liền năm 1954 không ai biết 

cả. Đồng chí ấy được đưa xuống làm phu mỏ ở Hòn Gai – Cẩm Phả. Trong năm năm liền, đồng 

chí vẫn công tác như các phu mỏ khác, mà không hề tự xưng minh đã ở tù chung với Bác Tôn ở 

Côn Đảo. Trong một dịp đi kiểm tra, đông chí Tôn Đức Thắng đến Hòn Gai và gặp đồng chi ấy 

đang lui cui cuốc than mặt mày lem luốc. 



Đồng chí Tôn Đức Thắng trở về báo cáo với Ban Bí Thư. Liền sau khi đó, đồng chí được đưa về 

Hà Nội và cất nhắc vào Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng. 

Ba Dũng ngừng lại một chốc và tiếp : 

– Khi vô Đảng người đảng viên đã tuyên thệ suốt đời phấn đấu cho sự nghiệp của Đảng, thì sá 

chi một sự hiểu lầm cỏn con như vậy mà tự hủy hoại đời mình và làm hỏng đời vợ con mình! Em 

sẽ mang tên vợ kẻ phản động suốt đời và tài sản bị tịch thu. Con cái sẽ sống ra sao? 

– Chắc em phải chết theo chồng em quá anh Ba à! 

– Em không nên nói như thế. Còn đời sống các con nữa chứ! 

– Em không còn trí óc để tính toán việc gì nữa hết. 

– Ngôi nhà này và nông trại ở Phước Long sẽ bị tịch thu. Em làm sao sống? 

Phương Loan bừng tỉnh: 

– Anh Ba có cách gì cứu gia đình em không? 

– Trước nhứt là anh phải đi xác nhận chú Hồng là đảng viên cái đã. Nếu việc này kết quả thì tài 

sản của ern khỏi bị tịch thu. 

– Có thể được không anh Ba? 

– Hơi khó vì công văn đã ghi rõ chú ấy chống đối quản giáo lại còn tổ chức vượt ngục và bị bắn 

chết. Có ba nấc thang trong vấn đề này. 

– Nấc thang gì anh Ba? 

– Nấc thứ nhứt là sĩ quan có nợ máu. Việc này anh có thể xác nhận dễ dàng. Nấc thứ hai là vô 

trai học tập chống đối. Anh cũng có thể bào chữa vì chú ấy bị hiểu lầm nên sinh ra bất mãn chớ 

bản chất không phải như thế. Sẽ có Thành Ủy xác nhận cho chú ấy. Nấc thứ ba là vượt ngục, 

anh cũng có thể nại lý do chú ấy muốn về để gặp anh, hoặc chú ấy bị thành phần xấu trong trại 

quyến rủ. Cả ba nấc, anh đều minh oan được hết, nhưng ngặt chú không còn thì lấy ai mà đối 

chất? Cho nên chín mươi phần trăm, việc bào chữa của anh sẽ không đi đến đâu mà chú ấy phải 

nhận lấy tội phản động vượt ngục ghi trong hồ sơ. 

– Vậy anh còn cách nào khác không anh Ba? 

– Chỉ có bước cuối cùng là cứu lấy tài sản khỏi bị tịch thu. 

Phương Loan suy nghĩ một hồi rồi nói: 



– Anh giúp em đi anh Ba. Nếu tài sản mất hết, em làm sao sống nổi! 

Ba Dũng ngập ngừng một chút: 

– Anh đã có cách nhưng không biết có làm được không và nhứt là… em có chịu không? Phải tùy 

điều kiện khách quan lẫn chủ quan. Khách quan là người ta, còn chủ quan là em. 

(Từ lâu Ba Dũng gọi Phương Loan bằng “em” rất ngọt ngào và thân thương). 

Phương Loan hỏi: 

– Người ta là ai? 

– Muốn làm được việc này phải có hai người tức là người đó và em. 

– Người đó là người nào, anh cứ nói rõ cho em nghe, đừng úp mở nữa. Em sốt ruột lắm rồi. 

– Em yêu cầu thì anh nói, nhưng nói ra sợ mất tình anh em! 

– Anh cứ nói đi! 

– Người đó sẽ làm chồng em! Và chỉ có người cách mạng thì mới thay thế được chồng em thôi. 

– Em không chịu đâu! – Phương Loan kêu lên – Em thà chết… Em thà chết! 

