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 Ngày chính thức bắt đầu Chiến dịch Longview Gọi ta về 

lần ba, là ngày thứ năm 26-7. Nhưng có một số huynh 

trưởng đến sớm hơn, sớm nhất là Nguyễn Tự 222, kế đó 

là Quang Đức, Võ Như Quốc, Nguyễn văn Rạng, rồi từ từ 

về sau có Trương Việt Đông, La văn Tạnh, Phạm văn 

Hùng, Lê Thủ Long, Mai văn Thình, Nguyễn Nhâm... Ngày 

tan hàng là ngày 30-7, có một số HT ở trễ thêm vài ngày. 

Đặc biệt có Nguyễn Công Sinh 243 đến muộn nhất, mãi 

đến chủ nhật 29-7, Sinh mới đến được Longview, tội 

nghiệp bạn ta, đã có một tấm lòng thương mến anh em 



rất lớn nên đã không ngại đường xa, vượt hàng ngàn 

dặm đường chỉ để đến thăm viếng anh em, dù chỉ một 

ngày duy nhất (là còn đầy đủ), xin cảm kích trước tấm 

lòng của bạn hiền. 

        Tôi về sáng sớm ngày thứ hai 30-7, 5 giờ sáng phải 

rời Longview, được Tư lịnh Thùy và Bùi Thông Hiền 5/72 

đưa ra phi trường. Tới nơi, ôm xiết chặt hai bạn mình để 

từ giả, thương Thùy bao nhiêu thì cũng thương Hiền bấy 

nhiêu. 

        Về tới nhà, trong lòng tôi nặng trĩu một nỗi niềm vừa 

buồn buồn vừa tiếc tiếc. Buồn là vì sau những ngày hội 

ngộ thân tình với anh em, rồi đến lúc phải chia tay mà 

không biết đến bao giờ gặp lại, và cũng không biết sau 

này anh em có còn đầy đủ nữa hay không, hay là người 

còn người mất. Và tiếc một điều, phải nói là tiếc lắm cho 

những anh em không có dịp đến họp mặt lần này, mà 

không dễ gì lập lại lần thứ hai. Thôi thì mỗi người mỗi 

phận, ngoại trừ những huynh trưởng gặp hoàn cảnh ngặt 

nghèo không thể đến được. Nếu huynh trưởng nào 

muốn đi thì nhất quyết phải đi cho bằng được, còn đã 

không muốn đi thì dù cho tổ chức ở sát bên nhà cũng 

không thèm đi, bởi vì huynh trưởng đó không còn cảm 

xúc 472 nữa rồi.    



Lần họp mặt này có những ưu điểm vượt trội hơn những 

lần khác: có số người tụ tập đông đảo nhất, 31 huynh 

trưởng và 13 phu nhân, đặc biệt có 2 hậu duệ là: Trần 

Mẫn Huệ ( con gái Trần văn Trắc 221) và Nguyễn Yến Vỹ 

(con gái Nguyễn Tự 222). Đây là lần Họp mặt thấm đẫm 

Tình thân Kiên trì nhất, cho dù bạn có rất nhiều tiền cũng 

không mua được cuộc vui như thế này. Các huynh trưởng 

vắng mặt đã bỏ lở một cơ hội quí hiếm, không còn dịp 

nào lập lại nữa hết. 

 



        Cánh quân miền Đông đổ xuống Orange County- 

Nam Cali vào ngày 18-7 gồm có trước hết là Ngô đình 

Châu 221 và Nguyễn quang Tuyên 214, được Tư lịnh Nam 

Cali là Trần Ngọc Ngưu 242, Kỵ binh Thiết đoàn 18, đón 

tai phi trường John Ways, sau đó Ngưu lượn qua nhà trọ 

bốc thêm Nguyễn Bằng Dương 231, là đại diện 472 duy 

nhất tại Úc châu và cũng là đại diện duy nhất của Đại đội 

23 đi phó hội ( cả cái đại đội 23 này đều là người nhái, lặn 

rất sâu chả thấy cha nào ló mặt, kỳ lạ thật!) 

                       

        Nguyễn Bằng Dương tướng tá cao lớn dềnh dàng 

như Mỹ, mặt to mắt nhỏ trông rất ngầu, có dáng vấp uy 



nghi như tướng quân ngoài trận mạc. Chuyện đời có 

nhiều lúc oái oăm, cái thằng có tướng dử dằn thì lại ngồi 

văn phòng làm tiếp liệu. Trong khi cái thằng có tướng yểu 

điệu tiểu thơ thì lại đi lính Trinh sát, một thứ lính ác ôn 

nổi tiếng cho đến nổi có tay Cán bộ Trại giam Suối máu 

hỏi hắn rằng:" một ngày anh uống mấy lít máu ăn mấy lá 

gan ?" Cũng may nhờ cái tướng đàn bà này nên khi dẫn 

lính xung phong vào mục tiêu, VC thấy tội nghiệp nên 

không thèm bắn chết, vì vậy hắn còn sống đến bây giờ, 

hehe! 

 



        Ngưu chở mấy đứa tôi đến quán Cà phê Loves, mà 

chủ quán cũng là một 472, Quan Chí Hào 222, Kỵ binh 

Thiết đoàn 16. Các quan lần lượt kéo đến: Nguyễn Trung 

Vinh 212, Vũ văn Cường 212, Nguyễn Ngọc Sơn 232, Vũ 

duy Mạnh 241, Phạm văn Nhâm 232 và Phạm văn Hùng 

241. Quán Loves của Hào đã căng mình chịu trận mưa 

pháo do các quan trút xuống liên tiếp trong vòng 7 giờ, 

các quan nói năng rổn rảng, nổ rền trời y như ngày xưa. 

Các quan uống hết cà phê rồi đến thấm giọng bằng trà 

đá, hết ly này đến ly khác khiến các cô chạy bàn châm 

nước mệt nghỉ. Cám ơn Hào đã tiếp rước các 472 thật dễ 

chịu. Hào dáng người thanh mãnh, trắng trẻo thư sinh, 

còn trẻ so với tuổi, Hào nói giọng Bắc nhỏ nhẹ. 



                     

        Trong đám tao ngộ chiến tại Nam Cali lần này chỉ có 

Châu, Sơn Mạnh là dân miền Nam, còn hầu hết là dân 

Bắc kỳ. Hai quan mới biết đến lần đầu là Mạnh và Nhâm. 

