Hành quân Trà Vinh
Thông thường, trước khi đi hành quân thì có Lệnh hành quân, nhưng cái này sau
chiến tranh thì tới nơi quan sát và về mới ban lệnh. Chả sao cả vì hành quân thời bình
“Dzô! Dzô!” là anh em còn mạnh khỏe. Bài này học ở trường nhưng anh em chắc ngủ
nên quên, nay nhắc lại cho vui.
LỆNH HÀNH QUÂN
Đầu lệnh:
Chiếu theo thời gian lắng đọng, buồn diệu vợi, nay thay mặt Buồng Chuối Hột ban
lệnh hành quân với tiêu đề: Cuộc hành quân xứ Trà.
Thân lệnh:
Tình hình địch: Tin cho hay, mặt trận Trà Vinh được mở với cỗ bàn dọc sẵn cùng với các
món đặc sản xứ Trà Vinh mời gọi.
Tình hình ta và bạn: Nỗ lực chính là 24, cụ thể là 243. Nỗ lực phụ cánh trái 21 và cánh
phải là 22. Riêng 23 đang chờ bổ sung quân số nên được miễn cuộc hành quân này.
Thời gian hành quân: 5 giờ 30 sáng ngày thứ hai 28-8-2017 đến khi nào về lại nhà để ngủ
ngay trong ngày.
Thời tiết: Có thể có mưa lác đác, nhưng đừng lo vì chúng ta là quý tộc nên hành quân
bằng xe có máy lạnh và mái che.
Tiếp vận: Phương tiện vận chuyển là Ford Transit 16 chỗ.Các SQ tiếp liệu Như Viên và
Trần Đồng lo đạn dược bia Tiger, nước đóng chai, xôi đậu và gà quay cùng bánh mì
mang theo. Nếu chờ bạn đến có thể dùng đỡ cà phê đá ở quán ven quốc lộ. Thường vụ
Trắc lo điểm danh quân số và tài chánh.
Cuối lệnh: Các đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh để cuộc hành quân được diễn ra tốt đẹp.
Lúc hoàng hôn hàng hải ngày chủ nhật thì chuông điện thoại reo. Thằng tôi bắt máy
không cần nhìn tên người gọi. Giọng nói quen thuộc của Quang Đức vang lên, hỏi thằng
tôi có buồn không? Quả là vậy, hổm rày buồn quá, sáng thứ bảy ra Tao Đàn cà phê nhiều
chuyện cũng không có ai! “Vậy đi Trà Vinh giải buồn không?”. Quả là năm nay số tôi đi
dạo chơi cũng kha khá à. Nhận lời ngay không chút do dự ngần ngại. Và vừa buông chiếc
phone ra thì liên tiếp hai cuộc gọi, một của thường vụ Trắc và một của Như Viên nhắc
nhở giờ giấc khởi hành đi Trà Vinh sáng thứ hai.
Chập chờn ngủ vì sợ lỡ chuyến du nam mùa mưa này, thằng tôi dậy hơi sớm. Ba giờ
sáng, lui cui mở computer, nấu nước sôi siêu tốc pha cà phê gói 2 trong 1 ngồi xem mail.
Ui, chỉ có 2 cái mail cua dongmonkientri thôi. 4 giờ 30 gọi thăm hỏi thường vụ xem thẩm
quyền thức chưa, tôi đạp xe từ Bà Chiểu qua Đakao lúc hàng quán đang lục tục dọn hàng
bán sáng.
Đến nhà HT Đồng ở Hòa Hưng trời vẫn còn tối. Ra ngồi quán cà phê đầu ngõ thì
thằng tôi thấy Viên đang chở hàng tiếp liệu cho chuyến đi lần này. Chốc sau thì hai HT
Phượng và Mạnh khuân hai thùng bia con cọp ra, tôi xách thùng đi mua nước đá, nhưng
chủ hàng đi đâu mất tiêu rồi đành xách thùng không trở lại, xe đã đến đón. Ối, nước đá
thì chỗ nào cũng có, đâu phải hàng hiếm đâu. Trạm đón thứ nhất, điểm danh đủ, xe lăn
bánh đến ngã tư chỗ hòa thượng Thích Quảng Đức đòn thêm một huynh trưởng xong mới
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đến tiếp chỗ cây xăng ngã tư Trần Hưng Đạo – Nguyễn Biểu. Trời còn sớm nên thong
thả, tránh được kẹt xe buổi sáng.