– Cái đó tùy em, anh không ép. Nhưng em nên nhớ rằng, em còn hai đứa nhỏ. Chúng cần phải 

sống. Em cần có người bảo vệ em và bảo vệ tài sản của em. Em thì còn trẻ mà tài sản của em 

thì rất lớn lao, theo như chú Hồng nói với anh trước đây. 

Ba Dũng ngưng một chút rồi tiếp: 

– Đó là việc anh mơ ước cho em và mấy đứa nhỏ chớ anh cũng biết trước rằng việc đó không 

thực tế vì kỷ luật Đảng anh rất gắt gao. Đảng viên không được phép cưới vợ Tư Bản và dân Ngụy 

mà em thì lại mang cả hai điều cấm kỵ đó, tức là Tư Bản lẫn Ngụy – thì không một cán bộ nào 

được phép cưới… ủa không đuợc quan hệ tinh cảm. 

– Nói vậy em phải sống góa bụa mãn kiếp – Phương Loan cười mai mỉa – Cảm ơn kỷ luật của 

Đảng anh bảo vệ giùm trinh tiết của đám đàn bà Ngụy chúng em. 

Ba Dũng giả lả: 

– Nói thì nói vậy nhưng để anh đem người đó đến cho em xem và cho người ta xem em. Em có 

đồng ý không? 

– Trước nhứt em phải mãn tang chồng em, rồi sau đó mới tính. Chớ chồng em bị bắn chết máu 

còn chưa khô, lẽ nào em nhắm mắt mà đi tái… giá à? 
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Vẫn trong nhà của Phương Loan. Với Ba Dũng … 

– Anh đã biết trước là người ta không chịu em mà! 

– Thì em có chịu người ta đâu mà nguời ta làm cao! 

– Nhưng anh còn người khác. Anh sẽ mang đến trình diện cho em. 

– Em xin anh để cho em yên tĩnh. Em rối trí lắm rồi! 

– Người đó chịu em chắc em cũng mến người ta. 

– Chắc mấy ông Thành Ủy đến đây chớ gì? 

– Có tuổi Đảng cao thì mới có uy tín đê bảo vệ em qua cơn sóng gió này. Nếu trẻ làm sao có đủ 

quyền hành mà bảo vệ em? Như đồng chí Lê Duẫn mới lấy một bà vợ chỉ 22 tuổi, quơ cả đào hát 

Ngụy đẹp nhứt Sài Gòn. 

– Trẻ già gì em cũng không ham hết anh à. Em bây giờ chỉ mong còn giữ được căn nhà này làm 

kỹ niệm và một ít đất đai ở Long Khánh cho hai đưa nhỏ thi thôi. 

– Khi giữ được thì giải được hết em à! Anh lo được cho em. 

– Xong đâu đấy em sẽ vô chùa hoặc tự vận. 

Ba Dũng be lại gần tỏ vẻ âu yếm: 

– Đời em còn dài. Em còn đẹp… quá… 
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Mười lăm năm sau. 

Vẫn ngôi biệt thự ở Thị Nghè. 

Trên hai cánh cửa sét rỉ hai tấm thiếc đã cũ. Tấm “Coi Chừng Chó Dữ” vẫn còn nguyên. Tấm “Gia 

Đình Tôi Không Chứa Cộng Sản” cũng còn treo song song nhưng đã bị bôi mất hai chữ “Không 

Chứa”. 

Buổi chiều. Khu chợ lèo tèo. Dòng nước đen ngòm chảy qua. Vài tiếng rên rỉ của thú rừng bên 

Sở Thú vọng lại. Xe chạy rậm rật trên đưòng Hồng Thập Tự. 

Một người đàn ông đội chiếc nón tả tơi, quần áo cũ kỹ, dáng điệu, mặt mũi bơ phờ như gã ăn 

mày dùng lại trước cổng biệt thự ngó vào trong. Có tiếng chó sủa. Một cậu bé chạy ra, hỏi qua  



song sắt: 

– Ông tìm ai? 

– Khô… ông…. tôi không tìm ai cả. 

Người đàn ông quay lưng nhưng bỗng trở lại hỏi: 

– Cậu biết ai là chủ nhà này không? 

– Ông này vớ vẩn. Ba tôi chớ còn ai! 

