
CHIẾN DỊCH KIÊN TRÌ GỌI TA VỀ 
 
    Theo Tư Lịnh Chiến Dịch Võ Biên Thùy, thì Lịnh Hành Quân bắt đầu vào ngày 3-7, kéo dài cho 
đến 7-7, là " tan hàng, cố gắng". Không biết có phải các Huynh trưởng quá nôn nao hay sao! mà 
phần lớn kéo về Longview sớm hơn dự định. 
    Sớm nhất là gia đình Trương Việt Đông 224, gồm vợ chồng và hai đứa con, một trai và một 
gái, đã đến Longview vào trưa ngày 1-7, lúc đó Châu Neo đang ngồi mân mê tay đầm Mỹ, thì 
được phone của Đông báo là đã tiến chiếm được "mục tiêu", tưởng đâu bạn nói giởn, ai dè là thật.. 
Gia đình Đông đã lái chiếc Nissan Pathfinder chạy ròng rã 18 tiếng, vượt qua một đoạn đường dài 
1150 miles, tương đương với 1800 cây số. Khởi đầu từ thành phố cực Nam Cali là San Diego, bắt 
vào Freeway 5, là con đường chạy suốt bờ tây Thái Bình Dương của nước Mỹ, từ biên giới Mễ ở 
phía nam cho tới biên giới Canada ở phía bắc. Rồi xe của Đông vào freeway chạy về hướng bắc, 
băng qua khu Little Saigon thuộc Quận Cam (Orange County), tới Los Angeles, chạy thêm 5 tiếng 
nữa để đến San Jose, được mệnh danh là Thủ phủ Chánh trị của Cộng đồng Người Việt ( người 
Việt tại đây có khoảng 126 ngàn, đứng thứ nhì sau Quận Cam, khoảng 183 ngàn). Từ San Jose, 
Đông chạy thêm một mạch khoảng 10 tiếng để đến Longview (TB Washington), sau khi đi suốt 
chiều dài của TB Oregon. Longview là một thành phố nhỏ, có khoảng 35 ngàn dân, hình như toàn 
là Mỹ trắng, vị thế Longview chỉ là một mũi kim trên bản đồ nước Mỹ. Các bạn có thấy hành trình 
đi họp bạn của Huynh trưởng Đông thật dể nễ chưa! hiếm có ai làm được như vậy. 
     Đến Longview vào ngày 2-7 có vợ chồng Phạm văn Hùng 241, vợ chồng Nguyễn Xuân Dũng 
224, Lê Trúc Lâm tự Lâm Cò 212, Phạm Tài Khiêm 224, Phạm văn Nhất 222, La văn Tánh 243, 
Nguyễn Tài Đức 224, và vợ chồng Vũ văn Cường 212. 
    Đến ngày 3-7, có vợ chồng Trương quang Hiếu 223, vợ chồng Dương Huy Long 241, cùng đi 
chung một chuyến bay từ Orlando- Florida. Đến muộn nhất là cha con Ngô Đình Châu 221, đi từ 
Jacksonville- Florida, bay lên phi trường Atlanta để đổi chuyến bay. Phi trường Atlanta là một phi 
trường khổng lồ, người đi lại nhộn nhịp như đi Hội chợ, di chuyển từ Termianal này tới Terminal 
khác bằng xe điện đông kín người, mức độ nhộn nhịp của phi trường đứng hàng thứ nhì trên thế 
giới chỉ đứng sau phi trường Heathrow của London. Từ Atlanta, Châu bay thẳng tới phi trường 
Portland- Oregan khoảng 4 tiếng rưởi. Từ phi trường Atlanta ồn ào náo nhiệt,bước xuống Portland 
sao thấy người đi lại thưa thớt và thong dong. 
