
Interviewee: Pham Tuyet Mai 
Interviewer: Pham Diem Huong 
Location: Saigon Radio, Houston, Texas  
Date: 2011-03-06 
Identifier: wrc02858 
Context: This recording and transcript form part of a collection of oral history interviews conducted by 
the Vietnamese American Heritage Foundation and donated to the Chao Center for Asian Studies at Rice 
University. This collection includes video recordings of interviews with Vietnamese Americans native to 
or living in Texas. This interview forms part of the national 500 Oral Histories Project conducted by the 
Vietnamese American Heritage Foundation.  
 
This transcript was written by Mr. Hieu Do in 2014 by recommendation of Ms. Nancy Bui of the 
VAHF, and has not been verified by staff at Rice University.  
______________________________________________________ 

 

 

!: Dạ vâng ! Thưa chị Phạm Tuyết Mai ! Ngày hôm nay, Diễm Hương xin được phép 
thay mặt các anh chị trong Hội bảo tồn văn hóa và lịch sử của người Mỹ gốc Việt để xin 
phỏng vấn chị.Từ cái thời thơ ấu cho đế bây giờ tất cả cuộc đời của chị  và đương nhiên 
là phải có gia đình cũng như là đại gia đình của chị, cũng như là những văn hóa truyền 
thống của người Việt Nam ở trong gia đình chị đã giữ gìn như thế nào ? Cho tới khi qua 
hải ngoại thì những truyền thống văn hóa đó có được giữ gìn tiếp tục hay không ? Và 
thưa chị, phần kế tiếp sẽ là cái phần liên quan đến chiến tranh Việt Nam, thì chiến tranh 
Việt Nam có nhiều cái mốc lịch sử,thì cũng xin chị cho biết đời sống của chị theo những 
dòng lịch sử đó như thế nào ! À! Kế đến là cái biến cố rất lớn đó là ngày 30/4/1975  thì 
lúc đó chị đang ở đâu và đang làm gì ? Kế tới nữa là bằng phương tiện nào chị đã đến 
định cư tại Hoa Kỳ và sau cùng là đời sống của chị ,cũng như gia đình ở tại Mỹ .Trước 
hết xin chị cho biết ngày sinh cũng như sinh quán của chị? 

@: Dạ vâng ! Tôi tên Phạm Tuyết Mai .Tôi sinh ngày 24/11/1939 tại tỉnh Nam Định và 
nơi đó là nơi tôi sinh ra. 

!: Chị còn nhớ được một vài kỷ niệm nào liên quan đến thời thơ ấu của chị cũng như là 
nơi chôn rau cắt rốn với chị không? 

@: Tôi sinh ra ở Nam Định nhưng mà Nam Định không phải là quê cho nên tôi không 
được nhớ nhiều là vì tôi khi đó có thể là bé tí ,bé tẹo ,chưa biết gì hết nhưng mà cái… có 
một cái này là tôi cứ nói với bạn bè, nói đùa là tôi là người Việt Nam là vì tôi có cả ba 
dòng máu Bắc, Trung, Nam. À! Lý do là như thế này: 



 -Ông ngoại của tôi là người của tỉnh Biên Hòa, do đó là người Biên Hòa. Rồi đến khi cụ 
ra làm việc ở ngoài Huế thì cụ lập gia đình với bà ngoại của tôi, thì cụ lại là chính tông 
người Huế .Thế rồi đến khi mà cụ tôi…khi mà ông bà ngoại tôi có mẹ tôi là con đầu ,thì 
được bốn tuổi thì bà ngoại của tôi bị mất. Về sau này thì ông ngoại tôi đi ra làm việc ở 
ngoài Bắc thì gặp bà ngoại tôi thứ nhì. Bà ngoại kế là người Bắc nhưng mà khi mẹ tôi lớn 
lên thì mẹ tôi lại lập gia đình với bố tôi. Thành thử ra bố tôi thì là hoàn toàn là người Bắc. 
Bởi vậy cho nên trong người tôi  là dòng máu đúng là người Việt Nam. 

!: Xin cám ơn chị về chi tiết rất là lý thú đó. 

@: Vâng và cái thời bé tí đó thì à tôi chỉ nhận…tôi nhớ lại cái hồi mà trước khi 
…mà…chạy…năm 1945 đó thì tôi còn nhớ  được cái cuộc sống có vẻ là …với tôi thì rất 
là thích thú là bởi vì thời bé tí thì chị còn nhớ là lúc nào tay cũng cầm một con búp bê 
chẳng hạn… rồi luôn luôn có một người dắt ,không biết là khi thì chị dắt, khi thì người 
làm dắt ,khi thì anh dắt đi chơi và có những cái lần mà tôi nhớ là thời đó thì chắc là phải 
gọi là thời thanh bình cho nên là tôi được bố tôi dẫn đến những nơi thí dụ như là nhưng 
trang trại của những người bạn của bố tôi. Họ làm phomat…rồi họ nuôi bò nuôi dê. 
Chính về sau này thì bố mẹ tôi cũng có một trang trại mà tôi chỉ nhớ là nhiều dê lắm! Nó 
cứ đi phá những đền của người ta. Thế rồi thì là tôi trèo lên lưng một con dê bé để ngồi 
thì bị con dê mẹ nó chạy ra húc ngã lăn cùi. Từ đó thì sợ lắm, rất là sợ! Rồi đến lúc lớn 
lên một chút thì tôi nhớ nhiều hơn là ở một cái trại mà lớn lắm là vì như thế này! Tôi nhớ 
là ông anh lớn của tôi mà dạy học đó! Thì học trò đứng ở đầu phía trại đằng này, rồi chia 
ra để người đứng ở đầu trại đằng kia . Rồi một bên hú…xem bên này có nghe hay là bên 
này có nghe mà không nghe thấy. Rộng,trại dài rộng lắm! Mà cái trại thì rất là,rất là đẹp 
là vì thế này! Ở trong đó thì vườn cây ăn trái. Rồi là ao, có ao cá. Rồi tôi nhớ là có những 
,trồng những cây cam ,cây bưởi nhiều lắm và nhớ nhất là có cây mít ,mà tôi nghe ông chú 
mới đếm làm sao mà từ trên xuống dưới mọc tới 63,hay là 73 quả mít chín đến nỗi mà rơi 
không kịp lấy cho người ta nữa. Tóm lại là trang trại đó thì rất là nhiều cây ăn trái  cho 
nên lúc nào cũng có cái vẻ vui,thanh bình ở trong. Rồi  những buổi mà, sáng trăng đó tôi 
nhớ là ở nhà cậu tôi,cậu tức là bố đó. Cậu tôi cho làm cái thuyền lớn lắm ,rồi lớn đủ gia 
đình ngồi ,chứ không phải là lớn lắm.Cái thuyền để đi chơi trong dòng sông thôi là vì cái 
trại đó đẹp lắm. Ở bên, một bên làng thì là đất liền rồi giữa thì là dòng sông, rồi bên kia 
dòng sông thì là núi đá. Thành thử ra là mỗi một ngày mà sáng trăng đó thì là buổi tối 
trăng sáng là bố tôi,cậu tôi lại cho tất cả gia đình xuống dưới thuyền, rồi cho người chèo 
từ đầu làng đến cuối làng. rồi ở trên thuyền hát vang cả lên. Nhớ mãi là cái bài hát là 
“Chèo đi ,bơi đi nước non đang chờ ta, bơi đi vững cầm tay lái”, rồi rồi rồi những cái bài 
“Đây Bạch Đằng giang” nữa là hết. Bài nọ đến bài kia là hát cho đến khi mệt, rồi bây giờ 
họ mới chèo về nhà. Đó là những đêm mà trăng sáng đó. Rồi có thể nói là rất thanh bình. 



À  thời mà cậu tôi, là vì cậu tôi làm sở kho bạc. Sở kho bạc tức là nhà băng đó . Người ta 
gọi là sở kho bạc gì đó nhưng mà lâu lâu thì cậu tôi lại có một số bạn bè đem về,bạn bè 
xong rồi tôi nhớ là cậu tôi với các bạ đi săn qua đêm,mấy ngày đêm, rồi mang về có khi 
là những con sơn dương. Sơn dương thì nhiều, rồi có khi nai,thỏ, đại khái như vậy. Cho 
những người làm, người ta về một cái là họ làm , dần dần cái này vui, vui lắm,rất là vui! 
Thành thử ra tôi nghĩ là cái thời đó phải là thanh bình mới có cuộc sống như vậy. Rồi tôi 
còn nhớ là có những  khi mà tôi đi theo người lớn sang bên kia bờ sông đó ! Rồi đi với 
một lô trẻ con trong làng. Họ sang đấy, họ chăn trâu, rồi này nọ kia chạy thật lẹ vào trong 
cái chỗ mà có một cái hang. Từ ngoài bờ sông mà vào cái chỗ có hang đang đặt cũng xa 
lắm. Nó có một cái bãi cỏ rộng mênh mông mà đẹp ,bằng phẳng đến cái độ mà về sau 
Pháp nó đậu máy bay ở đấy. Thế thì chúng tôi là tôi cứ chạy theo anh chị,rồi mấy người 
trẻ con trong làng , chạy tuốt vào trong cái chỗ để chơi ,là cái hang được gọi là hang Nhà 
Chò. Không biết nước từ đâu tới nhưng mà nước mát lắm.Tôi cứ hay chạy tuốt tuốt ,hơi 
sâu một tí thôi, cũng không dám đi sâu đâu. Thấy tối thui nhưng mà cứ thè lưỡi ra để 
nước ở trên thanh nhũ nó nhỏ xuống lưỡi mát rượi. Đó là kỷ niệm mà thật tình là khó 
quên. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ. Đó là những  kỷ niệm thời thơ ấu đó. 

!: Dạ cám ơn chị ! Thưa chị gia đình chị có tận bao chị em. 

@: Hồi đó gia đình là có năm anh chị em.Hồi đó năm anh chị em. 

!: Và chị là con… 

@: Tôi là con à...Bà cụ tôi thì sanh nhiều lắm nhưng mà không có, khi mà lớn lên thì chỉ 
còn năm anh chị em…thì…anh tôi này là lớn nhất,rồi đén anh thứ nhì,rồi đến chị gái,rồi 
đến tôi là thứ tư và một cậu em út nữa. Thì đó là cái vừa rồi tôi kể,đó là những cí thời 
gian tôi nghĩ là phải thanh bình cho nên mới được sung sướng như vậy. Tóm lại là cái gì 
cũng có nhưng mà bỗng dưng đó thì đến năm 1945 đó…thì tôi chỉ biết là ở nhà cậu tôi,rồi 
các anh tôi. Anh tôi,anh lớn đó với cậu tôi là đi theo tất cả mọi người mà hồi đó là theo 
người ta để mà đi coi như là phong trào yêu nước đó ! Để mà đánh gọi là giành độc lập 
đó! Thì tất cả lại phải đi về quê,lại về quê,về quê.Thành thử ra là cuộc sống ngày xưa thì 
tôi bỗng dưng thấy trước, hồi trước thì cái gì cũng có,rồi cả trong nhà thì có đủ hết. Có 
người giúp việc ,rồi có người mà mà mà lo đủ mọi chuyện. Anh xe, chị bếp nhưng mà rồi 
sau chiến tranh thì bỗng dưng tôi thấy nhà chả có cái gì cả. Rất là khổ sở. Thành thử ra nó 
nó là như vậy. Thì cũng có rất nhiều kỷ niệm thời đó mà tôi nhớ đến bây giờ không quên 
là những  kỷ niệm buồn. 

!: Dạ ! Xin chị cho biết là chị có những câu chuyện, hoặc những cái kỷ niệm nào riêng 
đối với người chị gái của chị không ? 



 @: Chị em tôi có hai chị em nhưng mà tôi là nhỏ hơn chị tôi bốn tuổi. Thành thử lúc nào 
cũng được chị ấy chiều, rất là thương tôi. Có thể nói là cái gì chị cũng che chở cho tôi 
hết. Cho nên thời loạn đó là mẹ tôi khổ, chị tôi khổ, ai cũng khổ nhưng mà cứ nhường 
những cái sướng, cho những người bé là tôi với cậu em. Thành thử ra tôi thương chị tôi 
không khác gì một bà mẹ trẻ thứ nhì vậy. Vâng rất là thương ! 

!: Thưa chị ! Thì có những cái chuyện gì vui chỉ có hai chị em không thôi  mà chị không 
thể nào quên ? 

@: Thì…thật ra đó thì lúc nào cũng gần gũi nhau. Thì chị,tôi nhớ là...Khi mà chạy loạn đi 
đó thì không còn những  trò chơi , đồ chơi như cũ nữa nhưng mà chị cứ dắt tôi đi để xem 
những trẻ con, chừng ông anh tôi thì đúng hơn. Ông anh mà ông anh cả đó thì ông ấy lớn 
hơn rồi cứ dắt ,xong rồi cứ kêu tụi trẻ con, tụi chăn trâu á…Nó lấy phân trâu khô rồi nó 
làm thành chỗ mà như cái lò lớn, rồi nung đá, rồi thì là chúng nó làm trò chơi, rồi anh em 
đến xem thôi. Ấy mà có cái gì cần phải,thì rồi đi xem những cái chỗ người ta nuôi ong 
đó. Hai chị em …xem…chỗ người ta nuôi ong rất là,rất là thích.Thành thử ra rồi thì chị 
tôi cứ đưa cho tôi những con búp bê bằng vải nhưng mà ông anh tôi thì vẽ mặt, vẽ mày 
nhưng mà lúc nào tôi cũng cứ lăn tăn cái con búp bê. Tóm lại là tôi nhớ là cả anh lẫn chị 
đó,anh lớn tôi thì lúc bấy giờ ở xa lắm rồi. Khi mà chiến tranh thì ở xa lắm rồi. Thành thử 
ra ở nhà chỉ còn bốn người với bà mẹ tôi thôi và cái tình thương yêu của anh với chị tôi 
thì lúc nào cũng rất là bao bọc cho tôi là em. Đó, gia đình thì có…đã trải qua cí thời mà 
tôi không bao giờ quên là cái thời út bị bắn chết. 

!: Ừm…chị có kỷ niệm gì đối với mẹ không? 