Gọi điện thoại tới tấp thì Thạnh 212 bước lên ngồi thu mình nhỏ lại, chờ Quốc và
Đông Minh, nhằm để bác Quốc nhà ta tìm. Quả vậy, huynh trưởng Quốc dáo dác tìm
Thạnh ngoài đường trong khi chàng này đã ngồi trên xe rồi. Xe thẳng tiến ra hướng xa
cảng miền Tây, qua đường số 7 rẽ vào đường 4C đón Quang Đức. Vừa mới an vị thì
chàng Mạnh nhắc đến nước đá, mua cũng gần thôi.
Bữa ăn hành quân sáng được phân phát theo quyền tự do lựa chọn của các huynh
trưỡng: xôi đậu phộng hay xôi đậu xanh. Thiệt là dân chủ hết sức.
Xe hướng ra cao tốc Saigon – Trung Lương rẽ xuống Tân An đón 2 huynh trưởng
Lạc và Đằng. Bác Lạc than thở ăn vội ăn vàng vì sợ xe đến mà vắng mặt chắc bị cho chạy
ba vòng vũ đình trường quá. Bác ta than thở, có cuộc điện thoại nhiều chuyện dài quá,
không dứt được để đi. Anh em hiến kế: Tắt máy, xem như hết pin là xong. Xe đi quốc lộ
4 (cũ) đón Cù Khắc Bảy.
Xe dừng tại một quán cà phê ở Trung Lương để chờ mũ xanh Đời. Thấy cảnh
Quang Đức và Tấn Lạc ra ngóng ngoài lộ chờ bạn mới thấy thương, thôi thì đủ thứ xe đò,
xe buýt nội thị tưởng gặp khách đi xe vội ngừng, chào mời, làm hai huynh trưởng nhà tôi
lắc đầu mệt mỏi. Rồi Đời cũng đến tháp tùng, xe bon bon trực chỉ Vĩnh Long. Qua trạm
thu phí Cai Lậy ồn ào mấy bữa trước, nhà “chưa” thu tiền nên không phải chịu cảnh kẹt
xe như hôm thằng tôi đi cấp cứu bạn học ở bệnh viện Phú Quốc về. Anh em trên xe được
biết là các huynh trưởng Tám từ Sóc Trăng và Thuận ở Bến Tre đã đến dọn bàn rồi, chờ
anh em đến là cùng nhau chén.

2

Qua cầu Mỹ Thuận, rẽ trái vào Vĩnh Long, đến nhà cố huynh trưởng Nghiệp thắp
nén nhang cho bạn Đồng môn. Điệp mang đến hộp thịt quay, nhưng không đi.
Nhà của huynh trưởng Nghiệp ở bên bờ sông thơ mộng, trước nhà đường đã tráng
nhựa, hàng quán đã nhiều. Anh em tranh thủ ra bờ sông chụp vài hình lưu niệm dù trời
nắng khá vì “thân trai nào sợ nắng trưa” mà.
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Xe vào nội thị Vĩnh Long đón thêm Phan Thành Bửu 214. Bửu ở bên cù lao giữa
sông nên qua cũng gần. Đây là lần đầu tiên Bửu tháp tùng gặp anh em Đồng môn đông
như vầy vì mới gia nhập.

Đường từ Vĩnh Long qua Trà Vinh chỗ lồi chỗ lõm, xe không chạy nhanh được. Rồi
thì cũng đến Trà Vinh. Anh em đề nghị ghé ao Bà Hom cho biết, được thôi, gần xịt mà.
10 phút khói lửa và chụp hình, xe vừa lăn bánh thì thấy thiếu Bửu. Anh chàng cứ tà tà lên
xe.

