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61. Bao cấp 

 

 « Bao cấp », hai chữ nghe lạ tai đối với những ai không sống ở nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 

Việt Nam trong thời gian hơn chục năm sau 1975
1
. Bao cấp có nghĩa là cái gì Đảng cũng lãnh đạo, cái gì 

nhà nước cũng quản lý, cái gì nhân dân cũng làm chủ. Hai vế đầu, « đảng lãnh đạo » và « nhà nước quản 

lý » là thật, còn vế thứ ba « nhân dân làm chủ » là ảo, vì « làm chủ » ở đây phải hiểu là « làm chủ tập 

thể », nghĩa là mọi người đều làm chủ, nhưng từng cá nhân thì không ai làm chủ gì cả. Không ai có quyền 

có nhà máy riêng, có hãng xưởng riêng, có tiệm buôn riêng, có ruộng đất riêng. Tất cả đều là « công 

nhân » hoặc « nhân viên » cho nhà nước, gọi chung là « công nhân viên ». 

Long và Mai đều là công nhân viên. Sở dĩ hai vợ chồng tuy là gốc « ngụy quân ngụy quyền » mà vẫn 

được tiếp tục làm việc trong chế độ mới, là vì chế độ này còn rất thiếu chuyên viên. Cả hai vợ chồng đều 

là « công nhân viên trong biên chế » của nhà nước, Mai là « biên tập viên » của Đài Truyền Hình, Long là 

« cán bộ giảng dạy » ở Đại Học Dược Khoa. 

Nhắc lại một chút lý thuyết cộng sản : trong một xã hội xã hội chủ nghĩa, mọi người sẽ « làm theo khả 

năng, hưởng theo kết quả », trong khi chờ đợi tiến lên xã hội cộng sản, lúc đó sẽ được « làm theo khả 

năng, hưởng theo nhu cầu » (cần gì có nấy !). Nhưng thời kỳ sau 1975 mới chỉ là « thời kỳ quá độ » để 

tiến lên xã hội xã hội chủ nghĩa, nên « hưởng theo kết quả » cũng mới chỉ là một khẩu hiệu. Hơn nữa, 

trong thời kỳ quá độ này, chỉ một phần người dân là công nhân viên, rất nhiều người còn phải sống bên lề 

xã hội. Đó là những điều căn bản Long và Mai được học tập về nếp sống mới. 

Điểm quan trọng nhất khi làm công nhân viên là được ở lại thành phố, không bị đuổi đi vùng kinh tế 

mới. Chính thức là « thuyết phục » chứ không « đuổi », nhưng người dân vẫn nói là « đuổi », nghe nôm 

na hơn và cũng chính xác hơn. 

Thời gian chiến tranh, rất đông dân chúng phải bỏ làng mạc về sống ở thành thị, thường là tạm bợ 

trong những khu thiếu thốn mọi tiện nghi. Nay hòa bình rồi cần tạo điều kiện cho họ trở về quê cũ hoặc 

những vùng kinh tế mới. Khái niệm « vùng kinh tế mới » không có gì là mới mẻ. Năm 1954 khi có đợt 

gần một triệu người di cư từ Bắc vào Nam, chính phủ miền Nam lúc đó đã định cư phần lớn những người 

này trong những khu kinh tế mới. Thời đó thành công vì sự cần cù của đồng bào di cư, vì tổ chức quy củ 

của chính phủ, vì có viện trợ dồi dào của Mỹ. Và những vùng trước kia hoang dã đã trở nên trù phú. 

Năm 1976 cũng phát động chiến dịch đi vùng kinh tế mới, không chỉ nhắm vào người dân tị nạn chiến 

tranh sống tạm bợ, mà là cơ hội để đuổi ra khỏi thành phố những thành phần bị xem là ăn bám xã hội như 

thương gia, cựu quân nhân, công chức nay thất nghiệp, trong đó có gia đình những người bị đi học tập cải 

tạo
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. Tổ chức hấp tấp, làm cho có, cốt để báo cáo đã « vượt chỉ tiêu », cuối cùng nhiều nơi không thể sống 

được, và rất nhiều người bị đưa lên những vùng này chẳng bao lâu lại đành trốn về thành phố sống vất 

vưởng, có khi trên vỉa hè ngay trước nhà cũ của mình nay đã bị tịch thu. 

So với những thảm cảnh đó, phải nói là Long và Mai quá may mắn ! 

Long được hưởng 60 đồng lương hàng tháng. Mai đã tốt nghiệp đại học và theo chức vụ và công việc 

của nàng (thực hiện những phim tài liệu cho truyền hình) đáng lẽ cũng được 60 đồng, nhưng thực tế chỉ 

được 20 đồng. Họ giải thích là trước kia Mai là xướng ngôn viên, đáng lẽ bị đuổi việc, nay được « lưu 

dụng
3
 » là tốt lắm rồi ! 

