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CHƯƠNG  MƯỜI MỘT 

 
 

NGÀY CỦA HÒA BÌNH 
(30.4.1975) 

 
 

Từ khi thành lập Đảng Cộng Sản và suốt ba mươi năm 
gây chiến tranh, Hồ Chí Minh và đồng bọn luôn luôn hô hào : 
« Họ tranh đấu cho  ĐộcLập- HòaBình-Tự Do- Hạnh Phúc của 
nhân dân ». Các cơ quan chính quyền Cộng Sản, đâu đâu cũng 
ghi mấy chữ này, ngay cả giấy thông hành cấp cho dân. Họ 
muốn rêu rao cho toàn dân biết rằng chính phủ của họ là chính 
phủ dân chủ. Cuộc tranh đấu chống Pháp, chống Mỹ là để đem 
lại Độc Lập, Hòa Bình, Tự Do , Hạnh Phúc, cho dân. 

 
Với chiêu bài này Cộng Sản Hànội đã lừa phỉnh toàn dân 

miền Bắc, một số dân miền Nam và lừa phỉnh cả thế giới tự do 
và dân tộc Hoa Kỳ, để tất cả ủng hộ họ. 

 
Cuối cùng họ thắng được Mỹ và chính phủ Saigon nhờ 

chiến thuật tuyên truyền gạc gẫm này. 
 
Chính phủ sau chót của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ 

là tướng Dương Văn Minh (big Minh) vừa nhậm chức Tổng 
Thống hai ngày, vì muốn tránh những thiệt hại về dân sự và 
Thủ Đô Saigon không bị tàn phá nên tuyên bố đầu hàng Hànội 
vô điều kiện. 

 
Đoàn quân thiết giáp Cộng Sản tiến vào dinh Tổng Thống 

miền Nam ngày 30.4.1975.      
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Trong ba mươi năm, ngày này thế giới gọi là « Ngày của 
Hòa Bình ». Nhưng quả thật trong lịch sử của Việt Nam và 
của nhân loại, chưa có dân tộc nào đón Hoà Bình như hai 
mươi triệu dân miền Nam lúc bấy giờ.  

 
Vì không phải họ vui mừng hoan hỉ đón tiếp những vị 

anh hùng Cộng Sản đã giải phóng họ, như khi xưa dân Paris 
đón tiếp đoàn quân Đồng Minh giải phóng Paris, mà trái lại họ 
kinh hoàng sợ hãi đến tột độ. 

 
 Nhân dân miền Nam bất luận ở đâu, bất luận giàu nghèo, 

bất luận tuổi tác, bất luận nam nữ…ai ai cũng một tâm trạng 
hãi hùng, y như loài người trước một thiên tai khủng khiếp, 
mà có lẽ còn hơn thế nữa ! 

 
Người ta tranh nhau níu chiếc trực thăng di tản cuối cùng 

của người Mỹ, kẻ chen lấn leo lên những chiếc hạm Hải quân, 
người dùng tàu đánh cá, kẻ lấy canot, thuyền, bè v.v…Tất cả 
đều nhào ra biển, tất cả đều bỏ nhà cửa sản nghiệp chạy trốn, 
bất kể sống chết, bất kể hiểm nguy, bất kể đi tới đâu…Cho 
đến đổi một số người không rời được Việt Nam trước ngày đó, 
họ tự tử chết3. Họ bằng lòng chết, thà chịu chết, chỉ vì họ quá 
sợ « Hoà Bình » này. 

 
« Hoà Bình » mà cả thế giới tự do, đồng minh của Mỹ và 

dân tộc Hoa Kỳ tranh đấu chống chính phủ Mỹ và chính phủ 
Saigon để tặng cho nhân dân miền Nam, mà nhân dân miền 
Nam còn kinh sợ hơn cái chết ! 

 
Thật là mỉa mai và đau thương! 

                                                 

3 Sau khi Saigon thất thủ, có nhiều dân sự tự tử, trong đó có cựu Ngoại Trưởng 
Trần-Chánh-Thành 
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Bấy giờ nơi Bộ Tư Lệnh vùng 4 của tướng Lê Thanh tại 

tỉnh Cần Thơ, Lê Thanh vừa nhận được điện thoại của tân 
Tổng Thống ra lệnh buông súng đầu hàng Cộng Sản, chàng 
ngồi đờ trên ghế, cõi lòng tê tái đau thương.    

 
Mười tám năm binh nghiệp, chàng đã góp phần xương 

máu cùng người lính Quốc Gia bảo vệ phần đất này không rơi 
vào tay Cộng Sản. Giờ đây giang san đâu đã mất ? Mà thượng 
cấp buộc chàng phải quy hàng ! Bổn phận người quân nhân 
phải tuyệt đối tuân theo chỉ thị cấp trên, chàng không làm gì 
khác được ! Nhưng chàng cũng không thể ngồi đó chờ quân 
thù tới còng tay mình để nhục một đời dũng tướng ! 

 
Không ! Mười tám năm nay chàng đã xem Cộng Sản là 

kẻ thù không đội trời chung.Ngày nay nếu chúng nhờ mưu mô 
xảo quyệt mà thắng được chiến trường quốc tế, để cưỡng bách 
thượng cấp chàng giao cho chúng phần đất còn lại của quê 
hương, thì chàng vì tuân lệnh mà làm người chiến bại, dù chưa 
ra trận !      

 
Một con người như chàng thà chết, chớ quyết không làm 

kẻ thua. Chàng quyết chọn cái chết hùng, hơn là cái sống 
nhục, nên mạnh dạn đứng lên khỏi ghế, sắc mặt ngạo nghễ. 

 
Trong văn phòng lúc ấy còn có vị Phó tướng Tư lệnh, 

ông Đại Tá Tham mưu trưởng, ông Thiếu Tá Chánh văn 
phòng, viên Trung Úy cận vệ và Vân Trường. 

 
Nguyên, Vân Truờng không xin được học bổng du học, 

nên đang học tại Đại học y khoa Saigon. Tháng này Đại Học 
đóng cửa vì tình hình chính trị sôi động, sinh viên biểu tình 
chống đối chính phủ v.v…Lê Thanh gọi cháu xuống Cần Thơ 
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là tránh nhóm biểu tình do Cộng Sản xúi giục. Do đó mà Vân 
Trường có mặt tại Bộ Tư lệnh trong lúc này. 

 
Lê Thanh nhìn thuộc cấp mình một lúc lâu, vẫn không 

tìm ra câu nói khả dĩ báo cho họ biết một sự thật mà họ không 
đến nỗi bàng quàng kinh hãi. Bất thần chàng thấy trong những 
bộ mặt quen thuộc thương yêu đó còn có thằng cháu của 
chàng. Âu cũng là cái may cho chàng gửi gấm nó vài lời trước 
khi chết. 

 
Chàng bình tĩnh lên tiếng : 
 
-Quí anh em ! Cú điện thoại vừa rồi tân Tổng Thống ra 

lệnh cho tôi và toàn thể quân nhân các cấp buông khí giới đầu 
hàng địch. Là quân nhân chắc anh em cũng biết rằng tôi không 
thể nào bất tuân lệnh của cấp trên. Vậy tôi trân trọng báo cho 
anh em rõ để mọi người ra lệnh cho thuộc cấp của mình thi 
hành. Riêng tôi, từ khi gia nhập quân đội với một quyết tâm 
bảo vệ quê hương không để lọt vào tay Cộng Sản, giờ đây tâm 
nguyện không thành, nên tôi thà chết chớ quyết không làm tù 
binh của họ để nhục một đời dũng tướng. 

 
Chàng nghẹn một lúc mới nói tiếp : 
 
-Tôi cũng nhân giờ phút cuối cùng này nói mấy lời vĩnh 

biệt anh em đã…đã cùng tôi chia xớt hiểm nguy những lúc 
xông pha ngoài mặt trận , giúp đỡ tôi mọi ý kiến và thi hành 
mệnh lệnh cấp trên giao phó trong mười năm dài. Tiếc rằng 
duyên hội ngộ của chúng ta chấm dứt, giữa lúc sứ mệnh của 
chúng ta chưa hoàn thành. Quê hương nay đã rơi vào tay Cộng 
Sản, tội nghiệp cho dân lành… 
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Giọng chàng lệch lạc nghẹn ngào, lúc bi thương, lúc oán 
hờn khi nhắc đến Cộng Sản. Những thuộc cấp của chàng lắng 
tai nghe, mà có lẽ tâm tư họ chết lặng, nên chẳng ai mở miệng 
nói tiếng nào.  

 
Vân Trường vụt nhào tới ôm chú, nước mắt ướt đẫm trên 

mặt. Lê Thanh ôm đầu cháu, ve vuốt mái tóc rất chiều âu yếm 
xúc động. Nhưng chỉ một thoáng, sắc mặt chàng rắn lại, nhìn 
mọi người bảo : 

 
-Thôi các anh em hãy đi lo phận sự vì thời gian cấp bách 

lắm rồi. Chúng ta còn nhiều việc phải làm và giải quyết 
chuyện gia đình. Tôi xin vĩnh biệt anh em. 

 
Cho đến lúc đó vị Phó Tư lệnh mới lên tiếng : 
 
-Tôi cũng quyết chọn cái chết như Trung Tướng, chớ 

không để bọn hung thần hành hạ mình. Trung Tướng an lòng, 
cõi đời này hai ta sát cánh diệt thù, cõi chết tôi nguyện không 
để Trung Tướng bơ vơ đâu !  

