
 

GIÁNG SINH XƯA và BẠN TÔI 

 

Năm đó đáng lẽ tôi đã ở lại ăn mừng lễ Giáng Sinh đầu tiên ở Đà Lạt, nhưng chiều ngày 23 
tháng chạp tôi được cái điện tín báo tin thằng Hùng bị thương trong một cuộc hành quân, mới 
chuyển về bịnh viện quân y ở Cam Ranh. Ngày hôm sau tôi đón chuyến xe đò sớm nhất đi Nha 
Trang, rồi từ đó đón xe ôm đi xuống vịnh Cam Ranh.  

Tôi với Hùng quen nhau từ thuở hai đứa còn học lớp đệ Tam trường Nội-Trú Đắc Lộ ở ngã ba 
ông Tạ. Hùng học ở đó từ năm đệ Thất, sau khi bố nó tử trận - mẹ của Hùng đem nó và đứa em 
gái từ Pleiku vào Sàigon, rồi gởi nó vào nội trú để thằng Hùng khỏi la cà, sa ngã ở cái thành phố 
nhộn nhịp mà bắt nó chỉ lo chuyện học hành, lấy ít nhất là cái bằng tú tài - hay khá hơn là đậu tú 
tài đôi rồi vào đại học. Có lẽ trong trường chắc chả có đứa nào thuộc loại "giở quẻ" như tôi, 
chẳng đứa nào muốn vào nội trú - ngay cả bán nội trú cũng lắc đầu nguầy nguậy - thằng nào 
cũng bị gia đình lôi cổ quăng vào đấy như muốn giam lỏng mấy tâm hồn "phóng khoáng" thích 
lêu bêu hơn là chăm học. Riêng tôi, sau hơn hai năm 'ăn chơi' - nói nghe ghê gớm, nhưng thật 
ra cũng chỉ vì chán đời đâm ra ham nhẩy đầm hơn là thích cắp sách mỗi sáng đi học - tôi bỗng 
dưng chán hết tất cả; nên lúc tôi ngỏ lời với bố mẹ là tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để tu tỉnh, 
chăm học lại từ đầu. Ối dào, bố tôi có lẽ là người vô cùng hồ hỡi - trong khi đó mẹ tôi là người 
sung sướng nhất – khi nghe tôi mở lời đề nghị này. Sau ba ngày hai bố con chạy lông bông, đi 
thăm những trường học nội trú quanh Sàigòn. Tôi chọn trường Đắc Lộ vì ít ra nó vừa gần nhà, 
vừa có vẻ phóng khoáng - không như là một trường dòng của một chủng-viện nọ ở gần Thủ 
Đức, nơi có kẽo gai rào xung quanh trường, trông cứ như một trại tạm giam thiếu thanh nhi! 

 

Vậy mà sau năm đệ Tam, máu ngựa bà của tôi đùng đùng lại nổi lên, tôi ra ngoài ghi danh học 
lớp đệ Nhị - ở trường Văn-Học của nhà thơ kiêm hiệu trưởng, đó là nhà thơ Nguyên Sa - trường 



nằm ngay trên đường Phan Thanh Giản gần cổng xe lửa và bót cảnh sát quận Ba. Trong đám 
học sinh nội trú ở Đắc Lộ, Hùng là đứa có nhiều thâm niên nhất, kế đó là thằng Thạch, Đình, 
Cáp, Vinh...bọn nó thấy tôi chán kiếp sống nội trú nên cả bọn đều theo tôi bỏ trường đi theo ra 
học ở ngoài. Nghĩ lại, khoảng thời gian đó "gia đình"  tôi chỉ có ba thằng là ngoài tôi thì Hùng và 
Thạch, thường đi chơi và ở chung với nhau nhiều nhất. Hùng thuê một căn gác nhỏ nhắn trong 
một con hẻm ở đường Lê Văn Duyệt, leo lên cái cầu thang ọp ẹp bằng gỗ  là chỗ ba thằng hay 
kéo nhau về đó đóng đô và lăn ra ngủ sau khi đi học rồi lang thang uống cà phê cà pháo ngoài 
phố. Tôi còn nhớ những ngày đầu mới dọn về căn gác, thằng Hùng  bảo tôi chở nó ra khu chợ 
cũ, kiếm mua vài cuốn Playboy tuy cũ người nhưng vẫn còn mới ta - đem về cắt dán vài tấm 
hình Playboy gọi là thật " ác liệt" thưở đó;  ở nội trú bố bảo cũng chả đứa nào  dám cả gan 
trưng bầy những tấm hình giật gân, nẩy lửa ấy để trêu thầy Giám Thị hay Tổng Giám Thị - để bị 
ăn đòn rồi có khi còn bị tống cổ ra khỏi trường là cái chắc. Vậy mà cái thằng Hùng quỷ quái này 
một lần không biết làm sao mà nó mở được cái tủ quần áo của thầy giám thị, rồi dán vào bên 
trong cánh cửa tủ áo một tấm hình thật sexy, cắt ra từ tờ Playboy rồi đóng cửa lại như cũ.  
Hùng chỉ tiết lộ cho một mình tôi biết, để hai đứa âm thầm dò xem phản ứng của ông giám thị 
nổi tiếng là dữ dằn nhất từ xưa nay, khi ông ấy vô tình mở ra lấy áo quần thay mỗi buổi sáng 
trước khi dựng đầu lũ học trò dậy để đánh răng rửa mặt trước khi đi lễ buổi sáng sớm. Hai 
thằng bụm miệng cố dấu tiếng cười khi thấy thầy giám thị mở cánh cửa tủ ra , rồi trong giây 
phút đứng ngẩn người nhìn rồi vội vàng đóng xầm cánh cửa, mà có lẽ lúc đó từ phía sau lưng, 
tôi đoán dám mặt thầy có lẽ cũng đỏ như trái gấc! Thỉnh thoảng nghĩ lại, tôi hy vọng Chúa sẽ 
thương tình, tha thứ cho cái tuổi trẻ ngông cuồng, ngu dại của thằng Hùng, vì đã đem cám dỗ 
đến cho những kẻ đang muốn tu hành như thầy, còn tôi chắc cũng tội lỗi không kém vì đồng lõa 
với cái thằng bạn mắc dịch này. 