Mạnh 241, đầu hói, dáng người thấp đậm, nói năng điềm 

đạm, ĐĐ 24 ai ai cũng biết Mạnh, vì anh ta làm Tiếp liệu 

ĐĐ. Nhâm 232, gọi là Nhâm Pháo, không phải nổ như 

pháo mà vì bạn ta là dân Pháo binh thuộc Sư đoàn 3 BB, 

Nhâm cũng hói đầu nhưng nếu có đội nón thì trông trẻ ra 

rất nhiều. Nhâm Pháo có nét đặc biệt là cười vui suốt 



ngày, tính tình rất dễ thương nên ai cũng thích kết giao. 

Nhâm có cô vợ trẻ hơn 18 tuổi, tưởng đâu là "thiên hạ vô 

địch". Ai dè chỉ sau vài ngày kỷ lục này liên tiếp bị phá vỡ, 

                             

 bởi Phạm Đức Hóa 212 có vợ trẻ hơn 22 tuổi, rồi đến Võ 

Xuân Cẩn 211, có vợ trẻ hơn 27 tuổi. Các quan này thiệt 

dễ nể, cầu trời cho các quan đừng chết sớm như vua 

Minh Mạng. 



                   

        Trong bàn cà phê có một nhân vật cũ mèm nhưng 

rất đặc biệt, đó là Phạm văn Hùng 241, tự là Hùng điếc ( 

tức cha Châu Neo) Hắn ta nói chuyên huyên thuyên, cóc 

cần biết thằng khác có hiểu hay không? Có ai hỏi lại thì 

hắn cứ ngớ người ra, vì có nghe được gì đâu! May sao có 

Sơn Cò ngồi kế bên làm thông dịch, chưa thấy ai làm 

thông dịch cho Hùng điếc xuất sắc như Sơn Cò. Sơn nói 

chậm rãi, giọng không lớn quá mà cũng không nhỏ quá, 



giọng phải đều đều không lên cao mà cũng không xuống 

thấp, thì lúc đó Hùng Điếc mới nghe được. Không hiểu 

sao Sơn Cò lại khám phá ra điều này. Có thằng chơi 

nghịch, chờ Hùng nói xong, bèn sủa vào mặt hắn:" Con 

kẹt nè Hùng" Hùng cười he he tưởng bạn khen bèn nói :" 

cám ơn mày". 

                         

        Sau khi tan hàng tại quán Loves, Hùng Điếc không 

chịu về:" Gặp mặt tụi mày mà tao không uống được chai 

bia nào là tao không chịu đâu!" Tư Lịnh Ngưu phải chìu 



theo ý bạn, kéo cả đám về căn phòng của Ngưu gầy độ 

nhậu, Nhâm Pháo tình nguyện đi mua mồi  đồng thời ghé 

rước Hóa Gà và Hùng Cọp 212. 

                            

 Bàn nhậu được bày ra, đồ mồi rất ngon, các quan mỗi 

người uống dăm ba chai. Tới khuya, Hùng Điếc cáo từ 

trước với lý do " đường xa mắt mờ", he he cái thằng nhất 

quyết đòi nhậu lại xin rút lui sớm. Thằng nào cũng ngà 

ngà say, mình mặt mày đỏ bừng bị Dương Ca phán cho 

một câu:" Châu Neo trông rất đẹp gái!" ( lại thêm một 

thằng nỡm!). 



 

        Sáng sớm thứ năm 19-7, cả đám hẹn nhau ra quán 

Cà phê Gypsy, đây là nơi các quan 472 tại Nam Cali, 

thường tổ chức tiếp đón các quan từ xa tới. Quán có mấy 

cây dù lớn che ngoài sân, các bạn kéo gom bàn lại, rồi tha 

hồ cà phê thuốc lá nổ rân trời. Nơi đây lần đầu tiên gặp 

mặt Trần văn Nam 211, bạn ta có dáng người nhỏ nhắn, 

ít nói và có vẻ ngoài khiêm nhường. Có cô bé chạy bàn 

xinh xắn nói giọng bắc 75, hỏi cô quê quán ở đâu, cô giả 

lơ không nghe. Bây giờ bạn đi dạo quanh khu Little 

Saigon sẽ nghe thấy Bắc kỳ 75 nhan nhản, chứ không còn 



thuần chủng dân Miền Nam "bên thua cuộc" như trước 

nữa. 

 

       Sau đó Ngưu và Vinh đưa các bạn đi thăm viếng một 

số nơi như Phòng Bảo Tàng QLVNCH, rồi kéo qua cửa 

hàng bán huy chương, phù hiệu, quân phục... của Vũ 

Hưng, một tay cựu SQ thuộc Khóa 9/72 Đồng Đế. Nhìn 

ngắm cửa hàng của Vũ Hưng thấy thật dễ nể, tất cả 

những mặt hàng tưởng chừng như tuyệt tích giang hồ 

vẫn có mặt tại đây. Tất cả phù hiệu của các đại đơn vị 

đều có đủ, bạn có thể đặt phù hiệu của đơn vị mình chỉ 

sau vài ngày là có thể nhận được. Tất cả các logo bằng 

dù, bằng viễn thám, Rừng núi sình lầy... tất cả các mũ 



nón, beret của tất cả các binh chủng, các bộ quân phục 

xanh của bộ binh, rằn ri của Dù, TQLC, BĐQ... đều không 

thiếu thứ gì. Vũ Hưng phải có tấm lòng thiết tha với Quân 

lực VNCH mới làm được công việc này, một việc làm rất 

đáng biểu dương và trân trọng. 

        Sau khi các quan mua một mớ beret mang phù hiệu 

Cư An Tư Nguy, anh nào cũng đội thử ra vẻ thích thú lắm. 

Chúng tôi đấu nhau với Vũ Hưng:" Ê, ông Hưng, ông khóa 

9/72, còn tụi tôi khóa 4/72, là đàn anh của ông đó nha" 

Hưng đốp lại liền:" đàn anh cái đếch gì, tụi mình vào 

Trung tâm 3 cùng một lúc, thằng nào đọc tên trước thì đi 

trước, đọc tên sau thì đi sau, chứ đàn anh đàn em cái mẹ 

gì" Vũ Hưng dáng người cao lớn, rất đẹp trai, người Bắc 

nói năng điềm đạm. Hắn xuất thân kỹ sư nhưng sau đó 

bỏ nghề để theo đuổi một mục tiêu mơ hồ, là bán quân 

phục, mũ nón... của QLVNCH. Chắc chỉ để nhớ về một 

thời hào hùng xưa kia, chứ chẳng phải cố tình làm 

business. Khách của Vũ Hưng toàn là những tay lính cựu, 

ăn nói với nhau bổ bả theo kiểu lính ngày xưa, thật hả hê. 