 
Những vị sĩ quan trong phòng đều xin được cùng chết. Lê 

Thanh cảm động ứa nước mắt, nói giọng nghẹn ngào : 
 
-Tôi không có gia đình và vợ con, tôi có chết cũng chẳng 

để khổ cho ai. Quí vị đừng nên theo con đường của tôi. Hoặc 
giả nếu không muốn hàng giặc, quí vị có thể giả dạng thường 
dân rời bỏ chốn này ngay bây giờ. Thôi anh em hãy đi đi…Đi 
trước khi địch tới.  

 
Mọi người ôm nhau từ giã với nỗi nghẹn ngào xúc động, 

và sau đó hối hả chạy đi.  
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Còn lại một mình với cháu, Lê Thanh kéo cháu đến ngồi 
nghiêng nghiêng nơi bàn viết, mặt đối mặt. Chàng nhìn cháu 
bằng ánh mắt hết sức thương yêu và bình thản nói :  

 
-Năm nay ta mời con đến đây nghỉ hè, thật chẳng tốt đẹp 

tí nào !  Con cũng nên tha lỗi cho ta. Mấy tuần qua tình hình 
quá nghiêm trọng, chú cháu ta không có dịp gần gủi chuyện 
trò, ta chưa có dịp đưa cháu viếng các nơi như đã hưá. Bây giờ 
tất cả mọi chương trình của chú cháu mình phải bỏ rồi ! Con 
đã nghe những gì xảy ra và con cũng biết ý định của ta rồi. 
Vậy con cũng phải rời chỗ này về Mỹ Tho với mẹ. Ta nhờ con 
nói lại với bà nội và mẹ con rằng : « Ta không thể sống nhục, 
nên đành chọn cái chết. Ta xin gửi lời vĩnh biệt hai người mà 
ta yêu quí nhất trong đời. 

 
Vân Trường gục đầu vào ngực chú khóc sướt mướt. Lê 

Thanh nói tiếp : 
 
-Con người ai cũng một lần chết, con đừng quá bi lụy mà 

làm nhũn chí ta trước giờ tử biệt. 
 
Vân Trưòng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn chú, nói giọng 

nghẹn ngào : 
 
-.Chú ơi ! Chú có thể giả dạng thường dân rời bỏ chốn 

này. Chú đừng chết, chú ơi ! 
 
Lê Thanh mỉm cười, rồi nghiêm giọng : 
 
-Con thương chú, con không muốn chú chết ? Nhưng con 

muốn ta làm kẻ hèn nhát, trốn chui, trốn nhủi như loài chuột 
nhắt hay sao ? Không ! Đời ta một đời dũng tướng, đã từng 
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xem nhẹ cái chết ngoài chiến trường, thì hôm nay ta cũng 
chọn cho mình một cái chết danh dự. 

 
Vân Trưòng thừa biết rằng mình không thể nào lay 

chuyển ý chết của chú. Vả chăng máu anh hùng của chàng 
thanh niên mới lớn sôi sụt trong người, khiến Vân Trường 
cũng muốn làm điều gì để chứng tỏ mình không là kẻ yếu hèn. 
Hai tay lau nước mắt, chàng nói : 

 
-Con tới đây nghỉ hè là để gần gủi chú. Nay vì nước mất, 

chú quyết chết chớ không đầu hàng kẻ thù. Vậy chú cũng nên 
cho con chết với chú. Bởi vì con không thể sống với bọn Cộng 
Sản được đâu ! 

 
-Trời ơi, con có điên không ? Ta là quân nhân, đối với 

cộng sản là kẻ thù. Chứ như con chỉ là một thư sinh, cuộc 
chiến này con đâu có dính líu gì mà phải chọn cái chết ? 
Huống chi… 

 
Chàng vụt nhìn thẳng vào mắt Vân Trường, nói thật chậm 

như để dò phản ứng của cháu : 
 
-Huống chi cha của con theo họ từ 19 năm nay, công 

nghiệp đối với Hồ Chí Minh và Đảng chắc cũng nhiều. Thế 
nào ngày nay cha con cũng làm quan to, chắc chắn mẹ con với 
con sẽ có cái vui sum hợp. Dù ta chết, nhưng hồn ta thỏa mãn 
vì biết rằng mẹ con tìm lại hạnh phúc ngày xưa, không uổng 
công 19 năm chung thủy chờ chồng. Còn bà nội con, khi cha 
con bỏ đi nội con thương nhớ và buồn khổ lắm, vì còn mỗi ta 
là thân quyến. Giờ đây ta không còn nữa, cha con trở về, như 
vậy nội của con cũng vẫn có đứa con. Trước sau vẫn vậy, cha 
con… 
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Vân Trường chợt nấc lên tiếng khóc : 
 
-Chú ơi, xin chú đừng nhắc đến người ấy nữa ! Ông ta đã 

chết rồi ! Mẹ con nói, không nhận được tin ông ta từ khi anh 
Vân Long chết.  

 
-Ta nghĩ, cha con chưa chết. Vì cách đây vài năm, anh ấy 

có lẽn về thăm bà nội con, cố ý nhờ bà nội chiêu dụ ta bắt tay 
hoạt động cho Hànội. Khi ta nghe bà nội con nói lại, ta nổi 
giận nói : « bất luận là ở đâu, bất cứ lúc nào, nếu ta gặp anh, ta 
sẽ bỏ tù ».Từ khi nghe ta nói thế, cha con sợ ta, không dám lẽn 
về gặp nội con nữa. Nhưng ta chắc chắn anh ấy còn sống. 

 
Vân Trường vụt nín khóc, tỉnh táo nói : 
 
-Nếu thế thì chú càng nên cho con được chết theo chú, vì 

con không thể nào chịu đựng nổi một người cha làm cán binh 
Cộng sản. Mẹ con không quên cái chết thảm của anh Vân 
Long và bà ngoại con, nên chắc chắn mẹ không thể nào đối 
diện với ông ta. Chú ơi ! Nếu chú nói, con người ai cũng một 
lần chết, thì chú hãy để con chết ngày hôm nay, cho con khỏi 
phải gặp tên Cộng sản mà con phải gọi bằng cha.  

 
-Vân Trường !  
 
Giọng chàng thật nhẹ và thật êm như vỗ về : 
 
-Vân Trường con ! Dù thế nào, cha con vẫn là cha con. 

Tình máu mủ không thể đoạn tuyệt được ! Con chớ nên oán 
ghét cha con. Con nên yêu thương cha con như con thương 
yêu ta vậy.     
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-Con yêu chú chớ không thể nào yêu ông ấy. Huống chi 
ông ấy chẳng biết con là ai, chẳng nuôi con ngày nào thì làm 
sao con yêu ông ta được ? 

 
-Vân Trường ! Chúng ta khác với Cộn Sản là chúng ta  

đầy lòng yêu thương. Chúng ta yêu Thượng Đế, yêu Chúa, yêu 
Phật, yêu nhân loại, yêu tổ quốc, yêu gia đình…Còn cán binh 
Cộng sản họ bị mất tất cả những tình ấy, lẽ nào con cũng bị 
mất tình phụ tử như họ hay sao ? 

 
Sắc mặt chàng vừa nghiêm nghị vừa buồn thảm. Vân 

Trường không dám nói thêm lời gì. Lê Thanh đúng lên đi tới 
kéo hộc tủ bàn viết lấy ra một xấp giấy bạc, trao cho cháu : 

 
-Ta còn mớ tiền này, ta cho con. Vậy con kíp rời nơi đây, 

về Mỹ Tho với mẹ.  Bọn Cộng chắc cũng sắp đến nơi rồi. 
 
-Con… 
 
-Đừng nhùng nhằng cãi lời ta nữa !  
 
Chàng kéo Vân Trường ra cửa, sau khi nhét xấp giấy bạc 

vào trong áo chemise của Vân Trường.  
 
Ngoài sân lúc bấy giờ không còn mấy người. Những sĩ 

quan không muốn đầu hàng giặc đã dẫn lính đi trốn cả rồi. Chỉ 
còn hai cận vệ của Lê Thanh là Trung Úy Cẩn và Hạ sĩ Ve vẫn 
ở lại với chủ.  

 
Lê Thanh thấy họ, liền nói : 
 
-Hai chú không trốn đi đi, còn ở đây làm gì ? 
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  Trung Úy Cẩn nói : 
 
-Chúng tôi không thể nào để Trung Tướng ở lại chết một 

mình. 
 
Lê Thanh cười dòn : 
 
-Có ai chết mà mang theo cận vệ bao giờ ? 
 
Trong giờ phút nghiêm trọng như vậy mà chàng còn tỉnh 

táo cười được, khiến cho hai thuộc cấp của chàng thêm phần 
kính phục, họ lại càng không muốn bỏ đi.  

 
Lê Thanh chợt đổi giọng buồn thảm : 
 
-Các chú có thương tôi thì đưa dùm thằng Vân Trường về 

Mỹ Tho giao cho mẹ nó. Tôi cần sự yên tĩnh để soạn cho mình 
một cái chết thoải mái. Các chú hãy đi ngay. Đây là lệnh cuối 
cùng của tôi. 

 
Quay sang Vân Trường, Thanh hôn lên trán cháu một cái 

hôn thật thương yêu, rồi nói : 
 
-Vĩnh biệt con yêu dấu ! Nhớ những lời ta dặn con khi 

nãy. Thôi con hãy đi đi. 
 
Chàng buông  Vân Trường ra và căn dặn Trung Úy Cẩn 

và Hạ Sĩ Ve mặc thường phục đi bộ ra tỉnh đón xe đò về Mỹ 
Tho. 