   Ra khỏi phi trường, Châu Neo đến thẳng hảng cho mướn xe, để lấy một chiếc Mazda đời mới, 
rồi thẳng đường tới Longview khoảng 45 phút. Chốc chốc Thùy râu lại gọi:" Mày đi tới đâu rồi hả 
cái thằng quỉ kia?"  Dạ dạ Huynh trưởng, em đang đi ngang một cây cầu, giữa cầu có một tấm 
bãng ghi là border của hai Tiểu bang. Giỏi, giỏi, thẳng tiến đi nha mậy! 
    Tới Longview, hai cha con rề rà ghé chợ mua nước uống và trái cây, xong đi đến motel làm 
check in nhận phòng. Phone lại reo inh ỏi:" Mày đi tới đâu rồi thằng kia..." Mẹ kiếp, làm tớ lính 
quính như gà mắc đẻ. Ở cái miệt Tây Bắc nước Mỹ này, đường sá ngoằn ngoèo nên kiếm nhà 
không phải dể, cũng may con gái lái xe có GPS hướng dẫn, nhưng đến điểm cuối cùng thì máy 
cũng hết biết, lúc đó nhìn thấy một tấm bảng nhỏ ghi độc có một chử là VO, nên biết ngay là phải 
quẹo vào một con hẻm nhỏ, chạy loằn ngoằn một đoạn ngắn, thấy có một cái nhà xe đậu lố nhố, 
nhìn lên bảng số 3239, biết ngay là mục tiêu đã đến. Ngôi nhà Thùy, to lớn bề thế, hình như xây 
cất theo kiểu cổ, nên phù hợp với khung cảnh u tịch chung quanh, ngôi nhà nằm một mình ẩn dưới 
hàng cây cổ thụ, nên dáng vẽ vừa trầm mặt vừa nên thơ. 
   Bước ra khỏi xe đã nghe tiếng ồm ồm của Đông:"  Vào hàng phắt..." ( cái thằng thiệt biết điều, 
hehe!)  Trương Việt Đông tướng cao lớn vạm vở, đẹp trai thuộc loại râu hùm hàm én, nên trông 
rất "ngầu", giống y như Đại hiệp Kiều Phong trong Lục mạch thần kiếm. Cùng bước ra có Dũng 



con, dáng nhỏ nhắn tròn trịa, nhìn chăm chú Châu Neo một hồi rồi la lớn:" A!, tao nhận ra mày rồi 
Châu ạ!" mẹ kiếp, chia tay nhau mãi tới 41 năm sau mới gặp lại. Người kế là Tư Lịnh Longview, 
Thùy để hàm ria mép oai vệ, râu tóc đều bac trắng, Thùy có ánh mắt lạnh lùng đầy uy vũ, ánh mắt 
này ngày xưa hét đàn em thì dể khiến đàn em đái trong quần. Nhưng khi Thùy lên tiếng, thì người 
nghe cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì những điều Thùy nói toàn là chuyện dí dõm cà rởn. Hảy nghe 
màn "huấn nhục" Tân Khóa sinh Châu Neo của Ht Thùy:" Ê! thằng kia, tao kiu mày đến nhà tao ở, 
sao mày lại đi mướn motel hử?"  " Dạ! dạ Huynh trưởng, em ngủ nghê khó khăn, nên phải mướn 
motel yên tịnh mới ngủ được!"  "Vậy ai chở mày đi đi về về motel hả thằng kia?" Tân khóa sinh 
bèn đổ bựa:" Mẹ kiếp! tao cóc biết, nếu không có ai thì tao kiu thằng chủ nhà cõng tao đi!"  " 
Hehe! giỏi! giỏi! thằng này được lắm". 
   Vào bên trong nhà Thùy, trang trí nội thất sang trọng theo kiểu Mỹ, không biết có nhờ người 
decorate hay không, nếu không thì chủ nhà quả là một tay sành điệu có khiếu thẩm mỹ rất cao. Bên 
hông nhà có một mảnh patio trồng hoa rất đẹp, có một cái bàn vuông, các hảo hán 472 đang quây 
quần, có Lâm cò, Tánh, Hùng, Khiêm, Đức, Nhất, Long, Hiếu, tất cả đã từng đụng nhau trên 
mạng, nay lần đầu tiên tay bắt mặt mừng. Lâm Nô tài sốt sắng làm hai tô bún thịt nướng đãi hai 
cha con Châu Neo, trong khi cả đám đứng vây quanh "nghía" Châu Neo như xem Khỉ ở Sở Thú. 
