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 ‘’ Quên tên tác giả ‘’  
Ngày xa xưa ấy , Trong thời gian nằm điều trị tại quân y viện dã chiến 
Tam Kỳ , tình cờ đọc được mấy câu thơ , không biết của ai đó viết lên 
vách tường như sau :  
 
Sông Đồng Nai chảy qua bãi cát ,  
Bưởi Biên hoà vị ngọt mùi thanh ,  
Bao năm khói lửa chiến tranh ,  
Cô em xứ bưởi bỏ anh theo chồng .  
 
Tại miền Đông Nam phần, có làng Bến Cá là địa danh văn hóa của 
vùng đất được người Việt định cư khá sớm, nay thuộc xã Tân Bình, 
huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. Tên Bến Cá có từ bao giờ thật khó 
mà khảo chứng, nhưng khi nhắc đến địa danh này, mọi người đều hiểu 
nó đồng nghĩa với vùng Tân Triều, một nơi nổi tiếng về bưởi Biên 
Hòa. Báo Đồng Nai ghi nhận toàn cảnh về vùng đất này như sau. 
 
 Từ thế kỷ XIX, địa danh Bến Cá là huyện lỵ huyện Phước Chánh, 
tỉnh Biên Hòa khi hàng loạt các tên của chợ, phố, cầu gắn liền với nó. 
Sách "Đại Nam nhất thống chí" cho biết: chợ Bình Thảo, thôn Bình 
Thảo, huyện Phước Chánh có tên nữa là chợ Ngự Tân - tức Bến Cá, 
người buôn tấp nập, đường thủy, đường bộ giao thông,  hàng ngoài và 
thổ sản, giang vị sơn hào không thiếu thứ gì, là một chợ lớn ở miền 
núi.  



Vùng Tân Bình còn dấu vết của một con rạch mang tên Bến Cá, được 
sử sách chép rằng: do lụt lội vào năm 1774 làm xói lở, cù lao Ngô và 
cù lao Tân Triều chia làm hai, ở giữa là con sông nhỏ, nước cạn và 
hẹp, nước sông nhỏ chảy ngược ra sông lớn không theo tiết. Người 
dân địa phương có câu ca dao : 
 "Nước sông trong sao lại chảy hoài.  
Thương người đáo xứ lạc loài tới đây..." để giải thích hiện tượng này.  
 
Ở Bến Cá đã phát giác một số di vật cổ bằng đá của người tiền sử 
nhưng là những phát hiện ngẫu nhiên, lẻ tẻ chưa thể chứng minh đây 
là vùng đất con người cổ đã sinh sống. Có chăng, ở đây có sự liên hệ 
với di chỉ thời đại đồ đá ở vùng Đại An cách khoảng mấy cây số về 
hướng Bắc. Bến Cá xưa, Tân Bình nay là địa phận có nhiều đình chùa. 
Hầu hết các đình ở đây đều có sắc phong nhưng qua thời gian, một số 
không còn lưu giữ được.  
 
Đình Thần làng Bình Ý còn giữ được sắc phong thời Vua Tự Đức và 
một số châu bản liên quan đến việc đo đạc ruộng đất thời Vua Minh- 
Mạng. Lễ hội Kỳ yên là lễ lớn, ở các đình - một nét sinh hoạt văn hóa 
của người dân địa phương.  
 
Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng: Bến Cá là một trung tâm Phật giáo 
của Nam bộ với sự hiện diện của chùa Kim Cang và bảo tháp Tổ sư 
Nguyên Thiều dòng Lâm Tế đời thứ 38. Bên cạnh đạo Phật, đạo Công 
giáo cũng được truyền bá vào đây khá sớm. Họ đạo Tân Triều là một 
trong những họ đạo được hình thành sớm ở miền Đông Nam bộ.  
 
Cũng theo báo Đồng Nai, Bến Cá nổi danh về bưởi Tân Triều với 
nhiều loại như: bưởi đường, bưởi thanh, bưởi cam, bưởi ổi, bưởi long, 
bưởi xiêm... Đất Tân Triều màu mỡ phù sa, nguồn nước dồi dào nên 
thích hợp với cây bưởi phát triển nhanh, sản lượng cao, chất lượng 
tuyệt hảo.  
 
Vào mùa thu hoạch, vườn bưởi cây trái xum xuê, trái vàng rực trên 
cành, oằn nặng dưới tàng cây, sà trên mặt đất, đong đưa trong gió. 
Nhiều vườn bưởi trở thành địa điểm quen thuộc của du khách đến 
thăm. Hiện nay, phần lớn diện tích làng Bến Cá và các vùng phụ cận 
được quy hoạch phát triển cho giống bưởi.Người dân Bến Cá rất say 



