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Tôi dọn về đây từ đầu tháng 12/1964, ở chung phòng với Tô Ngọc Sang, theo đề nghị của 2 thằng 

bạn cùng học chung trung học ở Pétrus Ký - Nguyễn Văn Thuận và Trần Đình Phương - cho gần 

nhau, dễ đàn đúm.  

 

Nhà 42 Võ Tánh gồm 2 căn nhà, có 12 phòng cho thuê. Căn nhà trước, phía trước là nhà ở của vợ 

chồng chủ nhà, anh Cao Quang Trọng – chị Nguyễn Thị Tâm và thằng con trai nhỏ. Phía bên trái có 

một con dốc nhỏ dẫn xuống lối đi giữa 2 căn nhà, và lên lầu của căn nhà sau. Phòng đầu tiên bên 

phải con dốc là căn hầm của Trần Đình Phương và Đỗ Văn Vinh, phòng ngay góc là của tôi và Tô 

Ngọc Sang, cạnh đó là của Nguyễn Văn Thuận, rẽ về phía phải là của Hoàng Ngọc Thành, kế đó là 

một căn phòng thật rộng của bộ tứ Trần Văn Chang – Dương Tuấn Kiệt – Trần Văn Hùng và 

Nguyễn Thiên Ân. Bộ tứ thường đi ra đường Võ Tánh bằng con hẻm có bậc tam cấp về phía phải 

căn nhà.  

 

Phòng đầu của căn nhà sau là phòng của chị em Lê Thị Ngọc Lang và Lê Minh Đạt, phòng kế đối 

diện với phòng của tôi là bộ đôi Võ Kim Chi – Nguyễn Thị Giáng Châu, cạnh đó là bộ đôi Nguyễn 

Hữu Trí – Vy Ngọc Sinh (Đại học sư phạm). Trên lầu, vừa lên cầu thang, bên trái ngay trên phòng 

của Lang – Đạt là phòng của bộ đôi Nguyễn Văn Vĩnh – Nguyễn Ngọc An, “ngay chóc” cầu thang 

là của Nguyễn Minh Trung, cạnh bên là của Nguyễn Ngọc Thiên Thơ, ngoài bìa là của bộ đôi Trịnh 

Hiếu Kỳ - Nguyễn Hoàng Nhi. Tổng cộng 22 nhân mạng cùng sử dụng chung một dãy nhà vệ sinh 4 

căn nằm về góc phải căn nhà sau, nhưng ít khi đụng hàng, chờ đợi. 

 

Nhà có kiến trúc là một biệt thự hình bánh ú, mái lợp ngói 22 đỏ, tường gạch quét vôi trắng ngả 

vàng cam, có chân đá granite đen xám, vừa có vẻ cổ kính vừa tân thời, đẹp mắt. Nhưng vì nhà có 

căn hầm của Trần Đình Phương – Đỗ văn Vinh khá tối tăm ẩm thấp, chỉ có một cửa cái và một cửa 

sổ tò vò đường kính chừng 2 tấc, thật là trùng hợp với căn hầm P42 ở Sở Thú Sài gòn nhốt tù phạm 

chống Ngô Đình Diệm năm 1963, nên anh em cũng gọi đùa nhà 42 là P42. 

 

Không biết từ bao giờ mà anh em ở 42 có biệt danh (nick name). Nhưng từ khi tôi về thì ngoại trừ 

các chị và các anh “tương đối hiền lành” hoặc không ở nhóm “giang hồ cờ bạc, nhậu nhẹt” nào, các 

tên còn lại đều được Nguyễn Văn Thuận giới thiệu biệt danh. Và sau đây là các nhân vật và người 

liên quan của P42. 

 

Đầu tiên là Trần Đình Phương, người mập ù, trắng trẻo nên có tên Phương ù (khi gia nhập nhóm 

cắc tê được gọi là Nam Đế). Phương ù có đai nâu judo, tay chân hay ngứa ngáy, cọ quạy luôn, thích 

khều quẹt anh em, nên có lần bị Nguyễn Vân Cương dùng địa đường quyền, tảo diệp thối “dượt” 

cho một trận trước sân nhà 75 Võ Tánh, nhưng do tính tình hệch hạc, luôn vui vẻ, nên cũng … huề 

thôi. Phương có người yêu là chị Nguyễn Thị Thu Vân, cùng học chung khóa 1, con của một bác sĩ 

thú y vốn là bạn đồng song và đồng liêu với bố Phương ù. Phương ù có một chiếc Push 3 đèn, ngày 

ngày rủ rê chở anh em chạy ngang nhà Thu Vân ở đầu dốc Võ Tánh cho đỡ nhớ (không dám vô). 

Đợi đến cuối tuần mới dám lấy hết can đảm, sau khi bị anh em “chửi bới” một trận, đến thăm nàng. 

Nhưng chục lần như một, khi trở về đếu mang bộ mặt buồn thiu (có lẽ bị bồ rầy). Phương thích đi 

câu ở hồ Xuân Hương, tắm suối Tiên nên thường bị cảm lạnh. Nhưng ngay cả khi gần liệt giường 

vẫn sẵn sang hưởng ứng một đêm cắc tê. Phương thấy bài như lân thấy pháo, như mèo thấy mỡ. Hết 

năm Dự bị, Phương thi vào Quốc gia hành chánh, đậu, bỏ CTKD.  

 



Ở chung với Phương ù là Đỗ Văn Vinh, người lùn tịt, da rám nắng nên lãnh nickname là Vinh lùn. 

Vinh học trung học ở trường Cao Thắng, mặt mày bậm trợn, tay chân gân guốc, thích đánh lộn, nhất 

là trong những đợt học sinh sinh viên biểu tình chống chính phủ. Tuy nhiên, tính tình thật dễ 

thương, trên môi có mụt ruồi đen luôn luôn cố nở nụ cười với bè bạn. Vinh không cờ bạc, rượu chè, 

nhưng mục cua gái – mấy em Bùi Thị Xuân – thì không chê. Cuối năm Dự bị, Vinh về gia nhập 

Công binh. 

 

Ở chung với tôi là Tô Ngọc Sang, trắng trẻo, đẹp trai, chân mày đen đậm, tính khoan hòa. Trước 

đây Sang cũng học Cao Thắng, nhưng thuộc phái “văn” mặc dù là đệ tử của võ sư Huỳnh Tiền, bạn 

đồng môn với Lý Huỳnh, Hiệp Huỳnh, có tên vỏ sĩ là Huỳnh Minh nhưng chưa thượng đài lần nào. 

Sang không có nick name. Sau này tôi mới biết là không nói ra, vẫn tươi cười, nhưng Sang giận tôi 

vì tôi hay “trải chiếu“ đánh cắc tê trong phòng, làm Sang phải đi phòng khác chơi, vì chịu không nổi 

mùi thuốc lá và đủ thứ ngôn từ trời ơi đất hỡi của Võ Lâm Ngũ Bá. Giận nhưng trả thù cũng …. nhẹ 

nhàng, thâm thúy. Sang bảo “già ốm yếu quá (Sang gọi tôi bằng già – vieux), để tôi dạy già vài 

đường boxe hộ thân”, tôi mắc bẫy đồng ý ngay. Đầu tiên Sang dạy tôi thủ.  Sang đánh, tôi thủ cách 

nào thì cũng bị Sang thoi vào mặt, nhẹ nhưng cũng ê ẩm lắm chứ! Còn Sang bảo tôi đánh, Sang thủ, 

thì lần nào cũng bị cánh tay gân guốc của Sang gạt ra, đau … té đái vãi phân! Qua năm thứ nhất, tôi 

dọn về ở nhà Nhung khờ, ít gặp Sang, hình như Sang ra trường khóa 2. 

 

Nhân vật mà tôi sắp kể ra khá độc đáo. Dáng cao ráo, 1,8 mét, vừa người, tóc quăn, khá đẹp trai, ăn 

mặc luôn luôn chải chuốt láng cón, ít nói nhưng khi nói thì như “cóc mở miệng”, hơi mỉa mai, cay 

độc. Hắn tự đặt biệt danh cho mình là Thuận nhỏng. Xuất xứ từ thuở học chung Pétrus Ký, hắn 

được gọi là Nguyễn Văn Thuận cà nhỏng chống xâm lăng. Thuận là con bác Nguyễn Văn Lầu, giám 

định viên kế toán hữu thệ, giám đốc công ty giám định Ocoges ở thương xá Tax, sau là Tổng Giám 

đốc Đại Nam ngân hàng tại khu Caravelle. Do là con nhà nòi, nên Thuận tính toán giỏi, đứng đầu 

nhóm cắc tê Võ Lâm Ngũ Bá với “tước vị” Trung Thần Thông. Có lần Nhỏng bỏ lá ách cơ, dùng lá 

3 rô bắt thắng lá 2 rô của địch thủ, được cả nhóm tán thưởng là … số dách. Thuận giỏi kế toán, cùng 

hàng với Nguyễn Hương Giang, Lê Hồ Hải, Nguyễn Thị Huỳnh Liên. Thuận chỉ học một khoa 

Kinh doanh, ra trường đi làm cho ông già, sau đậu giám định viên. (Huỳnh Liên cũng đậu giám định 

viên; Hương Giang dạy kế toán cho các khóa sau; Hồ Hải đi sĩ quan, làm giảng viên cho trường 

Thiếu sinh quân Vũng Tàu, một chiều cuối tuần đi xe đò nhỏ về ngang Nghĩa trang quân đội, xe lủi 

lề, chết. Có tin là tài xế thấy tượng Thương tiếc băng ngang đường nên né tránh. Hồ Hải đỗ đầu 

môn Kinh doanh học giải tích của thầy Lưu Mậu Thành. Thương thay một anh tài, Hải ơi, tao đốt 

cho mày một nén hương lòng!). Thuận có bồ sớm, ngay từ khi học trung học, nàng học Gia Long. 

Mỗi buổi sang chàng chở nàng, phất phơ tà áo, bạn bè nói giỡn “người mà chở … kiến”, vì người là 

chàng, còn Kiến là tên của nàng. Sau này ra trường, hai người cưới nhau, ở với nhau đến bây giờ, 

chân chùng gối mỏi, con cháu đầy đàn, đầy đống. 

