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Bội vừa bước vào sân bỗng dừng chân quày quả bước ra. Từ lâu rồi chị không về nhà, 
không gặp ông Nghị Tần, thân phụ chị, vì lẽ cha con bất đồng ý kiến. Nay nghe ông bịnh nặng 
chị về thăm. Khi vào sân thấy tòa nhà sang trọng còn mình rách rưới chị bỏ đi luôn.

Trời hửng nắng, Bội kéo chiếc khăn sọc rằn che kín mái tóc. Từ xa, tiếng còi nhà máy 
vụt chói vọng lên không gian, chị biết là giờ tan sở, vội đi mau đến Ba Son để gặp Tiếp.

Trưa nay Tiếp bận việc. Lúc ra cửa thấy Bội đứng đợi dưới gốc cây dái ngựa, Tiếp 
khoát tay ra dấu bảo chị về, rồi lẩn vào đám đông.

Hôm qua thấy thợ trong sở tính đưa yêu sách tăng lương với chủ, Tiếp được cử ra thay 
mặt, anh nhận lời.

Tiếp xét thấy nếu được Cai Mầu ưng thuận, thì công việc sẽ có kết quả, bởi Cai Mầu 
được lòng tin cậy của chủ Tây. Trước giờ Cai Mầu là kẻ cộng sự đắc lực của chủ nên được 
chủ nó vị tình.

Nhờ mềm mỏng, ôn hoà, Tiếp gây được cảm tình với Cai Mầu. Vả lại Tiếp là thơ ký 
trong sở, chữ nghĩa khá, tiếng Tây giỏi nên Cai Mầu phải nể, vì vậy Tiếp định vận động với Cai 
Mầu trước, một là đứng chung vào yêu sách, hai là đừng cản trở công việc xin lên lương.

Nhà Cai Mầu ở tận Xóm Lách.
Ra khỏi đám đông, Tiếp thót lên xe đạp phóng nhanh.
Bữa nào cũng vậy, Cai Mầu về nhà trước khi có còi tan sở. Tiếp tới nơi giữa lúc y ngồi 

uống rượu với khô mực.
Tiếp dựng xe đạp ngoài rào lên tiếng:
- Chào ông Cai
Cai Mầu quay mặt ra cười hỏi:
- Kìa thầy ký, thầy đến nhà tôi chắc có chuyện gì hay?
Tiếp vào nhà và nói:
- Cũng có chút chuyện nhờ ông Cai giúp cho.
Cai Mầu hỏi đùa:
- Chuyện hiền hay dữ?
- Chuyện hiền.
- Được rồi, thầy kéo ghế mà ngồi.
Mầu hớp một miếng rượu, cắn một miếng khô mực đoạn nói:
- Ở trong sở chủ nó cho uống rượu mạnh quen rồi, về nhà không uống thấy khát. À, 

thầy ký làm một ly nhé.
Tiếp lắc đầu:
- Cám ơn ông Cai, tôi không biết uống rượu.
- Sao dở vậy?
- Tại không uống cũng quen.
- Bây giờ thầy ký hãy nói chuyện đi.
Tiếp vui vẻ mở lời:
- Ông Cai à, chắc ông đã biết dự định xin tăng lương của anh em sở mình. Nếu chủ chịu 

thì ông cũng có lợi. Lương ông đang lãnh ba nghìn, nếu tăng sẽ được ba nghìn sáu.
Cai Mầu ngắt lời:
- Các sở khác có sở nào được lên lương chưa?
- Họ đang rục rịch xin lên như mình.
Cai Mầu khoát tay:
- Ấy, để chờ họ được lên lương rồi mình hãy xin.
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- Mình là sở lớn nên làm gương cho mấy sở nhỏ. Vả lại Nha Thanh Tra Lao Động ra 
thông cáo nhắc các chủ sở tăng lương cho công nhân.

Cai Mầu nói:
- Mình chẳng nên chộn rộn chủ nó biết thì nguy. Còn luật lao động Việt Nam Tây nó 

không áp dụng.
Tiếp đoán biết Cai Mầu muốn thoái thoát nên nói:
- Đồ ăn mắc mỏ, giá sanh hoạt lên hoài, tiền lương của thầy thợ không đủ nuôi gia đình, 

lương của ông đành rằng có cao vẫn không bì với giá sanh hoạt, ông cũng cần được tăng 
lương.