mê với công việc và có lòng hiếu khách, chân tình. Đến nơi đây, con 
người như hòa trong hương đồng cỏ nội, chốn quê yên lành, thưởng 
thức hương bưởi danh tiếng một vùng Trong đời người , ít ra chúng ta 
ai cũng như ai , đều trải qua những năm tháng tuổi thơ ấu , nơi một 
thôn làng xa xôi nào đó , ngoại trừ những ai sinh ra từ giữa kinh thành 
, còn lại đại đa số đểu sinh trưởng ở thôn quê .  
Đất nước Việt nam trải dài hơn Ba ngàn Hai Trăm Cây Số , Trên giải 
đất ấy , có nhiều làng mạc san sát nối tiếp nhau chạy dài từ Ải Nam 
Quan Tới Mũi Cà Mau .Đất nước có nhiều làng mạc , nhiều sông ngòi 
, kênh lạch , những dòng sông , ngọn suối bao quanh các ngôi làng , 
Ngày xa xưa khi tiến về phương Nam để mở rộng bờ cõi , Tiền nhân 
chúng ta đã thông minh khi chọn lựa địa thế để tạo dựng nên làng mạc 
, là nơi sinh sống , nơi chốn mà chúng ta sinh ra và lớn lên ,Trong tâm 
tình cuả mội người dân Việt Nam , dù Nam hay dù Trung , dù Bắc 
phần Việt Nam , trong mỗi chúng ta ai ai , cũng đều có dòng sông 
ngọn suối . 
Ngoài dòng sông , ngọn suối , mỗi ngôi làng lại có Đình Thần , ngoài 
Đình thần , lại còn có các ngôi Miễu thờ thần thờ thánh . Những đặc 
điểm ấy nói lên cái nền văn hoá truyền thống lâu đời của toàn thễ dân 
tộc Việt Nam . Bởi thế Danh Tính của Diễn đàn nầy là : DÒNG 
SÔNG TUỔI ẤU THƠ . 
 Nhớ lại Ca dao Tục ngữ đã viết : 
 Xa Quê Ta nhớ Quê Nghèo , 
 Nhớ canh Rau Muống , nhớ Cà Dấm Tương .  
 

 
 
Hồi ký là một chuỗi dài những sự kiện , qua nhiều năm tháng , từ quá 
khứ xa xôi .Ngày xưa tôi chưa biết hết , ngày nay tôi sẽ không nhớ hết 



được , những gì đã đến , những gì đã qua . Bởi thế nên người ta 
thường viết nhật ký , nhật ký nghĩa là ghi những sự việc xảy ra trong 
đời sống hằng ngày cuả một cá nhân , cho dù những sự việc đó , 
những sự kiện đó chẳng có gì quan trọng , dù cho những sự việc đó 
chỉ là công việc vặt vảnh , thường ngày mà người ta vẫn thường làm .  
 
Ngày xưa đó khi tôi lớn lên bên dòng Sông Đồng Nai hiền hòa, với 
dòng nước chảy lặng lờ . Tôi không nhớ rõ cho lắm , về miền quê của 
tôi , nơi tôi sinh ra và lớn lên , có thể một phần là vì tôi sinh ra ở bệnh 
viện Biên- hoà, thuở đó trung tâm thành phố chỉ có mỗi một bệnh viện 
duy nhất , vài hôm sau đó , bà mẫu thân mới mang tôi về quê ,  
Lúc đó tôi còn nhỏ quá , về sau nghe bà thân kể lại , khi mới chỉ có 
chưa đầy tuổi thôi nôi , thằng tôi lại theo mẹ về Sài Gòn , Từ lúc ấy tôi 
lớn lên ngay trong lòng thành phố Sài Gòn , Rồi theo học Tiễu-học 
Chí-Hòa , tôi còn nhớ ngôi trường rộng lớn , quét vôi màu đỏ , lợp 
ngói . Sau nầy đổi tên thành Tiễu-Học Chí Hòa , Bởi thế nên Sài Gòn 
trở nên nơi chốn thân quen , hơn Biên Hòa là nơi chôn nhao cắt rún .  
 
Tôi được má tôi mang về làng , nơi chốn sinh quán của tôi cùng gia 
đình , cái làng quê hẻo lánh nghèo khổ , vì theo tôi biết được, đây là 
một trong những ngôi làng đầu tiên ( thời kỳ di dân lập ấp từ thời 
Công Chúa Ngọc Vạn ) kết hôn với vị Vua xứ Cao Miên , và công 
chúa , đã xin nhà Vua Cao miên , cho phép dân xứ bà ở miền ngoài từ 
phương bắc xa xôi ; được hoàng gia Cao miên cho phép di cư vào lập 
làng xóm nơi đây , một ngôi làng mà trong Sấm Ký đã đề cập đến qua 
câu : 
 
Hoả Thôn Đa Khuyển Phệ  
Mục Giả Dục Nhân Canh  
Phú Quý Hồng Trần Mộng  
Anh Hùng Vương Kiếm Bích  
Manh Cổ Đổ Thái Bình ,  
 