Người đàn ông ấp úng: 

– Xin lỗi cậu – Rồi quay đi, kéo chiếc nón lá rách sụp xuống như muốn giấu mặt, rồi đi thẳng. 

Vừa được ít bước thì một chiếc xe du lịch bóng loáng chạy tới thắng sịt trước cổng. Cậu bé mở 

toác hai cánh cửa. Chiếc xe chạy vào, dừng lại trước thềm. Phương Loan bước ra. Cảnh hạnh 

phúc gia đình Phương Loan ngày xưa, cảnh Đại Tá Hường đưa tên làm công về nhà. Tên làm 

công ở trên lầu. Xưa và nay trộn lẫn vào nhau. Người đàn ông giật mình khi từ trong xe bước lên 

thềm một người có vẻ oai phong ôm chầm lấy Phương Loan. 

Qua vành nón rách, người đàn ông nhìn cảnh âu yếm. Hai cánh đóng sầm làm anh ta tỉnh mộng. 

Anh ta quay mặt cắm cúi đi nhanh về phía cuối chợ. Anh ta tìm một cái quán cóc đối diện với biệt 

thự, ngồi và gọi một ly nước ngọt. Tuy ngồi trong quán, anh ta vẫn để chiếc nón tùm hum trên 

đầu. Anh ta vừa uống từng ngụm nhỏ vừa ngó lén sang mặt tiền ngôi biệt thự . Một hồi lâu, thấy 

không có khách tới, ông ta bèn hỏi bà chủ quán: 

– Ngôi biệt thự của ai mà sang trọng vậy bà chủ? 

– Của ai tôi không biết, nhưng chắc không phải của tôi và của ông. 

– Bà chủ mua mau, bán đắt thì có thể tậu được chứ còn tôi thì chắc hết phương rồi. 

– Ông đi đâu mà coi có vẻ vất vả vậy? 

– Cải tạo về. 

– Bao lâu? 

– Mười lăm cuốn lịch. 

– Vậy chắc ông là thứ cộm của chế độ cũ? 

– Cũng xoàng thôi bà ạ! 



– Cái biệt thự đó là của một ông Đại Tá có quyề thế ngày xưa. – Bà chủ vui miệng nói – Không 

hiểu từ ngày “giải phóng” đi đâu biệt tích không thấy về. 

– Sao bà biết rành vậy? 

– Tôi bán cháo gà ở chợ này từ trẻ tới già mà!… Bà Đại Tá có đi tìm nhưng không gặp. 

– Sao bà biết bà ta có đi tìm? 

– Ai cũng biết hết mà. Có một lúc bả phát điên đi lang thang khắp vùng này. Nhưng không hiểu 

sao… sau đó… lại hết điên rồi lại vẫn lên xe xuống ngựa như trước. 

– Rồi sao nữa hả bà chủ? 

– Thôi thôi… chuyện của người ta, tôi không dám đụng tới. 
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Người đàn ông bỏ đi. 

Hắn tới quán khác lại cũng gọi nước uống và ngồi thừ, nói lải nhải, thầm thì: 

– Giá ta đừng được thả ra có tốt hơn không? 

– Nếu ta không giúp chúng nó thì ta không mất nước, mất nhà như thế này! 

– Nếu có mất cũng không mất một cách nhục nhã như thế này. 

Người đàn ông ôm đầu gục xuống bàn. 

Tròi tối dần. Hắn ngó về phía Thị Nghè xa khuất nhưng hắn vẫn thấy trong đầu người đàn bà ở 

thềm chò đợi chiếc xe vô ngõ. Hắn hoài niệm, nhớ lại hạnh phúc cũ. 

Bỗng một tốp thương binh kéo vào. Một anh cụt tav. một anh cụt chân, một anh méo miệng, một 

anh mù. Họ là ban âm nhạc “Tình Thương” gồm những “anh hùng” đi làm nghĩa vụ quốc tế ở Cao 

Miên về từ lâu không được nhà nước xét sổ thương binh. 