 

Tôi biết ít về Hoàng Ngọc Thành, nghe anh em gọi hắn là công tử Thành, người trắng trẻo, đẹp trai, 

có da có thịt, cao khoảng 1,7 mét. Ra khỏi nhà là Thành “vèo” chiếc Vespa ngang phòng tôi, leo lên 

dốc, nên ít tiếp xúc. Thành chỉ vài lần tham gia cắc tê bị lột sạch thì không chơi nữa, hắn thiện nghệ 

xì phé hơn, thường chơi với nhóm Tổ quỷ. Có lần Thành rủ tôi chơi xì phé và lộng ngôn “phi poker 

bất thành hảo thủ”, nhưng dạo đó tôi chưa thích xì phé nên cười ruồi. Hết năm Dự bị, Thành về thi 

vào Đại học kiến trúc, sau trở thành kiến trúc sư có tên tuổi. 

 

Thời gian ở P42 quá ngắn so với bề dày kỳ tích của nhóm Tổ quỷ, và vì lối đi riêng nên tôi cũng ít 

khi tiếp xúc, nhưng nhóm này thì quả là nổi đình nổi đám. Tên gây ấn tượng nhất đối với tôi là Trần 

Văn Hùng (lúc đó có biệt danh là Hùng xích lô, sau này được gọi là Hùng râu). Có nhiều buổi sáng 

sớm, hắn dùng một tấm giấy croquis khổ 1 mét, khoét một cái lỗ to ở giữa, viết chữ ở 2 mặt. Hắn 

đứng trước cửa nhà, đầu tròng qua lỗ, xoay mặt trước có viết AI YÊU TÔI ? về phía các nữ sinh Bồ 



Đề, Bùi Thị Xuân đi ngang. Liệu chừng có nhiều cô thấy, đỏ mặt hay cuống quít, hắn xoay lại mặt 

sau có viết ANH YÊU EM, và cười … mãn nguyện. Hoặc cứ giữa trưa hoặc chiều tối là có tiếng ồn 

ào, cả nhóm đánh bài cào, ai thua thì nấu ăn hoặc rửa chén, và lần nào để ý tôi cũng thấy Dương 

Tuấn Kiệt khá đẹp trai – biệt danh là Kiệt suyễn – đi rửa chén. Hình như “3 đánh 1, chẳng chột cũng 

què”, huống hồ gì lại còn lanh tay tráo bài cho nhau. Phòng này còn có Nguyễn Bá Tuấn nhỏ con, 

uốn tóc dợn phía trước, mặt hơi lưỡi cày, ít nói nhưng có vẻ lém lỉnh, học 1 năm, sau về Sài gòn 

cưới em gái chị Tâm. Đẹp trai hơn là Nguyễn Thiên Ân cũng học 1 năm thì về Sài gòn, gia nhập 

Việt tấn xã và sau này sang Anh làm xướng ngôn viên cho đài BBC. Nhóm này học giỏi, tuy không 

đẹp trai lắm, ngoại trừ Trần Văn Chang về P42 gần cuối năm, nhưng giao tế khá, rất được vợ chồng 

chủ nhà Trọng – Tâm quan hệ thân thiết, chiều chiều kéo nhau sang sân trường Bồ Đề đánh bóng 

chuyền, Hùng kêu mấy ông thầy chùa con “ê thầy …”, rồi đợi thầy ngó lại, nó nói tiếp chữ “chùa”, 

hết biết!. Tuy nhiên với anh em, Hùng không mất lòng ai.  

 

Chang cho biết lúc mới về hắn ở một phòng nhỏ như cái chuồng cu ngay trên phòng của Thuận 

nhỏng, sau mới dọn xuống ở chung với Kiệt, Hùng, Dũng. Kiệt suyễn lúc đó có “ngắm nghé” cô 

Trắc, em anh Trọng, đang phơi phới học trường Bùi Thị Xuân. Kiệt ơi, tao đốt cho mày một nén 

nhang, nhớ bạn hiền vào những năm cuối đời mày! Mày hiền lành, tốt bụng, ruột để ngoài da, vậy 

mà cuối đời mày giận thằng Hùng làm chi, để ra đi mà còn nặng bụng. Tội nghiệp thằng Hùng, nó 

có biết đâu. 

 

Chị Lê Thị Ngọc Lang dáng người thanh mảnh, có nụ cười hiền dịu, sau này là hiền thê của anh Lê 

Văn Lương – lúc đó làm ở đài kiểm soát không lưu của phi trường Liên Khương (cùng với Từ Văn 

Khang và Lê Quang Long, cùng khóa 1). Lê Minh Đạt thì hoạt bát hơn nhiều, nếu không muốn nói 

là ranh mãnh. Tôi không biết nguồn gốc của nick name Đạt xạo. Với tôi Đạt dễ thương, dễ thân cận. 

Hồi ở trung học, Đạt là vô địch môn vũ cầu của đại hội thể thao học sinh miền Đông. Đạt tặng tôi 

một cây vợt Yonex và dạy tôi chơi vũ cầu, nhưng tôi học … dở quá nên Đạt chán. Có lần Từ Văn 

Khang lấy xe jeep lên rước Đạt và tôi về phi trường Liên Khương chơi. Xe về đến dốc cây số 7 đèo 

Prenn thì bị trượt vào một vũng nhớt, tài xế lấy tay lái về phía núi, Đạt và tôi rớt ra phía sau xe, Đạt 

bị tét đầu, tôi bị xướt cùi chỏ, tài xế bị gãy chân, Khang không sao nên đưa xe về đến phi trường. 

Hú hồn hú vía, cũng là một kỷ niệm khó quên. 

 

Đối diện với phòng của tôi là phòng của Võ Kim Chi và Nguyễn Thị Giáng Châu. Kim Chi, không 

có biệt danh, nhưng vì mặt chị bị mụn hơi nhiều nên cũng bị gọi lén sau lưng là Chi mụn. Kim Chi 

người nhỏ nhắn, rắn rỏi, vui vẻ, hiền lành, ít nghe tiếng, tận tình chăm sóc Giáng Châu, vừa như 

bạn, vừa như chị. Chi và Châu cùng học chung ở Gia Long. Kim Chi để tóc kiểu Jackie, chăm sóc 

thường xuyên, trong khi tóc Giáng Châu từ Jackie sang đuôi gà. Chính cái đuôi gà này mà Trần 

Minh Châu say mê điên đảo. Hồi học trung học Gia Long, Giáng Châu thương thầy dạy triết Vĩnh 

Để đến đổ bệnh. Chi nói Châu học rất giỏi, tính tình ủy mỵ. Đậu xong Tú Tài, ba má Châu nhờ Chi 

đưa Châu lên Đà Lạt để cách ly, thấy có khoa Quản trị xí nghiệp (tiền thân của trường CTKD) nên 

ghi danh học. Châu thường “lên cơn” lúc trời chạng vạng. Nhiều lần, Châu ôm gối sang phòng tôi, 

đuổi Tô Ngọc Sang đi nơi khác, lên giường nằm, “em muốn ngủ ở đây, anh Sang qua phòng em ngủ 

với Chi đi”, báo hại Sang phải lên lầu nhà sau ngủ với Nguyễn Minh Trung, còn tôi phải trải chiếu 

xuống đất ngủ. Bên ngoài Thuận nhỏng, Phương ù, vừa đi đi lại lại vừa hét “chết nhe Râu!”. Nhưng 

không chết thằng Râu, mà chết thằng Châu ghiền! Châu ghiền yêu Châu điên như tình yêu em gái 

(sau này Ly Sa có làm một bài thơ ca tụng mối tình này, đăng trên tờ Tí Ti). Hình ảnh đằm thắm 

nhất là có nhiều buổi chiều vàng, nắng ấm, Giáng Châu với đôi mắt tròn hình viên đạn nâu đen, mặt 

trái soan trắng bệch như cô gái Nhật, mặc áo cổ lọ trắng, đầu đội mũ chụp lông trắng, lòa xòa mấy 

chùm tóc đen bên má, ốm yếu, khép nép bên chàng Trần Minh Châu, cao cao, gầy gò trong chiếc áo 

manteau nâu, đầu đội nón Fletcher xanh đậm, cùng sánh vai trèo lên dốc nhỏ, nghiêng nghiêng bóng 

nhỏ đường dài! Giáng Châu ơi, bây giờ em ở đâu? Châu ghiền chết rồi! 



 

Cạnh phòng Chi – Châu là phòng hai anh Trí – Sinh. Hai anh chàng này học năm cuối khoa Đại học 

Sư phạm, ban Pháp văn. Mỗi người một chiếc Vespa standard xanh, cứ ra khỏi cửa là phóng vèo lên 

dốc. Trí cao cũng khoảng 1,8 mét như Thuận nhỏng nhưng vạm vỡ hơn nhiều. Tôi ở P42 hơn 6 

tháng mà chưa nghe Trí nói đến 6 câu. Hình như Sinh chơi thân với Trịnh Hiếu Kỳ. Sinh thì dễ thân 

cận hơn, thích kể tôi nghe chuyện ở lớp, chuyện dạy kèm Pháp văn cho Tuyết Mai (sau là vợ 

Nguyễn Cao Kỳ), chuyện những quán ăn ngon ở Đà Lạt. Sinh thích rượu cũng như tôi, và vì thế 

mỗi lần uống rượu đậu nành (trứ danh Đà Lạt), tôi không quên mời bạn. Sinh cũng thích đánh bài, 

nhưng thử một lần cắc tê với đám Võ Lâm Ngũ Bá là Sinh chạy te. Trí và Sinh không có nick name 

ở P42. 

 

Nguyễn Văn Vĩnh cũng thích chơi cắc tê, có tật vuốt bài đến cong cả lá, miệng gậm ống đót … thấy 

phát ghét, giọng khào khào như thiếu hơi (cũng bị suyễn) nhưng chỉ được xếp vào hạng serie B. 

Vĩnh có nhiều biệt danh : Vĩnh ne, Vĩnh vẹo, Vĩnh Singsing. Vĩnh chỉ chấp nhận biệt danh Vĩnh 

Singsing thôi, vì là ông chủ con của tiệm ăn Singsing ở đường Phan Đình Phùng Sài gòn, trứ danh 

với món bánh tầm bì nước cốt dừa thắng vừa đến mẹ bồng con và cà ri gà có trái ớt đỏ bóng nhẫy, 

ngậm mà nghe. Tuy có khó tánh chút đỉnh nhưng rất hòa hợp với anh em, rất tốt với Nguyễn Ngọc 

An ở chung phòng, với biệt danh lúc đầu là An khờ, sau đổi lại là An điếm, vì xét ra An chưa đủ 

“khờ” như Nhung khờ (khờ được xác định là siêu điếm!). An mập mạp, răng trắng cười tươi, có tật 

nhúng vai làm điệu mỗi khi phát biểu. Lúc đầu tôi tưởng do cái tật này mà An mang biệt danh An 

điếm. Nhưng không phải, mà là do An có tật viết “nhật ký đời tôi” của các em sau khi quan hệ, bị 

anh em phát giác. An dấu rất kỹ những quyển nhật ký này, nhưng thỉnh thoảng An kể tôi nghe 

những đoạn tình sử lâm ly bi đát của An và các em, từ thuở còn học ở trung học. Có ứa nước mắt và 

vành mắt đỏ hoe! An mất sớm, ra trường đi sĩ quan, chưa có vợ con, bị bắn chết. Có lẽ Trời cho 

rằng cũng hưởng đủ rồi, nên thôi. An ơi, tao không có ý diễu cợt mày đâu, thương còn không hết.  