@: À…mẹ tôi thì cũng luôn luôn chỉ giống như tất cả các bà mẹ khác.Thì, hồi tôi còn 
nhớ là mẹ tôi hay kể những chuyện về ngày xưa.Thí dụ như mẹ tôi kể về cái việc mà ông 
tôi. Ngày xưa cụ rất là thương người đó. Ở trong nhà thì cụ đi làm thì có người kéo xe 
nhưng mà hễ mà mỗi lần lên dốc là cụ,ông tôi,Là ông ngoại tôi tuột xuống để cho người 
ta kéo cái xe lên, ngày xưa còn gọi là xe pay đó. Người ta kéo xong hai  càng đó thì là 
ông tôi cứ xuống để đi bộ chứ không bao giờ ngồi trên xe cho người ta kéo lên dốc.Thì 
cứ bảo rằng thì người ta cũng là người. Người ta cũng có sự khỏe và cũng biết đau , 
mệt.Thành thử ra mẹ tôi cứ hay kể những cái  lòng nhân đạo của ông tôi đó. Rồi hồi xưa 
thì ông tôi đi làm, rồi đến khi mà có những người mà người ta nghèo quá đó, rồi là là 
người ta cứ không có tiền để đóng thuế, rồi thì người ta bị bắt tới, rồi ông tôi có một lần 
phải cho người ta tiền để đóng thuế. Đó là ông ngoại tôi. Thế còn bà ngoại tôi thì thế này! 
Bà ngoại ruột đó thì mất từ khi mẹ tôi còn bốn tuổi. Thành thử  ra bà kế thì cụ rất là là cụ 
người Bắc mà lại rất kĩ càng. Thành thử ra ngay từ khi các dì tôi và mẹ tôi bắt đầu lớn,có 
mười mấy tuổi thôi là dạy thêu,dạy đủ hết mọi thứ. Thế mà mợ tôi nói chuyện bảo một 



lần mẹ tôi têm trầu cánh tiên. Các cụ mà vợ quan ngày xưa là cí kiểu rất cầu kỳ. Ăn trầu 
phải cánh tiên ,có nghĩa là hai cái cuối cùng là phải rọc ra để cho nó xòe lên này. Đó thế 
mợ tôi làm lóng cóng sau mới bị gẫy ,thế là cụ mới bị cộp một cái,vừa đúng lúc thì ông 
ngoại tôi trông thấy thì cụ thương con mồ côi .Cụ bảo :”Làm sao? Tại Sao lại đánh nó? 
Kệ nó không cần phải dạy. Trăng đến rằm thì trăng tròn, răng đến rằm thì răng tròn, 
không cần phải dạy”.Thế là từ đó cho đến khi mà bao nhiêu năm sau mẹ tôi lớn đó ,thì bà 
ngoại tôi dạy đủ mọi thứ cho các dì. Thế thì ông ngoại tôi thấy thế cũng kỳ mới bảo 
là:”Sao không có dạy cho con Nhân để nó làm luôn “.Thì bà ngoại tôi chỉ nhắc nhẹ một 
câu:”Răng đến rằm thì răng tròn. Nhất định không dạy!” Bởi vậy cho là mẹ tôi chưa đầy 
16 tuổi thì ông tôi đã bắt đầu kén chồng để cho bà mẹ lấy chồng rồi. Đó thành thử 
ra…đáng lẽ là các cụ ngày xưa ,ông tôi cũng bới lắm, cũng cho mẹ tôi đi học. Học đến 
cái bậc tiểu học mà có thể đi dạy được thì thì đi lấy chồng. Đó thành thử ra khi lấy chồng 
thì ở nhà thì con được chiều, rồi đi lấy chồng thì chồng cũng chiều. Thành thử ra đến khi 
mà bố tôi mất thì…ở trong gia đình mà ngày xưa đó, các cụ mà các cụ bà là cứ ở trong 
nhà để mà lo việc nhà thôi. Đến khi mà chồng chết một cái thì cả một gia đình đi xuống. 

!: Riêng cá nhân chị đã có kỷ niệm gì với mẹ không ? Chỉ có hai mẹ con thôi. 

@: Dạ, tôi thì, về sau này ,có những  kỷ niệm về sau này,khi mà tôi trở thành góa phụ đó 
! Thì mợ tôi ở với tôi. Thành thử ra hai mẹ con cứ thù thì với nhau, tôi có một bài thơ làm 
cho cụ .Có thể nói là lúc bấy giờ thì mẹ tôi cứ coi như là tình yêu từ khi còn bé đó thì cụ 
thương tôi như thế nào. Cái tình thương đó khi tôi già vẫn giữ nguyên như vậy ! Lo lắng 
cho con và muốn cho con được bình yên,cuộc sống bình yên. Đại khái như vậy. Thì cho 
đến bây giờ ở cái tuổi lớn  thì tôi mới thông cảm được cuộc sống của mẹ tôi góa chồng từ 
năm 42 tuổi mà cụ tôi ngày xưa thì được sung sướng lắm mà thuộc đàn bà rất là chồng 
yêu thương,rồi cả một cuộc đời góa phụ .Thành ra đến khi mà tôi trở thành góa phụ,tôi 
mới thấy thông cảm được cuộc đời góa phụ của mẹ tôi. 

!: Dạ ! Chị có thể cho biết là thân sinh,ông thân sinh của chị tại sao bị bắn chết ? 

@: Là như thế này! Ô! Có muốn nghe thêm những kỷ niệm me tôi hay kể cho tôi nghe 
hông? Thì cụ tôi nói là ngày xưa thì ông tôi làm tri châu ở miền Cao Bằng, Lạng Sơn, 
Tuyên Quang là miền Mạn Ngược đó. Có cái lạ là mợ tôi bảo là ở một chỗ mà một bên là 
núi Vàng, một bên là núi Bạc. Là vì khi ,còn giữa là đường nhưng mà người ta nói cả 
vàng, cả bạc thì còn non đó, non quá ! Nhưng mà mẹ tôi nói khi mặt trời nó  lên á thì nó 
chiếu sáng rực lên, vàng rực lên hoặc bạc rực lên, rất là đẹp. Rồi cụ tôi lại nói là có những 
nơi người ta gọi là có cái hang  gọi là Động Tiên . Mà mợ tôi nói là đi vào trong cái hang 
động đó đó mà có một chỗ mà đá bằng phẳng như là cái bàn đó.Mà có một cái lạ là như 
có một bàn cờ để sẵn. Không phải cờ mà là những đá mà to nhỏ khác nhau cứ chúm 



chúm chúm chúm như thế này. Không biết ai để mà từ hồi nào ? Cứ thế thôi gọi là cờ 
tiên. Thành ra mợ tôi cứ hay kể về những kỷ niệm ngày đó. Còn kỷ niệm này mà cho đến 
bây giờ nghĩ đến là tôi cứ sợ là vì như thế này. Mà hồi xưa ông ngoại tôi ở một chỗ,mà 
cái đồn đó, mà chỗ bảo là ngày xửa ngày xưa là Tầu nó hay đóng hay là Tây đóng gì .Tầu 
nó đóng thì đúng hơn. Nhưng mà về sau này thì chỗ, là một trong những chỗ mà ông 
ngoại tôi về. Thì bảo là khi mà bà ngoại tôi sanh bà dì ra mà thì…Không không…cũng bà 
dì cũng chừng 3 tuổi,4 tuổi rồi đó. Thì một hôm bỗng dưng bà dì tôi, dì tôi cứ khóc, khóc 
thét lên là:”Má ! Má ơi! Có con ma. Con ma nó thè lưỡi ra kìa”. Thế là cứ chạy dúm vào 
trong phòng mà hét lên thế này này, thì ông ngoại tôi cho lính họ múa kiếm ở ngoài, cứ 
múa kiếm ở ngoài cửa này, rồi thỉnh thoảng lại cứ hét lên như vậy, thành thử ra rồi xong 
mẹ tôi nói là có 1 lần là sợ lắm, đi trên cái đường, cái đó như là cái nhà 2 tầng của họ, lớn 
lắm rồi cái đường ho, gọi là cái đường (?) nó đi hun hút, nó dài lắm thì mợ tôi bảo là, hồi 
đó mợ tôi còn nhỏ, còn trẻ lắm, rằng có cái người lính Tàu, mà lính như lính nhà Thanh 
đó nó có cái đuôi tóc rất dài, nó cứ đi trước, mợ tôi cũng không có để ý là vì lính ở trong 
trại nhiều lắm, người ta là lính canh của nhà đó, đông lắm, thành ra mợ tôi cứ bảo đó là 
lính canh thôi, rồi khi mà đưa đi đến cuối con đường đó, chỗ mà rẽ một cái thì quay lại 
mợ tôi không nhìn thấy cái mặt đâu hết. Thế là biết mất là mợ tôi tính xỉu luôn mà, thành 
ra cụ tôi nói: hồi xưa, chỗ đó là Tàu nó giết nhiều người lắm, thành thử ma nó nhiều, cụ 
cứ kể những chuyện đó vào những buổi tối đó, mấy chị em đã sợ ma thì chớ nhưng cứ 
ngồi dúm thế này đòi mẹ kế chuyện, thì kể chuyện vui cũng có, kể chuyện ma cũng có 
nhưng cái chuyện ma cụ nói là chuyện thật, là bởi vì bây giờ 1 trong mấy bà dì của tôi 
còn sống mà thành thử ra cũng sợ lắm. Bây giờ trở lại là khi mà bố tôi chết là như thế 
này, khi trước năm 45 ấy, nếu mà gọi là thời thanh bình thì là thời chưa chiến tranh đó thì 
cái gì cũng có, ở nhà cái gì cũng có, rồi bỗng dưng là tôi thấy ào ào mọi người chạy, chạy 
loạn, thì bố tôi với ông anh đi theo cái phong trào kháng chiến. Khi ra đấy thì vì bố tôi 
hồi xưa làm dưới quyền đô hộ của Pháp thì làm ở kho bạc, thì cũng có cái cấp, thành ra là 
khi ra đến phong trào kia thì cụ tôi lại được bầu làm thanh tra toàn quốc, có nghĩa là chỗ 
nào là thuộc của Việt Minh hồi đó họ kiểm soát đó thì là cậu tôi phải đi thanh tra những 
cái kho bạc, nhà băng đó mà, cứ quen miệng gọi như vậy. Thế thì chỉ làm về cái ngành 
kho bạc thôi nhưng hồi đó cậu tôi cũng là 1 trong mười mấy người đi họp cái ông Hồ Chí 
Minh ở trên cái tỉnh nào đó mà về sau Pháp nó nhảy dù, suýt nữa bắt trọn ổ đó. Về sau là 
cậu tôi được Mường cõng về, cõng về là vì chân bị sưng, là về quê để nghỉ đó. Thật ra là 
thì bố tôi cũng như bao nhiêu người, bố tôi, anh tôi và họ hàng cũng đông và bao nhiêu 
người thanh niên khác đi theo là vì lòng yêu nước, không biết, hồi đó không biết Việt 
Minh nó là Cộng Sản , cho đến khi mà bố tôi biết là có Cộng Sản thì bố tôi muốn bỏ về 
thành, nhưng mà dưới cái chế độ Việt Minh đó , hơi 1 tý là nó đem ra nó bắn người. Hồi 
ở Việt Minh tôi chứng kiến người ta đem ra 1 người người ta xử bắn mà tụi tôi thì sợ lắm, 



mẹ tôi thì không dám cho nhưng mà ở nhà bên cạnh nhìn thấy núi đó, người ta mang cái 
người bị kết tội ra bắn ở dưới chân núi đó, thành thử ra là nhìn thấy rồi, nên là khó đi 
lắm. Tôi nhớ là bố tôi mới sai bà cô tôi tức là em ruột đó để trốn về thành trước, trốn về 
Hà Nội mà tìm đường để ra mà cho biết để cả nhà trốn đi. Thì cô tôi về đến Hà Nội rồi đi 
vào Sài Gòn luôn, thành thử ra là đứt cái liên lạc đó nên gia đình cứ bị tắc ở hậu phương. 
Trong thời gian ở hậu phương đó thì bố tôi cũng chỉ làm ở kho bạc, tức là đi thanh tra đó 
toàn quốc có chỗ nào thuộc của họ là bố tôi phải đi thanh tra. Thế rồi có 1 lần họp là bị 
như thế thì Mường họ mới cõng rồi họ giấu ở trong Mường chứ không có là chết đó, sau 
đó thì trốn về làng, thì ở nhà, đang trong thời gian ở nhà để dưỡng bệnh thì 1 đêm, ban 
ngày ấy thì cái chỗ làm của tôi, bên kia là cái chỗ mà cái bãi cỏ rất là bằng phẳng đó, thì 
Pháp nó xuống đấy nó đáp máy bay ở đó rồi nó làm việc gì đó ...chiều thì nó lại đem máy 
bay về, lấy máy bay về cái tỉnh mà nó kiểm soát ở cách đấy bao nhiêu cây số đó tôi cũng 
không nhớ. Thì hôm đó đó, có 1 cái máy bay nó đi không được, bay không được nó đỗ lại 
thì mấy ông du kích ở đâu đó đem đốt máy bay, thành ra là ngày hôm sau là nó bắt đầu đi 
“ruồng”, khi mà nghe tin có Pháp nó về nó ruồng đó thì cả làng sang bên bờ sông để trốn 
vào núi đó, đến khi trốn vào núi thì tất cả mọi người ở trên cái núi, từ bờ sông vào núi 
cũng khá xa nhưng mà trốn ở cái núi bên ngoài đến khi mà người ta báo là chuyến này 
Pháp họ đổ bộ đông lắm thì cả làng vào hết bên trong, chỉ có gia đình tôi, đáng lẽ gia 
đình tôi cũng từ trên đỉnh núi để vào thung trong luôn ấy vì cụ đau chân, cũng là cái số 
thôi, đến khoảng lưng chừng thì cậu tôi nói là thôi không đi nữa, là vì cậu đau quá, nhất 
định không đi lại trở lên thì  trốn trong 1 cái hang, cái hang đó là hang thiên nhiên nhưng 
mà nó hay lắm, nó lớn, vào 1 cái đó, tôi còn nhớ đến bây giờ là vào 1 cái, ngay đầu tiên, 
ngay bên cạnh cái tường là 1 chỗ như là người ta làm sẵn ra, hay lắm, thiên nhiên, mình 
ngồi hết ở trên là được, nó vòng theo cái hang như thế này, ngồi ở trên. Thì tôi nhớ hồi 
đó, ông cậu, tức là em ruột mẹ tôi thì ngồi đầu tiên, sau rồi đến ông ngoại tôi, rồi đến cậu 
tôi tức là bố đó, rồi đến mợ tôi là mẹ đó, thì mẹ tôi bế thằng em út rồi đến tôi, chỉ đủ chỗ 
cho ngần ấy người cho nên ông anh mà sau anh cả tôi, hồi đó anh cả tôi còn ở xa, sau đó 
ông anh thứ nhì của tôi với bà chị của tôi thì trốn ở trong cái khe, ngay ở trong hang đá 
nó có cái khe đi vào, 2 người trốn ở đó. Thì trước khi mà Pháp nó tới thì nó phải đến làng 
bên kia thì đứng trên núi nhìn thấy hết, họ đi bằng những mũi dùi nó như thế này, từ xa 
thì nó như hình tam giác, nó tiến,tiến đến vào và đến khi qua sông 1 cái thì sợ lắm, mặc 
dù đi bộ cũng lâu nhưng mà sợ lắm, tất cả thậm chí đến nỗi là đói mà cũng không dám 
nấu cơm, nước ấy thì phải uống từng tý 1 thôi, cho đến khi ngồi trên núi mà thấy họ đi 
qua sông hết rồi đó thì cả nhà ngồi yên, ngồi trong hang đá mà nó có 1 cái chỗ trống mà 
cây nó phủ lên rồi, cây nó phủ lối vào rồi. Thế thì tôi còn nhớ là tất cả những gì mà chắc 
là của cải mà cậu mợ tôi mang theo thì cho vào 1 cái chắc là nó như cái (?) ý là trong đầu 
óc còn nhớ như thế, chôn ở chỗ đó mà đi. Cái cảm giác nó rất là khủng khiếp khi mà 



