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Lời nói đầu

Lệ Xuân và Phụ nữ bán võ trang (Nguồn: Mõ Hà Nội)

Đệ nhất phu nhân của Hoàng Trọng Miên là một truyện dài đăng báo,
được viết vào năm 1965, hai năm sau khi ch ế độ Diệm Nhu bị phe
quân nhân lật đổ. Thực hiện chính sách "thay ngựa giữa d òng", Toà
Nhà Trắng hy vọng tạo dựng được một chính quyền tay sai tin cậy v à
đắc lực hơn trong công việc thực hiện mưu đồ xâm lược của chúng
tại miền Nam Việt Nam.

Tác giả đã dựa vào sự kiện có thực để tiểu thuyết hoá cuộc đời của

Trần Lệ Xuân, một người đàn bà đã đóng vai trò hết sức quan trọng
trong chế độ Diệm, từ thời Lệ Xuân c òn là cô gái lãng mạn, sống
trong gia đình có những sinh hoạt phóng túng thuộc giới gọi l à đài
các thượng lưu của xã hội cũ, chịu ảnh hưởng đậm đà của văn hoá
Pháp, một thứ văn hoá đã được thực dân nhào nặn cho hợp yêu cầu
thống trị ở các thuộc địa, đến lúc l àm dâu họ Ngô rồi trải qua các biến
cố lịch sử đưa đẩy mà thành Đệ nhất phu nhân.

Sống cạnh người chồng cố vấn chính trị gần nh ư bất lực và người
anh chồng Tổng thống không vợ, không con, có nhiều mặc cảm đối
với phụ nữ, Lệ Xuân đã áp đảo được những kẻ cầm đầu chế độ
bằng giới tính của mình, đã đồng hoá những dục vọng dồn nén với
khát vọng về quyền hành, biến các phiêu lưu tình ái thành những thủ
đoạn chính trị, lấy bản thân m ình làm một công cụ xây dựng sự
nghiệp mưu bá đồ vương cho gia đình chổng và cho riêng mình. Tất
cả những tấn tuồng mà cái động lực chủ yếu, tiềm tàng và sôi nổi là
sự đam mê quyền lực, đã xô đẩy những con người của nhà họ Ngô
tìm đủ mọi cách choài lên qua những kẽ hở lịch sử, và vượt khỏi
những lằn ranh đã được chỉ định để kết thúc bằng một t ấn bi kịch,
sau khi đã gây biết bao tội ác trong cái thời khoảng chín năm trị v ì.

Cuộc đời Đệ nhất phu nhân gắn chặt l àm một với chế độ ấy, đã
được phát khởi cũng như tồn vong với chế độ ấy, vì vậy nói về người
đàn bà này cũng là nói về triều đại tay sai mà Diệm và Nhu là kẻ chủ
chốt.

Cuốn tiểu thuyết này lần đầu được in thành sách, sẽ giúp bạn đọc

nhìn thấy rõ hơn cuộc đời của một phụ nữ đ ã bị tha hoá vì sự đam
mê quyền lực, một thứ quyển lực chính trị đầy tội lỗi, v à cũng qua đó
thấy được một cái số phận tưởng như rực rỡ hào quang nhưng rốt
cuộc lại là một bóng ma tủi hận. Nhưng điều quan trọng mà cuốn tiểu
thuyết có thể đem lại cho các bạn đọc l à qua rất nhiều tư liệu xác
thực minh hoạ cho từng giai đoạn, chúng ta có thể nh ìn lại xuyên
suốt một cách cụ thể, sống động cả một chế độ tay sai, một cái thời
khoảng lịch sử qua, đổ máu xương của những con người yêu nước
và yêu lẽ phải có thể dựng nên cả một trường thành góp phần quyết
định cho sự toàn thắng của cách mạng và sự thất bại tất yếu của bọn
đế quốc và lớp tay sai.

Mặc dầu tác giả có những hạn chế về mặt quan điểm trong khi giới
thiệu sự việc, do cách nhận thức vấn để đ ã bị khuôn dịch trong xã
hội cũ, và sự dễ dãi ở trong bút pháp vốn rất phổ biến trong các
truyện dài đăng trên nhật báo ngày xưa, tiểu thuyết ĐỆ NHẤT PHU
NHÂN vẫn có được sự hấp dẫn đặc biệt, nhờ sự phong phú của
những tinh tiết và sự thuyết phục của những sự thực đ ã được lịch sử
khẳng định.

Rất mong bạn đọc góp ý ph ê bình xây dựng để Nhà xuất bản có
thêm kinh nghiệm trong các công trình sắp tới, nhằm phục vụ bạn
đọc được tốt hơn.

Chương 1
BƯỚC ĐẦU CHINH PHỤC
Những tràng đạn liên xé tan không khí nồng nực buổi trưa nắng
Sài Gòn tăng thêm hơi khét cháy c ủa mùi thuốc súng. Từng lúc tiếng
nổ ầm của lựu đạn vang dội nhắc nhở mọi người là đang có đánh
nhau giữa lòng thành phố. Chiến cuộc đã diễn ra từ khuya hôm qua
giữa binh sĩ theo họ Ngô và nhóm Bình Xuyên.
Tiếng ầm ĩ của máy bay thám thính l ượn giữa trời xanh ngắt, đảo
quanh trên khu vực trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn, thỉnh thoảng
nghiêng cánh liếc qua phía bên kia cầu chữ Y, hướng dẫn cho đạn
moóc-chê bay qua địa điểm Tổng hành dinh Bảy Viễn, thủ lãnh Bình
Xuyên. Các ổ Công an xung phong Bình Xuyên rải rác khắp đô
thành, thưa dần tiếng súng cầm cự, rút về tập trun g trấn giữ khu
trường Pétrus Ký, án ngay đ ường chọc thẳng vào trọng tâm vị trí của
Bình Xuyên, chống lại các đợt tấn công của tiểu đo àn lính Nùng bao
vây mấy mặt, đang dùng bích kích pháo nã ngay vào doanh tr ại đối
phương. Trên đại lộ Trần Hưng Đạo vắng ngắt, các đám cháy hai
bên đường còn bốc khói mù mịt, khu lầu Tổng uỷ Di cư trơ những
vách tường đen đổ nát vì lửa đạn đêm rồi. Thỉnh thoảng một chiếc xe
Jeep cắm cờ tam tài chở mấy quân dân Pháp chạy vụt qua. Tiếng nổ
lách tách của đường nhựa mềm ra dưới sức nóng trưa miền nhiệt
đới hoà lẫn với tiếng rít của bánh xe h ơi chạy hết tốc độ, tiếng rầm

rập của xe thiết giáp, tiếng rú của xe cứu th ương, tiếng hốt hoảng
kêu cháy của xe chữa lửa, tiếng súng trận nổ gi òn, tiếng lựu đạn ầm
vang, tất cả hợp thành một âm điệu cuồng loạn, quái dị trỗi l ên bất
ngờ giữa buổi trưa của một thành phố hai triệu người. Từ dinh Tổng
tham mưu quân đội Việt - Pháp, một chiếc mô-tô Harley chở một
quân dân trẻ tuổi phóng ra đường, ngược đại lộ Trần Hưng Đạo, lao
mạnh về phía Sài Gòn. Phố hai bên đường đóng kín cửa, xe xích lô
đạp, xích lô máy, xe ba gác chồng chất đồ đạc của dân lánh nạn từ
vùng Chợ Quán lếch thếch đi về h ướng chợ Bến Thành.
Dưới mái hiên phố đại lộ Bonard ngổn ngang la liệt những gia đ ình
bình dân tránh thoát vùng lửa đạn, đàn bà, trẻ con, người lớn nằm
ngồi hỗn độn cả trên hè đường, cạnh những tay xách quần áo, đồ
đạc đã chạy được. Vẻ sợ hãi, lo âu, phập phồng còn in dấu trên
những khuôn mặt bơ phờ, mệt nhọc của đám ng ười vừa thoát cơn
kinh hoàng. Tiếng bàn tán rì rầm xen lẫn với những tiếng khóc than
nhà cháy, người hết, tiếng thở dài nhẫn nhục, tiếng nguyền rủa, chửi
thề uất hận. Người quân nhân vận quần áo tây trắng cụt, không
mang phù hiệu, đầu đội mũ bê-rê lớn, cỡi mô-tô từ dinh Tổng tham
mưu phóng đến đường Catinat, thắng xe dựng cạnh nhà hàng
Continental, rảo bước tiếng vào. Giữa đám khách hàng hấu hết là
người Âu, dân sự lẫn nhà binh đang uống rượu khai vị hoặc ăn bữa
trưa, một người Pháp đeo máy ảnh bên vai, ngồi trước quầy rượu
nhìn ra ngoài, bỗng đứng vụt lên, đưa tay chào vẫy:

- Đây này, trung tướng!
Rồi không đợi cho người đi mô-tô vào kịp ngồi xuống, anh chàng
phóng viên hãng thông tấn Pháp AFP đã lên tiếng hỏi dồn dập, giữa

lúc hai ký giả Mỹ ùa tới, vây lấy viên sĩ quan cao cấp người Việt:
- Thế nào, trung tướng Nguyễn? Bỏ rơi nhóm Bình Xuyên à?
- Quân của Thủ tướng Ngô đang thắng thế phải không? Chiến cuộc
giữa châu thành, theo trung tướng nhận định còn kéo dài bao lâu
nữa?
Trung tướng Nguyễn Văn Hinh gọi một ly n ước suối, im lặng mỉm
cười ngả lưng ra ghế bành, thong thả nói:
- Trong lúc này tôi chưa có th ể nói một cách dứt khoát đ ược. Lối hai
tiếng đồng hồ nữa các ông sẽ biết những tin đích xác. Tôi đang đợi
một sự xác nhận quyết định của th ượng cấp.
Ký giả Mỹ chen ngay vào:
- Trung tướng chưa nhận được điện của Ba Lê ra lệnh cho quân đội
đặt dưới quyền trung tướng không được can thiệp vào cuộc xung đột
này sao?
- Tôi không nhận được gì cả. Tôi đang chờ.

Thông tín viên Pháp hỏi:
- Thế thái độ hiện giờ của Bộ T ư lệnh quân đội viễn chinh Pháp ra
sao?
Trung tướng Hinh lắc đầu:
- Hình như họ đang chờ. Có lẽ các ông cũng nén "chờ xem".

Người Mỹ đeo kính trắng, phóng vi ên của hãng vô tuyến truyền hình
ABC lên tiếng:
- Trung tướng có thể cho tôi vác máy đến quay phim cho r õ là trong
lúc này những khẩu đại bác 105 ly của trung tướng đang chĩa về
phía dinh ông Diệm phải không?

- Có hay không, đó là bí m ật quốc phòng, mà lúc này, tôi rất tiếc
không thể làm vừa lòng ông được.

Phóng viên hãng thông t ấn xã Ba Lê nói:

- Sáng nay, Bảy Viễn tuyên bố với ký giả là ông ta không hề ra lệnh
tấn công và quả quyết rằng không có một vi ên đạn nào từ khu vực
Bình Xuyên bên kia cầu chữ Y bắn qua trung tâm Đô th ành. Cùng
một lúc, Thủ tướng Diệm lên tiếng trên Đài phát thanh Sài G òn báo
là: "Hồi 12 giờ khuya đêm qua, một phát bích kích pháo đã nổ làm
hiệu lệnh cho cuộc tấn công của Công an xung phong B ình Xuyên".
Đồng thời, sáng hôm nay, Hộ pháp Cao đ ài Phạm Công Tắc có đánh
một điện văn sang Pháp cho Bảo Đại, nói rằng: "Thủ t ướng Diệm đã
hạ lệnh tấn công các cơ sở của Bình Xuyên". Như vậy, theo trung
tướng bên nào đã khai chiến trước?

Tướng Nguyễn Văn Hinh nh ìn theo những múa tay của người phóng
viên Pháp qua sự trình bày hỏi han rất chính xác, thấy khó trả lời dứt
khoát được nên thoái thác bằng một câu hỏi úp mở:
- Thế theo các ông, bên nào bắn trước? Hay tự dưng súng nổ?
Ký giả Pháp không chịu thua:
- Xin trung tướng cho biết ý kiến riêng của trung tướng.
Bị dồn vào thế bí, tướng Hinh cười đáp:
- Theo tôi, cả hai bên cùng nổ súng, vì Bình Xuyên và ông Diệm đều
muốn thịt nhau cả.
Anh chàng phóng viên M ỹ cao lêu nghêu rút ở túi áo sơ-mi ra một
mảnh giấy đánh máy:

- Đây là lời kêu gọi của cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu, nguyên văn
tôi đã nhận được sáng hôm nay: " Tôi van xin các bạn. Tôi khẩn khoản yêu cầu
các bạn đừng giết hại lẫn nhau giữa các chiến hữu. Các bạn đừng giết nhau để thoả m ãn
tham vọng của những kẻ mà suốt thời gian các bạn chiến đấu, họ đ ã trốn tránh trong chờ
đợi thuận tiện, tìm an ninh nơi hải ngoại và hoàn toàn vô danh trên đ ất nước này". Đấy,

tiếng nói của một người đại diện cho giới tài chính tư bản Pháp và
Nam Kỳ, trung tướng nghĩ là có thể ảnh hường đến thái độ của Bộ
chỉ huy Pháp còn đang có thế lực với quân đội quốc gia Việt Nam do
trung tướng chỉ huy không?

Thấy khó thoát được vòng vây của mấy ký giả quốc tế đang tấn
công mình khá ráo riết, tướng Hinh đành dùng thế "tránh giao phong"
bằng một thái độ lịch sự của con ng ười mã thượng, điểm thêm nụ
cười cởi mở hồn nhiên:
- Hỏi tức là trả lời rồi. Các bạn hẳn đã rõ hơn tôi về khía cạnh chính
trị - quân sự đó, vậy xin cho phép tôi khỏi phải th ành nạn nhân bất
đắc dĩ của các bạn..

Rồi tướng Hinh đứng lên bắt tay, bước mau ra xe mô-tô nhấn
mạnh ga về nhà riêng, một biệt thự lịch sự ở trên con dường vắng vẻ
Testard. Nhìn thấy chiếc xe hơi lạ đậu ở trong sân, người sĩ quan trẻ
tuổi vô cùng ngạc nhiên khi bước vào nhà, đứng trước một thiếu phụ
quen thuộc: Lệ, cô em dâu của Thủ t ướng Ngô đang một mình ngồi
đợi ở phòng khách.
- Tôi đến đây tìm anh và đang đợi gặp anh đấy! Chắc anh cũng đoán
rõ là việc gì rồi. Tôi chỉ cần muốn biết: anh có chịu bỏ ý định chống lại
chúng tôi không?

Trước đòn trấn áp khá bất ngờ của thiếu phụ, m à tướng Nguyễn
Văn Hinh nhận thấy đang bừng lên một sức quyến rũ mạnh mẽ,
chàng im lặng đưa tay ra bắt giữ bàn tay người đẹp trong tay mình,
nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo đong đưa tình tứ, rồi thong thả trả lời
cũng bằng tiếng Pháp:
- Bà muốn gì tôi trong lúc này? Nên nh ớ rằng có nhiều lúc tôi cũng
không nịnh đầm lắm đâu?
Lệ cười liếc rất lẳng, một ngón tay khẽ vuốt m ơn man vào lòng bàn
tay tướng Hinh đang nắm chặt lấy tay m ình, ngẩng đôi môi đỏ mọng
lên nói:
- Nhưng với moa thì toa không thể không nịnh đầm được đâu. Toa
cũng thừa thông minh để hiểu rằng lúc n ày kẻ đứng về phía thắng
thế không phải là toa.
Tướng Hinh rút tay ra, lấy vẻ mặt n ghiêm trọng:
- Moa đã ra lệnh cho tất cả những họng đại bác chĩa về phía dinh Gia
Long. Chỉ một tiếng của moa là cả gia đình họ Ngô cùng ghế Thủ
tướng của anh chồng toa đổ nh ào, tan tành. Quân đội dưới tay moa
đã sẵn sàng chỉ còn đợi lệnh moa.
Lệ cười khẩy:
- Cứ việc, nếu toa đã nhất quyết. Này ông tướng của tôi ơi! Moa hỏi
thật nhé: liệu toa có thể bắn đ ược mấy phát đại bác? Quân của toa
có bao nhiêu đạn dược mà nói chuyện đánh nhau? Và quan thầy của
toa có để cho toa tự y giúp lũ Bình Xuyên không? Ấy là moa chưa kể
cái "Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia" đã lục đục theo nhau đầu
hàng chức tước và tiền bạc của bên moa tung ra: Trung tư ớng
Nguyễn Thành Phương cùng 50 s ĩ quan Cao Đài và 5000 tên lính võ

trang xin sáp nhập hàng ngũ Quân đội quốc gia; Năm L ửa kéo bộ hạ
Hoà Hảo rút về Cái Vồn án binh bất động. T ướng Trịnh Minh Thế
đưa lực lượng trực thuộc bốn tiểu đo àn Cao Đài Liên minh giao cho
phe moa chỉ huy. Như vậy, bọn giáo phái chẳng c òn gì đáng kể nữa,
và lũ giặc cỏ Bình Xuyên chỉ đánh cho một hồi nữa là xong. Bảo Đại
thì ở bên Pháp, dù có muốn cứu vớt tay chân trên thực tế cũng
không làm gì được. Chắc hẳn toa cũng đ ã biết: Bảo Đại nhân danh
Quốc trưởng từ Pháp vừa đánh về hai công điện: công điện thứ nhất
triệu Thủ tướng Ngô Đình Diệm sang Pháp để Quốc trưởng tham
khảo ý kiến và dự hội nghị đặc biệt ở Cannes; công điện thứ hai bổ
nhậm thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ làm Tổng tư lệnh Quân đội quốc
gia. Bọn moa đâu có dại gì mắc mưu non nớt của Bảo Đại muốn lấy
lại toàn quyền quân sự để giao cho t ướng Vỹ và triệu Thủ tướng
Diệm sang Pháp để lột chức, n ên đã chính thức trả lời là "tình hình
nước nhà không cho phép Thủ tướng vắng mặt" và nay mai toa sẽ
thấy nổi dậy phong trào truất phế Bảo Đại cho mà coi! Đấy, moa nói
rõ tất cả tình hình cho toa biết để mà lo liệu.

Những lời lẽ rành mạch và xác đáng của Lệ chẳng khác nào những
gáo nước đá liên tiếp đội xuống đầu tướng Hinh, nhưng lòng tự ái
của một vị chỉ huy khiến Hinh gắng g ượng giữ lấy một bề ngoài cứng
cỏi:
- Toa tin là người Pháp đã nhường miền Nam Việt Nam lại cho Mỹ,
và bỏ rơi xứ này cho anh toa cầm quyền hẳn?
Lệ trở nên rắn rỏi, nàng đặt tay lên bàn, nói một cách cương quyết:

- Thế Bộ Tư lệnh Quân đội viễn chinh Pháp ch ưa cho toa hay à?

Phòng Nhì cũng không liên lạc với toa sao. Ba Lê đã bằng lòng chìu
theo Hoa Thịnh Đốn rồi mà? Moa cũng chưa rõ là trong vụ này mấy
lão chính khách bự của Pháp nhận được bao nhiêu triệu đô-la. Chỉ
biết rằng Pháp không để cho quân đội Pháp - Việt can thiệp, đặc biệt
là ông tướng trẻ tuổi của moa không đ ược chống lại phe chính quyền
của anh chồng moa. Nghĩa l à người Pháp "rửa tay", bỏ mặc cho b ên
moa quét bọn Bình Xuyên cùng mấy giáo phái.
- Merde! 5 tiếng văng tục bình thường của Pháp)

Tướng Hinh phát cáu văng tục bằng tiếng Pháp, rồi nói bằng một
giọng gay gắt:
- Như vậy, toa tin chắc là thắng thế rồi thì còn cần gì mà đến gặp
moa trong lúc này nữa?
Lệ cười tình tứ liếc nhìn tướng Hinh đi lại như một con thú dữ trong
chuồng sắt, rồi uyển chuyển đứng l ên đối diện sát người Hinh như
muốn thôi miên địch thủ, ngọt ngào nói:

- Lúc này mà moa đến gặp toa chỉ vì moa không muốn cho toa đang
hồi kích động để bị lôi cuốn v ào những hành động phiêu lưu nguy hại
đến tương lai toa. Moa biết là toa cương trực, nhiều anh hùng tính,
rồi trong một phút toa bốc l ên…
Đợi cho những lời vuốt ve của mình thấm dịu lòng đối thủ, Lệ đưa
thêm một câu úp mở kín đáo:
- Moa không muốn cho vị tướng tài trẻ tuổi mà moa vẫn có cảm tình
phải làm vật hy sinh vô lối trong cuộc tranh chấp n ày, mà phần thắng
toa đã thấy rõ về bên nào rồi. Hơn nữa moa không bao giờ muốn để
toa chiến đấu một cách vô vọng, th ành ra người tù của moa.

Lời nói dồn dập của Lệ bị chặn đứng lại bởi những tiếng vang từ
chiếc máy thu thanh ở phòng bên đưa ra; giọng xướng ngôn viên
người Nam gằn mạnh, oang oang l ên.

***

Vào lúc 2 giờ chiều giờ Sài Gòn, kim đồng hồ chỉ gần 11 giờ đêm,
tại sòng bạc quốc tế Casino bên bờ biển Cannes tiếng người hố ly
Pháp ở bàn ru lết vọng lên: "Đánh đi! Đánh đi!" gi ục giã những con
bạc quanh bàn đặt tiền.

Paul Chauvin, một chính khách Pháp, Adam Smith, đại diện Ngũ giác
đài và Quốc trưởng Việt Nam ngồi ở bàn sát góc phòng, đang mặc
cả một ván bài chính trị. Khí sắc ba tay con bạc thực dân, t ư bản và

phong kiến đểu có vẻ găng, muốn thấu cấy lẫn nhau, kéo d ài giây
phút nặng nề tới hồi ác liệt..
- Tôi không thể nhượng bộ được. Tôi đã nhận lời bổ nhiệm cho Diệm
giữ chức Thủ tướng là quá rồi, các ngài lại muốn trao cả quyền hành
quân sự cho ông ấy nữa, bằng cách triệu t ướng Nguyễn Văn Hinh
qua đây, có khác nào tôi nhường tất cả xứ sở của tôi lại cho ng ười
vẫn không ưa gì tôi, có thể chống lại tôi?
Chauvin bình tĩnh đỡ lời:
- Tâu hoàng thượng, xin ngài nghĩ lại rằng, vị sĩ quan của chúng tôi
đào tạo ra thuộc quốc tịch Pháp, l à người tin cẩn của quân đội Pháp
ở Việt Nam mà chúng tôi cũng phải hy sinh vì đại nghĩa, vậy hoàng
thượng cũng nên chấp thuận cho bạn đồng nghiệp của chúng ta
gánh vác đầy đủ với trách nhiệm nặng nề bảo vệ cho tiền đồn thế
giới tự do ở Đông Nam Á. Ngo ài ra, hoàng thượng ở bên này cũng
khỏi phải lo cho xứ sở của ngài.
Sốt ruột trước những lời văn hoa dài dòng của chính khách Pháp,
Adam Smith không muốn kéo dài sự giằng co, đưa ra một lối giải
quyết gầy gọn kiểu thương mãi:
- Chúng ta hãy đặt cả bài lên mặt bàn, đừng mất thì giờ vô ích nữa.
Tiếng của người hồ lỳ vang lên "Thôi, không đặt tiền nữa?" như
ứng đáp lại khiến Paul Chauvin rút ngay tờ giấy đánh máy đ ưa ra và
mở bút máy sẵn. Adam Smith đặt theo một chi phiếu v à Quốc trưởng
Việt Nam lặng lẽ ký luôn d ưới bức công điện của chính khách Pháp
thảo sẵn triệu tướng Nguyễn Văn Hinh, Tổng Tham m ưu trưởng
sang trong khi các nhân vật chính trường Pháp, Mỹ, Việt nâng ly săm
banh trước khi bắt tay nhau bước đến bàn ru-lết.
Vị cựu hoàng đế Việt nam nhìn tấm phiếu chi nặng những đô -la mỉm

cười khó hiểu như mấy tháng trước đây khi cầm lấy tấm séc ghi
hàng triệu Mỹ kim để đổi lấy đạo dụ bổ nhậm Ngô Đ ình Diệm về
nước làm Thủ tướng.
Tiếng rao của tay hồ lỳ s òng bạc quốc tế ở Cannes vang l ên như một
điệp khúc "Đánh đi! Đánh đi!".
Giữa giây phút ấy, Tổng Hành dinh Bình Xuyên ở bên cầu chữ Y bị
bích kích pháo bắn trúng phát cháy. Bảy Viễn c ùng đám thủ hạ đã bỏ
chạy về phía Rừng Sác không kịp mang theo hết những bao đầy giấy
bạc thu thập ở các sòng Kim Chung, Đại Thế Giới và xóm Bình
Khang Vườn Lài cùng những thùng đầy ắp hộp đồng á phiện của
Bình Xuyên độc quyền.

Con cọp ốm ghẻ của thủ lĩnh B ình Xuyên nhốt trong chuồng sắt bị
trúng đạn rên hừ hừ trên vũng máu đã khô đặc như hình tượng còn
lại của tay anh chị Sài Gòn. Khói lửa đạn trộn lẫn với mùi á phiện
cháy mờ mịt cả doanh trại Bình Xuyên. Những giấy bạc rơi vãi từ đại
bản doanh Bảy Viễn tung tóe rải rác tr ên đường bại tẩu hốt hoảng
của tán quân Bình Xuyên như mồi nhử binh sĩ truy kích tranh nhau
nhặt làm cho hỗn độn hàng ngũ mà chậm bước đuổi theo.
Một luồng gió lốc thổi cuốn những tờ giấy bạc tung bay l ên cao
trong nấng trưa, khiến những người vác súng mải mê chụp đuổi,
trông xa như một bầy trẻ mặc đồng phục đang săn bắt đ àn bướm
giấy: Trong lúc binh sĩ thuộc phe họ Ngô đang tiến v ào sào huyệt
Bình Xuyên, tại dinh Thủ tướng ở đường Gia Lọng, cố vấn Ngô Đ ình
Nhu vớ lấy ống điện thoại ở đầu chiếc sập gụ đặt b àn đèn á phiện,
gọi giọng trịch thượng:

- Cho tôi Bộ Chỉ huy một, ông cố vấn Thủ t ướng ở đầu dây nói đây.
Tôi đang đợi báo cáo khẩn về mặt trận cầ u chữ Y. Đã tiến phiếm
được Tổng hành dinh Bảy Viễn rồi à? Sao không cho tôi hay li ền?
Trận đánh đang tiếp diễn hả? Đ ược lắm. Có lời ban khen đó. Bảo Bộ
Tư lệnh cứ mỗi năm phút phải li ên lạc phúc trình lên cho tôi nghe.
Lệnh của Thủ tướng đó!
Vẻ mặt lầm lỳ không giấu nổi sự hân hoan trước tin thắng lợi vừa
nghe, Đình Nhu cầm lấy dọc tẩu do Bộ trưởng Huỳnh Hữu Nghĩa vừa
tiêm xong đang nâng, kéo m ột hơi ro ro, khoan khoái từ từ nhả khói,
đôi mắt sáng lên đắc ý. Hữu Nghĩa không bỏ qua dịp tốt để tâu:

- Dạ, thưa ông cố vấn, Bình Xuyên có chạy đường trời cũng không
thoát nổi? Quân của tướng Trịnh Minh Thế đã chực bên kia cầu Tân
Thuận sẵn sàng chặn đánh tan lũ bại quân của Bảy Viễn. Kế của ông
cố vấn thiệt là thần sầu mà cũng phước cho em đây, nhờ chỗ tình
nghĩa cũ của ông Thế nên em liên lạc mang đề nghị của Cụ Thủ
tướng đến là ông Thế tin mà đưa ngay 4 tiểu đoàn Cao Đài liên minh
về với chánh nghĩa, hợp tác xin lập công liền:

- Nhưng Nghĩa có để ý là trong vòng hơn một tháng nay, Trịnh Minh
Thế đã hai lần nghe lời các giáo phái không? Tôi nghĩ l à tướng Thế
còn trẻ quá dễ bị người ta lung lạc, nên lập trường còn chưa được
dứt khoát trong khi về hợp tác.

Nhận định của Đình Nhu thốt ra khiến Hữu Nghĩa lo ngại, lấm lét nh ìn
vẻ mặt lạnh lùng đa nghi của ông cố vấn mà không dám nói gì. Trong
thoáng qua, đôi mắt Đình Nhu bỗng tóe lửa rồi dịu lại ngay, nh ư một

lần quyết định một điều gì ác liệt. Tiếng nói của Đình Nhu trầm đục
buông ra, sau khi hít mạnh một hơi điếu thuốc lá Con Mèo tẩm á
phiện:
- Nghĩa yên tâm. Tôi cho Nghĩa giữ luôn ghế Bộ trưởng Lao động
trong khi anh em tôi cầm quyền.
Huỳnh Hữu Nghĩa không dằn đ ược nỗi mừng rỡ, ngừng tiêm, ngồi
phắt lên, hớn hở gãi một bên tai, cố nhớ lại những lời lẽ văn hoa đ ã
nghe học lõm được để nói ra một câu ý nghĩa cho thông trong giờ
phút nghiêm trọng nhất đời đối với y, song chỉ lắp bắp:
- Dạ… dạ… cha mẹ tôi sinh ra tôi cũng không bằng ông cố vấn gầy
dựng cho tôi ra đời, coi tôi nh ư tay chân em út trong nhà, tôi xin th ề
sống chết một lòng một dạ. suốt đời trung thành với ông cố vấn… bà
cố vấn… và Cụ Ngô…
Giọng nói của Nghĩa vì cảm xúc thành ra như lối nói cải lương và
tường chừng như sắp hạ qua mấy câu ca vọng cổ, bỗng cụt hứng
ngay lại vì Đình Nhu ngắt ngang:
- Thôi tiêm đi!
Nghĩa dạ ngoan ngoãn nằm xuống cuộn người bé lại, tiếp tục cầm
lấy cây tiêm nướng thuốc trên ngọn đèn á phiện. Trong tiếng ro ro
của Đình Nhu kéo thuốc, một đứa bé từ phòng bên chạy xộc vào, tay
cầm phong kẹo cao su, miệng vừa nhai vừa nói:
- Má đi đâu rồi ba?
Đình Nhu chưa kịp trả lời con trai thì thấy anh của y lệch bệch đẩy
cửa ngoài vào ló đầu hỏi:
- Chiếm được Tổng hành dinh Bình Xuyên rồi, chú hay chưa? Chắc
thím nghe thì mừng lắm. Thím đâu?
- Hai anh em họ Ngô nhìn nhau thắc mắc, bỗng từ bên ngoài tiếng

reo mừng của thuộc hạ Cao Xuân Vỹ vừa chạy, vừa thở, vừa kêu to:
- Thắng rồi! Thưa Cụ, thưa ông cố vấn, quân ta chiếm được Đại bản
doanh Bảy Viễn rồi.

Ngô Đình Nhu (1911-1963)

***
Tự ái của dòng máu Việt trong người Hình bị khơi dậy khi nghĩ
rằng người ta chỉ xem xứ sở mà chàng giữ địa vị một tướng lãnh chỉ
huy không khác nào một ả điếm chuyền tay giữa hai khách l àng chơi,
mặc dầu trong thực tế tướng Hinh là dân Tây và nhiệm vụ của chàng
là phục vụ cho quyền lợi nước Pháp, dưới danh hiệu Tổng Tham
mưu trưởng quân đội quốc gia Việt Nam. Tr ình tự dân tộc trong phút

giây cực điểm đã kích động lòng viên tướng trẻ, song chỉ mơ hồ
thoáng qua để lại một dư vị cay đắng. Tâm trạng mâu thuẫn đầy oái
oăm phức tạp của bản thân tướng Hinh phát bừng lên một luồng tức
giận uất nghẹn, giận người, giận mình và đành bất lực mặc cho tình
thế cuốn trôi đi. Phản ứng giận hờn bị đ è nén của tướng Hinh dường
như đã trút tất cả vào trong cơn hỗn chiến vừa qua.

Lệ nhấc tay đang quàng ngang tướng Hinh; chống nửa người dậy,
nhìn tận mặt rồi cúi xuống hôn nhẹ, nói thầm b ên tai:
- Thế là toa với moa chấm dứt xung đột rồi đấy nhé. Lịch sử xứ n ày
sẽ ghi nhớ là toa đã tránh cho Sài gòn một cuộc đổ máu vô ích.
Tướng Hinh cười khẩy:
- Phải, lịch sử sẽ ghi nhớ cuộc chiến giữa toa với moa tr ưa nay góp
sức củng cố địa vị chính quyền cho họ Ngô.
Hinh trỏ ngón tay vào giữa lòng Lệ nói tiếp:
- Lợi khí này của toa xứng được triều Ngô suy tôn và truy tặng Đệ
nhất bảo quốc huân chương với nhành dương liễu!
Lệ ứ lên một tiếng cắn vào vai Hinh:
- Đồ đểu!
Rồi xuống giọng tâm sự:
- Nhưng moa không ghét th ứ đểu dễ thương như toa bằng...
- Bằng ông chồng bất lực và ông anh hoạn quan nhà Ngô chứ gì?
Câu ngắt lời của Hinh bị ngay một cái véo mạnh của Lệ l àm nẩy
người lên, nhưng chàng vẫn cười mỉa mai:
- Còn ông anh tu sĩ Raspoutine của toa nữa. Cả đám anh em nh à
chồng bị dồn nén và bất lực phải không?
Lệ đổi ra mặt nghiêm nghị:

- Moa không thích trò đùa bất nhã như vậy. Moa muốn nói chuyện
nghiêm chỉnh, quan hệ đến chính cuộc lúc n ày, quyết định số phận
của xứ sở đang cơn nguy kịch mà cả thế giới cũng đang nhìn vào
chúng ta.
Tướng Hinh không dằn được ý muốn trào lộng, tàn nhẫn trước tấn
bi hài kịch đang sống và không chịu được những lời do từ cửa miệng
một người đàn bà như Lệ vừa thốt ra, nên vỗ khẽ vào phía dưới rốn
Lệ mà nói:
- Thế cái "nhân vị" này không quan hệ đến chính cuộc, không mật
thiết đến địa vị Thủ tướng của anh chồng và cố vấn của chồng toa là
gì?
Bị dồn vào thế nửa đùa nửa thực, và bàn tay tướng Hinh mân mê
vết thẹo khâu trên bụng Lệ (dấu tích một lấn giải phẫu v ì sanh khó)
làm cho nàng nhột nhạt, nên dù bực tức cũng phải đấu dịu, g ượng
cười. Nghĩ rằng mình đã xô đẩy vị tướng lãnh có thể là một dịch thủ
lợi hại vào tình trạng nghiêng ngả tách rời khỏi hàng ngũ đối phương
và sắp mắc kế "điệu hổ ly sơn". Lệ phát động tiếp chiến thuật sở
trường của mình. Nhất là nàng còn đang muốn được tận hưởng lạc
thú mà chồng nàng đã không làm thoã mãn nổi. Cuộc tấn công đợt
thứ hai này có hiệu lực mãnh liệt thu hút tướng Hinh vào trong mê
hồn trận của người đàn bà hoả diệm sơn có lắm xảo thuật. Cả con
người của Hinh trở thành một thứ âm binh đa tình trước bà phù thuỷ
ái ân.
Tiếng súng nổ giòn lẫn tiếng lựu đạn vang dội trong trận tấn công
cứ điểm cuối cùng trong thành phố của Bình Xuyên ở miệt Chợ Lớn
vẳng đến như một điệu nhạc hỗn loạn, giục gi ã Lệ và tướng Hinh
giữa giấc trưa nồng.

Tướng Hinh có cảm giác như bị thu hút vào miệng núi lửa đang sôi
sục bị Lệ dồn dập nhận ch ìm, xoáy mạnh cả người chàng vào tận
đáy lòng biển sâu cuộn sóng.
Đang lúc Lệ lôi cuốn tướng Hinh, một phái đoàn gọi là Uỷ ban
nhân dân hoà giải của "Mặt trận thống nhất to àn lực quốc gia" với
các đại diện Hoà Hảo, Cao Đài, Bình Xuyên đến dinh Gia Long gặp
Thủ tướng Ngô Đình Diệm. Cuộc hội kiến diễn ra trong một không
khí nặng nề, Diệm lầm lỳ thờ ơ vì tự tin đang nắm phấn thắng, muốn
kéo dài cuộc thương thuyết để dồn đối phương vào thế bí, giữ vẻ
mặt nghiêm lạnh nói:
- Tôi không công nhận các ông là đại diện có thẩm quyền của các
giáo phái, đoàn thể võ trang muốn nói chuyện với tôi. Tôi y êu cầu các
lãnh tụ đích thân đến gặp tôi, mới có thể b àn đến việc thương thuyết
được.
Tướng Lâm Thành Nguyên (Hoà Hảo, Long Xuyên) cầm đầu phái
đoàn, các đại diện Bảy Viễn, Năm Lửa, Ba Cụt, Phạm Công Tắc đều
im lặng nhìn nhau, ngỡ ngàng đứng lên. Diệm kiêu kỳ quay vào,
không chào tiễn. Phái đoàn hoà giải uất hận bước ra khỏi dinh Gia
Long. Cố vấn Ngô Đình Nhu đọc bản kiến nghị có tính cá ch tối hậu
thư của "Uỷ ban Nhân dân ho à giải" vừa trao tay cho Diệm buộc
trong năm hôm phải cải tổ toàn diện nội các họ Ngô, để thay thế v ào
nội các mới với sự thoả thuận của Mặt trận thống nhất to àn lực quốc
gia, thấy có tên thiếu tướng Trịnh Minh Thế, cau mày bảo anh:
- Thằng Thế nó vừa về hợp tác với m ình, mà lại sanh tâm muốn đi
hai hàng, gia nhập tổ chức của đối phương, như vậy không thể nào
để nó lại được, nhất là nó đang có uy tín và binh l ực dưới tay. Phải
trừ khử nó đi, bất cứ bằng cách n ào có thể che mắt được bên ngoài.

Càng sớm càng hay, kẻo rồi "dưỡng hổ di hoạ", anh hiểu không?
Diệm gật gù tán thành luôn kế hoạch của người em cố vấn nêu ra,
cho điện thoại triệu ngay tướng Thế vào dinh, phái cấp tốc đi thị sát
mặt trận cầu Tân Thuận với mấy s ĩ quan hộ vệ của Phủ Thủ t ướng,
đến nơi tiểu đoàn lực lượng Cao Đài liên minh đang bố trí chân đầu
tàn quân Bình Xuyên rút lui.
Tướng Thế vâng lệnh ra đi, dừng xe lại ở cầu Tân Thuận, có mấy
chiếc xe thiết giáp án ngữ, đi bộ qua b ên kia bờ Kinh Đôi. Từ trên
cầu nhìn xuống phía cầu Hàn yên tĩnh trong gió chiều lên, nhấp nhô
những bóng dáng quân nhân của m ình dàn trận dọc theo bờ sông,
tướng Thế vừa bước lên dốc cầu với mấy sĩ quan của Diệm theo
sau, bỗng đâu một viên đạn lẻ loi từ phía bên lưng bay đến trúng
ngay màng tang xuyên qua óc tr ổ ra trước. Vị tướng lãnh 34 tuổi ngã
vật xuống chết liền không kịp nhận ra kẻ đ ã cố tình bắn lén mình.
Cùng vừa lúc tướng Thế ngã xuống ở đầu cầu ngoại ô phía Đông
Sài Gòn, tại phòng tướng Hinh, Lệ choàng tỉnh dậy sau một hồi lịm đi
trong ngất ngây, mở mắt nhưng không thấy người tình bên mình.
Nàng đờ đẫn nằm lắng nghe tiếng n ước tuôn ở phòng tắm, đưa
mắt nhìn qua cửa kính, thấy những ngọn lá ho àng lan phấp phới
trong nắng chiều gió lên rì rào.
Lệ nghĩ đến chiến thắng sắp mang lại địa vị lớn lao cho anh em
chồng nàng, tức là ở trong tay nàng, nhờ nàng đã khéo lôi cuốn
tướng Hinh ra ngoài vòng chiến làm nghiêng hẳn ưu thế về phía họ
Ngô.
Nàng sực nhớ đến người tình luyến ái nhất gần đây. Đại tá Đôn có
lẽ giờ này đang chỉ huy đánh bật lực lượng Bình Xuyên ra khỏi đô
thành mà tối hôm qua, nàng đã có ân ái tỉ tê thúc giục nên thừa dịp

tốt này nhảy lên chức tướng (có nàng ủng hộ bên trong) để còn
nhiều dịp dan díu với nàng.

Tưởng đến những ngày mai lừng lẫy của một người đàn bà chiếm
giữ một ảnh hưởng mạnh mẽ trong gia đ ình thống trị cả một quốc
gia, Lệ mơ màng nhìn gió thổi đầu ngọn cây hoàng lan.

Tiếng điện thoại reo ở đầu đi -văng làm Lệ choàng tỉnh, với tay nhấc
ống máy trắng lên nghe. Từ đầu dây nói kia tiếng người đàn ông xứ
Huế nói trại giọng Sài Gòn:
- A lô, trung tướng Nguyễn có nhà không? Tôi là đại uý Phan Xuân
muốn nói chuyện khẩn với trung t ướng. Xin thưa lại giùm là cần lắm,
mời trung tướng ngay cho. Dạ, tôi đợi đây.
- Có điện thoại gấp đây, ông Hinh ơi!
Lệ vừa lên tiếng gọi thì đã thấy tướng Hinh từ phòng tắm bước ra,
chiếc khăn bông lớn khoác tr ên người ở trần, đi vội lại cầm lấy ống
dây nói:
- A lô, tướng Hinh nghe đây! Đại uý Xuân hả? Có việc chi cần đó?
Sao, Tổng hành dinh Bình Xuyên bị chiếm rồi hả? Đang họp đợi tôi
à? Được rồi, tôi đi ngay. Trong năm phút nữa có tôi.
Lệ nghe được tin phe mình đã chiếm được doanh trại Bình Xuyên,
mừng rỡ nói với tướng Hinh vừa đặt ống điện thoại xuống:
- Đó toa thấy chưa? Toa phải cám ơn moa đã can toa kịp thời đấy
nhé?
Hinh lạnh lùng đáp:
- Thôi, toa sửa soạn mà về. Moa phải đi đây.
Không đợi cho Hinh phải giục, Lệ với lấy quần áo chạy v ào phòng

tắm, với ý nghĩ đầu tiên đến trong trí nàng lúc đó, đang hân hoan là
sẽ gặp đại tá Đôn, người đã lãnh trọng trách đánh bật Bình Xuyên ra
khỏi châu thành Sài Gòn - Chợ Lớn.
Buổi chiều, Sài Gòn đã im tiếng súng, tướng Hinh phóng mô-tô
vào Bộ Tổng tham mưu, trong khi Lệ lái xe Mercedes chạy chầm
chậm như đi dạo mát hướng về đinh Gia Long. Lệ sung s ướng kiêu
hãnh nghĩ đến chiến thắng của nàng đã góp sức tạo nên, lòng rộn rã
tưởng đến cuộc gặp gỡ tối nay với ng ười tình đại tá mà Lệ sắp đề
nghị cho vinh thăng lên thiếu tướng.
Lệ nhấn mạnh ga cho xe vọt mạnh l ên, qua đèn đỏ ở ngã tư gần dinh
Thủ tướng.

Chương 2.
RỪNG SÁC TỬ LỘ
Chiến cuộc tiếp diễn ở phía Đông bắc S ài Gòn, dọc từ sông Sài
Gòn đến Vũng Tàu. Bảy Viễn cùng các thủ hạ thân tín chỉ huy cuộc
cầm cự, kiểm lại số tàn quân chỉ còn lối một nghìn năm trăm người,
với những vũ khí nhẹ, và một tinh thần hoang mang cực độ.
Hôm qua chạy đến núi Thị Vải, tinh s ương sáng nay băng sình, đạp
bần đi sâu vào. Rừng Sác, thủ lãnh Bình Xuyên như một ác thú bị
săn đuổi, thấy nhiều bộ hạ biến mất tr ên đường bại tẩu, không giấu
được vẻ lo âu, e ngại sự phản trắc chung quanh, có thể sát hại hay
bắt mình nạp cho đối phương để lãnh thưởng. Vẻ mặt lầm lỳ của tay

anh chị trùm sòng bạc và nhà chứa nhuộm đầy sát khí miệng không
ngớt chửi thề, khẩu súng ru-lô mạ kền đeo một bên lưng (tặng vật
của Quốc trưởng khi Bảy Viễn được Pháp phong chức thiếu t ướng),
sẵn sàng nhả đạn vào bất cứ ai nói đến tiếng về đầu họ Ngô. Bảy
Viễn đã hạ ngay Sáu Tình ở bìa Rừng Sác, vì đàn em nhớ vợ con ở
lại Sài Gòn đã ngỏ ý muốn quay về. Lãnh tụ Bình Xuyên không tin ở
đám quân sư chính trị, để họ đi tách riêng một phía và chỉ đi cùng Lại
Hữu Tài, cố vấn chính trị Bình Xuyên, đại diện của Phòng Nhì quân
đội Pháp và anh ruột Tài là Tư Sang, nguyên Tổng Giám đốc Công
an Sài Gòn - Chợ Lớn. Một trung đội cảm tử đ ã thế "sống chết với
anh Bảy" theo hộ tống bộ ba đầu não Bình Xuyên và khiêng vác b ốn
bao chất đầy giấy bạc cùng hai ba lô vàng, kim cương và c ủa cải quý
giá của Bảy Viễn đã chạy được.
Trong cảnh thất thế, biết mình đã bị quân Pháp bỏ rơi, hàng ngũ tan
rã thưa thớt dần, không có dân chúng ủng h ộ, Bảy Viễn cố giữ cho
chung quanh khỏi chán nản rút im, đồng thời cũng tự dối tinh thần bại
vong của mình nữa, gượng gạo kêu gọi em út "đánh tới cùng" cho
mình là "cọp đã về rừng, phe họ Ngô phải chặt hết cây Rừng Sác
mới tìm ra thủ lãnh Bình Xuyên".
Ngày 20-9 năm 1955, năm tiểu đoàn bộ binh phối hợp với hai tiểu
đoàn nhảy dù và một sư đoàn thuỷ quân lục chiến mở cuộc tấn công
bao vây mấy mặt khu Rừng Sác. Đồng thời máy bay l ượn rải truyền
đơn kêu gọi binh sĩ và những kẻ theo Bình Xuyên về hàng.
Tại một túp lều giữa khu Rừng Sác, mấy cố vấn chính trị của Bảy
Viễn đã bất đắc dĩ theo tướng Bình Xuyên, nhận thấy tình thế tuyệt
vọng, bàn tính tìm lối thoát. Hồ Hữu Tường là nhà văn hoá bấy lâu
làm chính trị, theo phe Bảy Viễn vào giờ phút chót, vì tính lầm nước

cờ là Pháp không bỏ rơi xứ này nhường lại cho Mỹ, và muốn thừa cơ
hội lợi dụng thế Bình Xuyên được mưu đồ, rồi miễn cưỡng phải chạy
theo đám quân dao búa b ại tẩu ngao ngán nhìn con nước rừng đục
ngầu phô gốc cây bần, cây đ ước ở lạch sình trước mắt, buồn bã
quay sang nói với Trần Văn Ân. Cố vấn chính trị b ên ngoài của Bảy
Viễn đang ngồi bó gối nhai mấy con cá l òng tong đuôi dài bò lên rễ
cây, sát mặt bùn.
- Chúng mình đi vào tử lộ mất rồi! Tưởng lấy thế bá đạo để chuyển
thành vương đạo tung hoành một phen, không ngờ Ba Lê lại đi đôi
một chính sách chung với Hoa Thịnh Đốn m à ủng hộ triệt để lá bài
Ngô Đình Diệm, khiến người Pháp ở Sài Gòn phải bóp bụng bỏ rơi
Bình Xuyên, như vậy mình mắc phải cảnh Hoa Dung tiểu lộ, chết cửa
tứ rồi!
Ngừng lại một lúc, Hồ Hữu T ường bỗng đứng lên, với điệu bộ và
giọng nói sôi nổi như độ nào diễn thuyết lôi cuốn quần chúng, đóng
vai thuyết trình viên để thuyết phục chung quanh:
- Sở dĩ đến hôm nay tôi mới l ên tiếng, vì sợ làm mất tinh thần anh
em, và không khỏi mang tiếng là chủ bại, song tình thế đã dồn dập
bất ngờ tới một độ quá mức; nếu tôi không nói ra, sau n ày anh em sẽ
buộc tội cho là biết mà không nói, cho nên bất đắc dĩ lúc này, trong
cảnh tiến thoái lưỡng nan, tôi tự thấy có bổn phận tr ình bày tất cả sự
thật đã xảy ra, để tuỳ anh Bảy và anh em định liệu, rút lấy một kết
luận để đối phó với tình thế hiện thời.
Một đại uý Bình Xuyên, phụ trách lò heo Chánh Hưng, Tư Cóc, vốn
không thích diễn thuyết, nghe những lời r ào đón dài dòng của Hồ
Hữu Tường lớn tiếng nói:
- Đ. m, nói gì thì nói phứt đi cho rồi cứ vòng vo Tam quốc mãi!

Đương rầu thúi ruột đây!
Hồ Hữu Tường vờ như không nghe thấy và nhằm thuyết phục các
thuộc hạ thuộc thành phần trí thức của Bảy Viễn, b ình tĩnh đưa ra
những sự việc và tin tức ghi chép trong một cuốn sổ tay để làm hậu
thuẫn cho luận cứ của mình:
- Trước hết, tôi xin trình bày việc Pháp sang tay lại xứ n ày cho Mỹ.
Pháp phải trút gánh nặng cho Mỹ vì thực dân Pháp không còn đủ
sức theo đuổi nữa.
"Tướng Navarre, nguyên Tổng tư lệnh ở Đông Dương đã từng chua
cay với người Mỹ trong thời kỳ họ chỉ mới giữ vai tr ò cố vấn bên
cạnh Bộ chỉ huy Pháp, ng ười đầu tiên lên tiếng nói thẳng với Ba Lê
rằng ông ta càng ngày càng có cảm tưởng kẻ chỉ huy thực sự ở
Đông Dương là phái bộ Mỹ. Người Mỹ mỗi ngày một lấn bước người
Pháp, qua sự trung gian của tướng O Daniel". Đó là sự tiết lộ mới
đây của tướng Navarre khi tình cờ biết được những sự cam kết của
Bộ Ngoại giao Pháp với Mỹ.
"Kế đến tướng Ely hiện thời thay thế t ướng Navarra làm Tổng tư lệnh
quân đội viễn chinh Pháp, vừa đ ã tuyên bố rõ với Pháp tấn xã là mặc
dù ký kết hiệp ước Genève với chính phủ Hồ Chí Minh, Pháp chỉ
nhìn nhận có một chính phủ hợp pháp tr ên toàn cõi Việt Nam là
chính phủ Diệm. Sự nhượng bộ chính trị ấy đi liền với việc Pháp ký
tên vào Hiệp ước Liên minh phòng thủ Đông Nam Á. Rồi một phái
đoàn cao cấp của Pháp sang Hoa Thịnh Đốn để b àn với Mỹ chính
sách chung của hai nước đối với miền Nam Việt Nam. Chính Tổng
trưởng Bộ quốc gia liên kết Guy La Chambre mới đây đích thân qua
Sài Gòn để báo cho Diệm và các nhà hữu trách Pháp hay về những
quyết định ở Hoa Thịnh Đốn. Pháp đ ã chấp nhận nguyên tắc triệt hồi

quân đội viễn chinh và trao lại những trách nhiệm chính trị c ùng quân
sự cho Mỹ".

Như vậy, thoả hiệp tối cao giữa Pháp v à Mỹ, qua các hiệp ước ký kết
giữa Ba Lê và Hoa Thịnh Đốn đã đảm bảo vững vàng cho địa vị của
Diệm. Hôm rồi, tướng Collins, đặc phái viên của Eisenhower mang
một bức thư riêng của Tổng thống Mỹ gởi cho Diệm đến S ài Gòn
tuyên bố rằng ông qua đây để đảm bảo sự ủng hộ tới c ùng cho chính
phủ Diệm, và chỉ cho một mình Diệm thôi.
Tiếp đó là tướng Nguyễn Văn Hinh bị cắt chức, do thông báo của văn
phòng Quốc trưởng Bảo Đại, rồi tướng Ely ký hiệp ước với tướng
Collins xác nhận việc Pháp từ bỏ vai trò quân sự ở Việt Nam.
Trong khi ấy, đài VOA phát lời tuyên bố của chính phủ Eisenhower
nói rằng nếu Mỹ không hành động cương quyết để ủng hộ Diệm, Mỹ
sẽ mất cả Đông Dương.
Căn cứ vào những việc tôi vừa kể lại đó, theo tin tức của các đ ài
ngoại quốc BBC, VOA, Úc Đại Lợi, tôi đ ã nghe được và ghi lại thì
Pháp đã nhường trọn cả miền Nam về tay Mỹ rỗi, nghĩa l à Diệm
đang giữ ưu thế tuyệt đối.
Những sự thật tuôn ra từ miệng Hồ Hữu T ường như những thùng
nước đá dội thẳng xuống lưng mọi người khiến cả Bộ tham mưu của
Bảy Viễn đều thấy toát mồ hôi lạnh, im lặng nh ìn nhau lo sợ.
Một giọng phản đối bỗng vang l ên:
- Đ. m, thây kệ tụi nó có công ký với nhau, m ình cứ đánh tới cùng.
Chết bỏ!
Nguyễn Đình công tử, quân sư xa lông của Bảy Viễn gượng hỏi:
- Vậy còn Đức Quốc trưởng Bảo Đại?

Hồ Hữu Tường trả lời bình thản đến lạnh lùng:
- Anh, Pháp và Mỹ vừa họp hội nghị ở Ba L ê, đài BBC cho hay bản
thông cáo chung kết luận rằng: Pháp chấp nhận chủ tr ương của Mỹ,
nghĩa là ủng hộ Diệm vô điều kiện v à bỏ rơi Bảo Đại. Ở Sài Gòn, ba
ông tướng Việt trước đây theo Pháp có quốc tịch Pháp đ ã nghe theo
Diệm đánh điện cho Bảo Đại tuy ên bố là chỉ nhìn nhận có Diệm. Rồi
sau đó Diệm vừa tổ chức một Hội đồng Cách mạng truất phế Quốc
trưởng Bảo Đại.

Ngoài ra, tướng Ely sang Hoa Thịnh Đốn trở về đến Cannes thông
báo cho Bảo Đại hay ý định của chính phủ P háp bỏ rơi ngài. Bởi
quyền lợi kinh tế ở miền Nam, Pháp buộc cả Bộ T ư lệnh Pháp tại Sài
Gòn phải trao lại quyền chỉ huy huấn luyện binh sĩ Việt Nam cho Mỹ,
bỏ mặc cho phe Diệm đốt bỏ những ph ù hiệu quân đội Pháp để thay
thế vào những phù hiệu Mỹ, đồng thời công kích lăng nhục Bộ Tư
lệnh Pháp ở Việt Nam, khiến cho t ướng Ely chịu hết nổi phải đ òi từ
chức.
Mỹ chẳng những ép buộc đ ược Pháp phải ủng hộ Diệm triệt để, m à
còn phá luôn cả phái bộ Sainteny ở Hà Nội, và Pháp cũng chịu nghe
theo Mỹ bỏ luôn những hoạt động kinh tế và văn hoá Pháp tại Bắc
Việt.
Đại uý Tư Cóc không hiểu được tính cách nghiêm trọng qua nhận
định của Hồ Hữu Tường, thấy nóng mắt trước lối trình bày dài dòng
của "mưu sĩ mới của anh Bảy", ngắt ngang:
- Đ.m, muốn gì thì nói đại ra cho rồi, cứ diễn thuyết lôi thôi hoài, nghe
không vô. Thiệt rầu mấy cha mưu sĩ quá!
Chỉ huy quân sự Bình Xuyên, nguyên Giám đốc Công an Sài Gòn

Chợ Lớn, Tư Sang quắc mắt nhìn Tư Cóc, mắng đàn em:
- Tư im đi mấy, nói bậy hoài. Đ.m phải kỷ luật chớ, mấy còn phá
ngang, tao "khía" mầy à? Đ.m?.
Hồ Hữu Tường không chú trọng đến sự c àu nhằn, gấu ó giữa mấy sĩ
quan Bình Xuyên, hướng về dám cử toạ đang lo âu chờ đợi, nói tiếp:
- Như tôi vừa trình bày và dẫn chứng, tình hình chính trị đã tiến triển
bất lợi cho cuộc chiến đấu của chúng ta, còn tình hình quân s ự của
"Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia" chống lại Diệm, thực trạng
hiện giờ ra sao? Mỹ đã tung ra nhiều đô-la mua chuộc một số tướng
chỉ huy các giáo phái về theo phe Diệm: ở miền Tây, quân của t ướng
Năm Lửa án binh bất động, các tướng Nguyễn Giác Ngộ và Lâm
Thành Nguyên cũng theo nhau im hơi lặng tiếng. Chỉ còn một mình
tướng Ba Cụt hoạt động quấy rối. Ở miền Đông, h àng ngũ Cao Đài
chia rẽ nội bộ, tướng Nguyễn Thành Phương theo Diệm ngay từ lúc
đầu rồi đến tướng Trịnh Minh Thế cũng đem quân về theo, để bị anh
em Diệm ám hại, chỉ còn hộ pháp Phạm Công Tắc và tướng Lê Văn
Tất với mấy trăm quân đã rút qua bên kia biên gi ới Cao Miên.
Như vậy, trên chiến trường, chỉ còn có binh sĩ Bình Xuyên đương
đầu với phe Diệm. Kiểm điểm l ại lực lượng, bên ta đã khuyết mất
20.000 quân của tướng Năm Lửa, 5.000 của t ướng Lâm Thành
Nguyên, 2.000 của tướng Nguyễn Giác Ngộ và 25.000 của tướng
Nguyễn Thành Phương và Trịnh Minh Thế. Dù đó chỉ là những số
quân trên giấy tờ và thực tế không quen chiến đấu, song chúng ta
thiệt mất hậu thuẫn để quấy phá ở các n ơi, mở thêm mặt trận, buộc
phe Diệm phải phân tán lực lượng đối phó chớ không tập trung đ ược
để đánh vào một chỗ.
Về lực lượng bạn có thể tiếp tay với chúng ta để xoay đổi lại thế cờ

thì không hy vọng gì nữa: tướng Nguyễn Văn Hinh bị văn ph òng
Quốc trưởng ra thông báo cất chức rồi, t ướng Nguyễn Văn Vỹ được
Bảo Đại cử làm Tư lệnh Quân đội quốc gia đ ã bị Diệm gạt đi, những
tướng tá thân Pháp đều bó tay, v à cả đến Pháp cũng hết mong lật
được Diệm vì Mỹ nhất quyết ngăn cản. C òn Quốc trưởng Bảo Đại ở
bên Pháp lúc này thì không còn v ấn đề nữa.
Hồ Hữu Tường ngừng lại, nhìn qua mọi người trong im lặng nặng nề
điểm tiếng chim vịt kêu chiều giữa khu rừng bần, thong thả kết luận:
- Thưa toàn thể anh em, trước tình hình vô cùng khó kh ăn đó, tôi
thấy chỉ còn có một giải pháp là điều đình, hưu chiến với Diệm.
Mọi người nhìn nhau và sự im lặng như có ý nghĩa là tán thành.
Không thấy ai phản đối, Hồ Hữu T ường nói luôn:
- Bây giờ chúng ta cần cử người đóng vai sứ giả hoà bình đi về Sài
Gòn gặp đối phương.
Không ai muốn tranh lấy công việc hiểm ngh èo này. Cố vấn chính trị
Lại Hữu Tài đề nghị:
- Anh Hữu Tường đã có sáng kiến thì để anh đóng vai sứ giả luôn.
Hồ Hữu Tường nhìn Trần Văn Ân, cựu Bộ trưởng, đại diện ngoại
giao của Bảy Viễn:
- Tôi tình nguyện đóng vai du thuyết, chỉ cần th êm một người nữa,
theo tôi thấy, anh Trần Văn Ân xứng đáng đại diện chính thức cho
anh Bảy để làm trường đoàn, có đủ danh chính ngôn thuận m à điều
đình.
Sau đó, Hồ Hữu Tường và Trần Văn Ân được liên lạc đưa đi gặp
Bảy Viễn nhận sự đồng ý của thủ l ãnh Bình Xuyên và bàn tính các
điều kiện thương thuyết.
Sáng hôm sau, một chiếc ca nô nhỏ cắm cờ trắng chở hai đại diện

Bình Xuyên lướt qua các con lạch Rừng Sác, ra sông Bassac nhắm
hướng Sài Gòn. Hồ Hữu Tường kéo cổ áo lên trước làn gió lạnh ẩm
ướt trên sông âm thầm nói với Trần Văn Ân đang co ro buồn b ã:
- Ngờ đâu ngày nay anh em mình sa cơ bị kẹt giữa vòng vây bá đạo:
Bình Xuyên muốn khoác áo anh hùng nghĩa hiệp Lương Sơn Bạc
song không giấu được cái đuôi thảo khấu; anh em họ Ngô th ì mượn
danh nghĩa quốc gia dân tộc nhưng không che được cái cốt phong
kiến độc tài, nên đều không có hậu thuẫn dân chúng, c òn ngoài kia
thì Cộng sản đảng trị, trí thức lúc n ày chỉ đóng vai tri kỷ gượng.
Trần Văn Ân ngó theo làn nước rẽ sóng ca-nô lướt đi, trả lời giọng lo
lắng:.
- Có tri kỷ gượng với anh em họ Ngô cũng khó l àm. Tôi biết họ rất đa
nghi và hẹp hòi, thù dai. Lại có nhiều mặc cảm với những ai có thế
hơn họ. Tôi lo chuyến đi này khó thành. Mà điều đình không xong,
chúng mình cũng dễ bị lôi thôi, vì họ dám bắt sứ lắm. Chúng m ình
gặp phải thế liều thì cũng đành liều vậy thôi.
Rồi như để đánh tan nỗi lo ngại đang đ è nặng lên lòng mình, Trần
Văn Ân cất cao tiếng ngâm:
- Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế, t hế thời phải thế.
Lời thơ cổ và giá lạnh trên sông Sài Gòn khiến Hồ Hữu Tường bỗng
liên tưởng đến cảnh tráng sĩ Kinh Kha v à Tần Vũ Dương qua sông
Dịch ngày xưa. Cảnh huống "tráng sĩ một đi không trở về", Hồ Hữu
Tường, Trần Văn Ân không ngờ th ành ra sự thật: anh em họ Ngô
không nhìn nhận vai trò sứ giả thương thuyết mà cũng không dung
cho hai nhà văn hoá bị sa lầy chính trị quy thuận (theo lời k êu gọi của
chính quyền họ Ngô) và bắt giữ Hồ Hữu Tường cùng Trần Văn Ân
như hai kẻ trọng tội nguy hiểm để kết án tử hình.

Trần Văn Ân linh cảm cuộc đi sứ lần n ày đầy khó khăn, nhục nhã, và
không khỏi nghĩ đến chuyến du thuyết th ành công mới đây, trước
ngày xảy ra chiến cuộc: Ân đại diện ngoại giao cho B ình Xuyên cùng
với cố vấn chính trị Lại Hữu T ài đi Pháp gặp Quốc trưởng, đã trở về
với một sắc lệnh đề cử L ê Văn Viễn làm Thủ tướng, lập một Nội các
liên hiệp với các đại biểu giáo phái để thay thế chính phủ Ngô Đ ình
Diệm. Nhưng không thực hiện được vì đó chỉ là ý định của vị cựu
hoàng đã không được cả Ba Lê và Hoa Thịnh Đốn chấp thuận.
Rồi thời cuộc dồn dập biến chuyển xô đẩy Trần Văn Ân giờ đây phải
bắt buộc đóng vai sứ giả trong một cuộc điều đ ình chênh lệch, giữa
lúc đối phương đang hoàn toàn th ắng thế.
Nhìn thấy chiếc tàu tuần tiễu của đối phương bố trí đầy súng chĩa về
phía mình đang rẽ sóng tiến tới, Trần Văn Ân ngồi cạnh Hồ Hữu
Tường bỗng tự thấy mình như cành cây vật vờ trên dòng sông Sài
Gòn đục ngầu chảy mạnh, buông trôi cho số phận đẩy đ ưa.
***
Tại dinh Gia Long, tiếng điện thoạ i ở văn phòng cố vấn reo lên, Ngô
Đình Nhu nhấc ống nói nghe một hồi rồi lạnh l ùng ra lệnh:
- Họ xưng là đại diện của Bình Xuyên muốn điều đình hả? Không có
điều đình gì với họ. Bắt cả hai đưa về Sài Gòn giam lại. Sao? Họ xin
quy thuận, theo lời kêu gọi trong tuyền đơn của chánh phủ à? Không
thương thuyết được rồi mới hàng, cứ bắt giữ lại, coi như giặc cướp
bị ta bắt, chớ không đối xử nh ư tù binh hay hàng binh. Ph ải trị bọn
chúng nó mới được? Hai người xưng tên là Trần Văn Ân và Hồ Hữu
Tường nói từng quen biết chúng tôi? Họ phản đối l à ta bắt sứ giả hoà
bình à? Mặc kệ! Bảo các cấp cứ theo lệnh của tôi phải quyết liệt với
đối phương. Ta mạnh thế, không cần nhân nh ượng tử tế chi cả!

Nhu bỏ ống điện thoại xuống, rút một điếu thuốc "Con m èo" tẩm á
phiện trong chiếc hộp lớn để trên bàn, đốt diêm, rồi quay bảo người
lính cận vệ đang ngồi ở góc ph òng đi lấy cà phê.
Cửa phòng bỗng mở, Lệ hiện ra lộng lẫy t ươi cười, đi lại phía chồng,
ngồi lên thành ghế, cúi sát mặt Nhu âu yếm nói bằng tiếng Pháp nh ư
thói quen thường ngày:
- Chúng mình đã chiến thắng bước đầu. Anh sẽ là hoàng đế của em.
Mộng trở thành Đệ nhất phu nhân của Lệ bắt đầu th ành sự thật,
nàng nhìn thẳng vào mắt chồng, hồi tưởng đến độ nào mới về làm
dâu họ Ngô.
Cả một quãng đời đã qua như một cuộn phim quay ngược lại trong
trí óc mơ màng của Lệ.

Chương 3
ĐẠI GIA ĐÌNH PHONG KIẾN

Huế, mười năm về trước.
Một buổi trưa hè. Dưới gốc hoàng lan, khu vườn rộng xanh um cây lá
của tư dinh cụ Thượng Ngô. Ở Phú Cam, tr ên bờ sông Bến Ngự,
một thiếu phụ lối hai mươi tuổi đang nằm trên thảm cỏ, hai mắt lim
dim nhìn lên bầu trời xanh thẫm qua những bóng lá chập chờn.
Ấn tượng ghi sâu trong tâm trí Lệ qua bao nhiêu năm tháng không
nhoà, đã xúc động mạnh mẽ bản năng tình dục, ấp ủ tận đáy tiềm
thức, kích thích nàng sớm nghĩ đến tình ái, ảnh hưởng chi phối cả
quan niệm yêu đương của Lệ. Những hình ảnh về mẹ nàng. Những
hình ảnh ác liệt bám chặt vào đầu óc còn thơ dại của Lệ, thỉnh
thoảng lại hiện ra xoắn cuộn lấy rung cảm nồng nhiệt của ng ười con
gái phát tiết trước tuổi dậy thì.
Bấy giờ Lệ chỉ mới mười một tuổi, cha nàng đang ở Sài Gòn mở văn

phòng luật sư dưới lầu biệt thự trên đường Mac Mahon. Vào một
buổi xế trưa - buổi trưa ám ảnh Lệ từ đấy, biết bao nhi êu biến cố xảy
ra trong đời Lệ vào những buổi trưa - một trưa nắng cháy miền Nam,
trong khi ông Trần Văn Chương bận cãi ở phiên toà Đại hình, Lệ lúi
húi nghịch các thứ ở trên bàn trang điểm trên phòng mẹ. Bà Trạng từ
buồng tắm bên cạnh bước vào. Lệ sợ bị mẹ bắt gặp, vội lẩn nấp v ào
sau tấm màn cửa, thập thò lén nhìn ra.
Bà Trạng khoác chiếc áo tắm sặc sỡ di đến gi ường nằm ngả ra để lồ
lộ cả người trên tấm áo khoác mở toang. Lệ thấy mẹ mệt mỏi nằm
thiếp đi trong không khí trưa nồng, dưới mấy cây quạt trần quay tít
không xua nổi sức nóng.
Bỗng có tiếng gõ nhẹ ở cửa buồng, rồi một nửa tr ên người đàn ông
ló đầu ra. Lệ nấp trong bóng tối cánh m àn nhận ra ngay là ông Le
Beau, luật sư Pháp thường vẫn đến nhà, bạn của cha nàng, vừa mới
mang một bó hoa lớn tặng mẹ n àng trong lễ sinh nhật hôm kia.
Lệ nhìn ngay về phía giường, thấy mẹ vẫn nằm yên trong dáng điệu
loã lồ, có vẻ đang ngủ thiếp. Cả cái đầu luật s ư Le Beau lọt vào
khoảng cửa buồng hé mở, ngẩn ng ơ lặng ngắm người vợ bạn, rồi
lặng lẽ đi vào khép kín cửa sau lưng.
Lệ toan kêu lên vì bản năng bảo vệ cho mẹ tr ước một người đàn ông
không phải là cha mình đang tiến lại giường ngủ của mẹ đang nằm,
nhưng hồi hộp sợ hãi chặn ngang họng, Lệ cảm thấy nghẹt thở sau
tấm màn, và lại sợ bị bắt gặp, nên cứ im thin thít lén nhìn.
Luật sư Le Beau nhè nhẹ bước đến phía dưới chân mẹ Lệ, đôi mắt
sáng rực bốc lửa, nhìn như muốn nuốt chửng cả đối tượng trước
mặt, chỉ thều thào thốt ra mấy tiếng:
- Chồng toa đang còn bận ở toà?

Lệ không khỏi ngạc nhiên thấy mẹ chẳng có một phản ứng g ì chống
cự lại, mà ngoan ngoãn đón chờ những vồ vập của người Pháp, bạn
chồng bà.
Hoạt cảnh ái ân của bà mẹ ngoại tình với luật sư người Pháp phô
diễn bất ngờ trước mắt, in sâu vào ký ức, đảo lộn cả tình cảm thơ dại
của Lệ, ngấm ngầm ác liệt nh ư ung nhọt lẩn lút trong tiềm thức cô gái
lên mười, nhiễm độc những tế b ào rung cảm bén nhạy ở người Lệ.
Những hình ảnh trong buổi trưa hè ở biệt thự đường Testard Sài
Gòn theo đuổi mãi Lệ cho đến lúc cha nàng chuyển văn phòng trạng
sư trở ra Hà Nội, sau khi thất chức Phó chủ tịch Hội đồng kinh tế v à
Lý tài Đông Dương. Cuộc phiêu lưu tình ái của bà Trạng Trần Văn
Chương là một cơ hội cho đối phương tranh cử đem ra xuyên tạc
chế giễu người chồng mọc sừng, thêu dệt nên dư luận bôi nhọ ông
Chương. Trong xã hội tự cho là trưởng giả thượng lưu của Sài Gòn
trước đây 30 năm, không thiếu g ì những kẻ hãnh tiến, tủ sắt đầy bạc
và đầu óc rỗng, đâm ra ganh tị với vợ chồng ông Trạng Trần; nhất l à
bà Trạng vừa đẹp vừa trí thức, đúng l à mẫu mực của một người đàn
bà thời trang. Hơn nữa bà lại thuộc một gia đình vọng tộc đất Thần
Kinh.
Chung quanh chỉ còn chĩa những mũi dùi ganh tị vào điểm yếu tình
cảm của ông Chương, và những miệng lưỡi độc ác không ngần ngại
tiên đoán đến cả việc tan rã của gia đình luật sư, con vị Tổng đốc
Bắc Hà với bà vợ ngoại tình, con gái cụ Đông Các nguyên Thượng
thư Bộ học chốn đế đô.
Lệ nhớ mang máng rằng cha n àng trở về Hà Nội là để tránh cái
không khí lố bịch khó chịu chung quanh do mẹ n àng gây nên.
Lệ lớn lên qua lớp sóng ngầm tình dục khích động thời niên thiếu,

kích thích cơ thể sớm phát triển và tâm trí sớm mơ màng yêu đương,
bên cạnh bà mẹ đa tình và người chị ruột sôi nổi. Hoàn cảnh đua đòi
tự do mới sống cùng bản chất nồng nhiệt yêu chuộng xa hoa, tạo cho
Lệ thành một cô gái cực kỳ tân thời, khi êu khích, kiêu kỳ.
Trước khi biết đến tình yêu, Lệ đã biết qua tình dục trong những
cuốn sách Pháp dạy vỡ lòng ân ái mà nàng vẫn rút ở đầu giường ra
đọc mỗi đêm trước khi đi ngủ. Cũng như chị, học vấn của Lệ chỉ giới
hạn trong việc nói và đọc rành tiếng Pháp để giao thiệp nh ư mẹ nàng
và ngoài ra học thêm đàn dương cầm, học múa với nữ giáo s ư
Parmentier theo đúng thời thượng của một tiểu thư con nhà quý phái
bấy giờ ở Hà Nội Lệ giao du với các bạn trai không e d è như thói
thường các cô gái đương thời, một phần lớn do không khí cởi mở táo
bạo ở khách thính của mẹ n àng tổ chức tại nhà. Một số nhân vật
thượng lưu Hà Nội trước chiến tranh thứ hai: luật s ư, bác sĩ, giáo sư,
hoạ sĩ phần đông là bạn của mẹ Lệ. Thường ngày lui tới biệt thự ở
đại lộ Carreaux (cạnh phố h àng Bài), cố tạo nên một khung cảnh mô
phỏng Khách thính Ba Lê, với sự nồng nhã của nữ chủ nhân đa tình
có hai tiểu thư đến tuổi dậy thì.
Vẻ đẹp quý phái, não nùng của người đàn bà ngoài ba mươi tuổi,
chín thắm như trái mùa thu, ngọt ngào như mọc, thu hút khách trí
thức hơn là hai chị em hơ hớ đào tơ, Châu và Lệ. Lệ đâm ra có mặc
cảm bực tức với mẹ, được lắm người say mê, nhất là hoạ sĩ Lê Phổ.
Lệ ghét cả chị, đang dang díu với một sinh vi ên trường Luật, con nhà
đại điền chủ Nam Kỳ, si dại chị n àng ngay từ buổi đặt chân đến
khách thính.
Trong khi không một ai luyến ái chìu chuộng và còn xem nàng còn
dại, lắm phen Lệ điên cả người, sinh sự luôn cả với chị v à mẹ, mải

mê trong ma mị ái tình, Lệ không tìm được an ủi ở người cha quá
hiền lành, mềm yếu, xa rời vợ con. Em trai Lệ ng ày đêm áo quần
chải chuốt đi ngoài phố và các rạp chiếu bóng, Lệ chỉ thấy mặt mỗi
lần cậu tìm gặp để đòi tiền. Không khí cách biệt, xung khắc trong gia
đình khiến Lệ luôn luôn oán cha mẹ v à chị em ruột thịt. Có lần Lệ đã
kêu lên tâm sự uất hận của mình:
- Tuy sung sướng đầy đủ về vật chất, từ thuở bé tôi ch ưa biết hạnh
phúc là gì. Lúc có thai tôi, m ẹ tôi đã có một gái rồi, nên bà cầu Trời,
khấn Phật xin cho được một con trai. Vì vậy, lúc tôi ra đời bà chán
ghét căm hờn tôi. Tôi lớn lên trong bầu không khí thiếu tình thương
này. Mẹ tôi và tôi tính tình xung khắc nhau và thường hay cãi lẩy
nhau luôn. Vì vậy tôi tìm cách thoát khỏi gia đình sớm ngày nào hay
ngày ấy!
Thoát khỏi gia đình? "Ôi gia đình! Ta ghét mi" là điệp khúc của thế hệ
thanh niên thời ấy. Tâm trạng thời đại của Lệ c àng bị thôi thúc vì bản
năng tình dục đòi hỏi, cơn khủng hoảng của tuổi dậy th ì phát động
mãnh liệt.
Trong thèm khát âm thầm dữ dội, cơ thể nóng bỏng của Lệ như một
đồi cây lá khô nỏ nắng hạn chờ một mồi lửa châm v ào là ào ào bùng
cháy.
Sau đôi kính trắng, đôi mắt lờ đờ của hoạ sĩ L ê Phổ như đọc thấu
những ý nghĩ thầm kín của Lệ, bộc lộ từ đầu m ày đến cuối mắt qua
các cử chỉ, thái độ hơi khác thường của Lệ. Hoạ xong chân dun g bà
Trạng, Lê Phổ đề nghị vẽ tặng Lệ một bức tranh m à nàng làm kiểu
mẫu. Những lời ca ngợi thẩm mỹ của hoạ sĩ vuốt ve l òng tự ái, thích
phô bày của Lệ và nghĩ đến mối tình thầm trộm giữa mẹ nàng với Lê
Phổ, tự nhiên Lệ có ý tưởng tranh giựt nên không ngần ngại nhận lời

ngay.
Qua các buổi ngồi làm mẫu, dần dần Lệ có cảm t ình với chàng hoạ sĩ
tài hoa, duyên dáng. Khi v ẽ tại biệt thự của gia đình Lệ, khi ở xưởng
hoạ của Lê Phổ, nàng chịu khó ngồi yên cho hoạ sĩ múa bút ghi lại vẻ
đẹp của nàng bằng màu sắc.
Lệ hiện dần trong tranh, linh động t ươi thắm khiến người xem có cảm
tưởng thèm khát như đứng trước trái đào chín cây vừa tầm tay với.
Nhịp độ thân mật nhuốm màu sắc quyến rũ nghệ thuật giữa ng ười
mẫu và hoạ sĩ thu hẹp cách biệt tuổi tác của đôi b ên. Hôm đắp mẫu
màu cuối cùng xong bức tranh, trong im vắng của x ưởng vẽ oi nồng
nắng hạ, Lê Phổ dịu dàng nói với Lệ:
- Tôi đã ghi được cái khía cạnh đẹp của Lệ trong bức tranh kia, tôi
bằng lòng lắm, tặng Lệ giữ làm kỷ niệm. Còn tôi, mong Lệ ban cho tôi
đặc ân được hoạ một Lệ demi-nu (1).
Không đợi cho Lệ kịp phản ứng, L ê Phổ tấn công liên tiếp bằng
những lời ca ngợi cái đẹp thuần tuý, đồng thời khích Lệ khiếu thẩm
mỹ, tâm hồn kiêu hãnh của Lệ để trấn áp bản năng e d è, tự vệ của
người con gái. Tính chất kiêu đẹp, phô bày táo bạo, giục Lệ đứng
lên, cởi áo ngoài ra một cách tự nhiên, và Lệ chỉ buông câu dặn dò:
- Nhưng tôi cấm không được bày bức tranh này ở phòng triển lãm,
mà chỉ được treo ở xưởng hoạ thôi nhé!
- Tôi lấy danh dự nghệ sĩ mà xin theo đúng ý muốn của "công chúa".
Dưới mắt hoạ sĩ, ban đầu Lệ chỉ l à một người mẫu tượng hình cái
đẹp, tươi sáng, dậy thì của một thiếu nữ cũng nh ư mẹ Lệ đã ngồi cho
chàng vẽ chân dung của một ng ười đàn bà quý phái. Nhưng Lê Phổ
có một thói riêng, đã thành như cố tật: mỗi lần vẽ về một người đẹp
thế nào chàng cũng tìm cách chiếm đoạt xác thịt người mẫu.

Trạng thái dị thường ấy, hoạ sĩ đã giải thích qua lời thú nhận tâm sự:
- Tôi thấy cần phải chiếm lấy ng ười đẹp, sau khi hoạ xong, mới giải
thoát được sự đam mê đốt cháy trong lòng mình. Nếu không được
thoả mãn trọn vẹn như thế, dễ thường tôi đến hoá điên mất…
Cuộc luyến ái diễn ra trong suốt thời gian L ê Phổ vẽ bức tranh. Lệ
không yêu, song người bạn tình từng trải đã để lại cho nàng một cảm
giác say sưa cuồng nhiệt. Nhiệt tình ấy, Lệ không tìm thấy ở người
chồng cưới nàng một tháng sau.
Tiếng sét ái tình đã tạo nên cuộc hôn nhân chính thức giữa Ngô Đ ình
Nhu và Trần Lệ Xuân.
Cậu ấm - con cụ Thượng xứ Huế, lớn lên suốt ngày chỉ biết vùi đầu
trong sách và tối đến đọc kinh trước khi đi ngủ sớm để sáng mai dậy
đi lễ năm giờ, chưa dám biết mùi vị đàn bà là gì, vì nhút nhát và s ợ
phạm đến điều răn thứ sáu - đã gặp Lệ trong buổi khiêu vũ của bà
Trạng Trần tổ chức ở biệt thự mỗi tối thứ bảy, v à yêu Lệ ngay trong
lần gặp gỡ đầu tiên ấy.
Đình Nhu ngồi ở góc phòng, trước một ly nước ngọt, cảm thấy tất cả
sự thua kém hào hoa của mình với chung quanh. Không biết nhảy,
trong khi khiêu vũ là phong trào của giới thượng lưu, không biết tán
tỉnh, nịnh đầm, không có bận gái v à lại lù đù như một thầy xuất; mặc
dù mình là con nhà vọng tộc, các anh đều quan to, danh giá, v à
chính mình đã học ở Pháp về với mảnh bằng cao, hiện giữ một địa vị
ở Thư viện Đông Dương. Nhu đang khốn khổ vì những mặc cảm của
một thanh niên đã ngoài ba mươi mà vẫn tự thấy sống xa thời
thượng, thì Lệ hiện ra, kiêu sa trong lộng lẫy khêu gợi, như thôi miên
cả tâm trí ngây dại của cậu ấm.
Chung quanh vồn vã, săn đón Lệ càng khiến cho Đình Nhu nôn nao,

bị thu hút bởi cô gái mới, m à chàng thấy như thần tượng. Qua những
lời bàn bạc về chị em Lệ bấy lâu trong giới trí thức H à thành, giờ đây
nhìn thấy con người bằng xương bằng thịt chàng xem như là những
áng hào quang phủ quanh người đẹp. Chị Lệ, một sinh vi ên Luật
khoa vừa tốt nghiệp, đã lấy một người chồng thuộc một gia đ ình giàu
có trong Nam. Còn Lệ, mặc dù còn trẻ, hẳn có lắm đám đang ngấm
nghé. Ý tưởng chiếm đoạt Lệ trọn vẹn cho m ình nảy sinh ra từ giây
phút đó, Đình Nhu đã từ một cậu ấm nhu mì ngoan đạo của một gia
đình đầy lễ nghi phong kiến đông ph ương nhảy sang cực đoan muốn
làm chủ một cô gái hoàn toàn.
Tiếng sét ái tình quyết định số mệnh của Đình Nhu trong buổi dạ vũ
hôm ấy. Và từ đó, Nhu là người luôn luôn có mặt ở khách thính đại lộ
Carreaux, để không đầy nửa tháng sau, gia đ ình Nhu mang đồ sính
lễ từ đất Thần kinh ra Hà Nội xin dạm hỏi cô tiểu thư thứ hai nhà họ
Trần cho cậu ấm thứ tư nhà họ Ngô.
Ông Trạng Trần thông gia với cụ Th ượng Ngô, bề ngoài thật là môn
đăng hộ đối, hơn nữa chú rể lại có bằng cấp cao, cô dâu tân thời
đúng mực, ai cũng nhìn nhận là xứng đôi vừa lứa. Tuy vậy, b à Trạng
vốn tin ở bói toán, thấy cần phải đi hỏi thầy t ướng số để xem tuổi cho
đôi lứa có hợp nhau không, mới an l òng.
Bà đưa Lệ đi lễ đền Ngọc Sơn trước khi dứt khoát nhận lời nh à trai,
dù người mai mối họ Ngô là một vị quan lại quen biết nhiều với họ
Trần. Qua cầu Thê Húc, Lệ theo chân mẹ, bắt chước đốt hương, van
vái trước bàn thờ thần Bạch Hổ trông ra hồ Ho àn Kiếm, rồi hai tay
cầm ống quẻ lắc mạnh để xin xăm. Lời thánh dạy trong quẻ xăm
được một ông thầy đọc quẻ ngồi sẵn tr ước sân thờ giải nghĩa và tán
rộng; bà Trần cầm quẻ xăm ra nhờ thầy xem, v à đặt trước trên tráp

mấy tờ giấy con công.
Năm đồng bạc, theo giá trị thị tr ường năm 1948, là một số tiền khá
bất ngờ đối với ông thầy th ường chỉ thu được nhiều nhất là đồng
hào, số tiền quá lớn của một vị mệnh p hụ phu nhân đi cùng tiểu thư,
ông thầy đền Ngọc Sơn đọc qua quẻ xăm, rồi kể lể d ài dòng bằng
cách tán rộng "lời Thánh dạy" qua hai câu th ơ chữ Hán, ông thầy cao
hứng đề nghị xem tướng số và bói Dịch để "tạ ơn bà lớn và tiểu thư ;
rồi không đợi khách trả lờ i, ông hỏi qua ngày sinh tháng đẻ của bà
Trạng và Lệ, để lấy tử vi.
Lão thầy tướng số nhấc kính trắng l ên nhìn thẳng vào mặt Lệ ngắm
nghía một hồi rồi bảo nàng đưa bàn tay mặt ra để xem. Đoạn lão lật
tráp lấy tập sách chữ Hán ra, đọc nhẩm, tính đốt ngón ta y rồi đằng
hắng giọng kể lể:
- Bẩm bà lớn, cô nhà ta cao số lắm đấy ạ. Bà lớn xem đôi lưỡng
quyền nổi bật cũng đủ thấy phải l à người đàn ông nào bản lĩnh lắm
mới có thể ăn đời ở kiếp đ ược. Nhìn vào bàn tay đầy đặn đỏ son thế
kia, trông rõ số về sau sống trong nhung lụa, lên xe xuống ngựa,
đường đường mệnh phụ phu nhân. Chỉ phải cái gia đạo không y ên
vui mấy, vì những nét phá ngang. Tính theo tuổi, trong tử vi th ì "sát
phá liêm tham, đào hoa chi ếu mệnh", số của cô không phải m ười hai
bến nước chỉ cặp có một bến, lại thêm Hồng điểm đóng tại Thân, sao
Hàm Trì lục hợp với cung Mệnh nữa, đ ường tình duyên cô có nhiều
éo le, song nhờ "tử phù vũ tướng" và "tả phù hữu bật" bên mình, đời
cô dù có lao đao về chồng con, rốt cuộc cô vẫn sung s ướng thanh
nhàn, giàu sang quý phái hơn thiên hạ.
Lệ không hiểu hết những lời d ài dòng của lão thầy tướng số, song
nghe mình số cao, trắc trở tình duyên hơn người, nàng thấy đúng với

lòng tự ái và kiêu hãnh, không khỏi mỉm cười thích thú: Bà Trạng có
vẻ nghĩ ngợi, đưa tuổi của chàng rể tương lai ra hỏi.
Sau một hồi tính nhẩm, lật sách ra cứu xét, thầy t ướng gật gù nói:
- Số người đàn ông này cũng cao lắm. Có thể sánh đ ược với cô nhà
ta đấy. Cung quan lộc của ông n ày về sau vượng lắm, sao Phá Quân
thủ mệnh lại gặp thêm sao Thiên Hình và sao Hoá Lộc thì danh tiếng
lẫy lừng. Nhờ đó mà đi đôi với số cao của cô, nên dù đôi tuổi tuy
chênh lệch, cách nhau trên 16 tuổi, song có thể phối hợp đ ược thành
chồng thành vợ. Trong tử vi người đàn ông có bị phá cánh về sau, có
các sao Thất Sát, Đà La, Thiên Hình Lục Hợp với Hoá Ky, song có
thể cúng sao giải hạn được.
Lệ không chú ý đến lời bàn về số mệnh người chồng tương lai, nhìn
mặt nước hồ Gươm dưới nắng chiều, trong lòng lâng lâng nghĩ đến
ngày sắp rời bỏ gia đình không luyến tiếc. Một con chuồn ch uồn đỏ
bay từ chiếc bèo này sang chiếc bèo kia dập dờn ven hồ, khiến Lệ
bỗng ước ao thân mình được thảnh thơi như đôi cánh nhẹ nhàng kia
và nàng nhớ đến lời đồng giao của ng ười vú quê mẹ đã hát ru đưa
nàng trên võng thời thơ ấu:
Thân em như thể chuồn chuồn
Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay.

Ý nghĩ thoát ly gia đình đã trở thành một ám ảnh. Không khí xung
khắc giữa Lệ và mẹ nàng lại thường xảy ra luôn, và qua những câu
cãi lẫy bóng gió, Lệ tinh ý nhận ra mẹ n àng đã biết sự dan díu giữa
con gái với hoạ sĩ Lê Phổ, và bà không giấu nổi lòng ghen tuông.
Lệ đã bướng bỉnh đương đầu với mẹ, tỏ ý trêu ngươi. Tình trạng này
đưa đẩy Lệ trở thành đối thủ với mẹ; bà Trạng Trần tự tin ở sức
quyến rũ sắc đẹp chín thắm của ng ười đàn bà từng trải, Lệ thì cậy

vào tuổi trẻ và nhan sắc đang độ của mình.
Lê Phổ khéo léo chối cãi mối tình dan díu với con khi bà mẹ gạn hỏi,
song bà Trạng Trần nhất quyết không để kéo d ài tình thế bất lợi, nhất
là sợ tiếng tăm đồn ra, do thái độ ương ngạnh, bất chấp của Lệ.
Một buổi trưa, vào lúc một giờ, bà Trạng Trần thấy vắng bóng con gái
ở nhà, tự tay lái xe hơi đến thẳng xưởng hoạ Lê Phổ. Bà đậu xe phía
ngoài, lặng lẽ vào nhà lấy chìa khoá riêng mở phòng tình nhân ra, bắt
gặp Lệ trên giường với hoạ sĩ. Bà đi ngang đến tát mạnh hai cái vào
mặt Lệ và thốt ra mấy câu đe doạ Lê Phổ:
- Tôi sẽ đưa anh ra toà án về tội dụ dỗ con gái còn tuổi vị thành niên.
***
Buổi đầu Lệ dửng dưng đối với Nhu, gần lớp tuổi mẹ n àng, trông đạo
mạo như một thầy dòng, song Lệ đang cần có một người chồng để
thoát khỏi gia đình, và khi biết được Nhu đã cầu hôn với cô con gái
thứ cụ án Long, em vị Ngự tiền văn ph òng Hoàng đế, nàng liền đổi
chiến thuật, lôi cuốn Nhu thuộc về n àng.
Cậu cử con cụ Thượng Ngô, tuy đã ngoài 30, song vẫn dại gái, nên
ngày càng mê mệt Lệ, bị Lệ dẫn dắt đi đến chỗ phải đích thân đến
nhà cụ án, để bãi hôn, và nhắn người nhà từ Huế mang sính lễ ra xin
thông gia vôi ông bà Trạng Trần.
Lấy chồng, đối với Lệ lúc ấy, chỉ l à cơ hội để rời bỏ không khí nặng
nề, xung khắc trong gia đ ình, và bề ngoài Nhu có thể xứng vai chàng
rể đối với nhà nàng là được rồi. Còn vấn đề yêu thương, Lệ đã tâm
sự cùng một cô bạn gái, nói rõ lòng mình:
- Tình yêu sẽ đến với hôn nhân, nếu không phải lấy nhau v ì tình thì
lấy nhau vì lý cũng vậy. Đối với tôi, việc đáng kể là lấy chồng rồi về
sau ra. Sao sẽ hay…

Nhu hơn Lệ mười sáu tuổi, song nàng không quan tâm đến tuổi tác
chênh lệch, nghĩ rằng một người chồng nhiều tuổi hơn, hẳn chiều
chuộng vợ trẻ và có thể làm vừa lòng nàng chắc chắn hơn là thanh
niên chưa từng trải. Lệ liên tưởng đến Lê Phổ, người tình của mẹ,
lớn tuổi hơn cả Nhu. Huống chi Nhu vừa đậu cử nhân, có địa vị trong
xã hội đương thời, thuộc một gia đình quan lại danh giá, và anh
chàng luống tuổi này lại tỏ ra si mê Lệ đặc biệt.
- Nhu là chồng con cũng được chứ sao?
Lệ trả lời dứt khoát cùng mẹ trên đường về nhà, sau buổi xin xăm và
xem tướng số ở đền Ngọc Sơn. Lệ cũng kể luôn mối tình say đắm
của Nhu đã ngỏ với nàng, để xác định hẳn cuộc hôn nhân giữa hai
người. Bà Trạng không còn lý do gì để có thể làm trở ngại, nhất là từ
đây Lệ sẽ chấm dứt việc dan díu với hoạ sĩ L ê Phổ.
Lệ nóng lòng sớm bước qua cuộc đời khác, nên không thắc mắc vấn
vương gì khi phải từ bỏ đạo Phật của cha mẹ để rửa tội theo Thi ên
Chúa giáo, theo lời yêu cầu của gia đình nhà chồng đạo giòng.
Lệ không tin tưởng ở tôn giáo, nên chỉ xem đấy là hình thức lễ nghi
không quan hệ gì đến đời sống tâm tình của nàng.
Hôn lễ của Trần Lệ Xuân và Ngô Đình Nhu cử hành nửa tháng sau
ngày dạm hỏi, tại nhà thờ lớn Hà Nội. Phía họ nhà trai nổi bật màu
đen áo thâm chùng của nhiều linh mục đến dự, b ên nhà gái thì đủ
mặt xã hội thượng lưu Hà thành, Việt, Pháp, Nhật, quan khách, bạn
hữu của ông bà Trạng Trần. Trong tiếng chuông đổ hồi náo nức, Lệ
kiêu hãnh cầm tay chồng từ trong nh à thờ đi ra, toan bước lên xe
hoa, bỗng nghe còi rú báo động trỗi lên tứ phía. Cả đoàn người dự lễ
cưới đang xôn xao chưa kịp chạy thì đã nghe tiếng ầm của phi cơ
Đồng Minh oanh tạc bay trên bầu trời.

Những phát đạn của phòng không Nhật Bản từ phía Gia Lâm bắn l ên
nổ trắng trên trời Hà Nội, rồi vang ầm những tiếng nổ dữ dội của bom
nặng ném xuống rung chuyển cả th ành phố. Cuộc oanh tạc đầu tiên
của máy bay Mỹ nhằm trung tâm H à Nội do quân Nhật chiếm đóng
đánh dấu ngày Lệ lấy chồng.
Xác pháo nhuộm đỏ một góc đại lộ Carreaux tr ước biệt thự họ Trần,
tiễn đưa cô dâu lấy chồng xứ Huế.
Đối với Lệ, tuần trăng mật trong cảnh th ơ mộng miền núi Ngự, sông
Hương trôi qua hững hờ, ngao ngán như dòng nước lững lờ, không
buồn chảy.
Trong khung cảnh đại gia đình phong kiến của nhà chồng, những nỗi
uẩn ức của Lệ bị đè nén vào tận tiềm thức. Không khí s ùng đạo, lễ
giáo hình thức, thái độ xa cách lạnh lẽo của mọi ng ười và của người
chồng đầy mặc cảm dồn Lệ vào cảnh lặng lẽ nặng nề, khiến lắm lúc
nàng chỉ muốn gào thét lên cho hả dạ.
Ý nghĩ nổi loạn bừng bừng dấy lên trong lòng Lệ. Tất cả những lớp
sơn son thếp vàng, lính hầu con đòi, hình thức lễ nghi quan cách đối
với Lệ có ý nghĩa gì đâu? Nàng tự giam hãm mình trong bốn bức
thành rêu phủ tư dinh nhà chồng, hy sinh cả cuộc sống đang độ nồng
nhiệt cho Nhu để làm gì? Quan niệm của nhà chồng cưới nàng về để
làm thêm dài gióng lớn họ, song liệu Nhu có đủ điều kiện để l àm
nàng sinh con nối dõi được không?
Quãng đời niên thiếu bị tiêm nhiễm lề lối giáo dục tu hành và sự nhút
nhát về luyến ái đưa đến hậu quả biến Nhu gần như một kẻ bất lực.
Một tâm trí kiêu hãnh lạnh lùng trong một thể xác thiếu nhiệt tình,
sống cô lập, mải miết đuổi theo viễn cảnh tr ìu tượng.
Những khát vọng không được thoả mãn, dồn dập triền miên trong cõi

tiềm thức dần dà biến đổi tâm trạng Lệ từ bản chất vui vẻ trẻ trung
đâm ra bực tức, phát cáu đối với chồng. N àng ghen tức với cả những
cuốn sách, những câu chuyện đ àm luận triết lý, thời cuộc của chồng
với bạn hữu, phần lớn là tu hành hay thầy xuất dở dang.
Tự bản năng Lệ thấy ghét những người đàn ông kia, cũng như màu
đen áo thâm chùng khoác trên m ình họ, lớp người không quan tâm
đến đàn bà, không biết đến giá trị của phần xác.
Trong không khí u ẩn như tiếng cầu kinh sớm tối, bên cạnh người
chồng lạnh lẽo, trí thức khô khan, giữa dinh thự nghiêm vắng, cách
biệt đời sống bên ngoài, Lệ sống với nỗi niềm uất ức chỉ c òn biết giải
toả sự tù hãm bằng các cuộc phiêu lưu tưởng tượng qua các thiên
tình sử, tiểu thuyết diễm tình, và đời sống các nữ nhân vật đa t ình
trong lịch sử.
Nỗi lòng của Lệ gần như không được chồng tìm hiểu, biết đến để xoa
dịu, và nàng phải sống hững hờ, âm thầm giữa khung cảnh khô lạnh
của đại gia đình Nhu. Do buông trôi theo thói quen s ống chung đôi
lứa nhưng lòng tự ái và kiêu hãnh ở Lệ vẫn ấp ủ những mầm mống
biệt lập với chung quanh. Lệ không chấp nhận cho nh à chồng xem
nàng chỉ là phương tiện để truyền giống như bao nhiêu bạn gái cam
chịu số phận hẩm hiu chung của ng ười đàn bà Á Đông.
Lễ giáo phong kiến ràng buộc nặng nề của gia đình nhà chồng không
thể giam hãm được bản chất độc lập của Lệ. Nàng ngoan cường
đương đầu lại những toan tính khuất phục n àng trong cảnh làm dâu.
Một tối, trong cuộc mạn đàm giữa Nhu với một linh mục đứng tuổi
thông Hán học, thường nghiên cứu về Khổng giáo, cha Nguyễn Khắc
Từ và giáo sư Cao Văn Luận người ngoại đạo, say mê học thuyết
Lão Trang, Lệ ngừng tiếng dương cầm lắng nghe ba người đề cập

đến vấn đề luyến ái, nhân vừa nói đến tr ường hợp một bà cựu
thượng thơ đẹp sắc sảo, ham mê lên đồng và nổi tiếng ngoại tình đất
Thần kinh.
Cha Nguyễn Khắc Từ nhắc đến quan niệm luyến ái về t ình đôi lứa
trong tích Sáng Thế và Thánh Ca, nói tới ý nghĩa việc Chúa tạo ra
người đàn ông và người đàn bà.
- Chúa đã lấy đất để tạo nên người đàn ông và hà hơi sự sống vào lỗ
mũi, rồi thấy người đàn ông sống một mình không phải là một điều
tốt, bèn lấy một chiếc sườn của người đàn ông để tạo nên đàn bà,
làm thành một đôi lứa. Do đó mà về sau người đàn bà lìa bỏ cha mẹ
để theo người đàn ông, bởi cả hai chỉ là một cốt nhục.
Lệ lên tiếng hỏi:
- Thưa Cha, con mới theo đạo từ khi lấy chồng, không thấu lý lẽ của
đạo, con thắc mắc tự hỏi tại sao Chúa lại lấy một khúc x ương sườn
trong cơ thể người đàn ông để tạo nên người đàn bà, mà không phải
là một chỗ khác?
Cha Nguyễn Khắc Từ đáp:
- Tại sao Chúa chọn lấy như vậy, thánh François de Sales giải thích
là vì Chúa muốn dạy người đàn bà một bài học khiêm nhường:
"Người đàn bà thứ nhứt đã được lấy ra ở dưới nách người đàn ông
như thế, cốt để người đàn bà hiểu rằng lúc nào cũng phải ở dưới tay
người chồng". Chính Chúa đã dạy trong kinh Sáng Thế, bảo Eva
rằng "Chồng ngươi sẽ ngự trị ngươi", Thánh Paul còn nói thêm là:
"Chúa đã tạo người đàn bà ra ở chiếc xương sườn người đàn ông
như thế để chứng tỏ người đàn ông không phải để phục vụ người
đàn bà mà người đàn bà được tạo nên do người đàn ông".
Lệ hỏi vặn lại:

- Như vậy vấn đề nam nữ bình quyền, cha nghĩ thế nào? Trước mặt
Chúa, không phải tất cả đều ngang nhau hay sao?
- Tôi nói về sự tích Chúa tạo ra con ng ười, còn vấn đề nam nữ bình
quyền là thuộc về phần đời.
Lệ thắc mắc:
- Thế đạo với đời không thể đi đôi với nhau được hay sao? Người
Công giáo phải yêu thương đúng theo kinh sách c ủa Chúa dạy ư?
Cha Nguyễn Khắc Từ mỉm cười đáp:
- Có những sự khó khăn về thể chất v à tinh thần mà người có đạo
phải vượt qua. Tôi nhắc lại câu nói sau đây của t hánh François de
Sales để trả lời chị: "Ngọn núi Calvaire l à ngọn núi của những kẻ tình
nhân. Song những mối tình nào không lấy cội nguồn ở sự đam m ê
đấng Cứu Thế thì mối tình đó chỉ là phù phiếm và nguy hiểm".
Lệ nhìn chồng vẫn im lặng hút thuốc lá, ngập ngừng hỏi:
- Lời của cha, chỉ có lẽ thích hợp với các ng ười tu hành, không
nhiễm phải tội gốc. Con nhờ cha cắt nghĩa gi ùm cho một quan niệm
về hôn nhân mà con vừa đọc được trong một cuốn sách của nh à văn
Anh Lawrence, viết rằng: "Việc hôn nhân chỉ l à ảo tưởng nếu hôn
nhân không nắm vững được lâu bền tính chất phù hợp sinh lý, nghĩa
là hôn nhân phải hoà hợp với nhịp điệu của trời đất trăng sao, năm
tháng, bốn mùa. Hôn nhân sẽ thành vô nghĩa nếu không có căn cứ
vào sự hoà hợp của giòng máu, vì máu là tinh tuý của tâm hồn".
Câu hỏi của Lệ không làm cho cha Từ hay giáo sư Luận ngạc nhiên
bằng Nhu, chàng cho là nó vượt ngoài lề lối yêu đương của người có
đạo. Cha Từ im lặng không r õ vì nhận thấy vấn đề ở ngoài thẩm
quyền của mình, hay là tránh bày tỏ ý kiến vào một quan điểm tế nhị.
Giáo sư Cao Văn Luận góp lời:

- Nếu tôi không lầm thì vấn đề chị vừa đặt ra là một quan niệm về
luyến ái căn cứ vào sự hoà hợp của âm dương, đặt cả đôi lứa ở
trong một chân lý chung, tức là sự sống, có thể đạt đến cực độ
hoang lạc có tính chất vũ trụ, đưa con người đến gần lẽ Đạo, theo
thuyết âm dương là thuần nhất.
Giọng nói của Nhu trầm trầm cất l ên:
- Quan niệm về hôn nhân, luyến ái đó của nh à văn Anh muốn lý
tưởng hoá tình dục, theo nếp sống vật chất của ng ười Tây phương,
tôi cho là trái ngược với tính chất cổ truyền Á Đông, m à tiêu biểu
nhất là Khổng giáo, trong đó việc hôn nhân luyến ái chỉ đ ược thể hiện
trong nhiệm vụ truyền kế giống n òi ở trong phạm vi lễ giáo m à thôi.
Rồi Nhu quay sang hỏi cha Từ:
- Thưa cha, có phải giáo lý của Khổng Tử về luyến ái, hôn nhân gần
gũi với quan niệm về tình đôi lứa của đạo Cơ đốc không?
Cha Từ thong thả nói:
- Cứu cánh của sự luyến ái trong đạo C ơ đốc là hướng thượng, tiến
tới tình yêu Chúa, thăng hoa tình yêu đôi lứa thành tình yêu Chúa.
Lệ lại lên tiếng hỏi:
- Sự thăng hoa của tình yêu đôi lứa mà đạt tới được mức cao xa như
cha vừa nói thì tình yêu đôi lứa có còn là thứ tình người nữa không,
hay đó chỉ là trạng thái xuất thần quá cao si êu của các nhà tu hành?
Câu hỏi của Lệ không được trả lời, và câu chuyện hướng sang một
vấn đề khác.
Lệ nhận thấy chồng, cũng nh ư các bạn không muốn đi sâu vào con
người và nàng như bị chấp nhận cuộc sống lửng l ơ, mờ nhạt.
Không khí tỉnh nhỏ, bình lặng của xứ Huế càng khiến Lệ thêm chán
ngán. Song nàng còn ph ải ở lại gia đình nhà chồng, cho hết vụ nghỉ

hè của Nhu theo ý muốn của b à Thượng Ngô, để dạy dỗ nàng dâu
vào khuôn phép.
Sau bốn bức tường tư dinh họ Ngô, Lệ nhận thấy gần đây có mấy sĩ
quan Nhật thường đi lại và thỉnh thoảng có cuộc hội họp bí mật tại
nhà. Người anh cả Nhu là Tổng đốc ở Quảng Nam độ r ày hay ra
Huế. Người anh cựu thượng thư dự định vào Nam để gặp ông anh
thứ hai, tu hành, đang cai quản một địa phận ở lục tỉnh có uy tín
trong giới công giáo. Chồng Lệ th ì ngày đêm vùi đầu đọc sách chính
trị. Hai người em trai sau cũng có vẻ âm thầm hoạt động.
Anh em Nhu đều tỏ ra tin cậy sự giúp đỡ của Nhật để m ưu đồ đại sự
nay mai. Mộng quyền bính ám ảnh Nhu, không khí gia đ ình nhiễm
thêm mùi chính trị rộn ràng, Lệ cảm thấy mình cũng bị ảnh hưởng
của chồng, lôi cuốn nàng theo viễn ảnh một tương lai hứa hẹn với
dòng dõi họ Ngô.

Chương 4
HỌ NGOẠI
Dưới ánh trăng chiếu xuyên qua giàn hoa lý trước sân, Lệ ngồi ở
chiếc ghế đôn hình voi, nhìn ông cậu ngồi tựa gối dựa đỏ bọc gấm
trên sập gỗ, chậm rãi kể cho nàng nghe quá khứ bên dòng họ mẹ.
Ông cậu Lệ, anh em chú bác ruột với mẹ n àng, đã ngoài sáu mươi,
tước hầu, sống với một bà công chúa, em vua Thành Thái, trông
nom ngôi nhà thờ lớn họ Thân mà ông là trưởng tộc.
Nhà thờ có hành lang chung quanh, nối liền với dãy nhà dưới bằng

một quãng nhà vỏ cua, nằm giữa một khu vườn rộng đầy cây trái, ở
trên cao hữu ngạn sông Hương, thuộc làng Nguyệt Biểu, trông sang
đền Văn Thánh và chùa Thiên Mụ xế bên kia sông.
Ông bà Hầu không con, bà vợ công chúa có lấy thêm cho chồng một
người thiếp, cũng vẫn hiếm hoi, song không muốn mua con nuôi để
kế tự trông nom hương khói sau này, vì tính ông Hầu rất thận trọng,
ngăn nắp, lại hết sức sạch sẽ, sợ có trẻ quấy rầy. Sinh kế trông v ào
hoa lợi mấy mẫu vườn hương hoả và món phụ cấp tước Hầu của
Nam triều còn dành cho ông cứ mỗi kỳ ba tháng, ông Hầu lại ngồi
chiếc xe nhà bánh gỗ lọc cọc đi xuống Thành nội để lãnh.
Tình yêu thương của đôi vợ chồng già quý tộc, sống biệt lập, ông
Hầu đem san sẻ cho cháu chắt trong họ, không phân biệt nội ngoại.
Lệ cũng rất được quý mến, và thỉnh thoảng bà Trạng Trần về quê
ngoại ăn giỗ hay thăm bà con, đều ghé lại nhà ông Hầu.
Trước ngày rời nhà chồng để trở ra Hà Nội, Lệ thuê đò đi ngược
sông Hương, lên Nguyệt Biều thăm bên ngoại, ở lại một hôm tại nhà
thờ họ. Ông Hầu đã kể cho Lệ rõ về đại gia đình bên mẹ, sau bữa
cơm tối đặc biệt quý tộc Huế, m à bà công chúa đã tự tay làm để đãi
cháu.
Theo nhịp ngân nga của tiếng chuông rung ở ch ùa Thiên Mụ bên
sông vọng qua, Lệ như bước vào thế giới cổ kính xa xưa, mà ông
Hầu đang làm sống lại trước mắt cháu gái:
- Theo gia phả truyền lại thì ngôi mộ Tổ nhà ta phát tích tại núi Đạm
dùng núi Kim Phụng và Ngọc Trản làm hai cái án. Khi Tổ mất, con
ông ra Đồng Hới ở chực tại ngoài đó tới mấy tháng, rước một thầy
địa lý, danh tiếng; thầy địa lý thấy gia chủ có l òng chí thành mới chịu
vào. Đến nhà, ông ta ở lại ba hôm quan sát cả vùng đất Cư Chánh,

nơi Tổ ta cư ngụ, chỉ dặn ông con là hôm nào thấy có người đội nón
sắt đến trước nhà đứng ở đâu, cứ việc đào ngay chỗ đất ấy lên mà
để mả chớ không đi đâu xa. Đúng nh ư vậy thì ngôi mộ này sẽ phát
như sau: Nhất đại tầm thường, Nhị đại văn chương, Tam đại cận đế
vương, Tứ, ngũ đại dĩ hậu thế, thế kỳ x ương.
Trưa hôm sau, thấy có người đội chảo đồng đến đứng chờ đò ngang
qua sông phía trước nhà, chiếc chảo đồng dùng nấu mật mía, trông
xa như cái nón sắt, ông con Tổ ta nhớ đến lời dặn của thầy địa lý đ ào
ngay chỗ đất núi Đạm kia, trông sang hai núi Ngọc Trản v à Kim
Phụng bên kia sông như hai cái án ch ầu. Mấy câu tiên đoán năm Ất
Tỵ của thầy địa lý hồi đó, d ưới triều vua Lê Huyền Tôn niên hiệu
Cảnh Trị, tức là 1665 theo dương lịch, đã lần lượt ứng nghiệm qua
ba đời họ Thân: đời thứ nhất tuy tầm th ường song các vị công tước
cũng làm thầy thuốc, dạy học, môn đệ đều đỗ đạt vinh hiển. Đến đời
thứ nhì, khoa thi nào cũng có cử nhân tiến sĩ ng ười họ Thân, làm
quan đến tuần vũ, tổng đốc, dạy học, danh tiếng đến vua Minh Mạng
cũng phải ban khen… dân gian truyền tụng, th ành phương ngôn
"Ruộng Đồng Di, thi Nguyệt B iều".
Ông Hầu ngừng lại thong thả kéo một h ơi thuốc lào ở chiếc điếu bình
bằng ngà voi bịt bạc, rồi đưa tay trỏ đôi câu thếp vàng treo ở hai cột
lớn gian giữa, rung đùi đọc cho Lệ nghe:
Nan đắc hoa danh truyền lý học
Khả kham tạo vật đố toàn dân

Đó là hai câu của cụ Phan Thanh Giản, viếng ông Cố cháu, khen l à
bậc khoa cử mà truyền được nghĩa lý lại, thể được lòng Tạo hoá mà
không cầu lợi danh. Học trò của Cố ta đậu cử nhân có 9 ng ười, đậu
tú tài hơn ba mươi ra làm quan đông vô k ể. Đến đời thứ ba "tam đại

cận đế vương" ngoài một ông làm ngự y, săn sóc cho vua Hàm Nghi,
chữa bệnh cho cả Khâm sứ Trung Kỳ, c òn ông ngoại mẹ cháu thì
sung Đại thần viện cơ mật lãnh Thượng thư Bộ học kiêm Bộ binh và
Đô sát Ngự sử, lại gia hàm Thái tử Thiếu bảo. Bà vợ thứ hai của ông,
sinh ra mẹ cháu, là công chúa con ngài Kiên Thái Vương, em gái các
vua Kiến Phước, Hàm Nghi, Đồng Khánh.
Như vậy, đến tứ, ngũ đại là đời mẹ cháu và cháu, làm sao cho danh
tiếng dòng họ được rạng rỡ, "dĩ hậu thế, thế kỳ x ương". Dù họ Thân
là bên ngoại của cháu song theo lời truyền của thầy địa lý để lại ngôi
nhà mả phát về dòng thứ, như ông ngoại cháu là con bà vợ sau họ
Hoàng, mẹ cháu cũng là con bà thứ.
Nghe lời truyền lại, mả Tổ ta c òn phát về bên nữ, ảnh hưởng bao
gồm cả phía ngoại nữa, kể từ tứ, ngũ đ ại trở di. Thầy địa lý có cho
biết rằng mấy đời sau này có thể thành đế vương chớ không những
chỉ gần gũi đế vương như đời thứ ba, song trong gia phả không dám
tiết lộ, ghi lại thành văn, sợ phạm tội khi quân, mưu đồ soán nghịch
nên chỉ truyền khẩu qua các dòng trưởng tộc họ Thân thôi.
Việc đó nhắc lại đây cho cháu biết, để rồi đời cháu thấy coi có ứng
nghiệm hay không? Xét lá số tử vi của cháu có đặc điểm l à giống
như lá số của bà Lữ Hậu đời Hán, hai sao Hoá Lộc v à Lộc Tồn đóng
tại cung Dần, đời cháu sẽ có lúc quyền thế nghiêng trời, lệch đất.
Theo lời mẹ cháu nói lại, lúc sinh cháu ở Bạc Li êu, trong khi theo cha
cháu dời văn phòng luật sư về dưới đó, có một ông thầy t ướng Tàu
đã nói là số cháu sau này không hoàng hậu cũng vương phi, song
phải tu dưỡng đường phúc đức thì mới hưởng được bền.
Ông Hầu ngừng nói, vừa lúc tiếng chuông Thi ên Mụ dứt, mùi hoa
bưởi, thanh trà dậy hương thơm dưới ánh trăng khuya. Lệ chỉ dạ rồi

im lặng đứng lên, lững thững đi theo con đ ường lát sỏi trắng đưa
xuống bến sông, ngẫm nghĩ v ề những lời của ông cậu ngoại. N àng
mơ hồ hy vọng biết đâu một mai kia sự ti ên đoán của ông thầy địa lý
chẳng thành sự thật? Cũng như mẹ, nàng vẫn tin ở sự huyền bí của
số mệnh, tử vi, bói toán, cho mầng theo lá số của n àng ban chiều,
vừa được ông Hầu giải kỹ cho, sau này thế nào Lệ cũng được phú
quý, cao sang tột bực. Lòng tự ái và tham vọng khiến Lệ càng hứng
khởi nghĩ đến những mưu đồ đại sự của anh em nhà chồng.
Qua cửa tam quan, trông ra bến, Lệ b ước xuống dãy tầng cấp đá
chạy thẳng qua mặt nước, lặng ngắm dãy sông Hương sáng bạc.
Một chiếc nốt chở củi từ phía nguồn xuôi về, mái ch èo đập mạnh,
tiếng hò của người sau lái vút lên giữa khoảng trời cao:
A à à… Thuyền về Đại Lược
Duyên ngược Kim Long
Đến đây là chỗ rẽ của lòng.
Ơ ơ ơ… Gặp nhau còn biết trên sông bến nào… hơ hơ hơ.