 

Chơi thân với Vĩnh là Nguyễn Minh Trung, tự Trung thọt. Thọt là vì ưa phá bĩnh, đâm bị thóc thọc 

bị gạo. Người cao ráo, có da có thịt, mặt mày sáng sủa, nhưng bị ông Trời điểm cho một mụt ruồi 

trâu đen thui có một túm lông, như làm dấu. Trung là nạn nhân của Tô Ngọc Sang, mỗi khi Sang bị 

Giáng Châu mời ra khỏi phòng tôi, nên hai tên khá thân với nhau. Sang thường nói với tôi “già 

không biết đâu, thằng Trung nó quý già lắm, nó nói già đàng hoàng”. Mô Phật! 

 

Chị Nguyễn Ngọc Thiên Thơ ở cạnh phòng của Trung thọt. Chị không có nick name, người nhỏ 

nhắn, tóc dài cột đuôi gà, nhanh nhẹn, nghiêm trang, ít nói, thỉnh thoảng cười có duyên. Tôi có biết 

xem tướng chút đỉnh nên nhìn phụ nữ miệng có quai xách thì sợ lắm, không dám đùa. Hình như 

mấy tên CTKD ở P42, kể cả Trần Văn Hùng cũng “nể nang” một phần. Chị được nhiều thằng bạn 

“để ý”, có vẻ tán thưởng. Cũng có tên thổ lộ tâm tình với tôi, nhờ tôi giới thiệu, nhưng “anh ạ, xin 

cho 2 chữ bình an, kính nhi viễn chi, ai muốn thì vô!”. 

 

Khác với chị Thiên Thơ, Nguyễn Hoàng Nhi trông nhu mì nhu mỉ hơn, mảnh khảnh, lông nheo dài, 

my thanh mục tú. Nhi không có nick name, ít thích bài bạc, rượu chè, nhưng món thứ ba thì “hẩu 

xực”. Chuyện này ở P42 rất ít người biết, mà những đứa biết như tôi thì không dám hé răng (cho 

đến bây giờ) vì không muốn đến tai chị Thiên Thơ. Nhi ơi, mày có nghĩ lại cám ơn tao chút nào 

không? 

 

Nhi ở chung với Trịnh Hiếu Kỳ. Cặp đôi này có cùng thú vui là ngậm píp. Kỳ có những chiếc tẩu 

(píp) đẹp, đặc biệt là chiếc dài hơn 1 tấc, bằng gỗ mun của Pháp, thẳng, đầu tẩu tròn, tiện hình lục 

giác, cán tẩu bịt da, tất cả đã lên màu nâu bóng lưỡng. Kỳ cầm gọn đầu tẩu trong lòng bàn tay, xoay 

nhẹ nhẹ sau mỗi lần rít. Đôi mắt ở hai bên ấn đường cao, dưới đôi tròng kính trắng, có vẻ mơ màng, 

romantique! Kỳ có lưỡng quyền cao, người khắc kỹ, ít giao du với ai ngoài Nhi và Trí, và thỉnh 



thoảng với tôi. Kỳ hướng dẫn tôi hút híp và cách chọn tẩu. “Già phải có ít nhất là 22 cái. Tẩu phải 

được ngâm trong rượu ngon pha mật ong trong 21 ngày sau khi cạo thổi nhẹ cho sạch mấy cái ba 

dớ. Trước khi hút một ngày, già nhớ lấy ra để cho ráo, lau sạch, ngày thứ 22 thì hút chiếc thứ 1. Hút 

xong thì vệ sinh rồi đem ngâm. Cứ thế …. làm tới”. Kỳ cười nhẹ, má hơi hóp. 

 

Người sau cùng ở P42 năm Dự bị mà tôi sẽ kể cho các bạn nghe là Nguyễn Văn Sơn, có biệt danh là 

Sơn râu, và trong Võ Lâm Ngũ Bá là Tây Độc. Nick name Sơn râu này có từ thuở còn học Trung 

học, nổi danh “cờ bạc rượu chè cao nhứt xứ”, gầy và đen, râu ria chơm chởm, hơi bị xầu trai, đầu 

luôn đội nón Fletcher cho “ấm mỏ ác”, chỉ được một cái dễ thương là hết lòng vì bạn. Tên này mới 

nhìn hơi khó ưa, vừa nhiều chuyện, dài dòng, lại lắm lộn xộn, và thiệt là “cái tôi đáng ghét”. Do đó 

chỉ giới hạn trong khoảng thời gian hắn ở P42 của năm Dự bị mà thôi, nên chuyện những năm sau 

sẽ viết về NGÔI NHÀ 14 BÙI THỊ XUÂN khi hắn dọn về đó ở. 

 

Cuối năm 1964 hắn đi cùng một thằng bạn cùng làm phóng viên “nghiệp dư và làm món” cho một 

thông tấn xã. Trong khi chờ đợi đi Ban Mê Thuột, hắn ghé Đà Lạt chơi, gặp lúc Viện Đại học dán 

thông báo chiêu sinh mở khoa Quản trị xí nghiệp, hắn ghi danh. Hai tên thuê một căn gác của nhà 

79 Võ Tánh ở và lê la làm quen với các anh thợ chụp ảnh, đi khắp các danh thắng, ăn hầu như hết 

các hàng quán sang hèn. Và sau khi đi về, hắn tiếp tục ở căn gác này, hoàn thành phóng sự, giao bài 

vở cho thằng bạn mang về Sài gòn. Hắn đến Viện và được biết trong giáo trình có cả phần kinh tế 

lẫn chính trị nên như bắt được vàng, vì trước đó, hắn bị một phóng viên của tờ Asahi Simboun “chê 

khéo” là làm phóng viên mà học ít quá và dốt chính trị thì khó khá, nên thấy giáo trình của khoa thì 

hắn mê tơi.  

 

Khoảng nửa tháng sau thì các anh chị em sinh viên bắt đầu lục tục kéo lên Đà Lạt. Người đầu tiên 

mà hắn gặp là Nguyễn Vân Cương – sau này có biệt danh là Cương lùn, ở căn phòng góc sau nhà 

dưới tầng trệt. Cương vạm vỡ, giọng nói ồm ồm nhưng ít nói, thấp người, tính có vẻ cộc, nhưng biết 

ra thì cũng khá dễ thương (miễn đừng dễ ghét với hắn). Có lần hắn dượt cho Phương ù một trận như 

đã kể phía trước vì dám dễ ghét với hắn. Sơn râu  bắt đầu “chịu” hắn, bỏ nhỏ “Cương ơi, dạy moi 

võ đi, võ mà toi dượt thằng Phương đó”. Cương cười hề hề “không được đâu, phái võ của tao chỉ 

thu nhận người lùn thôi”.  

 

Một hai ngày sau có một tên cũng khá vạm vỡ, cao to, tên Ngụy Văn Cứng đến mướn nhà, dì Tư 

giới thiệu lên ở chung, vì phòng khá rộng, mà các phòng khác thì dì đã cho mướn rồi. Sau đó là 

Nguyễn Tường Cẩm ở cạnh phòng của Cương, nhóm Nguyễn Khải, Trương Duy Hào, Trần Trọng 

Chung, Hồ Phán ở góc phải phía trước cũng lần lượt đến. 

  

Cứng mặt to, đen thui, đầy mụn bọc, vốn dĩ là đồng bào Jarai Pleiku, hiền như cục đất, nói gì nghe 

nấy. Hắn đầy mặc cảm vì cái mặt mụn. Thương hắn quá nên có lần Sơn râu nói với Đoàn Tấn 

Nhung, tự Nhung khờ “anh có biết cách chữa mụn cho thằng Cứng không”. Nhung khờ vốn dĩ là 

sinh viên trường Dược Sài gòn, sortie latérale sau 3 năm nếm lá cây các loại, vàng răng với quinine 

và khói thuốc lá, sốt sắng hứa sẽ làm thuốc cho Cứng. Sơn râu báo lại cho Cứng, hắn lẹ làng móc 

túi đưa cho 30 đồng nhờ năn nỉ với Nhung khờ, thiếu bao nhiêu vài bữa hắn lãnh mandat đưa tiếp. 

Hôm sau, giữa trưa, Nhung khờ trao cho Sơn râu 3 gói thuốc bột gói trong giấy báo, “mày bảo nó 

tối mới xức, 1 gói thôi, pha nước sền sệt rồi trét đều lên mặt, chỗ nào có mụn thì bôi. Cách 10 ngày 

bôi 1 lần. Bảo đảm 3 lần thì hết hẳn. Ban đêm không ra đường. Da vừa lành thì phải che mặt khi ra 

đường, dễ bị sương làm nám”. Sơn râu hỏi “anh có chữa hết cho ai chưa mà nói nghe như thiệt vậy. 

Nhung khờ cười hề hề “Đ. cái con đ. mẹ, không hết tao trả tiền lại, mà còn bắt thường nữa. Mua 

thuốc có 5 đồng mà”. 

 



Tội nghiệp thằng Cứng, bôi thuốc tối hôm trước, sáng sớm hôm sau nó rên hừ hừ mà cũng ráng kềm 

đau, sợ Sơn râu thức giấc. Mở đèn thì trước mắt Sơn râu hiện ra một bộ mặt “kinh hoàng”. Mặt 

thằng Cứng sưng lên to như cái mâm, đỏ ửng. Bảo nó lấy một cái khăn lông trùm kín đầu, chừa đôi 

mắt và mũi thôi, ráng “chờ kết quả xem sao”. Sơn râu chạy lại nhà 14 Bùi Thị Xuân báo cho Nhung 

khờ. Thằng chả cũng hơi hoảng, nhưng vẫn nói cứng “có effet rồi đó, bảo nó đợi đến ngày mai sẽ 

biết”. Trọn ngày hôm đó, Sơn râu tự trách mình “có gì chắc mình ân hận, ai bảo ngu, ông bà đã dạy 

làm mai là đứng đầu tứ ngu, mà vướng vô làm gì”. Hắn chạy lo cho Cứng ăn uống, vỗ về an ủi, 

thăm hỏi liền xì xì. Ai mà thấy chắc cũng cho là Sơn râu là thằng bạn tốt nhất trên đời. Hỡi ơi, biết 

đâu hắn đang lo phát sốt. 