Pháp nó tới chân núi nó không đi vào hang trong, nó không đi vào thung trong, nó bắt 
đầu nó lên cái núi mà cả gia đình trốn, rồi nó cứ từ từ, từ từ ngồi mà cứ tưởng tượng là 
mình ngồi chờ chết thôi nhưng mà cái óc nhỏ bé của tôi tôi chỉ thấy rất là sợ thôi, chắc là 
cả nhà tôi cũng sợ lắm. Đó, đến khi mà thấy Pháp nó đi, hồi đó là Pháp, nó lên đến nơi nó 
nói xi xa xi xô rồi thì là nó bước lên trên cái đỉnh cái hang đó, mà tôi nói là có cây nó che 
đó thì nó biết rồi vì dù có kín đi nữa thì nó vẫn thấy có người bên trong. Thế là nghĩa là ai 
nấy là không còn hồn vía nào, tôi thì tôi chỉ biết là sợ thôi, chỉ có thể nói là khủng khiếp 
vì khi mà người ta dùng súng người ta đi ruồng, mà bố tôi lúc đó lại ở trong chế độ Việt 
Minh, nó lại đi ruồng cái người mới đốt máy bay của nó đêm hôm trước thì là nó đâu có 
tha  đâu nhưng mà làm sao đây, thành thử ra là ngồi chết dí ở chỗ đó, thì đùng 1 cái thì 
cái thằng đầu tiên nó bước vào cửa hang đó là 1 cái thằng Tây đen nó cao to và mặt nó 
gạch mặt, gọi là Tây đen gạch mặt đó ở ngoài Bắc, trông nó khủng khiếp lắm, chắc nó là 
lính đánh thuê đó, to cao đen thui mà gạch mặt như thế đó. Nó bước vào 1 cái thì pằng 1 
cái nó bắn trúng cậu tôi, nó lên đạn cái nữa thì bắn trúng cậu tôi phát thứ nhì, chắc nó 
nhắm cậu tôi là vì cậu tôi đeo kính trắng, cậu tôi cũng cao to lắm, thế là cậu tôi gục 
xuống, may nó đang lên đạn nữa thì cái thằng đại úy Pháp trắng nó vào đến nơi, nó nhìn 
thấy ông ngoại tôi thì ngày xưa làm quan đó thì mới vội vàng chắn, và nói với thằng đại 
úy Pháp là 1 gia đình mới đưa giấy tờ của ông tôi ngày xưa làm với tụi nó. Rồi bà mẹ tôi 
thì cúi xuống, may cái phát thứ nhì đó thì bà mẹ tôi lại cúi xuống lấy cái giấy tờ của cậu 
tôi thì cụ nghiêng thế này, thì đầu thằng em cũng nghiêng luôn cho nên cái phát vào vai là 
không trúng cụ, chứ không cái phát vào vai cậu tôi là trúng vào đầu thằng em và trúng 
vào ngực bà mẹ rồi. Thế thì khi thằng đại úy nó mới thấy thế, ông tôi nói 1 cái, nói 
chuyện thì nó  không cho thằng kia bắn không là nó tia hết, không bắn nữa thì nó mới gọi 
xuống núi để đem cứu thương lên, lên lưng chừng thì báo là bố tôi chết rồi. Khi mà nó 
bắt ra hết rồi nó bắt cả nhà xuống chân núi thì còn mỗi mình bố tôi nằm ở đó thôi, bà mẹ 
tôi đến nỗi mà ngã xuống cái vực may mà có cái cây nó đỡ không thì cụ cũng đi luôn, 
bồng thằng em rồi cả nhà xuống gần đến chân núi thì cứu thương nó lên đến nơi nó báo là 
bố tôi mất rồi. Thế thì tôi còn bé tôi chỉ biết thế và biết cái nữa là nó lấy cái súng nó đi dò 
mìn, dò mìn thì không thấy nhưng mà nó dò được tất cả những cái gì mà bố mẹ tôi chôn 
dấu, nó lấy hết. Thành ra mình đã mất hết năm 45, có cái gì của bố mẹ thu gọn lại thì lại 
mất nữa thành thử ra hoàn toàn là tay trắng, đến cái tối, buổi chiều hôm đó, ngày hôm đó 
thì nó bắt những người đàn ông là gồm có ông ngoại tôi, ông cậu là em ruột của tôi và 
ông anh của tôi lên trên cái chỗ làm việc của nó để khai báo này kia thì còn đàn bà, mấy 
mẹ con tôi. 

00:00:@:  ông bắt đi, thế thì đến 1 cái tối, à hôm sau ấy thì, không ngay cái hôm...để tôi 
nhớ thử coi khi mà nó bắt rồi, thì họ hàng, ông chú họ ở trong cái thôn trong đó thì mới 



chạy ra gọi: anh Văn Cường ơi, thế thì tôi nghe tiếng mẹ tôi trả lời cho đến bây giờ tôi 
vẫn còn nhớ là: anh chết rồi... 

!: Khi đó chị bao nhiêu tuổi? 

00:40:@:  gần 9 tuổi, gần 9 tuổi. Cho nên xong rồi là nó cho phép chôn, nhưng mà phải 
chôn vội vàng trong 1 ngày, thì gọi là cho phép thôi nhưng mà mẹ tôi phải về, về bên 
làng, mà bấy giờ chiến tranh người ta chạy vào bên trong hết rồi, đâu có ai đâu. Tìm được 
gia đình 2 ông bà cụ tốt lắm họ có của nên họ cứ làm sẵn...thế thì có 2 ông bà cụ đó họ có 
của cho nên họ làm sẵn 1 cỗ quan tài, tốt lắm, thì trong khi họ chưa chết thì họ để đựng 
lúa đó, thế mà họ quý và họ thương nữa, họ đổ ra họ bán cho cái quan tài đó đem sang 
chôn, mà tôi nhớ các ông chú tôi là những người mà khênh cụ tôi từ lưng chừng núi 
xuống, với lại bà mẹ tôi nữa, nói rằng: các cái màn tuyn trắng mà chưa dùng thì lúc niệm 
bố tôi xuống đến nơi là máu ướt đẫm hết, đỏ hết, phải vội vàng chôn mà chôn rất là nông, 
là vì chôn vội chôn vàng, chôn ban đếm nữa đó, thành thử ra là ban đêm thì tụi chúng nó 
về thì mới có thể làm việc được thôi. Thì là chôn rất là nông đó, thì đó là lý do mà bố tôi 
chết. Rồi bố tôi chết đâu mấy ngày hôm sau thì nghe mẹ tôi nói đó thì nhận cái giấy của 
nhóm Hồ Chí Minh đó gửi về chia buồn, nhưng mà sau đó thì chả có giúp gì cả, mẹ góa 
con côi chẳng giúp gì hết. 

!: Sau đó thì bà cụ của chị làm nghề gì để nuôi sống gia đình? 

03:01:@:  thế thì có ông anh lớn nhất thì ở xa mà lại làm việc dưới thời Hồ Chí Minh đó, 
nuôi bản thân rất là khó, thành thử anh tôi cũng không giúp gì được, thành thử ở nhà có 
chuyện gì cũng không cách nào có cái gì cũng mất hết rồi, thành thử ra mẹ tôi mới bảo là 
phải tìm đường mà ra Hà Nội, nhưng mà cái kiểu mà từ những cái vùng đó mà ra Hà Nội 
không phải là dễ, nhiều khi là cứ phải đi từng chặng đường một, đêm thì mình đi được 
chút nào thì đi hoặc là ngày nào mà mình đi được chút nào thì đi. Trong cái thời gian đó 
tiền của không có, tôi còn nhớ thương mẹ tôi ở chỗ đó là, ngày xưa đó khi còn ở nhà sung 
sướng rồi sau đó lấy chồng cũng sung sướng, không có biết gồng gánh gì hết, không có 
biết làm cái nghề gì hết, tôi nhớ là mẹ tôi phải làm những cái món mà ngày xưa ở nhà ăn 
quà sáng, thí dụ như là những cái bánh hay là đại khái những bánh này bánh kia ấy, thì 
chị gái của tôi thương bà ấy lắm, mới có 13 tuổi đầu thôi mà phải phụ mẹ mang những 
cái đó ra ngồi ở ngoài chợ bán mà người ta thấy xinh xắn, người ta thương người ta cứ 
mua dùm rồi xong rồi về sau cứ thế thôi, cứ ngày ngày cũng như ngày nào, độ đường như 
đó thôi, cứ từ từ, từ từ, buôn ở chỗ này được ít lâu rồi lại tiến ra, đi trở về chỗ cũ thì 
chẳng còn gì. Xong rồi tôi còn nhớ là đi mua những cái, đi đổi tiền đó, tức là cứ lấy tiền 
rồi đi mua những cái tiền rách hồi đó nó hay lắm, những cái tờ tiền mất số là nó giả rẻ 
lắm, thí dụ bây giờ 1 đồng nó mất 1 số nào đó thì nó chỉ trả 7 chục xen thôi, đại khái như 



vậy, thì cứ mua những đồng tiền bị hỏng, bị rách, bị sờn như vậy thì tôi thấy anh tôi với 
bà chị tôi thì 1 người 13, 1 người 14, ông anh 14, bà chị 13 là cứ thắp cái đèn dầu với lại 
mẹ tôi, thắp cái đèn dầu đó rồi lấy cơm pha hồ rồi dán lại cho tiền nó khỏi rách rồi đem 
lên kho bac đổi. Tóm lại là như thế, sống rất là khổ, tôi thì còn bé, chỉ biết rất là khổ, 
thành thử ra mà không có chiến tranh, trước chiến tranh thì rất là sướng, cái gì cũng có, 
rồi ảnh hưởng chiến tranh rồi bố chết, là cái gì cũng hết, cái gì cũng mất hết. 

!: Thưa chị thì như vậy là gia đình chị, tức là bà cụ với người anh, người chị với chị với 
người em di cư vào trong Nam như thế nào? 

06:29:@:  dạ thưa, chưa, đó còn là chưa đến cái đợt được quyền vào Nam nữa đó. Đi mãi 
cái cảnh mà từng tỉnh một, ở 1 thời gian, sống để cho khá khá, tức là có 1 chút tiền, có đủ 
tiền để mà đi tàu thì lại tiến sang 1 cái ấy rồi, cả mấy năm mới ra đến Hà Nội. Thế thì ra 
đến Hà Nội thì may mắn là hồi xưa cậu tôi làm thì có 1 số bạn, họ đi về Hà Nội sớm, 
thành ra họ khá, trong đó có 1 người quen với bạn tôi thì làm ở phủ Thủ Hiến đó, thì tôi 
mới đến, thì lấy cái giấy ngày xưa ấy thì họ quen hết, họ mới cho phép mình được có cái 
bông, mình ăn bông. Thì ở miền Bắc ấy thì mua sữa cũng phải có bông mới mua được 
hay là mua gạo mua muối, cái bông thí dụ như mình phải bán 15 ngày chẳng hạn, thí dụ 
thôi thì nếu sau 15 ngày đó người ta không mua hết thì còn bao nhiêu phiếu mình được 
phép bán ra ngoài chợ, thì rồi sau đó lại được những cái bông mua muối, mua gạo rồi chở 
lên những cái cùng cao nguyên để bán. Thì nói thật nếu mà có tiền đó thì làm giàu nhưng 
mà không có tiền thành ra được những cái bông đó chỉ dám giữ những cái bông nhỏ để 
bán hàng thôi, còn những cái bông lớn là phải bán cho những người người ta có tiền để 
người ta chở lên miền xa người ta bán, cứ từng tấn bao nhiêu xe hàng chẳng hạn. Thế thì, 
từ hậu phương ra Hà Nội mới được đi học, thành ra tôi học trễ mất 4,5 năm, về sau học 
cùng lớp với các bạn thua mình đến 3,4 tuổi, là như vậy. Thế thì vừa bắt đầu gia đình 
đứng vững được 1 chút thì lại có cái vụ chạy năm 1954, thì vì mình đã vất vả bao nhiêu 
năm ở trong với Cộng sản ở Việt Cộng rồi thì làm sao có can đảm mà ở lại mặc dù là 
mình tạm thời sống được. Bởi vậy cho nên là năm 1954, lại 1 lần nữa thành con số 
không, chạy từ Bắc vào Nam,  

!: Chị có thể cho biết là chị đi vào Nam bằng tàu hay là bằng máy bay ạ? 

09:12:@:  à, tôi nhớ là đi bằng máy bay, vì tôi nhớ là ngồi trên máy bay thì lạnh quá, 
thành thử là ông anh với bà chị tôi cứ kéo cái áo để đắp cho, chỉ nhớ thế thôi, chỉ nhớ là 
đi bằng máy bay thôi.  

!: Vâng, trong cái thời gian đó thì... 



09:28:@:  ô, còn nhớ là như thế này, khi mà gia đình đi lại còn xuống dưới Hải Phòng là 
vì còn ông anh lớn của tôi đang ở Hải Phòng để mà xem xem tình hình nó như thế nào, 
đại khái là như thế, tôi nghe mẹ tôi nói, thì từ Hải Phòng ở Hà Nôi về để mà đi máy bay 
thì trên đường đi cứ bị họ níu kéo, bên phía Việt Minh họ cứ níu kéo: bây giờ nước nhà 
bình an rồi, thanh bình rồi, đi đâu, này kia, níu kéo rồi giả đò khóc lóc tùm lum nhưng mà 
khi mà mình đã từng sống ở đấy thì mình đã biết cái cuộc sống ở đó nó như thế nào rồi, 
thành thử ra đã biết họ giết người như thế nào rồi thì từ cái tiềm thức khủng khiếp đó, tôi 
sợ lắm, cho nên là nghĩa là cả gia đình mà mẹ tôi quyết định đi vào Nam là đi, không có 
luyến tiếc gì cả. 

!: Thế thì trong thời gian ở tại miền Bắc, mặc dù gia đình gặp rất nhiều chuyện buồn rồi 
khốn đốn nhưng mà chị đi học tiểu học ở tại ngoài Bắc, chị có người bạn thân nào 
không? 

10:35:@:  tôi thì có 1 người bạn mà bây giờ khi mà vào trong Sài Gòn học Trưng Vương 
lại học cùng, bây giờ bà ấy ở bên California đó, thì có người bạn cùng lớp đó, còn bạn 
sau này thì nhiều lắm, còn bạn cùng lớp thì chỉ gặp ở Hà Nội, còn bạn ở hậu phương thì 
đa số là gặp ở nhà rồi thì học ở trường ít lâu rồi lại chạy, thân thì không có. 