 
Sau lời nói cũng là lệnh phát ra, chàng quay lưng trở vào 

văn phòng trụ sở Bộ Tư lệnh. 
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Hai cận vệ của Lê Thanh liền cỡi bỏ bộ quân phục quăng 
lại, vì cả hai đã dự trù trước nên người nào cũng đã mặc sẵn 
thường phục bên trong. 

 
Cả hai kéo Vân Trường chạy ra đường lộ. Chạy được một 

đổi Vân Trường vụt đứng sựng lại, nói : 
 
-Hai vị đi đi. Tôi trở lại chờ chú tôi chết rồi tôi mới đi.  
 
 Thấy Vân Trường không chịu đi, hai cận vệ của Lê 

Thanh hết sức bối rối nhưng không biết tính sao ? Vân Trường 
ứa nước mắt, nói : 

 
-Chú tôi chết mà xác không chôn, nhỡ bọn Cộng thấy 

được bâm vầm thân xác chú, tủi nhục vong linh chú.  
 
Trung Úy Cẩn và Hạ Sĩ Ve nghe nói lấy làm xúc động. 

Cả hai bàn với Vân Trường là ba người trở lại Bộ Tư Lệnh, 
chờ chủ tướng chết mang xác đem chôn rồi sẽ về Mỹ Tho.  

  
Vân Trường cảm động nói : 
 
-Cám ơn hai chú thật nhiều. 
 
Cả ba chạy trở về chốn cũ. Khi nãy, lúc cả ba chạy ra còn 

thấy vài ba tên lính gác cổng. Bây giờ thì chẳng còn ai. Bộ Tư 
Lệnh vắng teo không người ! 

 
Ba người cùng đi rón rén về phía hành lang của toà nhà. 

Đúng vào lúc trong nhà vang lên một tiếng nổ, rồi bặt luôn.  
 
Không chần chờ, Vân Trường tông cửa chạy vào văn 

phòng chú. Hai cận vệ của Lê Thanh cũng vọt theo.  



Huỳnh Dung 
 

 

  
- 216 - 

Lê Thanh ngồi ngoẹo đầu nơi bàn viết. Trên bàn trống 
trơn, không còn hồ sơ vật dụng gì ngoài bức thư viết tay nét 
bút vội vàng. Có lẽ chàng vừa mới viết trước khi tự sát, tay 
mặt còn cầm khẩu súng lục. Phát đạn xuyên qua màng tang, 
máu đỗ lênh láng trên bàn viết, dưới nền gạch và lấm lem cả 
bộ quân phục trắng của chàng. 

 
Chàng còn thì giờ để thay bộ quân phục ngày đại lễ trước 

khi chết, nét mặt thật bình thản, mắt nhắm lại như ngủ. 
 
Chàng đã ngủ giấc ngàn thu, đã chọn cái chết danh dự 

không đầu hàng Cộng sản. 
       
Chàng đã chết, nhưng tên tuổi sẽ sống mãi trong lòng hai 

mươi triệu dân miền Nam. Và dòng sử oai hùng của dân tộc sẽ 
thêm một lần ghi danh vị anh hùng bất khuất. 

 
Trong khi Vân Trường ôm xác chú nghẹn ngào rơi lệ, 

Trung Úy Cẩn và Hạ sĩ Ve chụp ngay lá thư để trên bàn cùng 
chụm đầu đọc, tưởng rằng chủ tướng họ còn trăn trối điều gì 
với họ truớc khi chết. Nào dè trên giấy viết như vầy : 

 
« Từ khi ta khoác áo lính, ta thề chỉ có ta giết bọn Cộng 

phỉ chúng bây, chớ không để bọn bây giết ta. 
 
« Ngày nào ta không thích sống nữa, tự ta giết ta. Chớ 

bọn bây, ngay cả thằng Hồ Chí Minh đã chết, cũng không 
xứng đáng đối diện với ta, để được cái vinh dự giết ta đâu ! 

 
« Bởi vì con người của ta lấy sự thương dân yêu nước 

làm đầu, còn bọn bây lấy việc giết dân cướp của làm đầu. Thử 
hỏi một phường đạo tặc, sánh sao được với ta một bậc anh 
hùng, mà hòng muốn ta làm tội nhân của chúng bây ? 
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« Hồ Chí Minh và Đảng chúng bây có thể có được cái 
mạnh của kẻ cướp, chớ chúng bay không thể có được cái dũng 
của bậc anh hùng.   

  
« Xác chết của lão dù chúng bây có tẩm nước hoa ướp 

giữ ngàn năm, cái tên của lão cũng là cái tên thúi tha, người 
đời nhờm gớm phỉ nhổ. 

 
« Còn như xác của ta có mục nát hư thúi, tên tuổi ta vẫn 

thơm ngát đời đời. 
 
« Ta chết để sống vĩnh viễn trong lòng dân tộc Việt Nam 

đó.4 
 
                          Tư lệnh vùng 4 chiến thuật. 
                                            Lê Thanh 
 
 Đọc xong lá thư, Trung Úy Cẩn và Hạ sĩ Ve nghiêng 

mình kính cẩn trước người chết, tỏ sự kính phục của chủ 
tướng mình trước khi chết vẫn kiêu hùng ngạo nghễ với địch. 

 
Nhìn thấy Vân Trường quá đau thương, ngồi sụm dưới 

chân chú, mình mẩy lấm lem máu, Trung Úy Cẩn nói: 
 
-Em hãy để chúng tôi khiêng Trung Tướng đặt nằm trên 

bàn cho ngay ngắn. Trong khi tôi và Hạ Sĩ Ve ra vườn đào 
huyệt, em hãy ngồi lại đây chờ chúng tôi trở lại đưa xác Trung 
Tướng đem chôn. 

 

                                                 

4 Sau ngày Saigon thất thủ, có rất nhiều sĩ quan và 4 vị tướng của quân đội VN 
Cộng Hòa tự tử, trong đó có tướng Nguyễn Khoa Nam và Lê văn Hưng, là Tư 
Lệnh và Phó Tư lệnh vùng 4 chiến thuật. 
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Vân Trường nghe nói nghe nói liền đứng lên làm chỗ cho 
Trung Úy Cẩn và Hạ Sĩ Ve khiêng xác Lê Thanh đặt lên bàn. 
Cũng may, chàng vừa mới chết, thân thể chưa cứng đơ, nên họ 
có thể đặt nằm thẳng thắn trên bàn. Sau đó cả hai chạy ra vườn 
lo việc đào huyệt. 

 
Vân Trường còn lại một mình trong phòng, đứng tựa nơi 

bàn, gục đầu trên mình chú sụt sùi khóc. Hồi nhớ đời mình mồ 
côi cha từ thuở lọt lòng mẹ, may nhờ có Cha Duy Quang tới 
lui chăm sóc không khác gì cha ruột. Ngoài ra còn có chú yêu 
quí tưng tiu, dù cả hai ít có dịp gần gủi, nhưng cái tình chú 
cháu thân thiết đậm đà, không khác gì tình cha con. Thêm nữa, 
Vân Trường lúc nào cũng chiêm ngưỡng cái oai hùng của chú, 
nên lòng càng quí trọng thương yêu.  

 
Cái chết của chú, Vân Trường nghe đau đớn như cha ruột 

mình chết, như từ giờ phút này mình thật sự mồ côi!  
 
Ba năm sau này mỗi kỳ hè Vân Trường đều về Cần Thơ 

sống với chú vài tuần. Chú cháu tâm sự rất tương đắc. Một 
điều Vân Trường lưu ý là trong đời chú dường như không có 
người đàn bà nào? Dường như chú chỉ yêu binh nghiệp, yêu 
những thuộc cấp và những người lính của mình.  

 
Có lần Vân Trường hỏi chú: 
 
- Chú nè, tại sao chú không lấy vợ? Chẳng lẽ từ tuổi 

thanh niên tới giờ chú chưa từng yêu người đàn bà nào sao? 
 
Lê Thanh cười dòn: 
 
- Có chứ! Trong đời ta có yêu hai người đàn bà, người 

thứ nhất là bà nội con, người thứ hai là mẹ con. Hai người đàn 
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bà sống đời goá phụ để nuôi con đã làm cho ta thương xót, 
cảm phục và kính yêu.  Vì thế tim ta không còn chỗ trống để 
chứa tình cảm với người đàn bà nào khác.  

 
Câu trả lới của chú, Vân Trường có cảm tưởng như chú 

nói đùa. Sau này Vân Trường chợt hiểu có lẽ chú nói thật. Có 
lẽ chú yêu mẹ mình, nhưng vì luân lý của xã hội Việt Nam 
không cho phép yêu người đàn bà đã là vợ của anh ruột mình, 
nên chú phải giấu kín tình yêu này. 

 
- Thật tội nghiệp cho chú! Phải chi chú là cha của con, 

chắc con hạnh phúc lắm!  
 
Đang khi lảm nhảm nói một mình, Vân Trường chợt nghe 

tiếng la ó vang dậy và tiếng chân chạy phình phịch ngoài sân. 
 
Bọn Cộng đã tới! Vân Trường hốt hoảng chạy ra cửa, 

bỗng nghe tiếng trọ trẹ miền Bắc: 
 
- Các đồng chí hãy bao vây tòa nhà này! 
 
Nhắm chạy ra ngoài không kịp, Vân Trường chạy lộn trở 

vô phòng, núp bên trong cánh cửa. Vừa lúc bên ngoài vang lên 
thứ thứ hai, giọng miền Nam: 

 
- ĐM, bọn Ngụy trốn cả rồi! Thằng mắc dịch Lê Thanh 

chạy cúp đuôi rồi! 
 
Giọng nói đầu tiên lại vang lên: 
 
- Coi chừng bọn Ngụy có ngụy kế. 
 