Nghe tiếng hò mái đẩy gợi u hoài mênh môn, tự dưng lòng Lệ lâng
lâng, cảm thấy lần đầu tiên một nỗi buồn thanh thoát. Nh ưng rồi bản
tính thiết thực khiến Lệ không thể m ơ màng thơ mộng được lâu, đầu
óc lại quay về với những ý nghĩ đ ã nhen nhúm từ khi ông cậu ngoại
nói đến ngôi vị đế vương có thể ứng vào đời nàng. Biết đâu thời cuộc
hiện giờ biến đối có thể đẩy đ ưa Lệ đến một địa vị cao sang tr ên
thiên hạ?
Sau vụ hè, Lệ cùng chồng trở ra Hà nội. Về nhà cha mẹ, Lệ cũng
nhận thấy một không khí thân hữu với các sĩ quan Nhật, và bà Trạng
Trần ra vẻ đóng vai phu nhân một chính khách ngoại giao t ương lai.
Chung quanh mẹ nàng đang độ xuân sắc đậm đà, dập dìu lắm nhân

vật sẵn sàng chiều chuộng để xin một chút t ình.
Mối tình ngang trái giữa một thanh niên trí thức đi bên cạnh cuộc đời
một thiếu phụ đã có chồng đã làm rộn dư luận thượng lưu trí thức Hà
thành một độ, song ông Trạng Trần c òn mải bận hoạt động cho bước
tiến chính trị của mình, nên cũng chẳng có thì giờ lưu ý đến. Nếp
sống lãng mạn của bà Trạng đa tình điển hình cho thời trang của
tầng lớp trưởng giả học thức hồi bấy giờ.
Khách thính họ Trần ở đại lộ Carreaux nhuộm th êm màu sắc chính trị
ảnh hưởng của thời cuộc đang biến chuyển. Trong khi mẹ con Lệ
như đôi bướm bay vờn trong vườn hoa chính khách, trí thức hoạt
động chính trị bản xứ và ngoại quốc thì Nhu có vẻ tâm đầu ý hợp với
õng bố vợ luật sư.
Một tối, sau buổi tiệc khiêu vũ của ông bà Trạng thết đãi mấy nhân
viên phái bộ Nhật và các sĩ quan cao cấp hiến binh, quân đội Thi ên
hoàng, đã khuya, Lệ thay quần áo ngủ, chùi sạch phấn son hoá trang
để lên giường, bỗng có tiếng rì rầm bên phòng chồng. Lệ rón rén đến
hé cửa nhìn vào, thấy chồng đang nói chuyện với cha n àng một cách
say sưa nghiêm trọng. Ông Trạng vẫn còn mặc bộ dạ phục đen chỉ
tháo lơi chiếc nơ trắng, ngồi đối diện con rể vẻ mặt chăm chú.
Bản tính tò mò khiến Lệ đứng yên nghe lóng. Giọng trầm đều của
Nhu như đang đọc diễn văn đưa đến tai nàng:
- Trước tình thế đang biến chuyển, con tính l à chúng ta không bỏ qua
cơ hội, và phải vận động sẵn sàng để nắm lấy dịp tốt. Xét theo
những sự việc, những tin tức gần đây, ta thấy rằng công cuộc tuy ên
truyền của Phái bộ Nhật đã vượt hẳn ra ngoài khuôn khổ ngoại giao,
bộc lộ ý; chống Pháp ngày càng rõ rệt. Cuối tháng bảy 1943 vừa rồi,
tướng Matsushita, cựu Bộ trưởng chiến tranh và lãnh tụ Tổ chức Đại

Đông Á sang viếng Sài Gòn có đọc diễn văn ác liệt, không giấu diếm:
"Nhật Bản sẽ giải phóng các quốc gia Á Đông, d ù có đi ngược lại ý
chí của Mỹ, Anh và Pháp". Nhật đã xúc tiến phong trào chống Pháp
do họ nuôi dưỡng từ lâu để chuẩn bị cho một cuộc đổi thay không
tránh khỏi. Họ đang đặt tín nhiệm v ào các giáo phái chính tr ị Cao Đài,
Hoà Hảo ở trong Nam, viên chỉ huy do thám Nhật Matsushita giám
đốc Đainam Koosi, bạn của ho àng thân Cường Để, sống tại Sài Gòn
đã lâu, đóng vai trung gian, liên lạc với Cao Đài, do Trần Quang Vinh
đại diện. Hiến binh Nhật th ì ra mặt che chở cho giáo chủ Ho à Hảo
Huỳnh Phú Sổ đang bị Pháp l ùng bắt. Chủ trương của Nhật vận động
người Việt có hai hình thức: Phái bộ Nhật tiếp xú c với các giới quan
lại, trí thức và thượng lưu, hiến binh Nhật liên lạc với những nhóm võ
trang. Song chánh sách c ủa Nhật vẫn hướng mạnh về các giáo phái
chính trị, vì họ cho rằng người mình sẵn sàng hy sinh cho tín ngưỡng
hơn, như những tín đồ Cao Đài, Hoà Hảo, do đó, anh em chúng tôi
trù tính thành lập một lực lượng công giáo, do anh Giám mục tôi ở
trong Nam bí mật hướng dẫn, liên kết với các vị cầm đầu giáo khu ở
Bắc, bao gồm được lối hai triệu giáo dân, hợp tác với các phe quan
lại do anh Thượng tôi đại diện, phe trí thức đó do tôi đứng ra tập
hợp.
Lực lượng này thành hình sẽ được sự ủng hộ của công giáo tr ên
khấp thế giới, và cả Toà thánh Vatican nữa, nếu khéo lãnh đạo, có
thể cầm đầu xứ này, theo ý muốn của Nhật.
Ông Trạng Trần chăm chú nghe ch àng rể trình bày, gật gù nói:
- Kế hoạch thành lập một lực lượng Công giáo để làm hậu thuẫn,
được lợi thế hơn các công giáo Cao Đài, Hoà H ảo trong Nam, vì dân
Công giáo ở khắp cả ba kỳ, song có một điểm yếu l à Công giáo đã

có nhiều liên hệ mật thiết với Pháp mà người Nhật cảm tình với Phật
giáo. Hơn nữa, đa số người Việt đều theo đạo Phật, cũng nh ư hầu
hết các quốc gia ở Á Đông, ng ười Nhật phải chú trọng đến yếu tố đó.
Nhu ngắt lời:
- Phái bộ Nhật đã liên lạc với anh Thượng tôi, cho hay ý định của họ
muốn tìm những nhân vật tiêu biểu có thể đứng ra lãnh trách nhiệm
cầm quyền xứ này, một khi Nhật bắt buộc phải ra tay lật đổ ng ười
Pháp. Một nhân viên phòng chính trị Bộ tham mưu Nhật có tiết lộ cho
tôi hay là giải pháp dùng võ lực của quân đội đã thắng khuynh hướng
ôn hoà của phe Cố vấn. Chỉ còn thời gian thôi… Tôi vừa được tin tức
lúc chiều là Nhật ở Huế đã ra mặt bảo vệ cho anh Thượng tôi, ngăn
không cho Pháp bắt. Như vậy hẳn ngày giờ biến chuyển quan trọng
cũng không còn lâu…
Lệ buồn ngủ díp cả hai mắt lại v ì hơi rượu sâm banh ngấm say, cũng
cố gượng tựa cửa lóng nghe vì chợt thấy tính chất hệ trọng qua sự
tiết lộ của chồng. Nàng không khỏi kiêu hãnh nóng lòng nghĩ đến một
ngày mai huy hoàng trong trư ờng hợp mưu đồ của anh em chồng
nàng thành sự thật. Không đợi nghe hết câu chuyện bàn bạc đang
kéo dài giữa Nhu và ông Trạng, Lệ lảo đảo bước lại giường, ngã
mình trên nệm trắng tinh trong một điệu nằm ngả ngớn chờ đợi.
Nhiệt độ cơn sốt chính trị ở Việt Nam tăng cao v ào đầu năm 1944.
Tại miền Nam, lực lượng Cao Đài và Hoà Hảo được võ trang chuẩn
bị chờ thời cơ nối dậy.
Một số chính khách thân Nhật bị Pháp săn đuổi v à can thiệp bằng
đường lối ngoại giao với Đông Kinh khiến Phái bộ v à hiến binh Nhật
tại Sài Gòn phải đưa họ sang Tân Gia Ba, như Trần Văn Ân, Trần
Trọng Kim, Nguyễn Văn Sâm, Trần Quang Vinh - chỉ huy lực lượng

Cao Đài - được nhận là Tuỳ viên của Phái bộ Nhật, Huỳnh Phú Sổ,
lãnh tụ Hoà Hảo được giải thoát khỏi tạm giam của Pháp tại Bạc Li êu
và đưa về Sài Gòn, ở cạnh hiến binh Nhật để khỏi bị r ơi vào tay mật
thám Pháp. Tại Huế, Ngô Đình Diệm cũng được sự che chở của nhà
cầm quyền Nhật. Các nhóm thân Nhật vừa th ành lập: Đại Việt Cách
mạng, Đại Việt Quốc dân, Thanh ni ên ái quốc, Quốc xã… rộn rịp
trong một không khí sôi động từ Nam ra Bắc.
Chính đảng Việt Nam phục quốc được Nhật đảm bảo ủng hộ và có
hậu thuẫn của Cao Đài đặt chi bộ ở Sài Gòn và Hà Nội bắt đầu tuyên
truyền cho lãnh tụ kỳ ngoại hầu Cường Để ở tại Đông Kinh sắp trở
về nước: Vị hoàng thân nhà Nguyễn bấy lâu lưu vong ở Nhật Bản sẽ
là tân hoàng đế của quốc gia Việt Nam độc lập, nhờ quân đội Thi ên
hoàng giúp sức lật đổ ách thống trị Pháp.
Anh em họ Ngô một mặt vận động giới thân Nhật cử ng ười đi Đông
Kinh tiếp xúc với Cường Để, đồng thời xúc tiến công cuộc thực hiện
khối công giáo để làm hậu thuẫn trong cuộc tranh chấp chính quyền
với các đảng phái đang ráo riết hoạt động.
Trong khi ấy, các chính đảng không thân Nhật cũng không ngừng
đấu tranh, liên lạc với phe Đồng Minh mà họ tin tưởng là sẽ chiến
thắng. Những lãnh tụ cách mạng này thoát khỏi lưới mật thám Pháp
và hiến binh Nhật, vượt biên giới sang Tàu. Họ sống ở Vân Nam,
Quảng Tây, Nam Kinh hoạt động chính trị khác biệt, chống đối lẫn
nhau, song bị dồn vào thế liên minh bất đắc dĩ, trước thế lực chi phối
của đại diện chính phủ Tr ùng Khánh, tướng Trương Phát Khuê, Tổng
đốc Quảng Tây kiêm Tư lệnh Đệ tứ chiến thuật muốn thống nhất các
đảng phái Việt Nam để chống Nhật.
Các lãnh tụ lưu vong họp hội nghị đoàn kết tại Liễu Châu ngày mùng

4 tháng mười 1942, thành lập Việt Nam Cách mạng Đồng minh, Li ên
hiệp Việt Nam Quốc dân Đảng và Việt minh cùng 8 nhóm quốc gia
đặt dưới sự hướng dẫn của nhà cách mạng lão thành Nguyễn Hải
Thần, từ Trùng Khánh đến. Chính phủ Tưởng Giới Thạch trợ cấp cho
tổ chức này hoạt động do thám và phá hoại ở Việt Bắc, đồng thời
huấn luyện chiến thuật du kích, tình báo, chính tr ị cho những người
Việt ở Hoa Nam, do tướng Tiêu Viên, một chuyên viên nghiên cứu về
các phong trào chính trị Đông Dương đứng ra phụ trách.
Cuộc thí nghiệm của Nguyễn Hải Thần thất bại, t ướng Trương Phát
Khuê thấy địa vị của mình lung lay, vì chính phủ Trùng Khánh cho là
ông phải chịu trách nhiệm trực tiếp. Ông Nguyễn Ái Quốc bấy giờ
đang bị cầm tù ở Hoa Nam, được các đồng chí liên lạc cho hay
những nỗi khó khăn của Tr ương Phát Khuê, mới đề nghị với vị tướng
này là nếu được trả lại tự do, lãnh tụ cộng sản Đông Dương sẽ tổ
chức cho Trùng Khánh một hệ thống gián điệp ở Bắc Việt để chống
Nhật. Tướng Trương nghe xiêu lòng, song e ngại tiếng tăm cộng sản
quốc tế của ông Nguyễn Ái Quốc không đ ược Trùng Khánh chấp
nhận nên đề nghị với ông Nguyễn Ái Quốc thay đổi cả t ên họ. Từ đấy
họ sẽ gọi là Hồ Chí Minh. Rồi tướng Trương báo tin cho Thống chế
Tưởng Giới Thạch hay là đang có ở dưới trướng một tay chiến sĩ
cách mạng Việt Nam rất có khả năng, xin nhận l ãnh tổ chức do thám
và quấy rối Nhật ở Đông Dương.
Ở Trùng Khánh không một ai biết ông Hồ Chí Minh l à Nguyễn Ái
Quốc và chính phủ Trung Hoa chấp thuận. Tháng hai năm 1943,
được trả tự do, ông Hồ Chí Minh đ ược chính thức cử làm lãnh tụ Việt
Nam Cách mạng đồng chí Hội.
Giữa thời kỳ ấy, để phòng ngừa dân miền Bắc nổi dậy, Pháp tung

đám tay sai đi khắp nơi vơ vét hết thóc gạo tải về tập trung ở các kho
dự trữ riêng, lấy cớ là để tiếp tế cho quân đội Nhật Bản. Hết ép buộc
mua rẻ của dân quê, Pháp lại vãi tiền ra mua thóc, ngô bằng một giá
cao để thu cho kỳ sạch ngũ cốc hiếm hoi của miền Bắc. Gạo Nam Kỳ
thì không được đưa ra Bắc, lấy cớ là phi cơ đồng minh ngày đêm
không ngừng bắn phá tàu bè, ghe thuyền, còn đường xe lửa xuyên
Đông Dương thì Pháp dành cho Nhật chuyên chở quân sự.
Lúa thừa ở miền Nam chất chứa đầy kho, Pháp đem đốt thay than
củi ở các nhà máy điện. Dân quê ở Bắc khởi sự chết đói từ cuối năm
1944. Mùa lúa tháng mười lại bị thất bát. Người có tiền ở thôn quê
cũng đành nhịn ăn, vì thóc gạo đã bị lấy sạch, tại thành phố, mỗi
khẩu phần người Việt đều phải ăn gạo "bông", ở trong tay chính
quyền Pháp phân phát rất hạn chế.
Khắp xóm làng từ thượng du đến đồng bằng châu thổ sông Hồng H à,
ban đầu còn rải rác hàng chục, rồi đến hàng trăm, hàng ngàn, hàng
vạn con người chết đói trong cảnh hàng triệu người thiếu ăn. Nạn đói
như một bệnh dịch khủng khiếp lan tr àn, nhiều vùng đông đảo dân số
dần dà vắng hẳn bóng người. Chỉ thấy ruồi nhặng với những xác
chết đen gục bên luỹ tre khô héo ngoài bờ ruộng nứt nẻ, cạnh đường
cái quan, hoặc giữa khu chợ xã lạnh tanh.
Người ta ăn hết sạch rau cỏ, củ chuối, ăn đến cả đất nh ưng rồi cũng
lần lượt nằm xuống dưới bầu trời đầy quạ đen chập chờn k êu gọi
nhau sà xuống những thây ma rải rác khắp thôn qu ê giá buốt mùa
đông. Những người sống sót chưa kịp đào lỗ vùi lấp kẻ thân yêu đã
kiệt sức nhào lịm chết theo. Hàng ngàn, hàng vạn gia đình nông dân
nghèo khó gục ngã vì chết đói.
Những người còn chút hơi sống gượng lê đi được, lần mò ra tỉnh để

kiếm ăn, một số đông bỏ xác lại hai b ên đường liên tỉnh.
Có những xác bà mẹ đã lạnh cứng, còn con nhỏ trên bụng thoi thóp
nhai vú mẹ đã khô cạn sữa tự bao giờ. Có những b à mẹ ra đến tỉnh
bán con không ai thèm mua, đ ổi lấy gạo cũng không được, xin đi ở
không nhà nào mướn. Có những cô gái quê đem tiết trinh đổi lấy một
bữa ăn. Có những người đói không còn đủ sức để cướp giật một
chiếc bánh lá, một miếng ăn.
Từng lũ, từng bầy người đói rách rưới, lẩy bẩy trong lớp vải nâu
mong manh dưới mưa phùn, gió rét, thất thiểu trên các đường phố đi
xin ăn, song chẳng ai cho. Lớp người đói tranh nhau thay chó để
giành giựt một mẩu xương thừa quẳng ra đường. Lá gói bánh vứt đi
cũng có cả bầy người xúm lại xâu xé để liếm láp. Mỗi hiệu ăn "lổ"
phở đều có sẵn hai người khỏe mạnh cầm gậy đứng gác để xua đuổi
đám người đói sà vào.
Những người đói sục sạo, moi móc các thùng đựng rác, lúi cúi dọc
theo cống rãnh để tìm những hột cơm rơi bỏ, những cọng rau
muống, tất cả những gì có thể ăn được để cho ngay vào miệng.
Hình hài những người đói không còn ra nhân dạng nữa, những đôi
mắt sâu hoắm đờ đẫn tuyệt vọng, mất hết sinh khí, ngước nhìn
chung quanh một cách thảm thiết, nghẹn ng ào, uất hận như những
con vật đang bị đẩy vào lò sát sinh.
Những thây ma vật vờ trong đói rét cuối đông âm thầm l ê đi qua ba
mươi sáu phố phường Hà Nội, trước những cái nhìn kinh tởm, lạnh
lùng hay thương hại của đồng loại. Cũng có ng ười qua đường chua
xót, xấu hổ quay mặt bước đi vội vàng như muốn chạy tránh cảnh
tượng ngoắc ngoải của đồng b ào, ngày ngày phơi bày trắng trợn ở
trước mắt, mà họ đành bất lực, vô phương cứu chữa.

Trong gió rét căm hờn, trong đêm tối mịt mờ của Hà Nội phòng thủ
thụ động, lớp lớp người đói lần lượt nằm chết cong queo d ưới những
hầm cầu, dưới những mái hiên hè phố.
Mỗi sáng xe Hồng thập tự, xe b ò lấy rác của thành phố đi hốt đầy xác
người chết đói khắp các nẻo đ ường Hà Nội, chở ra ngoại ô đổ xuống
hố chung lấp đi, nạn đói nh ư một bệnh dịch mang từ nh à quê lên Hà
Nội, những con người thôn quê tưởng lên tới thành phố thì thoát khỏi
chết đói, song giữa đất cố đô, thủ phủ chính trị của Pháp v à Nhật tại
Việt Nam, chết đói vẫn tiếp diễn ngày này sang ngày khác, còn ghê
gớm hơn cả bệnh dịch hạch, dịch tả thực sự nữa, v ì nhà cầm quyền
vẫn dửng dưng, không muốn ngăn chặn lại.
Cách hoạt động từ thiện, bố thí lẻ loi của ng ười Việt trước thảm cảnh
ghê gớm của đồng bào chỉ kéo dài kiếp sống vật vờ của những
người bị dồn vào tình thế phải chết đói, thêm được vài hôm.
Giữa Hà Nội sặc mùi tử khí, nổi lên những tin đồn: có người ăn phở
vớt lên ở trong thùng nấu xương cả một cánh tay trẻ con, một nh à
làm bánh cuốn bị bắt quả tang đang băm một đùi người để làm nhân
thịt. Dân Hà Nội đang lo sợ nạn đói lây, c àng hết hoảng nhốn nháo.
Miếng ăn đã thành vấn đề chính yếu bắt mọi ng ười phải lo lắng hàng
ngày. Ở thôn quê, người ta chỉ lo sao cho khỏi chết đói, tại tỉnh th ành
người ta chỉ nghĩ thế nào cho khỏi thiếu ăn.
Suốt từ Bắc Việt vào đến miền Trung, hầu hết dân chúng đều bắt
buộc phải lo nghĩ đến cơm gạo. Mọi hoạt động, sinh lực của hai phần
ba dân tộc đều tập trung vào cả một vấn đề sinh tử lúc bấy giờ: Ăn!
Trước nạn đói làm tê liệt những hoạt động mạnh mẽ của các phần tứ
yêu nước, viên giám đốc Sở Mật thám Đông Pháp tại H à Nội, trong
một lúc cao hứng trước ly rượu Pernod ở nhà hàng Thuỷ Tạ bên hồ

Hoàn Kiếm, thốt ra với một ông bạn gi à lai Pháp:
- Ngón đòn kinh tế này lợi hại bằng bao nhiêu đạo quân phái đi dẹp
loạn cả lũ dân Bắc Kỳ. Không thế n ày thì chúng nó mượn hơi Nhật,
người Pháp cũng khó ăn ngon ngủ y ên lắm. Tụi Nhật tuy không nói
ra song họ cũng ngầm tán thành kế hoạch của phủ Toàn quyền để
còn rảnh tay lo đối phó bên ngoài.
Trong cảnh huống ấy tại biệt thự ông Trạng Trần Văn Ch ương,
khách thính vẫn mở rộng cửa đón tiếp các nhân vật trí thức, th ượng
lưu và quan khách Nhật Bản. Bà Trạng từ hôm đạp nhằm xác chết
đói nằm bên lối quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, không còn dám đi bộ ra
ngoài nữa, và rồi bất kỳ đi đâu cũng chỉ ngồi tr ên xe hơi nhà đưa đến
tận thềm.
Lệ đang bận rộn tập múa trong một m àn vũ sắp trình diễn ở nhà hát
lớn, một buổi dạ hội thân hữu Việt - Nhật. Nhu ngày đêm mải miết
với mớ sách chính trị, lo thảo ch ương trình hoạt động cho "Tập đoàn
công giáo Việt Nam" để gởi vào cho hai anh ở Huế và Vĩnh Long.
Một hôm, có người bạn giáo sư trao cho Nhu một tờ truyền đơn với
những lời kêu gọi "đấu tranh chống phát xít Pháp v à Nhật để giải
phóng hoàn toàn Việt Nam". Hỏi ý kiến, Nhu c ười nhạt đáp:
- Chống Pháp còn có lý, chứ chống cả Nhật trong lúc n ày là điên.
Mình đang cần Nhật giúp để lấy lại quyền h ành trong tay Pháp, chớ
một mình Việt Nam thì làm gì được?
Trong khi đó truyền đơn của Việt Minh tung ra ở các v ùng thôn quê
khơi dậy lòng oán hận của dân chúng trước chính sách thu thóc của
Pháp đi đôi với Nhật để gây ra nạn đói kém giết hại cả triệu ng ười
Việt và giải thích là phát xít Nhật nhất định phải thất bại tr ước các đại
cường quốc Đồng Minh, chế độ thực dân Pháp tất nhi ên cũng sẽ

phải sụp đổ. Rồi kêu gọi toàn dân chuẩn bị nổi dậy trước cơ hội độc
nhất trong lịch sử giải phóng dân tộc:
Cuộc khởi nghĩa võ trang sẽ phát động vào giai đoạn cuối cùng của
chiến tranh thế giới khi Anh, Mỹ v à Trung Hoa sẽ đến chiếm Đông
Dương, khi người Pháp theo De Gaulle và phát xít Pháp s ẽ đối đầu ở
Đông Dương, khi người Pháp và người Nhật sẽ đánh nhau và khi lũ
phát xít Pháp Nhật giao chiến với các nước dân chủ.
Giờ quyết liệt sắp đến… Nước Đức đã gần bị đánh bại, nước Nhật
sẽ không kháng cự nổi cuộc phản công của Đồng Minh. Quân đội Mỹ
và quân đội Trung Hoa sẽ tràn vào Đông Dương, trong khi ngư ời
Pháp theo De Gaulle s ẽ nổi lên chống người Nhật. Có lẽ người Nhật
sẽ ra tay trước để lật đổ phát xít Pháp…
Phải phát triển du kích chiến để biến th ành tổng khởi nghĩa.
Phải quấy rối đối phương bằng những cuộc đánh phá li ên tiếp và
nắm lấy quyền chủ động cho chúng ta. Phải phá hoại hậu tuyến của
đối phương với sự giúp đỡ của quần chúng… Mục đích của chúng ta
là tạo ra nhiều vùng chính quyền cách mạng để tiến dần đến việ c
thành lập một chính quyền duy nhất trong to àn quốc.
Đi đôi với những lời tuyên truyền kêu gọi này, các toán du kích Việt
Minh bắt đầu đánh phá nhiều nơi ở Việt Bắc.
Phái bộ quân sự Pháp thuộc nhóm De Gaulle, có đặt đại diện ở Côn
Minh, bắt liên lạc với Boisanger, trưởng phòng ngoại giao của Toàn
quyền Decoux, nhận thấy ảnh h ưởng đe doạ của Việt Minh, vội báo
cho chính phủ Trùng Khánh hay rằng Hồ Chí Minh và Nguyễn Ái
Quốc thật sự chỉ là một, đã lợi dụng sự giúp đỡ của Trung Hoa để
phát triển thế lực Cộng sản tại Việt Nam.
Được tin này, tướng Trương Phát Khuê lại dùng áp lực triệu tập một

hội nghị các chính đảng Việt Nam một lần nữa ở Liễu Châu.
Tất cả các đại biểu ở Hoa Nam đều đến đông đủ: Bảy đại diện Cách
mạng Đồng Minh với Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khan h, Trương Bội
Công, Trương Trung Ph ụng, Nghiêm Kế Tổ; lãnh tụ Đảng Giải
phóng, Lê Tùng Sơn; các đ ại diện Phục quốc, Bồ Xuân Luật v à Trần
Đình Xuyên; các đại diện Việt Nam Quốc dân Đảng, Nguyễn T ường
Tam (vừa thoát khỏi vòng vây của mật thám Pháp ở Bắc Việt ),
Nguyễn Thanh Đồng, Hồ Đức Th ành, với hai lãnh tụ cộng sản, Hồ
Chí Minh, Phạm Văn Đồng, nấp dưới mặt trận Việt Minh.
Những cuộc tranh luận sôi nổi, quyết liệt diễn ra, nh ưng rồi toàn thể
mọi người đều bắt buộc phải nh ìn nhận một sự thật: Nếu không
muốn bị bỏ rơi, thì phải theo các điều kiện của Trung Hoa, th ành lập
một lực lượng thống nhất các đảng phái.
Tướng Trương Phát Khuê không gi ấu diếm áp lực mạnh mẽ của
mình đối với tất cả các đại biểu và nói rõ ý định trong phiên họp bế
mạc hội nghị:
- Chính phủ Trung Hoa chỉ cần một sự phối hợp các đảng phái Việt
Nam, chịu sự kiểm soát của chúng tôi để gạt bỏ ng ười Pháp ra khỏi
Đông Dương, một khi Nhật đầu hàng Đồng Minh và thực hiện một
quốc gia Việt Nam độc lập, giao hảo với Trung Hoa.
Kế hoạch này được các đại diện chính trị và quân sự Mỹ tại Trùng
Khánh và Côn Minh lên ti ếng ủng hộ. Do đó một chính phủ lâm thời
Việt Nam đã thành trên giấy tờ ở đất Trung Hoa, do Tr ương Bội
Công làm chủ tịch, gồm có Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh, Hồ
Chí Minh, Lê Tùng Sơn, B ồ Xuân Luật và Nghiêm Kế Tổ.
Hội nghị Liễu Châu vừa xong, các l ãnh tụ quốc gia đã phân tán đi
nhiều nơi. Sự đoàn kết miễn cưỡng và vội vã của các chính đảng

cách mạng, kết quả là chính thức hoá ông Hồ Chí Minh d ù chỉ chiếm
có một ghế trong tổ chức chính phủ li ên hiệp quốc gia, song Việt
Minh đã có cơ sở hoạt động tại Việt Bắc, từ sau hội nghị Tân Tr ào
hồi tháng 5 năm 1941 của Đảng Cộng sản Đông D ương.
Cuối tháng mười 1944, ông Hồ Chí Minh đ ưa hai trăm cán bộ chia ra
làm hai ba toán vượt biên giới Trung Hoa, theo lối Lạng Sơn và Cao
Bằng đi về Thái Nguyên, đặt đại bản dinh tại đây. Các toán du kích
Việt Minh bắt đầu đánh phá mạnh v ùng giáp biên giới và ba khu quân
sự ở Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang.
Quân đội Nhật bấy lâu không chú ý đến Việt Minh, ngỡ ng àng trước
các trận thắng liên tiếp của quân du kích. Viên Thống sứ Pháp ở Bắc
Kỳ thoả thuận với Bộ tham m ưu, quyết định mang quân đi quét sạch
vùng nổi loạn ở thượng lưu. Một tiểu đoàn lính Khố Xanh đồn trú tại
Lạng Sơn đã được chỉ định đặt dưới quyền chỉ huy của mộ t sĩ quan
Pháp, mở cuộc hành quân càn quét vào hôm 12 tháng ba.
Đoàn quân chưa kịp lên đường thì trong đêm mồng 9 tháng ba 1945
trên toàn cõi Đông Dương, quân đội Nhật nổ súng đảo chánh Pháp.
Anh em họ Ngô mừng rỡ thấy cơ hội đã đến để nhảy ra nắm giữ
chính quyền do người Nhật trao cho.
***
Tối mùng 9 tháng 3 năm 1945, t ại dinh Toàn quyền ở Sài Gòn, người
hầu bàn vừa bưng món thứ ba đến, Đô đốc Decoux nhấc ly r ượu
chát đỏ uống một hớp, cầm dao l ên định ăn, bỗng thấy viên sĩ quan
hầu cận vội vã từ ngoài vào, đứng thẳng chào, rồi hối hả nói:
- Thưa Đô đốc, có một sĩ quan ở Bộ Tổng t ư lệnh quân đội Nhật Bản
vừa đưa bản thông điệp này, bảo phải trình ngay đến tận tay ngài vì
có tính cách tối mật khẩn.

Decoux tự tay xé chiếc phong bì của viên sĩ quan vừa đặt lên bàn ăn
đọc qua những dòng chữ Pháp đánh máy dưới hình mặt trời đỏ chói,
sắc mặt hồng hào bỗng tái đi. Ông nhìn đồng hồ tay chỉ đúng 20 giờ
5 phút, im lặng bối rối, rồi đứng ngay l ên, ra dấu cho viên sĩ quan hầu
cận theo mình bước qua văn phòng.
Giọng nói của Decoux không giấu nổi xúc động:
- Gọi ngay điện thoại mời t ướng Mordant đến đây gặp tôi lập tức!
Năm phút nặng nề trôi qua, đại tướng Mordant vận quân phục hối hả
bước vào, vừa trông thấy mặt vị Toàn quyền đã cảm thấy tình thế
nghiêm trọng đặc biệt. Đô đốc Decoux tay cầm bản tối hậu th ư,
nghẹn ngào nói:
- Tôi vừa nhận được tối hậu thư của Nhật buộc phải đặt ngay tất cả
lực lượng quân đội Pháp dưới quyền chỉ huy tối cao của Nhật.
Decoux nói tiếp:
- Họ buộc thêm nữa là ta không trả lời dứt khoát liền thì họ sẽ coi
như ta từ chối.
Trong khi viên Toàn quyền và Tổng tư lệnh Pháp bối rối nhìn nhau lo
ngại, chưa biết đối phó ra sao trước tối hậu thư khẩn cấp cho đại sứ
Nhật Matsumoto vừa trao, b ên ngoài chiến xa và binh sĩ Nhật bố trí
chu đáo, sẵn sàng đợi giờ tấn công.
Cũng vào giờ này, trên toàn cõi Đông Dương, tất cả đồn trại, vị trí
xung yếu của thực dân Pháp đều bị Nhật bao vây.
***
Tiếng súng đảo chánh bắt đầu nổ tại Huế. Ho àng đế Bảo Đại vừa đi
săn về, giữa lúc hai đồn Courcy v à Mang Cá cùng trại lính Khố Xanh
vang dội tiếng súng và những tiếng hét xung phong của quân Nhật.
Hiến binh đón đường đưa Bảo Đại về nghỉ tạm ở Bộ T ư lệnh Nhật

ngoài hoàng thành.
Hừng sáng, tiếng súng im dần, Bảo Đại về cung, một đại uý Nhật
loan báo cho hay: "Việt Nam đã được độc lập". Đồng thời Hiến binh
Nhật liên lạc với Phạm Quỳnh cùng các vị Thượng thư Nam triều để
nói rõ ý định của Nhật Bản.
Nội trong một đêm, quân đội Nhật đã bất ngờ đánh chiếm trọn cả
Đông Dương. Dân chúng ở Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Hải Phòng, Nam
Vang, Vạn Tượng thức dậy sáng ngày mồng 10 tháng ba, thấy không
khí thành phố đã biến đổi khác hẳn: tất cả cờ tam t ài đều biến mất,
nhường chỗ cho cờ mặt trời mọc l ên.
Đài phát thanh Sài Gòn đọc bản thông cáo của Bộ Tổng t ư lệnh quân
đội Thiên hoàng báo tin cuộc đảo chính đêm qua đã loại bỏ chủ
quyền Pháp ở khắp Đông Dương, đem lại độc lập cho Việt Nam, Cao
Miên và Ai Lao trong khối Đại Đông Á.
Chiều lại, tại Huế, đại sứ Nhật Yokoyama c ùng viên tư lệnh quân đội
Nhật vào điện Kiến Trung, Thượng thư Bộ lại Phạm Quỳnh xuống tận
thềm rước, đưa vào yết kiến Bảo Đại; ông đang ngồi ở ngai v àng,
vận sắc phục hoàng đế, áo vàng, khăn vàng, dây cường đầu rồng.
Sau lễ nghi ra mắt, vị đại sứ Nhật long tr ọng nói:
- Tâu Hoàng thượng, trước tình thế mới hiện thời, chủ quyền Pháp ở
xứ này không còn nữa, sau cuộc đảo chính của quân đội Thi ên
hoàng đêm rồi, quý quốc đã thành một nước độc lập, vậy chúng tôi
xin Hoàng thượng vui lòng nhận lời hợp tác với Nhật Bản kể từ đây.
Bảo Đại thong thả đáp:
- Trước hết, trẫm có lời khen gợi sự th ành công của quân đội quý
quốc, và do cuộc đảo chánh đêm hôm qua, nước Việt Nam đã thoát
khỏi sự đô hộ của ngoại bang. Trong những điều kiện đó trẫm sẵn

sàng hợp tác với nước Nhật để củng cổ nền độc lập của xứ sở.
Rồi ngay tối hôm ấy, Hội đồng c ơ mật nhóm họp, sáu vị Thượng thư
thảo một bản tuyên cáo của Hoàng đế Việt Nam công bố vào ngày
hôm sau, huỷ bỏ hiệp ước bảo hộ đã ký với Pháp và thâu hồi chủ
quyền độc lập, hợp tác cùng Nhật Bản theo đường lối trong bản
tuyên ngôn chung Đại Đông Á.
Ở Hà Nội, Sài Gòn rồi Huế, các nhật báo Việt ngữ kế tiếp nhau kịch
liệt đả kích thực dân Pháp. H ãng thông tấn Domei và Hiến binh Nhật
đưa người vào các toà soạn để hướng dẫn tuyên truyền, cổ võ cho
chính sách Đại Đông Á.
Những người không nhận định rõ biến chuyển tình hình quốc tế cũng
như những người bấy lâu hy vọng ở chủ tr ương giải phóng các dân
tộc da vàng của Nhật Bản, tưởng cuộc đảo chính của Nhật l à cho
Việt Nam, đã hăng say lao mình vào chính cuộc quốc gia.
Một tuần lễ sau đêm chính biến, các đảng Phục quốc, Việt Nam quốc
gia độc lập kêu gọi dân chúng Sài Gòn xuống đường biểu tình để tỏ
lòng tri ân của xứ sở đối với quân đội Nhật đ ã giải thoát chúng ta
khỏi tay quân thù Pháp. Song người Nhật lo ngại dân chúng quá
nồng nhiệt sinh ra rối loạn, n ên vào giờ chót ra lệnh cấm biểu t ình.
Ở Bắc và Trung Việt, đảng Đại Việt quốc xã hoạt động ráo riết. Báo
chí và tuyên truyền, dưới sự kiểm soát của Nhật mở một chiến dịch
sôi nổi chống quan trường thối nát, tay sai chính của chế độ cai trị
Pháp.
Trước phong trào quốc gia ồ ạt, ngày 19 tháng ba, toàn thể các vị
Thượng thư Nam triều đệ chung một lá đơn xin từ chức theo lời yêu
cầu chính thức của Bảo Đại; ông đích thân đứng ra đảm nhiệm
quyền bính

Biến cuộc dồn dập xảy ra trong khi Ngô Đ ình Diệm đang ở miền Nam
cùng anh hoạt động thành lập lực lượng Thiên Chúa giáo để làm hậu
thuẫn chính trị và giao thiệp cùng một số sĩ quan cao cấp Nhật Bản
để vận động ra nắm chính quyền.

Tổng Thống Ngô Đình Diệm

Được tin toàn thể nội các Nam triều từ chức, Diệm vội từ gi ã Vĩnh
Long lên Sài Gòn.
Tại đây, cuộc vận động b ên cạnh người Nhật để lập tân chánh phủ
Việt Nam của Diệm được bổ trợ song song với các cuộc tiếp xúc của
tổng đốc Ngô Đình Khôi ở Huế, với đại sứ Yokoyama, chiến dịch
tuyên truyền trên mặt báo ở Hà Nội do Ngô Đình Nhu chủ trương ca
ngợi thành tích Diệm. Đồng thời người anh Giám mục bắt liên lạc với
giới Thiên Chúa giáo Nhật để gây ảnh hưởng cho Diệm lên giữ chức
Thủ tướng tương lai.

Tướng Tsushihashi, tư lệnh quân đội Nhật ở Đông D ương, đại sứ
Matsumoto ở Sài Gòn, đại sứ Yokoyama tại Huế, thống soái Bá t ước
Terauchi, Tổng tư lệnh lực lượng Nhật Bản trên các lãnh thổ Nam Á,
ở Tân Gia Ba đều tiếp nhận đ ược một chương trình cải cách tỉ mỉ về
mọi ngành hoạt động ở Việt Nam do Diệm đề nghị, nếu đ ược Nhật
uỷ thác cho cầm quyền.
Đang lúc anh em họ Ngô xúc tiến mọi hình thức vận động cho Diệm
ra nắm chính quyền thì nhà học giả Trần Trọng Kim từ Tân Gia Ba
theo một nhóm sĩ quan Nhật vượt rừng núi Mã Lai qua Thái Lan và
Vọng Các về đến Sài Gòn.
Tướng Tsushihashi đã quen biết trước họ Trần, hay tin ông vừa về
tới vội mời ngay nhà học giả và Bộ Tư lệnh để tham khảo ý kiến.
Lúc trở ra, Trần Trọng Kim thấy một ng ười Việt đang ngồi chờ ở
phòng khách, đứng lên chào, tự giới thiệu là Ngô Đình Diệm, gợi
chuyện:
- Cụ từ Tân Gia Ba mới về?
- Vâng, tôi mới về chiều hôm qua.
Trần Quân nói tiếp:
- Người Nhật vừa cho tôi biết là ông Phạm Quỳnh đã xin từ chức với
toàn thể nội các và hình như đức Hoàng đế sắp cho lập tân chính
phủ.
Diệm hơi giật mình, hỏi dồn:
- Thế người Nhật có nói ai sẽ được cử không?
- Không.
- Họ có nói chuyện gì với cụ về việc… Huế không.
- Không. Họ chỉ nói họ sẽ đưa tôi qua Huế vì đức Hoàng đế muốn
gặp tôi…

Nhận thấy Diệm mắt cứ lén nh ìn về phía cửa vào phòng Bộ Tư lệnh
Nhật, có vẻ nóng nảy muốn d ò hỏi thái độ của mình, họ Trần chậm
rãi nói:
- Đức Hoàng đế muốn gặp tôi… nhưng tôi thú thật rằng tôi đã già, lại
yếu, hiện tôi bị chứng áp huyết nặng lắm, v ào bệ kiến rồi, tôi sẽ ra Hà
Nôi ngay.
Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ ấy, Trần Quân ra Bắc, ghé lại Huế, v ào yết
kiến Hoàng đế Bảo Đại, được giao phó cho việc lập tân nội các.
Nhà học giả họ Trần tự xét mình đã nhiều tuổi lại đau yếu, nên từ
khước mà thưa rằng:
- Chúng tôi vừa già vừa bệnh tật, sợ không kham nổi trọng trách,
dám mong Hoàng đế triệu một nhân sĩ khác.
- Ai?
- Bẩm như ông nguyên Lại bộ Thượng thư Ngô Đình Diệm chẳng
hạn. Hiện ông ở Sài Gòn.
Bảo Đại hơi cau mày lại khi nhắc đến tên cựu thần họ Ngô, liền nói:
- Diệm có đôi mắt không được thẳng thắn. Tôi đã từng nói chuyện
với Diệm nhiều lần. Diệm không nh ìn thẳng bao giờ. Với lại Diệm có
vẻ bất nhất, nhiều khi tôi thấy ô ng ta như cứng rắn, có lúc lại quá rụt
rè, nhưng thôi ông đã đề cử, để tôi cho điện vào Sài Gòn triệu ông
Diệm ra Huế. Tuy nhiên ông chưa được về Hà Nội vội, ông đau tôi sẽ
cho bác sĩ săn sóc. Ông hãy tạm ở đây với tôi vài bữa vì có nhiều
chuyện bàn với ông.
Ngay hôm ấy, văn phòng Hoàng đế đánh điện vào Sài Gòn nhờ Bộ
Tư lệnh quân đội Nhật Bản li ên lạc với Ngô Đình Diệm và giúp đỡ
phương tiện cho ông này ra Huế; 24 giờ sau có điện của Bộ T ư lệnh
Nhật trả lời:
"Ông Ngô Đình Diệm không có ở Sài Gòn. Đã điện đi tìm khắp cả
các nơi đều được đáp: không thấy".

Sự thật, trong lúc ấy, Ngô Đ ình Diệm ở đâu?
Tướng Tsushihashi khi nhận đ ược bức điện của Bảo Đại, lật xem hồ
sơ Ngô Đình Diệm qua báo cáo của hiến binh, nhận thấy Diệm nhờ
sự tín nhiệm của thực dân Pháp mới được bổ làm Tuần vũ Ninh
Thuận hồi 30 tuổi, đã tỏ ra tận tâm với chính phủ Bảo hộ trong thời
kỳ khủng bố, đàn áp các phong trào cách m ạng 1930-1931, nên
được thăng giừ chức tối cao của quan tr ường, Thượng thư Bộ lại.
Rồi Diệm phải từ chức vì xung đột với Thượng thư Bộ học Phạm
Quỳnh, và không được Bảo Đại ưa.
Viên tư lệnh Nhật nghĩ là Diệm có nhiều mật thiết với chế độ Pháp,
và sẵn không có cảm tình với Diệm qua mấy lần hội kiến vừa rồi, n ên
trả lời không biết Diệm ở đâu.
Tướng Tsushihashi về sau gặp lại học giả họ Trần, có tiết lộ cho hay:
- Lúc nhận được điện văn của Đức Bảo Đại, tôi biết Diệm ở Vĩnh
Long với Đức cha Ngô Đình Thục, nhưng tôi không chuyển bức điện
đi, vì nhận thấy Diệm không phải l à người của tình thế. Diệm lại có
cái nhìn không thẳng thắn, nếu không phải là gian dối. Thực sự,
Diệm là người của công giáo thân Tây m à khối Đại Đông Á lại bao
gồm toàn những quốc gia theo Phật giáo. H ơn nữa, có vài lần Diệm
nói chuyện với chúng tôi lộ ý không phục Đức Bảo Đại, sợ có sự lủng
củng rồi đi đến phản trắc chăng. Vả lại, chúng tôi đ ược lệnh phải giữ
gìn và giúp đỡ Hoàng đế Bảo Đại.
Giữa tình thế đó, Bảo Đại uỷ thác cho nh à học giả Trần Trọng Kim
đứng ra triệu tập tân chính phủ.
Một buổi sáng cuối tháng t ư dương lịch, trước một đám đông dân
chúng tập hợp tại vườn hoa ở bến Thương Bạc, trước cửa Thượng
tứ, một cuộc mít tinh diễn ra hoan ngh ênh quân đội Nhật Bản trao trả
độc lập cho Việt Nam. Trước bàn hương án khói trầm nghi ngút,
những lá cờ đuôi nheo và cờ mặt trời phất phới sát cạnh nhau, một vị
bô lão vận áo rộng xanh, bịt khăn nhiễu tam giang, đại diện cho dân
chúng kinh đô Huế, cất tiếng đọc bài văn tế do thi sĩ Hoài Nam
Nguyễn Trọng Cẩn làm vào dịp này, tri ân nước bạn Nhật Bản đã lật

đổ chế độ bảo hộ Pháp, và giúp cho: "Việt Nam độc lập khắp…
Trung kỳ".
Trong khi ở miền Bắc, biến cố lịch sử đ ược dân chúng đón tiếp bằng
câu ca dao: "Việt Nam độc lập chết co đầy đ ường".
Về phần Lệ, tuy không vui khi hay tin anh chồng không đ ược cử ra
cầm quyền, song nàng cũng hãnh điện thấy ông Trạng sư Trần Văn
Chương được mời giữ chức Tổng tr ưởng Ngoại giao trong chính phủ
mới.
Lệ theo cha mẹ vào Huế, để giúp bà Trạng trong các cuộc tiếp tân
ngoại giao, đồng thời vận động cho chồng tiến thân.
Quân đội và các nhà ngoại giao Nhật không muốn có những biến đ ổi
xáo trộn nên vẫn nắm giữ mọi quyền h ành về chính trị, kinh tế và
quân sự. Việt Nam chỉ độc lập ở tr ên danh từ.
Tại Nam Việt, Thống đốc Nhật Minoda thay thế vi ên Thống đốc Pháp,
cũng như ở Bắc Việt, Tsukamoto đến ngồi ở dinh To àn quyền, và tại
Trung Việt, đại sứ Nhật Yokoyama bao gồm mọi công việc của vi ên
Khâm sứ, cạnh Nam triều.
Nội các Trần Trọng Kim phải tranh đấu gắt gao để đ òi hỏi quyền
hành thực sự và thống nhất xứ sở trước thái độ chủ nhân mới của
Nhật Bản, họ đang liên tiếp thất bại trước sự phản công dữ dội của
Đồng Minh.
Hoạt động của phi cơ Mỹ cắt Việt Nam thành mấy khúc, lìa hẳn miền
Bắc về đường bộ, đường sắt lẫn đường thuỷ.
Dịch đói từ mùa thu 1944 bành trướng sự giết hại ghê gớm khắp
miền Bắc. Đã có trên một triệu con người chết đói. Giá thực phẩm
càng ngày càng một tăng cao, trong khi quân Nhật vẫn tiếp tục đ òi
hỏi lương thực, và lúc này toà Khâm sai của Huế vừa nhậm chức,
phải lo cung cấp thoả mãn những yêu sách lúa gạo cho binh sĩ Nhật.
Chết chóc và căm thù sôi sục thôn quê. Truyền đơn chống phát xít
Nhật tung bay khắp nơi, kêu gọi dân chúng nổi lên "đánh phá những
đoàn xe chở lương thực, chiếm đoạt những kho thóc gạo của Nhật.

Không một hạt thóc, không một đồng xu thuế, không một ng ười lính,
không một người phu cho Nhật".
Việt Minh đã khơi đúng ngọn lửa căm hờn, đấu tranh để gi ành lại
quyền sống của con người, non một thế kỷ bị thực dân Pháp ch à đạp
rồi bị phát xít Nhật dày xéo. Cán bộ Việt Minh len lỏi đi sâu v ào các
miền quê đói khổ phẫn uất của những con ng ười không tìm thấy con
đường cứu thoát nào khác hơn là nổi lên đánh đuổi những kẻ đang
dồn ép họ chết dần chết m òn.
Trước cái đói bi thảm, chầm chậm v à ác liệt đang xô đẩy hàng trăm
vạn con người vào chỗ chết lặng lẽ mà chắc chắn, người dân quê
miền Bắc đang khắc khoải, đau xót tuyệt vọng trong cảnh thiếu ăn,
bóc lột đủ mọi bề không còn sự lựa chọn nào khác hơn là phải vùng
lên, quật khởi, chống chọi lại để thoát chết.
Bản năng tự vệ, giành giựt lại sự sống còn của bản thân gia đình,
của họ hàng, của làng xóm, đã thúc đẩy người dân quê hiền lành,
nhẫn nhục qua bao nhiêu đời sau luỹ tre xanh, ào ạt theo nhau, lớp
lớp lao mình, xả thân theo tiếng gọi quật c ường của Việt Minh.
Phái bộ quân sự Pháp ở Côn Minh thuộc phe De Gaulle có hậu
thuẫn của mấy ngàn quân theo tướng Alexandrie vượt qua biên giới
Bắc Việt sau hôm Nhật đảo chính, v à một đơn vị hải quân dưới
quyền đại uý Commentri, ẩn ở v ùng đảo Hạ Long, đang hoạt động
quấy rối trong vùng vịnh Bắc Việt từ đầu năm 1945, đặt d ưới sự chỉ
huy phối hợp của đại tá Sainteny, một nhân vật n ổi tiếng của kháng
chiến Pháp, từ chính quốc sang. Sainteny đ ã hiểu biết Đông Dương
trong ba năm trước chiến tranh, khi trở lại xứ n ày với nhiệm vụ cầm
đầu lực lượng Pháp tự do, tập hợp lại tất cả những đ ơn vị Pháp rải
rác ở vùng biên giới Bắc Việt, từ Miến Điện đến vịnh Hạ Long. Sau
khi gởi người tiếp xúc với Việt Minh tháng 7 -1945, Sainteny nhân
danh đại diện của Chính phủ lâm thời Cộng ho à Pháp quốc hẹn ngày
đích thân đáp xuống vùng giải phóng ở Việt Bắc để th ương thuyết
với Việt Minh, sau khi nhận đ ược một bản thông báo của mặt trận
này quy định về tương lai Đông Dương.
Trong khi ấy, quân du kích Việt Minh đ ã từ rừng núi thượng du kéo
về hoạt động ở trung du, vào các làng mạc. Chính quyền địa phương
đã gần như tan rã, và quân đội Nhật chỉ còn chiếm giữ thành phố và

những trục giao thông.
Ngay tại các thành phố, không khí chính trị cũng đ ã bắt đầu đổi
hướng, trước sự thất bại không tránh khỏi của Nhật Bản, v à uy thế
mạnh mẽ của Việt Minh. Một số Tổng tr ưởng của nội các Trần Trọng
Kim đã bí mật tiếp xúc với mặt trận Việt Minh, vị Khâm sai Bắc Việt
âm thầm che chở cho hoạt động của Việt Minh tại H à Nội.
Những tin tức chiến thắng dồn dập của Đồng Minh đang xô đẩy Nhật
Bản vào tình thế tuyệt vọng khiến cho Việt Minh, nhân danh l à đồng
minh của Trung Hoa, Anh, Mỹ và Nga Xô, càng được nhiều người
ủng hộ, hưởng ứng phe thắng thế.
Viễn ảnh thắng lợi của Đồng Minh đ ã gần kề, số phận những kẻ hợp
tác với đối phương sẽ bị chấm hết, thế thắng ồ ạt của Việt Minh
chẳng mấy chốc sẽ chinh phục cả Bắc Việt, tr àn vào miền Trung.
Tình trạng đầu cơ và hỗn loạn về kinh tế và chính trị giữa cảnh dân
chúng lầm than, chết đói đầy rẫy khắp châu thổ sông Hồng H à càng
thúc đẩy phong trào Việt Minh lên cao. Mặc dù hiến binh Nhật vẫn
còn tiếp tục đàn áp, ngay đến trong các công sở, c ơ quan chính
quyền, ảnh hưởng của Việt Minh thâm nhập mạnh mẽ. Thanh ni ên,
sinh viên trí thức cũng như mọi tầng lớp dân chúng từ địa chủ, phú
hào, nông dân ở nông thôn đến tư sản, thương gia ở thành phố, tất
cả những người có lòng yêu nước, đều mong mỏi, chờ đợi một sự
đổi mới về thời thế.
Ngày mồng 6 tháng tám, hai quả bom nguy ên tử của Mỹ ném xuống
Hiroshima và Nagasaki bu ộc Nhật Bản phải xin đầu h àng không điều
kiện. Người Nhật giấu kín tin này ở Việt Nam, song không ngăn đ ược
những ai nghe tin qua đài ngoại quốc và chỉ hôm sau là các thành
phố người ta đã bàn tán đến sự sụp đổ tất yếu của khối Đại Đông Á.
Tại Việt Bắc, một ngày sau khi bom nguyên t ử nổ trên đất Nhật, Việt
Minh triệu tập hội nghị cử ra Uỷ ban Giải phóng Dân tộc do Hồ Chí
Minh làm Chủ tịch, quân du kích lấy tên là Quân đội Giải phóng Việt
Nam, và rồi ba hôm sau, lệnh tổng khởi nghĩa ban h ành.
Tại Huế, chính phủ Trần Trọng Kim ý thức số phận của một nội các
hữu danh vô thực, lệ thuộc Nhật Bản, đ ược tin đầu hàng của Đông
Kinh, liền đệ đơn xin từ chức ngay trong ngày hôm sau, mồng 7

tháng tám, song Bảo Đại yêu cầu ở nán lại để tiếp tục những công
việc hành chánh.
Người Nhật vẫn không cho phép loan tin đầu h àng, ngày 16-8, Trần
Trọng Kim tuyên bố ý định bảo vệ nền độc lập đ ã thu hồi được hôm
mồng 9 tháng ba và kêu gọi toàn thể đoàn kết đấu tranh cho độc lập
và hai hôm sau, thành lập một Uỷ ban cứu quốc, tập hợp tất cả các
chánh đảng, để hướng dẫn cuộc đấu tranh. Đồng thời Bảo Đại gởi
thông điệp liên tiếp cho Tổng thống Truman, Anh ho àng, thống chế
Tưởng Giới Thạch, đại tướng De Gaulle, yêu cầu các cường quốc
Đồng Minh thừa nhận chủ quyền độc lập của Việt Nam.
Bấy giờ Ngô Đình Diệm đang ở trong Nam, đ ược tin nội các Trần
Trọng Kim vừa đệ đơn từ chức, vội vàng lên đường ra Huế.
Diệm đến Bộ Tư lệnh Nhật ở Sài Gòn, bày tỏ ý định muốn ra Kinh
gặp Hoàng đế Bảo Đại, để xin lập nội các mới thay thế nội các vừa
từ chức. Tướng Terauchi cho mượn một chiếc xe hơi cùng phái hai
sĩ quan và bốn người lính Nhật đưa Diệm ra Huế.
Chiều tối 17 đến Nha Trang, D iệm cùng mấy sĩ quan Nhật ngủ lại ở
Bộ tham mưu Nhật. Sáng hôm sau, Diệm t ìm đến nhà kỹ sư Đặng
Phúc Thông, giám đốc sở Hoả xa Trung Việt, ngỏ ý mời họ Đặng
tham chính.
- Tôi ra Huế để lập nội các mới, thay nội các Trần Trọng Kim. Tôi
muốn mời ông giữ Bộ Giao thông Công chánh, ông cho bi ết ý kiến
thế nào?
Đặng Quân trả lời không do dự:
- Tôi không có ý kiến. Hiện nay Việt Minh đ ã cướp chính quyền tại
nhiều tỉnh rồi…
Diệm ngắt lời, nói một cách hăm hở:
- Tôi không tin Việt Minh thành công. Ra tới Huế tôi sẽ lật ngược lại
tình thế.
Kỹ sư họ Đặng lắng nghe tiếng ồn ào của đám đông đang lũ lượt trên

đường trước nhà kéo nhau đi biểu tình hưởng ứng cuộc khởi nghĩa
tại thị xã Nha Trang, rồi nhìn họ Ngô ái ngại bảo:
- Tôi chẳng ưa gì Việt Minh, tuy nhiên điều ông vừa nói có vẻ chủ
quan tự tin quá.
- Vậy ông không nhận?
Đặng Quân mỉm cười đáp:
- Vâng, đa tạ ông đã nghĩ đến tôi, song lúc này tôi không thể nhận
được.
Diệm lộ vẻ không bằng lòng, đứng lên bắt tay từ giã. Kỹ sư Đặng tiễn
Diệm ra đến cửa, còn thương hại dặn dò:
- Ông nên thận trọng. Tại đây, dân chúng theo Việt Minh đ ã đánh
mấy binh sĩ Nhật trọng thương và bắt giam nhiều người thân Nhật. Ở
Quảng Ngãi, tôi nghe nói phong trào còn ác li ệt hơn nữa. Tôi lo cho
ông chưa ra tới Huế, đã bị Việt Minh chặn lại ở dọc đường.
Diệm im lặng bắt tay, không nói th êm một lời, bước thẳng ra xe đợi
sẵn, cùng mấy quân nhân Nhật, thẳng đ ường quốc lộ ra Huế. Đang
lúc Diệm ngồi trong chiếc xe nh à binh Nhật, lẻ loi chạy trên quốc lộ
số 1 vắng vẻ trắng mờ bụi cát, th ì tại đế đô, chiếc xe đen bóng của vị
Bộ trưởng Ngoại giao cắm cờ quẻ ly phóng mạnh từ ho àng thành ra
cửa Thượng tứ, qua cầu Trường Tiền ngược lên phía ga, rẽ vào một
biệt dinh rộng lớn bên bờ sông Bến Ngự. Không đợi cho ng ười tài xế
vận sắc phục trắng mở cửa xe, ông Trạng sư Trần Văn Chương đã
vội bước lên tầng cấp vào nhà. Bà Trạng đang ngồi tiếp chuyện ông
Tổng trưởng Giáo dục họ Hoàng, nhìn thấy chồng về với bộ mặt lo
âu, vội nhoẻn miệng cười lên tiếng hỏi:
- Thế nào, bữa tiệc của tôi đãi khách hôm nay lại ế nữa phải không?
- Đành phải dẹp thôi, mình ạ. Tình hình nghiêm trọng lắm.
Lệ ở chiếc đi văng gần đấy đứng l ên góp chuyện:
- Ba lúc nào cũng thấy tình hình nghiêm trọng làm cho mẹ con mỗi

lần mời khách ăn tiệc là y như thế nào cũng xảy ra một việc "nghiêm
trọng". Lần trước, thết tiệc mấy cố vấn Nhật, th ì ông Bộ trưởng Y tế
đi kinh lý bị máy bay bắn chết, vua Bảo Đại cho mời ba vô trong nội
bảo phải cáo lỗi vì chính phủ có tang. Lần này, ba bảo cáo lỗi vì tang
tóc gì nữa đây?
Ông Trạng không chú ý mấy đến lời con gái trách móc thay cho mẹ,
ngồi đối diện Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn, buồn bã nói:
- Lần này thì tang chung đấy. Tôi vừa gặp ông Ngự tiền văn ph òng
của Hoàng đế cho hay là ông Khâm sai Phan K ế Toại đã giao Bắc Bộ
phủ cho một Uỷ ban Cách mạng lâm thời sáng nay. Đức Bảo Đại mới
nhận được một điện văn kiến nghị của Tổng hội sinh vi ên ở Hà Nội
đòi ngài thoái vị, trao quyền lại cho một chính phủ Cộng ho à lâm thời
do Việt Minh lãnh đạo.
Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn ngắt lời:
- Ông cảm thấy nên chăng?
- Tôi nhận thấy trong thái độ của Nhật, khuynh h ướng của phe quân
nhân đã lấn át: họ chủ trương là Nhật Bản thua trận phải nh ường chỗ
cho kẻ nổi dậy cướp chính quyền, cho nên sau khi hãng Domei(2)
loan tin đầu hàng hôm 16, Nhật mở cửa khám thả tất cả những ch ính
trị phạm, rồi đóng vai "trung lập" đứng ngo ài, vì thế nên Việt Minh
mới thành công được một cách dễ dàng.
- Ông có nghe Đức Bảo Đại tính ra sao đối với đ òi hỏi của Việt Minh
buộc ngài phải thoái vị không?
Ông Trạng Trần lắc đầu:
- Hôm nghe rục rịch Việt Minh sắp nổi lên, cố vấn Yokoyama có đưa
ý kiến hỏi ngài có cần quân Nhật giúp để bảo vệ chống lại không,
ngài đã từ chối, và sau đó tỏ ý muốn giao cho Việt Minh lập chính
phủ mới, thay thế nội các cụ Trần từ chức, bây giờ lại đ ược bức điện
văn kia, e rồi ngài cũng đến nghe theo lời ông Phạm Khắc H òe, Ngự
tiền văn phòng mà nhượng bộ mất thôi. Ông thấy ng ài chỉ muốn yên
thân, sợ sinh sự lôi thôi.

Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn lặng yên nghĩ ngợi rồi ngước lên hỏi:
- Chúng mình kể như không còn dính líu gì đến chính quyền nữa rồi,
ông bà định ở lại Huế hay về Hà Nội?
Vợ chồng đưa mắt nhìn hỏi nhau, bà Trạng lên tiếng nói:
- Tình thế đã như vậy, chúng tôi còn ở lại đây làm gì nữa? Có lẽ đi
sớm càng hay, phải không ông? Còn ông thế nào?
- Tôi ở lại đây xem tình thế đã.
Nghe Bộ trưởng Hoàng Xuân Hãn trả lời, không đợi chồng tỏ ý dứt
khoát, bà Trạng Trần quay ra bảo con gái:
- Cô về thăm từ giã bên nhà chồng để rồi thu xếp sẵn đợi ba cô định
ngày trở ra Bắc.
Ông Trạng Trần tiễn bạn ra cửa, quay v ào, thấy vợ đang sai người
nhà bưng một cái quả sơn son ra xe rồi tiến lại bảo chồng:
- Tôi vào viếng từ biệt đức Từ Cung, v à nhân thể mang biếu bà một
cân sâm Cao Ly của bà cố vấn Yokoyama gởi cho tôi hôm nọ.
Lệ theo mẹ đi cùng xe dọc theo bờ sông Bến Ngự ghé lại n hà chồng
ở Phú Cam, trong khi chiếc xe chở b à Trạng Trần Văn Chương chạy
thẳng vào cung Nội.
Thái hậu Từ Cung tiếp bà Trạng Trần ở điện Thái Ho à, nhận lễ cáo
biệt, rồi gọi thể nữ hầu cận lấy năm lạng cao nhung l àm quà đặng.
Lúc xe vừa vào đến trước thềm điện, bà Trạng Trần thoáng nhìn thấy
bóng vua Bảo Đại từ trong nhà Thái hậu đi ra. Một lát sau, bà Trạng
đang ngồi hầu chuyện với đức Từ Cung th ì có thị vệ vào báo: Đức
Hoàng thượng hiện ở Nghênh Phong các nghe tâu là bà c ựu Bộ
trưởng Ngoại giao sắp về Bắc mời lên hỏi chuyện.
Được vua triệu đến, bà Trạng Trần vội từ tạ đức Từ Cung, theo chân
người thị vệ đi dọc theo hành cung quanh co đưa đ ến Nghênh Phong
các, về phía hậu cung. Bà cựu Bộ trưởng không giấu được vẻ hân
hoan, bảo người thị vệ đợi bà một lát, dừng lại bên chiếc chậu lớn

trồng cây vạn tuế, mở ví soi g ương, tô thêm son môi, s ửa lại mái tóc.
Vị mệnh phụ phu nhân tươi đẹp đậm đà trong chiếc áo gấm Thượng
Hải, run rẩy bước lên lầu trong khi người thị vệ dừng lại bên ngoài để
một mình khách vào hầu Hoàng thượng.
Tiếng ngựa hí ở cuối vườn ngự uyển văng vẳng lại gác Ngh ênh
Phong.
Giữa lúc đó, tại tư dinh họ Ngô ở Phú Cam, Lệ nghe ông anh chồng
Tổng đốc ngồi trên trường kỷ giữa nhà, dặn dò, nhắn nàng về Hà Nội
bảo với Nhu:
- Thím nói với chú là tôi còn đợi chú Thượng ở trong Nam ra, đại
cuộc thành thế nào cũng đánh điện ngay cho chú v ào. Nhiều hy vọng
đảo ngược thế cờ lắm, thím nói d ùm với chú như vậy. Có quân đội
Nhật ở đây sẵn lòng ủng hộ mình tới cùng.
Tổng đốc Khôi nhìn về phía người sĩ quan Nhật đang chuyện trò
tương đắc với con trai lớn của mình ở bộ xa-lông bên cạnh, rồi nói
tiếp:
- Thím nói lại với chú là tập đoàn Công giáo làm hậu thuẫn cho mình
ở Trung từ Nam Ngãi đến Quảng Bình vững lắm, cháu Huân cũng
vừa mới đi La Vang về đó. C òn thím đã nhất định bữa mô đi chưa?
Thưa lại, tôi có lời hỏi thăm ông b à Trạng nghe. Chú Thượng với tôi
đứng ra lập chính phủ, thế n ào cũng nhờ tới ông Trạng, nhờ ông giữ
Bộ Ngoại giao đó.
Tiếng cười đắc ý giòn giã của vị tổng đốc họ Ngô bỗng bị phá ngang
vì tiếng chó sủa ồn ào phía trước sân. Lệ nhìn ra, thấy có mấy người
đàn ông lạ mặt, từ chiếc xe hơi màu xanh đậm ngừng ngang cửa âm
thầm bước vào. Theo sau một toán thanh niên mặc đồ đen, võ trang
dao găm, mã tấu, súng hai nòng, súng trường ồ ạt kéo qua sân rẽ hai
chạy bao quanh khu nhà.
Ngô Đình Khôi vẫn ngồi tựa gối dựa trên trường kỷ, cố giữ vẻ bình
tĩnh, nhìn mấy người lạ tiến vào nhà, nghiêm giọng hỏi:
- Các người là ai? Muốn gì?

Người đàn ông ngoài ba mươi tu ổi đi giữa hai thanh niên cầm súng
lục ở tay hộ vệ, lạnh lùng nói:
- Chúng tôi đại diện cho Mặt trận Việt Minh, đ ược lệnh thượng cấp
đến khám nhà này, vì tình nghi có ch ứa chấp vũ khí và phản động
chống lại cách mạng. Yêu cầu ông để chúng tôi làm phận sự.
Rồi, không đợi trả lời, người cán bộ Việt Minh để cho hai thanh niên
cầm súng ghìm giữ mấy người trong nhà, quay ra bảo đám võ trang
bên ngoài:
- Các đồng chí! Thi hành công tác!
Trong nháy mắt, nhà trên, nhà dưới họ Ngô đều bị lục soát từ trong
ra ngoài. Lệ ngồi yên tức tối nhìn mũi súng lục lăm lăm trên tay hai
thanh niên thư sinh giữ chừng mọi người trong gia đình bị dồn tất cả
vào giữa nhà.
Nàng nhận thấy vắng mặt cậu em áp út: Cẩn có lẽ đ ã chạy thoát
được khi người ta mới đến vây nhà. Ông Khôi đã mất dần bình tĩnh,
liên tiếp rít thuốc lào, nhả khói mù mịt làm cho viên sĩ quan Nhật bị ho
sặc đến mấy lần. Huân ngồi lặng y ên, mím môi tức giận nổi rõ cả
đường gân trên trán. Bà Thượng Ngô xúc động, ngoáy ống trầu luôn
tay, từng lúc lại hỏi bên tai Lệ:
- Việt Minh là ai mà dữ rứa? Họ không kiêng nể cả Thượng thơ,
Tổng đốc nữa à?
Viên sĩ quan Nhật mấy lần sừng sộ đ òi đi, bị mũi súng của hai thanh
niên cản lại, bực tức đành ngồi xuống ghế.
Lệ lo sợ bị bắt gặp quả tang cất giấu súng ở trong nh à, thỉnh thoảng
đưa mắt nhìn anh chồng rồi nhìn đến võ khí trên tay mấy cán bộ,
trong lòng hồi hộp khác thường.
Bỗng có tiếng chân chạy từ nh à dưới lên, một người mặc đồ đen, đội
mũ bê rê gắn huy hiệu tròn sao vàng trên nền đỏ, tay cầm mã tấu
đứng nghiêm trước mặt cán bộ chỉ huy:

- Báo cáo! Thưa đồng chí, em có tìm thấy một thùng gỗ đựng súng
trường chôn giấu dưới đụn rơm ngoài vườn.
Người cán bộ vội vã đi theo kẻ khám phá chỗ chôn súng, trong khi
ông Khôi tái mặt nhìn con trai, rồi hướng qua phía mẹ già, đoạn nhìn
thẳng như cố dằn nỗi khích động.
Chỉ một lúc, người cán bộ trở lại, đến trước mặt ông Khôi, giọng
cương quyết:
- Chúng tôi có tìm thấy võ khí ở nhà này nên bắt buộc phải mời ông
cùng cậu con cả ông về Uỷ ban. Chúng tôi thi h ành theo lệnh của
thượng cấp, ông và cậu hãy đi theo chúng tôi. Còn những người
trong nhà này, tôi yêu cầu tạm thời không được liên lạc với bên
ngoài, cho đến khi có lệnh mới. Tôi để lại đây hai ng ười để canh gác
ngày đêm không cho ai vô ra đây.
- Thế rồi Ngô Đình Khôi và con trai Ngô Đình Huân bị áp giải ra chiếc
xe xanh; với hai người võ trang ngồi kèm bên cạnh. Viên sĩ quan
Nhật bị mời ra khỏi dinh họ Ngô rồi bỏ mặc cho đi.
Lệ uất ức nhìn theo, trong khi bà Th ượng Ngô mếu máo thương xót
người con cả, cơ hồ muốn ngất đi.
Cùng lúc ấy, tại biệt thự Hoa Quỳnh b ên bờ sông An Cựu, cựu
Thượng thư Phạm Quỳnh cũng bị cán bộ và tự vệ Việt Minh đến mời
đi.
Tin hai vị quan lại, Tổng đốc họ Ngô v à Thượng thư họ Phạm bị Việt
Minh bắt mang đi đâu không rõ chẳng mấy chốc đã truyền miệng dân
chúng khắp thành phố bé nhỏ đất Thần kinh. B à Trạng Trần ở nội
cung về đến nhà đã xế chiều, hay tin dữ về gia đ ình họ Ngô và con
gái mình bị kẹt lại ở nhà chồng, hốt hoảng giục chồng t ìm cách can
thiệp.
Ông Trạng đi một hồi lâu, trở về lắc đầu chán nản:
- Tôi đã gặp mấy người Nhật cao cấp, nhờ họ giúp, son g tất cả đều
lịch sự từ chối, bảo là họ không còn có thể can thiệp được vào việc
nội bộ của người mình với nhau. Đến mấy tướng tá có cảm tình ủng

hộ họ Ngô cũng vậy, hình như họ đã được lệnh đứng ngoài mọi việc
không dính líu gì đến họ nữa.
Bà Trạng sốt ruột vì con, hỏi gạn chồng:
- Thế mình không thể liên lạc với Uỷ ban Mặt trận Việt Minh để xin
cho con Lệ nó về với mình sao?
Ông Trạng nhìn vợ, buồn bã nói:
- Người ta đang xem mình là kẻ thù, cho mình là quan lại, phản động,
Việt gian nữa, nói chuyện l àm sao được lúc này? Tôi nghe nói họ còn
tung tin doạ Đức Bảo Đại mà không chịu thoái vị thì cũng sẽ bị chung
số phận như hai ông Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi, trước phong
trào của dân chúng đang sôi nổi.
Rồi ông Trạng hạ giọng bảo vợ:
- Tin tức nhận được ở đằng trong cho hay rằng tại Quảng Ng ãi, Việt
Minh đã cướp chính quyền trước Hà Nội và giết chết cả Nhật, những
người hợp tác với Nhật, những ng ười làm việc cho Pháp trước đây
quan lại, công chức đến cả những ng ười có sách báo Pháp ở trong
nhà cũng bị họ gán cho là Việt gian bắt đem đi chém hết. Mả cụ Cần
Chánh Đại, Học sĩ Nguyễn Thân ng ày trước bị họ đào quật lên đổ
xuống sông Trà Khúc, còn con cháu sót l ại người nào ở trong tỉnh
cũng bị bắt giết cả. Dân họ đang say máu, tôi e rồi ở Quảng Ng ãi,
Việt Minh còn giết người gấp vạn cuộc Cách mạng Pháp nữa.
Bà Trạng mở lớn đôi mắt, xúc động hỏi chồng:
- Thế Việt Minh họ muốn làm Cách mạng hay là muốn đổ máu, muốn
giết người?
- Có lẽ họ nghĩ rằng làm cách mạng thì phải đổ máu nên ở Quảng
Ngãi mới lắm người bị giết như thế. Tôi chỉ sợ ở đây, dân Huế tuy
hiền, song gần Quảng Ngãi, dễ bị lây phong trào trong đó. Mà dân
chúng một khi say máu rồi, dễ gán cho ai cũng l à Việt gian, thì nguy
hiểm không biết đâu mà lường được.
Bà Trạng càng lo ngại thêm khi nghe chồng nói:

- Có tin là ông Ngô Đình Diệm đi cùng mấy người Nhật từ trong Nam
ra, đến Tuy Hoà đã bị Việt Minh bắt giữ lại. Nếu họ dẫn ông ta về
giao cho Quảng Ngãi xử thì chết?
- Sao Việt Minh họ ghét anh em họ Ngô thế nhỉ?
Ông Trạng nghĩ ngợi rồi đáp:
- Anh em họ Ngô là quan lại cao cấp, đang còn hy vọng nhờ thế lực
Nhật để ra cầm chính quyền, hẳn Việt Minh họ biết r õ, nên mới tìm
cách trừ đi. Tôi cũng lo cho tính mạng của bố con Khôi v à Diệm lắm,
con gái mình lại chẳng may bị lôi thôi vào đó nữa. Mình cũng thật khó
hiểu được là họ muốn gì để đối xử cho thích nghi.
- Nếu mình thấy không còn vướng bận gì công việc nữa thì tôi tưởng
nên đi Hà Nội sớm, vì ở ngoài ấy, dù sao cũng gần với những người
cầm đầu Việt Minh, mình lại có bạn hữu nhiều, đỡ lo h ơn tại đây.
Còn con Lệ, tôi nghĩ nó cũng chẳng l àm gì mà Việt Minh bắt tội được
với lại là đàn bà con gái nữa, rồi người ta cũng phải thả cho nó đi. Để
tôi bảo người nhà đến Phú Cam, liên lạc hỏi tin con xem sao.
Bà Trạng Trần vừa cất tiếng gọi chị ở l ên dặn thì thấy ông Bộ trưởng
Thanh niên họ Phan đến.
- Tôi nghe ông Hoàng nói ông bà s ắp về Hà Nội, tôi cũng định ngày
mai đi, không biết có được hân hạnh đi nhờ xe của ông b à không?
Bà Trạng nghe nói Phan Anh l à vị Bộ trưởng độc nhất trong nội các
Trần Trọng Kim được cảm tình và có liên lạc với Việt Minh, nên đon
đả đáp:
- Chúng tôi cũng định đến mai thì về Bắc nếu ông cùng đi một
chuyến với chúng tôi thì hân hạnh lắm.
Ông Trạng hỏi bạn:
- Ông có được tin gì mới ở Hà Nội không?
- Tôi nghe tin là ở Hà Nội, Việt Minh lên cầm quyền được Đồng Minh

ủng hộ và đảm bảo cho nền độc lập của Việt Nam. Mỹ với tổ chức
chiến lược O.S.S đã công khai bày tỏ cảm tình với Việt Minh: sĩ
quan, ký giả Mỹ có mặt tham dự các buổi biểu t ình tại Hà Nội. Tướng
Patti, lãnh đạo cơ quan O.S.S có tuyên bố là Mỹ sẵn sàng làm hậu
thuẫn cho Việt Nam và còn khuyến khích Mặt trận này đoạn tuyệt với
Pháp. Như vậy thì cái thế của Việt Minh đối với quốc tế cũng khá
mạnh đấy chứ.
Đầu tóc cắt ngắn của họ Phan gật g ù như nhấn mạnh thái độ thiện
cảm đối với chính quyền mới. Phan Quân nói tiếp:
- Tôi nghĩ rằng trước cao trào của dân chúng, Đức Bảo Đại cũng
không nên đi ngược lại trào lưu lịch sử mà cố giữ ngai vàng. Tôi đã
tỏ ý kiến này với ông Phạm Khắc Hòe để tâu lại với Ngài. Ông Hòe
vừa cho tôi hay là Đức Bảo Đại hỏi ý Đức Từ Cung tr ước, bà trả lời
bảo để tùy Ngài định liệu lấy, hỏi đến Ngự tiền văn ph òng là ông
Hòe, thì ông này cũng nói như tôi.
Trong giới thân cận với Ngài, có người chủ trương nhất quyết không
nhượng bộ yêu cầu Việt Minh, ngài hỏi lại là không bao giờ ngài
muốn nhờ đến thế lực ngoại bang, vậy th ì lấy gì mà chống? Chưa ai
tìm ra câu trả lời; tôi thấy không có câu trả lời n ào khác có thể giữ
vững được ngai vàng trong lúc này.
Ông Trạng Trần ngắt lời:
- Tôi thấy có một câu trả lời, giải pháp phối hợp quân chủ v à chánh
quyền Việt Minh, để sớm đ ược quốc tế thừa nhận nền độc lập của
Việt Nam. Quân chủ như chế độ ở Anh cũng là lý tưởng lắm chứ!
Bà Trạng đang mải nghe hai ông bộ tr ường từ chức đóng vai khách
quan bàn về chính cuộc đang biến chuyển, bỗng thấy người ở gái
hớt hải chạy vào, vừa thở vừa nói:
- Bẩm bà lớn, con đến nhà cụ Thượng Ngô, vừa vô tới sân th ì có một
người cầm súng gác chặn lại, không cho con vô gặp cô con, họ c òn
định bắt giữ luôn con lại nữa? Con phải van xin m ãi họ mới cho con
ra về, sau khi tra hỏi con đủ thứ: l àm tay sai cho ai, định liên lạc với
ai, tính nói chuyện gì cùng ai... Con nói là con là ng ười nhà ông bà
lớn đi thăm cô nhà con, họ nói con là đồng lõa với bè lũ quan lại

phong kiến phản động Việt gian tay sa i đế quốc phản động thực
dân... Họ còn dọa là sẽ bắt luôn cả ông bà lớn đây nữa... mà con còn
làm ở nhà này thì thế nào cũng bị bắt, họ nói là "quảng cáo"(3) cho
con biết để mà giác ngộ, thôi đi ở nhà quan... Bẩm bà lớn con... con
cũng không biết mô tê chi hết, nhưng họ dọa con như vậy, họ lại có
dao, có súng... bà thương con, bà cho con ngh ỉ việc luôn bữa nay.
***
Lệ trằn trọc nằm bên cạnh bà Thượng, sốt ruột nghe tiếng th ì thầm
đọc kinh cầu nguyện của mẹ chồng trong đ êm khuya vắng, từng lúc
lại cao giọng lên kêu than não ruột.
Bên ngoài, mấy người ở lại canh gác nhỏ to nói chuyện, thỉnh thoảng
lại lách tách tiếng võ khí, hoặc mã tấu dựng vào vách rơi xoảng
xuống nền gạch.
- Bọn phản động Việt gian n ày sao không cắt cổ đi hết cho xong, để
chúng lại làm gì phải canh gác lôi thôi.
- Ừ, đem phay đi cả, như ở Quảng Ngãi là yên chuyện!
- Đồng chí nói chí lý, làm cách mạng thì phải đổ máu, thương tiếc chi
bọn tay sai thực dân.
Những lời lẽ đầy đe doạ của đám tự vệ không khỏi làm Lệ phập
phồng lo ngại. Tuy không có thiện cảm với anh cả của Nhu, n àng
cũng đâm ra lo cho số phận ng ười bị bắt lúc chiều. May m à chồng
nàng ở lại Hà Nội, nhưng không biết ở ngoài ấy Nhu có khỏi bị lôi
thôi không? Còn cậu em chồng, Cẩn chẳng biết lúc n ày ẩn trốn ở
đâu, liệu rồi có thoát khỏi tay Việt Minh, ở Huế, có lệnh bắt anh em
họ Ngô? Với lại người anh cựu Thượng thư ở trong Nam, lúc này ra
sao?
Tiếng chim mồ côi kêu khắc khoải sau vườn vẳng đến tai Lệ mà
nàng nghe như những tiếng gọi: père, mère, frère, soeus, enfant
(cha, mẹ, anh, chị, con) càng khiến Lệ thêm bồn chồn trong dạ. Lệ
nằm thấp thỏm mãi không ngủ được, đồng hồ vừa buông 12 tiếng,
bỗng giật mình nghe tiếng quát trước sân:

- Ai? Đứng lại!
Tiếng chân rầm rập, tiếng võ khí va chạm, tiếng rì rầm của toán dân
canh đổi phiên gác giữa đêm vắng tạo nên một âm thanh rờn rợn, xa
lạ đối với Lệ. Bà cụ Thượng lại run người lên, buột miệng kêu
"Giêsu! Maria" rồi không ngớt cầu kinh.
Lệ mệt mỏi chợp đi trong tiếng g à gáy sáng canh hai.
Những vụ bắt bớ, mời hỏi và dẫn đi liên tiếp xảy ra cả đêm lẫn ngày.
Không khí khủng bố đe doạ trùm lên các giới quan lại thân Pháp,
thân Nhật và cả các đảng viên quốc gia. Số phận những nạn nhân
sau ngày khởi nghĩa ở Huế đang ở trong t ình trạng lo sợ chờ đợi bấp
bênh như vận mệnh của vị hoàng đế cuối cùng nhà Nguyễn, trước
áp lực của Việt Minh, bỗng tr ưa ngày 23 tháng tám, m ột tin làm chấn
động cả dư luận đế đô: Phạm Quỳnh, nguy ên Thượng thư Bộ lại
kiêm Ngự tiền văn phòng Hoàng đế và Ngô Đình Khôi, đương kim
Tổng đốc Quảng Nam, cùng con trai là Ngô Đình Huân, quản thủ thư
viện Bảo Đại vừa bị xử tử sáng sớm nay tại Hiền Sĩ, một l àng ở về
phía Bắc kinh thành Huế hơn mười cây số.
Uỷ ban Nhân dân đã họp phiên toà Cách mạng tại địa điểm này, kể
tội và tuyên án tử hình ba tên Việt gian tay sai phát xít Nhật v à thực
dân Pháp rồi đem hành quyết ngay tại trận trước sự chứng kiến của
dân chúng, trong tiếng hoan hô "xử tử Việt gian".
Không đầy một tuần lễ, sau ngày khởi nghĩa, vụ xử bắn cấp tốc hai vị
quan lại cao cấp cùng một thanh niên thân Nhật, được cán bộ tuyên
truyền giải thích như là bước đầu loại trừ những phần tử chống Cách
mạng, và Huế có thể theo gương đẫm máu của Quảng Ngãi.
Một đơn vị du kích Ba Tơ, chiếm kỷ lục chém giết Việt gian, đ ược
đưa từ Quảng Ngãi ra đến Huế vào ngày hôm ấy, vận toàn đồ đen,
võ trang súng trường và mã tấu, đi biểu diễn từ bờ sông H ương vào
trong hoàng thành, tăng cư ờng thêm áp lực của Việt Minh, trước thái
độ chần chừ của vua chưa chịu thoái vị.
Hành động táo bạo và tuyên truyền mạnh mẽ của Việt Minh có hiệu
quả mau lẹ, áp đảo tinh thần giới thân cận ho àng đế và ngay trong
ngày hôm sau, 24 giờ sau khi xác hai vị đại thần bị xô v ùi xuống hố

đất hoang, ngoại kinh thành, Bảo Đại ký tên vào quyết định gởi bằng
điện văn ra Hà Nội, đề nghị Việt Minh phái ngay đại diện vào Huế để
chứng kiến và dự lễ thoái vị của hoàng đế nhà Nguyễn, trao ấn kiếm
lại cho chính quyền mới.
Thế rồi, vào lúc bốn giờ chiều ngày 25 tháng tám 1945, một nghi lễ
đơn giản cử hành tại Kiến Trung, chấm dứt một triều đại, đồng t hời
cáo chung chế độ quân chủ ngàn năm trị vì ở Việt Nam.
Vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn đầu đội khăn vàng, vận quốc
phục, áo dài vàng, quần lụa trắng, đi hài vàng, từ nội điện đi ra, nhìn
thẳng về phía trước. Theo sau, một thị vệ mang hộp ấn ngọc t ỉ và
cây kiếm vàng trong bao son đi bên trái, c òn bên phải là vị Ngự tiền
văn phòng, tay cầm bản diễn từ.
Trên sân điện đã bày sẵn một chiếc bàn với lư trầm ngào ngạt khói
hương, trông ra cột cờ Phú Văn Lâu. Hai đại diện chính quyền H à
Nội, Bộ trưởng tuyên truyền Trần Huy Liệu và Bộ trưởng Canh nông
Cù Huy Cận, cùng kỳ uỷ Việt Minh Trung Bộ, thi sĩ Tố Hữu, đứng đợi
dự lễ. Một quan khách độc nhất có mặt ở sân điện chứng kiến gần
buổi lễ, nhà văn họ Hoàng.
Bảo Đại lộ vẻ xúc động, nh ìn xuống đám dân chúng tập hợp phía
dưới điện, tay hơi run, cầm lấy bài diễn từ của Ngự tiền Phạm Khắc
Hòe trao, thong thả đọc. Hai mắt chớp chớp, giọng Bảo Đại trở n ên
nghẹn ngào khi đến đoạn tuyên bố cuối cùng:
"Hơn hai mươi năm ngai vàng b ệ ngọc, Trẫm đã xiết bao ngậm đắng
nuốt cay. Từ nay trẫm vui lòng làm một công dân tự do trong một
quốc gia độc lập".
Những lời lẽ tình cảm tế nhị bất ngờ, thốt ra từ cửa miệng một ông
vua bấy lâu chỉ nổi tiếng ăn chơi và bị xem là hoàng đế bù nhìn, do
thực dân giựt dây, trong không khí bừng sôi hưởng ứng cách mạng,
được dân chúng im phăng phắc lắng nghe. Trong đám đông b ên
dưới, có những người đưa tay lên gạt nước mắt cảm động.
Ở phía cuối điện, giữa đám ho àng thân quốc thích khăn đen áo dài,
có tiếng khóc thiết tha nổi lên.

Trước máy phóng thanh, tiếng hô của ông vua trẻ tuổi từ bỏ ngai
vàng được dân chúng hưởng ứng vang dậy cả khu ho àng thành rêu
phủ:
"Việt Nam độc lập muôn năm!"
" Cộng hoà Dân chủ muôn năm!".
Rồi trong lúc lá cờ đỏ sao vàng từ từ kéo lên cột cờ Phú Văn Lâu,
giữa tiếng reo hò dân chúng, mấy phát thần công châm ng òi nổ lớn,
loan báo cho cả kinh thành đều hay: Hoàng đế Bảo Đại trao ngọc ấn
và gươm vàng cho chính quy ền dân chủ, sau khi ký t ên vào bản
tuyên cáo thoái vị.
Bảo Đại ngước nhìn màu cờ mới tung bay trước gió, đưa mắt ngắm
lại một lần cuối cùng cảnh hoàng thành, giang sơn ng ự trị mấy trăm
năm của nhà Nguyễn, từ màu gạch nâu rêu phủ ngã sang màu sẫm
trong hoàng hôn đang xu ống rồi lặng lẽ lui về từ biệt cung điện, sau
lưng còn văng vẳng những tiếng: "Hoan hô công dân Vĩnh Thuỵ!"
Ngay trong hôm Bảo Đại từ bỏ ngai vàng, chính thức trao lại cho Việt
Minh, ở Sài Gòn, một cuộc biểu tình tuần hành vĩ đại của mọi tầng
lớp dân chúng từ 9 giờ sáng đến chiều tối hợp thức hoá cuộc cách
mạng, đưa Uỷ ban hành chánh lâm thời Nam bộ vào dinh Thống đốc
Nam Kỳ.
Mười ngày sau khi Nhật Bản đầu hàng, hôm 25 tháng tám 1945, c ờ
Việt Minh phất phới từ Bắc đến Nam, tr ên khắp lãnh thổ Việt Nam.
Một tuần lễ sau, ngày 2 tháng 9, một chính phủ lâm thời do cụ Hồ
Chí Minh lãnh đạo ra mắt tại thủ đô Hà Nội, long trọng tuyên cáo chủ
quyền độc lập của Việt Nam và chế độ Cộng hoà Dân chủ.
Cựu hoàng Bảo Đại đã trở thành công dân Vĩnh Thuỵ, được mời làm
cố vấn tối cao của chính phủ.
Lời mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập lặp lại một câu trong Tuy ên
ngôn Độc lập của Hoa Kỳ và nhắc đến bản Tuyên ngôn Nhân quyền
năm 1791 của Pháp.

Đang lúc phong trào dân chúng sôi s ục nổi lên khắp nơi đòi hỏi Cách
mạng, cựu Thượng thư Ngô Đình Diệm vẫn ôm ấp hoài bão phong
kiến, tin tưởng ở lực lượng của bại quân Nhật Bản ủn g hộ cho chế
độ quân chủ để xoay ngược lại tình thế. Trên đường ra Huế, tay ôm
chiếc cặp da chứa đựng chương trình xây dựng một chính thể quân
chủ lập hiến phỏng theo Anh quốc, Ngô Đ ình Diệm ngồi bên cạnh
thiếu tá Nhật Sato, lầm rầm cầu xin ơn trên phù hộ.
Viên thông ngôn người Bắc Nguyễn Hòe, qua vài lần chuyện trò với
mấy quân nhân Nhật ở trên xe, nói lại cho Diệm biết là họ đều lo
ngại, sợ có sự bất trắc dọc đ ường.
Tại Bộ tham mưu Nhật ở Nha Trang, trong đ êm ngủ lại hôm qua, họ
có nghe đến không khí ác liệt ở Quảng Ngãi, có mấy quân nhân Nhật
bị dân chúng chận bắt giết dọc đ ường. Người lính lái xe đầu tiên tỏ ý
muốn quay trở lại Sài Gòn:.
- Nhật thôi đánh nhau rồi, chúng tôi đ ã thoát chết và sắp được hồi
hương mà bây giờ nhỡ ra gặp phải chuyện lôi thôi bỏ mạng thì rõ
thật là ngốc!
- Phận sự của Bộ Tư lệnh giao phó cho chúng ta l à phải đưa ông này
về đến Huế. Tôi chỉ huy thi h ành nhiệm vụ này, không một ai được
bàn ra tán vào. Lệnh của tôi là tiến lên! Phải ra đến Huế!
Viên sĩ quan trẻ tuổi vẫn ngấm ng ầm chống lại việc đầu hàng và bộc
lộ sự cảm phục đối với các vị t ướng mổ bụng để khỏi nhìn thấy sự
nhục nhã trước kẻ chiến thắng, tỏ ý muốn ở lại Việt Nam, v à tình
nguyện giúp Diệm, đã giận dữ lớn tiếng, khiến ng ười binh nhì tài xế
im lìm, nhấn mạnh ga cho xe vượt qua đèo Cù Mông.
Chiếc xe lao xuống khỏi chân đ èo một khoảng thì bị mấy tảng đá án
ngữ giữa đường ngăn lại. Bốn thanh ni ên mặc quần áo đen, cầm lao
mã tấu và lựu đạn đeo ở lưng, từ một lùm cây bên quốc lộ hiện ra,
vây quanh đầu xe hỏi giấy.
Thấy có mấy quân nhân Nhật mang súng v à gươm, gã trẻ tuổi vội
chạy đến gốc cây lớn bên đường, lấy chiếc mõ tre dựng sẵn dó đánh
lên một hồi từng ba tiếng một.

Những người ở trên chiếc xe nhà binh đều bị mời cả xuống: bốn
người Nhật, viên thông ngôn Việt và Ngô Đình Diệm.
Nhiều tiếng mõ nổi lên đáp lại báo hiệu của toán tự vệ gác ở dốc
đèo, liên tiếp lan rộng cả một vùng. Chỉ trong chốc lát, từ các đường
xóm, lố nhố những dân làng võ trang dao, gậy, với một người đi đầu
vác súng trường, súng sính trong bộ quần áo lính tây cũ.
Ngô Đình Diệm tự giới thiệu mình được điện của Hoàng đế Bảo Đại
đánh vô Sài Gòn, triệu về Huế có việc khẩn cấp, y êu cầu để cho
được đi ngay kẻo chậm trễ công vụ. Mấy quân nhân Nhật theo ông l à
nhân viên của Bộ Tư lệnh Nhật có phận sự hô t ống ông ra đến kinh
đô.
Người tự vệ xem qua giấy tờ của Diệm đ ưa, lật ngược quay xuôi, rồi
nhìn lại mấy quân nhân Nhật, lắc đầu nói:
- Mời ông với mấy người Nhật kia đến trụ sở; có Uỷ ban quyết định
chớ chúng tôi không để cho các ông đi liền đ ược.
Viên sĩ quan Nhật nghe thông ngôn nói lại, thấy đám đông v õ trang
đang vây quanh, không gi ấu được vẻ lo ngại, đưa mắt nhìn Diệm.
Diệm đâm bối rối, song cố giữ giọng c ương nghị:
- Công việc của tôi là việc quan khẩn cấp, không thể tr ì hoãn được.
Nghe nhắc đến tiếng "quan", nhiều lời phản đối nổi l ên chung quanh:
- Quan lại phong kiến à? Bắt đi luôn chớ còn lôi thôi gì nữa!
- Quan trường phản động đi đôi với phát xít đế quốc, tóm cố cả lũ!
- Việt gian đích thị rồi!
Giữa cảnh nhốn nháo, bất ngờ một tiếng quát vang lên:
- Giơ tay lên! Tước khí giới đi các đồng chí!
Trong nháy mắt, mũi súng trường của người cầm đầu tự vệ chĩa về
phía sĩ quan Sato cùng ba quân nhân Nhật, đồng thời mấy ngọn lao

dí thẳng vào sát lưng họ, hai chiếc mã tấu sáng lòe trước ngực Diệm
và viên thông ngôn. Chưa k ịp phản ứng, mấy người Nhật đã bị tước
mất súng, gươm. Thất thế trước đám đông khí thế dữ dội, họ đ ành
chịu khuất phục.
- Các đồng chí! Trói chúng nó lại!
Sau tiếng hô, sáu người đều bị trói cặp hai tay lại phía l ưng và bị giải
vào trong làng.
Trẻ con, dân các xóm kéo đi xem mặt "Việt gian v à phát xít Nhật vừa
bắt được".
Tại đình làng đã biến thành trụ sở của Uỷ ban Cách mạng Việt Minh,
tiếng trống nổi lên triệu tập nhóm họp. Ngô Đình Diệm cùng năm
người đi với ông bị đẩy ngồi xuống ở thềm đình trước những con mắt
tò mò của dân xã tề tựu đông đảo như mỗi lần có hát tuồng.
Từ đám đông vây quanh tr ước đình, một người đàn ông trạc tuổi bốn
mươi, áo cộc, quần xắn quá gối, vác cây cuốc chim, chân không lấm
đất, bước thẳng tới trỏ tay vào mặt Diệm, lớn tiếng nói:
- Đồng bào ở đây có biết mặt thằng cha n ày không? Hắn ta là quan
lại phong kiến chánh cống đó. Tôi biết r õ hắn hồi tôi đi làm mướn ở
trong Bình Thuận, bị thực dân bắt cầm t ù vì không đóng thuế thân.
Hắn tên là Ngô Đình Diệm, khi đó đang làm Tri phủ Hoà Đa, nổi tiếng
là tay sai hết sức đắc lực của thực dân Pháp. Mấy nh à cách mạng bị
hắn bắt là hắn tra tấn khủng khiếp lắm. Hắn muốn tâng công với
thằng công sứ Pháp để được thăng quan tiến chức m à!
Người đàn ông quay lại nhìn dân chúng, cốt để cho người ta chú ý
đến, rồi nói tiếp:
- Đồng bào có biết lối tra tấn của hắn ra sao không? Hắn trói thiệt
chặt người làm quốc sự hoặc bị tình nghi làm cách mạng, rồi buộc vô
một cái ghế có khoét một lỗ bằng b àn tay ở chỗ ngồi, ghế thì cột bốn
chân vào bốn cái cột. Người bị bắt phải ngồi lên trên cái ghế có thủng
lỗ đó, phía dưới đặt một cây đèn sáp lớn đốt cháy to ngọn.
Lúc mới đầu thì chưa thấy nóng mấy, nhưng một lát là đáy quần bị

ngọn đèn bốc lửa lên, khét lẹt mùi vải, cháy thành than, rồi cháy đến
da thịt bàn toạ, cháy cả đít. Người bị tra khảo kiểu đốt bằng đ èn này
ban đầu còn giãy giụa kêu la, rồi vãi cả cứt đãi, ngất lịm đi. Hắn ta
biểu lính tát nước vô mặt cho tỉnh, rồi lại cho đốt đ èn lên để tiếp tục
nung đít người hắn muốn lấy cung. Ai gan mấy cũng không chịu nổi,
rồi thì có cũng phải khai, mà không cũng phải khai theo ý muốn của
hắn.
Diệm tái mặt, toát mồi hôi tr ước những lời tố cáo nhắc nhở đến quá
khứ ác liệt của mình, đâm run sợ khi nhận thấy những cái nh ìn dữ
dội của chung quanh.
Bỗng một ông già râu tóc bạc phơ rẽ hàng rào người tiến tới, lặng
ngắm Diệm đang cúi gầm mặt, đoạn thong thả nói:
- Tên Ngô Đình Diệm này là anh em với Ngô Đình Khôi, Tổng đốc
Quảng Nam, người đã hại thằng cháu nội tôi năm 1942, thời kỳ đ àn
áp cách mạng ở Nam Ngãi đó. Chúng cháu tôi bị lão Khôi bắt quỳ lên
mảnh chai để hỏi cung, hắn bị toét cả hai đầu gối song cũng không
chịu khai, lão ta mới sai lính buộc hai tay nó v ào nửa thân cây nứa
chẻ đôi, rồi bắt đứng lên một cái ghế để ở giữa, bảo, nếu khôn g khai
thì cho đạp cái ghế đổ xuống, hai b àn tay sẽ bị nứa cắt tét ra.
Ông thầy đồ ngừng lại, rồi hạ thấp giọng:
- Thằng cháu nội tôi, cũng nh ư mấy người làm cách mạng bị lọt vào
tay lão Khôi mà cứng đầu cứng cổ không chịu khai, cả hai b àn tay bị
nứa cắt đứt tét cả gân, có người bị đạp ghế tuột xuống mạnh quá đứt
lìa cả ngón tay cái.
Nghẹn ngào trong đau xót gợi lại việc đã qua, ông thầy đồ Cù Mông
vẫy tay gọi đứa cháu đứng ngo ài vào, chứng minh cho những lời vừa
thốt ra:
- Cháu đưa hai bàn tay ra cho b à con nhìn thấy, kẻo lại nói là lão đồ
gàn này nói không đúng.
Người thanh niên có vẻ bối rối trước đám đông, ngập ngừng ngửa
đôi bàn tay với vết sẹo chạy dài, mất hẳn cả một ngón tay cái b ên
mặt.

Giữa những tiếng chặc lưỡi xót xa, những tiếng gằn uất hậ n, Diệm
liếc trộm nhìn hai bàn tay rồi gục mặt xuống.
Từ đám tự vệ đứng sắp h àng sau lưng Diệm và mấy quân nhân
Nhật, có tiếng thét lên:
- Đả đảo quan lại! Xét tử Việt gian!
Nhiều lời hưởng ứng sôi sục như một điệp khúc khích động đám
đông nhao nhao lên đòi hành động quyết liệt:
- Giết Việt gian! Giết phát xít! Giết đi!
Không khí sôi động bùng lên như ngọn lửa bắt cháy bừng bừng lan
rộng cả đám đông dân chúng đang hăng say d ưới chân đêo Cù
Mông giữa trưa nắng rát, gió nồng từ phía Tr ường Sơn thổi thốc
xuống.
Diệm nhắm cả hai mắt lại, miệng mấp máy nh ư đang cầu nguyện.
Mấy quân nhân Nhật sợ hãi nhìn nhau, phập phồng trong chờ đợi.
Một chiếc mã tấu rơi đánh xoảng ở góc đình khiến người thanh niên
thông ngôn giật mình hốt hoảng, tường chừng như sắp bị lôi đi chém,
liền đứng lên kêu ca:
- Thưa đồng bào, tôi chỉ vì miếng ăn mà đi làm thông ngôn cho Nh ật,
xin Uỷ ban xét rõ mà tha cho tôi.
- Làm thông ngôn cho Nh ật, tay sai của phát xít m à không phải Việt
gian à! Đả đảo!
- Đả đảo! Xử tử Việt gian! Xử tử phá t xít!
Những lời hô hào của đám đông cuồng nhiệt nh ư sóng cuộn vây phủ
đám nạn nhân đang chờ rủi may quyết định số phận.
Năm người ngồi quanh chiếc bàn của Uỷ ban bàn tán sôi nổi. Họ là
những người đầu tiên ra tay cướp chính quyền địa phương và
đương nhiên cầm đầu Mặt trận Việt Minh, điều khiển mọi công việc
trong xã. Trước sự việc bất ngờ, phải xét xử một vi ên quan lại, bốn sĩ

quan Nhật và một thông ngôn, họ đâm ra luống cuống.
Viên chủ tịch lên tiếng:
- Thưa các đồng chí, chúng ta phải h ành động cho đúng với đường
lối cách mạng.
- Cách mạng là phải đổ máu! Các đồng chí không thấy tinh thần đồng
bào Quảng Ngãi lên cao là vì đã thẳng tay tiêu diệt bè lũ phản động,
phong kiến, thực dân phát xít. Địa ph ương chúng ta cần phải noi theo
gương đấu tranh quyết liệt của Quảng Ngãi. Không nương tay với
những kẻ thù của cách mạng!
Những lời lẽ bốc lửa của uỷ vi ên chính trị máy móc được sự tán
đồng của đa số trong Mặt trận v à người ta quyết định xử chém các
nạn nhân ngay tại trận. Ng ười cố vấn của Uỷ ban nguyên là thừa
phái tỉnh, thấy tình trạng sắp trở nên ác liệt, vội nêu ra tai hại của việc
địa phương tự động xử tử nạn nhân, ch ưa được báo cáo với cấp
trên.
- Người mà các đồng chí định đưa ra chém là nguyên Lại bộ Thượng
thơ Ngô Đình Diệm, cần phải báo cáo Kỳ bộ và Trung ương định
đoạt chớ đừng làm ẩu.
Lời can thiệp bất ngờ này đã cứu Ngô Đình Diệm khỏi mất đầu.
Một tuần sau, Mặt trận Việt Minh ở Tuy Ho à nhận được điện từ Hà
Nội đánh vào bảo giải Diệm ra cho Tổng Bộ định liệu.

Lệ bị giam lỏng tại nhà họ Ngô trong năm hôm, thì được tin Ngô Đình
Khôi và con trai bị giết. Một gã tự vệ, có họ xa với nhà chồng nàng
cũng là người Công giáo, đã nhận một phiên gác, báo tin này cho L ệ
hay. Lệ sửng sốt lặng người đi, giấu nhẹm tin anh chồng v à cháu bị
hại không cho bà cụ Thượng hay.
Qua giây phút bàng hoàng, L ệ đâm ra lo sợ cho số phận của m ình.
Các câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra ở Quảng Ngãi mà Lệ nghe kể

lại càng khiến cho nàng thêm kinh hoảng.
Không khí khủng bố, chết chóc từ trong ấy đ ã lan ra đến gia đình Lệ.
Càng suy nghĩ, Lệ càng kinh hãi chẳng biết rồi nàng có thoát khỏi
được không Cái chết đe doạ lởn vởn trong đầu khiến Lệ nghĩ đến
cách thoát ly. Hàng rào canh gác c ủa toán tự vệ túc trực ng ày đêm
chung quanh và trong nhà, L ệ khó thể thoát ra được ngoài đường.
Họ đã doạ:
- Ai trong nhà này trốn đi nếu bị bắt gặp sẽ bị bắn liền tại chỗ v à tất
cả nhà bị bắt nhất vào đề lao.
Lệ tính lại người nhà lúc này chỉ còn toàn đàn bà! Bà cụ Thượng, bà
Cả Lễ, chị chồng Lệ, một vú gi à và hai người đầy tớ gái.
Dù sao Lệ cũng phải tìm cách thoát thân, để tự cứu lấy mình trước
đã. Nàng là dâu họ Ngô, biết đâu rồi cũng phải chịu chung số phận
như anh cả nhà chồng? Nhưng thoát bằng cách nào đây?
Từ lúc nghe tin anh chồng v à con trai bị giết, Lệ chỉ quanh quẩn nghĩ
tìm cách trốn. Mỗi lần nghe tiếng ồn b ên ngoài của toán tự vệ đến đổi
phiên gác, Lệ lại giật mình sợ người ta đến bắt mình đi, như ở
Quảng Ngãi. Nàng đưa tay sờ lên gáy mà thấy ớn lạnh cả người.
Những cảm tưởng hùng hãi này, Lệ định tâm về sau, nếu c òn sống,
sẽ ghi lại trong hồi ký để nhớ đến những giờ phút gh ê rợn đã trải
qua. Lệ nhận thấy thì giờ nặng nề trôi qua, nóng l òng mong trời
chóng tối, để nhờ bóng đêm nàng có thể thực hiện được ý định trốn
thoát đêm nay. Khi nghe ti ếng chuông nhà thờ Phú Cam ở gần đó đổ
chiều tối, Lệ khấp khởi mừng thầm, chạy đến quỳ tr ước bàn thờ, bên
cạnh mẹ chồng để cầu kinh. Lệ không đọc kinh một cách thuộc l òng
máy móc như thường lệ, mà suy ngẫm từng lời và ngước nhìn ảnh
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà cầu nguyện xin cho nàng trốn thoát
được đêm nay.
Đọc kinh tối xong, Lệ vào phòng riêng lấy hai bộ quần áo và tiền bạc
nữ trang buộc chặt lại thành một bọc trong chiếc khăn qu àng, gói lớp
giấy dầu mỏng bên ngoài. Nàng tắt đèn vờ đi ngủ sớm, mặc thêm
một bộ đồ tắm vào trong, rồi lên giường nằm lắng đợi.

Lệ định vào lối khuya, sẽ lẻn ra vườn sau, men xuống bến ph à, bơi
qua bên kia sông, ghé ch ỗ bờ tối mà lên, lấy quần áo khô mang theo
mặc vào, rồi tìm đến nhà quen ở tạm một đêm, đợi sáng ngày ra đi.
Lệ ban đầu định nói nhỏ cho mẹ chồng hay song lại sợ bà thấy con
dâu quá mạo hiểm mà ngăn trở, nên đành im.
Lệ nằm nghe tiếng nói chuyện th ưa dần của toán người canh gác
bên ngoài đã bắt đầu ngáp ngủ, mới nh è nhẹ đứng lên, ôm bọc quần
áo sát vào người, rón rén hé cửa phòng bước ra lối xuống bếp.
Nàng vừa đẩy nhẹ cửa thông với nh à cầu xuống bếp, nhìn ra ngoài
xem xét cho mắt quen với bóng đêm và toan bước đi, bỗng nghe
tiếng quát:
- Ai? Đứng lại!
Lệ điếng cả người, tựa sát vào sau cánh cửa, không nhúc nhích,
nghĩ là mình đã bị lộ.
Nhiều tiếng chân đi rầm rập từ cửa ngõ vào đến sân, tiếp theo tiếng
trả lời:
- Đổi gác!
Lệ thoáng nhận thấy đây l à dịp tốt nhất để cho nàng len lỏi xuống
phía bên, giữa lúc hai toán tự vệ thay đổi phi ên gác. Lệ nhẹ nhàng
nương theo bóng tối, qua khỏi nhà cầu, vòng ra phía sau bếp, lại len
vào giữa vườn cây, dè dặt bước đi. Một tiếng soạt mạnh giữa v ườn
làm cho Lệ hoảng hồn ngồi thụp ngay xuống, rồi mới nhận ra l à chiếc
mo cau khô rơi từ trên cây. Mắt đã quen với đêm tối, Lệ nghe ngóng,
nhìn quanh quất lần ra phía bến.
Đến cửa tam quan, đóng kín, Lệ loay hoay một lúc mới tháo đ ược
then cài chặt, rồi đẩy nhẹ cánh cửa hé ra cho khỏi k èn kẹt lớn. Gió từ
mặt sông thổi lên mát rượi cả người Lệ đẫm ướt mồ hôi. Xuống đến
cấp đá trên bến, Lệ đứng lại nhìn trên sông vắng bóng đò qua, rồi cởi
quần áo ngoài ra, cuộn làm dây khoác chiếc bọc qua vai, đoạn bước
xuống nước. Mặt sông rộng trên ba trăm thước, Lệ đã có lần bơi qua
lại độ nào, song đêm nay, nàng th ấy như xa vời thêm ra trong bóng

tối. Lệ từ từ bơi để khỏi gây tiếng động, n ương theo dòng nước chảy
nhẹ, đâm xuyên qua bờ bên kia. Vừa bơi, Lệ vừa nhìn sợ có đò chèo
ngang qua trông thấy và người đi lại trên bờ để ý đến. Quãng sông
Phú Cam vắng vẻ, Lệ bơi vào đến bờ đối diện không một ai trông
thấy.
Mỗi vòng bơi gạt nước ra đưa Lệ gần thêm tới đích; nàng chỉ thoáng
nghĩ đến chồng. Nước sông chảy lững lờ song Lệ thấy thấm lạnh v ì
ngâm mình bất ngờ trong đêm tối. Lội sát vào bờ, Lệ trượt chân vì
bùn trơn không trườn lên được, phải bơi qua xuống một quãng, gặp
cái bến đá xây cấp mới ra khỏi nước. Gió đêm thu lạnh, trong bóng
tối, Lệ mở bọc quần áo khô ra, cởi thay bộ đỗ tắm quẳng theo d òng
nước, vuốt lại mái tóc ướt đẫm sau gáy, rồi dò từng bước lên mặt
đường.

Chú thích:
(1) Demi-nu: trần truồng một nửa.
(2) Hãng thông tấn của Nhật, phiên âm ra tiếng Hán Việt: Đồng minh.
(3) Danh từ "cảnh cáo" bị nói trại đi.