   Garage của nhà Thùy rộng bát ngát, đặc biệt thiết kế có sink, bếp lò, tủ lạnh... y như một kitchen 
hoàn chỉnh, chủ nhà xếp hai dãy bàn dài ( giống như nhà bàn " bốn thằng một mâm" ). Không thấy 
các chị đâu cả, một lát mới thấy các chị đi shopping về, hình như lúc đó có vợ chồng Vũ văn 
Cường vừa đi chơi ở Seatle về. Khi hiện diện đầy đủ, Tư Lịnh Longview xin mở một cuộc họp " 
gia đình 472", mới nói được vài câu, Thùy đã chảy nước mắt vì quá cảm động. Đại khái Thùy nói 
rất vui mừng được đứng ra tổ chức ngày Họp mặt, lúc đầu khi gửi thông báo kêu gọi, chẳng thấy 
ai lên tiếng, hai vợ chồng lo lắm, sợ anh em ngại đến một nơi xa xôi này, rồi cuối cùng vượt bao 
trở ngại anh em đã kéo về đây, cả hai vợ chồng giờ đây cảm thấy thật vui mừng. Nghe Thùy nói, 
thấy tội nghiệp cho bạn mình. Đến phiên Nguyễn Xuân Dũng tự Dũng con, chỉ nói được vài câu 
thì Dũng đã khóc òa, nước mắt chảy ra ràn rụa:" Tao nghĩ không bao giờ gặp lại tụi mày, mà bây 
giờ được gặp, tao mừng vô kể... thôi! thôi! tao không nói nữa, già mà khóc lóc trông kỳ lắm..." 
Nghe lời Dũng tâm sự mà trong lòng Châu Neo thương bạn đứt ruột, Dũng con cùng về Trung 
đoàn 14- Sư đoàn 9 với Châu, sau khi phân bổ ra các đơn vị, hai thằng đi biền biệt, mãi đến 41 
năm sau mới gặp lại, nghĩ đến thấy mà kinh. 
   Không khí buổi họp bỗng dưng trầm xuống, tôi nhìn quanh những khuôn mặt bạn bè, phần lớn 
đã bước vào tuổi già, hình như cả đám đa số đều sinh 1952 nên đã 62 tuổi, và hầu như người nào 
cũng mang bịnh trong người, "sinh lảo bịnh tử" không chừa một ai. Những 472 hiện diện trong 
ngày hôm đã có thời là những sĩ quan trẻ nhất của Quân Đội Miền Nam, đã nghe theo tiếng gọi 
"...này công dân ơi" để đứng lên đáp lời sông núi. Lúc đó họ là những sinh viên của các trường Đại 
học và họ đã giả biệt mái trường để gia nhập Quân đội. Sau một thời gian thụ huấn ở Trường Bộ 
Binh Thủ Đức tất cả đã đi đến khắp miền đất nước. Lúc đó tuổi đời của họ chỉ mới 21 tuổi, họ 
tham dự chiến tranh Nam Bắc với một tấm lòng hiền lành chơn chất, không hận thù. Họ còn mang 
theo lời dặn của Tiền nhân "...Lấy chí nhân thay cường bạo. Đem đạo nghĩa thắng hung tàn..." Lúc 
đó họ chớ hề biết rằng, đây là một trong những tử huyệt của Miền Nam. Trong thời chiến, đạo 
nghĩa không tài nào thắng hung tàn, chiến tranh thì phải có những con người " vô độc bất anh 
hùng". Lưu Bị thì không tài nào thắng được Tào Tháo gian hùng. Đau đớn thay, họ đã nhận ra điều 
này khi tất cả bị lùa vào Trại Tù Cải tạo, thì lúc đó đã muộn rồi. Khổ một nỗi, nếu có phép lạ cho 
các 472 này làm lại từ đầu, thì họ vẫn hành xử y như cũ, vì sao vậy? đơn giản thôi, bởi vì họ là 
người Miền Nam. 



