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Chuyện 40 Năm Trước 
Phần 2 / 6: Đóng Ghe Và Rời Sài Gòn  

AH Trịnh Hảo Tâm

 
Hành trình bằng xe từ Sài Gòn xuống Cần Thơ 

ắt đầu đóng ghe từ tháng 4 năm 1978 sau 
khi ông Lê Xâu thuyết phục tôi nên ra đi vì 

ở lại không biết cuộc sống sẽ đi về đâu, khi đất 
nước rơi vào tay bọn khỉ rừng này! Bao nhiêu 
lần đưa tiền cho ông già Hai và ông hứa sẽ 
xong cho chúng tôi ra đi vào tháng 7 hoặc 
tháng 8 này, nhưng cho đến cuối tháng 9 tôi 
xuống Cần Thơ thì ghe chỉ mới xong phần 
lường, máy, hộp số, láp, chân vịt, bánh lái vừa 
được gắn vào. Tôi đôn đốc ông làm mau lên vì 
mùa giông bão tháng 10, tháng 11 sẽ đến, ra 
đi không được. Ông nói không sao đâu, mùa 
đó vùng Vịnh Thái Lan có bão cũng không đến 
nỗi nào, vẫn đi được. Dù không kinh nghiệm đi 
biển trong mùa đó nhưng nhìn bản đồ thấy ông 
Hai cũng có lý vì vịnh nhỏ được bao bọc bằng 
đất liền bởi Việt Nam và Cambodia. Việt Nam 
có hai mùa gió: Mùa mưa từ tháng 4 cho đến 
tháng 11, gió Nồm thổi từ hướng Tây Nam lên 
hướng Đông Bắc. Mùa nắng từ tháng 11, 12 
đến tháng 3, 4, gió Bấc hay trong Nam gọi là 
gió Chướng thổi ngược lại từ Đông Bắc xuống 
Tây Nam. Mùa bão ở VN thường xảy ra trong 
khoảng từ tháng 7 đến tháng 12 là do đuôi bão 
từ hướng Đông thổi vào. 

Ông Hai than hết tiền, tôi và ông Lê Xâu 
phải nhận thêm bà con tham gia vào chuyến 
đi. Thấy công chuyện có vẻ chậm chạp quá, 
nên tôi có thằng bạn thân nhất đang ở Cần 
Thơ, tôi kêu nó tham gia vào chuyến đi, vừa 

thương giúp nó vừa có người ngay tại địa 
phương theo dõi, đôn đốc, báo cho tôi biết 
công việc để tôi có thể đáp ứng tiền bạc, cung 
cấp đồ đạc kịp thời. Chứ để ông Hai đơn độc, 
một mình ở đây là tôi lo quá. Tháng trước, ông 
nói ông trở về Sông Ông Đốc cất lại căn nhà, 
rồi mua radio cassette nghe cải lương trong khi 
ghe tôi nằm ở đây 4, 5 tháng rồi chỉ mới xong 
cái lường! Kéo dài càng lâu công việc càng trở 
nên dễ bại lộ. Lúc đó, phong trào vượt biên đã 
lên rất cao, sau 3 năm nếm mùi thiên đường 
CS, dân miền Nam đã liều mạng ra đi bất chấp 
bị bắt, tiêu tan của cải, ghe chìm mất mạng, 
đói khát, khi ghe chết máy lênh đênh trên biển 
hay bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, giết chết. 
Mỗi ngày tỉnh nào cũng có người bị bắt vì vượt 
biên. 

 
Rạp Quốc Thái 

Ông Lê Xâu rất nôn nóng vì hai thằng 
con lớn đã ra đi với em tôi đang ở đảo thuộc 
Mã Lai, bàn với tôi liệu mình có đem ghe ra để 
đi bán chính thức không? Tôi nhận xét cho 
rằng tới giờ này ghe mình vẫn còn giữ được 
an toàn chưa bị lộ, ông bà Hai trong con mắt 
công an vẫn còn là “cha mẹ chiến sĩ cách 
mạng”, vẫn đơn thuần là dân chài có công với 
cách mạng, ngày đêm lam lũ, lui cui lo sửa ghe 
để đem về Cà Mau đánh cá kiếm cơm qua 
ngày. Không thấy có dấu hiệu dính dáng gì 
đến bọn vượt biên phản động. Nếu mình đem 

