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Tôi ở lại vũng tàu 

Sau 1975 

Lưu Ngọc Thủy 

 

Năm 1971 tôi rời Trung học Vũng Tàu nhận sự 

vụ lệnh đến làm quản đốc, tiếp theo là Hiệu trưởng 

Trường Trung học Thị xã Thắng Nhất. Ngày đầu tiên 

đến trường, trước mắt tôi là một tòa nhà xây dựng 

chưa hoàn chỉnh. Tám phòng học đều không gắn cửa 

ra vào, cửa sổ. Không có văn phòng... không có nhân 

viên nào cả... không có thiết bị văn phòng gì hết... 

Ngoài sân lổn nhổn gạch đá, cỏ mọc lưa thưa, xung 

quanh chẳng có tường rào. 

Ngày hôm sau tôi đến trường, có bốn thầy cô giáo 

đến làm việc cùng tôi. Chúng tôi mở kỳ thi tuyển vào 

bốn lớp 6. Công bố kết quả, chờ ngày khai giảng. 

Trường bắt đầu hoạt động. Niên khóa 1974 – 1975, 
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trường có từ lớp 6 đến lớp 9. Biến cố 30/4/1975 hai 

cán bộ phòng Giáo dục Cách mạng tới trường tiếp 

quản, giao cho tôi trông coi, điều hành. Ngày 

18/6/1975 tôi ký biên bản bàn giao trường cho Ban 

điều hành mới.  

Tôi thanh thản về nhà, từ nay chẳng liên quan gì 

tới trường, lớp, với ngành giáo dục, không có lương 

(vô lương), chẳng được dạy học (mất dạy). Rồi tôi 

nhận lệnh mang tiền và lương thực một tháng, lên 

đường đến trại K 4 – Long Khánh, học tập.  

Khi được tha, trở về, bán chút “tài sản” là chiếc 

quạt điện, cái vỏ xe Honda, mua sang lại mảnh đồi 

hoang của một người chiếm hữu trước. Ba cha con, lớn 

13 tuổi, nhỏ 10, mua cuốc, rẫy, cắt cỏ, lên luống trồng 

bắp, đậu. Tháng 5, trời mưa, cây trồng lên tốt. Cha con 

vui mừng, cây đâm bông kết trái. … Dần dần đến ngày 

cha con định sáng mai thu hoạch. Tối về chuẩn bị 3 

bao, loại chứa gạo 20 kg, hí hửng trong dạ. Con gái 

lớn, chị ba, nói con luộc một nồi ăn rồi tính nhé. Ừ …  

Sáng sau, sớm tinh mơ, ba cha con vào rẫy. Từ xa 

xa, thấy cây có dấu hiệu gẫy đổ, hơi lo lo, chạy mau 

cho tới. Hai đứa  con chạy quanh khắp rẫy. Thằng lớn 

lặng người đến bên bố, xụp xuống … thằng nhỏ nước 

mắt tèm lem, gào lên … hết rồi Bố ơi… Tôi lặng 

người, không một lời, doanh tròng mắt ướt. Có người 
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thu hoạch cả rồi. Uống nước mang theo, ba cha con 

mót vét chút gì sót lại.. …đậu non, bắp non … gom 

chưa đầy 1/3 túi. “Chị Ba” lặng lẽ luộc chút thành quả, 

chia nhau nhóp nhép… Chúng tôi bỏ luôn mảnh rẫy 

…. Tôi bế tắc … 

Mấy tháng sau, cha tôi ở Sài Gòn ra Vũng Tàu, 

gọi tôi về xin làm công nhân của tổ hợp Thanh Bình, 

đi đào kinh. Chúng tôi đến Củ Chi, đào kinh Bến 

Mương. Một tháng sau một số chúng tôi chuyển đến 

đào kinh, sâu trong Đồng Tháp Mười. Tôi và các bạn 

đến Thủ Thừa, Long An, xuống đi ghe vào kinh Bo 

Bo, đi mãi thật xa, hai bờ không ai cư ngụ, hoàn toàn 

hoang vắng, hút tầm mắt chỉ một loại cỏ năng lúp xúp.  

Đến nơi, lên bờ kinh, chúng tôi dựng lều trại, nấu 

cơm ăn , trời cũng vào hoàng hôn, tản mạn mỗi người 

một chỗ… Một mình giữa bao la, vắng lặng , mặt trời 

đỏ rực đang chìm dần xa xa, lòng chợt chùng xuống, 

nghĩ cũng tủi thân , vẫn tin chắc mình chẳng làm gì sai 

trái …. 

Bỏ bút, bỏ phấn, cầm cuốc, xẻng, leng … không 

khó. Công trình này kết hợp máy móc với thủ công. 

Một cần cẩu có gầu xúc đất sâu dưới nước đổ lên hai 

bên, người lái cũng dùng cẩu dịch chuyển xà lan. Công 

nhân chúng tôi tát nước chỉnh trang dòng kênh.  
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Một công việc đã cho tôi một bài học nhớ đời. Tát 

nước. Một gầu đan bằng tre nứa, có bốn dây dài, dùng 

tát nước từ thấp lên cao. Người ta làm nhịp nhàng. Đến 

lượt tôi. Không đạt, lúc gầu không nước, lúc gầu đổ lại 

nước xuống. Anh bạn cùng làm, gắt, rồi la, rồi quát…. 

tôi yên lặng nghe, mình sai mà… Giận quá, hỏng mãi, 

anh ta chửi … vẫn yên lặng… nghe và lúng túng…. 