Cai Mầu cười mơn:
- Tăng lương ai mà không ham, ngặt vì Tây tà bây giờ khó lòng lắm nó biết mình toan 

tính chuyện gì nó đuổi cổ hết.
Tiếp vẫn nói:
- Hàng nghìn thầy thợ trong sở đang trông cậy vào ông, họ nghĩ rằng ông sẵn lòng giúp 

họ.
Cai Mầu lặng im suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Thầy ký hãy thư thả để tôi còn suy nghĩ lại. Hay là để tôi hỏi thăm chủ…
Tiếp nói:
- Trong lúc ông Cai suy nghĩ cứ để anh em người ta làm nếu được thì cùng hưởng 

chung.
Cai Mầu nói liền:
- Không được! Anh em làm vậy Tây nó “cạo” tôi, vậy để tôi báo cáo với chủ trước rồi 

anh em muốn làm gì thì làm.
Càng đi sâu vào vấn đề, Tiếp càng nhận thấy sự tráo trở của Cai Mầu, một con người 

lúc nào cũng trung thành với chủ Tây.
Tiếp hòa nhã đứng dậy cáo từ. Mầu đưa ra cửa còn nhắc:
- Thầy nói lại với anh em nên đình dãi, đừng có hớp tớp mà mang họa, bề nào chủ nó 

cũng mạnh hơn mình.
Tiếp chán nản dắt xe đạp ra về. Bụng đói, anh xề lại quán cơm bên đường. Vừa ăn anh 

vừa suy nghĩ về chuyện Cai Mầu có thể học lại với chủ để ngăn trở việc xin lên lương.
Lỡ nói cho Cai Mầu biết rồi, bây giờ phải tìm cách đối phó.
Tiếp ăn vội bát cơm để kịp trở lại sở báo tin với anh em.
Quá trưa, trời nắng gắt, mồ hôi đổ ròng ròng, Tiếp lấy khăn lau mặt, nhìn chiếc xích lô

lạch cạch chạy qua, anh phu xe để lộ lớp da đen nhánh, loang loáng mồ hôi.
Từng tia nắng sáng rỡ lao xao nhảy múa trên chùm cây bàng. Bên kia đường, dãy nhà 

lá phơi mình dưới nắng trưa, nổi bật lên mái lá xám xịt, cái cao cái thấp mơ hồ mực sống so le 
của con người.

Tiếp lắc đầu để xua đuổi một ám ảnh nặng nề rồi leo lên xe đạp.
Trưa nào cũng vậy, một số thầy thợ không về, vì nhà xa, xe cộ mắc mỏ, giờ nghỉ ít oi, 

họ ăn qua loa ba miếng ở quán cơm rồi trải giấy hay nằm đại dưới bóng cây hay bên vách 
tường chợp mắt ngủ.

Tiếp trở lại đó thì có người còn thức, anh đi kiếm Tốt cho hay liền.
Tốt lại gọi Mảnh và vài người bạn tùm nhum lại bàn tính.
- Thế nào Cai Mầu cũng mét với chủ, nó sẽ tìm cách làm khó dễ mình, bây giờ phải tính 

sao?
Mảnh, một anh thợ hàn trẻ tuổi nóng nảy, phát cáu nói:
- Cai Mầu chó má như vậy để tôi đập nó một trận cho tởn.
Tiếp ngăn lại:
- Mình chẳng nên gây sự để nó có cớ làm rắc rối mình. Theo tôi, mình cứ đưa yêu sách 

và thân thiện với nó, làm việc chánh đáng lại có số đông mình sẽ thắng.
Tiếp được nhiều bạn biểu đồng tình nên ngay lúc trở vào làm việc Tiếp và Tốt đem lá 

đơn lên trình với chủ.
Lúc hai người lên tới văn phòng đã thấy Cai Mầu ở đó.



   Tiêu Kim Thủy                                                                                                                               TIẾP BỘI

3 | T r a n g

Có lẽ nghe Mầu báo cáo tự sự rồi, nên viên chủ Tây không cần xem lá đơn, hất hàm 
hỏi:

- Các anh muốn đòi lên lương phải không? Này, anh nào không bằng lòng làm việc thì 
ra khỏi đây ngay.