 

Đêm đó, trong lúc mơ màng giấc điệp, Sơn râu tơ lơ mơ nghe thằng Cứng rên to, hình như có thét 

lên, nhưng sợ quá, hắn trùm chăn kín mít. Gần sáng Cứng nằm im, ngáy nhè nhẹ. Trời ơi, mừng ơi 

là mừng. Sáng ra, Cứng gọi tôi “anh nhìn xem, hình như có nước”. Nước cái gì, đó là cả một  cái 

mặt đầm đìa mủ mụn, trắng toang toác như sữa, dầy đặc, trông phát khiếp. Sơn râu lại phục vụ nước 

nóng, khăn lông cho hắn rửa, thay nước đến 3 lần mới hết sữa. Thấy hắn cười, thật tội nghiệp. 

Nhung khờ đến thăm, lên giọng thầy đời “hôm qua nó sưng vì nó phải căng lên, để khi xẹp xuống 

thì mủ mới bung ra, hiểu chưa”. Hiểu cái con mẹ họ, sang ngày hôm sau, mấy chổ mụn bắt đầu khô 

lại, mủ tiếp tục ứa ra, lớp da nâu đen dần, mặt thằng Cứng gớm ghiếc như ác quỷ (không biết phải 

vậy không, vì chưa thấy quỷ bao giờ. Gần 10 ngày sau, lớp vảy rớt gần hết, lớp da non bóng lên, 

thằng Cứng bớt đen, trông có vẻ mơn mởn, cộng với hàm răng trắng bóng, trông có vẻ đẹp trai hơn 

nhiều. Sơn râu hỏi “ê Cứng, làm lại lần 2 không”. Có vẽ chần chừ “thôi để lâu lâu đã anh, ớn quá”. 

Chuyện kín bưng chỉ có 3 người biết. Nhung khờ thành công, không phải trả lại tiền, mà cũng 

không lấy thêm. Có lần Nhung khờ tâm sự “Đ. cái con đ. mẹ, lần đó tao cho quá tay, may mà không 

có chuyện gì”. Mà cũng hú vía cho Sơn râu. Sau này khi Sơn râu về P42, da mặt Cứng bắt đầu nổi 

mụn trở lại, hắn bôi thuốc lần 2. Có lẽ lần này có thằng nào phát giác bộ mặt gớm ghiếc của hắn rồi 

lan truyền. Hắn xấu hổ bỏ học. Cuối năm hắn về thi Quốc gia hành chánh, thuộc diện ưu đãi của 

Chánh phủ, đậu khá cao, sau làm quan ở Pleiku. Nghe nói mặt Cứng đẹp đẽ hơn nhiều. Bây giờ 

nhắc lại, không biết Cứng ở nơi nào để cùng vui với nhau. 

 

Khi thằng Cứng dọn đi thì Nguyễn Lập Chí dọn đến, ở một mình. Chí người trắng trẻo, đẹp trai, mắt 

mí lót, gặp ai cũng nhoẻn miệng cười, hơi kịch. Mà không kịch sau được, Chí tốt nghiệp Trường 

quốc gia kịch nghệ, gia nhập ban kịch Vũ Đức Duy với nghệ danh là Sĩ Tâm (trong chữ Hán, chữ Sĩ 

viết trên chữ Tâm là chữ Chí). Năm đó Chí thường vắng (đi đóng kịch ở Sài gòn) nên Sơn râu rất ít 

gặp, chỉ biết nhau thôi, không như những năm sau này tình thương mến thương. Sẽ có dịp nhắc đến 

Chí nhiều hơn. 

 

Nhóm Nguyễn Khải, Nguyễn Tường Cẩm, dù ở trong cùng nhà nhưng tréo cạnh và trên dưới, lại 

thêm sinh hoạt khác nhau, thường là sinh hoạt tập thể trong nhóm Thanh niên thiện chí, Thanh niên 

phụng sự xã hội, nhóm Du ca Nguyễn Đức Quang, nhóm của chị Khánh Tuyết – Jenkins, nhóm 

Trần Văn Minh, nhóm Hoàng Văn Lộc …. Nhóm này khá “ồn ào”, năng động, tập họp rất nhiều 

anh em từ nhiều nhà đến sinh hoạt như Trần Trọng Thức, Nguyễn Quang Tuyến, Lê Kim Lợi, 

Hoàng Ngọc Nguyên … trong khi Sơn râu đang say mê với rượu chè, cờ bạc cùng nhóm Võ Lâm 

Ngũ Bá, còn lo đi bắt bướm hái hoa, vẽ tranh, lênh đênh một kiếp giang hồ, nên chỉ biết nhau là 

chính. Cho đến những năm học sau khi “ráp” nhau trên tờ Tí Ti và quán T2, cùng tổ chức đám cưới 

cho Cẩm – Liên, thì tình thương mến thương mới nẩy nở. 

 

Kỷ niệm khá sâu sắc về thời gian ở tạm tại 79 Võ Tánh là với dì Tư. Dì hơi đẩy đà, nhai trầu luôn 

miệng, thương đám sinh viên ở trọ như con cháu. Ngoài ngôi nhà gỗ có gác trên nóc cho sinh viên 

thuê, dì có một đám rẫy trồng artichaut. Sơn râu có người chị bị khô gan, đi bệnh viện, đi lương y 

thuốc Bắc, thuốc Nam mà không dứt bệnh. Có lần tâm sự với dì, dì làm thinh, nhưng khi tôi về Sài 



gòn thăm chị thì dì gởi cho 6 “củ artichaut”. Trắng ngà vàng như củ sâm, bằng cườm tay con nít, có 

ít rễ, dài dưới 1 tấc. Dì giải thích, dì trồng artichaut để bán hoa và toàn thân cây lá, riêng gốc thì 

chừa lại cho năm sau. Phải đến năm thứ 4 thì cây cho củ, nhưng không ai đào bán vì lúc đó cây mới 

sung sức nhất, cho hoa to, thân lá to; “thương con dì cho, nhưng không cho nhiều được, may ra chị 

con có nhiều sức khỏe hơn, dễ uống thuốc hết bệnh hơn”. Chị Sơn râu hết bệnh thật. Bây giờ dì chết 

rồi, muốn cám ơn hơn cũng không được nữa, dì Tư ơi!.  

 

Một kỷ niệm khác cũng khá vui là quen với chị Mười, chị bán bánh dày đậu vừa ngon vừa rẻ trước 

nhà, thường múc thêm cho Sơn râu một ít đậu xanh, gọi là “cho ngon hơn”. Thấy Sơn râu thường 

mang giá vẻ, chị nhờ Sơn râu xuống khu vườn cạnh thác Prenn của ông anh để vẻ một bảng hiệu 

cho trang trại trồng hồng trái Hoàng Lan, thuộc hàng đầu tiên ở Đà Lạt. Được ăn, được nói, được 

gói mang về, còn thêm tí tiền còm, còn sướng nào hơn. Chị rất quý Sơn râu và vợ chồng Cẩm, cho 

đến bây giờ định cư bên Úc. 

 

Cách 75 một căn là nơi ngụ của Hoàng Lan Anh, Tôn nử Thị Thảo và Bửu Chánh. Và cạnh đó là 

Nguyễn Văn Bôn. Bôn là bạn trai của Phạm Thị Sáng, mất sớm vì bệnh u não. Bôn khá thân với 

Sơn râu, dù mới gặp nhau nhưng như tình cố cựu. 

 

Theo lời dụ dỗ ngọt ngào của Thuận nhỏng và Phương ù để “gần anh gần em, thuận lợi cho sinh 

hoạt của Võ Lâm Ngũ Bá”, hắn bỏ dì Tư đi theo tiếng gọi của đam mê tình bạn, về ở chung với Tô 

Ngọc Sang, chia tiền phòng mỗi đứa 250 đồng một tháng, bắt đầu làm quen rất nhanh với các bạn 

trong căn nhà. Ăn cơm Lữ quán Thanh niên, tắm giặt nước nóng ở đường Phan Đình Phùng.  

 

Cũng cần kể lể vài dòng về Võ lâm ngũ bá. Năm 1964, truyện chưởng VÕ LÂM NGỦ BÁ của Kim 

Dung theo báo Hong Kong sang Việt Nam bằng máy bay, nhờ dịch giả Tiền Phong Từ Khánh 

Phụng chuyển sang tiếng Việt, in hằng ngày (feuilleton) trên báo, tạo ra một cao trào đọc truyện 

kiếm hiệp. Người ta chờ báo Hong Kong sang như trẻ con chờ mẹ đi chợ về. Hôm nào báo chậm 

sang thì công chức ủ ê, lao động mệt mỏi, học sinh biếng nhác như thiếu xì ke. Ở các quán cà phê, 

nhiều người đành kể lại đoạn truyện ngày hôm qua, và các hôm trước nữa, như để chuẩn bị cho 

đoạn truyện ngày mai được … hấp dẫn hơn.  

 

Nhóm Võ Lâm Ngũ Bá CTKD khởi đầu khi Sơn râu chuyển “nhà” từ 75 Bùi thị Xuân về 42 Võ 

Tánh, ở giữa phòng của Thuận nhỏng và Phương ù, cách nhà 36A Võ Tánh – nơi ở của Long ròm 

và Diệp đạo dừa – chưa đầy 50 thước. Ở gần nhau, chỉ cần “hú” một tiếng là có mặt. Kể cả ngay khi 

đang ngồi ở giảng đường Thụ Nhân mà thấy chán quá thì “Ai kêu tui đó, có tui đây”. Năm tên quần 

thảo với nhau suốt ngày đêm – 24/24 , đôi khi 48/48 – trong những ván bài cắc-tê, với trình độ điêu 

luyện ngày càng cao, không thua gì trong một kỳ luận kiếm Hoa Sơn của ngũ bá, và do đó chúng tự 

xưng là Đông Tà Lê Bá Diệp, Tây Độc Nguyễn Văn Sơn, Bắc Cái Hoàng Long, Nam Đế Trần Đình 

Phương và Trung Thần Thông Nguyễn Văn Thuận. 