B 



SỐ 113 – MÙA XUÂN 2020  TRANG 45 

 
ghe ra trình diện đăng ký bán chính thức, 
trước hết mình sẽ mất quyền chủ động, không 
còn làm chủ ghe mình được nữa. Bọn công an 
địa phương sẽ khống chế mình, muốn đưa ai 
xuống chỉ huy mình cũng được, nhận vàng bắt 
mình phải nhận người của họ. Ra khơi, họ có 
súng còn mình tay không! Nhiều tàu đi bán 
chính thức bị lật chìm vì chở quá đông, hành 
khách mất trật tự, vô kỷ luật, sợ ngộp kéo nhau 
lên boong khiến tàu chênh vênh mất thăng 
bằng bị lật! 

 
Căn nhà tôi ở góc Phạm Ngũ Lão - Đề Thám 

Thật sự mà nói, không phải tự hào nổ 
sảng, tôi chỉ tin tưởng ở tôi mà thôi! Chuyện gì 
không biết thì phải học, phải nghiên cứu tìm 
hiểu, phải làm hết sức mình. Không giao sinh 
mạng mình, người thân mình vào tay những 
người khác. Nhiều chuyến tàu nhờ tôi đi làm 
hoa tiêu, đem hết gia đình không mất tiền bạc, 
nhưng hỏi qua về cách tổ chức tôi không dám 
nhận lời. Khi đã nổ lực hết sức mình, nếu có 
thất bại mình cũng yên lòng hả dạ. 

Trong khi ghe đóng ở Cần Thơ, ở Sài 
Gòn tôi vẫn là công nhân viên nhà nước ngày 
ngày chạy Honda đi làm bên Thị Nghè. Sau 
1975 từ Võ Tánh tôi dọn về Phạm Ngũ Lảo nơi 
góc Đề Thám thuộc Phường 17, Quận 2 lúc 
đó. Căn phố này của chú tôi là nha sĩ học bên 
Tây về, là rể của ông Benoit Châu một nhà 
giầu, con cháu của ông Huyện Sĩ. Ông Huyện 
Sĩ ngày xưa là chủ đất hết vùng chợ Thái Bình 
mới cất dãy phố trên đường Phạm Ngủ Lão 
này. Sau 1975, trước khi sang Pháp vì thím tôi 
quốc tịch Pháp, chú tôi làm giấy sang căn nhà 
cho tôi. Lúc đó là cán bộ công nhân viên nên 
tôi nhập hộ khẩu dễ dàng và dân ở đây lại bầu 
tôi làm Tổ Phó tổ dân phố vì tôi làm cho nhà 
nước và hay giúp đỡ tranh đấu phản ảnh gạo 
đường bột ngọt cho đồng bào. Tổ trưởng khu 

phố này là đạo diễn Lưu Bạch Đàn, ông ta chỉ 
là thành viên Hội Nghệ Sĩ, chứ đâu được lãnh 
lương nhà nước như tôi! 

Lúc đó từ việc cung cấp bản đồ hàng 
hải cho những chuyến vượt biên chui hay bán 
chính thức, tôi làm thêm một nghề ít người làm 
là buôn bán la bàn đi biển. La bàn thời đó rất 
hiếm hoi nên đắt tiền và là một mặt hàng quốc 
cấm, mặc dù không có luật lệ nào ban hành 
nhưng hễ ai buôn bán là bị bắt. Nhưng ở VN 
cái gì cũng có, muốn tìm mua la bàn ra đầu 
đường Nguyễn Huệ gần bồn phun nước, các 
tay buôn bán la bàn, vàng và đô la ngồi ở các 
ki ốt bán hoa. Trước 1975, giới ngư nghiệp 
đánh cá biển ngoài xa chuộng la bàn loại gắn 
trên thiết vận xa M88 màu đen có mặt kính bán 
cầu, dĩa mặt số phương hướng chao lượng khi 
tàu lắc. Loại lớn hơn trang bị trên tàu Mỹ há 
mồm BCF, nên la bàn này gọi là la bàn BCF, 
loại này to lớn mặt kính phẳng có đèn chiếu 
sáng rất đẹp. Còn các tàu hàng dân sự to lớn 
thì dùng các la bàn mặt số đường kính 2, 3 tấc 
thường do hãng Seiki của Nhật Bản chế tạo. 