                          

        Đến trưa HT Nguyễn Trung Vinh mời các bạn đi ăn 

món Bún chả Hà Nội tại quán Tân Hồng Mai trên đường 

Bolsa. Có câu nói nổi tiếng "chúng ta đi mang theo quê 

hương", cho nên ở đâu có người Việt quần tụ trên đất 

Mỹ này, thì các nhà hàng quán ăn mọc ra như nấm. Đủ 

các loại món ăn đặc sản trên khắp miền đất nước Việt 

Nam, đều hội tụ tại Khu Little Saigon này. 

        Lúc đó được tin Hùng điếc đã đón được vợ chồng 

Duong Huy Long 241  



                          

và vợ chồng Trương Quang Hiếu 223,  



                            

 bèn ơi ới gọi các bạn đến cùng ăn. Món bún chả được 

quán Tân Hồng Mai chế biến thật ngon không thua gì 

món bún chả chánh gốc Hà Nội, cũng làm nước mắm thật 

nhạt rồi chan lỉnh bỉnh lên tô bún có thịt nướng rau sống. 

Ăn ngon mà còn cảm thấy yên tâm về vấn đề vệ sinh, chứ 

không phải vừa ăn vừa lo như bên quê nhà. Cám ơn 

Nguyễn Trung Vinh 212 đã chiêu đãi anh em một bửa ăn 

rất tuyệt. 



                         

        Chiều hôm đó, Nguyễn Ngọc Sơn 232 có nhã ý mời 

các bạn đến quán Coq de Vin trong vùng Fountain Valley 

để dự một buổi tiệc nhỏ. Mới gặp Nguyễn Ngọc Sơn tự 

Sơn Cò lần đầu, bạn ta cao lớn, tính tình xởi lởi kiểu Nam 

bộ, nói năng chửi thề thoải mái. Sơn là một trong những 

con chim đầu đàn của 472, sáng lập ra trang web Khóa 

472 Kiên trì, tạo nên một mái nhà để các huynh trưởng 

có chỗ tìm về với nhau. 

        Nhà hàng Coq de Vin là một loại nhà hàng theo kiểu 

Tây, bài trí sang trọng và thực đơn toàn món Tây. Mọi 



người tùy ý chọn món ăn riêng cho mình, mình chẳng 

biết món gì, bèn chọn bừa một món mà ăn cũng thích 

thú lắm. 

        Các phu nhân ngồi gom lại phía đầu bàn, thấy có các 

chị: chị Hằng (PN cố HT Đỗ thanhGiang), chị Vân (PN Đinh 

Quốc Cường 214), chị Loan (PN Trương Việt Đông 224), 

chị Quỳnh (PN Vũ Cường 212) 

                             

, chị Nga (PN Nguyễn ngọc Sơn 232), chị Nam (PN Trần 

văn Nam 211), chị Tuyết (PN Phạm văn Hùng 241), chị 

Phượng (PN Phạm văn Nhâm 232), chị Nhung (PN Trương 

Quang Hiếu 224), chị Hoa (PN Dương Huy Long 241).  



 



Hôm nay có Quan chí Hào 222 lần đầu tiên xuất hiện 

trước quần hùng 472. 

                               

        Ngoài ra, có một vị khách mời hết sức đặc biệt đó là 

chị Loan, bà mẹ vợ của Nhâm Pháo, chị tuổi Tân Mão, tức 

là chỉ lớn hơn đám tụi mình một tuổi. Mình đã thưa với 

bà rằng:" Thưa chị, chị là mẹ vợ của bạn chúng tôi, đáng 

lẽ phải gọi chị bằng bác mới phải phép. Nhưng khổ nổi, 

chị còn trẻ trung xinh đẹp quá, gọi bằng bác thì tội cho 

chị, nên chúng tôi xin phép gọi bằng chị cho nó trẻ người 

ra. Được không chị?" Chị Loan nền nả theo kiểu tiểu thư 

Hà Nội, đã từ tốn trả lời:" Thưa anh, ngày xưa nhà tôi với 



nhà Quan Chí Hào là hàng xóm với nhau. Từ bấy lâu nay, 

Hào vẫn gọi tôi là chị, nên các anh là bạn của Hào, thì cứ 

gọi theo như Hào vậy" Sau khi được chị Loan "xác nhận 

chủ quyên", từ nay các 472 đều có vai vế là "cậu" của 

Nhâm Pháo, thiệt quá đã. 

                         

        Bửa ăn tối thật vui, ấm cúng tình thân bạn bè. Gần 

cuối bửa tiệc, Trần văn Nam 211, đến nói nhỏ nhẻ với 

mình:" C. cho mình hug bạn một phát cho thân tình, 

mình rất ngưỡng mộ các bài viết của C. lần nào đọc xong 

đều cảm thấy rất xúc động" Hai anh em xiết chặt nhau 



mà lòng thấy bồi hồi, cám ơn Nam về tấm lòng của bạn 

đã dành cho mình. 

 

        Nhà hàng đóng cửa lúc 9 giờ tối, mà phe ta cứ mãi 

vui chơi quên đường về. Sơn chủ xị phải hô hào mọi 

người kéo ra khỏi quán để nhà hàng còn dọn dẹp. Ra 

trước cửa quán chẳng ai muốn chia tay, lại kéo nhau xúm 

lại chụp hình. Đông Tà chạy lại đứng cặp tay với chị 

Loan:" Nè Nhâm! tao gọi má vợ mày bằng bác cho mày 

vừa lòng" Chị Phượng (vợ Nhâm) đứng bên cạnh cười hết 

cở. Chị Phượng trẻ trung xinh xắn, nói cười xởi lởi hòa 

đồng với mọi người, mừng cho bạn ta. 



 

 

        Sáng hôm sau, chúng tôi thuê một chiếc xe có tài xế, 

để đưa cả đám đi thăm viếng San Diego, đón chúng tôi có 

Trương Việt Đông 224 và Phạm Nam Hải 231, Hải cùng 

trung đội với Bằng Dương , nên hai tên gặp nhau tay bắt 

mặt mừng. Hải mời cả bọn ăn trưa rồi ghé qua thăm cơ 

xưởng làm bảng hiệu của Hải. Bạn ta có dáng người thấp 

đậm, cười nói luôn miệng, Hải mang hình vợ con ra khoe, 

ủa sao bà xã Hải còn trẻ măng vậy ta, khiếp cho mấy ông 

thần này. 



 

 

        Kế đó Đông Tà hướng dẫn đi thăm Hàng Không Mẫu 

Hạm Midway, lần đầu tiên chúng tôi bước xuống chiến 

hạm khổng lồ nên rất thích thú, đi từ ngạc nhiên này đến 

ngạc nhiên khác, không biết nó có bao nhiêu tầng mà sao 

to lớn như một tòa cao ốc.  