!: Khi vào đến trong Nam thì đầu tiên gia đình chị ở đâu? 

11:06:@:  trong Nam thì tôi nhớ là đầu tiên là phải vào cái chỗ tạm trú ở cái trường tiểu 
học, trung học gì đó, thì các gia đình đều ở đó hết. Thời gian đầu thì chính phủ cấp tiền 
rồi cấp phiếu để mua đồ ăn, đại khái là như vậy. Tôi cũng thuộc cái loại ở nhà được gia 
đình thương nên là bà chị tôi lãnh hết không bắt tôi làm vất vả nhiều cho nên cái đó tôi 
không còn nhớ nhiều. Nhưng mà chỉ biết rằng thì là không có phải lo vấn đề ăn uống. 

!: Và chị đã trở lại học trung học ở trường Trưng Vương? 

11:45:@:  dạ thưa vâng, thì vào 1 cái là phải đi học lại ở Trưng Vương ngay, thì trong 
khi... 

!: Dạ, chị bắt đầu lớp mấy ở tại Trưng Vương Sài Gòn? 

11:55:@:  thì tôi bắt đầu lớp đệ thất, dạ vâng,  

!: Và chị học hết lớp đệ thất ở tại Trưng Vương? Hết đệ nhất Trưng Vương? 

12:00:@:  dạ thưa, dạ không, khi mà tôi học, tôi thi xong bằng trung học đó. Ô, để nói cái 
cuộc sống sau năm 54 đã, thế thì ở năm 54 trước ngoài Bắc đó thì đã có thể nói là sống 
được, nhưng vào trong thì lại khó sống, lý do là thế này, là ở trong Nam họ không có chế 
độ mà mua bông mua phiếu, cái gì cũng mua tự do, cho nên cái gì cũng tràn chề, đâu cần 



phải có phiếu mới mua được. Bởi vậy là việc mà xin mua bán theo cái phiếu thì không 
có. Cho nên là cuộc sống gia đình cũng rất là vất vả, mẹ tôi cũng tất tả buôn bán cái hàng 
ăn để mà nuôi con, thì thế cho nên tôi đi học, tôi rất là thích học, và có thể nói là ước 
mong học, học cho đến khi mình không thích học nữa thì thôi cho nên là lúc bấy giờ ông 
anh tôi, ông anh thứ nhì đó là vì sau thời gian vất vả ở ngoài hậu phương, rồi ở miền Bắc 
ấy thì cái thời gian đầu chưa có, anh tôi cũng rất là vất vả cho nên bị bệnh ho lao, là khi 
cái bệnh đó gọi là mình không có chữa tiền để mà, mà không có tiền nhiều để mà chữa, 
thí dụ như là 1 lần 1 cái mũi thuốc mới là bao nhiêu nghìn đồng, mà mình đáng lẽ ra là 
phải tiêm liên tục thì mình mới có thể mà mà khá được, thì tiền không có, cho nên khi có 
đủ tiền thì chích 1 mũi thôi rồi lại đợi, đợi lâu lắm mới lại có tiền để chích mũi nữa. Vì 
cái đó đó thành thử ra là bệnh của anh tôi càng ngày càng nặng, mà cái bệnh đó thì rất là 
tốn tiền. Anh lớn của tôi lập gia đình, thì anh chị tôi cũng 1 thời ở xa nhà lắm cho nên 
cũng không phải là giầu để có thể cưu mang được gia đình cả mấy mẹ con, anh thứ nhì 
của tôi đi dạy học, đã bệnh rồi lại còn phải đi dạy học, thành ra tôi thấy là rất là thương. 
Bởi vậy cho nên thay vì học lên, lúc bấy giờ tôi quyết định thi vào trường Quốc gia sư 
phạm, để mà trước hết là bởi vì cái mục đích là tiếp tay mẹ tôi, tiếp tay ông anh tôi để mà 
giúp cho gia đình có 1 cái phương tiện chữa bệnh cho anh tôi, thứ 2 nữa đó là tôi nghĩ 
rằng, đàn bà họ, tôi cũng thích về cái ngành giáo dục mà hơn nữa mà hơn nữa cái nghề 
dạy học ở Việt Nam thì rất là được yêu, tức là ai cũng biết là người ta đi tết thầy chứ ít 
khi người ta đi tết luật sư, bác sỹ lắm. Thành thử ra đó là cái nghề mà nhiều người ước 
mong để làm, và tôi rằng cái nghề đó cũng hợp với tôi. Thứ 2 là tôi cũng muốn làm để 
mà thêm tiền phụ giúp gia đình, bởi vậy cho nên là mặc dù rất muốn đi học tiếp chứ, thấy 
các bạn được đi học, cùng lớp với mình được đi học thảnh thơi, họ có phương tiện nhiều 
hơn và họ có thể có may mắn, gia đình họ không bị mất mát trong gia đình, còn đủ bố 
mẹ, thành thử ra họ có nhiều phương tiện để tiếp tục học. Trong khi đó thì tôi thấy là 
những cái ước ao của tôi là nó, nếu mà tôi đi học thì cũng được nhưng mà sẽ rất là vất vả 
và vì tôi thương gia đình nên tôi chấp nhận, tôi thi vào trường Quốc gia sư phạm và đó 
cũng là 1 trong những cái mà tôi thấy đó là 1 trong những nghề mà người ta yêu thích, 
hợp với đàn bà nữa.  

!: Thưa chị thì lúc đó thì mẹ chị làm nghế gì, buôn bán cái gì? 

16:30:@:  lúc đó là mẹ tôi mở cái hàng ăn rất là nhỏ bé để mà buôn bán thôi, rồi thì anh 
trai thứ nhì của tôi thì vẫn cứ đi dạy học thì tôi thấy thương lắm cho nên trong những cái 
mùa hè mà học sư phạm đó, thì học xong thay vì chúng tôi có mùa hè, thì tôi đi xuống 
trường chỗ Bạc Liêu có anh rể tôi và anh trai tôi ở dưới đó dạy, thì tôi cũng dạy ở đó. 
Tóm lại là vẫn chấp nhận nhưng mà cứ tiếc, về sau mà thấy người bạn người ta thành 
công, tôi nghĩ đôi khi thoáng qua tôi, nếu bố tôi không chết thì tôi cũng như họ. 



!: Dạ thưa chị thế thì chị lập gia đình năm nào? 

17:27:@:  tôi lập gia đình năm 1961,  

!: Và chồng chị làm nghề gì? 

17:36:@:  tôi và nhà tôi cũng dạy học, thì ngày xưa nhà tôi dạy ở trung học kỹ thuật Nhà 
Trang còn tôi dạy ở dưới 1 cái trường nam Nha Trang. 

!: Cũng ở Nha Trang, thế thì chị từ Sài Gòn ra Nha Trang vào năm nào? 

17:54:@:  tôi và nhà tôi ra Nha Trang, tôi học xong thì tôi ra Nha Trang trong năm 59 đó, 
thì tôi dạy ở ngoài đó. Vâng, rồi thì ban đầu, cái thời gian đó thì rất là thanh bình, có thể 
nói rằng trước 1963 đó, lương tôi được 4 ngàn 3 hay là 4 ngàn rưởi gì đó. Hồi đó 1 lạng 
vàng có hơn 200, thành ra tôi có đủ khả năng tôi đưa cho mẹ tôi tiền thêm để mẹ tôi đỡ 
phải buôn bán, và đồng thời hồi tôi chưa lấy chồng thì tôi chỉ giữ tiền để tôi hàng ngày, 
để tôi ở trọ, hồi đó tôi ở trọ, lấy tiền ở trọ là 1, lấy tiền xe đi xích lô là 2, còn giữ 1 số tiền 
tiêu vặt, tôi đưa giúp cho mẹ tôi hết. Xong rồi ban ngày đi học rồi sau đó tôi mới đi học 
thêm. 

!: Như vậy thì sau khi cả nhà di cư vào Nam và ở Sài Gòn thì ở tại Sài Gòn và chị bị 
chuyển ra Nha Trang? 

19:18:@:  tôi chọn. 

!: Chị chọn? 

19:20:@:  vì thế này, khi mà học sư phạm đó thì khi ra trường được ra trường cao đó, thì 
mình được quyền chọn địa điểm đó thì tôi mới thấy Nha Trang là 1 cái thành phố mà tôi 
đã 1 lần nghỉ hè ra chơi rồi, thì tôi thấy thích, rất là thích bởi vậy cho nên thay vì chọn Sài 
Gòn, tôi chọn ở Nha Trang. 

!: Như vậy tất cả gia đình mẹ chị và các chị của chị có dọn ra Nha Trang không, hay còn 
ở lại Sài Gòn? 

19:50:@:  thưa, hồi đó là như thế này, hồi đó khi mà tôi mới ra thì tôi ở 1 mình là vì tôi 
cũng đi ở trọ. Thì mẹ tôi với anh tôi, anh tôi thì dạy ở Bạc Liêu, mẹ và em gái tôi thì ở 
Sài Gòn, bà chị gái tôi thì lập gia đình rồi. Thế thì đến lúc ở Nha Trang đó thì sau khi mà 
tôi bắt đầu đứng vững thì tôi đón mẹ tôi ra, anh tôi ra rồi em tôi ra. Thế nhưng mà anh tôi 
bị cái bệnh phổi, cho nên là ở gần cái nước biển nó lại không hợp, bị phổi cho nên không 
hợp với ở biển thành ra cuối cùng là anh tôi bị nặng là phải đưa về Sài Gòn, về Sài Gòn 



thì lại ở với ông anh cả tôi. Về sau thì cậu em tôi vào Sài Gòn để học tiếp, lại đi nhà binh, 
rồi như vậy thì cuối cùng mẹ tôi ở với tôi cho đến khi mà tôi đi lấy chồng. 

!: Dạ vâng, chị có thể cho biết thêm về người chồng của chị? 

20:55:@:  nhà tôi thì cũng là có 4 mẹ con, nhà tôi có 2 ông anh, nhà tôi là út, là thứ 3, thì 
ông nội các cháu mất khi nhà tôi mới có mười mấy tuổi ở nhà trong Nam. Nhà tôi là 1 
người nếu mà nói về cái gọi là (?) thì nhà tôi khỏe mạnh lắm, cao to và rất khỏe mạnh, 
ông ấy thích chơi thể thao rồi tính tình thì rất là nghệ sỹ, rất là thích hợp với tôi, còn với 
bạn bè thì rất là có tình. 

!: Anh chị có bao nhiêu đứa con? 

21:46:@:  khi tôi lập gia đình cho đến năm 56, thì mỗi năm 1 cháu, và 4 cháu trai, 1 cháu 
gái. 

!: Cháu cuối cùng là bao nhiêu tuổi và sanh vào năm nào? 

21:58:@:  cháu cuối cùng sinh năm 1966. Thế thì để kể sơ về cái thời gian mà trước năm 
63 đó, thì chúng tôi có 1 cái cuộc sống có thể nói là rất là thanh bình dù là tôi ở trọ, tôi 
cũng thích cái cuộc đời đi ở trọ nhưng mà cũng có những cái cuộc sống bình thường, của 
1 người ở 1 cái tỉnh Nha Trang. Rồi khi chúng tôi lập gia đình cũng thế, 2 vợ chồng cũng 
thế cùng với con cái sau cái năm 1963 thì mọi chuyện nó thay đổi, kinh tế đi xuống, rồi 
gia đình bị ảnh hưởng. 

!: Ngay lúc đầu chị đã cho biết là chị góa bụa, thì chị có thể cho biết là chồng chị đã bị 
mất vào năm nào, lúc nào? 

23:03:@:  à, nhà tôi sang đây thì mới mất vào năm 1994. 

!: Bị bệnh ạ? 

23:11:@:  dạ vâng, nhưng mà cái thời gian chúng tôi ở Nha Trang, chúng tôi ở cho đến 
năm cuối cùng, năm 75, các cháu thì lớn lên ở đấy. Thì năm mà tôi sanh cháu cuối cùng, 
năm 1966 thì nhà tôi phải động viên, đáng lẽ ra thì nhà tôi là nhà giáo, chỉ động viên ít 
tháng thôi rồi về, là bởi vì nhà tôi lại tình nguyện đi Mỹ học cái lớp (?) là phải ký là ở 
thêm tới 5 năm nữa. Vì thế cho nên là khi nhà tôi về thì lại đúng cái mùa hè đỏ lửa, là nhà 
tôi lại phải về đúng cái Bình Long, đó thì cuộc sống sau năm 63 không còn có cái thoải 
mái giống như trước năm 63, kinh tế nó đi xuống cho nên là sống 2 vợ chồng với mấy 
đứa con thì cũng không được thoải mái như xưa rồi và bây giờ lại 1 người ở xa nữa nên 
cuộc sống ở nhà nó vất vả, và tôi phải gọi là mở 1 cái lớp dạy học ở nhà nữa để mà cân 
bằng lại cái quỹ gia đình. Thì các cháu được cái là rất là ngoan, tôi thì cũng là hơi hơi cổ 



kính, khi mà buổi tối mà tôi chấm bài đó thì 5 con ngồi học trước mặt, xong tôi giao cho 
cháu lớn để check bài của các cháu nhỏ, mà ai mà bị làm lỗi 1 cái là phải phạt cả 5, thành 
ra là các cháu nó theo cái đà rất là ngoan. Khi mà nhà tôi đi nhà binh thì tôi chưa sanh 
thằng út, mà khi nhà tôi về thì nó đã gần 6 tuổi, hơn 5 tuổi.. 

!: Chị có thể cho biết là chị dạy trung học đệ nhất cấp hay đệ nhị cấp không? 

25:01:@:  Dạ không, hồi đó thì học sư phạm xong thì tôi dạy tiểu học, tôi dạy nhưng mà 
tôi học về khoa (?) đó, cái sư phạm dạy theo phương pháp giáo dục mới. (?) cho nên khi 
ra Nha Trang thì đặc biệt được cái ông tỉnh trưởng ông ấy cho quỹ làm riêng 1 cái chỗ đó 
và cho tiền để order bất cứ cái gì mà tôi cần coi như để dạy cho cái lớp đúng theo phương 
pháp (?) cái đó nó như là 1 lớp dạy mẫu đó vậy, thành thử tôi rất là thích. 

!: Chị có thể chia sẻ thêm được không? 