Người viết không cố ý dịch giải hay luận giải sấm ký ở đây , mà chỉ 
viết thoáng qua, vì những ý tưởng xuất hiện khi viết những trang , 
những gìòng Hồi Ký nầy ; nơi sinh quán cuả tôi vốn chỉ là ngôi làng 
nghèo khổ, phân lớn là thành phân di dân , từ phương bắc vào lập 
nghiệp , từ khởi thuỷ ( khởi thuỷ là bắt đầu ) chử thuỷ là đầu , chung 



là cuối cùng . Trong làng chỉ có ba Họ, đó là họ Lê ( họ nhà tôi ) họ 
Mai và họ Phạm ; họ Mai là người cùng làng trước khi di cư vào đây , 
và họ Phạm là chổ Thông Gia với Họ Lê , theo lời kể chuyện cuả ba 
tôi Như vậy theo tôi hiểu , tổ tiên là viên quan của Triều Đình đã đưa 
số di dân đầu tiên vào định cư lập nghiệp nơi đây , dưới thời Công 
Chúa Ngọc Vạn  
 
Ba tôi chưa từng kể chuyện đời ông và việc làm của ông cho chúng tôi 
nghe bao giờ , Nhưng tôi nhận biết ông rất uyên bác , Nhưng có lẽ do 
sinh bất phùng thời , nên ông lận đận từ khi tham chính , từ năm tháng 
xa xưa ông đã là công chức cao cấp , trong những chính phủ đầu tiên , 
được thành lập trước khi nước VN được Pháp trao trả lại Độc Lập , tôi 
chỉ nhớ lờ mờ trong ký ức , đã có nhửng bữa cơm do ba tôi khoản đãi 
cho một số khách mời , hình như là những nhân vật tai mắt , giử chức 
vụ quan trọng thời đó . 
 
Năm tháng đó, hình như tôi chỉ được 3 hay 4 tuổi gì đó . Trở lại 
chuyện về ngôi làng cuả tôi , ngôi làng nghèo , phần nhiều làm ruông , 
phân còn lại buôn bán , và một số gốc Quang Ngãi , làm nghề sản xuất 
nồi niêu , bằng đất nung , nên gọi là Xóm Lò Nồi , tôi có đọc được ở 
những trang viết về làng tôi cuả nhà văn Thái Thụy Vy ở Mỹ , ông 
viết về Biên hoà rât hay , Biên hoà ngày xưa được mệnh danh là  
 
CHỐN ĐỊA LINH NHÂN KIỆT  
 
 

 
 



Ngày ba tôi tốt nghiệp ( thời kỳ đệ nhất và đệ nhị Cộng Hoà gọi là 
Cao Đẳng Hành Chánh ) , Những người được đào tạo xuất thân từ 
ngôi trường nầy sẻ nhận chức trách , Điều Hành Quản Trị , phụ tá cho 
các vị Tỉnh Trưởng thời đó, thường là Phó Tỉnh Trưởng Hành Chánh 
và Nội An , Ngày tháng ba tôi còn tùng sự trong chính phủ, tôi còn 
nhỏ lắm , nên không biết hết được chức vụ cuả ông , đồng thời , điều 
mà đời xưa gọi là công đức cuả ông để lại cho đời , tôi củng không 
biết hết, Vào năm 1946 , ông được đề cử Đại diện trí thức Thành Phố 
Sài Gòn , đúng ra triệu tập để tổ chưc Biểu tình tại Sài Gòn .  
 
Cuộc biễu tình đòi Pháp trả độc lập cho Việt Nam . cùng thời với luật 
Sư Nguyễn Hữu Thọ . Sau đó vì biện hộ cho ba tôi , nên bị người 
Pháp họ nghi ngờ có thông đồng , nên sau đó ít lâu , luật sư Nguyễn 
Hữu Thọ ,cũng bị tống giam vào khámCatinat cùng với ba tôi .bị nh à 
cầm quyền Pháp bắt bỏ tù Hình như tôi đi hơi xa , Năm 1952 khi còn 
làm viêc tại Bộ Y Tế Nam Việt , ba tôi được cử giữ trách nhiệm Chủ 
tịch Hồng Thập Tự ( la croix Rouge ) Việt Nam , đứng ra để tổ chức 
hội nghị quốc tế , có 51 quốc gia họp Hội Nghị , ngày đó tôi còn nhớ 
sau buổi hội nghị ông đem về nhà rất nhiều cờ xí cua các quốc gia 
tham dự hội nghị . Nhằm huy động cứu trợ Nạn Lụt , Năm Nhâm Thìn 
1952 , lúc ây nước sông Đồng nai dâng lên cao đến nóc chợ Biên Hòa 
, ba tôi đã đệ trình Bộ Trưởng y tế , cứu trợ tỉnh Biên Hoà khẫn cấp 
bằng Phì cơ , vì lộ trình giao thông bị cắt đứt ngang Biên Hòa , nên 
Chính Phủ sử dụng phương tiện phi cơ để tiếp tế cho các vùng bị lụt 
lội .  
 
Sau khi phi cơ đáp xuống phi trường Biên Hòa , lại phải dùng xuồng 
ba lá , vận chuyển phẩm vật đến cho đồng bào tận các địa phương xa 
xôi .Những năm tháng mới sinh ra , má tôi mang tôi từ bệnh viện Biên 
Hoà về làng Tân Lại , sau nầy là Tân Thành , ngôi làng mang tên Tân 
lại, thực ra là Lân lại , Lân là một con thú Kỳ Lân , một trong Bốn con 
thú nổi tiếng , Trong khoa Phong Thủy Địa Lý gọi là Tứ Linh , trong 
văn học và lịch sử , long là con Rồng , Lận là Kỳ Lân , Quy là Rùa, tôi 
sẽ giải thích vì sao ruà là linh vật , Phụng là chim Phượng hoàng, ngày 
trước là chim Đại Bàng , một loại chim lớn nhất trong các loại chim 
Từ Lân lại lâu ngày đọc trài trại ra thành tân lại . 
 