Đoạn ông ta vò lá đơn vứt vào sọt rác.
Tiếp và Tốt hết sức bất bình, song Tiếp nhịn được, còn Tốt không nhịn được nên nói:
- Chúng tôi là người làm công có quyền xin lên lương, ông không nên có thái độ  khiếm 

nhã như vậy.
Viên chủ Tây sừng sộ ngay với Tốt:
- Anh muốn sanh sự với tôi hả? À, anh muốn phá hoại sở này, tôi sẽ tống cổ anh vào tù 

cho anh biết.
Miệng nói tay ông ta chụp máy điện thoại gọi sở mật thám liên bang.
Tiếp biết hắn muốn vu cáo cho Tốt nên khuyên Tốt lánh mặt đi, Tốt không chịu và nói:
- Anh đừng ngại, nó có giỏi làm gì thì làm chớ tôi không chịu nhịn.
Hai viên mật thám, một Tây, một ta từ ngoài bước vào, viên chủ Tây trỏ Tốt:
- Thằng nầy nó muốn phá hoại sở tôi, xin gởi cho các ông điều tra.
Tốt toan cãi lại song viên mật thám Tây quắc mắt nhìn anh và nắm tay đẫy ra ngoài.
Viên chủ Tây quay lại nói với Tiếp:
- Anh về chỗ làm, giao công việc cho người khác, ngày mai đừng đến đây nữa. Hiểu 

chưa?
Tiếp hòa nhã nói:
- Tôi đã làm tròn công việc chẳng có điều chi sơ sót, ông đành đuổi tôi sao?
- Anh không nên nói nhiều, Cai Mầu nó bảo anh cầm đầu vụ nầy, tôi không cho lính bắt 

anh là may. Thôi anh đi ra.
Trở về chỗ làm thu xếp công việc giao cho người khác, Tiếp thuật lại đúng như chuyện 

xảy ra.
Nhiều người tức tối nói:
- Chủ nó xử vậy thì ức lắm phải thẳng tay ăn thua, chớ nhịn gì được.
Sự phẫn nộ làm xôn xao các xưởng thợ. Phần đông muốn la hét đòi trả Tốt lại với họ và 

đừng đuổi Tiếp. Tiếp phải khuyên lơn trấn tĩnh từng người mới tránh khỏi sự náo động trong sở
Ba Son.

Tiếp ở tại sở cho đến lúc tan việc. Nhiều thầy thợ đứng đợi anh trước cửa để bàn về 
thái độ chung.

Tiếp thấy nếu để cho ai nấy tự do bộc lộ ngay nỗi oán hờn ngay trong sở, chủ nó sẽ lợi 
dụng dịp này mà đàn áp thì không có lợi gì. Bởi vậy Tiếp mới khuyên anh em ra về đợi mình 
làm đơn thưa với Nha Thanh Tra Lao Động.

Bây giờ Tiếp dắt chiếc xe đạp cũ mèm đi lang thang về phía bờ sông Sàigòn.
Chiều nay nhằm một chiều tháng ba năm 1952 tức là lúc người Tây còn hống hách, 

Tiếp cảm thấy một nỗi buồn man mác.
Anh cũng là công nhân như Tốt, Tốt làm thợ tiện, anh làm thơ ký, tuy khác nhau về 

công việc, nhưng giống nhau về sanh hoạt, nếu Tốt bị bạc đãi thì mình có may mắn gì hơn.
Dưới chế độ thực dân, người Việt Nam như Tiếp hay Tốt bị ngược đãi là một sự 

thường. Tiếp hiểu muốn sống cuộc đời no ấm còn phải vượt qua nhiều cuộc chiến đấu cam go 
nữa.

Trời chiều, gió mát, dọc theo bờ sông những quán giải khát mọc dài lên đón khách. 
Người qua lại thật náo nhiệt, nhưng ít ai ăn uống gì.

Ẩn núp sau dãy quán cây là gầm cầu tàu cũ kỹ chật hẹp ghép lại bằng những thành xi 
măng, Tiếp thấy nhiều gia đình nghèo khổ chui rúc một cách tự nhiên.

Nhiều lần Tiếp qua đường thấy vậy, vẫn không tin có người ở trong đó. Mãi chiều nay 
Tiếp mới có dịp quan sát rõ ràng tình trạng thật não nề kia.