   Rồi cái ngày 30/4/1975 oan nghiệt kéo đến, một hành trình mạt lộ khác bắt đầu, ngoại trừ một số 
ít vượt thoát được, còn lại tất cả bị lùa vào Trại Tù. Ở nơi đó họ phát hiện ra một điều ghê gớm, là 
chưa có nỗi nhục lớn lao nào bằng nỗi nhục của người lính bại trận, cũng như không có một nỗi 
hờn ai oán nào bằng nỗi hờn mất nước. Đến nay 39 năm đã trôi qua, bao nhiêu nước đã chảy qua 
cầu, nhưng nỗi đau vẫn còn nguyên như ngày mới khởi đầu. 
   Khi được thả ra khỏi Trại Tù, họ ngơ ngác như kẻ mất hồn, đầu cúi gầm xuống, nuốt nỗi nhục 
vào lòng, để đạp xích lô, làm bồi bàn, bán thuốc lá, phu khuân vác, bán chợ trời, bổ củi thuê, sửa 
xe đạp... những đồng tiền kiếm sống của họ thấm đẫm mồ hôi và nước mắt. 
   Rồi tiếp theo, là vượt biên sống chết vào cái thời "cái cột đèn mà biết đi nó cũng đi mất", rồi 
Trại Tị nạn, rồi hành trình HO, cuối cùng là bơ vơ nơi đất khách quê người. Tất cả 472 đã đồng 
hành cùng đất nước, trãi qua những năm tháng điêu linh thống khổ nhất trong dòng chảy Lịch sử 
Dân tộc. Tất cả những tai họa khủng khiếp đó, đã biến đổi họ không còn như xưa nữa, tất cả đều 
đã đổi khác, duy chỉ có một điều không đổi, đó là "tấm lòng 472" vẫn còn nguyên vẹn tinh khôi 
như ngày nào, những dòng nước mắt chảy òa ra kia, đã chứng thực cho điều đó. 
   Chiến dịch Longview, thật sự kéo dài cho đến 6 ngày, từ ngày 2-7 cho đến 7-7, chủ nhà Tuyết 
Anh- Thùy, phải lo ăn uống, nghĩ ngơi, tham quan du ngoạn... sẽ phát sinh ra tổn phí rất lớn, cho 
nên Châu Neo có đề nghị xin chia sẻ với chủ nhà cho hợp đạo lý. Tuyết Anh đã khéo léo từ chối, 
bà chủ nhà có dáng người phúc hậu, tuy nói giọng Bắc chỉ còn phảng phất, nhưng vẫn giử được y 
nguyên bản sắc Bắc kỳ là nhẹ nhàng, thanh lịch, và hết sức tận tình với bạn bè. Trong mấy ngày 
các 472 tụ họp vui chơi tại đó, Tuyết Anh đã khéo léo phối hợp, tổ chức với các chị khác lo bếp 
núc, nào ăn sáng, ăn trưa, ăn tối, rồi lại còn làm đồ nhậu lai rai cho các ông nữa chứ. Cổ máy xe 
tăng cũng còn mệt đứt hơi, huống chi các bà. Vậy mà Tuyết Anh đã nói một câu để đời:" Chỉ cần 
anh Thùy được vui, thì dù mệt cách mấy tôi cũng chịu được!" A ha! tôi thấy hình như chỉ có các 
bà vợ xứ Bắc, mới có tài nói lên những câu "tình tứ phu thê" mát lòng mát dạ như thế này, hehe! 
phải không Thùy ơi? 