Hắn ra lệnh: 
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- Tất cả đồng chí xiết chặc vòng vây tòa nhà này, đừng để 
tên nào chạy thoát! Riêng đồng chí Mén và đồng chí Vòi đi 
tiên phong vào trong xem tình hình và báo cáo. 

 
Có nhiều tiếng “vâng ạ” vang rền. 
 
Vân Trường nghe tiếng chân hai người rón rén đi vào… 

Chúng vụt đứng khựng lại trước cửa văn phòng của tướng 
Thanh, vì thấy trên bàn viết có một người đang nằm như ngủ. 
Cả hai thối lui mấy bước, thét lên: 

 
- Dơ tay lên! Đầu hàng! 
 
Chúng thét hai ba lần, khiến bọn đi sau sợ hãi bước thụt 

lùi ra sân vì tưởng trong nhà còn nhiều quân phục kích. 
   
Từ khe cửa, Vân Trường nhìn thấy hai thằng lính Cộng 

sản đi tiên phong quá hèn nhát trong bụng cười thầm, quên cả 
tình trạng hiểm nguy của mình! 

 
Hai tên nọ đứng một chỗ thét một lúc không thấy người 

nằm đó nhúc nhích, bấy giờ chúng mới nhận ra người ấy đã 
chết, vì bộ quân phục trắng đầy huy chương thấm máu nửa 
bên. Biết người đó đã chết hẳn rồi, tên thứ nhất hùng hổ chạy 
tới, tên thứ hai chỉa súng nhìn dáo dác quanh phòng và cẩn 
thận hơn hắn mở từng cửa tủ tìm người núp bên trong. Cũng 
may chúng không kiểm soát phía sau cánh cửa nơi Vân 
Trường ẩn núp nên không tìm ra kẻ thứ hai, ngoài xác chết. 
Bấy giờ cả hai mới cười hô hố, chạy qua các phòng khác và 
tầng lầu trên. 

 
Vân Trường toan rời chỗ núp, chạy trốn qua phòng khác, 

song sợ bọn bên ngoài đi vào nên đứng y một chỗ. Tự nhủ: 
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 “Chúng thấy ở đây chỉ có xác chết của chú ta chúng sẽ bỏ 
đi, chừng đó ta sẽ rời toà nhà này”.   

  
Hai tên lúc nãy chạy lục soát trên lầu không thấy người, 

liền xuống lầu chạy ra ngoài báo cáo: 
 
- Trình đồng chí Vẹm: Trong toà nhà này không còn ai, 

ngoài xác chết tên “Ngụy” hạng nhớn đang nằm trong văn 
phòng dưới nhà. 

 
Tên Vẹm nghe nói liền tức tốc theo hai tên lính đi vào 

nhà, nhưng khi đến bệ cửa văn phòng tướng Thanh hắn bước 
thật chậm, cố nện gót chân thật mạnh cho ra vẻ hào hùng trước 
kẻ địch đã chết, mà cũng để làm oai với với thuộc cấp. Chỉ có 
điều vì hắn mang dép râu (cán bộ cs mang loại dép làm bằng 
bánh xe cũ, dân miền Nam gọi là dép râu) nên muốn nện gót 
giày cho kêu, cũng chẳng nghe gì hơn là tiếng phịch phịch như 
tiếng vịt đi!  

 
Vân Trường thấy hắn mang lon Đại Úy, thân hình lùn 

sủn, ốm nhom, gương mặt xấu xí, đôi má hóp như người già 
sắp chết. Khó có thể đoán được tuổi hắn là bao nhiêu? Sau 
lưng hắn một tên cũng mang lon Đại Úy, cũng ốm nhom, 
nhưng cao lớn hơn tên Vẹm một cái đầu, mặt vàng tái như 
người bị bệnh rét. Tuy vậy hắn thuộc loại đàn ông đẹp, mắt to, 
mũi cao… Tuổi hắn chắc vào khoảng trên dưới 40.  

 
Vừa tới cửa phòng, tên Đại Úy đi sau chạy vọt tới chụp 

cái xác của tướng Thanh nhìn vào mặt, bỗng tức giận hầm 
hầm, chữi lớn: 

 
- ĐM, thằng này chết để trêu tức ta! 
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Tên này nói giọng miền Nam. Tên Vẹm cười nham hiểm: 
 
- Có đúng thật hắn không? Hay là đồng chí nhận lầm? 
 
Hắn nói giọng miền Bắc thật khó nghe. Tên Đại Úy gốc 

miền Nam trả lời hắn bằng giọng bực tức: 
 
- Lầm sao được? Tôi làm sao lầm được? Chính nó là Lê 

Thanh, Tư Lệnh vùng 4. 
 
Tên Đại Úy miền Bắc, tức tên Vẹm, cười nửa miệng. Nụ 

cười của hắn làm tên kia đỏ mặt uất hận. Tên Vẹm giả bộ 
không lưu ý, chụp ngay lá thư trên bàn nhìn vào, nhưng không 
hiểu sao hắn không đọc? Hắn lại đưa cho bạn hắn, nói giọng 
gần như ra lệnh: 

 
- Đồng chí đọc lớn để tôi nghe coi thằng Ngụy tội lỗi này 

nói gì?  
 
Lời nói và cử chỉ của hắn y như thượng cấp, mặc dù cả 

hai cùng cấp bậc. Tên Đại Úy miền Nam cầm lá thư với vẻ 
mặt ngạo nghễ, tuy vậy hắn cũng không dám để lộ quá lâu. 
Hắn đọc lớn: 

 
“Từ khi ta khoác áo lính, ta thề chỉ có ta giết bọn Cộng 

phỉ chúng bây, chớ không để bọn bây giết ta. 
 
Đọc đến đó hắn nổi sung thiên, vung tay tống cái xác 

tướng Thanh văng xuống đất. Tên Vẹm lại cười gian xảo, 
nhắc: 

 
- Giận lắm à? Đồng chí hãy đọc tiếp bức thư cho tôi nghe 

cái đã.  
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Vân Trường đoán tên nọ không biết đọc, nên mặc dù lên 

giọng phách lối với tên kia, song phải chờ tên kia đọc thư cho 
hắn nghe. Tên kia dường như cũng sợ hắn, nên phải nghe lời 
hắn. Hắn đọc tiếp: 

 
“ Ngày nào ta không thích sống nữa, ta tự giết ta. Chớ 

bọn bây, ngay cả thằng Hồ Chí Minh đã chết, chẳng đứa nào 
xứng đáng… 

 
Đọc đến đó mặt hắn tái thêm, tay chân hắn run rẩy vì tức 

giận, hắn buông lá thư lên bàn, chạy tới đá vào xác tướng 
Thanh lăn một vòng. Cái xác bây giờ nằm chênh chếch với 
cánh cửa Vân Trường đang núp. 

 
Xác đã cứng đơ, máu không chảy nữa, nhưng Vân 

Trường thấy xác chú bị dằn vật, không khỏi thương tâm, nước 
mắt đổ dài. 

 
Tên nọ dường như chưa đã nư giận, đá thêm mấy cái lên 

mặt tướng Thanh. Bỗng có giọng gàn gàn của tên Vẹm: 
 
- Đồng chí Lê Thy! Thằng em tội lỗi của đồng chí đã dám 

xúc phạm đến bác Hồ kính yêu của chúng ta, đồng chí phải 
trừng trị hắn như thế nào? 

 
Hắn vừa nói vừa xếp lá thư của tướng Thanh cất vào túi. 

Câu nói của tên Vẹm vừa phát ra, Vân trường có cảm tưởng 
như vừa bị tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc choáng váng, con 
tim ngưng đập, hơi thở ứ nghẹt. 

 
Cho đến trước phút đó, dù không có tình thương với 

người cha không hề chạm mặt, nhưng Vân Trường vẫn không 
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mường tượng được cha mình có thể là tên đó… Một tên dám 
chửi ĐM chú mình, thù hận dằn vật xác chết của chú mình, 
tức là em ruột của hắn! 

 
Không! Một người đàn bà quí phái như mẹ ta, không thể 

nào yêu một người mở miệng ra văng lời thô bỉ. Một người 
quân tử anh hùng như chú ta, không thể nào là em của một tên 
Cộng sản tồi tệ dường ấy! 

 
- Không! Không thể như thế được! 
 
Vân Trường muốn thét lên để chống đối một sự thật, 

nhưng sự thật vẫn hiển nhiên trước mắt và đang diễn tiến… 
 
Lê Thy nghe tên Vẹm muốn trút tội lên đầu mình, liền 

nói: 
 
- Vậy chứ đồng chí muốn tôi trừng trị nó như thế nào? 

Phải nó còn sống thì tôi xử nó trước mặt đồng chí ngay. Tiếc 
rằng nó đã chết, tôi muốn trừng trị nó cũng không được. Hay 
là đồng chí muốn tôi bâm vầm thân xác nó, chặt nó ra từng 
khúc, như vậy đồng chí vừa lòng chứ?  

 
Không chờ tên Vẹm trả lời, Lê Thy hậm hực chỉa lưỡi lê 

nơi đầu súng, đâm liên tu trên xác tướng Thanh nghe “phực 
phực”, y như nỗi oán hận giữa hắn với tên Vẹm trút vào những 
nhát dao ấy. 

 
Không chịu đựng được nữa, Vân Trường tung cửa nhảy 

ra thét lên: 
 
- Dừng tay lại! 



Huỳnh Dung 
 

 

  
- 225 - 

Sự xuất hiện đột ngột của Vân Trường làm bốn tên trong 
phòng hốt hoảng lên nòng súng “rắc rắc”. 