25:43:@:  dạ, thì cái môn (?) mục đích là nó develop cho cái trẻ con nó tự phát triển cái 
năng khiếu của nó ngay từ bé, thí dụ như là khi bắt đầu giờ 1 cái là mình cho nó ngồi 
vòng tròn, hỏi nó là hôm nay đã có cái chuyện gì xảy ra, hay là nhà có cái gì không hay là 
có cái gì đặc biệt nó muốn kể, thì nó đứng ra nó kể 1 cách rất tự nhiên, thì để rèn luyện 
cho nó cái, nghĩa là cái phát biểu tự nhiên có cái câu phiên âm của nó. Rồi đến những cái 
học cùng thế, thí dụ như là mình cho nó những cái sự nhận xét, có những cái quyển sách, 
những cái tài liệu để cho nó nhìn vào, nó tìm ra những cái mà mình muốn hướng dẫn nó, 
bằng cái sự nhận xét chứ không phải là học cái lối abc bình thường. Cái thứ 3 nữa là 
trong khi cái giờ tự do đó thì mình có từng bàn, từng bàn 1 và mỗi bàn có 1 trò chơi 
hướng dẫn khác nhau để cho trẻ con nó thích cái nào, nó có năng khiếu về cái nào, nó 
thích cái đó, là ngay từ bé mình đã biết đứa trẻ nó có năng khiếu về cái gì. Nếu mà nước 
Việt Nam mình có tiền từ hồi đó mà mình theo mà dạy lên lớp 1 cũng thế, lớp 2 cũng thế, 
lớp 3 cũng thế, lớp 4 cũng thế...thì nó tiến rất là hay, tiếc là chỉ có tiền mà lo cho cái lớp 
mẫu giáo thôi, thành thử ra nó là như vậy. Tôi rất là thích cái đó, cho nên là ở nhà tôi, tôi 
dạy cho trẻ con nó y như vậy, tôi đóng mỗi đứa 1 bàn 1 ghế rồi đầy đủ các dụng cụ cho 
các em, bởi vậy cho nên là khi mà cần phải dậy thêm thì tôi không có gì trở ngại, lớp vừa 
mở ra đã đầy rồi.  

!: Thưa chị, ở tại Nha Trang thì cái lớp của chị có đông lắm không, và cái lớp của chị cái 
sự hợp tác của phụ huynh nó như thế nào?  

27:39:@:  dạ thưa, đó là cái lớp đầu tiên về phương pháp giáo dục mới, bởi vậy cho nên 
là tôi dạy trường công 1 buổi thì cái lớp trường công là họ mở ngày nào là mở để mà 
nhận học trò là cứ ngày đó thôi, thành thử ra là đầy thì tôi chỉ nhận chừng 25 em thôi. 
Thế xong rồi không những là 25 em mà ngoài ra là có không biết là 25 em hay bao nhiêu 



,25 hay 20 gì đó. Nhưng mà lớp tôi là phải có 1 người phụ là vì sao, trong khi tôi dạy 
những cái sách cho các em ấy, thì người phụ phải trông các em nó chơi tự do, thành thử 
ra là 1 lớp kiểu mẫu nhưng mà nó lý tưởng quá đối với 1 nước nghèo, thành ra họ mong 
chờ để cho con cái họ được vào, cho nên khi mà nhà tôi đi xa đó thì tôi mở thêm 1 cái lớp 
học ở nhà để cho cân bình lại cái tài chánh của gia đình đó thì lớp của tôi đó, mở ra ngày 
nào nhận học trò là chỉ có 1 chút xíu là hết là tôi không nhận nữa, đại khái nó như vậy. 
Tóm lại là cái phương pháp mới người ta thấy mình làm việc với 1 cái phương pháp mới 
thì người ta thích lắm nhất là những người người ta có khả năng 1 chút để mà cho con em 
đi học thì người ta mong lăm. 

!: Thưa chị là với cái phương pháp giáo dục như vậy của miền Nam trước năm 1975, chị 
có đi tham dự những khóa hội thảo của các giáo chức làm cùng ngành với chị không và 
cái kết quả của phương pháp giáo dục đó nó như thế nào?  

29:31:@:  kết quả của phương pháp giáo dục mới ấy thì tôi nói là như thế này, ở trong 
trường của tôi, thì có gia đình vợ chồng ông thanh tra ở, cái thằng con đó nó học xong lớp 
2 rồi, thì đáng lẽ nó phải lên lớp 3, nhưng vì bà ta xuống, thì sau tôi ở trong sư phạm chỉ 
có sư phạm Sài Gòn mới có cái lớp đào tạo về cái lớp (?) còn sư phạm ở Nha Trang 
không có, cho nên những cái người mà muốn dạy, mà muốn xuống dạy mẫu giáo mà dạy 
theo như vậy đó thì phải sang lớp tôi ngồi quan sát cách thức tôi dạy cũng như là có một 
vài hướng dẫn của tôi. Thế thì khi mà con của ông bà thanh tra đó học xong lớp 2, đáng 
lẽ lên lớp 3 đó thì bà ấy đến xin với tôi cho thằng nhỏ nó học lại lớp mẫu giáo. Sau khi nó 
học lớp mẫu giáo thì nó lên thẳng lớp 3, đó thì là cái kết quả qua cái việc đó thôi, nghĩa là 
để cho đứa trẻ nó lanh lợi hơn, nó biết nhận xét, nó tự tin hơn. Thế còn hội thảo thì vì ở 
Nha Trang chỉ có tôi thôi đâu có ai mà học về cái ngành này nữa đâu để mà đi hội thảo, 
nhưng mà về sau tôi được mời đi dạy cái lớp mà hình như là UNICEF, 1 cơ quan của Mỹ 
nó bảo trợ cho cái lớp mà các bà sơ, trường sơ dạy, thì họ mở ra 1 cái lớp để đào tạo các 
giáo viên để dạy theo phương pháp giáo dục mới thì tôi được mời dạy về cái môn của tôi. 
Thì tôi thì rất là kẹt giờ bởi vì dạy ở nhà, dạy ở trường, nhưng mà có những ngày rất dài 
tôi đi dạy, trong những ngày hè, trong những tháng hè. Sau rồi tôi cũng dạy được mấy 
lớp. 

!: Tức là cái lớp để đào tạo ra những người dạy cái phương pháp (?). Dạ thưa chị như vậy 
thì chắc chắn là ở tại Sài Gòn có những cái cuộc hội thảo về cái phương pháp mới như 
vậy, chị có tham gia lần nào không? 

31:41:@:  tôi không nghĩ là có hội thảo,tôi không nghĩ là có hội thảo, bởi vì nếu có thì tôi 
đã biết. Nhưng mà vì tôi được đào tạo từ trường sư phạm về cái phương pháp đó, vâng. 



!: Cái khóa học của chị có đông người không? 

31:55:@:  thì có 5 chục người, 5 chục người, thi vào thì đông lắm, chị biết mà là bởi vì 
thi vào trường sư phạm là 1 mình phải địch với hàng bao nhiêu người mới được vào đó 
thì nhưng mà người ta có lẽ là bởi vì họ test là vì nước mình chưa có đủ khả năng nên họ 
không dám mở nhiều, chỉ mở ngần đó để lấy giáo viên để đi dạy chuyên về phương pháp 
giáo dục mới để đi các nơi thí nghiệm chăng, tôi nghĩ là như vậy, là vì cũng nhiều nơi 
không có tiền như tôi, không có tiền là vì tôi ở chỗ này là được ông tỉnh trưởng ông ấy 
đặc biệt cho ngân quỹ chứ còn nếu mà quỹ của trường thì tùy theo, có trường có thể có, 
có trường không là vì tôi order hàng từ bên Pháp về cơ mà, trong cái tủ đồ chơi đó là toàn 
order hàng của ngoại quốc hết.  

 !: Cái khóa học của chị là khóa thứ mấy? 

32:55:@:  hình như là khóa thứ nhì của trường sư phạm. Khóa thứ nhì, tôi xin nói rõ là về 
phương pháp (?). 

!: Bây giờ để đi tiếp 1 chút xíu nữa cái nghề liên quan đến cái nghề của chị đó là sau năm 
1975 chị có ở lại miền Nam không? 

33:17:@:  dạ thưa không,   

!: Sau đó sau năm 75 thì chị đã đi ra hải ngoại? 

33:22:@:  dạ vâng, tôi có thể nói là tôi ở Nha Trang, từ hồi mà tôi học xong sư phạm thì 
tôi ra Nha Trang, thì sau cái thời gian mà yên ổn mọi thứ thì ban ngày tôi đi học, à ban 
ngày tôi đi làm, buổi tối tôi đi học là học tiếp, học cho xong, thì bởi vậy cho nên ấy là cái 
ngành giáo thì bắt đầu vào thì ấy là có bằng trung học ấy thì thi vào sư phạm thì ra cái 
ngạch giáo, khi mình có bằng rồi thì mình được lên ngạch, đại khái nó như vậy, nhưng 
mà khi mà rồi thế này năm 1975, tháng 3 thì Nha Trang mất, mất trước Sài Gòn và chúng 
tôi bỏ Nha Trang để vào Sài Gòn từ hồi đó.  

!: Bây giờ chúng ta qua cái thời chị ở Nha Trang năm 1963, cái thời của ông Diệm thì chị 
nghĩ như thế nào? 

@: Như tôi nói là trước cái thời của ông Diệm, tôi ra Nha Trang năm 1959 đến năm 63, 
rất sướng, có thể nói là tôi đi ở trọ tôi cũng có mấy ngàn một tháng gửi về gia đình, sống 
1 cuộc sống rất là thanh bình, rồi khi lập gia đình cũng thế, 2 vợ chồng tôi, năm đứa con, 
sống bình thường, không có se xua nhưng mà không có phải là nghèo, không phải giầu 
nhưng cũng không phải là nghèo, sống bình thường nhưng mà rất là vui, bình an, vâng tôi 
rất là thích cái thời đó. Nhưng mà sau năm 1963 thì mọi cái nó thay đổi, ngay cả cái cô 



mà giúp việc cho tôi nó cũng làm sao đó mà nó đi làm cái gì cho Mỹ, nó đi làm cleanup 
cho Mỹ, nó cũng giàu hơn mình. 

!: Như vậy đó thì chị là 1 nhà giáo mà lại khá là cổ kính đó, chị nghĩ như thế nào khi có 
quân đội Hoa Kỳ trên đất nước của Việt Nam mình? 

@: Về cái đó, thật ra thì Nha Trang là 1 tỉnh nhỏ và cũng rất là hiền hòa, nó không có bị 
nhiều cái lố lăng giống như nhiều nơi Mỹ mà họ đóng, thành thử ra cái tôi thấy thay đổi 
nhiều nhất là cái kinh tế, ví dụ như mình đi ra chợ, mình muốn mua 1 cái gì đó giống như 
1 con gà, gà thì mình phải mặc cả chứ gì, nhưng mà mình cầm lên, mình chưa kịp mặc cả 
xong thì có 1 cái cô, có thể cô ấy làm cho Mỹ, tại vì cái cách ăn mặc của cô ấy lộ liễu 
lắm, hỏi cái bà hàng gà bán bao nhiêu, bà hàng gà mới nói giá, cô ấy thản nhiên trả tiền 
cô ấy lấy con gà thôi. Nó là như vậy, những cái đó lố lăng là lố lăng trong cái cách cư xử 
của những người, mà người ta làm với Mỹ hồi đó, hình như người ta có cái mặc cảm, nên 
người ta muốn có 1 cái quyền hạn nào đó nhờ cái đồng tiền của người ta. Có lần hồi đó 
tôi cũng tý xíu nữa thôi tôi cũng nghe bạn bè rủ rê mình đi làm cho Mỹ, mình vào làm 
thư viện cho Mỹ đi, thì lương cũng còn gấp rưỡi làm bây giờ. Nhưng mà trước hết là cái 
tự tôn của mình, mình làm sao đó mình thấy hãnh diện với cái nghề của mình, không làm. 
Nhất là cái thời gian mà tôi đi xa, nếu mà mình làm cái gì cho Mỹ đó thì chắc hẳn kinh tế 
cũng khá hơn nhưng không , tôi chấp nhận cái vất vả. Thì tóm lại hồi trước thì mình thoải 
mái nhưng mà sau năm 63 thì vất vả, và các con của tôi thí dụ tôi chỉ cho các cháu hưởng 
những cái niềm vui trong tầm tay thôi, thí dụ lâu lâu cho nó đi, từ nhà tôi đi bộ ra biển 
cũng được, 1 chút thôi nhưng mà đi bộ cũng được, thì cho chúng nó ra biển hay là cho 
chúng nó đi chơi Hòn Chồng hay lâu lâu cho đi bộ quanh quanh ở miền quê, hay là tối 
Noel nào thì mẹ con cũng dắt nhau đi xem hang đá từ nhà dọc đường cho đến nhà thờ, đi 
về thì đi bằng xe. Tóm lại là tôi cố gắng để mà thu vén cái cuộc sống trong tầm tay nhưng 
mà khác hẳn so với năm 63, vâng khác hẳn, và sau năm 63 thì vất vả lắm. Tôi cứ tiếc cái 
cuộc sống trước năm 63 là vì tôi còn nhớ là trước khi tôi đi dạy thì tôi có lên trên Đà Lạt 
chơi, và tôi đã thấy là những cái khu người ta ở thích lắm, 1 ngọn đồi thế này mà mà 2 
làn, họ ở chung ngọn đồi nhưng có đường đi ở giữa, tôi nhìn thấy cuộc sống của họ thanh 
bình quá sức, thật là êm đềm. Rồi có 1 lần tôi được đi lên Ban Mê Thuột, Quy Nhơn, Ban 
Mê Thuột gì đó, đến những cái chỗ mà người ta trồng, gọi là khu Chùa Mật đó mà, người 
ta trồng đỗ, đỗ đen đỗ xanh, đậu đen đậu xanh đó mà nhà nào cũng có sân, rồi đỗ cứ để 
đầy sân thế này này, thì có hàng rào hàng dậu, tóm lại là cuộc sống rất là sung sướng, 
thấy là hồi đó không phải là gia đình tôi mà những nơi mà tôi đi qua thì đều có cuộc sống 
rất là thanh bình. Còn về sau này tôi không đi đến nữa nhưng mà thấy ai cũng kêu. 

!: Thưa chị, năm 1968 chị ở đâu? 



@: Năm 1968 tôi còn ở Nha Trang, tôi ở Nha Trang đến năm 1975. 

!: Dạ chị có thể cho biết là trong cái thời điểm tết Mậu Thân thì ở tại Nha Trang tình hình 
như thế nào không ạ? 

@: Thì tôi chỉ biết rằng ở cái chỗ của tôi thì ở phần bên dưới phía này còn cái chỗ mà 
người ta đánh nhau bắn súng ầm ầm thì là nó thuộc bên Cầu Bóng, cũng khá xa nhưng 
mà trước hết tôi phải nói là tôi xin lỗi vì sau nhiều biến cố quá đó thành thử ra bây giờ cái 
đầu óc của tôi nó không nhớ nhiều hay là cái tuổi lớn rồi vì có những cái tôi về nhà tôi 
mới chợt nhớ ra: trời ơi, tại sao cái đó không nhớ được? Hiện thời bây giờ có nhiều cái 
tôi muốn nói mà có thể tôi cũng quên, cho nên những cái nhớ của tôi rất là ít so với 
những cái mà tôi chững kiến. Tôi chỉ nhớ là sau đó tôi với nhà tôi có đi qua cái khu Cầu 
Bóng thì có nhìn thấy mấy cái xác chết, thế thôi, còn thì chứng kiến cái người ta bắn nhau 
thì không có, cảm tạ ân trên, có những nơi mà người ta khủng khiếp thấy những cái mồ 
chôn tập thể hoặc thấy Cộng sản nó giết trước mặt thì tôi phải cảm tạ ân trên là tôi không 
có nhìn thấy cái đó. 

