Ra Giêng anh cưới em
Hôm qua, 4-3-2018 nhằm 17 tháng Giêng Âm lịch, ngày lành tháng tốt, một
số anh em Khăn tím Kiên Trì đi đám cưới. Đám cưới con của huynh trưởng Thuận
(24), dân bán phở của Thánh Mi-ca-e, thuộc dân “té lòi cu” tuốt ở Mõ Cày Bắc,
Bến Tre.
Sau khi đón nhóm đông ở cây xăng góc Nguyễn Biểu – Trần Hưng Đạo
Saigon thì trên xe ồn ào hẳn lên. Lần này đi xe 30 chỗ nên rậm đám và có lối đi
giao lưu trên đó. Tám già đón ở đường Thân Cửu Nghĩa – Tiền Giang khi xe vừa
mới ra khỏi cao tốc Trung Lương. Hành trang đem theo xe chẳng có gì ngoài một
thùng nước đóng chai và một thùng Tiger và ít mồi khô bò. Huynh trưởng Tám lên
xe xong, chào mọi người thì thằng Văn tui kéo thùng phân phát bia và mồi. Cảnh
này thì Quang Đức đã đăng trên Facebook rồi, tôi bận phân phát thức uống nên
không chụp hình.
Qua khỏi cầu Rách Miễu thì xe ngừng một chút để anh em tưới dừa Bến Tre
rồi mới tiếp tục hành trình. Ban đầu, xe định đi đến Mõ Cày Nam rồi mới rẽ, nhưng
phu nhân của Quốc là người xứ này hướng dẫn đi ngã khác gần hơn. Thế là xe theo
lộ trình này. Có lẽ mở ngoặc đây chút xíu về cặp Võ Như Quốc và phu nhân. Hồi
đó đi chiến dịch 1973, chàng SVSQ Quốc 24 không hiểu tuyên truyền được gì mà
đạt được kết quả khả quan: Đưa nàng về dinh và hạnh phúc cho đến bây giờ.

Thiệp ghi dự tiệc cưới ở Mõ Cày Bắc nhưng đi một lúc thấy đã sang địa phận
Chợ Lách. Ôi thôi quá rồi, quay trở lại thôi. Vài lần hỏi thăm nữa mới thấy huynh

trưởng Hồ Tấn Lạc đứng đón ở ngã ba đường. Huynh ta dẫn đường bằng cách lên
xe hai bánh vọt nhanh rồi mất hút. Anh em trên xe đòi phạt hắn nhưng Thạnh 212
nói rẳng chắc cứ thẳng tiến, bởi nếu rẽ thì Lạc đứng chờ rồi. Đường cho xe dưới 8
tấn lưu thông nhưng hẹp, hai xe hơi lớn tí qua là một phải khép nép dừng lại bên
đường cho chiếc kia qua. Còn cầu thì xe hơi lên xe gắn máy cũng khó chen lọt.
Đoạn từ ngoài tỉnh lộ vào khá xa, Lúc sau thấy Thuận và Lạc đứng đón xe. Mọi
người xuống xe lục tục kéo vào dưới nắng xuân nóng chang chang đổ lửa bữa trưa
vào đám. Nếu xe 16 chỗ trở xuống thì vào được, còn mấy quan anh đi xe to nên
được cuốc bộ. Vậy nên anh em thấy thường vụ Trắc chạy xe hai bánh đưa phu nhân
vào nhà là vậy.

Anh em không chịu ngồi trong nhà vì nóng, khiêng bàn ghế ra hành lang ngổi.
Ba bàn, có cả ba người bạn hải quân, cùng học Chợ Gạo với Chắc cũng tham gia,
vừa đủ. Phe ta ăn uống chẳng bao nhiêu mà cứ hể hả chạy qua chạy lại cụng ly và
vô vô. Phần còn lại khỏi diễn tả bằng lời.

Huynh trưởng Chắc khởi đầu cho Khăn tím bằng bản vọng cổ, rồi lần lượt phe
ta tiếp theo là Thìn, Quốc và Văn.

Cuộc vui nào rồi cũng kết thúc, anh em bịn rịn chia tay huynh trưởng Thuận.
Lần này thì quan khách đi ra có sự hỗ trợ của chủ nhà cùng chú rể thồ ra kèm theo
mồi cùng một thùng rượu để “anh em có cái mà nhắm trên đường về”.
Và như vậy, phía cuối xe trở thành quán bar cho các huynh trưởng nhắm rượu
và chữa lửa bằng Tiger mang theo còn lại. Anh em nhìn gương mặt của Đông Minh
khi Trắc nốc rượu thấy thế nào?

Tui về đến nhà mình lúc 18 giờ chiều, mở cửa cho vợ vào nhà vì nàng quên
mang theo chìa khóa cửa!
Hẹn găp dịp khác.
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