
Người gác cửa thiên đàng 
Thu Hương 
 
-   Này bác, chiều nay mình mất nước. 
Yên lặng... 
-   Này bác, hình nhà tôi đây...đây là bằng khen thưởng. 
Yên lặng... 
-   Thằng này học cùng khoá với tôi. 
 
Người đàn bà trẻ mắt thoáng niềm vui, nhìn người đàn ông khoảng ngoài ba mươi, rồi lại âu 
yếm nhìn hai con gái nhỏ độ bốn hay năm tuổi.  Khoảng mươi phút trước, nàng bỏ các gốc me 
già trước cổng gác Hải Quân Công Xưởng (nơi nàng đứng nhìn thiên hạ vào cổng từ lúc ba giờ 
chiều) lang thang đi về hướng chủng viện.  Chiều sắp bỏ đi xa, bên hông chủng viện một  anh 
chàng trông có vẻ ưu tư.  Đầu cúi thấp, bước từ đầu chiếc xe ven ra đằng sau xe.  Mở cửa xe, 
kéo các chậu, các thùng làm bằng cao su.  Anh chàng lại bước, đầu vẫn cúi thấp trong dáng 
điệu suy tư.  Buồn cười nhỉ, chậu thùng lủng củng để làm gì trong lúc này?  Nàng đang mong 
sao đủ sức dẫn con đi bộ về nhà, căn nhà sơn màu hoa thiên lý, có bụi mai vàng, có dàn hoa 
giấy màu đỏ.  Căn nhà thương mến, chắc cơm đang trên bàn ăn và mẹ đang lo âu đợi chờ. 
Giòng tư tưởng miên man nhưng nàng cũng thử thời vận lần cuối, lại gần hỏi anh chàng có vẻ 
ưu tư xem sao.  Hỏi lần chót cho đỡ ân hận, là mình sẽ mang con vào cuộc sống đầy đọa nay 
mai. 
 
Anh chàng khoá cửa xe, dang tay cầm tay Lan Chi (con bé bốn tuổi có cặp mắt to đen long lanh.  
Bé có vẻ đói, da mặt xanh xao.  Bé hỏi mẹ rằng tối nay mình ngủ dưới gốc me già phải không?) 
Tay trái anh cầm chiếc va li nhỏ.  Nhìn sang đường bên kia, anh nói: 
-    Đi!  Sang bên kia đường! 
Ngưòi đàn bà trẻ tay nắm tay Kim Chi (đứa con gái lớn run rẩy bên mẹ) rồi họ băng qua đường, 
con đường nhỏ với các cội me già.  Con đường Cường Để nên thơ với đầy bóng mát của 
những tháng ngày nàng có quê hương.   
-   Này bác!  Tôi không đi được!  Tôi còn gia đình.  
-   Bao nhiêu người? 
-   Mười bốn. 
-   Đợi!  Mười bốn người chứ nếu cả trăm cũng đợi. 
 
Họ đứng đợi thật lâu dưới gốc các cội me già.  Chiều không chờ đợi ai, bóng chiều xuống dần, 
mờ mờ.   Người đàn ông vẫn kiên nhẫn.  Hai đứa bé gái linh cảm rằng chuyện gì đó vĩ đại quá 
đang sảy ra chung quanh, để mẹ và chúng phải đứng đợi như thế này.  Người đàn bà trẻ có vẻ 
sốt ruột, lo lắng, nóng nảy, nhìn xuôi ngược tìm người thân.  
  
Ánh đèn sáng loà của một chiếc xe hơi vừa tắt máy đậu cách nơi họ đứng khoảng vài mét.  
Người đàn bà nhìn về hướng đèn xe, cửa xe mở.  Một cụ già trên tay bồng một cháu bé ... 
-   Ông ngoại đây rồi!   
-   Bác ơi!  Gia đình tôi. 
Người đàn bà reo mừng nói với anh chàng ưu tư.  Vài phút trôi qua, chờ cho mọi người sẵn 
sàng.  Anh chàng ưu tư khuyên. 
-   Phải đi cho nhanh!   Khi cổng mở.  Chạy!  Nghe tiếng súng thì ngồi xuống!  Nhớ đi nhanh! 
Mọi người yên lặng theo sau anh chàng ưu tư.  Người đàn bà trẻ vừa mệt, vừa đói.  Hơn tháng 
nay, dong duổi chỗ này, tìm chồng chỗ khác.  Nỗi tuyệt vọng in sâu trong mắt trong tim nhưng 
nàng không thể đầu hàng định mệnh.  Có bao giờ nàng tin định mệnh đâu, ngay cả khi nàng 