Chương 5

Ngoài lề chính quyền

Vừa lên cấp đá cuối cùng, Lệ nhìn hai bên đường vắng vẻ và dưới
ngọn điện sáng mờ, nàng nhận ra ngay trước mắt cổng bến trước
nhà cụ Thượng Nguyễn, với hai câu đối gắn bằng mảnh sứ xanh. Cụ
Thượng Nguyễn là nhạc phụ anh chồng Lệ vừa bị giết, Lệ thoáng có
ý nghĩ muốn băng qua đường đẩy cửa vào, song lại sợ nhà vị cựu
đại thần này cũng bị canh gác nên vội vã bước đi.
Lệ quàng khăn tùm hụp lên đầu để che giấu hai bên mặt, đi được
một quãng gần tới dốc cầu Bến Ngự, thấy một chiếc xe kéo đang đợi
khách, liền gọi chở nàng đi về phía ga.
Ngồi trên chiếc xe kéo chạy theo đường vắng dọc bờ sông, với
người phu xe già im lặng, Lệ hồi hộp nghĩ đến sự ngạc nhi ên của cha
mẹ nàng thấy con trở về lúc này. Nhưng rồi Lệ lại lo sợ không biết
ông bà Trạng Trần, chính khách của nội các thân Nhật có bị lôi thôi g ì
không?
Lệ bảo xe đỗ lại gần đến cửa biệt thự, trả tiền rồi lững thững đi v ào
như một kẻ dạo mát trở về nhà. Thấy bên trong tối im, các cửa đều
đóng kín, Lệ đã chột dạ, nghĩ ngay rằng cha mẹ n àng không còn ở
đây nữa. Lệ đưa tay bấm chuông một hồi, không thấy ai ra mở cổng,

liền cất tiếng gọi, cũng nghe im l ìm. Nàng đẩy mạnh cánh cổng ra
không được, vì đã khoá bên dưới với dây xích buộc vòng và ống
khoá ở phía ngoài.
Lệ thất vọng, sợ hãi khi nhận thấy rõ là ngôi biệt thự ông bà Trạng
Trần mới ở hôm nào đây hiện bỏ trống. Nàng lại bấm chuông liền
một hồi nữa, chẳng động tĩnh g ì, mới đành quay trở ra.
Đi đâu bây giờ đây?
Lệ buột miệng tự nhiên hỏi mình và giữa lúc nàng đang phân vân
ngại ngùng thì thấy một chiếc xe kéo đi qua. Nàng vẫy tay gọi bảo
kéo về phía Nam Giao. Lệ định bụng t ìm đến một nhà bà con bên
chồng ở dốc Nam Giao để tạm trú đ êm nay và hỏi tin tức rồi định liệu
sau. Bỗng dưng Lệ cảm thấy bơ vơ, lạc lõng kinh hoàng giữa khung
cảnh hiền hoà, quen thuộc mới hôm nào đây. Người phu xe tưởng
nàng là một cô gái ăn chơi, lên tiếng dò dẫm:
- Từ bừa khởi nghĩa đến chừ, ế ẩm quá, ít ai đi xe, m à khách khứa
cũng vắng. Thiên hạ cứ lo hết đi biểu tình lại hội họp, không còn
ngày giờ rảnh mô nữa.
Thấy Lệ ngồi trên xe im lặng, người phu vừa kéo chạy vừa kể:
- Bây chừ mấy vùng có Tây ở không ai dám tới lui nữa, sợ bị cho l à
Việt gian liên lạc với thực dân thì chết. Còn Nhật thì họ rút vô đồn trại
đi mô hết, không còn chơi bời chi nữa. Đò giang sông Hương đói
meo, không còn ai dám đi chơi đêm. Cách m ạng rồi mà!
Không nghe khách nói năng g ì, người phu xe đổi hướng câu chuyện:
- Cô tới nhà mô ở Nam Giao? Ở vùng nớ, nhà mô tôi cũng biết, tôi có
chân trong tự vệ phường mà!
Lệ bối rối, rồi ấp úng không biết trả lời ra sao để khỏi lộ tông tích đối
với người phu xe tự vệ, nên chỉ nói:

- Tôi đến nhà người chị em bà con.
Mười lăm phút ngồi trên xe của người phu lắm lời, Lệ sốt ruột, lo
ngại, nên vừa qua dốc Nam Giao một qu ãng, nàng bảo đỗ xuống, rồi
đi bộ một đoạn dài tìm đến nhà quen.
Ngôi nhà lớn của ông thầu khoán Nghĩa ở b ên đường Nam Giao đã
đóng chặt cửa ngoài. Lệ không thấy có chuông bấm, l ên tiếng gọi,
chó vồ ra sủa, một lúc sau mới có ng ười nhà ra. Ông bà Nghĩa là cậu
mợ họ Nhu, sau khi nhận ra Lệ, tỏ vẻ ngạc nhi ên lo sợ:
- Nghe nói bên nhà chồng cháu bị canh gác dữ lắm không ai vô ra
được, làm sao cháu lại đi được tới đây?
Lệ kể lại việc nàng vừa trốn xong, ông bà Nghĩa đưa mắt nhìn nhau,
im lặng một lúc, rồi bà lên tiếng trước:
- Chỗ bà con, thiệt cậu mợ không tiếc chi với cháu, là dâu cụ Thượng
Ngô, anh em họ với nhà này, song cháu cũng hiểu là tình thế bây giờ
khó lắm, hở một chút chi là Việt Minh họ bắt liền. Cháu coi, ông Khôi
chỉ có làm quan thôi mà cả hai cha con đều bị giết, buộc tội cho l à
Việt gian, vây giữ cả nhà cháu. Bây giờ mà cậu mợ để cho cháu ở lại
đây lỡ mà họ biết được thì cậu mợ không khỏi bị họ buộc tội cho l à
đồng loã chứa chấp Việt gian. Cháu n ên nghĩ lại mà thương cho mấy
em cháu còn nhỏ, cậu mợ phải sống nuôi các em, chớ thiệt ra cậu
mợ không tiếc gì để không cho cháu lánh tạm ở nhà này.
Những lời rào đón đuổi khéo khiến cho Lệ nghẹn ng ào tức giận
muốn bỏ đi ngay, song thấy nguy nan phải đi ra ngo ài trong lúc này,
nàng ôn tồn nói:
- Cháu chỉ nhờ cậu mợ cho lánh tạm một đ êm nay thôi. Đến sáng
ngày cháu ra đi liền, chớ giờ này đã khuya… Cậu mợ nghĩ tình bà
con, giúp cho cháu gặp lúc không may này.

Ông Nghĩa vẫn im lặng nhìn vợ. Có tiếng chó sủa trước ngõ, bà
Nghĩa hốt hoảng đứng lên, ra ngoài một lúc rồi trở vào, hạ thấp giọng
bảo Lệ:
- Vừa rồi cháu vô đây, con ở nó ra mở cửa, biết là cháu đến nhà cậu
mợ, nó lại mèo chuột với một thằng tự vệ ở xóm n ày; hai đứa vừa to
nhỏ gì với nhau trước cửa nên chó mới sủa đó, mợ sợ cháu ở lại đây
đêm nay không yên đâu. Mà l ại còn liên luỵ đến cho cậu mợ với các
em cháu nữa. Thôi, cháu cầm lấy một ít tiền cậu mợ biếu cháu đây
dể đi nơi khác yên thân hơn.
Lệ không khỏi lo sợ trước những lời đe doạ, song thấy thái độ ích kỷ
và giả dối của bà mợ chồng, nàng cười nhạt:
- Cháu không phải đến đây để xin tiền cậu mợ đâu. Cháu không
thiếu.
- Thì cháu cũng nên cầm lấy mà đi đường. Lòng thành của cậu mợ
biếu cháu mà. Cháu cầm lấy đi!
- Thôi chào cậu mợ.
Lệ tức giận quay ra bước vội khỏi nhà mà nàng bỗng thấy khinh ghét
lạ thường. Ra đến ngoài đường vắng lặng. Lệ mới nhận thấy tất cả
sự nguy nan đang bao vây mình, với chung quanh đầy những phản
trắc đe doạ. Nhưng Lệ đã dấn bước đi rồi, dù sao thì cũng đánh liều.
Thái độ sợ sệt xua đuổi của đôi vợ chồng ng ười thầu khoán khiến Lệ
không còn muốn tìm đến nhà bà con bên chồng tại thành phố nữa.
Nàng nghĩ ngay tới ông cậu ngoại ở Nguyệt Biều.
Đi bộ đến gần đầu dốc Nam Giao, Lệ l ên xe bảo kéo ngược lên
đường Huyền Trân Công Chúa. Ngồi tr ên xe Lệ bỗng lo lắng, trên
đường quá năm cây số đưa tới làng bên ngoại, có các trạm canh dọc
đường xét hỏi, nàng sẽ bị lộ tung tích và rồi người ta muốn kiếm bắt

nàng sẽ tìm ra được dễ dàng. Lệ tính phải mượn con đường sông
đánh lạc hướng theo dõi nàng, nên khi xe kéo ch ạy đến gần Trường
súng, nàng bảo đỗ xuống, trả tiền rồi đi bộ trở lại phía bến đ ò Ga.
Người lái đò có vẻ ngạc nhiên khi thấy một thiếu phụ hỏi thuê đò một
mình đi vào lúc nửa đêm, nhưng rồi tươi cười đon đả mời ngay
khách trả cao giá xuống thuyền, Lệ thở ra nhẹ nh õm khi nghe tiếng
chèo đập nước đẩy chiếc đò đi. Nàng ngồi tựa khoang thuyền lặng
nhìn ra mặt sông trong đêm tối. Lệ bỗng nghĩ đến chồng v à tuần
trăng mật trên sông Hương đã đem lại thất vọng cho nàng, và rồi
cũng vì Nhu mà nàng phải gian nguy, khốn đốn lúc n ày. Lệ đâm ra
oán trách chồng. Trong giờ phút này, Nhu có biết là vì nhà chồng,
nàng phải trải qua một chuyến mạo hiểm gh ê người không?
***
Ở Hà Nội, Nhu được tin anh cả và con trai bị giết cùng một lúc với
cựu Thượng thư Phạm Quỳnh, rồi gặp ông b à Trạng từ Huế vừa ra,
cho hay tin vợ nàng bị mắc kẹt tại gia đình đang bị canh giữ, liền
chạy đi gặp các bạn học cũ có địa vị trong chính quyền mới để vận
động xin can thiệp. Nhu chỉ nhận đ ược vài lời hứa hẹn an ủi thay thái
độ lạnh nhạt của mấy người bạn chính khách mới, khiến ch àng chán
nản, uất hận.
Trong lúc đang lo sợ cho số phận của vợ, Nhu lại đ ược thêm tin
người anh em thứ ba nguyên Thượng thư Ngô Đình Diệm bị Việt
Minh bắt giữ trên đường từ Nam ra. Nhu cảm thấy lo ngại cho cả
mình đang bị chung quanh nhìn bằng đôi mắt ngờ vực.
Nghĩ mình có thể bị bắt bất ngờ, Nhu đổi chỗ ở, thuê riêng một căn
gác, thu mình lại trong chờ đợi phập phồng giữa mấy chồng sách.
Nhu bắt đầu làm quen với á phiện để quên buồn, và đêm đêm chàng

đều đặn đến một tiệm hút ở phố M ã Mây cho đến khuya mới về gác
trọ.
Giữa lúc ấy, quân đội tiếp thu Trung Hoa tiến vào Bắc Việt, đi bằng
đường bộ qua các ngả Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, lối 180.000
người dưới quyền tư lệnh tối cao của tướng Lư Hán ở Vân Nam gồm
những binh sĩ bó chân ốm đói, áo quần xốc xếch, lũ l ượt từng đoàn
mang theo đàn bà, trẻ con rách rưới, bệnh hoạn, tuôn về các th ành
phố, y như là họ kéo vào một nơi vừa chiếm được. Bốn đạo quân
"Tàu Vàng", 93 ở Vân Nam và Quảng Đông chiếm Hà Nội, 63 và 52
chiếm Hải Phòng và miền Duyên Hải, 60 chiếm từ Vinh đến Đ à
Nẵng. Họ từ những tỉnh đói k ém vùng Hoa Nam kéo đến Trung Châu
Bắc Việt tung đồng quan kim v à quốc tệ ra buộc đổi lấy giấy bạc
Đông Dương giá trị hơn, để mua rẻ tất cả những gì họ muốn nhất là
thực phẩm. Sau nạn chết đói của dân Bắc, giờ đây đến nạn chết no
của những binh sĩ tiếp thu Trung Hoa.
Họ chiếm những dinh thự, nh à cửa rộng lớn sang trọng, mỗi đ ơn vị
công viên ngả bàn đèn hút thuốc phiện tại nơi trú đóng và bày ra lu ật
lệ riêng.
Tướng Trương Phát Khuê nổi tiếng là "Lãnh chúa chiến tranh" ở Hoa
Nam, cai quản tối cao đạo quân Quảng Đông với Bộ tham m ưu gồm
các "tướng lãnh chính trị" như Lư Hán và người anh em chú bác
tướng Long Vân, Tổng đốc Vân Nam, đ ã có nhiều liên hệ mật thiết
với các giới mại bản Quảng Đông ở Bắc Việt, muốn biến xứ n ày
thành một hàng tỉnh của Trung Hoa, lợi d ụng sự hiện diện của họ
dưới trướng tại đây dể thu hoạch những mối lợi chính trị v à kinh tế
quan trọng.
Uỷ viên chính trị của nhóm tướng lãnh này, tướng Tiêu Viên, vừa lùn

vừa qu ỷ quyệt, được bổ nhậm làm Giám đốc mật vụ quân đội tiếp
thu, mưu đồ chi phối phong trào quốc gia Việt nam, mà họ đã đỡ đầu
trong thời kỳ lưu vong, như Đồng minh hội, Việt Nam Quốc dân
Đảng.
Sau khi các toán quân đ ầu tiên của Trung Hoa vào Hà Nội, tướng Lư
Hán cùng Bộ tham mưu đi máy bay đến, đóng ở phủ Toàn quyền, gạt
phái bộ Pháp Sainteny ra ngoài.
Trong không khí sôi động của Hà Nội, một tối Nhu gặp một ng ười
bạn cũ có chân trong Việt Nam Quốc dân Đảng cho hay:
- Việt Minh lúc này đang lung lay. Anh em qu ốc gia Đồng minh Hội,
Việt Nam Quốc dân Đảng theo quân đội Trung Hoa về n ước đã nhờ
cơ hội này mà chiếm lại các tỉnh trung du nh ư Yên Bái, Phú Thọ,
Vĩnh Yên, Bắc Ninh, Quảng Yên… gạt bỏ các Uỷ ban Việt Minh đi rồi.
Ở Hà Nội, cụ Nguyễn Hải Thần đ òi ông Hồ Chí Minh phải mở rộng
chính phủ cho tất cả các đảng phái cách mạng đ ã hoạt động bí mật.
Quốc dân Đảng Trung Hoa không muốn ông Hồ Chí Minh l à cộng
sản cầm đầu chính phủ, nếu Việt Minh muốn giữ lấy chính quyền
riêng cho họ, không tránh khỏi một cuộc đảo chánh. Đồng minh Hội
và Việt Nam Quốc dân Đảng đang đ ược Trung Hoa ủng hộ, nhất
định có thể buộc Việt Minh phải nh ượng bộ…
Nhu thích thú nghe những tin ấy, rồi từ nhà Thuỷ Tạ ở Bờ Hồ đến
tiệm hút đường Mã Mây gặp một đứa bé bán báo, ch àng gọi mua
một tờ Việt Nam.
Nằm bên bàn đèn, Nhu khoan khoái đ ọc báo của Việt Nam Quốc dân
Đảng tố cáo những vụ "khủng bố đỏ", những sự việc gọi l à chà đạp
tự do và quyền tư hữu cá nhân của Việt Minh. Những lời đ òi hỏi
thành lập một chính phủ Liên hiệp quốc gia để "chống lại hiểm hoạ

xâm lăng đất nước của đế quốc Pháp", khiến Nhu đâm ra nghĩ ngợi,
tiếc rẻ cơ hội đã qua đối với anh em chàng. Suy nghĩ lan man, Nhu
hút hết điếu thuốc này qua điếu khác, buồn rầu nhớ đến số phận của
vợ mà chàng không được tin tức gì, căm hận nghĩ đến hai anh, kẻ
chết, người bị bắt.
Từng lúc, các câu chuyện của khách hút vẳng đế n tai Nhu, người ta
kháo với nhau về các vụ trả đũa ác liệt giữa các đảng vi ên Việt Quốc
và Việt Minh.
Hà Nội đã trở nên một thành phố hỗn loạn. Ngày đêm, giữa Việt Minh
và các đảng phái đối nghịch đang diễn ra những vụ thanh toán, giết
chóc lẫn nhau, bằng dao, bằng súng. Đôi bên lại cho người trà trộn
vào nhau để do thám phá hoại.
Ám sát, tống tiền, bắt người, thủ tiêu là những việc xảy ra hàng ngày
giữa thủ đô Hà Nội đã hoá thành chợ đen của Hoa kiều, được quân
đội tiếp thu đồng loã. Nhu bấy lâu giảm mình trên gác trọ, không khỏi
ngạc nhiên khi lắng nghe những sự việc dữ dội đ ã và đang diễn ra
quanh mình. Nhu không ng ờ ở tiệm hút lại có thể thâu thập đ ược lắm
tin tức chàng đang cần biết đến. Nhu gọi lấy th êm thuốc phiện và
nằm nghỉ lại ở tiệm hút đ ường Mã Mây.
Suốt đêm, phần say thuốc, phần nghĩ ngợi, Nhu l ơ mơ không ngủ.
Sáng sớm, Nhu vuốt qua mái tóc, sốc lại quần áo rồi ra khỏi tiệm, gọi
xe đi thẳng đến nhà bố mẹ vợ.
Ông Trạng Trần thấy chàng rể có vẻ bơ phờ, tỏ ý xót thương:
- Mẹ con đã cho người nhà vào Huế hôm qua để hỏi dò tin tức vợ
con. Thế nào trong vài hôm nữa cũng có tin trong đó. Con cũng đừng
nên lo buồn thái quá.
Rồi ông Trạng nói qua tình thế cho Nhu hay:

- Việt Minh phải nhượng bộ rồi. Hôm qua, Uỷ ban Trung ương Đảng
Cộng sản Đông Dương họp hội nghị và tuyên bố tự giải tán. Tưởng
Giới Thạch lúc này đang đánh nhau với hồng quân Mao Trạch Đông
ở Mãn Châu, lẽ tất nhiên không thể chấp nhận được một chính
quyền cộng sản ở bên nách họ được. Việt Minh hẳn biết rõ điều đó
nên mới hoà hoãn như vậy, đồng thời để tuyên truyền tranh ảnh
hưởng với các đảng phái quốc gia, nhất l à lúc này Pháp bắt đâu
chiếm lại miền Nam rồi.
Những lời lẽ của ông Trạng Trần l àm cho Nhu thấy phấn khởi trở lại,
nghĩ đến việc tiếp tục tập hợp lực l ượng Công giáo để chờ thời c ơ.
Ông Trạng Trần bảo Nhu:
- Ông Hồ Chí Minh đang tranh thủ Công giáo, v ì biết đó là một lực
lượng vững chắc, có hậu thuẫn quốc tế. Việt Minh đ ã khôn khéo vận
động với Đức Cha J.B. Tòng nhân danh Giáo hội Việt Nam gởi thư
cho Giáo hoàng xin ban phép lành và c ầu nguyện cho nền độc lập
của Việt Nam. Việt minh đ ã thu hút được một số nhân vật Công giáo
như cha Phạm Bá Trực, cụ Ngô Tử Hạ, ông Nguyễn Mạnh H à… vận
động các đức Giám mục nhận chức cố vấn chính phủ, tổ chức giáo
dân Hà Nội, Vinh biểu tình ủng hộ ông Hồ Chí Minh… Họ lấy cả ngày
Các Thánh tử vì đạo Việt Nam để làm quốc khánh, Tết độc lập… Với
chính sách giáo vận của Việt Minh như vậy đó, anh định hoạt động
như thế nào để giành lại ảnh hưởng và tập trung được lực lượng
Công giáo?
Nhu trầm ngâm rồi chậm rãi nói, giọng đều đều:
- Việt Minh họ có chủ trương như vầy nhưng dễ gì họ kiểm soát và
chi phối được lực lượng Công giáo. Các giáo khu Phát Diệm, B ùi
Chu, Vinh là những cơ sở chắc chắn, Việt Minh khó l òng thâm nhập

được ở miền Trung và trong Nam, đã có anh Giám mục tôi. Hai triệu
giáo dân tập họp quanh các nhà thờ với những linh mục trung ki ên
lãnh đạo có thể trở thành một lực lượng tử vì đạo, một bức trường
thành kiên cố ngăn chặn làn sóng đỏ. Ngoài ra, tôi nghĩ có thể tập
hợp cùng các tôn giáo khác để lập thế liên tôn diệt cộng có hiệu lực,
ủng hộ cho các nhân vật quốc gia đứng ra chia giữ chính quyền,
chống đối lại Việt Minh. Mặt khác, li ên lạc với một cường quốc đồng
minh, như Mỹ, để họ giúp ta đương đầu với Pháp đang mưu toan
chiếm lại xứ này. Như vậy đối nội cũng như đối ngoại, ta có thể lấn
lướt được Việt Minh và chiếm ưu thế cầm quyền. Ba nghĩ thế n ào?
Ông Trạng Trần gật đầu đáp:
- Kế hoạch của anh, về mặt lý thuyết nghe đ ược lắm, song có người
để thực hành không? Đó là một vấn đề ta phải nhìn nhận là thua Việt
Minh, vì thiếu cán bộ hăng say như họ.
Nhu im lặng nhận thấy nhược điểm khó vượt qua, song cố bám lấy
như một hy vọng cuối cùng để khỏi bị đối phương nhận chìm.
- Tình thế tuy khó khăn thực, song chúng ta cũng có hy vọng ở t ương
lai.
Nhu nói để tự an ủi, đồng thời cũng xoa dịu đ ược lòng tự ái của ông
Trạng Trần đang ấp ủ hy vọng tham chính. Sau buổi nói chuyện ấy
Nhu say sưa nghiên cứu tình hình, liên lạc với các bạn mà chàng hy
vọng có thể liên kết trong một đường lối mà Nhu đã tìm thấy trong
chồng sách cũ của lý thuyết gia Pháp Mounier: chủ nghĩa nhân vị.
Lúc bấy giờ, Hà Nội đang sôi sục trong một không khí rối loạn. Nạn
đói kém vẫn dai dẳng, những xác ng ười gục ngã vì thiếu ăn còn rải
rác khắp các bờ lề đường phố thủ đô. Thêm vào đó, đoàn quân Tà u
đói, vung vãi giấy bạc quan kim làm xáo trộn cả thị trường; Chính

quyền Việt Minh với ngân khố trống rỗng phát h ành giày bạc mới
khiến cho tình hình tài chính thêm tr ầm trọng. Các chi nhánh ngân
hàng Trung Hoa mọc lên như nấm ở Hà Nội và Hải Phòng. Làn sóng
chợ đen tràn ngập khắp nơi. Giấy bạc 500 đồng bị ngân h àng Đông
Dương chối bỏ ở miền Nam, gây ảnh h ưởng náo động cả miền Bắc.
Những kẻ đầu cơ, những tài sản đầu hôm sớm mai nhờ thời cuộc rối
loạn gây dựng nên một cách bất ngờ. Quân đội "T àu vàng" như đang
hoành hành giữa một thuộc địa vừa mới chiếm. T ướng Leclerc được
tướng De Gaulle giao phó trách nhiệm tái chiếm lại Đông D ương, đã
nhờ quân đội Anh giúp sức trở lại miền Nam, nhận thấy sự có mặt
của Trung Hoa ở miền Bắc l à một trở ngại lớn lao, đã thốt ra: "Đông
Dương, trước tiên đó là một vấn đề Trung Hoa". Nỗi lo ngại của vị T ư
lệnh chỉ huy quân đội viễn chinh Pháp đang thực hiện ở miền Bắc.
Nhu theo dõi những chuyển biến từng ng ày của thời cuộc, nhận thấy
các đảng phái quốc gia nhờ hậu thuẫn của quân đội Trung Hoa gây
được áp lực với Việt Minh, không bỏ qua c ơ hội tiếp xúc các bạn cũ
có chân trong Việt Nam Quốc dân Đảng, Việt Nam Đồng minh Hội,
Đại Việt, chủ tâm của Nhu là mong chờ uy thế đối lập Việt Minh để
giải thoát cho vợ đang bặt tin ở Huế, v à anh là Ngô Đình Diệm đã bị
bắt giải ra Hà Nội, rồi đem đi giam cầm tại Thái Nguy ên.
Đồng thời với sự vận động của Nhu, b à Trạng Trần lui tới gặp cố vấn
Vĩnh Thuỵ, ở cùng một đại lộ Gambetta để nhờ can thiệp hộ cho vị
cựu Thượng thư của cựu hoàng Bảo Đại.
Mỗi ngày, Nhu đều đến nhà bố mẹ vợ để bàn bạc, trao đổi tin tức
ông bà Trạng Trần nhận thấy thời cuộc chuyển biến có thể trở lại
tham gia chính quyền, cũng háo hức chạy lăng xăng tiếp xúc, b ày
tiệc đãi đằng như độ nào ông chồng vận động ra giữ chức Bộ tr ưởng

Ngoại giao sau ngày Nhật đảo chánh Pháp. Bà Trạng tin tưởng ở các
cuộc tiếp xúc thân mật với cố vấn Vĩnh Thuỵ, hy vọng có thể tiến
thân cho chồng trong một chính phủ t ương lai do cựu hoàng đế vời
ra cầm quyền.
Một tối, vào lúc 10 giờ, Nhu vừa ở tiệm hút M ã Mây đến, thấy cả bố
mẹ vợ đều vui tươi, vừa tiếp khách xong, đang có ý đợi ch àng.
Ông Trạng Trần lên tiếng trước:
- Anh đã hay tin gì chưa?
Rồi ông quay sang bảo vợ:
- Mình cho mở một chai sâm banh để chúng ta c ùng uống mừng tin
này mới được.
Bà Trạng Trần gọi người nhà mang rượu và ly ra, trong khi ông
Trạng hớn hở nói:
- Cựu hoàng đế Bảo Đại sắp trở lại nắm chính quyền rồi!
Trước vẻ mặt lầm lỳ không giấu nổi ngạc nhi ên của chàng rể, ông
Trạng Trần cười, nói:
- Anh cũng đã biết: Việt Minh nhường 70 ghế trong số 350 ghế ở
Quốc hội cho các đảng phái quốc gia, song Việt Nam Quốc dân
Đảng, Đồng Minh, Đại Việt vẫn ch ưa bằng lòng, rồi ông Hồ Chí Minh
định ký hiệp ước với Pháp, bị phe quốc gia li ên kết với nhau tố cáo là
chính phủ phản quốc, đòi thành lập một chính phủ liên hiệp kháng
chiến với cố vấn Vĩnh Thuỵ đứng đầu. Tôi vừa đ ược tin chắc chắn là
phe quốc gia đang chuẩn bị tổ chức một cuộc biểu t ình lớn lao để đòi
trao quyền cho cựu hoàng đế Bảo Đại.
Ông Trạng Trần nâng ly sâm banh cụng với ly vợ v à chàng rể rồi nói
tiếp:
- Tôi cũng được tin về phía người Pháp ở Sài Gòn; theo ý họ, ngoài

hoàng đế Bảo Đại và các nhân vật quan trọng ra, họ không muốn nói
chuyện với ai cả. Chủ trương của họ trước hết là lập lại trật tự loại bỏ
Việt Minh, rồi phục hồi những kẻ tai mắt cũ. Tôi thấy anh Thượng của
anh có nhiều hy vọng lắm đó.
Bà Trạng chen vào:
- Tôi vừa gặp ông Bảo Đại sáng nay, ng ài có nhắc đến mình.
Ông Trạng hạ giọng nói:
- Tôi mới được tin của một người bạn Pháp cho hay là chính phủ
Pháp thừa nhận cho Việt Nam đ ược quyền thành lập một chính phủ
tự trị trong khuôn khổ Liên bang Đông Dương và Liên hi ệp Pháp.
Sainteny có nói cho ông H ồ Chí Minh biết rằng Pháp sẽ không ký
hiệp ước này với Việt Minh, mà ký với một chính phủ bao gồm các
đảng phái đại diện cho to àn thể dân chúng. Cụ Hồ cũng đã trả lời cho
Sainteny có lẽ người sẽ đứng ra ký không phải cụ m à là một người
khác.
Ngừng lại, ông Trạng Trần hỏi Nhu:
- Anh biết người khác đó là ai không?
- Vĩnh Thuỵ?
- Anh thông minh đấy! Người khác đó tất nhiên là cựu hoàng Bảo Đại
chứ còn ai vô đây nữa!
Bà Trạng Trần không giữ được sự hân hoan, nâng ly r ượu, hô bằng
tiếng Pháp:
- Hoàng đế vạn tuế!
Trong cơn cao hứng, bà Trạng mở ví lấy ra một tập bạc đ ưa biếu
chàng rể:
- Anh cầm lấy để tiêu. Hôm qua tôi mới đổi được mấy vạn giấy bạc
500, tưởng đã bỏ đi. Cũng nhờ ngoại giao với một l ão tướng Tàu

đấy. Không thì bao nhiêu giấy 500 của nhà này cũng đến quẳng vào
sọt rác.
Thấy Nhu có vẻ ngạc nhiên, bà Trạng giải thích:
- Giấy 500 không tiêu nữa, vì Cao uỷ Pháp ở Sài Gòn ra ngôn định
hôm 17 tháng mười một, huỷ bỏ tất cả giấy bạc 500 của nh à băng
Đông Dương phát hành trong kho ảng từ 9 tháng ba - 23 tháng chín
1945, đổ cho là tại Nhật. Song người Tàu họ cất giữ toàn giấy 500 đã
mở cuộc vận động phản đối khắp miền Bắc v à nhờ quân đội tiếp thu
Trung Hoa gây áp lực, nên biện pháp kia không thi hành từ vĩ tuyến
16 trở ra. Giấy bạc 500 bị huỷ bỏ ngang ở trong Nam mang ra đổi
bằng giá ở Bắc. Song việc đổi chác không phải l à dễ, thiên hạ phải
xếp hàng chờ chực ngày đêm ở trước nhà băng, đã có mấy người
bỏ mạng vì quân đội Tàu canh gác nổ súng vào đám đông tranh
giành chỗ đứng.
- Không phải họ bắn vì dân chúng tranh giành ch ỗ đứng mà chủ yếu
quân đội Tàu muốn khiêu khích Pháp, cốt để phá rối Pháp đang tính
đổ bộ lên miền Bắc. Mình không thấy à? Lão Baylin giám đốc ngân
hàng Đông Dương ở Hà Nội là người quen thuộc trong giới Hoa kiều
nói giỏi tiếng Tàu, vẫn chủ trương thoả hiệp, thế mà bị ám sát ngay
trước cửa nhà băng, với một bản án ghim trước ngực: "Bị giết vì lũng
đoạn kinh tế Việt Nam".
Hai hôm sau, Nhu ở tiệm Mã Mây về gác trọ vào lúc mười một giờ
đêm, được người ở nhà dưới cho hay là hồi tối, khoảng bảy giờ có
một linh mục đến báo tin có ông anh ở Thái Nguy ên vừa về, dặn Nhu
đến gặp ngay tại nhà cha Nguyện.
Nhu ngạc nhiên hỏi đi, hỏi lại, rồi thuê xe kéo chạy thẳng đến phố
Hàm Long, sung sướng bất ngờ gặp lại anh đang ở tại nh à linh mục

quen cũ của anh em chàng. Nhu nói với anh:
- Anh cả và cháu Huân bị Việt Minh giết ở Huế rồi, cả nh à mình ở
Phú Cam cũng bị canh giữ, nhà tôi bị mắc kẹt cả trong đó. Họ trả lại
tự do cho anh với những điều kiện n ào?
- Anh chỉ biết là được giấy cụ Huỳnh ký tên tha cho về và được lệnh
là đến Hà Nội phải vào Bắc Bộ phủ để gặp ông Hồ Chí Minh. Anh
cũng chưa biết là về chuyện gì?
Trong khi anh em Diệm và Nhu ở Hà Nội, thì tại Huế, người em áp út
Ngô Đình Cẩn, từ hôm chạy thoát khỏi nh à trong khi Việt Minh ập tới
bắt Ngô Đình Khôi cùng con trai, r ồi canh giữ nghiêm ngặt ngôi nhà,
đã lẩn tránh vào khu nhà thờ Phú Cam. Sau đó được cha Sở cho
hay những cuộc lùng soát của cán bộ Việt Minh, Cẩn cải trang l àm
một nông dân, đến ở nhà mụ Quyến, một người bà con bên ngoại đã
từng hầu hạ gia đình họ Ngô từ thuở nhỏ

Chương 6
Anh em họ Ngô
Cẩn tuy tạm yên thân ở nhà vợ chồng nghĩa bộc tại xóm đạo
Phường Đúc, song không yên lòng vì xa bà cụ Thượng Ngô, mà
sáng chiều Cẩn vẫn quen lệ hầu c ơm mẹ.
Cẩn là con thứ tám trong gia đình chín anh chị em. Người chị thứ
ba đã qua đời, còn lại bốn anh và hai chị, cùng một người em trai út.
Tất cả các anh em đều sống xa, hai chị ở nh à chồng, chỉ còn lại một
mình Cẩn sớm hôm hầu mẹ. Học h ành dở dang vì ham đá bóng,
đánh lộn hơn là chữ nghĩa, Cẩn bỏ ngang ở bậc trung học tr ường
Pellerin, rồi về nhà mải mê câu cá thổi ống đồng, nuôi chim, săn sóc
hòn non bộ. Tính tình thô lỗ, quê mùa, chỉ thích ở nhà, Cẩn được các
anh giao phó cho công vi ệc trông nom mẹ già lo giỗ tết, coi chừng
mồ mả. Tuy đã ngoài ba mươi tuổi nhưng khi nói chuyện lấy vợ, Cẩn
đều nhất mực từ chối, dù các anh khuyên bảo cũng vậy. Cậu Út Một
viện cớ là còn mẹ già, sợ gặp người vợ trái tính ngang nết, không
chiều được ý mẹ thì cậu không làm sao mà ăn ở được. Do đó mà

Cẩn vẫn kéo dài cuộc sống độc thân, không ai c òn bàn ra tính vào
được nữa.
Sự thật, Cẩn có một quan niệm đặc biệt về t ình ái. Bản chất khỏe
mạnh, phốp pháp, thích uống r ượu, ăn ngon, nhưng hầu như không
có một đời sống văn hoá thực sự n ên Cẩn chỉ yêu chuộng người đàn
bà qua khía cạnh vật dục. Cẩn đã có lần bày tỏ sở thích của mình với
bạn bè, nhắc lại câu châm ngôn cũ: "Dâm d ê không bằng dâm thiếp,
dâm thiếp không bằng dâm nô".
Thấy Cẩn không vợ, không t ình tự giao tiếp với đàn bà con gái
trong thời trai tráng, có người lầm tưởng Cẩn phải chứng ái nam ái
nữ hay liệt dương, ép xác như các anh, hoặc mắc bệnh nan du, ghét
gần phái nữ. Bên ngoài không ai biết được là Cẩn vẫn thực hành
thiếu thô bạo về tình dục đối với những đầy tớ gái v ào hầu hạ gia
đình cụ Thượng Ngô.
Bốn bức tường thành tư dinh vị đại thần đã che khuất những cuộc
cưỡng tình, ức hiếp ái ân của Cẩn với các ả tôi đ òi. Cẩn bị ám ảnh
bởi không khí hoàn toàn vật dục theo quan niệm "dâm nô" đến độ
sinh ra ác cảm với đàn bà con gái chải chuốt; phấn son theo lối tiểu
thư đài các; cũng như Cẩn đã quen với rượu trắng, thuốc lá Cẩm L ệ,
trầu cau mà không chịu được rượu tây, thuốc lá thơm, kẹo bánh
ngoại quốc, những thức ăn mới lạ khác với mắm c à, cá kho khô,
nước mắm xé ớt thiệt cay. Nếp sống đặc biệt thuần phác đến mức
độ thô kệch, man dại của Cẩn ở trong gia đ ình được cứu vãn nhờ sự
chu đáo hầu hạ mẹ già, trong khi các anh các ch ị đều vắng mặt.
Công việc trông nom, hỏi han mẹ gi à sớm hôm đã trở thành thói
quen không thể bỏ qua được đối với Cẩn, khiến trong mấy hôm phải
bỏ nhà trốn tránh Cẩn bứt rứt, không ăn ngủ y ên.

Đến lúc được tin mụ Quyến liên lạc được với bà Thượng Ngô cho
hay là Lệ, chị dâu Cẩn đã trốn thoát và xem chừng sự canh phòng
của Việt Minh cũng đã buông lơi, Cẩn mới định trở về nhà.
Nghĩ rằng mình cũng chẳng làm gì nên tội, chung quanh ai cũng r õ
là Cẩn chỉ biết câu cá, nuôi chim gáy, gà đá, hơn n ữa Cẩn ít học, thô
lỗ, nên dù là "cậu ấm" cũng chỉ là "ấm sứt vòi", có lẽ rồi Việt Minh
cũng không đến nỗi bất t ù đâu, Cẩn tính liều quay về với mẹ.
Trước khi đi khỏi Phường Đúc, Cẩn vào nhà thờ hỏi ý kiến Cha Sở
linh mục Nguyễn, trước đây vẫn lui tới nhà họ Ngô.
Cha Nguyễn nói:
- Bây giờ Việt Minh cũng đang ng ưng bớt bắt bớ rồi. Ông Tổng đốc
Khôi với cậu con trai cũng như ông Phạm Quỳnh, nếu không bị giết
sau ngày khởi nghĩa, có lẽ lúc này họ cũng phải đưa ra toà xử như
ông Nguyễn Tiến Lãng, con rể ông Phạm Quỳnh và con nuôi ông cựu
toàn quyền Robin. Tình thế đã biến chuyển, Việt Minh họ không c òn
làm dữ như lúc đầu nữa. Con trở về nhà, nếu có xảy ra việc gì, cha
cũng có thể đến thẳng Uỷ ban Trung bộ k êu xin cho con…
Cẩn xin cha Nguyễn ban phép l ành, ra trước bàn thờ Đức Mẹ quì
xuống cầu nguyện một lúc, rồi đi thẳng một mạch từ Ph ường Đúc trở
về Phú Cam.
***
Vào lúc này, Lệ ở tại nhà ông cậu ngoại ở Nguyệt Biều, không hay
biết gì về tình hình xảy ra bên ngoài.
Ông bà Hầu, vốn ít giao thiệp với ai, từ ng ày đón cô cháu gái đến
lánh nạn, lại càng cửa đóng then gài chặt chẽ ngày đêm. Lệ có cảm
tưởng như nàng đang sống giữa một nơi biệt lập, tách rời hắn cuộc
đời ở bên ngoài. Lệ nhớ lại hôm nào, nàng vượt qua sông Phú Cam

rồi thuê đò vào lúc giữa đêm lên Nguyệt Biều. Lệ cẩn thận bảo đ ò
ghé lại bến Lăng rồi men theo đ ường tắt trong xóm, đến nh à thờ họ
Thân. Ông bà Hầu ngạc nhiên thấy cô cháu ngoại hiện ra bất ngờ
giữa lúc gà gáy sáng canh hai.
Nghe Lệ kể lại cảnh ngộ hiểm nguy vừa thoát khỏi, ông b à Hầu
không khỏi lo ngại, nhưng tình thương cháu khiến ông bà không ngại
ngùng liên luỵ, cứu giúp kẻ làm nạn.
Lệ được bà Hầu dọn cho một căn phòng xinh xắn trông ra vườn và
ngày ngày xuống dưới gian nhà thuỷ tạ trên bến vắng tránh mọi sự
dòm ngó chung quanh.
Toà nhà thờ họ Thân ở cô lập giữa một khu v ườn rộng, cây cối
sầm uất, sát cạnh bờ sông H ương, thường ít ai lui tới. Ông Hầu giao
du rất thận trọng, thường chỉ làm bạn với bồn hoa trước sân vá tập
Đường Thi trên án sách, quanh năm sống cách biệt cùng bà vợ công
chúa giữa khu làng thơ mộng Nguyệt Biều.
Bất ngờ sống giữa cảnh trí b ình lặng, cổ kính, sau những biến
động kinh hoàng, Lệ cũng đâm lây không khí trầm tĩnh của đôi vợ
chồng già quý phái. Nhưng đến đêm, tiếng chuông chùa Thiên Mụ
ngân nga từ bên kia sông, tiếng hò mái đẩy của đò nguồn về, tiếng
nết lanh canh rộn rịp trên sông, làm cho lòng dạ Lệ bồn chồn, buồn
nhớ mênh mông. Tâm hồn lãng mạn, bản chất phóng túng thích hoạt
động của Lệ trái ngược hẳn với không cảnh nh àn nhã lặng lờ thâm
nghiêm nơi đây làm Lệ có cảm tưởng là mình như kẻ bị đi đày, bị
giam lỏng, trong khi nhựa sống đang d ào dạt trong người. Có khi
suốt ngày, Lệ không hề mở miệng nói một câu, không hề tiếp xúc với
một ai từ hôm nàng đến, trừ ra hai bữa ăn, chuyện tr ò qua loa với
ông bà Hầu.

Những tin tức rời rạc và thời cuộc từ kinh thành, thỉnh thoảng nghe
ông Hầu kể lại, không giúp Lệ biết đ ược rõ tình thế bên ngoài.
Nàng chỉ mơ hồ nhận thấy biến chuyển củ a phong trào qua những
cuộc hội họp, đổi thay ở xã địa phương, những tấp nập của dân làng
kéo đi mít-tinh, biểu tình xuống tỉnh, những buổi tập d ượt quân sự
của thanh niên nam nữ, biến thành tự vệ, dân quân. Và những đoàn
thể phụ lão, thanh niên, thanh nữ, thiếu nhi cứu quốc xuất hiện đồng
thời với nhiều danh từ mới mẻ.
Bao nhiêu biến đổi ấy, Lệ nghe ông Hầu kể lại, vẳng đến tai n àng
như những vang bóng của một cuộc sống đang đảo lộn m à Lệ đã bị
gạt qua một bên lề.
Lệ nóng lòng trở về Hà Nội, mong tin tức nhà chồng, song chưa
biết cách nào liên lạc được. Một hôm, theo lời yêu cầu của Lệ, ông
Hầu nhờ một người trong họ xuống qua nh à cụ Thượng Ngô ở Phú
Cam, lúc trở về cho hay là thấy có tự vệ canh gác ở cửa, n ên không
dám vào.
Lệ muốn viết thư cho chồng và ông bà Trạng Trần Văn Chương ở
Hà Nội, song lại sợ thư từ bị kiểm soát, rồi lộ tông tích, n ên không
dám gởi đi.
Trong cảnh sống cô lập, lo buồn, hồi hộp kéo d ài, Lệ đâm ra chán
ngán, đôi khi muốn nảy ra ý tưởng cải trang đánh liều ra đi, phó mặc
cho may rủi. Ông Hầu phải khuyên can, nói rõ những nguy hại có thể
xảy ra mới làm cho Lệ thôi tính chuyện liều lĩnh.
Song những ngày đêm chờ đợi nặng nề, dài dặc đối với Lệ cũng
như những tháng năm tù hãm dồn ép khiến nàng chỉ nghĩ đến sự ra
đi.
Lệ bày ra bói bài tây, nhờ ông Hầu giải lá số tử vi, xem t ướng,

đoán coi tương lai vận mạng ra sao rồi nàng ra di có bị trắc trở gì
không.
Ông Hấu biết Lệ tin lý số và không muốn cháu mình dấn thân phiêu
lưu nên sau khi nhận xét tử vi, bảo nàng:
- Chảu đang gặp vận hạn, có qua khỏi cũng mất v ài ba tháng nữa.
Trong lúc này, cháu đang b ị các sao xấu chiếu mệnh, n ên tránh
chuyện đi đường sá không hay. Số nói nh ư vậy, cháu không nên
cưỡng lại. Hơn nữa, tình hình đang lôi thôi chưa ra sao c ả, cháu
đừng nóng lòng ra đi, không được đâu. Cháu ở lại đây một ít lâu, đợi
coi thời cuộc ngã ngũ thế nào dã, rồi hãy liệu.
Lệ vâng dạ, nhưng đêm đến nằm một mình trong cô đơn, buồn tẻ
xa vắng, nàng lại bị ám ảnh bởi những ý nghĩ muốn đi. Tiếng ễnh
ương ngoài đồng kêu lên buồn bã sau buổi chiều mưa giông đến tai
Lệ như những tiếng thúc giục lòng dạ nàng đang như nung, như đ ốt.
Lệ nghĩ phải sống chịu đựng những ng ày tháng u buồn ngấm đến da
thịt như thế này thì nàng đến cũng hóa dại. Tiếng chuông tối ch ùa
Thiên Mụ trầm buồn tha thiết vào tận đáy lòng khiến Lệ muốn gào
thét, phá phách để sống. Mới hai mươi tuổi, Lệ đang dào dạt sinh
lực, nàng có thể nào kéo dài thêm nếp sống lẻ loi, lạnh lẽo, bị đẩy ra
bên lề cuộc đời?
Nàng đã làm gì nên tội đến đỗi phải chịu đày ải vào cảnh trơ vơ cô
độc như thế này! Những ý nghĩ phẫn uất nung nấu kh ơi dậy nỗi niềm
ấp ủ trong lòng nàng bấy lâu: ra đi! Mong muốn ra đi bám chặt lấy
đầu óc Lệ, thôi thúc nàng mau từ giã chốn bình lặng triền miên mà
đời sống như lún ngập đến độ không thể chịu đựng đ ược nữa.
Lệ nhất quyết sáng ngày sẽ ra đi sau hai mươi hôm lẩn tránh: suy
nghĩ hằn học cho đến gà gáy mới chợp mắt.

Mai lại, đang lúc ông bà Hầu ngồi uống trà Tàu ướp hoa mộc ở nhà
thì thấy một cô gái quê từ trong nhà đi ra, nhìn kỹ lại mới nhận ra Lệ.
Nàng đã mượn chiếc áo trắng dài, nối một nửa tay của người tớ gái,
mặc quần vâi đen và đội chiếc nón lá cũ, cắp một cái rổ b ên hông, đi
chân đất, trông bề ngoài y hệt một cô gái quê xứ Huế đi chợ.
- Thưa ôn, mệ, cháu đã nhất quyết rồi. Cháu nhớ ơn ôn, mệ mãi mãi,
thương cháu mà cho cháu ở lại đây bấy lâu nay. Bây giờ ôn, mệ cho
phép cháu được ra đi, để về Hà Nội với ba má cháu. Cháu nhớ nh à
quá!
Lệ xúc động, nghẹn lời nói, trong lúc b à Hầu rơm rớm nước mắt,
ông Hầu im lặng bước lên nhà trên, rồi trở xuống, đưa cho Lệ một ít
giấy bạc.
- Cháu đã nhất quyết, ôn, mệ cũng đã nói hết lời để giữ cháu lại mà
không được. Cháu cầm lấy một ít tiền của ôn, mệ cho để đi đ ường.
Biết cháu cũng không thiếu mô, cháu nhận đi cho ôn, mệ vui.
Lệ cảm động, rưng rưng nước mắt, chắp tay vái ông, bà Hầu để ra
đi. Ông Hầu tiễn cháu ra tới cửa, trìu mến nhìn Lệ nói:
- Coi cháu ăn mặc như rứa, ai cũng phải lầm là gái làng Nguyệt Biều
xuống phố đi chợ Đông Ba. Nh ưng cháu đi chân đất không quen,
xuống tới mô có xe tay thì kêu mà đi kẻo đường đất xa, phỏng chân
nghe không cháu.
Lệ tính bụng không đi thẳng đ ường bên này sông xuống ngay Phú
Cam, vì sợ ban ngày có người ở các chặn canh gác quen mặt nhận
ra nàng chăng, nên ra quá S ở vôi Long Thọ, nàng xuống đò ngang
qua phía Kim Long? Lần đầu tiên phải đi chân đất, Lệ không khỏi
từng lúc thấy nhói ở lòng bàn chân và giẫm phải đá nhọn hay sỏi tr ên
đường. Nàng bước đi thong thả, mỗi lúc thấy có ng ười thì lấy dáng

gái quê, đánh tay đằng xa. Qua khỏi trạm canh ở bến đ ò đặt chân lên
đất Kim Long, Lệ thấy mạnh dạn thêm, rảo bước đi, mặc dầu thấy
đau ở cả hai bàn chân vì quãng đường tráng dầu đã bị mưa nắng xói
mòn nhiều đoạn lởm chởm đá nhỏ nh ư đâm vào da thịt. Lệ tìm lối
mòn sát cỏ bên vệ dường cho dễ đi mau. Quá chợ Kim Long, đến
đầu quãng gần nhà thờ, Lệ nghiêng nón che nắng dọi một phía bên
mặt, đi chậm lại vì đã vượt hơn bốn cây số, bắt đầu thấy mỏi chân.
Lệ đang nhìn xuống mặt đường để tránh sỏi đá, bỗng nghe tiếng gọi
từ bên lề vọng ra.
- Đứng lại! Cho coi giấy!
Lệ giật mình nhìn lên, thấy mấy thanh niên cầm giáo mã tấu đứng
trước điếm gác bên đường, vẫy gọi nàng.
Lệ cố làm vẻ thản nhiên, bước về phía điếm canh. Trong thoáng qua,
nàng nghĩ rằng nếu mình đưa thẻ căn cước với hình ảnh và tên thật
có thể bị lộ dạng trá hình gái quê, nên tươi cười nói với thanh niên
cầm chiếc gậy vót nhọn đang chăm chú nh ìn mình:
- Tôi đi chợ Đông Ba mà, giấy tờ chi?
- Đi đâu lúc ni cũng phải có giấy má cả. Đồng chí ở mô m à không xin
giấy của chủ tịch xã?
Lệ hơi chột dạ, song cố bình tĩnh đáp:
- Tôi ở Nguyệt Biều, có giấy, nhưng sáng nay thay áo vội đi chợ nên
quên mang theo.
Một tự vệ ngồi ở trong điếm đ ưa mắt ngắm nhìn Lệ, nói vọng:
- Lần này thì cho đồng chí đi, chớ lần sau không đ ược mô!
Lệ tươi cười:
- Cám ơn đồng chí!
Rồi rảo bước đi mau. Song nàng vừa quay lưng ra thì thanh niên hỏi

giấy gọi giật lại:
- Này, mang đồ chi ở trong mủng, đưa coi!
Lệ bắt buộc phải đứng lại, mở ra cho thấy gói quần áo. G ã tự vệ sục
sạo thấy áo dài tân thời, quần lụa trắng liền hỏi:
- Đồ này của chị hay của ai đây?
Lệ lanh trí trả lời:
- Quần áo của cô tôi bảo đưa xuống phố chợ cho thợ may l àm mau.
Chiếc khăn tay buộc giấy bạc v à thẻ căn cước của Lệ bị mở tung, gã
tự vệ lật đật ra xem, trông thấy ảnh dán ở căn c ước, rồi nhìn lại mặt
Lệ, tỏ vẻ ngờ vực:
- Có phải bóng của chị đây không?
Lệ chưa kịp đáp thì thấy gã vào điếm, cầm tờ căn cước để nhờ xem.
Lệ chưa kịp đáp thì thấy gã vào điếm, cầm tờ căn cước để nhờ xem.
- Đồng chí coi giấy tờ ni ra răng đây?
Thanh niên chăm chú nhìn ảnh, đọc một hồi lâu, đoạn b ước ra
nghiêm giọng hỏi Lệ:
- Căn cước của chị đây phải không?
Lệ ấp úng nói:
- Phải.
Giữa lúc ấy, từ con đường nhỏ phía bên kia điếm canh, một người
đàn ông đi ra, gã tự vệ đứng nghiêm chào rồi nói:
- Thưa đồng chí, em vừa xét hỏi chị n ày thấy có vẻ khả nghi lắm,
trình đồng chí giải quyết.
Gã đàn ông xem giấy căn cước Lệ, nhìn nàng im lặng, rồi lạnh lùng
nói:
- Mời cô về Uỷ ban.
Lệ bắt đầu lo sợ, nhưng cố thản nhiên nói:

- Tôi có việc cần xuống phố, các ông cho tôi đi kẻo trễ.
Gã đàn ông lầm lỳ ngắt lời:
- Không được, tôi được lệnh đề phòng Việt gian, mà coi giấy tờ cô có
điểm khả nghi, mời cô về Uỷ ban cho hỏi đ ã.
Lệ đành phải theo gã đàn ông và người tự vệ cầm gậy gộc đi sau
nàng, theo con đường nhỏ đưa vào làng.
Đến một ngôi đình, gã đàn ông bảo Lệ đứng đợi, trước những cặp
mắt tò mò của mấy người đang ngồi ở bàn giấy Uỷ ban.
Gã đàn ông mở một cặp giấy ra, lục lạo một hồi, rút ra một công
văn rồi lấy giấy căn cước của Lệ đối chiếu, đoạn vẫy n àng đến gần
hỏi:
- Cô tên là Trần Thị Lệ Xuân?
- Vâng.
- Vậy có phải cô là dâu của nhà họ Ngô không?
Biết khó thể chối cãi được, Lệ gật đầu.
- Cô ăn mặc quần áo như kia để trá hình phải không?
Trước sự im lặng của Lệ, g ã đàn ông lạnh lùng nói:
- Chúng tôi có giấy tập nã cô, phải giữ cô lại đây để đưa lên tỉnh.
***
Trong giờ phút Lệ bị giữ lại Kim Long, ở Hải Ph òng, hạm đội Pháp do
tướng Valluy đứng đầu chiến hạm Triomphant đang tiến v ào Cửa
Cấm.
Dân thành phố Hải Phòng vừa trông thấy đoàn tàu chở quân đội
Pháp ló dạng, tướng Mã Châu Vương Hổ Hán chỉ huy quân đội tiếp
thu Trung Hoa tại hải cảng, ra lệnh cho trọng pháo đặt tr ên bờ nhả
đạn.
Một trận mưa đại bác tuôn xuống các chiến hạm Pháp, chiếc

Triomphant dẫn đầu cũng bị trúng đạn bốc cháy.
Bị tấn công bất ngờ, hải quân Pháp vừa lái cho tàu nấp vừa bắn
trả lại. Kho súng đạn ở bến t àu, chiến lợi phẩm của tướng họ Vương
sắp trở về Mãn Châu bị nổ tung, bốc cháy vang dội cả hải cảng.
Đến gần 11 giờ, tiếng đại bác đôi b ên ngừng nổ, sau cuộc tiếp xúc
điều đình.
Hà Nội được tin xung đột dữ dội ở Hải Phòng, Nhu đến nhà bố mẹ
vợ nghe ngóng tin tức.
Ông bà Trạng Trần chạy đi gần suốt buổi chiều, đến lúc năm giờ
trở về nhà, gặp Nhu và Diệm đang ngồi đợi ở phòng khách.
Ông Trần lộ vẻ thất vọng, mệt mỏi ngồi phịch xuống ghế.
- Họ ký kết với nhau rồi.
Bà Trần tiếp lời:
- Ông cố vấn Vĩnh Thuỵ cho hay rằng hồi 4 giờ, tr ước sự có mặt của
các quan sát viên Anh, M ỹ và Trung Hoa, Sainteny đ ại diện cho
Pháp, ông Hồ Chí Minh và ông Vũ Hồng Khanh đại diện cho Việt
Nam đã ký kết một hiệp định sơ bộ.
Diệm hỏi:
- Như vậy là Việt Minh bắt tay với Pháp v à lôi cuốn cả Việt Nam
Quốc dân Đảng theo nữa?
Ông Trần đáp:
- Nguyễn Tường Tam lánh mặt để khỏi ký kết v ào hiệp định 6 tháng
ba này, và nghe đâu Việt Quốc đưa ra đề nghị gởi một phái đoàn
thân hữu đi Trùng Khánh: Có lẽ cố vấn Vĩnh Thuỵ sẽ cầm đầu đi gặp
Tưởng Giới Thạch và tướng Mac Arthur tại đây để y êu cầu Tàu và
Mỹ ủ ủng hộ.
Nhu chua chát nói:

- Ủng hộ Việt Minh hay Việt Quốc? Việt Minh m à đi đôi với Pháp để
củng cố vững rồi thì chúng sẽ quay lại "thịt" những ai chống đối cộng
sản cho mà coi!
Diệm gật gù tán thành ý kiến của em:
- Chú Nhu nhận xét đúng: nếu tình thế này còn kéo dài, chúng ta s ẽ
khó sống với họ lắm.
Nhu lên tiếng:
- Tình thế này tôi nghĩ không thể kéo dài được, vì không có ai thực
lòng cả. Pháp vẫn tiếp tục đánh chiếm lại gần hết trong Nam, v à
đang dự định lập một chính phủ Nam Kỳ tự trị. Phe quốc gia cũng
không thú gì cái hiệp định này đâu. Trước sau họ cũng phải phá cái
thế Việt Minh đi đôi với Pháp, không th ì nguy về sau, sẽ bị Việt Minh
loại trừ dần. Trong lúc này Việt Quốc và Cách mạng Đồng Minh còn
có thể nhờ cậy được vào quân đội Trung Hoa, nếu họ không sớm ra
tay phá cái thế giữa Việt Minh với Pháp để gi ành ảnh hưởng thì ngồi
khoanh tay chờ tiêu diệt à?
Ông Trần lắc đầu:
- Tôi sợ là Việt Minh họ khôn khéo quá, Pháp th ì lo thoả hiệp để tống
quân đội Trung Hoa đi, mấy ông t ướng Tàu xem chừng dễ bị mua
chuộc lắm, nếu các Đảng Việt Quốc v à Đồng Minh lừng chừng không
chịu sớm ra tay thì khó tránh khỏi các hoạ anh vừa nói đó. Rồi lây
đến cả chúng mình nữa. Ông Diệm đây thì bị tiếng là quan lại, tôi thì
họ cho là đã hợp tác với Nhật…
- Các ông lo như thế, nhưng đã liệu được lối thoát cách nào chưa?
Anh em họ Ngô và ông Trạng Trần Văn Chương nhìn nhau im lặng.
***
Lệ ngồi im đợi từ sáng đến tr ưa ở đình Kim Long, không thấy ai hỏi

han gì đến, trong khi các nhân viên Uỷ ban xã lui tới, các tự vệ vô ra
như đã quên sự có mặt của nàng. Gã đàn ông giữ giấy căn cước và
bảo Lệ ở lại đi đâu mất. Lệ bồn chồn lo ngại, mấy lần hỏi đến một
thanh niên có lẽ là thư ký hành chánh thì chỉ thấy y trả lời:
- Tôi không rõ việc này. Cô đợi một chút rồi có người giải quyết.
Lệ đợi quá trưa, mọi người đã lần lượt ra về, chỉ còn lại hai tự vệ
giữ trật tự ở lại canh chừng n àng. Tiếng súng nổ mười hai giờ ở
dưới thành vẳng lên, tiếng chuông nhà thờ gần đó đổ được một lúc,
Lệ thấy gã đàn ông đến, bảo một người tự vệ đưa nàng đi theo.
Quanh co theo trong đư ờng xồm, Lệ đi vào một ngôi nhà gạch nhỏ
lợp tranh, giữa khu vườn rộng. Gã đàn ông lạnh lùng bảo nàng:
- Cô tạm ở đây, có người mang cơm đến cho ăn, trong khi chờ nhân
viên đưa cô xuống tỉnh.
- Tôi có tội gì mới được chớ?
- Có tội hay không, hồ sơ của cô đang được xét đến. Tôi sẽ cho cô
biết.
Lệ không kịp hỏi thêm thì gã đàn ông lầm lỳ bước ra ngoài, dặn dò
thanh niên tự vệ đeo mã tấu và lựu đạn giắt ở thắt lưng, rồi bỏ đi.
Giữa một căn nhà vắng, với người canh giữ thấp thoáng b ên ngoài.
Lệ trơ vơ cảm thấy mình bị giam lỏng, không biết rồi sẽ ra sao.
Tiếng hát ru con và tiếng võng kẽo kẹt trong trưa vắng ở nhà vườn
gần đó đưa đến tai Lệ, buồn bã, mênh mông như số phận nàng. Lệ
bỗng dưng thấy mệt mỏi lạ thường, nằm vật xuống tấm phản giữa
nhà. Một thanh niên bưng đến một mâm gỗ cơm gạo đỏ và một đĩa
cá khô. Tuy đói nhưng Lệ không ăn được vì lo lắng, uất ức. Nàng
nằm nhìn ra vườn vắng vẻ, lan man nghĩ ngợi, trong khi nắng chiếu
ngả dài trên nền nhà. Tiếng nghêu ngao một bài hát mới của thanh

niên ngồi ở trước cửa lôi kéo Lệ trở về thực tại. Lệ đứng l ên mon
men đến gần hỏi chuyện.
Qua câu trả lời của người dân quê trẻ tuổi, Lệ mới hay rằng ng ười
ta nhìn nàng là một tay lợi hại, thuộc gia đ ình Việt gian, đã bị lên án
xử tử.
"Xử tử! Việt gian!".
Những tiếng mới mẻ rùng rợn nhắc đến tai Lệ khiến cho n àng đâm
hoảng sợ. Người thanh niên tự vệ có vẻ bí mật tiết lộ cho Lệ biết:
- Nay mai Tây sắp trở lại Huế, cho nên chúng tôi được lệnh bắt giữ
hết thảy Việt gian với những kẻ bị t ình nghi.
Thấy Lệ có vẻ thích nghe chuyện, g ã tự vệ kể lể:
- Ở Huế như ri là hiền lắm, chớ trong Quảng Ngãi, hễ Việt gian là bị
đem ra "phay" liền.
- "Phay" là làm gì?
Người thanh niên cười ngất trước câu hỏi có vẻ bất ngờ của Lệ:
- Cô không biết "phay" là gì à?
Rồi đưa tay cầm chiếc mã tấu để lên cổ:
- Chém! "Phay" là chém bay đ ầu! Ở đây gần trường chém ngày xưa
là An Hoà, mà chưa có phay cái đ ầu nào là hiền quá.
Người thanh niên nhìn Lệ rồi nói một cách hồn nhi ên:
- Người đẹp như cô mà bị "phay" là uổng lắm. Có giao cho tôi, tôi
cũng không nỡ.
Tự dưng Lệ thảy nổi rợn người, lạnh cả gáy, cho là một câu nói gở
đối với mình, liền quay vào. Nàng thấy hối hận đã không nghe lời căn
dặn của ông, bà Hầu để đi liều lĩnh mới ra nông nỗi n ày. Lệ nghĩ rằng
mình không thể chết oan uổng được, song nhớ đến việc ông anh
chồng cùng con trai đã bị xử tử, nàng đâm hoang mang, tính đến

cách chạy trốn. Sự canh giữ không gắt gao, đối với n àng lúc này,
nếu đến đêm mà vẫn thế, Lệ sẽ gạt gẫm anh ch àng này, rồi lẻn đi.
Tối lại, Lệ vẫn không thấy có ai hỏi han g ì và một người khác đã đến
thay phiên canh chừng nàng.
Sau bữa ăn, người ta thắp một đĩa dầu lạc đặt ở chiếc b àn con giữa
nhà. Trong ánh sáng lung lay, ch ập chờn của ngọn bấc, Lệ c òn lại
một mình, sau khi cánh cửa chống hạ xuống. Bên ngoài hè nhà hình
như có thêm người gác, theo những tiếng nói chuyện vẳng đến tai
Lệ.
Nàng nằm nhìn ngọn đèn, trong lòng rối loạn, trằn trọc không ngủ
được. Gần khuya, Lệ bỗng nghe có tiếng chân đi đến, tiếng quát hỏi
của ai đó rồi tiếng nói xì xào, tiếng chân mạnh bước xa dần.
Cánh cửa sập hé mở ra, một gã thanh niên lách mình vào. L ệ ngồi
phắt lên!
- Tôi đến cho cô hay là nay mai phải giải cô về Huế. Tội trạng của cô,
cũng như một số người bị tình nghi Việt gian phải đưa vào Quảng
Ngãi.
Lệ hoảng hết nghe nói đến Quảng Ng ãi, vội hỏi:
- Sao lại đưa tôi vào Quảng Ngãi?
Gã hạ giọng:
- Sắp có quân đội Pháp đến Huế, nên có biện pháp đề phòng phải
đưa tất cả những kẻ phản động chính trị vô Quảng Ng ãi. Cô cũng có
tên trong danh sách đó.
Lệ lặng người đi, tưởng chừng như nghe lời tuyên án tử hình.
Gã thanh niên đoán hiểu tinh thần bấn loạn, kinh hoàng của Lệ, lên
tiếng khuyên nhủ:
- Cô là đàn bà, nhưng vô đ ến Quảng Ngãi gặp trường hợp người ta

đòi xử, cô có thể yêu cầu trì hoãn bằng cách khai là cô đang có thai.
Người ta không giết cả mẹ lẫn con c òn trong bụng mẹ đâu. Đã có tội
nhân có chửa được kéo dài ngày tử hình cho đến lúc sanh đẻ và rồi
được cứu xét tha về. Trường hợp của cô cũng có thể giảm khinh
bằng cách tôi vừa bày vẽ cho cô. Cần làm sao cô phải có chửa mới
được.
Lệ thực tình hỏi:
- Thế độn giả to bụng có được không.
- Độn giả to bụng, chỉ có thể đánh lừa người ta trong một thời gian
thôi, chớ kéo dài sao được, mà để lộ ra thì nguy lắm. Cô nên nghĩ lại
mà tính cho kỹ mới được. Đây là việc quyết định cả tính mạng của
cô.
Thái độ tử tế bất ngờ của gã thanh niên tự vệ khiến Lệ đâm ra nghĩ
ngợi. Hắn đã giữ nàng lại, để cho nàng sắp phải giải đi Quảng Ng ãi,
rồi bây giờ lại tính kế muốn giúp cho Lệ tr ì hoãn khỏi mất đầu trong
trường hợp bị đưa ra hành quyết. Như vậy là hắn hối hận hay có
dụng ý gì khác, khi đưa ra sáng kiến khuyên nàng có thai, trước nguy
cơ đe đoạ ở ngày mai.
Lệ để ý đến cái nhìn khó hiểu của gã thanh niên đang chú trọng
đến mình và nghe hắn đề nghị:
- Tôi có thể cứu cô ra khỏi cơn nguy nan này, cứu được cả tính
mạng của cô nữa…
Đợi cho Lệ bị thu hút bởi cáu nói cứu ng uy bất ngờ, gã tiếp tục:
- Chẳng những cô không thiệt g ì, mà còn có dịp để khỏi chết nữa,
miễn là cô chịu nghe theo tôi.
Lệ vẫn còn phân vân. chưa hiểu ý định của hắn muốn g ì, nhưng rồi
nàng thấy rõ lòng dạ của gã khi gã cầm lấy tay mình. Phản ứng đột

ngột, tức giận mà Lệ cũng không ngờ ở nàng trong giây phút ấy là rút
ngay tay ra và tát mạnh luôn một cái vào bộ mặt trơ tráo đang cúi
xuống đính hôn Lệ.
Đôi mắt lươn lờ đờ của hắn bỗng tóe lửa l ên. Hắn cười nhạt, chụp
lấy tay Lệ, rồi như một con thú dữ vồ mồi, vật ngã ngửa người Lệ
xuống trên mặt ván, không nói một lời. Lệ v ùng vẫy kháng cự được
một lúc rồi yếu dần, bải hoải cả tay chân, mặc t ình cho gã thanh niên
chiếm đoạt…
Gã ngồi dậy, phát vào mông nàng mà nói:
- Hết vùng chưa! Sau này có g ì thì phải nhớ là tôi có tài đúc con, tốt
giống lắm, nghe không?
Lệ nghe sự phô phang tự đắc của hắn m à điên tiết lên, muốn túm
lấy mặt hắn cào xé cho đã nư, song nhìn lại thấy mình còn trần
truồng, vội vớ lấy quần áo che thân.
Gã thanh niên bỗng đổi giọng, nói dịu dàng:
- Cô cũng không mất mát chi hết, m à còn thú vị nữa là khác. Để đáp
lại tôi giúp cho cô được ra về nữa, có bằng lòng không?
Nghe nói được ra về, Lệ khấp khởi mừng rỡ, song cố giữ b ình tĩnh
hỏi lại:
- Sao ông cứ đùa giỡn với người đang khốn khổ lắm chi vậy? Không,
tôi nói thiệt đó. Miễn là cô vui lòng ngủ với tôi đêm ni.
Lệ nghĩ thầm là hắn lại muốn lừa gạt nàng để thoả mãn dục tính,
nên vừa tức vừa ngại ngùng, vụt đứng lên, túm lấy ngực áo hắn nói:
- Ông vừa vừa với chớ, ông mới ức hiếp tôi, rồi lại định lừa dối tôi
như con nít, tôi la lên cho m ọi người biết thì ông tính sao?
Thái độ, lời lẽ dữ dội của Lệ khiến cho g ã thanh niên có vẻ hoảng,
song hắn vẫn ôn tồn nói:

- Tôi nói láo với cô làm chi. Nếu không đúng sự thật, cô muốn l àm chi
tôi cũng chịu hết.
Lệ thoáng nghi ngại, cho l à hắn giữ nàng lại, rồi doạ dẫm giải về
Công an tỉnh và đưa đi Quảng Ngãi cốt để uy hiếp tinh thần n àng
hòng dễ bề lợi dụng. Nhưng Lệ nghĩ lại rằng biết đâu ng ười ta vẫn
tầm nã nàng và hắn có thể để cho nàng trốn thoát được? Trong hư
thực phân vân, Lệ còn đang lưỡng lự chưa biết nói sao thì gã thanh
niên vẫn chòng chọc nhìn nàng, chồm lại, không nói không rằng, gh ì
riết lấy người Lệ. Hắn làm hỗn Lệ lần thứ hai, rồi đứng l ên lấy chiếc
áo dài che phủ lên thân hình nàng đờ đẫn nằm trơ vơ, đoạn nhấc
cánh cửa không đi ra ngoài.
Một lát sau, hắn quay trở lại, bảo Lệ:
- Dậy, đi theo đây, tôi đưa cho ra đường cái mà về nhà, hay ngủ lại,
đợi đến sáng mai?
Lệ như một cái máy, lồm cồm ngồi dậy, với lấy quần áo, rồi lặng lẽ
theo bước gã thanh niên tự vệ.
Hắn đưa nàng đi quanh quất theo các đường xóm tối, rồi ra gần tới
con đường lớn, hắn dừng lại đ ưa giấy tờ cho nàng thân mật vỗ vai
noi:
- Thôi, đằng nớ tự do đi về nghe!
Rồi hắn vội vã quay vào biến mất trong ngõ tối. Lệ vừa mừng vừa
sợ, hối hả bước ra đường cái đưa về thành phố, rảo đi mau. Được
một quãng, gặp xe kéo, Lệ bảo chở xuống phố. Ngồi tr ên xe, gió đêm
từ sông thổi lên mát rượi, Lệ tỉnh táo nghĩ đến những việc đ ã qua
nhanh chóng, nhất là sự chung đụng xác thịt với ng ã thanh niên mà
đâm ra uất hận. Lệ cho là nàng đã bị hắn dối gạt để cưỡng bức,
trong lúc nàng hoảng sợ, chớ thực sự Lệ không bị l ùng bắt ghê gớm

như đã tưởng. Lệ bỗng thấy nơi lòng mình tràn lên nỗi căm tức, uất
hận kẻ dung tục đã lạm dụng xác thân nàng trong bước khốn cùng.
Chiếc xe chạy đến cửa Thượng Tứ, người phu chậm bước lại,
quay hỏi nàng đi về đâu, Lệ bảo kéo vào trong thành, đến đường bộ
Tham.
Tại đây, có nhà người bạn quen với chồng Lệ, đ ã từng liên lạc với
Nhu và người anh cựu Thượng thư. Lệ trả tiền xe, mở cổng vào
trước sự ngạc nhiên của ông bà Tham Hoàng Xuân Thông. Qua s ự
vồ vập mừng rỡ của vợ chồng bạn, Lệ kể lại các nỗi gian truân của
mình. Hoàng Quân cho nàng hay v ừa nhận được thư của Nhu từ Hà
Nội nhờ dò hỏi tin tức Lệ cùng gia đình. Lệ được biết thêm là anh
chồng nàng hiện cũng ở Hà Nội, sau khi được trả tự do và được mời
tham gia chính phủ.
Hoàng Quân nghe Lệ kể lại những việc hỏi giấy tờ, giữ n àng lại ở
Kim Long, doạ giải về Công an tỉnh để đ ưa đi Quảng Ngãi, cho rằng
đó chỉ là sự bắt nạt của nhân viên Uỷ ban xã.
Hoàng Quân có nhờ một người bà con làm việc tại văn phòng công
an Trung bộ dò hỏi về Lệ, cho hay rằng không có hồ s ơ tầm nã Lệ,
sau khi trốn khỏi nhà chồng. Việc canh giữ nhà họ Ngô ở Phú Cam
cũng đã chấm dứt.
Lệ nghe bạn chồng nói mà đâm ra tức giận, hổ thẹn vì đã mắc bởi
gã thanh niên tự vệ khéo bịa chuyện để hăm doạ, c ưỡng bức nàng.
Nhớ lại sự tình ấy, Lệ uất ức, nghẹn ng ào tức tưởi kể cho bà
Hoàng nghe, mong tìm cách tr ả hận kẻ đã bắt nàng trải qua những
giờ phút hoảng sợ, nhục nhã.
Bà Hoàng chỉ biết vỗ về Lệ:
- Thôi, chị đừng nghĩ đến việc đó nữa. Chẳng qua chỉ l à sự rủi ro

trong thời loạn. Tôi chắc cái thằng gạt cô cũng l à những loại lưu
manh cơ hội lợi dụng tình thế rối ren để mà kiếm chác này nọ. Lần
sau thì phải tỉnh táo mới được.
Sáng hôm sau, Lệ thuê xe về Phú Cam, gặp lại bà mẹ chồng đã trở
nên ngớ ngẩn kể từ ngày hay tin người con cả cùng cháu nội đích
tôn bị Việt Minh giết. Bà cụ Thượng Ngô cười một cách khờ dại,
không biết là con đâu mình vừa trải qua nguy khốn, nói những câu
lững lờ không đâu. Luôn mồm b à hỏi:
- Tháng Tổng đốc sao ở Quảng lâu không thấy ra? Thằng Th ượng đi
đâu không về thăm tao? Thằng Nhu, thằng Luyện, con út của mạ l àm
việc đâu mà không thấy về qua nhà? Còn thằng Thục hắn làm giám
mục rồi quên mạ nó hay răng mà biệt vô tăm tín rứa?
Lệ không khỏi nhói đau lòng trước cảnh bà mẹ già trông đợi các
con trai. Cẩn cho nàng hay là vừa được tin Nhu cùng Diệm ở Hà Nội.
Cậu em út là Luyện đã bỏ sở Đặc điền ở Quảng Nam đi v ào Nam,
sau khi hay tin ông anh cả bị xử tử. Giám mục Thục ng ười anh thứ
hai vẫn cai quản một địa phận ở Vĩnh Long, không có tin tức g ì.
Hai bà chị chồng hay tin Lệ trở về vội đến thăm, tỏ ra qu ên những tị
hiềm cũ đối với em dâu vừa trải qua c ơn khốn khó.
Hôm sau Lệ trở ra Hà Nội.
Nàng về đến nhà cha mẹ vào lúc bà Trạng đi Gia Lâm tiễn đưa cố
vấn Vĩnh Thuỵ ở trong phái đo àn thân hữu đáp máy bay Mỹ sang
Trùng Khánh.

Chương 7

Những ngày tản cư
Đồng hồ trên tường vừa gõ tám tiếng, Lệ đang khoe với chồng chiếc
áo nàng mới lấy về để mặc vào lễ Giáng Sinh tuần tới, bỗng thấy đ èn
điện vụt tắt. Tiếp theo là tiếng nổ lớn, rồi nhiều tiếng súng nhỏ, li ên
thanh, lựu đạn vang ầm, chuyển động cả H à Nội. Nhu bảo vợ:
- Đánh nhau rồi!
Quẹt diêm thắp ngọn nến cắm lên bàn, Nhu thấy Lệ lo ngại hỏi:
- Chúng mình tính sao đây?
Tiếng súng nổ giòn rất gần. Lệ đến cửa sổ nói:
- Nếu đánh nhau kéo dài thì Nô-en này mất vui rồi.
Lệ gấp lại chiếc áo có vẻ tiếc rẻ, thấy Nhu lúi húi xếp mấy cuốn sách
ở bàn, liền hỏi:
- Anh định chạy à?
- Nếu đánh nhau kéo dài ở thành phố thì cũng đến lúc phải chạy thôi.
Lệ nói có vẻ trách móc:
- Anh tính chạy sao không liệu trước, có phải em chở đi được nhiều
đồ đạc không. Mấy hôm ng ười ta chộn rộn đi tản cư, em có hỏi, anh
lại bảo cứ đợi xem sao đ ã.
- Anh nghĩ là tình hình chỉ găng thế thôi, chớ không đến nỗi xảy ra
chiến tranh.
- Thế anh cho là vừa rồi bên nào nổ súng trước?
Nhu chưa kịp trả lời, chợt nghe tiếng loa của tự vệ k êu ở ngoài
đường:
"Yêu cầu đồng bào tản cư! Cuộc kháng chiến chống Pháp bắt đầu!
Yêu cầu đồng bào tản cư ra khỏi thành phố!"
Tiếng loa vang xa dần giữa những tiếng súng mỗi lúc mỗi dồn dập

thêm lên trong đêm tối mưa rét.
Lệ tỏ vẻ luống cuống khiến Nhu cũng mất dần b ình tĩnh.
- Bây giờ chúng mình có thể đến nhà ba mẹ được không?
- Chỗ ba mẹ ở nằm trong khu vực phố Tây, gần nhà ga, chắc bắn
nhau dữ, đến làm sao được? Có đi đâu cũng phải đợi đến sáng
ngày, chứ giữa đêm hôm mới bắt đầu đánh nhau, đạn lạc nguy hiểm
lắm.
Lệ lăng xăng với mớ quấn áo v à đồ trang điểm cho vào va-ly bảo
chồng:
- Em định nếu sáng mai không đến nhà ba mẹ được thì vào Hà
Đông, ở nhờ nơi trại cụ Thiếu…
- Ừ, hay là chúng ta vào khu Nhà Chung có anh Thư ợng đang ở đấy
Anh cho là đánh nhau không lâu đâu. Vi ệt Minh không đủ sức chống
nổi lại Pháp. Mình đi xa Hà Nội, ra ngoại ô, dễ gặp ch uyện rầy rà lắm.
Lệ nhớ đến lấn nàng ẩn lánh về quê ngoại ở Huế mà sợ, nên tán
thành ngay ý kiến của chồng.
- Anh tính phải, nếu chúng mình không đến ở nhà ba mẹ được thì từ
phố Đường Thành này đi vòng ra lối Hàng Bông rồi sẽ đến Nhà
Chung.
Tiếng súng ầm ì nghe khắp tứ phía và từng lúc đạn bay véo ngang
trên mái nhà khiến Lệ lại ngồi sát bên chồng.
Bóng hai vợ chồng in chập chờn lên vách phố lầu trơ vơ. Nhu hé cửa
sổ nhìn ra ngoài trời đêm tối, từng lúc lóe lửa đạn tr ên nền thành
phố.
Giữa lúc Nhu đang ngắm nhìn Hà Nội đắm chìm trong khói lửa thì
các đoàn chiến xa Pháp rầm rộ chạy đi trợ chiến các vị trí yếu điểm
đang bị tấn công. Hồi 6 giờ chiều, một ng ười Pháp lai, nhân viên của

sở Phản gián đặc biệt, Fernand Petit mấy tháng nay tr à trộn trong tự
vệ thành và quân đội Việt Minh… đã chạy đến Bộ tham mưu Pháp
hốt hoảng báo động Việt Minh sẽ tấn công đ êm nay. Tự vệ thành và
ba sư đoàn đã nhận được lệnh!
Những tin tức cấp báo loại n ày Bộ tham mưu Pháp đã nhận được từ
mấy hôm nay, trong tình thế khẩn trương Pháp - Việt tại Hà Nội, song
lần này họ đề phòng cẩn thận, gọi tất cả binh sĩ v ào ở trong thành,
chuẩn bị chiến đấu. Các đoàn chiến xa đến chiếm dõng các trục giao
thông, chờ quân sĩ đối phương.
Trước giờ nổ súng, không khí thủ đô H à Nội đã sôi sục lên từ hôm
quân Pháp gây sự, đánh chiếm Hải Phòng và trọng pháo từ chiến
hạm nã lên đất cảng, đốt phá nhà cửa, tàn sát thị dân bất kể già trẻ,
trai gái, đánh chìm thành phố lớn miền duyên hải trong biển khói lửa,
sặc nồng mùi máu. Dân chúng tản cư chạy trên con đường đi Đồ
Sơn và Kiến An bị chiến hạm Suffren n ã đại bác giết người như phát
cỏ; xác chết của đàn bà, trẻ con, ông già, trai tráng nằm ngổn ngang
la liệt phơi thây, máu trộn với bụi đường.
Kế hoạch gây hấn của Cao uỷ Pháp ở S ài Gòn muốn dùng võ lực để
tái chiếm lại miền Bắc như đã thí nghiệm có kết quả tại miền Nam
đang được xúc tiến gấp rút và không khí căng thẳng của phe chủ
chiến Pháp được nhem nhúm lên cực độ. Chiến tranh có thể b ùng nổ
bất cứ giây phút nào, không ai có thể ngăn ngừa được nữa.
Tại biệt thự ông bà Trạng Trần Văn Chương, hai vợ chồng đang bàn
tính ở lại hay tản cư thì thấy cựu Thượng thư Ngô Đình Diệm đến để
hỏi tin tức.
Ông Trần nói:
- Tôi hay tin là ông Võ Nguyên Giáp v ừa gởi kháng cáo ra lệnh cho

binh sĩ, tự vệ thành sửa soạn chiến đấu, và mọi công việc chuẩn bị
phải xong trong ngày 12 này. Tổng bộ Việt Minh thì kêu gọi dân
chúng sẵn sàng đợi lệnh của chính phủ. Họ c òn thúc giục cho dân
chúng tản cư, công chức đưa vợ con đi, trong khi những thanh ni ên
ở lại lo đào hầm, đặt chướng ngại vật khắp nơi.
Diệm nói:
- Tôi cũng được tin là Công an Việt Minh đang mở nhiều cuộc l ùng
bắt những người họ nghi là thân Pháp hay chống lại chính phủ.
Nhiều đảng viên Việt Quốc đã bị họ bắt đi, tôi sợ rồi Việt Minh họ
cũng không tha, nếu tình thế này kéo đài. Ông tính là có thể tránh
khỏi xung đột không?
Ông Trần có vẻ suy nghĩ rồi thong thả đáp:
- Tôi nhận thấy khó khăn lắm. V ì người Pháp ở đây họ chủ tr ương
dùng giải pháp võ lực. Theo chỉ thị của d Argenlieu, t ướng Valluy gởi
cho ông Hồ Chí Minh một thông điệp có tính cách như một tối hậu
thư, đòi binh sĩ và tự vệ Việt Minh phải rút khỏi Hải Ph òng. Như vậy
có khác nào buộc đầu hàng đâu, tôi chắc là Việt Minh không đời nào
họ chấp nhận. Trong khi đó th ì nhiều cuộc xung đột xảy ra ở nhiều
nơi: một tiểu đoàn Lê dương tự tiện đổ bộ lên Tourane, tự vệ thành
Hà Nội và binh sĩ Pháp bắn nhau, lính nhảy d ù SAS lục soát các khu
người Việt ở, súng và lựu đạn thi nhau nổ, xô xát cứ thế m à tiếp
diễn. Việt Minh họ lo ngại Pháp l àm lại cú Hải Phòng, giữa lúc có tin
nội các Leon Blum phái Cao uỷ d Argenlieu trở lại Đông D ương.
Sainteny, người Pháp độc nhất có cảm t ình với Việt Minh vừa rồi
cũng ra lệnh quét sạch một ổ tự vệ th ành, đã xô xát với một chiếc xe
nhà binh Pháp đi chợ Đồng Xuân; trước tình thế nguy ngập từng giờ
từng phút làm sao tránh được chiến tranh?

Một ông bạn nhân viên cao cấp trong chính phủ sáng nay cũng vừa
khuyên tôi nên rời khỏi Hà Nội và cho hay là binh lực Việt tập trung
tại Thủ đô và chung quanh đã được lệnh sẵn sàng. Chưa biết giờ họ
quyết định vào lúc nào, có lẽ đêm nay cũng nên. Một người bạn công
sứ cũ cũng nói cho tôi biết l à Bộ tham mưu Pháp nhận được tin tức
rằng ông Võ Nguyên Giáp đã tập trung chung quanh Hà Nội ba sư
đoàn, mỗi sư đoàn gồm 10.000 người, một đóng ở Hà Đông, một ở
gần trường đua và một ở cạnh sông Cái và Hồ Tây. Đến giờ nổ súng
họ sẽ đánh chiếm thành Tây, còn tự vệ Thành có nhiệm vụ bắt
những thường dân Pháp. Ý định của ông V õ Nguyên Giáp là muốn
quét sạch người Pháp trong một đêm, như kiểu đảo chính mồng 9
tháng ba của Nhật vậy. Theo đó tôi thấy nguy cơ chiến tranh gần
quá. Chúng tôi cũng tính đến phải tản c ư, tạm tránh Hà Nội kéo họ
đánh nhau, mình ở giữa vùng lửa đạn, nguy hiểm lắm. C òn ông đã
định ra sao chưa?
Diệm đáp:
- Tôi tạm trú ở nhà một vị linh mục, nếu có chuyện g ì, tôi tránh vào
Nhà Chung. Chớ lúc này cũng không muốn đi đâu nữa. Việt Minh họ
không ưa gì tôi, nếu tôi ra mặt họ bắt liền. Có lẽ trong lúc n ày họ còn
bận nhiều việc khác hay qu ên đi, chớ họ cũng biết rõ mình ở đâu,
sẵn trong danh sách, muốn bắt m ình lúc nào mà không được! Ông
cũng nên cẩn thận, phải dời chỗ ở luôn để tránh các sự rủi ro bất
ngờ ta không thể lường trước được.
Diệm đứng lên chào ông bà Trạng Trần trở về chỗ trọ, nh ưng khi hay
tin có một toán tự vệ vừa vào nhà cha Nguyện hỏi mình, liền vội vàng
đi ngay. Diệm hú vía vừa thoát khỏi cuộc bắt bớ, t ìm đến nhà một
người bạn đồng liêu cũ ở phố Hàng Bột để lẩn tránh.

Chiều đông rét mướt, bóng tối sập xuống rất nhanh, tr ên đường phố
Hà Nội. Các vùng kế cận năm cửa ô ngổn ngang những cây cối đốn
ngả cản lối đi lại. Mặt đường đứt quãng, nhiều chặng hầm do thanh
niên tự vệ khu phố đào lên. Có nhiều dãy phố vách tường bị đục
thủng, thông liền nhau. Không khí chuẩn bị chiến tranh sôi động khắp
các ngả đường thủ đô.
Một sự bình tĩnh nặng nề bao trùm lên thành phố đang phập phồng
chờ đợi. Thỉnh thoảng một chiếc xe nh à binh Pháp chở đầy quân lính
chạy vụt qua trên đường vắng mờ mịt mưa phùn.
Các tiệm rượu, rạp chớp bóng, quán c à phê ồn ào tiếng cười nói của
một nghìn hai trăm quân lính Pháp vừa ở Thành ra phố chơi đêm.
Uỷ viên đại diện Pháp, Sainteny lúc n ày đang ngồi ở phòng giấy, xem
lại bức thư của ông Hồ Chí Minh vừa gởi đến lúc chiều.
Sainteny vừa đọc xong, điện thoại reo, t ướng Morlière ở đầu dây cho
ông hay rằng ông vừa cho gọi tất cả binh sĩ v ào trại, và yêu cầu
Sainteny loan báo có những thường dân Pháp ở rải rác hãy đi đến
các nơi an toàn đã định sẵn, vì tình hình đã trở nên nghiêm trọng.
Sainteny nhìn lên đồng hồ chỉ đúng tám giờ.
Đèn điện bỗng vụt tắt khắp nơi. Sainteny về sau kể lại:
- Từ ban chiều, những tin t ức thu thập được mang ra đối chiếu
chứng nhận rằng cuộc tổng tấn công xảy ra v ào đêm nay. Đây không
phải là lần đầu tiên nhận được những tin tức có vẻ đáng tin cậy cho
hay là có cuộc tổng tấn công ngay đêm nay. Tôi nhớ lại trong thời kỳ
từ tháng tám năm 1945 đến tháng ba 1946, chúng tôi đ ã nhận được
nhiều tin tức loại này, rõ ràng và khẩn cấp. Tin báo động ấy có lẽ l à
một thứ đột kích phụ trội trong cuộc chiến tranh cân n ão tàn nhẫn bắt
dân chúng phải chịu đựng từ mười bảy tháng nay.

Giờ dự định bao giờ cũng thế hai mươi giờ. Dân chúng Pháp thường
lo lắng khi nghe tim đập muốn vỡ, ngừng cả h ơi thở. Và rồi tiếp tục
sống như thường. Về phần tôi, lo ngại một nỗi l à giờ nói kia đã
"chính thức hoá" quá đỗi khó mà coi trọng được. Tôi không tin là Việt
Minh gây nên sự lầm lẫn theo đúng giờ n ày.
Tuy vậy, hổi 17 giờ, căn cứ vào những tin tức của các sở quân sự v à
do thám, binh sĩ lại phải túc trực ở trại và chúng tôi bàn định cùng
tướng Morlière rằng có gặp trường hợp cuộc tấn công xảy ra tôi sẽ
vào Thành với ông ta để chỉ huy những cuộc hành binh.
Lối 20 giờ, thành phố đắm chìm trong khung cảnh khác thường.
Đồng hồ ở bệnh viện Yersin, kế cận to à uỷ viên Pháp, rò rè chậm
chạp đánh tám tiếng. Tôi nói với các cộng sự vi ên:
- Có lẽ cũng không phải đêm nay đâu. Tôi về qua nhà đây.
Đúng 20 giờ 4 phút, uỷ viên Sainteny vừa bước lên xe hơi thì một
tiếng vang ầm dữ dội. Nh à điện trung ương vừa nổ tung. Những
tiếng súng đầu tiên xé tan bầu trời đen tối bao trùm thủ đô Hà Nội mở
màn cho cuộc chiến tranh thực sự bắt đầu.
Ngồi trên chiếc xe bố trí súng đại liên chạy vào Thành, Sainteny lẩm
bẩm:
- 9 tháng ba 1945, 19 tháng chạp 1946, đúng 20 giờ 4 phút, lớp học
trò tốt muôn thuở này đã lập lại bài học 21 tháng trước đây của bọn
thầy Nhật…
Chiếc xe chạy đến đường Paul Bert, bỗng tung lên vì một quả mìn
lớn, rồi đâm đầu húc bật vào gốc cây lớn bên đường. Lựu đạn từ
trong bóng tối tung vào chiếc xe bùng cháy như một lò lửa.
Sainteny cùng bốn quân nhân Pháp theo nhau thoát khỏi xe, cả năm
người đều bị thương cố bò lê ra bên lề đường tìm chỗ nấp; những

mảnh trái phá và những đạn dược trên xe bắt lửa cháy nổ tung ra
khắp chung quanh như một trận mưa.
Người ghim đầy mảnh đạn, Sainteny máu me ướt đẫm cùng mình,
tay cầm khẩu súng lục, võ khí duy nhất còn lại, nằm dưới trời mưa
cùng bốn binh sĩ, kẻ đang hấp hối vì bị thương nặng máu ra nhiều
quá, người thì bị cháy trông như bó đuốc sống.
Vị uỷ viên Cộng hoà Pháp cùng binh sĩ tuỳ tùng nằm phập phồng chờ
đợi trong vũng máu giữa đêm tối mưa lạnh, dồn dập những tiếng
súng nổ không ngừng khắp bốn phí a.
Gần hai tiếng đồng hồ sau, một toán tuần tiễu thiết giáp chạy đến
cứu đưa họ vào Thành.
Giữa lúc ấy, trên làn sóng điện Đài phát thanh, tiếng nói của tướng
Võ Nguyên Giáp sôi nổi kêu gọi tổng tấn công trên khắp các mặt trận.
Phủ Lạng Thương, Bắc Ninh, Nam Định, Hải Phòng, Huế, Đà Nẵng,
những tỉnh có quân đội Pháp trú đóng li ên tiếp nổ súng trong vòng
đêm ấy.
Trong khi các cuộc giao chiến tiếp diễn ác liệt giữa l òng Hà Nội, Lệ
vừa ngủ chợp đi, bỗng cho àng dậy vì một tiếng nổ lớn nghe gần.
Nàng tung chăn đến mở hé cửa sổ nhìn xuống đường thấy trời đã
mờ mờ sáng.
Trời sáng tỏ, tiếng súng nổ th êm dồn dập. Trên các ngả đường khu
vực người Âu, xe bọc sắt, thiết giáp của quân đội Pháp lồng lộn, tuôn
ra các phía. Các khẩu đại liên gắn ở đầu chiến xa ằng ặc nhả đạ n
như mưa về khu vực người Việt.
Lệ giục chồng uống xong c à phê để xuống đường:
- Chúng mình xem đường phố đi lại ra sao, t ìm được lối đến nhà ba
mẹ thì hay nhất, nếu không cũng phải tính cách n ào để thoát ra

ngoài, chứ em có cảm tưởng như đang ở trong một thành phố bị bao
vây. Mà tình thế này cứ kéo dài thì lương thực đâu để mà sống?
Nhu khoác ba-đờ-xuy đội mũ tùm hụp cùng Lệ trong chiếc áo choàng
nhung, cập tay nhau ra đường.
Hà Nội hiện ra trong buổi sáng rét m ướt, thê lương qua đêm đầu
chiến tranh. Các ngã tư đường vắng lạnh, ngổn ngang những toa tầu
điện lật đổ chắn lối. Mặt đ ường thành phố nhiều quãng bị đào lên, ụ
đất, bao cát chất thành chiến luỹ với những bàn ghế, đồ đạc trong
nhà quẳng ra làm chướng ngại vật. Cây cối hai b ên bị hạ xuống nằm
ngang dọc đường, dây điện đứt cuộn vòng mặt đất. Nhà phố cháy vì
lửa đạn còn âm ỉ, bốc khói dưới mưa phùn. Đó đây, rải rác những
xác chết nằm trơ vơ trên vũng máu bên lề đường.
Đi nấp theo bờ tường dưới mái hiên, Lệ và Nhu lẩn lút, dọc theo
tường từ nhà ra tới phố Hàng Bông, nghe tiếng đạn bấn gần quá, vội
kéo tay nhau chạy lúp xúp về phía Hàng Gai, trước những căn nhà
đóng kín mít cửa.
Mấy lần Lệ suýt ngã vì giày cao gót lướt trên gạch trơn ướt. Thỉnh
thoảng có tiếng hét từ trong nh à hé cửa đưa ra.
- Đứng lại?
Rồi thấy một tự vệ Thành chĩa súng về phía hai vợ chồng.
- Ông bà đi đâu lúc này?
Nhu lên tiếng phân trần:
- Hôm qua chúng tôi ngủ nhờ nhà người quen ở phố Đường Thành,
đợi bây giờ phải trở về nh à để lấy quần áo di tản cư về Hà Đông.
- Nhà ông bà ở phố nào?
- Ở cuối đường Gambetta, gần ga H àng Cỏ.
- Khu vực này nguy hiểm lắm, ông bà không biết à? Hiện đang còn

bắn nhau dữ dội, ông bà vào đây tức là đi giữa lằn đạn, không được
đâu.
Lệ hỏi:
- Thế chúng tôi đi về phố Lamblot, cạnh nh à thờ có được không?
Chúng tôi có nhà bà con ở đó.
Người tự vệ thứ hai từ trong b ước ra nói:
- Khu vực nhà thờ chỉ yên ở lối sau, chứ phía trước mặt trông ra Bờ
Hồ cũng không được an toàn đâu. Đạn vẫn bay vèo qua chung
quanh vùng hồ Hoàn Kiếm đấy. Nhưng ông bà không đi khơi khơi ở
hè phố thế này được đâu. Nhỡ đạn lạc thì chết? Vào đây này, chúng
tôi chỉ cho lối đi ăn thông qua các nh à, ông bà có thể ra đến đường
sau lưng nhà thờ.
Người thanh niên nhanh nhẹn trong chiến phục, lưng đeo lựu đạn,
tay cầm súng trường chui vào lỗ hổng độc qua các tường ăn thông
từ nhà này qua nhà khác, dẫn đường cho vợ chồng Nhu đi theo.
Sau một hồi len lỏi, có quãng phải lòn người chui qua, Nhu và Lệ
phải vất vả lắm mới theo kịp ng ười đưa lối.
- Đến nơi rồi, ông bà theo lối này ra sẽ thấy ngay phía sau lưng nhà
thờ lớn. Chúc ông bà may mắn.
Người tự vệ tươi cười rồi nhanh nhẹn quay lui, thoáng đ ã biến mất
sau các lỗ hổng trên tường.
Lệ và Nhu vừa ra đến đường, một toán tự vệ từ tr ước mặt đi tới,
bỗng phân tán ra, nhào người nằm rạp xuống, chĩa súng về phía
trước. Có thanh niên rút ngay lựu đạn ở lưng ra, lăm lăm cầm sẵn
nơi tay. Người chỉ huy quỳ một bên nói lớn:
- Xe quân Pháp đang rẽ đến phía nhà thờ, nếu chúng tiến lại chúng
ta, có lệnh tôi, anh em mới được tấn công!

Chiếc xe bọc sắt lù lù tiến tới phía trước nhà thờ rồi quay theo ngã
Hàng Trống vòng Bờ Hồ.
Lệ và Nhu thụt lùi núp vào phía trong nhà, ngóng th ấy yên bước ra,
không còn thấy toán tự vệ tuấn tiễu; họ đ ã biến đâu mất.
Đường phố trống lạnh dưới mưa phùn. Lệ cùng chồng rảo bước men
theo dưới mái hiên đi về phía Nhà Chung.
Nhu vui mừng gặp lại anh đang ở ph òng linh mục Nguyện, bàn ngay
đến việc hai vợ chồng chàng muốn trú ẩn tại đây, song Lệ tỏ ý không
tán thành:
- Em chỉ sợ người ta sẽ đến buộc mình phải tản cư và thường dân
không có phận sự đều phải đi khỏi Hà Nội. Chỉ có những người chiến
đấu, tự vệ Thành mới ở lại được thôi, người Hoa Kiều ở các phố
Hàng Buồm, Hàng Đường không có sao chứ ng ười Việt không có
công tác gì dễ bị họ nghi ngờ Việt gian ở lại thông đồng với Pháp.
Em lo như vậy nên thà mình đi trước, vào Hà Đông ở tạm ấp cụ
Thiếu, đợi tình thế ra sao rồi sẽ liệu.
Nhu chiều theo ý vợ nhưng không muốn xa anh, nên đề nghị:
- Anh đi cùng với chúng em luôn.
- Chú đưa thím đi còn tôi cứ tạm ở lại đây với cha Nguyện, lúc n ày
không ngại họ đến lục soát Nhà Chung đâu. Tôi đ ã mượn cha
Nguyện một cái áo linh mục để nếu cần th ì cải trang. Chú thím vào
Hà Đông, phải cẩn thận đề phòng bọn cán bộ địa phương, và đi
đường sá từ đây nên coi chừng tránh xa những khu bắn nhau mới
được.
Tiếng súng lớn, nhỏ không ngớt nổ, vang dội lại bốn bức t ường
thành Nhà Chung. Nhu th ắc mắc hỏi:
- Anh nghĩ về tình hình thế nào?

Diệm đáp:
- Tôi cho là Việt Minh không cầm cự được lâu đâu. Pháp chắc không
còn nói chuyện với ông Hồ Chí Minh nữa, sau cuộc tấn công bất ngờ
đêm qua. Thế nào họ cũng phải tìm đến các chính khách quốc gia,
sau một thời gian dùng đến giải pháp quân sự để đ è bẹp Việt Minh.
Đô đốc d Argenlieu, Cao uỷ Pháp hiện thời, xuất thân từ linh mục,
hẳn nghĩ đến các nhân vật công giáo Việt Nam tr ước. Anh hy vọng
thời cơ thuận tiện đang đến.
Nhu phân vân nói:
- Trong lúc này, dù sao Vi ệt Minh họ có cải chính nghĩa sẽ lôi cuốn
được dân chúng theo để kháng chiến chống Pháp. Ai đi lại với Pháp
cũng đều bị chúng tuyên truyền gán cho là Việt gian. Công giáo đã bị
mang tiếng hợp tác với Tây thời trước, bây giờ nếu Pháp họ mời anh
ra chấp chính, anh cũng cần phải d è dặt lắm.
Nhu ngừng lại, nhìn anh im lặng rồi nói tiếp:
- Pháp chẳng qua chỉ muốn có tay sai để họ chiếm lại xứ n ày thôi,
chứ thực lòng hợp tác với họ thế nào được. Hợp tác với Pháp lúc
này chỉ có những kẻ tham tiền, ham danh vọng hay muốn trả th ù.
Trong Nam, chính phủ Nam Kỳ tự trị cũng chỉ gồm to àn các phần tử
đốc phủ sứ, dân Tây, bị dân chúng phỉ nhổ.
Chúng mình đang có mối thù của anh cả, song hiện thời ch ưa phải
lúc để đi đôi với Pháp chơi lại Việt Minh. Dù sao, Việt Minh đã có
được chính nghĩa chống Pháp; m ình lại hợp tác với Pháp làm sao
tránh khỏi tiếng Việt gian, dân chúng không theo lại c òn mang tai
tiếng về sau. Phải chờ đợi lúc thuận tiện khác đ ã. Việt Minh đã thành
công cướp được chính quyền, do nắm đúng thời c ơ. Anh cứ giữ
mình, rồi thế nào cũng đến lúc người ta phải cần đến. Làm chính trị,

tôi thấy không nên nóng ruột mà lỡ việc lớn.
Diệm gật gù nghe những lời nói rành rẽ của em, vỗ vai Nhu bảo:
- Tôi có chú bên mình thì công vi ệc dễ dàng lắm. Sau này tôi ra chấp
chính, chú phải làm cố vấn cho tôi mới được.
Lệ cùng chồng tản cư về Hà Đông ở lại ấp Thái Hà của cụ Thiếu
Hoàng Trọng Phu, vào lúc vị cựu đại thần vắng mặt một cách bí mật.
Có người bảo cụ đau nặng, ở gần mặt trận không tiện, phải đi xa
chữa thuốc. Có dư luận lại nói rằng cụ bị Việt Minh bắt buộc phải tản
cư khỏi Hà Đông, sợ Pháp tìm kiếm đến vị công thần trung th ành cũ.
Giữa lúc ấy, cố vấn Vĩnh Thuỵ đ ã từ Trùng Khánh đi thẳng về Hồng
Kông đợi chờ.
Qua những chiến thắng buổi đầu, chiếm lại các th ành pho và tiếp tục
các cuộc hành quân bành trướng khu vực chiếm đóng, Pháp không
ngừng ngại tuyên bố ý định muốn tái lập một chế độ quân chủ cổ
truyền.
Cao uỷ d Argenlieu gởi phái vi ên đi Hồng Kông gặp cựu hoàng Bảo
Đại để dò hỏi ý kiến. Một số chính khách chống đối Việt Minh bấy lâu
theo phò cựu hoàng, thúc giục Bảo Đại cấp tốc thành lập một tân
chính phủ Việt Nam, có thể vãn hồi trật tự hoà bình trong nước và
hợp tác với Pháp trên căn bản "những hiệp ước bình đẳng" đảm bảo
cho quyền lợi chính đáng của đôi b ên.
Bảo Đại nghi ngờ sự mời mọc của Pháp chỉ l à một thủ đoạn để gây
sức ép nào đó với Việt Minh, nên tỏ một thái độ hững hờ và tiếp tục
những cuộc hoan lạc trên đất Cảng Thơm trong tình thế trông đợi.
Đồng thời với công cuộc tiếp xúc cựu ho àng Bảo Đại, Cao uỷ Pháp
nhờ một linh mục Pháp dò hỏi ý kiến Ngô Đình Diệm tại Hà Nội.
Diệm trở lại nhà cha Nguyện trước giờ nổ súng ở Hà Nội, khoác lấy

chiếc áo linh mục đổi tên là Phanxicô Văn để tránh mọi sự lôi thôi có
thể xảy ra đối với cựu Thượng thư Bộ lại triều Nguyễn và Thủ tướng
hụt dưới thời Nhật Bản.
Những tin tức nhận được về tình hình quân sự khiến cho Diệm hy
vọng chờ đợi. Quân đội Pháp dần d à làm chủ tình thế ở các tỉnh Hải
Phòng, Phủ Lạng Thương, Lạng Sơn. Binh sĩ tiếp viện của Pháp từ
Nam Kỳ và Pháp cấp tốc đổ bộ lên đất Bắc. Con đường Hải Phòng Hà Nội mở lại những ngày đầu chiến cuộc mặc dù ở Thủ đô cuộc
giao chiến vẫn tiếp diễn ác liệt. Tự vệ th ành, Trung đoàn Thủ đô
chiếm đóng khu vực Hoa Việt, khán g chiến mãnh liệt, anh dũng cầm
cự từng góc phố, từng quãng đường, từng nhà một. Hà Nội đắm
chìm trong lửa đạn giao tranh ba tháng trời.
***
Lệ cùng chồng chạy về Hà Đông, ngày đêm quanh qu ẩn ngay ấp
Thái Hà cùng mấy gia đình thương gia Hà Nội tản cư.
Hai hôm sau đêm chiến tranh bùng nổ, Lệ thấy ông bà Trạng Trần
đến ấp cụ Thiếu. Bà Trạng đã nhất định đóng kín cửa ở lại biệt thự
đường Gambetta với lương thực tích trữ có thể sống đ ược hàng
tháng, không muốn chạy đi đâu, vì ngại ngùng sự xê dịch thiếu tiện
nghi. Nhưng rồi bị tự vệ thành đến buộc phải tản cư.
Gặp lại con và rể, bà Trạng đưa chân ra than thở bằng tiếng Pháp:
- Mẹ phải đi bộ mười hai cây số, các con thấy có phải cực h ình ghê
gớm không? Ra khỏi Hà Nội, ba con tìm mãi không thấy một chiếc xe
kéo, cũng không có võng cáng gì nên bắt mẹ phải lê chân đi từ sáng
đến chiều mới tới đây. Thật l à dã man quá!
Lệ nhắc nhở mẹ:
- Mẹ đừng nói tiếng Pháp nữa, chung quanh ng ười ta để ý. Chúng

mình đang sống giữa những người ghét Pháp, chống Pháp.
Bà Trạng lắc đầu chán nản, trả lời bằng tiếng Pháp:
- Chống Pháp, đánh Pháp, ng ười ta cứ việc! Nhưng ghét tiếng Pháp
một thứ tiếng văn minh là điều không thể tưởng tượng được. Tôi
quen miệng nói tiếng Pháp rồi, cấm đoán th ì vô lý quá. Tôi phản đối
đến cùng!
Nhu lưu ý bà Trạng Trần về mấy người dân quê ăn mặc quần áo nâu
đang nhìn chỉ trỏ về phía mình, hạ giọng nói:
- Những người chung quanh chúng ta không ưa gì những ai ăn mặc
sang trọng, sống khác họ. Còn dân quân, cán bộ xã thì rất căm thù
Việt gian. Con cũng bảo nh à con phải cẩn thận dè dặt…
Ông Trạng tán thành ý kiến con rể:
- Anh Nhu nói phải đấy. Mình phải sống tuỳ theo hoàn cảnh.
Bà Trạng đưa hai tay lên đầu trong một dáng điệu tuyệt vọng kiểu
đào màn ảnh, thốt ra vẫn bằng tiếng Pháp:
- Tất cả mọi người đều chống lại tôi! Tôi chỉ c òn biết trông cậy ở
Thượng đế cho tôi sớm trở lại H à Nội, chứ làm sao tôi có thể kéo dài
đời sống giữa những người nhà quê khốn khổ kia được!
Rồi bà Trạng nhìn đến Lệ, như vừa khám phá ra một điều thích thú:
- Kìa, con gái tôi, quần đen, áo nâu, cải trang y hệt gái qu ê, con định
thành cán bộ phụ nữ cứu quốc hả?
Những lời nói cười tíu tít không ngớt tuôn ra từ cửa miệng b à Trạng
Trần đang vịn vào vai Lệ đi vào nhà:
- Phòng tắm đâu, con chỉ cho mẹ để tắm r ửa thay quần áo, chứ suốt
một ngày vất vả hôm nay mẹ hết chịu nổi đ ược rồi.
- Ở đây không có phòng tắm riêng như ở Hà Nội đâu, mẹ chịu khó ra
bờ giếng, chỗ có mấy tấm cót che cạnh lối bếp kia.

Bà Trạng mở lớn đôi mắt kinh ngạc:
- Trời ơi! Thế này sống làm sao được con.
Lệ nói nhỏ:
- Không lâu đâu mẹ ạ. Chúng mình cũng sắp trở về Hà Nội trong nay
mai thôi.
Tiếng súng từ phía Hà Nội vọng lại, Lệ ngước mắt nhìn lên nền trời
hoàng hôn đỏ rực ánh lửa xa xa bao tr ùm lên thành phố, bất giác
nhớ đến những ngày sống xa hoa nhung lụa mới thuở nào.
Những ngày sống ở ấp Thái Hà chậm chạp trôi qua. Nhu và ông
Trạng Trần thu thập những tin tức lẻ tẻ, hiếm hoi nhận đ ược đem ra
đối chiếu để nhận định tình thế.
Câu chuyện bàn luận thời cuộc chính trị đã trở thành lối tiêu khiển
hàng ngày của ông bà Trạng Trần và vợ chồng Lệ; họ cùng ngong
ngóng sớm trở về Hà Nội. Hôm sau đêm tết Tây, ông Trạng Trần đi
thăm mấy người bạn tản cư quanh vùng, trở về báo tin: Leon Blum,
Thủ tướng Pháp vừa tuyên bố trước Quốc hội Pháp sẵn s àng chấm
dứt tình trạng hiện thời, đã phái Marius Moutet, B ộ trưởng Pháp quốc
Hải ngoại sang Sài Gòn. Blum là một đảng viên xã hội, khuynh
hướng mác-xít. Moutet cũng vậy, chắc hẳn họ sẽ th ương thuyết trở
lại với ông Hồ Chí Minh. T ướng Le Clerc cũng được phái sang Đông
Dương để thanh tra về mặt quân sự.
Nhu tỏ vẻ ngờ vực:
- Cao uỷ Pháp ở Sài Gòn vẫn là d Argenlieu và thế lực của phe hữu
ở xứ này, thực dân nhà băng và đồn điền cao su vẫn mạnh lắm, tôi
không tin là họ chịu thu xếp với ông Hồ Chí Minh đâu, nhất l à hiện
thời Pháp đang có ưu thế về mặt quân sự.
Ông Trạng Trần nói:

- Moutet vừa tuyên bố hôm cuối năm khi đến Phnôm P ênh là ông ta
gạt bỏ giải pháp nối lại cuộc th ương thuyết với ông Hồ Chí Minh. Đ ài
phát thanh Việt Minh cũng vừa loan một bản thông điệp của ông Hồ
Chí Minh gởi cho Thủ tướng Blum ngỏ lời hân hoan về việc ông
Moutet sang đây và yêu c ầu quân đội Pháp trở lại những vị trí ng ày
17 tháng chạp và đề nghị ngừng bắn. Hôm đầu năm, Đ ài phát thanh
lại loan thêm một thông điệp mới của ông Hồ Chí Minh chúc mừ ng
năm mới chính phủ và dân chúng Pháp, cùng t ỏ ý muốn gặp Moutet
ở Hà Nội. Tôi cũng nghe nói: biết Moutet ra H à Nội, ông Hồ Chí Minh
cũng có gởi một bức thư nhờ Trường ban liên lạc Pháp Việt đại tá
Fonde chuyển giao, nhắc lại những đề nghị n ày:
1) Ngừng chiến lập tức, binh sĩ trở lại những vị trí cũ. Thả hết t ù nhân.
2) Ngưng ngay mọi cuộc tiếp viện quân đội Pháp.
3) Gặp gỡ cấp tốc giữa ông Moutet v à ông Hồ Chí Minh để thương thuyết trên căn bản
hiệp định 6 tháng ba.

Nhu mỉm cười ngờ vực:
- Tôi nghĩ là trong lúc này Pháp họ không chịu điều đình với Việt
Minh đâu mà chỉ tính dùng võ lực để thôn tính lại nước mình, rồi đẻ
ra một thứ chính quyền bản xứ kiểu Nam Kỳ tự trị.
Sự dự đoán của Nhu mấy hôm sau đ ược chứng minh qua lời tuyên
bố của Bộ trưởng Pháp quốc Hải ngoại Marius Moutet khi ghé qua
Hà Nội:
"Thái độ của tôi bấy giờ rất rõ rệt: Cuộc tấn công hôm m ười chín
tháng chạp, đối phương đã trù tính trước, bắt buộc chúng ta phải đối
phó lại bằng quân sự. Bao giờ quân đội tái lập trật tự xong, bấy giờ
mới có thể xem xét đến những vấn đề chính trị…
- Chúng ta không thể tin vào những lời loan báo trên Đài phát thanh

Việt Nam".
Những lời lẽ ngờ vực của Moutet thực ra cốt để che đậy việc ông bị
phong trào Cộng hoà Bình dân thuộc phái hữu uy hiếp trước ngày
ông sang Đông Dương nhận được lệnh không được thương thuyết.
Cao uỷ Đông Dương, Đô đốc d Argenlieu phụ hoạ theo:
- Kể từ đây chúng ta không thể n ào nói chuyện với ông Hồ Chí Minh
được. Chúng ta sẽ tìm thấy trong xứ này những nhân vật khác mà
chúng ta có thể thương thuyết, những người quốc gia thân Pháp hiện
đang bị gạt bỏ.
Thế rồi Cao uỷ Pháp bắt đầu mở cuộc d ò hỏi cựu hoàng Bảo Đại
đang ở Hương Cảng và cho người tiếp xúc với các nhân vật quốc gia
"ôn hoà" có mặt tại Hà Nội như Ngô Đình Diệm, Nguyễn Mạnh Hà,
Hoàng Xuân Hãn…
Kỹ sư cầu cống họ Hoàng tuy từng làm Bộ trưởng Giáo dục trong nội
các thân Nhật, song uy tín của nhà học giả cương trực miền Nghệ
Tĩnh đối với các giới Bắc H à vẫn còn, song ông nhất quyết trung lập
đối với Việt Minh. Nguyễn Mạnh H à, dù đã giữ chức Bộ trưởng Kinh
tế trong chính phủ lâm thời Việt Minh, nh ưng có vợ người Pháp và là
một nhân vật của thanh ni ên Công giáo. Hoàng Quân và Nguy ễn
Quân tuy vậy không được các giới chính trị và mật thám Pháp ở Việt
Nam chú trọng bằng Ngô Đình Diệm, nguyên Thượng thư, em của
Giám mục hiện ở trong Nam, có một ng ười anh cả và cháu ruột bị
Việt Minh giết tại Huế, một ng ười Công giáo cương quyết chống
Cộng.
Qua trung gian của một linh mục Pháp, họ Ngô đ ược Đô đốc Thierry
d Argenlieu, Cao uỷ Đông Dương, nguyên là thầy dòng xuất thân vời
đến phủ Toàn quyền cũ.