                          

Trên sàn tàu trưng bày rất nhiều loại máy bay đã từng 

hoạt động với con tàu, và có điều ngạc nhiên khi chúng 

tôi thấy họ trưng bày chiếc máy bay L19 của Thiếu tá Lý 

Bửng đã đáp xuống con tàu trong những ngày tàn cuộc 

chiến, đây là một phép lạ, bởi vì chưa có một máy bay 

bình thường nào có thể đáp xuống hàng không mẫu hạm. 

Có một trường hợp ngẫu nhiên, cũng vào những ngày 

cuối tháng 4-75, gia đình Trương Quang Hiếu 223 đã 

được trực thăng di tản ra con tàu này, cho nên Hiếu rành 

rẻ mọi nơi trên tàu, kể cả nơi đã từng đứng đái, hehe! 



        Rời HKMH, chúng tôi theo xe đi thăm thú những nơi 

khác. Ngắm cảnh San Diego một hồi, tôi thấy có cảm giác 

gì đó là lạ. Cơ sự thế này, cách đây 2 năm, gia đình tôi có 

đi thăm viếng San Diego, rồi chúng tôi đi theo một tour 

thăm khu phố cổ bằng xe bus.. Tour này kéo dài 2 tiếng, 

đi qua một khu phố đẹp như tranh vẻ, làm tôi cứ tưởng ở 

đâu San Diego cũng đẹp như thế này. Còn lần này, xe lại 

đưa chúng tôi qua những đường phố chật chội, nhà cửa 

nhỏ tí cũ mèm, trông quang cảnh có vẻ nghèo nàn làm 

sao, nhưng nghe Đông nói giá nhà mắc như ở trên trời. 

Phố xá VN thưa thớt và rải rác chứ không tập trung sầm 

uất như ở Little Saigon. Kỳ lạ thật, trong khi tôi được biết 

người Việt quần tụ tại San Diego đông đảo vào hàng thứ 

tư trên đất Mỹ, chỉ sau Little Saigon, San Jose, và 

Houston. Hai lần thăm San Diego có cảm giác hoàn toàn 

khác nhau, sao lạ thế nhỉ? 

        Chiều về, Đông Tà mời chúng tôi dùng cơm ở một 

nhà hàng VN, mọi người đói bụng nên dùng cơm thật 

ngon. Cám ơn bạn hiền. Trong suốt chặng đường du 

ngoạn 12 ngày, đi đến đâu chúng tôi cũng được đón tiếp 

nồng hậu. Có gặp những bạn bè quen biết trước và cũng 

có người mới biết lần đầu, mà sao đều đối xử với chúng 

tôi một cách thân tình. Tôi suy nghĩ về điều này rất sâu 



sắc, điều gì đã khiến tạo nên sợi dây thân ái kỳ lạ này. Rồi 

cuối cùng tôi cũng lờ mờ hiểu được. 

        Tối về đến khách sạn, HT Trần Ngọc Ngưu 242 đã 

phục kích sẵn, bày đồ mồi và mấy chai vang lên bàn nhậu 

tiếp. Tội nghiệp Ngưu, mấy hôm nay rất vất vả vì anh em, 

vừa phải làm công việc của mình, lại vừa phải tranh thủ 

chở anh em đi đây đi đó. Bạn ta người Bắc, nói năng nhỏ 

nhẹ, rất dễ thương. Lạ nhỉ, sao huynh trưởng 472 nào 

cũng đều dễ thương như Ngưu cả. Cám ơn bạn hiền rất 

nhiều. 

                             

        Ngày thứ bảy 21-7, sau khi đi loanh quanh một hồi, 

tới trưa kéo đến nhà Đinh Quốc Cường 214. Cường 



người Phan Thiết, đã mãn khóa Pilot Khu trục, về nước 

chờ máng lon Thiếu Úy thì tan hàng, khiến bạn ta không 

có dịp thi thố tài năng "Tổ quốc Không gian". Đinh Cường 

cao lớn to béo như Mỹ, đã gẩy cánh phu thê 2 lần. Gia 

đình Cường ở trong một khu mobile home, mỗi tháng trả 

tiền thuê đất là 1 ngàn đô, nghe mà ớn lạnh. Cả đám tụ 

tập ngoài patio, nghe nói cái patio này do Mạnh 241 xây 

dựng, các quan cứ liên hệ chằng chịt với nhau, chẳng cần 

phân biệt đại đội này với đại đội kia, thằng nào có việc 

cần thì thằng khác chạy tới giúp. 

                                 

        Trước đó, Hùng điếc gọi:" tụi mày đừng mua gì nha, 

để tao mua mồi mang đến". Tin ông lão này có mà vỡ 

mặt, mình đã ghé qua Đa Kao Food To go, mua một khay 



lớn gỏi đu đủ khô bò với nước sauce rất độc chiêu, mà có 

lẽ không ai bắt chước được, lần nào mình về Cali cũng 

phải ăn cho bằng được món này. Rồi Vũ Cường 212 mang 

đến một con gà xối mở thật ngon, phải nói về Cali gặp 

được Vũ Cường là anh em yên tâm về cái bụng của mình, 

bạn ta rất chu đáo lo cho anh em, cám ơn Cường râu rất 

nhiều. Cuối cùng thì Hùng điếc cũng đến, quả y như rằng, 

lão ta chỉ xách theo một thùng Corona, hỏi mồi đâu sao 

không thấy, Hùng giả điếc không nghe, cười hơ hơ trông 

rất ngây thơ. 

       Chiều đến, cả đám kéo nhau đi chơi Chợ Đêm Phước 

Lộc Thọ, đây là một nét văn hóa đặc sắc của Little Saigon, 

chỉ mở vào mùa hè và chỉ weekend mà thôi. Người đi 

chơi đông đảo, các gian hàng ăn uống tấp nập người. Nơi 

đây có 2 món nổi tiếng là mực tươi nướng và thịt xỏ xiên 

nướng rất ngon, người mua phải xếp hàng dài. Ngoài ra 

còn có gian hàng bắp nướng mở hành, bánh mì nướng 

muối ớt, bánh bột chiên... ôi thôi đủ thứ, mắt nhìn thèm 

lắm mà không có bụng dạ nào chứa cho nổi.Phần lớn các 

gian hàng không có bàn ghế chi cả, người mua hàng 

xong, vừa đi vừa ăn trông rất vui mắt. Một buổi chiều 

rong chơi đáng nhớ. 

        Sáng chủ nhật 22-7, xe đò Hoa Phát chở cả đám 9 

người chúng tôi từ Little Saigon lên San Jose. Hành trình 



Nam Bắc Cali bằng xe đò đã có từ lâu, nhưng đây là lần 

đầu tiên tôi được du ngoạn như thế này, rất thích thú. 