 

Trong đám bạn, có lẽ tôi thương thằng Hùng nhất vì nó mồ côi cha và mẹ nó rất nghèo. Tuy 
thằng Hùng lớn hơn tôi một tuổi, nhưng không hiểu sao nó rất nể nang và coi tôi như đàn anh 
của nó. Hễ có dịp đi phép hay ghé tạt ngang Sàigòn, nó đều ghé nhà tôi trước khi về thăm mẹ và 
em gái. Quà cáp của nó từ chiến trường đem về cho tôi thì nào có mẹ gì đâu! toàn súng ống với 
lựu đạn nó tịch thu của những người lính vừa ở mặt trận về. Có lần thằng Hùng kể nó đem một 
cây AK47 về tặng thằng em họ của nó, con của một trung tá Biệt Động Quân. Ông địa ơi! cứ hễ 
đêm xuống là "chủ nhân" của cây AK đó về dựng đầu người trong nhà thức dậy, làm rung rinh 
cái tủ đựng cây súng như thể là hắn muốn đòi lại, khiến mấy người làm sợ khiếp vía,  cậu của nó 
bắt chờ tối trời, phải mang ra cầu Trương Minh Giảng mà vứt cây AK xuống sông, từ đêm đó trở 
đi nhà cửa mới yên lặng trở lại. Hè năm 1972, thằng Hùng đi tháp tùng theo tiểu đoàn Quân 
Cảnh trong chiến dịch Phượng Hoàng lên Đà Lạt - gọi là trừ tham nhũng, nhưng thực chất là 
thanh lọc hàng ngũ VC nằm vùng. Thằng này có cái tánh ba gai cóc sợ ai còn hơn tôi, ban đầu 
làm trong ban QC Tư Pháp, nó được cấp khấu colt-45, nhưng vì có cái tật "bắn trước hỏi sau" 



