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  Có lẽ 472 không có được mấy người biết về bão, chúng ta thường chỉ xem trên TV 

hay nghe người khác kể lại, rồi hững hờ chép miệng "ghê quá, ghê quá". Chưa đối 

diện với bão thì chớ hề có một chút feeling nào về bão. Tớ không may nên đã gặp bão 

hai lần, một lần ở Jacksonville ( chỉ nhẹ thôi) và lần này tại Tampa với bão Irma. 

    Bảo Irma xuất phát từ xa tít mù về hướng đông của Cuba, cường độ bão mạnh dần 

lên đến cấp 5 là cấp cao nhất của Mỹ, vận tốc gió có thể trên 200 miles/h. Bão từ từ 

tiến vào nước Mỹ, các nhà khí tượng tiên đoán và vẽ lộ trình đường đi cũa bão. Bão sẽ 

đi từ đông sang tây, càn quét hết các quần đảo nhỏ, chạy dọc dài theo sườn Cuba, rồi 

theo ngả Key West đâm vào Miami rồi chạy dọc theo bờ đông Florida. 

    Mình vừa xem TV theo dõi đường đi của bão, vừa uống bia vừa nhai khô bò nhóp 

nhép, bão đi về bờ đông Florida mà mình ở bờ tây thì không ăn nhậu gì tới mình. 

    Ý Trời không phải vậy, người tính không bằng Trời tính. Đường đi của bão dần dần 

nghiêng về phía tây, chạy giữa ruột Florida, từ Miami phóng vút lên Orlando để viếng 

Trương Quang Hiếu 223 và Dương Huy Long 241. Lúc này bão còn xa lắm, chưa tới 

Cuba, nhưng dân Florida bắt đầu hoãng loạn vì bị ảnh hưởng tâm lý từ cơn bão khủng 

khiếp Harvey tại Texas. Hai Freeway chính, 95 và 75, chạy dọc theo hai bên bờ đông 

và bờ tây của Florida, hàng triệu triệu xe bắt đầu kéo ra ùn ùn như quân Hung nô tràn 

chiếm Trung Hoa, xe lủ lượt nhập vào freeway khiến kẹt cứng, xe nhúc nhích từng 

inches một. Vấn nạn kế tiếp là xăng, người ta ùn ùn đổ xăng để tháo chạy. Các cây 

xăng trong thành phố và dọc theo freeway, không còn xăng nữa. Trên đường đang kẹt 

cứng bỗng một chiếc xe hết xăng, thế là thê thảm. Các khách sạn trên "đại lộ kinh 

hoàng" treo bảng hết chổ, quân ta ngủ trong xe dật dờ trong các khu nghỉ bên đường, 

trong xe có gì ăn nấy, hàng quán sạch trơn. Có 3 phương án để quyết định: thứ nhất là 

lên xe "cao chạy xa bay", thứ nhì là vào shelter tạm trú qua đêm, và thứ ba là cố thủ 

trong nhà, ngoài ra không còn cách nào khác. 

     Tới ngày thứ bảy 9-9, quỉ đạo của bão đã lệch hẳn, nó sẽ chạy dọc theo bờ tây 

Florida để tao ngộ chiến với Châu Trinh sát ở Tampa. Mẹ bà, lúc đó mình bắt đầu lo 

lắng. Vợ chồng con cái thu dọn đồ đạc thức ăn định chạy vào shelter ở tạm trú, bởi vì 

lúc này lên xe bỏ chạy càng chết nữa, với con đường chạy bão kẹt cứng, chạy không 

được mà lại hết xăng và kiếm không ra chỗ đổ xăng thì "thuyền ra cửa biển" 

     Mình bàn với bà xã định ăn cơm trưa xong là kéo vào shelter, vợ phán cho một câu 

"đi chi sớm! ăn cơm chiều xong hãy đi", đành thôi "ý vợ là ý trời" 