Hai bên đường là những nông trại trồng nho, trồng đào... 

bạt ngàn. Không biết họ lấy nước từ đâu để canh tác, tôi 

thấy đất đai khô cằn, không thấy ao hồ sông suối gì cả. Có 

khi đi qua những trang trại nuôi bò rộng lớn, hàng trăm 

con nằm ngồi lổn nhổn, mùi hôi bốc lên nồng nặc. Khung 

cảnh thú vị làm cho con đường dài hơn 5 tiếng, hình như 

ngắn lại. 

        Tới chiều xe đò tới San Jose, ngừng tại một khu plaza 

rộng lớn. Các bằng hửu 472 đã chờ sẳn, như Mai văn 

Thình 213, Nguyễn Trường Khang 243, Phạm Tài Khiêm 

224, Vũ Như Đồng 211, Nguyễn Công Đa 244, và Lê Thủ 

Long 213. Chia số người ra cư ngụ tại nhà Đa và Nguyễn 

Xuân Dũng 224. Tối đến cả bọn kéo nhau tụ tập tại nhà 

Đa, ăn uống nhậu nhẹt, hát karaoke, thật vui. Đến muộn 

có Nguyễn Nhâm 214 và vợ chồng Nguyễn Thạch 221. 

        Phải nói những ngày ở San Jose, các huynh trưởng 

472 đón tiếp chúng tôi rất nhiệt tình, trong đó phải kể 

đến Nguyễn Công Đa 244, bạn ta người Bắc, dáng vẻ 

nghệ sĩ. Bạn Đa phải lo chỗ ăn chỗ ở cho bạn mình, rồi 

còn phải lo chở đi chơi đây đó rất vất vả. Công việc thật 

rối rắm nhọc nhằn, nhưng lúc nào cũng thấy Đa vui cười 

tếu táo. Rất cảm động trước mối thân tình của bạn Đa và 



tất cả các bạn tại San Jose. Rất tiếc vào giờ chót, gia đình 

Đa có chuyện bất ngờ nên không thể đi phó hội Longview 

được. Có một chuyện liên quan đến bạn Đa, mà mỗi khi 

nhớ đến mình cảm thấy thương mến bạn rất nhiều. Vào 

năm trước, tôi về Saigon làm đám tang cho bà mẹ tôi, 

tang lễ đã xong xuôi, nhưng có một đêm đã khá khuya, 

tôi nghe tiếng người gọi cổng, mở cửa thì thấy Bảo 211 

chở Đa đến nhà, bạn ta nói rằng:" nghe tin má C. mất, 

mình đến chia buồn với C. và thắp cho bà cụ nén hương." 

Tôi cảm động lắm và nghĩ trong lòng rằng, mình rất may 

mắn khi được kết giao với những bằng hửu có một tấm 

lòng rất đẹp như Đa. 

        Đám độc thân chúng tôi khuya đến kéo về ngủ ở nhà 

Nguyễn Xuân Dũng 224, được vợ chồng Dũng tiếp đón 

chu đáo. Chị Túy, bà xã Dũng, người Nam, dáng vẻ nhanh 

nhẹn, chị luôn cười ngặt nghẽo rất vui. Từ ngày Dũng bị 

stroke, nói năng và đi đứng còn chậm chạp. Bạn ta nói 

chuyện đột quị này có thể xảy ra cho bất cứ ai, càng lớn 

tuổi càng dễ bị. Nhưng còn tùy thuộc ở chuyện may mắn 

hay không may mắn, bởi vì nếu mạch máu não bị đứt ở 

vùng có chức năng không quan trọng thì mang bịnh nhẹ, 

nếu đứt ở vùng quan trọng thì bị bịnh nặng, còn nặng 

quá thì... "thuyền ra cửa biển" Hồi trước mình nghe mấy 

chuyện này thì sợ lắm, bây giờ nghe riết rồi cũng quen 



tai, chỉ cầu mong nếu xảy ra cho mình thì xin đừng quá bi 

thảm như Thái Công Đặng 221. Nếu phải đi ngay thì càng 

tốt, sống đến ngần tuổi này thì đi lúc nào chả được. Sớm 

muộn gì cũng phải có lúc đến chào Thánh Phê rô, hehe! 

 

        Mấy hôm sau các bạn San Jose như Đa, Khang, 

Nhâm, đưa chúng tôi đi thăm thành phố nổi tiếng San 

Francisco. Theo tôi thành phố này nhỏ hẹp chật chội 

nhưng rất đông đúc người, có những con đường "ngàn 

thước lên cao, ngàn thước xuống" San Francisco có giá 

nhà và giá sinh hoạt thuộc mắc mỏ nhất nước. Người có 

income, 100 ngàn một năm, được coi là low income, 

nghe mà khiếp vía. Thăm San Francisco, dĩ nhiên phải 

thăm cây cầu lừng danh Golden Gate, cầu sơn màu đỏ 



đậm vắt ngang một vịnh biển xanh ngắt trông đẹp lắm, 

nhất là sau đó các bạn lại chở tít lên núi cao, để ngắm cây 

cầu và cả thành phố San Francisco. 

 

        Có một nơi thăm viếng tại San Jose rất đáng chú ý, 

đó là Mall Grand Century. Nơi này khiến tôi phải kinh 

ngạc, nó rất bề thế và mới tinh chứ không xuống cấp bệ 

rạc như khu Phước Lộc Thọ tại Nam Cali. Vào bên trong, 

các cửa hàng sáng choang, bài trí sang trọng, nhìn lóe cả 

mắt. Chưa hết đâu, bạn đưa chúng tôi sang thăm một 

Khu Thương mại mới vừa xây dựng xong, và nằm sát bên 

cạnh Grand Century, nó có tên là Viet Nam Town, khu 

vực này còn hoành tráng lộng lẫy hơn nữa, xây dựng 

theo kiểu khu phố san sát nhau như ở VN. Người ta đi 



shopping trên vỉa hè ngang qua các cửa tiệm như đi trên 

phố Lê Lợi hay Nguyễn Huệ ở Saigon. 

        Người Việt định cư ở San Jose đông đảo vào hàng 

thứ hai trên đất Mỹ, chỉ sau Little Saigon, nhưng hàng 

quán của họ rải ra chứ không tập trung theo kiểu Little 

Saigon ( ngoại trừ trong Grand Century) Cho nên theo tôi, 

nền thương mại của Little Saigon có tính cục bộ, người 

trong nhà đóng cửa chơi với nhau. Trong khi San Jose, 

giao thương với các sắc dân khác có tính đa dạng rộng rải 

hơn. Ở các nơi khác, như xứ Tampa của tôi, bạn vào một 

nhà hàng VN nào mà thấy người Mỹ người Mễ, ngồi ăn 

đầy bên trong thì coi như nhà hàng đó thành công lắm. 