của nó - tuy nó toàn là bắn chỉ thiên để cảnh cáo - nhưng mấy người làm chung với nó ớn quá 
mạng, bảo cấp trên đổi súng, cho nó mang cây m16 để bớt bắn bậy; nhưng chứng nào tật đó, 
thay vì dơ tay hay thổi còi vảo người ta chậm hay dừng lại soát  giấy tờ, thỉnh thoảng nó vẫn "vô 
tư" chơi một tràng súng máy bắn chỉ thiên - bất kể trong phố hay ngoài ngoại ô - khi thấy ai có 
mòi như muốn phóng xe chạy. Chính vì cái tật ba gai này mà thằng Hùng vô tình đụng độ nhóm  
kiêu binh ĐPQ ở Đà Lạt, mệnh danh là đại đội 302 - khi nó thấy một toán lính mang dép quai râu 
mặc đồ đen và có người mang cả AK47 đi trên con đuờng Phan Bội Châu. Khi bị huýt còi bảo 
dừng lại xem giấy tờ, không biết cãi vã hay xô sát nhau như thế nào, thằng Hùng bảo thấy một 
QC bị đánh chẩy máu mũi, thế là một cuộc nổi súng chạm trán xẩy ra. Hôm sau, nhóm 302 tính 
đem quân đến vây đồn QC mà người thiếu tá đồn trưởng bảo mọi người xếp  tất cả các nón QC 
trên cổng tường, chỉ cần bất cứ một cái mũ QC nào bị bắn rớt, thì mọi người có quyền bắn chết 
những tên kiêu binh này mà không bị quân luật kết án, vì họ đang thi hành chiến dịch PH và 
thừa hành chỉ dưới quyền TT Thiệu. Cũng may mà tỉnh trưởng NHĐ nghe tin vội vã dàn xếp với 
đại úy Phong, đại đội trưởng cuả nhóm 302 ĐPQ này, chứ không thì cũng một trận thư hùng xẩy 
ra năm đó mà ít nhiều gì cũng ảnh hưởng đến thanh thế của vị tỉnh trưởng.  Qua vụ này, năm 
sau khi thằng Hùng nghe tin tôi lên ĐL ở - có lẽ sau vụ đụng độ năm trước, tuy rằng toán lính 
302 ít khi thấy xuất hiện ở thành phố -  nó vẫn dúi cho tôi khẩu colt-45 để "lận lưng" - rồi dẫn 
tôi ra xạ trường dợt bắn cho đến khi nào tôi bắn trúng một cái lon bia khoảng hai, ba chục mét.  
Hùng còn chơi màn bịt mắt tôi, chỉ cho tôi biết tháo ráp cây súng thật thành thạo, rồi nào là 
cách gài bẫy bằng lựu đạn, gỡ mìn...thật tình, chưa từng một ngày mặc áo nhà binh mà tôi cứ 
tưởng như mình cũng đã trải qua một khóa huấn luyện binh sĩ nào đó ở Quang Trung hay Đồng 
Đế... 

 

Ngày tôi xuống thăm thằng Hùng ở quân y viện Cam Ranh, một tuần sau khi nó bị thương khi đi 
hành quân ở Bồng Sơn, phía bắc của thành phố Qui Nhơn về. Nó rất cảm động khi thấy tôi lù lù, 
bất ngờ xuất hiện cạnh bên giường bệnh. Đêm giáng sinh năm đó nhờ nhiều người đã xuất viện 
về với gia đình, tôi được người ta cho ngủ lại cùng phòng với nó, cả đêm hai thằng kể chuyện 
ngày còn ở nội trú, những ngày xung phong giúp trường xây cái hang đá thật lớn mất cả mấy 
tháng - ban ngày đi học, chiều về là mấy tên tình nguyện làm việc lao công, chở cát, gạch, trộn 
xi măng, làm  khung sắt...tôi với thằng Hùng luôn luôn đi đôi với nhau như hình với bóng. Trước 
đêm giáng sinh gần một tuần, thầy Tổng bật điện khai trương cho cái hang đá, thấy đèn đóm và 
vòi phun ước chạy ngon lành như ý muốn, thầy Tổng cho phép những tên làm tình nguyện 
được "đi phép" ra ngoài  hai ngày trong ngày Giáng Sinh, tôi rủ thằng Hùng về nhà tôi ăn tiệc 
nửa đêm Noel,  rồi hai đứa la cà khắp Sàigòn trong đêm hôm đó;  thằng Hùng ứa nước mắt đưa 
cánh tay không bị băng bột của nó lên chùi giòng lệ. Hùng bảo trong đời nó chưa  hề nhớ cái 
Giáng Sinh nào bằng cái Giáng Sinh năm ấy, và cái Giáng Sinh năm nay có lẽ mai sau cũng thế. 
Tôi mua một xị đế và hai chai CôCa với chút ít đồ nhậu lén đưa vào phòng, hai thằng vừa nhâm 



nhi vừa kể lại những kỷ niệm khi còn ở nội trú, lần cả bọn gần chục mạng rủ nhau đi chơi Vũng 
Tầu; ngày tôi và thằng Thạch lái xe honda ra thăm nó đang trong trại huấn luyện ở Rạch 
Dừa...rồi hai thằng lăn quay ra ngủ lúc nào cũng chả hay. 

 

