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V�nh Ðào 
 
 

�au m�y n�m ti�u h�c t�i tr	
ng Saint-Exupéry, tôi b	�c chân vào trung h�c � 
tr	
ng Chasseloup-Laubat, m�t ngôi tr	
ng �� s� chim b$n m�t �	
ng. C"ng sau 
�	
ng Tr�n Quý Cáp luôn luôn �n ào, náo nhi�t vào nh ng gi
 vào h�c và tan h�c, và 
c"ng tr	�c �	
ng H�ng Th�p T%, v�i sân tr�i s&i tr�ng, n�i có v�n phòng hi�u tr	�ng 
và phòng giáo s	, yên t�nh l� th	
ng, nh	 thu�c m�t th gi�i khác, ch' có nghe ting s&i 
l�o x�o d	�i b	�c chân. 

B�y n�m trung h�c có l( là kho�ng th
i gian tâm lý dài nh�t trong �
i tôi. Tu"i 
tr) bao gi
 c�ng nôn nóng tr	�c t	�ng lai, nên th
i gian hình nh	 kéo dài m�t cách 
ch�m ch�p, lê thê.  

Tôi còn nh� nh ng gi
 s# h�c v�i ông Dolbou, su$t m�y tu�n l� m�i mê theo 
dõi ông giáo s	 râu quai nón �i�m ��m thu�t l�i m�t cách say mê épopée 
napoléonienne. Nh ng chin th�ng Austerlizt, Iéna l*y l+ng. R�i tôi c�m th�y luyn tic 
nh	 m�t mát m�t cái gì không bao gi
 tìm th�y l�i �	,c n a khi t�i giai �o�n suy tàn 
c�a m�t th
i ��i huy hoàng. Ð�i bàng g*y cánh, ôm h�n trên ��o Elbe. R�i cu�c v*y 
vùng cu$i cùng. M�t tr�m ngày ng�n ng�i, và chin tr�n Waterloo kt thúc trong cay 
��ng m�t cu�c phiêu du r%c r-. 

Trong nh ng n�m này, tôi c�ng b�t ��u r
i 
kh&i mái nhà tr	
ng và mái gia �ình �� c�t b	�c 
lãng du trên các vùng ��t n	�c. N�m tôi h�c l�p 
5e, Nguy�n Ng�c L	�ng, ��a b�n h�c cùng l�p 
hi�n nh	 con gái, r� tôi vào m�t �oàn h	�ng ��o 
�ang ho�t ��ng trong tr	
ng. Ðoàn có tên là 
Marco Polo, thu�c t" ch�c Eclaireurs de France 
nh	ng sinh ho�t g�n nh	 t% tr�, không thu�c H�i 
H	�ng Ð�o Vi�t Nam t�i Sài Gòn, ch' có m�t s% 
liên l�c r�t l&ng l)o v�i tr! s� Eclaireurs de France 
� t�n Paris. L� Ph!c sinh n�m �ó tôi �i xe l#a lên 
Ðà L�t, c�ng là l�n c�m tr�i ��u tiên c�a tôi. Xe 
l#a kh�i hành t+ nhà ga Sài Gòn lúc chi�u v+a t�t 
n�ng. Ðoàn tàu len l&i qua các �	
ng ph$ �ã lên 
�èn, ra vùng ngo�i ô �ông �úc và tin sâu vào 
bóng �êm gi a c�nh ��ng hoang hiu qu�nh. Tàu 
ch�y su$t �êm dài và �n sáng m�i lên �n vùng 
r+ng núi cao nguyên. Con tàu ch�m rãi leo lên d$c 
núi gi a nh ng r+ng thông l�ng l(. Chúng tôi r
i 
nhà ga Ðà L�t g�ch �& chìm trong s	�ng mù, �i b� 
lên h� Than Th� c�ng l�u c�m tr�i b�y ngày gi a 
c�nh t�ch m�ch c�a ��i thông, gi a nh ng c�n m	a 
phùn l�t ph�t vào bu"i chi�u. N�m sau tôi �	,c d�p 

�i �n m�t vùng khác trên cao nguyên. M�t chic xe GMC ch� chúng tôi t+ Sài Gòn 
�n Di Linh – lúc �ó còn mang tên Djiring - r�i t+ �ó theo m�t con �	
ng ��t �& ngo.n 
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ngoèo vào m�t th� tr�n nh& tên Kala. C� �oàn chúng tôi c�m tr�i bên b
 su$i, và m�y 
ngày sau chúng tôi �i ch�i kh�p vùng, len l&i gi a các thung l�ng trong lúc m�t tr
i 
vàng l�n xu$ng gi a hai �'nh núi và �êm xu$ng d+ng chân t�i m�t làng nh& ng	
i 
Th	,ng, cheo leo trên s	
n ��i, nghe ting tr$ng b�p bùng v/ng l�i t+ n�i xa xôi. 