 

Việc gọi tên một đứa bắt đầu do Hoàng Long xướng suất, sau đó được đổi qua đổi lại theo nhận xét 

và công nhận của cả nhóm tùy theo khả năng “độc đáo” của mỗi đứa khi ra chiêu. Như Đông Tà 

còm nhom như que củi, người không rời chiếc áo manteau màu cà phê sữa, đầu đội mũ dạ màu 

chocolat như đạo sĩ (nên cũng có biệt danh là Đạo Dừa), mỗi khi xòe 6 lá bài như phe phẩy Lạc Anh 

chưởng pháp. Như Tây Độc tóc dài, râu lún phún, da đen nhẽm, mỗi khi vật lá bài xuống chiếu, 

tiếng kêu đôm đốp như Hàm Mô Công. Như Bắc Cái, gầy khẳng gầy kheo do thiếu ăn, mất ngủ, vẫn 

ung dung giơ cao lá bài cho nổi gió mỗi khi quyết định hạ thủ, như đang Phi Long tại thiên. Như 

Nam Đế người mập ù, trắng trẻo như còn bự sữa (nên cũng có biệt danh là Babilac), tài kém nhất 

nhóm, nhưng được cái dễ thương, lâu lâu ra chiêu “móc họng” anh em như Nhất Dương chỉ. Riêng 

tên Trung Thần Thông đều được cả nhóm thống nhất là cao cường hơn một thành công lực nhờ đức 



tính điềm tĩnh, uy lực mãnh liệt như Cửu Dương công. Chung hơn hết là khả năng nhớ quận bài của 

cả 5 tên vào hàng thượng thừa đến mức nếu sau 3 ván mà không đổi bộ bài mới thì một tên có thể 

bỏ lá ách cơ, dùng lá 3 rô để bắt lá 2 rô đáy của địch thủ. Siêu phàm như truyện chưởng vậy!. Đến 

mức mà nhiều nhân vật ở nhà 42 như Vĩnh Singsing, Sinh ếch-bà, Thành công tử … hay nhà lân 

cận như Châu hột vịt, Xuân thau … cũng muốn tham gia, nhưng liên tiếp vài kỳ bị “rửa đít” sạch sẽ, 

đành lẳng lặng rút lui, chuyển sang luận kiếm khác. Đến mức nhà giáo Nguyễn Thanh Liêm, năm 

đó học năm cuối khoa Đại học Sư phạm “mê man tàng tịch” bỏ cả học để ngày đêm xin “rửa hận”, 

thức suốt đêm, sáng rửa mặt rồi đi thi, rớt, thi lại kỳ 2 cũng trong tình cảnh như thế. May mắn cho 

Liêm là năm đó khoa Sư phạm đóng cửa, không thi cũng đậu!. 

 

Qua đầu năm I, Nam Đế về Sài gòn theo học Quốc gia Hành chánh, tứ bá còn lại tìm người bổ sung 

để tổ chức cuộc luận kiếm lần 2. Nhân vật thay thế là giáo sư Huỳnh Huynh, người tự hào là đã 

dùng xác xuất để thắng trận ở Las Vegas khi người du học. Nhưng hỡi ơi, sau 2 tuần quần thảo, giáo 

sư gác kiếm xin “giải nghệ”, vì xác xuất không thắng nổi tuyệt chiêu của tứ bá Đông Tà, Tây Độc, 

Bắc Cái, Trung Thần Thông.  

 

Và từ đó, Võ Lâm Ngũ Bá CTKD tan rã, như một định mệnh trong truyện chưởng của Kim Dung. 

Tây Độc và Trung Thần Thông dọn về 14 Bùi Thị Xuân ở với Nhung khờ, Bắc Cái và Đông Tà gia 

nhập làng xập xám, xì phé với Phàn phé, Tủy ruồi … ở 36A Võ Tánh. Tuy tách ra, nhưng khả năng 

nhớ quân bài của từng tên vẫn tiếp tục tạo ra những kỳ tích trong chốn võ lâm khác, như từng “rửa 

đít” sạch sẽ Xập xám chi bảo Nguyễn Quốc Vọng – Đại học xá, Monaco Xì dách Trần Tài Xuân – 

78 Võ Tánh, Người ruồi gieo máu lửa Xì phé Trịnh Văn Tủy hoặc Phàn phé Nguyễn Thanh Phàn – 

36A Bùi Thị Xuân … Ôi, một thời vang bóng! 

 

Kỷ niệm đầu tiên về nhà 42 là cơn lạnh cắt da vào mùa Giáng sinh 1964. Lạnh sao mà dữ dội, có 

ngày đến dưới 10 độ. Bước ra khỏi phòng để đi vệ sinh mà trùm kín mít chiếc mền len chỉ chừa có 

hai con mắt vẫn không khỏi lạnh. Có đêm Sơn râu tổ chức nhậu rượu đậu nành, đánh cắc tê ở phòng 

thằng Phương ù dưới hầm cho đã. Bốn lít rượu đậu nành, loại rượu ngon nhất của một lò rượu ở đầu 

phố khu Hòa Bình, được hâm nóng trên bếp cồn, trải chiếu, năm thằng Trung Thần Thông, Bắc Cái, 

Nam Đế, Tây Độc và Vinh lùn so tài trong 4 ván thì có một thằng thua. Thằng thua phải uống một 

chén rượu với mồi nhậu là 1 miếng giò chả Lan Hương, hoặc 1 mẩu khô mực xé bằng 1 lóng tay. 

Bên cạnh chiếu là 2 cái thau : 1 để ói và 1 để đi tiểu. Chìa khóa phòng thì vất xuống gầm giường, 

nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đêm đó Phương ù thua nhiều, nhậu chịu hết siết, đầu óc tay chân lộn 

xộn, Thuận nhỏng bò tìm chìa khóa thì chìa khóa bị cong vòng, ráng nắn lại mở được cái cửa, hơi 

lạnh tràn vào,  khiêng được Phương ù ra bên ngoài mới tin là nó “còn sống sót”. Cả nhà nháo nhào. 

Đã vậy, sáng hôm sau, anh Trọng chủ nhà còn xuống “ủy lạo” là bận sau nếu có nhậu thì kêu ảnh 

tham gia với. 

 

Kỷ niệm thứ hai cũng không bao giờ quên là sau 2 tuần lễ về Sài gòn ăn Tết, Sơn râu trở lên Đà Lạt 

vào ngày 7 tháng 2 năm 1965, nhằm mùng 6 Tết năm Ất Tỵ, cùng với Thuận nhỏng. Lên Đà lạt 

sớm quá trong khi các bạn còn ở quê nhà, căn nhà 42 Võ Tánh thật trống vắng. Vợ chồng anh Trọng 

– chị Tâm, chủ nhà, sáng về quê ở Đức Trọng, chiều tối mới lên. Đã 4 giờ chiều mà trời vẫn lạnh, 

sáng mờ mờ, mây xuống thấp, không khéo tối nay có sương muối. Nhưng chỉ một lát sau thì một 

nhóm bạn ở nhà khác đến chơi, gọi là “thăm coi mày lên chưa” và “đón gà đầu năm”. Nhóm này chỉ 

khoái chơi bài cào, xì dách, vốn gốc miền Tây, như Trần Tái Xuân (tự Xuân Thao – sau này là 

Xuân Monaco - Rạch Giá), Nguyễn Hoàng Minh (tự Minh bụi đời – Châu Đốc), có cả Vũ Mai là 

một tay phong lưu hảo hạng lúc bấy giờ. Và sau cùng là Nguyễn Tấn Bửu, tự Bửu đui. Và ngay sau 

đó là “phiên gác đầu Xuân” của cả bọn, một kỷ niệm độc đáo, duy nhất trong đời. 

 



Vừa bước vào trong bộ complet 2 màu đen trắng (deux saisons), một tay xách samsonite, một tay 

xách một thùng carton có bọc giấy, không biết là cái gì, Bửu cười ruồi “đón thằng Sơn đông quá hả. 

Mà có gì không nào?”. Có gì không nào có nghĩa là có “ăn thua” không, có “trải chiếu” không 

(giống như bọn mafia chuẩn bị đánh nhau thì trải thảm). Thằng Xuân Thao móc ngay bộ bài tây ra 

“Sơn râu, trải chiếu mày. Mày không chơi thì coi”. Vậy là sòng bài cào sáp trận. Dễ dàng như uống 

một ly nước trà, ngon lành như ăn một cái bánh, nhẹ nhàng như hơi thở, tươi mát như sương mai. 

Chừng uống cạn tuần trà, đã nghe Bửu đui móc bóp, cầm cái thùng carton lên, mở giấy ra, bên trong 

là một chiếc radio hiệu Zenith. Thời bấy giờ radio Zenith là loại thượng hảo hạng, giá hơn 10.000 

đồng (một ly cà phê đen tài chừng quán chị Năm 2 đồng, tô hủ tíu thịt tươi 5 đồng, bánh bao lớn của 

Đông Hải 5 đồng, gói thuốc Con Mèo 10 điếu giá 4 đồng, một cây 10 gói quân tiếp vụ loại giấy 

láng 40 đồng, một ký lô thịt bò filet 60 đồng, vàng 5.500 đồng một lượng, lương tháng công chức 

cấp chủ sự phòng 7.800 đồng, lương tháng lính quân dịch 800 đồng …). Bửu trải tờ hóa đơn ra, đặt 

radio lên “tao đánh 8.000 đồng”. Và cũng chỉ sau một tuần trà nữa, Bửu đui quay sang Sơn râu nói 

“ê, râu cho tao mượn 500”, “chi vậy?”, “mua vé máy bay về Sài gòn chớ chi”. Đơn giản như đang 

giỡn! 

 

Trong khi anh em trong Đại học xá được phục vụ “cơm lành canh ngọt” thì đa phần sinh viên ở bên 

ngoài lại gắn với cơm Lữ quán Thanh niên, một ít thì ăn cơm tháng có giá từ 450 đến 600 đồng 

tháng với cà men xách đến tận phòng, hoặc từ 500 đến 700 đồng đến ăn tại chổ có cơm bưng nước 

rót như tại nhà 36 Võ Tánh của anh Võ Duế (thường được Tam quái – Hùng, Độ, Hòa – gọi là Ba 

Dế). Thông thường, ngay sau khi lãnh mandat từ gia đình gởi lên, động tác đầu tiên của sinh viên 

“con nhà nghèo” là đi mua phiếu ăn Lữ quán Thanh niên để phòng khi thua bài hoặc hết tiền, chưa 

có câu nào ông bà dạy thấm thía hơn câu “dĩ thực vi tiên” và “tích cốc phòng cơ”. Tên nào trong 

bóp cũng có cả cọc vài ba chục tấm phiếu (còn phiếu tắm nữa chứ!). 