    Trong một buổi tối Thùy chở Châu Neo về khách sạn, bạn đã tâm tình:" Anh em mình là máu 
mủ, không nói làm gì, các bà vợ thấy thế cũng đối xử với nhau như tình chị em, cũng phân chia 
lớn nhỏ theo tuổi tác, thật cảm động..." Lúc đó chợt có một ý tưởng lóe ra trong đầu. Đó là tất cả 
472 nào không có mặt tại Longview trong lần Họp mặt này, là một thiệt thòi lớn lao không gì bù 
đắp nổi. Bởi vì lần Họp mặt là lần đầu tiên sau 41 năm giả biệt, cho nên nó đã tạo ra một điều kỳ 
thú mà những lần sau không thể có được như thế, và trong một đời người dài dằng dặc, không có 
nhiều cơ hội như thế này lắm đâu. Chúng ta có thể gặp nhau qua phone, qua email... tất cả những 
điều đó chỉ là nhạt nhẽo khi so sánh với việc gặp mặt thật sự ở ngoài đới. Để từ đó có dịp cụng 
một chai bia với nhau, để có dịp chuyện trò tâm tình với nhau, chuyện xưa chuyện mới, rồi cùng 
sát cánh chụp hình với nhau, kề vai bá cổ đi chơi chung với nhau... từ những điều ấy mới nảy sinh 
một mối tình thân thật đặc sắc. Thùy kề chuyện, đêm đến cả bọn kéo hết xuống basement (tầng 
hầm), để hát karaoke, binh xập xám, nhẩy đầm... cho tới lúc mỏi mê, thì các bà kéo hết lên phòng 
ngủ, còn basement thì dành cho các ông lăn quay ra ngủ. Đêm khuy Thùy tỉnh giấc, thấy mỗi thằng 
nằm ngủ một kiểu, mỗi thằng nằm ngáy một kiểu, một hình ảnh thân thương vô cùng cảm động. 
Làm sao tái lập được cảnh tượng này đây hả các huynh ? 
   Hôm sau cả bọn kéo nhau đi thăm Đền Đức Mẹ Sầu Bi ở Oregan. Đặc điểm của Oregan cũng 
như Washington là cây cối xanh mướt, phần lớn trùng điệp là loại thông có nhiều tầng màu xanh 
xẩm, thân cây rất cao lớn và hùng vĩ. Đền thờ Đức Mẹ cũng có thông bao quanh ngập tràn, khí hâu 
mát mẻ vào mùa Hè nên thật dể chịu. Nơi này có hai tầng, tầng dưới là nơi thờ phượng, tầng trên 
là khung cảnh thiên nhiên, kết hợp với bàn tay xây dựng của con người, đã tạo nên một khung 



cảnh thật cẩm tú. Phong cảnh ở vùng Tây Bắc nước Mỹ có một sắc thái đặc thù, là mang tính thiên 
nhiên trầm mặc. 
    Kế đó, cả đám lại kéo nhau đi thăm núi lửa St. Helene, do anh Long Khóa 372, bạn thân của 
Thùy dẫn đường. Ngắm núi, không phải chạy lên ngọn núi đó, mà chạy lên ngọn núi gần bên, để 
ngắm nhìn sang ngọn núi St. Helene, đỉnh ngọn núi có tuyết phủ trắng xóa và có hình miệng chén 
bị mẻ một bên, vì vào năm 1982, núi lửa hoạt động phun phún thạch ra ngoài, làm mẻ hết một bên. 
Chúng tôi theo một con đường dẩn lên ngọn núi bên cạnh St. Helene, con đường không dốc lắm 
dài khoảng 36 miles, hoang sơ không có người ở, con đường này làm ra chỉ dành cho người đi 
ngắm núi. Trên đỉnh núi có một rạp chiếu phim nhỏ, vào xem phim quay lại cảnh tượng núi lửa 
phun phún thạch thật kinh khủng, nham thạch nóng mấy ngàn độ chảy ra cuồn cuộn như sóng 
thần, chảy tới đâu tiêu hủy mọi thứ, cac rừng thông cổ thụ to lớn bị bẻ gẩy ngang, cho đến khi 
chấm dứt, cả một cánh đồng mênh mông cây cối nằm ngỗn ngang, không còn một sinh vật nào 
sống sót, trông thật kinh hoàng. Ngọn núi có dáng vẻ hùng vĩ uy nghi trông rất đẹp, ngắm núi, con 
người cảm thấy thật nhỏ nhoi, nhỏ xíu và cũng thật nhỏ mọn. 
