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VỀ HỒNG NGỰ.  

Chúng tôi đang ở trên chiếc phà 
nhỏ, hay nói đúng hơn là một chiếc 
ghe không có mui nhưng có gắn 
máy đi trên đồng ruộng của xã 
Thường Thới Tiền, Hồng Ngự, Đồng 
Tháp, ngày 2/11/2011. Những 
tưởng đi Đồng Tháp không phải qua 
cầu Mỹ Thuận mà là rẽ ngã An Hữu 
thì đường sẽ ngắn hơn, thời gian đi 
về sẽ nhanh hơn, nào ngờ chúng tôi 
khởi hành từ 4 giờ sáng mà xe cứ 
phải đi mãi, đi mãi đến gần 11 giờ 
trưa mới đến đây. Sau khi chuyển 
gạo, mì gói, mùng, đường, bánh mì 
ngọt, từ trên xe vào con hẻm nhỏ, 
chất lên ghe xong, chúng tôi lại phải 
chờ đến gần một tiếng chủ ghe mới  
tìm ra tài xế nên mãi đến gần 1 giờ 
trưa mới được xuất phát, khiến cả 
người chúng tôi ngập nắng 4 tiếng 
đồng hồ trong suốt cuộc hành trình.  

Ghe rời nơi có lưa thưa vài túp nhà 
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rồi từ từ tiến sâu vào nơi hẻo lánh. 
Bên trái là bờ đê đã được gia cố 
bằng những cây cừ lởm chởm để 
bảo vệ những bao cát được đắp 
thêm lên hầu ngăn nước sông tràn 
vào ruộng nhưng bất thành. Nước 
đã tràn qua, rồi ngự trị ở đây từ hơn 
nửa tháng nay tuy đã rút nhiều.  
Tuy bên phải chúng tôi có lác đác 
vài căn nhà nhưng sự sống hầu như 
hụt hẫng với những cây chìm trong 
biển nước. Điểm đặc biệt là nơi đây 
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không có cây ăn trái, chỉ có vài cây 
tràm với cây cừ bị gió xô gẫy. 

 

Đoàn đến điểm phát đầu tiên, 100 
hộ nghèo đang chờ sẳn trên bờ. Chú 
tổ trưởng đề nghị đoàn thu phiếu 
ngay tại ghe rồi dân chồm người 
xuống ghe nhận quà. Không chấp 
nhận kiểu giựt gân có thể gây chết 
người đó, tôi nhờ 2 thanh niên nắm 
2 tay rồi đu người lên bờ, tìm một 
khúc cây khá dài nhờ người vác tới 
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ghe làm cầu nối cho đoàn chuyển 
100 phần quà vào nhà một người 

 

dân có cổng rào. Cổng chỉ rộng có 1 
mét mà lại bị khép hết một nửa đề 
phòng sự chen lấn, người cầm phiếu 
muốn vào phải nhường chỗ cho 
người đã lãnh quà đi ra nên tiếng cãi 
vã xô xát nổi lên không dứt và việc 
phát quà bị chậm trễ. Ai cũng hăm 
hở vì ngoài phần quà ra còn có 
phong bì 100.000 đồng. Tôi lại phải 
nhờ người bưng chiếc ghế đá của 
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chủ nhà ra, để ở giữa dọc theo lối đi 
của cái cổng, như thế người ra kẻ 
vào không va vào nhau, từ đó người 
vào nhận quà được “dễ thở” hơn. 

Điểm phát 100 phần quà thứ hai  
cách điểm đầu tiên đến 1 tiếng đồng 
hồ ghe chạy, là một vùng đất cao 
hơn mặt nước khoảng 1 tấc. Con 
đường từ ghe vào làng rất nhỏ và 
sình lầy nên người dân đã phủ lên 
đấy một tấm lưới thật lớn. Họ rất 
hiền lành chất phác nên khi tôi chắn 
cái bàn ọp ẹp mượn trong xóm ra 
giữa đường và phân chia 2 bên ra 
vào, họ ngoan ngoãn nghe theo. 
Quà được xếp trên đầu ghe, họ phải 
đi một quãng xa để nhận, thế mà ai 
cũng hớn hở. Một em gái khoảng 25 
tuổi đến rụt rè thưa : “con cất kỹ 
phiếu nhận quà ở trong hộc bàn, 
vậy mà bây giờ con tìm không ra !” 
cả chú tổ trưởng lẫn 4, 5 phụ nữ 
đứng đấy nói góp : “nhà nó nghèo 
lắm, nó mới sanh đôi nên cực lắm, 
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nó có phiếu thiệt đó …”. Khi được 
chấp nhận cho lãnh quà, em mừng 
phát khóc.  

 

Tôi vào xóm phát kẹo cho trẻ. Sao 
người dân ở đây lam lũ quá ! Lẽ nào 
họ lại cơ cực đến thế sao ? Nhà nào 
cũng chỉ được dựng bằng mấy tấm 
phên, người lớn lẫn trẻ con đều lôi 
thôi lếch thếch. Túp lều mà tôi ngồi 
nghỉ tạm không có cửa nẻo mà chứa 
đến 4 người ! Cuộc sống dường như 
chỉ quanh quẩn ở miếng ăn. Trẻ xin  
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kẹo đã đành, người lớn cũng chìa 
tay xin, rồi chia nhau ăn ngon lành. 
Quà phát xong, những người không 
được phát phiếu đứng chầu rìa mếu 
máo kiện tụng. Biết làm thế nào khi 
tôi cũng chẳng còn gì để cho ? Hình 
ảnh này cứ lởn vởn trong đầu tôi 
trên đường về và suốt mấy ngày sau 
đó. Hẹn gặp lại nhé, bà con khốn 
khổ ở Hồng Ngự, chúng tôi sẽ trở về 
ngày 15/11/2011.  

Tuệ Dung ghi 