!: Thưa chị suốt cái thời gian ở tại miền Nam năm 1975 trong lúc nước chiến tranh như 
vậy và có cái sự hiện diện của quân đội các nước đồng minh thì mặc dù ở Nha Trang, 
nhưng mà Nha Trang cũng là cái phần dính líu đến chiến tranh, chị có bao giờ có những 
người bạn Hoa Kỳ hay chị có gặp gỡ những người lính Mỹ hoặc là Đại Hàn ở trên đất 
nước mình không? 

@: Dạ,  gặp nhìn thấy thì có nhưng quen thì không tại vì tôi là nhà giáo... 

!: Không làm việc? 

@: Tôi là nhà giáo thì không có 1 cái trực tiếp làm việc chung với họ.  

!: Chị nhận thấy là khi họ đến như vậy đó thì cái văn hóa của mình có bị thay đổi nhiều 
lắm không? 

@: Ờ, tôi nói đó, Nha Trang là 1 cái tỉnh hiền hòa, mà họ cũng cẩn thận lắm, họ cũng () 
lắm, nên cái vấn đề thay đổi thì nó không lố lăng lắm, nó chỉ 1 phần thôi. Quên ban nãy 
chị có hỏi về cái biến cố năm 1963 phải không? Thì như thế này, tôi chỉ biết rằng khi tôi 
đang dạy học thì có những cái xe họ chở rầm rầm đi qua, tôi nhìn qua cửa sổ thì tôi thấy 
rằng trên 1 trong mấy cái xe đó đó có 1 cái cô, cô ấy ngồi im lìm trong đó, thế rồi có 
người đi qua, người thì kinh, người thì la lối om sòm, thì về sau tôi nghe nói là cô ta đi ra 
bờ biển tự thiêu. Đó là chuyện biến cố năm 1963, tôi thì vốn dĩ tôi hay sợ nên tôi không 
dám chứng kiến những cái đó, tại vì lớp thì ngay bờ biển đó mà. Cái thứ 2 nữa là khi mà 
nghe tin ông Diệm bị sát hại 1 cái đó thì tôi không biết người ta nghĩ gì nhưng mà hầu 



như người ta gặp nhau, bạn bè gặp nhau đều chảy nước mắt. Nhưng rồi sau đó thì mọi cái 
nó thay đổi, nghĩa là thay đổi về vấn đề kinh tế, thay đổi về vấn đề bình an, cũng như 
thay đổi về nhiều mặt lắm. 

!: Xin chị cho biết chị theo tôn giáo nào? 

@: Dạ tôi, (), tôi theo Công giáo. 

!: Chị khi mà hồi nhỏ chị nghe chuyện ma đó, chị có tin không và bây giờ chị có tin 
không? 

@: Tin lắm chị, là vì bây giờ thì sợ lắm, thí dụ thậm chí là ngay bây giờ đây này, mà mỗi 
lần ở nhà là tôi đều bật đèn sáng choang, bật đèn lúc ngủ, tôi nhát lắm...  

!: Bây giờ xin phép chị để qua 1 cái đề tài khác, 1 đề tài khác khá là lý thú là chị có cho 
biết là chồng chị cũng là nhà giáo nhưng mà đi làm xa không có ở Nha Trang? 

@: Không, 2 vợ chồng dạy cùng ở Nha Trang chứ nhưng mà chồng tôi dạy trường trung 
cấp kỹ thuật, tôi dạy dưới trường tiểu học, trường nam tiểu học. Cho đến khi đi xa là khi 
nhà tôi phải nhập ngũ đó, cho đến năm 1966 là các nhà giáo, nhà tôi cũng như các nhà 
giáo là phải đi nhập ngũ. Nhưng mà thường thì bên nhà giáo được biệt phái về nên các 
nhà giáo phải đi làm ít thôi nhưng mà vì trong cái thời gian mà đi nhập ngũ nhà tôi lại ký 
cái giấy đồng ý để đi Mỹ 6 tháng học về cái lớp (). Thì khi đi Mỹ như vậy thì phải ở lại 
trong nhà binh 5 năm nữa, đó là cái bắt buộc thì đó là cái khoảng thời gian nhà tôi xa nhà 
là vì vậy. @: Sau rồi năm 72 thì nhà tôi giải ngũ để mà trở về Nha Trang sống với gia 
đình lại thì tụi tôi vừa có cuộc sống gia đình bình yên và đứng vững 1 chút xíu sau khi 
nhà tôi đi xa về thì đùng 1 cái đến năm 75. 

!: Thế thì năm 75 tại Nha Trang như thế nào ạ? 

@: Nha Trang đó, thì trước đó ít lâu thì trường của chúng tôi phải đóng cửa để làm 1 cái 
chỗ mà tiếp đón những cái người tị nạn ở Tây Nguyên. Thì thật ra bà con thấy cái tình 
trạng chiến tranh tới nơi nhưng mà người thì lo cái này người thì lo cái kia, thì tôi như 
mọi người khác cũng lo lắng nhưng mà nhà tôi cứ nói thế này, bây giờ cả 2 vợ chồng là 
công chức ở nhiệm cái chuyện nó không bình yên thì 2 vợ chồng mất hết việc ngay thì đi 
học bao nhiêu lâu mới ra, đi làm bao nhiêu lâu thâm niên, mà bây giờ mất việc thì làm 
sao, trong khi 5 đứa con, cho nên là cứ ngần ngừ. Hồi trước là Nha Trang, trước cái tháng 
3 đó thì có thể nói là chúng tôi được bao nhiêu cái offer để mà đi, mà không đi. Nhà tôi 
thì lại bị cái ông hiệu trưởng, thì ông này là nằm vùng, ông ấy thuyết phục là không đi, 
nên ông xã tôi cứ ngần ngừ, ngần ngừ, ông ấy cứ nói là: bây giờ thì đi đâu, vào đấy thì 
chỉ 3 tháng nữa thôi là nó lại lấy thôi. Thì nhà tôi cứ nghe đồn rằng là sau này phần của 



miền Nam là của bên Cộng hòa, thành thử ra là cứ nghĩ suy như vậy, 1 đằng lại bị nói 
như vậy, nhưng mà tôi thì tôi, tôi bảo: thôi, bằng mọi cách là phải đi, vì gia đình ở trong 
đấy hêt, ngoài này chỉ có 2 vợ chồng với mấy đứa con thôi. Thế thì khổ 1 cái là, sau khi 
mình vừa mới đứng vững sau khi ông chồng đi xa, vừa mới đứng vững thì có cái này cái 
kia thì đi mình cũng thấy luyến tiếc, thành thử cũng cứ ngần ngừ, thêm vào đó là nhà tôi 
lại cứ nói là: kệ nó, bao giờ đi thì hãy tính sau, chẳng ngờ đâu, gần ngày cuối cùng cách 
đó mấy ngày thì đường bộ bị Cộng sản nó chặn, đường máy bay, sân bay thì đóng cửa, 
không còn phương tiện nào cả, thì Nha Trang chỉ còn đường biển thôi, không còn cách 
nào cả, đi ra nhà băng lấy tiền thì họ đóng cửa, họ bỏ họ đi hết rồi, kêu là nhà băng bị 
phá, họ bỏ, họ đi hết rồi. Thành thử ra là lúc đó mới bắt đầu cuống lên, cuống lên thì tìm 
đường không ra, đi bằng phương tiện gì, mà hơn nữa cứ nghĩ tới trong tiềm thức cái cảnh 
sống với Cộng sản  thì tôi sợ quá, thành ra tôi cứ bảo bây giờ phải làm sao, tôi cứ cuồng 
cả lên. Thì may mắn có cậu em làm trong hãng () ở Sài Gòn đó thì lúc bấy giờ hãng xăng 
đó nó có 2 cái tầu chở dầu ra để đổ dầu trong cái bồn () ở dưới cầu đá Nha Trang đó, nó 
đổ được 1 tầu rồi, còn 1 tàu thì vẫn còn nguyên, thì nó thấy như vậy nó không đổ nữa, 
cho nên là trên đường để nó đi về thì cậu em tôi mới đánh điện thoại à điện tín ra ngoài 
này cho tôi và để cầm đến cho hãng () ở dưới đó là bằng mọi cách cho gia đình tôi đi theo 
tàu đó về. Nhưng mà đến khi tụi tôi đi xuống đến nơi để nộp cái giấy đó ấy thì đầu tiên 
họ nói: “ô, ai chứ gia đình ông Phạm Quang Minh thì đương nhiên là cho đi rồi, thế nào 
cũng phải cho đi rồi, được rồi bà cứ để đây, thì mọi chuyện như vậy đấy. Thì đến cái 
ngày cuối cùng là ngày 30 đó, thì chúng thôi mới bảo là : thôi chết, bây giờ phải đi 
xuống, thì cuống cà kê cả lên, thậm chí là ở nhà tôi cũng chỉ kịp bỏ vài bộ quần áo, mỗi 
đứa vài bộ quần áo, mỗi đứa đeo trên vai cái giấy khai sinh, còn tôi cũng thế, rồi hình ảnh 
đâu có mang đi được đâu, rồi cuộn vội cuộn vàng 2 cái bộ quần áo, 2 cái áo () mới may, 
tiếc của trời, cuộn cuộn nhét vào đó thế là mang đi thôi. Thế là đi, đi xuống Cầu Đá để đi 
theo cái kia thì xuống Cầu Đá thì người ta nằm, người ta ngồi đầy suốt cả cây số cho đến 
đầy nghẹt ở cả bên trong cái chỗ khu làm việc của cái hãng xăng lớn đó rồi. Thì tôi len 
vào đến nơi tôi nhắc lại thì họ mới nói: “ Được rồi, bà yên tâm, ai chứ gia đình ông Phạm 
Quang Minh thì chúng tôi phải đưa đi”. Mà tôi thấy cái tình trạng đấy thì đưa bằng cách 
nào, thì tôi và nhà tôi mới bàn nhau là thôi giờ mình ngồi đây, ngồi ngay bên cạnh nhà 
người ta, người ta đi đâu mình đi đấy, cứ phải làm như thế thôi. Ban đêm thì 5 đứa con 
buồn ngủ thì chúng ngủ, nhưng tôi và nhà tôi cứ phải thức vậy thôi, mọi người người ta 
mệt lả người ta ngủ hết đó thì tôi mới thấy gia đình người ta bắt đầu chuyển động, đi nhẹ 
như mèo vậy, đi ra, thì chúng tôi cũng đánh thức các con đi ra, đi ra họ lại đứng lát họ lại 
đi vào, chúng tôi lại đi vào. Nhưng mà ngu ở chỗ này này, lúc ấy sợ quá không có nghĩ là 
vì lúc đi họ đi bằng đường biển, tất nhiên có cái cổng chứ, họ ra thì vào theo họ làm cái 
gì, họ ra thì mình ra, họ vào thì mình vào. Đến khi vào ra vài lần như vậy ấy thì họ thấy là 



họ không bỏ mình được rồi, họ đi ra, họ lên 1 cái xe hơi, tôi nhét con tôi lên, tôi không 
lên nhưng mà tôi nhét con tôi lên. Thì vừa nhét con lên 1 cái thì họ lại đi xuống, cứ như 
vậy thôi, về sau thì tôi cứ đứng chờ cho họ cho hết mấy đứa con họ lên, thế là tôi nhét 
con tôi vào, thì thằng con tôi nhét lên cuối cùng vào thì nó thò nửa người nó ra mà thôi cứ 
phải chắp tay tôi nói với cái người lái xe, tôi nói với ông ta: trong xe của ông có 5 con 
của tôi, xin ông, trên lưng mỗi đứa đều có giấy khai sinh, chỉ cần ông cho các cháu đi về 
đến Sài Gòn là sẽ có người đón. Thế là họ mới gật đầu, tôi mới cho mấy cháu cầm bằng 
đi vào  thôi, còn mình ở lại, ai ngờ đâu, 2 vợ chồng đi bộ đến 1 quãng độ khoảng 2 cây số 
sau ấy thì thấy lũ con ngồi ở cái cột đền thế nhưng mà may là thế này, tôi sợ quá, không 
biết là họ đi đâu nhưng may về sau nhìn thấy gia đình họ cũng ngồi đấy, thì ra họ về lấy 
xe họ đón tiếp. Đến khi họ trở lại 1 cái thì cứ thế là tôi đi lẽo đẽo với họ, đi xuống thì họ 
mới đem tất cả mọi người đi đến cái chỗ trước cửa không quân, thì họ mới mở cái cửa mà 
có rào để ra bãi biển, thì mọi người mới đi vào đấy rồi họ khóa lại, thì trong đấy đã có 
hàng bao nhiêu người ngồi ở đấy rồi. Thế họ mới nói khẽ là bây giờ phải hết sức là khẽ vì 
chỉ cần làm ồn thôi là người ta thức dậy là mình chết, thì mọi người phải đồng ý là trong 
này đó, nhờ những ông này, ông này mà mình có mặt được ở đây thì mình mới được đi, 
cái tàu đó sẽ chở hết mọi người, cho nên tôi xin yêu cầu mọi người là đừng có ai lên và 
để cho những gia đình này lên trước. Thì mọi người cũng đều đồng ý, nhưng mà đến khi 
cái xà lan nó vừa vào 1 cái đó, thì mọi người cứ thế là chạy lên thôi, thì chúng tôi mới 
ngẩn ngơ, thôi chết mọi người đều chạy hết rồi, mình không chạy thì mình ở lại, thế là 
cũng theo họ chạy, tôi mới, tôi với nhà tôi cứ kéo 5 đứa con chạy, chạy rồi thỉnh thoảng 
đếm 1,2,3,4,5 xem con có đủ không, rồi cứ 1,2,3,4,5 rồi lại Sỹ, Nhi, San, Thúy, Sự, vừa 
đếm bằng tên vừa đếm bằng tay, cứ thế thôi, đẩy con lên, may làm sao vừa mới lên được 
chút xíu thì cái chỗ đó đầy, họ bắt đầu đẩy cái xà lan lên, là họ chạy ra. Khi ra là họ đi đó, 
mà đau là như thế này, cái đó lại là cái xà lan đầy dầu, hãy còn đầy dầu, cái tàu đó nó làm 
sao ấy nhỉ, hình như là cái tàu há mồm nó chạy ra cái xà lan đó, thế thì 2 cái tàu, 1 cái tàu 
đổ hết dầu rồi có mái có ấy lịch sự tử tế, tôi nhìn lên thì họ mang đi cả từ cái () cả chạn 
đựng đồ ăn, mang đầy những cái đồ đạc lủng củng, trong khi ở bên này thì chuyên dầu là 
dầu mà chỉ 1 số người được lên thôi. Thế thì khi mà lên rồi thì bắt đầu họ đưa ra cái chỗ 
xà lan mà đựng dầu đó thì lên dầu nhà tôi với mấy nhà nữa được chúm chụm nhau lên 1 
cái chỗ mà cái sàn thấp  thế này thì cái chỗ đó cao bằng ngần này đây, thì được khoảng 
bằng cái phòng như thế này thì mấy gia đình cứ ôm nhau mà ngồi trên đó mà cứ ban ngày 
thì không sao nhưng ban đêm thì nước nó cứ đánh lên trên cái xà lan, cứ đánh lên trên 
thế, mình ôm con, chỉ sợ con nó bị nước đánh vào thôi. Tàu xà lan dầu nó bắt đầu ra khơi 
được thì bắt đầu trời sáng, trời sáng thì dân người ta nằm sẵn ở cái bồn dầu ấy và dân Nha 
Trang xuống nó kéo đen nghịt cả cái chỗ đó rồi, cái chỗ ban nãy mình vào đó. Thế thì cái 
tàu nó đã ở xa rồi chứ gì, nó mới quay đầu lại, không, nó quay đầu lại thì, xong thì nó 