Sau nầy Tân lại , được sửa đổi thành Tân thành , và Tân Bửu , dưới 
thời cộng sản , Sau này đổi thành ra Bửu long , cho đến hiện nay , Bửu 
Long là vùng núi , hiện nay được xây cất thêm văn miếu Trấn Biên . 
Văn miếu Trấn Biên , chính là đền thờ ông Trần Thượng Xuyên , Lễ 
Kỳ Yên (cầu an) còn gọi là lễ vía thần được tổ chức tại các thời điểm 
khác nhau trong một năm. Nghi lễ của lễ Kỳ Yên cũng giống như nghi 
thức của lễ cúng Đình thần Nam Bộ bao gồm: lễ cúng Tiền hiền, Hậu 
hiền, lễ rước thần, lễ dâng vật cúng thần và lễ tống ôn. Ba năm một 
lần có tổ chức hát bội, múa. Tại đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, lễ Kỳ Yên 
được tổ chức vào các ngày 26/6 và 11/11 âm lịch. Tại đình An Hòa, lễ 
Kỳ Yên được tổ chức vào ngày 15 và 16 tháng 8 âm lịch. Ngoài phần 
lễ còn có hội đua thuyền, xô giàn thí thực. Đến giờ ngọ, giàn được xô 
ra cho mọi người cùng tranh lấy đồ cúng như là sự ban phát của thần 
linh. Đền thờ danh tướng Nguyễn Tri Phương, lễ Kỳ Yên được tồ 
chức vào ngày 16 và 17 tháng 10 âm lịch. Đình Tân Lân thờ Trấn 
Biên đô đốc Trấn Thượng Xuyên, tổ chức lễ Kỳ Yên vào ngày 23 
tháng 11 âm lịch. Bản thân tôi sinh ra , vô tình cũng đã chiu ít nhiều 
ảnh hưởng của phong thổ đía lý nơi sinh quán , trong ký ức cuả tôi chỉ 
lờ mờ một ít , vì khi mới sinh ra tôi được có ít lâu , má tôi phải theo ba 
tôi dời nơi cư ngụ về vùng Bà Chiểu Gia Định , vì lý do việc làm của 
ba tôi ; và tôi đả trưởng thành nơi Thành phố Sài Gòn , sau đó khi ba 
tôi nhận trách nhiệm làm việc trở lại cho chính phủ sau năm 1947 , gia 
đình tôi về khu cư xá Hoà Hưng , ngày trước thời Pháp gọi là khu cư 
xá cao cấp , sau nầy chỉ gọi là cư xá Công Chức, và từ nơi đó, tôi theo 
học tại Tiểu học Chí Hoà ,  
 
Hiện nay là trường tiểu học Chí Hòa , trên con đường vào khám lớn 
chí hoà , sau nầy gọi là Trung Tâm cải huấn Chí Hoà, đến năm tôi học 
hết lớp tư, ( vì ngày xưa ấy , tôi học hành quá xuất sắc , nên mổi năm 
đêu ở lại và tôi phải mất đến 4 năm , cho hai lớp , khi về vùng Cầu 
Bông Đa Kao , xóm hẻm trại cưa Hồng hoa, ngày nay , khi về thăm 
xóm cũ, thì trại cưa ngày xưa đã biến mất , các khu nhà ổ chuột năm 
xua trên bờ sông Cầu Bông cũng đã biến mất theo thời gian và xáo 
trộn cuả thành phố Sài Gòn , từ vùng Gia Định , ngày đó là đường Lê 
Văn Duyệt ,( GĐ ) khác với con đường Lê Văn Duyệt Sài Gòn, Hiện 
nay là đường Đinh Tiên Hoàng .Gia đình anh chị em tụi tôi có tám 
người . Theo như cách thức sắp xếp của người miền nam năm xưa . 
Người con đầu tiên phải tránh , không được gọi là Cã , mà phải gọi là 



thứ Hai . Do quy định của Triều Nguyễn , thành thữ nên bà chị lớn là 
chị Hai . Đến tôi là con trai thứ Chín . Sau khi thôi việc , ba tôi trả lại 
nhà cho chính phủ , và tụi tôi dời về vùng Đất Hộ ( chữ Hộ ở đây có 
nghĩa là '' khai thác lâm sản '' ) Cầu Bông Đao Kao ; vì dời nơi cư trú , 
nên phải xin dời trường học về Bà Chiễu , ''Gia Định '' ngày nay là 
quận Bình Thạnh  
Tôi được theo học tại trường Nam tiểu học, ngày đó tỉnh lỵ Gia Định, 
chỉ có hai trường tiểu học, trường nam nằm trên góc đường Lê quang 
Định và đường Bạch Đằng , trường nữ Tiễu Học nằm trên đường Chi 
Lăng bên cạnh Trường '' Vẽ '' Mỹ Thuật ''xéo góc với Bệnh Viện 
Nguyễn Văn Học , từ năm 1957 , đến năm 1959 ; tôi theo học trung 
học Hồ ngọc Cẩn đến năm 1964 , Đến đây cuộc đời tôi trải qua nhiều 
chuyễn biến và sóng gió .  
 