 
Chiếc la bàn trực thăng giúp chúng tôi đến bến bờ 

Ở VN cái gì cũng có đồ giả, la bàn cũng 
vậy do trong Chợ Lớn làm, cũng rất công phu 
phối hợp giữa các thợ tiện làm body la bàn, 
thợ làm mặt kính đồng hồ Seiko giả để làm mặt 
số và thợ làm chụp đèn lái xe Honda để làm 
mặt cầu cho la bàn. Loại giả này làm khá tinh 
xảo, người không chuyên môn khó phân biệt 
được. Loại giả này cũng xài được nhưng độ 
sai lệch cao, chao lượng xong chậm về vị trí 
đúng của nó. Thời 1978, giá loại giả này cũng 
bằng 1, 2 lượng vàng (giá vàng thời đó khoảng 
2,000 đồng tiền mới một lượng). 
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Để tránh bị bắt bớ, tôi không trực tiếp 

bán, chỉ giao thiệp với 1, 2 người gốc Hoa ở 
chợ trời Nguyễn Huệ trong đó quen nhất anh 
tên Hùng, đã vượt biên nhưng tới nay không 
biết định cư ở đâu chưa gặp lại. Hoặc là giao 
cho bạn bè đi bán, cũng có vài lần bạn bè bị 
công an bắt nhưng cũng được thả ra sau khi 
tịch thu la bàn! Có một lần tôi bị một đàn em 
gạt, thằng này rất hiền lành đã từng bán vài 
cái. Lần sau cùng, hắn ta nói có một mối đi bán 
chính thức ở Vũng Tàu muốn xem vài cái, tôi 
chở anh ta đến một con hẻm đường Nguyễn 
Thông. Anh ta nói người ta ngại nên kêu tôi 
ngồi trên xe Honda ở ngoài chờ và mang đi 3 
cái la bàn vừa thật vừa giả. Ngồi chờ hơn một 
tiếng đồng hồ là biết đã bị gạt! Ngoài la bàn 
người ta cũng cần ống dòm thời đó cũng rất 
hiếm. 

Muốn sống thời đó tôi thường đùa rằng 
“Nói như Cộng Sản, sống như Tư Bản và suy 
nghĩ như Lão Trang”. Họp tổ dân phố, tôi là 
người bị công an khu vực yêu cầu đứng ra 
thuyết minh, giải thích về những chính sách 
mới của nhà nước. Kêu người ta làm nhưng tôi 
không làm. “Đi với sư mặc cà sa, đi với ma 
mặc áo giấy”. Thời Hồ Mạt là phải giả dối 
nhưng chớ hại ai là được. 

Có một chuyện cũng rất thót tim mà 
cũng buồn cười! Một hôm tôi ngồi trong nhà, 
trên bàn viết tôi ngồi đồ lại bản đồ đi biển để 
cung cấp cho khách hàng vì bản chính tôi chỉ 
còn duy nhất một tấm. Nhìn ra cửa thấy anh 
công an khu vực xâm xâm đi vào! Anh ta 
thường tới để hỏi han này kia hay chỉ là muốn 
tôi dẫn đi uống cà phê như bao lần khác. Cất 
giấu thì không kịp, tôi thản nhiên tiếp tục làm. 
Anh ta hỏi tôi làm gì thế? Tôi nói “Công tác ở 
cơ quan dạo này khẩn trương nên phải mang 
về tranh thủ làm!” Rồi đưa anh ta ra quán cà 
phê trước nhà. Thấy anh ta cũng vô tư không 
nghi ngờ gì! 

Cách nay đúng 40 năm trước hôm nay 
là ngày tôi giã từ Sài Gòn, ngày 30-11-1978 
thành phố thân yêu mà tôi đã sống trên 11 
năm với biết bao nhiêu kỷ niệm. Tôi sẽ ra đi 
đến một nơi nào chưa biết trước được, mà 
không biết có còn sống hay không? May mắn 
nếu sống sót thì chắc sẽ ra đi vĩnh viễn không 
ngày trở lại! 