Thời buổi đó, quả thật được nằm trong « biên chế nhà nước » – đại khái tương đương với công chức 

chính ngạch thời trước – là một lợi điểm lớn, xem như « ưu đãi » vì cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Có lương 

hàng tháng cũng quan trọng nhưng không phải là quan trọng nhất, đồng lương của cả hai vợ chồng gộp lại 

chỉ đủ ăn một tuần, giỏi lắm 10 ngày là cùng, còn lại phải xoay xở. Quan trọng hơn nhiều là không phải 

chịu sự « quản lý của địa phương », mà được hưởng sự « quản lý của cơ quan ». Trong chế độ mới này, ai 

cũng phải « được quản lý ». Một cán bộ lãnh đạo cao cấp đã từng tuyên bố một câu xanh rờn « mọi công 

dân đều cần được quản lý, quản lý tại nơi cư trú, quản lý tại nơi làm việc, và quản lý trên đường từ nơi cư 

trú đến nơi làm việc ». 

Một thí dụ điển hình so sánh hai cách quản lý do cơ quan hay do địa phương : có lần Mai và Long cần 

lên Đà Lạt thăm ông cụ của Mai vẫn sống một mình giữ căn nhà trên đó, giấy phép đi đường được cơ 

quan cấp. Dĩ nhiên cũng phải làm đơn xin phòng tổ chức của cơ quan, kèm theo giấy giới thiệu của xếp 

(chủ nhiệm bộ môn), nhưng dầu sao trong cùng cơ quan cũng quen biết nhau cả, chạy qua chạy lại từ 

phòng này qua phòng kia cũng không xa lắm. Nếu là « địa phương quản lý » thì phải lên công an phường 

làm thủ tục, chầu chực nộp đơn, rồi về chờ mấy ngày cho « trên » xét đơn, rồi công an khu vực đến nhà 

thăm hỏi tại sao cần đi Đà Lạt, đi thăm ông cụ có chuyện gì quan trọng không, v.v. và v.v. Đó là thủ tục 
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bình thường, chưa kể đến đôi khi phải qua thủ tục « đầu tiên » nếu muốn cho mọi chuyện được giải quyết 

nhanh chóng (“đầu tiên” nói lái là “tiền đâu?”, ám chỉ chuyện hối lộ). 

Rõ ràng là được « cơ quan quản lý » là một lợi điểm về phương diện giấy tờ thủ tục, nhưng còn đồng 

lương thì không thể đủ sống được. Tại sao một nhà nước mang danh « xã hội chủ nghĩa » lại trả lương 

quá ít như thế ? Tại vì cái gì cũng chỉ có trên lý thuyết. Theo lý thuyết thì phương tiện sản xuất nằm trong 

tay « nhân dân làm chủ » nhưng do « nhà nước quản lý » và được « đảng lãnh đạo ». Đảng lãnh đạo đề ra 

kế hoạch 5 năm phải sản xuất ra bao nhiêu gạo, bao nhiêu xe đạp, bao nhiêu giầy dép, v.v. Các sản phẩm 

đó được bán ra cho nhân dân với giá do nhà nước quy định. Những cán bộ công nhân viên như Long và 

Mai với số lương 60 đồng một người trên lý thuyết sẽ đủ sống một tháng nếu được mua tất cả những thứ 

cần dùng theo giá của nhà nước bán ra. Nhưng thực tế khác xa với lý thuyết. Hàng bán ra quá ít (đường, 

sữa…) hoặc không có (nước mắm, thức ăn tươi…), hơn nữa phẩm chất lại quá tồi, đôi khi lại bán những 

thứ không thiết thực (đá lửa, giấy cuốn thuốc lá…). Nên phải mua hàng chợ đen. Gọi là « chợ đen » là 

theo thói quen, phải gọi theo các nước Tây phương là « chợ song song » (marché parallèle) thì đúng hơn. 

Vì chợ đen nhưng công khai bày bán, sao gọi là « đen » được nữa ? 

Nhắc lại lương tháng của Long và Mai chỉ đủ ăn một tuần hay 10 ngày, còn đâu phải xoay xở. Nhưng 

xoay xở cách nào ? Có những người xoay xở rất giỏi trong nghề buôn bán chợ đen, họ chẳng cần gì phải 

làm công nhân viên. Có những công nhân viên cũng biết xoay xở kiếm thêm tiền bằng lao động của mình, 

như Long có chị bạn đồng nghiệp cũng là dược sĩ buổi tối nấu chè đem bán ở đầu hẻm. Nhiều dược sĩ 

phải buôn bán chợ đen thuốc tây. Một số may mắn hơn có thân nhân ở nước ngoài gửi quà về, gọn nhất là 

một gói thuốc tây, về đến nơi có người đến tận nhà mua lại với giá cao, vì thuốc ở ngoại quốc gửi về bảo 

đảm là thuốc thật, còn thuốc trong nước sản xuất thì không biết cái nào giả cái nào thật. 