TRƯỠNG THÀNH TRONG KHÓI LỬA  

 
 
Từ năm 64 tôi đã chọn con đường binh nghiệp, vì chán cuộc sống dân 
sự , và không muốn đi học nữa , Đơn vị quân đội đầu tiên đó là binh 
chủng mũ xanh , Lực Lượng Đặc Biệt , Spéciale Force , còn được gọi 
là Béret vert ( VN ngày nay gọi là lính mũ xanh ) một trong những 
binh chủng thiện chiến ,Đơn vị đồn trú tại Tân Phú Huyện Sử , thuộc 
Quận Thới Bình , Cà Mau  
Trại Lực Lượng Đặc Biệt Tân Phú do toán A-23 gồm 12 quân nhân 
Mũ Xanh thuộc liên đoàn 5 LLĐB/HK xây dựng và làm cố vấn cho 
một toán A LLĐB Việt Nam. Trại LLĐB này được xây dựng năm 
1963 trên một trại lính cũ do người Pháp để lại, trong tỉnh An Xuyên, 
dưới vùng 4 chiến thuật. Toán A-23 LLĐB dưới quyền chỉ huy của 
đại úy Humberto “Rocky” R. Versace, toán phó là trung úy Jame N. 
Rowe, một sĩ quan chuyên nghiệp tốt nghiệp trường võ bị West Point 
Hoa Kỳ.  
 



 
 

 
 
Vì là một trong những trại LLĐB được thành lập sớm trên đồng bằng 
Cửu Long, các quân nhân Mũ Xanh Hoa Kỳ, Việt Nam, cùng với lực 
lượng Dân Sự Chiến Đấu, do họ tuyển mộ, huấn luyện, trang bị phải 
chiến đấu hàng ngày để sống còn, trong khoảng thời gian từ giữa 
tháng Bẩy cho đến tháng Mười Hai năm 1963. Khu vực trách nhiệm 
của trại LLĐB Tân Phú nằm trong vùng kiểm soát của địch, và chịu 
áp lực rất nặng nề.  
 
Trong lịch sử của trại LLĐB Tân Phú, có ghi lại một biến cố “chấn 
động” trong binh chủng LLĐB Hoa Kỳ và Việt Nam. Đó là trận phục 
kích của một tiểu đoàn “Chủ Lực Miền” VC xẩy ra ngày 29 tháng 
Mười năm 1963.  
 
Dựa theo tin tình báo cho biết, một đơn vị địch không rõ quân số đang 
hiện diện gần khu vực Le Coeur, ban chỉ huy trại LLĐB Tân Phú vội 
vã tổ chức một cuộc hành quân “Búa Đe”. Theo kế hoạch hành quân, 
một đại đội DSCĐ sẽ lùa địch quân đến vị trí một đại đội DSCĐ khác 
đang nằm phục kích và chờ đợi. Không ngờ VC cũng có một kế hoạch 
phục kích đơn vị xuất phát từ trại LLĐB Tân Phú. Họ tổ chức, bố trí 
sẵn những ổ súng đại liên, súng cối để tiêu diệt đơn vị DSCĐ của trại. 
 
 Ngoài ra, địch quân còn tìm cách phá sóng truyền tin, để đơn vị bị 
phục kích không thể gọi súng cối từ trong trại LLĐB, cũng như đơn vị 
Pháo Binh 155 ly trong căn cứ Thới Bình yểm trợ. Không liên lạc 
được, nên Không Quân cũng không vào yểm trợ cho quân bạn đang bị 
vây khốn Trong một quyển sách viết về trận phục kích này, tác giả 



Leigh Wade nói rằng, đơn vị DSCĐ bị giết khoảng 60 người, một con 
số tương tự DSCĐ bị thương. Những DSCĐ bị địch bắt, bị trói tay, 
nằm xấp thành hàng dài và bị bắn vào đầu.  
 
Trong số quân nhân Mũ Xanh Hoa Kỳ bị bắt sống gồm có: đại úy 
Humberto “Rocky” R. Versace trưởng toán A-23 LLĐB, trung úy 
James “Nick” N. Rowe toán phó, trung sĩ nhất y tá Dan Pitzer. Cả ba 
người đều bị thương, được VC tha chết vì chúng muốn bắt sống quân 
nhân LLĐB Hoa Kỳ để tuyên truyền. Họ bị đưa vào mật khu trong 
rừng U Minh. Mỗi người bị biệt giam trong “cũi tre”, và bị cùm chân.  
 
Đó là chuyện của năm 1963 , qua ngày 20 / 04 / 1964 , Tôi còn nhớ , 
khi đơn vị tôi được điều động đến giãi vây cho tỉnh lỵ Chương Thiện , 
lại bị địch phục Kích , khiến đơn vị tỗn thất nặng , gần một đại đội .  
 