Sau mấy câu xã giao, nụ cười tắt hẳn trên miệng móm mém, d
Argenlieu nhìn vẻ mặt lầm lỳ của Ngô Đình Diệm, nói thẳng vào vấn
đề:
- Giữa chúng ta là những người Công giáo, tôi nói thật với ông, mặc
dù Việt Minh là đại diện cho một chính phủ có khuynh h ướng mác-xít,
được Đảng Cộng sản Pháp ủng hộ, với t ư cách Cao uỷ Pháp ở Đông
Dương, tôi nghĩ rằng cuộc chiến tranh thu hẹp hiện thời giữa Pháp
và Việt có một tính chất rộng lớn; quốc tế, đích thực l à cuộc xung đột
giữa hai phe Cộng sản và chống Cộng. Tôi tin là sự chống đối giữa
Hoa Kỳ và Nga Xô sẽ không tránh khỏi biến Đông D ương thành
chiến trường cho chiến tranh lạnh hiện nay giữa hai ý thức hệ. Tôi
thành thật nói với ông rằng vai tr ò của tôi và sứ mệnh của nước
Pháp trước tiên ở Việt Nam là đẩy lùi sự đe doạ của Cộng sản. Tôi
mời đến ông vì nghe tiếng ông là một người quốc gia chống Cộng,
để nhờ ông đứng ra cùng chúng tôi mang lại hoà bình cho xứ này và
thiết lập một sự hợp tác chân th ành giữa hai dân tộc chúng ta tr ong
tự do.
Diệm im lặng ngồi nghe, đốt hết điếu thuốc n ày sang điếu thuốc khác
Cao uỷ Pháp nhấp ly nước suối rồi nói tiếp:
- Lúc này quân đội Pháp đã chiếm lại tất cả các thành phố và Chính
phủ Việt Nam coi như chạy đi mất rồi. Tôi có ý định thiết lập lại chính
thể quân chủ, mời Hoàng dế Bảo Đại trở về ngôi cũ, v à cậy ông làm
Thủ tướng đứng ra lập một nội các mới…
Diệm không ngước mắt, cất tiếng hỏi:
- Ông có thể cho tôi biết rõ là trong một chính thể như ông vừa nói,
Chính phủ Nam Kỳ tự trị của Lê Văn Hoạch sẽ như thế nào, và vấn
đề thống nhất ba kỳ ra sao?

D Argenlieu thản nhiên đáp:
- Ấy trong lúc chờ đợi Ho àng đế Bảo Đại trở về, chính phủ S ài Gòn
có thể đóng vai trung gian liên lạc.
Diệm hỏi lại:
- Liên lạc với ai?
- Liên lạc giữa chúng tôi với các ng ười quốc gia.
- Ông nghĩ là cần thiết hay sao? Các ông vẫn có thể nói thẳng với
chúng tôi kia mà.
Cao uỷ Pháp cười gượng, nói:
- Phải nói thật với ông rằng chính phủ S ài Gòn chỉ là một thí nghiệm
buổi đầu, thể theo nguyện vọng của ng ười Nam Kỳ.
Diệm lòng mừng hớn hở, nhưng tỏ ra dè dặt, chỉ vắn tắt trước khi từ
giã d Argenlieu:
- Tôi rất hân hạnh trước thịnh tình của ông đã chiếu cố đến tôi.
Nhưng tôi chưa có thể trả lời dứt khoát ngay đ ược về lời mời hợp tác
của ông. Tôi xin thưa lại với ông sau.
Vị Cao uỷ muốn cho xe đưa Diệm về Nhà Chung, song Diệm đã cẩn
thận dặn xe của vị linh mục Pháp đợi, rồi trở ra khoác lấy áo nh à tu
mang theo sẵn để tránh mọi sự theo d õi bên ngoài.
Tiếng súng lẻ tẻ ở khu chợ Đồng Xuân vẳng đến tai Diệm từ phủ
Toàn quyền chạy thẳng về phía nhà thờ lớn Hà Nội.
***
Tại ấp Thái Hà, Lệ cùng chồng đang bối rối ngồi ở hi ên nhìn đám hoa
cải vàng dưới mưa bụi đầu xuân cuối vườn, bỗng nghe tiếng chó
sủa, nhìn ra thấy một người đàn bà áo đen, quần trắng, đi chân
không vào sân.
Sau khi chào hỏi Lệ và nhìn mặt Nhu, người đàn bà tự giới thiệu:

- Tôi ở ngoài Nhà Chung Hà Nội, cha Nguyện bảo vào đây. Ông
Diệm nhờ tôi đi gặp ông để nhắn việc nh à.
Nhu nhận thấy người đàn bà tu hành có vẻ dè dặt, liền nói:
- Có việc gì bà cứ nói tự nhiên với vợ chồng chúng tôi, đừng e ngại.
Dì Phước kể lại cuộc gặp gỡ giữa Cao uỷ Pháp v à Ngô Đình Diệm,
cùng những lời nhắn hỏi ý kiến em trai của họ Ngô.
- Dưới lớp áo tu hành, tôi có thể vô ra Nhà Chung tiếp tế lương thực
cho mấy bà Phước và các Cha. Ông muốn nhắn bảo gì, tôi sẽ nói lại
với ông Diệm.
Nhu lắng nghe người đàn bà liên lạc thuật hết những lời của anh,
quay sang bảo Lệ:
- Em sửa soạn mời dì Phước ở lại xơi cơm, anh gặp ba để bàn bạc
rồi nhờ dì mang câu trả lời cho anh Thượng.
Dì Phước nói:
- Cám ơn ông bà. Tôi có vi ệc phải ghé qua Nhà thờ Hà Đông, một lát
sẽ quay lại đây, rồi trở ra H à Nội. Ông có nhắn gì thì chốc nữa.
Dì Phước vừa đi, Nhu và Lệ vội mời ông bà Trạng Trần vừa thức dậy
họp lại bàn bạc về đề nghị của Pháp mời họ Ngô chấ p chính. Bà
Trạng rối rít lên trước tin cựu hoàng có thể trở về và họ Ngô ra lập
nội các, lên tiếng trước:
- Đấy, tôi nghĩ có sai đâu, tr ước sau gì rồi hoàng đế Bảo Đại cũng
phải về mới xong.
Ông Trần Văn Chương ngắt lời vợ:
- Mình nói khẽ chứ. Phải bình tĩnh mới nhận định được.
Nhu nói:
- Theo những lời của anh Thượng tôi, chính sách của Pháp lúc n ày
không minh bạch, quan điểm của Cao uỷ d Argenlieu cũng c òn mơ

hồ, khi họ nói chuyện mời hợp tác m à vẫn khuyến khích Nam Kỳ tự
trị. Tôi thấy cần phải dè dặt lắm, vì lực lượng Việt Minh vẫn còn
mạnh, danh nghĩa kháng chiến của họ ảnh h ưởng mạnh đối với dân
chúng. Các đảng phái chống đối Việt Minh ra mặt nh ư Việt Quốc và
Đồng Minh cũng không có ý muốn bắt tay Pháp lúc n ày.
Ông Trần tiếp lời:
- Tôi hay tin là Nguyễn Tường Tam hiện ở Nam Kinh đang chờ Quốc
dân Đảng ủng hộ, vừa loan tin sắp th ành lập một chính phủ quốc gia
để kêu gọi Trung Hoa và Mỹ chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam.
Lệ ngồi cạnh chồng lắng nghe vừa dứt, hớn hở đứng l ên:
- Thế này chắc chắn ông Bảo Đại sắp trở về rồi. Tin của anh Th ượng
nhắn ra cho mình sắp thành sự thật. Chúng mình phải lo liệu thu xếp
vào trong đó sớm mới được.
Thấy vợ tươi cười, sung sướng, Nhu dụi tàn thuốc lá, thong thả noi:
- Tình thế thuận lợi nhất đấy, song m ình cũng cần nên dè dặt vì có
thể có những sự bất ngờ trong chính trị, nhất l à với Pháp, họ nhiều
mưu toan lắm. Hồi chiều ba có đưa cho anh tờ Climats, mình xem đây
thì rõ, bài có gạch bút chì đỏ đấy.
Lệ cầm tờ báo, đọc qua b ài "Trò ngựa về ngược" ký tên Jean Rohoir, chú
ý đến những dòng sau đây:
"Giữa giải pháp dân chủ của những ng ười này chủ trương và giải
pháp mác-xít của những người kia ủng hộ, có một "con đ ường trung
dung" không? Những thành phần ưu tú "Cộng hoà" của Việt Nam,
lực lượng thứ ba sẽ có đủ khả năng ủng hộ cho một nền Cộng hoà
Việt Nam xã hội, tiến bộ, phù hợp lý tưởng của một nền Cộng ho à
Pháp quốc liên kết mác-xít không? Có một số người có uy quyền ở
Paris và Sài Gòn đã nghĩ đến.

Bà Trần phụ hoạ theo lời con gái:
- Tôi thấy ông Ngô nên nhận lời, giúp công Bảo Đại trở về ngôi
hoàng đế, từ chối thì Pháp họ cũng sẽ mời đến người khác, bỏ lỡ cơ
hội tốt quá!
Nhu có vẻ suy nghĩ, thong thả nói:
- Công việc chưa có thể gấp được đâu. Nếu anh Thượng nhận lời
mà không có sự liên kết ủng hộ của các đảng phái quốc gia khác,
khó thành công được, nhất là Pháp họ không thực bụng. Tôi thấy cần
phải đòi Pháp nhìn nhận độc lập chủ quyền quốc gia v à đôi bên hợp
tác bình đẳng với nhau thì mới nói chuyện được. Không thì dễ bị rơi
vào trường hợp như Laval đã hợp tác với Đức quốc xã, hậu quả tai
hại lắm.
Mọi người lặng im nghĩ ngợi sau câu nói của Nhu. Giọng trầm trầm
của Nhu bỗng trở nên cương quyết:
- Vội thì hỏng việc. Phải đợi xem tình thế rõ rệt thêm đã. Tôi sẽ nhắn
bảo anh Thượng tôi cứ trả lời nước đôi với d Argenlieu trong khi c hờ
thời cơ thuận tiện.
Bà Trạng có vẻ thất vọng, buồn b ã nói bằng tiếng Pháp:
- Chúng mình phải sống kéo dài khốn khổ thế này đến bao lâu nữa?
Tôi cũng đến hoá điên mất thôi!
Rồi bà quay sang bảo Lệ:
- Thật tôi không hiểu nổi làm sao thiên hạ có thể sống một cuộc đời
thiếu nước hoa, thiếu hoa, thiếu xa hoa đ ược? Thượng đế xin đoái
thương đến tôi!
Ông Trần ái ngại nhìn vợ, rồi nói với Lệ:
- Ba có đặt mua hoa cho mẹ, sáng nay ng ười ta đã mang đến chưa?
- Dạ có? Hai chục hoa lay-ơn nửa trắng, nửa đỏ, đẹp lắm, con đã

cắm ở bình hoa nơi bàn kia kìa.
Lệ đưa bà Trạng đến ngắm hoa trong khi ông Trần v à Nhu tiếp tục
bàn bạc.
- Dường như Pháp cũng có tiếp xúc với Nguyễn Mạnh H à và Hoàng
Xuân Hãn đang có mặt ở Hà Nội nhưng hai ông này từ chối.
Bà Trạng nghe nói thế, quay lại hỏi chồng:
- Ông Hãn cũng như mình, người Pháp không thể có th ành kiến cho
là mình thân Nhật, chống họ. Nếu mình có mặt ở Hà Nội, Pháp cũng
tìm đến, như các chính khách quốc gia ôn hoà, phải không?
Trước sự tiếc rẻ của vợ, ông Trần ậm ừ đáp:
- Có lẽ.
Tham vọng làm chính khách phu nhân c ủa bà Trạng lây sang con
gái, từ độ bà Trạng đóng vai bà ngoại trưởng ở Huế và trong lúc tản
cư này càng ám ảnh tâm trí háo hức của ng ười đàn bà đang bị ép
uổng sống những ngày thiếu xa hoa, tiếp tân, tiệc t ùng. Giữa cảnh
quê mùa ở ấp Thái Hà, mỗi buổi sáng, ngồi trước chiếc gương tạm
kê làm bàn trang điểm, bà Trạng cùng Lệ đánh phấn, kẻ lông mày,
không ngớt than phiền cho nếp sống tản c ư mà cả hai mẹ con đều
xem như bị đày ải:
- Bao giờ mới về Hà Nội được?
Câu hỏi này đã thành một điệp khúc không một ng ày nào bà Trạng
không nhắc nhở với chồng. Ông Trạng cũng nh ư Nhu đều cưng
chiều vợ đến mức độ ngoan ngo ãn, thụ động trước những mong
muốn của hai mẹ con bỗng đâm ra khó tính, khó nết từ ng ày bó chân
quanh quẩn ở góc trại ngoại ô Hà Nội.
Cuộc sống xa hoa ở thành phố như một thiên đàng đã mất đối với bà
Trạng; bà luôn mồm kêu chán ngấy cảnh "ao tù nước đọng" nhà quê.

Lệ thì than tiếc những chiều lượn phố, đi dạo quanh bờ hồ thanh lịch.
Một u già và hai chị ở theo bà Trạng từ Hà Nội, suốt ngày không
ngừng tay phục dịch hai mẹ con tắm rửa, chải chuốt, ăn uống.
Ông Trạng và Nhu không khỏi sốt ruột trước bà vợ đua đòi ăn diện
trái ngược với cảnh ly loạn tơi bời, khói lửa tàn phá chung quanh.
Sống trong cảnh biệt lập, gia đ ình ông Trần và Nhu chỉ mong sớm im
tiếng súng ở Hà Nội để trở về thành phố, nhất là ngày đêm bà Trạng
và Lệ luôn luôn bàn tính việc trở về.
Chiến cuộc diễn ra gần một tháng, một hôm Nhu đang ngồi đọc sách
ở hiên, bỗng nghe tiếng loa kêu gọi bên ngoài:
- Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Lệnh tiêu thổ kháng chiến bắt đầu thi h ành từ ngày
mai ở thị xã chúng ta. Đồng bào hãy xung phong phá nhà để cứu nước. Đốt sạch, phá
sạch, triệt để áp dụng chính sách v ườn không nhà trống chống lại âm mưu của thực dân
Pháp muốn đánh chiếm lại đất nước chúng ta. Giờ nghiêm trọng đã đến. Toàn thể đồng
bào hãy đứng lên, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!

Lời hô hào văng vẳng xa dần. Nhu gấp sách định đứng l ên, thấy Lệ
bước đến phía chàng, vẻ mặt lo âu:
- Anh có nghe họ vừa gọi loa không? Tiêu thổ kháng chiến, đốt sạch,
phá sạch, cả trại mình đang ở đây cũng bị san phẳng nh ư mấy nơi
khác sao?
- Anh nghĩ có lẽ người ta chỉ phá hoại ở thị xã thôi chứ.
- Họ bảo là triệt để "vườn không, nhà trống" kia mà!
- Đợi cán bộ đến giải thích xem sao.
Lệ bảo chồng:
- Em chỉ sợ họ lại bắt mình phải tản cư đi xa nữa thì phiền lắm. Em
tính nếu phải thế, mình tìm lối trở về sớm là hơn. Có người ở Hà Nội
mới vừa chạy ra bảo là hiện thời chỉ còn đánh nhau ở gần chợ Đồng

Xuân thôi, quân Pháp đ ã kiểm soát phấn lớn cả thành phố rồi.
Thấy Nhu im lặng nghĩ ngợi, Lệ nói tiếp:
- Giấy tờ của em là dân Pháp, vào đến Hà Nội khỏi lo gì.
- Anh không lo về phía người Pháp, song đường từ đây vào Hà Nội,
còn Việt Minh ẩn núp ở lại trong đó nữa. Nhỡ gặp họ xét hỏi, ch o
mình là Việt gian lúc này nguy hiểm lắm.
- Anh lo xa như vậy cũng phải, nhưng mà ở lại đây họ bắt tản cư đi
nữa thì em cũng chịu thôi. Hay là em với má vào Hà Nội trước xem
sao rồi anh với ba đi sau. Em sẽ đến Nh à Chung gặp anh Thượng,
rồi nhờ dì Phước hôm nọ liên lạc cho anh hay.
Không đợi Nhu trả lời dứt khoát, Lệ đem ý kiến trở về H à Nội nói với
mẹ. Bà Trạng tươi sáng hẳn lên, tán thành ngay, bàn luôn đ ến cách
thức hai mẹ con đi lối nào cho yên ổn.
Đường đi nước bước vô ra Hà Nội gần đây họ đã dò hỏi những
người đi lại trên quãng này, biết rõ mấy chặng xét hỏi giấy tờ và nhất
là đàn bà, không đến nỗi quá khó khăn mấy. B à Trạng và Lệ có thể
viện cớ, trở lại nhà ở khu phố không có đánh nhau để lấy quần áo
tiền bạc mà hôm tác chiến đã vì chạy gấp không kịp mang theo.
Vấn đề được đưa ra bàn tính, mổ xẻ cẩn thận giữa ông Trần c ùng
Nhu và hai bà vợ nóng lòng muốn trở về Thành. Rốt cuộc bà Trạng
và Lệ quyết định hôm sau lên đường, sau khi xin một giấy chứng chỉ
của hành khách địa phương để phòng ngừa sự lôi thôi khó khăn của
Việt Minh ở dọc đường.
Ông Trần và Nhu lấy làm ngại ngùng lo lắng, song đành chiều theo ý
vợ, vì biết cũng không ngăn cản đ ược.
Sáng ngày bà Trạng và Lệ dậy sớm, ăn vận sơ sài theo kiểu tiểu
thương, đi ngược đường Hà Đông - Hà Nội. Hai mẹ con như một đôi

chim vừa thoát khỏi lồng tù túng tản cư, tung tăng trở về Thành.
Con đường đất lầy lội vì mưa phùn và những đoạn đường đào chữ
chi, trơn ướt đất bùn không làm cho bà Trạng than thở như lúc cùng
chồng đi tản cư. Bà cùng con gái như mu ốn thi đua nhau đi mau. U
già đi theo hầu bà Trạng không khỏi ngạc nhiên khi thấy bà chủ mình
bước thoăn thoắt, không k êu đau mỏi chân, dừng nghỉ từng độ
đường như lần rời bỏ Hà Nội. Đến quá trưa, ba người đã đi tới xóm
Khâm Thiên, đầu cửa ô vào thành phố. Nỗi phập phồng của bà
Trạng và Lệ tan biến ngay khi thấy ng ười tự vệ trong gác chỉ hỏi qua
loa.
Đặt chân lên đường Hàng Cỏ, thấy nóc nhà ga Hà Nội, bà Trạng trở
lại với tiếng Pháp, bảo Lệ:
- Chúng ta sống lại rồi!
Lệ vui mừng trở về thành phố cũ, song cũng không k hỏi ngạc nhiên
thấy mẹ bỗng nhiên tíu tít, cuống cuồng như muốn ôm choàng lấy
nàng mà đi bước luân vũ giữa đường nhựa.
Tiếng súng rời rạc văng vẳng đâu đây, với quang cảnh t àn phá ngổn
ngang trước ga Hàng Cỏ làm cho bà Trạng đang múa may sung
sướng bị cụt hứng.
- Chiến tranh bẩn thỉu! Chiến tranh bẩn thỉu!
Bà Trạng thốt ra lẩm bẩm như một điệp khúc trong khi c ùng Lệ và U
già rẽ về phía đại lộ Gambetta, h ướng về biệt thự của mình.
Đường sá vắng ngắt không một bóng ng ười.
Từng lúc, mấy chiếc xe nh à binh gắn súng liên thanh tuần tiễu qua
đại lộ. Trong cái hoang lạnh của th ành phố, thỉnh thoảng tiếng nổ ầm
của lựu đạn, tiếng liên thanh văng vẳng lại như nhắc nhở Lệ đang ở
giữa lòng Hà Nội có chiến tranh.

Nàng cùng bà Trạng bước vào nhà ở đại lộ Gambetta, ngỡ ng àng
như đến một biệt thự nào xa lạ. Các ống khoá bị phá tung, có vết đạn
bắn. Đồ đạc trong nhà ngổn ngang, mất mát, chứng tỏ đ ã có sự lục
soát hôi của trong lúc chủ nhà đi vắng. Đệm giường quẳng cả xuống
nền, chiếc gương bầu dục lớn ở bàn trang điểm của bà Trạng bị đập
vỡ những mảnh thuỷ tinh tung tóe khắp ph òng. Các bức tranh trên
tường bị gỡ lấy đi. Những tủ đựng quần áo v à tủ rượu đều bị mở
toang, vơ vét sạch.
Bà Trạng ngao ngán trước những sự đổ vỡ. Bật đ èn điện, không
thấy cháy, bà xuống phòng chồng cầm đống điện thoại lên, không gọi
được nữa. Máy nước cũng ngưng chảy. Không khí ly loạn hoang phế
tràn ngập cả biệt thự rộng lớn giữa khu phố Tây.
Đôi chim bồ câu trắng ở chiếc chuồng cao tr ên sân thượng là hình
ảnh linh động độc nhất c òn lại trong hình ảnh tang thương này.
Bà Trần cùng Lệ thay đổi quần áo trong mớ y phục c òn sót, trang
điểm lại để ra ngoài. Hai mẹ con lần theo ven đường đi ra phía bờ Hồ
qua những ngôi nhà đóng kín cửa.
Hồ Hoàn Kiếm với Tháp Rùa trở về dưới mưa phùn vắng lạnh ghê
hồn trên những lối đi không một bóng người.
Hai người đàn bà tường chừng như đang lạc vào giữa một khung
cảnh chết, thỉnh thoảng giật m ình vì tiếng xe chạy vút qua như một
con thú dừ đầm sầm trên đường nhựa.
Đến Nhà thờ lớn đóng cửa, Lệ cùng mẹ rẽ tới ngõ Huyện, đi về phía
Nhà Chung. Lệ đang hỏi một bõ già đi ra gác chuông, một người vận
áo linh mục từ dãy nhà trong bước ra.
- Thím!
Nghe tiếng gọi, Lệ nhìn kỹ vị linh mục béo lùn, nhận ra ngay anh

chồng. Diệm mừng rỡ đón r ước Lệ và bà Trạng đến phòng riêng để
trò chuyện. Qua những câu hỏi han dồn dập, Lệ đ ược anh chồng cho
hay:
- Tôi tính nhờ dì Phước hôm nọ vô Hà Đông gặp chú để cho chú thím
hay tin trong nhà: chú Cẩn đã đưa mẹ trở về nhà ở Phú Cam sau khi
phải tản cư lên nhà họ Phường Đúc. Pháp đã chiếm lại thành phố
Huế rồi. Cha xứ Phú Cam nhắn ra đây cho cha Nguyện hay nh ư vậy.
Còn anh Giám mục, vẫn thường ở Vĩnh Long. Chú Luyện hiện đang
ở Sài Gờn. Tôi cũng tính vô trong đó cho rộng đ ường hoạt động hơn.
Bà Trạng hỏi:
- Ông có được tin gì về cựu hoàng Bảo Đại không?
- Ông Bảo Đại vẫn ở Hồng Kông. Ng ười Pháp có ý định mời cựu
hoàng về nước chấp chính, song ngài chưa quyết định.
Diệm ngừng một lúc rồi nói:
- Hôm nọ Cao uỷ Pháp d Argenlieu có gặp tôi mời tôi ra hợp tác mới
đây lại nhờ người giục tôi nữa, song tôi cũng c òn đợi cho tình thế rõ
ràng hơn. Ông d Argenlieu là ngư ời của phong trào Cộng hoà Bình
dân, trước cũng có ở dòng tu, có quen với anh Giám mục tôi và có
gặp nhau ở Sài Gòn nên muốn cho tôi ra lập nội các lắm.
- Vậy sao anh không nhận? - Lệ hỏi.
- Tôi cũng muốn lắm song chưa gấp được. Tôi định vô Nam xem xét
ra sao đã rồi đi Hồng Kông gặp ông Bảo Đại, sau đó mới có thể dứt
khoát nhận lời hay không.
Diệm nhìn bà Trạng nói tiếp:
- Tôi định nếu tham chính, thế n ào cũng mời ông nhà ta giữ một ghế
Bộ trưởng.
Bà Trạng tươi hẳn lên khi nghe địa vị tương lai của chồng mình.

- Ông liệu xem rồi Pháp có điều đ ình với Việt Minh không?
- Không? Tôi tin là không đâu!
Rồi Diệm giải thích:
- Tôi được tin rằng ông Bộ trưởng chiến tranh Pháp hiện thời l à
Coste Floret, thuộc phe hữu phong trào Cộng hoà Bình dân sắp qua
viếng Việt Nam, chủ trương chống lại mọi cuộc điều đình với ông Hồ
Chí Minh. Tuy ngoài mặt, Pháp nói dùng đến giải pháp chính trị để
giải quyết vấn đề Việt Nam, song họ muốn d ùng quân sự để chiếm
lấy ưu thế chớ không nói chuyện riêng với Việt Minh đâu. Đức Bảo
Đại được Pháp coi như tiêu biểu cho phe quốc gia và tôi được tin
cậy. Cựu hoàng tuy chính thức vẫn là cố vấn tối cao của chính phủ
Hồ Chí Minh, nhưng ngài vừa tuyên bố với hãng thông tấn Mỹ United
Press: không bao giờ ngài đứng ra thương thuyết cho chính phủ Việt

Minh đâu.
Diệm ngừng để suy nghĩ, rồi nói tiếp:
- Hiện giờ tôi chỉ ngại phía trong Nam thôi. Phe thực dân v à đốc phủ
sứ ở Nam Kỳ muốn lập một xứ Nam Kỳ tự trị. Phó Thủ t ướng chính
phủ này, ông toà Trần Văn Tỷ đã công khai tuyên bố trong một cuộc
họp báo, nói rằng: "Nếu có to àn quyền, tôi sẽ xây một bức Vạn lý
Trường thành thứ hai ở giữa Nam Kỳ và Bắc Kỳ". Ông ta còn bảo là
"Nếu ngày mai Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, tôi sẽ từ chối!".
Ông Tỷ hiện được các giới người Pháp có thế lực ủng hộ v à sắp
sang Pháp để vận động cho Mặt trận Nam Kỳ quốc. Tuy vậy cái
chính phủ Nam Kỳ tự trị của bọn Nguyễn Văn Thinh Trần Văn Tỷ,
Nguyễn Văn Tâm, Nguyễn Tấn C ường coi bộ lung lay, khó đứng
vững được trước mặt trận quốc gia gồm các giáo phái Cao Đài, Hoà
Hảo, Dân Xã ủng hộ đức Bảo Đại. Ở Huế, có ông Trần Văn Lý đứng

ra lập một Uỷ ban Hành chính lâm thời. Tại Hà Nội này có ông
Trương Đình Tri, cựu Bộ trưởng Y tế của Việt Minh cũng đang rục
rịch như vậy.
Bà Trạng Trần không khỏi sốt ruột nghe nhắc đến các t ên quen biết
đua nhau ra tham chính mà v ắng mặt chồng bà, song thấy yên lòng
khi nghe Diệm nói:
- Tôi coi hình như Pháp đang cần người có uy tín hơn.
Lệ lên tiếng:
- Anh tính ngày nào vô Nam?
- Tôi cũng còn đợi coi thuận tiện đã.
- Anh đi bằng máy bay chứ?
- Phải. Đi nhờ máy bay Pháp vô S ài Gòn, chớ lúc này còn đường
nào nữa? Đi tàu thuỷ thì phải xuống Hải Phòng, mà từ đây xuống đó
đường sá bất trắc lắm. Ngay tại H à Nội bây giờ, có đi ra ngoài thím
cũng nên cẩn thận. Bọn lính tráng, nhất là Lê dương, chúng nó hỗn
lắm.
Rồi Diệm kể:
- Ngay ở đường Gambetta, ngay sau hôm đánh nhau, cả gia đ ình
bác sĩ Luyện và mấy người con trai bị bọn lính mũ đỏ v ào bắn chết
và đập phá cả bệnh viện vì chúng cho là tiếng súng từ bên nhà này
bắn ra.
Thấy bà Trạng và Lệ có vẻ lo ngại, Diệm khuyên:
- Hay là bà với thím đến ở tạm cùng các bà Phước, tôi nói cha
Nguyện thưa lại với Bà Bề trên cho.
Bà Trạng không muốn giam mình giữa chốn tu hành nên trả lời:
- Cám ơn ông. Chúng tôi ở khu phố Tây cũng yên.
Từ giã anh chồng, Lệ cùng mẹ đến nhà Mai Lý, bạn cũ của bà Trạng

đã từng giữ chức chánh mật thám thời Pháp ở biệt thự đ ường
Carreaux.
Bà Trạng kinh hoàng nghe người nhà họ Mai kể lại cái chết thảm
khốc của người bạn đã có thời đeo đuổi bà, từ một năm nay không
gặp: họ Mai đã chết một cách bí mật. Người nhà vẫn không rõ họ Mai
đã bị ai ám sát, chỉ biết trong những ng ày cuối cùng Mai Lý sống
trong sự lo âu đe doạ của những kẻ th ù mà trước kia Mai Lý đã bắt
bớ tra tấn, tù đày, giết hại. Mai Lý hết sức đề phòng, ngày đêm
không bước ra khỏi nhà.
Nhưng rồi một buổi sáng, người nhà thấy Mai Lý nằm chết gục b ên
cửa sổ với một lưỡi dao cắm phập sau lưng, đâm suốt thấu tim, máu
chảy thành vũng đã khô đặc dưới chân. Con chó bẹc-giê to lớn
không bao giờ rời xa chủ cũng nằm chết bên cạnh họ Mai, xác bị
thuốc độc tím thâm cả lại.
Bà Trạng ra khỏi nhà họ Mai, thờ thẫn như người không hồn, bước đi
nặng nề bên cạnh Lệ.
Chiều xuống mau bên những ngọn cây trơ trụi đã chớm đâm lộc non
mùa xuân.
Hai người đàn bà lẻ loi trên đường vắng lạnh như hai cái bóng vật vờ
trôi giạt trong khung cảnh thê lương của thành phố chiến tranh.
Lệ bỗng nhắc nhở mẹ:
- Mẹ có nhớ ông Jacquet nh à ở phố nào không?
Tâm tạng đang rối bời của bà Trạng đột nhiên bừng lên khi nghe con
gái nhắc đến người tình cũ, vội rảo bước tới khu biệt thự Hale hy
vọng tìm gặp lại Jacquet giữa giờ phút buồn nản, ch ơ vơ.
Jacquet, trước đây là chủ tỉnh Bạc Liêu, hồi ông Trần Văn Chương
có văn phòng luật sư tại đây. Thuở ấy, bà Trạng mới về nhà chồng,

đang sống hờ hững bên cạnh người bạn trăm năm của một cuộc hôn
nhân môn đăng hộ đối, gặp viên chủ tỉnh đẹp trai người Pháp ở giữa
tỉnh nhỏ đồng chua nước mặn cuối miền Nam.
Trong khung cảnh buồn tẻ của xứ "dưới sông cá chốt, trên bờ Triều
Châu" người thiếu phụ đài các lãng mạn đất Thần kinh gặp chàng
thanh niên Ba Lê đa tình trong buổi đại tiệc khiêu vũ ở dinh chủ tỉnh.
Hơi rượu sâm banh và âm nhạc dịu ngọt cùng những lời mơn trớn
của Jacquet đã làm cho bà Trạng ngây ngất say sưa quên cả chồng
đang ngồi trò chuyện với một người Pháp già phó tham biện và kiêu
hãnh nhìn vợ mình nổi bật giữa các phu nhân tỉnh nhỏ, đ ược ông chủ
tỉnh chú ý mời nhảy liên tiếp hết bản này đến bản nọ.
Trong cuộc dạ hội hôm ấy, bà Trạng được chấm làm hoa khôi, hơn
cả mấy bà đầm và các bà đốc phủ sứ, bác sĩ, đại điền chủ tỉnh Bạc
Liêu, nổi tiếng giàu có nhất Nam Kỳ.
Ông chủ tỉnh Jacquet đã tặng bà Trạng một chiếc mề đay vàng làm
kỷ niệm, tự tay đeo vào cổ người đẹp và hôn tay.
Mối tình nảy nở nhanh chóng giữa ng ười trai Pháp quyền thế và bà
Trạng đa tình. Chẳng mấy chốc đồn khắp cả tỉnh. Ông Trần cũng
như tất cả những người chồng có vợ ngoại tình trên đời, lẽ tất nhiên
bao giờ cũng là người biết đến cuối cùng.
Mỗi chiều thứ bảy bà vợ một mình lên Sài Gòn đến thứ hai mới trở
về nhà và trong khoảng thời gian đó, viên chủ tỉnh chưa vợ cũng
vắng mặt tại Bạc Liêu. Có khi, Jacquet chở cả bà Trạng đi cùng xe
lên Sài Gòn và ông Trần còn lấy làm hân hạnh cho rằng ông chủ tỉnh
lịch sự biệt đãi mình có một bà vợ tân tiến, đúng thời trang văn minh
Tây phương.
Các nhà hàng sang trọng, nhà khiêu vũ, khách sạn lớn ở Sài Gòn độ

ấy, cứ vào cuối tuần lại được dịp đón tiếp đôi trai gái Pháp - Việt
sánh vai nhau như vợ chồng trong tuần trăng mật.
Tính dan díu không còn che đậy, những cuộc ái ân không c òn giấu
diếm đã diễn ra một cách hết sức đều đặn giữa đôi lứa "gi à nhân
ngãi, non vợ chồng" này, không làm ngạc nhiên ai nữa, ngoài người
chồng hiền lành đến nhu nhược, bất lực. Ông Trần là người ngạc
nhiên sau cùng, song bà vợ còn dành riêng cho ông ch ồng mọc sừng
một sự ngạc nhiên quá trí óc tưởng tượng của nhà luật sư.
Chẳng những người vợ ngoại tình không chối cãi, van lơn chồng tha
thứ, trái lại còn ngang nhiên đòi ly dị.
Người vợ đa tình đã thẳng thắn bộc lộ tất cả lòng mình, khi biết
chồng mình bắt đầu nghi ngờ lòng chung thuỷ của mình.
- Phải, tôi có tư tình với Jacquet. Hơn thế nữa, tôi cũng muốn chung
sống với anh ấy nữa, vì tôi đã yêu và chúng tôi đã yêu nhau. Tại sao
chúng ta lại không nói thật tất cả với nhau? Tôi không cần phải giấu
diếm gì hết, vì tôi thấy nói dối không có lợi trong lúc này, nhất là sự
dối trá đó không mang lại hạnh phúc đến cho tôi. Chúng ta lấy nhau
không phải vì tình, mà chỉ là cuộc hôn nhân của lý trí… Nh ư vậy
không có lý gì bắt buộc chúng ta phải ăn đời ở kiếp với nhau cả. Tôi
không sợ dư luận đàm tiếu vì dư luận không làm cho tôi sung sướng.
Hơn nữa, nếu sợ dư luận, tôi đã không làm những việc mà tôi đã
làm, và tiếp tục làm. Dư luận là gì mới được chứ? Tôi bất chấp. Tôi
thành thật, tôi muốn sống theo tình cảm của tôi. Vì thế, mặc dù mình
đối với tôi hết sức tử tế, lịch sự, tôi không oán ghét g ì mình cả, song
tôi muốn xin ly dị. Tôi không muốn cho m ình bị tổn thương đến danh
dự vì có một người vợ ngoại tình. Tôi cũng không muốn kéo dài cuộc
sống bên cạnh một người chồng mà tôi không yêu.

Những lời lẽ bất ngờ của vợ dồn dập thốt ra l àm cho ông Trần
choáng váng, không kịp nhận định để phản ứng n ên chỉ ngồi yên,
sững sờ lặng nghe. Bà Trạng như cởi mở được bao nhiêu nỗi chất
chứa bấy lâu, nhìn bình hoa hồng trên bàn thao thác bất tuyệt:
- Tôi mong mình hiểu: chúng ta không chung s ống với nhau được
nữa thì chia tay như bạn bè. Trong khi chờ ly dị, chúng ta hãy sống ly
thân, mỗi người một cuộc đời từ hôm nay.
Ông Trần nghẹn ngào lên tiếng hỏi:
- Mình đi đâu?
- Tôi sẽ bắt đầu sống một cuộc đời mới.
- Sống với Jacquet?
- Phải, chúng tôi sẽ thành hôn sau khi ly dị xong.
Ông Trần nghĩ đến tiếng tăm sẽ gây n ên khi vụ ly dị đưa ra toà,
những hậu quả đối với đại gia đ ình họ Trần, những dị nghị ảnh
hưởng đến nghề nghiệp luật s ư ở trong xã hội mà dư luận còn khắt
khe. Nhìn thấy vợ vẫn tươi sáng, thản nhiên, ngang ngạnh, ông Trần
nói:
- Để tôi suy nghĩ lại đã.
Trong khi ông Trần kéo dài thì ông bà Tổng đốc thân sinh luật s ư
Trần Văn Chương ở Hà Nội nhận được một bức thư của người con
dâu trưởng trình bày mọi lẽ để xin ly dị.
Ông Trần vô cùng khốn khổ khi tiếp được thư của bà mẹ hỏi về
những sự bất hoà ở gia đình và khuyên nhủ con khôn khéo đối xứ
với người vợ có thể làm hại đến thanh danh, tiếng tăm họ Trần.
Sự đau khổ, tức giận của ng ười chồng bị vợ ngang nhi ên ngoại tình
và công khai tuyên bố với nhà chồng để xin ly dị khiến ông Trần trở
nên bình tĩnh, chịu đựng khác thường. Với vợ, ông chỉ vắn tắt bảo:

- Tôi không muốn ly dị.
Hôm sau, ông Trần đặt một bữa tiệc lớn tại nh à, mời những nhân vật
tai mắt ở Bạc Liêu cùng viên chủ tỉnh tình địch đến dự.
Ông Trần sắp vợ ngồi giữa mình và viên chủ tỉnh, rồi đến tuần sâm
banh, ông nâng ly lên tuyên b ố:
- Chúng tôi thành thật cám ơn ông chủ tỉnh cùng quý vị đáp lời của
vợ chồng chúng tôi đến dự buổi tiệc hôm nay, để chứng kiến cho
rành, trái với những dư luận đồn đại, xuyên tạc bên ngoài, gia đình
chúng tôi vẫn hạnh phúc đằm thắm, vợ chồng chúng tôi vẫn chung
sống vui vẻ bên nhau. Vậy, xin mời ông chủ tỉnh c ùng các bạn nâng
ly uống mừng cho vợ chồng chúng tôi.
Những người có mặt, nhất là bà Trạng và viên chủ tỉnh Bạc Liêu đi từ
bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ông Trần cụng ly với vợ v à quan
khách xong, uống cạn chén rượu, gọi người hầu bàn rót thêm một
tuần sâm banh nữa, rồi trịnh trọng đứng l ên nói:
- Lý do thứ hai của bữa tiệc hôm na y là vợ chồng chúng tôi được gặp
mặt đông đủ quý vị để ngỏ lời từ biệt. Văn ph òng luật sư của chúng
tôi dời về Sài Gòn, vợ chồng chúng tôi bắt buộc phải xa n ơi này, xa
các bạn đã có lòng thương mến chúng tôi trong suốt thời gian ở tại
đây. Nhất là ông chủ tỉnh thân mến của chúng ta đ ã dành cho gia
đình chúng tôi một cảm giác đặc biệt.
Thái độ của ông Trần không ngờ đ ã chiếm được thiện cảm của mọi
người, viên chủ tỉnh Jacquet đâm ra ân hận tr ước tư cách mã
thượng của người chồng mọc sừng, bà vợ ngoại tình cũng đành
gượng cười gượng nói, đóng vai người vợ có diễm phúc, giữa chồng
và tình nhân.
Bà Trạng thôi nói đến việc ly dị v à cuộc dan díu với viên chủ tỉnh Bạc

Liêu cũng mờ nhạt dần từ sau khi ông Trần dời văn ph òng luật sư lên
Sài Gòn.
Chuyện tình mười năm cũ như một cuốn phim quay lại cả qu ãng đời
dĩ vãng, làm sống lại không khí nhiệt t ình, yêu đương trong lòng
người thiếu phụ bốn mươi đang đi trên đường vắng Hà Nội chiến
tranh.
Bà Trạng nhìn kỹ tên ở tấm bảng đóng ngoài cửa rồi đưa tay lên bấm
chuông. Không nghe chuông rung. Lệ cất tiếng gọi, thấy một con chó
Tây lớn sồ ra sủa. Rồi một ng ười Pháp ló đầu qua cửa sổ, nói vọng
ra:
- Ai đấy? Muốn gì?
- Tôi muốn hỏi ông Jacquet.
- Ai muốn hỏi?
- Một người bạn gái. Bà Trần Văn Chương.
Bà Trạng trả lời rồi bảo Lệ:
- Đúng là giọng nói của Jacquet rồi. Một ng ười Pháp cao lớn, râu
quai nón, trạc ngoài bốn mươi từ từ đi ra, nhìn thấy bà Trạng bỗng
tươi cười bước mau về phía cửa:
- Bất ngờ thật! Cơn gió nào đưa bà đến đây. Tôi không ngờ có sự
ngạc nhiên thú vị thế này!
Bà Trạng đưa tay ra bắt, giới thiệu Lệ. Jacquet nh ìn từ mẹ đến con
gái rồi nói:
- Bà có cô con gái lớn đến thế này rồi. Cô ta giống bà lắm, và cũng
đẹp như bà. Tôi tưởng là hai chị em mới phải. Xin mời vào nhà.
- Tôi rất hân hạnh được đón tiếp hai người đẹp trong một hoàn cảnh
như vầy. Chiến tranh! Thật là một điều ghê tởm!
Jacquet nheo lại một bên mắt, cười hỏi bà Trạng:

- Xứ sở bà đang có chiến tranh chống nước Pháp. Nhưng bà không
chống tôi chứ?
- Chống anh? Để tôi còn xem đã.
- Tôi bao giờ cũng sợ các bà thù nghịch, nhất là đối với những người
đẹp và thông minh như người bạn cũ của tôi đây. Nào, các bà dùng
gì? May ra tôi còn giữ một ít rượu để đãi khách. Ấy, tôi mừng gặp lại
bạn cũ mà suýt quên là đang còn một chai sâm banh cất kỹ. Tôi phải
mở ra để khao cho cuộc tái ngộ bất ngờ này.
Không đợi ý kiến khách, Jacquet vui vẻ đi v ào trong, rồi trở ra với
một chai rượu sâm banh lớn cùng ba cái ly pha lê. Ch ủ nhân trịnh
trọng mở rượu rót mời, ba người cùng chạm cốc.
Jacquet nói qua về mình, bị Nhật bắt hôm đảo chánh đang lúc làm
công sứ ở Bắc Ninh, được thả về sau ngày Đồng Minh thắng trận, và
hiện chưa làm gì, còn đợi tình thế yên đã. Y nhìn bà Trạng, rót rượu
châm vào ly khách, hạ giọng:
- Tôi vẫn luôn luôn một mình. Từ độ quen biết bà ở Bạc Liêu cho đến
nay.
Bà Trạng hỏi:
- Sao anh không lấy vợ? Anh còn trẻ kia mà?
- Chính tôi cũng vẫn tự hỏi: sao mình không lấy vợ? Và có lẽ vì cứ
hỏi như thế mà mãi không có vợ, nên đành mang tiếng là vieux
garçon(1). Thú thật là tôi vẫn chưa quên sự thất bại độ nào, định lập

gia đình mà không xong.
Nghe nhắc lại chuyện cũ, bà Trạng nhìn Jacquet buồn bã nói:
- Anh nhiều tình cảm quá và hay mơ mộng… thói cũ vẫn không
chừa!
- Bà bảo không mơ mộng trong lúc này thì cũng đến điên đầu trước

thực tế đang diễn ra chung quanh. Tôi rất yêu xứ này, trong khi tôi là
người Pháp… tôi không chịu đ ược việc đôi bên bắn giết nhau… thật
là điên!
Lệ mỉm cười ngắt lời:
- Ông thuộc phái chủ trương hoà bình?
- Không, tôi không ưa chính tr ị, không ở trong đảng phái n ào cả. Tôi
ghét chiến tranh… con người sinh ra có phải để oán th ù, giết nhau
đâu! Không! Muốn bảo tôi thế nào cũng được, tôi chỉ muốn thái bình,
yêu thương. Nhược điểm của tôi là vậy, bà bạn cũ của tôi có công
nhận là đúng không?
Bà Trạng thấy Jacquet xoay câu chuyện chung quanh t ình cảm trước
mặt con gái mình, đâm ra hơi ngượng.
Tiếng trọng pháo nổ dồn dập theo những tr àng đại liên vẳng dội đến
lôi cuốn cả ba người trở về thực tại. Jacquet l ên tiếng phá tan im lặng
nặng nề:
- Xin lỗi, tôi mải vui mừng gặp lại bạn cũ m à quên hỏi thăm tin tức
ông nhà hiện giờ ra sao?
Bà Trạng đáp:
- Nhà tôi hiện còn tản cư ở Hà Đông.
- Thế bà và cô đây về từ bao giờ?
- Vừa mới hôm nay.
Jacquet có vẻ ân hận thật tình:
- Rõ tôi thật là ngốc? Thế mà nãy giờ tôi cứ nói những câu chuyện
đâu đâu. Một ngàn lần xin lỗi bà và cô. Tôi đi xa rời thực tế quá. Tôi
xin sẵn sàng hết lòng, bà và cô cần điều gì cứ bảo.
Bà Trạng nói:
- Chúng tôi mới tản cư về, thấy nhà cửa bị cướp phá, ở giữa một dãy

biệt thự vắng vẻ đường Gambetta, trong khu vực Tây, liệu có đ ược
an ninh không?
- Nhà bà ở trong khu vực Táy như thế tương đối là yên ổn đấy.
Nhưng để tôi nói nhờ quân cảnh bảo vệ cho b à mới được. Còn vấn
đề ăn uống ra sao?
- Tôi có tích trữ một số lương thực trước hôm chạy đi, song cũng bị
lấy mất gần hết. Kể cũng h ơi phiền.
- Không sao cả. Tôi xoay xở cho. Nhà bà có mấy người tất cả?
- Tôi, con gái tôi và một U già.
- Được rồi. Tôi có một người bạn ở sở tiếp tế, sẽ cho xe chở l ương
thực đầy đủ đến nhà. Cho tôi địa chỉ số nhà đi. Bà và cô có thể yên
trí. Còn cần gì nữa, cứ cho tôi được biết. Đây là bổn phận của tôi, bà
đừng ngại gì cả.
Sự sốt sắng của Jacquet đối với b à Trạng và Lệ trong mấy ngày đầu
trở về Hà Nội đã mở đường cho sự thân tình giữa đôi bạn cũ.
Sống bên lửa đạn những ngày cuối chiến tranh ở Thủ đô, b à Trạng
đã trải qua nhiều giờ phút ngất ngây, bốc lửa với ng ười tình cũ Lệ
đâm ra khao khát cuộc sống nồng nàn, đắm đuối của mẹ, và tâm hồn
cùng xác thịt nóng bỏng của nàng mơ ước gặp lại các bạn trai ngày
xưa.
Trong khi bà Trạng nhờ sự giới thiệu của vi ên cựu công sứ để giao
thiệp các nhân vật thuộc phủ uỷ vi ên Cộng hoà Pháp, chiều chiều Lệ
một mình phất phơ bên bờ hồ Hoàn Kiếm, phía hồ Tây yên ổn.
Tiếng súng còn nổ lẻ tẻ khu vực phố khách v à chợ Đồng Xuân vẳng
lại mặt hồ bình lặng làm rung rinh bóng Tháp Rùa in xu ống Hồ
Gươm.
Một hôm, đến Nhà Chung thăm Diệm ra về đến đầu phố ng õ Huyện,

Lệ gặp hoạ sĩ Phạm, bạn học cũ, đ ã từng hoá trang cho Lệ thời kỳ
nàng múa ở Nhà hát lớn Hà Nội. Qua những lời hỏi han, hoạ sĩ
Phạm mời nàng đến chơi ở xưởng hoạ giữa phố Hàng Gai ngoài
vòng tàn phá của lửa đạn. Lệ vui vẻ nhận lời ngay.
Nghe Lệ mới trở về Thành và đang rảnh rang, muốn làm việc để khỏi
buồn chán vẩn vơ, hoạ sĩ Phạm nói:
- Tôi dành cho Lệ một sự bất ngờ lý thú, hợp với bản tính ưa hoạt
động của Lệ.
Lệ tò mò hỏi, Phạm cười không trả lời, đưa nàng đi qua mấy ngả
đường vắng tanh. Đến trước một phố nhỏ bên gốc cây bồ đề, ngày
trước là ngôi am thờ cúng, Phạm lặng lẽ dắt Lệ đi v ào tuốt trong sâu,
chui qua lỗ hổng đục ở vách tường, qua một nhà nữa, rồi ngừng lại:
- Đến nơi rồi!
Phạm bật diêm đốt một ngọn nến cắm lên miệng chai rượu đặt trên
bàn. Trong ánh sáng chập chờn, Lệ nhìn thấy các bức tranh sơn
màu treo, dựng kín chung quanh, rồi nh ìn đến nét mặt Phạm bỗng
nhiên trở nên rắn rỏi lạ thường. Lệ chưa kịp ngạc nhiên thì nghe bạn
nói:
- Tôi nhờ Lệ đến đây để nhờ Lệ một việc hệ trọng. Tôi nghĩ rằng Lệ
là bạn cũ, Lệ là người có nhiều tình cảm không thể nào làm ngơ
trước những sự đau khổ của kẻ khác, n ên đã không ngại ngùng đưa
Lệ vào nơi bí mật này. Lệ theo tôi qua đây sẽ rõ.
Phạm cầm cổ chai cắm nến lên, một tay nhấc bức tranh vải chắn
ngang mở ra một lối chui vào căn phố bên cạnh. Lệ ngạc nhiên, rờn
rợn ngoan ngoãn đi theo. Phạm đưa nàng đến một gian phòng rộng,
có ánh sáng lờ mờ qua mấy lỗ nhỏ trên vách.
Trên nền nhà, hình dáng những người đang nằm im như xác chết.

Tiếng thở mệt nhọc, tiếng r ên rỉ nho nhỏ đưa đến tai Lệ, và mắt nàng
đã quen với bóng tối, nhận ra những con ng ười bị thương, băng bó
sơ sài. Tiếng nói của Phạm nổi lên trong khung cảnh dị thường mà
Lệ không hề ngờ đến:
- Các anh, các chị nằm đây, trong số này cũng có bạn của Lệ như tôi.
Tất cả đều chiến đấu mà bị thương. Chúng tôi thiếu thuốc men, băng
bó. Có một số đã chết. Chúng tôi phải cực nhọc mới đ ưa họ luồn qua
các phố đến đây. Lệ giúp cho một tay để săn sóc, cứu chữa anh , chị
em.
Lòng thương người của Lệ xúc động mạnh, song n àng thấy mình bất
lực trước cảnh đau thương ghê gớm kia nên chỉ biết lắc đầu:
- Tôi có quen công việc cứu thương đâu!
Phạm van nài:
- Lệ có thể về xoay cho chúng tôi ít thuốc men cần thiết, loại trụ s inh,
có thể cứu được những vết thương chưa đến nỗi tuyệt vọng.
Thấy Lệ im lặng, Phạm nói luôn:
- Tôi không tin rằng Lệ có thể làm ngơ trước những anh, chị em đang
như thế kia. Tôi là hoạ sĩ mà lúc này cũng phải vứt bút vẽ đi để săn
sóc cho họ.
Phạm cúi xuống hỏi han, rót nước cho vài người rồi cầm đèn đưa Lệ
trở về phòng vẽ. Chàng rót một ly rượu mời, Lệ không uống.
Chàng đưa lên nốc một hơi rồi nói:
- Có mấy két Rhum đưa đến đây, tôi vừa dùng để rửa vết thương cho
anh em, vừa lấy uống cho ấm bụng.
Đoạn Phạm kể cho Lệ hay rằng những ng ười bị thương kia là anh,
chị em ở các phố Hà Nội ở lại chiến đấu từ đêm nổ súng. Họ thay
phiên nhau cầm cự, luồn qua các phố đục thủng vách t ường, và mặc

dầu thiếu võ khí, yếu thế, không một ai muốn rời bỏ th ành phố thân
yêu, để cho lọt vào tay quân địch.
Lệ thắc mắc hỏi:
- Các anh tin tưởng những gì mà chiến đấu trong tuyệt vọng nh ư thế
Định chết cho ai?
- Chúng tôi không tính toán, ch ỉ biết rằng mình là trai Hà Nội, yêu
thương Hà Nội, phải giữ Hà Nội đến cùng, thế thôi! Còn định chết
cho ai, như Lệ vừa nói, thật ra tôi cũng nh ư những anh, chị em đang
chiến đấu, thật tình cũng không nghĩ đến. Chúng tôi không muốn mất
Hà Nội vào tay người khác. Đó không phải là một sự tự vệ chính
đáng sao?
Lệ suy nghĩ rồi thong thả nói:
- Anh lý tưởng quá, mơ mộng quá.
Phạm mỉm cười:
- Ít ra con người còn có một lý tưởng để sống, để mơ mộng còn hơn
sống mà không biết mình ra sao nữa, phải không Lệ?
Câu nói của người bạn cũ hoạ sĩ lởn vởn trong đầu óc Lệ tr ên đường
về nhà. Những lời dặn dò thuốc men của Phạm biến mất khi nàng
thấy một chiếc xe chở lính mũ đỏ mang súng chạy vụt ngang đại lộ
trước nhà.
Nàng sực nghĩ đến các cuộc hãm hiếp của lính Tây do U già nghe
ngóng kể lại từ sau khi quân Pháp phá vỡ v òng vây, tràn vào các khu
người Việt, bắn giết, đốt nhà, cưỡng bức đàn bà, con gái mà chúng
vồ bắt được.
Hình ảnh người lính Lê dương mình đầy lông lá, chỉ mặc mỗi một
chiếc xì líp, tay cầm súng tiểu liên như những con thú dữ sổng
chuồng hơi thở sặc nồng mùi rượu, lăn xả vào các khu phố có người

Việt đi lùng đàn bà, con gái… L ệ rùng mình. Tiếp đến là hình ảnh của
các nam, nữ thanh niên bị thương nằm rên rỉ trong căn phố tối tăm
dưới ánh nến chập chờn ở trong tay ng ười bạn hoạ sĩ. Lệ nằm trằn
trọc, bị những hình bóng tối đen ám ảnh, ngồi lên đốt ngọn nến đầu
giường, viết vào tập nhật ký mới bắt đầu từ hôm trở về Th ành.
Bất giác nàng nhớ đến những lời của bà Trạng thốt ra khi đặt chân
trở lại Hà Nội.
-

Chiến tranh bẩn thỉu!

Chương 8
Bắt đầu cuộc phưu lưu
Tiếng súng nổ dồn dập trong trận đá nh chống giữ cứ điểm cuối
cùng của trung đoàn Thủ đô giữa lòng thành phố vang dội đến tai Lệ
đang một mình trằn trọc ở biệt thự đại lộ Gambetta. N àng nhớ đến
những lời thành khẩn của hoạ sĩ Phạm mà thấy lòng vấn vương mặc
cảm phạm tội.
Giữa Lệ và các nam nữ bị thương đang ở trong tình trạng tuyệt vọng,
thiếu thuốc men, thông cảm n ào khiến nàng thấy có một bổn phận
phải ra sức giúp đỡ. Họ chiến đấu cho những g ì, xả thân hy sinh vì
đâu. Lệ thấy không quan hệ đến m ình. Tại sao lại còn phải thắc
mắc?
Họ đứng về hàng ngũ đối phương, phe đã giết hại người trong gia
đình Lệ, đã bắt bớ làm nhục nhã nàng. Lệ không tố cáo, chỉ điểm cho

Pháp quét sạch họ đi, thế là tốt rồi. Còn nàng cứu trợ cho họ nữa thì
thật phi lý? Nhưng tại sao hoạ sĩ Phạm tin cậy ở n àng, đưa nàng đến
tận hang ổ, và còn hy vọng Lệ nghe theo nữa? D ù là bạn cũ, nhưng
làm sao chàng nghệ sĩ kia lại có thể tin Lệ đến thế? Tin ng ười ở
trong một tình trạng xã hội rối ren, giữa lúc thành phố có chiến tranh,
mà đôi bên đối địch đang tìm đủ mọi cách để triệt hạ kẻ thủ? Phạm
không sợ Lệ có thể là kẻ dọ thám của Pháp, nhận lời hợp tác để tr à
trộn vào hàng ngũ kháng chiến mà phá hoại chăng?
Bao nhiêu câu hỏi, Lệ đem ra phân tích nh ưng vẫn không biết thế
nào là đúng.
Hôm sau, Lệ tìm đến địa điểm của Phạm. B ước vào căn phố nhỏ sâu
lòng, nàng chui qua hai vách t ường đục thủng, đẩy một tấm tranh
chắn lối vào đến phòng hoạ. Lệ đằng hắng lên tiếng, không nghe
thấy gì, vơ lấy ngọn diêm đốt sáng ngọn nến: Nàng đặt lên bàn gói
bông và mấy ống thuốc viên trụ sinh lấy ở nhà bà Trạng, đi lại trong
căn phòng âm thầm, bóng mình chập chờn trên những hình ảnh treo
quanh tường. Lệ có cảm tưởng như mình đang sống trong một
không khí tiểu thuyết quái đản giữa khung cảnh dị th ường này.
Vài tiếng nổ ầm ì của trọng pháo văng vẳng lại, n hắc nhở Lệ trở về
thực tại ác liệt của chung quanh. Bỗng một tiếng c ười trong trẻo, tiếp
theo tiếng nói của đàn ông rồi Lệ nhìn thấy một bức tranh dựng b ên
tường động đậy từ từ đẩy qua một b ên, hoạ sĩ Phạm chui ra với một
thiếu nữ đi sau.
- Lệ, tôi tin thế nào Lệ cũng đến mà, cô Hạnh phục tôi chưa?
Hoạ sĩ Phạm chưa kịp giới thiệu Lệ đã nhận ra thiếu nữ súng sính
trong chiếc áo vá rơi nhà binh, là bạn học có tiếng là tinh nghịch nhất
và múa hay nhất của bà vũ sư Parmentier. Cô gái cởi súng các-bin ở

vai đặt lên bàn, rồi ôm chầm lấy Lệ, mừng rỡ:
- Trời ơi, Lệ! Mình tưởng "cậu" sống sung sướng quá mà không ra
khỏi được "lầu son gác tía" kia chứ!
Lệ không khỏi cảm động trong sự gặp gỡ bất ngờ, nh ìn thẳng mặt
bạn:
- Tiểu thư Hạnh bỏ múa để vác súng từ bao giờ thế ?
- Từ đêm nổ súng ở Hà Nội đấy. Lệ theo bọn mình cho vui nhé?
Lệ ậm ừ đáp:
- Mình có biết bắn súng như Hạnh đâu.
- Cứ nhắm cho đúng đầu th ù rồi bấm cò súng nổ là biết bắn rồi. Học
bắn không khó bằng học múa đâu, Lệ ạ. Tối qua nghe anh Phạm gặp
Lệ, mình vui quá, cả đêm cứ nghĩ tới Lệ, chỉ sợ Lệ không trở lại th ì
mình buồn ghê lắm. Bây giờ có Lệ đây, mình bắt cóc Lệ đi luôn, để
thành lập một trung đội tiểu thư thủ đô đánh Pháp mới được.
Trước sự ríu rít của người bạn cũ chân thành, Lệ đâm ra lúng túng,
song bình tĩnh lại ngay, thẳng thắn trả lời:
- Lệ không thể như các anh chị được.
Hạnh có vẻ ngạc nhiên:
- Sao lại không thể được? Lệ không phải là người Hà Nội ư? Có mấy
cô bạn cũng tiểu thư khuê các như Lệ ấy, bây giờ hăng ra phết! Hay
là… thôi mình hiểu rồi. Lệ bị đức lang quân xỏ mũi buộc ở xó bếp
chứ gì?
Lệ cười gượng không muốn nói cho bạn r õ tâm trạng và hoàn cảnh
cách biệt của mình, trả lời cho qua chuyện.
- Hạnh đoán đúng đấy. Lệ có c òn độc thân để tự do bay nhảy nh ư
Hạnh đâu!
Hoạ sĩ Phạm không nói cho Hạnh hay việc Lệ mới trở về th ành, và

cũng không mong gì lôi cuốn được Lệ theo nên nói chen vào:
- Mỗi người một hoàn cảnh. Giúp cho kháng chiến l à được rồi, miễn
Lệ có lòng thôi, chứ cô Hạnh muốn cho ai cũng vác súng nh ư cô!
Hạnh ngắt lời:
- Thôi đi anh! Hạnh đang "địch vận" Lệ m à anh nói thế thì hỏng kế
hoạch mất rồi.
Qua tiếng cười, Lệ nói:
- Tôi chỉ lấy được có một ít thuốc ở nhà mang biếu anh Phạm đây
thôi. Không biết mua ở đâu lúc này, cũng không biết xoay đâu cho
có.
- Cám ơn Lệ nhiều lắm. Bây giờ cũng không dám làm phiền Lệ nữa,
vì bọn này không còn ở đây lâu.
Hạnh tiếp lời đề nghị:
- Lệ có thể ở lại với bọn này vài giờ nữa để chia tay nhau không?
Lệ chưa biết trả lời ra sao thì Phạm hỏi:
- Lệ không nhận lời cũng không đ ược đâu, vì Hạnh đã lên tiếng mời
rồi, Lệ hãy ở lại đây chờ bọn này đi rồi về…
Thấy Lệ có vẻ ngẩn ngơ, Hạnh cất tiếng cười nói:
- Anh Phạm muốn chọc Lệ đấy. Anh ấy tếu lắm, bịa chuyện xin thuốc
men để thử xem Lệ thế nào đấy thôi. Anh lại muốn đóng kịch với Lệ
nữa, méo mó nghề nghiệp m à. Chẳng là anh Phạm phụ trách về văn
nghệ, muốn có Lệ theo để múa. Nh ưng gặp Lệ rồi, mình biết Lệ
không đi được. Chúng mình đành chia tay.
Hạnh cầm lấy súng, một tay nắm tay Lệ, nh ìn thẳng vào mặt bạn:
- Không biết bao giờ chúng mình gặp lại nhau đây! Thôi Lệ về nhé!
- Hạnh đi nhé!
Phạm nói:

- Để tôi đưa Lệ trở ra ngoài. Tôi còn phải từ giã đường phố Hà Nội
nữa chứ.
Lệ lặng lẽ ra về, không ngờ rằng n àng vừa từ giã hai người bạn,
trong đêm ấy, trung đoàn Thủ đô rút khỏi thành phố, chấm dứt cuộc
chiến sau sáu mươi ngày đêm cầm cự giữa lòng Hà Nội.
***
Tiếng súng, lựu đạn nổ ầm ì một hồi về phía khu chợ Đồng Xuân,
tiếp theo là những tiếng đại bác rung chuyển cả th ành phố, rồi im
lặng bao trùm. Trong im lặng nghe rõ tiếng hơi thở, Lệ nằm yên trên
giường, lòng nghĩ vẩn vơ sau cuộc gặp gỡ ban chiều.
Tâm trí nàng đang bấn loạn thì nghe có tiếng chân của bà Trạng đến
gần.
- Con chưa ngủ à?
Nàng vờ nhắm mắt không trả lời, lắng nghe tiếng nói chuyện r ì rầm ở
phòng khách giữa mẹ và viên công sứ Pháp.
Từ hôm trở về Thành, bà Trạng nhiều hôm vắng nhà, ở lại với người
tình cũ và thỉnh thoảng Jacquet đến chơi, ngủ lại luôn, vì ngồi nói
chuyện quá giờ giới nghiêm.
Có đêm, trong đêm khuya v ắng, giữa những tiếng súng nổ vẳng lại
Lệ nghe cả những tiếng vẳng lại ở phòng ngủ bà Trạng, nàng lăn lộn
không ngủ được. Có lúc nàng muốn kêu thét lên vì ngực nặng thở,
nghĩ đến cảnh diễn ra chỉ cách n àng một bức tường và những hình
ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức của Lệ chợt nổi dậy. Lệ lại trải qua một
cuộc khủng hoảng tình dục giữa thành phố nặng nề không khí chiến
tranh.
Sau hôm trung đoàn Th ủ đô rút khỏi Hà Nội, viên cựu công sứ
Jacquet được tin Pháp cho hay vội đến báo cho b à Trạng và Lệ biết

để nhắn chồng trở về.
Bà Trạng có vẻ như tiếc rẻ những ngày vừa qua trong khi bảo người
U già vào Hà Đông nhắn ông Trần và con rể vào Hà Nội, rồi bà nói
với Lệ:
- Mẹ có nhờ ông Jacquet giới thiệu ba với mấy nhân vật cao cấp
trong uỷ viên Cộng hoà Pháp. Chắc chắn thế nào ba về, họ cũng mời
tiếp xúc.
Bà Trạng im lặng nhìn con gái hồi lâu, rồi nói tiếp:
- Mẹ thấy rằng chồng con có thể nhờ ở con sự khôn khéo m à làm
nên việc lớn, bên cạnh anh Thượng con đang có nhiều hy vọng ra
chấp chính. Trái với tục lệ hủ lậu ng ày xưa để lại, người đàn bà ngày
này không nên ở xó bếp, phải ra xã hội hoạt động. Mẹ tin con cũng
không thể sống theo thói thường phụ nữ mình, mà biết nắm lấy cơ
hội lập nên sự nghiệp vẻ vang cho mình, cho chồng.
Những lời tâm sự có tính cách giáo hoá của b à Trạng đáp ứng với
hoài vọng của Lệ và không ngờ có một ảnh hưởng quyết định trong
đời nàng về sau.
Lệ sống trong một không khí hỗn độn giữa một th ành phố tràn ngập
những dân buôn lậu hàng hoá, đầu cơ chính trị, trung gian đủ mọi
thứ. Người ta đua nhau ăn chơi, lăn xả vào cuộc sống vật chất, xa
hoa sau những tháng ngày thiếu thốn, nguy hiểm cạnh những chết
chóc đang tiếp diễn ở chung quanh c òn ngập tràn lửa đạn. Dư âm
cuộc kháng chiến và mặt trận bên ngoài thành phố vang dội về như
thúc giục người thị dân hối hả tận hưởng cuộc sống trước những
ngày mai bấp bênh.
Hà Nội trở nên một thành phố xả hơi cho binh sĩ của đạo quân viễn
chinh từ các mặt trận đổ về nghỉ ng ơi. Quán rượu, tiệm nhảy, hộp

đêm mọc lên khắp nơi, tăng theo quân số. Số gái điếm cũng tràn
ngập Thủ đô theo nhu cầu gia tăng của quân đội Li ên hiệp Pháp.
Tiền từ các ngân hàng tuôn ra, tương ứng với số người đầu quân và
máu đổ ở chiến trường. Người Pháp cố tô vẽ cho một th ành phố có
một bộ mặt phồn thịnh, xa hoa giả tạo để lôi cuốn những ng ười ở
bên ngoài về với cuộc sống bơ sữa, đầy đủ vật chất, trái ng ược với
cảnh thiếu thốn ở hậu ph ương.
Đồng thời, những danh từ tự do, độc lập đ ược thổi phồng lên, khoác
cho công cuộc tái chiếm thuộc địa một h ình thức cám dỗ, mệnh danh
là quốc gia, với những nhân vật b ù nhìn do Pháp đặt để giựt dây.
Giữa khung cảnh hỗn độn ấy, bà Trạng mãi lo theo đuổi cái ghế nghị
sĩ Liên hiệp Pháp tương lai và bận rộn theo các buổi tiệc t ùng; khiêu
vũ, chỉ mong Bảo Đại trở về ngôi ho àng đế để thực hiện giấc mộng
bấy lâu ôm ấp.
Ông Trần mở lại văn phòng luật sư, song cũng bỏ cả thì giờ lo chạy
vận động để trở lại chính tr ường.
Lệ mải lo theo đúng thời trang các kiểu quần áo, phấn son, n ước
hoa, uốn tóc, mặc chồng vùi đầu bên đống sách. Về phần Nhu từ
hôm người anh cựu Thượng thư vào Sài Gòn, ngày đêm mải miết
nghiên cứu sách chính trị và giải buồn bằng cách lui tới tiệm hút phố
Mã Mây, trong khi chờ tin của Diệm tổ chức nội các.
Mùa thu đã chớm về Hà Nội. Một tối Lệ cùng chồng đi xem chiếu
bóng về, thấy người khách lạ đang ngồi đợi ở nh à. Nhu đọc bức thư
của khách trao tay, mới biết đây l à một linh mục từ Sài Gòn ra, mang
những tin tức của Diệm.
Người tu hành trẻ tuổi tự giới thiệu rồi nói:
- Cụ Ngô nhờ tôi nói lại cho ông hay cụ đ ã gặp đức Tổng Giám mục

Spellman, và được sự hứa hẹn ủng hộ của Công giáo Mỹ, c ùng như
của Pháp và Vatican. Theo lời cụ, chiến tranh Việt - Pháp hiện thời
đang chuyển thành cuộc tranh chấp ảnh hưởng giữa Nga và Mỹ tại
Đông Nam Á. Mỹ sẵn sàng ủng hộ nền độc lập của Việt Nam, với
một chính phủ quốc gia không chịu ảnh h ưởng của cộng sản. Cụ
Ngô có được tin mới nhất, vị đại sứ Mỹ ở Pháp, ông Bullitt nhân vật
có ảnh hưởng lớn của Đảng Cộng ho à Mỹ, có ghé Hồng Kông gặp
đức Bảo Đại và xác nhận ý định của Mỹ tán thành ngài trở về nước
chấp chính.
Linh mục ngừng một lúc, tỏ ra tin t ưởng:
- Theo các giới trong Nam, thế nào cụ Ngô cũng được mời ra lập nội
các. Vừa rồi đức Bảo Đại có mời những đại diện các đảng phái sang
Hồng Kông, cho ngài biết rõ về tình hình nước nhà, hầu tìm phương
kế đem lại hoà bình, có 24 đại biểu sang đó. Ở Nam có các ông
Nguyễn Văn Sâm, người của Mặt trận Liên hiệp quốc gia, Nguyễn
Văn Tâm, Mặt trận Nam Kỳ quốc, Trần Quang Vinh, T ư lệnh giáo
phái Cao Đài, Nguyễn Phan Long, chính khách… Ở Trung có các
ông Trần Văn Lý, Chủ tịch Uỷ ban H ành chính Huế, Trần Thanh Đạt
Chủ Tịch quốc gia Liên hiệp, Cao Văn Chiếu, đại diện trí thức Trung
Kỳ, Trần Văn Tuyên, đại diện phong trào dân chúng… Các lãnh t ụ
lưu vong ở Tàu, Nguyễn Hải Thần, anh em Nguyễn T ường Tam…
cũng tề tựu đông đủ về Hồng Kông: Cụ Ngô không đi, bảo l à đợi đức
Bảo Đại mời thẳng cụ mới qua. Cụ c òn nhắn ông bà nên thu xếp để
vào Nam, ở Sài Gòn hoặc Đà Lạt cho thuận tiện công việc sắp tới
đây ông bà có nhắn gì, ngày mai tôi trở lại; sáng mất tôi sẽ trở vô S ài
Gòn. Sau khi tiễn linh mục đưa tin ra về Nhu quay vào vặn radio lên,
nghe tin đài Con Nhạn của quân đội viễn chinh Pháp loan báo các sự

thắng lợi trong cuộc hành quân đại qui mô vừa diễn ra mấy ng ày nay
ở vùng Trung du và Việt Bắc mười tiểu đoàn bộ binh, ba đoàn thiết
giáp, cùng đại bộ phận nhảy dù đã tung ra ở miền thượng du Bắc
Việt, định bất ngờ vồ lấy các nhân vật và cơ sở của chính phủ Việt
Minh, tiêu diệt quân đội chính qui và các căn cứ tiếp tế, chiếm đóng
vùng biên giới Quảng Tây, từ Lạng S ơn đến Cao Bằng để cắt đường
tiếp viện chiến cụ từ Trung Hoa sang. Quân nhảy d ù thả xuống Bắc
Cạn định đánh cú bất thình lình, nhưng ông Hồ Chính Minh và các
yếu nhân quan trọng Việt Minh đ ã đi khỏi nơi đây hôm trước.
Sau những tin tức thắng lợi của Bộ tham m ưu từ Sài Gòn loan ra,
cho rằng toàn bộ cơ cấu chỉ huy của đối phương bị tan vỡ, đài Con
Nhạn nhấn mạnh rằng mục đích cuộc hành quân lớn lao này là đánh

một đòn quyết liệt vào uy thế Việt Minh, đồng thời dọn đ ường cho
cựu hoàng Bảo Đại trở về nước đầu xuân 1948. Tiếp theo, một lời
tuyên bố của một nhân vật cao cấp Pháp ở S ài Gòn trả lời cuộc
phỏng vấn của thông tấn viên hãng Reuter vang lên:
"Những cuộc hành quân đang diễn ra có mục đích mở đường cho
cuộc thương thuyết với Bảo Đại được dễ dàng. Hồ Chí Minh dồn vào
cảnh bị bao vây, phải thoát thân để bảo to àn tánh mạng. Nhà cầm
quyền Pháp chắc hẳn sẽ chấp thuậ n lời yêu cầu của Bảo Đại về sự
thống nhất và độc lập Việt Nam… Chúng tôi hy vọng chắc chắn rằng
những tầng lớp dân chúng khốn khổ bấy lâu, sớm tập hợp lại chung
quanh một tân chính phủ quốc gia đặt d ưới quyền Hoàng đế Bảo
Đại"
Lệ đặt tờ báo xuống bàn, ngước mắt hỏi chồng:
- Người của giải pháp thứ ba Pháp đ ưa ra là ai, anh có biết không?
- Nguyễn Văn Xuân, trung tướng Pháp. Ba biết rõ về ông này và hình

như mẹ cũng có giao thiệp với phe t ướng Xuân nữa. Có lẽ Pháp đ ưa
ra thí nghiệm lá bài này, do ảnh hưởng của Đảng xã hội SFIO. Để hỏi
lại ba thì rõ về Nguyễn Văn Xuân như thế nào.
Nhu vừa dứt lời, ông Trần trong bộ dạ phục chỉnh tề, sắc mặt hồng
đỏ vì rượu, cùng với bà vợ lộng lẫy bước vào.
- Ba, mẹ vừa đi dự tiệc ở Phủ Cộng ho à về, ghé cho các con hay tin
ba sắp đi Sài Gòn đây.
Bà Trạng tiếp theo lời chồng:
- Người ta mời ba con tham dự v ào chính phủ do ông Nguyễn Văn
Xuân làm Thủ tướng.
Nhu thắc mắc hỏi:
- Ông Xuân trực tiếp mời ba?
- Không. Một nhân vật ở phủ Cao uỷ giới thiệu ba v ào Sài Gòn.
- Ba có rõ chủ trương của ông Xuân thế nào chưa?
Ông Trần Văn Chương dụi điếu thuốc xì gà hút dở, thong thả:
- Nghe nói tướng Xuân định thành lập một liên bang Việt Nam, liên
hiệp các nhân vật lãnh đạo ba kỳ; Hồ Chí Minh ở Bắc, Bảo Đại ở
Trung, và ở Nam là Nguyễn Văn Xuân.
Nhu mỉm cười nghi hoặc:
- Ông ta có nhiều ảo tưởng quá nhỉ? Ba có biết r õ ông Xuân không?
Ông Trần đáp:
- Theo lời mấy người Pháp có thẩm quyền cho biết, từ ng ày ông Lê
Văn Hoạch lên làm Thủ tướng chính phủ Nam Kỳ tự trị, ông Xuân
sang Paris. Ông ta hợp tác với một bà đầm lai, bà Radigue mở một
"khách thính Đông Dương, ti ếp xúc với các chính giới Pháp, đặc biệt
là các nhân vật trong Đảng Xã hội (SFIO) và tập đoàn phái tả Cộng
hoà (R.G.R). Các chính khách c ấp tiến và xã hội phái hữu trong

chính phủ Pháp thường lui tới xa lông bà Radigue, muốn đưa ra một
giải pháp ôn hoà, kiểu dân chủ tư sản, thành lập một chế độ Cộng
hoà Việt Nam, với lực lượng thứ ba, trong đó những địa vị chính sẽ
dành cho các phần tử gọi là "tiến bộ" chịu ảnh hưởng của SFIO,
đảng phản đối việc phục hồi chế độ quân chủ. Ông Nguyễn Văn
Xuân được Pháp chọn ra để thi h ành chính sách này có tham v ọng
đứng ra làm trung gian để hoà hợp giữa ông Hồ Chí Minh và ông
Bảo Đại cùng nước Pháp.
Nhu thắc mắc hỏi:
- Ông Xuân tính vừa làm trung gian, dàn xếp và trọng tài giữa cánh
tả cách mạng của ông Hồ Chí Minh v à cánh hữu bảo thủ Bảo Đại?
Ba liệu có kết quả không?
Ông Trần nghĩ ngợi rồi nói:
- Một người Pháp đã từng chiến đấu cạnh tướng Xuân hồi đại chiến
1914 - 1918, hiện là cố vấn của ông ta cho ba h ay, ông Xuân tin là
trong ba người hiện nay: Hồ Chí Minh, Bảo Đại v à ông ta, với thành
tích quá khứ và giao du rộng với chính phủ Pháp, ông l à người có hy
vọng nhiều nhất để đòi hỏi Pháp những yêu sách cần thiết mà Việt
Nam đang chờ đợi. Ông Xuân định tiếp xúc liền với ông Hồ Chí Minh
và ông Bảo Đại, và nhờ đến ba một phần trong công cuộc ngoại giao
này, qua sự trung gian của người bạn Pháp ở Cao uỷ. Ba tính đi S ài
Gòn để gặp ông Xuân rồi sau đó mới quyết định.
Bà Trạng bảo con rể:
- Mẹ cũng đi với ba. Anh có nhắn gì ông Diệm, mẹ chuyển lời cho.
- Dạ con cũng vừa gặp người mang tin của anh Thượng con ra ban
nãy.
Nhu kể lại cho ông bà Trần nghe những lời của Ngô Đ ình Diệm nhắc

qua vị linh mục liên lạc, rồi nói:
- Ba mẹ vào trong đó, đến nhà thờ Cha Tam ở Chợ Lớn, sẽ gặp anh
Thượng con tại đó. Anh Thượng con cũng sắp đi Hồng Kông để gặp
ông Bảo Đại. Ba mẹ gặp anh Th ượng con chắc sẽ biết thêm nhiều
chuyện nữa.
Lệ mải ngồi nghe chuyện, bắt đầu l ên tiếng:
- Ba mẹ đi Sài Gòn ra, có lẽ đến lượt chúng con sẽ vào trong ấy. Anh
Thượng nhắn nhà con vào.
Bà Trạng ngắt lời:
- Các con vào có việc cần?
- Dạ, anh Thượng con chắc thế nào cũng ra lập chính phủ, bảo cần
có nhà con ở gần để bàn tính công việc.
- Thế con phải cố gắng hoạt động nh ư mẹ đây nhé! Mẹ con mình
phải là những người phụ nữ Việt Nam đầu ti ên hoạt động chính trị
mới được. Mẹ nào con nấy, con có đồng ý không?
Bà Trạng cao hứng đưa tay ra, Lệ cũng đưa tay siết chặt lấy trước
cái nhìn vui vẻ của ông Trần và Nhu. Cả bốn người đều hứng khởi
trước những viễn ảnh chính trị đầy hứa hẹn cho hai gia đ ình Ngô Trần.
***

Chiếc máy bay bốn động cơ chuyển mình cất cánh từ từ rời khỏi
đường vòng sân bay rồi lao mình vào khoảng không. Lệ nhìn theo
cho đến lúc chiếc phi cơ chở ông bà Trần mất dạng về phía Nam,
mới bước ra khỏi phi trường Gia Lâm.
Ngồi trên xe trở về Hà Nội, qua cầu Doumer (1), Lệ thấy l òng rộn
ràng nghĩ đến tương lai:

- Đối với người đàn bà thông minh, nhan s ắc là một khí giới lợi hại để
chiến thắng, để tạo nên sự nghiệp. Trong lịch sử có nhiều phụ nữ
thành công rực rỡ, vì đã biết đem trí thông minh và nhan sắc ra để
làm việc. Như Tống Mỹ Linh chẳng hạn… T ưởng Giới Thạch cũng
nhờ bà vợ tài sắc đó mà đạt đến địa vị ngày nay.
Những lời lẽ của bà Trạng hôm nào còn vẳng bên tai Lệ, trong khi nói
đến vai trò của người đàn bà trong chính trường. Lệ hồi tường lại mà
thấy nao nức, phấn khởi. Tại sao n àng lại không bắt chước theo
gương mẹ mà hoạt động, bay nhảy để thực hiện những danh vọng,
địa vị vẫn mơ ước?
Nhu cũng như ông Trần là những người chồng nuông chiều vợ. Lệ
có thể khiến chồng theo ý nàng, chỉ còn chờ cơ hội tốt nữa thôi.
- Cơ hội, người ta phải tạo nên, hoạt động xoay xở cho nó đến với
mình, chớ không thể như kẻ nằm dưới gốc cây há miệng để chờ
sung rụng trong chuyện cổ tích nữa.
Câu nói ấy, cũng chính bà Trạng đã thốt ra với Lệ. Khi bà nói đến các
cuộc giao thiệp vận động chiếc ghế nghị sĩ Li ên hiệp Pháp.
Lệ nhớ lại, nàng đã nêu vấn đề tai tiếng và dư luận giới hạn người
đàn bà ở trong xã hội Việt Nam còn nặng thành kiến, lễ giáo, bà
Trạng đã cười nhạt bảo nàng:
- Nếu chỉ nghĩ đến dư luận và sợ tai tiếng thì không thể làm nên
được việc gì cả. Tại sao người đàn bà lại cứ mặc cảm rằng mình
không thể như đàn ông? Cần phải thành thật với mình là đủ, còn
những thành kiến lễ giáo của người đàn ông ích kỷ đặt ra để ràng
buộc hạ giá người đàn bà, ta phải vượt qua. Trong khi người đàn
ông ở xã hội này có được quyền năm thê bảy thiếp, ngang nhiên lấy
vợ lẽ nàng hầu, tại sao họ lên án người đàn bà có tình nhân và k ết

tội sự ngoại tình của vợ là một trọng tội ghê gớm? Tại sao chồng làm
được? Mà lại cấm đoán vợ? Đàn bà không phải là người như đàn
ông hay chăng? Không th ể chấp nhận những sự bất công, bất b ình
đẳng theo quan niệm cổ hủ đó.
Trong khi Lệ nhớ lại những lời nói của mẹ đe m ra áp dụng trong đời
sống, Nhu đang nằm bên bàn dèn ở phố Mã Mây với một người bạn
học cũ, đã chán chường hoạt động chính trị, vùi đầu vào khói thuốc
phiện để khuây khoả.
- Tôi nghĩ lúc này chỉ có hai cách: một là cầm súng đi bắn giết, hai l à
hút thuốc phiện. Chớ sống trong cái cảnh thối nát hỗn loạn n ày, bảo
làm gì hơn nữa!
Nhu nhận thấy tâm trạng ê chề của người bạn đã vùng vẫy khuấy
động một thời trong lớp ng ười cách mạng quốc gia m à dâm ra hoang
mang. Nhu cũng đã trở lại quen với tiệm hút từ sau khi v ề Hà Nội,
ban đầu chỉ xem là thú giải phiền của kẻ trí thức, rồi dần d à thành ra
nghiện lúc nào không hay. Song Nhu vẫn chỉ coi đó là một phương
tiện để giúp chàng làm việc về trí óc và làm thoả mãn những đòi hỏi
xác thịt của Lệ.
Trạng thái bất lực của Nhu khiến chàng phải luôn luôn nhờ đến sức
tăng cường của ma tuý và chẳng bao lâu Nhu trở thành người hút
nặng. Nhu vẫn giấu Lệ không cho biết m ình vẫn dùng á phiện, nên
khi gặp lại người bạn cũ cùng hoàn cảnh hút nặng và thấy bạn ở
trong một tình trạng khủng hoảng dữ dội, Nhu liền nghĩ đến việc cai.
Tối hôm ông bà Trần đi Sài Gòn, Nhu đem việc mình nghiện á phiện
nói cho Lệ hay và ngỏ luôn ý định cương quyết giải độc.
- Tôi thấy việc anh hút hay không cũng chẳng quan hệ g ì.
Nhu không chờ đợi ở Lệ một câu nói thản nhiên đến thế và càng bất

ngờ thêm khi nghe người vợ trẻ hỏi:
- Tại sao anh lại muốn bỏ?
Lý do Nhu bỗng dưng muốn giải độc cũng mơ hồ, sau khi gặp người
bạn đâm đầu vào thuốc phiện, xem đó là phương tiện để quên thực
tại chung quanh, khiến ch àng lúng túng không biết trả lời Lệ ra sao.
- Anh muốn bỏ vì anh không muốn hút nữa.
- Thế tại sao anh lại hút?
Nhu càng bối rối trước sự bình thản của vợ, có lẽ chẳng quan tâm g ì
đến tình trạng nghiện ngập của chồng, nếu không phải để cho Nhu
hoàn toàn tự do đắm mình vào chất ma tuý. Lệ đã nghĩ gì khi nói ra
một cách dửng dưng đến thế.
Trước vẻ thắc mắc, khó chịu của Nhu, Lệ ôn tồn nói:
- Em nói thế, vì em biết anh làm gì cũng suy nghĩ cẩn thận. Em
không cho mong anh sa ngã, nh ư quan niệm thông thường của
những người hút thuốc phiện, uống r ượu, trai gái… Người ta ai mà
không có nhược điểm! Cho nên em không quan trọng hoá việc anh
có hút hay không…
Nhu phân vân không hiểu rõ Lệ có tư tường phóng khoáng hay có
hậu ý gì khi nói với chồng như vậy? Nhất là những lời ấy thốt ra
trước một kẻ thứ ba, người bạn bất đắc chí của Nhu gặp ở phố M ã
Mây lúc chiều mà Nhu đã mời về nhà.
- Quan niệm của chị về việc hút thuốc phiện tôi thấy cũng giống nh ư
quan niệm của một người bạn tôi đối với việc ngoại t ình. Anh ta làm
giáo sư triết học, có lẽ vì thế nên có một thái độ phớt tỉnh trước cảnh
bà vợ đi chơi với tình nhân.
Lệ mỉm cười khó hiểu, tiếp lời người bạn họ Trần:
- Anh rõ khéo ví von. Th ế anh cho người đàn ông hút thuốc phiện

cũng giống như người đàn bà ngoại tình sao?
- Cũng tương tự như vậy. Nhưng đối tượng của người hút thuốc là
khói thuốc phiện mà thiên hạ gọi là "ả phù dung", còn đối tượng của
người đàn bà ngoại tình cụ thể hơn… Một đấng thuộc về tinh thần,
còn một đằng về vật chất.
Nhu không muốn câu chuyện đi xa hơn nữa, ngắt ngang:
- Thôi, tạm chấm dứt câu chuyện triết lý của anh đi để chúng ta trở
về với thực tại. Anh cũng vừa ở ngo ài kia về, anh nhận định tình thế
ra sao?
- Anh chị cho tôi là khinh bạc cũng được, song dưới mắt tôi thì trong
này hay ngoài kia, cả đôi bên đều khó thở cả. Chiến tranh hiện nay
chỉ là một canh bạc mà tay cái là các nước đàn anh đang tranh nhau
chia phần, còn Việt Nam chỉ là tốt đen, tốt đỏ để thí quân.
Nhu lắc đầu:
- Anh bi quan quá.
- Anh cho là có thể không bi quan được à? Anh thành thật chỉ cho tôi
một con đường sống thực sự, không dối trá, tôi xin sẵn s àng theo
anh, dù có phải hy sinh đến đâu chăng nữa.
Nhu im lặng suy nghĩ rồi thong thả nói:
- Lúc này tôi chưa trả lời anh được. Nhưng tôi tin rồi đây tôi sẽ giải
đáp được câu hỏi của anh.
***
Sự im lặng ở gian phòng khách trong khu nhà th ờ Cha Tam như tăng
thêm vì thái độ lặng lẽ của mấy anh em họ Ngô ngồi chung quanh
chiếc bàn tròn mặt đá trắng.
Chuông chiều vừa dứt tiếng ngân nga, lời cầu kinh cũng chấm dứt
theo dấu thánh giá, vị cựu Thượng thư Bộ lại kéo ghế lại gần người

anh Giám mục và người em út rồi bắt đầu nói:
- Tôi mời anh và chú Luyện để cho hay tôi vừa được điện văn của
ông Bảo Đại mời sang Hồng Kông tham khảo ý kiến. Ông Bảo Đại
mới hội kiến Cao uỷ Bollaert trên một chiến hạm Pháp tại vịnh Hạ
Long. Cuộc gặp gỡ này kéo dài trong hai hôm, ông B ảo Đại đã trở về
Hồng Kông và sắp sửa đi Genève nên muốn gặp tôi. Chắc cũng
không ngoài việc ngài định trở về nước và nhờ tôi đứng ra lập chính
phủ.
Giám mục Thục ngắt lời:
- Chú có rõ ông Bollaert bàn b ạc gì với Đức Bảo Đại chưa?
- Dạ chưa, nhưng theo tin tức tôi được biết thì thái độ của Pháp cũng
còn mập mờ lắm.
Luyện góp ý kiến:
- Một người Pháp quen em thuộc Đảng X ã hội, viết báo ở Sài Gòn
cho em hay là ông Bảo Đại hiện đang chịu ảnh h ưởng của dược sĩ
Phan Văn Giáo và bác s ĩ Trần Đình Quế, những phần tử thân Pháp
và Phủ Cao uỷ mới gởi thêm Cousseau, lão trùm m ật thám, chuyên
môn làm trung gian sang H ồng Kông để dọn đường cho cuộc gặp gỡ
tại vịnh Hạ Long. Nếu ông Bảo Đại nghe theo lời bọn tay chân Pháp
thì anh sang bên ấy cũng nên cẩn thận.
- Chú khỏi lo, tôi cương quyết đòi cho được Pháp nhìn nhận độc lập
thống nhất mới hợp tác.
Giám mục Thục nói:
- Phải, không nên vội mà hư đại sự sau này. Đức Tổng Giám mục
Spellman đã nói rõ là Mỹ sẵn sàng ủng hộ cho mình và trong tương
lai ảnh hưởng của họ nhất định sẽ lấn át cả Pháp. Lúc n ày nếu Pháp
không nhượng bộ và ông Bảo Đại có nghe theo họ th ì chẳng nên dại

gì mà ra.
Luyện phụ hoạ theo:
- Bảo Đại và đám tuỳ tùng hiện đang sống ở Hồng Kông bằng tiền trợ
cấp của Pháp có thể dễ bị mua chuộc. Pháp vẫn ch ơi trò đi nước đôi,
vừa tính chuyện thương thuyết với Bảo Đại, vừa liếc về phía ông Hồ.
Diệm ngắt lời cậu em út:
- Tình trạng mập mờ này không còn nữa vì phe Cộng hoà bình dân
cùng cánh hữu trong Chính phủ Pháp hiện thời đ ã dứt khoát thôi chủ
trương thương thuyết với Việt Minh. Cuộc chiến tranh ở xứ n ày đã
bước vào một giai đoạn mới, biến th ành một bộ phận của chiến tranh
lạnh giữa hai ý thức hệ tự do v à cộng sản. Như vậy, vấn đề chống
cộng trở nên yếu tố quyết dính, dù chưa giải quyết được vấn đề quốc
gia. Cho nên dù muốn hay không, trước áp lực của Mỹ, kế hoạch
Marshall, Pháp cũng không còn bắt tay Việt Minh được nữa.
Luyện tiếp lời anh:
- Tình thế biến chuyển ra thế, chúng ta cần phải chú trọng điều n ày:
cuộc thương thuyết giữa Pháp và phe quốc gia có thể là mầm mống
phát sinh cuộc nội chiến. Phải làm sao tránh tiếng đi đôi với Pháp
mới được dân chúng nghe theo, và chỉ có như vậy mới đối địch được
với Việt Minh, có hậu thuẫn mạnh của quần chúng vì họ có chính
nghĩa chống Pháp.
Cuộc bàn bạc giữa ba anh em họ Ngô đến chỗ gay go, ông b à Trần
đến, mang ý kiến của Nhu từ H à Nội nhắn vào cùng Diệm:
- Phải đòi Pháp thừa nhận Việt Nam độc lập v à thống nhất mới nên
hợp tác với Bảo Đại.
Hôm sau, Ngô Đình Diệm lên đường đi Hồng Kông gặp Bảo Đại.
Các chính khách Trần Văn Lý, Nguyễn Văn Xuân cũng đ ược cựu

hoàng mời đến nhượng địa của Anh để tham khảo ý kiến.
Trong cuộc tiếp xúc kéo dài một tuần lễ vào cuối năm 1948, Diệm
được Bảo Đại cho hay về cuộc hội kiến tại Hạ Long với Cao uỷ
Bollaert, nhận thấy Pháp đã không chịu thoả mãn những nguyện
vọng quốc gia, Diệm lên tiếng phản đối:
- Theo tuyên bố chung và bản ngoại đàm dùng làm nền tảng cho
cuộc thương thuyết nay mai mà Hoàng thượng đã ký tên vào đó thì
độc lập và thống nhất của quốc gia vẫn bị Pháp hạn chế. Tôi thấy
không thể chấp nhận được. Lúc này, chỉ có qui chế Dominion kiểu
Liên hiệp Anh mới có thể được các khuynh hướng quốc gia và quốc
dân ủng hộ. Hoàng thượng đòi Pháp phải nhượng bộ như vậy mới
nên trở về nước.
Lời lẽ của cựu đại thần họ Ngô đ ược Bảo Đại gật gù tán thưởng và
sau lễ Giáng Sinh, cựu hoàng đáp máy bay Anh t ừ Hồng Kông bay đi
Genève. Trong khi Bảo Đại ở bên kia trời Âu chờ đợi những cuộc
mặc cả chính trị để hồi loan. Ngô Đình Diệm từ Hồng Kông trở về S ài
Gòn, ráo riết vận động các tổ chức chính trị, giáo phái để ra l àm Thủ
tướng.
Đến khi Bảo Đại quay trở lại Hồng Kông, thủ đô chính trị của phe
quốc gia Việt Nam, Diệm lại từ S ài Gòn sang đây, tiếp tục hoạt động
bên cạnh vị Quốc trưởng tương lai.
Nhưng đến khi chính phủ trung ương lâm thời thành lập vào tháng
năm, Ngô Đình Diệm không được mời làm Thủ tướng mà dành cho
tướng Nguyễn Văn Xuân.
Được tin anh chồng hụt mất ghế Thủ t ướng, Lệ tiếc rẻ buồn bã hỏi
Nhu:
- Anh Thượng vẫn đi sát với ông Bảo Đại ở Hồng Kông, tr ước và sau

khi ngài ngự qua Âu châu trở về đây, vừa rồi anh lại gặp ri êng cả
Bollaert, theo lời mời của Cao uỷ Pháp, thế m à sao bây giờ chức Thủ
tướng chánh phủ về tay Nguyễn Văn Xuân?
Nhu lạnh lùng đáp:
- Anh Thượng sở dĩ không chịu đứng ra lập nội các, v ì Pháp không
nhìn nhận độc lập và thống nhất cho Việt Nam.
- Thế ông Bảo Đại có trở về n ước không?
- Có lẽ ông ta đợi Pháp nhượng bộ chút ít nữa mới chịu về. Ông ta
còn làm cao.
- Thế anh Thượng còn ở lại Hồng Kông chờ ông Bảo Đại à?
- Nghe anh Thượng có tuyên bố: ông.Bảo Đại chưa về nước anh
cũng không chịu về.
Lệ suy nghĩ một lúc rồi bảo chồng:
- Ông Bảo Đại dở trò "làm nũng" chính trị với Pháp th ì được rồi, Pháp
cần đến, còn anh Thượng, liệu thái độ cứng rắn củ a anh rồi đây có
lợi hay không? Bao nhiêu người muốn tranh chức Thủ t ướng với bất
cứ giá nào…
- Trong tình thế này, dù cho anh Thượng có nhận lời đứng ra th ành
lập chánh phủ cũng không đứng vững đ ược lâu. Chính trị phức tạp
lắm, nhất là vấn đề Việt Nam đang biến chuyển thành một vấn đề
quốc tế tranh chấp giữa hai khối, chứ không phải ri êng giữa Pháp và
Việt làm chính trị phải nhìn xa. Chính anh đã khuyên anh Thượng
nên nhẫn nại đợi chờ. Trước sau gì rồi Mỹ cũng nhảy vào Việt Nam.
Đến lúc đó anh Thượng mới tính chuyện lâu dài được. Bây giờ cần
phải chuẩn bị, dọn đường cho lúc đó.
Lệ không hiểu được những mưu tính sâu xa của chồng tỏ vẻ thắc
mắc, tiếc uổng cho anh chồng đ ã bỏ qua cơ hội tốt. Nhu nghiêm

giọng bảo vợ:
- Bảy giờ em lo học tiếng Anh đi, rồi đây sẽ cần dùng đến.
Rồi chàng vạch cho Lệ thấy rõ chương trình sắp thực hiện.
- Anh Thượng nay mai sẽ đi sang Mỹ, Đức Tổng Giám mục Spellman
vừa lên chức Hồng Y đỡ đầu cho anh Th ượng, thời gian qua bên ấy
sẽ vận động chính trị. Còn chúng mình về qua Huế rồi vào Đà Lạt.
Chị cả Lễ cho chúng mình mượn một số vốn hùn với người bà con
bên anh mở một ga-ra tại Đà Lạt để tạm sống trong khi chờ đợi anh
Thượng trở về chấp chính.
- Sống ở Đà Lạt, anh định làm gì?
- Anh sẽ không làm gì cả, chỉ đọc sách nghiền ngẫm kế hoạch để
giúp anh Thượng sau này. Anh tin ràng không khí và khung c ảnh Đà
Lạt nên thơ sẽ làm cho em vừa lòng.
Nhu hạ giọng kể cho Lệ nghe m ưu đồ của anh em chàng trong tương
lai, vạch cho người vợ trẻ mơ màng đến một ngày mai rực rỡ đối với
gia đình họ Ngô.

Chú thích:
(1)

Cầu Long Biên hiện nay.

Chương 9
Kề bóng hoàng đế
Lệ cùng chồng dọn đến một biệt thự nhỏ ở đ ường Hoa Hồng, Đà Lạt
chẳng bao lâu thì có tin cựu hoàng Bảo Đại sắp trở về nước.

Cuối tháng ba năm 1949, Bảo Đại rời hẳn Hồng Kông trở về Việt
Nam, theo lời yêu cầu của các nhóm chính trị quốc gia v à sự vận
động của Pháp, đang cần khoác cho cuộc viễn chinh tái chiếm thuộc
địa một chiêu bài danh nghĩa.
Những cuộc "hành quân cảnh sát" cũng như bao nhiêu trận càn quét
tấn công đại qui mô của quân đội Liên hiệp Pháp phải tiêu hao trước
sức kháng chiến của chiến tranh du kích. Chiến tranh không giới
tuyến từ Bắc đến Nam, tràn lan khắp nơi. Các thành phố lớn cũng
lâm vào tình trạng bất an vì những hoạt động quấy rối của Việt Minh
ở nội thành.
Cựu hoàng Bảo Đại trở về với địa vị Quốc tr ưởng, đóng đô luôn ở Đà
Lạt và chú trọng đến các cuộc săn bắn, giải trí tại v ùng Cao nguyên
hơn các vấn đề chính trị rắc rối mà Pháp và các thuộc hạ quốc gia
đều giành lấy để giải quyết.
Ý thức rõ vai trò quốc trưởng của mình ngày nay cũng không khác gì
địa vị hoàng đế trước ngày thoái vị. Bảo Đại tiếp tục cuộc sống b ên lề
chính trường, mải mê theo các thú vai tiêu khi ển đế vương dành sẵn
cho một ông vua trị vì, được chung quanh khuyến khích, tổ chức.
Người ta cũng chỉ mong Bảo Đại đừng lưu tâm đến chính trị mà chỉ
biết có: săn bắn, nuôi chó và đàn bà.
Phủ Cao uỷ Pháp, theo ý kiến của các giới thực dân v à mật thám
Pháp kỳ cựu ở Đông Dương, phái một cựu nhân viên Việt Nam của
Ngân hàng Đông Dương, làm Đ ổng lý văn phòng cho quốc trưởng.
Một dược sĩ thân Pháp đã sang Hồng Kông chung sống cùng Bảo
Đại trong thời kỳ lưu vong được giới thiệu ra làm quản gia tin cậy cho
quốc trưởng kiêm chức thủ hiến Trung Việt.
Ngoài ra, những ai có thể lui tới gần quốc tr ưởng cũng đều được trực

tiếp hay gián tiếp có tình cảm với Pháp, hoặc liên hệ với Phòng Nhì
Pháp, có nhiệm vụ "trông nom cẩn thận" cho đời sống của vị quốc
trưởng Việt Nam không bị xao động bởi chính trị.
Đời sống phi chính trị của ông vua cuối c ùng nhà Nguyễn trôi qua
bên những lạc thú vật chất, từ biệt điện Đ à Lạt đến khu nhà đi săn ở
Buôn Mê Thuộc, trong khi bà hoàng hậu Nam Phương cùng các con
ở bên trời Âu.
Lệ sống ở chốn Lâm Viên, vẫn nghe đến những lời b àn tán chung
quanh nếp sống phóng túng, hưởng thụ của vị quốc trưởng khỏe
mạnh, đa tình.
Lợi tức nhà sửa chữa xe hơi của chồng nàng hùn vốn không được
dồi dào. Lệ phải nhờ hình thức chuyển ngân hàng tháng cho sinh
viên du học ở Pháp mà kiếm thêm tiền để tiêu xài. Trong công việc
xin "cát" để chuyển ngân hợp pháp rồi bán lại số tiền quan, Lệ đã
nhờ vị Đổng lý văn phòng quốc trưởng giúp đỡ có hiệu quả.
Ông Đổng lý Nguyễn Huynh là bạn cũ ngày trước của anh chồng
nàng hồi làm Tuần vũ Bình Thuận và có người em gái sắp sửa trở
thành vợ Nhu nếu không có Lệ tranh mất ng ười chồng đã đính hôn.
Cô tiểu thư bị tranh mất chồng, con thứ cụ án, em gái ông Đổng lý
sau ngày đám cưới Nhu và Lệ đã âm thầm nương mình vào dòng tu
kín, ngày nay đã trở thành "mẹ" bề trên tại một ngôi thánh đường ở
Đà Lạt.
Vợ chồng Lệ nhận thấy ông Đổng lý chẳng những đã quên hẳn hiềm
khích xưa mà còn tỏ ra sốt sắng giúp đỡ Lệ, đ ược các đặc ân dễ
dàng, và đi lại vui vẻ với ông bà Trần. Từ độ rời Hà Nội vào biệt thự
đường Hoa Hồng.
Bà Trạng đang vận động đi Paris giữ chức nghị sĩ Li ên hiệp Pháp đã

được Phủ Cao uỷ Đông Dương chấp thuận, chỉ còn đợi sự chuẩn y
của Quốc trưởng. Ông Đổng lý Nguyễn Huynh hứa hẹn sẽ tổ chức
một cuộc hội kiến giữa Quốc tr ưởng và vị phu nhân cựu ngoại
trường, nghị sĩ Liên hiệp Pháp tương lai.
Thế rồi, một buổi sáng, trong lúc b à Trạng đang quanh quẩn với
khóm hoa hồng ở trước nhà thì nhận được giấy của ông Đổng lý vắn
tắt mời vào biệt điện gặp Quốc trưởng, vừa đi săn ở Buôn M ê Thuộc
về tới hôm qua.
Bà Trạng trang sức nhã lệ, đúng mười giờ, ngồi vào xe đi vào biệt
điện. Ông Đổng lý đã chực sẵn đón bà Trạng rồi đưa thẳng luôn vào
phòng khách đặc biệt của Quốc trưởng, bảo bà ngồi đợi ngài sắp ra
và lặng lẽ biến đi.
Người quản gia của biệt điện, anh em họ với b à Từ cung, tự tay
bưng một khay trà đặt trước mặt khách, rồi kín đáo b ước qua phòng
bên. Bà Trạng mải ngắm chiếc đầu con b ò tót treo trên tường rồi nhìn
đến con cọp to lớn đứng giữa nh à với đôi mắt già long lanh, những
con vật tự tay chủ nhân đã bắn được thành vật trang trí, tạo nên một
không khí đặc biệt ở khách thính.
Một giá gỗ đựng ống điếu thuốc Lào năm chiếc, ống nứa lên nước
bóng như ngà với nét chạm gọt tinh vi, chứng tỏ chủ nhân có một thị
hiếu đặc biệt, ham chuộng những đồ vật mộc mạc, man dại h ơn đồ
sứ, chén ngọc.
Người thiếu phụ kiều diễm hồi hộp chờ đợi, mở ví soi lại l àn phấn nét
son trong chiếc gương con, sửa lại mái tóc bồng bềnh, rồi vội ngẩng
lên khi nghe tiếng chân lại gần.
Quốc trưởng với đôi kính đen muôn thuở, nở một nụ c ười nửa miệng
khi thấy vị phu nhân diễm lệ trong nhan sắc m ùa thu.

- Bà ngồi. Mấy năm rồi hỉ? Tôi nhớ hồi ở Huế, bà Bộ trưởng Ngoại
giao có vô trong nội, chào tôi trước khi về Bắc, thời Việt Minh khởi
nghĩa, có phải không?
- Dạ, bẩm Hoàng thượng có trí nhớ lâu thật. Đúng thế đấy ạ.
- Hồi ấy, ông nhà làm ngoại giao, còn bây giờ, tới phiên bà tính đi
làm nghị sĩ…
- Dạ, bẩm trăm sự cũng còn nhờ ở Hoàng thượng.
- Tôi nghe ông Đổng lý nói như rứa. Được rồi, với bà tôi tiếc chi một
chữ ký. Bao giờ bà đi?
- Dạ, bẩm còn tuỳ ở quyết định của Hoàng thượng.
- Răng lại tuỳ ở tôi?
Bảo Đại mỉm cười chua chát, im lặng một lúc rồi nói:
- Chút nữa rồi ông Đổng lý đưa giấy tờ cho bà. Như rứa thì lương
nghị sĩ Liên hiệp Pháp được bao nhiêu một tháng?
Cuộc hội kiến giữa nữ nghị sĩ Li ên hiệp Pháp và Quốc trưởng kéo dài
hơn một tiếng đồng hồ trong ph òng khách đặc biệt. Ông Đổng lý đi
tới đi lui ngoài hành lang, nghe ngóng xem đ ồng hồ, rồi bước vào
văn phòng, bấm chuông gọi tài xế riêng lên, bảo đánh xe đến ngay
đường Hoa Hồng, rước Lệ vào có việc cần.
- Nói riêng với cô ấy là sẽ gặp riêng đức Quốc trưởng đấy nhé.
Không đầy hai mươi phút sau, chiếc xe bóng nhoáng của dinh Quốc
trưởng quay về, chở một thiếu phụ trang phục lộng lẫy. Lệ t ươi cười
bước xuống đã thấy ông Đổng lý đon đả xuống tận thềm đón v ào.
Ông hạ giọng nói một bên tai Lệ:
- Đức Quốc trưởng có ra lệnh cho tôi mời b à vào, có chuyện cần
muốn gặp riêng bà đấy.
Lệ khấp khởi nghe câu nói từ chính cửa miệng vị Đổng lý văn ph òng

Quốc trưởng thốt ra, thấy lòng rộn rã như tiếng thông rào rạt chung
quanh biệt điện. Nàng cảm thấy run rẩy bước lên dãy tầng cấp hồng
cẩm thạch, vừa đến giữa hành lang thì thấy một người đàn bà từ
trong phòng khách ra.
Ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xi ên vào bóng lá thông, gió th ổi chập
chờn in trên vách rung rinh làm cho L ệ choá mắt không kịp nhận ra
ngay là mẹ mình. Dáng đi yểu diệu và màu áo hồ thuỷ quen thuộc,
những bước chân thoăn thoắt mất hút dần v ào ngõ hành lang đưa ra
cửa xuống một bên biệt điện. Lệ ngạc nhiên toan cất tiếng gọi, chợt
ông Đổng lý đi trước nàng quay lại nói:
- Cô vào phòng khách ng ồi chờ một chút, tôi vào báo với Quốc
trưởng.
Lệ đang xôn xao với cuộc hội kiến bất ngờ sắp đến, cũng không c òn
đầu óc nào thắc mắc về sự có mặt của mẹ n àng vừa rồi. Trông
thoáng qua, Lệ đã nhận thấy mẹ có một vẻ khác lạ: mái tóc h ơi xoã,
màu son phấn nhạt, vạt áo nhàu nếp… từ trong kia ra.
Bước vào phòng khách, Lệ còn ngửi phảng phất mùi nước hoa quen
thuộc của mẹ thoang thoảng đâu đây. Ông Đổng lý thoáng nhận biết
nên bảo Lệ:
- Bà Trạng vừa ở đây, gặp đức Quốc tr ưởng về việc bổ nhậm bà làm
nghị sĩ Liên hiệp Pháp.
- Dạ, còn tôi, ông có biết Quốc trưởng cho mời về việc gì không?
- Tôi cũng không được rõ. Hình như ngài muốn mời cô dạy đàn cho
công chúa thì phải. Để tôi vào báo tin cô đến.
Ông Đổng lý quay lưng vào, Lệ nhìn thấy nụ cười tinh quái chạy
thoáng qua trên khuôn m ặt nhỏ thó, trơ lạnh.
Lệ nhìn bóng mình mơ hồ trong tấm tranh sơn mài lớn in rõ một nửa

thân hình trên. Nàng s ửa lại mái tóc xoã bên trán, che kín vết bớt nhỏ
mà phấn mấy lớp thoa lên không làm chìm nhạt được hẳn. Màu áo
huyết dụ với chiếc cổ tròn cắt theo kiểu mới làm cho cổ cô có vẻ bớt
ngắn đi, phô bày hai bên bờ vai tròn lẳng và bên trên làn ngực nâng
cao.
Lệ đang tự ngắm nghía, vị Đổng lý trở ra:
- Mời cô theo tôi vào đây, Quốc trưởng đang chờ.
Theo sau vị Đổng lý, Lệ bước vào một gian phòng bên trong, thấy
Quốc trưởng đang ngồi ở chiếc ghế bành lớn, hai con chó boxer lớn
nằm nép dưới hai bên chân.
Trong khi Quốc trưởng ngắm Lệ từ đầu đến chân qua đôi kính râm.
Ông Đổng lý lặng lẽ lui ra.
Bên ngoài trời đang nắng bỗng ùn ùn mây đen kéo đến, tối sầm cả
một góc rừng núi, tiếng sấm ầm dậy, rồi mưa tuôn xối xả trong những
tiếng sét rung chuyển.
Sau trận mưa giông ồ ạt, Lệ từ tư phòng biệt điện bước ra, chiếc xe
hơi của dinh Quốc trưởng chực sẵn đưa về đến tận nhà.
Hôm sau nhiều tiếng thì thầm từ các biệt thự truyền đi khắp Đ à Lạt
rằng hai mẹ con bà Trạng vào hầu Quốc trưởng, chạm trán nhau tại
biệt điện. Những miệng lưỡi thóc mách còn loan: ông Đổng lý
Nguyễn Huynh đã trả được mối thù cho gia đình ngày xưa, kẻ đã từ
hôn em gái ông, dâng vợ ngủ với Quốc trường để dọn đường tiến
thân. Bà mẹ vợ cũng xin vào hầu Quốc trưởng để được ngài ban cho
chức nghị sĩ Liên hiệp Pháp. Người ta còn phao tin rằng cả hai mẹ
con còn suýt đánh ghen với nhau tại biệt điện nếu không có Quốc
trưởng đứng ra bắn súng chỉ thi ên giải tán. Câu chuyện "một ng ày
dựa mạn thuyền rồng" được thêu dệt thổi phồng thành một đề tài "trà

dư tửu hậu" chung quanh các giới kế cận vị nguy ên thủ quốc gia.
Lệ tỏ ra phớt tỉnh trước mọi lời đồn đại, và sau hôm vào biệt điện,
mỗi chiều vẫn có xe dinh Quốc tr ưởng đến đón nàng. Lệ bảo với
chồng là nàng đã nhận lời dạy dương cầm cho công chúa Phương
Liên, mỗi ngày hai giờ. Nhu im lặng trước lý lẽ vững vàng của Lệ,
song không khỏi nhận thấy có sự đổi thay ở ng ười vợ trẻ mà chàng
vẫn một lòng tin yêu.
Sự thực, tâm trạng của Lệ lúc bấy giờ ra sao?
Cuộc tiếp xúc với vị Quốc tr ưởng đa tình, khỏe mạnh, phong nhã đã
có một ảnh hưởng dữ dội đối với Lệ. Một cái g ì mới lạ, sôi động như
một cơn bão táp, sấm sét, đảo lộn tận đáy l òng nàng. Từ trước, Lệ
chỉ gần gũi với người chồng mềm yếu, bạc nh ược, nay bỗng dưng
nàng gặp một người đàn ông thực sự, một giống đực chinh phục, gợi
lên cho nàng tất cả khoái lạc, đắm say, châm ng òi cho ngọn núi lửa
bấy lâu nàng vẫn ấp ủ trong lòng mà không hay biết. Và ngọn lửa âm
ỉ dưới lớp tro tàn dồn ép, được khơi dậy, bốc lên ngùn ngụt, như
muốn đốt cháy cả con người Lệ.
Những tiềm lực thể chất và tinh thần của Lệ bỗng nhiên tăng lên gấp
bội biến nàng thành một ngọn đuốc đam mê. Lệ say sưa đắm mình
vào trong nguồn khoái lạc mới mẻ, bất chấp mọi tai tiếng chung
quanh. Người thiếu phụ lâu nay còn e dè, gìn giữ, từ đây lao mình
vào con đường tình dục lôi cuốn nàng đi như dòng thác lũ.
Khoảng không cách biệt chung quanh biệt điện có thể che đậy kín
đáo những cuộc hoan lạc, hiến thân của Lệ cho vị ho àng đế hưởng
thụ sống không xa đàn bà quá một ngày, song những việc âm thầm
trong tư dinh Quốc trưởng dần dần đưa đến tai Nhu, người chồng
muôn thuở là kẻ sau cùng hay biết vợ ngoại tình.