Vấn đề của hai vợ chồng Long và Mai là không biết buôn bán, cũng không có thân nhân ở nước ngoài 

giúp đỡ, chỉ còn một cách rất thịnh hành hồi đó là « chà đồ nhôm », tiếng nói lái của « chôm đồ nhà ». 

« Chôm » là tiếng lóng để chỉ hành động ăn cắp, nhưng đã là « đồ nhà » do chính mình lấy sao gọi là 

« chôm » được ? Tại vì lấy bán đi rồi tiền cũng ăn hết nên nhà càng ngày càng trống bớt đi, giống như bị 

trộm vậy ! 

Trên « thị trường song song » này, cái gì cũng bán được. Đồ lặt vặt thì bán cho mấy bà « ve chai ». 

Trước kia cũng có người gánh hai cái thúng đi mua ve chai, nhưng sau 75 số người này tăng mạnh, và 

ngoài chai, lon, giấy… còn mua những thứ lỉnh kỉnh khác, đặc biệt là bao ni-lông. Bao ni-lông không vứt 

đi nữa, trở thành quý giá vì nguồn sản xuất không còn nhiều nữa. Đi chợ mua đồ lúc đó đựng trong những 

bao ni-lông màu rất đậm, không biết phải gọi là màu gì, có lẽ « màu bẩn » là chính xác nhất ! Giấy in sách 

cũng cùng một màu như vậy, soi lên còn thấy cả cọng rơm sợi cỏ. Phải nói nước Việt Nam thời đó đi tiên 

phong trên thế giới trong công cuộc giải quyết đồ phế thải, không có gì phải vứt đi cả. 

Công nhân viên cũng được mua « nhu yếu phẩm » – cũng như quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thời 

trước được mua đồ « quân tiếp vụ ». Mỗi tháng được một ký đường (về sau xuống còn nửa ký), mấy gói 

mì ăn liền, mấy bao thuốc lá… và chắc chắn phải có một món không thể thiếu là vài chục gam mì chính 

(trong Nam gọi là bột ngọt). Mỗi năm được mua vài thứ khác, điển hình là vải (mỗi người một vài thước 

gì đó, tùy năm). 

Đối với Long và Mai, nhu yếu phẩm được bán ngay tại cơ quan. Mỗi tháng có một ngày bỗng rộ lên 

một bầu không khí vui tươi, mọi người hớn hở ra mặt, đó là ngày bán nhu yếu phẩm. Mọi người ơi ới rủ 

nhau đến « căng-tin
4
 » là nơi phân phối bán hàng theo giá nhà nước (rất rẻ so với giá thị trường), lăng 

xăng phê bình phẩm chất món này xấu hơn tháng trước, món này cùng tên nhưng khác trước… nói tóm 

lại, không khí của một ngày hội ! 

Chiều về, hai vợ chồng đèo nhau chạy thẳng ra lề đường ngay chợ Đa Kao gần nhà bán mấy bao thuốc 

lá và vài món khác không dùng đến, giá cả gấp 5 gấp 10 lần giá mua của nhà nước. Phải mà có mấy 

« cạc-tút » (một « cartouche » có 10 bao thuốc lá) thì đỡ khổ biết mấy, nhưng chỉ có hai ba bao thôi ! 

Ngoài những nhu yếu phẩm quy định đó, những người phụ trách « căng tin » còn lo đi lùng tìm ở các 

cơ quan sản xuất (gọi là đi « liên hệ ») có bất cứ thứ gì có thể mua được mang về phân phối cho cán bộ 

công nhân viên, từ con cá, quả trứng, bó rau, đầu tôm (mình tôm đóng hộp đông lạnh xuất khẩu, còn đầu 

tôm bán cho công nhân viên), lâu lâu lại có vỏ ruột (săm lốp) xe đạp và những thứ lỉnh kỉnh tương tự. Cơ 

quan nào có mấy bà liên hệ giỏi thì được hưởng nhiều, những cơ quan khác ráng chịu. Được phân phối 

bất cứ món hàng nào cũng mua, không dùng mang ra vỉa hè bán lại có lời ngay lập tức. 
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Buổi chiều về thấy vị giáo sư đại học ngày xưa com-lê cà-vạt đi xe hơi nay đi xe đạp có cái giỏ gắn 

trước ghi-đông, trong đó có bó rau muống là chuyện thường tình. Cách mạng gọi là « thay da đổi thịt » là 

thế ! 