 
Chừng chúng thấy một chàng thanh niên trẻ, mặc thường 

phục, áo quần lấm lem máu, nước mắt nước mũi tèm nhem, cả  
bọn mới hoàn hồn buông súng xuống.  

 
Và bây giờ Lê Thy với tên Vẹm cùng chụp Vân Trường 

một lúc, không khác gì hai con hổ đói vớ được nai tơ. 
 
Trong khi tên Vẹm kêu lên: 
 
- Tên gián điệp Mỹ! 
 
Thy đã tát lên mặt Vân Trường mấy bạt tai nẩy lửa, vừa 

hỏi: 
 
- Mầy làm gì ở đây? Mầy là tay chân bộ hạ của thằng 

chết bầm nằm đó phải không? Tao phải trị tội mầy thay nó. 
 
Vớ được Vân Tường, Thy như vớ được con mồi, là dịp 

để Thy có chỗ phát tiết cho hả cơn bực tức trong lòng, vừa để 
trị tội thằng em trước mặt đồng chí của hắn. Cho nên sau mấy 
cái tát, Thy đấm túi bụi vào mặt Vân Trường như đánh 
“boxe”. 

 
Mặt mày xưng húp, máu mũi chảy ra có vòi, nhưng Vân 

Trường không khóc, không kêu la, không chống đối, để mặc 
cho cha mình hành hạ! 

 
Tên Vẹm gằn giọng nói: 
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- Đồng chí không được giết nó. Cần phải khai thác tên 
gián điệp Mỹ này để bắt trọn ổ chúng. 

 
Nhờ câu nói đó của tên Vẹm,  Vân Trường ngưng lãnh 

đòn. Nhưng Thy vẫn chưa buông tha, véo tai Vân Trường đẩy 
tới đẩy lui hỏi: 

 
- Mầy làm gián điệp cho Mỹ hay cho thằng chết nằm đó? 
 
Tự nãy giờ bị hành hạ Vân Trường đau lắm, nhưng cái 

đau thể xác không bằng cái đau trong lòng, khiến Vân Trường 
có cảm tưởng như hồn xác mình đã chết phân nửa. Sự khốn 
khổ tột cùng, Vân Trường chỉ mong được chết hẳn để không 
phải nhìn thêm con người hung bạo tàn ác là cha mình. 

 
 Hỏi mấy lần vẫn không nghe trả lời, Thy càng nổi cơn 

thịnh nộ, vung tay thoi vào bụng Vân Trường một cái thật 
mạnh. Bị mất thăng bằng, Vân Trường té nhào, nhưng không 
đau lắm, nhờ mớ giấy bạc bên trong che chỡ. Dù vậy lòng oán 
ghét cha mỗi lúc một tăng, Vân Trường bất kể sống chết, đứng 
lên ưỡn ngực ra nói: 

 
- Ông hãy giết tôi đi! Tôi thích chết hơn là nhìn cái bản 

mặt của ông. 
        
Một cái thoi thứ hai của Thy tung ra cùng một lượt với 

câu chửi thề: 
 
- ĐM. Mày dám nói khích tao hả? Đúng là giòng máu 

Ngụy lì lợm.  
 
Cái thoi thứ hai vì phát ra cùng lúc với nỗi hằn học, nên 

không mạnh lắm, Vân Trường không bị ngã. Và khi nghe cha 
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mình mắng mình là giòng máu Ngụy, Vân Trường nhịn cười 
không nổi, bật cười ha hả.  

 
Tiếng cười ha hả của Vân Trường khiến Thy điên tiết, lập 

tức dơ báng súng đập lên đầu Vân Trường một cái “bốp”, Vân 
Trường ngã lăn xuống đất, bất tỉnh. 

 
Tên Vẹm lại cười nham hiểm: 
 
 - Đồng chí không đủ khả năng khai thác nó à? Coi chừng 

nó chết, đồng chí thêm một cái tội “bịt miệng” đồng lỏa của 
thằng em đồng chí đó. 

 
Rồi hắn không chờ phản ứng của Thy, ra lệnh cho hai tên 

Mén và Vòi: 
 
- Một đứa chạy đi kiếm nước dội lên mặt tên gián điệp 

Mỹ này cho nó tỉnh lại. Một đứa ra ngoài qui tụ những đồng 
chí khác trước sân chờ lệnh ta. 

 
Thái độ của tên Vẹm càng làm cho Thy thêm tức giận, co 

chân đá “binh binh” lên đầu của Vân Trường.  
 
Bất chợt Thy nhận ra tên Ngụy này mặt mày non choẹt, 

chắc khoảng 17, 18 tuổi, tóc để dài như bọn thanh niên trẻ thời 
đại ở miền Nam. Hắn nghĩ lung tung trong đầu: 

 
- “Bọn lính Ngụy dù cấp bực nào cũng đâu được phép để 

tóc dài? Tên này chắc không phải lính, nhưng tại sao nó lại 
núp trong phòng của thằng em ta? Tại sao nó lại có phản ứng 
khi ta đâm vào xác Thanh? Dường như lúc ló mặt ra nó khóc. 
Chẳng lẽ nó là con của thằng Thanh? Không! Thằng Thanh 
chưa vợ, tên tuổi nó vang lừng ai cũng biết nó là ông tướng 
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chưa vợ. Ngay cả hai lần về thăm mẹ ta, ta chẳng hề nghe bà 
ấy nói thằng Thanh có vợ con bao giờ. Chẳng lẽ thằng nhỏ này 
là… 

 
Toàn thân hắn lạnh ngắt khi nghĩ rằng: “Thằng nhỏ này là 

Vân Long, con của hắn”. 
 
Mười chín năm bỏ vợ ra đi hắn thương nhớ lắm. Dù rằng 

Bác Hồ dạy rằng “Người đảng viên cộng sản là người vô gia 
đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo, và phải xem Bác là gia đình, 
Đảng là tổ quốc và thuyết Mác Lê là tôn giáo.  

 
Mười chín năm qua hắn yêu Bác, vâng lệnh Đảng và tôn 

thờ Mác Lê làm thánh, nhưng không thể nào quên người vợ 
đẹp của mình. Đối với con, hắn không có tình thương, nhưng 
không oán ghét như đối với em hắn.  

 
Nguyên từ khi gia nhập Đảng, tuy hy sinh hết mình, 

Trung thành với Bác và Đảng hết mực, nhưng hắn vẫn không 
được tin dùng, chỉ vì hắn có thằng em là “Kẻ thù số một của 
Bác và Đảng”. Bởi thế mà mười chín năm sống vất vả trong 
rừng, bao phen suýt chết ngoài mặt trận, công nghiệp hiến cho 
Bác và Đảng khá nhiều, nhưng hắn chỉ lên đến cấp bậc Đại 
Úy.      

 
Cách đây mấy năm hắn được lên cấp Thiếu Tá, Hồ Chí 

Minh ra lệnh hắn lẽn về nhà chiêu dụ tướng Thanh, vì bọn 
Cộng biết rằng tướng Thanh còn đó thì khó thể đánh chiếm 
vùng 4.  

    
Thế nhưng cái đêm lẽn về nhà mẹ, Thy vừa mới mở 

miệng nói ý muốn chiêu dụ Thanh, bị bà Lê Thân đuổi đi tức 
khắc. Mấy ngày sau hắn trở lại bà Lê Thân không cho vô nhà, 
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bảo rằng: “Mầy đi theo Cộng sản giết hại đồng bào thì đi luôn 
đi, không được về nhà của ta nữa. Em mầy có nói: Nếu gặp 
mầy nó sẽ bắt bỏ tù, ta không cứu mầy được đâu.” Hắn tiu 
nghỉu bỏ đi, không kịp hỏi thăm tin tức vợ con.Từ đó vì sợ 
Thanh bắt, Thy không dám trở về nhà mẹ nữa. 

 
Dĩ nhiên công tác chiêu dụ địch không thành, hắn bị Hồ 

Chí Minh cất chức Thiếu Tá. Cho nên hiện tại hắn chỉ là Đại 
Úy.  

 
Đã vậy trong hàng ngũ Cộng sản Việt Nam, cán bộ và 

quân chính qui Bắc Việt được Hồ Chí Minh và Đảng tin dùng 
cho nhiều quyền hành hơn cán bộ gốc miền Nam. Chính vì thế 
mà tên Vẹm tuy cùng một cấp bậc với Thy mà hắn hống hách 
với Thy, y như thượng cấp. Thy uất ức lắm song cũng biết 
mình yếu thế. 

 
Khi chính quyền Saigon vừa tuyên bố đầu hàng, Thượng 

cấp của Thy ra lệnh Thy dẫn một đại đội đi tiếp thu Bộ Tư 
Lệnh vùng 4 và bắt tướng Thanh, vì chỉ có Thy mới biết rõ 
mặt của Thanh. Nhưng thượng cấp của Thy không quên cho 
tên Vẹm cán bộ gốc Bắc đem theo một đại đội đi kèm để kiểm 
soát mọi hành động của Thy.  

 
Thy đinh ninh chuyến này mình sẽ lập được công to trong 

việc bắt Thanh. Nào ngờ Thanh đã chết, lại còn để lại lá thư 
miệt thị bác Hồ và Đảng. Phen này tên Vẹm sẽ dựa vào bức 
thư đó để hài tội Thy với thượng cấp. 

 
Vừa tuyệt vọng vì không lập được công to, vừa lo sợ vì 

Thanh có dính líu ruột thịt với mình, bao nhiêu tức giận Thy 
đổ lên đầu chàng thanh niên trẻ này, vì quyết chắc nó là cận vệ 
của em mình. Giờ nhìn kỹ lại thì chàng thanh niên này không 
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thể là lính, mà có thể là con mình. Hắn rối loạn trong lòng, 
không biết phải xử trí ra sao? 