Hôm nay là ngày N khởi sự cuộc hành 
trình, chúng tôi quyết định là cánh đi từ Sài 
Gòn với tất cả 24 người phải có mặt trước rạp 
Quốc Thái, đường Trần Quốc Toản lúc 6 giờ 
sáng. Xe sẽ đến đón tại đây để đi Cần Thơ. 
Đêm hôm trước thì vợ và 3 đứa con tôi 2, 4 và 
6 tuổi đã mang hết hành lý sang qua nhà má 
vợ tôi ngủ để giã từ. Cảnh chia lìa mẹ con, bà 
cháu đau đớn như thế nào thì chắc các bạn 
cũng biết! Tôi ngủ tại căn nhà 195 Phạm Ngũ 
Lảo với Chu và Tổ, hai thanh niên khoảng 20 
tuổi ở Đa Kao, ngang rạp Casino, mà cả gia 
đình tất cả 7 người sẽ ra đi cùng chúng tôi 
hôm nay. Ngoài Chu và Tổ là anh em, 5 người 
kia còn lại toàn là phụ nữ người Hoa gồm bà 
nội già khoảng 65, bà mẹ và 3 người cô độc 
thân. Mẹ Chu và Tổ là em của ông Thành 
Xương ở Trà Vinh đã ra đi chuyến trước trong 
ghe em trai tôi là Trịnh Quan Trung hiện ở 
Toronto. Ông Thành Xương đi được và định 
cư ở Anh, gởi gấm gia đình em gái lại đi với 
tôi. 

Năm giờ sáng, ba chúng tôi thức dậy 
không xếp mùng mền như thông lệ mà bỏ mặc 
tất cả. Đồ đạc trong nhà những món có giá trị 
như TV, tủ lạnh nhỏ, radio cassette, máy hát 
băng Akai, amply, loa đã mang đi nơi khác từ 
những ngày trước. Ông già bán cà phê trước 
nhà hỏi, tôi nói hết tiền bán lần mua gạo. 
Chúng tôi lên hai xe Honda đến nhà má vợ tôi 
ở đường Phan Thanh Giản Quận 3. Sài Gòn 
vắng vẻ như nghĩa trang, đèn đường cúp điện 
mờ tối nên chút nữa là xe tôi vướng vô dây 
kẽm gai rào lại nơi Hội Nghệ Sĩ trong đám tang 
cô đào Thanh Nga mới bị ám sát chết vài ngày 
trước đó cùng với chồng là ông Lân, Đổng Lý 
Văn Phòng Bộ Thông Tin thời VNCH. 

Khi chúng tôi đến nhà bên vợ thì chiếc 
taxi tôi dặn hôm trước đã chờ ở đó. Vợ con từ 
giã bà già ra đi trong nước mắt. Hai chiếc xe 
Honda bỏ lại, tất cả 4 người lớn, 3 đứa nhỏ lên 
xe. Tôi nói với bác tài xế chở chúng tôi ra xa 
cảng Miền Tây đề về quê sớm kẻo hết xe. 
Nhưng khi vừa qua khỏi rạp Quốc Thái tôi kêu 
bác tài cho chúng tôi xuống đây, tôi nói rằng 
vừa thấy chiếc xe đò quen còn đậu ở đây. Tôi 
xuống đó, nhìn quanh các bàn cà phê thì thấy 
cánh ông Lê Xâu 7 người (2 vợ chồng với 5 
con) và người em vợ là Dương Sum 5 người 
(2 vợ chồng 3 con) đã tề tựu đầy đủ đang ngồi 
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nhấm nháp cà phê. Một lát sau thì 5 phụ nữ 
gia đình Chu Tổ cũng tới bằng taxi. 

Sáu giờ thì xe đò tới, đây là một chiếc 
Microbus, chủ xe bà con với ông Lê Xâu hôm 
qua đã báo với Ban Giám Đốc Xa Cảng Miền 
Tây là xe trục trặc nghỉ một ngày để sửa chữa. 
Muốn di chuyển 24 người mà không có xe 
riêng thì kẹt lắm. Ở thành phố muốn về tỉnh 
phải có giấy đi đường do công an cấp, rồi ra xa 
cảng sắp hàng để chầu chực mua vé, chỉ bán 
vé cho người có giấy phép đi đường. Còn 
không thì mua vé chợ đen. 