                              NHỚ VỀ TRƯỜNG CŨ  
 

 
                                                                                                                                                  
 
 Mỗi lần nhớ đến Trường cũ, tôi lại nhớ đến một bài thơ của một Cựu 
học sinh Hồ Ngọc Cẩn; hẳn nhiên, nội dung bài thơ này là “Nhớ về 
Trường cũ”. Bài thơ không để tựa, chỉ ghi là “Thơ Huy Dũng “, lần 
đầu được in trên Báo Xuân Hồ Ngọc Cẩn khoảng từ năm 1968-1970. 
Dĩ nhiên, đối với tôi: Bài thơ hay  
 
Đến lúc làm Trưởng khối báo chí, tôi đã đem in lại một lần nữa trên 
báo Xuân HNC 71-72 (mà không có sự đồng ý của tác giả). Và cho 
đến bây giờ những gì tôi biết về tác giả cũng chỉ là : Huy Dũng. Tên 
thật hay bút hiệu ? Anh đã học ở HNC năm nào ? Ra trường năm nào 



? dò hỏi nhiều người cũng chưa có kết quả. Chỉ có một điều đoán 
được : bài thơ đã được đăng báo từ khoảng 68-70, vậy Anh đã ra 
trường trước đó nữa. Bây giờ một lần nữa, xin chép lại bài thơ, gửi tới 
Bản tin HNC với mong muốn :  
1/- Những ai biết gì về Huy Dũng cũng như về bài thơ mà tôi chép lại 
(chắc chắn sẽ có phần thiếu sót) xin bổ sung dùm, rất cảm ơn.  
2/- Xin mượn bài thơ để ít nhiều nói lên tấm lòng của tôi đối với tất cả 
những ai, những gì ở Trường xưa .( ** )Tạ Văn Quang HNC – 72  
(**) Dù biết rằng đó biến cố lịch sử, một phần nội dung bài thơ đã 
không còn phù hợp, vì không còn các em quần xanh áo trắng đến 
trường.  
 
THƠ HUY DŨNG  
 
Chắc hắn bây giờ Thầy đã già,  
Tóc đã phải màu, tay run đường thước kẻ,  
Chắc hẳn là sân trường… vẫn đầy dấu chân chim  
Từ ngày Chú Nhật đến sáng thứ hai,  
 
Chắc hẳn là nắng hạ vẫn nở đầy và tháng hè đã cũ;  
Và các em, vẫn mới nguyên như buổi tựu trường.  
Chắc hắn bây giờ Cô không còn trẻ,  
môi không còn hồng, tóc không còn đen,  
 
Chắc hẳn là nụ cười vẫn nhẹ,  
vẫn nhớ tên học trò từng thằng âu yếm ;  
Chắc hẳn là gió vẫn xôn xao  
Mái trường những ngày mưa lạnh;  
 
Và các em vẫn quần xanh áo trắng đến trường  
Chắc hẳn thằng Tâm P2 bây giờ cỏ đã xanh màu;  
Làm sao nó có thể trở về ngông ngênh giữa sân trường cũ  
Làm sao có thể qua từng lớp học, 
 
Nhớ từng chỗ ngồi, đếm từng viên gạch,  
 
Gọi tên bạn bè từng đứa thân yêu;  
Để thì thầm cho nhau nghe  



Đạn thù đã dừng lại ở nơi nào trên thân thể,  
Và phấn trắng bảng đen, chắc cũng rũ rượi buồn  
 
Chắc hẳn là nhiều tháng năm rồi sẽ qua đi,  
Sân trường cũng sẽ bơ vơ những ngày mùa hạ,  
Các em sẽ lớn lên cùng với nỗi buồn bảng đen phần trắng,  
Sẽ nhớ vô cùng chân  chim buổi sáng, 
 Nắng lạ buổi chiều.  
 
Sau thời gian tham gia vào lực Lượng Đặc Biệt , năm đó má tôi lại 
đến khiếu nại với Chỉ Huy Trưởng C 4 LLĐB , đóng tại Cần Thơ , bà 
nạy ra rằng cậu con bà mới 17 tuỗi , còn phải tiếp tục học hành , vì thế 
Trung Tá Lê Quang Hiền , đành gởi điện văn xuống TTHL /LLĐB / 
Tân Phú / Huyện Sử , Cà Mau , và quyết định cho tôi rời khỏi binh 
chủng . Khi về với gia đình , lúc ấy thằng con lưu linh lưu địa như tôi , 
chẵng tha thiết gì đến con đường khoa cử , nên đầu năm 1964 , tôi lại 
tình nguyện tham gia vào lực lượng cán bộ Biệt chính , Sau cải tuyển 
lại thành Xây Dựng Nông Thôn . Và theo khóa huấn luyện đào tạo 
Cán Bộ Quốc Gia ( Lam Sơn )Vũng tàu Từ đó khi viết sách , tôi 
thường dùng bút danh Lam Sơn . Bút danh của người Cán Bộ Chính 
Trị .  
 