còn là cô học trò nhỏ trong sân trường Trưng Vương.  Nàng yêu anh chàng thủy thủ ít nói, 
nghèo, ngày tháng lênh đênh trên sóng nước.  Cuộc đời nàng cũng lênh đênh như bèo như 
sóng.  Nghề làm cô giáo không đủ nuôi con.  Nhưng đầu hàng định mệnh thì triệu lần không. 
Chiều rơi chầm chậm, hoang mang.  Các vòng kẽm gai nằm trơ vơ trên con đường nhựa đen, 
giữa hai hàng me già.  Mọi người lầm lũi, tim đập mạnh đi theo anh chàng ưu tư, anh chàng 
lãnh đạo bất đác dĩ của đám tàn quân toàn ông  bà già, con trẻ và đàn bà.  Các vòng kẽm gai 
được kéo nhanh, thật nhanh với các gương mặt lạnh lùng, nghiêm trang.  Hình như anh chàng 
ưu tư là guơng mặt quen thuộc nơi đây, nên các vòng kẽm gai mở kéo nhanh chóng.  Vài nhân 
viên đang thi hành nhiệm vụ, với súng trong tay chạy ra hô to. 
-   Ai đây! 
Tim người đàn bà trẻ như ngừng đập.  Nàng nhìn sang bên, anh chàng vẫn thản nhiên trả lời. 
-   Gia đình ....Phan Thành Thuận.... 
Hàng rào kẽm gai chợt kéo nhanh cho gia đình nàng, rồi vội vã khép lại.  Tiếng giây kẽm gai 
chạm trên mặt đường lúc xâm xẩm tối buổi chiều ngày hai chín tháng tư năm 1975 nghe rờn 
rợn thế nào.  Tiếng người la, tiếng người thì thầm, tiếng cửa sắt mở, nàng bàng hoàng lãng 
đãng như đi trên không.  Nàng mệt quá, giá không có các con chắc nàng muốn nằm nơi nào đó, 
ngủ cho yên thân.  Mọi thứ lờ mờ trước mặt ...lờ mờ như bóng đêm đang đe doạ, lờ mờ như 
tương lai, lờ mờ như những giây phút sắp tới. 
-   Gia đình bác đâu. 
-   Tôi lạc gia đình.   
Tiếng người đàn ông mang đầy muộn phiền, ông bước những bước, những bước lang thang, 
rồi nàng cũng chẳng biết ông biến mất nơi đâu.  Mệt...đói ...nàng hớt hải tìm người thân và lẩn 
trong đám đông... 
 
 Còn 39 ngày nữa là 23 năm trên miền đất hứa, các con nay đã khôn lớn nên người.  Nhiều lúc, 
nàng nghĩ đến anh chàng ưu tư, anh chàng cùng khoá với ba của mấy đứa nhỏ.  Không biết 
anh chàng có gặp vợ và các con?   Không biết anh chàng thành công thế nào trên đất mới.  
Không biết có bao giờ anh chàng nghĩ đến, anh đã ra ơn cho một gia đình, một gia đình một 
thằng bạn, thằng bạn không có mặt trong lúc đất trời xao động.  Nhiều lần muốn viết về người 
ơn, anh chàng ưu tư, nhưng nàng thấy hình như có viết gì chăng nữa cũng không xứng đáng 
với lòng người Quân Tử 
 
-    Làm sao cô rời Viêt Nam?  Câu hỏi của vài người bạn Mỹ. 
-    Nhờ Người gác cổng thiên đàng.  
Nàng mỉm cười trả lời như đã thì thầm bao lần những ngày mất quê hương.  Những ngày 
không còn làm cô giáo.  Những ngày nhìn lớp học vắng, chợt thấy sót sa trong lòng.  Bây giờ 
ngồi đây nhìn biển chuyển động, nhìn phà qua lại, nhìn hải âu bay lượn mỗi ngày trước cửa sổ.  
Nàng lại nhớ, lại nhớ đến buổi chiều xưa. 
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