Chủ xe bà con thì không sao nhưng tài 
xế và lơ xe thì hơi ngại nên chúng tôi trả 500 
đồng mới (lúc đó 2,000 đồng một lượng vàng) 
cho 2 người. Xe chạy ngang qua Xa Cảng Phú 
Lâm thì cũng không ai ra chận, đến trạm kiểm 
soát xa lộ Đại Hàn thì anh lơ nhảy xuống đi 
trình giấy tờ gì đó. Vài công an áo vàng ra ngó 
dáo dác trên mui thấy không có hàng hóa gì 
ráo nên khoác tay cho đi. Hàng lậu thì không 
có nhưng người vượt biên thì ngồi đầy trong 
xe mà họ không biết! 

Xe tới Bắc Mỹ Thuận thì chưa tới 8 giờ 
sáng, mọi người phải xuống xe đi bộ qua phà. 
Anh lơ trao cho mỗi người một vé đò nho nhỏ 
cầm xuống phà. Tôi sợ mấy người đàn bà và 
con nít đi bộ qua phà không kịp nên tôi đi sau 
chót mà nhìn tới trước để kiểm điểm mọi 
người. Thấy nhiều người trong nhóm xuống 
nhưng không thấy xe đò mình xuống, tôi tưởng 
xe mình còn kẹt lại nên tôi ở lại đi chuyến phà 
sau. Hóa ra vì không nhận dạng kỹ chiếc xe 
mình đi nên tôi không thấy nó đã xuống phà, 
khiến ông Lê Xâu và nhiều người lo lắng 
không biết tôi có chuyện gì mà không có mặt 
trên đò. Tôi bị bắt thì ai sẽ điều khiển tàu ngoài 
biển? Qua phà họ lên bờ chờ tôi, xe cũng đậu 
lại chờ mà công an cũng không để ý gì vì xe 
đò bình thường cũng chờ một vài người trễ vì 
đi vệ sinh hay mua quà cáp bánh trái gì đó 
xuống phà trễ. 

Xe chạy nửa giờ thì tới Bắc Cần Thơ, 
mọi người cũng lại xuống xe đi bộ qua. Đến 
đây thì chiếc xe chúng tôi đi sẽ quay đầu chạy 
về Sài Gòn. Để khỏi bị nghi ngờ và kiếm thêm 
tiền bạc xe rước một số hành khách, đây là 
hành khách thật. Chúng tôi chia tay với người 
chủ xe, tài xế và anh lơ nhanh nhẹn nhiệt tình. 
Có lẽ họ chia sẻ với chúng tôi nỗi phập phồng 

lo sợ không biết tụi tôi có đi đến nơi bình an 
hay không? 

Qua bắc Cần Thơ rồi, chúng tôi lên xe 
lôi đến nơi hẹn là bến xe Cần Thơ chỗ xe đi 
Sài Gòn đậu nằm cách đó chừng hai cây số. 
Nơi đây bọn tôi vào các quán kêu cơm ăn và 
chờ gia đình ông Hai ra đón để xuống các ghe 
nhỏ đậu ở bến Ninh Kiều cạnh chợ Cần Thơ 
nơi có tượng của Bác mỉn cười. Tụ tập đông 
người và đi cùng một lúc sẽ khiến công an 
nhận ra và theo dõi, nên chúng tôi làm như các 
gia đình xa lạ nhau, ăn uống chờ đợi để đón xe 
đi Sài Gòn. Một giờ sau thì vợ của Thời ra gặp 
để cho biết tình hình bến bãi Cần Thơ như thế 
nào. 