Đèn đường đã cháy, trên bờ sông người qua lại dập dìu. Tiếng nói chuyện lao xao xen 
với tiếng rao lanh lảnh.

Tiếp nhớ ngay đến Bội.
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Giờ này có lẽ Bội đã cất gánh lên vai. Hồi trưa Bội đến đón mình không rõ có chuyện gì. 
Chắc là chuyện không quan trọng. Nửa tháng nay hai người không gặp nhau, bởi bận công 
việc của anh em giao phó. Mỗi người đều có một nhiệm vụ.

Tuy yêu nhau bằng mối tình đằm thắm, Tiếp và Bội chưa lấy nhau vì còn vướng vào con 
đường nghĩa vụ, họ hẹn cưới nhau khi nào nước nhà được thái bình.

- Anh Tiếp, anh làm gì thơ thẩn đây?
Nghe tiếng hỏi Tiếp quay lại thấy Sơn, một bạn học cũ, mặt mày hốc hác, áo quần xốc 

xếch.
- Anh Sơn, anh vẫn mạnh giỏi hả, bây giờ làm gì?
Sơn nói như than:
- Tôi bị bố mới được thả ra, ở bót hết nửa tháng, đang tìm việc làm, anh có cái gì sống 

chỉ hộ tôi.
Câu hỏi vô tình của Sơn kéo Tiếp về thực tế. Anh nhớ lại ngày mai mình thất nghiệp, 

mình đang khổ Sơn còn khổ hơn mình.
Tiếp nhìn bạn rồi hỏi:
- Anh Sơn đã ăn cơm chưa?
Sơn nói như mếu:
- Thú thật với anh từ sáng đến giờ tôi nhịn đói, tôi định xin anh vài đồng để ăn cơm.
Tiếp dắt bạn đến quán cơm, hai người cùng ăn. Trong lúc đói Sơn ăn coi ngon lành lắm. 

Nụ cười chợt nở trên môi người bạn sau bao năm xa cách.
- Anh Tiếp, hôm nay anh là vị cứu tinh của tôi.
Tiếp hỏi bạn:
- Lâu nay anh làm gì?
Sơn thuật chuyện mình: “Sau ngày ra khỏi trường, tôi cưới vợ và tìm được việc làm ở 

sở cao su Quản Lợi. Công việc không nhiều vì ảnh hưởng của thời cuộc, ngày làm ngày nghỉ 
nên lương hướng chẳng bao nhiêu. Cách đây tám tháng sở cao su bị đánh phá, vợ tôi rủi bị 
đạn bỏ mình. Tôi buồn quá và tự nghĩ nếu nấn ná ở lại đã không mấy khá rủi lại thiệt thân, nên 
bỏ về Sàigòn. Hơn sáu tháng không có việc làm, tiền còn lại xài hết, tôi tính kiếm chỗ sửa xe 
đạp sống qua ngày, chưa có tiền mua đồ nghề kế bố ở xóm Bàn Cờ, tôi bị bắt nằm khám hết 
nửa tháng”.

Sơn kết luận chuyện mình bằng một câu hỏi Tiếp:
- Bây giờ tôi phải làm sao để sống hở anh?
Tiếp nói với bạn bằng giọng an ủi:
- Hai cánh tay của Sơn còn khỏe thì ngại gì. Đời là một cuộc vật lộn lâu dài, Sơn hãy 

kiên nhẫn tất tìm thấy cái vui.
Hồi còn đi học Sơn cũng là người bạn tốt, ngặt vì thiếu chí hướng và ít chịu khó, gặp cái 

gì khó thì ngã lòng. Nay Sơn vẫn còn giữ tánh cũ. Đến khi nghe Tiếp nói, Sơn thật thà hỏi:
- Anh tin rằng tôi sẽ tìm được cái sống ư? Hai cánh tay tôi có thể xách hổng hai thùng 

nước, thế mà trước cảnh giặc giã liên miên như vầy tôi hoài nghi quá.
Tiếp cười:
- Anh đừng bi quan. Anh phải tin nơi mình, nên chịu khó anh sẽ tìm được cái sống và 