ngừng lại nó thu tiền, bây giờ nó bảo mỗi người đóng là bao nhiêu tiền đó, mà cái phút 
chót mình đi mình có bao nhiêu đâu, tôi chỉ mang được có ít tiền thôi, rồi mua sẵn cũng 
không có gì, mua sẵn là mua cái thùng mì gói, trong khi ngồi chờ cái tàu họ đón để đi lên 
ấy thì đã ban ngày đã nhìn thấy cái xe họ chở cái tàu từ Đà Nẵng về, từ Quy Nhơn về mà 
người ta đi đâu có mấy ngày mà người ta đi cả tuần, thành thử ra người chết đó người ta 
chở trên xe mà đến nỗi phải mở cửa ra để chất người chết lên đó, chân thò cả ra ngoài, sợ 
quá rồi thành thử ra tụi tôi chỉ dám mang thùng mì khô với lại 1 chút nước thôi, thành thử 
ra với còn ít tiền bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, mình để dành tiền trong nhà băng, thì nhà 
băng nó khóa rồi nó đi rồi, đến lúc họ đi thâu tiền thì có bao nhiêu mình đưa thôi, thì có 
người đóng, có người không có mà đóng, thì nó bảo bây giờ nó quay vào, không đóng 
tiền nó quay vào, nó từ từ nó quay vào, thì mọi người cũng khờ, nó quay vào nó cũng 
chết, sức mấy nó quay vào, nó dọa thôi nhưng anh nào cũng cuống cà kê cả lên, thì người 
còn thì đóng thêm, nhưng mà may là trong cái tàu đó tôi đi lại có cái ông hiệu trưởng mà 
ngày trước tôi dạy với ông ấy, thành ra thì ông ấy có thằng cháu họ  làm ở cái chỗ tuần 
hải đó, tức là cái tàu mà để kiểm soát trên hàng hải đó, nó trông thấy xa, cái tàu kiểm soát 
đó nó mới chạy lại, nó bảo tại sao bây giờ lại trở vào, muốn chết hay không mà trở vào, 
thì mọi người mới bắt đầu trở lại. Thì cái tàu thấy bị kèm như vậy thì nó lại trở ra, nó trở 
ra được 1 quãng như vậy thì cái tàu kia nó đi, cái tàu kia nó đi xong 1 cái, nó đi xa hẳn 
khỏi tầm nhìn rồi, xa thật là xa rồi đó, thì nó lại bắt đầu thu tiền, rồi nó lại bắt đầu quay 
trở vào, quay trở vào, rồi xong may mắn làm sao cái tàu kia nó biết, nó trở vào và nó kèm 
cho đến khi ra tới hải phận, giáp giới ở 1 tỉnh khác lúc bấy giờ nó mới bỏ nó đi. Tôi 
không còn nhớ là đi trên tàu đó mấy ngày mấy đêm nữa, mà mỗi lần con đói chỉ dám cho 
nó ăn ít mì khô với chút nước thôi vì thấy trước mắt là những người chết bị mang vào rồi 
mình đâu có dám cho con mình ăn nhiều. Thành thử ra là cầm chừng nhưng tôi không 
nhớ mấy ngày mấy đêm, quả tình là tôi không nhớ. Cho đến khi mà tàu vào đến cấp, đến 
cấp là người tàu cứu trợ người ta ra người ta ném cho những nắm cơm chim chim thế này 
này với những con tôm rang khô, cơm trắng phau mặc dù cơm nó khê nhưng mà ăn vẫn 
mừng quá, thế là từ đó mới đi về Sài Gòn và ở nhà tá túc tại nhà ông anh tôi, đúng 1 
tháng sau thì là mất nước. Trong cái thời gian tưởng là không mất thì cũng mừng húm là 
tưởng tượng thôi thì còn phần miền Nam mình cũng được sống thanh bình, thì bạn bè 
cũng bảo là thôi về đây thì bạn bè lại góp để xây dựng, tụi tôi đi lĩnh lương với lại lĩnh 
tiền đó thì còn sổ tiết kiệm là mang đi lĩnh thì bảo là nhà băng ở ngoài đó bây giờ bị phá 
thì đâu có giấy tờ gì đâu, nó không có giả, rồi mấy tháng lương lúc bấy giờ nó mới giả, 
đại khái như vậy. Thì bắt đầu đến thời gian này cứ cuống cà kê cả lên để người ta tìm 
đường đi vượt biên, tiền không còn, mà nhà cửa không còn, không còn 1 cái gì dính líu 
hết mà sợ quá thì bây giờ đi đâu, thành ra tụi tôi lúc đầu phải tính tìm đường mà đi, 
nhưng đi bằng cách nào, thì anh tôi, lẽ ra anh ấy có phương tiện để đi là vì anh ấy làm ở 



cái chỗ mà người ta cho phương tiện để đưa gia đình vợ con đi trước, gia đình nhà anh ấy 
đi trước cũng không chịu mà anh ấy đi trước anh ấy cũng không chịu, nhưng mà cái ngày 
cuối cùng anh ấy bảo thôi tìm đường đi thì đã trễ rồi. Thành ra may mắn là trong cái số 
bạn của tôi có 2 người bạn rất là thân, thì một trong những cái người bạn thân đó đó có 1 
người em, à vợ của bạn thân của nhà tôi đó thì lại em họ của 1 cái hạm trưởng của 1 cái 
tàu hải quân thì  cậu em của bà bạn tôi ở cái nhà đó thì nó về nó cứ đưa tin, nói rằng họ 
không có vớt, họ không có đón mình nhưng mà làm cách nào mình lên được tàu thì họ 
cho đi chứ còn họ không có đón. Thế thì từ cái tin đó thì tụi tôi mới tìm cách, bây giờ mới 
hỏi đằng kia xem họ, gia đình họ đi bằng cách nào, gia đình họ thì lên rồi nhưng còn họ 
hàng xa thì họ đến họ ở cái ôten đó, thế là tụi tôi mới đến thuê cái ô ten ngay cái phòng 
bên cạnh, cũng khi nào nghe lóc cóc lóc cóc họ chuẩn bị đi là mình cũng lại chuẩn bị đi, 
họ thì đi xe hơi, mình thì không có xe, thành thử ra 2 vợ chồng với mấy con là cứ chạy bộ 
theo ra bến tàu, nhưng mà phải cám ơn mấy người bạn của tôi là như thế này, 2 người 
bạn tốt, tôi về đó thì nói rằng là sẽ theo ra để tìm đường đi theo họ đó, thì có nhà của 
người bạn tôi đó thì có 1 cái xe con cóc, mà gia đình tôi, gia đình anh tôi và gia đình 2  
người bạn đó là mấy chục người mà trong khi họ thiết côn luật, súng bắn đùng đùng, vậy 
mà 2 người đó thay phiên nhau chở hết gia đình anh tôi, chở hết gia đình tôi, chở gia đình 
1 người bạn nữa là ra đến cái chỗ từ ở nhà ra đường Phan Thinh Giả ra đến cái ô tem gì 
tôi quên mất rồi ở gần bến tàu đó. Đó lẽ ra là xong rồi 2 người bạn cùng đi cùng  thì có 1 
người bạn sau khi chở tụi tôi xong thì họ nói là thôi bây giờ thì từ biệt nhau, thì tụi tôi 
thấy shock hỏi tại sao thì anh bạn nhà tôi mới nói là bây giờ anh ấy chỉ còn lại 1 người bố 
còn lại thôi, bố chỉ có 1 con, bây giờ mà gia đình con đi thì bố ở lại với ai, thì ông ấy nhất 
quyết không đi thì cuối cùng gia đình ông ấy ở lại. Ông bạn thân kia mà 2 người thay 
phiên chở tụi tôi đó thì lại bảo là thôi nó ở lại, tao cũng ở lại là tại vì cái lũ con của tao nó 
hư lắm phải để cho Việt Cộng nó dạy, nhất định là ông ấy như vậy, nhất định là không 
chịu đi nữa, là 2 gia đình bạn kéo về chia tay cũng lại nước mắt ngắn nước mắt dài nhưng 
mà tôi nhớ ơn cho đến bây giờ, trả không bao giờ hết được vì thế mà tôi mới tìm được 
phương tiện để mà lên tàu. Thì khi lên tàu 1 cái cực hình là bởi vì sao, người ta thì là gia 
đình được tàu đến đón, chúng tôi đứng chờ ở cái chỗ mà người ta cho cái xà lan vào hay 
là cái chỗ mà người ta cho cái () vào vớt người lên, đem người lên, nhưng mà mình 
không có ai để mà lên, chỉ biết rằng cái người mà người ta đồng ý cho lên tàu là cái cái 
xuồng đó, mà lại là cái xuồng nhỏ nhất mới đau chứ. Hồi đầu trên cái xuồng đó là có 1 
người lăm lăm trên thuyền cầm cái khẩu súng, nói là ai mà không phải gia đình mà lên nó 
bắn chết, tụi tôi đâu có dám lên. Về sau thì nhà tôi lại dạy cùng trường với anh chàng ta, 
nhưng mà đến phút đó mới thấy người tốt người xấu, nhà tôi mới bảo: “ Kỳ, Sửu đây 
mà!”, “Sửu, Sửu cái gì! Đứa nào lên tao bắn bỏ mẹ!”. Tưởng tượng được không, về sau 
nhà tôi không biết làm sao, ông ấy mới lội xuống nước, ông mới đứng gần gần cái chỗ 



mà tàu nó sát vô, khi mà gia đình họ lên đó thì nhà tôi mới đỡ từng người một đem vào 
cái tàu của họ, thì mỗi lần như thế lại len vào 1 vài đứa con, 1 vài đứa cháu lên tàu như 
vậy, bao nhiêu lần lên như vậy bằng cách đó rồi cái cuối cùng nhà tôi mới trèo lên được, 
là mới lên hết gia đình được, tiếc là khi lên đấy thì họ nói là thôi bây giờ họ sẽ cho lên 
nhưng mà đàn ông con trai cho đứng lên sau, đàn bà con gái lên trước thì đáng lẽ ra đó là 
họ có thể vớt lên được hết nhưng tiếc rằng cái người hạm phó họ lại dùng cái xuồng đó 
để đi về đón bà vợ bé, thành thử ra lâu quá cho nên khi trời bắt đầu dần dần tảng sáng thì 
họ mới bảo là nếu mà tàu không ra thì sẽ bị nước thủy triều nó xuống thì cạn không đi 
được, bởi vậy cho nên là họ quyết định họ nhổ neo, trong khi đó ông anh tôi kẹt lại, thằng 
cháu tôi kẹt lại, thành thử ra là bà chị tôi với bà mẹ tôi bảo là, thôi bây giờ cái người cần 
đi nhất, kẹt lại rồi, thì đi làm cái gì, thế là bà ấy lôi các cháu xuống, mẹ tôi lôi các cháu 
xuống, thế là cuối cùng chỉ có gia đình nhà tôi là đi thôi. Và từ khi là tàu tách bến, tôi 
khóc ròng rã, bây giờ tôi không nhớ là làm cách nào tôi lên được cái tàu của Mỹ, làm 
cách nào tôi lên xe bus, làm cách nào tôi lên () là vì khóc, mà tưởng tượng là mắt gần như 
mù, đi lấy đồ ăn hay đi vệ sinh là cháu gái nó phải dẫn đi mới thấy, may mà hồi đó đó, ở 
trên trại nó bị cái bệnh gọi là đau mắt cấp tính đó thế là chữa là nhờ đó mà mắt mới ok 
đó. Thành thử ra lên đến (), cả gia đình ở trên (), ở trên đấy thì hôm nọ tôi mới xem giấy 
tờ thì mới thấy là ở trên đấy đến tháng 6, từ đầu tháng 5 cho đến tháng 6 thì được đem 
sang trại tị nạn () ở bên () thì ở đấy cho đến tháng 8 thì có sponsol để mà ra ngoài (), 
trong thời gian ở trại thì cả tôi và cả nhà tôi đều là volunteer đến làm cho cái chỗ mà () là 
vì mục đích là vừa giúp người ta và vừa để học nữa để mà tại vì đi học tiếng Anh thì cũng 
chỉ là mình đọc và viết nói rất bình thường ở những điểm nào đó thôi, không phải tiếng 
mẹ đẻ thì không dùng thì nó quên. Thành ra nhân cái dịp đó tôi mới lợi dụng cái việc đó 
vừa là để giúp, vừa đến để mà học nữa đó, thì cũng nhờ vậy mà khi ra khỏi () thì tụi tôi 
mới bắt đầu tụi tôi ở đấy thì sponsol họ rất là tốt, lo cho chỗ ăn chỗ ở mấy tháng ban đầu 
nhưng mà họ tốt lắm, họ cứ để ra, cái nhà thờ đó họ rất là giầu, họ làm cái () để lo có bác 
sỹ lo người lớn, có bác sỹ lo trẻ con, nha sỹ rồi tất cả mọi chuyện họ lo đầy đủ, cứ hàng 
tuần vợ chồng ông nha sỹ dẫn đi để mà đi chợ, thì dưới cái sự bảo trợ như vậy 3 tháng thì 
tôi với nhà tôi bùng ra đi làm là vì không chịu được cái vụ mà ấy, thành thử ra đi làm. Thì 
cái thời gian đi làm đầu cũng có nhiều cái kỷ niệm khó khăn lắm. Trước hết là  mình đâu 
có học cái nghề của người ta để sang đây làm đâu, bởi vậy cái nghề mà tôi nghe nói là cái 
nghề mà kiếm tiền khá mà dễ đó là làm (), thì tôi mới nghe nữa là làm () ở tiệm Tàu đó 
thì có nhiều tiền tip lắm, bởi vậy đó là tôi xin ở tiệm Tàu làm. Tôi sang tiệm Tàu làm, khổ 
1 cái là Tàu nó lại quá gần gũi với Việt Nam cho nên là cái mặc cảm thì nó lại vẫn còn ở 
đó, thì tôi còn nhớ là cái buổi đầu tiên mà bưng cái khay ra cho khách, khi mà họ đưa cái 
khay ra cho tôi bưng ra thì vừa mới bưng ra 1 cái tôi đứng tôi khóc nức nở, không hiểu 
cái lý do gì mà tự nhiên nước mắt ở đâu nó nhiều thế, khóc lại khóc nức khóc nở, khóc 