 
Tên Mén ra ngoài tìm được một thùng nước mang vào tạt 

vào mặt Vân Trường. Chốc lát Vân Trường lấy lại tri giác, 
lồm cồm ngồi dậy. Thy muốn điều tra thằng nhỏ có đúng là 
con mình không, bèn kéo Vân Trường đứng lên bảo ngồi 
xuống ghế, hỏi giọng bớt hung hăng hơn lúc nãy: 

 
- Mầy tên gì? 
 
Vân Trường từ lúc tỉnh dậy thấy lại những bộ mặt của 

bọn Cộng sản hung thần thì rất muốn bất tỉnh trở lại hay chết 
luôn. Nên khi nghe câu hỏi của Thy, Vân Trường nín im 
không trả lời. 

 
Tên Vẹm bây giờ mới xen vào, nói với Vân Trường:  
 
- Mầy muốn chết lắm à? Mầy không chết được đâu! 

Chúng ông sẽ để mầy nửa sống nửa chết, con ạ! 
 
Câu nói của tên Vẹm không riêng gì Vân Trường, mà cả 

Thy cũng rùng mình. Thy lại càng muốn biết tên của chàng 
thanh niên. Hắn thừa biết tên này cứng đầu, nếu làm cứng nó 
sẽ không chịu nói, song trước mặt tên Vẹm, hắn cũng không 
thể nói lời dịu ngọt. Hắn trừng mắt lên, song giọng nói hoà dịu 
hơn: 

 
- Mầy muốn khai tên họ mầy hay lãnh đòn? 
 
Vân Trường vẫn cứng đầu: 
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- Tôi đã nói ông biết rồi. Ông muốn giết tôi thì cứ giết, tôi 
chán nghe ông hỏi và nhìn mặt ông lâu hơn.  

 
Bản tính Thy rất nóng nảy, tuy có dạ nghi ngờ thằng nhỏ 

là con mình, nhưng hắn không thể dịu dàng mềm mỏng lâu. 
Hắn tát lên má Vân Trường một cái tát thật đau, gằn giọng 
hỏi: 

 
- Mẹ mầy tên gì? 
 
Vân Trường nghĩ thầm: “A, hắn muốn biết tên mẹ ta, ta 

nói tên ra có khi hắn xỉu đấy. Nhưng ta không điên dại gì nói 
tên mẹ ra để hắn biết ta là con.” Vì nghĩ thế, Vân Trường đáp: 

 
- Tôi không nhớ mẹ tôi tên gì. 
 
Tên Vẹm lại xen vào: 
 
- Thế mày còn nhớ cha mầy tên gì không? 
 
- Cha tôi tên… tôi không có cha, làm gì biết tên mà nhớ? 
 
Câu trả lời ngập ngừng của Vân Trường khiến Thy vừa 

hồi hộp, vừa biến sắc. 
 
 - Mầy giấu tên mày, mày không muốn khai tên cha mẹ, 

nên viện cớ không có cha. Vậy mầy là giống gì mà không có 
cha hử? 

 
Câu nói đó là của tên Vẹm. Hắn chụp bàn tay Vân trường 

bẻ nghe cái “rắc” đồng lúc với hắn nói. Hắn không nóng nảy 
như Thy, nhưng ra tay độc ác hơn. 
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Những cái tát cái đấm của Thy xem ra hung hổ, nhưng 
Vân Trường không đau bằng cái bẻ lọi xương của tên Vẹm. 
Quá đau, Vân Trường suýt thét lên, vô tình ánh mắt chiếu về 
phía xác chết của chú. Nhớ đến cái oai hùng của chú lúc sống, 
khí huyết can đảm tuổi trẻ bừng lên, Vân Trường trừng mắt 
nhìn tên Vẹm hỏi lại: 

 
- Ông đã quên bài học của bác Hồ ông dạy rồi ư? “Con 

người là một sinh vật, không ai là cha mẹ của ai”. Ông buộc 
tôi có cha, là chống lại giáo huấn của bác Hồ. Tôi thách ông 
bắt tôi đó! Tôi sẽ tường thuật cái ý phản Bác của ông lên 
thượng cấp của ông khi gặp họ. 

 
Nguyên Vân Trường vẫn thường nghe Lê Thanh kể: “Trẻ 

con trong chế độ Cộng sản không biết thương yêu cha mẹ. 
Chúng có bổn phận theo dõi và kiểm soát cha mẹ chúng để 
báo cáo với Đảng. Chính sách Cộng sản là dùng trẻ con làm 
gián điệp cho họ. Như vậy nhà nước kiểm soát được mọi hành 
động và tư tưởng của dân một cách chặt chẽ. Bởi thế Hồ chí 
Minh phải nhồi vào óc chúng: Con người là một sinh vật, 
không ai là cha mẹ của ai”. Người đảng viên Cộng Sản ai cũng 
nhớ lời này. 

 
Câu hâm dọa của Vân Trường khiến tên Vẹm tái mặt. 

Trước Hiệp Định Genève hắn chỉ là tên bán thịt ở Hanoi. Sau 
khi chia đôi Việt Nam, miền Bắc theo chủ nghĩa Cộng sản, 
những kẻ buôn bán khá giả như hắn đều bị ở tù và bị tịch thu 
tài sản. Hai năm sau nhờ biết nịnh nọt Cộng sản hắn được ra tù 
và sau đó gia nhập Đảng. Tuy lanh lợi hiểm ác, nhưng hắn 
không biết đọc biết viết, cũng chẳng là con người thông minh 
biết suy nghĩ. Cho nên lời của Bác nói ra, hắn thuộc lòng như 
kinh. 
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Quả thật Bác Hồ có dạy: “Người cán binh Cộng sản là 
người vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo. Mỗi người là một 
sinh vật, không ai là cha mẹ của ai, gia đình là Bác Hồ, tổ 
quốc là Đảng, tôn giáo là hai thánh tổ Mác Lê”. 

 
Câu này hắn phải tụng ba lần trong ngày, trước bữa ăn, y 

như tín đồ Thiên Chúa giáo cầu nguyện tạ ơn trước khi ăn.  
 
Bữa nay trong một phút nóng nảy hắn đã xúc phạm đến 

câu kinh của đấng tối cao hắn dạy, bây giờ chỉ còn cách giết 
hoặc tha chàng thanh niên “ngụy” này, để nó không có dịp tố 
cáo cấp trên. Đó cũng là phương pháp bịt miệng hữu hiệu 
nhất. 

 
 Đã có mưu định như thế, Vẹm xây qua Thy mỉm cười 

thân thiện:  
 
  - Tôi có nhận xét chàng thanh niên này không phải là 

lính Ngụy hay điệp viên Mỹ. Nó thuộc cả lời kinh của Bác, 
thật là phần tử tốt. Vậy tôi đề nghị thả nó, để tôi và đồng chí 
cùng anh em binh sĩ ăn mừng ngày chiến thắng, ngày hoà 
bình. 

 
Thy không thuộc hạng ngu ngốc nên hiểu ngay hậu ý của 

tên Vẹm. Hắn nghĩ ngay trong đầu: “Nếu thằng nhỏ này là 
Vân Long, ta cũng nhân cơ hội này thả nó đi. Bằng nếu không 
phải là con của ta, ta ngu dại gì mà tha nó. Ta cần giữ nó để 
hài tội tên Vẹm với cấp trên, cũng như hắn đã giữ lá thư của 
thằng Thanh để bắt nạt ta vậy. 

 
Bởi ý ấy, Thy nói hàng hai: 
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- Đồng chí có nhận xét đúng lắm! Thằng nhỏ này không 
thể là lính Ngụy hay điệp viên Mỹ. Xem mặt nó quá trẻ như 
đứa học trò. Tôi đồng ý tha nó. Tuy nhiên tôi cần biết nó tên 
gì, nhà cửa quê quán ở đâu, để phòng ngừa nếu nó là phần tử 
phản cách mạng thì chúng ta bắt nó trở lại. 

 
Tên Vẹm nghe Thy nói thế liền bảo Vân Trường: 
 
- Mầy thấy không? Chúng ông luôn luôn lấy lòng bác ái 

của Bác và Đảng đối xử với dân chúng miền Nam. Mầy chỉ 
cần khai rõ tên họ, chỗ ở, chúng ông sẽ tha mầy trở về với cha 
mẹ.        

 
Vân Trường lặng thinh suy nghĩ: 
 
“Khi xưa tên Thy hiếp dâm mẹ ta đẻ ra ta, hắn đâu hay 

biết có ta là con? Vậy ta có nói tên ta cũng chẳng hề gì. Còn 
địa chỉ thì ta cứ cho đại một địa chỉ bậy bạ nào đó ở Saigon. 
Chớ một khi ta thoát bọn này mà cho chúng địa chỉ thật, ắt sau 
này khốn đốn với chúng. 

 
Nghĩ như thế nên Vân Trường nói: 
 
- Nếu các ông hứa tha tôi, tôi sẽ nói thật tên họ và địa chỉ.  
 
Thy sợ mất miếng mồi ngon nên lên tiếng: 
 
- Tao cần biết tên họ mầy trước mới quyết định được. 
 
- Cũng được! Tôi họ Trần, tên Vân Truờng. 
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Nguyên khi xưa Thu Vân làm khai sinh cho VânTrường 
phải lấy họ mẹ, khai cha vô danh, vì sự vắng mặt của Thy. 
Cho nên Vân Trường họ Trần, chớ không mang họ Lê. 