nhiều cái khác nữa.
Sơn nắm tay Tiếp:
- Cám ơn anh đã cho tôi ăn, còn dạy tôi bài học yêu đời. Xa anh chưa đầy ba năm mà 

tôi thấy anh đổi khác rất nhiều. Tiếp bây giờ không phải là Tiếp chuyên viết thư tình nữa.
Ngừng một lát Sơn nói:
- Anh Tiếp, tôi muốn được gần anh và nhờ anh tiến dẫn công việc làm có được không?
Tiếp đáp:
- Gần thì được chớ sao không. Ngặt vì tôi vừa thất nghiệp.
Sơn trố mắt nhìn Tiếp:
- Coi kìa, nghe nói anh làm thơ ký ở sở Ba Son mà?
Tiếp gật đầu:
- Phải, lâu nay tôi làm sở Ba Son, nhưng đã mất việc.
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- Hồi nào?
- Hồi năm giờ chiều nay.
- Thế sao anh làm tỉnh như vậy?
- Có hoảng hốt cũng thừa, tại chủ nó cố tình làm rắc rối mình thì mình cần bình tĩnh để 

tranh đấu.
Rồi Tiếp thuật cho Sơn nghe chuyện xảy ra ở sở Ba Son.
Sơn tức tối nói:
- Sanh tử đại với nó chớ gì mà anh sợ. Nếu ở vào cảnh của tôi chắc có đổ máu hồi 

chiều này.
- Để làm gì? Tiếp hỏi.
Sơn nói:
- Chớ tức quá ai mà nhịn được. Nó ỷ là Tây tà nên xử tệ với mình.
Tiếp kết luận:
- Ăn thua với một hai người không thay đổi được cả một cuộc sống, nên thà nhịn thì 

hơn.
Sơn phải phục sự nhẫn nhịn của Tiếp. Sơn thấy gương mặt Tiếp trở nên rắn rỏi, 

hai mắt đầy nghị lực. Sự ăn mặc lại quá xềnh xoàng chớ không chải chuốt như hồi cái tuổi hai 
mươi. Ngoài khoác chiếc bu-lơ-ve đã cũ, trong chiếc áo sơ mi bạc màu. Tiếp không có vẻ gì 
thầy thông, thầy ký cả.

Sơn muốn hỏi Tiếp tại sao không chưng diện như xưa nữa thì chợt có tiếng rao bột 
khoai bún tàu đường cát ở đằng xa.

Tiếp lóng tay nghe, khi nhận ra tiếng rao của Bội, liền nói với Sơn:
- Chúng ta sắp chia tay nhau.
- Anh đi đâu bây giờ?
- Tôi cần gặp một người bạn gái. Thôi anh về.
Sơn hỏi:
- Muốn gặp anh thì tìm ở đâu?
Tiếp đáp:
- Anh cho biết nhà rồi tôi tìm anh.
Sơn nói rõ chỗ ở của mình đoạn cáo từ mà đi.
Tiếp dắt xe đạp về phía cột cờ Thủ Ngữ.
Bội gánh bột khoai rảo trên lề đường. Chị đi mau, ngọn đèn xanh đỏ treo trên chiếc 

gióng sẽ chớp lên chớp xuống theo ngọn gió đùa.
Qua ánh đèn, Bội chợt thấy Tiếp dắt xe đạp đi lại, chị mừng rỡ:
- Anh Tiếp!
- Em Bội.
Bội để gánh xuống, hỏi Tiếp:
- Anh chưa về nhà?
- Chưa.
Bội bắt đầu vào chuyện:
- Anh em nói Tốt bị bắt, anh bị đuổi có quả vậy chăng?
- Quả vậy! Tốt bị bắt bởi anh ấy nóng nảy, còn anh bị đuổi là tại chủ phách lối không

muốn đá động vấn đề tăng lương.
- Bây giờ anh tính sao?
- Hãy chờ anh em tranh đấu, họ tính ngày mai nầy đình công đòi thả Tốt và thâu anh 

vào làm.
Tiếp kết luận:
- Chắc chủ nó không nhượng bộ, nếu anh em không khéo hành động sẽ bị đàn áp, 

nhiều người mất việc hoặc bị bắt, như vậy không lợi gì.
Bội vừa tức vừa phân vân.
- Lúc nào họ cũng muốn hiếp đáp mình, nếu nhịn họ được nước làm tới, bằng ra mặt 

kình chống lại mình không đủ sức thì làm sao đây?
Tiếp an ủi Bội:
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- Anh có cách, em nên yên lòng. À, nầy hồi trưa em đón anh có việc gì?
Bội thuật cho Tiếp nghe công việc thành lập nghiệp đoàn ở hãng F.A.C.I.  Đa số công 

nhân đàn bà thì muốn có nghiệp đoàn, nhưng công nhân đàn ông thì thấy có nhiều trở ngại
chưa thể thực hiện được, họ nhờ Bội hỏi ý kiến Tiếp.