Hoạt động trong ngành được ít lâu , thằng tôi lại về sài gòn đi làm cho 
Phân bộ Esso / phi trường Tân sơn Nhứt , nơi đây , với công việc tiếp 
tế nhiên liệu cho các phi cơ quân sự của quân đội Hoa Kỳ hoạt động 
trên lãnh thổ VN . Công việc tàng tàng , chẳng có gì ngoài việc bơm 
xăng dầu vào các xe bồn vối bồn chứa 15000 galon . Hàng ngày tùy 
theo nhu cầu hoạt động của không quân Hoa Kỳ , mà anh em tụi tôi 
mệt hay là không .  
 
Thuở ấy , vì mức lương tương đối khiêm tốn , nên tôi chĩ sắm được 
chiếc Honda đạp . Sỡ dĩ có danh từ Honda đạp , là vì anh em ai nấy 
đều có xe gắn máy , riêng thằng tôi thì còng lưng đạp xe từ chợ lớn " 
nơi tôi ở đậu , ở nhờ với bà chị thứ năm . Từ Chợ Lớn tôi phải thức 
dậy từ 5 giờ sáng , làm vệ sinh cá nhân ăn sáng xong , thay quần áo , 
rồi đạp xe đi gần 5 cây số , đến tận phi trường . Thành thử mỗi buổi 
sáng sớm , khi tôi đạp xe đi làm , thành Phố Sài Gòn vẫn còn đang 
ngái ngủ , giờ tan sở về nhà , nhà nhà và đường phố đều đã lên đèn . 



thật là đầu tắt mặt tối . cuộc đời một nắng hai sương , sương lạnh buổi 
sáng sớm , và buổi chiều , nhất là về mùa đông ; bản thân thằng tôi , 
trải qua cuộc sống chẵng có gì gọi là thú vị .  
 
Những ngày được nghỉ xã hơi , lại chẳng biết làm gì , ngoài chuyện tụ 
tập chơi bài tứ sắc , với các bà chị nuôi ở Phú Lâm . Rồi thời gian và 
năm tháng qua nhanh , thắm thoát lại đến hạn tuỗi thi hành quân dịch . 
Bản thân thằng tôi nào có sợ chi chuyện sống chết ngoài chiến trường 
, và những gian khổ của đời quân nhân . Cho nên trước ngày cuối 
năm, tôi làm đơn xin nghỉ việc để theo lệnh gọi tòng quân nhập ngũ . 
Ngày nghỉ việc , chẵng có trống kèn , mà hình như bản mệnh của 
thằng tôi chỉ sống và làm việc trong bóng tối " như bản tử vi của tôi 
ghi lại như thế " Khi rời sở làm về nhà cũng chẳng thấy mình buồn vui 
gì hết .  
 
Trong thời đi học , tính tôi ít chịu kết bạn hay giao du với ai , ngày 
còn theo bậc tiểu học , thằng tôi cũng chẳng có bạn bè chi nhiều , cùng 
lắm hai ba đứa ngồi cùng dãy bàn thuộc xóm nhà lá .  
 
Bạn trai không có nhiều , nói gì đến có bạn gái mà tôi cũng không 
hiểu vì sao lại không ưa kết bạn , phãi chăng do mặc cảm nhà nghèo , 
gia cảnh sa cơ thất thế mà ra hay sao ? Sau nầy lên học trung học , 
quen biết thì nhiều , nhưng lại chẳng thân thiết với ai hết , nghĩ lại 
thấy kỳ lạ thật .  
 
Từ đó cho đến những năm tháng sau nầy , thằng người tôi dù mở rộng 
giao du hay có quen biết thêm nhiều người , đi đâu ở đâu , thằng 
người phiêu bạt giang hồ vẫn có thể kết giao với các tầng lớp trong xã 
hội dễ dàng . có lẽ do tính tình , cách ăn nếp ở , đó củng chính là đặc 
tính của người thuộc xứ Nam Kỳ Quốc , dễ dãi ; xề xòa .  
 
Thực ra tuy qua lại giao du với nhiều bằng hữu , nhưng tự phần sâu 
thẳm trong nội tâm , tôi vẫn cảm nhận ra niềm cô đơn . Sự cô đơn ở 
đây không phải do không có bạn bè , trái lại còn có nhiều bạn bè là 
đàng khác . Từ thuở còn thơ ấu, tôi có thói quen sống , suy nghĩ , và 
hành động trong cô đơn . Thật ra thái độ nầy , xuất phát từ cá tính về 
sau nầy , tôi mới hiểu được rằng điều mà tôi cảm thấy thiếu thốn , đó 
là tôi cần đến tri âm tri kỷ . trên đây là nói sơ qua về bản thân người 



viết , tạm ngưng nơi đây , để bước qua phần khác . Mà nói đến lũ học 
trò " xóm nhà lá " lũ bạn cùng lớp xóm nhà lá ở đây , là những đứa 
bạn ng ồi ở dãy bàn cuối cùng của lớp học không phải là xóm nhà 
nghèo ( mà cũng kỳ thật ) không biết do từ đâu , và từ lúc nào , danh 
từ ( Xóm Nhà Lá ) , không hề ngụ ngầm ý tưởng khinh miệt . 
 