Sau thái độ trầm lặng, lầm lì của Nhu, Lệ cảm thấy ấp ủ một sự ghen
tuông sâu sắc, âm thầm ác liệt của chồng, qua vài sự nhận xét hay
những câu nói lửng lơ mỗi khi Lệ ở biệt điện trở về. H ơn một lần, bà
Trạng lưu ý về sự thay đổi của nàng cũng như những lời thì thào bàn
tán chung quanh.
Song Lệ gần như thách thức, vượt qua mọi dư luận, và trái lại, nàng
còn có vẻ hãnh diện trở thành người tình của Quốc trưởng.
Một tối, Lệ nằm ở ghế xích đu đọc sách, nghe chồng c ùng một người
bạn ở Huế mới vào bàn tán đến Bảo Đại.
Nhu nói:
- Suốt đời hắn chỉ làm bù nhìn để hưởng thụ. Dù cho hắn có quyền
thực sự, hắn cũng không làm nên trò trống gì. Có lẽ hắn cũng biết
vậy, nên chỉ lo săn bắn với gái. Hiện giờ, chung quanh hắn chỉ to àn
là bọn tay chân, mật thám Tây v à ma cô, từ lão Đổng lý đến Thủ hiến
Trung Việt. Pháp không muốn gì hơn mà còn khuyến khích là khác
nữa…
Tiếng người bạn trọ trẹ phụ hoạ:
- Đúng, hắn ta có số đỏ làm vua thật. Anh có rõ lai lịch của Quốc
trưởng nhà mình không?
- Không, tôi chỉ nghe nói là hắn thiệt ra không phải con của Khải
Định.
- Chà, anh sinh trường ở Huế mà không rõ thì thiệt lạ. Khải Định
cũng như Tự Đức, liệt dương thì làm sao mà có con được? Rứa anh
không nghe cụ Thượng hồi còn sanh tiền nói cho biết à?
Trước sự im lặng của Nhu, ng ười bạn kể lể:
- Khải Định chỉ là một ông hoàng thất cơ lỡ vận, nợ như chúa Chổm
vì đánh bạc, được bọn Pháp đem ra làm vua hồi đày Thành Thái và

Duy Tân, mà cụ Thượng nhà ta không chịu ký tên, nên mới có câu:
"Đày vua không Khả, đào mả không Bài". Anh không nhớ à? Đời muốn cha

truyền con nối làm vua, nên mới nhận bừa đứa con người hầu của
mình làm Đông cung Thái tử. Người đàn bà tốt phước được làm mẹ
vua đó, nguyên là một mụ bán hến, quê quán ở Mỹ Lợi (Hương Cần)
có tiếng về quít ngon, trong khi đi bán vô ra ở trong th ành nội, tằng
tịu có chửa với người hầu Khải Định, rồi được đưa vô ở trong cung.
Đến khi sinh được con trai, bà ta liền được Khải Định nhận lấy làm
con mình, đặt tên là Vĩnh Thuỵ và phong cho bà làm Từ Cung.
Nguồn gốc vị hoàng đế cuối cùng của nhà Nguyễn đầu đuôi như vậy
đó. Hiện thời, người quản gia họ Hoàng của Quốc trưởng là anh em
họ với bà Từ Cung, cậu vua Bảo Đại đó.
Tiếng nói ngừng một lúc rồi tiếp:
- Xem Bảo Đại có gì giống Khải Định không thì biết. Được số may
mắn như vậy mà hắn chỉ lo ăn chơi thôi. Làm vua trong bao nhiêu
năm rồi đến Tối cao Cố vấn của Việt minh , và ngày nay Quốc trưởng
Việt Nam mà chung qui chỉ làm bù nhìn cho người ta giật dây.
Nhu ngắt lời:
- Vậy anh muốn cho Bảo Đại l àm gì bây giờ?
- Làm gì thì làm, chớ không lẽ đứng đầu một n ước trong lúc biến
loạn như vầy mà chỉ biết có ăn chơi cho thoả thích lấy riêng một
mình? Anh có biết tam cung lục viện của ông ta có bao nhi êu người
không?
- Tam cung lục viện ở đâu?
- Bảo Đại không có tam cung lục viện - như mấy ông vua thời trước
vì thời đại ngày nay không còn hợp thời nữa, song thiệt ra số cung
tần mỹ nữ của đương kim hoàng đế cũng không kém gì xưa đâu.

Bao nhiêu gái đẹp ở đâu, Thủ hiến họ Phan đều t ìm đủ cách để tiến
vua, thay đổi món luôn cho hoàng thượng khỏi chán. Không kể cả
các bà mệnh phụ phu nhân tự ý hiến dâng cho ho àng thượng để cầu
cạnh mở đường tiến chức thăng quan cho chồng.
Lệ thấy nóng bừng cả mặt khi nghe nói đến đây, toan l ên tiếng mỉa
mai người bạn Huế đã luôn miệng nói không ngớt:
- Hoàng đế như vậy, đến hoàng thái hậu cũng không vừa. Anh có
biết Thủ hiến Trung Việt n ào muốn ngồi lâu tại chức cũng phải được
lòng bà Từ Cung không? Họ Phan hiện giờ l à "cục cưng" của đức Từ
đó! Tuy bà ta đã luống tuổi, song sâm nhung tẩm bổ nhiều v ào y như
đang độ hồi xuân, thái giám hầu hạ to àn đàn ông, trai tơ chớ không
còn là hoạn quan mới được đưa ra vào nội cung như thời xưa.
Những lời lẽ vạch trần đả kích nh ư được sự im lặng tán thành của
Nhu khiến Lệ xốn xang quẳng sách đứng l ên, tiến về phía chồng:
- Nãy giờ nghe hai anh nói khá nhiều về đời t ư của ông Bảo Đại và
bà Từ Cung, không biết là định lật đổ triều Nguyễn hay có ý gì khác?
Giọng nửa đùa nửa thật của Lệ khiến Nhu khó chịu, ch ưa biết trả lời
ra sao. Người bạn Huế ngỡ Lệ thực t ình góp chuyện liền đáp:
- Một ông vua hộp đêm như Bảo Đại, dù có thí đi, cũng khỏi sợ mang
tai tiếng bất trung. Nhưng tôi thấy Bảo Đại có hay không cũng chẳng
quan hệ gì cả. Xét cho cùng, trước sau ông ta cũng chỉ là một con
người bù nhìn, dân chúng không ai tin t ưởng, đến cả người Pháp đã
đặt ông ta lên, có lẽ họ cũng chỉ coi là một cái bình phong để che đậy
những âm mưu của họ mà thôi.
Lệ hỏi gặng:
- Anh đã biết rõ về ông Bảo Đại, vậy ví dụ ở địa vị của ông ta trong
lúc này thì anh sẽ làm gì?

Câu hỏi bất ngờ của Lệ làm cho Nhu và người bạn Huế cũng không
biết trả lời sao cho xuôi.
- Tôi nhường cho anh Nhu nói trước. Ừ, ví anh là Bảo Đại, anh sẽ
làm gì khác hơn nếu không ham săn bắn, nuôi chó v à thích đàn bà?
Nhu đâm ra lúng túng rồi gượng cười:
- Nhu tôi có phải là Bảo Đại đâu.
Lệ dồn dập nói:
- Thế sao lại chê trách ông ta! Tôi thấy dù các anh ở vào hoàn cảnh
ấy cũng không làm gì khác hơn được. Vì bị bao vây, và Pháp có để
cho mà làm đâu. Còn nguồn gốc ông ta, dù không phải huyết thống
hoàng tộc, xuất thân dân đã đi nữa cũng chẳng làm sao. Ông ta ngồi
ở ngai vàng bao lâu nay, mọi người công nhận là vua, thế là đủ rồi,
có cần gì phải kê khai gia phả mới được coi là chân mạng đế
vương?
- Chị Nhu bảo hoàng ghê hỉ?
Lời nói của người bạn Huế như khích động Lệ, trước nụ cười khó
hiểu của Nhu.
- Anh không biết là tôi có dòng máu hoàng t ộc à? Bà ngoại tôi là con
gái của vua Kiến Phước, dĩ nhiên tôi phải bảo hoàng rồi. Nhưng đó là
một vấn đề khác. Nghe câu chuyện của các anh, tôi chỉ muốn hỏi tại
sao lại thù ghét ông Bảo Đại đến thế?
Nhu ngắt lời:
- Việc gì mà thù ghét Bảo Đại? Dễ thường phê bình ai là phải thù
ghét hay sao?
Người bạn Huế tiếp theo:
- Chúng tôi chỉ phân tích những sự việc, chứng liệu về con ng ười
chính trì bất lực của Bảo Đại.

Lệ cãi lại:
- Nhưng Bảo Đại có phải là con người chính trị không mà bảo ông ta
bất lực?
Nhu không ngờ vợ mình chằm chặp bênh vực con người mà chàng
vừa thiếu thiện cảm, vừa ngấm ngầm có mặc cảm chống đối, nhất l à
từ khi mang máng nghe những lời b àn tán về Lệ trong biệt diện quốc
trưởng. Song chàng không muốn bộc lộ ý nghĩ của mình trước mặt
người bạn Huế, nên chỉ nói:
- Dù muốn hay không, Bảo Đại cũng không thể đứng ra ngo ài vòng
chính trị, vì ông ta là Quốc trưởng, và phải biết mình là lá bài của
Pháp đưa ra để chống lại Việt Minh, rồi Mỹ d ùng để đương đầu với
Pháp.
Lệ không chịu thua:
- Thế chẳng phải Bảo Đại đã đòi hỏi được Pháp nhượng bộ nhiều
điểm hơn là ông Hồ Chí Minh hay sao?
Nhu cười nhạt:
- Phải, Pháp đã nhượng bộ cho Bảo Đại những điểm m à họ đã từ
chối với ông Hồ Chí Minh, vì họ thấy rõ Bảo Đại không có ảnh hưởng
gì trong dân chúng và nh ững điểm nhượng bộ trên nguyên tắc giấy
tờ chỉ là hữu danh vô thực, mọi quyền h ành vẫn ở trong tay người
khác. Họ đưa Bảo Đại ra để làm bình phong cho dễ dàng tiếp tục
chiến tranh chiếm lại xứ này mà thôi. Bảo Đại có thể làm một ông vua
bù nhìn, nhưng nếu vô ý thức đến độ không biết m ình là lợi khí để
cho Pháp lợi dụng mà chống lại xứ sở thì không thể chối cãi tội trạng
đối với lịch sử được.
- Anh cho là Bảo Đại có thể vô ý thức đến độ ấy hay sao?
Nhu nhìn vợ một lúc rồi đáp:

- Điều đó cũng còn đợi xem sao đã.
- Anh theo đuổi chính trị, anh Thượng cũng hay tiếp xúc với ông Bảo
Đại, sao không nói rõ những điều đó ra?
Nhu im lặng thở khói thuốc lá rồi trầm trầm nói:
- Anh Thượng có nói cho ông Bảo Đại biết chớ, song ông ta không tỏ
ý ra sao cả, và cũng vì vậy nên anh Thượng mới đi Mỹ.
Lệ có vẻ thắc mắc thành thật hỏi:
- Anh nghĩ ông Bảo Đại chỉ có thể l à một thằng cha ngốc hay sao?
Thấy câu chuyện đã xoay qua một hướng khác, người bạn Huế lên
tiếng:
- Có lẽ Bảo Đại chịu mang lấy tiếng ngốc để ăn ch ơi, hưởng thụ cho
thoả thích thì đúng hơn.
Hai hôm sau, Lệ bảo chồng là nàng đi chơi rừng với cô học trò
dương cầm, công chúa Phương Liên, đến tối mịt mới về. Nhu không
tỏ vẻ nghi ngờ và cũng không để ý đến những d ư luận chung quanh
việc Lệ vào biệt điện mỗi chiều dạy âm nhạc, có xe dinh Quốc tr ưởng
đón rước. Vị Đổng lý họ Nguyễn thỉnh thoảng gặp Nhu vẫn chuyện
trò như không có việc gì xảy ra.
Cuộc sống êm đềm của gia đình Nhu như cảnh rừng núi lặng lẽ chốn
cao nguyên bình thản trôi qua. Bỗng một chiều, Nhu nhận đ ược một
phong thư bảo đảm đề tên chàng trong đó có hai b ức ảnh. Nhu
tưởng mình hoa mắt trông nhầm khi thấy Lệ mặc quần áo tắm ngồi
bên cạnh Quốc trưởng ở bên bờ suối. Tấm hình thứ hai, chụp cảnh
trần truồng của hai người ở một góc rừng.
Nhu thoáng nghĩ đây có thể là những hình chắp nối theo lối xảo thuật
của nhiếp ảnh ngày nay, song lòng ghen d ữ dội của người chồng
thấy rõ vợ ngang nhiên ngoại tình không kềm giữ được chàng ở

trong thái độ trầm tĩnh hàng ngày được nữa.
Đầu óc Nhu quay cuồng lên, nghĩ đến những hình thức trừng trị vợ
và báo thù kẻ đã cắm sừng lên đầu mình, song đến khi thấy Lệ từ xe
dinh Quốc trưởng bước vào nhà, có vẻ ngạc nhiên trước đôi mắt sắc
lạnh của chồng, Nhu chỉ lặng lẽ trao hai tấm ảnh cho vợ.
Lệ thoáng nhìn hai tấm ảnh, liếc qua chồng, rồi thong thả buông m ình
xuống ghế, im lặng đợi chờ. Nhu không bỏ qua một cử chỉ nào của
Lệ, nhìn thẳng vào mặt vợ như dồn đối thủ vào chân tường. Hai
người như hai con thú rừng đang giữ miếng sắp vồ nhau.
Trong im lặng nặng nề, nghe rõ cả hơi thở của mình, Nhu căm hận
nhìn Lệ đang tức tối ngồi lỳ rồi vùng xé nát hai tấm ảnh.
Nhu cười gằn, lạnh lùng nói:
- Xé tan ảnh, nhưng có tiêu tan được tiếng ngủ với trai không?
Lệ chẳng khác nào một con thú dữ mắc bẫy, chồm l ên:
- Phải, tôi ngủ với trai, rồi sao nữa?
Thái độ và giọng khiêu khích của Lệ khiến Nhu cau mày, khinh bỉ
nhiếc mắng:
- Ngủ với trai, ngoại tình, đẹp lắm chớ còn sao! Có giống mà, mẹ nào
con nấy, thiên hạ biết tiếng, danh giá lắm, ngủ với Quốc tr ưởng mà!
Những lời chua cay của Nhu nh ư làm cháy bùng người vợ phạm tội,
khiến Lệ điên tiết lên, to tiếng:
- Tôi có cần chối cãi đâu? Tại sao tôi lại ngủ với trai? L àm chồng phải
biết tại sao vợ đi ngủ với trai chứ?
Nhu không chờ đợi ở một sự phản ứng bất ngờ nh ư vậy, giận sôi
lên, uất nghẹn:
- Tại sao?
Lệ nhấn mạnh từng tiếng trả lời:

- Còn tại sao nữa? Tại vì anh bất lực!
Nhu không còn dằn được bình tĩnh trước lời nói như đốt vào mặt
người chồng mọc sừng, xông lại tát Lệ túi bụi rồi giận dữ bỏ đi ra
ngoài.
Lệ cũng như chồng đều không rõ hai bức ảnh kia do ai gởi đến, v à
kẻ đã tò mò chụp trộm là ai.
Trong khi đó ông Đổng lý Nguyễn Huynh vẫn thản nhi ên như không
hề biết việc gì.
Nhu dò la mãi về sau mới biết tác giả đã đưa đẩy vợ mình vào tay
Quốc trưởng, lén chụp các tấm ảnh trấn truồng rồi gởi đến cho ch àng
không ai khác hơn là họ Nguyễn trả thù chàng đã vì Lệ mà phụ hôn
cô em gái ông ta, khiến cô buồn tủi phải đi tu, đồng thời mang tai
tiếng cho gia đình cụ án Nguyễn.
Mối hiềm khích bao nhiêu năm như không còn nhớ đến, ông Đổng lý
đã chọn vào lúc bất ngờ nhất, âm thầm dấy lại, gây n ên bão táp phá
vỡ yên vui hạnh phúc gia đình như gieo những lời đồn đại mỉa mai,
theo đuổi giày vò mãi Nhu không biết đến bao giờ.
Nhu đang sống trong tình trạng khủng hoảng gia đình thì nhận được
thư của anh từ Mỹ gởi về, k èm theo những mẩu cắt trong báo Mỹ,
nhắn nhủ kín đáo cho Nhu rõ Hoa Thịnh Đốn bắt đầu chú trọng đặc
biệt đến Bảo Đại, từ khi hồng quân Trung Hoa tiến tới bi ên giới Bắc
Việt.
Giữa lúc đó, Ngô Đình Luyện, người em út Nhu từ Sài Gòn lên Đà
Lạt gặp anh trước khi đi Pháp. Câu chuyện của hai anh em xoay
quanh vấn đề thời cuộc đang biến chuyển.
Luyện nói:
- Cuộc chiến tranh giữa Pháp v à Việt Minh đã bước vào một giai

đoạn mới, từ khi quân của Mao Trạch Đông tr àn xuống biên giới
nước mình. Pháp và Mỹ muốn quốc tế hoá vấn đề Đông D ương
trong khuôn khổ cuộc xung đột giữa hai khối Tây phương và Cộng
sản. Nhờ đó Bảo Đại ngày nay trở nên "lá bài của Mỹ" theo sự tham
gia viện trợ của Mỹ vào chiến tranh ở đây.
Nhu đưa ra mấy bài báo vừa nhận được "của anh Thượng gởi".
- Theo đây, dư luận Mỹ trước cho Bảo Đại là một kẻ đào ngũ, truỵ
lạc, một ông vua hộp đêm, ngày nay đã thay đổi hẳn, bắt đầu gọi Bảo
Đại là "kẻ vô địch bảo vệ pháo đài tự do đang bị Công sản đe doạ ".
Luyện góp ý kiến:
- Mỹ càng viện trợ càng can thiệp vào Việt Nam thì uy thế Bảo Đại
càng tăng. Anh Thượng đang vận động bên kia, Mỹ có đưa về chấp
chính cũng phải có sự đồng ý của Bảo Đại. Nh ư vậy, ở đây chúng
mình cần làm sao để gây ảnh hưởng đối với Bảo Đại thì việc trở về
của anh Thượng cũng được dễ dàng thêm.
Lệ ngồi lắng nghe anh em chồng b àn bạc, lên tiếng nói:
- Nếu cần gây thiện cảm với ông Bảo Đại, tôi đang dạy cho công
chúa Phương Liên, tôi s ẽ lãnh công tác ấy.
Luyện không rõ ẩn tình của chị dâu và thấy Nhu im lặng, liền tán
thành:
- Có chị giúp một tay để ngoại giao vận động cho anh Th ượng thì hay
lắm.
Nhu vẫn không nói gì, Lệ nghĩ chàng đã ưng thuận và cũng không
biết làm sao để ngăn cản nên sau đó, nghiễm nhiên trở thành nữ
nhân vật vận động bên cạnh Quốc trưởng cho địa vị Thủ tướng
tương lai của anh chồng.
Cuộc dan díu tình dục của Lệ khoác lên một màu sắc chính trị, khiến

cho nàng tự gánh lấy một vai trò quan trọng.
Thái độ im lặng, lạnh lùng của Nhu khiến cho Lệ càng tự ý phóng
túng.
Lệ bắt đầu chú ý đến các nữ nhân vật li ên hệ đến chính trị và mải mê
đọc tiểu sử những Marie Stuart, Catherine de Médicis, Cléop atre,
Marie - Antoinette, Lucrèce Borgia... L ệ đã tự tay chọn mua lấy
những sách chữ Pháp này trong các chuyến về Sài Gòn.
Từ ngày thấy rõ tính nết lăng loàn quá độ của vợ, Nhu càng trở nên
bình thản thâm trầm, lạnh lùng ít nói trong khi nghiền ngẫm theo đuổi
con đường chính trị tương lai. Chàng ít khi ra ngoài và càng m ải miết
đọc sách, ghi chép bên cạnh bàn đèn á phiện.
Nhu có thể mượn chất ma túy để quên được tâm trạng khốn khổ của
người chồng biết vợ ngoại t ình không? Tại sao chàng lại không quyết
liệt ngăn chặn vợ ngang nhiên đi lại với người đàn ông khác?
Thực ra, Nhu không đủ cường lực, do ở trạng thái bất lực của ch àng.
Mặc cảm không chinh phục đ ược Lệ trong đời sống chăn gối đ ã làm
giảm cả nhuệ khí của người chồng trước mặt vợ. Nhu không c òn đủ
sức chi phối, thiếu uy quyền của ng ười đàn ông răn bảo được Lệ.
Tình trạng nhu nhược trước một người vợ đòi hỏi nhiều mà không
được thỏa mãn khiến Nhu đâm ra lặng lẽ, ít nói ít c ười, luôn luôn có
mặc cảm tự ti về sinh lý. Tư tưởng thầm kín về sự yếu đuối của N hu
càng bộc lộ rõ rệt trong đời sống đôi lứa, từ sau ng ày chàng nhận hai
tấm ảnh quái ác tố cáo cảnh t ượng ngoại tình của Lệ. Nhưng làm thế
nào mà Nhu có thể đóng vai "chồng chúa vợ tôi" tr ước một người
đàn bà vẫn bất mãn, tuyệt vọng chứng kiến sự bất lực của chồng?
"Matrimonium non consummatum est" - cuộc hôn phối không thành tựu - Nhu

nhớ đến câu chữ La-tinh đã đọc qua trong một cuốn tình sử vua chúa

thời còn đi học ở trường dòng Chartres và người chồng bất lực
không có được sự bảo vệ nào trước người vợ phóng túng.
Nhu có thể viện ra lý lẽ để kêu gọi Lệ đừng tiếp tục phạm vào các
điều răn thứ sáu (chớ làm sự dâm dục) và thứ chín (chớ muốn vợ
chồng người) trong 10 điều răn của Chúa không có ảnh h ưởng gì đối
với Lệ là người theo đạo vì lễ nghi hình thức bắt buộc trong khi lấy
chồng, chớ không phải vì tín ngưỡng.
Nhưng nguyên nhân chính vi ệc ngoại tình há chẳng phải là sự bất
lực của Nhu và sự không thoả mãn của Lệ hay sao? Trong đi ên
cuồng tình dục, Lệ trở thành một người đàn bà tuyệt vọng đáng
thương hay đáng nguyền rủa? Đời sống lứa đôi thiếu quân b ình
không có giá trị tình cảm, tinh thần nào bù đắp đã xô đẩy Lệ đi tìm
kiếm những khoái lạc thoả m ãn mà Nhu đã không đưa lại cho nàng.
Tình trạng bi đát này kéo dài càng làm cho Nhu thêm l ầm lỳ, khốn
khố, với những lời lẽ thị phi chung quanh thị trấn Đ à Lạt nhỏ.
Trong khi ấy, thời cuộc bên ngoài càng dồn dập: chiến tranh bùng nổ
ở Triều Tiên, Mỹ tăng cường viện trợ ở Đông Dương, tham dự vào
những quyết định chính trị và quân sự.
Nhu lại tiếp tục được thư anh từ Hoa Thịnh Đốn gởi về báo tin đ ã
được Giáo hội Mỹ, qua sự đỡ đầu của Hồng y Spellman ủng hộ cho
công cuộc vận động của Ngô Đình Diệm.
Dịp tốt đã đến với Nhu để rời bỏ không khí nặng nề của Đ à Lạt.
Chàng bảo Lệ:
- Mỹ đã nhất quyết nhảy vô vòng chiến ở xứ mình, viện trợ thêm
nhiều, thế nào rồi cũng lấn át ảnh hưởng của Pháp và thay thế họ
trong tương lai. Anh Thư ợng vừa biên thư cho hay có nhiều hy vọng
sẽ được Mỹ đưa về cầm quyền.

- Thế còn ông Bảo Đại?
- Ông Bảo Đại dù sao cũng đã đi sâu với Pháp, lại không được dân
chúng tín nhiệm mấy, có thể chỉ còn giữ danh vị Quốc trưởng thôi.
Chứ quyền hành thực sự tất nhiên Mỹ sẽ giao cho người họ tin cẩn.
Nhân vật có uy tín, chống Pháp, đ ược lòng Mỹ, Hoa Thịnh Đốn đã
chọn không lầm, đó là anh Thượng. Giáo hội Mỹ cũng lên tiếng ủng
hộ anh Thượng, theo tin trong thư anh vừa nhận được. Như vậy, anh
tính phải về ở Sài Gòn.
Lệ ngạc nhiên trước quyết định bất ngờ của chồng:
- Về Sài Gòn làm gì?
Nhu trình bày kế hoạch của mình:
- Đi đôi với cuộc vận động của anh Th ượng ở bên Mỹ, ở trong nước
mình phải tạo nên một lực lượng để làm hậu thuẫn ủng hộ anh
Thượng trở về cầm quyền chớ. Ch ương trình và sách lược hoạt
động, trước đây anh đã bàn kỹ với anh Giám mục, anh Th ượng, chú
Luyện rồi, bây giờ đã đến lúc phải đem ra thi h ành.
Lệ nhìn chồng, nhận thấy con người nhu nhược trong đời sống chăn
gối đã trở nên hoạt bát, sâu sắc khi đề cập chính trị v à lòng nàng
không khỏi cảm mến, hy vọng ở t ương lai mà chồng có thể mang lại.
Nhu nói tiếp:
- Xét tình hình hiện thời, có Mỹ nhúng vào, thế nào rồi chiến tranh
cũng không còn kéo dài lâu nữa và ngày anh Thượng trở về không
còn xa. Anh định về Sài Gòn, một mặt liên kết, tập hợp các bạn hữu,
đồng chí, một mặt vận động ra một tờ báo để l àm cơ quan cho công
cuộc vận động chính trị này. Em sẽ có thể giúp anh được nhiều trong
việc tổ chức, liên lạc, hoạt động dọn đường cho anh Thượng về cầm
quyền.

Lệ nhìn chồng một cách cảm mến, qu ên hẳn mặc cảm bất lực của
Nhu và nàng cũng bị lôi cuốn theo những lời nói trầm trầm đang tạo
ra ảo ảnh cho một ngày mai quyền thế sáng chói của anh em họ
Ngô, mà Lệ là người đàn bà độc nhất đứng giữa.

Chương 10
Những ngày vận động

Sau nhiều ngày chạy vạy tiền bạc của Lệ và xoay xở bài vở của Nhu,
tạp chí XÃ HỘI ra mắt.
Nhu dự định dùng cơ quan này để cổ động cho chủ nghĩa cần lao

nhân vị mô phỏng theo học thuyết personnalisme( chủ nghĩa nhân vị) của
Pháp, với tham vọng đặt căn bản t ư tưởng cho đường lối hoạt động
của chàng. Đồng thời Lệ và Nhu liên lạc, tập hợp được một số bạn
hữu Công giáo làm ủng hộ viên cổ động cho "chí sĩ Ngô Đình Diệm"
về nước.
Trong các buổi họp ở căn nhà nhỏ đường Ypres. Nhu đem phổ biến
các mẩu báo "của anh Thượng" từ Mỹ gởi về, tán d ương việc đưa
Diệm về Việt Nam cầm quyền.
Sài Gòn 1953 đang sống trong không khí một thủ đô giữa chiến
tranh. Khói lửa khắp Việt Nam tràn lan qua Ai Lao, bùng cháy c ả bán
đảo Đông Dương. Chính trị xen kẽ với chiến tranh sôi sục khắp n ơi.
Ba Lê và Hoa Thịnh Đốn chăm chú theo dõi biến chuyển thời cuộc ở
Việt Nam.
Tình hình quân sự kéo dài bất lực trước cuộc kháng chiến dẻo dai
của cả một dân tộc đang lớn mạnh, bao nhi êu tướng tài danh của
Pháp đã phải thúc thủ. Các chính giới Pháp bắt đầu đề cập việc
thương thuyết, lo ngại trước viễn ảnh đe doạ; dù có thắng, Pháp
cũng sẽ phải từ bỏ Đông D ương trước áp lực của viện trợ Mỹ v à đòi
hỏi phải hoàn thành việc trao trả độc lập cho các quốc gia. Các phe
quốc gia Việt Nam mà Pháp chỉ muốn lợi dụng để chống Việt Minh
cũng đòi cho xứ sở được hoàn toàn độc lập.
Mặc dầu những quyền lợi lớn lao của các giới t ư bản Pháp do sự
chuyển ngân đồng bạc, qua viện trợ đô -la của Mỹ, các giới chính trị
Ba Lê bắt đầu nhận thấy rõ rệt tám năm chiến tranh m ù quáng sắp
đưa đến một kết quả tai hại khó tránh khỏi, cần phải sớm chấm dứt
gánh nặng ghê gớm, trong khi dư luận báo chí, dân chúng, nghị
trường tán thành một giải pháp chính trị để n ước Pháp kịp dừng

chân trước vực thẳm chiến tranh Đông D ương, phiêu lưu không l ối
thoát, hy sinh phi lý, điên cuồng.
Giữa lúc này, Nhu bàn tính với kẻ phụ trách tuyên truyền của phe
ủng hộ "chí sĩ Ngô Đình Diệm" là Cao Xuân Vỹ, mang phổ biến
những tin tức "chí sĩ họ Ngô sắp về n ước" và các bài báo ngoại quốc
đả kích Bảo Đại.
Lệ hỏi chồng:
- Mình cần tuyên truyền cho việc anh Thượng trở về chớ công kích
Bảo Đại làm gì?
Nhu cười nhạt đáp:
- Em không rõ, mặc dù Mỹ ủng hộ anh Thượng, song Bảo Đại vẫn l à
Quốc trưởng, cho nên mình cần phải tạo ra một dư luận: dân chúng
không thích Bảo Đại, như vậy, gián tiếp nâng cao uy tín của anh
Thượng, để rồi Mỹ sẽ chỉ còn chú trọng đến anh Thượng mà thôi.
Bằng đủ mọi cách, mình cần đánh ngã gục ảnh hưởng còn sót lại
của Bảo Đại. Đến khi anh Th ượng về nước lập chính phủ, càng dễ
dàng được dân chúng nghe theo.
Nhu còn giải thích thêm cho các ủng hộ viên về tình hình nội bộ quốc
gia:
- Hiện giờ các đảng quốc gia cũng nh ư các giáo phái ta không có g ì
đáng ngại. Trước dân chúng cũng như đối với Mỹ họ đã bị brulés
(đốt cháy) vì theo Pháp và Bảo Đại lâu nay, hoặc không có ng ười
lãnh đạo đáng kể. Vì vậy, vừa rồi họ tổ chức MẶT TRẬN QUỐC GIA
ĐOÀN KẾT rồi tham dự HỘI NGHỊ TO ÀN QUỐC theo ý của Bảo Đại,
tôi từ chối không hợp tác và khuyên anh em nên đứng ngoài. Mình
phải giữ cho cái carte (lá b ài) của phe "chí sĩ Ngô Đình Diệm" không
bị dính líu gì đến những "cú" mưu mô lúc này, dễ nói chuyện nay

mai. Lúc này, sắp đến thời cơ của anh em chúng ta rồi, cần phải l àm
cao và có liên lạc với phe phái nào đó cũng chỉ là hợp tác hình thức,
giai đoạn mà thôi. Toàn một bọn xôi thịt, tranh giành địa vị, đánh hơi
thấy đâu có thể kiếm ăn được, chúng nó nhào tới. Nghe anh Thượng
tôi được Mỹ ủng hộ sắp đưa về, chúng nó đang tìm đủ mọi cách phá,
đồng thời muốn chìa tay ra hợp tác để mong kiếm chỗ đứng sau n ày!
Không! Tôi không bao gi ờ chịu đi với bọn đó.
Nhu ngừng lại rồi nói tiếp:
- Lúc này một mặt anh em cần làm việc cho dân chúng chờ đợi ở
"chí sĩ Ngô Đình Diệm" và một mặt phải hạ uy thế Bảo Đại đối với
trong nước cũng như với Mỹ.
Nhu đưa ra các bài báo ngo ại quốc đã định sẵn, in giấy ronéo cho
Cao Xuân Vỹ mang đi phân phát.
Người ta đọc thấy trong các truyền đ ơn ấy những dòng sau đây:
"Nếu ở Việt Nam có một vùng Việt Minh và, một vùng Bảo Đại, thật
khó khăn mà gặp được một người Việt theo Bảo Đại, trừ ra kẻ ấy có
tham dự chính quyền hoặc có lợi lộc g ì nhờ đi với Bảo Đại mà thôi.
Có một sự kiện hiển nhiên: Bảo Đại đã thất bại ở chỗ Hồ Chí Minh
thành công, Bảo Đại tỏ ra bất lực không tập hợp đ ược dân chúng
quanh mình. Nước Việt Nam của Bảo Đại c àng ngày càng giống
nước Tàu của họ Tưởng với những vụ tai tiếng xấu xa v à chính
khách chuyên quyền. Đây là xứ mà những tài sản của các ông Bộ
trưởng tăng lên gấp bội trong vài tiếng đồng hồ, một chứng chỉ y tế
cho một thanh niên khỏi bị động viên giá 10.000 đồng. Tất cả những
âm mưu chính trị đều biến thành những số tiền kếch xù ở những
ngân hàng và cuộc phát động sôi nổi của báo chí chống lại việc hạ
giá đồng bạc đột nhiên đứt ngang trước sự đe doạ tố cáo những vụ

chuyển ngân mới rồi ở Viện Hối đoái của các nhân vật cao cấp…
Chế độ Bảo Đại không có ngoại giao, quân đội lệ thuộc v iễn chinh và
tài chính thì hoàn toàn do Pháp, ch ế độ thuộc địa tan rã giống như
chế độ Tưởng Giới Thạch. Như vậy gán cho chế độ Bảo Đại có một
nếp sống quốc gia, điều ấy ho àn toàn sai. Tự thuỷ chí chung nó là
một bộ phận xa lạ với Việt Nam. Nh ưng nói về sự tan rã, nó còn vượt
xa Quốc dân Đảng Trung Hoa; chế độ của họ T ưởng bị sự thối nát
xâm chiếm và làm hư hỏng. Chế độ Bảo Đại do sự thối nát đẻ ra.
Việc kê khai số Bộ trưởng và tay chân chủ yếu của ông vua sa đoạ
chẳng khác nào lật thêm chồng thẻ của Sở Lục Hình Pháp ở Đông
Dương ngày trước. Nguyễn Văn Tâm, Thủ t ướng - con trai Nguyễn
Văn Hinh, Tổng tư lệnh quân đội Bảo Đại tr ước năm 1947, đã từng
làm nhân viên cảnh sát mật thám. Vĩnh Cẩn, anh em họ Bảo Đại.
Phan Văn Giáo, Thủ hiến Trung Việt, tướng Xuân, Trần Văn Hữu, hai
vị cựu Thủ tướng đứng hàng đầu những kẻ đã chuyển vô khối bạc
sang Pháp cao hơn cả Bảo Đại nửa.
Những phần đất do đạo quân viễn chinh kiểm soát v à Bảo Đại "cai trị
đều trở lại một tình trạng phong kiến mà chưa hề có một dân tộc Á
Đông nào phải chịu đựng đến thế.
Vài tiểu lãnh chúa đánh giặc thuê được đạo quân viễn chinh mua
chuộc để tăng thêm quân số của Bảo Đại, bằng cách trao cho họ một
vùng đất đai Việt Nam, với những tính mạng v à tài sản dân chúng tại
đó.
Nhưng sự hiện diện của đạo quân này cũng không đủ bảo vệ trật tự,
người ta nhờ đến những trại tập trung v à đủ mọi hình thức khủng bố
phát xít. Một đạo luật của Bảo Đại cho phép bắt giam, không cần
phải xét xử, tất cả mọi kẻ bị t ình nghi trong một thời gian vô hạn định.

Đối với một "sĩ quan của Bảo Đại, kẻ bị tình nghi có thẻ bỏ nhiều tiền
ra để lo lót sẽ được trả tự do. Còn công an Bảo Đại thì thôi khỏi phải
nói đến!
Trong chế độ bùn lầy và thối nát lạ lùng này, tất cả đều bán chác, từ
tên tuỳ phái đến Quốc trưởng - dĩ nhiên giá cả tuỳ theo cấp bậc, và
có vị bộ trưởng đã bán một tài liệu mật của quốc gia cho hai ký giả
ngoại quốc với giá chưa đầy 100.000 quan (10.000 đồng bạc).
Nghĩ rằng dân tộc Việt Nam có thể một ng ày kia chấp nhận được chế
độ này thật là điều vô liêm sỉ".
Sau các bài báo trích dịch ở PARIS - PRESSE LES TEMPS
MODERNES, Nhu đã kết luận bản truyền đơn bằng lời kêu gọi dân
chúng chờ đợi ở một chí sĩ quốc gia sắp sửa từ hải ngoại trở về cứu
nước.
Trong khi đó, nhờ sự giao thiệp với mấy ng ười bạn Mỹ ở Sài Gòn,
qua những giới thiệu gởi gắm của các nhân vật đỡ đầu "anh
Thượng" tại Hoa Kỳ. Nhu hay tin Pháp đang tính chuyện điều đ ình
với đối phương.
Trong cuộc hội họp hàng tuần với các đồng chí, Nhu đứng ra tr ình
bày tình hình theo những tin tức đã thu nhận được.
Tháng hai 1953, Pinay có gởi thơ cho Bửu Hội và Raphael Leygues
sang Rangoon để gặp đại biểu của ông Hồ Chí Minh. Lập tr ường của
Việt Minh là chỉ nhận lời tiếp xúc với điều kiện chính phủ Pháp phải
có thiện chí thương thuyết rõ rệt và giao phó cho các nhân vật trách
nhiệm.
Pháp lúc này biết mình không thể thắng được trong chiến tranh, mà
cũng không muốn mất, nh ưng lại không dám quốc tế hoá, v ì sợ mất
Đông Dương vào tay Mỹ.

Tâm trạng đó, mới rồi ngoại tr ưởng Georges Bidault sang Hoa Thịnh
Đốn gặp Foster Dulles có nói rằng: "C hiến tranh Cao Ly xong. Chiến
tranh Đông Dương đang c òn. Phải chấm dứt cả hai cuộc chiến tranh
một lúc. Hoà bình hay dễ lây. Mỹ đã chấm dứt chiến tranh Cao Ly v ì
chú trọng đến dư luận dân chúng. Pháp cũng phải chú trọng đến d ư
luận dân chúng của mình, Pháp không thể tiếp tục chiến tranh một
mình. Pháp không bỏ qua một phương tiện nào để chấm dứt chiến
tranh nhưng Pháp không mu ốn chấm dứt bằng bất cứ ph ương tiện
nào. Đặc biệt là không thương thuyết trực tiếp với ông Hồ Chí Minh".
Theo đó, Pháp muốn lôi kéo Mỹ vào.
Tổng thống Eisenhower vừa xin đ ược quốc hội chấp thuận 400 triệu
đô-la "dành để tổ chức một quân đội Việt Nam thực sự". Bảo Đại mới
ký sắc lệnh tổng động viên.
Nhu nhìn qua các bạn, đôi mắt sáng lên:
- Mỹ càng viện trợ nhiều Pháp phải nh ượng bộ thêm. Nghĩa là thời
cơ của chúng ta càng gần vì theo tin tôi vừa nhận được sáng nay,
anh Thượng đã đi từ Mỹ qua Pháp. Mỹ bỏ tiền ra, tất nhi ên Pháp
phải nghe theo. Bộ trưởng tài chính Pháp vừa bỏ ra một trăm tỷ quan
cho kế hoạch Navarre. Được Mỹ viện trợ, chiến đấu chẳng những
không hao tổn mà còn lợi nhiều cho Pháp nữa, vì máu của binh sĩ
được trả bằng đô-la, chính phủ Pháp trục lợi được nhiều nhất trong
việc chuyển ngân đồng bạc, Pháp vừa đánh sụt giá đồng bạc c òn 10
quan cũng vì thế. Tình hình này tiếp diễn, chỉ trong nay mai Pháp
phải nghe theo Mỹ sẽ đưa anh Thượng về, Đô đốc Radford, Tổng t ư
lệnh Hạm đội Mỹ ở Thái B ình Dương vừa ghé qua đây.
Cao Xuân Vỹ lên tiếng:
- Thấy báo chí Pháp nói Navarre đang g ài một cái bẫy lớn ở Điện

Biên Phủ đâu ngoài Bắc, định tiêu diệt quân Việt Minh.
Nhu mỉm cười nói:
- Pháp đang muốn kiếm một ưu thế quân sự để cho dễ việc điều đ ình
với Việt Minh. Nhưng nhận xét toàn bộ, ta thấy Pháp muốn tiếp tục
chiến tranh, bắt buộc phải nhờ cậy th êm Mỹ, mà muốn điếu đình
cũng phải có hậu thuẫn của Mỹ, trong khi Trung Cộng đứng sau l ưng
Việt Minh. Còn về nội bộ quốc gia, Bửu Lộc vừa l ên thay thế chính
phủ Nguyễn Văn Tâm, có thể nói Tâm l à lá bài chót của Bảo Đại với
Pháp. Anh em hiểu ý tôi muốn nói chi không? Bảo Đại lúc n ày đang ở
Cannes, chắc sẽ ở luôn bên Pháp. Vì thực ra, Mỹ cũng như Pháp
đều muốn cho ông ta đừng biết g ì đến tình hình Việt Nam cả.
***

Ngô Đình Diệm sau cuộc du hành cùng người anh Giám mục đi La
Mã, rồi sang Ba Lê, Bruxelles, tiếp xúc với các bạn hữu lưu vong tại
Pháp và Bỉ, vận động cho địa vị cầm quyền t ương lai ở chính trường
Việt Nam. Nhờ sự đỡ đầu của Đức Hồng y Spellman, Diệm đ ược
giới thiệu vào ở trường dòng Maryknoll Seminaries ở Ossining (Nữu
Ước) và Lakewood, New Jersey.
Trong thời gian lưu vong trên đất Mỹ, Diệm ra sức tuyên truyền cho
chủ trương quốc gia chống cộng, chống Pháp thực dân bằng các
buổi nói chuyện ở các đại học đ ường Mỹ. Tổ chức Thiên chúa giáo
Hoa Kỳ giúp đỡ nhiều cho Diệm hoạt động, v à các trường học ở
Michigan, Ohio, New York lần lượt tổ chức các cuộc nói chuyện để
mời Diệm đến trình bày đường lối chính trị của mình.
Diệm đã được giới thiệu tiếp xúc với một số nhân vật Mỹ ở Quốc hội
Mỹ chú trọng đến vấn đề Á châu nh ư bác sĩ Watter H. Judd, Thượng

nghị sĩ Mike Mansfield, John F. Kennedy.
Cũng trong thời kỳ này, Diệm làm quen với tổ chức chống cộng của
linh mục Raymond de Jaegher.
Giữa lúc Mỹ chịu hai phần ba tổn phí chiến tranh ở Đông D ương, một
phái bộ quân sự Mỹ thiết lập tại S ài Gòn và Hoa Thịnh Đốn sắp cấp
thêm ba trăm tám lăm triệu đô-la để trang bị quân đội các quốc gia
liên kết. Diệm được tin Pháp đang tính mở cuộc điều đ ình với Việt
Minh trước ngày chiến trận Điện Biên Phủ bắt đầu.
Sau buổi lễ sáng, Diệm vừa ở nh à thờ ra về, cầm lấy tờ NEW YORK
TIMES đọc thấy một bài phỏng vấn ông Hồ Chí Minh của một ký giả
Thụy Điển trích ở báo EXPRESSE.
Lãnh tụ Việt Minh tuyên bố sẵn sàng nghiên cứu mọi đề nghị ngừng
bắn nếu Pháp muốn chấm dứt chiến tranh. Diệm gạch bút ch ì đỏ câu
trả lời của ông Hồ Chí Minh: "Cuộc th ương thuyết đình chiến chỉ liên
hệ đến chính phủ Pháp và chính phủ Việt Nam", rồi ghi một b ên: "Mỹ
chịu phần lớn tổn phí chiến tranh có để cho Pháp th ương thuyết với
cộng sản không?"
Câu hỏi ấy, Diệm thắc mắc đưa ra hỏi mấy nhân vật quen biết ng ười
Mỹ có thẩm quyền và đều được trả lời đại khái: "Không, Mỹ không
thể cho Đông Dương lọt vào tay Cộng sản!"
Trong khi đó, ở thủ đô Ba Lê dư luận chính giới phản ánh qua báo
chí, đột nhiên nhận thấy gánh nặng chiến tranh ở Việt Nam quá nặng
nề, khó mang nổi và viện trợ Mỹ mặc dù hết sức lợi lộc, dồi dào tiếp
tế ngoại tệ lớn lao cho Pháp ng ười ta không còn muốn nhận lấy vai
trò "tiên phong của thế giới tự do" mà Hoa Thịnh Đốn muốn cho
Pháp giữ ở Đông Nam Á. Nhất l à tình hình các thuộc địa Pháp ở Bắc
Phi đang lộn xộn. Tại Việt Nam, nhiều phản ứng trái ngược nhau.

Bảo Đại tuyên bố với đặc phái viên nhựt báo Le Monde: "Những lời của
ông Hồ Chí Minh nếu có thật đi nữa cũng ở ngo ài thẩm quyền định
đoạt của chính phủ và Quốc trưởng Việt Nam".
Trái lại Thủ tướng đương thời Nguyễn Văn Tâm cho rằng không nên
bỏ qua những lời lẽ của ông Hồ Chí Minh do Đ ài phát thanh Việt
Minh đã loan lại, và cần phải đưa ra những đề nghị ràng buộc ông
Hồ Chí Minh xác nhận việc h ưu chiến.
Theo dõi tin tức các đài phát thanh và báo chí, cùng ti ếp xúc với vài
chính khách Mỹ, Diệm nhận thấy khó tránh khỏi một cuộc thảo luận
quốc tế về vấn đề Việt Nam. Giữa lúc có tin Mạc T ư Khoa chấp thuận
đề nghị của Tây phương, họp hội nghị Tứ Cường tại Berlin, và Anh,
Pháp, Mỹ sắp gặp nhau tay ba tại đảo Bermudes.
Diệm đâm ra luống cuống thêm khi được một người bạn ở cơ quan
dọ thám F.B.I cho hay tin Tổng tr ưởng quốc phòng Pháp René
Pleven vừa phái nghị sĩ xã hội Alain Savany đi tiếp xúc với Việt Minh
qua ngả Mạc Tư Khoa.
Rồi tin từ Sài Gòn của Nhu đưa qua cho hay Bảo Đại vừa trở về
nước. Các phe quốc gia nhận thấy hiểm họa của một cuộc th ương
thuyết giữa Pháp và Việt Minh sau bài phỏng vấn ông Hồ Chí Minh
đòi hỏi Quốc trưởng thải hồi Nguyễn Văn Tâm v à lập một chính phủ
quốc gia thực sự, đồng thời đ òi Pháp phải sớm kiện toàn nền độc
lập.
Diệm liền đi gặp mấy chính khách đỡ đầu v à cố vấn Mỹ để đặt vấn
đề mình trở về nước thì được tin Bảo Đại vừa cử Bửu Lộc, Cao uỷ ở
Pháp về làm Thủ tướng.
Trong các chính giới và báo chí ở Hoa Thịnh Đốn lúc này, Diệm nhận
thấy nhiều dấu hiệu lo âu trước những lời yêu cầu liên tiếp của Pháp

xin viện trợ. Người Mỹ bắt đầu ý thức là Pháp đã kiệt lực ở Đông
Dương và kế hoạch mới của tướng Navarre không thấy mang lại
triệu chứng gì khả quan, trong khi Việt Minh c àng ngày càng thắng
thế. Các giới quân sự có ảnh hưởng lớn với đô đốc Redford, Tổng
tham mưu liên quân, một người bạn ủng hộ Diệm, và toàn thể phái
hữu Đảng Cộng hoà do Tổng thống Nixon cầm đầu đều nh ãn mạnh
về tính chất nghiêm trọng và lên tiếng hô hào người Mỹ phải ra tay
nếu không muốn thấy cảnh Cộng sản tràn ngập xuống Đông Nam Á.
Diệm mừng rỡ thấy thời vận của m ình sắp đến, viết thư về Sài Gòn
cho Nhu báo tin sắp từ giã Hoa Kỳ.
Trong một cuộc họp bàn với các nhân vật đỡ đầu Mỹ, Diệm đ ược
nghe những lời đảm bảo ủng hộ nồng nhiệt.
Trước những sự bất lực của Bảo Đại và các phe quốc gia, cũng như
trước bao nhiêu sự thối nát, hư hỏng ở chính trường Việt Nam
đương thời, các chính khách Mỹ th ành thật đặt tin tưởng ở vị cựu đại
thần nhà Nguyễn đang được Vatican và Đức Hống y hết lòng nâng
đỡ. Đồng thời có một lực lượng dân chúng Công giáo Việt Nam ngót
hai triệu người chắc chắn sẽ sẵn sàng hưởng ứng làm hậu thuẫn.
Với những triển vọng đầy hứa hẹn ấy, Ngô Đ ình Diệm đáp máy bay
đi Paris.
Nhìn xuống khoảng không xanh đậm bao la của Đại Tây D ương qua
ô kính máy bay đang vượt không gian, Diệm trầm ngâm hồi t ưởng lại
cả một quãng thời gian vừa sống trên đất Mỹ, rồi những hình ảnh từ
thời thiếu niên, những biến cố trên đường hoạn lộ thăng trầm, l ưu
vong như sống lại qua lời nói đều đều của Diệm kể lại tiểu sử của
mình với Richard Thomas, giáo s ư đại học đường Michigan, biên tập
viên của tạp chí Washington Montly .

Cùng đi một chuyến sang Âu châu, Thomas đ ã có lần gặp Diệm
trong một buổi nói chuyện ở trường Michigan, nay lại thành bạn
đường ngồi cạnh nhau trong chiếc phi cơ của hàng không Mỹ.
Thomas chú ý đến các vấn đề Á Đông, từ sau khi quả bom nguy ên tử
đầu tiên ném xuống Hiroshima, và nghiên cứu về tình hình Á châu từ
ngày hồng quân Mao Trạch Đông chiếm trọn lục địa Trung Hoa. Việt
Nam là một phần quan trọng trong cuốn sách khảo cứu của Thomas
đang dự định viết về Đông Nam Á.
Diệm như bắt gặp được bạn tâm sự khi nghe Thomas nói đến ý định
muốn tìm hiểu các nhân vật chính khách Việt Nam, rồi thao thao bất
tuyệt nói về mình. Giọng nói của Diệm trầm đều nh ư là kẻ đang xưng
tội, rì rầm như tiếng của động cơ máy bay đưa đến tai người Mỹ ngồi
bên cạnh.
Thomas đã viết lại trong cuốn sách phân tích về "chính trị v à quân sự
về hai miền Việt Nam ghi những lời ở Diệm tự thuật:
"Tôi sinh ngày mồng 3 tháng giêng năm 1901, trong một gia đình
quan lại ở miền Trung, quê quán xã Đại Phương, tỉnh Quảng Bình.
Thân sinh tôi là Ngô Đình Khả, làm quan đến Thượng thơ Bộ lễ kiêm
Nhiếp chính cận thần của vua Th ành Thái (1889 - 1907). Ông cụ tôi
không chịu ký tên vào việc người Pháp bảo hộ đày hai vua Thành
Thái và Duy Tân, được dân chúng truyền tụng qua câu "đ ày vua
không Khả, đào mả không Bài". Ông Bài, tức Nguyễn Hữu Bài,
Thượng thư Bộ lại, người đạo gốc, cũng như họ Ngô nhà tôi, là cha
đỡ đầu của tôi, đồng thời l à cha vợ của người anh cả tôi, Ngô Đình
Khôi.
Ông bà cụ tôi sinh được cả thảy chín người con, sáu trai, ba gái, tôi
đứng vào hàng thứ tư, sau người anh cả làm Tổng đốc, người anh

thứ hai làm Giám mục, một bà chị thứ ba đã mất.
Gia đình tôi theo đạo dòng, tổ tiên tôi đã có người tử vì đạo dưới
triều vua Tự Đức. Sống trong không khí đạo giáo, khắc khổ từ nhỏ,
hồi 15 tuổi ở nhà dòng tôi đã có lần tự nguyện: một là tốt hai là xấu,
đối với tôi con người không thể khác hơn. Ngày nay tôi vẫn giữ vững
quan niệm: Một là "có tất cả", hai là "không gì hết", chứ không có sự
lưng chừng ở giữa. Tôi đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Khổng giáo
cộng với Thiên Chúa giáo trong đời sống, tôi chủ trương phải quyết
liệt tuyệt đối.
Khi ông cụ tôi cáo quan về, tôi đến ở nh à người cha đỡ đầu, ông
Nguyễn Hữu Bài, bấy giờ đang làm Thượng thư Bộ lại, tôi bắt đầu
vào trường Quốc học Huế, nơi 10 năm trước, ông Hồ Chí Minh đã
theo học. Sau đó, tôi ra học trường Hậu bổ ở Huế, được tiếng là học
trò giỏi. Năm 1921, tôi ra trường đậu đầu trong số 20 thí sinh đ ược
bổ làm tri huyện.
Năm 1929, vào lúc 28 tuổi, tôi được thăng chức Tuần vũ ở Phan
Thiết, nơi 8 năm về trước ông Hồ Chí Minh đã dạy học. Cũng tại đây
tôi đã đương đầu với đám thanh niên có những tư tưởng mới du
nhập từ Hương Cảng, Quảng Đông và Sài Gòn đến. Đó là những
phần tử cách mạng quá khích v à cộng sản. Trong thời gian cầm
quyền cai trị, tôi đã được tiếng là liêm khiết cương trực. Năm 1922,
ông Bảo Đại ở Pháp về, muốn thay đổi bộ mặt triều đ ình quan lại cũ
mời tôi về Huế giữ chức Lại bộ Th ượng thơ. Vì chủ trương quyết liệt
của tôi, người Pháp không bằng lòng, mới sinh ra việc chống báng
giữa ông Thượng thơ Bộ học Phạm Quỳnh, người của phủ Toàn
quyền Đông Dương, nghịch với tôi, và được Bảo Đại ủng hộ nên tôi
mới từ chức.

Rút ra khỏi quan trường, tôi trở về ở ẩn tại Huế, liên lạc với cụ Phan
Bội Châu bấy giờ bị giam lỏng tại Bến Ngự v à Kỳ ngoại hầu Cường
Để đang ở Nhật. Đó là mấy nhân vật quốc gia có t ư tưởng chống
thực dân mà ông cụ tôi cũng như các anh tôi đã tiếp xúc, có cảm
tình, cùng chung một đường lối phục quốc.
Năm 1945, Việt Minh nổi lên, anh cả tôi cùng đứa con trai bị họ bắt
giết tại Huế. Các em trai tôi trốn thoát đ ược. Bấy giờ tôi đang ở S ài
Gòn, ra đến Tuy Hoà thì bị Việt Minh bắt, đưa ra giam ở Tuyên
Quang, miền rừng núi Bắc Việt, sau đó th ì được lệnh tha. Tôi phải ẩn
tránh nhờ các giáo sĩ Gia Nã Đại và chỉ ra mặt sau ngày 6 tháng ba
1946 khi Việt Minh ký hiệp ước sơ bộ với Pháp, rồi phóng thích các
nhân vật chính trị đối lập như tôi đã bị bắt giữ từ hồi khởi nghĩa. Tôi
trở về Huế thăm gia đình rồi lại trở ra Hà Nội, hoạt động liên lạc với
Bảo Đại. Chiến tranh toàn quốc bùng nổ trong khi tôi ở Hà Nội.
Trung thành với chủ trương hoặc là "có tất cả" hay "không gì hết", tôi
cùng mấy anh em tôi, thành lập ở Nam và Trung Việt Nam một đảng
chính trị gọi là PHONG TRÀO CÁCH MẠNG quốc gia với chủ tr ương
chống Pháp và chống cả Việt Minh. Chương trình của phong trào
kháng chiến này là: "Tổ chức lại và tăng cường lực lượng Công giáo
để làm hậu thuẫn cho sự thống nhất v à độc lập của Việt Nam". Đến
khi phong trào đã vững mạnh rồi, sẽ liên lạc với các nước bạn tự do
nhất là Hoa Kỳ để nhờ giúp đỡ về kinh tế v à ngoại giao.
Đối với Pháp, phong trào vẫn giữ thái độ thân hữu, trong khi Pháp
còn có thể giúp ích được để chống cộng. Hoa Kỳ sẽ can thiệp để
thay thế Pháp không còn đủ sức đảm đương nổi cuộc chiến tranh
Đông Dương. Phong trào c ủa anh em tôi sáng lập ra đời sớm quá
trong một hoàn cảnh chưa thuận tiện nên không được ảnh hưởng

mấy. Tháng tám 1950, tôi c ùng anh Giám mục tôi sang Nhật để gặp
Kỳ ngoại hầu Cường Để với mục đích phát triển cho phong tr ào quốc
gia kháng chiến. Tôi có xin yết kiến Đại t ướng Mac Arthur. Trong lúc
bận rộn về chiến cuộc Triều Ti ên, cùng các vấn đề chính trị và quân
sự, ông Mac Arthur không c òn có thì giờ để quan tâm đến các chính
khách lưu vong Á Đông. Tuy vậy tôi đã gặp được một số người Mỹ
khác tại Đông Kinh như giáo sư trẻ tuổi Wesley Fishel, dạy về chính
trị kinh tế học ở Michigan. Trong thời gian hai tháng, 9 v à 10 ở Nhật,
các bạn Mỹ tiếp xúc với tôi đều khuy ên tôi nên sang thẳng Mỹ để
trình bày chủ trương tranh đấu cho Việt Nam độc lập.
Có lẽ lúc bấy giờ người Mỹ sau khi thí nghiệm bất th ành ở Đông
Dương từ năm 1942 đến 1945, không c òn muốn nhúng tay vào đây
nữa, nhất là phải chống lại với Pháp.
Anh Giám mục tôi nhờ quen biết sẵn với Đức H ồng y Spellman, qua
hệ thống của Giáo hội, được người lưu tâm đến, hết dòng nâng đỡ
và tổ chức Công giáo tiến h ành ở Mỹ cũng ra sức ủng hộ cho tôi.
Chúng tôi mới từ Nhật đi sang La Mã. Anh Giám mục tôi ở lại đây để
vận động với các giới thân cận To à thánh, xin ra mắt Đức Giáo
hoàng, trình bày công cu ộc hoạt động của anh em chúng tôi, nhờ v ào
hậu thuẫn lực lượng Công giáo để phát triển đạo Thi ên Chúa tại Việt
Nam. Rồi tôi qua Ba Lê và Bruxelles, tiếp xúc với các giới người Việt
lưu vong, liên lạc cùng với các vị giáo sĩ thuộc hội truyền giáo ở
Đông Nam Á.
Năm 1951, tôi sang Mỹ, trú ngụ ở nhà dòng Maryknoll Seminaries t ại
Ossining (Nữu Ước) và ở Lakewood, New Jersey.
Tại Mỹ, tôi đã được dịp trình bày về đường lối của tôi tại các học
đường Michigan, Ohio, New Y ork. Chủ trương của tôi là Việt Nam

chẳng những chống Cộng sản, m à còn phải vượt khỏi sự chi phối
của Pháp. Chỉ có chủ nghĩa quốc gia chân chính mới có thể th ành
công ở chỗ Pháp đang thất bại. Các giới thính giả ng ười Mỹ, sinh
viên, trí thức, chính khách… đều tỏ vẻ xúc động trong các buổi nói
chuyện của tôi. Một số nhân vật cao cấp, các nghị sĩ chuy ên nghiệp
nghiên cứu về Á Đông, như bác sĩ Watter H. Judd, thượng nghị sĩ
Mike Mansfield, John F. Kennedy… đ ã tán thành lập trường của tôi,
và cổ võ cho chủ trương của tôi trong chính giới Mỹ. Tôi hy vọng
rằng trong tương lai, khi trở về Việt Nam cầm quyền l ãnh đạo, tôi sẽ
không phụ lòng tin cậy của người Mỹ. Hoa Kỳ đối với tôi l à một tổ
quốc thứ hai.
Diệm nói không ngớt, chỉ ngừng lại lúc chi êu đãi viên mang thức ăn
uống và thuốc lá đến, rồi lại tiếp tục say s ưa, không để cho người
lắng nghe nói chen vào.
Thomas kiên nhẫn nghe Diệm kể về mình và xem chừng nghe mãi
đã mệt, mới lên tiếng hỏi:
- Ông nghĩ sao về tình hình hiện thời ở Việt Nam? Pháp có đánh bại
được Việt Minh không?
Diệm không nghĩ ngợi, đáp liền:
- Một mình Pháp không giải quyết nổi đâu. Tôi nghĩ rằng để cho Pháp
và Việt Minh cùng mệt mỏi trong cuộc chiến tranh kéo d ài, đến lúc ấy
Mỹ can thiệp vào giúp cho phe quốc gia chúng tôi đứng ra th ì mới
yên được. Đương đầu với Việt Minh chúng tôi có cả một khối gần hai
triệu người công giáo và lực lượng quốc gia chống Cộng, không kể
những người đang kháng chiến chống Pháp trong h àng ngũ Việt
Minh, mà đa số không phải là cộng sản.
- Chương trình hoạt động của ông hiện thời như thế nào?

- Tôi đi Pháp, chờ xem thời cuộc thuận tiện sẽ trở về Việt Nam.
- Ông sẽ về nước để cầm quyền?
Diệm ngập ngừng một lúc rồi đáp:
- Tôi sẽ gặp Quốc trưởng Bảo Đại ở Pháp để b àn tính việc ấy.
Câu chuyện đứt ngang vì tiếng nói của máy phóng thanh trong phi cơ
yêu cầu hành khách thắt lại dây nịt bụng vì phi cơ sắp hạ xuống phi
trường Orly. Trong khi dụi điếu thuốc lá đang hút dở, Diệm để ý đến
dòng chữ in đậm trên tờ nhựt báo Mỹ nói về chiến sự Việt Nam của
đặc phái viên thường trực của hãng thông tấn Associated Press từ Hà
Nội điện đi.
Tướng Cogny tuyên bố: "Bộ chỉ huy Pháp chắc chắn Việt Minh phải
thất bại nặng nề ở Điện Bi ên Phủ. Chúng tôi đang chờ đợi các trận
giao chiến ác liệt và lâu dài. Chúng tôi sẽ thắng".
***

Giữa lúc Ngô Đình Diệm từ chiếc phi cơ bước xuống Ba Lê, ở một
góc núi rừng Việt Bắc, nhà văn Anh Graham Green c ũng từ một
chiếc máy bay nhà binh Pháp đặt chân lên lòng chảo Điện Biên Phủ.
Thung lũng này, người Thái vẫn gọi là Mường Thanh, dài mười bảy
cây số, rộng năm cây, gồm có lối một trăm bản, dân số độ m ười
ngàn người ở theo dòng sông Nam Um chảy ngang. Trên các đỉnh
núi cao lối 700 thước, rải rác những xóm ng ười Mèo sinh sống bằng
cách trồng cây thẩu.
Pháp đã biến vùng xa xôi yên tĩnh miền rừng núi Việt Bắc gần giáp Ai
Lao thành một vị trí chiến lược, cho rằng kẻ chiếm giữ đ ược Điện
Biên Phủ sẽ chế ngự cả Việt Bắc, Th ượng Lào và một vùng quan
trọng Đông Nam Á. Đại tướng Navarre, vị tân Tổng t ư lệnh quân đội

ở Đông Dương tạo nên pháo đài nơi đây với chủ đích nhử quân địch
kéo đến để tiêu diệt. Kế hoạch Điện Biên Phủ được tung ra để chấm
dứt cuộc chiến tranh kéo d ài từ tám năm nay.
Cầu hàng không Hà Nội - Điện Biên Phủ chuyên chở binh sĩ, súng
đạn, thiết giáp, trọng pháo, thực phẩm, thuốc me n, dây kẽm gia biến
nơi này thành một pháo dài khổng lồ thách thức đối ph ương một trận
quyết định cuối cùng. Từ Ba Lê đến Sài Gòn, các giới cao cấp quân
sự, chính trị Pháp đều đặt tin t ưởng vào Điện Biên Phủ nơi xảy ra
trận đánh quyết định, mà chiến thắng chắc chắn đã nắm trong tay.
Báo chí Pháp in đậm những lời tuyên bố của Bộ chỉ huy Điện Bi ên
Phủ: "Sẽ cho Việt Minh và mọi người biết rõ chúng tôi".
Nhà văn Graham Green trư ớc khi đến viếng Điện Biên Phủ đã thu
thập ghi được những con số chung quanh cuộc ch iến tranh ở Việt
Nam và nhận thấy từ lúc có triệu chứng Pháp sẽ thua trận, những
công ty mỏ, xi-măng, dệt vải, đồn điền cao su đ ã lần lượt chuyển của
cải và cổ phần đi các nơi khác trên thế giới. Số vốn Pháp còn để lại ở
Đông Dương không bằng một năm tổn phí chiến tranh: sáu trăm tỷ
và 100 thanh niên sĩ quan. Cứ mỗi ba năm phải hy sinh một khoá sĩ
quan Saint Cyr vào chiến trường ở Việt Nam.
Từ ngày khởi chiến đến nay, Pháp đ ã mất 3 đại tướng, 6 đại tá, 18
trung tá, 69 thiếu tá, 341 đại uý, 1.140 trung uý v à chuẩn uý, 2.683 hạ
sĩ quan và 6.008 lính Pháp, 12.019 Lê dương, 14.090 quân đ ịa
phương, không kể trên 20.000 mất tích, 100.000 bị thương.
- Điện Biên Phủ sẽ đảo ngược tình thế! Chúng ta đang ở trên một
căn cứ tấn công!
Những lời sôi nổi của đại tá chỉ huy De Castries đưa đến tai Graham
Green trong khi bước vào câu lạc bộ sĩ quan.

Nhà văn Anh đang nhìn những đám mờ trên các ngọn núi chơm
chởm bao chung quanh bỗng quay lại v ì tiếng đấm bàn của De
Castries sau khi quăng tờ báo Le Monde xuống, giận dữ nói:
- Dám viết rằng Điện Biên Phủ là một cái hố sư tử. Thằng cha Robert
Guillain láo thật!
Trước vẻ thắc mắc của Graham Green, vị chỉ huy Điện Bi ên Phủ dịu
giọng lại:
- Ông là ký giả. Ông nên biết, nếu ông Guillain còn đến đây, ông ta
sẽ không ra khỏi máy bay đ ược đâu. Tôi sẽ cho bốn người cầm súng
giữ lại. Thế mà ông ấy uống cô-nhắc của chúng tôi đấy!
- Đại tá này, tôi có biết Guillain…
- Viết rằng Điện Biên Phủ là một vận động trường mà Việt Minh
chiếm những ghế trên một cái hố nhốt sư tử?
- Đó chỉ là một hình ảnh thôi. Với lại cũng khỏng hẳn là sai.
De Castries lại to tiếng:
- Thế ông cũng như những người khác nữa à? Hãy để cho chúng tôi
yên tâm làm việc. Nếu Việt Minh tấn công, ông sẽ thấy chúng tôi đón
tiếp ra sao. Tất cả đều sẵn s àng cả rồi. Ông thử lấy một chiếc xe
Jeep đi mà xem. Đại tướng Navarre đã tuyên bố trước mặt tướng Ely
rằng: "Điện Biên Phủ được chọn với tất cả sự thông suốt về quân sự,
và chúng tôi sẽ thắng trận ở đây".
Trong khi quanh một vòng các cứ điểm phòng thủ, nhà văn Anh nhìn
thấy máy bay rải truyền đơn như bươm bướm xuống các khu rừng
núi chung quanh. Hỏi ra mới biết là vị chỉ huy Pháp đang khiêu khích
đối phương, lặp lại những lời phát thanh từ Bộ tham m ưu Điện Biên
Phủ ngày đêm liên tiếp loan đi nhắn nhủ Việt Minh: "Các ng ười còn
đợi gì nữa mà không đánh nếu các người không phải là quân hèn

nhát? Chúng tôi đang đợi đấy. Chúng tôi đã sẵn sàng. Các người
đông lắm mà, có giỏi thì lại đây?"
Ngồi bên cạnh sĩ quan phụ tá De Castries, tr ên chiếc xe Jeep chạy
nhồi như sóng qua các điểm tựa, giữa mùi khói cay nồng của lá cây
rừng đất cháy khai hoang l òng chảo Điện Biên Phủ, Graham Green
nhớ đến hình ảnh cuộc chiến đấu mà ông Hồ Chí Minh đã mô tả
cùng ký giả Mỹ, David Schoenbrun b ên lề hội nghị Fontainebleau
năm 1946: "Đây sẽ là một cuộc chiến đấu giữa cọp với voi. Nếu con
cọp ngừng lại thì sẽ bị voi lấy ngà đâm. Có điều là cọp ban ngày lẩn
vào rừng đến đêm lại hiện ra. Con cọp sẽ vồ lấy l ưng voi mà cào xé
từng mảnh thịt rồi lại lẩn trốn v ào rừng. Như vậy con voi sẽ phải chịu
chết vì kiệt sức và ra máu.
Green kể lại rồi hỏi sĩ quan phụ tá Seguins Pazzis:
- Navarre có lực lượng lớn lao tại đây như voi, song liệu có ngăn
được con cọp Giáp đang chực vồ m ình không?
- Ước mơ của đại tá De Castries và toàn Bộ tham mưu là dụ cho Việt
Minh xuống lòng chảo này. Nếu họ xuống đây là bị vào tay chúng tôi.
Cuộc va chạm có thể gay go, nh ưng chúng tôi sẽ chặn đứng họ lại.
Rốt cuộc chúng tôi sẽ có một mục ti êu tập trung để đập tan. Đại
tướng Navarre cho rằng đây l à một cơ hội bất ngờ để tiêu diệt Việt
Minh: Sự thắng lợi là một người đàn bà chỉ tự hiến dâng cho ai biết
cách chiếm đoạt.
Vào lúc này, cách Điện Biên Phủ nửa ngày đi, gần con đường nườm
nượp những đoàn dân công và binh sĩ sư đoàn 316 đang đi qua,
dưới một mái chòi khuất lẩn với lá cây rừng, một ng ười đàn ông
ngoài bốn mươi, mặc áo quần nhà binh màu xanh, không mang phù
hiệu đang lặng yên chăm chú vào tấm bản đồ lớn treo trước mắt. Mắt

không rời địa đồ vòng đỏ quanh chữ Điện Biên Phủ, ông lên tiếng hỏi
mấy người chung quanh, những sĩ quan Bộ tham m ưu Tổng tư lệnh,
rồi lại im lặng.
- Trận đánh quyết định sẽ xảy ra ở Điện Bi ên Phủ. Chúng ta sẽ chiến
thắng tại đây, với bất cứ giá n ào!
Con người vừa thốt ra câu ấy là tướng Võ Nguyên Giáp, cùng quê
quán với Ngô Đình Diệm, cùng vùng cát trắng Quảng Bình.
Sĩ quan phụ tá ghi vội những lời mật lệnh của Đại t ướng Tư lệnh
động viên binh sĩ và dân chúng, theo quyết định của Trung ương
Đảng.
Trước đây, khi toàn thể Bộ tham mưu của tướng Võ Nguyên Giáp
đều đồng ý về cuộc giao phong ở Điện Bi ên Phủ, mọi người đều
nhận thấy những khó khăn, trở lực về địa thế rừng núi, thiếu đ ường
vận tải. Kinh nghiệm của trận Na Sản vừa rồi n êu lên một câu hỏi
lớn: làm sao có đủ lương thực để nuôi được cả sư đoàn và vận
chuyển võ khí đến nơi?
Cục trưởng quân nhu đã không ngần ngại trả lời: "Phải huy động
toàn thể nhân dân, kêu gọi đến sự hy sinh của tất cả mọi ng ười; cần
huy động năm chục ngàn dân công đàn ông và đàn bà, hàng ngàn
con ngựa (mỗi con bằng bốn ng ười gánh) hàng trăm chiếc thuyền
chở những tấn gạo và đạn dược, xe cam nhông để chở trọng pháo,
một số lớn xe đạp Peugeot đ ã mua sẵn từ Hà Nội biến thành xe thồ
có thể mỗi chiếc chở được ba trăm ký… để đưa gạo và đạn dược
đến tận nơi.
Trước quyết định quan trọng n ày, Trung ương Đảng đã nhóm họp
khẩn cấp giữa các lãnh tụ Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đ ồng, Trường
Chinh và Võ Nguyên Giáp ở một góc rừng Việt Bắc để biểu quyết.

Lúc ấy Nguyễn Hiền, tham mưu trưởng trung đoàn 57, thuộc sư đoàn
304 đang ở Thanh Hoá, sau những ng ày hành quân tính đi bộ đã
được lối một ngàn cây số, bỗng nhận được lệnh đi về phía Điện Biên
Phủ. Khẩu hiệu mật từ đây phải đổi t ên Điện Biên Phủ là Trần Đình,
Đại tướng Giáp là Ngọc.
Cũng vào lúc bấy giờ ở Sài Gòn, Ngô Đình Diệm được tin phái bộ
Pleven sang thanh tra tình hình quân s ự ở Đông Dương, sau khi ghé
thăm Điện Biên Phủ, trở lại Thủ đô miền Nam ngày 19 tháng 2 năm
1954, đã cùng đại tướng Ely ra Cấp. Tổng tr ưởng quốc phòng Pháp
viện cớ đi nghỉ mát ở Vũng T àu để cùng tướng Ely thảo một bản
phúc trình, song sự thực đã hẹn hò gặp đại biểu Việt Minh để b àn
bạc về việc chấm dứt chiế n tranh.
Không gặp được người của đối phương gởi đến tiếp xúc, Pleven thất
vọng đáp máy bay trở về Pháp, giữa lúc Ba L ê đang đón chờ mùa
xuân.
Nhiều tin tức hốt hoảng truyền miệng sang tai ở trong h ành lang quốc
hội Pháp, Tổng trưởng quốc phòng Pleven triệu tướng Salan, thanh
tra quốc phòng, trao cho xem bản phúc trình rồi hỏi:
- Có thể làm thế nào để cứu được Điện Biên Phủ?
Ngô Đình Diệm sau khi ghé Paris được tin trong hậu trường chính trị
Pháp nói về cuộc hội nghị Genève đang sửa soạn, vội vã đáp xe lửa
đi Bỉ.
Tại Bruxelles, Diệm đến ở nh à dòng Benedictine tại Saint André des
Bruges, trung tâm của các giáo sĩ hoạt động tại Đông Nam.
Giữa lúc Diệm ráo riết vận động các giáo sĩ, chính khách ở trời âu th ì
Lệ từ Sài Gòn lên Đà Lạt, đến biệt điện Quốc tr ưởng. Người hầu cận
bảo Lệ ngồi đợi ở phòng ngoài vì Quốc trưởng còn đang bận tiếp

khách.
Những tiếng nói lớn từ bên trong vẳng đến tai Lệ, nghe giọng quen
thuộc, khiến nàng không khỏi chú ý, lắng theo dõi:
- Đ. m! Xin lỗi Quốc trưởng, đ.m! Quốc trưởng phải để cho tôi bắn
nát óc Phan Văn Giáo, vì hắn nói tôi là tướng cướp, Bình Xuyên là
quân lâu la… Có phải như vậy là hắn phạm thượng, khi dễ cả Quốc
trưởng không? Dù sao tôi cũng là thiếu tướng được Quốc trưởng
ban cho… Mỗi ngày huê lợi của hai sòng Kim Chung và Đại Thế Giới
tôi đều dâng đủ cho Quốc trưởng chi phí về công việc quốc gia. Vậy
mà đ.m, thằng Giáo, xin lỗi Quốc tr ưởng, đ.m, nó dám bảo anh em
Bình Xuyên tôi là bọn ăn cướp?
- Bảy Viễn đừng có nóng. Để ta xử cho. N ày, kêu thằng Giáo vô đây
ta biểu.
Sau câu nói của Bảo Đại, Lệ nghe một tiếng "dạ" rồi thấy ng ười hầu
cận tất tả đi ra, theo lối h ành lang phía bên phải.
Một lát sau, Lệ trông thấy y trở lại với b à Từ Cung và Phan Văn Giáo
theo sau: Lệ lễ phép đứng lên chào bà Từ Cung đi ngang qua và
thấy họ Phan liếc nhìn nàng mỉm cười một cách ranh mãnh.
Từ bên trong khách thính biệt điện, Lệ nghe văng vẳng những câu
nói đưa ra:
- Viễn, đưa cây súng đây cho ta.
Tiếp theo lời Bảo Đại, tiếng của b à Từ Cung cất lên:
- Thôi, các con cùng là anh em qu ốc gia với nhau, đừng có xích mích
mà làm buồn lòng mẹ đây. Giáo nó có lỡ lời th ì sẵn trước mặt Quốc
trưởng với mẹ, xin lỗi Bảy Viễn đi, rồi anh em đừng có sinh sự với
nhau nữa.
- Dạ, đ.m, xin lỗi Đức Bà, đ.m, xin lỗi Quốc trưởng! Tôi xách súng đi

kiếm nó suốt cả buổi sáng nay, nếu không có Đức Bà và Quốc
trưởng can thì tôi bắn chết mẹ nó rồi! Giáo, sao m ày nói tao là ăn
cướp trả lời cho tao coi.
- Thôi, mẹ xin các con! Bỏ qua đi cho rồi. Tr ước mặt mẹ với Quốc
trưởng, đừng có gây gổ nhau nữa!
- Giáo, Viễn, mẹ ta đã nói rứa, hai người không chịu hoà thuận với
nhau răng?
Sau lời Bảo Đại, Lệ nghe tiếp những tiếng nói nhỏ của Phan Văn
Giáo và Bảy Viễn làm lành bắt tay với nhau.
Mười phút sau, người hầu cận Bảo Đại ra mời Lệ v ào gặp Quốc
trưởng.
Lệ được giữ lại dùng bữa trưa hầu ngài ngự, và đến xế chiều, khi từ
phòng riêng biệt điện ra về, sau mấy giờ ngả ngớn trong tay Quốc
trưởng, Lệ mang theo lời hứa hẹn của Bảo Đại:
- Được, trẫm sẽ cho Diệm về l àm Thủ tướng, nhưng nhớ biểu Diệm
phải trung thành với trẫm mới được.
Vào lúc Lệ thoả thích bước ra ngôi biệt điện Quốc tr ưởng, lặng ngắm
nắng chiều tắt dần trên rừng núi Đà Lạt, sương mờ đang phủ xuống
thì ở một ngọn núi xa giữa khu rừng Việt Bắc, một thanh ni ên dừng
bước lại giữa lưng chừng núi, đặng ngắm cảnh b ên dưới thung lũng,
sững sờ một lúc, rồi quay nhìn xuống phía đoàn người đông đảo
đang khó nhọc hì hục kéo đẩy mấy khẩu trọng pháo l ên dốc cao, một
người thét lên:
- Điện Biên Phủ kia rồi!
Gã thanh niên vừa kêu lên, hí hửng khoa tay múa chân, l à một chàng
trai thuộc loại tếu của Hà Nội đã tham gia kháng chiến, hiện đang ở
trong Bộ tham mưu trung đoàn 57. Thành ph ần tiểu tư sản và trí thức

của anh, Nguyễn Hiền, đã làm cho người uỷ viên chính trị phê bình
luôn, song đầu óc thông minh của ng ười trai Hà Nội cần thiết cho
công tác quân sự của đơn vị, nên Hiền vẫn được trọng dụng, và
được phần đông anh em đồng đội chỉ biết "đánh Tây" thích thú.
Tiếng "Điện Biên Phủ kia rồi!" vừa thoát ra cửa miệng Hiền, nh ư một
luồng điện chuyền vào cả trung đoàn xô đẩy mấy "voi" và "trâu (tiếng
lóng gọi đại bác lớn và nhỏ) lên dốc núi.
Mệt nhoài, thèm ngủ luôn mấy ngày đêm liền, thèm một thẻ đường
đen hay kẹo chê lam, thèm đủ tất cả, muốn lăn nằm ngay cho b õ bao
nhiêu ngày đêm lặn lội khó nhọc băng rừng tr èo núi, nhưng Hiền chỉ
muốn thức. Anh lấy cuốn s ổ tay ở túi áo trên ra ghi: "4-2-1954 đến
Điện Biên Phủ".
Hiền lặng yên ngắm thung lũng dưới ánh trăng lưỡi liềm, với những
pháo đài kiên cố dưới đó có 12 tiểu đoàn tinh nhuệ của Pháp đang
chờ đợi. Anh chú ý nhất đến ánh đ èn quá sáng trên sân bay mà bao
nhiêu năm nay anh chỉ thấy ngọn đèn dầu lạc hay bó đuốc trong đ êm
tối. Bên cạnh ánh sáng hơn cả ban ngày của phi trường Điện Biên
Phủ, ngọn đèn nhỏ của Hiền làm bằng chiếc hộp đồng cũ đựng kẹo
ho Valda với một ít bông gòn tẩm dầu hôi cùng chiếc van xe đạp làm
ngọn bấc để thỉnh thoảng trong đ êm hành quân dừng bước, thắp lên
để viết nhật ký. Hiền thấy chẳng khác n ào con đom đóm với mặt
trăng, và không khỏi bật cười khi có ý nghĩ so sánh đó.
Biết bao gian khổ, ngày đi đêm nghỉ hay ngủ ngày đêm đi, từng
chặng từ ba chục đến năm chục cây số, Hiền đ ã băng rừng, leo núi,
lội suối trèo non, đi về phía Điện Biên Phủ. Đi từ hừng đông đến mặt
trời lặn, hay từ chập tối đến sáng sớm để tránh máy bay. Hiền tự ví
mình như một con kiến trong đàn kiến kiên nhẫn, cần cù, với túi gạo

đầy quấn ngang bụng, ống tre đựng muối, bầu n ước đeo một bên
mình, ba-lô trên lưng, súng vác vai, tay c ầm gậy, chân đi dép lốp xe
hơi, vượt qua rừng rậm, tiến vào rừng sâu, đi giữa rừng già, bất kể
ngày đêm, từng lúc bước nhịp theo tiếng hát quân h ành, ăn cơm
muối, uống nước suối, đến mỗi chặng nghỉ tự tay đ ào lấy hầm núp
máy bay, quấn mình trong tấm vải ni lông rồi lăn ra ngủ nh ư chết,
mặc muỗi cắn, vắt đeo.
Gặp dòng sông, quãng suối tạm dừng chân, Hiền t ưởng chừng như
trút được bao nhiêu gánh nặng nhọc của đường dài sau khi ngâm cả
người dưới nước lên.
Tiếng cười đùa hồn nhiên của các bạn đồng đội làm cho Hiến có cảm
tưởng toán quân mình là một đoàn hướng đạo sinh đi cắm trại.
Có khi khúc sông rộn lên vì gặp gỡ các đoàn dân công tải gạo tiếp tế
cho mặt trận.
Đặc biệt, các đoàn xe đạp thổ buộc thêm giá gỗ tre ở khung sắt, có
thể chở nặng đến hơn 100 kí-lô, bằng cả chục dân công, ngang với
sức của một con voi có thể kéo l ên núi đá tai mèo. Hiền nghe nói có
đến hai ngàn chiếc xe đạp Peugeot mua từ H à Nội ra đang dùng để
chở những đạn dược, lương thực, theo các con đường mòn đưa đến
chiến trường Điện Biên Phủ. Cộng thêm với năm chục ngàn dân
công tiếp tế gạo cho binh sĩ các s ư đoàn đổ xô về đây.
Trong cuốn sổ tay hành quân Hiến đã ghi: "Bộ tham mưu Pháp có để
ý rằng một chiếc xe đạp ta có thể biến th ành một lợi khí chuyển vận
được 300 kí-lô gạo hay đạn dược qua rừng núi không? Tr ường võ bị
Tây phương có dạy họ đến yếu tố bất ngờ n ày không. Họ có nghĩ
rằng "lòng tin có thể dời núi chuyển non thì sức người có thể vác cả
"voi" từ dưới chân lên tới đỉnh núi không?"

Khi viết những lời này, đại uý Nguyễn Hiền ở Bộ tham m ưu trung
đoàn 57 cũng như bao nhiêu chiến sĩ vừa vượt qua đèo Pha Đin,
phấn khởi gần kế Điện Biên, vì sắp được tham gia một trận đánh
quyết định với Pháp.
Hò dô ta nào!
Kéo pháo ta vượt qua đèo.

Tiếng hát theo gió chiều thổi mạnh vẳng đến tai Hiến, anh không nh ìn
thấy toán người đang kéo đẩy trọng pháo b ên kia triến núi, từ chiều
đến giờ, cố hết sức vượt từng tấc một, để vác voi v ào ổ đào sẵn
trong lòng đá, chĩa xuống lòng chảo Điện Biên.
Những tiếng phụ hoạ "dô ta n ào!" vang dậy lên sau câu hò đưa sức
rồi im lặng theo sau. Hiền đoán biết n òng đại bác 105 ly đã đặt vào
đích. Anh quay trở lại, về phía tiếng hát thấy các binh sĩ thuộc s ư
đoàn trọng pháo 351 từ hầm sâu đục trong núi đá chui ra, v à đoàn
quân 57 của anh đang giơ súng, giơ tay chào mừng đơn vị bạn. Hiền
nhận thấy vẻ mặt mọi người biến đổi vì xúc động, và tự nhiên hai mắt
anh chớp chớp, không giấu nổi sự cảm kích, rồi im lặng quay đi.
Điện Biên Phủ kia rồi?
Tối hôm ấy, sau khi đào xong hầm, Hiền mệt nhoài, song cũng chưa
muốn lăn ra ngủ như các bạn chung quanh.
Dưới ánh trăng lưỡi liềm, anh lần bước đến chỗ cành lá ngụy trang
che khẩu đại bác sờ vào nòng thép 105 ly như không tin ở mắt mình.
Trên dốc đứng 45 độ, khẩu trọng pháo đặt tr ên bánh xe cao su có
thể được chuyển vô ra khoảng hầm đ ào sâu trong lòng núi đá, không
biết đã phải tốn bao nhiêu công sức mới mang lên được đây, mỗi giờ
chỉ đẩy lê đi được 50 thước, một ngày không quá nửa cây số, và chỉ
di chuyển trong ban đêm vì sợ máy bay quan sát nhìn thấy.

Hiền nghe kể lại có một chiến sĩ đ ã lăn xả người ra để chặn bánh xe
đại bác khi bị đứt dây kéo bắt đầu lăn xuống dốc núi, v à khi giữ được
khẩu trọng pháo thì anh ta đã nát bẹp cả người.
Giờ đây, đứng bên cạnh khẩu đại bác, nhìn xuống khoảng rộng lớn
đen tối của lòng chảo Điện Biên Phủ đang phủ sương mờ, Hiền có
cảm tưởng như mình đang ở trong tổ loài chim phượng hoàng vẫn
làm trên triền núi cao cheo leo, hiểm trở, chân ng ười không đến
được.
Lặng ngắm dưới kia, Hiền nhận thấy hàng rào dây thép gai ch ằng
chịt, các khẩu trọng pháo ngẩng l ên trời đen ngòm, rồi bỗng nhiên
nhớ đến tờ truyền đơn anh nhặt được ở dọc đường hôm kia, có câu
của De Castries, chỉ huy Điện Bi ên Phủ, nhắn bảo anh và các bạn là
"quân hèn nhát".
Hiền quay về hầm, thao thức không ngủ với ý nghĩ trong đầu, anh đ ã
ghi lại trong cuốn nhật ký hành quân: "Ngày mai đây s ẽ thấy rõ ai hèn
nhát. Đói, rét không sờn, chúng ta sẽ thắng".
Trong khi đó, ở trại Điện Biên Phủ như thường lệ, khắp nơi binh sĩ
chơi bóng chuyền rồi đi tắm ở sông.
Vào giờ ăn tối, ở câu lạc bộ chỉ huy, đặc phái vi ên báo Dépêche du
Midi(1) ngồi giữa các sĩ quan uống r ượu và nói chuyện về tình hình.

- Dù sao nếu Việt Minh có trọng pháo…
- Nên biết rằng phải có cả một tr ung đoàn để đẩy một khẩu đại bác
75 ly lên một ngọn đồi. Muốn đem đại bác đến đây qua h àng trăm
cáy số, phải tưởng tượng là có hằng hà sa số cu-li mới được.
Sĩ quan Bộ tham mưu De Castries trả lời rồi nói luôn:
- Nếu không đánh nhau thì sẽ là một bài học. Đây là một cơ hội độc
nhất để đè bẹp Việt Minh.

Đại uý Capeyron chỉ huy đại đội 3, ngực đeo mề đay Lorraine xanh,
dấu hiệu danh dự của quân đo àn 18, cất tiếng cười phụ hoạ:
- Chúng nó chắc có một hai khẩu đại bác g ì đó, song phần lớn đại
bác không nổ. Toàn nói dóc cả.
Đặc phái viên tờ Dépêche du Midi , René Mauriès lặp lại nguồn tin nói
rằng, Việt Minh mỗi ngày chuyên chở từ năm đến sáu chục tấn tới
Điện Biên Phủ và có bắt được ở một tù binh bản đồ một nơi che giấu
đại bác, qua sự tiết lộ của t ướng Cogny ở Hà Nội.
Đại tá Berteil tỏ vẻ ngạc nhi ên, ngắt lời:
- Các phi công lái những chiếc Bearcat đã mạo hiểm bay sát sạt các
vùng tình nghi đặt giàn trọng pháo, và những tấm hình chụp được
không có gì chứng tỏ là có đại bác của Việt Minh cả.
- Nên phòng ngừa trọng pháo đối phương. Việt Minh có thể sử dụng
đại bác như quân Tàu ở Cao Ly dưới các hầm xây tròn khéo che đậy
và bắn trực xạ.
Đại tá Piroth, chỉ huy pháo binh trả lời ngay:
- Đại tá De Castries đã nghĩ đến rồi, Việt Minh có bộ binh bắn lợi hại
thật, song bảo chúng có trọng pháo thì thật là chuyện phì cười. Nếu
chúng có trọng pháo và đặt quanh đây, ta sẽ phá tan ngay phát đầu
tiên của chúng bắn ra, còn máy bay của chúng ta nữa để làm gì mà
không dội bom luôn cho tan? Dù cho chúng có đặt được đại bác đi
nữa thì có được bao nhiêu phát đạn để bắn ra? Chỉ đợi cho chúng
bắn hết đạn cũng chẳng mấy chốc.
Tiếng cười của trung tá Gaucher, chỉ huy các tiểu đo àn Lê dương
vang lên:
- Việt Minh có trọng pháo thiệt m à? Song hình như những đại bác
105 ly của chúng đều làm bằng gỗ!

Ký giả Ren Mauriês kết thúc buổi mạn đàm quân sự bằng câu nhắc
lại của Tổng trưởng quốc phòng Pleven vừa ghé viếng Điện Biên
Phủ mới đây: "Nước Pháp đang để mắt đến các bạn…".
Bên tai đặc phái viên Pháp như còn văng vẳng tiếng nói của Pleven
trả lời mấy nhà báo tại Nhà Pháp ở Hà Nội vừa rồi.
Đáp lại Brigitte Fiang hỏi có sợ những khó khăn do tin hội nghị
Genève sắp họp không, vị Bộ trưởng Quốc phòng Pháp đã nói rất
gọn:
- Việt Minh không thể nào thắng được đâu, cô ơi! Nếu tôi ở địa vị của
Giáp, tôi sẽ hết sức lo âu chính vì tin hội nghị Genève sắp nhóm.
Ký giả báo Dépêche du Midi cũng liên tưởng đến cuộc họp báo ở S ài
Gòn vừa qua của đại tướng Navarre.
Đặc phái viên nhựt báo Le Monde, Robert Guiltain đã tiết lộ việc bắt
được các tin tức của Việt Minh v ề kế hoạch tiếp tế gạo cho 90.000
người ở Việt Bắc, trong số có 70.000 chung quanh Điện Bi ên Phủ.
Một tin khác nữa của Bộ chỉ huy Pháp nhận đ ược cho hay Việt Minh
sẽ tấn công Điện Biên Phủ trong đêm 13 rạng ngày 14 tháng ba
1954. Và lực lượng binh sĩ cùng phương tiện của đối phương biết
được là: 27 tiểu đoàn lục quán, 20 đại bác 105 ly, 18 đại bác 75 ly,
80 trọng pháo 37, 100 đại liên phòng không 12 ly 7, không k ể số
súng cối. Số đạn dược tối thiểu: 5.000 đạn đại bác 75, 15.000 đạn
đại bác 105, 44.000 đạn 3 7 ly D.C.A(2), 24.000 đạn moóc-chê trong
số có 8.000 viên cỡ 120, và 200 tấn khí cụ chở tới khoảng từ 8 đến
15 tháng ba này. Về lương thực, mỗi ngày có đến 60 tấn.
Cục Quân nhu đã tải đến hai tấn thuốc men v à nhiều cáng thương
binh.
Trước những con số của Phòng Nhì quân đội viễn chinh Pháp đã tiết

lộ nhà báo nêu câu hỏi, đại tướng tư lệnh Navarre, cha đẻ kế hoạch
Điện Biên Phủ chỉ lạnh lùng đáp:
- Việt Minh đã đến cực điểm tham vọng của chúng v à vừa chứng tỏ
rạng chúng đã vượt quá những khả năng của họ. Điệ n Biên Phủ đã
được chọn làm chiến trường và ta nắm tất cả sự hiểu biết về quân
sự, cho nên chính tại đây chúng ta đã chiến thắng.
Đang lúc đồn luỹ Điện Biên Phủ ở trong thế chờ đợi; sáng rực giữa
đêm tối vì những trái hoả châu của máy bay thả xuống nh ư một đám
cháy lớn thấy rõ cả ngọn cả lá cây, thì cách đó ba trăm cây số đường
thay vào lúc trăng lặn khi 2 giờ sáng đêm mồng 4 rạng ngày 5 tháng
tư, phi trường Gia Lâm bị một toán Việt Minh xung phong giả dạng
làm phu đột nhập đặt chất nổ phá huỷ lối m ười phi cơ vận tải và một
xưởng sửa chữa máy bay. Rồi tiếp đến đ êm sau, sân bay quân s ự ở
Cát Bi gần Hải Phòng cũng bị phá hoại mất 4 chiếc B26 v à 6 chiếc
Morane giữa vòng canh giữ của lính Lê dương.
Cũng trong hai đêm này, ở Sài Gòn nhân dịp Nhu đi Vĩnh Long gặp
người anh giám mục, Lệ đi nhảy suốt sáng với đại tá Trần Văn Đôn,
người tình thứ hai trong quân đội, sau t ướng Nguyễn Văn Hinh mà
nàng hy vọng lôi cuốn để ủng hộ cho ghế Thủ t ướng của anh chồng
nàng trong nay mai.
Cùng lúc ấy, ở Ba Lê trời đã sáng - vì cách bảy giờ với Việt Nam hoàng thân Bửu Lộc, Thủ tướng đương thời gặp ngoại trưởng
Bidault để điều đình về việc Pháp trao trả độc lập cho Việt Nam, ngập
ngừng nói:
- Tôi sang đây để điều đình. Lập trường của Việt Nam trong cuộc
thương thuyết này, tôi có thể tóm tắt là: hoàn toàn độc lập, tự chủ
toàn diện, rồi liên hiệp với Pháp.

Trong giờ này, tại vùng ngoại ô Ba Lê, Diệm đang chăm chú đọc
nhựt báo Le Monde, bài của đặc phái viên từ Sài Gòn điện về. Từ hôm
được tin hội nghị tứ cường nhóm ở Berlin, Mỹ - Nga - Anh - Pháp
đồng ý mở hội nghị quốc tế về Đông D ương, Diệm vội từ Bruxelles đi
Ba Lê để theo dõi tình hình.
Qua báo chí và các cuộc tiếp xúc, Diệm nhận thấy r õ là hôm Mỹ tỏ
thái độ dè dặt qua lời xác định của Tổng thống Eisenhower không
muốn bị lôi cuốn vào một cuộc chiến tranh toàn diện ở Đông Dương
hoặc Đông Nam Á, Pháp c àng xúc tiến mở cuộc thương thuyết.
Những cố gắng của Thủ tướng Laniel vận động với Luân Đôn v à Hoa
Thịnh Đốn chấp nhận nguyên tắc tìm kiếm một giải pháp ở Đông
Dương, qua sự trung gian của Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa, đã được
ngoại trưởng Dulles và Eden chú trọng. Cuộc gặp gỡ tứ cường ở thủ
đô nước Đức phân ly trở thành cơ hội tốt cho ông Bidault lôi cuốn
Molotov thoả thuận với Tây phương để đem lại hoà bình ở Đông
Dương. Hội nghị định họp tại Genève ngày 26 tháng tư, và s ẽ mời
những đại biểu của Mỹ, Pháp, Anh, Nga, Trung Cộng v à các quốc gia
liên hệ.
Bản thông cáo hội nghị tứ c ường loan đi thì Diệm đến Ba Lê, được
lời hứa hẹn của ngoại trưởng Dulles, đảm bảo vận động cho Diệm về
nước làm Thủ tướng, một khi Pháp bắt đầu thoả hiệp với Việt Minh
tại Genève.
Cũng vào lúc ấy, tại Mạc Tư Khoa, phái viên của Thủ tướng Laniel,
nghị sĩ xã hội Alain Savany từ Ba Lê qua, gặp đại sứ Việt Minh
Nguyễn Lương Bằng, đề nghị muốn tiếp xúc với ông Hồ Chí Minh.
Nhà du thuyết Pháp chỉ nhận được các câu trả lời mơ hồ:
- Chủ tịch chúng tôi còn đợi xem tình hình quân sự tiến triển ra sao

đã rồi sẽ tiếp chuyện ông.
Câu nói lạnh lùng như gió tuyết ở Công Trường Đỏ thổi bên tai nghị
sĩ xã hội Savany, khiến ông ta thất v ọng đứng lên. Nhà du thuyết
Pháp không khỏi chua xót nhớ lại lời của ngoại tr ưởng Bidault mới
tháng trước đây đã ngăn cản cuộc hành trình thương thuyết còn
văng vẳng:
- Hồ Chí Minh đã gần đến chỗ phải đầu hàng, chúng ta sắp đánh bại
ông ta. Đừng có tiếp thêm sức cho ông ta bằng các tiếp xúc kiểu n ày.
Cũng vào thời gian này, tại Hạ nghị viện Pháp, cuộc tranh luận về
Đông Dương vừa chấm dứt.
Thủ tướng Laniel đã được tín nhiệm với 333 phiếu thuận v à 271
phiếu chống.
Bước vào phòng làm việc, Thủ tướng Laniel và Bộ trưởng quốc gia
liên kết Marc Jacquet đều nhìn thấy trên bàn giấy tập phúc trình của
đại tướng Ely, Tổng Tham mưu trưởng quân lực, đại tướng Blanc,
Tham mưu trưởng lục quân, và đại tướng Fay, Tham mưu trưởng
không quân vừa đi thanh tra các mặt trận ở Đ ông Dương và nghiên
cứu tình hình quân sự tại chỗ.
Cả ba vị tướng đều đưa ra một kết luận chung rất rõ ràng: mặc dầu
tướng Navarre có những ph ương tiện quan trọng về hải lục không
quân, cũng không thể đạt đến một quyết định quân sự đ ược nữa.
Quân đội viễn chinh có được tăng cường lớn lao thêm cũng không
thể thay đổi được tình thế. Vả lại, nỗ lực quân sự của chính quốc đ ã
hết mức rồi. Tất cả những g ì lúc này Pháp có thể mong ước là tạo ra
những điều kiện quân sự thuận lợi nhất để giải quyết cuộc chiến
tranh bằng một giải pháp quân sự.
Đại tướng Blanc quyết liệt nhấn mạnh: phải t ìm giải pháp cho vấn đề

Đông Dương ngay trong năm 1954, v ì nước Pháp đã suy kiệt về vật
chất cũng như tinh thần, nhất là thiệt hại về sĩ quan và hạ sĩ quan
ngày một thêm nặng nề. Tiếp tục chiến đấu ở trung châu, mồ chôn
binh sĩ chúng ta, sẽ là một tội ác đối với quân đội chúng ta, cũng nh ư
đối với dân chúng không đánh nhau.
- Theo ý tôi, cần tìm một giải pháp có thể giúp chúng ta rút ra khỏi "tổ
ong vò vẽ Bắc Việt" và dồn lực lượng về Ai Lao và phần đất Việt
Nam ở dưới con đường Đông Hà - Savanakhet, có thể bình định
được. Phải thương thuyết theo giải pháp đó và tôn trọng những cam
kết của chúng ta với sự thoả thuận của Việt Nam, quốc gia b ên cạnh,
vừa duy trì được ưu thế quân sự của chúng ta.
Tướng Blanc đã nói lên ý nghĩ chung của các vị tướng lãnh cao cấp
vừa ở Đông Dương về, phù hợp với đề nghị của Tổng tr ưởng quốc
phòng Pleven vừa phúc trình: cần phải vận dụng tất cả mọi khả năng
có thể đưa đến hội nghị Genève để tìm một giải pháp phải chăng cho
chiến tranh Đông Dương.
Thủ tướng Laniel nhận thấy không c òn trì hoãn được nữa, đang nhờ
có dịp lên tiếng thì gặp ngay cơ hội để quyết định thái độ: Thủ t ướng
Ấn Độ Nehru đề nghị một cuộc ngừng bắn ở Đông D ương.
Triệu tập liền Quốc hội, Thủ t ướng Laniel đưa ra những điều kiện để
ngừng bắn.
Tổng trưởng Pleven đề nghị thành lập một Hội đồng chiến tranh hạn
chế để ứng phó với tình thế. Phải sửa soạn hội nghị Gen ève trong
nội bộ Pháp với Việt Nam v à cả Mỹ nữa.
Nhận được tin Việt Minh chấp thuận nhữ ng đề nghị của Pháp, Hội
đồng chiến tranh nhóm họp phi ên quan trọng ngày 11 tháng ba.
Ông Pleven đề nghị chính phủ phái đại t ướng Ely sang Hoa Thịnh

Đốn để trình bày về thực trạng quân sự, giải thích cho các giới l ãnh
đạo Mỹ hiểu rõ tình thế mà đừng đề cập đến Hội nghị Genève với tin
tưởng là Pháp còn có thể thắng được trong trận chiến tranh Đông
Dương.
Hội đồng cũng quyết định t ướng Ely sẽ yêu cầu Hoa Thịnh Đốn bảo
đảm cho không quân Mỹ can thiệp tức khắc một khi đối ph ương tung
máy bay ra chiến trường.
Trong khi ấy Tổng trưởng quốc phòng Pleven tỏ ý lo ngại:
- Vài chiếc MIG 15 xuất hiện trên vùng trời Đông Dương có thể làm
đảo lộn tình hình trong một tuần lễ, vì hiện giờ chúng ta trông cậy lớn
lao ở phi cơ chuyên chở và oanh lạc.
Sự tăng cường và tiến bộ về cao xạ phòng không của Việt Minh đã
có một ưu thế tuyệt đối khiến không quân của chúng ta phải lo ngại.
Ở Sài Gòn, Bộ Tổng tư lệnh được tin Việt Minh có thể bắn v ào lòng
chảo Điện Biên Phủ những trái đạn 105 ly bằng phốt -pho do Trung
Quốc tiếp viện. Thứ trái phá lân quang này s ẽ tạo ra một lớp mây dày
đục làm cho khó thở và chảy nước mắt có thể gây nên một phản ứng
tâm lý tai hại đối với binh sĩ, tướng Navarre đánh điện cho Cogny
báo động với đại tá De Castries v à yêu cầu Ba Lê gởi gấp 15.000
mặt nạ phòng hơi ngạt cho Điện Biên Phủ vì ở Đông Dương không
có.
Tại Ba Lê, giữa phiên họp hạn chế của Hội đồng chiến tranh chỉ gồm
có Thủ tướng ngoại trưởng, Tổng trưởng quốc phòng và các Bộ
trưởng quân sự, đang lúc t ướng Fay thốt ra câu: "Đối với tôi ở Điện
Biên Phủ, chúng ta đang đi đến thảm hoạ" th ì ở điểm tựa Beatrice
người ta nhìn qua ống nhòm thấy lính Việt Minh nhảy tránh đạn đại
bác 105 ly, rồi đào xúc đất lên để nấp: Khói đạn mù mịt bao phủ bên

ngoài mấy cứ điểm đầu.
- Đào hầm! Chúng nó đào hầm!
Tin truyền đi khắp các trại, đại tá De Castries gọi điện thoại cho
tướng Cogny ở Hà Nội hay dấu hiệu địch sắp tấn công.
Tướng Navarre ra lệnh cho vị chỉ huy không quân chuẩn bị sẵn 40
chiếc Dakota ở trung châu Bắc Việt v à 15 chiếc ở căn cứ Seno để
chở ngay 3 tiểu đoàn lính nhảy dù thả xuống Điện Biên Phủ.
Vào lúc này, 3 trong những hầm nắp rộng bên dưới mặt đất, ở những
trạm dọc theo đường tỉnh số 41, cũng như khắp các đơn vị rải rác ẩn
núp chung quanh lòng ch ảo Mường Thanh, khuất dưới lá cây rừng,
mọi người đều như thức tỉnh bởi luồng điện k êu gọi: Trận Điện Biên
Phủ sắp bắt đầu.
Tại Ba Lê, trong lúc này, Ngô Đình Diệm và người em út Ngô Đình
Luyện theo dõi sát những biến chuyển của tình hình, từ sau khi đọc
bản thông cáo của Hội nghị tứ c ường ở Bá Linh, thảo một kế ho ạch
trao tận tay các chính khách Pháp, Mỹ.
Sau khi trình bày thực trạng của chế độ quốc gia l àm thối nát tình
hình chính trị, không tạo nổi một quân đội khả dĩ có thể li ên minh với
Pháp đương đầu lại Việt Minh, anh em họ Ngô kết luận:
"Yếu tố độc nhất thay đổi được tình trạng suy yếu hiện thời là phải có
một chính phủ có khả năng đ ược dân chúng ủng hộ, mang lại một tin
tưởng mới cho quân đội quốc gia thực sự. Cần phải t ìm ra một nhân
vật mới có thể mang lại một luồng sinh khí mới cho Việt Nam, đ ương
đầu với hiểm hoạ Cộng sản".
Con người hùng của thời đại được gợi ra đây, gián tiếp nhắc đến
"chí sĩ Ngô Đình Diệm".
Ở Sài Gòn, Lệ và Nhu nhận được bản vận động này đúng vào giữa

lúc tướng Nguyễn, Tham mưu trưởng quân đội quốc gia vừa đọc
xong bản thống kê của Bộ Tư lệnh Navarre: Từ năm 1945 đến m ùa
xuân 1953, quân đội viễn chinh đã thiệt mất 34.641 binh sĩ, trong số
có 28.141 người Bắc Phi và Lê dương, 32.000 người Việt, Miên và
Lào bị giết. Chiến tranh đã hao tổn gần 2.000 tỷ. Từ 1952, Mỹ đ ã
cung cấp trên 1.000 tỷ viện trợ.
Tối hôm ấy, giữa lúc toán xung phong Việt Minh len lỏi v ào phi
trường Điện Biên Phủ, đặt chất nổ dưới hàng rào sắt để phá sân bay
cùng rải truyền đơn bằng chữ Pháp và chữ Đức: "Điện Biên Phủ sẽ
là mồ chôn các người" thì Lệ đang uốn éo trong tay tướng Hinh ở
một căn phòng điều hoà không khí của khách sạn Majestic, nàng
nũng nịu:
- Anh phải giúp em một tay, tức là giúp nhà chồng em để cầm quyền
nay mai. Dĩ nhiên là anh nắm giữ về quân sự, Tư lệnh quận đội quốc
gia, Bộ trưởng quốc phòng… anh muốn gì cũng được cả, miễn là
anh ở gần em…
Tướng Hinh chưa kịp trả lời thì đôi môi của Lệ đã bịt lấy miệng
chàng, vị tướng trẻ tuổi quên tất cả, đắm chìm khoái lạc với người
đàn bà hoả diệm sơn và gật đầu chấp thuận hết.
Cũng trong giờ này, tại Điện Biên Phủ, cha tuyên uý Trinquard tai còn
váng vì những phát đại bác 105 ly đầu ti ên của Việt Minh bắn vào
sân bay suýt trúng chiếc phi cơ chở tướng Cogny đến thanh sát cất
cánh trở về Hà Nội làm cháy hư hết hai chiếc Morane đậu ở tr ên san.
Trong buổi họp tối giữa các vị chỉ huy những điểm tựa, chung quanh
đại tá De Castries, linh mục hay tin v ào lúc 5 giờ rưỡi chiều một chiếc
Bearcat bị đạn cao xạ của đối phương bắn trúng, và số tổn thất từ
hôm thiết lập đồn trại ở Điện Bi ên Phủ đến nay: 7 sĩ quan, 19 hạ sĩ

quan và 125 người bị giết, 2 sĩ quan, 9 hạ sĩ quan v à 70 người mất
tích, 29 sĩ quan, gần 100 hạ sĩ quan v à 675 người bị thương.
Vị linh mục tự hỏi: Họ chết cho ai v à hy sinh vì mục đích gì?
Cha tuyên uý điểm tựa Isabelle nhớ chủ nhật tuần tr ước trong buổi lễ
đã đọc đến câu trong Kinh Thánh: Circum cludere me gemi tus morlis
(những tiếng kêu than của chết chóc đang vây quanh ta)…
Giờ đây, đang tối thứ sáu, đến sáng ng ày kia mới chủ nhật có lễ, linh
mục Trinquard muốn kêu lên:
- Exsurge, Domille, adjava nos ét liberu n os! (Xin Chúa đứng lên để cứu vớt
chúng tôi và giải thoát chúng tôi).
Mùa Phục sinh chưa tới, song ý nguyện của cha tuy ên uý đã hướng
về sự cứu rỗi bằng đau khổ v à chết chóc vì nghe nói Việt Minh
thường bắt đầu các cuộc đánh lớn v ào tối thứ bảy. Hơn nữa, linh tính
như báo cho linh mục ở Điện Biên Phủ tiên cảm những đau thương
ghê gớm sắp xảy ra. Trăng thượng tuần đã lặn sớm sau rặng núi,
những đêm sắp tới phấn lớn đều tối, dễ bề cho đối ph ương hoạt
động.
Sau câu nói bế mạc buổi họp của đại tá chỉ huy De Cas tries: "Các
bạn, đến mai, 17 giờ!", các sĩ quan chia tay nhau, qua những lời lẽ
bâng quơ, tin là chưa có chuy ện gì đáng ngại, cha Trinquard trở về
phòng riêng nằm thao thức.
Linh mục Trinquard trông nom một nh à thờ nhỏ ở Meaux, từ Pháp
mới qua Đông Dương, làm cha tuyên uý cho đoàn quân Lê dương
thứ 13.
Nghĩ đến sự cuồng nhiệt của binh sĩ đối ph ương lao mình vào lửa
đạn đại bác, súng liên thanh, trái phá, bom l ửa, linh mục tuyên uý tự
hỏi không biết sức mạnh g ì thúc đẩy họ hy sinh như vậy? Phải chăng

họ đổ máu, phơi xương, làm phân bón cho nh ững mùa màng sắp tới
vì mùa lúa sẽ do dân chúng gặt hái chứ không thuộc về đám quan lại
nữa? Họ lăn xả vào cuộc chết vì không muốn vùng ruộng đất Thái
Bình - Nam Định bao la chỉ nằm trong tay m ười ba địa chủ?
Nhưng còn những thanh niên học thức, con cháu nhà giàu, quan lại
tri thức, ở trong hàng ngũ Việt Minh, có cả những ng ười Công giáo,
Phật giáo, tin tưởng ở Chúa, Phật, chắc chắn l à họ không ưa được
Cộng sản rồi, vì Cộng sản nhất định không thích g ì họ, nhưng tại sao
họ cũng ở trận tuyến bên kia?

Chương 10(TT)
Những ngày vận động
Cha Trinquard bấy lâu gần kề bên cái chết mỗi ngày, lại thắc mắc
không hiểu những binh sĩ đủ màu da trong quân đội viễn chinh mang
thân đến chốn hẻo lánh rừng núi xa xôi n ày bởi lý do gì? Những danh
từ đẹp đẽ, văn minh, tự do… không chứng minh đ ược. Bao nhiêu
đau thương, bi thảm ghê gớm đưa đến cho con người trong lửa đạn
chiến tranh.
Chúa đã đổ máu, xả thân, chịu đóng đinh tr ên thập tự giá vì chỉ muốn
cứu rỗi, chuộc tội cho loài người, muốn cho con người yêu thương
nhau. Còn ở đây, con người là chó sói cắn giết lẫn nhau, trong n ày
với ngoài kia, rình rập bắn giết nhau, quyết tâm hạ thủ nhau, tại
sao…?
Đang lúc vị linh mục tuyên uý thao thức băn khoăn cho đến khi trời
rạng sáng, mơ màng thiếp ngủ, bỗng choàng người dậy vì những

phát đại bác rung chuyển cả lòng chảo Điện Biên Phủ.
Tiếng gà rừng vừa gáy sáng, vượn hót ở đầu núi, vẳng xuống thung
lũng đang im lìm trong sương mờ thì trọng pháo Việt Minh bắt đầu
nhả đạn tràn lấp hết mọi âm thanh rừng núi hừng đông bằng những
tiếng trái phá 105 ly.
Phi trường Điện Biên Phủ mặc dầu được một lớp khói nhân tạo
thường xuyên che khuất vẩn bị những phát đạn đầu ti ên phá huỷ tại
chỗ hai chiếc Dakota. Hai phóng vi ên của Sở Thông tin Tư lệnh Pháp
mải mê chụp cảnh cháy chiếc Curtis Commando của h ãng Aigle
Azus sắp cất cánh bỗng bị một loạt đạn moóc ch ê. Nhiếp ảnh viên
Martinoff chết tại trận, điện ảnh gia André Lebon mất một b ên chân
được đưa đến bác sĩ Grauwin cưa tại chỗ và chở ngay về Hà Nội
trong khi chiếc Dakota thứ ba bị bốc cháy.
Phi trường và máy bay trên sân lòng ch ảo nằm dưới lằn đạn, chiếc
Bearcat đầu tiên cháy như một ngọn đuốc rớt xuống gần điểm tựa
Béatrice. Năm chiếc Morane, một trực thăng v à sáu phi cơ săn giặc
trên đường bay Điện Biên Phủ không cất cánh được vì xăng trong
bình lẫn với nước.
Trọng pháo ở các vị trí trong l òng chảo bắn ra vu vơ vì không tìm
được những ổ bắn của đối ph ương đã khéo che đậy ở trong lòng núi.
Mưa phùn mờ mịt lại ngăn trở những khu trục c ơ và oanh tạc cơ
Pháp ở trung châu bay lên tiếp ứng.
Trọng pháo từ mấy phía núi rớt xuống, nhắm v ào sân bay, các cứ
điểm kiên cố mang những tên mỹ miều của các thiếu nữ Pháp biến
lòng chảo Điện Biên Phủ thành một thung lũng khói lửa đỏ rực trong
những tiếng nổ long trời lở đất.
Cha tuyên uý Trinquard ở trong hầm nấp điểm tựa Béatrice váng óc

vì đạn đại bác rung chuyển cả mặt đất, đếm từ 15 đến 18 phát nổ
mỗi phút xé toang cả chung quanh, không c òn nghe ở máy phóng
thanh những lời gì rõ rệt hơn là tiếng "chết" và tin các cứ điểm
Béatrice, Gabrielle, Anne - Marie bị trúng đạn, bị bốc cháy hoặc
không trả lời nữa.
Một loạt đạn 105 ly dội tung đất l ên, đèn điện tắt ngấm, linh mục
Trinquard ôm lấy bờ hầm, đến khi ngẩng l ên nhìn thấy qua ánh đèn
bấm, một bóng người trắng như ma, tựa vào cánh cửa, áo quần tả
tơi đầu tóc rũ rượi, mặt mũi đầy đất bụi nh ư kẻ vừa ở địa ngục chui
ra: đại tá Vadot, tham mưu trưởng đạo quân Lê dương, phều phào
nói:
- Chỉ huy trưởng đại tá Gaucher chết rồi!
Cha Trinquard bò ra khỏi hầm, lần mò đến trạm cứu thương thấy bác
sĩ Grauwin cùng cha tuyên uý Heinrich đang vuốt mắt cho đại tá
Gaucher, chỉ còn một cánh tay, mình đầy máu. Vị chỉ huy toàn thể
các tiểu đoàn Lê dương của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ theo số
phận của ba sĩ quan phụ tá chết tại chỗ, trong giờ đầu trận đá nh.
Bên tiếng đạn réo nổ không ngừng ở ph òng mổ, bác sĩ đại uý
Grauwin mình cởi trần, đang cúi xuống c ưa chân, mổ bụng, xẻ óc
cho các thương binh. Hàng trăm ngư ời bị đạn, kêu rên chung quanh.
Nhà xác cạnh đó đã chất đầy binh sĩ tử thương.
Nhìn ra ngoài, lửa bốc đỏ rực trời, lửa cao ngọn tr ên đường sân bay
soi sáng lòng chảo như miệng núi lửa, rồi bỗng chốc kho xăng v à
bom xăng đặc nổ cháy bùng lên giữa cảnh lửa đạn ầm ĩ, lẫn những
tiếng hét rùng rợn của lớp lớp sóng người vượt qua mưa đạn, tràn
ngập các cứ điểm phía bắc, sau những tiếng nổ bộc phá đánh vỡ
toang hàng rào dây kẽm gai.