Nổi cáu, anh ta quát: “Thầy giáo gì mà ngu như bò”. 

Đúng. Ngu thật. Mà tại sao không ngu như… trâu 

nhỉ…. À nhớ rồi, một nông dân đã giảng cho tôi : một 

đàn trâu đi, gặp vũng nước hay vật chướng ngại, tự 

động biết rẽ sang hai bên, bò cứ lao tới. Xem TV, 

“Animal Planet”, đàn bò linh dương qua sông nhẩy 

dẫm đạp lên nhau, chết đầy sông, cá sấu, chim… ăn 

không xuể…. Vâng tôi là thầy giáo ngu như bò. Mà 

sao anh ta biết tôi là thầy giáo. Lúc còn ở Củ Chi, tối, 

cơm nước xong, chúng tôi ngồi chuyện tào lao. Hỏi 

thăm nhau nghề nghiệp trước khi vào đây. Có anh là 

lính nhẩy dù, biệt động quân, thủy quân lục chiến, 

pháo binh, thiết giáp…. Đủ hết. Đặc biệt có cả bộ đội 

phục viên ! Thế là có màn vui đùa. Anh nhẩy dù bảo: 

thấy bọn tao bung ra khỏi máy bay, lũ bay chạy són 

đái ! Anh bộ đội : sức mấy, bọn bay lơ lửng trên trời, ở 

dưới chúng tao thỏa sức “đoàng đoàng”, tụi bay rụng 

như sung ! … “sức mấy” bung dù là bọn tao đã “tạch 
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tạch, đùng” rồi…. Mày chạy tụt mẹ nó cả quần, ở đó 

mà đoàng đoàng ….. !  

Vậy tôi tự khai thầy giáo ! Thầy giáo ngu như bò. 

Nhưng một anh khác lên tiếng : - Đù mẹ, cút, để tao. 

Anh kia trao gầu ngay. Anh dậy tôi : tay trái, tay phải 

cầm dây, phải biết giật tay nào trước, buông, kéo, rồi 

giật tay nào, buông, xả….. Làm theo lời dậy, vài lần, 

tôi đạt. Chợt nhớ xưa, lời thầy dậy : tam nhân đồng 

hành tất hữu ngã sư. Đúng là tôi đã gặp thầy.  

Sống ở kinh Bo Bo, nước phèn đặc, uống một 

ngụm, no cả ngày. Cục xà bông tắm rớt xuống nước, 

sáng mai ra lượm lên còn nguyên xi. Do đó lâu lâu, 

một ghe bầu chở nước ngọt đổi cho bọn người như 

chúng tôi. Hàng ngày, ăn cơm với mắm cá cơm, thùng 

mắm cỡ 20 lít. Chan cơm, nuốt no. Vài tháng sau xong 

công trình, về Vũng Tàu chờ việc. Bọn Mẽo gọi là 

between jobs nhỉ. It lâu sau, may mắn, tôi được tuyển 

làm nhân viên kế toán Công ty Hải sản Đồng Nai. 

Cuối năm 1979, Vũng Tàu thành Đặc Khu, tôi xin đổi 

về. Trong hồ sơ có khai tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm 

Sài Gòn, tôi được chuyển về sở Giáo Dục, làm việc ở 

đó 5 năm. 

Đến năm 1984, tôi xin về trường dạy học, ông 

Giám Đốc Vũ Danh Lân, vốn là cựu học sinh trường 

Trung học nổi tiếng Albert Sarraut ở Hà Nội, thông 
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cảm, hiểu biết giáo chức miền Nam, cho tôi về dạy 

học. Ông chuyển tôi dạy tiếng Anh. Ông nói, các anh 

miền Nam biết ngoại ngữ, dạy tiếng Anh tốt, chúng tôi 

đang cần. Rồi tôi được về dạy ở trường xưa, nay là 

Trung học Cơ sở Vũng Tàu (cấp hai) đến ngày về hưu. 

Một cô giáo cũ Trung học Thắng Nhất, cô 

Nguyễn thị Vĩnh, đã cùng một số cựu học sinh, một 

ngày tình cờ đến nhà thăm chúng tôi. Nhiều em lắm, 

nhớ không hết, H. Hoa, H. Nga, Sơn, Nữa, Kim, 

Phương, Nhân, Hạnh, Trâm … vui ơi là vui … Rồi 

thầy Tỉnh, cô Hồng, cựu học sinh Trung học Thắng 

Nhất hải ngoại liên lạc lại : Chương, Trinh, Sơn, 

Trang, Đức Nhân, Nhàn, Liễu, Ngọc, Hiếu …… về 

thăm nhau, cùng nhau đi du lịch, găp lại cô Huệ, cô 

Cúc ở Sa Đéc , thầy Hòa, thầy Dẫu đi Vũng Tàu. 

Chúng tôi về Trung học Thắng Nhất thăm trường xưa, 

tặng sách cho thư viện, tiền trợ cấp một số học sinh. 

Cuộc hội ngộ dài ra, dài ra mãi. 

Đến nay, chúng tôi cùng nhau góp sức ra mắt Đặc 

san này, như một kỷ vật đẹp chung cho ngôi trường 

xưa, chúng tôi vinh dự là những người tiên phong …. 

Lưu Ngọc Thủy (1938-2018) 

(Trích trong “Đặc san 45 năm TH Thị xã Thắng Nhất”)  
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