( Tiếp theo )  
 
Thời Thơ Ấu  
 
Trong những phần đã viết , có những thiếu sót không đầy đủ . Bây giờ 
khi xem lại , thì hình như tôi chỉ viết thoáng qua , tựa hồ như một 
người ngồi trên xe hơi , chạy ngang qua nơi chốn nào đó . Khi chúng 
ta đi du lịch ở một đất nước nào đó , chúng ta làm sao biết hết các 
hang cùn ngõ hẹp , làm sao mà ta có thể hiểu hết , thấy hết cuộc sống 
ở nơi đó . Bởi thế qua một vài lần trao đổi tâm sự với vài thân hửu còn 
ở lại Việt Nam, Tôi có nói rằng , khi muốn phải biết thật rỏ một nơi 
chốn , hay một xứ sở nào đó , thì chúng ta cần phải sinh sống và làm 
việc nơi đó , trong một quãng thời gian lâu dài .  
 
Thành thử ra khi viết lại những dòng hồi ký , thì việc thiếu sót là 
chuyện thường . Chẳng hạn như khi viết về hồi ký nầy , tôi đã muốn 
nói đến một địa danh quen thuộc với nhiều người sinh trưởng ở miền 
nam , và nhất là trong thời gian chiến tranh bùng nổ ở miền Nam Việt 
Nam Biên Hoà , một địa danh , một nơi chốn vốn quen thuộc đối với 
nhiều người từ năm hay sáu bó trở lên . Tôi không thể viết đầy đủ về 
Biên Hoà , như một nhà viết khảo luận về lịch sử .  
Củng vì thế , mà ở đây chỉ là câu truyện kể , về quê quán của tác giả . 
Quê hương là một đề tài mà chúng ta nghe nói đến rất nhiều , phàm 
sống trên đời , ai ai mà lại không có quê hương dù còn sống trên quê 
hương , hay đã đi định cư nơi xa , nhưng lúc ấy quê hương vẫn tồn tại 
, vẫn hiện hửu mải mải trong lòng .  
 
Những năm tháng sinh ra ở thành phố Biên Hòa . Theo như giấy khai 
sanh ghi lại ; người viết sinh ra lúc 1 giờ sáng , ngày 27 tháng hai năm 
1947 , tại bệnh viện Biên Hòa . Theo như bảng giấy khai sanh ghi như 
thế , (đã bị thất lạc từ lâu ) và người viết ghi nhớ lại theo dòng ký ức 
của một thời xa xôi . Thuỡ ấy thành phố chỉ có một bệnh viện duy 



nhất mà thôi . Mãi đến ngày hôm nay , bệnh viện ấy vẫn chỉ như thế . 
Ngoại trừ hơn một lần bệnh viện được tu sửa trong thời đệ nhị Cộng 
Hoà . 
 
Những năm tháng mà tôi sinh ra và thời gian ở quê củng ngắn ngũi , 
thật tình mà nói lúc đó còn thơ dại , đâu có biết gì về nơi sinh quán . 
Kể cả về dòng sông Đồng Nai , như tựa đề , thực ra tựa đề của thiên 
hồi ký nầy củng chỉ là lý do mà thôi . Sau nầy , thỉnh thoảng được cha 
mẹ đưa về thăm viếng khu vườn , nơi có mồ mả ông bà . Một khu 
vườn rộng , trước đây , khi ông nội còn sinh tiền , ông nội làm công 
chức thời Pháp , nơi ông làm việc củng xa quê quán , ông nội tôi đâu 
có rảnh rang để chăm sóc vườn tược ,  thành thử khu vườn rộng ( 
chừng mẩu ta ) trở nên hoang vu . Từ sau ngày ông thân sinh hưu trí 
non, qua vụ án oan thời đệ nhất Cộng Hòa , ông lui về quy điền , 
khoảng năm 1965 .  
 
Lúc đó má tôi mới mua cây ăn trái về gieo trồng trong khu vườn nhà 
.Tôi còn nhớ , mỗi lần nghỉ học , tôi thường rủ rê vài anh bạn học , 
đạp xe từ Bà Chiễu về tận vườn nhà , lúc ấy trong vườn đầy cả cây ăn 
trái như Bưỡi , mấy tay học trò thì đâu có tiền ăn hàng ăn quán , nên 
xuống bờ sông , cỡi bỏ quần áo , lội xuống sông đùa giỡn , lát sau , 
đói bụng về vườn ăn Bưỡi thay cơm , nghỉ lại vui thật là vui . Ôi cái 
tuổi học trò sao mà sướng lạ , tôi còn nhớ năm đó củng khoảng 1960 
hay 1961 gì đó . Quảng thời gian từ năm sinh ra 1947 , tôi theo cha mẹ 
cư trú tại Cư Xá Công Chức Chí Hòa ( Hòa Hưng ) . Ngày xưa ấy , tôi 
còn quá nhỏ , lớn lên theo học cô giáo Sáu , không biết tên là gì , chỉ 
nhớ thế thôi , mà không chừng bà chết rồi củng nên . Sau tôi theo học 
lớp năm ở trường Tiểu Học Chí hòa . Một ngôi trường nhỏ .   
  