 

Cơm Lữ quán Thanh niên là cơm xã hội do Tỉnh tổ chức, hỗ trợ bữa ăn cho người nghèo, giá 3 đồng 

một suất ăn, ngày phục vụ 2 lần trưa và chiều, Chúa nhật nghỉ. Cơm ăn thoải mái, nhưng đố ăn thì 

có giới hạn “triệt để” : một dĩa rau gồm vài cọng rau (thường là rau thải loại của hợp tác xã rau Đà 

Lạt – mùa nào rau ấy), một dĩa đồ mặn với vài miếng thịt mỏng như lưỡi dao lam (thường là thịt 

heo ba rọi nhiều mỡ hoặc kho Tàu hoặc xào mắm ruốc xả, thịt bò vụn kho khô, xương cánh gà cánh 

vịt già cắn muốn gãy răng) và một tô canh nhỏ không người lái (quậy quá cỡ cũng không thấy 

miếng thịt (thường nấu với cải bắc thảo xắt nhỏ). Tự servir, tự lấy khay để sẵn thức ăn, lấy cơm, tự 

bưng bê và cất dọn. Thường thì mỗi đứa ăn được 3 – 4 chén cơm. Nhưng có một lần Tổ trát ban 

quản lý Lữ quán. Hôm đó có món mặn thịt heo xào mắm ruốc xả ớt. Không biết tên nào đề nghị một 

bữa ăn thi, coi đứa nào vô địch. Thằng Phương ù coi to con mà chỉ ăn được 6 chén, Vinh lùn được 8 

chén. Vô địch là Hồ Phước Hải 12 chén! Nhờ vậy từ đó Hồ Phước Hải “danh trấn giang hồ”. Nhà 

42 chỉ cách Lữ quán chừng 20 mét và một con dốc với nhiều bậc tam cấp khoảng 30 mét. Sinh viên 

ở nhà 42 hình như không đứa nào là không biết mùi cơm Lữ quán. 

 

Một tập tính mua sắm thứ hai của Sơn râu là mua phiếu tắm ở nhà tắm đường Phan Đình Phùng. Đà 

Lạt lúc đó có nhiều nhà tắm cho thuê lắm, từ đầu khu phố Hòa Bình sang đường Tăng Bạc Hổ, 

xuống dốc Phan Đình Phùng, rồi khu Ngọc Hiệp … nhưng Sơn râu chỉ đi Phan Đình Phùng vì vốn 

mắc cỡ, sợ gặp người quen thấy mình còn mang theo cả áo dơ để giặt. Mà có phải chỉ mình hắn đâu, 

sau này mới biết. Mỗi phiếu tắm giá từ 3 đến 5 đồng. Trời Đà Lạt đã lạnh mà Sơn râu vốn dĩ ở 

không được sạch lắm, nên chỉ mua khoảng 15 phiếu, đôi khi sử dụng được cả tháng, nhất là vào 

những tháng lạnh! 

 

Nhưng ăn hoài ở Lữ quán Thanh niên, tắm hoài ở các phòng tắm, tuy có tiện lợi là muốn ăn thì ăn, 

muốn tắm thì tắm, có thể bỏ một vài bữa cũng không mất tiền; nhưng cũng có những cái bất tiện là 

cứ nghe mùi “nhà bàn” đến phát ngán, gặp hôm trời mưa mà lội bộ ra phòng tắm thì thật … khổ. 



Giải pháp căn cơ là cứ học theo 2 vị sư huynh Trí – Sinh : ăn cơm tháng có người mang đến, dọn đi; 

mua bếp điện, ấm nhôm về nấu nước tắm, lại được nước sôi pha trà, nước còn lại trong ấm đem 

phơi sương buổi tối, sáng hôm sau có nước lạnh còn hơn trong tủ lạnh để uống, nhất cử tam tứ tiện!. 

Thế là bộ tam Thuận nhỏng, Phương ù và Sơn râu chọn giải pháp này. Dĩ nhiên là tốn kém hơn, dù 

chỉ đặt 2 cà men của chị Bốn tốn 900 đồng. Ba thằng ăn tuy dư cơm, nhưng nấu thức ăn theo kiểu 

miền Trung nhiều mặn thiếu ngọt nên cũng không hợp khẩu vị lắm. Nhưng bù lại là được ngắm cô 

em gái xinh đẹp của chị Bốn ngày 4 lượt đi về! 

 

Một giải pháp khác còn căn cơ hơn là tự nấu ăn. Chị Thiên Thơ nấu cho Kỳ - Nhi, chị Ngọc Lang 

nấu cho Đạt xạo – thỉnh thoảng có anh Lương từ Liên Khương lên ăn chung cho … vui, và nhóm 

Tổ quỷ tự nấu cho cả đám. 

 

Về ăn uống, lúc bấy giờ trong giới sinh viên có lan truyền câu thơ của Minh Hân – Lê Kim Lợi 

“sáng Mê kông, Đông Hải, chiều Thủy Tạ, Nam Sơn” như một thể hiện tính phong lưu của sinh 

viên và tính ưu việt của các nhà hàng. Mê kông có chỗ ngồi tốt như nhà hàng Kim Sơn (góc Lê Lợi 

– Nguyễn Trung Trực Sài gòn), Đông Hải có bánh bao xíu mại ngon, Thủy Tạ thì vừa ăn đồ Tây, 

uống cà phê, vừa ngắm sương trăng trên hồ, Nam Sơn nấu ăn nửa Tàu nửa ta ngon miệng có giá vừa 

phải. Nhưng một số tiệm ăn uống khác còn trứ danh hơn nhiều. Cà phê Tùng, cà phê Domino, cà 

phê chị Năm-chị Sáu, phở Bằng, phở Ngọc Hiệp, phở Tùng, miến Mỹ Hương (với cô em má đỏ hây 

hây xinh xinh), mì Quảng gánh và hủ tíu thịt tươi bến xe Tùng Nghĩa … hình như không anh em 

nào không biết. Và đặc biệt là nhà hàng Au sans souci ở đầu đèo Prenn, nấu đồ ăn Tây do ông Tây 

có vợ Việt, nấu thật ngon, phục vụ thật sang, nhưng ăn xong là au sans sou! Năm Dự bị, Sơn râu 

nghèo rớt mùng tơi, còn sống bằng làm thơ, viết truyện ngắn gởi về Sài gòn nhờ bạn bè chiếu cố 

đăng báo để có nhuận bút : một bài thơ được 20 – 50 đồng, một truyện ngắn được 120 – 200 đồng, 

viết mửa mật (nói như cụ Vương Hồng Sển) mới đủ sống. Nhưng nhờ Trời, cũng có được nhiều bữa 

ăn sang, phong lưu tí tị, do ăn bài!. 

 

Cũng phong lưu không kém ở chỗ là, tuy rất mê cắc tê nhưng cũng đam mê đọc sách báo, làm thơ 

(thẩn), họa (gà bới), kỳ (cờ tướng có thể đánh không cần bàn cờ). Mấy món linh tinh này, chắc chắn 

Sơn râu hơn hẳn Mai Kim Đỉnh tự Tư Liệt, nên học dở hơn nhiều. 

 

Nói về vẽ tranh, hồi ở P42, Sơn râu “thụ giáo” Nguyễn Khánh Vân. Vân trắng trẻo, cao ráo, mũi 

dọc dừa, các ngón tay dài thon thả, nhỏ nhẻ như con gái. Vân đi dạy thêm ở Bảo Lộc để kiếm sống, 

học hàm thụ là chính, cứ cuối tháng thì về Đà Lạt một lần. Vân là người dạy cho Sơn râu vẽ tranh 

màu nước trên giấy croquis, tranh cổ động cho các liên danh tranh cử Ban Đại diện CTKD và Tổng 

hội sinh viên Đà Lạt (cho Hồ Phước Hải, Nguyễn Lập Chí, Nguyễn Kim Hùng). Những buổi sáng 

đẹp trời, hắn vác giá vẽ, đồ đoàn, mang một túi đồ ăn nước uống, lang thang lên đồi cù, nhất là chổ 

3 cây thông chụm lại, “cắm trại”. Địa điểm này cho phép ngắm nhìn tứ phía tổng quan màu xanh và 

mù sương Đà Lạt, từ gác chuông trường Yersin đến dãy lụa bạch … hồ Xuân Hương, nhà hàng thủy 

tạ, nhà thờ con gà, khu domaine de Marie, đỉnh Lâm Viên … về đến Nguyên tử lực cuộc và bãi cỏ 

non xanh của đồi cù. Ngàn thông xanh ngắt, cỏ cây xanh ngắt, mù sương la đà. Đà Lạt, xứ ngàn 

thông và xứ mù sương! Góc nhìn nào cũng là một bức tranh, chổ nào cũng vẽ được. Tranh sơn dầu, 

sơn nước, phấn, nước … vẽ xong bỏ lủ khủ dưới gầm giường, không tiền đóng khung, không chổ 

treo lên, bị Tô Ngọc Sang rầy rà mà vẫn khoái vẽ. 

 

Có một kỷ niệm khó quên là ở năm Dự bị, cả Đà Lạt là một bản nhạc Những đồi hoa sim của Dzũng 

Chinh. Đi đâu cũng nghe “Những đồi hoa sim, ôi những đồi hoa sim, tím chiều hoang biền biệt” do 

Nhạn trắng Gò Công Phương Dung hát. Nổi bật nhất là ở quán cà phê Thu Thu đường Phan Đình 

Phùng. Lúc đó, người ngồi caisse của Thu Thu là cô Thúy, một nữ sinh của Couvent des oiseaux. 

Thúy có dáng người nhỏ nhắn, trắng xinh, mũi cao, cắt tóc kiểu Jackie, thu hút biết bao ẩm khách, 



hằng đêm đến quán vừa nhâm nhi cà phê ngon, nghe nhạc hay thời thượng, vừa ngắm em, và ao ước 

được lọt vào mắt xanh. Trong đó có Bắc Cái. Bà xã của Bắc Cái là chị Liên, mãi gần đến cuối năm 

Dự bị mới mang con gái lên, nên trước đó Bắc Cái tha hồ … mơ mộng, vì sau này anh em mới biết 

là Thúy cũng có nét hao hao như chị Liên. Bắc Cái nhờ Sơn râu vẽ Thúy, thù lao là 10 ly cà phê 

filtre trong 10 đêm. Cái gì chứ cà phê thì làm sao mà chê được, nhưng vẽ thì chưa chắc đã nên hình 

nên dáng gì. Hên quá, mới đến ngày thứ 8 thì chị Liên lên, Bắc Cái làm lơ không nhắc đến. Bức 

tranh vẽ xong nhưng không điểm nhỡn! 