Dưới ánh sáng chói loà của hoả châu do máy bay thả xuống ba điểm
tựa Béatrice, Gabrielle, Anne Marie chế ngự hệ thống ph òng thủ phía
bắc Điện Biên Phủ lần lượt bị các đợt tấn công Việt Minh tràn chiếm.
Các giàn trọng pháo ở lòng chảo phản công vô hiệu quả, v ì không
tìm ra đại bác đối phương chôn giấu phía nào ở triền núi vây quanh.
Đại tá Piroth chỉ huy lực l ượng pháo binh thấy tất cả sự bất lực của
mình, ứa nước mắt uất hận trước mặt đại tá nhảy dù Langlois, nghẹn
ngào nói:
- Hỏng rồi! Tôi đã báo với De Castries phải thôi. Chúng ta đ ã đi tới
chỗ bị tàn sát, do lỗi tại tôi.
Rồi giữa không khí kinh ho àng, hoang mang của hầu hết binh sĩ, qua
trận đánh đầu tiên thất bại chua cay, đại tá Piroth về phòng riêng, rút
lựu đạn cài ở lưng ra, lấy răng mở rồi đặt ở một b ên tim.
Trong lúc vị chỉ huy pháo binh tự sát, l òng chảo vẫn không một phút
nào ngừng tiếng súng, đại tá chỉ huy De Castries ngồi ở hầm t ư lệnh
viết thư cho vợ để gởi theo chuyến bay sắp cất cánh: " Quân Việt tấn
công bọn anh từ hôm qua. Tình hình trái hẳn với sự mong muốn của bọn anh. Trọng
pháo đang rót vào. Một trung tâm kháng cự đã bị mất vì vị chỉ huy bô mạng. Thời tiết
xấu, phi trường bị đặt dưới hoả lực của địch. Nhiều máy bay bị cháy và vì thế nên không
có một chiếc nào dám hạ xuống".

Trong khi ấy đại tướng Navarre, Cao uỷ Đông D ương Deanjean cùng
các Bộ tham mưu ở Hà Nội và Sài Gòn không giấu vẻ nghi ngờ gì
nữa: trận đánh thua mất rồi! Trừ ra có một sự can thiệp mạnh mẽ t ừ
bên ngoài, không thì Điện Biên Phủ chẳng còn hy vọng gì nữa!
Tại Sài Gòn, nghe thấy dư luận xôn xao, lo ngại, Lệ vội t ìm đến
tướng Hinh để hỏi thăm tin tức. N àng được người tình cho hay:
- Ông Deanjean vừa gặp đại sứ Mỹ và phái bộ quân sự Mỹ để xin gởi

gấp mấy máy bay thả bom, săn giặc, v à chuyên chở (B26, F8F, C47)
thả bom napalm xuống chung quanh Điện Bi ên Phủ. Muốn cứu nơi
này, cần phải có thêm nhiều máy bay để đánh phá phía sau địch, cắt
đứt các đường đưa đến Điện Biên Phủ, ngăn trở sự tiếp tế, dội bo m
xuống các kho của chúng, phá nát các gi àn đại bác, giữ chặt quân
địch một chỗ dưới đất, bằng cách tưới napalm chung quanh l òng
chảo…
- Như vậy là Pháp cần nhờ đến Mỹ lúc này lắm phải không?
- Pháp cần nhờ đến máy bay Mỹ để giải cứu Điện Bi ên Phủ cũng
không có gì đáng vui, tại sao trông toa có vẻ hí hửng nh ư vậy?
Lệ cười nhoẻn miệng nói:
- Toa không hiểu là Pháp càng cần đến Mỹ bao nhiêu thì ước mong
của moa càng sớm thực hiện bấy nhiêu.
Tướng Hinh ngây người ra, lắc đầu tỏ vẻ ngạc nhi ên trước câu nói
của Lệ khiến nàng phá lên cười một cách thích thú nh ư đã đưa ra
được một bài toán khó giải đáp.
- Toa muốn moa cắt nghĩa thì phải chịu cho moa cái gì nào?
Hinh nhìn Lệ, cười cười nói:
- Thì moa chịu "mở luôn hai mặt trận" li ên tiếp với toa hôm nay, có
được không?
Lệ ứ lên một tiếng, véo vào vai Hinh, rồi nghiêm mặt nói:
- Toa cứ có thói hay bỡn cợt trong lúc moa nói chuyện đứng đắn,
ghét mặt toa lắm? Toa ngốc, mới không hiểu Pháp cần nhờ đến Mỹ,
tất nhiên phải nghe theo Mỹ, chịu điều kiện của Mỹ đặt ra mới giúp .
Như vậy là lá bài của anh chồng moa sắp đ ưa ra đánh rồi.
Hinh chợt rõ ý nghĩa thái độ hớn hở của Lệ, b èn mở lời trêu chọc:
- Anh chồng toa có được Mỹ vận động cho về làm thủ tướng, thì toa

ăn thua gì vào đó?
- Sao lại không?
- Moa vẫn không hiểu toa muốn nói gì.
Lệ đang lúc hứng khởi, không d è dặt nói:
- Thì anh chồng moa về làm thủ tướng, chồng moa sẽ ở bên cạnh,
tất nhiên là phải có moa.
Tướng Hinh cố lấy vẻ mặt trịnh trọng bảo Lệ:
- Nếu thế thì moa sẽ đấu súng với anh chồng toa, thủ t ướng tương
lai…
Hinh ngừng lại thấy Lệ thắc mắc nh ìn mình, đằng hắng rồi lên giọng:
- Moa nhất định sẽ đấu súng với anh chồng toa, một khi y về đây, toa
không hiểu tại sao à? Toa mong cho y về làm thủ tướng như vậy mà
không đoán được hả? Vì moa ghen ghê lắm! Ghen với toa!
Lệ ngầm hiểu lời nói châm chọc, nhảy xô lại cấu véo v ào đùi Hình
đang vận quần cụt, miệng không ngớt nói:
- Đểu! Toa đểu lắm!
Trong lúc tướng Hình đùa bỡn với Lệ ở văn phòng Tổng tham mưu
tại Sài Gòn thì tại Buôn Mê Thuộc cách dinh nghỉ mát Quốc tr ưởng
bên hồ Hoàng triều cương thổ lối một giờ voi đi, tại cánh đồng rừng
cỏ cao ngập đầu người, Bảo Đại cùng người đẹp Mộng Điệp ngồi
trên bành voi, bảo người nài Thượng cho voi dừng lại, nổ súng bắn
ngã một con bò rừng cách ba chục thước.
Trên lòng chảo Điện Biên Phủ giờ ấy, chiếc Dakota chở t ướng
Cogny bay vòng muốn đáp xuống sân bay đang ở d ưới lằn đạn của
Việt Minh, đành phải quay trở về Hà Nội. Vị tướng chỉ huy Bắc Việt
muốn nhảy dù xuống để mang lại tinh thần cho binh sĩ 12 tiểu đo àn
trọng pháo đài bị bao vậy, song lại sợ bị kẹt, vì phi trường - ngõ thoát

độc nhất - đã bị hoả lực bất ngờ đối ph ương chế ngự đặt ở các cứ
điểm chiếm được ngay từ lúc đầu trận đánh. Phi c ơ chở thương binh
cũng không cất cánh được và bao nhiêu máy bay còn l ại đều lần lượt
bị bắn cháy, đường bay bị đạn trái phá c ày nát. Trọng pháo của Việt
Minh, đại bác 105 ly, súng cối hạng nặng 120 ly, cao xạ 37 ly, v à đại
liên làm thành một vòng lửa đạn khép chặt lấy Điện Bi ên Phủ.
Giữa lúc vị tướng sắt đá Cogny nuốt nước mắt uất hận trên đường
về Hà Nội thì đại tướng Ely từ Ba Lê bay sang Hoa Thịnh Đốn xin
cứu viện, đang ngồi ở văn ph òng Ngũ giác đài, đối điện với đô đốc
Radford, vị tư lệnh hạm đội hùng mạnh nhất thế giới ở Thái B ình
Dương, bạn thân của Tổng thống Eisenhower, con ng ười say sưa
chú trọng đến chiến trường Đông Dương từ sau ngày chấm dứt
chiến cuộc Triều Tiên.
- Tôi đề nghị cho không quân can thiệp Điện Bi ên Phủ. Lối sáu chục
chiếc oanh tạc cơ hạng nặng B29 từ căn cứ Clarkfleld (gần Manille),
với 150 khu trục cơ trên hàng không mẫu hạm của đệ thất hạm đội
hộ tống, sẽ có thể đè bẹp Việt Minh ở Điện Biên Phủ: mỗi lần oanh
tạc được 450 tấn bom.
Tướng Ely ngần ngại hỏi:
- Bắt đầu từ ngày nào?
- Để tôi nghiên cứu ngay.
Sau câu trả lời cương quyết của đô đốc Radford, t ướng Ely vội trở về
sứ quán Pháp, đánh điện mật báo động với thủ t ướng. Trong đầu óc
Ely lúc lấy giờ, đề nghị của đô đốc Radford về những phi c ơ B29 có
nghĩa là sẽ liệng xuống núi rừng Điện Bi ên Phủ thứ bom A, mà mười
năm trước đã bắt Nhật phải đầu hàng, chiến dịch chưa có tên, và
tướng Ely không hay là mình đang trở về Ba Lê giữa mùa xuân ướt

lạnh với một con chim kền kền đậu ở tr ên vai.
Tại Ba Lê, Ngô Đình Diệm đi gặp ngoại trưởng Geoges Bidault, lãnh
tụ Mặt trận Bình dân (MRP) của phe Công giáo Pháp, để nhắc nhở
về sự ủng hộ của lực lượng này dùng áp lực với Bảo Đại để cho
mình được về cầm quyến, trước ngày mở hội nghị Genève.
Ở toà lầu đường Orsay(3) ra, Diệm đi thẳng về nh à trọ thấy Ngô
Đình Luyện cũng vừa đi về.
- Em vừa gặp một người bạn ở văn phòng Quốc trưởng cho hay là
đầu tháng tư này Bảo Đại sẽ qua đây.
Diệm nói:
- Anh cũng vừa gặp ông Bidault cho biết thế n ào ông Bảo Đại qua
đây, ông ta cũng vận động cho anh về l àm thủ tướng. Lần này thì
chắc chắn rồi.
Rồi Diệm kể lể:
- Ông Bidault có khuyên anh nên làm sao đ ừng có sự trở ngại về
phía ông Bảo Đại. Lần Nguyễn Văn Tâm thôi, đáng lẽ anh l ên làm thủ
tướng chớ có phải Bửu Lộc đâu. Theo đề nghị của ông Bidault, song
ở bên nhà, chú Nhu với anh Giám mục làm sao để ông Bảo Đại nghi
kỵ là anh muốn vận động các giáo phái Cao Đ ài Hoà Hảo và cả Bình
Xuyên nữa, đưa anh lên cầm quyền chống lại ông ta. Anh nghĩ có lẽ
là chú Nhu không khéo léo sao đó, đ ể cho mấy phe quốc gia gần ông
Bảo Đại ngầm xúc xiểm phá anh. Vậy lần n ày, sẵn chú có quen biết
với mấy người ở văn phòng Quốc trưởng tại đây, chú nên nói khéo
với họ, để họ đừng phá m ình, đâm thọc với ông Bảo Đại.
Diệm lại nói tiếp:
- Vẫn biết rằng anh được hậu thuẫn mạnh của các phe Công giáo Mỹ
và Pháp, cùng các nhân vật trọng yếu của hai nước này, nhưng dù

sao cũng phải qua sự uỷ nhiệm ch ính thức của ông Bảo Đại mới ra
lập chính phủ được. Lúc này, bằng đủ mọi cách, làm sao cho ông
Bảo Đại đừng nghi ngại từ chối.
Luyện lên tiếng:
- Em có nói với bà Trần, với tư cách nghị sĩ Liên hiệp Pháp, và quen
biết trước với ông Bảo Đại, sẽ xin gặp ri êng để nói vào thêm cho
anh.
- Vừa rồi, thư thím Nhu gởi qua cũng nói được gặp ông Bảo Đại ở
Đà Lạt, có nhắc đến việc anh, ông Bảo Đại tỏ ý thuận. Anh chỉ ngại
ông Bảo Đại vốn không ưa anh từ hồi anh từ chức Thượng thơ Bộ lại
và hay nghe mấy người chung quanh, nhất là mấy tay chính trị lăng
xăng ở Sài Gòn, sợ anh ra thì họ mất quyền lợi nên cố vây quanh
ông Bảo Đại để cản trở cho ông ta đừng nhận anh. Song lần n ày,
anh tin là ông Bảo Đại cũng khó từ chối.
Diệm nói tiếp bằng một giọng cả quyết:
- Pháp đang bị kẹt ở Điện Biên Phủ, đúng vào lúc đang cần có một
thế mạnh quân sự, để dự hội nghị nay mai ở Gen ève, đã phải cầu
viện Mỹ, Mỹ định can thiệp trực tiếp v ào Đông Dương, gởi phi cơ ở
các căn cứ Phi Luật Tân, Đài Loan, Nhật Bản và hạm đội thứ bảy
đến Việt Nam giải vây cho Pháp ở Điện Bi ên Phủ, Mỹ lại vừa giúp
thêm một ngân khoản 500 tỷ quan cho chiến tr ường ở Việt Nam, Mỹ
cung cấp tiền bạc và vật liệu, dĩ nhiên họ phải có tiếng nói mạnh.
Tướng O Daniel quen biết anh hồi ở b ên Mỹ, sắp cầm đầu một phái
bộ đặc biệt sang nước mình. Ông Bidault cũng vừa cho anh hay là
cứ theo tình hình tiến triển hiện nay, Mỹ không đứng ngo ài lâu được
nữa và sớm muộn gì Mỹ cũng phải nhảy vào giúp Pháp để ngăn
chặn Cộng sản tràn xuống phía Nam.

Như vậy, nước cờ chính trị ở Việt Nam phả i thay đổi, chắc chắn là
anh ta lập chính phủ mới…
Trong lúc anh em họ Ngô tiếp tục bàn đến viễn ảnh cầm quyền
tương lai thì Hội đồng chiến tranh Pháp triệu tập phi ên khẩn cấp để
quyết định về CHIẾN DỊCH KỀN KỀN, cứu nguy Điện Bi ên Phủ.
Các yếu nhân lãnh đạo chính phủ và các tướng hiện diện đều nhận
thấy rằng theo chủ trương để không quân Mỹ trợ lực tham chiến th ì
đây là hành động trực tiếp can thiệp của Mỹ v ào chiến tranh Đông
Dương có thể lôi cuốn theo một phản ứng dữ dội của Trung Cộng,
đưa đến những "rắc rối quốc tế" song không c òn có cách nào để cứu
được pháo đài bị bao vây, và theo lời của tướng tư lệnh Navarre, chỉ
còn có một điều kiện độc nhất là can thiệp lớn lao cấp tốc bằng
không quán Mỹ mới có thể vãn hồi tình thế ở Điện Biên Phủ.
Hội đồng chiến tranh tán thành chiến dịch Kền Kền cử ông Maurice
Schumann đi triệu đại sứ Mỹ Doulas Dillon ở Matignon. Đến 11 giờ
rưỡi đêm, Thủ tướng Laniel tiếp đại sứ Mỹ, tr ước sự hiện diện của
ngoại trưởng Bidault, nhân danh chính phủ Pháp, nhờ ông Dillon xin
với chính phủ Mỹ cho máy bay hạng nặng có thể chở 2.000 ký hoặc
hơn nữa can thiệp gấp để cứu pháo đ ài Điện Biên Phủ.
Tại Hoa Thịnh Đốn, tham m ưu trưởng đô đốc Radford và ngoại
trưởng Dulles vận động các nhận vật trong chính phủ v à thuyết phục
các nghị sĩ chấp thuận giải pháp dội bom xuống Điện Bi ên Phủ, song
bị các lãnh tụ Quốc hội cương quyết từ chối, và Tổng thống
Eisenhower cũng không tán thành.
Sáng hôm sau, ngoại trưởng Bidault tiếp được điện trả lời của ngoại
trưởng Dulles: Mỹ không thể h ành động tham chiến ở Đông Dương,
nếu không có thoả thuận chính trị với Pháp v à các nước khác, và

không có sự chấp thuận của Quốc hội.
Giữa lúc chiến dịch Kền Kền bị gạt bỏ ở Hoa Thịnh Đốn th ì tại Mạc
Tư Khoa nhà du thuyết Alain Savany, nản lòng chờ đợi dấu hiệu của
ông Hồ Chí Minh để khai mào cuộc thương thuyết, lên đường trở về
Ba Lê. Tin tức báo chí và hành lang chính trị cho nghị sĩ xã hội
Savany nhận thấy rõ là nhiệm vụ của ông đã bắt đầu trễ quá rồi, và
trong lúc này mọi việc đều đang đánh cuộc tại Điện Bi ên Phủ.
Ở lòng chảo Điện Biên Phủ, cha tuyên uý Heinrich làm lễ ở trong
hầm núp trước một số binh sĩ thất thần, quần áo lấm láp, râu không
cạo, mặt mũi hốc hác, thảm hại:
- Xin Chúa hãy đoái thương đến tôi vì tôi đã kiệt sức rồi, vì xương tôi
đã rã rời và linh hồn tôi bối rối đến cực điểm!
Trong những đường hào đưa đến bệnh viện đám tàn quân Algérie và
Marocain đã chạy thoát các cứ điểm Eliane v à Dominique, đang tụ
tập quỳ ở trong bùn. Bác sĩ Grauwin nghe tiếng họ k êu than, từ
phòng mổ bước ra:
- Thưa đại tá, ngài là cha chúng tôi, chúng tôi đến để hầu ngài, giúp
ngài làm y tá, làm bồi. Đối với chúng tôi thế l à hết rồi. Ở trên kia, có
nhiều người chết quá. Tại sao? Vợ chúng tôi, con chúng tôi cần
chúng tôi ở quê nhà.
Bác sĩ Grauwin thấy lòng se lại, dịu dàng bảo họ trở về các đơn vị cũ
Nhưng các đơn vị của họ ở đâu? Phần lớn các sĩ quan chỉ huy họ đ ã
bị loại khỏi vòng chiến.
Grauwin trở lại với các dụng cụ giải phẫu, b ước qua những xác
thương binh người ta đẩy đến bàn mổ, bỗng nghe tiếng nức nở,
người nữ hộ tá bị mắc kẹt từ ba hôm nay, Geneviève de Galard đang
đứng tựa cửa hầm nấp nức nở.

Các phòng mổ đầy thương binh và xác chết. Mùi máu tanh lợm
giọng. Các y tá phải hút thuốc để cho khỏi nôn. Những x ương hàm
gãy những con mắt lòi, những đùi bị xé đứt, những bả vai lìa, những
tiếng kêu rên đau đớn giữa lũ ruồi xanh bấu v ào vết thương và dòi bò
nhung nhúc khắp nơi.
Đứng giữa cảnh bi thảm ngổn ngang n ày, nhà bác sĩ khỏe mạnh như
không còn đủ sức lực chịu đựng được nữa. Đau khổ đã trở thành
bánh ăn, nước uống. Bầu không khí nồng thối làm cho mọi người
nghẹt thở. Đây không phải l à chiến tranh nữa mà là con đường đưa
xuống hoả ngục.
Trong thung lũng nước mắt, đau thương và chết chóc này, Grauwin
chỉ còn biết kêu cầu với Chúa, nhưng ở hoả ngục không thương xót
này, Chúa có đến không? Trong lúc Điện Biên Phủ ngày đêm các sĩ
quan ngủ ngồi ở lỗ hầm, bên cạnh những xác chết binh sĩ chất đống,
mùi thối xông ra ghê gớm, và dòi, lằn, ruồi xanh sinh nở khắp các
chiến hào đầy phân, nước tiểu, những mảnh thịt ng ười mổ xẻ bỏ đi…
tại Hà Nội cuộc xung đột ngấm ngấm giữa hai t ướng Navarre và
Cogny bùng nổ.
Những tin tức từ lòng chảo Điện Biên Phủ đưa về đặt các Bộ tham
mưu trước một thực trạng bi thảm. Tai hoạ gây n ên cần phải có kẻ
chịu trách nhiệm.
Chiều hôm ấy, vào lúc bốn giờ hơn tại biệt thự của Tổng tư lệnh
quân đội viễn chinh Pháp ở cạnh Hồ Tây đang ch ìm đắm dưới mưa
phùn. Cogny đến gặp Navarre ở văn ph òng.
Tướng Navarre gượng cười mở đầu:
- Chúng ta đã viết cho nhau nhiều điều khó chịu rồi. Bây giờ phải
bình tĩnh mà tranh luận.

Sự tức giận dồn ép bấy lâu ở tướng Cogny, tư lệnh chiến trường Bắc
Việt như gặp dịp bùng lên:
- Tôi không muốn làm việc dưới quyền ông nữa, tuỳ ý ông quyết định
cất chức tôi ngay cũng được. Ông là Tổng tư lệnh trận đánh, Điện
Biên Phủ mở ra do ý muốn của ông. Thế m à ông bảo tôi phản ông
bằng cách tố cáo những lỗi lầm của trận đánh n ày với các nhân vật
cao cấp sang đây. Thậm chí lại để cho vợ ông mang bức th ơ ông viết
về tôi để khoe với mọi ng ười trong một khách thính ở Ba L ê, là:
"Thằng khốn kiếp Cogny phản tôi luôn luôn …". Có bà tướng Catroux
làm chứng việc ấy.
Cogny nói như hét lên:
- Nếu ông không phải là đại tướng bốn sao thì tôi cho bàn tay này
vào mặt ông rồi.
Tướng Navarre tái mặt. Ph òng bên cạnh người nữ thơ ký nghe tiếng
cãi lẩy ồn ào, song không còn có ai ngoài hai vị tướng lãnh.
Cogny trở lại bình tĩnh. Navarre nói:
- Tôi yêu cầu ông giữ kín việc này giữa hai chúng ta.
- Tôi cho đó là một bổn phận của tôi.
Cogny trả lời rồi khép chân lại ch ào.

***

Chiếc máy bay bốn động cơ riêng của Bảo Đại chở đội chó boxer từ
Đà Lạt về Sài Gòn để theo Quốc trưởng đi Pháp.
Lệ muốn tiễn đưa nhắn gởi thêm về việc anh chồng nàng song lại
ngần ngại vì Nhu có vẻ không ưa, và từ hôm nghe tin Bảo Đại về S ài
Gòn, thỉnh thoảng chàng nhìn Lệ một cách khó hiểu, hỏi nàng đi đâu

mỗi khi thấy vợ ra ngoài.
Sáng hôm ấy, Lệ đang trang điểm, Nhu đ ưa cho nàng xấp điện văn
báo chí ngoại quốc của một người bạn thường ngày cung cấp cho
Nhu biết rõ tình hình, Lệ đọc phần Nhu đã gạch bút chì đỏ một bên
của đặc phái viên tờ PARIS SOIR.
"Sài Gòn 10 tháng tư 1954.
Hoàng đế Bảo Đại lên đường đi Pháp để chứng tỏ ng ài là hiện thân của tất cả lực lượng
trong nước.
Người ta có cười được tấn hài kịch chính trị dẫn dắt đến thảm kịch chết chóc không? Chỉ
có Cao uỷ Pháp, chính phủ và một tham mưu của hoàng thượng mới biểu lộ hay làm ra
vẻ biểu lộ sự kính trọng đối với Bảo Đại.

Từ ngày có tin hội nghị Genève sắp nhóm, quân đội Bảo Đại b ước
vào tình trạng tan rã. Những lệnh gọi nhập ngũ không đ ược thi hành.
Chỉ có mặt những thanh niên không trốn thoát hoặc những sinh vi ên
chắc chắn thành sĩ quan, hy vọng được địa vị tốt.
Trong 94.000 lệnh gọi nhập ngũ năm nay, chỉ có 5.400 ng ười trình
diện. Để lấp vào chỗ trống, người ta mở cuộc ruồng bắt ở thôn qu ê
và trong thành phố, chở những thanh niên lượm được đến các trại
huấn luyện. Nội đầu tháng t ư 1954, đã có 3.848 kẻ đã đào ngũ trong
quân đội Bảo Đại.
Trong các cuộc chiến đấu, tỉ số binh sĩ mất tích gấp năm lần số chết
và bị thương, trong khi ở hàng ngũ quân đội viễn chinh, có đến
63.000 người Việt Nam, số đó chỉ có 10 phần trăm. Sáu tháng sau
khi thành lập các tiểu đoàn khinh binh, một phấn tư quân số đã tan
biến. Binh sĩ của quân đội Bảo Đại đi chết cho ai?
Các tướng của Bảo Đại đi xe h ơi Hoa Kỳ và mở tiệc tùng không
màng đến số phận của xứ sở họ đang lâm nguy. Họ oán ghét Cộng
sản bởi sợ mất những quyền lợi đang đ ược hưởng thụ: bơ sữa, gái,

tiền bạc.
Một bộ trưởng duy nhất không có tiền chuyển ngân gởi ở ngân h àng
ngoại quốc đã thú thật với một số sĩ quan cao cấp Pháp: "Tôi chán
sống lương thiện lắm rồi".
Ừ, ngoài ra những Cao uỷ Pháp và những bộ trưởng chính phủ theo
đuổi bơ sữa, chuyển ngân, có ai dám tin rằng ng ười ta có thể xả thân
cho hoàng đế Bảo Đại?".
Lệ đọc xong, thấy chồng c òn ngồi nhìn mình, như đang dò xem phản
ứng, liền nói:
- Anh chàng phóng viên này ch ắc không được hối lộ nên mới gắt gao
như vậy.
- Em cho là những nhận xét ấy không đúng à?
- Em không đồng ý về việc phê bình ông Bảo Đại. Thử hỏi nếu ở vào
địa vị của ông ta, thì có thể làm gì được hơn, vì tất cả đều do người
Pháp nắm giữ hết. Tất cả lỗi lầm đều l à tại Pháp?
Trong lúc ấy, tại Hoa Thịnh Đốn, ngoại tr ưởng Dulles nhất quyết chủ
trương "hoà bình bằng võ lực" đưa ra kế hoạch liên hợp Pháp, Mỹ,
Anh, Úc, Tân Tây Lan, Thái Lan và Phi Lu ật Tân để hành động chống
lại bước tiến của Cộng sản tại Đông Nam Á. Tr ước Uỷ ban ngoại
giao Hạ nghị viện bàn về chương trình ngoại viện, ông Dulles lên
tiếng về vấn đề Đông Dương:
- Trước hội nghị Genève, Cộng sản đang nỗ lực để đánh tan tinh
thần chiến đấu của Pháp và các nước Đồng Minh, thế giới tự do phải
tỏ ra đoàn kết và chú trọng đến quyền lợi sinh tử ở v ùng này. Nước
Pháp và các quốc gia liên kết đừng nghĩ rằng họ cô độc trong giờ
phút quyết định này. Mưu toan Cộng sản sẽ vấp phải một quyết định
chung, và nếu cần đến một hành động chung.

Để lôi cuốn Quốc hội cho phép can thiệp trực tiếp v ào Đông Dương,
ông Dulles nhấn mạnh ràng sự tham gia của Trung Cộng ở Điện Bi ên
Phủ "giống ghê gớm" một sự can thiệp trực tiệp v ào chiến cuộc sự
có mặt của đại tướng Ly Chen Hoa ở Tổng h ành dinh của Giáp gần
Điện Biên Phủ, với một nhóm hai chục cố vấn chuy ên môn, nhân
viên Trung Cộng thiết lập và sử dụng hệ thống điện thoại của Việt
Minh, những súng cao xạ 37 ly có ra -đa của Việt Minh đều do Trung
Cộng điều khiển, 1000 cam nhông của Việt Minh tron g vùng đều do
tài xế Trung Cộng lái v.v…
Rồi ông Dulles kết luận: "Những phản ứng của Mỹ tr ước sự can thiệp
của Trung Cộng ở Đông Dương sẽ không chỉ giới hạn ở vùng này
mà thôi".
Lời cảnh cáo hứa hẹn đưa đến một cuộc chiến tranh rộng lớn đ ã gây
nên nhiều nỗi lo âu ở Pháp và Anh, bộc lộ qua báo chí. Hội đồng
chiến tranh Pháp họp ngay cứu xét đề nghị thiết lập nhóm ph òng thủ
Đông Nam Á của ông Dulles, và Ba Lê quyết định từ chối, trong bộ
Tổng tham mưu Pháp ở Sài Gòn lên tiếng đính chính là Điện Biên
Phủ không nhận thấy có một cố vấn quân sự, một chuy ên viên, một
thương binh, một tử sĩ, một tù binh nào là người Trung Cộng.
Bảo Đại đặt chân xuống Ba L ê vào lúc ngoại trưởng Mỹ Dulles có
mặt tại thủ đô Pháp để bàn tính cùng hai ngoại trưởng Bidault và
Eden về chiến thuật đối phó với hội nghị Gen ève sắp khai mạc.
Ngô Đình Diệm xin gặp Foster Dulles, đ ược xác nhận lời hứa của Mỹ
ủng hộ: Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, Donald Heath, đã được chỉ thị sang dự
hội nghị Genève, sẽ gặp riêng Bảo Đại để vận động trao chức thủ
tướng cho Diệm.
Tin này được truyền miệng trong giới ng ười ủng hộ họ Ngô với hy

vọng được đền bù sự cộng tác vận động bằng một địa vị xứng đáng
trong chính phủ nay mai.
Tại Sài Gòn, vợ chồng Lệ cùng người anh Giám mục được tin do
người thân tín từ Ba Lê về, càng xúc tiến việc tuyên truyền và vận
động trong các giới, hứa hẹn để lôi cuốn các phần tử ủng hộ "Ngô
chí sĩ về nước".
Vài nhà giàu có con đang h ọc ở Pháp, bỏ tiền ra cho vợ chồng Lệ
mượn để hoạt động với hy vọng sẽ đ ược họ Ngô trả ơn bằng chức
giám đốc, bộ trưởng cho con cháu.
Ngôi nhà nhỏ của Lệ ở đường Ypres bỗng trở nên chật chội vì khách
khứa lui tới, từ ngày có tin loan truyền bán chính thức là "chí sĩ Ngô
Đình Diệm" sắp về làm thủ tướng.
Lệ đột nhiên thấy mình trở nên quan trọng, được nhiều người ngọt
ngào chào đón, và nhất là tiêu xài tiền bạc không phải dè dặt tính
toán nữa.
Nước hoa, phấn son được nhiều bà đem biếu, số áo dài của Lệ mỗi
ngày một tăng thêm, treo đầy cả tủ kính. Thuộc hạ trung th ành, Cao
Xuân Vỹ, càng tỏ ra đắc lực trong công cuộc tuy ên truyền miệng cho
"chí sĩ họ Ngô" đưa về một chiếc xe hơi bóng lộn của một bác sĩ
"đồng chí ủng hộ Ngô chí sĩ" cho Lệ m ượn đi hoạt động.
Huế, Sài Gòn, Vĩnh Long… ba anh em họ Ngô ở ba tỉnh n ày được
một số người đánh hơi thời cuộc xúm lại bàn tán, hội họp, vỗ ngực
tình nguyện: "tranh đấu ủng hộ chí sĩ Ngô Đ ình Diệm" về nước cầm
quyền.
Lệ giao du càng rộng, từ ngày nàng học lái xe hơi, từ sáng đến
khuya bận rộn hẹn hò, gặp gỡ, giao thiệp với các sĩ quan cao cấp trẻ
tuổi mà nàng bảo là đã lôi cuốn được họ, mang quân đội quốc gia

làm hậu thuẫn cho "Ngô chí sĩ".
Mỗi khi thấy vợ trang điểm lộng lẫy, một m ình lái xe hơi đi, Nhu có
hỏi thì Lệ cười rất tươi trả lời:
- Em đi giao thiệp vận động cho anh Th ượng. Điểm chính yếu trong
kế hoạch của Nhu là gây ảnh hưởng với các cấp chỉ huy quân đội
Bảo Đại. Lệ đã tỏ ra đắc lực, làm quen với tướng Nguyễn Văn Hinh,
tham mưu trưởng đại tá Đôn, chỉ huy một binh đo àn trấn giữ Sài
Gòn. Tài ngoại giao khôn khéo của Lệ có thể tạo n ên một lực lượng
đáng kể sẵn sàng hưởng ứng với chính quyền họ Ngô.
Lệ đã thu hút các tướng tá bằng cách nào, Nhu cũng không dè,
tưởng là tiếng tăm của "Ngô chí sĩ" đ ã lôi cuốn được cảm tình ủng
hộ.
Trong những ngày hoạt động đầu tiên, Lệ cũng không ngờ nàng đã
đóng góp một vai trò đắc lực, mang thân xác ra để gầy dựng uy thế
chính quyền họ Ngô.
Giữa lúc Lệ đắm mình trong các cuộc ái ân ngoại giao, vận động, th ì
Nhu nằm bên bàn đèn thiết lập kế hoạch để sửa soạn cho ng ày anh
trở về cầm quyền.
Trong thời gian đó, những tin tức dồn dập từ S ài Gòn đưa qua Ba Lê
báo động rằng pháo đài Điện Biên Phủ đang ở trong một tình trạng
tuyệt vọng. Ông Foster Dulles ghé lại Ba L ê trên đường đi phó hội
Genève gặp ngoại trưởng Pháp Bidault trao cho xem một bản thông
điệp của tướng Navarre, nói rằng nếu không phát động chiến dị ch
Kền Kền ngay thì Điện Biên Phủ không còn chống giữ được nữa,
trung châu Bắc Việt cũng mất theo ng ày Genève nhóm.
Tình hình nguy ngập như vậy bắt buộc Pháp phải tìm đủ mọi cách
gấp rút để ngừng chiến. Tuy nhi ên, mọi việc còn có thể cứu vãn

được nếu chính phủ Mỹ quyết định cho máy bay B29 đang ở Phi
Luật Tân can thiệp vào.
Trong bữa tiệc tối thứ bảy 24 tháng t ư 1954 hôm ấy do Bộ Ngoại
giao Pháp đãi, ông Dulles mời riêng ngoại trưởng Anh sang phòng
bên, cho hay:
- Chúng tôi đã sẵn sàng can thiệp bằng quân sự ở Đông Dương vào
giữa tuần tới, lục quân Mỹ sẽ đổ bộ l ên để quốc tế hoá cuộc chiến
tranh tại Đông Nam Á. Hai hàng không mẫu hạm Boxes và Essex
của Đệ thất hạm đội đã chực sẵn ở vịnh Bắc Việt, Pháp đ ã yêu cầu,
chúng tôi chỉ còn đợi sự đồng ý của Anh là bắt đầu chiến dịch Kền
Kền…
Nghe tiếng chiến dịch Kền Kền, ông Eden hoảng hốt nghĩ ngay đến
bom nguyên tử và chiến tranh thứ ba, với tất cả những hậu quả tai
hại cho quyền lợi còn lại của Anh ở Đông Nam Á, vội n ài nỉ:
- Khoan đã, xin ông chớ ra lệnh hành động gì hết, trước khi có sự
thoả thuận của chúng tôi.
Rồi ngay đêm ấy ông Eden vội vã bay về Luân Đôn. Nội các Anh họp
phiên bất thường vào sáng chủ nhật hôm sau với sự có mặt của các
tướng lãnh tham mưu.
Ngoại trưởng Anh ghi lại trong hồi ký về ng ày lịch sử "trên bờ vực
thẳm" chiến tranh thứ ba:
"Điện Biên Phủ không còn có thể cứu được nữa. Hôm qua đô đốc
Radford đã nói như thế với tôi trước mặt ngoại trưởng Dulles. Các
nhà chuyên môn quân s ự Anh cũng không tin là cuộc oanh tạc có
hiệu quả vì địa thế chiến trường trắc trở, mà dội bom xuống hậu cứ
Việt Minh lại càng không kết quả nữa. Chiến dịch Kền Kền mang lại
hậu quả đầu tiên là phá cuộc ngưng chiến ở Đông Dương, và chỉ làm

cho chiến tranh lan rộng, Pháp và Mỹ trong lúc này lại không sẵn
sàng để thắng được. Trong những điều kiện đó, chính sách thiết thực
duy nhất là tìm kiếm ngay ở Genève một thoả hiệp ngừng chiến".
Bữa chiều, Eden đáp máy bay đi Gen ève.
Hôm sau, đại sứ Pháp Massigli được chỉ thị của Thủ tướng Laniel,
vận động một lần cuối cùng với Thủ tướng Churchill: Mỹ đã sẵn sàng
can thiệp cứu Điện Biên Phủ và chỉ còn đợi Anh đồng ý.
Lão chính khách miệng không rời điếu xì gà ngắt ngang câu chuyện:
ông không muốn biết đến khía cạnh quân sự của vấn đề.
Rồi liền sau đó, Churchill đi thẳng đến Hạ nghị viện đ ang xôn xao vì
những cuộc vận động tới tấp của các yếu nhân Pháp v à Mỹ liền mấy
hôm nay:
- Chính phủ hoàng gia không sẵn sàng cam kết bất cứ một điều gì
trong vấn đề hoạt động quân sự ở Đông D ương trước khi biết những
kết quả của hội nghị Gen ève.
Tại Ba Lê, Ngô Đình Diệm mua ấn bản giờ chót của nhựt báo France
Soir, đọc bức điện tín của phái vi ên ở Luân Đôn nói về sự từ chối của

Anh không chịu tán thành đề nghị liệng bom A xuống Điện Bi ên Phủ,
bực tức nói với Nguyễn Bửu Lộc, anh vợ Nhu:
- Thằng Anh sợ mất thị trường Trung Cộng mà nó đã nhìn nhận năm
1950 cùng sợ mất lòng Ấn Độ nên mới phản lại Đồng Minh nh ư vậy.
Cùng hôm ấy, toàn thể đường bay Điện Biên Phủ mất hẳn. Ba trung
đoàn Việt Minh chiến đấu trong một tháng tr ường nay đã chiếm nốt
ba điểm tựa còn lại ở lòng chảo.
Trước đó mấy hôm, tướng Cogny nói chuyện bằng vô tuyến với đại
tá Castries báo tin cho vị tư lệnh Điện Biên Phủ được vinh thăng
chức tướng.

- Tôi gởi cho ông hai sao và rượu uống mừng. Cả thế giới đang nh ìn
về ông. 52 ký giả quốc tế hiện ở H à Nội để theo dõi ông.
Binh sĩ được lệnh lục lọi tất cả những đồ thả d ù xuống trong các vị trí
song không tìm thấy hai sao tướng ở đâu, nghĩ là đã theo với phần
lớn đồ tiếp viện rơi về phía bên địch. De Castries ra lệnh giũa hai
ngôi sao tại chỗ, trong một xưởng thợ máy Lê dương. Rồi trong khi
nâng cấc rượu nhạt để mừng được phong tướng, De Castries nghe
đài Việt Minh phát thanh là vừa nhận được các hộp đựng Bắc đẩu
bội tinh mế đay, huy chương, sao, với những chai rượu cô nhắc.
Điệp khúc đĩa hát "Du Kích" ti ếng Pháp lại văng vẳng l ên với nhịp
hoà ca của quân sĩ Việt Minh hát theo.
Bạn ơi có nghe tiếng vỗ cánh của bầy quạ đen.
Trên đồng bằng.
Bạn ơi có nghe tếng kêu âm thầm của xứ sở.
Bị xiềng xích…(4)

Điệu hát ngày đêm chập chờn trên thung lũng sặc mùi chết chóc và
chiến bại. Người ta không còn đủ sức chôn lấp những xác chết m à
xô đẩy ra ngoài chiến hào, đùn xuống những hố đạn cho rửa thối.
Mùi thối ghê gớm của bao nhiêu thây ma sình nát bốc lên theo ngọn
gió Lào phừng phực như lửa len lỏi toả ra khắp nơi.
Những đại uý, trung uý của đoàn quân viễn chinh phải bó gối ngủ
ngồi trong hầm từ hơn nửa tháng nay, ngày đêm bị ám ảnh bởi
những tiếng cuốc xẻng đào đất của đối phương đang bao vây tiến
sát chung quanh. Trong nh ững trạm giải phẫu và cứu tế tiểu đoàn,
các y sĩ không còn đủ sức giết những con dòi bọ nhung nhúc khắp
mọi chỗ.
Cho đến trong giấc ngủ hốt hoảng họ cũng thấy những đo àn dòi bò

khấp vách, khắp giường bệnh và băng ca, bu đầy lên vết thương của
quân sĩ nằm đơ như đã chết rồi.
Trước ngày 12 tháng ba 1953, khi chưa giao chiến, quân số có gần
11.000 người, sau đó thả dù thêm bốn tiểu đoàn, và mỗi ngày thêm
một trăm binh sĩ nhảy dù xuống nữa để lấp những lỗ trống.
Song giờ đây mới có một tháng mấy ng ày giao tranh, còn được bao
nhiêu người đủ sức đương cự? Trung tá nhảy dù Langlais kiểm điểm
lại quân số mà rùng mình, nhìn thấy trong tất cả những chiến h ào
đưa đến bệnh viện, những toán quân thảm hại giẫm l ên xác những
bạn đồng đội khuất nửa ng ười ở dưới bùn lầy, những kẻ bị thương
không lên được nữa, không một ai còn có thể trông nom đến, đành
xem như là bỏ đi, đành vùi xác chưa chết ở trong bùn lẫn nước tiểu,
phân, thây ma. Lòng gã s ĩ quan nhảy dù đã từng chinh chiến ngang
dọc trên nhiều chiến trường, vừa được vinh thăng đại tá, bỗng nổi
lên căm hận lạ lùng; muốn gào thét lên nỗi nhục nhã tột độ của đạo
quân viễn chinh:
- Vinh quang của Điện Biên Phủ mà báo chí thế giới tự do không
ngớt lời ca ngợi, vinh quang chiến đấu tr ên vũng lầy thối tha đầm
máu nhất ở Á Đông, nhân danh Tây ph ương và nhân danh tình yêu
các thiếu nữ xinh đẹp đã đưa tên đặt cho các vị trí không c òn nữa.
Đại tá Langlais đến xưng tội với linh mục Heinrich:
- Chúng ta đang đi đến thảm hoạ.
- Phải nhận lấy điều đó để đền b ù lại những tội lỗi của chúng.
- Không phải thế? Con không yêu cầu cha an ủi theo lối đó. Cha hãy
bảo là con lầm, chúng ta còn có hy vọng. Cần đến, cha hãy xin một
phép lạ.
Gần đây, cha tuyên uý Trinquard lo cho nh ững toán quân đến xin giải

tội và chịu lễ sát bên bệnh viện, đứng ở dưới hầm làm dấu thánh giá,
kêu lên: không phải chiến thắng đang đến, mà là cái chết!
Tại hầm bộ chỉ huy, tướng Castries nói qua vô tuyến điện với vợ:
"Em đừng lo. Anh đã từng bị bắt làm tù binh rồi. Anh sẽ có cách xoay
xở…".
Ở Sài Gòn và Hà Nội, đại tướng Tổng tư lệnh Henri Navarre và
tướng chỉ huy Bắc Việt René Cogny vẫn tiếp tục trao đổi điện tín đổ
trách nhiệm cho nhau về chiến trường Điện Biên Phủ và tự hỏi Điện
Biên Phủ còn chống giữ được bao lâu nữa trong khi chờ đợi các phi
đoàn B29 mang bom A đ ến giải cứu. Phép lạ mà đại tá nhảy dù
Langlais ở Điện Biên Phủ mong mỏi cũng giống nh ư điều mà hai vị
thượng tướng chỉ huy dàn quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương
đang ngong ngóng đã không bao giờ đến.
Tướng Partridge, chỉ huy không quân Mỹ ở Viễn Đông v à tướng
Calsera ở phòng Hành quân Bộ tham mưu không quân Mỹ với
những phi dội B29 chở mỗi chiếc 8 tấn bom đ ã sẵn sàng cất cánh từ
phi trường Clark (Manilla) bay thẳng đến Điện Bi ên Phủ nhưng không
bao giờ có lệnh khởi hành.
Con Kền Kền mang bom nguyên tử đã bị Thủ tướng Churchill nhốt
vào lồng ở Luân Đôn. Ở Hoa T hịnh Đốn, Tổng thống Eisenhower
chấm dứt thẳng chiến dịch nguy hiểm n ày bằng một lời tuyên bố rõ
rệt trước Hội đồng an ninh:
- Chính phủ Mỹ đợi xem kết quả hội nghị Gen ève ra sao trước khi có
sáng kiến mới giúp Pháp ở Đông D ương. Mỹ không muốn làm hư
những cơ hội có thể đưa đến một thoả hiệp chấp nhận đ ược tại
Genève.
Lời tuyên bố của Thủ tướng Anh và Tổng thống Mỹ như một hồi

chuông báo tử pháo đài Điện Biên Phủ giữa lúc những trận mưa rào
tràn ngập cả chiến hào, đoàn quân viễn chinh ẩn núp trong n ước bùn
ngập tới đầu gối.
Bộ chỉ huy Pháp hoang mang, tính chuyện rút binh sĩ khỏi châu thổ
Bắc Việt trước khi bị đối phương bám sát để tiêu diệt. Các báo xuất
bản tại Hà Nội đăng tít lớn, lời Bảo Đại phản đối dự định rút khỏi Bắc
Việt của quân đội viễn chinh v à tố cáo nước Pháp phản bội, trong khi
Cao uỷ Pháp vẫn một mực cả quyết không bao giờ có vấn đề đó.
Đúng là một nghệ thuật dối gạt đến cực điểm.
Tại Ba Lê, bản tuyên bố chung Pháp - Việt được đưa ra. Pháp và
Việt Nam (chính phủ bù nhìn) khẳng định sự thoả thuận giải quyết
những liên lạc giữa hai nước trên căn bản hai hiệp ước cơ sở.
Hiệp ước thứ nhất nhìn nhận nền độc lập hoàn toàn và chủ quyền
trọn vẹn của Việt Nam. Hiệp ước thứ hai thiết lập một sự thân hữu
Pháp - Việt trong Liên hiệp Pháp, căn cứ trên sự bình đẳng và nhằm
phát triển sự hợp tác giữa hai n ước. Trong khi bản hiệp ước này
chưa được ký kết, vào ngày hôm ấy, 29 tháng tư 1954, bên bờ hồ
Leman, hội nghị Genève bắt đầu họp, khởi bàn về vấn đề Triều Tiên.
Trước những tin tức hậu trường chính trị quốc tế, bàn tính chia cắt
Việt Nam theo kế hoạch của Anh, văn ph òng Bảo Đại ở Ba Lê đưa ra
một bản thông cáo cho hay rằng trong lúc n ày chính phủ Việt Nam
quyết định không ký kết hai hiệp ước Pháp thừa nhận Việt Nam ho àn
toàn độc lập và Việt Nam gia nhập Liên hiệp Pháp, vì không nhận
được những lời cam kết cụ thể đảm bảo cho sự thống nhất v à độc
lập của Việt Nam. Đồng thời tố cáo những kế hoạch nhằm chia cắt
Việt Nam, và cuộc thương thuyết sắp tới giữa Pháp với những kẻ
nghịch lại quốc gia Việt Nam hay với các cường quốc thù ghét Việt

Nam, bỏ rơi hoặc hy sinh các quốc gia li ên kết cùng Pháp, trái với
nguyên tắc của Liên hiệp Pháp.
Còn đối với Hội nghị Genève, bản thông cáo khẳng định rằng:
"Quốc trưởng cũng như chính phủ Việt Nam sẽ không nhìn nhận bị
ràng buộc bởi những quyết định đi ng ược với nền độc lập và thống
nhất của xứ sở".
Ông Bộ trưởng quốc gia liên kết Jacquet đến Cannes mở cuộc vận
động riêng; Bảo Đại vẫn tỏ vẻ ỡm ở không cho biết l à có nhận lời
tham dự hội nghị Genève không.
Qua những cuộc nói chuyện bằng điện thoại, nhẫn nại, bực tức chờ
đợi, một hôm sau ngày hội nghị Genève, ông Bidault vội phái Đổng lý
văn phòng Pierre Falaise đi Cannes, yêu cầu Bảo Đại cử ngay một
phái đoàn và trả lời về sự thừa nhận Việt Minh ở hội nghị.
Đại sứ Mỹ ở Việt Nam, ông Donald Heath, có mặt bên cạnh Bảo Đại
lên tiếng đề nghị ủng hộ của Pháp.
Sau một hồi nhũng nhẵng, Bảo Đại đặt điều kiện:
- Việt Nam sẽ đi Genève để thảo luận về Việt Minh tham dự hội nghị
nếu có giấy mời của ba c ường quốc Tây phương, mà phái đoàn Việt
Nam muốn có một cuộc hội kiến tr ước.
Thì giờ gấp rút, ông Bidault giục gi ã nhưng Bảo Đại vẫn làm ngơ
nhắc lại:
- Trong khi chưa nhận được thư mời của Pháp, Anh, Mỹ không có
một người của quốc gia đến Gen ève.
Lời yêu cấu được chấp thuận, Trưởng phái đoàn Nguyễn Quốc Định
qua Thuỵ Sĩ ngày mùng 10 tháng năm, và sau đó h ội họp riêng với
ba ngoại trưởng Pháp - Mỹ - Anh.
Ông Bidault tin là hội nghị Genève có thể nhóm liền, trước cuối tuần,

bỗng nhận được lời yêu cầu "làm sáng tỏ" và "đảm bảo" sự thống
nhất Việt Nam của Bảo Đại, nghi ngờ Pháp đang h ướng tới giải pháp
chia cắt. Sốt ruột về tình hình hấp hối ở Điện Biên Phủ cần sớm họp
để nói chuyện với Việt Minh về vấn đề những binh sĩ bị th ương đang
mắc kẹt, ngoại trưởng Bidault đành phải nhận lời viết thư cho Bảo
Đại, cam kết: "Chính phủ Pháp sẽ th ường xuyên hội ý với chính phủ
Việt Nam ở Genève. Hiện thời Pháp không tính t ìm kiếm tại đây một
sự giải quyết chính trị vĩnh viễn, nhiệm vụ của chúng tôi, nh ư bản
thông cáo của hội nghị Bá Linh đã tiên liệu là thiết lập hoà bình ở
Đông Dương.
"Mục đích của chúng tôi nhằm đạt đến một sự ng ưng bắn trong
khuôn khổ một cuộc đình chiến mang lại những đảm bảo cần thiết
cho ba quốc gia ở Đông Dương, nước Pháp và các cường quốc
Đồng Minh mà quyền lợi chung đều gần bó với nhau ở Đông Nam Á.
Cuộc đình chiến này không được tiên liệu sự giải quyết vĩnh viễn có
thể sẽ đề cập đến sau này, khi đã có đủ những điều kiện hoà bình và
tự do để tổ chức tổng tuyển cử.
"Ngay từ bây giờ, tôi có thể xác nhận với Ho àng thượng rằng không
có gì trái ngược hơn với ý định của chính phủ Pháp l à chuẩn bị thiết
lập hai quốc gia có tính cách quốc tế, bất chấp sự thống nhất của
Việt Nam…"
Giữa lúc không khí sôi nổi chung quanh hội nghị Gen ève về Đông
Dương sắp mở màn, ở Điện Biên Phủ, những trận mưa đầu mùa xối
xả ngày đêm biến bãi chiến trường này thành mót lòng chảo bùn, và
các trận tấn công cuối cùng của Việt Minh diễn ra sau những c ơn vũ
bão sắt và lửa, cả trọng pháo những ngừng t ưới xuống mấy cứ điểm
còn lại. Những lời kêu cứu rộn ràng của lực lượng Pháp vang lên

trên những đường điện thoại giữa bộ chỉ huy v à các điểm tựa, trong
khi ở phía Việt Minh những tiếng reo h ò ca hát thắng trận vang dội.
Mặt lòng chảo rung chuyển dội tung lên vì cả ngàn tấn chất nổ của
mìn Việt Minh công phá vị trí cuối c ùng. Tất cả binh sĩ đoàn binh viễn
chinh đang ở trong tình trạng hoảng sợ tuyệt vọng giữa những tiếng
cuốc xẻng đào đất của Việt Minh ngày đêm siết gần, thắt chặt vòng
váy. Bỗng họ dậy lên hy vọng khi nghe những tiếng đạn réo kéo d ài
một cách khác thường.
Hy vọng đột nhiên hoà lẫn với kinh hoàng khi họ thấy những loạt đạn
đầu tiên rơi về phía vị trí mình. Có những tiếng mừng rỡ kêu lên:
"Quân Crèvecoeur!"
Trên vẻ mặt phờ phạc thất sắc, tuyệt vọng của những binh sĩ trong
hầm bùn lầy ngập tới đầu gối, bỗng lóe l ên tia sáng vui mừng, mọi
người đều như nín thở chỉ chực reo hò lên. Họ tin là dàn quân tiếp
viện của đại tá Crèvecoeur liên lạc vô tuyến điện với pháo đ ài từ
nhiều ngày nay, từ phía thượng Lào tiến tới giải vây, đã từ núi rừng
xuất hiện đổ xuống thung lũng với nhữ ng tiếng súng mở đường kinh
dị hét vang lên khủng khiếp. Quân sĩ Pháp không biết n ên kêu thét
lên hay oà khóc vì sung s ướng. Nhiều người chui ra khỏi miệng hầm,
những kẻ hăng hái vượt chạy đi đón đoàn quân cứu viện bị mưa đạn
réo lên quật ngã, cày nát những ổ cầm cự cuối cùng.
Không phải đoàn quân Crèvecoeur phép l ạ của mọi người mong đợi
mà là những "phong cầm Staline". Việt Minh lần đầu ti ên sử dụng thứ
trọng pháo gồm mười ống khạc phi đạn mang t ên nhịp nhàng của
nhạc khí để bắn phá cứ điểm trung ương và dọn đường cho cuộc tấn
công cuối cùng.
Những cứ điểm mang tên thiếu nữ Gabrielle, Anne Marie, Béatrice,

Dominique, Huguetle, Françoise, Claudine đ ã lần lượt lọt vào tay Việt
Minh. Đến lượt Eliane, cứ điểm cuối c ùng sau bản hoà tấu lửa đạn
của cây phong cầm tuôn ra những âm thanh phi đạn, những đám
người ẩn núp trong rừng núi chung quanh, từng lớp tr ùng trùng điệp
điệp, đông như đoàn kiến xanh, như lá cây rừng, như nước lũ đổ
xuống tràn ngập khắp ngọn đồi Eliane, trong tiếng h ò reo chiến thắng
rung chuyển cả lòng chảo lầy lội, nồng thối mùi thây ma, xác chết vắt
ngang rào kẽm gai tràn ngập các chiến hào, chồng chất thành gò
đống.
Những mảnh vải trắng cắm vào đầu sậy nổi lên khắp mọi phía, giữa
vài tiếng súng nổ lẻ loi cầm cự v ào giờ chót. Một lá cờ trắng to l ớn
kéo lên phấp phới trên hầm Bộ chỉ huy De Castries trong ánh chiều
đang phủ xuống thung lũng Điện Bi ên Phủ.
- Giơ tay lên?
- Chúng đến rồi!
Những âm thanh bất ngờ vang l ên giữa chiến trường bắt đầu im
tiếng súng.
Vào lúc 17 giờ 15, tại Bộ chỉ huy, tướng De Castries liên lạc vô tuyến
điện với tướng Cogny tư lệnh Bắc Việt lần cuối c ùng:
- Giờ phút chót đang tới gần rồi. Chúng tôi chiến đấu đến c ùng.
Chúng tôi sẽ phá huỷ đại bác và vô tuyến điện. Xin chào trung tướng.
Tiếng Cogny ở đầu dây sôi nổi:
- A lô! A lô! Castries? A lô? Castries?
- Trung tướng nói gì?
- Này ông bạn ạ, phải chấm dứt lúc này, chắc hẳn như thế rồi.
- Nhưng, có điều chắc chắn là tất cả những gì ông bạn đã làm cho
đến giờ đây đều tuyệt cả. Đừng có l àm hỏng hết bằng cách kéo cờ

trắng lên. Bị đối phương tràn ngập, nhưng không có đầu hàng, không
có kéo cờ trắng.
Castries ngập ngừng một lúc, trả lời bằng giọng thảm hại:
- Thưa trung tướng, thế à, vâng. Song, tôi muốn giữ cho những
thương binh.
Chiếc cờ trắng to tướng đã kéo lên rồi, trong lúc các vị chỉ huy đang
chờ đợi đối phương đến dẫn đi.
De Castries thay áo sơ mi, qu ần dài, mang một dãy huy chương
trước ngực, không đeo khí giới đứng trong hầm Bộ chỉ huy, miệng
ngậm thuốc lá, đầu đội ca-lô đỏ, đợi chờ. Khi thấy binh sĩ Việt Minh
đẩy cửa hầm vào, súng tiểu liên chĩa thẳng vào ngực mình, vị tướng
tư lệnh Điện Biên Phủ kêu lên: "Xin đừng bắn tôi", rồi ngoan ngo ãn đi
theo kẻ chiến thắng ra xe Jeep đ ưa đến phòng quân báo đối
phương.
Vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ sáu mồng 8 tháng năm năm 1954, trong
khi bóng tối phủ dần xuống lòng chảo Điện Biên Phủ, tất cả mọi tiếng
súng cầm cự đều ngưng bắn. Một không khí im lặng khác th ường
bao trùm khắp nơi chỉ còn nghe tiếng kêu rên của những kẻ bị
thương trong bóng tối, lập lòe trong ngọn đuốc.
Trên trời, vài chiếc máy bay đảo lộn quanh v ùng, chực thả hoả châu
hay bom xuống lòng chảo vì chưa hay tin pháo đài Điện Biên Phủ đã
đầu hàng.
Qua đêm đầu tiên được yên lành thở khí trời, mười ngàn binh sĩ
sống sót, sau 57 ngày đêm ở Điện Biên Phủ nhìn thấy ánh sáng
hồng đầu ngọn núi chung quanh m ình, không còn nghe tiếng súng
nữa. Tại Ba Lê, do thì giờ cách biệt, vào lúc gần 17 giờ, Thủ tướng
Laniel lên diễn dàn Quốc hội, cố giữ giọng bình tĩnh, loan tin: Điện

Biên Phủ đã thất thủ.
Nỗi kinh hoàng chiến bại đè nặng lên thủ đô nước Pháp. Những điện
tín từ Sài Gòn gởi đến tới tấp. Nhựt báo France Soir ra một án bản đặc
biệt, kéo dài tin kinh động trên 8 cột: "Điện Biên Phủ đã mất". Báo Le
Monde loan tin chiếc phi cơ của Bảo Đại vừa thoát khỏi một tai nạn ở

Côte d Azur, trách Quốc trưởng kéo dài cuộc nghỉ mát, làm chậm trễ
cuộc thương thuyết chở thương binh ở Điện Biên Phủ từ mấy hôm
nay.
Sáng ngày thứ bảy, từ Sài Gòn, một hãng thông tấn đánh điện lời
tuyên bố của tướng Nguyễn Văn Hinh:
"Hồ Chí Minh và chung quanh không biết là giờ lâm nguy của họ đã
điểm vì Việt Minh đã bị rất nhiều thiệt hại trong trận đánh Điện Bi ên
Phủ, sẽ khó tránh khỏi thất bại nặng nề trong các chiến dịch thu đông
sắp đến… Điện Biên Phủ đã đảo lộn thế quân bình lực lượng có lợi
cho chúng ta".
Cùng một lúc với nhật lệnh đại tướng Tổng tư lệnh quân đội viễn
chinh Navarre chính thức báo tin pháo đài Điện Biên Phủ do tướng
De Castries chỉ huy phải ngừng chiến đấu với 56 ng ày giao chiến liên
tiếp. Nhật báo France Soir đăng một bản tin đặc quyến của phái vi ên ở
Hồng Kông điện về Ba Lê: "Cuộc giao chiến ở Điện Biên Phủ kéo dài
từ 13 tháng 3 đến 6 tháng năm 1954, trong 56 ng ày đêm, toàn bộ hệ
thống phòng ngự 49 đồn và 2 sân bay trên một khu vực 12 cây số bề
dài và 6 cây số bề ngang đã bị tan rã.
Theo những tin tức đầu tiên Việt Minh đã loại ra ngoài vòng chiến 17
tiểu đoàn bộ binh và nhảy dù, 3 tiểu đoàn pháo binh và nhiều đơn vị
thiết giáp, công binh, vận tải, không quân… tổng số tr ên 21 tiểu đoàn
và trên 10 đại đội gồm trên 16.000 binh sĩ.

Số quân ở pháo đài lúc đầu có 12 tiểu đoàn bộ binh và nhảy dù và 3
tiểu đoàn trọng pháo, được tiếp viện thêm về sau 5 tiểu đoàn nhảy
dù, tăng quân số ở Điện Biên Phủ lên 21 tiểu đoàn và 10 đại đội.
Toàn bộ tổng chỉ huy Điện Biên Phủ, ba bộ chỉ huy ba tiểu khu, ba bộ
chỉ huy ba đoàn quân lưu động và những chỉ huy trưởng tất cả các
tiểu đoàn đều bị bắt làm tù binh, bị thương hay bị giết.
Thiếu tướng De Castries, tư lệnh pháo đài Điện Biên Phủ bị bắt làm
tù binh.
Số sĩ quan cao cấp Pháp bị giết hay bị bắt gồm 16 đại tá v à 353 thiếu
uý, trung uý, đại uý, thiếu tá, 1396 hạ sĩ quan, bị giết hay bị bắt l àm tù
binh. Tổng số tù binh có lối mười ngàn người Pháp, Việt, Đức Bắc
Phi, Sénégalais, Thái, Miên… thu ộc quân đội viễn chinh Pháp.
Điện Biên Phủ thất thủ bao trùm Paris và Genève trong m ột không
khí bi thảm, giữa nắng ấm mùa uấn. Trong các chính giới ng ười ta
bàng hoàng nhắc đến Waterloo, Stalingrad, lo ngại rằng thất bại lớn
lao ở Điện Biên Phủ báo hiệu sự sụp đổ của đế quốc Tây ph ương.
24 giờ sau, hội nghị Genève khai mạc, ngoại trưởng Pháp Georges
Bidault nghẹn ngào lên tiếng đề nghị ngừng chiến ở Đông D ương.
Trong khi ấy, ở Sài Gòn, Lệ đang ngồi ở trên đi-văng nhà riêng
tướng Hinh, mở đầu cuộc thuyết phục:
- Moa biết toa có nhiều liên lạc mật thiết với Pháp, dân Tây vợ đầm,
xuất thân từ trường võ bị Pháp, và địa vị toa ngày nay cũng do sự tín
nhiệm của người Pháp. Nhưng toa cũng nên hiểu, dù sao toa cũng là
người Việt, trong người toa chảy một dòng máu Việt Nam… Như
vậy, thật tình toa muốn phụng sự Việt Nam hay n ước Pháp?
Tướng Hinh không trả lời, lặng lẽ nâng ly rượu whisky lên uống.
Lệ như được trớn nói tiếp:

- Vì tình cảm với toa, nên moa mới chân thành đặt vấn đề với toa.
Toa phụng sự cho Việt Nam không ai có thể buộc tội l à toa phản bội
nước Pháp. Moa cũng theo quốc tịch Pháp nh ưng bổn phận chính
đáng của moa là phải làm cho Việt Nam. Moa đề nghị toa nhận chức
Bộ trưởng quốc phòng, trong chính phủ của anh Diệm sắp thành lập,
toa nghĩ sao?
Tướng Hinh đứng lên, ngồi lại gần một bên Lệ, nhìn thẳng vào mặt
nàng, thong thả nói:
- Toa muốn đóng vai bà mẹ phải không? Người như toa không nên
nhúng vào việc chính trị. Toa đến với moa v ì chính trị hay vì thích
moa?
Lệ mỉm cười:
- Có lẽ cả hai. Nhưng tại sao toa lại phản đối moa b àn đến chính trị?
Toa cũng đã rõ anh chồng moa cũng sắp về tổ chức chính phủ, moa
đề nghị với toa giúp một tay, cũng nh ư toa giúp moa vậy, toa từ chối
hay sao?
Tướng Hinh ậm ừ đáp:
- Trong lúc này, chúng mình nên bàn chuy ện khác hay hơn, vì moa
muốn toa hơn là muốn địa vị của toa vừa nói.
Nói rồi tướng Hinh ôm choàng lấy Lệ hôn và quật nàng lên đi-văng,
mặc cho tiếng điện thoại reo trong gian ph òng đã khép kín cửa.
Vào lúc ấy tại Ba Lê, Ngô Đình Diệm vừa nghe một chính khách Việt
Nam thuật lại lời bàn tán của một nhân vật ngoại giao Mỹ nói về
mình, nhân việc vận động về làm thủ tướng của Diệm.
- Ông Diệm và người anh Giám mục hồi qua Mỹ có đến Bộ Ngoại
giao nói chuyện với chúng tôi. Chúng tôi nhận thấy n ên để ông Giám
mục làm chính trị, và để ông Diệm làm Giám mục thì dúng hơn.

Diệm nghe kể lại, giận sôi lên, song nhớ đến lời đảm bảo che chở
của ngoại trưởng Dulles trong chuyến qua Ba L ê vừa rồi, Diệm lại
vững lòng tin cậy, nói:
- Nhờ ơn trên phù hộ, tôi chắc chắn sắp trở về n ước chấp chính, chỉ
còn đợi sự chấp thuận của Quốc tr ưởng nữa thôi.
Diệm bộc lộ ý nghĩ thầm kín tr ước tình thế:
- Điện Biên Phủ thất thủ đã giúp tôi rất nhiều.
Trước sự ngạc nhiên của người đối thoại, Diệm trầm tĩnh nói:
- Pháp thua ở Điện Biên Phủ, không còn đủ sức một mình đương
đầu với Việt Minh nữa, bắt buộc phải th ương thuyết ở Genève.
Nhưng ở vào thế yếu, sợ đối phương bắt chẹt, Pháp cần phải nhờ
đến Mỹ ủng hộ, để có một thế ngoại giao mạnh. Chính Bidault đang
vận động với Mỹ nhận lời "đe doạ can thiệp v ào chiến cuộc Đông
Dương, nếu Việt Minh không tỏ ra biết điều". "Cho Việt Minh ngh è
"tiếng sấm dậy" mà không để rơi tiếng sét xuống đầu họ" nh ư lời của
Bidault nói với ông Bedell - Smith, trưởng phái đoàn Mỹ Genève. Mỹ
nhận giúp Pháp với điều kiện, Pháp phải nghe theo lời khuy ên của
Mỹ, trong đó có việc tôi ra l àm Thủ tướng. Mỹ muốn có một ng ười
cương quyết chống Cộng sản để đương đầu với tình thế Việt Nam
đang suy sụp.
Trong giới chính trị Việt ở Ba Lê và Sài Gòn, tin Ngô Đình Diệm sắp
về chấp chính được loan truyền sau ngày Bidault ngỏ lời với Bảo Đại
đề nghị cử họ Ngô làm Thủ tướng.
Từ Evian trở về lâu đại vương giả Thorence ở bờ biển Cannes, Bảo
Đại nghe ngoại trưởng Pháp rồi đến đại sứ Mỹ ở Việt Nam tiến cử
cựu thần họ Ngô, tỏ vẻ không vui, vắn tắt đáp:
- Để tôi xét lại đã.

Ngỏ lời với các thuộc hạ, Bảo Đại lo ngại họ Ngô sẽ không trung
thành với mình, và thắc mắc nghĩ đến vùng săn bắn lý tưởng của
Hoàng triều cương thổ, những nguồn lợi thu ở các s òng bạc Kim
Chung và Đại Thế giới, khu chứa gái V ườn Lài.
Mặc dầu số lớn tiền của đ ã chuyển ra nước ngoài từ lâu gởi ở những
ngân hàng chắc chắn, Bảo Đại cũng ngần ngại trước kẻ bề tôi mà
ông đã cho là "có đôi mắt không thẳng thắn".
Thái độ do dự của Bảo Đại trước áp lực vận động của cả Pháp lẫn
Mỹ kéo dài trong mấy hôm liền, khiến họ Ngô ở Ba L ê trông ngóng tin
tức hết sức sốt ruột.
Diệm bàn tính cùng mấy người bà con cậu em út Ngô Đình Luyện,
anh cột chèo của Nhu luật sư Nguyễn Hữu Châu, chú vợ Nhu, bác sĩ
Trần Văn Đỗ… rồi nói thẳng với nhân vật Mỹ:
-

Quốc trưởng chúng tôi có lẽ muốn có một sự đền b ù cụ thể mới

chịu chấp nhận đề nghị cử tôi về l àm Thủ tướng.
Chính khách Mỹ, vốn thực dụng trong các cuộc mặc cả chính trị, gật
đầu trước nhận xét hợp lý của Diệm, vội điện hỏi ý kiến Hoa Thịnh
Đốn, và tức tốc về Ba Lê đi Cannes.
Thế rồi trong khi cuộc thương thuyết kéo dài ở hội nghị Genève, tại
lâu đài Quốc trưởng Việt Nam trên bờ biển Pháp, một nghi lễ long
trọng cử hành trước sự hiện diện của Hoàng hậu Nam phương,
nhiều nhân vật quốc gia, các chính khách Pháp, Mỹ.
Trong bộ quốc phục, Ngô Đình Diệm đội khăn đóng, khoác áo rộng
xanh, lạch bạch tiến lên trước mặt Bảo Đại và Hoàng hậu, quỳ
xuống, trịnh trọng thề:
- Trước mặt Quốc trưởng Hoàng đế và Hoàng hậu, thần xin long
trọng thề hết lòng trung thành và nguyện bảo vệ ngôi báu cho Đông

cung Thái tử Bảo Long, quyết một l òng một dạ tận trung báo quốc
trong khi thần còn được cầm quyền Thủ tướng do Quốc trưởng uỷ
thác, cấu xin ơn Trên phù hộ và chứng minh cho lời của thần.
Diệm đứng dậy, vòng tay toan sụp lạy Bảo Đại và Nam phương thì
được khoát tay miễn lễ.
Sau buổi lễ thề nguyện trung th ành với vị hoàng đế cuối cùng triều
Nguyễn, Ngô Đình Diệm được chính thức uỷ nhiệm làm Thủ tướng
Việt Nam.
Giữa lúc tại hội nghị Genève, phái đoàn quốc gia của chính phủ Bửu
Lộc bỗng thấy mình bơ vơ lạc loài như một đứa con vô thừa nhận,
đang bị hy sinh cho ván bài quốc tế, các Đồng Minh Pháp phản bội,
Anh bỏ rơi, Mỹ lạnh lùng.
Công việc đầu tiên của Diệm là về ngay Ba Lê đánh điện về Sài Gòn
cho vợ chồng Nhu hay tin, rồi cử ng ười em út Ngô Đình Luyện làm
cố vấn phái đoàn đi Genève với bác sĩ Trần Văn Đỗ, giữ chức ngoại
trưởng tân chính phủ, và luật sư Nguyễn Hữu Châu, anh vợ của
Nhu.
Ông bà Trạng Trần Văn Chương, bố mẹ vợ Nhu cũng được Diệm
mời đến, nhờ giữ chức đại sứ nay mai ở Mỹ.
Nắm được uỷ nhiệm thư thành lập chính phủ mới, Diệm nghĩ ngay
đến việc loại bỏ những ng ười quốc gia bấy lâu Diệm vẫn không ưa
thích và lo chọn người cộng tác trong số bà con, thân hữu, hoặc do
các linh mục giới thiệu.

Chú thích:
(1) Tin vắn buổi trưa.
(2) súng phòng không

(3) Quai d Orsay: có ngh ĩa là Bộ ngoại giao, chứ không phải bến Orsay
(4) - Ami, entends tu le voix des corbeaux.
Danslaplaine?
Ami, entends - tu le cri sourd du pays qưon enchaine?

Chương 11
QUYỀN HÀNH TRONG TAY

Thủ tướng Ngô Đình Diệm về nước được thưa thớt người đón tiếp

Giữa phòng khách vắng vẻ sau giáo đường, ở trong khu nhà thờ Cha

Tam, tại Chợ Lớn, vào một buổi chiều vừa dứt trận m ưa hè, Giám
mục Thục, đầu tóc bạc, cắt ngắn ngồi chính giữa, đ ưa đôi mắt sáng
quắc nhìn qua ba người em trai cùng cô em dâu đang ngồi quanh, rồi
gật gù bộ mặt béo hồng, cất tiếng đanh thép:
- Chú Thượng lãnh trách nhiệm ra lập chính phủ. Việc l à việc nước,
song cũng như việc nhà, anh em mình phải lo đảm đương gánh vác
trước khi nhờ đến người ngoài. Anh cả chúng ta đã về chầu Chúa,
anh lấy tư cách "quyền huynh thế phụ" mà khuyên nhủ các em. Ít khi
anh em hợp mặt đông đủ, chỉ còn thiếu chú út Luyện đương lo công
việc ở Genève, mà rồi đây cũng để cho chú ấy hoạt động ở n ước
ngoài, còn ở trong nước, chú Nhu với chú Cẩn phải cố sức m à giúp
cho chú Thượng. Anh vì đã khoác áo tu hành, không th ể công nhiên
làm việc phần đời, song anh cũng theo d õi để giúp được chừng nào
hay chứng ấy. Anh nghĩ lúc này giữa anh em mình nên phân công
cho rành rọt. Theo ý anh thì ở gần bên chú Thượng có chú thím Nhu
còn ở miền Trung thì giao cho chú Cẩn phụ trách. Còn anh, đứng
trong phạm vi tôn giáo, cũng có thể góp sức ủng hộ về mặt tinh thần.
Cả khối Công giáo từ Bắc chí Nam l à một lực lượng hậu thuẫn mạnh
cho chính phủ công giáo đầu tiên ở nước mình. Ấy chưa kể đến sự
nâng đỡ của Giáo hội khắp nơi và Toà thánh.
Người anh tu hành vừa dứt lời, Nhu mở cặp đ ưa ra một xấp chương
trình dài gồm những kế hoạch đối phó, mua chuộc, li ên kết với các
nhóm quốc gia, lực lượng giáo phái rồi chậm r ãi nói:
- Lúc này, anh Thượng sắp chính thức ra cầm quyền, họ c òn đợi coi
sao mới phản ứng. Kể ra thì Pháp cũng còn mạnh, song với áp lực
của Mỹ, mình có thể kềm giữ được. Thế Pháp phải nhượng bộ Việt
Minh ở hội nghị Genève, mình đòi cho quốc gia được độc lập hẳn

hoi, rồi cũng dễ gây ảnh hưởng mạnh. Tôi thấy cần đối phó tr ước hết
là các lực lượng theo Pháp với Bảo Đại. M ình có thể dùng tiền Mỹ để
mua chuộc, chia rẽ hàng ngũ các giáo phái đang kết hợp trong cái
Mặt trận Toàn lực quốc gia, và cần đến thì tiêu diệt từng dám một.
Có một lực lượng đáng kể hiện thời là Cao Đài liên minh của Trịnh
Minh Thế, còn ở trong khu chủ trương chống cả Pháp lẫn Việt Minh,
được Mỹ giúp đỡ, mình cần liên lạc để lôi cuốn hợp tác. Ở th ành,
đáng ngại chỉ có bọn Bình Xuyên, chúng có tiền, được Pháp và Bảo
Đại che chở hiện nắm giữ công an trong tay, m ình phải tính chuyện
loại ảnh hưởng bọn này trước. Về phía quân đội quốc gia, mới có
một phần theo mình, còn một số đang lưng chừng, nghe theo tướng
Nguyễn Văn Hinh, người của Pháp trung thành với Bảo Đại.
Lệ góp lời chồng:
- Em thấy có thể lôi kéo quân đội không khó, khi anh Th ượng đã
chính thức cầm quyền trong tay. Quân đội phải tuân theo kỷ luật, lẽ
tất nhiên phải nghe lời Thủ tướng. Tướng nào dám chống lại mà
ngại? Anh Thượng tính bữa mô ra dinh Gia Long, để em lo sửa soạn
trước cho gọn.
- Tôi mới về được một bữa, tạm ở đây cho đỡ để b àn tính công việc
vài ba bữa thôi, chớ ở trong khu nh à thờ lâu không tiện.
Cẩn nhai trầu bỏm bẻm lên tiếng:
- Rứa anh Thượng tính bữa mô về Huế thăm mạ? Cũng sắp tới ng ày
kỵ thầy rồi.
- Ừ để đến ngày kỵ thầy anh về thăm mạ luôn. Bấy lâu nhờ có chú ở
một bên mạ, anh cũng yên tâm.
Lệ hỏi:
- Anh Thượng xa nhà lâu, có thích món chi đ ể em bới vô đây cho.

Anh còn thích ăn mắm tôm chua không?
Nhu ngắt lời:
- Việc gia đình để bàn tới sau. Bây giờ anh Thượng quyết định coi
danh sách những người mình mời tham gia chính phủ, giữ ai lại, loại
bỏ ai để tiến hành cho mau việc lập nội các đặng ra mắt đi. Trong số
các anh em bấy lâu theo ủng hộ mình, giúp đỡ tinh thần hay vật chất,
những người có thể tin cậy được ở lòng trung thành của họ, tôi kê
riêng ra một bên, với khả năng từng người, và đề nghị cử họ đảm
nhận trách vụ gì trong chính phủ. Ngoài số người tin cẩn được còn
số người có uy tín, có bằng cấp, có cảm tình với mình, tôi sắp hạng
riêng, với đề nghị về mỗi người. Tôi nghĩ rằng lúc đầu, trong nội các
giao thời này, mình chỉ giữ các bộ chính do tay chân tín cẩn, c òn để
cho các đại diện giáo phái chạy theo m ình vài bộ, cho có tính cách
liên hiệp, rồi sẽ tuỳ cơ đối phó.
Diệm gật gù:
- Tôi đồng ý với chú Nhu. Anh Giám mục nghĩ sao?
- Được chú Nhu có bàn tính với tôi rồi.
Cẩn chen vào:
- Mấy anh nhớ cho người của em đề nghị với nghe.
Diệm mỉm cười nói:
- Chú khỏi lo điều đó. Tuy là việc nước song do anh em mình định
đoạt. Tôi đã tính để cho chú làm Cố vấn chỉ đạo ở miền Trung c òn
chú Nhu làm Cố vấn chính trị ở bên tôi. Anh Giám mục làm cố vấn tối
cao cho chính phủ. Còn chú út Luyện chuyên lo ngoại giao ở bên
ngoài với ông bà Trần.
- Thím Nhu giúp chúng tôi về mặt ngoại giao ở trong n ước. Như vậy
cả nhà mình đều nấm giữ mọi trọng trách, lo g ì không thành công?

Mỹ đã quyết lòng ủng hộ đến cùng, mình không sợ gì thằng Pháp
hay Việt Minh cả. Lúc này mình chỉ cần dè dặt đề phòng bọn quốc
gia nó phá đám thôi, chớ củng cố đâu vào đó rồi thì không lo nữa.
Lệ bỗng nhiên hỏi:
- Ở ngoài người ta đồn là Ba Lê nhận 80 triệu của Mỹ mới chịu để
cho anh về, mình phải nói sao?
- Ở lúc đầu Bảo Đại không chịu giao chức Thủ t ướng cho tôi, mặc
dầu ông Bidault, lãnh tụ mặt trận Thiên Chúa giáo Cộng hoà Bình
dân lấy tư cách ngoại trưởng mà đế nghị, rồi đến Mỹ yêu cầu, đòi
phải có một chính phủ quốc gia thực sự mới chịu đảm bảo viện trợ.
Mỹ đã thúc giục Pháp trao trả quyền độc lập ho àn toàn cho Việt Nam,
chịu nhìn nhận Việt Nam có thể tách ra khỏi Li ên hiệp Pháp, rồi ông
Donald Heath đại sứ Mỹ đến Cannes hôm 16, nằn n ì mà ông Bảo Đại
cũng cứ lưng chừng không nhận lời. Tôi cho ông Bảo Đại muốn kéo
dài ngày giờ để yêu sách, trong khi thấy nội các Laniel Bidault đổ v ì
cuộc thương thuyết ở Genève bế tắc, Mendès France được lên làm
Thủ tướng nhờ cam kết đem lại ho à bình trong vòng một tháng. Hơn
nữa, ông Bảo Đại thấy Mỹ hết l òng ủng hộ tôi, lại sợ tôi không bảo vệ
quyền lợi riêng của ông ta sau này, nên mới nhùng nhằng đề buộc
Mỹ phải trả giá cao.
Nhu chen lời nhận xét mỉa mai:
- Như vậy là Bảo Đại đã buôn chiếc ghế Thủ tướng Việt Nam lấy đô
la Mỹ ở trên đất Pháp, cũng là một hành động lịch sử lắm!
Diệm tiếp tục kể:
- Sau ba ngày điếu đình, trả giá, đến 19, ông Bảo Đại mới chị u uỷ
nhiệm cho tôi thay thế Bửu Lộc, v à chỉ mấy giờ sau khi Pháp tân
phong Thủ tướng Mendès Franee. Không đầy một tuần lễ trước khi

về đây, tôi chỉ vừa đủ thì giờ với chú Luyện để sắp đặt phái đo àn mới
qua Genève thay bọn cũ.
- Chú Luyện giữ chức cố vấn, đại diện cho tôi, với bác sĩ Trần Văn
Đỗ(1) mà tôi tạm cử làm ngoại trưởng và luật sư Nguyễn… Mấy
người chủ chốt toàn chỗ bà con tin cậy được cả.
Nhu thắc mắc hỏi:
- Anh liệu hội nghị Genève có đi đến đâu không?
Diệm suy nghĩ rồi đáp:
- Mendès France thay thế Bidault, muốn tìm một lối thoát cho Pháp ở
Đông Dương tại hội nghị này, có thể nhượng bộ, thoả hiệp với Việt
Minh, hy sinh phe quốc gia. Vấn đề chia cắt n ước mình tôi nghe họ
đặt ra thành giải pháp cho cuộc thương thuyết hiện thời.
Mỹ cũng đã thấy rõ như vậy rồi nên tôi mới về đây để liệu bề đối phó
trong trường hợp Việt Nam trở n ên Cao Ly, Đức, thì có một chính
phủ quốc gia mạnh, được Mỹ hết lòng ủng hộ mà đương đầu với
cộng sản.
Đối với Pháp, do hiệp ước nhìn nhận Việt Nam hoàn toàn độc lập Mỹ
sẽ thay thế đảm nhiệm huấn luyện, đ ào tạo cho quân đội quốc gia và
sẽ viện trợ trực tiếp cho Việt Nam. Ngo ài ra Mỹ đang xúc tiến một
hiệp ước phòng thủ chung ở Đông Nam Á, và đã triệu tập bí mật ở
Hoa Thịnh Đốn hồi đầu tháng này, năm nước Mỹ, Anh, Pháp, Úc và
Tân Tây Lan. Hiệp ước này sẽ giúp mình chống lại áp lực của Việt
Minh cộng sản. Cho nên, ở Genève, dù Pháp với Việt Minh có liên
kết với nhau, mình cũng đã có thể đối phó, và Mỹ không để cho Cộng
sản lấn lướt quá được.
Nhu tỏ vẻ lo ngại:
- Tôi sợ không tránh khỏi việc chia cắt nước mình, căn cứ vào cái hội

nghị Yalta trước đây, giữa Roosevelt, Churchill v à Staline, Mỹ dù có
muốn giúp mình, song thế Pháp về mặt quân sự hiện thời chỉ lo
chống đỡ, và chỉ muốn rút chân cho khỏi sa lầy th êm nữa, sợ rồi phải
làm compromis(2) với Việt Minh, mà Mỹ cũng phải nghe theo. Anh từ
giã Ba Lê hôm 25, vậy anh có được tin tức chi về bữa 23 tại Berne,
giữa Mendès Franee với Chu Ân Lai, Molotov ở to à đại sứ Pháp
không?
Diệm lắc đầu:
- Không, tôi không được Pháp chính thức thông báo chi cả. Song chú
Luyện có nghe ngóng là giải pháp "chia cắt quân sự" đ ã được các
giới quan sát chính trị coi nh ư giải pháp duy nhất để chấm dứt chiến
tranh, và Pháp đang c ố bám lấy. Nghe đâu, trước đó, Tạ Quang Bửu,
thứ trưởng quốc phòng Việt Minh đã bí mật gặp riêng tướng Pháp
Delteil liên tiếp mấy lần để bàn về việc này.
Giám mục Thục tỏ vẻ lo lắng:
- Họ tính chia cắt Việt Nam, vậy c òn mấy giáo khu Phát Diệm, B ùi
Chu chú có nghe định đoạt ra sao không?
- Không, chưa có gì chính thức cả, song hình như Pháp họ muốn
trung lập hoá hai vùng Công giáo này.
Nhu tiếp lời:
- Tôi sợ về mặt quân sự Pháp không c òn đủ sức mà giữ mấy nơi này
nữa, và dường như Bộ Tư lệnh Pháp ở đây đang tính chuyện rút bỏ
cả miền trung châu Bắc Việt, để tập trung về giữ H à Nội và con
đường Hà Nội - Hải Phòng. Nhiều người ở Phát Diệm, Bùi Chu đã lo
chạy đi Hải Phòng và Hà Nội, đủ biết tình thế tại đó ra sao rồi.
Diệm nói:
- Chú bi quan quá, chớ hôm kia đây, tôi cũng có n êu vấn đề các giáo

khu ở Bắc ra, mấy người Pháp trong Bộ quốc gia li ên kết cả quyết
với tôi rằng "Không bao giờ quân đội Pháp lại bỏ r ơi mấy vùng Công
giáo lọt vào tay Việt Minh".
Giữa lúc cuộc hội họp chính trị gia đ ình họ Ngô đang diễn ra ở ph òng
khách nhà thờ Cha Tam Chợ Lớn, sau hôm Diệm trở về, th ì tại Bắc
Việt những binh sĩ đoàn quân viễn chinh được lệnh rời bỏ ngay các
vùng Phát Diệm, Bùi Chu, tập trung về dọc theo đường Hà Nội - Hải
Phòng, theo các toán quân đóng rải rác ở trung châu đã rút lui về
trấn giữ chung quanh thủ đô miền Bắc.
Bộ Tư lệnh Pháp mở chiến dịch Au vergne, theo quyết định hồi giữa
tháng năm của Hội đồng Quốc phòng thời chính phủ Laniel, trước
tình hình nguy ngập của trung châu sau ng ày mất Điện Biên Phủ.
"Vị Tổng tư lệnh phải coi chừng tránh cho H à Nội khỏi trở nên một
Điện Biên Phủ mới, và phải tự quyết định tại chỗ tuỳ theo biến
chuyển quân sự. Chính vị Tổng t ư lệnh phải chọn lấy ngày giờ và
phương tiện rút lui về Hà Nội nếu tình thế bắt buộc".
Dân chúng ở hai vùng giáo khu sáng sớm mở mắt dậy, kinh hoàng
thấy bao nhiêu đồn trại của quân đội Liên hiệp Pháp trống rỗng, mấy
chuyến tàu cuối cùng rút lui còn vướng víu với những gia đ ình muốn
theo chồng con binh sĩ chạy đi. Những tiếng k êu gào, khóc lóc
nguyền rủa, uất hận của giáo dân vang dậy tr ên bờ, bất lực, tuyệt
vọng nhìn theo các chuyến tàu chở quân Liên hiệp Pháp bỏ rơi họ.
Trong các nhà thờ những hồi chuông đổ dồn, tiếng kinh cầu nguyện
rì rào như sóng biển dâng lên, trong lúc cờ đỏ sao vàng bay phất
phới trên các cứ điểm giáo khu.
Tại Sài Gòn, tin điện của các thông tín viên ngoại quốc đánh đi:
"Pháp đã rút quân khỏi nam trung cháu Bắc Việt, Phát Diệm, B ùi

Chu, quê hương Thiên Chúa giáo l ọt vào tay Việt Minh".
Ngô Đình Diệm đang ngồi uống trà ở tư phòng nhà thờ cha Tam thấy
Giám mục Thục cùng Lệ vào báo tin, không dằn được tức giận, dập
mạnh tách nước xuống bàn, hầm hừ:
- Pháp nó phản, nó đâm vào sau lưng tôi!
Vào lúc ấy tại Ba Lê, tân Thủ tướng Mendès France cũng kinh ngạc
bất ngờ trước tin bất lợi cho nước cờ ngoại giao đang tiến triển, do
quyết định của nội các trước. Tuy lo âu về chiến sự Đông Dương,
Mendès France không dè tình th ế suy sụp như phúc trình của các
tướng Guillaume và Blanc vừa cho hay: "Quân đội bị đe doạ thảm
bại thực sự trong mấy tuần lễ tr ước đầu mùa mưa. Hà Nội về mặt
thực tế không thể chống giữ đ ược, con đường Hải Phòng nguy ngập,
một trận giao chiến khốc liệt v à đẫm máu để rút lui sắp xảy ra… V à
quân đội Pháp bị tan tành rối loạn đến độ phải mất không biết bao
nhiêu năm nữa mới tổ chức lại được thành một đạo quân quốc tế ".
- Thật là không thể tưởng tượng được… Tân Thủ tướng Pháp bàng
hoàng lẩm bẩm rồi bảo với nhà ngoại giao Jean Chaùvel:
- Trong khi chúng ta đòi trung lập hoá các giáo khu, bọn nh à binh lại
rút quân đi, thế nào Việt Minh chẳng bảo chúng ta định "bán" những
nơi không còn thuộc về mình nữa.
Trong lúc này, ở Genève, giữa không khí trầm tĩnh nh ư mặt hồ lớn
Thuỵ Sĩ, các cuộc tiếp xúc bí mật giữa Pháp v à Việt Minh bên lề hội
nghị bỗng mắc nghẽn vì đề nghị phản đối của Việt Minh trong việc
qui định vĩ tuyến chia cắt Việt Nam.
Ở biệt thự Bella Việt, trụ sở của phái đo àn quốc gia, Ngô Đình Luyện
thâu nhận những tin tức chung quanh vấn đề Pháp v à Việt Minh bàn
tính chia đôi Việt Nam, làm báo cáo gởi theo lối ngoại giao về S ài

Gòn.
Tấn kịch phân ly Việt Nam đ ã diễn biến ra sao?
Ngày 25 tháng năm, trong m ột phiên họp thu hẹp, trưởng phái đoàn
Việt Minh, Phạm Văn Đồng đ ưa ra đề nghị giới hạn các khu vực để
ngừng bắn, căn cứ trên việc trao đổi lãnh thổ chiếm đóng giữa đôi
bên. Đại biểu Pháp, ngoại trưởng Bidault và Jean Chauvel vội ghi lấy
rồi cử đại tá Brébisson gặp ri êng đại tá Việt Minh Hà Văn Lâu sau
một phiên họp của tiểu ban quân sự, để b àn về nghị định này.
"Trao đổi lãnh thổ", theo lời của Phạm Văn Đồng, có nghĩa l à thế
nào, và những sự trao đổi này có thể áp dụng thêm ở ngoài phạm vi
chiến lược và chiến thuật không" Đáp lại ý muốn của đại biểu Pháp,
một cuộc gặp gỡ bí mật đ ã diễn ra ban đêm tại một biệt thự xa vắng
ở ngoại ô Genève giữa Tạ Quang Bửu, Thứ tr ưởng Quốc phòng Việt
Minh và đại tá Hà Văn Lâu cùng tướng Delteil và đại tá Brébisson.
Mở tấm bản đồ Việt Nam trải t rên bàn, Tạ Quang Bửu đặt cả bàn tay
trùm lên nửa phía trên bán đảo chữ S, nói giọng quả quyết:
- Phần này phải thuộc về chúng tôi… Chúng tôi phải có một quốc gia,
phải có một thủ đô cho quốc gia của chúng tôi, phải có một hải cảng
cho một thủ đô của chúng tôi… với miền Trung gồm cả Huế…
Tướng Delteil nhìn theo cử chỉ của đối phương đang rạch ngang Việt
Nam đến vĩ tuyến 13, ngắt lời:
- Đề nghị của các ông như thế có nghĩa là phán Việt Nam ra làm đôi?
- Đây chỉ là một sự phân chia tạm thời, có tính cách quân sự, vì sẽ có
tuyển cử trên khắp Việt Nam để thống nhất, v à chúng tôi đòi phải có
tổng tuyển cử.
- Đổi lại quân đội Liên hiệp Pháp rời bỏ Bắc Việt, các ông sẽ đền b ù
cho chúng tôi những phần lãnh thổ nào?

- Chúng tôi sẽ trả lời sau.
Trước sự dè dặt của đại biểu Việt Minh, tướng Pháp nói:
- Ba Lê cũng như Sài Gòn chỉ có thể chấp nhận đề nghị của các ông
với điều kiện, quân đội Pháp Việt giữ trọn phần d ưới vĩ tuyến 18.
Đôi bên trao đổi, mặc cả đến quá nửa đ êm mới chia tay. Tạ Quang
Bửu nói:
- Chúng ta họp bàn tay đôi kín đáo như thế này tốt hơn thảo luận
trước hội nghị, với sự can thiệp của 9 n ước. Các ông có đồng ý là
cần phải giữ bí mật cuộc tiếp xúc n ày không?
Tướng Delteil cười đáp:
- Lẽ tất nhiên, chúng ta phải giữ bí mật cho nhau.
Đại tá Brébisson đưa đại biểu Việt Nam ra tận cửa, nói nhỏ:
- Các ông cần hoà bình hơn chúng tỏi, vì nếu hội nghị Genève bết
thành thì chiến cuộc Đông Dương sẽ quốc tế hoá. Mỹ sẽ nhảy v ào
tham chiến.
Thấy Hà Văn Lâu mỉm cười, Brébisson nói thêm:
- Không phải tôi nói thế để doạ các ông đâu, mà thật tình cầu nói
giữa chúng ta với nhau.
Rồi không ngại khuya khoắt, hai đại biểu quăn sự Pháp đến biệt thự
của đại sứ Chauvel và tổng trưởng quốc gia Liên hiệp đang có mặt
tại Genève, đập cửa vào lúc ba giờ sáng, báo cho biết đề nghị của
Tạ Quang Bửu mà mọi người đều nhìn nhận là mới mẻ và táo bạo
nhất từ khi bắt đầu hội nghị Gen ève. Liên tiếp năm cuộc tiếp xúc bí
mật giữa bốn đại biểu quân sự đ ã mở đường cho Pháp và Việt Minh
thoả hiệp với nhau chính thức hoá chia cắt Việt Nam tại hội tr ường
Vạn quốc để ngừng chiến ở Đông D ương.
Chung quanh Genève không khí ph ập phồng trong chờ đợi, và "một

tháng để mang lại hoà bình" của Thủ tướng Pháp đánh cá tại Quốc
hội cũng đã đến ngày cuối cùng.
Mendès France đã cùng Eden khôn khéo thuy ết phục, lôi cuốn Foster
Dulles đồng ý với chủ trương của Pháp, cũng không khác mấy kế
hoạch "bảy điểm" của Mỹ đã đưa ra. Anh và Mỹ không muốn chiến
tranh lan rộng vì Việt Nam, Chu Ân Lai và Molotov cũng muốn chấm
dứt chiến cuộc ở Á Đông.
Những khó khăn đã vượt qua, những mặc cả đã xong, ngày thứ ba
20 tháng bảy, Medès France còn phải tranh đấu đòi đối phương
nhượng bộ về đường giới tuyến phân chia, kéo d ài ngày tổng tuyển
cử ở Việt Nam, thời hạn triệt thoái binh sĩ.
Chiều ngày cuối cùng, tại biệt thự Bocage của phái đo àn Pháp, trong
gian phòng khách rộng lớn, đồng hồ trên tường chỉ gần năm giờ ghế
bày ngấn ngang quanh một chiếc b àn lớn, các ông Eden, Mes ès
France, Molotov và Chu Ân Lai vây quanh Ph ạm Văn Đồng, ướt đẫm
mỗ hôi nghiêng mình trên tấm bản đồ Đông Dương.
Chung quanh điểm đen chỉ thành phố Huế nhiều đường vạch ngang
dọc trên và dưới cố đô Việt Nam, vằn vện cả mặt bản đồ. Mấy chính
khách đứng quanh bản đồ Việt Nam có vẻ nh ư là đám y sĩ giải phẫu
đang bàn tính mổ con bệnh.
Trưởng phái đoàn Nga Molotov vẫn lạnh lùng chờ đợi đến lúc cần
thiết để can thiệp, làm trọng tài phân xử cho đôi bên: Việt Minh đòi
đến vĩ tuyến 13 hay 14, Pháp nằn n ì ở vĩ tuyến 18, Molotov đề nghị ở
vi tuyến 16, ranh giới đã qui định thành hai khu vực cho quân đội Anh
và Trung Hoa đến tiếp thu Nhật đầu hàng.
Chu Ân Lai ở sát cạnh Molotov, có vẻ mặt b ình thản, nhưng không
chú trọng lắm đến sự giằng co tranh gi ành từng cây số trên bản đồ

trải ở trên bàn. Thực ra, trong cuộc thương thuyết ở Genève, ngoại
trưởng Trung Cộng lần đầu ti ên góp mặt với chính trường Tây
phương không bận tâm đến một lãnh thổ Cộng sản rộng hẹp đôi chút
ở phía Nam, mà chỉ muốn sát cạnh biên giới không có một căn cứ
quân sự nào của Mỹ, Pháp, đã làm vừa lòng họ Chu bằng các điều
khoản có vẻ như trung lập hoá các quốc gia Đông D ương, và Hoa
Thịnh Đốn đến giờ chót đã thôi phản đối.
Chiếc đồng hồ treo từ từ buông năm tiếng, nh ư giục giã mọi người đi
đến quyết định cuối cùng: Vĩ tuyến 17.
Trong khi ở Genève những cuộc trả giá cuối cùng diễn ra chung
quanh đường chia cắt, mấy điện văn cuối cùng của tướng Ely từ Sài
Gòn đánh đi yêu cầu Pháp thoả hiệp cấp tốc với đối ph ương vì tình
hình quân sự ở Việt Nam nguy ngập: ở Bắc 120 tiểu đo àn trang bị
đầy đủ của Việt Minh có thể tung ra đánh 80 tiểu đo àn Liên hiệp
Pháp đang hoang mang.
Quân đội viễn chinh có thể tập trung về Hải Ph òng với một giá máu
rất đắt; chính thống chế Juin đ ã đề nghị rút khỏi Hà Nội ngày mồng 6
tháng 7. Ở Trung Việt đối phương vừa thắng một trận lớn tại An Kh ê,
khắp miền Nam, du kích nổi l ên hoạt động ác liệt.
Ở Sài Gòn, Ngô Đình Diệm đi gặp đại sứ Mỹ, cho hay:
- Nếu có được sự ủng hộ của Mỹ, tôi sẵn s àng chống lại những hiệp
ước đang mưu tính ở lời cam kết của Việt Nam đối với Pháp.
Đồng thời Diệm bảo bí th ư Bùi Xuân Đệ đánh điện cho phái đo àn
Việt Nam trong Uỷ ban Quân s ự ở Genève: "Đòi Việt Minh phải rút
hết quân khỏi trung châu, chỉ để cho họ chiếm đóng miền th ượng du
Bắc Việt thôi".
Giữa lúc đó, các thông tấn vi ên quốc tế ở Genève đánh điện đi khắp

thế giới: đêm nay, 20 tháng bảy, tại Toà Vạn Quốc sẽ ký hiệp ước
đình chiến và chấp thuận bản tuyên bố cuối cùng của 9 quốc gia.
Vào giờ chót, kim đồng hồ ở điện Vạn Quốc ngừng lại ở con số 12,
rắc rối cuối cùng do trưởng phái đoàn Cao Miên thu xếp xong. Tại
phòng lễ ký hiệp ước, đồng hồ đã quá 8 giờ sáng, song Mendès
France đã sẵn sâng để ký kết, Phạm Văn Đồng rảo b ước đến, trán
đẫm mồ hôi, vẻ mặt căng thẳng dừng b ước lại ở ngưỡng cửa cho
các nhiếp ảnh viên chụp, đi vào bên trong rồi lại trở ra liền.
3 giờ 20, chỉ còn các đại diện quân sự ở lại, các chính khách sẽ họp
ngày mai để bế mạc hội nghị.
Tạ Quang Bửu, đại diện Việt Minh, đặt bút ký xong hiệp ước ngưng
bắn cùng tướng Delteil, đứng lên, tươi cười nói với đại biểu Pháp:
- Bây giờ thiếu tướng có thể nhận lời uống với chúng tôi một ly r ượu
sâm banh chứ?
Trưởng phái đoàn Uỷ ban Quân sự Pháp đứng lên theo, tái mặt đáp:
- Xin ông hiểu cho, tôi không thể nhận lời đ ược.
Ở hành lang, tiếng nổ sâm banh trào bọt trước những nét mặt đăm
chiêu và vui vẻ. Bên ngoài, trời bắt đầu hừng sáng.
Ngày 21 tháng bảy 1954, tiếng súng sẽ không c òn nổ ở Đông Dương
sau chín năm chiến tranh, 400.000 người chết, ba tháng thương
thuyết, một quốc gia chia đôi.
Các nhân vật phái đoàn Việt Nam quốc gia theo dõi cuộc điều đình
như đứa con ghẻ đứng ở nhà ngoải có cuộc tranh chia gia t ài người
chết.
Sau một đêm thức trắng, trưởng phái đoàn quốc gia Trần Văn Đỗ đã
khóc chống đối việc chia xẻ đất n ước tại hội nghị ba hôm tr ước, còn
đủ nghị lực ra mắt báo chí chiều ng ày 21, phát một bản tuyên ngôn

phản đối Pháp và Việt Minh đã ký kết với nhau mà không đếm xỉa
đến phái đoàn quốc gia.
Giữa lúc ấy, Quốc trưởng Bảo Đại vẫn an nhiên ở lâu đài Thorence
trên bờ bể Cannes, tỏ ý lo ngại với một đại biểu trong đám chính
khách giáo phái sang "trợ chiến tinh thần" cho phái đo àn quốc gia ở
hội nghị Genève trở về:
- Không biết Pháp có lo giữ cho miền Nam với Hoàng triều cương thổ
được yên để cuối năm ta về đi bắn ch ơi không?
Tại Sài Gòn, sau hai tuần lễ chính thức cầm quyền, ng ày hôm ấy, ở
dinh Gia Long, Diệm đang ngồi cùng bàn ăn với vợ chồng Nhu và
Giám mục Thục, người hầu cận đưa bản "Tin mật" vào. Diệm đọc
thấy lời tuyên bố của Tổng thống Eisenhower b ình luận về hiệp ước
Genève trong cuộc họp báo ở Hoa Thịnh Đốn: "Tôi không có g ì chỉ
trích chống lại sự việc đã xảy ra ở Genève vì tôi không có giải pháp
nào để đề nghị thay vào đó".
Tiếng nói của Diệm bỗng trở n ên gay gắt:
- Mỹ không phá hiệp ước Genève thì mình cũng khó mà chống đối ra
mặt được, song chúng ta không thể tha cho Pháp ở miền Nam n ày.
Một tuần trước khi tôi chấp chính, Pháp rút khỏi Phát Diệm, B ùi Chu,
bỏ giáo dân ủng hộ tôi rơi vào tay Việt Minh rồi mười lăm ngày sau
chúng nó lại đi đôi với những kẻ đ ã giết anh cả nhà mình mà chia hai
lãnh thổ, để lại cho tôi nửa phần n ày, với đám tay chân của chúng…
Nhu bình tĩnh nói:
- Mình có kế hoạch đối phó, không ngại, miễn là được sự ủng hộ
vững vàng của Mỹ. Tôi chủ trương lúc này phải mở ra ba mặt trận:
1. "Chống phong kiến", nhằm ti êu diệt các giáo phái, tổ chức tay sai
của Pháp và Bảo Đại.

2. "Chống thực dân", loại dần ảnh h ưởng của Pháp và đòi quân đội
viễn chinh rút về, theo hiệp ước Pháp đã nhìn nhận Việt Nam là một
nước hoàn toàn độc lập.
3. Chống Cộng sản, tức là phá đổ uy thế của Việt Minh trong dân
chúng, củng cố chính quyền mình với lực lượng hậu thuẫn căn bản
là Công giáo. Phát động phong trào di cư ở miền Bắc, lôi cuốn dân
chúng vô Nam, ủng hộ cho mình. Việc phải lo trước là vấn đề di cư.
Giám mục Thục tiếp lời:
- Chú thủ tướng lo với Mỹ về phương diện tàu bè, máy bay chuyên
chở, còn tôi liên lạc với các đức Cha ở Bùi Chu và Phát Diệm, đức
Khâm Mạng ở Hà Nội, Hội truyền giáo ở Ba Lê, Thiên Chúa giáo Mỹ
và Toà thánh…
Lệ lên tiếng:
- Anh thủ tướng nói có bàn với Mỹ để mượn tiền viện trợ trước, họ
hứa ra sao?
- Thím nhắc tôi mới nhớ, Mỹ đã nói với nhà băng Đông Dương ứng
cho mình trước 500 triệu bạc để lo công việc rồ i. Trong vòng 24 giờ
nữa sẽ có số tiền đó.
- Hôm nay có chuyến tàu đầu tiên chở dân chúng Phát Diệm di c ư đi
từ ngoài ấy bữa 17, cách 4 hôm nay, sắp cập bến S ài Gòn, em đã
biểu tổ chức đón rước, anh có đi gặp họ một chút không?
- Thôi, thím liệu sắp đặt giùm, tôi có hẹn lát nữa gặp mấy ông Mỹ.
Thím thay mặt giúp cho tôi, đi với anh Giám mục…
Lệ vội trở về phòng sửa soạn trang điểm lại, thay quần áo, để lần
đầu tiên đại diện Thủ tướng ra mắt dân chúng.
Trên đường Catinat, chiếc xe hơi đen bóng cắm cờ quốc gia chạy ra
phía bờ sông chở Lệ ngồi một m ình, đi sau chiếc xe Giám mục Thục

ngừng lại ở bờ sông Sài Gòn, trước nhà hàng Majestic.
Chuyến tàu chở dân cư vừa cập bến, Lệ tiến lên trước hàng máy ảnh
và quay phim, nghe tiếng nói từ phía đám phóng vi ên ngoại quốc
vẳng đến, trầm trồ về mình:
-

The first Lady! (Đệ nhất phu nhân).

Chú thích:

(1) Em ruột Trần Văn Chương, tức là chú Trần Lệ Xuân.
(2) Thoả hiệp
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Trong khi những làn sóng người lũ lượt trên các nẻo đường đổ về,
Hải Phòng và Hà Nội, bắt đầu di cư theo đường máy bay Hà Nội Sài
Gòn và tàu Hải Phòng - Sài Gòn, trung bình mỗi ngày lối 4.000 người
đặt chân đến thủ đô miền Nam theo thời hạn 300 ng ày di cư ấn định
trong hiệp định Genève, anh em họ Ngô định tung ra ở miền Bắc các
khẩu hiệu và truyền đơn lừa bịp dân chúng.

"Miền Bắc sắp bị tiêu diệt vì bom nguyên tử Mỹ".
"Chúa đã di cư vào Nam".
Hình ảnh Đức Mẹ nhỏ những giọt lệ máu tung bay khắp trong giáo
dân với những lời thì thầm truyền miệng.
- Chúa và Đức Mẹ đã đi vào Nam, Mỹ sẽ thả bom nguyên tử sau khi
quân Pháp rút đi. Trong vài tháng n ữa không còn có linh mục nào
làm lễ ở nhà thờ nữa.
- Mỗi người dân di cư vào miền Nam sẽ được cấp năm mẫu ruộng,
hai con trâu và một vạn bạc do Mỹ giúp.
Hàng trăm ngàn người hoảng sợ, từ bỏ nhà cửa ruộng nương mồ
mả tồ tiên, có nơi giáo dân đốt sạch, phá sạch xóm làng, gồng gánh
ra đi theo các cha hướng dẫn vào Nam.
Trên chín trăm ngàn giáo dân, theo con s ố chính thức của Tổng uỷ Di
cư(1) đã lên đường vào Nam.
Nhu thấy điểm đầu kế hoạch lôi kéo hàng ngũ giáo dân đoàn kết với
số phận của chế độ anh mình đã có kết quả, với sự ủng hộ nhiệt
thành của Mỹ.
Đạo quân phòng vệ cùng một số sĩ quan theo Diệm từ buổi đầu, với
võ khí tối tân trang bị đầy đủ, đ ược mấy đại tá Mỹ lãnh đạo, đã có đủ
sức chống lại các lực lượng đối lập trong lúc này. Bộ Tổng tham mưu
theo Pháp, Bình Xuyên theo B ảo Đại, mấy giáo phái lưng chừng.
Cao Đài liên minh của Trịnh Minh Thế được sự giúp đỡ của Mỹ trong
những ngày chống cả Pháp lẫn Việt Minh tr ước đây, Nhu phái thuộc
hạ Huỳnh Hữu Nghĩa đi liên lạc mời về hợp tác.
Trước đó, Nhu bàn tính với anh:
- Lực lượng Cao Đài liên minh của Trịnh Minh Thế tuy chỉ chừng
2.000 người song uy tín đáng kể, vì đã kháng chiến chống Pháp mà

lại không theo Việt Minh, các giáo phái rấ t nể. Lôi cuốn được họ về
hợp tác, thì Cao Đài, Hoà Hảo cũng dễ ngả theo mình lắm. Như vậy
một công mà được đôi ba việc. Lại còn thêm võ khí, tiền bạc của Mỹ
lâu nay giúp cho quân của Thế, rối đây cũng phải qua tay m ình, khi
Thế mang quân về sát nhập. Lợi đủ mấy mặt, trong khi vừa củng cố
chính quyền vừa tạo thêm ảnh hưởng cho mình đối với hàng ngũ
quốc gia và làm cho Mỹ càng tín nhiệm ở anh.
Diệm thắc mắc:
- Nghe nói Thế cũng khó tánh lắm, không biết Huỳnh Hữu Nghĩa nói
là bạn thân từ trước với nó có chắc nó nghe mà đem quân về không?
- Tôi cũng đã tính kỹ rồi nên mới để cho thằng Nghĩa cái ghế Bộ
trưởng Lao động, nó phải sống chết hết sức m à lôi kéo Trịnh Minh
Thế về với mình, để giữ địa vị chớ. Với lại c òn số tiền mình đưa ra
biếu riêng Thế cùng vợ hắn nữa.
- Chú liệu chừng mấy?
- Mình trích trong số 12 triệu đô-la lấy của Mỹ, nói để mua chuộc các
giáo phái, cho Trịnh Minh Thế 2 triệu, anh nghĩ sao?(2)
- Hai triệu đô-la đổi ra tiền mình lúc này bao nhiêu?
- Theo giá chánh thức, một đô-la ăn 35 đồng bạc của mình, song giá
ngoài chợ đen cao gấp mấy. Cho l à mười lăm, hai mươi triệu bạc đi
nữa, mà mua sống Trịnh Minh Thế cũng không mắc đâu.
- Ừ tuỳ chú tính sao cho đ ược việc. Tiền của Mỹ bỏ ra, m ình tiêu phí
cũng không ngại chi… Nh ưng chú tính giao tiền bạc cách nào?
- Tôi viết sẵn một cái séc giao cho thằng Nghĩa đ ưa cho Trịnh Minh
Thế, dặn xong xuôi đâu đó rồi mới ch ìa ra. Mình vẫn nắm đằng
chuôi, Thế có muốn lãnh được tiền thì phải về hợp tác đường hoàng
đã vì tôi dặn trước nhà băng, trước khi phát, phải kêu điện thoại hỏi

lại tôi.
Diệm tỏ vẻ hài lòng nói:
- Chú cẩn thận như vậy, Thế nó có muốn lôi thôi cũng không đ ược.
Cánh cửa phòng riêng của Diệm bỗng mở, mùi nước hoa thoắng vào
khi Lệ hiện ra.
- Cho em một phút thôi, em muốn hỏi hôm n ào thì dọn về dinh
Norodom để cho em lo liệu thu xếp?
Diệm nhìn cô em dâu lộng lẫy rồi quay về phía Nhu:
- Có phải đến mốt không chú? Pháp nó nói tới mồng bảy tháng chín
làm lễ trao trả dinh Toàn quyền.
Nhu lật xem tập lịch để trên bàn rồi đáp:
- Phải, đến mốt, tướng Ely Cao uỷ Pháp đứng ra bàn giao lại cho
anh.
Lệ nói thêm một câu trước khi ra:
- Đại tá Landsdale có nhờ em nhắc xin đặt một ph òng giấy ở dinh
Norodom để làm việc cho tiện.
Diệm gật đầu:
- Phải, thím nói tôi mới nhớ, nhờ thím thu xếp cho họ. L ão đại tá Mỹ
ấy say sưa với công việc giúp mình lắm.
Lệ nhún nhẩy bước xuống tầng cấp dinh Gia Long, gật đầu ch ào
Huỳnh Hữu Nghĩa, Bộ trưởng Lao động đang đi lên, khúm núm cúi
rạp đầu chào bà cố vấn.
Từ hôm về dinh thủ tướng, đóng vai cố vấn phu nhân, giữ địa vị
người đàn bà độc nhất bên cạnh nhà lãnh đạo quốc gia, Lệ bỗng
thấy mình trở nên quan trọng.
Trước mắt nàng tiền bạc, uy quyền, danh giá c ùng đến một lúc ồ ạt
đầy dẫy quanh mình.