 
Nguyễn văn Thời người bạn thân cùng vượt biển với 

TNS Mc Cain 

Tới đây tôi xin nói về một nhân vật nữa 
sẽ tham gia đi với chúng tôi là người bạn thân 
nhất, tôi quen với hắn từ 1963 lúc đó tôi mới 
qua trường Công Lập Vĩnh Bình học lớp Đệ 
Tam. Thời bị động viên đi lính VNCH trở thành 
trung sĩ thông dịch viên cho Sư Đoàn 21 bộ 
binh đóng ở Sóc Trăng. Sau trận chiến An Lộc 
Nguyễn Văn Thời bị thương và giải ngũ về Cần 
Thơ làm Phường Trưởng và bị đi tù cải tạo sau 
khi mất Miền Nam. Sau khi ra tù, Thời phụ vợ 
buôn bán hủ tiếu, phân phối nước đá cho các 
quán cà phê ở Cần Thơ, làm tài công một vài 
chuyến cho các ghe chở trái cây. Khi thấy ông 
Hai kéo dài việc đóng ghe, có thể để moi thêm 
tiền từ chúng tôi, tôi rủ Thời tham gia để có 
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người ở ngay Cần Thơ phụ giúp và thông tin 
liên lạc giữa chúng tôi ở Sài Gòn và ông Hai ở 
Cần Thơ. Tôi đồng ý ngoài gia đình Thời, vợ 
với 2 con nhỏ, còn đem thêm gia đình Nguyễn 
Văn Son với vợ và một con trai nhỏ, Son trước 
đây là Biên Tập Viên (Đại Úy) Cảnh Sát bà con 
với Thời, cũng là bạn với tôi dù không thân lắm 
vì khác chỗ ở nên ít gặp, nhưng Son là người 
hiền lành đáng tin cậy. 

Khi tôi cho ông Hai biết là tôi có nhận 
thêm Thời vào chuyến đi và Thời ở ngay tại 
Cần Thơ, ông Hai có vẻ phản đối nói rằng 
người học tập ra không tin được. Nhưng tôi nói 
đây là thằng bạn thân tín biết nhau rất lâu, Mậu 
Thân 1968, Thời ở nhà tôi ở Trà Vinh khi làm 
thông dịch viên cho USAID Vĩnh Bình. Lên Sài 
Gòn tôi và Thời cùng ở nhà của ông Vương 
Hồng Sển và Bà Năm Sa Đéc số 5D Nguyễn 
Thiện Thuật Gia Định, khi tôi học trường Công 
Chánh và Thời học Trường Sinh Ngữ Quân 
Đội trong Bộ Tổng Tham Mưu. Bị thương ở An 
Lộc trong lúc chờ ra hội đồng giải ngũ, Thời 
cũng ở chung cư 60 Võ Tánh với gia đình tôi. 
Tôi xem như họ hàng trong nhà. Tôi và ông Lê 
Xâu khẳng định cho Thời tham gia nên ông Hai 
miễn cưỡng chấp nhận. Từ khi có Thời và vợ 
giám sát, việc đóng ghe tiến triển nhanh hơn. 
Vài năm sau khi tới bến bờ tự do, ở thủ đô 
Washington DC, Thời là chủ nhân hệ thống 
nhà hàng Nam Việt. Thời đã mất cách nay 10 
năm vì ung thư phổi! 

AH Trịnh Hảo Tâm 
 

LỜI CON NƯỚC BÊN 

CỬA SÔNG 

 

Rồi ta sẽ tan trong lòng biển cả, 

Giữa đôi bờ lau lách nhánh sông 

vơi, 

Con nước mỏi dưới trời xanh óng ả, 

Cuộc hành trình… ghềnh thác …sẽ 

dừng thôi… 

 

Khẽ nhắm mắt quên những ngày 

tháng cũ, 

Đời phù du mộng ước …cũng xong 

đời! 

Sao ký ức mãi dâng tràn thác lũ? 

Nợ trần gian chưa trả đã ra khơi…! 

 

Có thể với triều cường ta nán lại, 

Rồi tung mình hôn nắng ấm bình 

minh… 

Thế cũng đủ, dăm sát na cũng đủ, 

Một cuộc đời cho vẹn nghĩa tử 

sinh…. 

 

Và cứ thế ta đi vào biển cả, 

Lòng hân hoan chờ đón cuộc luân 

hồi, 

Theo nắng, gió góp mưa miền đất 

lạ, 

Khắp nẻo trời gom lại vẫn là Tôi…. 
 

LÊ PHƯƠNG NGUYÊN 

Điền trang Lộc Xuân 2011-2012 

 

 

Kính chúc quí Thầy Cô, quí Ái Hữu 
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Hữu một năm mới Canh Tý nhiều 

sức khỏe, an khang và hạnh phúc. 