    Shelter mở cửa lúc 8 giờ sáng, đến 10 giờ thằng em chở gia đình vào trú ngụ thì 

mới tá hỏa tam tinh, shelter đầy ứ cóc nhận người nữa, thằng em gọi về bảo không 

cơm nước gì hết, chạy nhanh lên đi kiếm shelter khác, không thì chết. Mình ra lệnh 

hành quân ,lập tức lên đường. Phu nhân chạy vào ủi quần áo, chải đầu, sấy tóc, xức 



lotion, thoa son môi. Thiệt hết nước nói, lính mình ngày xưa mà làm kiểu này thì dễ bị 

đá đít, còn bây giờ mà mình ra oai quát một tiếng là coi như "xong hàng". 

   Vợ chồng con cái chất đồ đạc lên xe, nào thức ăn khô như bánh mì đồ hộp, chà 

bông, nước uống, chip, paper towel (để lau tay), tissue, napkin ( để chùi miệng) mền, 

tấm trãi, thuốc men và còn mang thêm gối ngủ cho nó điệu đàng quí phái. Mẹ kiếp, 

ngày xưa đội quân Trinh sát của Thiếu úy Charlie mà lùm xùm ngớ ngẫn như thế này 

thì chỉ có nước toi mạng với VC. 

   Tất cả lên xe, de ra đường, ô hay! ngó chung quanh hàng xóm người ta vẫn còn y 

nguyên là sao nhỉ? Mình xuống xe hỏi, sao các ông bà không bỏ đi tránh bão. Họ 

nghiêm chỉnh trả lời rằng, zone của khu vực mình ở là zone E, nên thành phố không 

kêu di tản, chỉ có zone A và B là phải đi thôi. Cả nhà nhao nhao lên :" thôi mình ở 

nhà, đừng đi nữa" OK, chơi thì chơi, sợ gì. 

    Sau đó Tướng quân NĐC ra lịnh lập tuyến phòng thủ, trước hết là chạy đi lấy 15 

bao cát do thành phố cấp phát, về chất trước các cửa ra vào, để ngừa nước ngập. 

Không còn giờ để chạy mua ván ép về đóng các cửa sổ, nên lấy băng keo Duct Tape 

dán dọc ngang lên cửa, để phòng ngừa kiếng bị gió thổi bể văng miểng tứ tán. Xong 

rồi, vợ chồng con cái ì ạch khiêng mấy tấm nệm chắn ngay cửa sổ cho chắc ăn. Bạn ta 

nói khi bão đập bể cửa kiếng một lổ chỉ bằng bàn tay, thì phải chận bít ngay lập tức, 

nếu không gió sẽ lùa vào quậy nát đồ đạc bên trong căn nhà.. Tất cả đồ đạc linh tinh ở 

ngoài vườn, ở patio, đều phải mang hết vô nhà, nếu không gió bão mạnh sẽ đánh 

chúng vào cửa kiếng thì nguy lắm. Tất cả các tranh ảnh, đồng hồ treo trên tường đều 

phải hạ xuống. Nước uống đã đầy đủ, không lo, còn nước sinh hoạt như rửa ráy, dội 

cầu... thì sao? Bathtub được chứa đầy nước, các thùng chậu lu hủ đều đem ra chứa 

nước hết, bão vô có khi cúp điện cúp nước cả tuần, tướng quân thủ sẳn 1 đèn pin cực 

mạnh như súng M18. Lò gas, bếp gas, thức ăn ê hề, có thể dùng đến cả 2 tuần, chỉ 

toàn đồ khô, bởi vì đồ tươi chứa trong tủ lạnh, chỉ cần 2 ngày cúp điện là coi như vất. 