Nhưng đó là các cách xoay xở vặt, cũng không thể đủ ăn trong tháng được. Hai vợ chồng Long và Mai 

phải bán dần đồ dùng trong nhà, những chiếc áo dài, những bộ bát đĩa đẹp lần lượt ra đi, mà đứt ruột nhất 

là bán chiếc xe Vespa mua từ năm 1967, đến lúc bán đã chẵn 10 năm. Chiếc xe chứng kiến bao kỷ niệm 

vui buồn của hai vợ chồng từ khi mới quen nhau, bao phen chở nhau xông pha mưa gió trên quốc lộ 20 

Sài Gòn Đà Lạt, băng qua đèo Chuối, đèo Bảo Lộc, đèo Prenn, rồi đèo Ngoạn Mục xuống Nha Trang, rồi 

bụi đỏ Ban Mê Thuột trên những đoạn đường đang làm lại chưa kịp trải nhựa… Cho tới lúc phải bán nó 

đi thì đã có hai con, đứa 7 tuổi, đứa 5 tuổi. Cũng được một an ủi nhỏ là xe mua từ 10 năm trước mà bán 

vẫn được giá vì xe Vespa nổi tiếng bền. Sẽ có người thắc mắc trong hoàn cảnh ai cũng túng thiếu như thế 

thì ai mua ? Câu trả lời là không phải « ai cũng túng thiếu » mà « vẫn có người sống ung dung ». Và sau 

này Long khám phá ra là đặc biệt công an rất thích Vespa, không nhớ hồi bán chiếc xe đó có phải một 

người công an mua hay không. 

Long dùng một phần tiền mua lại một chiếc xe « PC » cũ kỹ nhưng còn chạy tốt, đó là một loại xe gắn 

máy hiệu Honda nhưng máy nhỏ 50cc, có thể đạp như xe đạp và không cần sang số, kiểu như xe Mô-bi-

lét (Mobylette) của Pháp thời xưa. Tốn rất ít xăng nên rất quý vào thời điểm đó. Các cây xăng trước kia 

của tư nhân bây giờ đều thuộc nhà nước, nhưng đóng cửa gần hết vì xăng đâu ra mà bán cho dân chúng ! 

Vài cây xăng còn mở cửa chỉ bán theo tiêu chuẩn cho cơ quan, dân thường không thể mua được. 

Nhưng quân đội vẫn có xăng dồi dào, nên người dân vẫn mua được xăng, dĩ nhiên là rất đắt so với 

đồng lương tháng của công nhân viên. Trên các lề đường vắng, thỉnh thoảng lại thấy có cái chai nước đặt 

trên cục gạch vỡ, đó là « bảng hiệu » ám chỉ nơi đây có bán xăng. Nhưng việc mua bán này bị nghiêm 

cấm nên người bán xăng không ngồi ngay đấy mà nấp ở đâu đó, có ai ngưng xe lại có vẻ là khách hàng 

mua xăng chứ không phải công an mặc thường phục đi lùng bắt xăng bán lậu, thì sẽ có một người chạy ra, 

giá cả thỏa thuận xong người đó đi vào chỗ giấu xăng mang ra một chai đổ vào bình xe. Về sau mấy chai 

đựng nước bày bên lề đường cũng bị tịch thu, người bán xăng bèn thay bằng mấy cục gạch vỡ chồng lên 

nhau, tạo ra một « bảng hiệu » kiểu mới ! 

Xăng ở đâu ra ? Vài năm sau, Long quen một đồng nghiệp người Pháp dạy trường Pháp sống trong 

một chung cư của Pháp có cổng và sân khá rộng, một hôm đến chơi thấy có chiếc xe của quân đội đậu 

trong sân, đang hút xăng ra bình của người giúp việc trong chung cư. Long vẫn được nghe chuyện các bộ 

đội lái xe bán xăng kiểu đó, nhưng được nghe không bằng được chứng kiến tận mắt. 

Mỗi lần Long chỉ mua 1 chai xăng 1 lít. Và chiếc PC chỉ dùng vào những dịp thật cần thiết, cả gia đình 

vợ chồng con cái ngồi trên chiếc xe « gia đình » này. Còn hằng ngày phải dùng xe đạp. 

