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TThhăămm  hhuuyynnhh  ttrrưưởởnngg  vvùùnngg  qquuêê  CChhợợ  GGạạoo  

Xứ ta có nhiều địa danh mộc mạc, hình thành từ sinh hoạt hàng ngày, như 
Chợ Đệm (bán đệm), Chợ Gạo (bán gạo)… một thời sầm uất, đặc thù lâu ngày 
thành tên riêng. Chợ Gạo nay thuộc tỉnh Tiền Giang, giáp với Gò Công. Có nhiều 
huynh trưởng 472 Kiên trì sinh trưởng ở vùng này, nên đây cũng là dịp anh em về 
thăm thú quê bạn. 

Như thường lệ địa điểm trập trung đông nhất để lên xe bên đường Trường Sa 
cạnh Coop-mark. Nơi này thuận tiện cho các huynh trưởng gởi xe và cả xe hơi đến 
đón. Ban đầu Quang Đức đặt xe 29 chỗ, nhưng rồi hồi lại chỉ một xe 16 chỗ, thế 
nhưng vậy thì thiếu nên cuối cùng phải 2 xe, một đón ở bờ kênh Nhiêu Lộc và một 
tại nhà huynh trưởng Đức. Xe sắp sửa lăn bánh thì huynh trưởng Đồng nhận được 
điện thoại của Sơn (Tây Ninh) báo rằng đang còn ờ An Sương! Thế thì chỉ thẳng 
Sơn đến nhà Quang Đức cho tiện. 

 
Xe khởi hành với 13 người, có cả 3 quý phu nhân của các huynh trưởng Trắc, 

Gia Khánh, Bính. Đôi uyên ương Gia Khánh tuy hai người nhưng tới 3 chỗ ngồi vì 
mang theo cái loa to đùng để văn nghệ giúp vui. Xe qua đường Nguyễn Cảnh Chân 
Quận 1 để đón thêm huynh trưởng Trị và Đông Minh 214, vừa đủ người. Xe tiến 
thẳng về hướng miền Tây sông nước, hai xe hẹn sẽ gặp nhau ở chỗ sắp vào đường 
cao tốc Saigon – Trung Lương. Các huynh trưởng ở xứ xa cũng nên biết rằng 
huynh trưởng thường vụ Trắc đi đâu cũng kè kè một túi công vụ, trong đó lúc nào 
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cũng có sẵn một chai rượu đặc chế. Khi Đông Minh lên xe là than thở tay chân run 
rẩy, miệng không nói thành lời, cần phải có “thuốc” đặc trị. Thế là cái ly nhỏ bắt 
đầu chuyền… Khi hai xe gặp nhau dừng lại để sang bớt người qua ngồi chung với 
Đức, Tự, Sơn thì mấy tay không tham gia tiệc mở màn được “đuổi” gồm có Long, 
Mạnh và thằng tui. Lần tham gia đi Chợ Gạo này có cả hunh trưởng Hà khăn gói từ 
vùng cao nguyện đất đỏ xuống, để rồi tối lên xe giường nằm về lại phố núi cao. 

Đường không xa lắm, cỡ 100km hà, lại theo đường tránh Mỹ Tho, nên chẳng 
mấy chốc đã đến huyện lỵ Chợ Gạo. Ngày xưa, thuở chưa có cầu vượt kinh Chợ 
Gạo thì phải đi bằng phà, mà phà không chạy bằng máy mà sang sông bằng sức 
người. Khi xe cộ, hành khách xuống đủ thì các phu kéo phà lực lưỡng cùng nhau 
kéo phà qua theo sợi dây căng phía trên. Nếu huynh trưởng có coi phim cao bồi 
Mỹ thì lâu lâu thấy xuất hiện loại phà này trên màn ảnh. Xem trên báo chí nói rằng 
kinh Chợ Gạo bị bí vì lượng tàu ghe, xà lan vận chuyển nông phẩm từ miền Tây 
lên Saigon bị ùn tắc nghiêm trọng, nên khi qua cầu nhìn xuống thì quả tệ hơn trên 
bờ vì tàu, ghe không có… thắng. 