Tiếp giải thích:
- Ở nước ta chưa có tự do nghiệp đoàn, ngay sở Ba Son là nơi đông nhứt mà chưa xin 

được phép thành lập nghiệp đoàn hà huống gì chỗ khác. Chủ Tây nó sợ thợ thuyền Việt Nam 
đoàn kết dễ gì nó để phong trào nghiệp đoàn thành hình. Vậy em hãy nhắn với anh chị hãng 
F.A.C.I. nên đình đãi ít lâu.

Bội hỏi Tiếp:
- Anh có đói bụng để em múc bột khoai anh ăn.
Bội ngồi xuống giở nồi bột khoai. Một mùi thơm phức bốc lên. Tiếp ngồi đối diện với 

người yêu đưa tay đón chén bột khoai của Bội múc xong.
Vừa ăn cơm với Sơn, vậy mà Tiếp ăn bột khoai coi ngon lành. Qua ánh đèn đỏ Tiếp 

thấy da mặt Bội hồng hào, cặp mắt đen lay láy. Gió sương không làm mất vẻ đẹp trên gương 
mặt của cô con gái nhà giàu.

Đáng lẽ Bội sống cuộc đời nhung lụa bên người cha có tiền tài và địa vị. Tại sao Bội hy 
sinh tất cả để sống cuộc đời tần tảo, cực khổ như vầy. Vì tình yêu ư?

Tiếp không tin rằng tình yêu có sức mạnh đến thế. Ngoài nó ra hẳn còn một nhiệm vụ 
thiêng liêng.

- Anh Tiếp anh ăn chén nữa nha?
Tiếp khẽ gật đầu vì đang say sưa với một ý nghĩ. Anh nhớ lại những lần gặp gỡ Bội, 

nghe Bội nói qua hoài bão của mình, Tiếp nhìn nhận ở người thiếu nữ một cái gì khác thường.
Đó là lý tưởng.
Thấy Tiếp vừa ăn vừa trầm ngâm suy nghĩ, Bội mỉm cười hỏi bằng giọng ngọt ngào:
- Anh Tiếp, anh nghĩ gì vậy?
Tiếp nói trớ:
- Anh nghĩ nồi bột khoai em khéo nấu, ăn thấy ngọt ngào như lời nói của em…
- Còn gì nữa anh?
- Anh nghĩ ngày kia chúng ta cưới nhau hẳn có nồi bột khoai ngon ngọt như vầy để đãi 

thân bằng quyến thuộc.
Bội châm vào:
- Ngày ấy, chắc còn xa, giữa hai chúng ta chưa một người tạo được sự nghiệp thì chưa 

thể nói tới ái tình.
Đôi mắt Tiếp vội sáng lên. Lời nói của Bội nhắc anh nhớ tới bao nhiêu việc làm đang bỏ 

dở. Tiếp hăm hở đứng dậy.
- Em Bội, anh phải đến nhà Mãnh bây giờ, em còn chuyện gì để nói với anh nữa không?
Bội cũng đứng dậy:
- Vâng, anh có việc gấp cứ đi, hôm nào ta lại gặp nhau.
Một hồi còi tàu rú lên ở phía Lăng Tô1, nghe buồn buồn như âm thanh của tiếng nhạc 

chia ly.
Tiếp và Bội cùng quay mặt, mỗi nguời đi về một nẻo.
Tiếng rao bột khoai bún tàu nước dừa đường cát lại vang lên lanh lảnh. Đằng nầy Tiếp 

gò lưng nhấn mạnh bàn đạp chạy thoăn thoắt trên quãng đường có nhiều bóng cây.

                                                
1 Bến tàu, tức bến Bạch Đằng ngày nay.