 
Thy nghe không đúng họ tên của con mình, liền đổi thái 

độ: 
 
- Cái tên này tao nhớ dường như hoạt động cho CIA của 

Mỹ. Tao không tha được đâu! Phải vậy không đồng chí? 
 
 Câu sau đương nhiên Thy nói với Vẹm và nhìn Vẹm 

bằng đôi mắt của kẻ vừa thắng được một ván bài.  
 
Vẹm biết kế tha Vân Trường không xong, liền nghĩ cách 

giết thằng nhỏ. Hắn nghiêm giọng: 
 
- Nếu đồng chí biết nó có tên trong số gián điệp Mỹ, nên 

bắt nó khai đồng lỏa để chúng ta bắt trọn ổ, vừa để đồng chí 
lập công. Tôi để đồng chí trọn quyền khai thác nó đấy.  

 
Vẹm biết tính Thy nóng nảy và chàng thanh niên kia 

cứng đầu. Nhất định khi Thy hạch hỏi điều gì, chàng trai kia 
không chịu nói, tất Thy nổi tức có thể giết chết. 

 
Thy không biết thâm ý của Vẹm, bỗng dưng thấy Vẹm 

không lên giọng đàn anh với mình, lại để mình toàn quyền 
khai thác địch, trong lòng khoan khoái lắm. Hắn hất mặt nói 
với Vân Trường: 

 
- Hễ tao hỏi câu nào, mày phải trả lời râm rấp câu đó, nếu 

mầy cứng đầu thì sẽ bị lãnh đòn nghe chưa? 
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Thấy cha mình vừa hung hăng vừa tráo trở, Vân Trường 
chán nản cúi gầm mặt xuống để không nhìn thấy gương mặt 
đáng ghét ấy.  

 
Giờ phút đó Vân Trường bỗng nghĩ đến mẹ… Mười chín 

năm sống đời cô phụ để giữ thủy chung cho thằng chồng côn 
đồ. Thật tội nghiệp cho mẹ! Rồi nay mai hắn sẽ về Mỹ Tho 
tìm mẹ, nếu mẹ phải làm vợ hắn trở lại càng khốn khổ hơn. 
Vậy điều cần thiết là mình thoát khỏi bọn này, gấp trở về Mỹ 
Tho đưa mẹ trốn đi. Mình cũng cần kể cho bà nội rõ về hành 
động tàn nhẫn của hắn đối chú của mình. 

 
Thấy Vân Trường gầm mặt nghĩ ngợi, Thy nắm tóc quật 

mặt Vân Trường lên, hùng hổ nói: 
 
- Thằng gián điệp Mỹ! Mày… 
 
Lúc bấy giờ trời chiều, tia nắng cuối cùng vàng rực chiếu 

vào gian phòng tỏa rõ gương mặt đẹp của Vân Trường. Thy 
chợt thấy gương mặt này quá quen thuộc. Một gương mặt 
không bao giờ phai mờ trong tâm trí hắn, chính là gương mặt 
của người vợ đẹp của hắn hồi 19 năm xưa.  

 
Hắn sững sờ buông Vân Trường ra, hỏi bằng giọng xúc 

động: 
 
- Có đúng thật mày tên Vân Trường? Hay mầy tên Vân 

Long? 
 
Đến lượt Vân Trường sững sờ nhìn Thy. Đôi mắt vừa 

chạm mắt cha, Vân Trường uất hận nghĩ thầm: 
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“Hoá ra hắn nghi ngờ ta là anh Vân Long, con hắn, vậy 
mà còn đánh đập ta tàn nhẫn như thế. Thật hắn không còn là 
con người nữa! Dù chết, ta cũng quyết không nhận hắn là cha!  

 
Vì nghĩ thế, Vân Trường mím môi trả lời: 
 
- Tôi tên Vân Trường. Vì sao ông muốn tôi tên Vân 

Long? 
 
Thy không đáp câu hỏi của Vân Trường, tiếp tục chất 

vấn: 
 
- Quê mày ở Mỹ Tho phải không? 
 
- Không! Tôi là dân Saigon. 
 
Thy thét lên: 
 
- Mầy nói láo! 
 
Vân Trường cũng lớn tiếng: 
 
- Vì sao ông muốn tôi là dân Mỹ Tho? Vì sao ông muốn 

tôi tên Vân Long? Ông dám nói lý do chứ? 
 
Đương nhiên Thy không dám nói nguyên nhân trước mặt 

tên Vẹm, nên giả vờ quát: 
 
- Im! Mầy là tù nhân, hay tao là tù nhân mà mầy chất vấn 

tao? Một khi tao hỏi, mầy phải ngoan ngoản trả lời nếu không 
muốn bị hành hạ. 
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- Thế tại sao tôi trả lời thế này, ông muốn tôi nói khác? 
Tôi nói tên Vân Trường, ông không chịu. Tôi nói là dân 
Saigon, ông cho không đúng. Ông đã không tin tôi, vậy hỏi tôi 
làm gì? 

 
- Được! Mầy muốn làm dân Saigon cũng được. Thế tao 

hỏi mầy: Tại sao mầy không ở nhà mầy ở Sàigon, lại núp 
trong phòng của thằng chết nằm kia? Mầy là tay chân bộ hạ 
của hắn, hay là gián điệp Mỹ? 

 
- Tôi không làm gián điệp cho Mỹ, cũng không làm gì 

cho ông Trung Tướng đã chết. 
 
Thy lộ sắc mừng, hỏi gấp: 
 
- Vậy chắc mầy là con cháu của hắn phải không? 
 
- Không! Tôi chẳng có bà con thân thuộc chi với ông 

Trung Tướng. 
 
Trả lời xong câu này, Vân Trường khoan khoái nghĩ 

thầm: «Ông tưởng tôi mắc bẫy ông à? Tôi chẳng bao giờ cho 
ông biết tôi là con ông. Ông không xứng đáng làm cha tôi!». 

 
Thy như đoán được ý nghĩ thầm kín trong đầu Vân 

Trường, tức giận thét lên: 
 
- Mày tưởng tao không có cách khiến mầy khai thật à? 
 
- Bất quá ông giết tôi là cùng! 
 
- Tao sẽ không giết mày. Tao sẽ hành hạ mầy đến lúc 

phải khai ra sự thật. 
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Vân Trường lẳng lặng nhìn cha bằng ánh mắt oán ghét. 

Thy hỏi: 
 
- Địa chỉ ở Saigon? 
 
- Số 150 đường Pasteur. 
 
- Mầy nói láo! 
 
- Nếu ông không tin, đừng hỏi nữa! 
 
- Nhà mầy ở Saigon, vậy mầy đến đây làm gì? 
 
Vân Trường không đáp, lại hỏi: 
 

 - Đất nước chia đôi, phe Cộng sản của các ông ở miền 
Bắc, các ông vô miền Nam làm gì? 

 
Thy trừng mắt giận dữ. Tên Vẹm vênh mặt nói: 
 
- Chúng ông vào đây giải phóng đồng bào. 
 
- Giải phóng ai? Giải phóng tiền bạc nhà cửa của dân à?  

Đồng bào miền Nam thấy các ông ai nấy hoảng sợ bỏ chạy 
trốn còn hơn gặp quỷ. 

 
 Tên Vẹm giận tái mặt chụp Vân Trường đứng lên. Thy sợ 
hắn ra tay độc ác, liền nắm Vân Trường kéo về phía mình. Hai 
bên dằn co, nút áo chemise của Vân Trường bung ra, mớ bạc 
bên trong văng tứ tung xuống nền nhà. Tên Vẹm sáng mắt, 
kêu lên: 
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 - Tiền! Té ra mầy chỉ là thằng ăn trộm! Dân Ngụy chúng 
bây chắc chỉ biết nghề này! 
 
 Tuổi trẻ không biết nhẫn nhục, Vân Trường tức giận nói: 
 
 - Còn bọn Cộng chúng bây là phường giết người cướp 
của! Hồ Chí Minh là chủ tịch đảng cướp nước giết người. 
 
 - Đ.M. Thằng nhỏ này dám xúc phạm đến bác Hồ và 
Đảng. Tao phải xử tử mầy tại chỗ, không cần điều tra mất thì 
giờ. 
 
 Tên Vẹm vừa nói vừa chỉa mũi súng vào ngực Vân 
Trường lên nòng rắc rắc. Thy muốn tránh cái chết nhất thời 
cho chàng thanh niên mà hắn nghi ngờ là Vân long, nên vung 
tay thoi vào bụng chàng ta một cái thật mạnh. 
 
 Vân Trường té nằm đơ, đầu va vào ngạch cửa, máu đổ ra, 
không biết sống chết ra sao? 
 
 Thy đinh ninh chàng thanh niên đã chết, tâm thần xúc 
động ngồi phệt xuống ghế, sắc mặt buồn thiu. 
 
 Tên Vẹm được dịp hài tội Thy, mặc dù hắn rất mong Thy 
giết Vân Trường. Hắn bắt đầu trở giọng thượng cấp: 
 
 - Tôi chỉ giả vờ hâm dọa thằng giáp điệp Mỹ, sao đồng 
chí đã vội vàng giết nó? Nó chết, làm sao chúng ta bắt được 
trọn ổ gián điệp và bọn lính Ngụy của thằng em của đồng chí? 
 
 Thy lặng im. Tên Vẹm càng cao giọng: 
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 - Thằng Lê Thanh tội lỗi quá nặng, Đảng không hình phạt 
nó được thì phải trừng phạt cha mẹ anh em nó, phải không 
đồng chí? 
 
 Thy biến sắc. Tên Vẹm cười nham hiểm: 
 
 - Chắc đồng chí phải biết nhà của cha mẹ nó chứ? 
 