Họ bày dụng cụ ra trước cửa quán. Kèn, đàn ghi ta, trống, ống sáo. Và bắt đầu biểu diễn. Anh 

cụt chân chống nạng chơi ghi ta, bắt đầu giới thiệu: 

– Thưa bà con cô bác, ban nhạc “Tình Thưong” chúng tôi xin phục vụ bà con bằng những tác 

phẩm do chính chúng tôi sáng tác. Lấy chất liệu từ cuộc sống của chúng tôi. Xin bà con cô bác 

dư ăn dư để bố thí cho chúng tôi chút ít “tình thương” sống lây lất qua ngày. Rồi anh ta cất giọng: 

Cuộc sống miền Nam, cuộc sống đọa đày 

Người như ngựa cỡi với trâu cày. 



Ngày chan nước mắt cơm hai bữa 

Biết thở than với ai. 

Em tôi thì vùi xác biển Đông . 

Mẹ tôi bắt ép phải lấy chồng. 

Vì cha cải tạo thân tù tội bặt vô âm tín. 

Tôi thì khập khễnh lấy nạng chống đỡ non sông. 

Người đàn ông đang ngồi bỗng bước vụt ra xem. Ông ta nhận ra người ca sĩ. Ông suýt kêu lên, 

nhưng ông dừng lại, nghẹn ngào. Người ca sĩ chuyển từ cung từ trưởng ra thứ nghe vô cùng ai 

oán: 

Đau chín tâm can 

Giấc ngủ mơ màng 

Tiếng súng bên tai, tiếng súng 

Còn vang, 

Ai xui chi cảnh bẽ bàng… 

Bỗng một chuyến xe đỗ lại ở lề đường. Một người đàn bà phương phi bệ vệ bước xuống xe rẽ 

đám đông hấp tấp bước vào. Bà đứng ngây ra rồi ré lên: 

– Con. Xuân! – RồiI ôm lấy người thương binh – Vậy sao người ta nói con được đi học ở Liên Xô 

còn con Yến đi học ở Đông Đức? 

Rồi bà bất thần quay sang người đàn ông. Ông ta định né mặt nhưng không kịp. Bà ta lại gào lên: 

– Ông!… Anh! Và ôm chầm lấy ông ta nghẹn ngào 

– Sao người ta nói anh vượt ngục?… 

Người đàn ông thấy lại cảnh Đại Tá Hường chở tên làm công về chứa trong nhà, cảnh hứa với 

vợ sẽ làm Đại Tướng, cảnh Hường được kết nạp Đảng, cảnh Ba Dũng hứa hẹn với Phương Loan. 

Và tấm bảng “Coi Chừng Chó Dữ” trước cổng nhà. Cái đầu thú bỗng hóa ra con chó thật, nhe 

răng thè lưỡi gớm ghiếc. 

Người đàn bà kêu lên: 

– Mình đã chứa chó dữ trong nhà! Hu hu… 

Người đàn ông: 

– Không phải chó thường mà là chó sói. 

Tiếng hát đau thương trở lại, dội lên làm nền lẫn trong tiếng sinh hoạt đêm và tiếng thú kêu từ Sở  
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(Lê Thy đánh máy lại từ tập “TRUYỆN 12 CON GIÁP” của Xuân Tước và Xuân Vũ) 

Trích: LỜI MỞ ĐẦU của tập “TRUYỆN 12 CON GIÁP” 

Sáng kiến kết hợp thành tập “TRUYỆN 12 CON GIÁP” này là của nhà văn Xuân Vũ. 12 con Giáp 

gồm có: 

1. Tý cầm tinh con Chuột, 

2. Sửu cầm tinh con Trâu, 

3. Dần cầm tinh con Cọp, 

4. Mẹo cầm tinh con Mèo, 

5. Thìn cầm tinh con Rồng, 

6. Tỵ cầm tinh con Rắn, 

7. Ngọ cầm rinh con Ngựa, 

8. Mùi cầm tinh con Dê, 

9. Thân cầm tinh con Khỉ, 

10. Dậu cầm tinh con Gà, 

11. Tuất cầm tinh con Chó 

12. và Hợi cầm tinh con Heo… 

Theo thông lệ từ Việt Nam, mỗi năm cứ đến ngày Tết, thì các báo ra số Xuân, mỗi năm liên hệ 

đến một con Giáp. Người Việt Nam theo truyền thống Trung Hoa, kết hợp Thập Can với Thập Nhị 

Chi (12 con Giáp). Thập Can là Giáp, Ất, Bính, Đinh, Mậu, Kỷ, Canh, Tân, Nhâm, Quý. 

