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�ng t�t, joint t�t và ��t t�t nên ���ng �ng tr� gan 
cùng tu� nguy�t cho ��n hôm nay. 
 
Bà b�u ng�n ch�n công tác:  Trong lúc �i ��t t�i 
nhà máy l
c Th� "c m�t bà b�u g�n ��n ngày sinh  
vì ti�c gia s�n b� l�y �i, m�c ��u ��!c ��n bù “ th�a 
�áng”  �ã li�u mình nh�y tr��c m�i xe �i ��t.  Báo 
h�i chúng tôi ph�i n�n n., gi�i thích, nh� H�i "�ng 
Xã can thi�p công tác m�i ti�p t�c ��!c. M�t h�t 
m�t ngày!! 
 
Hú h
n: "��ng �ng d)n n��c u�ng v� Saigon �i 
c�p theo Xa L� v� h��ng Tây cách tâm ���ng 40m.  
M�c d�u ��t xa nh� v(y mà khi nhà th�u �ào ��t, 
sc �)y c�a n�n ��t xa l� làm cho m��ng �ào b� s�p 
l4 và �ng m�i ��t b� �2y �i.  Nhà th�u bèn dùng m�t 
x�o thu(t mà h
 g
i là Thay "�t (soils substitution).  
M�t m��ng ��!c �ào sMn r�i ��t �� ��!c ch  ��n 
�� l�p m��ng la� xong r�i xe �ào m�i ��n �ào 
m��ng ��t �ng.  Nghe ra thì r	c r�i nh�ng gi�i pháp 
này giúp nhà th�u hoàn t�t công tác ��t �ng thay vì 
nh� lúc tr��c ��t t�i ��t lui c� tháng ch�a ��!c m�t 
�ng!  "� �ào m��ng nhà th�u thuê dân �ào ��t 
chuyên nghi�p   Cái S	n lên thi hành công tác.  
Th�y h
 dùng cái len x	n ��t r�i vt lên b� m�i 
ph�c sc m�nh c�a nh�ng cánh tay r	n ch	c.  M�t 
hôm khi h
 �ào m��ng cách C�u Saigon l�i 1 km 
tôi ghé l�i ki�m công tác.  Khi xe ng�ng   l� ���ng 
thì tôi th�y có cái gì l� �(p vào m	t.  Hình nh� tôi 
th�y có m�t ���ng nt dài d
c theo l� ���ng và 
���ng nt này hình nh� song song và dài b�ng 
chi�u dài c�a m��ng �ào ch�a l�p ��t.  Tôi ho�ng 
h�n v�i ch�y v� v�n phòng b�n g�n nh�t (VP Ty 
"i�n "�a Gia "�nh do AH TDQ làm Tr� ng Ty) 
m�!n �i�n tho�i g
i VP K' S� C� V�n yêu c�u ông 
K' S� Tr� ng ra ngay n�i công tr��ng ch0 tôi th�y 
���ng nt và ra l�nh nhà th�u g�p rút l�p ��t 
m��ng �ào ��ng th�i không cho phép �ào xa quá 
�� m��ng tr�ng mà không l�p ��t.  Hú h�n! ���ng 
nt h�t m  r�ng và sau �ó thì tôi không còn th�y nó 
n�a!  Tôi ch	c các AH bên Ki�u L� không bi�t 
chuy�n này, và n�u chúng tôi không nhanh tay 
���ng có th� l  và chúng tôi vào tù là cái ch	c!   
 
Cái �ng là nhà ca ta:  Vì nhà th�u g�p khó kh�n 
nh� nói trên nên �ng 78 in ��!c r�i d
c theo xa l� 
t� c�u R�ch Chi�c ��n c�u Phan Thanh Gi�n.  M�t 
s� dân Saigon bèn t�m chi�m làm n�i c� ng� và c 

chi�u ��n là t�ng c�p t�ng c�p dân thành ph� chi�m 
�ng �� làm n�i tình t*.  Không có gì �� lo ng�i vì 
�ng khi ��t xong ��!c r,a s�ch và kh, trùng tr��c 
khi x, d�ng. 
 
4 k, s� hy sinh vì N��c:  Nhà máy l
c hoàn thành 
và �ang   trong th�i k$ ch�y th, vào n�m 1965.  Vì 
h� th�ng d)n phát n��c   Saigon, Gia "�nh ch�a 
��t xong nên t�i 2 g chi�u là h� cha ��y n��c và 
nhà máy �óng c,a.  Hôm �ó theo th��ng l� tôi s,a 
so�n �i v� v�n phòng   Saigon.  Tôi x#t ra H� T�o 
C!n và th�y 4 anh KS PTL, HBT, NVC &NVO 
�ang �ánh tr�n s,a ch,a máy t�o c!n.  Tôi h�i “ có 
ai mu�n v� v�i tôi không”  vì xe t��ng ��i tr�ng.  
Anh L. nói “ Thôi anh v� tr��c �i, tu� tui v� sau” .  
Tôi v� v�n phòng   Saigon ch�ng n,a gi� thì ông 
tài x� c�a KS C� V�n M' c�ng t� Hoá An v� nói : 
Trên xa l� g�n nhà máy Xi M�ng Hà Tiên có m�t 
tai n�n giao thông và nghe hình nh� có m�y k' s� 
ch�t” .  Linh tính cho tôi bi�t có �i�u ch3ng lành.  
Tôi v�i ch�y lên xa l� và khi th�y cái xe b� n�n thì 
tôi tá h�a.  "ó là chi�c xe Citroen 2CV mà 4 anh 
KS x, d�ng.  Xe b� m�t chi�c xe camion ch�y 
ng�!c chi�u l�c tay lái ��ng n�ng, xe cháy tan tành 
và b#p dúm.  Tôi h�i và ��!c bi�t xác 4 anh KS 
��!c ch  v� nhà xác.  Ra là hi v
ng có m�t vài 
anh còn s�ng sau tai n�n tiêu tan cùng mây khói, 
�úng h�n là khói x�ng.  (Tôi xin m�n phép b� các 
chi ti�t �� tránh gây l�i �au th��ng cho gia �ình các 
AH này n�u h
 có c� h�i �
c �o�n này).  Hi�n bia 
ghi công t� ng ni�m h��ng linh các AH PTL, HBT, 
NVC & NVO v)n còn g	n t�i Lobby c�a nhà máy 
l
c n��c Th� "c.             � 
 

T>  V1NH 

 Thân t$ng Các Ai H�u C�p Th�y 

M$c ai công h	u, ai khanh t� ng, 
Ai say h��ng ph�n gái liêu trai, 
Ai chìm trong gi�c m� xuân n�, 
Ta c� n&i trôi kh�p ph� ph��ng , 
M�ng �#p �ã chìm bao nhiêu m�ng, 
Giang h� tr�ng tóc v�n ch�a thôi ! 
C�m l�ng ch�ng chén �à no b+ng , 
R��u n�a ly bôi ch�nh choáng r�i ! 

 N.H.Nh�n / C�p Th�y 