Chị Liên mãnh mai, da mặt trắng hồng, có nụ cười tươi, đúng là gái một con trông mòn con mắt. 

Coi vậy chứ Hoàng Long sợ một nước, nghe nói là chị có “bộ cước tuyệt vời”, chị là con gái của võ 

sư Tây Sơn Nhạn! Anh em ở nhà 36A Võ Tánh đều quý chị và thương con Loan, đứa con gái có đôi 

má bầu bỉnh, tóc cột 2 bên, lúc nào cũng nũng nịu đòi bế. Ai cũng được nó kêu bằng ba : ba Phàn 

(phé), ba Sơn (râu), ba Răng, ba Tủy …. Và bồng nó mệt nghỉ, để chị Liên nấu bếp, ủi đồ. Chỉ có ba 

Diệp (Đạo dừa) là không chơi vì không khoái con nít. 

 

Một kỷ niệm khác là ở những ngày đầu của niên học, ngay bên trong cổng Viện có một tấm bảng 

thật to để dán thông cáo. Một sáng tinh sương, Sơn râu vác giá vẽ lên đồi cù, ghé mắt vào tấm bảng 

coi có tin tức gì không, thấy ghi mấy hàng chữ :  

 

TÌM VỢ 

có tiêu chuẩn như sau : 

- gương mặt THẠCH TRÚC 

- đôi môi THANH TUYỀN 

- bộ ngực BÍCH SƠN 

- cái đít NGỌC NGA 

(sau này Sơn râu có kể cho Quang già cơ và chị Thanh Tuyền nghe và Già cơ có kể lại trong Trọc 

sĩ) 

 

Sơn râu vội lấy giấy ra ghi, vì lúc đó có biết ai là ai. Và sau nhiều ngày tìm hiểu thì phải … quỳ gối, 

cúi đầu bái phục  “ông” nào có đôi mắt tinh đời, quá ư sành sỏi! Sơn râu có lần có ý định vẽ TỨ 

ĐẠI MỸ NHÂN nhưng không dám ngỏ lời và không có dịp do 2 chị Thanh Tuyền và Bích Sơn 

nghỉ ngay sau năm Dự bị. Sau này chơi thân với nhau, chị Thạch Trúc bảo “sao hồi đó anh không 

nói”. Chữ “nói” phát âm bằng giọng Đà Nẵng nghe như một lời trách. Trách ai! 

 

Còn chuyện phong lưu (sic!) đánh cờ tướng, làm thơ văn nghệ xin để dành cho năm sau, khi chơi 

với Nguyễn Lập Chí. Năm Dự bị, Sơn râu còn lo đối phó với cơm áo gạo tiền, viết văn làm thơ là để 

… kiếm cơm. Vậy mà có nhiều khi còn lo không kịp, tội là do đi học không báo, không xin tiền 

nhà, tự hào với thân lập thân từ năm mới học đệ Tam. Nhớ lần đi làm phóng sự ở Ban Mê Thuột, bà 

già cho một chiếc nhẫn 1 chỉ hộ thân, phòng khi túng thiếu thì cầm. Chiếc nhẫn này ra vô tiệm cầm 

đồ Bùi Thị Hiếu không biết bao nhiêu lần, thậm chí sáng cầm chiều chuộc, đến nỗi tiệm cầm đồ 

không thèm ghi giấy mà còn nói “quen quá rồi, biết chủ nó là ai nữa kìa, mà chừng nào chuộc 

vậy?”. Vì không phải chỉ có hắn cầm cho mình, mà còn cho bạn bè thua cờ bạc mượn, trong đó 

nhiều nhất là mấy thằng bạn thân ở nhà P42. 

 

Cuối cùng là chuyện học, chuyện thi ở nhà P42 cũng là những chuyện khó quên của năm Dự bị đối 

với Sơn râu. Hắn vốn dĩ có khả năng tiếp thu nhanh, nhớ dai nên trong học hành có xem thường 

chuyện chuyên cần. Mặc cho Nhung khờ, Thuận nhỏng, Phương ù “cày sâu cuốc bẩm” với đống bài 

vở hàng một hai tháng trước khi thi, Sơn râu thì cứ đi học, ghi chép, làm tóm lược (résumé), xếp lại 

để đó. Cours ronéo của Sivida ghi in bán thì Thuận nhỏng và Phương ù mua. Đến gần thi thì từ 

sáng, Nhung khờ, Thuận nhỏng và Sơn râu đi chợ sớm ăn sáng uống cà phê, ghé ngang Vĩnh Chấn 

mua mấy ổ bánh mì baguette, rồi mang lên đồi cù, hoặc xuống vườn Bích Câu, chia nhau vừa “đọc” 



cours và résumé, vừa nhai bánh mì. Độ 10 bữa, nửa tháng là xong, chờ thi. Thường thì cứ chiều 

chiều Nguyễn Tấn Bửu, tự Bửu đui, và Vũ Mai ghé phòng Sơn râu học ké, chép lại hoặc mượn 

résumé về nhà ôn luyện. Tiếng lành đồn xa, “résumé của thằng Râu hay lắm”, thế là Sơn râu có 

thêm một đám “thân hữu” mới từ khu B như Nguyễn Kim Hùng tự Hùng bô (đẹp trai) - Hùng cẳng 

cò, Nguyễn Văn Tam tự U Tam, Nguyễn Hoàng Minh tự Minh bụi đời, Huỳnh Kim Anh tự Hề, 

Phan Hữu Nghi. Hồ Phước Hải tự củ cải, từ Bảo Lộc về ghé vào phòng, đập cửa như ăn cướp, “cho 

tao mượn cours”. Cho mượn chép tại chổ liên tục! Thằng Sang thường phải tỵ nạn lên lầu, phòng 

của Trung thọt. Lại cằn nhằn!. 

 

Vào mùa thi, P42 vắng lặng hơn, chỉ buổi trưa và chiều mới nghe tiếng của nhóm Tổ quỷ đánh bài 

cào chọn “hiền tài” rửa chén, và tiếng la của Kiệt suyển “kỳ vậy mậy, sao tao thua hoài vậy mậy?”. 

Lúc này mới biết đứa nào là “vua gạo”. Cái cảnh ngồi lê la trước rạp Hòa Bình nhai bắp nướng buổi 

chiều tối còn rất thưa thớt. Thỉnh thoảng nghe có đứa lội xuống vườn khoai lang tây, ăn cắp củ đeo 

về luộc ăn đêm học thi. 

 

Cạnh nhà 42 về phía tay phải là nhà 44, có 2 bạn thường qua lại với Sơn râu là Nguyễn Xuân Lý và 

Nguyễn Văn Quảng, có lối trèo qua là mái tôle. Một bữa, Nguyễn Văn Quảng trèo qua, gọi “ê Sơn 

râu, biểu tình dời ngày thi đi mày”. Sơn râu hỏi lại “dời là sao?”, “thì anh em học không kịp, muốn 

xin dời ngày lại”, “thế sao không lên xin thầy Trần Long?”, “người ruồi, khó xin lắm”. Trời ơi, nó 

cả gan dám gọi thầy Khoa trưởng là người ruồi, theo tên một phim xi nê thời đó “người ruồi gieo 

máu lửa”. Thầy ơi, bao nhiêu năm rồi qua đi, thầy có biết việc này không?. 

 

Cạnh đó là nhà 46 không cho sinh viên thuê, nhưng cạnh đó là nhà 48 là nợi “phục hổ tàng long” 

với nhiều anh hào : Hồ Bữu Lý tự Lý da lợn, chuyên trụ trì ở tiệm bánh Thanh Nhàn trong khu Hòa 

Bình, Mai Kim Đỉnh tự Tư Liệt, Lê Hồ Hải, Võ Thanh Tâm, Trần Trọng Thức, Nhữ Văn Trí, 

Nguyễn Thanh Nhàn, đặc biệt là 2 chị Hoàng Thị Thân và Nguyễn thị Huyền Châu. Có 2 cặp đôi là 

Đỉnh- Thân và Trí – Châu hằng ngày dung dăng dung dẻ sánh đôi nhau đi bộ lên Viện. Nhung khờ 

gọi chị Thân là “cái con đi cái lưng ngay băng, cái đít không nhúc nhích”. Lê Hồ Hải có tài làm chìa 

khóa giả, một đêm trộm nguyên bầy gà trong chuồng nhà bà 46 mang lại 14 Bùi Thị Xuân cho 

Nhung khờ nuôi nhốt ăn dần! 

 

Về phía bên trái nhà 42, cách 2 căn không cho sinh viên thuê là quán cơm Võ Duế, 36 Võ Tánh, 

chuyên nấu cơm tháng cho sinh viên. Trên lầu là Tam quái Nguyễn Phi Hùng – Nguyễn Hữu Độ - 

Nhan Kim Hòa, cả 3 tên đều cao to đẹp trai, dềnh dàng nhưng dễ thương, trên môi luôn có nụ cười 

với anh em. Ba tên thường đi hàng ngang lên Viện nên Thuận nhỏng đặt cho nick name là Tam 

quái.  

 

Cách một con hẻm là nhà 36A, nơi quần hùng tụ hội. Phạm Quang Hiền trắng trẻo, đẹp trai, nho nhã 

thư sinh nên được anh chị Quyền chủ nhà ưu ái cho ở một phòng ở căn nhà trước, cùng với chủ. 

Còn lại đều ở căn nhà sau, một lầu. Bắc Cái ở dưới đất, Đông Tà ở ngay cầu thang lên lầu. Rồi kế 

tiếp là Phàn phé, Tủy ruồi, Răng Đạt Ma, sau này có thêm Chỉ Công tử.  

 

Nhà 36A là một trung tâm lớn của xì phé, xập xám, xì dách, tứ sắc, … có sự tham gia chiến đấu của 

nhiều anh tài trong nhà (ngoại trừ Răng) và ngoài phố, của nội trú lẫn ngoại trú, sau này của liên 

khóa và liên khoa. Anh Quyền cũng là một tay xì phé thượng thặng, được xếp vào hạng 5 chuyên 

nghiệp của Đà Lạt. Có lần Bắc Cái và Tây Độc hân hạnh được cho làm “chầu rìa”, phục vụ một trận 

đánh lớn giữa 4 cao thủ Đà Lạt và một cao thủ quốc tế từ Huế vào. 