Những sự tâng bốc, bợ đỡ bao vây lấy Lệ, bác sĩ, kỹ s ư, dược sĩ,
thạc sĩ đốc phủ sứ, những ng ười mệnh danh là trí thức, thượng lưu
xã hội, cùng các bà vợ muốn giao thiệp để vận động, xin xỏ địa vị
cho chồng, cho tình nhân, chạy theo, bu quanh lấy Lệ để nhờ tiến cử
với chồng và anh chồng ban cho họ một địa vị, một chức t ước trong
chính phủ. Một số quân nhân, chính khách tư s ản, thương gia cũng
ùa theo đón chờ, mời mọc, mong ở Lệ một câu nói, một cái nh ìn.
Những tặng vật ùn ùn chở đến, cửa trước, cửa sau, cửa bên hông,
tràn ngập cả gian phòng Lệ, đồng hồ Thuỵ Sĩ bọc bạch kim, nạm kim
cương, nước hoa thượng hảo hạng của Pháp, gấm Th ượng Hải, lụa
Tứ Xuyên, hàng chục màu áo dài đắt tiền, chuỗi ngọc trai Nhật Bản,
hộp phấn bằng vàng y sư tử, dây chuyền vàng mang thành giá đặt
tận La Mã, ví da các sấu Phi Châu làm bên Đức, khăn choàng nhiễu
Cachemire, sâm Bắc Cao Ly… và hoa, hoa hồng từ Ba Lê chở máy
bay sang, hoa lay ơn đủ màu ở Đà Lạt đưa về, mỗi buổi sáng như
biến chung quanh Lệ thành một chợ hoa, và phòng ngủ của Lệ - một
gian phòng tầm tầm - với đủ mọi thứ tặng phẩm.
Mấy ngày đầu, Lệ không khỏi ngợp vì số tặng vật quá nhiều và số
son phấn, nước hoa, áo dài, nàng tưởng chừng có thể đem b ày mở
một tiệm lớn nhất ở đường Catinat.
Không kể những đề nghị về áp phe, xin xuất cảng, nhập cảng các
món hàng đặc biệt, có thể mang đến cho Lệ số tiền h àng trăm hàng
triệu bạc với một cái môn b ài xuất nhập cảng.
Chỉ một lời nói của Lệ, để có một chữ ký của Bộ tr ưởng Kinh tế là có
người mang cả số tiền khổng lồ đến dâng n àng. Lệ còn có thể biến
số bạc triệu ấy ra thành ngoại tệ, gởi các ngân nước ngoài, miễn là
nàng chịu khó nhắc máy điện thoại lên, nhắn bảo thuộc của anh

chồng nàng một câu.
Có ai trong chính phủ mà dám trái ý Lệ, khi họ đã biết ảnh hưởng
của nàng đối với anh em họ Ngô?
Song buổi đầu, Lệ thấy mình bỗng dưng có thể sử dụng được hàng
triệu đô-la một cách dễ dàng, nàng chưa bị lai cuốn theo sự đam mê
tiền bạc, không bận tâm lắm đến việc l àm tiền, mà tin là rồi đây muốn
bao nhiêu cũng có được, miễn là củng cố địa vị cho anh chồng n àng
vững bền.
Lệ nhận thức, chỉ có lực l ượng quân sự mới có thể lật đổ đ ược uy
quyền của họ nhà chồng hiện nay, và đã tính trước, giao du thân mật
với tướng Nguyễn Văn Hinh đang l àm tham mưu trưởng chỉ huy
quân đội quốc gia, có thể trở nên một kẻ đối thủ lợi hại do ảnh h ưởng
của Pháp. Các vị tá hiện có binh sĩ trong tay bảo vệ cho S ài Gòn, Lệ
cũng đã gây cảm tình riêng lôi cuốn họ ủng hộ anh chồng n àng.
Lúc này, chỉ có mấy vị tá trẻ tuổi Mỹ đ ã tỏ ra sốt sắng với chính
quyền họ Ngô, Lệ cần phải chinh phục, r àng buộc họ nhất là đại tá
Landsdale, con người nổi tiếng lợi hại, có ảnh h ưởng quyết định đến
thời cuộc.
Lệ đã mang ảnh hưởng riêng của mình để lôi kéo tướng Nguyễn Văn
Hinh, có lần nàng thỏ thẻ đề nghị chàng giữ chức Bộ trưởng Quốc
phòng trong chính phủ của anh chồng, song không lay chuyển đ ược
người quân nhân bướng bĩnh, vẫn tỏ thái độ chống đối họ Ngô.
- Tôi ủng hộ Quốc trưởng Bảo Đại không phải phục vụ cho quốc gia
hay sao? Bộ ông Diệm muốn lập một quân đội ri êng để dựng nên
một triều đình riêng hả?
Trước câu hỏi vặn của tướng Hinh, Lệ không khỏi lúng túng, thấy
người tình mà nàng có nhiều hy vọng thuyết phục có vẻ tr ơ trơ, liền

thay đổi chiến lược. Trong khi tướng Hinh, với hậu thuẫn của quân
đội Pháp, có thể trở thành đối thủ lợi hại chống lại chính quyền anh
chàng nàng, tại sao Lệ không liên kết với những quân nhân có thể l à
đồng minh, ủng hộ phe nàng. Đại tá Landsdale đã nổi danh là triệt để
"chống thực dân" từng giúp Tổng thống một quốc gia Á châu dẹp y ên
những kẻ chống đối mạnh mẽ hiện có mặt tại S ài Gòn và sẵn sàng
góp sức phá tan những trở lực muốn phá phách anh chồng Lệ.
Lệ học nói tiếng Anh đã khá, nàng có thể trực tiếp giao du, chinh
phục cảm tình viên đại tá kia, hấp dẫn y lăn xả v ào trong cuộc.
"Trong khi người đàn ông có thể có nhiều tình nhân, thích thay đổi
mới lạ, và xem cuộc tình duyên như là một thành tích - có thêm một
người yêu được coi như là một chinh phục mới - thì tại sao người
đàn bà lại chịu thiệt thòi, và lại sợ tai tiếng ở chỗ mà người đàn ông
tự lấy làm vinh dự. Người đàn ông có thể coi người đàn bà đẹp như
là một đồ chơi, một vật để tiêu khiển và luôn luôn muốn đổi món, thì
tại sao người đàn bà lại không thể làm như vậy? Ai có quyền lên án
một Catherine de Médicis, một V õ Tắc Thiên, khi những người đàn
bà phi thường của lịch sử dám vượt qua quan niệm thông th ường
hẹp hòi của mọi người, và mọi người đàn ông cũng chỉ là một ưu vật,
như người đàn bà dưới mắt đàn ông".
Những lời ghi trong nhật ký, Lệ đem ra thực h ành trong đời sống và
theo quan niệm đặc biệt ấy, nàng xem các cuộc chinh phục đàn ông
trở thành tình nhân của nàng như những thắng lợi.
Trong số tướng tá bị Lệ lôi cuốn, đại tá Landsdale cũng nh ư các
người tình võ biền của Lệ, đều tự lấy làm hãnh diện được đệ nhất
phu nhân để ý đến và thoả mãn xác thịt đòi hỏi vô cùng của người
đàn bà hoả diệm sơn.

Đang lúc Lệ mang thân xác hoạt động, giao du để củng cố địa vị của
anh chồng, thì Nhu tập hợp các tay chân thân tín trong Cần Lao, nh ư
Cao Xuân Vỹ, Bùi Kiện Tín, Lý Trung Dung, Trần Kim Tuyến… y sĩ
bác sĩ, luật sư, công chức cao cấp đang nắm giữ các địa vị chủ yếu,
hoạt động chính trị và kinh tài để củng cố chính quyền họ Ngô. Giám
mục Thục gởi mấy thuộc hạ khoác áo ch ùng thâm đến tham dự để
nhận chỉ thị của cố vấn chính trị.
Với giọng thâm trầm, Nhu tr ình bày kế hoạch về vấn đề đang nóng
hổi hiện thời.
- Tôi nghiên cứu những tin tức và tài liệu thu thập được, phân tích kỹ,
thấy rõ rằng Việt Cộng bề ngoài làm ra vẻ ngăn cản đồng bào ở Bắc
di cư vô Nam, song sự thực họ muốn đẩy mạnh phong tr ào để cho
những người mà chúng cho là ăn hại chớ không có ích lợi gì phải ra
đi.
Đó là những phần tử Việt Cộng đ ã xếp hạng là "năm công": công an,
công chức, công tử, con công đệ tử v à công giáo. Chúng ta chỉ có
thể trông cậy những dân c ư công giáo, biến thành lực lượng hậu
thuẫn cho chính quyền chớ c òn bọn công kia, những phần tử m à
tiếng Pháp gọi là "Con"(3) ăn tục, nói phét, hạng người mà xã hội
nào cũng coi là bọn hưởng thụ mà không sản xuất, bọn tầm gởi, Việt
Cộng xua họ hết vào trong Nam để xáo trộn, làm hư thối tình hình ở
đây. Đối với những phần tử đó, không cần phải bảo, họ cũng kéo v ào
Nam cả, chúng ta bắt buộc phải chịu đựng và cần có kế hoạch đối
phó, sử dụng họ được phần nào hay phần ấy, làm sao biến họ thành
những phần tứ gây rối, phá rối trong h àng ngũ các giáo phái, phe
đảng đối phương. Phương diện thứ hai của vấn đề di c ư mà ta triệt
để khai thác, có lợi cho Đả ng ta, là viện trợ Mỹ. Một ngân quỹ h ơn 55

triệu đô-la được dành cho công cuộc cứu trợ dân di cư: 16 triệu đã
dùng để mua lều vải dụng cụ và sườn nhà, còn khoảng 39 triệu đôla, tức là lối một tỷ 856 triệu bạc đ ược sử dụng cho cuộc tiếp tế định
cư trong niên khoá 1954-1955, niên khoá tới sẽ có nhiều hơn nữa.
Ngoài ra, còn những viện trợ về tiền bạc và dụng cụ của Pháp, các
cơ quan tình nguyện của Mỹ, như cơ quan cứu trợ công giáo War
Relief Service của Đức Cha Harnett, tổ chức CARE, hội bảo trợ Nhi
đồng Unicef, hội chống phân biệt chủng tộc Uier, Hồng Thập Tự,
Thanh Thương Hội Quốc Tế… Không kể các phong tr ào tự phát của
các nước tự do.
Tính ra với tiền bạc và vật dụng viện trợ, mỗi gia đ ình di cư có một
căn nhà trên một khu đất có thể làm vườn, chăn nuôi, con cái đi học
được trợ cấp 300 đồng mỗi tháng… th êm thuốc men, y tá hay bác sĩ
trông nom. Như vậy, người dân di cư có một đời sống vật chất tính ra
bằng hạng trung lưu ở Bắc.
Chúng ta chỉ rút bớt đi một phần của mỗi đầu ng ười vào Nam có
được 15.000 đồng, với số tiền ấy, dùng để gây quỹ cho đảng hoạt
động, phát triển mạnh… anh em nghĩ sao?
Bùi Văn Thiện đầu tiên lên tiếng hưởng ứng:
- Ông cố vấn đã cứu xét thấu đáo vấn đề di c ư, nhận thấy rõ thực
trạng là càng có nhiều người rời bỏ đất Bắc thì miền Nam càng thêm
lúng túng vì phải lo nuôi số người thặng dư bất ngờ đó, song đã có
viện trợ Mỹ chu cấp rồi, m à phong trào di cư rộng lớn chừng nào, số
tiền của Mỹ giúp lại càng tăng thêm. Tôi tính theo nh ững con số, thí
dụ mỗi người dân di cư, ta chỉ bớt cho họ một phần ba thôi, cũng
không ai biết đấy vào đâu cả, với 500 ngàn đầu người, số tiền cũng
có thể lên tới 2 tỷ 500 triệu bạc, nếu tính theo con số viện trợ chính

thức chia đều ra đổ đồng mỗi ng ười di cư được 15 ngàn.
Song trên thực tế, tôi nhận thấy cứ mỗi ng ười xuống tàu đặt chân
vào Nam chỉ cần cho họ vài hộp sữa với mấy trăm bạc bỏ túi hay
giúp đỡ thêm cho họ chút ít nữa trong khi chờ đợi phân tán định c ư
họ cũng đã mừng lắm rồi. Mà viện trợ Mỹ thì chủ trương tiếp tục giúp
đỡ cho đến khi dân di cư có thể tự túc sinh sống có nhà cửa, vườn
tược đầy đủ, con em có tiền trợ cấp h àng tháng mỗi đứa mấy trăm
để học hành nữa, như vậy số tiền tổng quát lớn lao biết l à chừng
nào. Tất cả những ngân khoản viện trợ đó, tính ra từ ni ên khoá 19541955 đến niên khoá sau có hàng trăm triệu đô-la, tức là bao nhiêu tỷ
bạc.
Nhu gục gặc đầu:
- Anh nói chí lý.
Bùi Văn Thiện sướng tê người trong khi các đồng chí nhao nhao xin
phát biểu ý kiến.
Cao Xuân Vỹ nói vội như sợ cướp mất lời:
- Thưa cố vấn, tôi xin có ý kiến…
Nhưng Nhu gạt đi và ra lệnh cho Thiện nói tiếp.
Bùi Văn Thiện sung sướng đỏ dừ người, vừa gãi tóc vừa nói:
- Dạ, ông cố vấn đã có lòng thương đến, với lại trên có cụ Ngô, cũng
như bậc sanh thành, có sai bảo thế nào, hàng con em đâu dám trái ý.
Dù có lăn vào lửa đạn đi nữa, đã nguyện một lòng một dạ sống chết
với cụ Ngô, trung thành với ông cố vấn lãnh đạo đảng ta, tôi cũng
không từ. Dạ, nhân thể tôi cũng báo tin để ông cố vấn mừng cho: tôi
đã xin rửa tội theo đạo rồi…
Trong lúc hứng khởi, họ Bùi khoái chí toan đưa cả hai tay lên hô
khẩu hiệu "muôn năm" để chứng tỏ l òng nhiệt thành có dư của mình

đáp lại sự bổ nhậm bất ngờ của Cố vấn chính trị th ì Bùi Kiện Tín, y sĩ
bán dầu gió bản xứ, được chính quyền họ Ngô công nhận l à bác sĩ
và giao chức Bộ trưởng Thông tin nhờ khéo ủng hộ tiền bạc trong
thời kỳ "Ngô chí sĩ" gần về n ước - ngăn lại, nói tranh:
- Thưa cố vấn, tôi thấy trong vấn đề di c ư công việc tuyên truyền ở
miền Bắc cần phải cổ động rầm rộ, cho dồn mạnh l à mỗi người di cư
vào Nam sẽ có một ngôi nhà, năm mẫu ruộng, một đôi trâu và một
vạn bạc làm vốn do Mỹ trợ cấp, có thể nói l à dân Bắc đua nhau mà đi
vơi cả ngoài đó. Rồi mình xin Mỹ viện trợ cho họ, đến khi ấy chỉ cần
lấy một phần mười trong số quỹ di cư thôi, đảng ta cũng có hàng
chục tỷ bạc. Mặt khác, riêng đối với Công giáo, nhờ các cha xứ
truyền miệng là chính phủ cụ Ngô là của Công giáo.
Nhu ngắt ngang:
- Kế hoạch của bác sĩ Tín, về mặt công giáo vận, tôi đ ã có bàn với
đức Giám mục anh tôi, và công việc đã giao cho bác sĩ Tuyến phụ
trách rồi.
Trần Kim Tuyến, nguyên là một thầy xuất, nửa chừng tu h ành hoàn
tục, được chính phủ Ngô phong làm bác sĩ, phụ trách phòng chính trị
mật vụ riêng của Nhu, nghe nhắc đến m ình vội lên tiếng:
- Vâng, công việc của cố vấn giao phó, tôi đ ã thi hành chu đáo rồi.
Khắp các xứ miền Bắc, nhữn g vùng đông giáo dân t ừ Quỳnh Lưu, ba
làng ở Vinh, Thanh Hoá đến Phát Diệm, B ùi Chu, Nam Định, Thái
Bình, Hưng Yên… có cả một hệ thống vận động, truyền tin luân l ưu
không sót một họ đạo nào, nhờ các thầy, các cha giúp sức. Hai triệu
truyền đơn hình Đức Mẹ nhỏ nước mắt máu với câu Chúa đ ã vào
Nam đã truyền tay phân phát đi khắp n ơi cho giáo dân miền Bắc.
Đồng thời các khẩu hiệu tuy ên truyền cũng được phổ biến mình

trong các khu nhà thờ: "Đức Mẹ đã từ bỏ đất Bắc", "Di cư vào Nam
theo Chúa". Ngoài ra, với dân thường thì tuyên truyền là Mỹ sẽ thả
bom nguyên tử sau khi Pháp rút đi. Tôi xin báo cáo th êm là trong dịp
này, đã đặt được một số cơ sở ở lại hoạt động trong đ òng địch. Như
ông cố vấn đã nhận định, chúng ta chỉ trông cậy phần lớn ở số ng ười
di cư Công giáo, là thành phần chắc chắn làm hậu thuẫn cho chế độ,
về phương diện này, có thể nói là chúng ta đã thành công, với 80
phần trăm dân số di cư mỗi chuyến là người Công giáo. Theo cái đà
này, con số di cư có thể lên tới cả triệu… Việc kinh t ài cho Đảng ta
theo đó có cơ hội được dễ dàng, nhờ viện trợ tài chính rộng rãi của
Mỹ.
Từ cuối phòng, một người vận áo tu sĩ yên lặng theo dõi buổi họp,
đứng lên:
- Tôi đề nghị là đối với giáo dân di cư, mỗi họ, mỗi xứ đều phải có
linh mục chăn dắt, từ lúc bắt đầu ra đi cho đến nơi định cư, lập
nghiệp, vậy nên giao phó cho các cha m ọi trợ cấp để phân phát lại
cho con chiên. Từ tinh thần đến vật chất, sự li ên hệ giữa giáo dân và
các cha do đó càng thêm m ật thiết, các cha đi đâu con chi ên theo đó,
mỗi họ, mỗi nhà xứ vào đây, sau này vẫn tiếp tục sống quanh nh à
thờ, tức là thành những căn cứ trung kiên làm hậu thuẫn cho cụ Ngô.
Trong kế hoạch định cư, tôi nghĩ là nên phân tán các họ Công giáo,
khắp miền Nam, chiếm giữ các v ùng trọng yếu để về sau khi cần
đến, có thể biến những khu vực ấy thành những pháo đài chống
Cộng rải rác từ vĩ tuyến 17 v ào đến Cà Mau, cho nên tôi xin ông c ố
vấn lưu ý để cho các cha có được toàn quyền trích lấy trong số tiền
giúp giáo dân di cư để xây nên mỗi nơi định cư một nhà thờ, tuỳ theo
họ lớn nhỏ. Như vậy công việc đạo lẫn đời đều đ ược tốt đẹp, và mỗi

khu Công giáo là một cơ sở của chính quyền Công giáo chúng ta.
Nhu lật một tập báo có đánh dấu bút ch ì đỏ, nhìn qua rồi nói:
- Y kiến của cha, cũng như kế hoạch của bác sĩ Tuyến đ ã thi hành,
dẫu rất hay song có điểm mà chúng ta cần phải tránh, đừng để bị dị
nghị, đối phương có thể lợi dụng để phản tuyên truyền, nói là mình
lợi dụng đạo Chúa, làm sai lạc ý nghĩa tinh thần Công giáo.
Đây tôi đọc cho nghe lời của một linh mục Pháp R.P Avril đ ã viết
trong tờ L Express, phản đối các lối chơi lôi cuốn giáo dân di cư của
chúng ta, như vầy:
"… Làm cho người ta tin rằng Chúa chỉ có mặt ở một địa ph ương nào đó và việc thờ
phụng Chúa chỉ có thể ở một v ùng nhất định, tức là trực tiếp đi ngược lại lời tuyên bố
của đấng Christ: ngày giờ đã đến mà các người thờ phụng đức Chúa Cha không phải ở
trên ngọn núi này, hay ở Jérusalem…" (Jean IV, 21).

Như vậy, tuyên truyền Chúa và Đức Mẹ đã di cư vào Nam, chỉ là nói
miệng với giáo dân thôi.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên khôn khéo hoạt động để cho dân chúng
ngoại đạo đừng nhận thấy l à chính quyền chỉ chú trọng đến người
Công giáo mà bỏ quên họ. Lúc này các giáo phái ở Nam, với dân số
theo họ cũng khá đông, thiệt tình không ưa chi mình, tôi cho là nên
tránh mâu thuẫn, để mình vững vàng, bắt họ phục tùng rồi hẳn hay.
Tôi có cả một chương trình đã bàn tính kỹ với Đức Giám mục sẽ lần
hồi tiến tới chỗ mà hội Truyền giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới,
còn chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam này sẽ
theo Công giáo hết.
Sau buổi họp, một linh mục ở lại nói ri êng với Nhu giới thiệu một
người có thể gởi các số tiền lớn v ào ngân hàng ngoại quốc và
chuyển thành ngoại tệ.

- Anh ta là một người mới vô đạo, ông cố vấn cũng đ ã từng quen
biết: Huỳnh Văn Sang.
Nhu nhớ là Sang trước đây đã lấy tiền nhà vợ giàu có ủng hộ cho
anh mình trong thời kỳ còn lưu vong ở Ba Lê, và gần đây vẫn thậm
thọt lui tới dinh phục vụ.
- Để tôi xét lại coi. Nếu không có g ì trở ngại, tôi sẽ đề nghị cho l àm
giám đốc Viện Hối đoái. Nhưng cha cũng đã rõ, phải là người của
đảng ta mới có thể giữ được các nhiệm vụ quan trọng.
- Tôi xin đảm bảo giới thiệu anh ta v ào đảng vì tôi biết rõ tư cách và
khả năng có thể giúp được nhiều việc cho đảng, nhất l à về mặt kinh
tài.
Đã khuya, Nhu tự lái xe hơi về dinh Gia Long với một người hộ vệ võ
trang ở phía sau. Bước vào phòng thấy các con đã ngủ hết, hỏi đến
vợ, nghe nói chưa về, Nhu có vẻ bực bội, đi qua ph òng làm việc bảo
lấy cà phê pha rượu Rhum, rồi ngồi ở bàn giấy lật xem đống hồ sơ.
Nửa giờ sau. Lệ một mình tự lái xe về, bước vào phòng chồng, tươi
cười nói:
- Em sắp đặt xong ở dinh Norodom rồi. Đến mai chúng m ình dọn vô
đó. Em cũng có dành một văn phòng cho mấy đại tá Mỹ theo lời anh
dặn. Còn việc xây hầm kiểu bunker Hitler (4) ở trong dinh, em để anh
em biểu cho người ta làm cho vừa ý anh.
Nhu đưa ra trước mắt vợ một tấm chi phiếu với một dọc những con
số không, rồi cười bảo:
- Trả công cho em đó.
Lệ chìa tay ra cầm lấy, thoáng nhìn qua dòng chữ số, reo lên:
- Hai triệu!
Rồi chồm đến ôm lấy chồng hôn tới tấp v ào má, vừa nói:

- Anh đã dành cho em một thích thú bất ngờ!
Qua giây phút hứng khởi, Lệ ngồi lên tay ghế ngả ngớn đầu vào vai
chồng, hạ giọng hỏi:
- Tiền ở đâu anh cho em nhiều thế?
Nhu trịnh trọng bảo vợ:
- Đây chỉ là mới bắt đầu, em sẽ còn có nhiều gấp bao nhiêu lần thế
nữa. Nếu anh muốn, em sẽ th ành triệu phú trong nay mai. Nh ưng
anh không muốn em làm triệu phú…
- Anh chê tiền hay sao mà không muốn cho vợ thành triệu phú?
- Anh chê địa vị triệu phú thì đúng hơn, vì giàu có bạc triệu ngày nay
cũng không có gì là hơn người, và anh không muốn em chỉ là triệu
phú mà phải là tỷ phú.
- Tỷ phú? Anh tham vọng h ơn cả em nữa. Thôi anh cứ l àm cho em
trở nên bà triệu phú cũng tạm được rồi.
Nhu cười tự đắc:
- Không, anh không thèm cho em làm bà tri ệu phú đâu mà em là tỷ
phú, mà tỷ phú quốc tế nữa là khác. Và anh đã nói là phải làm được.
Trước vẻ cảm phục của vợ, Nhu bắt đầu cắt nghĩa cho Lệ hiểu
đường lối nào có thể mang lại những số tiền khổng lồ cho hai vợ
chồng trở nên giàu có lớn một cách dễ dàng, trong một thời gian
ngắn.
- Anh đã sắp đặt kỹ đâu vào đó rồi: số tiền trích trong ngân quỹ viện
trợ di cư, với danh nghĩa cho Đảng Cần Lao hoạt động, có thể lên tới
hàng tỷ bạc, anh đã có cách chuyển thành ngoại tệ, gởi ở ngân hàng
nước ngoài, trong chương mục tên em hay là tên anh.
Ngoài mấy người tin cậy anh đã giao phó riêng lo công vi ệc này thì
không ai biết được là mình có tiền đâu. Đến như em, lúc này mà anh

không nói ra thì em đâu biết được là em đã có bao nhiêu triệu đô-la
gởi ở nhà băng Thuỵ Sĩ không?
Lệ đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ thích thú khác, qu àng riết lấy
đầu chồng ép vào ngực phập phồng của mình, sung sướng thốt ra:
- Anh làm cho em thành ngư ời đàn bà sung sướng nhất đời!
Nhu không giấu được vẻ hân hoan trước sự thán phục biết ơn của
vợ, ngước nhìn thẳng vào mắt Lệ từ từ nói:
- Anh chỉ mong em đừng làm điều gì buồn lòng anh.
Lời nói chân thành chứa đựng trách móc, tha thứ của ng ười chồng
nhẫn nhục thốt ra trong giây phút n ày khiến Lệ ứa nước mắt, tỏ vẻ
cảm động, chân thành, áp má vào má Nhu mà th ỏ thẻ:
- Em sẽ không làm buồn lòng anh nữa đâu?
Có lẽ trong giầy phút đó, Lệ tâm sự một cách th ành khẩn với người
chồng rất mực yêu chiều vợ, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc Lệ ở
sát người chồng đã đưa đến cho nàng địa vị cao sang và giàu có bất
ngờ.
Rồi bản chất tự nhiên của Lệ luôn luôn khát vọng những sự ham
muốn mà Nhu vẫn không làm thoả mãn được lại trở về với người
đàn bà phóng đãng, coi nhẹ sự thuỷ chung trong tình nghĩa vợ
chồng.
Trưa hôm sau, Lệ đã quên hẳn lời nàng mới tỉ tê với Nhu khi thấy đại
tá Landsdale bước vào.
Qua riềm mi hé hé mở, Lệ thấy ông ta đứng ở ng ưỡng phòng sững
sờ ngắm nhìn mình. Có lẽ vị sĩ quan trẻ kia cũng vừa dọn tới văn
phòng riêng của mình ở trong dinh, đã đi lạc vào phòngLệ đang ngủ
cho nên dừng bước trộm nhìn người đẹp lồ lộ qua làn tơ mong manh
như trái cấm ngon lành phô bày hiến dâng.

Thời gian như ngừng lại trong buổi trưa nồng đang ầm ĩ tiếng sấm
của cơn ghen ngoài trời và trong lòng của người sĩ quan đứng trước
cảnh tượng bất ngờ, "đi thời cũng dở, ở không xong".
Trong thoáng qua, Lệ he hé đôi mắt nhìn thấy suốt cả tâm trạng của
đại tá Landsdale, người sĩ quan mà nàng đã có cảm tình và muốn
chinh phục, đang tê dại ngắm nàng với đôi mắt mở rộng như muốn
nuốt chửng con người Lệ phây phay qua làn "voan" hồng.
Lệ bỗng vờ choàng mắt, thấy Landsdale với dáng điệu luống cuống
của đứa trẻ bị bắt gặp đang tr èo cây hái trộm trái, liền nhấc nửa
người lên theo một dáng ngồi hớ hênh, trong khi viên sĩ quan ấp úng
một câu:
- Tôi rất tiếc… tôi đi lạc… trong khi t ìm văn phòng của tôi… xin lỗi tôi
rất tiếc.
Lệ nhoẻn miệng cười rất tình tứ:
- Ông đừng lấy thế làm điều… tôi không trách đâu… kia… ông ngồi
xuống đây…
Rồi nàng trỏ cho vị đại tá cái ghế bọc nhung đặt cạnh gi ường phía
cuối chân. Landsdale nhìn Lệ bằng một đôi mắt vô c ùng biết ơn.
Lệ nhìn nửa thử thách, nửa mời mọc, khiêu khích, lôi cuốn người sĩ
quan vào một trận thế mê hồn. Vị đại tá trẻ tuổi như một con nai tơ
ngờ nghệch trước miệng hổ cái đang vờn mồi.
Thế rồi trong dinh Norodom, Lệ nh ư một con trăn quấn riết
Landsdale, bắt đầu cuộc phối hợp chặt ch ẽ giữa nàng và quân nhân
cố vấn thì ở dinh Gia Long một đại tá quốc gia đến báo cáo cho Nhu
hay âm mưu của tướng Nguyễn Văn Hinh đi đôi với B ình Xuyên sắp
lật đổ chính phủ họ Ngô. Một buổi họp kín diễn ra liền sau đó, Nhu đề
nghị với anh áp dụng lối "hoãn binh chi kế" để đối phó với đối

phương đang liên kết chống lại mình còn yếu, đồng thời dọn ngay
vào dinh Norodom, song m ặt ngoài vẫn tỏ ra còn ở trong dinh Gia
Long, để đánh lạc hướng bên địch.
Nhu nói:
- Tướng Hinh còn nhiều ảnh hưởng đối với quân đội quố c gia, lại
được ủng hộ của quân đội Pháp hiện nay tập trung từ Bắc v ào tăng
gấp đôi, lại trong lúc này mình chưa loại bỏ được hắn khỏi chức
Tổng Tham mưu trưởng, vậy anh nên triệu tập một cuộc họp để đặt
vấn đề rõ rệt đã, rồi anh sẽ nhân danh Thủ t ướng toàn quyền về
chính trị và quân sự mà quyết định. Chớ bây giờ quân đội ch ưa ở cả
trong tay mình nếu cất chức tướng Hinh ngay thì hắn dám làm bậy
lắm, rắc rối thêm khó xử.
Tiếng máy phát thanh ở đ ài Quân đội như đáp lại lời Nhu, giọng của
tướng Hinh vang ra:
- Tôi hoàn toàn không đồng ý với chánh sách của Thủ t ướng Diệm.
Muốn chiến thắng Cộng sản phải có một chính phủ mạnh đi sát với
dân chúng, chớ không phải là một chính phủ bất lực, gia đ ình trị…
- Tắt đi!
Diệm gắt lên, viên đại tá tâm phúc vội đến đ ưa tay xoay nút radio
trong khi Thủ tướng giận dữ nói:
- Chú nghe đó, nó hỗn hào như vậy mà chú biểu tôi tiếp chuyện sao
được.
Nhu bình tĩnh đáp:
- Anh không nên nóng gi ận mà hư việc lớn. Anh cứ nghe tôi, đối với
thứ võ biền hữu dũng vô mưu đó, mình sẽ có cách trị.
Tối hôm đó, tại dinh Gia Long, một cuộc hội kiến đ ã diễn ra giữa
Diệm và tướng Hinh, thủ lãnh Bình Xuyên và tướng Nguyễn Văn

Xuân. Diệm khôn khéo đề nghị trung t ướng Xuân giữ chức Phó Thủ
tướng kiêm Tổng trưởng quốc phòng, để làm dịu không khí xung đột
giữa chính phủ và quân đội quốc gia do tướng Hinh chi phối.
Tướng Xuân gật gù đầu tóc bạc phơ trước vẻ mặt lầm lì của Diệm,
trả lời:
- Tôi có tham chánh cũng chỉ có mục đích là ngăn chặn cuộc nội
chiến mà thôi.
Sau lời tuyên bố ấy không khí nặng nề vẫn không giảm nhạt.
Đài "Tiếng nói quân đội" của tướng Hinh vẫn tiếp tục đả kích họ Ngô,
Diệm căm giận nghe thấy những lời xỉ vả, hạ thấp uy thế của m ình,
liền hạ lệnh cho hiến binh võ trang kéo đến chiếm Đài phát thanh ở
sát thành Cộng Hoà, trông ra cuối đường Hồng Thập Tự.
Tướng Hinh đề phòng trước, đã gởi sẵn một trung đội mang súng
máy bố trí ngăn chặn mọi cuộc chiếm phá đ ài.
Lệ hay tin lồng lộn lên, phóng xe hơi đi tìm tướng Hinh để trách
mắng, song không gặp được người tình, trở về huy động lối một
ngàn dân di cư, biểu tình tuần hành ủng hộ chính quyền.
Từ bến Bạch Đằng, ngược đường Tự Do, đoàn người di cư được
Cao Xuân Vỹ nhận lệnh của Lệ đứng ra tổ chức, mang biểu ngữ kẻ
khẩu hiệu trung thành với chính phủ họ Ngô.
Đám người di cư sắp hàng năm, định kéo đến trước dinh Norodom,
khi qua trụ sở Công an, trước nhà thờ Đức Bà thì bị toán Công an
xung phong dội mũ xanh của Bình Xuyên nổ súng ngăn lại và giải
tán.
Lực lượng công an, cảnh sát lúc bấy giờ c òn ở trong tay Tư Sang,
một trong bộ ba Bình Xuyên (Viễn, Tài, Sang). Nhận thấy có dịp
chứng tỏ uy quyền của mình, Bảy Viễn ra lệnh cho thuộc hạ d àn áp

những người tán dương họ Ngô. Thấy đoàn biểu tình do mình chủ
trương bị phá, Lệ nhảy xuống xe h ơi, xông ra trước, hò hét, lao mình
thách thức để động viên đám người di cư được thuê đi biểu tình đã
tản mác khi nghe tiếng súng nổ.
Trước những ống máy ảnh và máy quay phim của các ký giả quốc tế
Lệ càng hăng thêm, múa may hô hào, d ẫn đầu đám bộ hạ và số
người chưa lãnh tiền biểu tình còn lại xông lên. Toán công an mũ
xanh chỉ được lệnh giải tán và bắn súng chỉ thiên, thấy đám đông đã
tan rã, cũng bỏ ngơ cho người đàn bà liều mạng với mươi kẻ rời rạc
kêu gào suông.
Chiều hôm ấy, thủ lãnh Bình Xuyên trên chuyến máy bay từ Pháp
qua, nói với phóng viên các báo và đám bạn bè đi rước ở phi trường
Tân Sơn Nhất:
- Tôi có gặp Quốc trưởng Cannes. Tôi mang về đây chỉ thị của ng ài
để thành lập một chính phủ Liên hiệp.
Tại dinh Norodom, Diệm vẫn cố giữ vẻ b ình tĩnh, lầm lì trước những
tin tức bất lợi tới tấp đưa đến. Đến khi thấy cô em dâ u đi về mệt nhọc
đầu tóc bơ phờ, áo đẫm mồ hôi dính sát v ào người, nét mặt tức tối
cho hay vừa bị công an Bình Xuyên đàn áp, Diệm không dằn được
nữa đập vỡ chén nước trà đang uống, bảo người hầu cận:
- Mời ông cố vấn ra đây gấp.
Thấy Lệ tức nghẹn ngào không nói được, muốn ứa nước mắt ra,
Diệm càng điên tiết, đợi Nhu vừa ở phòng bên đi ra liền nói:
- Bọn Bình Xuyên nó lộng quá, ăn hiếp cả thím, nổ súng giải tán đo àn
di cư biểu tình ủng hộ tôi.
Nhu bình thản nói:
- Cao Xuân Vỹ đã báo tin cho tôi biết rồi. Nhưng tôi thấy việc đang lo

lúc này là tướng Hình chớ không phải bọn Bình Xuyên. Thằng Hinh
nó mới đánh điện cho Bảo Đại y êu cầu phân xử về cuộc xung đột m à
hắn nói là giữa quân đội quốc gia với chính phủ. Tôi cũng vừa đ ược
tin mật là hắn đợi Bảy Viễn ở Pháp về bữa nay, để xúi giục sinh
chuyện. Hắn không dám đứng ra l àm đảo chánh vì đại sứ Mỹ đã cho
hắn biết: nếu có cuộc đảo chánh của quân đội quốc gia th ì viện trợ
kinh tế và quân sự bị cắt ngay. Hắn không l àm được nên biểu Bình
Xuyên khiêu khích, mình không k héo hắn lấy cớ là quân đội có phận
sự bảo vệ an ninh để can thiệp v ào, rồi gây áp lực đối với mình.
Đừng để mắc mưu chúng nó!
Diệm gật gù suy nghĩ rồi đáp:
- Chú tính phải. Nhưng mình phải làm sao mà bứng sớm mấy cái gai
trước mắt đó đi chớ.
- Thì tôi đã bàn tính với anh là chúng nó dựa vào Pháp để chơi mình,
mình đã có Mỹ ủng hộ đến cùng rồi, lo gì. Thượng nghị sĩ Mike sắp
qua đây, rồi đại tướng Collins, nhân danh đại sứ đặc biệt của Tổng
thống Mỹ cũng tới Sài Gòn; đó là dịp tốt để mình vận động với họ
buộc Bảo Đại kêu tướng Hinh sang Pháp, đòi tướng Ely với quân
Pháp đứng ở ngoài cuộc tranh chấp. Đến khi đ ã nắm quân đội quốc
gia ở trong tay rồi thì mình muốn lật đổ cả Bảo Đại cũng không khó,
huống hồ là bọn Bình Xuyên. Lúc này mình c ứ làm bộ phớt lơ đi,
mặc kệ chúng nó lăng xăng.
Lệ lên tiếng:
- Nhưng để chúng công khai phá đám m ình, em tức chịu không
được.
Nhưng cười bảo vợ:
- Anh nghe kể lại sáng nay em cũng không vừa g ì khi bọn Bình

Xuyên ngăn cản đoàn biểu tình. Mà thôi, em chịu khó kiên nhẫn một
chút, rồi dẹp bọn nó không khó khăn đâu.
Diệm hỏi:
- Còn Cao Đài với Hoà Hảo, công việc chú thu xếp đến đâu rồi?
Nhu đáp:
- Nghe tin Trịnh Minh Thế về với mình các tay cầm đầu Cao Đài Hoà
Hảo ngán quá rồi. Họ đã nhờ người liên lạc với tôi, tỏ ý muốn hợp
tác. Tôi tính cho mỗi giáo phái vài ghế không quan trọng trong chính
phủ, cả hai tướng Phương và Năm Lửa, cũng là uỷ viên Hội đồng
Quốc phòng, và mỗi phe một số tiền.
- Chú tính cho họ bao nhiêu?
- Hôm nọ, với tướng Thế, tôi đưa 2 triệu đô-la. Còn với Cao Đài, Hoà
Hảo đông người hơn, tôi tính cho Trần Văn Soái 3 triệu đô-la,
Nguyễn Thành Phương 3 triệu rưỡi đô-la. Riêng Cao Đài, tôi có h ứa
là hàng tháng, sẽ trả thêm lương cho binh sĩ của họ nữa.
Diệm ngắt lời:
- Như vậy 12 triệu đô-la lấy của Mỹ, còn được bao nhiêu nữa đâu!
Nhu nói:
- Mình cốt cho được việc đã. Với đô-la, với địa vị trong chính phủ,
mình đã thực hiện được kế ly gián, chia rẽ Mặt trận thống nhất của
họ, vậy là thành công rồi. Còn vấn đề tiền bạc anh đừng bận trí l àm
chi cho mệt.
- Không, tôi nói là nói vậy thôi chớ đã giao cho chú tính rồi. Chú cứ
tuỳ ý thu xếp, miễn sao được việc lớn là tốt.
Nhu đứng lên:
- Tôi còn về bàn công việc với đại tá Landsdale đang đợi.
Rồi quay bảo vợ:

-

Em về thay quần áo, rồi qua anh nhờ một chút.

Giữa lúc bị đối phương bao vây, quấy phá, Lệ nhận thấy anh chồng
nàng chốc chốc lại đến quỳ ở ghế cầu nguyện, ng ước nhìn tượng
ảnh Đức Mẹ, đăm đăm cầu nguyện. N àng vẫn không hiểu được tại
sao cứ mỗi lấn gặp việc khó khăn, hoặc tr ước khi giải quyết vấn đề g ì
quan trọng là anh chồng lại cầu nguyện một lúc mới quyết định.
Trong khi ấy, Lệ cắm đầu vào giấy tờ, hoặc bàn tính mưu kế đối phó
cùng mấy người cộng tác thân tín. Nhiều tin đồn đại chung quanh
việc khuynh đảo chánh quyền họ Ngô bao tr ùm dinh Norodom trong
một không khí nặng nề. Sài Gòn đang trải qua cơn sốt chính trị giữa
nhịp rộn rịp của các chuyến t àu và máy bay mỗi ngày chở hàng vạn
dân di cư đặt chân xuống thủ đô miền Nam. Đạo quân ph òng vệ
cùng đám sĩ quan theo họ Ngô từ buổi đầu, không đủ sức để chống
lại phe đối nghịch, có sự ủng hộ ngầm của Pháp m à quân sự, chính
trị và kinh tế miền Nam đang còn ở trong tay. Các đại biểu giáo phái
mà anh em họ Ngô đã nhân nhượng mời làm Bộ trưởng, cũng gián
tiếp chịu ảnh hưởng của Pháp, đỡ đầu cho các tổ chức của họ từ
trước đến nay.
Trong cảnh bấp bênh, nghiêng ngả của anh em họ Ngô phải đ ương
đầu với chung quanh, Lệ bỗng thấy vị cứu tinh xuất hiện m à anh
chồng nàng vẫn ngày đêm cầu nguyện mong mỏi.
Một buổi tối, Lệ bước vào phòng chồng, nhận thấy vẻ mặt Nhu t ươi
vui khác hẳn mọi hôm. Nhu đưa lên cho nàng thấy một tấm chi phiếu
ghi một hàng dài con số không.
- Một trăm triệu đô-la đây!
Rồi Nhu nói với Lệ:

- Đại tướng Lawton Collins, đại diện Tổng thống Eisenhower với t ư
cách là đại sứ đặc biệt đã qua đây. Ngoài việc viện trợ tiền bạc, như
em đã thấy, Mỹ còn buộc quân đội quốc gia phải ho àn toàn đặt dưới
quyền Thủ tướng…
Lệ ngắt lời chồng:
- Vậy tướng Hinh thì sao?
- Mỹ đã vận động buộc Bảo Đại gọi hắn sang Pháp, nói l à để hỏi ý
kiến, song sự thực là một lối cách chức khéo, tống cổ hắn đi khỏi xứ
này theo đề nghị của anh đã bàn với Thủ tướng.
- Nhưng tướng Hinh không chịu đi thì anh tính làm sao?
- Không chịu đi sao được một khi Pháp đã đồng ý với Mỹ rồi, đến
Bảo Đại cũng không còn quyền hành gì nữa, chớ đừng nói là tay
chân của Bảo Đại. Tướng Nguyễn Văn Hinh không c òn quân đội
trong tay nữa thì không bảo hắn cũng phải lo cao chạy xa bay.
Tiếng cười đắc ý điểm thêm cho câu nói của Nhu.
- Anh đã bảo ký nghị định cho tướng Hinh sang Pháp nghỉ 6 tháng để
nghiên cứu và buộc phải lên đường trong 24 tiếng đồng hồ, tức l à
vào trưa chủ nhật ngày mốt. Máy bay đi Pháp cũng đ ã dành sẵn chỗ
cho hắn rồi.
Đợi chồng dứt lời, Lệ đứng l ên, kiếm cớ ra ngoài, một mình lái xe đi
tìm Hinh. Nàng muốn từ biệt người tình trong một không khí đằm
thắm, không muốn cho vị tướng trẻ tuổi mang theo ác cảm đối với
mình.
Lệ đến mấy nơi, rồi kêu điện thoại cũng không bắt đ ược liên lạc với
tướng Hinh.
Qua hết ngày thứ bảy, Lệ vẫn không có tin tức g ì về tướng Hinh. Đến
chiều chủ nhật nàng được tin là chuyến phi cơ chở hành khách của

hãng Air France rời phi trường Tân Sân Nhất đi Ba L ê, còn một chiếc
ghế bỏ trống mà Thủ tướng dành riêng cho tướng Nguyễn Văn Hinh.
Sáng thứ hai, tướng Hinh vẫn có mặt tại Bộ Tổng tham m ưu trước
sự mừng rỡ của hầu hết sĩ quan quân độ i quốc gia. Ở dinh Norodom,
Nhu lật xấp điện tín báo chí của các thông tín vi ên ngoại quốc từ Sài
Gòn đánh đi Ba Lê, Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn, Hồng Kông… đọc
thấy những dòng tít sau đây:
"Thủ tướng Ngô Đình Diệm phen này đã mất mặt".
"Ngô Đình Diệm bị một vố đau chưa từng thấy".
"Uy quyền của Ngô Đình Diệm hoàn toàn sụp đổ".
"Diệm đã thua trận đầu trong cuộc xung đột với quân đội quốc gia".
Lệ trở về dinh thấy chồng đang im lặng bực tức đi lại trong ph òng và
anh chồng đang quì ở ghế gục đầu cầu nguyện.
Đang lúc ấy, có tin báo "Đức Cha" ở Vĩnh Long l ên. Lệ chào người
anh chồng Giám mục rồi tự tay lái xe h ơi đi.
Không lôi kéo được tướng Hinh nghe theo, Lệ đang chinh phục đ ược
một đại tá Mỹ, có thể giúp cho họ nh à chồng đắc lực về mặt chống
đảo chánh và gây thêm uy thế đối với cánh cố vấn quân sự. Song lúc
này, điều cần là có người chỉ huy chắc chắn tin cậy đ ược trong quân
đội quốc gia, để lôi cuốn binh sĩ ủng hộ chính quyền họ Ngô. Nhu v à
anh chồng Lệ đã nhiều lần bàn tính bên tai nàng về việc mua chuộc
các tướng tá đang bị ảnh hưởng của Pháp chi phối hoặc d è dặt ngờ
vực đối với chính phủ mà tướng Hinh đã gọi là "gia đình trị". Lệ đã
lấy lòng được đại tá tham mưu Trần Văn Đôn quốc tịch Pháp, ngả về
phe nàng rồi, song ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn trong một phạm vi
nhỏ.
Trong trường hợp nội chiến bùng nổ, lực lượng phòng vệ dinh Thủ

tướng không đủ để chống cự lại B ình Xuyên và quân giáo phái ở các
nơi.
Lệ nhớ lại câu nói của chồng n àng nhắc với người anh thủ tướng
quá chủ quan đặt hết tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ, có thể vượt
qua mọi trở lực chính trị và quân sự.
- Nếu bây giờ Bình Xuyên nó đánh, tướng Hinh đem quân đội quốc
gia hưởng ứng theo. Mỹ có đứng ra can thiệp cũng chỉ bằng lời nói,
Pháp cứ ỡm ở kéo dài đề cho tay chân nó thịt mình xong, thì mới đối
phó ra sao đây?
Diệm đã ngây mặt trước nhận định xác thực của Nhu ấp úng không
biết tính sao, cuối cùng thốt ra một câu mà Lệ không khỏi ái ngại:
- Nếu tình thế nguy ngập, phe mình không chống lại nổi thì anh em
mình chạy đến toà đại sứ Mỹ lánh nạn, rồi đợi họ can thiệp giúp cho
Pháp nhượng bộ chớ chú tính còn cách nào nữa?
Bản tính ngổ ngáo, quật c ường của Lệ khiến nàng khỏng chịu đóng
vai trò thụ động, mọi việc đều trông cậy ở ng ười, nên sau đó, Lệ bàn
tính với chồng tìm cách lôi kéo các tướng tá quốc gia đang ở trong
tình trạng lưng chừng.
Lệ xông xáo đi gặp thẳng đại tá Đỗ Cao Trí, đang chỉ huy quân đo àn
nhảy dù, đơn vị thiện chiến, có thể đảo ng ược tình thế lúc lâm nguy.
Từ sau cuộc biểu tình bị công an mũ xanh Bình Xuyên ngăn chặn, Lệ
đã mạnh dạn xông lên, bất chấp hiểm nguy, và cảm thấy mình có
thể, khi biết can đảm, liều mạng, n ên hăm hở tiến tới trước những trở
lực đang bày ra trước mắt. Lệ đã nói với bà cô goá phụ làm bí thư
cho nàng:
- Trong lúc này, nếu cháu nhút nhát không dám đóng vai tr ò đứng
trước đầu sóng ngọn gió thì bỏ lỡ cơ hội hiếm có ngàn năm có một

thuở hay sao?
Bà cô thật thà hỏi:
- Cháu định cầm quân đi đánh nhau thiệt à?
- Cháu không cần phải cầm quân mà cháu chỉ cầm đầu mấy tướng tá
cầm quân là đủ rồi.
Và Lệ đã thực hiện được mong muốn của nàng. Đại tá Đỗ Cao Trí,
trước những màu mè quyến rũ của bà cố vấn, đã trở thành một
người tình ngoan ngoãn đối với người đàn bà hiến thân xác ra để
xây đắp cho chính thể họ Ngô.
Với tiền bạc lấy ở quỹ viện trợ Mỹ, với các mối t ình tướng tá chinh
phục được Lệ bỗng cảm thấy mình có vai trò quan trọng trên sân
khấu chính trị miền Nam. B ên cạnh anh em chồng Thủ t ướng, Giám
mục, cố vấn, Lệ là người đàn bà duy nhất nắm giữ giềng mối trong
chính quyền họ Ngô, nhưng Lệ vẫn thấy lòng chưa thoả mãn.
Trong cuốn nhật ký, Lệ đã ghi: "Năm 1954, nếu Chúa có mặt ở trần
gian này, dù Chúa có yêu thương, bao dung m ấy đi nữa cũng không
thể làm thinh được trước một bọn khoác áo tu h ành, nhân danh
Chúa để đi làm những công việc bẩn thỉu đ ược. Tôi phải nói to lên
rằng đó là "quân trộm cướp mặc áo thầy tu" ngày ngày đến xin xỏ
chạy chọt tiền bạc, áp phe với anh chồng v à chồng tôi. Chúng nó có
đứa lại còn lên mặt tu hành, đạo đức giả, dám nói động về tôi.
Không, một ngàn lần không, dù tôi có sao đi nữa, tôi cũng không giả
dối, che đậy con dao sau lớp áo thầy tu như bọn chúng nó.
"Lạy Chúa, Chúa đã phán hãy đuổi bọn con buôn ra khôi thánh
đường tôi cũng muốn lập lại rằng: "h ãy lánh xa bọn trộm cướp khoác
áo tu hành.
"Hơn lúc nào hết, sau khí réveillion tôi c òn nghe kể lại một cha vào

dinh năn nỉ với anh chồng tôi xin một "áp phe" tôi c àng thấy muốn
nôn mửa. Mặc dù người khoác áo tu hành đó là do Đức Cha, anh
chồng tôi giới thiệu.
"Không một ngày nào không thấy bóng những cái áo thâm ch ùng vô
ra dinh, tôi có cảm tưởng như một bầy quạ đen lờn vờn bay qua
miếng mồi để kiếm ăn.
"Hãy tránh xa đi, hỡi lũ diều quạ kền kền! Tôi sẽ xua đuổi chúng phải
bay đi hết!"
Lệ tức giận thấy những quyền lợi có thể về tay n àng bị san sẻ, giành
giựt nên đâm oán hận những kẻ được sự che chở của Giám mục
Thục, chạy theo anh chồng nàng để vận động áp phe. Nàng không
giấu nổi bực tức trước những bóng đen thậm thọt vô ra dinh Thủ
tướng và bất lực không ngăn cản được họ xông vào mà Lệ vẫn bảo
với con gái mỗi khi thấy họ thấp thoáng:
- Bọn đạo dực giả đến kìa!
Một lần Lệ ví họ với những kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng thường
gọi là "bọn cướp Bình Xuyên" và không dè l ời nói của Lệ bay đến tai
người ngoài, đồn rộng ra: Những kẻ cướp khăn áo thầy tu!
Câu ví von của Lệ gây phản ứng mạnh trong giới tu h ành chán chính
bất bình trước những lời lẽ hỗn láo, vô trách nhiệm. Giám mục Thục
là người chịu hậu quả đầu tiên của cô em dâu quá quắt.
Trong một buổi họp đặc biệt của các chức sắc tu h ành cao cấp, tại
một khu di cư ở Sài Gòn khi thấy Giám mục Thục đến, một vị đ ã
cung kính bước đến chào và nói:
- Chúng tôi xin đồng kính đảng trường kẻ cướp!
Giám mục Thục không khỏi kinh ngạc thấy vị áo tím thốt ra lời nói bất
ngờ trong một khung cảnh trang nghi êm như vậy, sửng sốt hỏi:

- Sao Đức Cha lại bảo như vậy?
- Thì người ta bảo chúng tôi là kẻ cướp khoác áo thầy tu, tất nhi ên
Đức Cha lớn chức hơn hết, chúng tôi phải bầu lên làm đảng trưởng
kẻ cướp.
Giám mục Thục lặng người đi nghe kể lại đầu đuôi sự t ình, không
khỏi ngượng ngùng ngỏ lời xin lỗi các vị tu hành tha thứ cho kẻ lộng
ngôn.
Tối hôm ấy, trong một cuộc họp mặt gia đ ình giữa ba anh em họ Ngô
và Lệ, câu chuyện sáng ngày được nhắc đến, Lệ bướng bỉnh nói:
- Tại sao người ta lại tự nhận là tôi ám chỉ họ? Tôi nói: "Những kẻ
cướp khoác áo thầy tu" là tố cáo những kẻ lợi dụng tôn giáo chạ y
chọt áp phe làm tiền, để mang tiếng cho nh à thờ và cả chính phủ, mà
ai cũng nói là chính phủ của Công giáo. Chớ tôi có nói "những ng ười
tu hành đi ăn cướp" đâu mà người ta lại trách tôi ăn nói h àm hồ,
phạm thượng Đức Cha với anh Thủ t ướng nghĩ lại coi có phải
không?
Lời lẽ biện luận của Lệ thốt ra một cách gay gắt khiến cả ba anh em
họ Ngô đều im lặng đưa mắt liếc nhìn nhau rồi đành bỏ qua câu
chuyện.
Lệ cho là mình đã đắc thắng trên mặt trận chống "các cha làm áp
phe" và cách đó mấy hôm, nàng lại lên tiếng trong một bài diễn văn
nhân ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng, xỉ vả "những kẻ khoác áo thầy tu
mang giấu dao găm trong người". Lệ tức tối vì không phải tự tay
nàng kiểm soát những số tiền khổng lồ viện trợ di c ư, mà lại qua tay
người anh chồng mình, khiến nàng không giành được quyền chặn
bớt những nguồn lợi lớn lao cho ri êng mình. Trong khi đó đám thuộc
hạ của Lệ không ngớt trình báo cho nàng hay, dân di c ư mỗi người

chỉ có nhận được mấy trăm bạc và mấy hộp sữa phát tại bến t àu,
dân định cư được ít gạo ăn…
Lệ ghi một dọc câu hỏi để đưa ra chất vấn Nhu và anh chồng, sau khi
thu thập những tài liệu chung quanh những con số viện trợ cho dân
di cư về tiền bạc và vật chất.
- Theo chương trình viện trợ Mỹ và Pháp đã chấp thuận cho Phủ
Tổng uỷ di cư, căn cứ vào 130 dự án đã được cơ quan viện trợ Mỹ
chấp thuận và giải toả tiền bạc, dân di c ư ngoài số tiền được lãnh
ngót ngàn bạc khi tới miền Nam với 10 ng ày tiếp tế lúc đầu rồi đến
nhà ở và đồ dùng hàng ngày, lương thực cấp cho đến khi đồng b ào
làm ăn thu hoạch vào đều, nào là dụng cụ, nông cụ, hạt giống, nông
súc, gia súc, phân bón v.v… Bao nhiêu nh ững khoản tiền bạc và vật
liệu tính thành tiền đố đã đi vào tay ai mà không th ấy có mấy người
di cư nhận được? Hàng trăm triệu bạc này chạy đi đâu? 16 triệu đôla của ông Lelaud Barrows đưa cho để mua lều vải giúp dân di c ư, ai
lãnh và đã mua được mấy cái lều? Hàng chục triệu bột mì, bơ, pho
mát, sữa… bao nhiêu tấn quần áo phát không cho dân di c ư… tại
sao lại thấy bày bán khắp các chợ Sài Gòn - Chợ Lớn, và ai chủ chốt
thầu bán những tặng phẩm này? Tôi cho điều tra mới ngao ngán
chớ.
Các anh có biết ai "ăn cướp cơm chim" của dân di cư không? Mấy tổ
chức đội lốt tôn giáo đó - Tôi sợ mai mốt đây Đức Hồng Y b ên Mỹ
sang, tiếng tăm này sẽ đến tai ông, cũng như các tổ chức CIA,
USDM… rồi báo chí Mỹ họ vạch ra, anh em nh à mình đứng ra mà
nhận lãnh lấy hậu quả? Vậy mà người ta còn trách tôi nói sự thật.
Lệ được thể nói một hồi, và mỗi lời của nàng như một mũi tên xỉa xói
vào người anh chồng đã tỏ ra đồng loã với "các cha" hàng ngày lui

tới, nhất là người anh lớn trong gia đình mà không một ai dám ngờ
vực: "Đức Cha".
Lệ còn doạ là vì quyền lợi chung và uy tín của chính quyền nàng sẽ
không ngần ngại tố cáo ra trước dư luận, nếu tình thế này cứ kéo
dài.
Diệm im lặng đi đến ghế, quỳ xuống khấn nguyện, trong khi Nhu vẫy
vợ vào phòng giấy. Cuộc phản công của Lệ đ ã đưa lại kết quả mong
muốn: nàng có quyền tham dự vào việc phán phối tiền bạc viện trợ
và bắt đầu Nhu dành riêng cho nàng một số tiền năm triệu bạc, để
yêu cầu Lệ chấm dứt sự xung khắc v ới "các Cha" và "Đức Cha".
Cuộc xung đột giữa chính quyền họ Ngô với sự ủng hộ của Mỹ một
bên, và phe Bảo Đại cùng các nhóm phái đối lập với sự đồng tình
ngấm ngầm của Pháp, vào cuối năm 1954 bắt đầu nghi êng chiều
trước áp lực mạnh của Hoa Thịnh Đốn.
Trong một cuộc họp của đảng bộ Cần Lao, Nhu khích lệ các đồng chí
có vẻ hoang mang trước tình thế.
- Tôi xin nói cho anh em rõ là chúng ta đang thắng thế. Thượng nghị
sĩ Mike Mansfield, sau khi viếng S ài Gòn, đã phúc trình về là cương
quyết bảo vệ lãnh tụ đảng ta, Ngô chí sĩ, để chống Cộng, chống thực
dân và phong kiến. Sự có mặt của tướng Collins, đại sứ đặc biệt của
Tổng thống Mỹ bên cạnh Ngô Thủ tướng là một đảm bảo lớn. Đức
Hồng y Spellman cũng sắp qua đây để xem xét công cuộc di c ư, và
ngài chẳng những là bạn thân của Đức Cha chúng ta, m à còn là
người đỡ đầu cho Ngô chí sĩ về n ước chấp chính. Với tư thế vững
chắc đó, lãnh tụ chúng ta đã vận động đấu tranh buộc Pháp trao trả
Ngân hàng Đông Dương, Vi ện Hối đoái, và từ đầu năm 1955, Pháp
không còn quyền kiểm soát viện trợ Mỹ giao thẳng cho chính phủ ta.

Về quân sự, chỉ huy và huấn luyện binh sĩ Việt Nam, Pháp phải trao
lại cho Mỹ.
Cao Xuân Vỹ đưa tay lên xin nói:
- Còn thằng tướng Hình nghịch với mình thì sao?
Ngô Đình Nhu cười đáp:
- Số phận hắn đã định đoạt xong rồi. Bảo Đại đã đánh điện kêu hắn
sang Pháp…
- Nhưng nếu nó không chịu đi…?
- Nó không chịu đi cũng không được, vì Bảo Đại cũng đã bắt buộc
phải ký sắc lệnh huyền chức Tổng tham m ưu quân đội quốc gia của
nó. Trong 24 tiếng đồng hồ nữa, nếu nó không đi k hỏi xứ này, sẽ bị
coi là "một kẻ nguy hiểm "bất tuân kỷ luật"… Không, nó không dám
ngang ngược nữa đâu, vì đến quan thầy của nó cũng đ ành chịu
khuất phục, trong khi phải ngửa tay ra xin đô -la để trả lương cho
quân đội viễn chinh…
Nhìn qua bộ mặt hớn hở của đám đảng viên Cần Lao, Nhu nói:
- Quân đội quốc gia mất hắn, tất nhi ên sẽ như rắn không đầu, phải lệ
thuộc chính phủ. Còn các lực lượng bổ sung như Bình Xuyên, Cao
Đài, Hoà Hảo, Pháp không cấp tiền cho để trả l ương binh lính, không
đánh cũng tan. Chỉ có bọn Bình Xuyên, nhờ hai sòng bạc và nhà
chứa gái, có đủ tiền tự túc, v à đang được Bảo Đại với Phòng Nhì
cùng đám sĩ quan Pháp ủng hộ, mình cần phải thanh toán trước.
Chúng nó lại đang nắm giữ công an, cảnh sát đô th ành… Nhưng rồi
ra chúng nó không đứng vững được lâu đâu, anh em cứ y ên trí. Tôi
đã có cách…
Hôm sau buổi họp đặc biệt của nhóm Cần Lao trung ương, Lệ đang
ngồi ở trong phòng dinh Độc Lập với đống hồ sơ thì bác sĩ Lý Trung

Dũng - nguyên thấy xuất và y sĩ trong binh chủng địa ph ương thuộc
quân đội Liên hiệp Pháp hớt hải vào thưa:
- Thưa bà cố vấn, tôi vừa ở Tân Sơn Nhất về đây, tướng Hinh trước
khi lên máy bay đi Pháp c òn nói với các sĩ quan ra tiễn nh ư vầy: "Các
bạn hãy tin tôi. Dầu tình thế có ra sao, nội trong ba tuần lễ l à lâu lắm,
tôi sẽ trở lại với các bạn". Dạ, tôi lặp lại đúng nguy ên văn như vậy xin
trình để bà cố vấn tường.
Mất một tướng Hinh, Lệ cũng không buồn b ã gì trong khi nàng sẵn
có ba người tình đại tá cả Việt lẫn Mỹ đều ngoan ngo ãn đối với nàng.
Lại gặp lúc bận rộn với những số tiền lớn lao bắt đầu đưa đến cho
nàng, Lệ không có thì giờ thương tiếc vẩn vơ nên đã tiếp nhận tin
tướng Hinh ra đi một cách thờ ơ, và trái lại, còn khoan khoái vì đã
bớt một đối thủ lợi hại có thể gây n ên việc bất ngờ nguy hiểm đối với
chính quyền của nhà chồng nàng:
- Để xem tướng Hinh có trở lại được không?
Con người thấp bé của bác sĩ họ Lý nh ư co rút lại trong khi gập mình
vái chào sau cái gật đầu của Lệ.
Vào lúc Đức Hồng y Spellman từ Nữu Ước qua Sài Gòn để thanh sát
các đoàn giáo dân di cư, anh em h ọ Ngô nhận thấy đã có đủ hậu
thuẫn vững chắc để mở cuộc tấn công đối ph ương, bèn phát động
chiến dịch lành mạnh hoá xã hội, mở đầu bằng hai việc đóng cửa hai
sòng bạc Đại Thế Giới Chợ Lớn, Kim Chung ở S ài Gòn, xóm chứa
gái điếm ở Vườn Lài do Bình Xuyên chủ trương.
Hai cơ sở cờ bạc công khai do Pháp giao cho Bảy Viễn tổ chức lấy
tiền nuôi đám bộ hạ lối 3.000 ng ười, để chống khủng bố của Việt
Minh trong châu thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Thủ lãnh Bình Xuyên
nhận thấy thời tung hoành của mình đã hết, do áp lực của Mỹ buộ c

Pháp, nên cũng đành lòng nhượng bộ, nhận lấy số tiền b ù bỏ túi, tiếc
rẻ nhìn các nguồn lợi nuôi sống phe mình lọt qua tay họ Ngô.
Trong lúc ép buộc Bình Xuyên phải nhận lời đóng cửa hai s òng bạc,
gây thêm uy tín cho chính quy ền, anh em họ Ngô đã phòng ngừa
những phản ứng của các nhóm phái độc lập, n ên xúc tiến trở về hợp
tác của Thủ lãnh Cao Đài liên minh.
Một lễ long trọng được tổ chức ngày 13 tháng hai 1955 ở đại lộ
Nguyễn Huệ để đón rước đoàn quân Cao Đài liên minh tr ở về hợp
tác Ngô Đình Diệm đứng ra gắn huy hiệu vinh thăng quân nhân trẻ
tuổi Trịnh Minh Thế lên hàng thiếu tướng quân đội quốc gia tr ước sự
hiện diện của các đại diện ngoại giao v à các vị tướng lãnh Pháp, Mỹ.
Mười hôm sau, các tướng Năm Lửa, Trần Văn Soái, chỉ huy lực
lượng Hoà Hảo và Nguyễn Giác Ngộ lục đục theo về ủng hộ chính
quyền họ Ngô.
Mặc dầu phải miễn cưỡng nhận 8 người của giáo phái Cao Đài và
Hoà Hảo giữ các chức Bộ trưởng, Tổng trưởng trong chính phủ, và
trả tiền lương cho các nhóm qui thu ận, họ Ngô đã thấy quyền uy đã
vững, bèn phát động chiến dịch chống thực dân, phong kiến v à thối
nát.
Kế hoạch của Nhu đã bàn tính với anh nhằm ba mục đích:
1. Chống thực dân để đả phá những quyền lợi của Pháp c òn lại và
buộc Pháp phải nhượng bộ nhiều điều.
2. Chống phong kiến và sửa soạn lực lượng tấn công các nhóm phái
võ trang.
3. Chống thối nát để loại bỏ những phần tử có hại cho chế độ.
Với chiến dịch ba mặt chống kẻ th ù, Diệm nghĩ ngay trước tiên đến
tình địch hai mươi năm về trước, đã cướp mất người yêu đầu tiên chỉ

vì viên cựu Lại bộ Thượng thư đã quá nhút nhát trước người đẹp
nên bị nhà dược sĩ họ Phan mạnh dạn tranh lấy. H ơn nữa, họ Phan
vẫn là người tin cậy của Bảo Đại sau một thời gian khá lâu giữ chức
Thủ hiến Trung Việt, đã "một tay bẻ biết mấy cành Phù Dung" nổi
tiếng chinh phục đàn bà, con gái và xoay xở làm tiền trở nên giàu có
vào bậc nhất Việt Nam. Nhưng tội đáng kể nhất là họ Phan háo sắc
đã cắm sừng cho "Cố vấn chính trị Thủ t ướng" mà vẫn còn dám rêu
rao là mình đã ngủ với em dâu họ Ngô.
Chống thối nát, anh em Nhu nhắm ngay họ Phan để trả mối hận tình
cũ, đồng thời hạ uy thế Bảo Đại bằng cách giam kẻ thân tín quản lý
tài sản Quốc trưởng ở trong và ngoài nước.
Song lệnh truy nã vừa đưa ra, họ Phan đã được Phòng Nhì Pháp mở
đường cho cao chạy xa bay sang Ba L ê.
Sổng mất cựu tình dịch, họ Ngô ra oai bắt ng ười tình của cựu Thủ
tướng thân sinh ra tướng Hình, bà Lê, gán cho tôi cậy quyền ỷ thế
chồng con để buôn bán chợ đen, v à đưa ra toà kết án năm năm tù.
Trong khi anh em họ Ngô bắt đầu tác oai tác phúc v à sửa soạn đàn
áp các phe đối lập, ở Pháp Bảo Đại nhận đ ược nhiều điện tín và
phúc trình tố cáo chính phủ họ Ngô chuy ên quyền, bất công, đàn áp
nhiều người và đảng phái quốc gia.
Biết mình bị Pháp bỏ rơi, Mỹ không ngó ngàng, Bảo Đại không rời
khỏi lâu đài Thorence ở Cannes, song trước sự thúc giục của các sứ
giả từ nước nhà sang, và mơ hồ hy vọng ở tình thế có thể biến đổi, vị
Quốc trưởng lưu vong lên tiếng tuyên bố ý định muốn trở về Sài Gòn
để giải quyết tình trạng hỗn độn trong nước.
Nỗi lo ngại của vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn đã bộc lộ qua lời
tâm sự với một cựu cận thần:

- Coi bộ thằng Diệm hắn muốn c ướp ngôi để lên làm vua chắc!
Phản ứng nhu nhược của Bảo Đại đã bị sức cản trở của Mỹ ngăn lại
và cuối tháng hai, Quốc trưởng đành phái hoàng thân Vĩnh Cẩn về
Sài Gòn với chỉ thị kêu gọi họ Ngô cùng các giáo phái thống nhất để
kiến quốc.
Diệm đưa cho Nhu xem lời nhắc nhủ của Bảo Đại tr ước mặt Lệ, rồi
hai anh em cùng cười nhạt. Nhu nhìn Lệ mà nghĩ đến người đã từng
ôm ấp vợ mình, uất hận thốt ra:
- May cho Bảo Đại không về đây, khô ng thì cũng đến phải truy nã
hắn như thằng Phan Văn Giáo, rồi cho v ào tù như "con mèo" của
thằng Tâm.
Diệm nói:
- Thứ hôn quân vô đạo ấy, có thí đi cũng không ai tiếc. M à cũng
không cho hắn trị vì mãi được!
Lệ lên tiếng:
- Dù sao Bảo Đại cũng đang là Quốc trưởng, các anh nên xử sự sao
cho khỏi mang tiếng "thí chúa đoạt ngôi".
Nhu cười gằn:
- Hôn chúa có thí đi cũng không sợ mang tiếng bất trung, nh ưng
trước khi truất phế Bảo Đại, cũng phải thanh toán xong mấy phe phái
ủng hộ lão ta đã.
Trước quyết tâm chia rẽ để tiêu diệt những lực lượng đối lập của anh
em họ Ngô, các phái Cao Đài, Hoà Hảo và Bình Xuyên nhận thấy
nguy cơ tan rã, bèn liên kết hàng ngũ với nhau, để làm áp lực với
chính quyền. Hộ pháp Phạm Công Tắc tuy ên cáo thành lập Mặt trận
thống nhất toàn lực quốc gia, với chủ lực nồng cốt l à hai giáo phái
cùng Bình Xuyên. Các nhóm Đại Việt, Việt Nam Quốc dân Đảng, Dân

chủ tự do cũng lần lượt tham gia.
Mặt trận nhìn nhận quyền tối cao của Bảo Đại, gởi ba sứ giả sang
Pháp trao kiến nghị, thỉnh cầu Bảo Đại:
1. Lấy lại toàn quyền quân sự và dân sự đã trao cho Ngô Đình Diệm.
2. Giao cho Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia lập tân chánh phủ

Chương 12 (b)
NHỮNG NGƯỜI TÌNH VÕ BIỀN

Trong khi những làn sóng người lũ lượt trên các nẻo đường đổ về,
Hải Phòng và Hà Nội, bắt đầu di cư theo đường máy bay Hà Nội Sài
Gòn và tàu Hải Phòng - Sài Gòn, trung bình mỗi ngày lối 4.000 người
đặt chân đến thủ đô miền Nam theo thời hạn 300 ng ày di cư ấn định
trong hiệp định Genève, anh em họ Ngô định tung ra ở miền Bắc các
khẩu hiệu và truyền đơn lừa bịp dân chúng.
"Miền Bắc sắp bị tiêu diệt vì bom nguyên tử Mỹ".
"Chúa đã di cư vào Nam".
Hình ảnh Đức Mẹ nhỏ những giọt lệ máu tung bay khắp trong giáo
dân với những lời thì thầm truyền miệng.
- Chúa và Đức Mẹ đã đi vào Nam, Mỹ sẽ thả bom nguyên tử sau khi

quân Pháp rút đi. Trong vài tháng n ữa không còn có linh mục nào
làm lễ ở nhà thờ nữa.
- Mỗi người dân di cư vào miền Nam sẽ được cấp năm mẫu ruộng,
hai con trâu và một vạn bạc do Mỹ giúp.
Hàng trăm ngàn người hoảng sợ, từ bỏ nhà cửa ruộng nương mồ
mả tồ tiên, có nơi giáo dân đốt sạch, phá sạch xóm làng, gồng gánh
ra đi theo các cha hướng dẫn vào Nam.
Trên chín trăm ngàn giáo dân, theo con s ố chính thức của Tổng uỷ Di
cư(1) đã lên đường vào Nam.
Nhu thấy điểm đầu kế hoạch lôi kéo h àng ngũ giáo dân đoàn kết với
số phận của chế độ anh mình đã có kết quả, với sự ủng hộ nhiệt
thành của Mỹ.
Đạo quân phòng vệ cùng một số sĩ quan theo Diệm từ buổi đầu, với
võ khí tối tân trang bị đầy đủ, đ ược mấy đại tá Mỹ lãnh đạo, đã có đủ
sức chống lại các lực lượng đối lập trong lúc này. Bộ Tổng tham mưu
theo Pháp, Bình Xuyên theo B ảo Đại, mấy giáo phái lưng chừng.
Cao Đài liên minh của Trịnh Minh Thế được sự giúp đỡ của Mỹ trong
những ngày chống cả Pháp lẫn Việt Minh tr ước đây, Nhu phái thuộc
hạ Huỳnh Hữu Nghĩa đi liên lạc mời về hợp tác.
Trước đó, Nhu bàn tính với anh:
- Lực lượng Cao Đài liên minh của Trịnh Minh Thế tuy chỉ chừng
2.000 người song uy tín đáng kể, vì đã kháng chiến chống Pháp mà
lại không theo Việt Minh, các giáo phái rất nể. Lôi cuốn đ ược họ về
hợp tác, thì Cao Đài, Hoà Hảo cũng dễ ngả theo mình lắm. Như vậy
một công mà được đôi ba việc. Lại còn thêm võ khí, tiền bạc của Mỹ
lâu nay giúp cho quân của Thế, rối đây cũng phải qua tay m ình, khi
Thế mang quân về sát nhập. Lợi đủ mấy mặt, trong kh i vừa củng cố

chính quyền vừa tạo thêm ảnh hưởng cho mình đối với hàng ngũ
quốc gia và làm cho Mỹ càng tín nhiệm ở anh.
Diệm thắc mắc:
- Nghe nói Thế cũng khó tánh lắm, không biết Huỳnh Hữu Nghĩa nói
là bạn thân từ trước với nó có chắc nó nghe m à đem quân về không?
- Tôi cũng đã tính kỹ rồi nên mới để cho thằng Nghĩa cái ghế Bộ
trưởng Lao động, nó phải sống chết hết sức m à lôi kéo Trịnh Minh
Thế về với mình, để giữ địa vị chớ. Với lại c òn số tiền mình đưa ra
biếu riêng Thế cùng vợ hắn nữa.
- Chú liệu chừng mấy?
- Mình trích trong số 12 triệu đô-la lấy của Mỹ, nói để mua chuộc các
giáo phái, cho Trịnh Minh Thế 2 triệu, anh nghĩ sao?(2)
- Hai triệu đô-la đổi ra tiền mình lúc này bao nhiêu?
- Theo giá chánh thức, một đô-la ăn 35 đồng bạc của mình, song giá
ngoài chợ đen cao gấp mấy. Cho l à mười lăm, hai mươi triệu bạc đi
nữa, mà mua sống Trịnh Minh Thế cũng không mắc đâu.
- Ừ tuỳ chú tính sao cho đ ược việc. Tiền của Mỹ bỏ ra, m ình tiêu phí
cũng không ngại chi… Nh ưng chú tính giao tiền bạc cách nào?
- Tôi viết sẵn một cái séc giao cho thằng Nghĩa đ ưa cho Trịnh Minh
Thế, dặn xong xuôi đâu đó rồi mới ch ìa ra. Mình vẫn nắm đằng
chuôi, Thế có muốn lãnh được tiền thì phải về hợp tác đường hoàng
đã vì tôi dặn trước nhà băng, trước khi phát, phải kêu điện thoại hỏi
lại tôi.
Diệm tỏ vẻ hài lòng nói:
- Chú cẩn thận như vậy, Thế nó có muốn lôi thôi cũng không đ ược.
Cánh cửa phòng riêng của Diệm bỗng mở, mùi nước hoa thoắng vào
khi Lệ hiện ra.

- Cho em một phút thôi, em muốn hỏi hôm n ào thì dọn về dinh
Norodom để cho em lo liệu thu xếp?
Diệm nhìn cô em dâu lộng lẫy rồi quay về phía Nhu:
- Có phải đến mốt không chú? Pháp nó nói tới mồng bảy tháng chín
làm lễ trao trả dinh Toàn quyền.
Nhu lật xem tập lịch để trên bàn rồi đáp:
- Phải, đến mốt, tướng Ely Cao uỷ Pháp đứng ra b àn giao lại cho
anh.
Lệ nói thêm một câu trước khi ra:
- Đại tá Landsdale có nhờ em nhắc xin đặt một ph òng giấy ở dinh
Norodom để làm việc cho tiện.
Diệm gật đầu:
- Phải, thím nói tôi mới nhớ, nhờ thím thu xếp cho họ. L ão đại tá Mỹ
ấy say sưa với công việc giúp mình lắm.
Lệ nhún nhẩy bước xuống tầng cấp dinh Gia Long, gật đầu ch ào
Huỳnh Hữu Nghĩa, Bộ trưởng Lao động đang đi lên, khúm núm cúi
rạp đầu chào bà cố vấn.
Từ hôm về dinh thủ tướng, đóng vai cố vấn phu nhân, giữ địa vị
người đàn bà độc nhất bên cạnh nhà lãnh đạo quốc gia, Lệ bỗng
thấy mình trở nên quan trọng.
Trước mắt nàng tiền bạc, uy quyền, danh giá c ùng đến một lúc ồ ạt
đầy dẫy quanh mình.
Những sự tâng bốc, bợ đỡ bao vây lấy Lệ, bác sĩ, kỹ s ư, dược sĩ,
thạc sĩ đốc phủ sứ, những ng ười mệnh danh là trí thức, thượng lưu
xã hội, cùng các bà vợ muốn giao thiệp để vận động, xin xỏ địa vị
cho chồng, cho tình nhân, chạy theo, bu quanh lấy Lệ để nhờ tiến cử
với chồng và anh chồng ban cho họ một địa vị, một chức t ước trong

chính phủ. Một số quân nhân, chính khá ch tư sản, thương gia cũng
ùa theo đón chờ, mời mọc, mong ở Lệ một câu nói, một cái nh ìn.
Những tặng vật ùn ùn chở đến, cửa trước, cửa sau, cửa bên hông,
tràn ngập cả gian phòng Lệ, đồng hồ Thuỵ Sĩ bọc bạch kim, nạm kim
cương, nước hoa thượng hảo hạng của Pháp, gấm Thượng Hải, lụa
Tứ Xuyên, hàng chục màu áo dài đắt tiền, chuỗi ngọc trai Nhật Bản,
hộp phấn bằng vàng y sư tử, dây chuyền vàng mang thành giá đặt
tận La Mã, ví da các sấu Phi Châu làm bên Đức, khăn choàng nhiễu
Cachemire, sâm Bắc Cao Ly… và hoa, hoa hồng từ Ba Lê chở máy
bay sang, hoa lay ơn đủ màu ở Đà Lạt đưa về, mỗi buổi sáng như
biến chung quanh Lệ thành một chợ hoa, và phòng ngủ của Lệ - một
gian phòng tầm tầm - với đủ mọi thứ tặng phẩm.
Mấy ngày đầu, Lệ không khỏi ngợp vì số tặng vật quá nhiều và số
son phấn, nước hoa, áo dài, nàng tưởng chừng có thể đem b ày mở
một tiệm lớn nhất ở đường Catinat.
Không kể những đề nghị về áp phe, xin xuất cảng, nhập cảng các
món hàng đặc biệt, có thể mang đến cho Lệ số tiền h àng trăm hàng
triệu bạc với một cái môn bài xuất nhập cảng.
Chỉ một lời nói của Lệ, để có một chữ ký của Bộ tr ưởng Kinh tế là có
người mang cả số tiền khổng lồ đến dâng n àng. Lệ còn có thể biến
số bạc triệu ấy ra thành ngoại tệ, gởi các ngân nước ngoài, miễn là
nàng chịu khó nhắc máy điện thoại lên, nhắn bảo thuộc của anh
chồng nàng một câu.
Có ai trong chính phủ mà dám trái ý Lệ, khi họ đã biết ảnh hưởng
của nàng đối với anh em họ Ngô?
Song buổi đầu, Lệ thấy mình bỗng dưng có thể sử dụng được hàng
triệu đô-la một cách dễ dàng, nàng chưa bị lai cuốn theo sự đam mê

tiền bạc, không bận tâm lắm đến việc l àm tiền, mà tin là rồi đây muốn
bao nhiêu cũng có được, miễn là củng cố địa vị cho anh chồng n àng
vững bền.
Lệ nhận thức, chỉ có lực l ượng quân sự mới có thể lật đổ đ ược uy
quyền của họ nhà chồng hiện nay, và đã tính trước, giao du thân mật
với tướng Nguyễn Văn Hinh đang l àm tham mưu trưởng chỉ huy
quân đội quốc gia, có thể trở nên một kẻ đối thủ lợi hại do ảnh h ưởng
của Pháp. Các vị tá hiện có binh sĩ trong tay bảo vệ cho S ài Gòn, Lệ
cũng đã gây cảm tình riêng lôi cuốn họ ủng hộ anh chồng n àng.
Lúc này, chỉ có mấy vị tá trẻ tuổi Mỹ đ ã tỏ ra sốt sắng với chính
quyền họ Ngô, Lệ cần phải chinh phục, r àng buộc họ nhất là đại tá
Landsdale, con người nổi tiếng lợi hại, có ảnh h ưởng quyết định đến
thời cuộc.
Lệ đã mang ảnh hưởng riêng của mình để lôi kéo tướng Nguyễn Văn
Hinh, có lần nàng thỏ thẻ đề nghị chàng giữ chức Bộ trưởng Quốc
phòng trong chính phủ của anh chồng, song không lay chuyển đ ược
người quân nhân bướng bĩnh, vẫn tỏ thái độ chống đối họ Ng ô.
- Tôi ủng hộ Quốc trưởng Bảo Đại không phải phục vụ cho quốc gia
hay sao? Bộ ông Diệm muốn lập một quân đội ri êng để dựng nên
một triều đình riêng hả?
Trước câu hỏi vặn của tướng Hinh, Lệ không khỏi lúng túng, thấy
người tình mà nàng có nhiều hy vọng thuyết phục có vẻ trơ trơ, liền
thay đổi chiến lược. Trong khi tướng Hinh, với hậu thuẫn của quân
đội Pháp, có thể trở thành đối thủ lợi hại chống lại chính quyền anh
chàng nàng, tại sao Lệ không liên kết với những quân nhân có thể l à
đồng minh, ủng hộ phe n àng. Đại tá Landsdale đã nổi danh là triệt để
"chống thực dân" từng giúp Tổng thống một quốc gia Á châu dẹp y ên

những kẻ chống đối mạnh mẽ hiện có mặt tại S ài Gòn và sẵn sàng
góp sức phá tan những trở lực muốn phá phách anh chồng Lệ.
Lệ học nói tiếng Anh đã khá, nàng có thể trực tiếp giao du, chinh
phục cảm tình viên đại tá kia, hấp dẫn y lăn xả v ào trong cuộc.
"Trong khi người đàn ông có thể có nhiều tình nhân, thích thay đổi
mới lạ, và xem cuộc tình duyên như là một thành tích - có thêm một
người yêu được coi như là một chinh phục mới - thì tại sao người
đàn bà lại chịu thiệt thòi, và lại sợ tai tiếng ở chỗ mà người đàn ông
tự lấy làm vinh dự. Người đàn ông có thể coi người đàn bà đẹp như
là một đồ chơi, một vật để tiêu khiển và luôn luôn muốn đổi món, thì
tại sao người đàn bà lại không thể làm như vậy? Ai có quyền lên án
một Catherine de Médicis, một V õ Tắc Thiên, khi những người đàn
bà phi thường của lịch sử dám vượt qua quan niệm thông th ường
hẹp hòi của mọi người, và mọi người đàn ông cũng chỉ là một ưu vật,
như người đàn bà dưới mắt đàn ông".
Những lời ghi trong nhật ký, Lệ đem ra thực h ành trong đời sống và
theo quan niệm đặc biệt ấy, nàng xem các cuộc chinh phục đàn ông
trở thành tình nhân của nàng như những thắng lợi.
Trong số tướng tá bị Lệ lôi cuốn, đại tá Landsdale cũng như các
người tình võ biền của Lệ, đều tự lấy làm hãnh diện được đệ nhất
phu nhân để ý đến và thoả mãn xác thịt đòi hỏi vô cùng của người
đàn bà hoả diệm sơn.
Đang lúc Lệ mang thân xác hoạt động, giao du để củng cố địa vị của
anh chồng, thì Nhu tập hợp các tay chân thân tín trong Cần Lao, nh ư
Cao Xuân Vỹ, Bùi Kiện Tín, Lý Trung Dung, Trần Kim Tuyến… y sĩ
bác sĩ, luật sư, công chức cao cấp đang nắm giữ các địa vị chủ yếu,
hoạt động chính trị và kinh tài để củng cố chính quyền họ Ngô. Giám

mục Thục gởi mấy thuộc hạ khoác áo ch ùng thâm đến tham dự để
nhận chỉ thị của cố vấn chính trị.
Với giọng thâm trầm, Nhu tr ình bày kế hoạch về vấn đề đang nóng
hổi hiện thời.
- Tôi nghiên cứu những tin tức và tài liệu thu thập được, phân tích kỹ,
thấy rõ rằng Việt Cộng bề ngoài làm ra vẻ ngăn cản đồng bào ở Bắc
di cư vô Nam, song sự thực họ muốn đẩy mạnh phong tr ào để cho
những người mà chúng cho là ăn hại chớ không có ích lợi gì phải ra
đi.
Đó là những phần tử Việt Cộng đ ã xếp hạng là "năm công": công an,
công chức, công tử, con công đệ tử v à công giáo. Chúng ta chỉ có
thể trông cậy những dân c ư công giáo, biến thành lực lượng hậu
thuẫn cho chính quyền chớ c òn bọn công kia, những phần tử m à
tiếng Pháp gọi là "Con"(3) ăn tục, nói phét, hạng người mà xã hội
nào cũng coi là bọn hưởng thụ mà không sản xuất, bọn tầm gởi, Việt
Cộng xua họ hết vào trong Nam để xáo trộn, làm hư thối tình hình ở
đây. Đối với những phần tử đó, không cần phải bảo, họ cũng kéo v ào
Nam cả, chúng ta bắt buộc phải chịu đựng v à cần có kế hoạch đối
phó, sử dụng họ được phần nào hay phần ấy, làm sao biến họ thành
những phần tứ gây rối, phá rối trong h àng ngũ các giáo phái, phe
đảng đối phương. Phương diện thứ hai của vấn đề di c ư mà ta triệt
để khai thác, có lợi cho Đảng ta, l à viện trợ Mỹ. Một ngân quỹ hơn 55
triệu đô-la được dành cho công cuộc cứu trợ dân di cư: 16 triệu đã
dùng để mua lều vải dụng cụ và sườn nhà, còn khoảng 39 triệu đôla, tức là lối một tỷ 856 triệu bạc đ ược sử dụng cho cuộc tiếp tế định
cư trong niên khoá 1954 -1955, niên khoá tới sẽ có nhiều hơn nữa.
Ngoài ra, còn những viện trợ về tiền bạc và dụng cụ của Pháp, các

cơ quan tình nguyện của Mỹ, như cơ quan cứu trợ công giáo War
Relief Service của Đức Cha Harnett, tổ chức CARE, hội bảo trợ Nhi
đồng Unicef, hội chống phân biệt chủng tộc Uier, Hồng Thập Tự,
Thanh Thương Hội Quốc Tế… Không kể các phong tr ào tự phát của
các nước tự do.
Tính ra với tiền bạc và vật dụng viện trợ, mỗi gia đ ình di cư có một
căn nhà trên một khu đất có thể làm vườn, chăn nuôi, con cái đi học
được trợ cấp 300 đồng mỗi tháng… th êm thuốc men, y tá hay bác sĩ
trông nom. Như vậy, người dân di cư có một đời sống vật chất tính ra
bằng hạng trung lưu ở Bắc.
Chúng ta chỉ rút bớt đi một phần của mỗi đầu ng ười vào Nam có
được 15.000 đồng, với số tiền ấy, d ùng để gây quỹ cho đảng hoạt
động, phát triển mạnh… anh em nghĩ sao?
Bùi Văn Thiện đầu tiên lên tiếng hưởng ứng:
- Ông cố vấn đã cứu xét thấu đáo vấn đề di c ư, nhận thấy rõ thực
trạng là càng có nhiều người rời bỏ đất Bắc thì miền Nam càng thêm
lúng túng vì phải lo nuôi số người thặng dư bất ngờ đó, song đã có
viện trợ Mỹ chu cấp rồi, m à phong trào di cư rộng lớn chừng nào, số
tiền của Mỹ giúp lại càng tăng thêm. Tôi tính theo nh ững con số, thí
dụ mỗi người dân di cư, ta chỉ bớt cho họ một phần ba thôi, cũng
không ai biết đấy vào đâu cả, với 500 ngàn đầu người, số tiền cũng
có thể lên tới 2 tỷ 500 triệu bạc, nếu tính theo con số viện trợ chính
thức chia đều ra đổ đồng mỗi ng ười di cư được 15 ngàn.
Song trên thực tế, tôi nhận thấy cứ mỗi ng ười xuống tàu đặt chân
vào Nam chỉ cần cho họ vài hộp sữa với mấy trăm bạc bỏ túi hay
giúp đỡ thêm cho họ chút ít nữa trong khi chờ đợi phân tán định c ư
họ cũng đã mừng lắm rồi. Mà viện trợ Mỹ thì chủ trương tiếp tục giúp

đỡ cho đến khi dân di cư có thể tự túc sinh sống có nhà cửa, vườn
tược đầy đủ, con em có tiền trợ cấp h àng tháng mỗi đứa mấy trăm
để học hành nữa, như vậy số tiền tổng quát lớn lao biết l à chừng
nào. Tất cả những ngân khoản viện trợ đó, tính ra từ ni ên khoá 19541955 đến niên khoá sau có hàng trăm tri ệu đô-la, tức là bao nhiêu tỷ
bạc.
Nhu gục gặc đầu:
- Anh nói chí lý.
Bùi Văn Thiện sướng tê người trong khi các đồng chí nhao nhao xin
phát biểu ý kiến.
Cao Xuân Vỹ nói vội như sợ cướp mất lời:
- Thưa cố vấn, tôi xin có ý kiến…
Nhưng Nhu gạt đi và ra lệnh cho Thiện nói tiếp.
Bùi Văn Thiện sung sướng đỏ dừ người, vừa gãi tóc vừa nói:
- Dạ, ông cố vấn đã có lòng thương đến, với lại trên có cụ Ngô, cũng
như bậc sanh thành, có sai bảo thế nào, hàng con em đâu dám trái ý.
Dù có lăn vào lửa đạn đi nữa, đã nguyện một lòng một dạ sống chết
với cụ Ngô, trung thành với ông cố vấn lãnh đạo đảng ta, tôi cũng
không từ. Dạ, nhân thể tôi cũng báo tin để ông cố vấn mừng cho: tôi
đã xin rửa tội theo đạo rồi…
Trong lúc hứng khởi, họ Bùi khoái chí toan đưa cả hai tay lên hô
khẩu hiệu "muôn năm" để chứng tỏ lòng nhiệt thành có dư của mình
đáp lại sự bổ nhậm bất ngờ của Cố vấn chính trị th ì Bùi Kiện Tín, y sĩ
bán dầu gió bản xứ, được chính quyền họ Ngô công nhận l à bác sĩ
và giao chức Bộ trưởng Thông tin nhờ khéo ủng hộ tiền bạc trong
thời kỳ "Ngô chí sĩ" gần về nước - ngăn lại, nói tranh:
- Thưa cố vấn, tôi thấy trong vấn đề di c ư công việc tuyên truyền ở

miền Bắc cần phải cổ động rầm rộ, cho dồn mạnh l à mỗi người di cư
vào Nam sẽ có một ngôi nhà, năm mẫu ruộng, một đôi trâu và một
vạn bạc làm vốn do Mỹ trợ cấp, có thể nói l à dân Bắc đua nhau mà đi
vơi cả ngoài đó. Rồi mình xin Mỹ viện trợ cho họ, đến khi ấy chỉ cần
lấy một phần mười trong số quỹ di cư thôi, đảng ta cũng có hàng
chục tỷ bạc. Mặt khác, riêng đối với Công giáo, nhờ các cha xứ
truyền miệng là chính phủ cụ Ngô là của Công giáo.
Nhu ngắt ngang:
- Kế hoạch của bác sĩ Tín, về mặt công giáo vận, tôi đ ã có bàn với
đức Giám mục anh tôi, và công việc đã giao cho bác sĩ Tuyến phụ
trách rồi.
Trần Kim Tuyến, nguyên là một thầy xuất, nửa chừng tu hành hoàn
tục, được chính phủ Ngô phong làm bác sĩ, phụ trách phòng chính trị
mật vụ riêng của Nhu, nghe nhắc đến m ình vội lên tiếng:
- Vâng, công việc của cố vấn giao phó, tôi đ ã thi hành chu đáo rồi.
Khắp các xứ miền Bắc, những v ùng đông giáo dân từ Quỳnh Lưu, ba
làng ở Vinh, Thanh Hoá đến Phát Diệm, B ùi Chu, Nam Định, Thái
Bình, Hưng Yên… có cả một hệ thống vận động, truyền tin luân l ưu
không sót một họ đạo nào, nhờ các thầy, các cha giúp sức. Hai triệu
truyền đơn hình Đức Mẹ nhỏ nước mắt máu với câu Chúa đã vào
Nam đã truyền tay phân phát đi khắp n ơi cho giáo dân miền Bắc.
Đồng thời các khẩu hiệu tuy ên truyền cũng được phổ biến mình
trong các khu nhà thờ: "Đức Mẹ đã từ bỏ đất Bắc", "Di cư vào Nam
theo Chúa". Ngoài ra, với dân thường thì tuyên truyền là Mỹ sẽ thả
bom nguyên tử sau khi Pháp rút đi. Tôi xin báo cáo th êm là trong dịp
này, đã đặt được một số cơ sở ở lại hoạt động trong đ òng địch. Như
ông cố vấn đã nhận định, chúng ta chỉ trông cậy phần lớn ở số ng ười

di cư Công giáo, là thành ph ần chắc chắn làm hậu thuẫn cho chế độ,
về phương diện này, có thể nói là chúng ta đã thành công, với 80
phần trăm dân số di cư mỗi chuyến là người Công giáo. Theo cái đà
này, con số di cư có thể lên tới cả triệu… Việc kinh t ài cho Đảng ta
theo đó có cơ hội được dễ dàng, nhờ viện trợ tài chính rộng rãi của
Mỹ.
Từ cuối phòng, một người vận áo tu sĩ yên lặng theo dõi buổi họp,
đứng lên:
-

Tôi đề nghị là đối với giáo dân di cư, mỗi họ, mỗi xứ đều

phải có linh mục chăn dắt, từ lúc bắt đầu ra đi cho đến nơi định cư,
lập nghiệp, vậy nên giao phó cho các cha m ọi trợ cấp để phân phát
lại cho con chiên. Từ tinh thần đến vật chất, sự li ên hệ giữa giáo dân
và các cha do đó càng thêm m ật thiết, các cha đi đâu con chi ên theo
đó, mỗi họ, mỗi nhà xứ vào đây, sau này vẫn tiếp tục sống quanh
nhà thờ, tức là thành những căn cứ trung kiên làm hậu thuẫn cho cụ
Ngô.

Trong kế hoạch định cư, tôi nghĩ là nên phân tán các họ Công giáo,
khắp miền Nam, chiếm giữ các v ùng trọng yếu để về sau khi cần
đến, có thể biến những khu vực ấy th ành những pháo đài chống
Cộng rải rác từ vĩ tuyến 17 v ào đến Cà Mau, cho nên tôi xin ông c ố
vấn lưu ý để cho các cha có được toàn quyền trích lấy trong số tiền
giúp giáo dân di cư để xây nên mỗi nơi định cư một nhà thờ, tuỳ theo
họ lớn nhỏ. Như vậy công việc đạo lẫn đời đều đ ược tốt đẹp, và mỗi
khu Công giáo là một cơ sở của chính quyền Công giáo chúng ta.
Nhu lật một tập báo có đánh dấu bút ch ì đỏ, nhìn qua rồi nói:
- Y kiến của cha, cũng như kế hoạch của bác sĩ Tuyến đ ã thi hành,

dẫu rất hay song có điểm m à chúng ta cần phải tránh, đừng để bị dị
nghị, đối phương có thể lợi dụng để phản tuyên truyền, nói là mình
lợi dụng đạo Chúa, làm sai lạc ý nghĩa tinh thần Công giáo.
Đây tôi đọc cho nghe lời của một linh mục Pháp R.P Avril đ ã viết
trong tờ L Express, phản đối các lối ch ơi lôi cuốn giáo dân di cư của
chúng ta, như vầy:
"… Làm cho người ta tin rằng Chúa chỉ có mặt ở một địa ph ương nào đó và việc thờ
phụng Chúa chỉ có thể ở một v ùng nhất định, tức là trực tiếp đi ngược lại lời tuyên bố
của đấng Christ: ngày giờ đã đến mà các người thờ phụng đức Chúa Cha không phải ở
trên ngọn núi này, hay ở Jérusalem…" (Jean IV, 21).

Như vậy, tuyên truyền Chúa và Đức Mẹ đã di cư vào Nam, chỉ là nói
miệng với giáo dân thôi.
Ngoài ra, chúng ta cũng nên khôn khéo hoạt động để cho dân chúng
ngoại đạo đừng nhận thấy l à chính quyền chỉ chú trọng đến người
Công giáo mà bỏ quên họ. Lúc này các giáo phái ở Nam, với dân số
theo họ cũng khá đông, thiệt tình không ưa chi mình, tôi cho là nên
tránh mâu thuẫn, để mình vững vàng, bắt họ phục tùng rồi hẳn hay.
Tôi có cả một chương trình đã bàn tính kỹ với Đức Giám mục sẽ lần
hồi tiến tới chỗ mà hội Truyền giáo hoạt động một thế kỷ mới đạt tới,
còn chúng ta chỉ cầm quyền mười năm thôi là cả miền Nam này sẽ
theo Công giáo hết.
Sau buổi họp, một linh mục ở lại nói ri êng với Nhu giới thiệu một
người có thể gởi các số tiền lớn v ào ngân hàng ngoại quốc và
chuyển thành ngoại tệ.
- Anh ta là một người mới vô đạo, ông cố vấn cũng đ ã từng quen
biết: Huỳnh Văn Sang.
Nhu nhớ là Sang trước đây đã lấy tiền nhà vợ giàu có ủng hộ cho

anh mình trong thời kỳ còn lưu vong ở Ba Lê, và gần đây vẫn thậm
thọt lui tới dinh phục vụ.
- Để tôi xét lại coi. Nếu không có g ì trở ngại, tôi sẽ đề nghị cho l àm
giám đốc Viện Hối đoái. Nhưng cha cũng đã rõ, phải là người của
đảng ta mới có thể giữ được các nhiệm vụ quan trọng.
- Tôi xin đảm bảo giới thiệu anh ta v ào đảng vì tôi biết rõ tư cách và
khả năng có thể giúp được nhiều việc cho đảng, nhất l à về mặt kinh
tài.
Đã khuya, Nhu tự lái xe hơi về dinh Gia Long với một người hộ vệ võ
trang ở phía sau. Bước vào phòng thấy các con đã ngủ hết, hỏi đến
vợ, nghe nói chưa về, Nhu có vẻ bực bội, đi qua ph òng làm việc bảo
lấy cà phê pha rượu Rhum, rồi ngồi ở bàn giấy lật xem đống hồ sơ.
Nửa giờ sau. Lệ một mình tự lái xe về, bước vào phòng chồng, tươi
cười nói:
- Em sắp đặt xong ở dinh Norodom rồi. Đến mai chúng m ình dọn vô
đó. Em cũng có dành một văn phòng cho mấy đại tá Mỹ theo lời anh
dặn. Còn việc xây hầm kiểu bunker Hitler (4) ở trong dinh, em để anh
em biểu cho người ta làm cho vừa ý anh.
Nhu đưa ra trước mắt vợ một tấm chi phiếu với một dọc những con
số không, rồi cười bảo:
- Trả công cho em đó.
Lệ chìa tay ra cầm lấy, thoáng nhìn qua dòng chữ số, reo lên:
- Hai triệu!
Rồi chồm đến ôm lấy chồng hôn tới tấp vào má, vừa nói:
- Anh đã dành cho em một thích thú bất ngờ!
Qua giây phút hứng khởi, Lệ ngồi lên tay ghế ngả ngớn đầu vào vai
chồng, hạ giọng hỏi:

- Tiền ở đâu anh cho em nhiều thế?
Nhu trịnh trọng bảo vợ:
- Đây chỉ là mới bắt đầu, em sẽ còn có nhiều gấp bao nhiêu lần thế
nữa. Nếu anh muốn, em sẽ th ành triệu phú trong nay mai. Nh ưng
anh không muốn em làm triệu phú…
- Anh chê tiền hay sao mà không muốn cho vợ thành triệu phú?
- Anh chê địa vị triệu phú thì đúng hơn, vì giàu có bạc triệu ngày nay
cũng không có gì là hơn người, và anh không muốn em chỉ là triệu
phú mà phải là tỷ phú.
- Tỷ phú? Anh tham vọng h ơn cả em nữa. Thôi anh cứ l àm cho em
trở nên bà triệu phú cũng tạm được rồi.
Nhu cười tự đắc:
- Không, anh không thèm cho em làm bà tri ệu phú đâu mà em là tỷ
phú, mà tỷ phú quốc tế nữa là khác. Và anh đã nói là phải làm được.
Trước vẻ cảm phục của vợ, Nhu bắt đầu cắt nghĩa cho Lệ hiểu
đường lối nào có thể mang lại những số tiền khổng lồ cho hai vợ
chồng trở nên giàu có lớn một cách dễ dàng, trong một thời gian
ngắn.
- Anh đã sắp đặt kỹ đâu vào đó rồi: số tiền trích trong ngân quỹ viện
trợ di cư, với danh nghĩa cho Đảng Cần Lao hoạt động, có thể lên tới
hàng tỷ bạc, anh đã có cách chuyển thành ngoại tệ, gởi ở ngân hàng
nước ngoài, trong chương mục tên em hay là tên anh.
Ngoài mấy người tin cậy anh đã giao phó riêng lo công vi ệc này thì
không ai biết được là mình có tiền đâu. Đến như em, lúc này mà anh
không nói ra thì em đâu biết được là em đã có bao nhiêu triệu đô-la
gởi ở nhà băng Thuỵ Sĩ không?
Lệ đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ thích thú khác, qu àng riết lấy

đầu chồng ép vào ngực phập phồng của mình, sung sướng thốt ra:
- Anh làm cho em thành ngư ời đàn bà sung sướng nhất đời!
Nhu không giấu được vẻ hân hoan trước sự thán phục biết ơn của
vợ, ngước nhìn thẳng vào mắt Lệ từ từ nói:
- Anh chỉ mong em đừng làm điều gì buồn lòng anh.
Lời nói chân thành chứa đựng trách móc, tha thứ của ng ười chồng
nhẫn nhục thốt ra trong giây phút n ày khiến Lệ ứa nước mắt, tỏ vẻ
cảm động, chân thành, áp má vào má Nhu mà th ỏ thẻ:
- Em sẽ không làm buồn lòng anh nữa đâu?
Có lẽ trong giầy phút đó, Lệ tâm sự một cách th ành khẩn với người
chồng rất mực yêu chiều vợ, nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc Lệ ở
sát người chồng đã đưa đến cho nàng địa vị cao sang và giàu có bất
ngờ.
Rồi bản chất tự nhiên của Lệ luôn luôn khát vọng những sự ham
muốn mà Nhu vẫn không làm thoả mãn được lại trở về với người
đàn bà phóng đãng, coi nhẹ sự thuỷ chung trong tình nghĩa vợ
chồng.
Trưa hôm sau, Lệ đã quên hẳn lời nàng mới tỉ tê với Nhu khi thấy đại
tá Landsdale bước vào.
Qua riềm mi hé hé mở, Lệ thấy ông ta đứng ở ng ưỡng phòng sững
sờ ngắm nhìn mình. Có lẽ vị sĩ quan trẻ kia cũng vừa dọn tới văn
phòng riêng của mình ở trong dinh, đã đi lạc vào phòngLệ đang ngủ
cho nên dừng bước trộm nhìn người đẹp lồ lộ qua làn tơ mong manh
như trái cấm ngon lành phô bày hiến dâng.
Thời gian như ngừng lại trong buổi trưa nồng đang ầm ĩ tiếng sấm
của cơn ghen ngoài trời và trong lòng của người sĩ quan đứng trước
cảnh tượng bất ngờ, "đi thời cũng dở, ở không xong".

Trong thoáng qua, Lệ he hé đôi mắt nhìn thấy suốt cả tâm trạng của
đại tá Landsdale, người sĩ quan mà nàng đã có cảm tình và muốn
chinh phục, đang tê dại ngắm nàng với đôi mắt mở rộng như muốn
nuốt chửng con người Lệ phây phay qua làn "voan" hồng.
Lệ bỗng vờ choàng mắt, thấy Landsdale với dáng điệu luống cuống
của đứa trẻ bị bắt gặp đang tr èo cây hái trộm trái, liền nhấc nửa
người lên theo một dáng ngồi hớ hênh, trong khi viên sĩ quan ấp úng
một câu:
- Tôi rất tiếc… tôi đi lạc… trong khi t ìm văn phòng của tôi… xin lỗi tôi
rất tiếc.
Lệ nhoẻn miệng cười rất tình tứ:
- Ông đừng lấy thế làm điều… tôi không trách đâu… kia… ông ngồi
xuống đây…
Rồi nàng trỏ cho vị đại tá cái ghế bọc nhung đặt cạnh gi ường phía
cuối chân. Landsdale nhìn Lệ bằng một đôi mắt vô c ùng biết ơn.
Lệ nhìn nửa thử thách, nửa mời mọc, khi êu khích, lôi cuốn người sĩ
quan vào một trận thế mê hồn. Vị đại tá trẻ tuổi như một con nai tơ
ngờ nghệch trước miệng hổ cái đang vờn mồi.
Thế rồi trong dinh Norodom, Lệ nh ư một con trăn quấn riết
Landsdale, bắt đầu cuộc phối hợp chặt chẽ giữa nàng và quân nhân
cố vấn thì ở dinh Gia Long một đại tá quốc gia đến báo cáo cho Nhu
hay âm mưu của tướng Nguyễn Văn Hinh đi đôi với B ình Xuyên sắp
lật đổ chính phủ họ Ngô. Một buổi họp kín diễn ra liền sau đó, Nhu đề
nghị với anh áp dụng lối "hoãn binh chi kế" để đối phó với đối
phương đang liên kết chống lại mình còn yếu, đồng thời dọn ngay
vào dinh Norodom, song m ặt ngoài vẫn tỏ ra còn ở trong dinh Gia
Long, để đánh lạc hướng bên địch.

Nhu nói:
- Tướng Hinh còn nhiều ảnh hưởng đối với quân đội quốc gia, lại
được ủng hộ của quân đội Pháp hiện nay tập trung từ Bắc v ào tăng
gấp đôi, lại trong lúc này mình chưa loại bỏ được hắn khỏi chức
Tổng Tham mưu trưởng, vậy anh nên triệu tập một cuộc họp để đặt
vấn đề rõ rệt đã, rồi anh sẽ nhân danh Thủ tướng toàn quyền về
chính trị và quân sự mà quyết định. Chớ bây giờ quân đội ch ưa ở cả
trong tay mình nếu cất chức tướng Hinh ngay thì hắn dám làm bậy
lắm, rắc rối thêm khó xử.
Tiếng máy phát thanh ở đ ài Quân đội như đáp lại lời Nhu, giọng của
tướng Hinh vang ra:
- Tôi hoàn toàn không đồng ý với chánh sách của Thủ t ướng Diệm.
Muốn chiến thắng Cộng sản phải có một chính phủ mạnh đi sát với
dân chúng, chớ không phải là một chính phủ bất lực, gia đ ình trị…
- Tắt đi!
Diệm gắt lên, viên đại tá tâm phúc vội đến đưa tay xoay nút radio
trong khi Thủ tướng giận dữ nói:
- Chú nghe đó, nó hỗn hào như vậy mà chú biểu tôi tiếp chuyện sao
được.
Nhu bình tĩnh đáp:
- Anh không nên nóng gi ận mà hư việc lớn. Anh cứ nghe tôi, đối với
thứ võ biền hữu dũng vô mưu đó, mình sẽ có cách trị.
Tối hôm đó, tại dinh Gia Long, một cuộc hội kiến đ ã diễn ra giữa
Diệm và tướng Hinh, thủ lãnh Bình Xuyên và tướng Nguyễn Văn
Xuân. Diệm khôn khéo đề nghị trung t ướng Xuân giữ chức Phó Thủ
tướng kiêm Tổng trưởng quốc phòng, để làm dịu không khí xung đột
giữa chính phủ và quân đội quốc gia do tướng Hinh chi phối.