Long tìm mua được một chiếc xe đạp rất cũ của Pháp, loại xe đua bánh 700 (bình thường là 650), cũ 

nhưng có vẻ còn tốt, và rất nhẹ, hồi xưa chàng vẫn nghe nói xe đạp « đuy-ra » (tiếng Pháp là duralumin, 

một hợp kim của nhôm), bây giờ mới thấy tận mắt một chiếc. Hiệu xe là Campagnolo
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, sau này có người 

sành điệu cho chàng biết hiệu này chuyên làm xe đua nổi tiếng. Chàng chế ra một cái yên dài gắn trên 

thanh ngang phía trước, đủ chỗ cho hai đứa con ngồi, mua thêm cái « pọc-ba-ga » có gắn nệm cho vợ 

ngồi, thế là cũng được chiếc « xe đạp gia đình » mỗi ngày chở cả vợ con sáng đi chiều về. Một hôm trên 

đường về buổi chiều mưa tầm tã, Mai ngồi sau mặc áo mưa, còn chàng trùm chiếc « pông-sô » nhà binh 

chàng còn giữ từ thời trong quân đội, phủ lên hai đứa con ngồi phía trước. Bình thường chàng đã cẩn thận 

đi rất chậm rồi, vì xe đạp 4 người đâu dễ lái, hôm đó mưa nên còn đi chậm hơn nữa. Đang đi trên cầu 

Phan Thanh Giản bỗng nhiên cả nhà ngã lăn quay xuống đất, lồm cồm bò dậy lúng túng trong cái pông-sô 

mãi mới hiểu được tại sao mình ngã. Thì ra cái bánh trước bị gãy làm hai ! Xe đạp « cuốc » bánh rất nhẹ 

làm bằng hợp kim nhôm đâu phải dùng để chịu sức nặng của hai người lớn (dù Mai chỉ nặng 34, 35 ký) 

cộng thêm hai con nít ! May quá không ai bị thương trầm trọng, chỉ trầy trụa sơ thôi, nhưng bị một mẻ hú 

vía ! 

Sau tai nạn xe đạp đó Long không dám chở cả nhà trên cái « xe gia đình » nữa mà phải tập cho Mai đi 

làm bằng xe PC, chàng chỉ chở 2 con đi học thôi. Chuyện Mai tự đi làm bằng xe PC cũng là một giai 

thoại ở đài truyền hình, vì khi đến nơi, vào nơi giữ xe ngoài cổng đài, nàng không dựng xe lên được vì 

nặng quá đối với nàng, nên luôn có một chàng « ga-lăng » nào đó dựng lên giùm, rồi lúc đi về, cũng phải 

có một chàng « ga-lăng » nào khác đạp cho máy nổ vì nàng không đủ sức đạp. Về nhà thì không thành 

vấn đề vì đã có Long làm hai việc đó. Mai được bạn bè đồng nghiệp từ miền Bắc vào tặng cho biệt hiệu 

người « nắng không ưa, mưa không chịu, ngại gió, sợ mù sương ! » 
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Trở về chuyện nhu yếu phẩm, có một thứ cần thiết trên tất cả các thứ khác, đó là gạo. Vì nó cần thiết 

như thế nên không phân phối ở cơ quan như nhu yếu phẩm thường, mà phải có sổ gạo mới được mua. Sổ 

gạo được cấp cho các gia đình có « hộ khẩu », tức là được phép chính thức sống ở một nơi nào đó. Sổ gạo 

cũng như sổ hộ khẩu (tương đương với sổ gia đình trước kia) là hai thứ giấy tờ phải giữ gìn rất cẩn thận, 

vì nó quý hơn tất cả mọi thứ giấy tờ khác. 

Gạo được bán mỗi tháng một lần tại địa phương, gọi là « gạo phân phối ». Cán bộ công nhân viên hay 

không cũng đều phải mua tại địa phương. Mỗi tháng tổ trưởng dân phố là người báo tin cho các hộ của 

mình biết ngày giờ đi mua gạo. Địa điểm bán gạo ở phường nơi Long ở cách nhà khoảng nửa cây số, là 

một căn nhà có chủ đã di tản nay dùng làm nơi phân phối. Phải mang bao tải đi từ sớm, đến nơi xếp hàng 

có khi cả giờ, mua xong vác bao gạo lên vai đi về. Dù có giờ dạy chăng nữa, Long cũng phải bỏ. Dạy học 

có thể dạy bù vào lúc khác, còn mua gạo không thể mua bù vào lúc khác được ! 

Nhưng ngay cả gạo phân phối dần dần cũng không đủ để phân phối nữa, vì cha chung không ai khóc, 

ruộng chung không ai làm tới nơi tới chốn, nên năng suất xuống thê thảm. Nhà nước đành phải nhập 

cảng, nhưng không nhập cảng gạo mà nhập cảng lúa mì của một nước xã hội chủ nghĩa  anh em nào đó. 