Qua khỏi trung tâm Trà Vinh, hướng theo đường ra Duyên Hải vài cây số thì đến
mục tiêu, nhà huynh trưởng Khuê vừa kịp dứt cơn mưa. Phe ta lại khênh bàn vừa mới
chạy mưa vào nhà ra sân bày trận địa. Trước khi tác chiến phải điểm danh, có cả phu
nhân và quý công tử của Khuê nữa. Giao cho chàng này đến ba cái máy chụp hình, chưa
kể cái hình “mì ăn liền” của thường vụ Trắc. Gặp lại Thuận bán phở ở sư đoàn té lòi cu,
mừng quá. Hắn hỏi vài câu ngắn gọn: Sao tao yểm trợ tối đa cho thằng Thành (khóa 3/72)
mà nó vẫn chết? Còn mày từ Phan Rang về Saigon bằng cách nào? .v.v… Thì nó chết
cách tao có mấy thước và rồi tao đi bộ từ Phan Rang về chớ sao… Có điều, anh em thấy
Thuận “phở bắc” té lòi cu, ngộ nhận là Trần Minh Truyện 214 nên khiếu nại “bỏ đi khi
anh em đến lúc cà phê Tao Đàn” làm đích thân tôi ngơ ngác. Thằng tôi phải giải thích là
“Đây là Thuận 24 chớ không phải Truyện”!
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Và các anh em, như bao lần gặp mặt đông vui, cứ là nhộn nhạo hỏi thăm, chuyện
vắn chuyện dài, ồn ào cả sân nhà gia chủ.
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Bia thì khai vị, giữa thì thêm rượu “đặc sản” do thường vụ Trắc quản lý ôm chai
phân bổ. Nhiều món quá! Món khai vị là đặc sản bún nước lèo Sóc Trăng, ăn kèm rau với
chả giò cùng thịt lợn quay. Tiểu đoàn 2 đang lúc đói nên xung phong đánh mạnh nên khi
món thịt gà hấp mướp ngọt ngào thơm lừng nóng hổi đem ra thì thoi thóp nằm chờ, rồi gà
quay mang theo, rồi cá bống sao nướng… Chiến trường còn nhiều mục tiêu quá, chưa
thanh toán kịp. Và bao giờ cũng thế, sao phần bia khai vị thì thường vụ đem “đặc sản”
nhà làm ra để anh em cùng hưởng. Đã vậy khi phe ta tính lên xe thì được lệnh của chủ
nhà bảo chờ luộc thêm tôm ăn cái đã. Thôi thì tôm ngon quá mỗi người cho vài con cho
khỏi phụ lòng gia chủ, ăn không, chẳng rượu chẳng bia nữa.
Khi xe đến, quân số 17, lúc lui quân xe nhẹ đi một tí vì Phượng và Bửu ở lại cùng
với Thuận, Tám… đánh tiếp những hiệp tới. Lần này, không bận tâm với Vĩnh Long nữa
nên xe về qua lối Bến Tre, vượt sông bằng cầu Cổ Chiên vừa mới khánh thành cách đây
ít lâu. Lối này gần, qua Mõ Cày để vào tỉnh lỵ Bến Tre. Trước khi vượt cầu Rạch Miễu,
xe dừng lại để anh em ba mươi giây khói lửa và tưới ruộng. Lần này hành trình trả người
thì ngược lại, lần lượt là Cù Khắc Bảy rồi đến Lạc, Đằng ở Tân An xong lại leo lên cao
tốc về cho nhanh, khỏi kẹt xe. Chưa ra hết cao tốc thì trời đã tối. Trả Quang Đức và trạm
gần nhà Quốc, Thạnh xong, xe từ đường Trần Hưng Đạo vừa rẽ trái sang Nguyễn Văn Cừ
thì được mời vào lề: Cấm rẽ trái giờ này! Bạn dân thông cảm lấy đỡ vài trăm ăn tối nên
xe nhanh chóng được bỏ qua lỗi này.
Thằng tôi lóc cóc đạp xe từ nhà thường vụ Trắc ở Đakao về Bà Chiểu. Bước vào
nhà thì đã 8 giờ. Hết một ngày hành quân. Cơm thì chưa nấu, thôi ra đường ăn cháo vậy.
Anh em có thắc mắc gì cứ mời thằng tôi lai rai sẽ giải đáp.
Văn 214 tường trình với anh em Đồng môn
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