    Chiều về, không ai ngờ buổi chiều hôm đó là "buổi chiều kỷ niệm" tuyệt thú, không thể nào 
quên cho tới cuối đời của các 472. Tuyết Anh đã chuẩn bị sẵn hai dãy bàn, Chị rất tinh tế chọn 
khăn trãi bàn màu tím, màu khăn tím của Tiểu đoàn 2. Chúng tôi ngồi một bàn, còn bàn bên kia 
dành cho 2 phóng viên người Mỹ của tờ báo địa phương, cùng với 2 vợ chồng Thùy ngồi tiếp 
khách. Cả đám hảo hán kéo nhau lại đứng cạnh cái bàn khăn tím chụp hàng loạt tấm hình, có Tài 
Đức đứng giữa cầm tấm bảng mang số 472. Một chai Cognac Remy sương mù, được rót ra 
chuyền vòng vòng. Rượu từ từ ngấm, bỗng nhiên xuất hiện một tay thật xuất sắc, anh ta tên Hiền 
K572, một người bạn nối khố khác của Thùy. Hiền đứng lên xin hát một bài, được làm trong Trại 
Cải tạo, bài hát có tên "Trên Công trường Sỏi". Và bài hát này được Hiền diễn tả thật xuất thần, nó 
ghê gớm ở chổ, đã làm cho người hát lẫn người nghe chảy nước mắt. Trương Việt Đông, tướng 
mạo gồ ghề, vậy mà nước mắt đã chảy ra ràn rụa, Đông ơi là Đông! Người hát và bài hát đã đánh 
động tâm can từ nơi chốn sâu thẳm, chỉ có những quảng đời đã trãi qua những năm tháng trầm 
luân khổ ải, đớn đau trong Trại Tù, mới cảm thấy thật thấm thía, như dao cứa vào trong lòng. 
    Rối các bạn thay phiên nhau hát, Tài Đức hát trọn vẹn một bài du ca của Nguyễn Đức Quang. 
Rồi cùng nhau hát Việt Nam Quê hương ngạo nghễ:"...ta như nước sông dâng tràn có bao giờ tàn, 
đường dài ngút ngàn chỉ một nụ cười vang vang..." Hiền nhớ rất nhiều bài Chính huấn như "...Cờ 
bay, cớ bay trên thành phố thân yêu vứa chiếm lại đêm qua bằng máu..."  Như bài:"...trên đầu súng 
quê hương Tổ quốc đã vươn mình, trên lưởi lê căm hờn, hờn căm như triều sóng. Ôi bao la thăm 
thẳm bát ngát cánh đồng vàng với lũy tre xanh, và tiếng ê a đầu làng là kinh nguyện cầu cho người 
nằm xuống..." 
    Có ai đó đề nghị hát Quốc ca, Hiền bèn yêu cầu mọi người đứng lên nghiêm chỉnh, đặt tay lên 
ngực trái nơi trái tim. Nào! bài Quốc ca của một đất nước đã tiêu vong, được cất cao tiếng hát của 
các 472 còn xót lại:" Này Công dân ơi! Quốc gia đến ngày giải phóng. Đồng lòng cùng đi hy sinh 
tiếc gì thân sống. Vì tương lai quốc dân, cùng xông pha khói tên. Làm sao cho nước Nam từ nay 
thêm vững bền. Dầu cho thây phơi trên gươm dáo. Thù nước lấy máu đào đem báo. Nòi giống lúc 
biến phải cần giải nguy. Người công dân luôn vững bền tâm trí. Hùng tráng quyết chiến đấu làm 
cho khắp nơi, vang tiếng người nước Nam cho đến muôn đời. Công dân ơi! mau hiến thân dưới 
cờ. Công dân ơi! mau làm cho cõi bờ, thoát cơn tàn phá, vẽ vang đời sống, xứng danh ngàn năm 
giống Lạc Hồng." 