Liên tip trong nhi�u mùa hè, ho�c có khi vào d�p l� Giáng sinh, tôi l�i �	,c d�p 
tr� l�i ho�c Ðà L�t, ho�c Nha Trang. Nh ng �êm ng�i xe l#a �� l�i cho tôi m�t c�m 
giác êm ��m. Con tàu m�i mit trên con �	
ng dài th�m th/m, gi a nh ng cánh ��ng 
chìm trong bóng t$i dày ��c. Tôi thích ra ng�i phía ngoài � ��u toa xe, nghe ting lách 
cách ��u ��n c�a bánh xe trên �	
ng s�t mi�t mài su$t �êm và nhìn ánh l#a ch�p ch
n 
c�a m�y con �om �óm, l�p lòe trên cánh ��ng hoang ng�p bóng t$i, �� có c�m giác nh	 
�ang �i sâu vào lòng quê h	�ng. N#a �êm, con tàu ng+ng l�i � ga M	
ng Mán. Ánh 
�èn vàng heo h�t chiu l
 m
 sân ga hàng hóa ng"n ngang. Không khí �	,m mùi n	�c 
m�m t+ Phan Thit theo gió bay vào. R�i ga Tháp Chàm. Xe l#a �i Nha Trang tip t!c 
�i th/ng theo con �	
ng ven bi�n và tàu �i Ðà L�t r( h	�ng trái �� b�t ��u tin lên vùng 
��i núi cao nguyên. 

Chuyn �i hè 1960 c�ng là chuyn �i xe l#a cu$i cùng c�a tôi. Sau �ó, vì tình 
hình �	
ng s�t thiu an ninh nên tôi không còn tr� l�i v�i nh ng con tàu rong ru"i su$t 
�êm thâu. 

R�i nh ng n�m trung h�c dài ��ng �/ng c�ng qua �i. Tôi r
i b& v�i m�t chút 
v�n v	�ng luyn tic mái tr	
ng trung h�c nghiêm kh�c, nh ng tu�n l�  n�ng n� kéo dài 
ch�m ch�p, nh ng gi
 toán, ��a lý, v�n ph�m, ch	a thu�c bài ph�p phòng lo s, bu"i 
ki�m tra bài � ��u gi
. T+ giã sân tr	
ng r,p bóng me xanh, nh ng dãy bàn gh g� 
kh�c sâu k� ni�m xa x	a… T+ giã nh ng bi k�ch c" �i�n v�i nh ng m*u ng	
i lý t	�ng 
c�a Corneille ch' nghe theo ting g�i c�a lý trí, và nh ng nhân v�t c�a Racine, g�n v�i 
con ng	
i th	
ng tình, yu �u$i trong �am mê… 

Ð�u niên h�c 1961-62, tôi b	�c chân vào ��i h�c. Trong gi�ng �	
ng c�a 
tr	
ng V�n Khoa, tôi tip xúc l�n ��u tiên v�i n�n v�n h�c th k� 20, v�i nh ng 
Bernanos, André Gide, Jean-Paul Sartre, Albert Camus… xa l� b�ng tr� thành quen 
thu�c. Th�y Bùi Xuân Bào m� �	
ng cho tôi vào n�n v�n h�c nhân b�n c�a th k� 20 
v�i quy�n Terre des hommes c�a Saint-Exupéry và g,i cho tôi nh ng suy ngh� v� nhân 
cách và ph�m giá con ng	
i. Ông Le Menn gi�ng d�y t�p th� Les Fleurs du Mal ��y 
tình yêu n�ng cháy và man d�i, ông Camborde quy�n Dominique nh0 nhàng v�i m�t 
m$i tình thit tha, ông Nguy�n Kh�c Ho�ch v� k�ch Andromaque, v� k�ch c" �i�n ��u 
tiên tôi �ã h�c � trung h�c. Ông Ehrhard, giáo s	 ng  h�c, mái tóc b�ch kim, luôn luôn 
l�ch s%, ch ng ch�c, v�i nh ng kin th�c th�t r�ng, �ã gây n�i tôi m�t s% khâm ph!c sâu 
s�c, c�ng nh	 ông Nguy�n Kh�c Ho�ch, mái tóc lãng m�n và g	�ng m�t phong tr�n. 