 

Đông Tà Lê Bá Diệp là một “quái kiệt” trong anh em, không bao giờ kín miệng, chuyện gì bảo Diệp 

đừng kể cho ai, thì chỉ trong ngày chuyện đó được lan truyền khắp xứ. Diệp là người rất ư hào 



phóng, luôn cho anh em vay tiền khi cần, chỉ với một điều kiện là ghi vào sổ, ký tên, với lời cam kết 

là trả đúng hẹn. Vô phước cho tên nào trễ hẹn là Diệp dán ngay trước cửa phòng một tờ giấy ghi họ 

tên với lời “bình” : danh sách kẻ không đáng tin cậy. Diệp thẳng tính, dễ thương nhưng hơi càu 

nhàu, nói chung là một người bạn tốt. 

 

Răng Đạt Ma, họ Phạm, dân Tha La - Tây Ninh, đẹp trai như lai Tây, tóc quăn, râu quai nón, nước 

da ngăm đen, tay chân gân guốc, mang kính cận. Phòng của Răng có lẽ là nhỏ nhất ở nhà 36A, 

ngang chừng 1,5 mét, sâu chừng 2,5 mét, vừa đủ kê một cái giường sắt cá nhân và một chiếc bàn 

viết. Răng thường rủ Sơn râu sang ngủ chơi để dạy vỏ vì Răng tự xưng là đệ tử của Đạt Ma tổ sư, 

mà tổ chỉ dạy vỏ vào nửa đêm. Có một lần cao hứng, Sơn râu đến ngủ với Răng. Nửa đêm mở mắt 

thấy Răng múa vỏ Thiếu Lâm ào ào, mặt đã đen mà hình như đen hơn, mắt mở tròn xoe, tóc râu như 

dựng đứng. Ớn lạnh! Có lần Phàn và Tủy trêu Răng đòi nhập môn, Răng bảo mua 2 bông vạn thọ, 

múc một thau nước sạch để Răng làm lễ. Khi tiến hành, 2 tên sợ quá, mở cửa chạy ra ngoài, nghe kể 

là Răng biểu 2 tên ngậm hoa vạn thọ nhúng nước sau khi làm phép “ếm xì phù”. Sau khi ra trường, 

Răng đi lính, làm sĩ quan hành chính tài chính. Một năm Răng tìm Sơn râu “già giúp tôi tranh cử 

Dân biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh”. Sơn râu hỏi giúp cách nào, Răng bảo là cho Răng 30.000 đồng. 

Trời ơi, 30.000 đồng (khoảng 4 cây vàng Kim Thành) thì làm cái gì! Răng bảo để in thêm truyền 

đơn, hễ Răng vỗ vai ai thì người đó sẽ bỏ phiếu cho Răng. Mà quả thật, năm đó Răng trúng cử cùng 

ông Tỉnh trưởng tỉnh Tây Ninh, và làm Hội kế viên của Quốc hội. Đến cuối năm 1974, Răng đến 

tìm tôi nói lời từ giả, lần này đi công cán không về vì VN mình sắp nguy kịch! Học trò Đạt Ma lão 

tổ thật chăng?! 

 

Năm Dự bị, sau khi đổi tên từ Trường Quản trị xí nghiệp sang Trường Chánh trị Kinh doanh, tổng 

số sinh viên ghi danh là 1.136 (một ngàn một trăm ba mươi sáu), chứ không phải 1.075 như thầy 

Trần Long nhớ. Con số 1.075 là hoàn toàn đúng vào thời điểm khai trường, đánh máy trên giấy 

pelure khổ 21 x 24, nhưng sau đó còn một số ghi danh trễ (Sơn râu còn nhớ tên một vài nhân vật nổi 

cộm như Đại tá Trần Văn Trọng, Phạm Hữu Tài, …), được viết thêm bằng tay,  do thầy Trần Quang 

Diệu và anh Nguyễn Thanh Khuyến lập sau. Nhưng dự thi cuối năm lên năm 1 là 727 tên nhưng 

không có công bố. Trường cho chọn ghi danh thi làm 2 khoa : khoa Chánh trị và khoa Kinh doanh, 

mỗi khoa đóng lệ phí thi là 50 đồng. Nhà 42 chỉ có Trần Văn Chang dự thi cả 2 khoa. Sơn râu chỉ 

dự thi khoa Chánh trị, vì đây là mục tiêu ban đầu “học để làm báo”.Nhung khờ, Thuận nhỏng, 

Phương ù chọn khoa Kinh doanh.  

 

Thi xong thì anh em vội vã thu xếp về quê bỏ lại một Đà Lạt vắng lặng bình yên muôn thuở. Ngôi 

nhà 42 hình như chỉ còn bộ đôi Trí – Sinh ở lại chờ kết quả tốt nghiệp để lãnh áo mão, bằng cấp và 

phân công đi dạy. 

 

Đến cuối tháng 8 năm 1965 mới có danh sách đậu vòng 1, Nhung khờ rớt vì có 4 môn có điểm dưới 

trung bình, đặc biệt môn Kế toán nhập môn của thầy Trần Long chỉ được ¾.  Đầu tháng 9 thi lại 

vòng 2. Sơn râu được Nhung khờ triệu lên để “dạy kèm cho tao”. Nhà 42 vắng ngắt, chỉ còn chị 

Ngọc Lang, cặp Kim Chi – Giáng Châu. Bộ đôi Trí – Sinh đã tốt nghiệp, trả phòng. Sơn râu đến 14 

Bùi Thị Xuân trình diện ngay, Nhung khờ mừng ra mặt. Anh Đoàn Tấn Lân - anh thứ 9 – và vợ là 

chị Nguyễn Thị Hạnh đều nói “chú lên giúp chú 12 nhe”. Không lẽ trả lời “biết gì đâu mà giúp, 

Nhung khờ bị ít điểm là do ảnh không chịu chú ý, chớ có phải ảnh dỡ đâu”. Hôm sau Sơn râu vào 

trường ghi danh thi vòng 2 khoa Kinh doanh, chứ không lẽ lên Đà Lạt chỉ để “kèm” Nhung khờ.  

 

Anh Trọng tiếp tôi thật niềm nở vì kể từ hôm đó Trọng có bạn cờ tướng. Anh Trọng khá cao cờ. Chị 

Tâm tận tình phục vụ trà thuốc lá bánh ngọt cho 2 ông tiên ghiền. Khói thuốc như ống khói tàu vì cả 

hai đều là “cao thủ” hút xách, có hôm kéo dài đến 1 giờ sáng. 

 



Bên cạnh cờ tướng là tứ sắc. Anh Nguyễn Thanh Liêm, thi rớt vòng 1 tốt nghiệp khoa Sư phạm, 

đang ôn thi vòng 2. Vì vòng 2 mà rớt thì cũng ra trường (khoa đóng cửa) nên anh cũng chẳng lo gì. 

Liêm có gia đình bán vàng rất giàu có ở dãy phố bên hông bến xe Tùng Nghĩa, cũng có một chiếc 

Vespa standard như Trí – Sinh. Thường thường, buổi sáng Sơn râu đi uống cà phê với Nhung khờ, 

hướng dẫn “ba lăng nhăng, bốn lố nhố” bài vở, kể ra thì cũng chẳng được tích sự gì vì cái gì ảnh 

cũng biết cả, chỉ để vui thôi. Sau đó là đi chơi với Liêm, thường là vô khu cây số 4 họp mặt đánh tứ 

sắc với các chị em … quen biết với Liêm, mua thêm gà ngóe để ăn trưa, thường thì đến đêm mới về, 

cũng có khi ngủ luôn tại chỗ. Việc ôn thi của Sơn râu thì chỉ “năm thì mười họa”.  

 

Suốt thời gian này, Sơn râu được tham gia một công việc có ý nghĩa là cứu trợ lũ lụt miền Trung, 

qua đó được quen với Hoàng Văn Lộc. Lộc lớn hơn Sơn râu 4 tuổi, là Trưởng nhóm Thanh niên 

phụng sự xã hội, dày dạn phong trần, khôn ngoan, bản lĩnh. Và cũng gặp lại được thầy Tạ Ký, giáo 

sư dạy Việt văn năm đệ tứ ở trường Pétrus Ký. Thầy quê ở Quảng Nam, là nhà thơ nổi tiếng là yêu 

Kiều. Năm đó thầy bị động viên rồi lên dạy văn cho sinh viên trường Võ bị Đà Lạt. Cả gia đình thầy 

bị chết hết , 23 người, trong nạn lụt. Thầy trò ôm nhau mà khóc, ôm nhau mà nhậu say bí tỉ! 

 

Vậy mà rồi “chó ngáp phải ruồi”. Sau khi thi xong vòng 2 khoảng 1 tháng, một buổi sáng Nhung 

khờ và Sơn râu đang ngồi uống cà phê ở quán chị Năm – chị Sáu thì Nguyễn Đình Toàn đến. Đây là 

thằng bạn mà Sơn râu biết mặt nhưng không “ráp” được với cái tên, mặc dù có cố gắng cả năm trời. 

Toàn nhỏ người, dân Huế, hiền lành, luôn nhỏ nhẹ, tử tế, ở Đại học xá, thường cũng lang thang đi 

uống cà phê chị Năm – chị Sáu. Toàn nói “ê toi, toi đỗ đầu đó!”, “vừa phải thôi, toi muốn chửi cha 

mắng mẹ gì đây?”, “thật đó, lấy xe lam vào trường mà xem”. Người quan tâm lúc đó là Nhung khờ, 

thấy ảnh nhấp nhỏm mà thương, ảnh nói “mầy muốn ngồi chơi thì ngồi, tao vô xem luôn cho”.  

 

Vòng 2 với kết quả là có đến 1/3 anh em thi lại đậu. Sơn râu được anh em gọi là major vòng 2. Xấu 

hổ thật, xấu hổ như khi học Trung học, 7 năm liền hạng nhất, lên lãnh thưởng mà sách cao khỏi đầu, 

đến nỗi năm đệ nhất phải nhờ một thằng bạn thân lên lãnh thế. Vậy là P42 có 2 đứa học 2 khoa là 

Trần Văn Chang và Nguyễn Văn Sơn, sau này chiếm 1/8 danh sách sinh viên tốt nghiệp 2 khoa. 

Sướng không Chang?. Liêm cũng tốt nghiệp, không gặp lại, cho đến năm 1977 anh về dạy ở trường 

Lương Văn Can – Bình Đông - quận 8, cũng có cơ hội đền đáp tình bạn vong niên chút đỉnh.  

 

Anh Trọng chủ nhà 42, sau nhiều năm trốn lính, nhập ngũ rồi tử trận ở cầu La Ngà (do Chang cho 

biết), nay nhắc lại còn thương tiếc một người như anh, như bạn vong niên, tài hoa bạc số. Thay mặt 

anh em cùng sống trong ngôi nhà 42, Sơn râu xin đốt cho anh một nén hương lòng!. 
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