Hai Can Giáp, Ất là số 1, số 2 là 2 số tốt. Hai Can chót là Nhâm, Quý cũng là 2 số tốt. Con trai 

sinh Can Giáp, con gái sinh Can Ât là tốt nhất. Nam Nhâm, Nữ Quý, con trai Can Nhâm, con gái 

Can Quý thì có một đời sống bảo đảm tốt đẹp. 

Người đời cũng đặt những câu vè nói về các tuổi và con vật cầm tinh, như: 

– Tuổi Thân con khỉ ăn bần, 

Chuyền qua, chuyền lại, té ùm xuống sông. 



– Tuổi Tuất là con chó cò, 

Nằm khoanh trong lò, mặt mủi lọ lem. 

Tính về Hên và Xui thi người ta dẫn ra: “Thân, Tý, Thìn, tam hạp”, “Dần, Thân, Tỵ, Hợi, tứ 

hành xung”. Gả cưới mà gặp số Hên thì đẹp đôi, bị tuổi xung khắc thì rất xấu. 

Từ nhiều năm qua, Xuân Vũ và Xuân Tước mỗi năm viết 1, 2 bài liên hệ đến con vật cầm tinh 

năm đó. Nay xin kết hợp lại để tặng bạn đọc đọc chơi vào lúc rỗi rảnh. Các truyện này tuyệt đối 

không phải là những bài sưu tầm về một con vật, mà là những truyện ngắn liên quan đến con vật, 

như “Chuột sa hủ nếp”, “Con mèo mun”, hay “Nằm chuồng heo”, v.v… 

Sách này có đăng ký bản quyền tại Thư Viện Quốc Hội Hoa Kỳ (Library of Congress of the United 

States). Kính mong các báo xin phép hai tác giả trước khi chọn đăng. 

Nay nhà văn Xuân Vũ đã mất ngày 1-1-2004. Các mối giao tiếp về bản quyền xin trực tiếp thương 

lượng với nhà văn Xuân Tước (do Nhà Xuất Bản Thằng Mõ làm trung gian). 

Kính mong các thân hữu chú ý. 

Ngày Rằm Tháng Giêng năm Giáp Thân (2004) 

Xuân Vũ Xuân Tước 

   

Nhà văn, nhà thơ vàng (Golden Poet), nhà giáo Xuân Tước lả thầy dạy tôi tứ tuổi thiếu niên đến 

già 1946-2001. 

Tôi được thân phụ giáo huấn theo Khổng Học nên tôi không bao giờ quên cái luân lý Quân Sư 

Phụ – Vua, Thầy rồi mới đến Cha. Ngay như Vua là bậc chí tôn, Thiên Tử củng còn có Thầy – 

Quân Sư – nữa là người thường. Dân gian Việt Nam có câu: 

“Không thầy đố mầy làm nên” 

Thầy Xuân Tước dạy tôi chính trị và văn học tứ khi nước ta mới đứng lên phất cờ Độc Lập. Ngoài 

công ơn của thầy dạy dỗ, nhà thơ Xuân Tước còn có tình thân với cậu ruột tôi là ông Nguyễn Duy 

Hưng. 

Do những yếu tố văn hóa và gia đình ẩy mà tôi đi vào con đường Văn Nghệ từ năm 1947 khởi 

đầu bằng nghề Phóng Viên Mặt Trận năm 1947 ở Nam Bộ. 

Việc xuất bản quyển sách này là một sự tình cờ, do đời sống ở thôn quê của tôi, và do sự gặp lại 

của tôi và người thầy cũ trên mặt báo. Tôi hết sức ngạc nhiên khi đọc truyện “Con Rắn Vú 

Nàng” không biết nhả văn nào đã hiểu nông thôn miền Nam một cách tường tận như cụ Ngô Tất 



Tố ở miền Bắc vậy? Té ra là nhà văn Xuân Tước, người đã dạy tôi trước kia khi ông lấy bút hiệu 

là Tâm Điền. 

Vậy việc in những truyện 12 Con Giáp này chung một tập với nhà văn Xuân Tước là một hạnh 

ngộ của tôi đối với vị thầy cũ. Thầy đã trên 80 còn trò củng đã trên 70 (Xuân Vú). Âu cũng là 

chuyện hi hữu trên đời. 

- Xuân Vũ - 

 

 


