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Trong một chuyến về Gò Công phát học bổng cho các em học sinh nghèo, ra về tôi 

được một gia đình phụ huynh học sinh tặng mấy trái bắp mới nấu chín, còn nóng hổi. 

Tôi mang về Saigon tặng Má. Má vừa cắn miếng bắp đầu tiên đã thốt  lên "Đây là bắp 

nếp Hòa Nghị "! 

Tôi quá bất ngờ, vì đúng như thế, khi cho mấy trái bắp, chủ nhà nói bắp này gia đình 

trồng tại Hoa Nghị (Giồng Nâu). 

Cảm hứng từ câu chuyện trên, tôi viết bài "Tản Mạn" . 

XP  
 

 

Tản mạn 

 

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Má bước qua tuổi 90. 

Vào cái tuổi nhớ chuyện xưa nhiều hơn chuyện nay.  Ngay cả chuyện mới vừa xảy ra, 

Má vẫn quên rất nhanh . 

Chuyện xưa của Má gắn liền với quê hương Xứ Gò, gắn liền với những người đã 

khuất  hơn người hiện hữu . 

Mà, trang lứa với Má còn bao nhiêu đâu! 

Má  thường tự hào “ „cựu trào‟ bây giờ chỉ còn Má đó nha con“.  
 

Nghe một bài nhạc về Gò Công, địa danh nào Má cũng biết, nghe tới đâu  Má "phụ 

đề" tới đó : 
 

- Ngày xưa Bà Cố con hay dẫn Má đi chợ Dinh 

- Mồ mã ông bà mình, Nội Ngoại, đa phần "nằm" ở Gò Tre 

- Cánh bên ông Nội Chín tụi con bây giờ vẫn còn ở Đồng Sơn (em ông nội ) 

- Mộ ông Nội con ở biển Tân Thành - Ngày xưa con thường được Ba dẫn đi tắm 

  biển Tân Thành . 

- Ngoài nước mưa, cả Gò Công mình xài nước Ao Trường Đua 

- Thời kháng chiến đánh Tây, Ba con trốn về Đám Lá Tối Trời (Gia Thuận) 

- Không biết nhà Bác Năm Thầu tụi con còn ở Giồng Sơn Quy hay không? 
 

Rồi Cửa Đại, Cửa Tiểu, Vàm Láng, Xóm Đạo, Rạch Già, Tăng Hòa, Hòa Đồng, 

Giồng Nâu, ... , chợ Gò, nhà thương, trường học ... Má tuôn ra một tràng với những 

chuyện và nhân vật xưa cũ có liên quan ! 

 

Gia đình tôi lên Saigon sớm hơn họ hàng. 

Xung quanh chỉ láng giềng mới.  Không bà con thân thuộc. Vì vậy, tuổi thơ của 



tôi cũng gắn liền với Gò Công.  
Bất cứ giỗ nào Ba Má cũng đưa cả nhà về Gò Công, Tết về Gò Công, Hè về Gò Công, 

thăm chơi bà con cũng về Gò Công ( SaiGon có ai đâu mà thăm viếng! ) 

 

Sau ngày 30/4/1975, còn đâu “phú quý” mà bày đặt “sinh lễ nghĩa”!?  

Họ hàng tan tác, người vào trại cải tạo, người thoát xa nửa vòng trái đất. 

Quê hương Gò Công êm đềm tuổi thơ nằm khuất một góc nào đó trong ký ức. 

Nhường chỗ cho biết bao lo toan đời thường gần như ...tầm thường của  cơm áo gạo 

tiền! 

 

Má ít về Gò Công, giỗ Ông-Bà cũng làm tại SaiGon, ngoại trừ tang lễ - hôn sự, Má 

hay anh chị lớn phải về. 

Thỉnh thoảng tôi cũng nhớ  Xứ Gò, đó là những lúc đi công tác cơ quan, về vùng xa, 

nhin bát ngát màu xanh ruộng vườn.  Hay khi bắt gặp, hai bên đường, những ngôi mộ 

giữa đồng vắng mênh mông, lòng bùi ngùi tôi nhớ mộ Ba, cô quạnh nép mình cuối 

biên nghĩa trang họ Nội nơi Gò Tre.  
 

Xuân qua, Hạ đến, rồi Thu về. Mùa-Thu-Cuộc-Đời đến lúc nào không hay. 

Đến  không  hẹn trước, không cần mời gọi!  Tiền tài, danh vọng, chợt đến chợt đi, 

nhìn lại mới thắm thía hai chữ phù du, mới hiểu thế nào là vô thường. Cũng phải, nếu 

con người “thân chứng” quá sớm, làm sao có được biết bao … con thiêu thân đóng 

góp cho xã hội phát triển!?. 
 

Lạ thật!  Ký ức quê hương Xứ Gò giờ “sống” lại. Tôi nhớ địa danh, nhớ cả con người. 

Người còn sống, gần như thuộc thế hệ anh chị tôi trở xuống, ai muốn thành đạt phải 

tung cánh bay về Sài Thành tìm cơ hội mưu sinh. Lớp trên, đã trở về cát bụi, lác đác 

vài người còn lại, cũng phải theo con cháu để được chăm sóc. 

Quê mình giờ buồn hiu!! 

 

Tháng chạp hàng năm, ngày tảo mộ, tôi về Gò Công viếng mộ Ba. Ngồi bên mộ, hàng 

tre xanh phân cách hai cõi âm-dương, mộ Ba càng u tịch. Chạnh lòng, tôi nhớ những 

ngày còn Ba, những tối hai Cha Con bên bình trà tới khuya. Và bao giờ cũng thế, Ba 

chỉ ngủ khi tôi đã yên giấc. Mỗi lần tôi trở lên SaiGon một mình, Ba đưa qua Bắc Cầu 

Nổi ( Phà Mỹ Lợi ), địa phận Cần Đước, nhìn xe đò lăn bánh một khoảng xa Ba mới 

quay về Gò Công. Kỷ niệm êm đềm như thế làm sao tôi quên Ba.  

Nhớ Ba, đồng nghĩa  nhớ về quê hương Gò Công; vùng đất Ba tôi cất tiếng khóc chào 

đời và cũng là nơi Ba đã gửi xương cốt trên 37 năm! 

 

Tôi còn như vậy, có gì ngạc nhiên khi Má chỉ cần cắn miếng bắp đầu tiên, tôi mang về 

từ Gò Công, đã biết ngay “đây là bắp nếp Hòa Nghị “!?  Đặc sản Gò Công đã  thấm 

vào trái tim người con tha hương.  Một đời bôn ba vất vả đất khách, ký ức êm đềm nơi 

chôn nhau cắt rốn vẫn nguyên vẹn như xưa. 
 

XuanPhuong  
(Saigon 12/2009, một chiều buồn nhớ Quê) 

 

 