Tướng Xuân gật gù đầu tóc bạc phơ trước vẻ mặt lầm lì của Diệm,
trả lời:
- Tôi có tham chánh cũng chỉ có mục đích là ngăn chặn cuộc nội
chiến mà thôi.
Sau lời tuyên bố ấy không khí nặng nề vẫn không giảm nhạt.
Đài "Tiếng nói quân đội" của tướng Hinh vẫn tiếp tục đả kích họ Ngô,
Diệm căm giận nghe thấy những lời xỉ vả, hạ thấp uy thế của m ình,
liền hạ lệnh cho hiến binh võ trang kéo đến chiếm Đài phát thanh ở
sát thành Cộng Hoà, trông ra cuối đường Hồng Thập Tự.
Tướng Hinh đề phòng trước, đã gởi sẵn một trung đội mang súng
máy bố trí ngăn chặn mọi cuộc chiếm phá đ ài.
Lệ hay tin lồng lộn lên, phóng xe hơi đi tìm tướng Hinh để trách
mắng, song không gặp được người tình, trở về huy động lối một
ngàn dân di cư, biểu tình tuần hành ủng hộ chính quyền.
Từ bến Bạch Đằng, ngược đường Tự Do, đoàn người di cư được
Cao Xuân Vỹ nhận lệnh của Lệ đứng ra tổ chức, mang biểu ngữ kẻ
khẩu hiệu trung thành với chính phủ họ Ngô.
Đám người di cư sắp hàng năm, định kéo đến trước dinh Norodom,
khi qua trụ sở Công an, trước nhà thờ Đức Bà thì bị toán Công an
xung phong dội mũ xanh của Bình Xuyên nổ súng ngăn lại và giải
tán.
Lực lượng công an, cảnh sát lúc bấy giờ c òn ở trong tay Tư Sang,
một trong bộ ba Bình Xuyên (Viễn, Tài, Sang). Nhận thấy có dịp
chứng tỏ uy quyền của mình, Bảy Viễn ra lệnh cho thuộc hạ d àn áp
những người tán dương họ Ngô. Thấy đoàn biểu tình do mình chủ
trương bị phá, Lệ nhảy xuống xe h ơi, xông ra trước, hò hét, lao mình
thách thức để động viên đám người di cư được thuê đi biểu tình đã

tản mác khi nghe tiếng súng nổ.
Trước những ống máy ảnh và máy quay phim của các ký giả quốc tế
Lệ càng hăng thêm, múa may hô hào, d ẫn đầu đám bộ hạ và số
người chưa lãnh tiền biểu tình còn lại xông lên. Toán công an mũ
xanh chỉ được lệnh giải tán và bắn súng chỉ thiên, thấy đám đông đã
tan rã, cũng bỏ ngơ cho người đàn bà liều mạng với mươi kẻ rời rạc
kêu gào suông.
Chiều hôm ấy, thủ lãnh Bình Xuyên trên chuyến máy bay từ Pháp
qua, nói với phóng viên các báo và đám bạn bè đi rước ở phi trường
Tân Sơn Nhất:
- Tôi có gặp Quốc trưởng Cannes. Tôi mang về đây chỉ thị của ng ài
để thành lập một chính phủ Liên hiệp.
Tại dinh Norodom, Diệm vẫn cố giữ vẻ b ình tĩnh, lầm lì trước những
tin tức bất lợi tới tấp đưa đến. Đến khi thấy cô em dâu đi về mệt nhọc
đầu tóc bơ phờ, áo đẫm mồ hôi dính sát v ào người, nét mặt tức tối
cho hay vừa bị công an Bình Xuyên đàn áp, Diệm không dằn được
nữa đập vỡ chén nước trà đang uống, bảo người hầu cận:
- Mời ông cố vấn ra đây gấp.
Thấy Lệ tức nghẹn ngào không nói được, muốn ứa nước mắt ra,
Diệm càng điên tiết, đợi Nhu vừa ở phòng bên đi ra liền nói:
- Bọn Bình Xuyên nó lộng quá, ăn hiếp cả thím, nổ súng giải tán đo àn
di cư biểu tình ủng hộ tôi.
Nhu bình thản nói:
- Cao Xuân Vỹ đã báo tin cho tôi biết rồi. Nhưng tôi thấy việc đang lo
lúc này là tướng Hình chớ không phải bọn Bình Xuyên. Thằng Hinh
nó mới đánh điện cho Bảo Đại y êu cầu phân xử về cuộc xung đột m à
hắn nói là giữa quân đội quốc gia với chính phủ. Tôi cũng vừa đ ược

tin mật là hắn đợi Bảy Viễn ở Pháp về bữa nay, để xúi giục sinh
chuyện. Hắn không dám đứng ra l àm đảo chánh vì đại sứ Mỹ đã cho
hắn biết: nếu có cuộc đảo chánh của quân đội quốc gia th ì viện trợ
kinh tế và quân sự bị cắt ngay. Hắn không l àm được nên biểu Bình
Xuyên khiêu khích, mình không khéo hắn lấy cớ là quân đội có phận
sự bảo vệ an ninh để can thiệp v ào, rồi gây áp lực đối với mình.
Đừng để mắc mưu chúng nó!
Diệm gật gù suy nghĩ rồi đáp:
- Chú tính phải. Nhưng mình phải làm sao mà bứng sớm mấy cái gai
trước mắt đó đi chớ.
- Thì tôi đã bàn tính với anh là chúng nó dựa vào Pháp để chơi mình,
mình đã có Mỹ ủng hộ đến cùng rồi, lo gì. Thượng nghị sĩ Mike sắp
qua đây, rồi đại tướng Collins, nhân danh đại sứ đặc biệt của Tổng
thống Mỹ cũng tới Sài Gòn; đó là dịp tốt để mình vận động với họ
buộc Bảo Đại kêu tướng Hinh sang Pháp, đòi tướng Ely với quân
Pháp đứng ở ngoài cuộc tranh chấp. Đến khi đ ã nắm quân đội quốc
gia ở trong tay rồi thì mình muốn lật đổ cả Bảo Đại cũng không khó,
huống hồ là bọn Bình Xuyên. Lúc này mình c ứ làm bộ phớt lơ đi,
mặc kệ chúng nó lăng xăng.
Lệ lên tiếng:
- Nhưng để chúng công khai phá đám m ình, em tức chịu không
được.
Nhưng cười bảo vợ:
- Anh nghe kể lại sáng nay em cũng không vừa g ì khi bọn Bình
Xuyên ngăn cản đoàn biểu tình. Mà thôi, em chịu khó kiên nhẫn một
chút, rồi dẹp bọn nó không khó khăn đâu.
Diệm hỏi:

- Còn Cao Đài với Hoà Hảo, công việc chú thu xếp đến đâu rồi?
Nhu đáp:
- Nghe tin Trịnh Minh Thế về với mình các tay cầm đầu Cao Đài Hoà
Hảo ngán quá rồi. Họ đã nhờ người liên lạc với tôi, tỏ ý muốn hợp
tác. Tôi tính cho mỗi giáo phái vài ghế không quan trọng trong chính
phủ, cả hai tướng Phương và Năm Lửa, cũng là uỷ viên Hội đồng
Quốc phòng, và mỗi phe một số tiền.
- Chú tính cho họ bao nhiêu?
- Hôm nọ, với tướng Thế, tôi đưa 2 triệu đô-la. Còn với Cao Đài, Hoà
Hảo đông người hơn, tôi tính cho Trần Văn Soái 3 triệu đô-la,
Nguyễn Thành Phương 3 triệu rưỡi đô-la. Riêng Cao Đài, tôi có h ứa
là hàng tháng, sẽ trả thêm lương cho binh sĩ của họ nữa.
Diệm ngắt lời:
- Như vậy 12 triệu đô-la lấy của Mỹ, còn được bao nhiêu nữa đâu!
Nhu nói:
- Mình cốt cho được việc đã. Với đô-la, với địa vị trong chính phủ,
mình đã thực hiện được kế ly gián, chia rẽ Mặt trận thống nhất của
họ, vậy là thành công rồi. Còn vấn đề tiền bạc anh đừng bận trí l àm
chi cho mệt.
- Không, tôi nói là nói vậy thôi chớ đã giao cho chú tính rồi. Chú cứ
tuỳ ý thu xếp, miễn sao được việc lớn là tốt.
Nhu đứng lên:
- Tôi còn về bàn công việc với đại tá Landsdale đang đợi.
Rồi quay bảo vợ:
-

Em về thay quần áo, rồi qua anh nhờ một chút.

Giữa lúc bị đối phương bao vây, quấy phá, Lệ nhận thấy anh chồng

nàng chốc chốc lại đến quỳ ở ghế cầu nguyện, ng ước nhìn tượng
ảnh Đức Mẹ, đăm đăm cầu nguyện. N àng vẫn không hiểu được tại
sao cứ mỗi lần gặp việc khó khăn, hoặc tr ước khi giải quyết vấn đề gì
quan trọng là anh chồng lại cầu nguyện một lúc mới quyết định.
Trong khi ấy, Lệ cắm đầu vào giấy tờ, hoặc bàn tính mưu kế đối phó
cùng mấy người cộng tác thân tín. Nhiều tin đồn đại chung quanh
việc khuynh đảo chánh quyền họ Ngô bao tr ùm dinh Norodom trong
một không khí nặng nề. S ài Gòn đang trải qua cơn sốt chính trị giữa
nhịp rộn rịp của các chuyến t àu và máy bay mỗi ngày chở hàng vạn
dân di cư đặt chân xuống thủ đô miền Nam. Đạo quân ph òng vệ
cùng đám sĩ quan theo họ Ngô từ buổi đầu, không đủ sức để chống
lại phe đối nghịch, có sự ủng hộ ngầm của Pháp m à quân sự, chính
trị và kinh tế miền Nam đang còn ở trong tay. Các đại biểu giáo phái
mà anh em họ Ngô đã nhân nhượng mời làm Bộ trưởng, cũng gián
tiếp chịu ảnh hưởng của Pháp, đỡ đầu cho các tổ chức củ a họ từ
trước đến nay.
Trong cảnh bấp bênh, nghiêng ngả của anh em họ Ngô phải đ ương
đầu với chung quanh, Lệ bỗng thấy vị cứu tinh xuất hiện m à anh
chồng nàng vẫn ngày đêm cầu nguyện mong mỏi.
Một buổi tối, Lệ bước vào phòng chồng, nhận thấy vẻ mặt Nhu t ươi
vui khác hẳn mọi hôm. Nhu đưa lên cho nàng thấy một tấm chi phiếu
ghi một hàng dài con số không.
- Một trăm triệu đô-la đây!
Rồi Nhu nói với Lệ:
- Đại tướng Lawton Collins, đại diện Tổng thống Eisenhower với t ư
cách là đại sứ đặc biệt đã qua đây. Ngoài việc viện trợ tiền bạc, như
em đã thấy, Mỹ còn buộc quân đội quốc gia phải ho àn toàn đặt dưới

quyền Thủ tướng…
Lệ ngắt lời chồng:
- Vậy tướng Hinh thì sao?
- Mỹ đã vận động buộc Bảo Đại gọi hắn sang Pháp, nói l à để hỏi ý
kiến, song sự thực là một lối cách chức khéo, tống cổ hắn đi khỏi xứ
này theo đề nghị của anh đã bàn với Thủ tướng.
- Nhưng tướng Hinh không chịu đi thì anh tính làm sao?
- Không chịu đi sao được một khi Pháp đã đồng ý với Mỹ rồi, đến
Bảo Đại cũng không còn quyền hành gì nữa, chớ đừng nói là tay
chân của Bảo Đại. Tướng Nguyễn Văn Hinh không c òn quân đội
trong tay nữa thì không bảo hắn cũng phải lo cao chạy xa bay.
Tiếng cười đắc ý điểm thêm cho câu nói của Nhu.
- Anh đã bảo ký nghị định cho tướng Hinh sang Pháp nghỉ 6 tháng để
nghiên cứu và buộc phải lên đường trong 24 tiếng đồng hồ, tức l à
vào trưa chủ nhật ngày mốt. Máy bay đi Pháp cũng đ ã dành sẵn chỗ
cho hắn rồi.
Đợi chồng dứt lời, Lệ đứng l ên, kiếm cớ ra ngoài, một mình lái xe đi
tìm Hinh. Nàng muốn từ biệt người tình trong một không khí đằm
thắm, không muốn cho vị t ướng trẻ tuổi mang theo ác cảm đối với
mình.
Lệ đến mấy nơi, rồi kêu điện thoại cũng không bắt đ ược liên lạc với
tướng Hinh.
Qua hết ngày thứ bảy, Lệ vẫn không có tin tức g ì về tướng Hinh. Đến
chiều chủ nhật nàng được tin là chuyến phi cơ chở hành khách của
hãng Air France rời phi trường Tân Sân Nhất đi Ba L ê, còn một chiếc
ghế bỏ trống mà Thủ tướng dành riêng cho tướng Nguyễn Văn Hinh.

Sáng thứ hai, tướng Hinh vẫn có mặt tại Bộ Tổng tham m ưu trước
sự mừng rỡ của hầu hết sĩ qu an quân đội quốc gia. Ở dinh Norodom,
Nhu lật xấp điện tín báo chí của các thông tín vi ên ngoại quốc từ Sài
Gòn đánh đi Ba Lê, Hoa Thịnh Đốn, Luân Đôn, Hồng Kông… đọc
thấy những dòng tít sau đây:
"Thủ tướng Ngô Đình Diệm phen này đã mất mặt".
"Ngô Đình Diệm bị một vố đau chưa từng thấy".
"Uy quyền của Ngô Đình Diệm hoàn toàn sụp đổ".
"Diệm đã thua trận đầu trong cuộc xung đột với quân đội quốc gia".
Lệ trở về dinh thấy chồng đang im lặng bực tức đi lại trong ph òng và
anh chồng đang quỳ ở ghế gục đầu cầu ngu yện.
Đang lúc ấy, có tin báo "Đức Cha" ở Vĩnh Long l ên. Lệ chào người
anh chồng Giám mục rồi tự tay lái xe h ơi đi.
Không lôi kéo được tướng Hinh nghe theo, Lệ đang chinh phục đ ược
một đại tá Mỹ, có thể giúp cho họ nh à chồng đắc lực về mặt chống
đảo chánh và gây thêm uy thế đối với cánh cố vấn quân sự. Song lúc
này, điều cần là có người chỉ huy chắc chắn tin cậy đ ược trong quân
đội quốc gia, để lôi cuốn binh sĩ ủng hộ chính quyền họ Ngô. Nhu v à
anh chồng Lệ đã nhiều lần bàn tính bên tai nàng về việc mua chuộc
các tướng tá đang bị ảnh hưởng của Pháp chi phối hoặc d è dặt ngờ
vực đối với chính phủ mà tướng Hinh đã gọi là "gia đình trị". Lệ đã
lấy lòng được đại tá tham mưu Trần Văn Đôn quốc tịch Pháp, ngả về
phe nàng rồi, song ảnh hưởng cũng chỉ giới hạn trong mộ t phạm vi
nhỏ.
Trong trường hợp nội chiến bùng nổ, lực lượng phòng vệ dinh Thủ
tướng không đủ để chống cự lại B ình Xuyên và quân giáo phái ở các
nơi.

Lệ nhớ lại câu nói của chồng n àng nhắc với người anh thủ tướng
quá chủ quan đặt hết tin tưởng vào sự ủng hộ của Mỹ, có thể vượt
qua mọi trở lực chính trị và quân sự.
- Nếu bây giờ Bình Xuyên nó đánh, tướng Hinh đem quân đội quốc
gia hưởng ứng theo. Mỹ có đứng ra can thiệp cũng chỉ bằng lời nói,
Pháp cứ ỡm ở kéo dài đề cho tay chân nó thịt mình xong, thì mới đối
phó ra sao đây?
Diệm đã ngây mặt trước nhận định xác thực của Nhu ấp úng không
biết tính sao, cuối cùng thốt ra một câu mà Lệ không khỏi ái ngại:
- Nếu tình thế nguy ngập, phe mình không chống lại nổi thì anh em
mình chạy đến toà đại sứ Mỹ lánh nạn, rồi đợi họ can thiệp giúp cho
Pháp nhượng bộ chớ chú tính còn cách nào nữa?
Bản tính ngổ ngáo, quật c ường của Lệ khiến nàng không chịu đóng
vai trò thụ động, mọi việc đều trông cậy ở ng ười, nên sau đó, Lệ bàn
tính với chồng tìm cách lôi kéo các tướng tá quốc gia đang ở trong
tình trạng lưng chừng.
Lệ xông xáo đi gặp thẳng đại tá Đỗ Cao Trí, đang chỉ huy quân đo àn
nhảy dù, đơn vị thiện chiến, có thể đảo ng ược tình thế lúc lâm nguy.
Từ sau cuộc biểu tình bị công an mũ xanh Bình Xuyên ngăn chặn, Lệ
đã mạnh dạn xông lên, bất chấp hiểm nguy, và cảm thấy mình có
thể, khi biết can đảm, liều mạng, n ên hăm hở tiến tới trước những trở
lực đang bày ra trước mắt. Lệ đã nói với bà cô goá phụ làm bí thư
cho nàng:
- Trong lúc này, nếu cháu nhút nhát không dám đóng vai tr ò đứng
trước đầu sóng ngọn gió thì bỏ lỡ cơ hội hiếm có ngàn năm có một
thuở hay sao?
Bà cô thật thà hỏi:

- Cháu định cầm quân đi đánh nhau thiệt à?
- Cháu không cần phải cầm quân mà cháu chỉ cầm đầu mấy tướng tá
cầm quân là đủ rồi.
Và Lệ đã thực hiện được mong muốn của nàng. Đại tá Đỗ Cao Trí,
trước những màu mè quyến rũ của bà cố vấn, đã trở thành một
người tình ngoan ngoãn đối với người đàn bà hiến thân xác ra để
xây đắp cho chính thể họ Ngô.
Với tiền bạc lấy ở quỹ viện trợ Mỹ, với các mối t ình tướng tá chinh
phục được Lệ bỗng cảm thấy mình có vai trò quan trọng trên sân
khấu chính trị miền Nam. B ên cạnh anh em chồng Thủ t ướng, Giám
mục, cố vấn, Lệ là người đàn bà duy nhất nắm giữ giềng mối trong
chính quyền họ Ngô, nhưng Lệ vẫn thấy lòng chưa thoả mãn.

Trong cuốn nhật ký, Lệ đã ghi: "Năm 1954, nếu Chúa có mặt ở trần
gian này, dù Chúa có yêu thương, bao dung m ấy đi nữa cũng không
thể làm thinh được trước một bọn khoác áo tu h ành, nhân danh
Chúa để đi làm những công việc bẩn thỉu đ ược. Tôi phải nói to lên
rằng đó là "quân trộm cướp mặc áo thầy tu" ngày ngày đến xin xỏ
chạy chọt tiền bạc, áp phe với anh chồng v à chồng tôi. Chúng nó có
đứa lại còn lên mặt tu hành, đạo đức giả, dám nói động về tôi.
Không, một ngàn lần không, dù tôi có sao đi nữa, tôi cũng không giả
dối, che đậy con dao sau lớp áo thầy tu nh ư bọn chúng nó.
"Lạy Chúa, Chúa đã phán hãy đuổi bọn con buôn ra khôi thánh
đường tôi cũng muốn lập lại rằng: "h ãy lánh xa bọn trộm cướp khoác
áo tu hành.
"Hơn lúc nào hết, sau khi réveillion ( t ối đêm Giáng Sinh hay Tân niên) tôi
còn nghe kể lại một cha vào dinh năn nỉ với anh chồng tôi xin một "áp

phe" tôi càng thấy muốn nôn mửa. Mặc d ù người khoác áo tu hành
đó là do Đức Cha, anh chồng tôi giới thiệu.
"Không một ngày nào không thấy bóng những cái áo thâm ch ùng vô
ra dinh, tôi có cảm tưởng như một bầy quạ đen lờn vờn bay qua
miếng mồi để kiếm ăn.
"Hãy tránh xa đi, hỡi lũ diều quạ kền kền! Tôi sẽ xua đuổi chúng phải
bay đi hết!"
Lệ tức giận thấy những quyền lợi có thể về tay n àng bị san sẻ, giành
giựt nên đâm oán hận những kẻ được sự che chở của Giám mục
Thục, chạy theo anh chồng n àng để vận động áp phe. Nàng không
giấu nổi bực tức trước những bóng đen thậm thọt vô ra dinh Thủ
tướng và bất lực không ngăn cản được họ xông vào mà Lệ vẫn bảo
với con gái mỗi khi thấy h ọ thấp thoáng:
- Bọn đạo dực giả đến kìa!
Một lần Lệ ví họ với những kẻ m à nàng ghét cay ghét đắng thường
gọi là "bọn cướp Bình Xuyên" và không dè l ời nói của Lệ bay đến tai
người ngoài, đồn rộng ra: Những kẻ cướp khăn áo thầy tu!
Câu ví von của Lệ gây phản ứng mạnh trong giới tu h ành chán chính
bất bình trước những lời lẽ hỗn láo, vô trách nhiệm. Giám mục Thục
là người chịu hậu quả đầu tiên của cô em dâu quá quắt.
Trong một buổi họp đặc biệt của các chức sắc tu h ành cao cấp, tại
một khu di cư ở Sài Gòn khi thấy Giám mục Thục đến, một vị đ ã
cung kính bước đến chào và nói:
- Chúng tôi xin đồng kính đảng trường kẻ cướp!
Giám mục Thục không khỏi kinh ngạc thấy vị áo tím thốt ra lời nói bất
ngờ trong một khung cảnh trang nghi êm như vậy, sửng sốt hỏi:
- Sao Đức Cha lại bảo như vậy?

- Thì người ta bảo chúng tôi là kẻ cướp khoác áo thầy tu, tất nhi ên
Đức Cha lớn chức hơn hết, chúng tôi phải bầu lên làm đảng trưởng
kẻ cướp.
Giám mục Thục lặng người đi nghe kể lại đầu đuôi sự t ình, không
khỏi ngượng ngùng ngỏ lời xin lỗi các vị tu hành tha thứ cho kẻ lộng
ngôn.
Tối hôm ấy, trong một cuộc họp mặt gia đ ình giữa ba anh em họ Ngô
và Lệ, câu chuyện sáng ngày được nhắc đến, Lệ bướng bỉnh nói:
- Tại sao người ta lại tự nhận là tôi ám chỉ họ? Tôi nói: "Những kẻ
cướp khoác áo thầy tu" là tố cáo những kẻ lợi dụng tôn giáo chạy
chọt áp phe làm tiền, để mang tiếng cho nh à thờ và cả chính phủ, mà
ai cũng nói là chính phủ của Công giáo. Chớ tôi có nói "những ng ười
tu hành đi ăn cướp" đâu mà người ta lại trách tôi ăn nói h àm hồ,
phạm thượng Đức Cha với anh Thủ t ướng nghĩ lại coi có phải
không?
Lời lẽ biện luận của Lệ thốt ra một cách gay gắt khiến cả ba anh em
họ Ngô đều im lặng đưa mắt liếc nhìn nhau rồi đành bỏ qua câu
chuyện.
Lệ cho là mình đã đắc thắng trên mặt trận chống "các cha làm áp
phe" và cách đó mấy hôm, nàng lại lên tiếng trong một bài diễn văn
nhân ngày kỷ niệm Hai Bà Trưng, xỉ vả "những kẻ khoác áo thầy tu
mang giấu dao găm trong người". Lệ tức tối vì không phải tự tay
nàng kiểm soát những số tiền khổng lồ viện trợ di c ư, mà lại qua tay
người anh chồng mình, khiến nàng không giành được quyền chặn
bớt những nguồn lợi lớn lao cho ri êng mình. Trong khi đó đám thuộc
hạ của Lệ không ngớt trình báo cho nàng hay, dân di c ư mỗi người
chỉ có nhận được mấy trăm bạc và mấy hộp sữa phát tại bến tàu,

dân định cư được ít gạo ăn…
Lệ ghi một dọc câu hỏi để đ ưa ra chất vấn Nhu và anh chồng, sau khi
thu thập những tài liệu chung quanh những con số viện trợ cho dân
di cư về tiền bạc và vật chất.
- Theo chương trình viện trợ Mỹ và Pháp đã chấp thuận cho Phủ
Tổng uỷ di cư, căn cứ vào 130 dự án đã được cơ quan viện trợ Mỹ
chấp thuận và giải toả tiền bạc, dân di c ư ngoài số tiền được lãnh
ngót ngàn bạc khi tới miền Nam với 10 ng ày tiếp tế lúc đầu rồi đến
nhà ở và đồ dùng hàng ngày, lương thực cấp cho đến khi đồng bào
làm ăn thu hoạch vào đều, nào là dụng cụ, nông cụ, hạt giống, nông
súc, gia súc, phân bón v.v… Bao nhiêu nh ững khoản tiền bạc và vật
liệu tính thành tiền đố đã đi vào tay ai mà không th ấy có mấy người
di cư nhận được? Hàng trăm triệu bạc này chạy đi đâu? 16 triệu đôla của ông Lelaud Barrows đ ưa cho để mua lều vải giúp dân di c ư, ai
lãnh và đã mua được mấy cái lều? Hàng chục triệu bột mì, bơ, pho
mát, sữa… bao nhiêu tấn quần áo phát không cho dân di c ư… tại
sao lại thấy bày bán khắp các chợ Sài Gòn - Chợ Lớn, và ai chủ chốt
thầu bán những tặng phẩm n ày? Tôi cho điều tra mới ngao ngán
chớ.
Các anh có biết ai "ăn cướp cơm chim" của dân di cư không? Mấy tổ
chức đội lốt tôn giáo đó - Tôi sợ mai mốt đây Đức Hồng Y b ên Mỹ
sang, tiếng tăm này sẽ đến tai ông, cũng như các tổ chức CIA,
USDM… rồi báo chí Mỹ họ vạch ra, anh em nh à mình đứng ra mà
nhận lãnh lấy hậu quả? Vậy mà người ta còn trách tôi nói sự thật.
Lệ được thể nói một hồi, và mỗi lời của nàng như một mũi tên xỉa xói
vào người anh chồng đã tỏ ra đồng loã với "các cha" hàng ngày lui
tới, nhất là người anh lớn trong gia đình mà không một ai dám ngờ

vực: "Đức Cha".
Lệ còn doạ là vì quyền lợi chung và uy tín của chính quyền nàng sẽ
không ngần ngại tố cáo ra trước dư luận, nếu tình thế này cứ kéo
dài.
Diệm im lặng đi đến ghế, quỳ xuống khấn nguyện, trong khi Nhu vẫy
vợ vào phòng giấy. Cuộc phản công của Lệ đ ã đưa lại kết quả mong
muốn: nàng có quyền tham dự vào việc phán phối tiền bạc viện trợ
và bắt đầu Nhu dành riêng cho nàng một số tiền năm triệu bạc, để
yêu cầu Lệ chấm dứt sự xung khắc với "các Cha" v à "Đức Cha".
Cuộc xung đột giữa chính quyền họ Ngô với sự ủng hộ của Mỹ một
bên, và phe Bảo Đại cùng các nhóm phái đối lập với sự đồng tình
ngấm ngầm của Pháp, vào cuối năm 1954 bắt đầu nghi êng chiều
trước áp lực mạnh của Hoa Thịnh Đốn.
Trong một cuộc họp của đảng bộ Cần Lao, Nhu khích lệ các đồng chí
có vẻ hoang mang trước tình thế.
- Tôi xin nói cho anh em rõ là chúng ta đang thắng thế. Thượng nghị
sĩ Mike Mansfield, sau khi viếng S ài Gòn, đã phúc trình về là cương
quyết bảo vệ lãnh tụ đảng ta, Ngô chí sĩ, để chống Cộng, chống thực
dân và phong kiến. Sự có mặt của tướng Collins, đại sứ đặc biệt của
Tổng thống Mỹ bên cạnh Ngô Thủ tướng là một đảm bảo lớn. Đức
Hồng y Spellman cũng sắp qua đây để x em xét công cuộc di cư, và
ngài chẳng những là bạn thân của Đức Cha chúng ta, m à còn là
người đỡ đầu cho Ngô chí sĩ về n ước chấp chính. Với tư thế vững
chắc đó, lãnh tụ chúng ta đã vận động đấu tranh buộc Pháp trao trả
Ngân hàng Đông Dương, Vi ện Hối đoái, và từ đầu năm 1955, Pháp
không còn quyền kiểm soát viện trợ Mỹ giao thẳng cho chính phủ ta.
Về quân sự, chỉ huy và huấn luyện binh sĩ Việt Nam, Pháp phải trao

lại cho Mỹ.
Cao Xuân Vỹ đưa tay lên xin nói:
- Còn thằng tướng Hình nghịch với mình thì sao?
Ngô Đình Nhu cười đáp:
- Số phận hắn đã định đoạt xong rồi. Bảo Đại đ ã đánh điện kêu hắn
sang Pháp…
- Nhưng nếu nó không chịu đi…?
- Nó không chịu đi cũng không được, vì Bảo Đại cũng đã bắt buộc
phải ký sắc lệnh huyền chức Tổng tham m ưu quân đội quốc gia của
nó. Trong 24 tiếng đồng hồ nữa, nếu nó không đi khỏi xứ n ày, sẽ bị
coi là "một kẻ nguy hiểm "bất tuân kỷ luật"… Không, nó không dám
ngang ngược nữa đâu, vì đến quan thầy của nó cũng đ ành chịu
khuất phục, trong khi phải ngửa tay ra xin đô -la để trả lương cho
quân đội viễn chinh…
Nhìn qua bộ mặt hớn hở của đám đảng vi ên Cần Lao, Nhu nói:
- Quân đội quốc gia mất hắn, tất nhi ên sẽ như rắn không đầu, phải lệ
thuộc chính phủ. Còn các lực lượng bổ sung như Bình Xuyên, Cao
Đài, Hoà Hảo, Pháp không cấp tiền cho để tr ả lương binh lính, không
đánh cũng tan. Chỉ có bọn Bình Xuyên, nhờ hai sòng bạc và nhà
chứa gái, có đủ tiền tự túc, v à đang được Bảo Đại với Phòng Nhì
cùng đám sĩ quan Pháp ủng hộ, mình cần phải thanh toán trước.
Chúng nó lại đang nắm giữ công an, cảnh sát đô thành… Nhưng rồi
ra chúng nó không đứng vững được lâu đâu, anh em cứ y ên trí. Tôi
đã có cách…
Hôm sau buổi họp đặc biệt của nhóm Cần Lao trung ương, Lệ đang
ngồi ở trong phòng dinh Độc Lập với đống hồ sơ thì bác sĩ Lý Trung
Dũng - nguyên thấy xuất và y sĩ trong binh chủng địa ph ương thuộc

quân đội Liên hiệp Pháp hớt hải vào thưa:
- Thưa bà cố vấn, tôi vừa ở Tân Sơn Nhất về đây, tướng Hinh trước
khi lên máy bay đi Pháp c òn nói với các sĩ quan ra tiễn nh ư vầy: "Các
bạn hãy tin tôi. Dầu tình thế có ra sao, nội trong ba tuần lễ là lâu lắm,
tôi sẽ trở lại với các bạn". Dạ, tôi lặp lại đúng nguy ên văn như vậy xin
trình để bà cố vấn tường.
Mất một tướng Hinh, Lệ cũng không buồn b ã gì trong khi nàng sẵn
có ba người tình đại tá cả Việt lẫn Mỹ đều ngoan ngo ãn đối với nàng.
Lại gặp lúc bận rộn với những số tiền lớn lao bắt đầu đ ưa đến cho
nàng, Lệ không có thì giờ thương tiếc vẩn vơ nên đã tiếp nhận tin
tướng Hinh ra đi một cách thờ ơ, và trái lại, còn khoan khoái vì đã
bớt một đối thủ lợi hại có thể gây n ên việc bất ngờ nguy hiểm đối với
chính quyền của nhà chồng nàng:
- Để xem tướng Hinh có trở lại được không?
Con người thấp bé của bác sĩ họ Lý nh ư co rút lại trong khi gập mình
vái chào sau cái gật đầu của Lệ.
Vào lúc Đức Hồng y Spellman từ Nữu Ước qua Sài Gòn để thanh sát
các đoàn giáo dân di cư, anh em h ọ Ngô nhận thấy đã có đủ hậu
thuẫn vững chắc để mở cuộc tấn công đối ph ương, bèn phát động
chiến dịch lành mạnh hoá xã hội, mở đầu bằng hai việc đóng cửa hai
sòng bạc Đại Thế Giới Chợ Lớn, Kim Chung ở S ài Gòn, xóm chứa
gái điếm ở Vườn Lài do Bình Xuyên chủ trương.
Hai cơ sở cờ bạc công khai do Pháp giao cho Bảy Viễn tổ chức lấy
tiền nuôi đám bộ hạ lối 3.000 ng ười, để chống khủng bố của Việt
Minh trong châu thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Thủ lãnh Bình Xuyên
nhận thấy thời tung hoành của mình đã hết, do áp lực của Mỹ buộc
Pháp, nên cũng đành lòng nhượng bộ, nhận lấy số tiền b ù bỏ túi, tiếc

rẻ nhìn các nguồn lợi nuôi sống phe mình lọt qua tay họ Ngô.
Trong lúc ép buộc Bình Xuyên phải nhận lời đóng cửa hai s òng bạc,
gây thêm uy tín cho chính quyền, anh em họ Ngô đã phòng ngừa
những phản ứng của các nhóm phái độc lập, n ên xúc tiến trở về hợp
tác của Thủ lãnh Cao Đài liên minh.
Một lễ long trọng được tổ chức ngày 13 tháng hai 1955 ở đại lộ
Nguyễn Huệ để đón rước đoàn quân Cao Đài liên minh trở về hợp
tác Ngô Đình Diệm đứng ra gắn huy hiệu vinh thăng quân nhân trẻ
tuổi Trịnh Minh Thế lên hàng thiếu tướng quân đội quốc gia tr ước sự
hiện diện của các đại diện ngoại giao v à các vị tướng lãnh Pháp, Mỹ.
Mười hôm sau, các tướng Năm Lửa, Trần Văn Soái, chỉ huy lực
lượng Hoà Hảo và Nguyễn Giác Ngộ lục đục theo về ủng hộ chính
quyền họ Ngô.
Mặc dầu phải miễn cưỡng nhận 8 người của giáo phái Cao Đài và
Hoà Hảo giữ các chức Bộ trưởng, Tổng trưởng trong chính phủ, và
trả tiền lương cho các nhóm qui thuận, họ Ngô đã thấy quyền uy đã
vững, bèn phát động chiến dịch chống thực dân, phong kiến v à thối
nát.
Kế hoạch của Nhu đã bàn tính với anh nhằm ba mục đích:
1. Chống thực dân để đả phá những quyền lợi của Pháp c òn lại và
buộc Pháp phải nhượng bộ nhiều điều.
2. Chống phong kiến và sửa soạn lực lượng tấn công các nhóm phái
võ trang.
3. Chống thối nát để loại bỏ những phần tử có hại cho chế độ.
Với chiến dịch ba mặt chống kẻ th ù, Diệm nghĩ ngay trước tiên đến
tình địch hai mươi năm về trước, đã cướp mất người yêu đầu tiên chỉ
vì viên cựu Lại bộ Thượng thư đã quá nhút nhát trước người đẹp

nên bị nhà dược sĩ họ Phan mạnh dạn tranh lấy. H ơn nữa, họ Phan
vẫn là người tin cậy của Bảo Đại sau một thời gian khá lâu giữ chức
Thủ hiến Trung Việt, đã "một tay bẻ biết mấy cành Phù Dung" nổi
tiếng chinh phục đàn bà, con gái và xoay xở làm tiền trở nên giàu có
vào bậc nhất Việt Nam. Nhưng tội đáng kể nhất là họ Phan háo sắc
đã cắm sừng cho "Cố vấn chính trị Thủ t ướng" mà vẫn còn dám rêu
rao là mình đã ngủ với em dâu họ Ngô.
Chống thối nát, anh em Nhu nhắm ngay họ Phan để trả mối hận t ình
cũ, đồng thời hạ uy thế Bảo Đại bằng cách giam kẻ thân tín quản lý
tài sản Quốc trưởng ở trong và ngoài nước.
Song lệnh truy nã vừa đưa ra, họ Phan đã được Phòng Nhì Pháp mở
đường cho cao chạy xa bay sang Ba Lê.
Sổng mất cựu tình dịch, họ Ngô ra oai bắt ng ười tình của cựu Thủ
tướng thân sinh ra tướng Hình, bà Lê, gán cho tôi cậy quyền ỷ thế
chồng con để buôn bán chợ đen, v à đưa ra toà kết án năm năm tù.
Trong khi anh em họ Ngô bắt đầu tác oai tác phúc và sửa soạn đàn
áp các phe đối lập, ở Pháp Bảo Đại nhận đ ược nhiều điện tín và
phúc trình tố cáo chính phủ họ Ngô chuy ên quyền, bất công, đàn áp
nhiều người và đảng phái quốc gia.
Biết mình bị Pháp bỏ rơi, Mỹ không ngó ngàng, Bảo Đại không rời
khỏi lâu đài Thorence ở Cannes, song trước sự thúc giục của các sứ
giả từ nước nhà sang, và mơ hồ hy vọng ở tình thế có thể biến đổi, vị
Quốc trưởng lưu vong lên tiếng tuyên bố ý định muốn trở về Sài Gòn
để giải quyết tình trạng hỗn độn trong nước.
Nỗi lo ngại của vị hoàng đế cuối cùng triều Nguyễn đã bộc lộ qua lời
tâm sự với một cựu cận thần:
- Coi bộ thằng Diệm hắn muốn c ướp ngôi để lên làm vua chắc!

Phản ứng nhu nhược của Bảo Đại đã bị sức cản trở của Mỹ ngăn lại
và cuối tháng hai, Quốc trưởng đành phái hoàng thân Vĩnh Cẩn về
Sài Gòn với chỉ thị kêu gọi họ Ngô cùng các giáo phái thống nhất để
kiến quốc.
Diệm đưa cho Nhu xem lời nhắc nhủ của Bảo Đại tr ước mặt Lệ, rồi
hai anh em cùng cười nhạt. Nhu nhìn Lệ mà nghĩ đến người đã từng
ôm ấp vợ mình, uất hận thốt ra:
- May cho Bảo Đại không về đây, không th ì cũng đến phải truy nã
hắn như thằng Phan Văn Giáo, rồi cho v ào tù như "con mèo" của
thằng Tâm.
Diệm nói:
- Thứ hôn quân vô đạo ấy, có thí đi cũng không ai tiếc. M à cũng
không cho hắn trị vì mãi được!
Lệ lên tiếng:
- Dù sao Bảo Đại cũng đang là Quốc trưởng, các anh nên xử sự sao
cho khỏi mang tiếng "thí chúa đoạt ngôi".
Nhu cười gằn:
- Hôn chúa có thí đi cũng không sợ mang tiếng bất trung, nh ưng
trước khi truất phế Bảo Đại, cũng phải thanh toán xong mấy phe phái
ủng hộ lão ta đã.
Trước quyết tâm chia rẽ để ti êu diệt những lực lượng đối lập của anh
em họ Ngô, các phái Cao Đài, Hoà Hảo và Bình Xuyên nhận thấy
nguy cơ tan rã, bèn liên kết hàng ngũ với nhau, để làm áp lực với
chính quyền. Hộ pháp Phạm Công Tắ c tuyên cáo thành lập Mặt trận
thống nhất toàn lực quốc gia, với chủ lực nồng cốt l à hai giáo phái
cùng Bình Xuyên. Các nhóm Đại Việt, Việt Nam Quốc dân Đảng, Dân
chủ tự do cũng lần lượt tham gia.

Mặt trận nhìn nhận quyền tối cao của Bảo Đại, gởi ba sứ giả sang
Pháp trao kiến nghị, thỉnh cầu Bảo Đại:
1. Lấy lại toàn quyền quân sự và dân sự đã trao cho Ngô Đình Diệm.
2. Giao cho Mặt trận thống nhất toàn lực quốc gia lập tân chánh phủ.
Bảo Đại đang phân vân tr ước yêu cầu của các bầy tôi trung th ành thì
nhận được một bức thư riêng của Tổng thống Eisenhower xác nhận
một lần nữa quyết tâm của Mỹ ủng hộ Thủ t ướng Ngô Đình Diệm,
gián tiếp nhắn Quốc trưởng Việt Nam không nên can thiệp vào nội
tình đang tiến triển và khuyên đừng về nước trong lúc này.
Bảo Đại buộc lòng từ chối điều thỉnh cầu của Mặt trận ủng hộ m ình
giữa lúc anh em họ Ngô bắt đầu mở cuộc tấn công h àng ngũ quốc
gia chống đối.
Ngày 8 tháng ba năm 1955 b ảy tiểu đoàn có pháo binh và xe thi ết
giáp yểm hộ tiến đánh toán quân ly khai chiếm đóng v ùng rừng núi
phía tây Quảng Trị, chiến khu Ba Lòng ngày trước của Việt Minh, đã
trở thành căn cứ của đảng viên Đại Việt hoạt động ở miền Trung,
giang sơn của lãnh chúa Ngô Đình Cẩn, người anh em trai áp út của
họ Ngô, đang giữ chức cố vấn l ãnh đạo tối cao tại Huế.
Đồng thời họ Ngô điều động ba tiểu đo àn lính Nùng ở Song Mao
(Phan Thiết) cùng bốn tiểu đoàn nhảy dù ở Nha Trang kéo về Sài
Gòn để thị uy.
Thấy chính quyền ráo riết chuẩn bị quân sự. Mặt trận các giáo phái
cũng dàn quân đối phó tại khu vực Bình Xuyên bên kia cầu chữ Y
một Bộ tham mưu hành quân được thành lập, đặt dưới quyền của
Bảy Viễn chỉ huy trưởng và Ba Cụt chỉ huy phó.
Tình hình căng thẳng ở thủ dô miền Nam trong khi các tổ chức ám
sát của Bình Xuyên và anh em họ Ngô gây nên nhiều vụ khủng bố

đối với người Pháp và người Mỹ, rồi đổ tội cho nhau.
Ngày 21, Mặt trận gởi một tối hậu th ư cho Diệm, đòi thành lập một
chính phủ Liên hiệp trong thời hạn năm ng ày, với bảy chữ ký: Hộ
pháp Phạm Công Tắc (Cao Đài), trung tướng Trần Văn Soái (Hoà
Hảo), trung tướng Nguyễn Thành Phương (Cao Đài), thi ếu tướng Lê
Văn Viễn (Bình Xuyên), thiếu tướng Lâm Thành Nguyên (Hoà Hảo),
thiếu tướng Trịnh Minh Thế (Cao Đ ài liên minh), thiếu tướng Lê
Quang Vinh tức Ba Cụt (Hoà Hảo).
- Anh em họ Ngô thấy có tên Trịnh Minh Thế trong tối hậu thư, liền
cho mời riêng thủ lãnh Cao Đài liên minh vào dinh Độc Lập.
Chương 12 (c)
NHỮNG NGƯỜI TÌNH VÕ BIỀN

Ngày hôm sau, trên các báo có l ời đính chánh công khai của họ
Trịnh: "Tôi vừa trở về hợp tác với Thủ t ướng Ngô Đình Diệm, như
vậy tôi không thể hành động trái lại bằng cách gia nhập một tổ chức
không ủng hộ chánh phủ của chỉ sĩ họ Ngô".
Trả lời cho Mặt trận, Diệm d ùng kế trì hoãn, bảo phải thống nhất các
lực lượng quân đội và hứa giúp đỡ tiền bạc.
Nhu bàn với anh:

- Với tình thế này, bọn 8 tên của Cao Đài, Hoà Hảo mà mình đã nhận
cho làm tổng trưởng và bộ trưởng thế nào chúng nó cũng từ chức để
gây áp lực. Còn những phần tử thân Pháp ở trong chính phủ, quân
đội, chúng cũng đang chờ gặp lúc m ình khó khăn để rút lui, vậy mình
phải tính trước mới được. Cái ghế Tổng trưởng quốc phòng tôi bàn
với anh nên để cho thằng Trần Trung Dung, nó vừa l à cháu rể nhà
mình, vừa là đảng viên Đại Việt, có thể tin cậy được.
Diệm nói:
- Nhưng còn Hồ Thông Minh đã từ chức Tổng trưởng quốc phòng
đâu mà chú biểu cho Dung thay.
Nhu lạnh lùng đáp:
- Thằng cha Hồ Thông Minh coi bộ cũng khó tin lắm. Th à "phụ người
trước hơn để người phụ mình". Anh cứ ra lệnh cho Hồ Thông Minh
phái quân đội đi lấy lại quyền điều khiển v à kiểm soát công an cảnh
sát đô thành đang ở trong tay Bình Xuyên, để coi hắn có chịu thi
hành hay không thì rõ. H ắn chịu làm, thì cho ở lại, mà không thì hắn
tự ý xin rút lui. Như vậy là dứt khoát.
Dự đoán của Nhu đã thành sự thật. Tám Tổng trưởng, bộ trưởng của
hai giáo phái Cao Đài và Hoà H ảo theo nhau từ chức sau ngày 25,
khi cuộc hội kiến ở dinh Độc Lập giữa phái đo àn Mặt trận và Ngô
Đình Diệm bất thành, và hai bức điện của Bảo Đại từ Pháp gởi về
kêu gọi đôi bên không được hưởng ứng.
Hồ Thông Minh cũng xin rút lui, v à không làm theo lời yêu cầu của
Diệm, lấy lại quyền hành ở đô thành còn trong tay Bình Xuyên.
Ngày 28, đại tá Đỗ Cao Trí chỉ huy đo àn quân nhảy dù, được lệnh
Diệm chiếm Nha Cảnh sát đô th ành ở đại lộ Trần Hưng Đạo mà quân
mũ xanh công an xung phong của B ình Xuyên không chịu rút đi.

Lệ đi gặp riêng người tình đại tá, kích thích Trí hành động quyết liệt,
để trả thù cho nàng đã bị Bình Xuyên làm nhục độ nào. Lệ nhắc lại
lệnh tấn công của họ Ngô đ ã đưa ra, hứa hẹn với Trí những giờ phút
gặp gỡ say sưa sau khi chiếm xong cơ sở Bình Xuyên đang án ngữ
chính giữa trung tâm Sài Gòn - Chợ Lớn.
Đại tướng Ely, Tổng tư lệnh quân đội Pháp được tin cuộc tấn công
chiếm đóng khu vực Cảnh sát trung ương, vội vàng can thiệp, yêu
cầu ngừng hoãn vì lý do sinh mạng tài sản của Pháp kiều ở chung
quanh có thể bị nguy hại.
Hộ pháp Phạm Công Tắc đánh điện sang Pháp cho Bảo Đại cầu
cứu: "Chúng tôi lo ngại tr ước sự khiêu khích của ông Diệm đang nắm
trọn quyền hành trong tay".
Chiều 29, Lệ một mình lái xe đi gặp Đỗ Cao Trí và Trần Văn Đôn
khuyến khích hai người tình trước giờ phút quyết liệt sắp diễn ra.
Trong không khí rộn rịp của thành phố về chiều, Lệ đứng trên lầu
cao, tựa vào vai Trần Văn Đôn, trỏ Sài Gòn - Chợ Lớn ở phía dưới,
thỏ thẻ:
- Đánh đuổi Bình Xuyên ra khỏi, anh sẽ lập một chiến công lớn,
chẳng những đối với quốc gia m à eòn riêng đối với em đã tự nguyện
hiến dâng cho người anh hùng chiếm lại thủ đô.
Trong khi Lệ ôm hôn đại tá Đôn, ở dinh Độc Lập anh em họ Ngô
đang tức giận quanh một bức th ư vừa nhận được.
Nhu nói:
- Hồ Hữu Tường nó viết trong bức th ư công khai để đáp lời tuyên bố
của anh trên Đài phát thanh hôm r ồi, nó nói anh là bá đạo, bịt miệng
báo chí, lường gạt lực lượng theo ủng hộ, mưu mẹo không trả lương
cho họ… Nó lại còn cho tôi dốt nữa. Đây, anh nghe đoạn n ày: "Thưa

cụ, cụ nghe lời một số cố vấn xuất thân các đại học, cụ đặt "vấn đề
then chốt". Cụ nói: Vì thực ra, chỉ có một vấn đề duy nhất m à khi giải
quyết được xong mới giải quyết mọi vấn đề khác, đó l à vấn đề tổ
chức quân đội và lập trường của một số đoàn thể võ trang đối với
việc đó. Rồi xây dựng "chương trình" không khác nào lập một học
thuyết toán Pháp, cụ sang từ định lý n ày đến định lý khác cho đến cái
biện pháp thực tiễn là săn sóc đến "quyền lợi của các đoàn thể võ
trang", như cụ đã nói trong lời tuyên bố truyền thanh. Nếu đã đến cái
kết luận nọ, trong khi trước toà án, cụ lên án những cuộc hối lộ của
kẻ sa cơ, những hối lộ từ dưới lên trên, rồi chính cụ nêu thành "quốc
kế" một cuộc hối lộ khổng lồ từ tr ên xuống dưới, có phải chăng là
một học thuyết nọ dẫn đến một tủi nhục lớn cho dân tộc, v à có phải
chăng là các cố vấn đại học của cụ mới tập tễnh, n ên đặt vấn đề
không trúng phép chăng?"
Diệm tức giận lớn tiếng:
- Sao chú không cho bắt cổ giam nó lại, nó dám hỗn láo múa mép
như vậy?
Nhu quay lại bảo Trần Kim Tuyến, bác sĩ mật vụ đang đứng sau
lưng:
- Toa cho người đi mượn nó chưa?
Bác sĩ bước đến gần Diệm, thưa:
- Bẩm cụ, con đã cho người đi lùng Hồ Hữu Tường ngay sau khi
nhận được bức thư công khai quay rô-nê-ô của nó phát ra, nhưng nó
đã chạy qua bên kia cầu chữ Y rồi.
- Hắn chạy theo Bình Xuyên làm quân sư cho Bảy Viễn hả? Toa để
lọt Hồ Hữu Tường mất rồi, phải lo tóm cổ đứa trí thức c òn lại muốn
sinh chuyện, tụi nó hay lôi thôi lắm!

Trước lời trách cứ của Diệm, bác sĩ Trần Kim Tuyến xoa tay nói:
- Bẩm cụ, con đã có danh sách bọn trí thức chống đối, c òn tình cảm
với Bình Xuyên cũng chẳng còn mấy đứa. Đám quân sư chính trị của
Bảy Viễn, đáng kể nhất là Hoàng Giang Giũ, hiện ở Pháp, Trần Văn
Ân thì còn ở trong khu vực Bình Xuyên, còn mấy tên khác không
đáng kể. Như Nguyễn Đức Quỳnh, hắn chạy theo Bảy Viễn, song
thực ra là người của Cousseaux, thuộc Ph òng Nhì Pháp.
Nhu ngắt lời:
- Có phải hắn thuộc nhóm trốt-kit Hàn Thuyên trước đây ở Hà Nội
không?
- Vâng, nhưng hắn đã từ bỏ đệ tứ quốc tế lúc ở trong khu m à theo
cộng sản đệ tam, rồi khi trở về th ành hẳn lại bỏ đệ tam quốc tế mà
vào dê nhị phòng. Tôi thấy thứ người hay thay đổi như vậy có thể
mua chuộc được dễ dàng để làm tay sai cho mình len lỏi trong hàng
ngũ địch.
Nhu gạt đi:
- Tôi không ưa thứ phản bội đội lốt trí thức, văn hoá, v ì rồi nó cũng
tráo trở với mình?
Tối hôm ấy giữa lúc Sài Gòn - Chợ Lớn chìm đắm trong đêm, đời
sống dân chúng tiếp diễn nh ư thường lệ mặc dù không khí nặng nề
khác thường của sự bố trí, chuẩn bị giữa quân đội quốc gia v à công
an xung phong Bình Xuyên, trong khi Nhu đang đắm mình trong khói
thuốc phiện, và anh chồng quỳ ở ghế cầu nguyện th ì Lệ đang trò
chuyện với đại tá Landsdale.
Biết rõ giờ nổ súng vào giữa khuya đêm nay, Lệ cảm thấy trong
người xao động lạ thường, như chính tự tay nàng sẽ đứng ra bắn
hoả lệnh để mở cuộc tấn công.

Mặc dù ban ngày nàng đã ngả ngớn liên tiếp trong hai tay người tình
đại tá chỉ huy chiến cuộc đ êm nay, Lệ vẫn thấy xác thịt rạo rực đ òi
hỏi. Nàng rủ người tình Mỹ đi dạo rồi đưa vào phòng riêng đại tá ở
trong dinh.
Trong trận đồ đêm nay, chính đại tá Landsdale giữ một vai trò quan
trọng trong chiến thuật.
Lệ lôi cuốn chàng vào trong bão táp của tình dục, trước giờ khai hoả,
hai người đang say sưa quên cả trời đất chung quanh, bỗng nghe
những tràng súng nổ đầu tiên vẳng lại.
Landsdale vội vã khoác quân phục chạy đi, trong khi Lệ vận lại quần
áo trở về phòng riêng.
Nghe ả xẩm nói lại, chồng và anh chồng nàng vừa cho gọi đến, Lệ
vội sửa lại mái tóc, tô lại môi son, rồi b ước ra.
Đứng trên lầu cao dinh Độc Lập nghe những tiếng súng nổ từ những
phía dội đến, nhìn qua đầu những ngọn cây và mái phố xa xa về phía
Chợ Lớn, thấy lửa bốc cháy sau các tiếng nổ lớn của trọng pháo,
Ngô Đình Diệm quay lại bảo các em, vợ chồng Ngô Đ ình Nhu, Ngô
Đình Luyện và cháu rể Trần Trung Dung, tân Bộ tr ưởng quốc phòng
đang đứng quanh mình, bằng một giọng đắc chí:
- Phen này chúng nó phải tiêu! Dẹp xong bọn giặc này rồi rảnh tay
đối phó với bọn tàn quân giáo phái mất hết tinh thần.
Nhu nói tiếp:
- Đến lượt chúng ta trị vị!
Trần Trung Dung lên tiếng phụ hoạ:
- Chỉ ba hôm là đánh đuổi bọn Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn - Chợ
Lớn.
Lệ không giấu nổi hân hoan tr àn ngập lòng mình theo nhịp tiếng súng

nổ giòn, át cả tiếng chuông nhà thờ Đức Bà ở trước dinh Độc Lập
thong thả buông 12 tiếng đều đặn. Mấy quả tạc đạn nổ ầm ở phía
vườn Tao Đàn, rồi tiếp đến mấy tiếng trái phá nổ trong hoa vi ên làm
Lệ giật mình, theo anh em họ Ngô đi vào trong, song Lệ vững lòng
ngay khi nhớ rằng chính đại tá Trần Văn Đôn giữ nhiệm vụ bảo vệ
dinh Độc Lập.
Nhìn người anh chồng Thủ tướng và người chồng cố vấn đang chăm
chú trên bản đồ lớn đô thành với những dòng đỏ trải rộng trên bàn,
Lệ ngửa người vào lòng ghế bành, toàn thân lồ lộ qua lớp tơ lụa
mỏng manh, như một nữ hoàng thời thượng cổ ngự trị trên đám cận
thần và tướng tá đang chinh phục đất đai, báu vật v à nô lệ để mang
về dâng tặng nữ chúa. Giang s ơn anh em họ Ngô đang ra công
chiếm đoạt há không phải sẽ thuộc về tay n àng, người đàn bà duy
nhất có ảnh hưởng chi phối cả gia đình họ Ngô?
Giữa những tiếng súng nổ vang rộn cả châu th ành, Lệ bước vào
phòng riêng ghi nhật ký của nàng:
"Đêm 29 rạng 30 tháng 3-1955.
Thế là cuộc tấn công Bình Xuyên đã bắt đầu. Chiến thắng lũ c ướp
này với bọn giáo phái phong kiến cũng không khó khăn g ì, vì đã có
Mỹ hết lòng ủng hộ, và quân đội dân chúng đang tin tưởng làm hậu
thuẫn.
Nhất định họ Ngô phải trì vì nước này, và ta sẽ trở nên một Catherine
de Russie, đồng thời là một Marie Antoinette, một Cléop être như lòng
ta vẫn ôm ấp mong muốn.
Mộng nữ hoàng thời con gái của ta đã bắt đầu thực hiện. Ta sẽ l à
người đàn bà mà mọi người phải nghiêng mình khi trong đi qua, thiên
hạ phải nhắc nhỡ, lịch sử phải ghi nhớ.

Thời đại quân chủ đã qua, song với dòng máu hoàng tộc trong người
ta sẽ là nữ hoàng trong các nữ hoàng.
Ta tự thấy có thể chinh phục chung quanh để b ước lên địa vị mà bất
cứ người đàn bà nào có nhan sắc, thông minh đều ước ao, mơ
tưởng đến: Đệ nhất phu nhân!
Dù có trở lực, khó khăn, ta quyết sẽ l àm tất cả để vượt qua mà thực
hành câu "muốn là được". Những người thân yêu xa hay gần của ta
sẽ giúp ta thành công.
Tiếng súng đêm nay mở đầu một trang sử mới cho xứ sở Việt Nam
và cũng bắt đầu một giai đoạn mới cho đời ta".

Tiếng súng bên ngoài liên tiếp nổ gần đến lúc chuông nh à thờ đổ
sáng mới chấm dứt. Dân chúng ở chung quanh v ùng giao chiến như
vừa qua một cơn mơ hoảng đầy lửa đạn. Sau hơn bốn giờ súng nổ,
binh sĩ cả đôi bên lẫn thường dân bị thiệt mạng 26 ng ười và 112
người bị thương.
Trước thảm trạng tang tóc, sáng ng ày lại, Ngô Đình Diệm và Bảy
Viễn đều lên tiếng đổ lỗi cho nhau đã gây ra cuộc đổ máu.
Phạm Công Tắc nhân danh "Mặt trận thống nhấ t toàn lực quốc gia"
gởi điện văn sang Pháp cho Bảo Đại:
"Thủ tướng Diệm đã hạ lệnh tấn công vào cơ sở trong khu vực Bình
Xuyên, súng nổ dữ dội hồi 23 giờ 30 ng ày 29-3-55 chấm dứt hồi 4
giờ sáng 30-3-55. Có 10 người bị chết và 30 người bị thương bên
Bình Xuyên. Mặt trận chúng tôi quyết định phong toả S ài Gòn.
Kính cẩn thỉnh cứu Quốc trưởng thâu lại toàn quyền của Ngô Đình
Diệm".
Sau đêm nổ súng, dân chúng đô thành nhốn nháo mua lương thực

tích trữ vì những tin đồn phong toả S ài Gòn - Chợ Lớn vì bọn buôn
bán lậu tung ra để đầu cơ gạo, cá khô, nước mắm, than củi…
Tại tổng hành dinh Cái Vồn ở miền Tây, tướng Năm Lửa vuốt râu
cong trên mép tuyên bố đầy tự hào:
- Tôi hạ lệnh phong toả một cái l à Sài Gòn không có một trái ớt mà
ăn!
Bộ Tổng tư lệnh Pháp có trách nhiệm bảo vệ an ninh ở phía d ưới vĩ
tuyến 17 đứng ra can thiệp yêu cầu đôi bên ngưng bắn.
Anh em họ Ngô ngờ Pháp đã ngấm ngầm giúp Mặt trận các giáo
phái, trong khi có tin đồn là Bình Xuyên đã nhờ sĩ quan Pháp bày vẽ
chiến thuật trong đêm nổ súng, và bộ chỉ huy Pháp đã từ chối không
cấp đạn dược cho quân đội quốc gia, không cho m ượn xe cộ để chở
mấy tiểu đoàn nhảy dù ở Nha Trang vào Sài Gòn tiếp viện.
Đại tướng Collins, đại sứ của Tổng thống Mỹ nhận lời điều đ ình với
tướng Ely, Cao uỷ Pháp, buộc đôi b ên ngừng chiến, nhưng đồng thời
đòi phải giao quyền cảnh sát công an khắp miền Nam cho Thủ t ướng
Diệm.
Các thông tín viên báo Pháp có m ặt ở Sài Gòn đã đánh điện về Ba
Lê, loan tin: Diệm khước từ thoả hiệp với các đo àn thể võ trang, cả
chục tổng, bộ trưởng theo nhau từ chức, chính quyền miền Nam do
Diệm cùng anh em, con cháu họ Ngô đảm trách. Gia đình cầm quyền
này được người Mỹ trợ giúp, đặt ngay trụ sở l àm việc tại dinh
Norodom. Ngoài ra, còn có s ự hợp tác của các đại tá trẻ tuổi trong
mấy cơ quan Mỹ.
Trong thời gian ngừng bắn, anh em họ Ngô vận động phá vỡ "Mặt
trận thống nhất toàn lực quốc gia" bằng cách mua chuộc, chia rẽ các
lực lượng giáo phái. Một trăm triệu bạc đ ược tung ra để nhử các

tướng tá đang hoang mang tr ước thế lực của họ Ngô, đ ược Mỹ ra
mặt ủng hộ triệt để, trong khi Pháp lưng chừng đóng vai trung lập ở
ngoài, thờ ơ ngay với cả nhóm Bình Xuyên mà họ đã trực tiếp đỡ
đầu bấy lâu.
Tại tổng hành dinh Bình Xuyên, bên kia c ầu chữ Y, trên con kinh
chảy vào Chợ Lớn ngăn cách Sài Gòn với vùng sình lầy hoang vu
chạy thẳng ra Rừng Sác, gió từ Vũng T àu lồng lộng thổi vào không
làm loãng được không khí nặng nề đang bao tr ùm chung quanh Bảy
Viễn. Dưới mái tóc hớt ngắn, vẻ mặt lầm l ì của thủ lãnh Bình Xuyên
càng nặng trình trịch sau làn da đen nám rượu bốc sẫm hứng, đôi
mắt đỏ ngầu nhìn xuống, qua những tin bất lợi dồn dập. Nghe tiếng
Lại Hữu Tài đi về, Bảy Viễn hất hàm hỏi:
- Năm, sao mậy?
"Cố vấn chính trị" Bình Xuyên vẫn "mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh
bao" như thường ngày, lấy vẻ mặt nghiêm trọng nói oang oang khi
bước đến:
- Đ.m tụi nó phản rồi, anh Bảy à?
Rồi Năm Tài hạ giọng khi thấy mấy tay "quân s ư" xúm lại:
- Phòng Nhì cho hay Diệm đã bỏ ra một trăm triệu để mua Nguyễn
Thành Phương và Năm L ửa rồi. Ngày mai thằng chó chết "phản Trụ
đầu Châu" đó đem quân Chợ L ớn bán cho họ Ngô đây. Đ.m, tôi đ ã
nói trước anh Bảy không nghe, không thể tin cái thằng lính khố xanh
làm tướng đó được mà!
Bảy Viễn buồn rầu im lặng một hồi lâu rồi nói:
- Có nghe Đức Hộ pháp nói sao không?
Lại Hữu Tài đáp:
- Hay tin thằng Phương nó phản đạo, phản thấy, ông Tắc rầu lắm v à

sợ anh Bảy phiền, nên tính cử thiếu tướng Lê Văn Tất đại diện cho
quân lực Cao Đài trong chủ tịch đoàn Mặt trận.
Tiếng nói của Năm Tài lại oang oang lên:
- Nói cho anh Bảy mừng, tôi đã liên lạc với tướng Nguyễn Văn Thành
ở khách sạn Majestic, rủ về phe m ình; tướng Thành có vẻ chịu lắm,
vì đang bất mãn bị Diệm bỏ rơi. Như vậy, mình có mất tướng
Phương, có tướng Thành cũng là tướng Cao Đài, và hiện chức thiếu
tướng quân đội quốc gia, anh Bảy đừng buồn nữa.
Ngày 31, hai hôm sau nổ súng giữa quân đội họ Ngô v à Bình Xuyên,
Nguyễn Thành Phương nhân danh trung tư ớng Cao đài, rút khỏi Mặt
trận thống nhất toàn lực quốc gia mang 50 thuộc hạ v ào dinh Độc
Lập.
Anh em Diệm tổ chức lễ tiếp đón đám t ướng sĩ Cao Đài qui thuận và
sát nhập lực lượng võ trang Cao Đài tuỳ thuộc Nguyễn Thành
Phương vào hàng ngũ quân đội quốc gia.
Trong khi binh sĩ Cao Đài sắp hàng biểu diễn, thì tướng Trịnh Minh
Thế, thủ lãnh Cao Đài Liên minh tuyên bố một lần nữa lòng trung
thành với chính phủ họ Ngô.
Lôi cuốn được quân lực Cao Đài và mua chuộc xong Trần Văn Soái
nằm yên ở Cái Vồn với lực lượng Hoà Hảo, anh em họ Ngô cùng
một lúc đã làm tan rã Mặt trận các giáo phái chống đối, v à cô lập hẳn
Bình Xuyên, chỉ còn là một nhóm võ trang bị Pháp bỏ rơi.
Trước tình thế nghiêng ngả đó, một Uỷ ban Nhân dân ho à giải xuất
hiện, mong làm im dịu không khí căng thẳng cực độ sắp nổ b ùng lần
nữa hai phe họ Ngô và Bình Xuyên.
Tin tưởng ở lực lượng hùng hậu đã chiếm giữ các vị trí trọng yếu với
4 tiểu đoàn nhảy dù sẵn sàng giao chiến, bốn tiểu đoàn dự bị và binh

sĩ tăng cường ở miền Trung có thể đ ưa vào, cùng sự khuyến khích
của các tướng tá Mỹ, anh em họ Ngô quyết định ra tay ti êu diệt Bình
Xuyên gồm 2000 bộ hạ võ trang ở Sài Gòn - Chợ Lớn và lối 2000
nữa ở bên ngoài.
Anh em Diệm đã nắm giữ được thế mạnh, không muốn biết đến Uỷ
ban Nhân dân hoà giải cũng như Mặt trận thống nhất toàn lực quốc
gia không còn đáng kể nữa, mà chỉ thấy có một đối phương cần phải
thanh toán là Bình Xuyên.

Những tiếng súng nổ lẻ tẻ đ êm nay trong đô thành, các cuộc đụng độ
giữa Bình Xuyên và quân lực họ Ngô vẫn tiếp diễn, trong khi công an
xung phong của Bảy Viễn vẫn bám trụ ở trụ sở đ ường Catinat,
Đakao… kiểm soát sân bay, bến tàu, điều khiển cảnh sát, an ninh ở
đô thành.

Ngày 24, Diệm ký sắc lệnh bãi chức tổng giám đốc cảnh sát, công an
của Lại Văn Sang, cánh tay mặt của Bảy Viễn, v à cử đại tá Nguyễn
Ngọc Lễ thay thế.

Trong 48 tiếng đồng hồ nếu Sang không tuân lệnh b àn giao nhân
viên và nhiệm sở, sẽ bị đưa ra toà án quân sự.

Quyết định của họ Ngô có tính cách một tối hậu thư buộc Bình Xuyên
phải rút ra khỏi châu thành Sài Gòn - Chợ Lớn. Lại Văn Sang đã
chạy về bên kia cầu chữ Y, song đám bộ hạ vẫn c òn trấn giữ ở các
quận bót rải rác trong đô th ành.
Bộ Tư lệnh Pháp đứng ra can thiệp để tránh chiến tra nh xảy ra có

thể nguy hại đến tính mạng Pháp kiều đang ở S ài Gòn.
Tình thế khẩn trương từng giờ, từng phút, dân chúng đô th ành sống
trong hồi hộp chờ đợi cuộc xung đột khó tránh khỏi giữa hai lực
lượng đã bố trí, hờm nhả đạn vào nhau.

1 giờ ngày 28, tiếng súng bắt đầu nổ dữ dội, mở đầu cuộc giao tranh
thực sự.
Giữa lúc hai phe họ Ngô và Bình Xuyên quyết liệt thanh toán nhau
bằng súng đạn, biến Sài Gòn - Chợ Lớn thành trận địa giao tranh, từ
Cannes, Bảo Đại nhân danh Quốc tr ưởng lên tiếng triệu tập đại diện
chủ yếu ở Việt Nam lập tức sang Pháp "ra khỏi n ơi xung đột để thảo
luận về tình hình trong nước". Đồng thời ký sắc lệnh bổ nhiệm thiếu
tướng Nguyễn Văn Vỹ giữ chức t ư lệnh quân đội quốc gia, và quân
đội tạm cầm quyền thay thế Thủ t ướng. Bảo Đại cũng ra lệnh cho
tướng Nguyễn Văn Hinh trở về Việt Nam với nhiệm vụ tiếp xúc các
thủ lãnh giáo phái.
Những quyết định của Bảo Đại đ ược sự tán đồng của chính phủ
Pháp, vẫn còn nuôi hy vọng có thể lay chuyển được lập trường của
Mỹ. Trước đó, đại sứ Pháp Couve de Murv ille đã gặp ngoại trưởng
Mỹ rồi sau đại tướng Collins, đại sứ của Tổng thống Eisenhower
được triệu về Hoa Thịnh Đốn để tham khảo ý kiến. Ng ày hôm sau
cuộc chiến tái diễn ở Sài Gòn, thủ tướng Pháp Edgar Faure tuy ên bố
trong một buổi họp báo là chính phủ Ngô Đình Diệm không đủ sức
làm tròn nhiệm vụ, nhưng lại được nhà cầm quyền Mỹ nỗ lực tiếp tục
ủng hộ Diệm thay thế Bảo Đại.
Pháp lo ngại cho những ảnh hưởng còn lại có thể tiêu tan trước một
chính quyền thân Mỹ trong khi Bảo Đại nhận thấy nguy c ơ có thể bị

họ Ngô tiếm vị sau khi chiến thắng B ình Xuyên và thu phục các giáo
phái. Văn phòng Quốc trưởng liền được lệnh đánh một công điện
triệu Thủ tướng Ngô Đình Diệm sang Pháp để Bảo Đại tham khảo ý
kiến và dự hội nghị đặc biệt ở Cannes, v à một công điện cử thiếu
tướng Nguyễn Văn Vỹ làm Tổng tư lệnh quân đội.
Chính giới Mỹ phản ứng sôi nổi qua các báo. Báo "Nữu Ước diễn
đàn" loan tin rằng Hoa Kỳ không thể bỏ tiền ra để giúp cho những kẻ
thối nát, tay sai thực dân Pháp, v õ trang chống lại chính quyền trong
sạch, đạo đức, lý tưởng chống Cộng và Công giáo của Thủ tướng
Diệm. Lời tuyên bố trước đây của ngoại trưởng Foster Dulles được
nhắc nhở: không thể thay thế đ ược Diệm. Các thượng nghị sĩ đầy
thế lực Mansfield và Humphrey lên tiếng dứt khoát:
- Nếu không có đủ chỗ cho hai người ở trong chính phủ miền Nam
Việt Nam, Bảo Đại phải rút đi.
Ủng hộ cho lá bài Diệm chống lại Bảo Đại, New York Times đăng bài
phỏng vấn các tướng Phương, Thế và Nguyễn Giác Ngộ qui thuận
họ Ngô, gọi tướng Vỹ là con búp bê của thực dân Pháp giựt dâ y,
mong gây rối loạn để đặt lại thuộc địa ở Việt Nam.
Tại dinh Độc Lập, anh em họ Ngô vừa nhận đ ược báo cáo của đại tá
Trần Văn Đôn cho hay kết quả cuộc tấn công trong những giờ đầu đ ã
thu hoạch được thắng lợi: Các ổ công an xung phong của B ình
Xuyên ở đô thành đang lần lượt bị chiếm. Tổng hành dinh Bảy Viễn
bên kia cầu chữ Y đã bị bích kích pháo bắn trúng phát cháy hồi 23
giờ 40.

Lệ hớn hở nhìn thấy người tình trong bộ quân phục chiến đấu kể lại
các chiến công đầu, muốn ôm cho àng lấy hôn để khen thưởng, song

trước mặt chồng và anh chồng, nàng đành giữ vẻ nghiêm trang, chỉ
thốt ra một câu khích lệ:
- Chúc đại tá sớm thành công?
- Chúng tôi đã đánh bật Bình Xuyên ra khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn trong
vòng 48 giờ.
Sau khi vị chỉ huy trưởng hành quân ở đô thành chào ra, người cận
vệ mang vào một bức công điện. Nhu mở đọc xong, c ười nhạt bảo
anh:
- Bảo Đại đòi anh sang Pháp và cử tướng Vỹ lấy lại toàn quyến quân
sự của anh đây.
Nhìn thấy vẻ mặt lầm lì của Diệm tức giận nổi cả gân trán, Nhu nói:
- Rõ thằng ngốc thật! Bảo Đại nó tưởng lường được mình như đã
triệu tướng Hinh sang Pháp để lột chức chắc?
- Chú tính đối phó ra sao?
- Có khó gì đâu đối với mưu mẹo con nít của thằng ngốc n ày, Bảo
Đại nó đã muốn trở mặt thì mình cho nó biết tay, đừng có trách. Mình
chỉ có dịp như vầy để tính sổ luôn cho rồi Bảo Đại đi.
Trước vẻ thích thú bất ngờ của chồng, Lệ thắc mắc hỏi:
- Anh tính sao mà có vẻ vui như vậy?
Diệm cũng không khỏi ngạc nhi ên trước thái độ của Nhu nhắc lại:
- Chú có cách gì rồi đó?
Đợi cho chung quanh sốt ruột hỏ i dồn, Nhu chậm rãi nói:
- Anh cứ việc trả lời Bảo Đại là tình thế nước nhà không cho phép
Thủ tướng vắng mặt bỏ đi đâu đ ược. Rồi trong dịp này, mình mượn
người khác truất phế Bảo Đại, lập anh l ên.
Diệm không giấu nổi vui mừng, ngỡ ng àng nói:
- Chú biểu lập tôi lên thay Bảo Đại làm vua à? Tôi sợ rồi mang tiếng

thí chúa đoạt ngôi, thiên hạ người ta dị nghị cho.
Nhu cười ngắt lời:
- Không phải truất phế Bảo Đại để rồi lập lại chế độ quân chủ, m à tôi
tính cho tổ chức một Hội đồng cách mạng phủ nhận uy quyền củ a
Quốc trưởng, giải tán luôn chính phủ th ành lập do sắc lệnh của Bảo
Đại, rồi uỷ nhiệm cho anh đứng ra th ành lập chính phủ lâm thời theo
chế độ cộng hoà. Như vậy, chẳng những mình lật đổ Bảo Đại mà còn
loại bỏ luôn bọn tay chân nữa.
Nhu nói tiếp trong lúc thấy anh đắn đo suy nghĩ:
- Mình đang đánh thắng Bình Xuyên, lại nắm toàn quyền ở trong tay,
muốn làm gì mà không được? Phía quân đội quốc gia c òn một số sĩ
quan theo Pháp, song Pháp c ũng không chuyển lại được tình thế, vì
Mỹ đã bỏ tiền trả lương cho binh sĩ, Mỹ đã triệt để ủng hộ mình rồi,
còn sợ trở lực nào nữa? Tướng Vỹ mà Bảo Đại muốn bổ làm Tổng
tư lệnh quân đội quốc gia, anh để đó tôi xử cho m à coi.
- Chú tính nhờ ai tổ chức Hội đồng truất phế Bảo Đại?
- Tôi giao cho hai tướng Phương và Thế lo việc này phối hợp với
mấy phần tử đảng phái quốc gia. Họ đứng ra th ì dư luận quần chúng
cũng không nói vào đâu được, vì chính những người của giáo phái,
phe đảng quốc gia đòi lật đổ Bảo Đại.
Kế hoạch của Nhu thay đổi chế độ đ ược mang ra thi hành ngay hôm
ấy.
Từ trưa ngày 30, tin đồn truyền miệng trong các giới l à vào lúc 4 giờ
chiều sẽ có một cuộc mít tinh lớn lao tại to à Đô Sảnh do các lực
lượng dân chủ đứng ra triệu tập với lối 200 đại biểu của tám đảng
phái quốc gia, để quyết định một chuyển h ướng quan trọng trước
tình thế lịch sử.

Mặc dù có sự tuyên truyền vận động của phe họ Ngô phối hợp với
các đảng phái ủng hộ Diệm vào "giờ thứ 25" vì những hứa hẹn trợ
cấp của Nhu đưa ra, không khí hội họp ở trên lầu toà Đô Sảnh có vẻ
gượng ép, giả tạo, trước lối một trăm người tò mò và ủng hộ viên.
Bốn giờ chiều, Hội đồng Cách mạng ra mắt với Nguyễn Bảo To àn,
đại diện Cách mạng Dân xã, Hồ Hán Sơn, đại diện Cao Đài, Nhị
Lang đảng viên Việt Quốc.
Sau bài diễn văn của chủ tịch họ Nguyễn, n êu rõ lý do buổi họp, hô
hào truất phế Bảo Đại, giải tán chính phủ Ngô Đ ình Diệm đã thành
lập theo lệnh Quốc trưởng Bảo Đại, và tín nhiệm Ngô chí sĩ thành lập
chính phủ lâm thời, những tiếng vỗ tay rời rạc h ưởng ứng theo các
khẩu hiệu "đả đảo" và "hoan hô" có vẻ sắp đặt một cách máy móc,
vụng về. Đại tá Sơn tiếp lời, hăng tiết kêu gọi đả đảo Bảo Đại trong
khi một kẻ trên ra ban công tháo gỡ bức ảnh Bảo Đại đóng khung
quẳng từ cao xuống mặt đường, kính vỡ tan tành. Một số người
được tổ chức theo để "hoan hô, đả đảo" nh ư sực nhớ tới phận sự thi
nhau gào "truất phế Bảo Đại!"
Mấy phóng viên ngoại quốc ngồi ở hàng đầu, chứng kiến tấn trò truất
phế đã dàn cảnh một cách vụng về, ghé hỏi nhau:
- Tấn hài kịch này được trả bao nhiêu?
- Bốn triệu!
- Bằng đô-la hay đồng bạc?
- Bằng đồng bạc. Lật đổ một ngai vàng như thế kể cũng quá rẻ?
Trong khi ấy, để cho đúng với thủ tục, cái hội đồng mệnh danh l à
cách mạng ấy cử phái đoàn để vào dinh Độc Lập.
Tại đây, thông tín viên báo và các hãng thông t ấn ngoại quốc đã
được mời đến đông đảo để nghe những lời tuy ên bố quan trọng.

Anh em họ Ngô cùng các thuộc hạ có đủ mặt.
Khi ba nhân viên của phái đoàn Hội đồng Cách mạng, Nguyễn Bảo
Toàn chủ tịch, Hồ Hán Sơn phó chủ tịch và Nhị Lang, tổng thư ký
đến nơi đã thấy thiếu tướng Nguyễn Văn Vỹ và cả tướng Lê Văn Tỵ
đang ở vào thế bị bao vây. Cố vấn Ngô Đ ình Nhu ra lệnh cho hai
tướng Phương và Thế đảm nhận việc canh giữ hai nhân vật quân sự
cao cấp có thái độ chống đối.
Chủ tịch Hội đồng Cách mạng tr ình bày công việc truất phế Bảo Đại
vừa rồi và tuyên bố uỷ nhiệm Ngô Đình Diệm thành lập chính phủ
mới. Đại tá Sơn lên tiếng yêu cầu tướng Vỹ phải tuyên bố phủ nhận
Bảo Đại và tán thành quyết định của Hội đồng Cách mạng.
Trước mũi súng sáu của Tổng th ư ký Hội đồng Cách mạng kề ngay
một bên hông, tướng Vỹ biết không thể ương ngạnh được, đành riu
ríu nghe theo, tuyên bố không công nhận sắc lệnh của Quốc tr ưởng
bổ nhiệm mình làm Tổng tư lệnh quân đội quốc gia, đả đảo Bảo Đại
và ủng hộ Hội đồng Cách mạng, c ương quyết thanh toán thực dân và
tay sai Pháp ở Việt Nam.
Giữa lúc tấn hài kịch chính trị quân sự đang diễn ra, một cận vệ đến
bảo nhỏ bên tai Diệm có điện thoại khẩn cấp. Ở đầu dây, đại tá Đỗ
Cao Trí cho hay là nếu thủ tướng không trả tự do cho t ướng Nguyễn
Văn Vỹ và Lê Văn Tỵ thì các sĩ quan và binh sĩ Bình Xuyên sẽ nổi
loạn tại chỗ.
Cuộc hội họp tại dinh Độc Lập giải tán ngay sau đó, Diệm c ùng Nhu
và các cố vấn Mỹ họp bàn cách đối phó.
Lệ nghe lén được sự bàn định của chồng và anh chồng thủ tướng,
vội về phòng kêu điện thoại riêng cho đại tá Trần Văn Đôn, đòi gặp
ngay tình nhân trong hôm đó.

Giữa những tiếng súng nổ dồn dập v ào đêm, trên đường vắng, Lệ
một mình lái xe thẳng ra phía bờ sông, đậu ở cuối đại lộ Nguyễn
Huệ, rồi đi vào khách sạn Majestic.
Đại tá Đôn đã chực sẵn ở bàn rượu cuối phòng đợi nàng. Thấy Lệ
bước vào đang đưa mắt tìm kiếm, Đôn vội vã đứng lên, vẫy tay lên
tiếng gọi.
Lệ vừa kiểu cách ngồi xuống, Đôn đ ã hỏi:
- Có việc gì quan trọng lắm mà em bắt anh phải bỏ cả công việc đang
chỉ huy mặt trận đi gặp em?
Lệ cười rất lẳng, nhìn thẳng vào đôi mắt người tình, khẽ đáp bằng
tiếng Pháp theo thói quen c ủa nàng.
- Thưa thiếu tư
- Sao em lại gọi anh là thiếu tướng trong khi anh vẫn c òn đeo phù
hiệu đại tá?
- Đó là tin mừng mà em đích thân mang đến cho thiếu tướng của em
dù biết anh đang bận rộn trận m ạc.
Đôn sốt ruột hỏi:
- Em hãy nói rõ cho anh nghe đi.
Lệ liếc nhìn quanh các bàn đấy khách ngoại quốc rồi nói nhỏ:
- Ở đây có nhiều kẻ tò mò, chúng mình phải kiếm nơi nào vắng để
cho anh còn mừng với em về chức tước mới của anh, phải không
ông tướng của lòng em?
Đôn tuy chỉ mới nhấp nửa ly whisky đã cảm thấy say sưa lảo đảo
trước người đẹp và tin vui bất ngờ, vội đến quầy bảo d ành cho một
phòng riêng có máy lạnh và mang sâm banh đến, rồi quay lại đưa Lệ
lên lầu.
Giữa lúc Lệ cùng người tình đại tá sắp được vinh thăng thiếu tướng

vui say trong hoan lạc thì tại dinh Độc Lập anh em họ Ngô c ùng các
cố vấn tu sĩ áo đen, áo tím, b àn bạc kế hoạch trị vì.
Nhu nói:
- Việc truất phế Bảo Đại như vậy cũng kể là xong, trong khi chờ đợi
mình tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để hợp thức hoá việc loại bỏ
Bảo Đại cho được "danh chánh ngôn thuận". Việc thanh toán dứt
khoát Bình Xuyên chỉ còn là vấn đề thời gian năm mười bữa nữa
thôi. Nhất định chúng nó phải tan rồi? Bây giờ m ình chỉ còn lo làm
sao quét sạch bọn Hoà Hảo ở miền Tây nữa là yên. Có tin tướng
Hình trở về phối hợp với bọn đó, nhất l à Ba Cụt, Le Roy… phải coi
chừng chúng nó gây rối ở lục tỉnh cũng phiền.
Để lấy lòng quân đội, hôm sau anh em họ Ngô tổ chức một buổi lễ
gắn huy chương cho hai đại tá tư lệnh Sài Gòn - Chợ Lớn và chỉ huy
phòng vệ dinh Độc Lập thăng chức thiếu t ướng Lê Văn Tỵ lên trung
tướng.
Vị trung tướng bị dồn vào thế phải hợp tác với Hội đồng Cách mạng
đưa ra một thông cáo tuyên bố "Các lực lượng Cách mạng dân chủ
và quân đội cương quyết ủng hộ và trung thành với chính phủ Ngô
Đình Diệm". Về phần Bình Xuyên, để đối phó lại họ Ngô, Bảy Viễn
cũng ráo riết chuẩn bị. Nh ưng thật sự quân đội Bình Xuyên sống
bằng gá bạc, chứa gái, buôn lậu, cậy thế hống hách bất nạt dân l ành,
làm tiền những thương gia giàu có, thâu thuế những hộp đêm, khách
sạn, tiệm nhảy, đầu cơ lúa gạo, cá thịt, thuốc phiện, cầm đầu chuy ên
chở xe đò, cho nên khi thủ lãnh Bình Xuyên lên tiếng kêu gọi dân
chúng, đòi phong toả Sài Gòn - Chợ Lớn, chống lại chính quyền họ
Ngô, không có một hưởng ứng nhỏ nào. Người ta xem cuộc xung đột
như là việc riêng của đôi bên tranh giành quyền lợi với nhau, một phe

tiếm vị cướp quyền và một phe cướp bóc thất thế.
Bảy Viễn trước khi rút lui về Rừng Sác, tuy ên bố với Raymond
Cartier, đặc phái viên tạp chí Paris Match:
- Tôi rút quân về chiến khu cũ chỉnh đốn lại binh sĩ để tr ường kỳ
kháng chiến, tiếp tục đánh Diệm ít lắm… cũng m ười năm.
Danh từ "kháng chiến trường kỳ" thốt ra ở cửa miệng thủ l ãnh Bình
Xuyên đã không có một tiếng vang, hay gây được một tin tưởng nào
ngay trong đám tham mưu theo B ảy Viễn chạy về Rừng Sác, cũng
như đám tàn quân bại tẩu vứt súng bỏ đi.
Bốn hôm, sau buổi trưa nổ súng, quân họ Ngô đã hoàn toàn làm chủ
tình thế ở đô thành, chiếm đóng trọn vùng Bình Xuyên, từ cầu chữ Y
vùng Hiệp An.
Sáng sớm ngày mồng 3, nhiều cánh quân của Diệm d àn trận từ Phú
Lâm.
Tướng Vỹ bị họ Ngô cất khỏi chức Tổng t ư lệnh quân đội quốc gia,
lặng lẽ rời khỏi Sài Gòn chiều hôm ấy đi Đà Lạt. Ngự lâm quân của
Bảo Đại ở cao nguyên cũng trở cờ theo họ Ngô, t ướng Vỹ hoàn toàn
bị cô lập đành phải tìm đường ra bưng cùng tướng Hình vừa từ Pháp
trở về miền Tây, qua ngã Cao Miên.
Họ Ngô giải quyết xong việc truất phế Bảo Đại v à loại được tướng Vỹ
rồi, liền tập trung lực lượng để thanh toán Bình Xuyên.
Nhu đề nghị với tướng Trịnh Minh Thế chỉ huy cuộc hành quân chặn
đường rút lui của Bình Xuyên, mang quân Cao Đài liên minh đóng
dài ở bên cầu Tân Thuận.
Bảy Viễn cùng Bộ tham mưu đã rút vào đồn Rạch Đỉa, sau hôm nổ
súng Tổng hành dinh ở cầu chữ Y bị bích kích pháo bắn phá.
Các ổ cầm cự của Bình Xuyên ở đô thành dần dần rút bỏ, sau 24 giờ

chiến đấu, chỉ còn lại mặt trận cuối cùng ở khu vực đường Pétrus Ký
cầm cự trong một tình trạng tuyệt vọng.
Sự tan rã mau chóng của lực lượng Bình Xuyên, về mặt quân sự do
kém kỹ thuật chiến đấu, thiếu sĩ quan chỉ huy giỏi, trang bị súng đạn
thua sút đối phương. Nhưng nguyên nhân chính y ếu là đám võ trang
này chỉ là một nhóm ô hợp, mang nặng tính chất c ướp bóc, chém
mướn đánh thuê theo tinh thần anh chị du côn. Từ xóm Củi, Chánh
Hưng dọc theo bờ Kinh Đôi đến Tân Quí Đông, thẳng ra bờ sông S ài
Gòn và cầu Tân Thuận là mức cuối cùng trận địa tảo thanh tàn quân
Bình Xuyên bị đánh bật khỏi Sài Gòn - Chợ Lớn.
Buổi chiều, tướng Trịnh Minh Thế được lệnh của anh em họ Ngô đi
thanh sát mặt trận ở dốc cấu Tân Thuận . Lãnh tụ Cao Đài liên minh
vừa xuống xe đi bộ đến dốc cầu, thấy một chiếc t àu nhỏ đang chạy
trên sông Kinh Đôi quay m ũi ngược lại, toan ra lệnh bắt ngừng, bỗng
có tiếng súng nổ. Tướng Thế ngã quay xuống mặt cầu. Một viên đạn
lẻ loi từ phía sau bắn tới trú ng cạnh vành tai xuyên thẳng ra trước
mặt làm bể óc.
Trịnh Minh Thế chết không kịp k êu một tiếng. Căn cứ vào vết đạn
chạy xéo, các chuyên viên khám nghiệm tử thi tướng Thế chứng
nhận rằng viên đạn chỉ có thể bắn rất gần của kẻ đứng sau l ưng vị
thủ lãnh Cao Đài liên minh, chớ không phải dưới tàu chạy trên sông
bắn lên.
Nhiều người sửng sốt trước tin tướng Thế tử nạn bất ngờ. Nhân vật
anh hùng trong tiểu thuyết Người Mỹ trầm lặng (The quiet American)
của Graham Greene đã được vài nhân viên Mỹ thầm kín ủng hộ từ
mấy năm nay, nuôi tham vọng cát cứ một c õi chống đối bằng
phương pháp khủng bố, lãnh tụ "lực lượng thứ ba" Cao Đài liên minh

này trở thành nạn nhân của một mưu mô chính trị.
Dư luận các giới thông thạo cho rằng anh em họ Ngô đ ã áp dụng các
phương pháp của mấy giáo chủ La Mã thời Phục Hưng sát hại dần
các nhân vật chướng ngại chung quanh để củng cố uy quyền.
Thi hài tướng họ Trịnh được chở ngay về tẩm liệm tại t ư dinh đường
Eyriaud des Vergnes (sau đ ổi là Trương Minh Giảng). Ngô Đình
Diệm đích thân đến viếng, đứng trước quan tài Trịnh Minh Thế đưa
tay làm dấu thánh giá, xong rồi tỏ vẻ xúc động, ngất xỉu đi, khiến mấy
sĩ quan đứng cạnh đất phải xúm lại đỡ.
Chứng kiến cảnh tượng này, một nhân vật thuộc toà đại sứ Anh,
Donald Lancaster đã ghi lại trong cuốn sử như sau:
"Tấn trò ngất xỉu của Diệm đóng thật vụng về tr ước quan tài tướng
Thế chứng tỏ sự đắc ý của Diệm đ ã hạ được một đối thủ lợi"(5).
Để dập tắt những dư luận bàn tán nghi ngờ chung quanh cái chết
của họ Trịnh, họ Ngô truy tặng thủ l ãnh Cao Đài liên minh lên cấp
trung tướng và cho đưa linh cữu đến quàn tại toà Đô Sảnh để cử
hành theo nghi lễ quốc táng một chiến sĩ trận vong. T ướng Thế có
ảnh hưởng lớn đối với Hội đồng Cách Mạng, đang nuôi nhiều tham
vọng, sau khi giúp Diệm truất phế Bảo Đại. Họ Ngô đ ã thủ tiêu được
đầu não, liền mời khéo ban lãnh đạo dời văn phòng ra khỏi dinh Độc
Lập.
Giữa lúc quân Bình Xuyên theo ngả đồn Rạch Đỉa, đi quanh một
vòng lớn phía dưới Nhà Bê để vượt qua sông Sài Gòn chạy ra Rừng
Sác thì ở miền Tây, tướng Hinh cùng Bộ tham mưu và đại tá Le Roy,
nguyên chỉ huy quân đội Công giáo trong v ùng Bến Tre chống đối với
giám mục Ngô Đình Thục ở Vĩnh Long, và đại uý Phạm Xuân Giai,
đã theo tướng Hinh từ buổi đầu, l àm cố vấn quân sự cho các t ướng

Hoà Hảo, Năm Lửa, Trần Văn Soái c ùng Lê Quang Vinh (Ba Cụt).
Binh sĩ của Ba Cụt vẫn đánh phá ở miền Tây, để h ưởng ứng lực
lượng Bình Xuyên chống lại quân họ Ngô.
Ngày 29 tháng ba, nữ tướng Hoà Hảo ở tổng hành dinh Cái Vồn Lê
Thị Gấm - Phàn Lê Huê, tức Năm Lửa phu nhân - triệu tập một cuộc
mít tinh lớn đón rước tướng Hinh ở Pháp về, với chỉ thị của Quốc
trưởng Bảo Đại, liên kết các lãnh tụ giáo phái chống lại Diệm.
Sự hiện diện của tướng Hinh ở miền Tây đã gây lại tinh thần hăng
hái cho quân đội Hoà Hảo. Nhân danh kẻ sáng lập quân đội quốc gia,
nguyên Tổng Tham mưu trưởng, và là một chiến hữu chống Cộng,
tướng Hinh cho phổ biến một "bức tâm th ư" gởi cho "toàn thể anh
em trong quân đội quốc gia và các lực lượng quân sự của các đoàn
thể tôn giáo" và "chính trị", kêu gọi:
"Có lý nào anh em lại nghe theo luận điệu mị dân của bọn ng ười đa
trốn nhiệm vụ trong thời quốc biến để cầm súng bán lại những chiến
hữu đã cùng chúng ta kháng Cộng, chống thực dân! Hờn sông Gianh
và hận Bến Hải còn in sâu trong tâm trí ng ười Việt Nam sau hơn 10
năm tang tóc đau thương, nhân dân Việt Nam có quyền được hưởng
một cuộc đời sống an nhàn dưới một chế độ dân chủ, công bằng, tự
do bác ái, và tất cả hình thức đế quốc thực dân, độc t ài chuyên chế
phong kiến bóc lột cần phải đạp đổ.
Muôn người như một, chúng ta nhất định thành công!
TRUNG TƯỚNG NGUYỄN VĂN HINH
VIỆT NAM 25-5-55"
Anh em họ Ngô hay tin tướng Nguyễn trở về hoạt động ở miền Tây,
một mặt gởi thư cho chính phủ Ba Lê và Bộ Quốc phòng Pháp trao
trả vị sĩ quan cao cấp không quân của Pháp l à tướng Nguyễn Văn

Hinh cho quân đội Pháp, và một mặt ra lệnh chuẩn bị mở mặt trận
tấn công các nhóm giáo phái miền Tây, song song với chiến dịch tảo
trừ Bình Xuyên ở Rừng Sác. Họ Ngô đã bỏ ra nhiều triệu để mua
chuộc Năm Lửa, song binh sĩ Ho à Hảo vẫn nghe nữ soái Ph àn Lê
Huê và tướng Ba Cụt, rút vào bưng tiếp tục chống đối. Lệ nghe tin
tướng Nguyễn Văn Hinh đang l àm cố vấn quân sự chống lại họ Ngô,
và khi nhìn thấy một tấm ảnh chụp chung t ướng Hinh ngồi bên cạnh
một thiếu phụ trẻ đẹp người Nam, với hai vị tá trong Bộ tham m ưu,
nàng không dằn được ghen tức, thốt ra:
- Quăn phản loạn! Phải tiêu diệt mới được!
Lệ nhớ lại những giờ phút trong tay t ướng Nguyễn, các cuộc vận
động thuyết phục liên tiếp của nàng thất bại mà uất hận. Hơn nữa,
giờ đây tướng Hinh lại có một người đẹp bên mình và đang ra mặt
chống đối lại phe nàng. Sự tức giận lẫn ghen tuông của Lệ đ ã nổ
bùng với "Chiến dịch Đinh Tiên Hoàng" tảo trừ các toán quân phản
loạn ở miền Tây. Một tuấn lễ sau ng ày tướng Hinh phát bức tâm th ư,
anh em họ Ngô ra lệnh mở cuộc tấn công v ào sào huyệt các nhóm
Hoà Hảo, bắt đầu bằng những đo àn xe lội nước tiến chiếm Cái Vồn,
vương quốc của tướng Năm Lửa:
Ông tổng Cái Vồn tức Tổng t ư lệnh Trần Văn Soái mang một số quân
trung thành cùng phu nhân, bi ệt danh Phàn Lê Huê, dẫn đám nữ
binh chạy về phía Thất Sơn giáp giới Cao Miên. Tại đây, sứ quân
vùng Châu Đốc, Lâm Thành Nguyên có dự trữ võ khí và lương thực,
và Ba Cụt thoát vòng bao vây của quân Diệm cũng đã về đây. Tướng
Hinh rồi tướng Vỹ lần lượt đến nơi nhập bọn, làm cố vấn quân sự.
Hành dinh của Bộ Tổng tham mưu đặt trên một chiếc ghe di chuyển,
không ngừng qua các con sông bổ nhánh khắp miền Hậu Giang.

Thiếu tiếp viện Pháp, không có sự ủng hộ của dân chúng thờ ơ, đám
quân Trần Văn Soái dần dần tan r ã vì sự phân hoá của một số chỉ
huy, chán nản hết tiền, mất tin tưởng ở cuộc chiến đấu vô vọng.
Trong khi ấy, họ Ngô tung 30 tiểu đo àn hành quân đại qui mô ở miền
Tây lưu vực sông Cửu Long, tấn công thẳng v ào sào huyệt đối
phương đồng thời kêu gọi qui hàng. Không đầy hai tuần lễ sau ngày
khai diễn chiến trận miền Tây, tướng Nguyễn Giác Ngộ đưa năm tiểu
đoàn về quy thuận, và trong khi các tướng Nguyễn Văn Vỹ và Năm
Lửa chạy sang Cao Miên, tướng Lâm Thành Nguyên tìm đường về
Sài Gòn.
Chỉ còn lại một mình Ba Cụt - Lê Quang Vinh, cùng đám quân trung
thành, thiện chiến, cương quyết cầm cự, giữa lúc cuộc chiến ở Rừng
Sác đang tới hồi kết thúc.
Đang lúc xuất quân mấy mặt tấn công các nhóm v õ trang chống đối,
anh em họ Ngô tiến hành mặt trận chính trị, cương quyết loại trừ
chướng ngại vật duy nhất còn lại: Bảo Đại.
Việc truất phế Bảo Đại, tại toà Đô Sảnh Sài Gòn do Hội đồng Cách
mạng thực hiện, chỉ mới l à bước đầu. Trong dư luận quần chúng,
cũng như về mặt pháp lý, họ Ngô cần phải triệt hạ tận c ùng, mới có
thể "danh chính ngôn thuận" trị v ì được.
Sau khi ra chỉ thị ngầm cho các báo chí đua mở cuộc tấn công lật tẩy
bêu xấu "ông vua hộp đêm" chỉ có biết tiền, gái và ăn chơi truỵ lạc,
Ngô Đình Nhu với tư cách cố vấn Thủ tướng cho mời ban lãnh đạo
Hội đồng Cách mạng đến để nhờ tiếp tục giúp ông việc hạ bệ Bảo
Đại.
Trước đó, trưởng ban mật vụ Trần Kim Tuyến đã báo cáo cùng Nhu:
- Giai đoạn này, mình nên dùng Hồ Hán Sơn, phó thủ tịch Hội đồng

Cách mạng, để đưa ra Huế tổ chức "truất phế Bảo Đại" v ì các lẽ sau
đây: Trước hết hắn còn trẻ, đang hăng tiết, ít có rắc rối, m ình dễ xúi
biểu. Hắn lại là người Trung, đã từng đi kháng chiến.
Nhu ngắt lời hỏi:
- Toa đã lập được hồ sơ Hồ Hán Sơn rõ ràng chưa?
Tuyến trả lời không do dự:
- Hắn tên thật là Hồ Mậu Đề, 29 tuổi, người tỉnh Nghệ An, từ khu T ư
về Hà Nội năm 1950, sau đổi tên là Hồ Hán Sơn, khi hắn viết cuốn
"Nghệ thuật lãnh đạo chiến tranh".
- Hắn giữ chức gì ở trong khu?
- Sinh viên khoá 3 trường lục quân Trần Quốc Tuấn.
- Hắn là sinh viên, sao lại viết được cả một cuốn sách nói về chỉ đạo
chiến tranh?
- Đó là những bài hắn đã học thuộc lòng, chép được của Mao Trạch
Đông, Nguyễn Sơn, rồi về thành, hắn chỉ sửa đổi lại chút ít, rồi cho in
thành sách, để lòe thiên hạ. Hắn đã học được lối ăn nói của cán bộ
Việt Minh nên cũng dễ được lòng người ở thành lắm. Bằng chứng rõ
rệt nhất là hắn từ Hà Nội vào Sài Gòn thời kỳ hội nghị toàn quốc,
chạy theo Bình Xuyên ít lâu không xong, nh ảy vô Cao Đài chẳng mấy
chốc thì mang lon đại tá. Hắn vẫn đi lại với t ướng Phương.
Nhu trầm ngâm nói:
- Dùng thằng con nít này để hoan hô, đả đảo thì được, song toa cũng
nên coi chừng nó còn trẻ quá, dễ biến chứng.
- Cố vấn yên tâm, tôi đã tính trước rồi. Bảo nó đi Huế lấn n ày để hô
hào truất phế Bảo Đại, rồi về cho nó một ít tiền lấy vợ, l à thôi.
- Moa giao cho toa lo liệu làm sao nên việc là được.
Sau cuộc hội kiến giữa Ngô Đình Nhu và trưởng ban mật vụ, tại cố

đô Huế ngày 15 tháng sáu, tấn trò truất phế cựu hoàng Bảo Đại diễn
ra trước mắt Phú Văn Lâu.
Một số công chức, dân chúng ủng hộ họ Ngô đ ược huy động đến, để
chứng kiến một thanh niên thấp bé, mặt còn non sữa được giới thiệu
là phó chủ tịch Hội đồng Cách mạng, ngỏ lời c ùng đồng bào đất Thần
kinh.
Đại tá Hồ Hán Sơn trọ trẹ lên tiếng lặp lại bài hô hào truất phế Bảo
Đại, và tín nhiệm Ngô chí sĩ đứng ra dìu dắt quốc gia.
Những tràng pháo tay có tổ chức và những khẩu hiệu kêu gào vang
lên hưởng ứng.
Rồi người ta thấy một bà cụ bước lên khán đài đến trước máy vi âm.
Hai người đàn ông đi kèm theo đó, m ột tay chân thân tín của cố vấn
lãnh đạo miền Trung Ngô Đình Cẩn, và một kẻ hoàng tộc, trường
nam của ông Hoàng Chín. Dân chúng không khỏi ngạc nhiên khi
nghe giới thiệu bà cụ là Đức bà Từ Cung, thân mẫu Quốc tr ưởng
Bảo Đại, và càng thêm sửng sốt lúc thấy bà mẹ cựu hoàng run rẩy,
mếu máo kêu lên:
- Đả đảo Bảo Đại! Truất phế Bảo Đại!
Tưởng chừng như máy vi âm không phát đư ợc lớn tiếng kêu yếu ớt
của bà thái hậu bắt buộc phải lên tiếng phủ nhận con trai ho àng đế.
Vĩnh Phò - con trai của ông Hoàng Chín - gào to lên:
- Đại diện cho hoàng tộc, cho Tôn nhơn phủ, tiếp theo lời Đức bà Từ
Cung, tôi yêu cầu đồng bào cựu đế đô hô to: "Đả đảo Bảo Đại! Truất
phế Bảo Đại! ủng hộ Ngô chí sĩ!"
Đang lúc tấn hài kịch truất phế diễn ra dưới cột cờ Phú Văn Lâu, th ì
ở Phú Cam tại tư dinh họ Ngô, bà cụ Thượng, đã ngoài tám mươi,
mắc chứng nghễnh ngãng từ lâu, nghe người trong nhà thầm nhắc

đến Bảo Đại, mới hỏi con trai:
- Trà của Đức bà Từ Cung ban cho tao còn không? Răng lâu không
thấy thằng Thượng về thăm? Hắn có phải sang Tây chầu Đức Bảo
Đại không mà ít về nhà rứa?
Ngô Đình Cẩn ậm ừ đáp:
- Dạ, anh con mắc việc nước có con hầu bên cạnh mạ rồi.
Bà cụ Thượng cười móm mém nói:
- Ờ, cha nào con nấy, nhà thật có phước. Thời cha chúng bay l àm
Thượng thơ cũng hết lòng trung với vua, với nước. Thằng Thượng
anh mày ngày ni cũng rứa, tao vui lắm.
Bà cụ Thượng Ngô Đình Khả vẫn nghĩ rằng con mình đang giữ chức
Thượng thơ Bộ lại, trung thành với Bảo Đại, và ngưỡng mộ Đức bà
Từ Cung bấy lâu vẫn lưu ý đến gia đình họ Ngô hai đời phục vụ nh à
Nguyễn, thỉnh thoảng ban cho tr à Tàu, quế Thanh, sâm Cao Ly.
Anh em họ Ngô nhận thấy sự lú lẫn của b à mẹ già, đành chịu ý theo
mà dặn dò các kẻ hầu cận bà cụ Thượng là những trà, quế, nhung
đều do Đức bà Từ Cung gởi biếu, và Ngô Đình Diệm vẫn là kẻ bề tôi
trung kiên của Hoàng đế Bảo Đại.
Một người đầy tớ gái sơ ý, lỡ miệng nói đến việc bà Từ Cung đả đảo
Bảo Đại ở trong nhà, đã bị Ngô Đình Cẩn nổi xung bạt tai đuổi đi
luôn.
***
Song song với các chiến dịch tảo trừ B ình Xuyên ở Rừng Sác và
Hoà Hảo ở miền Tây, anh em họ Ngô ki ên quyết quét sạch những
phần tử chống đối còn có thể tồn tại gây rối, là những kẻ dân Tây
đang sống rải rác ở miền Nam.
Ngày 6 tháng tám 1955, Ngô Đ ình Diệm buộc Pháp ký một qui ước

về vấn đề quốc tịch liên hệ đến 7.000 người Việt dân Tây bấy lâu vẫn
là hậu thuẫn trung kiên cho Pháp ở Việt Nam. Những người Việt có
quốc tịch Pháp này phải chọn lựa trong vòng 6 tháng giữa Pháp và
Việt Nam. Nếu họ theo Pháp th ì không còn có thể ở trong chính phủ
Việt nữa. Điều khoản ấy giúp cho Diệm loại bỏ một số t ướng tá, sĩ
quan, Tổng trưởng, đại sứ, công chức cao cấp dân Tây ở trong chính
quyền, mà nước Pháp chỉ còn có cách là đưa họ lưu vong sang Ba
Lê, theo chân những chính khách, nhân vật thân Pháp đ ã lần lượt bị
họ Ngô đuổi đi lánh nạn ở trời Táy.
Cùng hôm quyết định loại bỏ những ng ười thân Pháp, Ngô Đình Nhu
ra lệnh cho tướng Nguyễn Thành Phương kéo quân lên Táy Ninh đ ể
thanh toán những phần tử Cao Đài chống đối còn lại.
300 binh sĩ canh giữ Toà thánh bị tước khí giới, hai người con gái
của Đức Hộ pháp bị bất, chỉ có giáo chủ Phạm Công Tắc l à thoát
khỏi, tìm đường lẩn tránh rồi chạy sang Cao Mi ên.
Dẹp xong Bình Xuyên, mua chuộc được Cao Đài và dồn Hoà Hảo
vào thế qui hàng, anh em họ Ngô còn lại một mình làm chủ tình thế
miền Nam, tiếp được điện văn của Bảo Đại từ Pháp đánh sang chấm
dứt nhiệm vụ Thủ tướng của Ngô Đình Diệm ngày 18 tháng 10, liền
tổ chức ngay năm hôm sau một c uộc trưng cầu dân ý.
Anh em họ Ngô đưa ra hai câu hỏi trong ngày 23-10-1955, với mục
đích quật ngã đối phương. Trong hai tấm phiếu in hình người để dân
chúng lựa chọn, dưới hình Ngô Đình Diệm có câu: "Tôi suy tôn chí sĩ
Ngô Đình Diệm làm Tổng thống với sứ mạng thiết lập chánh thể
Cộng hoà Việt Nam". Và dưới hình Bảo Đại: "Tôi bỏ thăm cho Bảo
Đại là bằng lòng chế độ phong kiến".
Sau một chiến dịch bôi nhọ Bảo Đại tr ên báo chí, phô bày những thối

nát của chế độ quân chủ phong kiến, rồi phát động một sự ngấm
ngầm đe doạ những ai không bỏ phiếu cho m ình, họ Ngô còn cho
người tổ chức gian lận cuộc đầu phiếu.
Đặc phái viên nhật báo Pháp Le Figaro, Max Clos tường thuật kết quả
cuộc trưng cầu dân ý ở thủ đô, cho biết r õ những con số tố cáo trò
bịp bợm trắng trợn của họ Ngô: 450.000 cử tri chánh thức đi bỏ
phiếu ở Sài Gòn - Chợ Lớn, đến lúc khui thùng ra, lại có đến 605.025
phiếu, tức là thừa 155.025 phiếu ma, do tay chân họ Ngô đ ã trung
thành quá trớn dồn vào.
Bài báo trình bày sự thật về cuộc trưng cầu dân ý lật đổ Bảo Đại của
Max Clos đã khiến cho anh em họ Ngô giận dữ, ra lệnh trục xuất ký
giả quốc tế đã lật tẩy Diệm phải lập tức rời khỏi Việt Nam.
Rồi Diệm lên ngôi Tổng thống, tuyên bố thành lập chính thể Cộng
hoà, bắt đầu từ 12 giờ trưa ngày 26 tháng mười 1955.
Hợp thức hoá và củng cố xong địa vị, được Mỹ khuyến khích, Ngô
Đình Diệm đòi lại Ngân hàng Đông Dương và yêu c ầu Pháp triệt thối
quân đội viễn chinh.
Một chính khách Pháp nhận định về "số đỏ" của Diệm từ ng ày trở về
nước cho đến khi nắm trọn mọi quyền h ành trong tay:
- Mỗi lần Diệm gặp khó khăn với nh à cầm quyền Pháp, thì Tổng
thống Eisenhower, ngoại tr ưởng Foster Dulles, nghị sĩ Mansfield, đại
tướng Collins, Hồng y Giáo chủ Spellman đến cứu trợ, rồi mọi việc lại
đâu vào đấy: nhờ gan lì, Diệm đã thắng lợi.
Biết bao nhiêu lấn người ta tưởng Diệm bị lật đổ. Lật đổ bởi t ướng
Hình, lật đổ bởi cựu Thủ tướng Trần Văn Hữu, lật đổ bởi Bảy Viễn v à
các giáo phái ở ngay Sài Gòn, lật đổ bởi chính phủ Pháp chỉ công
nhận Ngô Đình Diệm ở đầu môi, lật đổ bởi Bảo Đại, vị ho àng đế điêu

toa và hay thay đổi ở xa xứ sở. Gặp hồi phong ba ngặt ngh èo nhất,
khi những kẻ âm mưu xoa tay khoan khoái vì Diệm bị lung lay, người
ta thấy một vị đại tướng hoặc một chức sắc đạo giáo Mỹ đáp máy
bay xuống Sài Gòn. Ngày hôm sau, Diệm được vớt lên. Được sự
ủng hộ của Mỹ đảm bảo, Diệm trở th ành kẻ bất khả xâm phạm(6).
Triều đại họ Ngô thực sự bắt đầu sau ng ày Diệm tự phong làm Tổng
thống và Lệ trở thành đệ nhất phu nhân.
Đầu năm 1956, trong một cuộc họp gia đ ình của anh em họ Ngô
cùng mấy thuộc hạ thân tín tại dinh Độc Lập, Ngô Đình Nhu bày tỏ ý
kiến:
- Đến cuối tháng ba này, quân đội Pháp rút hết khỏi Việt Nam, tôi
nghĩ là mình cũng nên giải quyết dứt khoát hấn t ình thế quân sự cho
xong xuôi đi. Bọn Bình Xuyên đã bị đánh tan ở Rừng Sác, Bảy Viễn
với hai anh em Sang, Tài ch ạy sang Pháp rồi, song m ình cần phải
cho lập một phiên toà quân sự để xử tử khiếm diện chúng nó v à tịch
thu tài sản để trừ hẳn hậu hoạ. Đám quân s ư và tay chân Bình
Xuyên ra đầu hàng, mình cũng phải cho pháp luật kết tội, đ ưa cả
chúng nó đi Côn Đảo cho tiệt hết mầm mống đi. C òn Hoà Hảo ở
miền Tây, Năm Lửa và Ba Cụt vẫn tiếp tục quấy rối, m ình dùng giải
pháp quân sự thì không biết lúc nào mới dẹp xong. Họ không có
chương trình chính trị song nhờ sự cuồng tín của tín đồ, n ên dù bị
quân ta đánh tan đại bộ phận, một số lớn chỉ huy qui thuận, mấy thủ
lãnh còn lại vẫn gây được giặc chòm giặc xóm. Tôi thấy mình phải
bày kế để dụ họ mới dẹp yên cái nạn sứ quân này được.
Bác sĩ mật vụ Trần Kim Tuyến l ên tiếng:
- Tôi đề nghị cử một người làm sứ giả đi gặp Năm Lửa và Ba Cụt để
điều đình mời họ về hợp tác.

- Toa định nhờ ai?
- Dạ, thưa cố vấn, tôi thấy người có đủ điều kiện để nhận l ãnh việc
du thuyết này, hiện không ai hơn là ông Nguyễn Ngọc Thơ đang làm
đại sứ ở Nhật. Theo chỗ tôi điều tra, ông ta là người Long Xuyên, có
bà con với Ba Cụt và quen biết với Năm Lửa.
Nhu nói:
- Năm Lửa đã già rồi, dụ hàng không khó, mình cứ hứa cho nhiều
tiền là có thể lôi kéo được. Còn Ba Cụt, tôi thấy hắn tráo trở hay lắm.
Hắn đã 4 lần đầu hàng Pháp, rồi trở lại phản Pháp. Nhưng tôi đã có
cách đối phó rồi. Ngày mai đánh điện mời Nguyễn Ngọc Thơ về cho
tôi.
Tuyến hỏi:
- Thưa cố vấn, còn với tướng Phương, cố vấn quyết định dứt khoát
ra sao?
- Hắn mấy lần xin gặp tôi để nhắc nhở số tiền tôi hứa cho hồi kéo
quân về hàng, song tôi không cho gặp. Bây giờ hắn không c òn gì
đáng kể nữa: quân không còn vì đã sáp nhập vào hàng ngũ quốc gia
rồi, hậu thuẫn của tín đồ Cao Đ ài cũng mất vì người ta cho hắn là
phản đạo, bắt hụt Phạm Công Tắc v à doạ hắn về Tây Ninh thì bị giết.
Như vậy, mình còn dùng hắn được việc gì nữa đâu. Nếu hắn không
biết thân, thì toa cứ cho lục soát nhà hắn, thế nào cũng còn một ít
súng ống, lấy xe hơi sung công rồi đưa hắn ra toà về tội oa trữ võ khí
bất hợp pháp và trộm xe hơi.
Sau hôm ấy, đại sứ Nguyễn Ngọc Thơ ở Đông Kinh được công điện
triệu về giao phó công tác l àm cố vấn cho chiến dịch miền Tầy.
Hai tháng sau, 30 tháng hai, t ại tổng hành dinh Cái Vồn (Cần Thơ)
trước mặt báo chí quốc tế và trong nước, sứ thần Nguyễn Ngọc Th ơ

đại diện họ Ngô và thiếu tướng Dương Văn Minh tư lệnh chiến dịch
miền Tây, tướng Năm Lửa, Trần Văn Soái vận âu phục dân sự đ ưa
4.659 binh sĩ mang võ khí đủ loại, từ các bưng biền Hậu Giang ra
hàng phục.
Trái với sự qui phục dễ dàng của Tổng Tư lệnh quân đội Hoà Hảo,
mắc mưu hứa hẹn của anh em họ Ngô, Ba Cụt nhận lời gặp sứ giả
thương thuyết, song đưa điều kiện yêu sách:
- Phải được thăng lên chức trung tướng và được quyền kiểm soát về
hai mặt quân sự và hành chánh trong miền Tây Nam phần.
Nghe sứ thần phúc trình đòi hỏi của Ba Cụt, Ngô Đình Nhu cười gằn
bảo:
- Toa cứ trả lời thuận theo hắn đi, mời hấn ra th ương thuyết rồi cho
quân mai phục vây bắt, nếu cần bắn chết cũng không sao.
Thế rồi ngày 13 tháng tư, gần một tháng rưỡi sau khi thủ lãnh quân
đội Hoà Hảo qui thuận, vào lúc 6 giờ sáng, Ba Cụt đi cùng 10 binh sĩ
hộ vệ từ chiến khu ra gặp sứ giả Ngô triều.
Chiếc ghe nhỏ từ miền Hồng Ngự đổ xuống Long Xuy ên, vừa cặp
bến Chắc Cà Đao, ở phía tây tỉnh ly, Ba Cụt c ùng toán hộ vệ vừa
mới đặt chân lên bờ thì có tiếng súng nổ. Một toán quân bao vây chĩa
súng vào người Ba Cụt đang sa cơ thất thế.
Bị bắt trói đưa về Tư lệnh chiến dịch miền Tây đặt tại tỉnh lỵ Long
Xuyên, hai tháng sau Ba C ụt bị đưa ra toà Đại hình và bị kết án xử tử
vì tội giết người, cướp của, hãm hiếp kể dầy ba bán cáo trạng.
Một tháng sau, vào lúc 5 giờ 40 sáng ngày 13 tháng 7, Ba Cụt, Lê
Quang Vinh bị chém đầu tại nghĩa địa quân nhân Cần Th ơ, như một
tên cướp không hơn không kém.
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