Qua khỏi cầu Chợ Gạo khoảng 2km tới đèn xanh đèn đỏ (cái thứ hai) thì rẽ 
trái vào con đường tráng nhựa hẹp có cổng chào của xã Bình Phục Nhứt. Cái tên 
“Nhất” này có sự tranh luận vui nhỏ trên xe bởi Nhứt hay Nhất gì cũng là một thứ, 
đều gỏi cái ngôi thứ đầu tiên. thế nhưng nên nhớ rằng người miền Trung và miền 
Nam không gọi Nhất mà phải là Nhứt, giống như hồi xưa phi trường Tân Sơn 
Nhứt chớ không là Tân Sơn Nhất như ngày nay, điều này các huynh trưởng không 
quần chắc rõ hơn tui. Vào đường này thêm một quãng tới 1 ngã tư, rẽ phải dọc theo 
con kinh đào nhỏ. Huynh trưởng Chắc thay mặt gia chủ Trần Minh Truyện 214 ra 
đón. Hai huynh trưởng Chắc và Cò Lâm là dân xứ này nên đến rất sớm. 
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Cỗ bàn đã dọn sẵn tươm tất trong một căn nhà tôn với hai quả tim vàng cùng 

bầy con cháu. Nhưng trước khi nhập tiệc thì phần chụp hình là chính. Chụp riêng 
với đoàn lữ hành, với gia chủ xong xuôi mới bắt tay vào bàn khui bia. 

Trước hết, huynh trưởng Chắc có mấy lời bày tỏ cảm tưởng, Đức cũng vậy, 
còn cò Lâm lại thổn thức “nhểu nước mắt” vì cảm động. 

Dàn loa to tướng dùng để ca karaoke đặt bên sân khiến cho huynh trưởng 
Khánh cảm thấy bị thất nghiệp. Thế nhưng rồi cũng phải ôm đàn vì ngồi mà không 
cầm đàn thì “khó chịu trong người”, do không tìm thấy các bản karaoke có sẵn 
trong mạng theo yêu cầu của các siêu ca sĩ 472. 

Vào tiệc một chút xíu thì chú Út của gia chủ Truyện cũng đến góp vui. Chú 
trước đây là lính trinh sát của Sư đoàn 7, rất vui mừng khi thấy không khí nồng ấm 
của 472 Kiên trì. 
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Ở Gò Công còn một huynh trưởng 214 Kiên trì nữa, nhưng tiếc rằng Nguyễn 

Thanh Nhung gần đây đã qua Mỹ ở rồi, nên không có mặt. 
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Chương trình văn nghệ hòa cùng không khí buổi tiệc với quá trời là ca sĩ tham 

gia. Riêng huynh trưởng Chắc mới là nổi bật, lúc thì ca tân nhạc, lúc thì vọng cổ. 
Hay nhất là than thở bằng mấy câu vọng cổ Võ Đông Sơ của ông Viễn Châu. 
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Ca sĩ được mời từ ngoài Đà Nẵng vào cũng tham gia một cách hừng hực khí 
thế. 

 
Các quý phu nhân cũng hào hứng đóng góp giọng ca vào chương trình văn 

nghệ. Đặc biệt đôi song ca trẻ Bính và phu nhân rất nhịp nhàng bên nhau. Còn 
chàng nhạc sĩ nghèo Gia Khánh thì “anh đàn cho em hát” nồng nàn tuổi thanh 
xuân. 
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Thường vụ Trắc không song ca cùng phu nhân mà một mình làm hai bản, than 

thở nức nở trong Nửa hồn thương đau của Phạm Đình Chương. Huynh trưởng 
tham gia tích cực đến đổi khi đến giờ chia tay lại yêu cần anh em nán lại để chàng 
hát thêm một bản nữa. 

Dù không ca nhưng thi sĩ xuất khẩu thành thi Đông Minh 214 cũng góp vui 
với bốn câu bảy chữ nhiều ý nghĩa. 
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Chủ nhà Truyện đâu kém cạnh. Là dân té lòi cu nên cầm micro vang lên lời 

hào hùng trong bản Người ở lại Charlie. 

 
Bên trong nhà đã vui bên ngoài cũng ngồi xổm xuống “vô” sau khi chàng Đức 

đi cho bò ăn. 
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Lúc tiệc đang cao trào thì hai cháu ngoại của Truyện về, ra bàn chào các ông. 

Chút sau, trước lúc chia tay được gọi ra để đại diện cho các anh chị em nó quà lì xì 
từ ông Chắc. 
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Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, lưu luyến chia tay rời nhà Truyện lúc 2 giờ 

trưa. 
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Thả cò Lâm xuống nhà ở Chợ Gạo và Chắc ở gần Mỹ Tho, hai xe thong thả 
quay đầu về Saigon, trước khi vào cao tốc thì ghé quán ven đường nằm võng đê 
mê. 

 
Hẹn lần du hành tới nghen. 

Văn 214 