        Chiều ngày 24-7, một buổi chiều đáng nhớ. Theo lời 

mời chúng tôi kéo đến nhà Trần châu Hoành 231. Hoành 

là dân Pilot 472. Nhà bạn có hồ bơi và vườn cây cảnh rất 

đẹp. Hoành người Nam, dáng dong dõng cao, nói năng 

rổn rảng và xởi lởi theo kiểu tay chơi miền Nam. Trong 

bửa tiệc này tôi gặp lại người bạn cũ, Lê Trinh Thanh 221, 

bạn ta dân tác chiến thuộc Sư đoàn 3 BB. Thanh dáng 

mạo trông rất nghệ sĩ, để râu đậm đặc rất đẹp trai. Từ 

ngày chúng tôi chia tay nhau ở quân trường, rồi biệt tăm, 

mãi đến 45 năm sau mới gặp lại, bây giờ thằng nào cũng 

đã già, nghĩ lại chặng đường dài dằng dặc thấy mà kinh. 

Buổi tiệc thật vui, rượu vào lời ra, các ông ăn nói ầm ầm 



như pháo giã. Trong khi các chị tụ lại một góc riêng tâm 

tình nhỏ nhẻ. Một buổi chiều đẹp, ngồi uống rượu với 

bạn hiền nói chuyện thân tình, ngắm vườn cây cảnh xinh 

đẹp, còn gì thú vị cho bằng. Cám ơn Trần Châu Hoành đã 

tạo ra cơ hội cho anh em tụ tập vui chơi với nhau. 

        Hình như mỗi nơi có một tập quán riêng, Và tôi thấy 

(không biết đúng không?) tập quán vui chơi ở San Jose, 

khác với xứ tôi ở. Dân Florida chúng tôi, mỗi khi mời 

khách tới ăn tiệc, thường thường chủ nhân chuẩn bị thức 

ăn đầy đủ có khi đến độ ê hề. Ngoại trừ trường hợp chủ 

nhà làm không xuể thì có nhờ một hoặc hai người thân, 

lo giùm thêm thức ăn mang tới. Còn nếu không có yêu 

cầu gì hết, thì chỉ mang bia rượu, hoặc bánh ngọt đến 

chung vui mà thôi, chứ ít khi mang thức ăn theo, bởi vì có 

khi mang đến còn bị chủ nhân trách cứ. Còn ở San Jose, 

không biết tôi thấy có đúng không? Khi chủ nhà mở tiệc 

chỉ làm ít món mà thôi, và sau đó khách đến thường 

bưng bê lủ khủ thức ăn. Tôi đã từng thấy vợ chồng 

Nguyễn Xuân Dũng, Mai văn Thình, Vũ như Đồng, 

Nguyễn Nhâm... đã từng bưng bê như thế này. Trong khi 

đám khách ở xa tới chỉ biết trố mắt ra nhìn, chúng tôi có 

biết gì đâu, thật tức cười. 

        Sáng hôm thứ tư 25-7, chúng tôi chuẩn bị lên đường 

đi Longview. Mấy người gồm có: Vợ chồng Khang, Tuyên 



và tôi được Khiêm đưa đi một vòng giả từ San Jose, uống 

cà phê ăn sáng tại Grand Century, rồi ghé mua một ít quà 

đi phó hội. Trong khi các bạn kéo qua nhà Đa, được chị 

Dung khoản đãi món bánh canh. Tội nghiệp gia đình Đa 

đã hết lòng hết sức với bạn bè. Phải nói những ngày ở 

San Jose, chúng tôi rất cảm động trước tấm lòng của các 

bạn đã đối xử với chúng tôi một cách quá hiếu khách, cho 

dù một số bạn chúng tôi chỉ mới gặp lần đầu. 

        Chúng tôi đến phi trường Portland vào lúc 3 giờ 

chiều, từ đây về Longview khoảng một tiếng. Xe các bạn 

đến đón khá đông. Tôi đi cùng với Hóa và Tuyên, được 

Đông lái xe nhà của Thùy và Rạng ngồi kế bên xem GPS 

chỉ đường đến đón. Nguyễn văn Rạng 222 tức Rạng Dù, 

sau những ngày tháng u ám, nay "con tim đã vui trở lại", 

mồm miệng tía lia đấu với Đông Tà không hề kém cạnh. 

Gặp lại Rạng, tôi vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên tôi 

gặp Rạng, ấn tượng đó đặc biệt, nên không thể nào quên. 

Vào một ngày nào đó trong tháng 8 năm 1972, chúng tôi 

được đưa từ Trung tâm 3 TMNN đến thẳng trường Bộ 

Binh Thủ Đức, sau khi không còn chịu nổi những ngày 

tháng dật dờ và nhếch nhác tại nơi này. Tới nơi xe vừa 

ngừng lại, đã thấy các huynh trưởng Khóa 1/72, đầu đội 

nón nhựa bóng loáng có dấu Alpha nằm giữa nón trông 

ghê hồn. Chúng tôi vác bao bị lục tục xuống xe trong 



tiếng gầm thét của các hung thần. Hôm đó không biết 

may mắn làm sao, chúng tôi không phải vác sac marin 

chạy vòng quanh Vũ Đình Trường như một thủ tục chào 

quân trường. Sau đó, tất cả xếp hàng ngay ngắn đi vào 

Hội trường để làm thủ tục nhập trường. Tất cả ngồi 

xuống sàn Hội trường. Tình cờ tôi được ngồi kế bên anh 

chàng Rạng này. Quay qua ngó Rạng, tóc tai dài thậm 

thượt bết mồ hôi, tướng tá Rạng lúc đó vừa cao lớn vừa 

đẹp trai như tài tử xi nê, nhưng lạ một điều là sao cái mặt 

lại nhăn nhó như ông cụ, đây là cái điều mà làm cho tôi 

nhớ về Rạng mãi không thể nào quên. Mấy chục năm sau 

gặp lại Rạng vẫn y xì như xưa, tướng mạo vẫn còn đẹp 

như người mẫu, mừng cho bạn ta. 

 



      Đến nhà Thùy, các huynh trưởng đã tề tựu khá đông 

đủ, các bạn đã có nhiều người đến từ ngày thứ ba 24-7, 

đến sớm nhất có lẽ là người hùng Nguyễn Tự 222 đã có 

mặt từ 2 tuần trước để phụ với Thùy dọn dẹp, bài trí, nấu 

phở... Tự rất đẹp trai, nói giọng Bắc mà sao quê quán Đà 

Nẳng, có con gái tên Yến Vĩ đã tốt nghiệp Dược sĩ tại 

Seattle. Có một dạo, vợ chồng tôi về thăm VN, có ra Đà 

Nẳng chơi, được vợ chồng Tự đón tiếp rất ân cần. 