Đầu năm 1975, Hùng lại bị thương và được về phép hơn một tuần, nó quá giang một chuyến 
bay về Biên Hòa, rồi từ đó chạy về Sàigòn để thăm tôi. Biết trước tình thế đất nước không thể 
xoay chuyển, sau tết tôi bắt nó đào ngũ và  ở riết trong nhà; thỉnh thoảng mới cùng nó đi bộ ra 
ngoài thay đổi không khí nhưng lại phải vội về nhà, vì không biết xe sẽ đến đón đi bất cứ lúc 
nào. Trưa ngày 27 tháng 4, tôi đưa cho Hùng số tiền để đi mua thuốc lá, vì thằng này nghiện hút 
thuốc từ ngày còn học ở nội trú, tôi sợ trên chuyến đi nó thiếu thuốc cũng tội nghiệp. Hùng đi 
độ một lát rồi quay trở lại với một người bạn ở đơn vị cũ. Hai người ngồi nói chuyện với nhau 
cũng khá lâu trước khi Hùng bảo tôi nó đưa tiễn bạn đi một chốc rồi sẽ quay trở về. Lúc đó lệnh 
Thiết Quân Luật ban hành giới nghiêm bắt đầu đúng 7 giờ tối, ngoại trừ quân đội và cảnh sát, 
người dân không được phép ra khỏi nhà. Tôi còn nhớ là thằng Hùng vừa đi độ một chốc thì xe 
buýt đến đón, chờ nó đến gần 6:45 chiều mà vẫn không thấy bóng dáng nó đâu cả, cả nhà hối 
thúc mãi nên tôi đành phải lên xe ra đi; hy vọng rằng với tài tháo vát và những điều tôi thường 
bảo nó nếu còn ở VN thì tôi sẽ đi đâu và làm thế nào khi thời cuộc thay đổi, cộng với số tiền tôi 
dặn người nhà để lại, thằng Hùng sẽ biết tìm được con đường thoát và tôi sẽ gặp lại nó.  

Có lẽ cái số thằng Hùng xui, đen như mõm chó. Ai đời nó ăn ở nhà tôi cả gần hai tháng, vậy mà 
phút chót lại không đi được! Trong lúc đó cặp vợ chồng ông anh họ, mới ngày hôm trước trở về 
từ Vũng Tầu mà họ đã ra đó gần cả tháng để tìm đường đi, không có nên họ đành quay về luôn 
tiện ghé thăm mẹ tôi, hỏi xem có  biết ai tổ chức vượt biên- và anh ấy sẵn sàng chi cả trăm 
lượng vàng cho hai người. Mẹ tôi nghe thế bảo "Anh chị cứ đem quần áo đến đây ngay. Cô nghĩ 
sẽ có chỗ cho hai cháu". Tối hôm sau cả hai cùng lên tầu mà chả phải tốn một xu teng nào cả. 
Ngay đến thằng Sơn học chung với tôi - nó cùng gia đình chạy giặc từ Đà Lạt xuống tuần lễ trước 
đó, thằng khỉ gió gửi ông bà già của nó ở nhà tôi rồi ba chân, bốn cẳng chạy đi tìm người yêu 
của nó mà cả đêm lẫn ngày hôm sau chả thấy tăm hơi nó đâu. Tôi rủ hai ông bà già đi cùng mà 
vừa đi vừa lo. May thay lúc đến đảo Wake gặp cô nàng bồ của Sơn, tôi mừng hết lớn vì biết cái 
thằng khỉ gió này  dám đi theo gái chứ không chơi! quả nhiên gặp nó lù lù vừa xếp hàng đi ăn 
về, tôi giao bố mẹ của hắn mà có lẽ hai ông bà mừng rỡ vì gặp lại thằng con trời đánh này còn 
nhiều hơn là tôi. Sơn bảo hôm sau nó trở lại thì cả nhà tôi đã đi mất đất, vì thế nó yên chí đi 
theo "bảo vệ" người yêu của nó, nghĩ rằng sớm muộn gì cũng gặp nhau, ai ngờ may mắn còn 
hơn sự tưởng tượng. Rõ ràng con người có số mệnh, thằng Hùng nó ở nhà tôi gần hai tháng mà 
không đi được, trong khi cặp vợ chồng ông anh họ và ba má của thằng Sơn khơi khơi lại được 
đưa sang Mỹ. Tôi không ngờ đó là những giây phút cuối cùng tôi đã gặp thằng Hùng. Trong 
những chuyến về Việt-nam lần đầu, tôi có đi dò hỏi khắp nơi nhưng chẳng ai biết gì về tông tích 



của thằng bạn tên Hùng năm xưa. Giáng Sinh năm nay coi như là cái Giáng Sinh thứ 40 sau khi 
tôi với nó nằm chia sẻ, tâm sự với nhau thâu đêm ở quân y viện Cam Ranh. Không biết cái thằng 
Hùng ôn hoàng khỉ gió này còn sống hay đã khuất, tôi hy vọng rằng nó sẽ không trách một 
thằng bạn đã bỏ rơi nó ra đi ngày 27 tháng tư của năm 1975. 

Tháng tư giặc đến đành ly-tán 
đứa trốn vào rừng, đứa ra khơi 
chiều trông ra biển sầu muôn vạn 
ôi oán cao xanh bỗng đổi đời. 
 
Bài này để thương tặng mày đó Hùng "tây lai",  
 

SVT 