   Chao ôi! các 472 vừa hát vừa chảy nước mắt, đã lâu lắm rồi, 39 năm trôi qua từ ngày mất nước, 
bài Quốc ca không còn được hát nữa, cho nên mỗi lần có dịp hát lại là mỗi lần xúc động ngập tràn. 



Hình như tôi chưa từng tham dự một buổi Họp mặt nào mà lại nhiều nước mắt như buổi Họp mặt 
này, và hình như khi con người ta đầu càng ngày càng bạc thì lại càng có nhiều xúc cảm. 
   Ngày hôm sau thứ bảy 5-7, người đến Long view sớm nhất lại giả từ bạn bè đứng hàng thứ hai 
sau La văn Tánh. Đông quyến luyến không muốn rời, cứ nấn ná thêm một chút rối lại một chút 
nữa. 472 kỳ này họp bạn chỉ có vỏn vẹn 14 tên, nhưng có nhiều tay thật đặc sắc. Thứ nhất là 
Trương Việt Đông 224, bạn ta có tài kể chuyện tiếu lâm, có thể kể từ sáng tới chiều, có thể kể từ 
ngày này qua ngày khác. Tất cả những chuyện này, được Đông thể hiện rất độc đáo, qua cử chỉ, 
qua giọng nói, qua cách nhướng mày nháy mắt, đã khiến cho mọi người cười bò lê bò càng, và còn 
hay ở chổ những chuyện kể không bao giờ trùng lấp. 
   Sau đây là một chuyện đặc sắc tiêu biểu có tên là Con vẹt:" Có một cô gái nuôi một con vẹt rất 
tinh khôn, biết nói đủ thứ chuyện. Một hôm thấy con vẹt dơ quá, cô bèn mang nó vào nhà tắm để 
tắm cho nó. Sau khi tắm cho con vẹt xong, thì quần áo của cô bị ướt, nên cô cởi đồ ra tắm luôn. 
Trong lúc đứng rủ lông cho khô, con vẹt cứ đứng nghiêng ngó rối lải nhãi:" Thấy hết rồi nha. 
Thấy hết rồi nha!" Cô gái bực mình bèn xách nó ra vặt hết lông trên đầu cho trọc lóc, cho chừa cái 
tật nói bậy. Mấy hôm sau, có một ông sư đến nhà, viếng thăm cô gái. Con vẹt cứ nghiêng ngó nhìn 
cái đầu của ông sư một hồi, rồi rụt rè hỏi:" Bộ cũng thấy hết rồi hả? bộ cũng thấy hết rồi hả? " 
Hehe! 
   Thứ hai là Lê Trúc Lâm 212, có dáng điệu lúc nào cũng ngút ngắc như cò mổ, nhưng Lâm lại tự 
xưng là Lâm Nô tài, danh xưng này biểu hiện cái tài của hắn. Lâm luôn luôn sốt sắng phụ giúp chủ 
nhả, bày biện bàn ghế chén bát đủ thứ, mang dọn thức ăn, ai cần gì thì chỉ cần ới một tiếng, Lâm 
sẽ chạy đến phục vụ tận nơi, muốn bia xanh có bia xanh, muốn bia vàng có bia vàng... Khi xong 
bửa, Lâm lại tự động dọn dẹp gọn gàng và sạch sẽ, phải nói nhìn Lâm lăng xăng mà thấy thương. 