Tất cả những điều trên là do bạn bè thân hửu từ Houston gọi qua hướng dẫn, nhưng lạ 

một điều là không có một quan 472 nào nói về điều này cả, có lẽ các quan nói chuyện 

cà rỡn thì hay mà lại cóc quan tâm đến chuyện đời. Tất cả đã sẳn sàng tại tuyến phòng 

thủ chờ giặc Hung Nô kéo đến từ phương Nam. Lính Trinh sát có cái lệ là khi bị rượt 

đuổi vào đường cùng, không còn con đường nào khác để chạy, thì phải chiến đấu cho 

tới cùng. Chẳng phải hay ho gì đâu, bởi lẽ nếu không chiến đấu là coi như " nạp mạng 

cho chằn". 

     TV chiếu cảnh bão liên tục, các tin tức khác đều tạm ngưng hoặc chạy một hàng 

chữ nhỏ. Run way của Irma được update từng giờ.. Tới chiều, Irma từ Cuba chạy dọc 

Keywest tiến vào Mỹ, tới giữa đường Keywest chỗ khoãng thị trấn Marathon, bão bẻ 

ngoặt về bên trái, đâm vào thành phố Naple, nằm về hướng tây bắc của Miami với sức 

mạnh cấp 4. Bão từ từ tiến về phía bắc tới thành phố Fort Myers. Sau khi quậy nát 2 

thành phố này, bão tiến lên phía bắc với vận tốc di chuyển là 14 dặm/giờ. Lạ một 

điều, bão đi tới đâu nước biển nơi đó bị rút cạn, trong khi phía đối diên như Miami, 

West Palm thì nước dâng lên ngập lụt.. Quĩ đạo của bão kể từ giờ phút đó cho đến tận 



khuya vẫn không thay đổi, có nghĩa là đi thẳng về hướng bắc, đâm thẳng vào giữa 

down town Tampa, nhích lên một chút nữa là trực chỉ tuyến phòng thủ Mỹ Chánh của 

tướng quân NĐC vào lúc 2 giờ sáng ngày chủ nhật. Phen này " một xanh cỏ, hai đỏ 

ngực" hehe! 

   Vợ chồng con cái trải mền ngoài phòng khách để nằm ngủ, tránh xa các cửa kiếng. 

Ngoài trời âm u mưa gió nhẹ, đến 10 giờ mưa gió lớn dần lên. Đến 11 giờ toán tiền 

phương của giặc Hung Nô kéo đến công thành, xử dụng chiêu "mãn thiên hoa vũ". 

Gió mưa gầm rú ghê rợn, gió chạy ầm ầm trên nóc nhà như một đoàn tàu hỏa, liên 

miên không dứt. Cúp điện, không còn TV để theo dõi tin tức nữa, phải chi có một cái 

radio chạy pin thì hay biết mấy, đốt đèn cầy lên, giặc đánh đâu ta đở đó. Gió liên tục 

quăng quật trên mái nhà, dọng vô vách rầm rầm, cây ngoài vườn bị đánh tơi tả, cành 

rơi đùng đùng trên mặt đất. Vườn nhà mình có 3 cây sồi cổ thụ, chỉ cần một cây ngã 

đè lên nhà là coi như xong... Đó là chỉ là màn giáo đầu, toán tiền phương chỉ trang bị 

vũ khí nhẹ mà sức gió đã lên 60 dặm/giờ cũng đủ khiến quân ta kinh hồn. Cho đến khi 

đại quân của giặc kéo tới, trang bị đại bác, xe tăng, hỏa tiển... sức gió lên tới 120 

dặm/giờ, tưởng tượng căn nhà bị đạn pháo bão cày nát, bưng nguyên cái nóc vất đi xa, 

xe cộ bị đánh lật nghiêng ngã, chỉ tưởng tượng thôi cũng cảm thấy "chuông gọi hồn 

ai". 