 

       

         



        Bàn ghế được bày ra, bia khui lốp bốp, các quan tay 

bắt mặt mừng, chuyện trò liên miên không dứt. Có một 

tay đứng lặng lẽ, tay cầm chai bia, hết chai này lại đến 

chai khác, tửu lượng chắc không thua gì Độc cô Cầu bại 

Thanh Kỵ binh 211. Đó là Võ Xuân Cẩn 211, phải chú ý 

lắm mới nhận ra ông thần này. Cẩn cũng là dân pilot 472, 

Cẩn có dáng người cao lớn, trắng trẻo đẹp trai, tóc để lòa 

xòa trông còn trẻ trung lắm, so với tuổi. Cẩn nổi tiếng 

không phải vì pilot hào hoa, mà vì có cô vợ vừa trẻ nhất 

vừa đẹp nhất, vợ Cẩn nhỏ hơn bạn ta 27 tuổi, kỷ lục này 

chưa có huynh trưởng nào vượt qua. Tôi cười cười nói 

với Cẩn:" Kỳ này, ông mà đem bà xã theo thì tôi sẽ bầu 

cho bả chức hoa hậu" bạn ta cười kha kha. Lạ một điều, 

Cẩn ít nói, ít khi ngồi chung với các bạn, đứng một mình 

lặng lẽ ngắm các bạn nói cười, nhưng khi Cẩn nói lại rất 

có duyên và dí dỏm. 



 

       Ngày thứ năm 26-7, ngày chánh thức khai mạc Họp 

Mặt Longview lần ba. Vào lúc 5 giờ chiều, tất cả các 

huynh trưởng đều mặc áo trắng, được đích thân Tư lịnh 

Longview gắn nơ tím truyền thống vào ngực áo cho từng 

người. Mọi người đều đứng nghiêm và chào tay nghiêm 

chỉnh, y như ngày xưa được Tướng quân gắn huy chương 

vậy. Lúc còn ở quân trường, Khóa 472 thuộc Tiểu đoàn 2, 

là TĐ phải mang chiếc nơ tím này, các TĐ khác thì mang 

nơ màu khác. Rất cám ơn huynh trưởng Nguyễn văn 

Thanh 211 (Thanh Kỵ binh) nhân một chuyến về thăm 

VN, đã đặt làm những chiếc nơ tím để dành tặng cho 

Buổi Họp mặt hôm nay. 



 

        Tất cả tề tựu trước cửa nhà Thùy. Trên cùng treo lá 

cờ Tổ quốc, phía dưới là băng rôn ghi hàng chữ "Kiên Trì 

Gọi Ta Về Longview 2018. Chào Mừng Đồng Môn Khóa 

4/72 Thủ Đức" Hai bên cửa có 2 chùm bong bóng màu 

tím là tác phẩm của hai bác cháu Tuyết Anh- Mẫn Huệ. 

Có 6 huynh trưởng cao lớn đẹp trai đứng dàn chào hai 

bên. Tư lịnh Longview tuyên bố vài lời chào mừng các 

bạn, giới thiệu quan khách, cám ơn những cá nhân đã 

đóng góp nhiệt thành cho buổi hội ngộ này. Sau đó Tư 

lịnh bàn giao quyền chỉ huy buổi lễ cho Đại Bàng Nguyễn 

Bằng Dương 231. Dương với quân phục chỉnh tề, tướng 

tá cao lớn uy nghi đã gầm lên: 



 

" Tất cả Nghiêm- Chào tay Chào!" Bản Quốc Ca bắt đầu, 

tất cả đã tự động đồng loạt hát quốc ca của nước mình, 

chào lá cờ của nước mình, với lòng xúc động vô bờ. Nước 

mất- Nhà tan. Đất nước còn, còn tất cả. Đất nước mất, 

mất tất cả. Cả một đám "bên trời lận đận" đã tề tựu về 

đây cùng nhau chào cờ hát quốc ca, tại một nơi chốn mà 

cách nay hơn 45 năm, chúng ta không hề tưởng tượng 

được có cái ngày hôm nay. 

        Có một phu nhân ngồi trước mặt tôi, hỏi một chị 

ngồi bên cạnh:" Các ông đang làm gì vậy?" Người bên 

cạnh trả lời:" Tôi cũng không biết nữa" Đúng vậy! các phu 

nhân làm sao hiểu được nỗi niềm của đám chúng tôi. 



 

 Những người hiện diện hôm nay, đã có một thời cùng đổ 

mồ hôi nơi quân trường với nhau, rồi cùng chinh chiến 

một thời với nhau, cùng chịu chung một hoàn cảnh làm 

kẻ bại trận nhục nhả ê chề với nhau, cùng chia sẻ những 

ngày tháng tù đày... tất cả đã cùng trải qua một chặng 

đường thấm đẫm máu, mồ hôi và ngay cả nước mắt nữa. 

Ôi chao! chỉ có những anh em 472 mới thấu hiểu được 

nỗi lòng của nhau mà thôi. 



 

        Sau buổi lễ, các huynh trưởng và phu nhân tề tựu lại 

chụp hình kỷ niệm. Rồi chụp riêng từng Đại đội, Đại đội 

21 và 24 đông người tham dự nhất, mỗi đại đội có được 

10 tên, đại đội 22 có được 8 tên, đứng chót bảng là đại 

đội 23 chỉ có 1 tên duy nhất là Nguyễn Bằng Dương 231. 

Không biết có chuyện gì, Đại bàng Dương lại gầm lên:" 

Vào hàng! Phắt" khiến các phu nhân ôm bụng cười ngặt 

nghẽo. 



 

 



 

        Có một hình ảnh đáng nhớ, Nguyễn Trường Khang 

243 đã tặng Tư Lịnh Thùy một cái jacket của lính rất đẹp. 

Thùy rất vui khi nhận được món quà đặc biệt, rồi quay 

qua mình hỏi:" Ê C.! mày cho tao cái beret này hả C.?" 

Đúng vậy, mình mua cái beret Thủ Đức từ Nam Cali, 

mang lên tặng cho Thùy. Lần đầu tiên anh em tặng quà 

mà Tư lịnh vui vẻ chấp nhận, chứ trước nay chưa hề có 

việc này. 

        Sau khi làm lễ xong, tất cả dọn bàn ghế nhập tiệc. Bà 

chủ Tuyết Anh rất tinh tế, cho trải khăn bàn màu tím, 

bong bóng cũng tưng bừng màu tím. Màu tím yêu 



thương của chồng chị, của anh em 472 và cũng là màu 

tím của chị. 