đến nỗi mà không thể bước thêm 1 bước nữa, thế là ông manager ông ấy vội vàng lấy cái 
mâm đó ông ấy đưa cho khách giùm tôi. Đó thì, tại vì có lẽ mình đã quen cái suy nghĩ là 
những cái nghề đó là của những người người ta quá tầm thường, rồi người ta phải làm cái 
việc đó mà xưa nay mình được người ta dọn cơm cho mình ăn, có cái người giúp cho 
mình tận nơi đủ mọi thứ mà bây giờ bỗng dưng mình phải làm cái đó nó là cái tủi thân. 
Thế nhưng mà về sau về nhà tôi mới nghĩ là mình chọn lựa mà, vì sao mà mình sang đây, 
bỏ hết mình sang đây là bởi vì mình không thể chấp nhận được cái cuộc sống ở bên đó, 
mọi người đều như là nhảy vào lửa để mà đi thì bây giờ cái chuyện này chỉ là phương 
tiện để mà mình kiếm tiền nuôi con thôi, thành ra tôi chấp nhận dễ dàng hơn nhưng mà 
sau đó tôi lại làm tiệm Mỹ chứ không làm tại tiệm Tàu nữa vì họ quá gần với Việt Nam, 
nhưng mà cũng còn mắc cỡ nhiều lắm là bởi vì ngoài cái việc đó ra, thì trước là tôi tình 
nguyện đến giúp cho những trẻ em Việt Nam, thật tình ban đầu thì cũng giúp cho con 
mình nữa và mình muốn học nữa, thì đến làm việc ở trường học. Về sau thì người ta ngồi 
người ta quan sát và người ta mướn tôi, thì ban đầu mình cũng ngại ngần lắm vì tiếng 
Anh của mình đâu có cái gì đâu, nhất định không chịu, không chịu lại tự ái nữa cứ tưởng 
nhà thờ người ta tím cách giúp nhưng mà về sau họ nói là ở bên Mỹ này nếu không có 
khả năng họ không mướn, và họ đã từng quan sát tôi bao lâu rồi và họ nói tôi có cái cách 
dậy nên người ta mướn. Thế rồi cuối cùng tôi dạy ở đó ban ngày còn buổi tối tôi đi làm 
(?), mà mỗi lần họ cứ kêu đến ăn ủng hộ mà sao tao đến thì không bao giờ thấy mày ấy, 
nhưng mà tôi thì cứ thấy họ đến là sợ quá, trốn biến mất. Thì đó, trong thời gian tôi ở (?) 
trong thời gian 2 năm và đồng thời tôi đi học lại ở (?) là bởi vì họ nói rằng bây giờ họ 
mướn mình mà mình chỉ cần đi học lại cái bằng (?) thì người ta sẽ lấy mình là cái (?) 
chính ngạch và đồng thời họ trả lại cái (?) để mình đi học nữa là mình chính ngạch luôn. 
Thế nhưng mà về sau thì nhà tôi có 1 người bạn đăng báo để tìm, và họ gặp được nhà tôi 
và họ mách là ở trên Chicago họ có cái chương trình (?) đó, họ dạy nghề để cho mình 
học, tôi cũng nói là bây giờ mà mình có giỏi cách mấy chăng nữa, tiếng Anh cũng không 
phải là tiếng mẹ đẻ, và mình không thể nào dạy người ta được, thứ 2 là cái tình trạng học 
trò nó để chân lên bàn làm sao mà mình chấp nhận được, thành thử ra là bằng mọi cách, 
anh ấy nói là bây giờ ông bà năm đồng 1 giờ kể là cao, thế nhưng mà bây giờ mình đi ra 
mình học nghề ra mình có thể kiếm được tiền gấp đôi bây giờ. Đó, thành thử ra cuối cùng 
nhà tôi và tụi này quyết định rằng lên Chicago để đi học. Thế thì được cái là  trong cái 
thời gian đó thì các cháu đã theo cái đà mà tôi hơi hơi kỷ luật đối với các cháu cho nên là 
chúng nó theo cái đà đó tự học rất là ngoan và các cháu tự học nhiều lắm, chứ còn chúng 
tôi đâu có thời gian mà kèm nó nữa cũng như là ngoài cái khả năng của mình, là bởi vì ở 
cái nước này mình đâu có bằng chữ nó đâu, nhưng mà các cháu tự học rất là ngoan. Lên 
Chicago thì đáng lẽ ra là có thể họ đã, mình chịu ở những nơi bình thường thì ở được 2 
phòng ngủ, nhưng mà vì muốn chọn được cái chỗ tốt cho các cháu thì chúng tôi quyết 



định ở phòng ngủ, nơi khá khá có trường học tốt ấy thì chỉ được ở nơi có 1 phòng ngủ 
thôi. Thương các cháu lắm là bởi vì để đạt được cái mục đích ấy là tụi tôi phải sống rất là 
khiêm nhường, thế nên là cứ ban ngày cho các cháu đi ra xe bus đợi xe rất là sớm, rồi tối 
thì cho những thằng con trai đi học võ, còn buổi tối thì khuya rồi mới cho từng đứa đi vào 
trong nhà. Cho đến khi tụi tôi dọn đi người ta mới biết là tụi tôi có 5 đứa con, là vì nếu 
người ta biết người ta đâu có cho thueen1 phòng ngủ đâu, thì hồi ở đó thì cuối tuần là 
thương các cháu lắm, cuối tuần mà đẹp trời là cho đi chơi ở park hay là ngày nghỉ cho đi 
chơi xa, đi museum chẳng hạn, tóm lại là tìm cái cách cho các cháu được giải trí trong 
tầm tay. Thì sau khi học ở đấy thì các cháu rất là ngoan, ban đầu nửa năm đầu chúng nó 
bỡ ngỡ nhưng mà nửa năm sau thì chúng nó bắt kịp và chúng nó khá lắm, sau đó thì, tôi 
học xong thì trở về đây và đi làm ở đây, cũng đủ mọi nghề đó.  

!: Xin hỏi chị 1 câu là, tại vì chị là nhà giáo thành ra khi mà các phụ huynh của mình đi 
qua tới bên này thì cái giây phút đầu tiên là phải đi tìm việc để cho gia đình con cái có 
được cái mức sống căn bản ổn định, thế thì chị có nghĩ rằng cái văn hóa của người Việt 
Nam nó đã không được chăm sóc ngay cái đoạn đầu tiên, có thể nói 5 hay 10 năm trong 
từng gia đình, thì chị có nghĩ là cái văn hóa Việt Nam của mình nó đã bị suy giảm khi mà 
ra tới hải ngoại không? 

04:58:@:  thưa chị, nếu mà nói văn hóa là cái việc đối xử trong gia đình 

!: Chữ hay là cái nề nếp rồi tư cách...chút xíu của người Việt mình, 

05:15:@:  vâng, thưa ở trong riêng nhà tôi đương nhiên là có, cái đó đương nhiên là có, 
nhưng mà trong gia đình tôi là các cháu nói tiếng Việt ở nhà. Tôi nhớ là khi tôi đi dạy ấy 
thì cái bà hiệu trưởng bà ấy hỏi tôi thì là: mày mày, bà phải khuyến khích trẻ em nó nói 
tiếng Mỹ ở nhà, thì tôi cũng khuyến khích các em là bây giờ ở trường người ta yêu cầu 
như vậy, nhưng mà khi họ đến chơi nhà tôi thì họ lại thấy các cháu ở nhà nói tiếng Việt 
thì họ mới hỏi tôi: tại sao lại như vậy? Thì tôi cười tôi bảo là tôi chỉ sợ 3 năm nữa con tôi 
quên tiếng Việt chứ tôi không sợ 3 năm nữa con tôi quên tiếng Mỹ đâu, không biết nói 
tiếng Mỹ đâu. Và quả là như vậy, cho tới bây giờ thì các cháu vẫn nói tiếng Việt, nhưng 
mà về cái tình gần gũi của gia đình thì quả tình là không được như gia đình bà chị tôi, các 
cháu thì lớn lên ở đây, thì đứa lớn nhất là 13 tuổi thì 75 thì cháu được 13 tuổi, đứa bé 
nhất là 9 tuổi, thành thử ra là thời niên thiếu ở đây, đương nhiên là bị ảnh hưởng bên 
ngoài rất là nhiều dù sao các cháu cũng giữ được cái, ví dụ những cái ngày truyền thống, 
bây giờ nhà tôi mất rồi cho nên bây giờ tôi bảo các cháu là đều có gia đình ở xa xôi, đều 
có trách nhiệm thì tôi không đòi hỏi các cháu phải đi về, nó bay từ tiểu bang này tới tiểu 
bang kia thi nó vất vả những mà cái ngày giỗ bố thì trước hết là các cháu về thăm tôi, thứ 



2 nữa là về coi như cái ngày tụ họp gia đình. Thì 17 năm nay, nhà tôi đi 17 năm nay rồi, 
thì trong 17 năm qua, năm nào cũng đầy đủ các cháu về trong cái ngày giỗ nhà tôi. 

!: Dạ, dạ vâng thưa chị, từ đầu đến giờ chị có phần nào mà Diễm Hương chưa hỏi mà chị 
rất là muốn nói? 

07:10:@:  bây giờ thì đùng 1 cái thì không nhớ tý nào cả, có lẽ là chưa nói về con, thì các 
cháu thì vâng, được cái là như tôi nói là các cháu nó vẫn giữ được cái lối học xưa, đương 
nhiên là sang đây thì mình không có khả năm để mà cho con tiền đi học cho nên là đến 
bậc đại học là các cháu vay tiền để đi học và đi học xong cũng là các cháu tự trả hết. Tóm 
lại là các cháu tự, nhưng mà rất là ngoan. Vâng, và bây giờ thì các cháu đứng vững trong 
trường đời.  

!: Chị nghĩ gì về cái việc mà các cộng đồng người Việt của chúng ta giữ gìn văn hóa? 

07:47:@:  dạ thưa về cái họ, tất cả những cái người mà ở cái thời mà ở tuổi (?) thì là đều 
mong muốn giữ được những cái tập tục cổ truyền, phong tục tập quán, nhưng mà có thể 
là bởi vì ở đây là cái môi trường sinh hoạt nó quá mênh mông đi, trẻ con nó học xong nó 
đi làm ở những nơi xa, rất là khó giữ về những cái tập tục của mình cho nên không nhiều 
thì ít nó cũng mất dần đi, nhưng mà cũng mong rằng thì là chúng nó giữ được tình là 
quan trọng nhất.  

00:12:@:  Dạ vâng, thì tôi chỉ thấy là với gia đình nhà tôi thì trước chiến tranh thì rất là 
bình yên, không nhiều thì ít thì mình cũng sống 1 cuộc đời có những cái mà mình mong 
muốn chẳng được bao lâu lại chiến tranh hoặc là ảnh hưởng của chiến tranh cho nên là có 
rồi không, lại có hoặc không, đại khái nó như vậy. Ví dụ trước năm 45 thì sống thanh 
bình, sau năm 45 lại mất hết, trong cái chiến tranh đó là tôi mất ông bố tôi rồi mất tất cả 
những cái gì mà bố mẹ tôi có sau rồi đến năm 54 chẳng hạn, vừa mới đứng vững được 1 
chút thì lại theo mẹ vào trong Nam bắt đầu lại từ đầu, thế rồi vừa mới có 1 cái thì lại 
chiến tranh. Thì trong chiến tranh lần thứ nhì ấy thì tôi mất tức là ông anh lớn của tôi bị 
ốm mà mất nhưng mà nếu bố tôi không chết thì gia đình không thể nào mà đưa đến cái 
cảnh khổ như vậy, thứ 2 là cậu em đi nhà binh rồi cũng chết rồi lại 1 lần nữa mất hết, rồi 
sang đây mới lập nghiệp lại. Tóm lại là cái chiến tranh sống trong thời gian ở Việt Nam 
thì cứ bắt đầu bình yên được ít lâu, trước chiến tranh vừa mới yên ổn thì sau đó lại có 
chiến tranh lại mất hết thì tôi nghĩ nhiều khi tôi cũng buồn nghĩ rằng giả sử như là không 
có chiến tranh thì có thể là cuộc đời của chúng tôi nó khác, thế thôi. 

!: Dạ, xin cám ơn chị Phạm Tuyết Mai đã đến với hội bảo tồn văn hóa và lịch sử của 
người Mỹ gốc Việt và đã chia sẻ tất cả những cái gian nan của cá nhân chị cũng như gia 
đình chị trong, theo cái thăng trầm của đất nước. Và Diễm Hương cũng tin là cso những 



cái cuộc đời như vậy ở cùng trên 1 đất nước thì cái thăng trầm nó có tuy nhiên là mỗi gia 
đình nó khác nhau và cái phần đóng góp của chị rất là quý báu, để cho thế hệ trẻ, các thế 
hệ tới họ biết lý do tại sao gia đình của họ có mặt tại đây, qua nhiều thăng trầm gian nan 
như vậy mà vẫn tiếp tục đứng vững ở trên 1 xứ sở rất là xa lạ và đã thành công ở trên xứ 
sở này để cho họ có cả 1 cái tương lai rất là tươi sáng ở trước mặt. Xin cám ơn chị. 

02:51:@: vâng xin cám ơn chị rất là nhiều cho tôi cái cuộc phỏng vấn như thế này và cái 
mà tôi muốn chia sẻ là ở 1 cái môi trường mà mình đã di dân sang đây, mình chấp nhận 
mất hết để mà sang đây, thì tôi thấy là mọi người cũng may mắn để mà có cơ hội vàng 
bắt đầu lại từ đầu và nếu mà mình sang đây thì mình nên chấp nhận những cái khác biệt, 
những cái khổ những cái khó khăn và mình cố gắng khuyến khích cho cái tuổi trẻ nó học, 
bằng mọi cách phải học và nếu bố mẹ không có đạt được cái ước mơ của bố mẹ thì hãy 
khuyến khích cho đàn con để đạt được cái ước mơ của nó. Vâng tôi xin cám ơn rất là 
nhiều để có được dịp chia sẻ ở đây. 

!: Vâng xin cám ơn chị.  

 

 