Ð	
ng Nguy�n Trung Tr%c tr	�c tr	
ng tôi có hai hàng me cao b$n mùa t&a 
bóng mát kín m�t �	
ng. Nh ng bu"i chi�u sau c�n m	a, lá me xanh m	�t 	�t long 
lanh làm thành m�t vòm xanh t	�i, ánh m�t tr
i tô nét r%c r- nh	 m�t l$i �i thiên �àng. 
Nh ng ngày tan h�c tr� vào lúc g�n cu$i n�m, sáu gi
 r	-i chi�u t+ trong l�p b	�c ra, 
tr
i �ã t$i, m�t �	
ng 	�t ph�n chiu ánh �èn trong nh ng v�ng bóng loáng; c�nh v�ng 
v) c�a m�t bu"i chi�u t$i tr
i m	a gây nên m�t c�m giác b�i h�i khó t�. 

Th
i gian sau này, các b�n c� trong �oàn h	�ng ��o c�a tôi �ã ng	ng sinh ho�t, 
�oàn c�ng �ã sáp nh�p vào H�i H	�ng Ð�o Vi�t Nam và thâu nh�n �oàn sinh t+ nh ng 
tr	
ng khác. Tôi tuy ít còn d% nh ng bu"i sinh ho�t, nh	ng v*n gi  m�t trách nhi�m �$i 
v�i H�i. N�m 1964 tôi ra Hu d% phiên h�p Ð�i H�i Ð�ng hàng n�m. Chic Dakota c�a 
Hàng Không Vi�t Nam �	a tôi ra phi tr	
ng Phú Bài, tr� l�i v�i c$ �ô sau h�n 15 n�m 
xa cách. Trong m�y ngày tôi c$ tìm l�i trong ký �c nh ng khung c�nh c�. T+ Hu, m�t 
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chic xe quân s% �	a chúng tôi ra th�m Qu�ng Tr�, r�i tip t!c ra �n dòng sông Bn 
H�i. M�t quãng �	
ng dài cát tr�ng hoang vu c& cháy d	�i ánh n�ng gay g�t. Và tôi ra 
�n b
 sông Bn H�i. Cây c�u Hi�n L	�ng s�n d� dang n#a xanh n#a �& b�c ngang 
dòng sông nh& n	�c ch�y l ng l
. Hai ��u c�u là hai c�t c
 cao ng�t, cùng v�i nh ng 
chòi canh, tr�m gác. Bên kia b
 sông, m�t dãy nhà l*n trong cây c$i, m�t �àn gà ch�y 
nh�n nha ngoài sân. Hàng ch  �& s�n trên vách tr�ng: "Nam B�c m�t nhà" ��m nét n"i 
b�t trong n�ng. 

 

 
 

Sau này, vì công vi�c, sau nh ng chuyn công tác xa, trên nh ng chuyn bay tr� 
v� Vi�t Nam, tôi nhi�u l�n yên l�ng ng�m nhìn c�nh ru�ng ��ng mi�n Nam d	�i ánh 
n�ng chan hòa mi�n nhi�t ��i. Nh ng cánh ��ng xanh bát ngát, nh ng r�ng cây, nh ng 
b
 �ê th/ng t�p, và nh ng mái nhà tranh hi�n hòa núp d	�i lùm cây um tùm. Con sông 
u$n khúc, nh ng con �	
ng ��t �&, vài mái nhà ngói �& l) loi gi a cánh ��ng ng�p 
n�ng. Quê h	�ng t+ trên xa nhìn xu$ng có m�t v) th�t là yên lành, bình th�n, nh	 hoàn 
toàn v�ng bóng chin tranh. Khi phi c� �áp xu$ng Tân S�n Nh�t, m�t th%c t khác xóa 
nhòa c�m giác êm ��m �ó. Hai bên phi ��o là ��ng c& hoang cháy n�ng xác x�, nh ng 
cu�n dây k(m gai, nh ng bao cát ��p thành công s% chin ��u, và nh ng chic phi c� 
quân s% n.m xp hàng d	�i n�ng. Ðó c�ng là quê h	�ng tôi, quê h	�ng c�a nh ng ��ng 
c& cháy n�ng và c�a chin tranh tri�n miên. Tôi có linh tính là cu�c s$ng c�a tôi s( ph�i 
g�n li�n v�i mi�n ��t này và tôi s( ph�i �i ht �o�n �	
ng c�a m�t th
i k� dài th�m 
th/m nhi�u tang th	�ng c�a v�n m�nh ��t n	�c. 
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(Promo 61, Guyancourt – France) 