   Tới 2 giờ sáng, đúng giờ của bão kéo vào Tampa, tự nhiên yên lặng một cách lạ kỳ, 

hay là mình đang ở trong tâm bão, còn chết nữa. Đợi một hồi, con gái ngồi dậy bấm 

phone xem diễn tiến bão Irma, bỗng dưng nó reo lên :" Bão chuyển sang hướng khác 

rồi Bố ạ!" cả nhà reo mừng tở mở. Tướng quân thở hắt ra :" Quân ta đã thoát chết" 

(lập lại :đã thoát chết chứ không phải đã chiến thắng, không có thằng con người nào 

có thể chiến thắng được ông Trời). 

     Khi bão di chuyển, các chuyên gia chỉ tiên đoán mơ hồ về lộ trình của nó chứ 

không thể nào hoàn toàn chính xác. Sau này người ta vẽ lại chính xác con đường của 

Irma như sau. Sau khi từ ngoài biển đánh vào Naple, bão trực chỉ hướng bắc, qua Fort 

Myers thẳng đường tới Tampa lúc 2 giờ sáng Chủ nhật. Ý Trời không phải vậy, bão 

sau khi qua Fort Myers, nó từ tiến về hướng bắc, nhưng càng lúc nó đi nghiêng dần về 

bên phải, tức là nghiêng về phía đông, nhưng vì độ lệch rất nhỏ nên người ta không 

biết. Cho nên khi nó tiến gần Tampa thì nó không vào trực diện nữa, mà vỗ vào một 

thị trấn nhỏ nằm ngoại vi Tampa về hướng đông, sau đó nó tiến lên hướng bắc tàn phá 

thêm một thị trấn nữa rồi yếu dần, xuống còn cấp 1. Coi như Tampa được Trời cứu, 

tuyến phòng thủ của quân ta không bị đánh thủng, tướng quân NĐC không phải ca bài 

:" giữa đoàn hùng binh có anh đi... đầu hàng..." 

   Qua cơn hoạn nạn mới thấm thía tấm lòng của các bằng hữu các huynh trưởng gần 

xa, đã gọi phone, nhắn message, để cổ vũ, động viên tinh thần của mình. Xin đa tạ 

người bạn cùng đơn vị Đặng Minh Hùng từ Houston gọi qua chỉ dẫn cách chống bão, 

cám ơn huynh trưởng Nguyễn Thành Xuân từ VN, Nguyễn Thành Minh người bạn 

nhỏ từ Atlanta, cám ơn người bạn cũ Phạm Phi Hồng cũng ở Houston Cám ơn anh 

Nguyên Sư đoàn 9 ở Virginia. Cám ơn anh Sơn Pháo Binh SD9 ở West Palm Beach. 



Cám ơn các huynh trưởng 472: Hóa 212 từ New York, Tuyên Phila 214 gọi phone 

nhắn tin liên tục, Ngọc 222 từ Olahoma, Quỳnh 242 có lời mời tụi mình qua Dalas 

lánh nạn, Nhất 222 từ Dalas, Sơn Cò 232 từ Dalas gọi phone lúc 1 giờ sáng chủ nhật 

lúc bão đang hoành hành, Nguyễn Thế Minh 242 từ Tennessee, Khang 243 từ San 

Jose, Đông 224 từ San Diego, Thùy 241 và Tuyết Anh từ Longview, Hùng 241 từ 

Nam Cali, Thanh Kỵ binh 211 từ Houston, Tài Đào 242 từ Canada, Trung sếu 221 từ 

Cali, Long 241 và Hiếu 223 từ Orlando, và cuối cùng Quang Đức 241 gọi Viber từ 

VN qua lúc 2 giờ 19 sáng chủ nhật, sau khi bạn theo dõi tin tức thời tiết liên tục từ 

một đài Mỹ, và khi biết chắc rằng bão không đánh vào Tampa, Đức đã gọi qua chúc 

mừng, thiệt cảm động và thiệt tội nghiệp cho Quang Đức. Một lần nữa xin đa tạ tấm 

lòng thương mến rất lớn mà các bạn đã dành cho NĐC, trân trọng. 

 

Ngô đình Châu 221 . 
-- 