Lúc đầu lúa mì còn xay ra làm bột mì. Tiêu chuẩn của Long là 15 ký gạo mỗi tháng, nay còn 11 ký, thay 

vào đó là 4 ký bột mì. Bột mì có thể mang đến một nơi chế biến bột mì, đổi bột mì lấy mì sợi. Mì sợi 

mang về luộc ăn thay cơm. Về sau không phân phối bột mì nữa, mà phân phối thẳng hạt mì. Lúc đầu cũng 

11 ký gạo 4 ký hạt mì, sau gạo bớt dần, hạt mì tăng lên, có lúc chỉ còn 4 ký gạo 11 ký hạt mì. Trước năm 

1975, có ai thấy hạt mì đâu, bây giờ người dân gọi hạt mì này là « bo bo », trong khi đó ngày xưa « bo 

bo » là hạt ý dĩ trắng mà ai ăn chè sâm bổ lượng đều biết. Các nước có truyền thống ăn lúa mì đều xay hạt 

mì ra thành bột, từ đó làm ra bánh mì, bánh bao, mì sợi, v.v. nhưng ở Việt Nam hạt mì dùng để độn với 

gạo nấu cơm, hoặc luộc lên ăn thay cơm. Nó vừa dở, vừa khó tiêu, nhiều người ăn vào bị đau bao tử. 

Cũng có tháng bán khoai mì khoai lang thay một phần gạo phân phối, cũng dùng để ăn độn với cơm. 

Trong lịch sử chưa khi nào người dân miền Nam đất đai phì nhiêu, vốn là vựa lúa của Đông Nam Á, phải 

ăn độn khổ sở như thế ! 

Gia đình Long lúc đầu còn ráng ăn gạo phân phối, nhưng chỉ sau vài lần đành chịu thua phải mang ra 

chợ trời bán (cũng như bo bo sau này), và mua gạo chợ đen, dĩ nhiên là đắt hơn nhiều. Gạo phân phối 

không ngon là một chuyện, hơn nữa phải bỏ quá nhiều thì giờ ngồi nhặt sạn nhặt thóc, đối với hai vợ 

chồng cùng đi làm như Long và Mai không có đủ giờ để làm chuyện đó. Sở dĩ như thế vì gạo này là loại 

cung cấp cho nhà nước, nông dân phải nộp cho đủ, hơi đâu mà sàng sẩy kỹ lưỡng. Còn gạo chợ đen là 

loại gạo chuyển lậu từ dưới quê lên Sài Gòn, phải giấu kỹ để khỏi bị công an bắt, bán với giá rất cao, 

đương nhiên phẩm chất khá hơn nhiều. 

Có người hàng xóm mách cho Long và Mai lên xa cảng miền Tây ở mạn Phú Lâm mua gạo rẻ hơn ở 

các chợ gần nhà. Cũng là gạo chợ đen, nhưng chở lậu từ miền Tây (là vựa gạo của miền Nam), mang ra 

bán ngay trước khi vào xa cảng Phú Lâm là trạm kiểm soát đầu tiên trước khi vào thành phố. Người hàng 

xóm đó cũng cho biết phải coi chừng những mánh lới lừa lọc khách hàng ở khu chợ gạo này, đặc biệt gạo 

đong bằng những ống lon trên nguyên tắc là một lít, nhưng có nhiều cách để ăn gian. Long và Mai được 

nghe tả tỉ mỉ một cách ăn gian tinh vi của những đứa nhỏ mười mấy tuổi bán gạo trong khu đó. 

Một ngày chủ nhật đẹp trời, hai vợ chồng quyết định chở nhau vào Phú Lâm, vừa để mua gạo, vừa để 

biết sự tình như thế nào trong cái xa cảng miền Tây nổi tiếng này. Dù mang tiếng sống ở Sài Gòn khá lâu, 

nhưng Long mới chỉ đến Phú Lâm có một vài lần vì khu này nằm ở đầu tỉnh phía tây, trong khi Long 

sống ở đầu tỉnh phía đông, cách nhau hơn 10 cây số. Đến nơi khung cảnh nhộn nhịp khác thường, bến xe 

đò miền Tây vẫn tấp nập dù vào thời điểm đó tất cả đã phải vào quốc doanh. Cách bến xe một con đường, 

có một bãi trống, đó chính là chợ bán gạo và nhiều thứ khác mang từ miền Tây lên. Ngay sau chợ là đất 

ruộng bao la hai bên quốc lộ 4 về miền Tây
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. Gọi là « chợ đen » nhưng buôn bán công khai, ngay bên kia 

đường là xa cảng có nhiều công an làm việc. 