Lâm có tài uống bia liên tục từ sáng sớm tới chiều tối, thuốc lá đốt liên miên, " chịu chơi chơi tới 
cùng" và Lâm rất khoái thằng Châu Neo, lâu lâu Lâm lại chạy đến kề vai áp má Châu Neo rối la 
bài hải:" Chụp hình, chụp cho tao với thằng Châu Neo tấm hình, quá đả quá đả...hehe! Mỗi lần 
khui chai bia Lâm lại lè nhè ghẹo Châu:" Thiếu úy Trinh sát gì mà bị lính chê có cái mông trắng 
hếu, Thiếu úy gì mà lại còn sợ ma...hehe!" 
 Điểm danh các quan 472. Nguyễn Xuân Dũng 224 cùng Phạm Tài Khiêm 224, cả hai nói giọng 
Bắc thật nhẹ nhàng, rõ ràng từng chử, không hiểu sao Bắc kỳ 75 không thể nói như cái kiểu này, 
cái kiểu nghe rất êm tai và dể mến. Các bạn ĐĐ 22 có còn nhớ Khiêm không? đó là người bị lựu 
đạn MK3 nổ làm đứt nguyên bàn tay. Nói năng hấp dẫn nhất là hai tay Bắc kỳ khác đó là Vũ 
Cường 212 và Phạm văn Nhất 222, còn hai tay Nam kỳ là Trương Quang Hiếu 223 và Dương Huy 
Long 241 thì thường hay lắng nghe rồi gật gù. Cái ông Duy 212 là dân kỵ binh đáng lẻ phải nổ dử 
thì lại chỉ cười cười. Tài Đức 224 quậy bốc trời trên groups thì nay chỉ ngồi "nghía" Châu Neo nổ 
văng miển. Trong các tay xuất hiện kỳ này thì tớ chọn La văn Tánh 243  là tay nói chuyện nhỏ nhẹ 
dể thương nhất, dù bạn xuất thân là dân pháo nổ. À quên còn Phạm văn Hùng 241, có dáng người 
khắc khổ, thiệt khổ cho bạn ta vì có tật nghe một đằng nói một nẻo, lại tối kỵ âm thanh có echo. 
Phần lớn các quan đều bia rượu thuốc lá thoải mái, " đời là vạn ngày sầu, biết tìm vui chốn nào.." 
có phải vậy không các quan? hehe!. Còn một điểm hay nữa là các 472 đều đồng loạt xưng hô 
"mày-tao", không có anh-em, ông- tôi gì hết ráo, như vậy mới thiệt đã đời. 
   Chủ Nhật 6-7, các quan kéo bầu đoàn lên thăm viếng Seatle, cách đó 2 tiếng rưởi lái xe. Seatle là 
một thành phố to lớn, trù phú vào bậc nhất ở cái vùng Tay Bắc này. Rất tiếc cha con Châu Neo 
bận đi thăm viếng một người bạn cũ, nên không thể theo đoàn được. 



      Cuộc vui nào rồi cũng tàn, sáng sớm ngày thứ hai 7-7, hai cha con Châu chạy từ motel sang 
nhà Thùy chào từ giả bạn ta. Lúc đó chỉ còn Nhất, Lâm, Khiêm, Hiếu , Long, Hùng, cùng vợ 
chồng Thùy chụp chung với Châu một tấm hình chia tay thật cảm động. 
     Vậy là coi như tan hàng. À quên, còn một chuyện tiếu lâm mà Huynh trưởng Đông chưa kể. Cái 
hôm cả bọn kéo nhau lên thăm núi St. Helene, khi mọi người đang đứng lố nhố trên đỉnh, anh 
Long (bạn của Thùy) đi đến bên một thằng có cái mặt nhâng nháo, rồi hỏi rằng:" Nè chú em! Chú 
là con của ai trong đám mấy ông già này?" Đông đứng kế bên nghe vậy bèn cười sặc lên, còn hắn 
ta thì vừa cười vừa trả lời rằng:"Tôi kêu mấy ông già kia bằng thằng, thì sao là con của mấy ổng 
được!!!"  Hehe! đố mấy huynh hắn ta là cái thằng qủi sứ mắc dịch nào?. 
   Hẹn thư sau nha mấy Huynh 472. NĐC 221. 
	  