 - Nó chỉ có mẹ, cha chết lâu rồi! 
 
 - Vậy chúng ta tới nhà bắt mẹ nó, đồng chí phản đối đề 
nghị của tôi không? 
 
 - Ơ… không! 
 
 - Được lắm! Nó có anh chị em không? 
 
 - Ơ… không! 
 
 Tên Vẹm cười nhỏ: 
 
 - Đồng chí là gì của hắn vậy?  
 
 Thy cúi gầm mặt đáp: 
 
 - Tôi là… Bác có dạy người cán bộ chúng ta vô gia đình. 
Tôi không có liên hệ với người nào là cha mẹ anh em. Gia 
đình tôi là Bác. 
 
 Tên Vẹm không dám chống đối lời nói ấy của Thy. Hắn 
cười tươi, nói giọng thân thiết: 
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 -Đồng chí nói đúng lắm! Vậy ít hôm nữa chúng ta đi bắt 
mẹ của thằng tướng Ngụy này nhé?  
 
 Thy miễn cưỡng gật đầu, sắc mặt ra chiều thống khổ. Dù 
sao hắn vẫn còn chút bản chất người. Đối với mẹ già dù không 
có tình thương, nhưng hắn cũng không có oán hận như với em 
hắn nên không thể hân hoan trước đề nghị của tên Vẹm đi bắt 
mẹ. 
 
 Gian phòng bấy giờ hoàn toàn im vắng. Hai tên lính 
dường như đang ở ngoài sân với đồng bọn. Thy ngồi đờ một 
chỗ với nỗi lo âu nặng trĩu trong lòng, lo lắng về những ngày 
sắp tới… Ngày hắn dẫn đoàn quân về Mỹ Tho bắt mẹ, ngày 
hắn gặp lại vợ… Không biết hắn sẽ nói sao với vợ, nếu chàng 
thanh niên đã chết bởi hắn lúc nãy là Vân Long? 
 
 Tên Vẹm ngồi ngã người trên ghế đối diện với Thy, theo 
dõi sắc mặt đau khổ của Thy, tâm trạng cực kỳ khoan khoái. 
 
 Thình lình bọn lính ngoài sân xôn xao. Tên Vẹm bật 
mình ngồi dậy, súng cầm lên tay, hỏi to tiếng: 
 
 - Vụ gì đó tụi bây? 
 
 Một tên lính chạy vào báo cáo: 
 
 - Trình đồng chí nhớn. Có hai người dân chỡ một xe la-ve 
tặng quân đội cách mạng. Anh em đang khát nước quá! Mong 
đồng chí khao thưởng anh em.  
 
 Tên Vẹm nghe nói lập tức phóng ra sân, thấy hai người 
đàn ông vào tuổi trung niên ăn mặc như nông dân, đầu chít 
khăn, quần áo mặt mũi lắm lem bùn đất, tay chân dơ bẩn như 
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vừa cày cấy chưa kịp lau rửa, bên cạnh họ là chiến xe ba bánh 
chỡ đầy những két la-ve, mắt hắn sáng lên. 
 
 Một người nông dân chấp tay chào tên Vẹm và nói: 
 
 - Anh em chúng tôi đang làm việc ngoài đồng, nghe tin 
đoàn quân cách mạng anh dũng chiếm Bộ Tư Lệnh của lính 
Ngụy nên vội vàng mang đến đây vài két la-ve tặng các vị anh 
hùng của Bác đã… thành công trong vụ ăn cướp miền Nam. 
 
 Tên Vẹm vì nghe câu nói «Đoàn quân của hắn đã anh 
dũng chiếm Bộ Tư Lệnh, hắn khoan khoái cười híp mắt, 
không nghe câu sau của người nông dân. Hắn vênh mặt khoe 
khoang: 
 
 - Quân của Bác đi tới đâu là chiến thắng ở đó. Tụi Ngụy 
chết như ruồi! Bộ Tư lệnh của chúng không còn tên nào sống 
sót! 
 
 Người nông dân cười nhẹ: 
 
 - Bởi thế chúng tôi mới mang rượu đến đây để hậu đãi 
anh hùng của Bác.  
 
 Vừa nói người này vừa khiêng mấy két la-ve bỏ xuống 
đất. Két sau cùng là két Whisky. Người ấy bưng lên nhưng 
không bỏ xuống, hỏi lớn: 
 
 - Đây là Whisky của Mỹ. Không biết quân đội của Bác 
Hồ có đả đảo món này không? 
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 Tên Vẹm nghe nói Whisky, hắn mở to đôi mắt hí. Thuở 
giờ hắn chỉ nghe nói chớ chưa từng nhìn thấy thứ này. Hắn rối 
rít trả lời: 
 
 - Không đâu! Không đâu! Bác và Đảng chống Mỹ, chớ 
không bao giờ chống đô-la Mỹ và bất cứ thứ đồ gì của Mỹ cả. 
 
 - Vậy sao? Nếu thế tôi mang két này vào nhà dành cho 
Đại Úy nhé? 
 
 Tên Vẹm mừng quýnh, nói với bọn lính của hắn: 
 
 - Chúng bay được phép uống la-ve, mừng ngày chiến 
thắng, ngày của hoà bình. 
 
 Bọn lính hoan hô nhào tới chụp. Người nông dân thứ hai 
vội vàng mỡ sẵn la-ve đưa cho mọi người. 
 
 Trong khi đó người nông dân khiên két Whisky đi theo 
tên Vẹm vào nhà, gặp ngay cái thây của Vân Trường nơi thềm 
cửa văn phòng của tướng Thanh. Người ấy biến sắc đứng 
khựng lại. Tên Vẹm đi lướt qua, cười nói: 
 
 - Đừng sợ chi, người anh em! Tên này là lính Ngụy, bị 
người bạn đồng chí của ta giết chết.   
 
 Bấy giờ người nông dân mới lưu ý trong phòng có một 
Đại Úy khác ngồi lù lù nơi ghế, im lìm bất động. Người nông 
dân gật đầu chào, rồi đặt két Whisky lên bàn, lấy một chai 
whisky mở nút ra trao cho Thy, trịnh trọng nói: 
 
 -Kính mời ông Đại Úy. 
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 Thy không nói không rằng, chụp chai whisky đưa lên 
miệng uống một hơi. Có lẽ Thy cần say để quên những lo âu 
bứt rứt trong lòng.  
 
 Người nông dân nhìn thấy lối uống whisky của Thy, chắc 
lưỡi khen: 
 
 - Ông Đại Úy quả thật anh hùng! Ông uống whisky như 
uống nước lã vậy! 
 
 Lần đầu tiên trong đời tên Vẹm mới trông thấy chai 
whisky. Món này đồng chí «cồ» cỡ bác Hồ hay Phạm văn 
Đồng cũng chưa được nếm, huống hồ đồng «mén» cỡ hắn? 
Hắn không biết độ nóng bao nhiêu, nhưng vì nghe người nông 
dân khen Thy uống whisky như anh hùng, hắn lên giọng 
phách lối: 
 
 - Thứ này ngoài Hà Nội chúng ông uống thay nước. Ngày 
nào ông cũng uống cả chục chai.5 
 
 Nói xong, không chờ người nông dân mở sẵn mời hắn, 
hắn chụp một chai, nhưng lay hoay không biết mở. Người 
nông dân mỉm cười, mở dùm hắn. Hắn bắt chước Thy, cho vào 
miệng uống một hơi. 
 
 Đúng vào lúc Thy ngã xuống nền nhà, hắn ngồi không 
vững nữa, nhào lăn khỏi ghế. Cả hai say như chết! 

                                                 
5 Cán binh Cộng sản Hànội khi vào Nam thấy thứ chi cũng ngỡ ngàng xa lạ từ 
thức ăn, nước uống, đến vật dụng trong nhà… Đời sống ngoài Hà Nội nghèo 
nàn, nền văn minh đi thụt lùi như thời trung cổ. Vì thế ngày chiếm được miền 
Nam, người cán binh thường hay nói phóng đại để che dấu cái ngu cái nghèo 
của mình. 
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 Người nông dân nhìn quanh trong phòng thấy không còn 
ai, liền cúi xuống xem xét Vân Trường, nghe tim còn đập hơi 
thở đều hòa, mừng quýnh kêu lên: 
 
 - Chú em còn sống! Cám ơn Trời Phật! 
 
 Không chần chờ, người này bồng Vân Trường ra cửa. 
Bọn lính bên ngoài tên nào cũng chếnh choáng hơi men, ca hát 
nghêu ngao. Thấy người nông dân ôm Vân Trường đi ra, 
chúng hỏi:  
 
 - Ông ôm cái gì đó? 
 
 Người nông dân cười đáp: 
 
 - Ông Đại Úy bảo tôi đem chôn tên Ngụy này.  
 
 Mấy tên lính lè nhè nói: 
 
 - Chôn xác Ngụy hả? Ừ chôn đi! Chôn hết đi! 
 
 Người nông dân bên ngoài thấy bạn đi ra với cái xác trên 
tay, hốt hoảng chạy ngay lại. Người kia nói nhỏ vào tai: 
 
 - Vân Trường chưa chết. Mau vào trong mang Trung 
Tướng ra. Chúng mình đi ngay.  
 
 Người ấy nghe nói chạy vào nhà, trong nháy mắt ôm xác 
tướng Thanh đem ra đặt lên xe ba bánh bên cạnh Vân Trường. 
 
 Cả hai vội vàng đẩy xe rời Bộ Tư Lệnh. Bọn lính Cộng 
chống mắt nhìn theo, cười nói lè nhè, giọng say rượu… 
                                               ***