Mai đi một vòng khảo giá, cuối cùng thuận mua của một thằng bé khoảng 14, 15 tuổi, đi cùng với một 

đám đông trẻ con, có đứa chỉ 7, 8 tuổi. Nó thuộc loại « bán gạo di động » nên giá có nới hơn mấy người 

bán có chỗ cố định hẳn hoi. Trên vai vác một bao gạo vơi, nó nói đi ra ngoài bìa khu đông đúc cho được 

rộng rãi hơn. Nó đặt bao gạo bằng cói xuống đất, cuốn miệng bao ra ngoài cho thấy hạt gạo trắng tinh 

trong bao, cùng với một cái lon lớn một lít bằng kim loại. Mai cũng ngồi xuống đặt cái bao vải của mình 

mở ra trước bao cói để thằng bé đong gạo từ bao này qua bao kia. 

Long đứng quan sát. Chàng đã được người hàng xóm mô tả chi tiết cách lừa đảo ở cái chợ này nên 

chàng vững tin không sợ bị lừa, và cũng tò mò muốn xem mấy đứa trẻ này có thật thà hay không.  
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Việc đầu tiên là thằng bé đưa chàng khám xét cái lon đong gạo có bình  thường không. Có khi cái đáy 

có thể chạy lên chạy xuống làm giảm lượng gạo được đong. Nhưng không, cái lon này rất « thật thà ». 

Thằng bé bắt đầu đong gạo, nó úp cái lon xuống bao gạo múc lên một lon vung, lấy một thanh tre gạt cho 

mặt gạo bằng phẳng rồi đổ gạo vào bao của Mai. Đổ xong nó đem cái lon về bao của nó đong lon thứ hai, 

cái lon lúc nào cũng úp xuống. Sau khi đổ lon thứ hai vào bao của Mai, nó cần xốc lại cái bao của nó cho 

dễ đong tiếp, muốn vậy nó phải kẹp cái lon vào nách để có hai tay rảnh nắm lấy thành bao gạo xốc lên. 

Sau đó nó lại lấy cái lon kẹp trong nách úp xuống đong tiếp lon thứ ba. Mai đã nói với nó là mua 20 lít. 

Nhưng xui cho thằng bé hôm đó, vì Long đã được biết trước « trò ảo thuật » của nó rồi. Trong khi 

thằng bé ngồi đong gạo như thế thì các bạn của nó cả chục đứa đứng vây quanh phía sau. Khi nó kẹp cái 

lon vào nách để xốc bao gạo, Long liếc nhìn thấy tất cả diễn ra đúng như người hàng xóm mô tả nên khi 

nó úp cái lon xuống để đong lon thứ ba, chàng chụp lên tay cầm lon của nó và nói « Khám lon ! ». Nhanh 

như cắt, một đứa bé khoảng 8 tuổi đứng sau thằng bé bán gạo nhào tới bao gạo và giật cái lon chạy biến 

vào đồng ruộng phía trong. Khi giật cái lon như vậy, nó vô tình làm rơi ra một miếng « mút » tròn đường 

kính bằng cái lon, dầy cỡ một phần ba chiều cao của lon. Mánh lới là khi thằng bé bán gạo kẹp cái lon 

vào nách, nó quay miệng lon về phía sau, thằng nhỏ đứng sẵn ở đó, lẫn trong đám đông con nít, tay cầm 

miếng « mút » nhét vào, như vậy là mỗi lít sẽ chỉ còn hai phần ba lít thôi. Nếu Long không phát hiện, khi 

đến lít thứ 18, 19 gì đó, thằng bé bán gạo lại kẹp lon vào nách để xốc bao gạo, thằng nhỏ sẽ nhẹ nhàng rút 

miếng mút ra, thế là khi đong xong 20 lít gạo, cái lon được để ngửa lên mọi người thấy là vẫn bình 

thường ! 

Khi thằng nhỏ cướp cái lon chạy vào trong ruộng, thằng bé bán gạo còn nói một câu theo bài bản hẳn 

hoi : « Thằng nhỏ này kỳ quá, sao tự nhiên nó lại giựt mất lon làm sao bán tiếp được ? ». 

Long chỉ thấy thương hại cho cả một thế hệ, mới chừng đó tuổi đã học cách lừa đảo người khác, xem 

như là một điều tự nhiên để sống còn trong cái xã hội đảo điên này. Đã có thói quen lừa đảo, còn nhỏ lừa 

đảo chuyện nhỏ, lớn lên sẽ lừa đảo chuyện gì lớn hơn ? 
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1
 Người dân miền Bắc sống trong chế độ bao cấp từ 1954 đến 1975 nên có nhiều kinh nghiệm để sống còn trong cái xã hội 

bất thường đó. Chế độ này làm cả nước bị kiệt quệ và đến năm 1986, Đảng phải chủ trương « đổi mới », và dần dần chế độ bao 

cấp bị xóa bỏ để nhường chỗ cho nền « kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ». 

 
2
 Trích wikipedia : 

Sau năm 1975 ngoài lý do kinh tế, việc di dân ra vùng kinh tế mới còn có chủ ý chính trị để giảm số người thuộc chính 

quyền Việt Nam Cộng Hòa tập trung ở những đô thị, nhất là vùng Sài Gòn để dễ kiểm soát phần tử chống đối. Trong 5 năm 

1975-80 Thành phố Hồ Chí Minh đã đưa về nông thôn 832.000 người. Phương pháp cưỡng bức dân thành thị đi kinh tế mới 

gồm thu hồi hộ khẩu, rút thẻ mua gạo và các nhu yếu phẩm, và cấm trẻ em nhập học khiến đối tượng phải di chuyển ra vùng 

nông thôn. 

Theo Lê Duẩn, phát biểu tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội chung cả nước, ngày 25 tháng 6 năm 1976: 

“…Ở miền Nam, những người trước đây nhờ chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ mà có một mức sống vật chất vượt xa 

khả năng của nền kinh tế trong nước và kết quả lao động của bản thân họ, nên hiểu rằng đó là một cuộc sống phồn vinh giả tạo,  

đổi bằng đau khổ, chết chóc của hàng triệu đồng bào, bằng sự triệt phá biết bao xóm làng, thị trấn, bằng sự sa đọa của biết bao 

thanh niên, bằng sự chà đạp nhân phẩm của biết bao phụ nữ ở các vùng tạm bị chiếm, và bằng nhục mất nước. Họ nên hiểu 

rằng lối sống chạy theo những nhu cầu giả tạo theo kiểu "xã hội tiêu thụ", đua đòi theo những thị hiếu tầm thường, hoàn toàn 

trái với cuộc sống hạnh phúc văn minh chân chính. Những đồng bào ấy ngày nay có thể và cần trở lại với thực tế, trở về với 

cuộc sống của dân tộc, sống bằng kết quả lao động của mình. Đó là con đường để tiến tới một cuộc đời tươi vui, đẹp đẽ, có ý 

nghĩa, có phẩm giá, có hạnh phúc thật sự và lâu bền cho chính mình và con cháu mình.” 

 
3
 Có nơi thay vì nói « lưu dụng » là « giữ lại và dùng để làm việc » lại nói là « lưu dung », và giải thích là « giữ lại và dung 

thứ », nhưng đó không phải là từ ngữ chính thức trên giấy tờ, mà chỉ tùy cơ quan, tùy cá nhân từ miền Bắc vào dùng mà thôi, 

đặc biệt là trong đài truyền hình nơi Mai làm việc. Từ Điển Tiếng Việt của Viện Ngôn Ngữ Học xuất bản năm 2003 giải thích 

« lưu dung » đồng nghĩa với lưu dụng nhưng là khẩu ngữ, còn « lưu dụng » là « nhân viên của chính quyền cũ được giữ lại để 

làm việc tiếp ». Cả hai cụm từ này đều đã được dùng ở miền Bắc từ năm 1954, lúc đó cũng có nhân viên của chính quyền cũ 

được lưu dụng. 

 
4
 “Căng-tin” trong tiếng Pháp là “cantine” có nghĩa là nhà ăn tập thể, nhưng ở Việt Nam sau 1975, căng-tin là tiếng dùng để 

chỉ nơi bán đồ ăn và đồ dùng trong một cơ quan. Những người trách nhiệm căng-tin, ngoài việc phân phối hàng nhu yếu phẩm 

quy định hàng tháng, còn có nhiệm vụ giao dịch với những cơ quan sản xuất để mua hàng về bán lại cho công nhân viên theo 

giá nhà nước. 

 
5
 Campagnolo là tên của một tay đua xe đạp người Ý, về sau mở hãng chế tạo xe đạp từ năm 1933, dần dần phát triển qua 

Pháp từ thập niên 1950. Hiện nay hãng Campagnolo vẫn nổi tiếng chế tạo phụ tùng cho xe đạp đua chuyên nghiệp rất đắt tiền, 

và qua cả các lãnh vực xe hơi đua (Formule 1). 

 
6
 Hiện nay quốc lộ 1a đi từ biên giới Việt Trung (trong tỉnh Lạng Sơn) vào đến Cà Mau, qua các thành phố lớn suốt dọc đất 

nước. Thời trước 1975, quốc lộ 1 cũng đi từ biên giới Việt Trung vào Nam, nhưng đến Sài Gòn thì đổi hướng đi Tây Ninh qua 

Nam Vang bên Campuchia. Đoạn quốc lộ 1a hiện nay từ Sài Gòn xuống miền Tây, thời đó có tên là quốc lộ 4 nối Sài Gòn với 

các tỉnh miền Tây, quan trọng nhất là Cần Thơ. 

 