        Trong buổi tiệc chiều hôm đó, xuất hiện mấy nhân 

vật nổi bật. Cháu Yến Vĩ, con gái Nguyễn Tự ngồi làm 

món cua rang muối rất tuyệt. Cháu Trần Mẫn Huệ, con 

gái Trần văn Trắc 221, sát cánh cùng các phu nhân lo 

công việc túi bụi trong bếp, Huệ xinh đẹp hiền lành, chứ 

không dử dằn như bố Trắc. Phạm văn Duy lần nào xuất 

hiện cũng thấy bưng bê mấy thùng cua to đùng, rất xứng 

đáng với cái tên Duy Cua, một anh chàng rất dễ thương. 

Một nhân vật mới xuất hiện lần đầu đó là Bùi Trần Tuấn 

243, bạn ta dân pilot 472, biệt tích đã lâu bây giờ mới 

xuất hiện. Tuấn từng là chủ nhân một nhà hàng bề thế tại 

thành phố Orlando, nên bạn rất thiện nghệ trong việc 

bưng bê và bày biện thức ăn. Tuấn dáng người cao ráo, 

trẻ trung, rất đẹp trai nên xứng đôi với bà xã của Tuấn. 

Không biết ai đã chụp một tấm hình đầy cảm xúc, hình 

chụp Tuấn và Nguyễn Trường Khang ôm choàng lấy nhau, 

và có người đặt cho một cái tên là "vòng tròn Kiên trì 

khép kín".  



 

        Tuyết Anh bê ra 2 chiếc bánh, mừng Hội ngộ 

Longview. Thùy Châu Nhất, cùng nhau cắt bánh, vứa cắt 

xong, Thùy lấy tay quẹt kem lên mặt bạn mình, theo tập 

quán đùa vui của Mỹ. Tội nghiệp Nguyễn Tự, lích kích 

mang khô mực từ VN sang, giờ đây lui cui nướng khô, cán 

mõng, rồi đem bán cho các bạn, lấy tiền tặng vào quĩ 

TTKT, cám ơn tấm lòng vì 472 của Tự. 



 

        Trước khi nhập tiệc, mình xin tâm sự một đôi điều: 

   - Năm 1973, sau khi các SVSQ 472 quì dưới Vũ Đình 

Trường làm Lễ Mãn Khóa, các Tân Sĩ Quan thề trung 

thành với Danh dự- Tổ quốc- Trách nhiệm. Chúng ta đã 

đứng dậy và tan hàng, mỗi thằng đi về mỗi hướng, tưởng 

chừng như quên lãng nhau mất biệt. Nhưng mà không 

phải vậy! 

        Trong lần Hội ngộ Longview lần thứ nhất, buổi họp 

mặt đầu tiên anh em ngồi quây quần trong garage nhà 

Thùy. Thùy đứng lên tuyên bố vài lời chào đón anh em, 



quá xúc động Thùy chỉ nói được vài lời rồi ứa nước mắt 

không nói được nữa. Kế đó, Nguyễn Xuân Dũng xin phát 

biểu, bạn ta chỉ nói đúng được một câu:" Tao không ngờ 

tao còn sống đến ngày hôm nay để gặp lại tụi mày..." Rồi 

bỗng nhiên Dũng òa khóc nức nở, nước mắt chảy ra dàn 

dụa. Cả đám ngồi lặng thinh mà rúng động tâm thần, cảm 

thấy thương bạn xiết bao và thương ngay cả chính mình. 

Ô! đã 45 trôi qua, bao nhiêu nước đã chảy qua cầu, 

chúng ta còn sống để gặp lại nhau quả là một phép lạ. 

Sau cái buổi họp mặt hôm đó, trong lòng tôi cứ đau đáu 

một nổi niềm, cái điều "sâu thâm thẳm" nào đã khiến các 

472 tìm về với nhau, như những con cá hồi đã bơi ngược 

dòng nước, tìm về nơi chốn cũ. 

        Sau nhiều ngày tháng suy nghĩ phân tích, tôi nhận ra 

rằng. Khóa 472 là một Khóa thuần chủng nhất. Tất cả các 

472 đều cùng một tuổi như nhau, cùng một trình độ học 

vấn, cùng chịu sự giáo dục từ gia đình và xã hội như 

nhau, cùng ăn nhậu, chơi bời, chửi thế , đào địch... y như 

nhau. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất là cùng mang 

một nỗi niềm, đó là cùng sống trong một thời đại chiến 

tranh khốc liệt nhất. 

        Tất cả chúng ta đều y như nhau, thằng này ngồi 

ngắm thằng kia, rồi cũng nhận ra chính mình. Cho nên khi 

cố HT Đỗ Thanh Giang 244 và HT Nguyễn Ngọc Sơn 232, 



cùng lập ra trang web 472, để tạo ra mái nhà cho anh em 

có nơi tìm về. Tất cả các 472 đều cảm thấy có sự thôi 

thúc ở trong lòng, để rồi phải quay trở về tìm lại nhau. Ai 

mà không nghe tiếng trống thúc dục này, thì chắc chắn 

không phải là 472, hoặc là 1 tên 472 nhưng không còn 

cảm xúc nữa. 

        Có một lần, tôi đọc được Trần Ngọc Kiệt 222 viết 

trên Bạn Thân:" Tôi học Petrusky 7 năm trời, mà không 

hiểu sao lại không gắn bó nhiều bằng anh em 472, mặc 

dù chúng ta chỉ gần nhau có 6 tháng"... Rối một lần gặp 

nhau tại New Orleans, chị Dung là phu nhân Nguyễn 

Công Đa đã hỏi chồng:" Hồi trước khi anh đi học Khóa SQ 

Thủ Đức, anh có biết mấy anh này không? mà sao các 

anh đối xử với nhau thật dễ thương!" Đa cười cười:" Lúc 

trước nào đâu có biết mấy ông này, bây giờ chỉ cần xưng 

hô 472 là đủ để kết giao bạn bè" Đúng vậy Đa! chỉ cần hê 

lên 472 là đủ, không cần Trung đội nào, Đại đội nào. 

        Các bạn chắc còn nhớ, khi Tư lịnh phát động Chiến 

dịch Longview Gọi ta về lần ba. Tôi có viết một bài kêu 

gọi anh em tham dự càng đông càng tốt, bởi vì có người 

dám đứng ra tổ chức mà chỉ có lèo tèo vài người góp mặt 

thì không có gì buồn tủi cho bằng. Thùy có nói, đây là lần 

tổ chức cuối cùng, không còn lần nào nữa hết (sau này 

Tư lịnh có thay đổi ý kiến hay không thì chưa biết). Cho 



nên nếu đây là lần cuối thì chúng ta không còn cơ hội nào 

gặp nhau nữa, "xin hẹn kiếp sau". 

        Tôi dám chắc một điều, ngoại trừ HT Vũ Đức Bao 

244, còn ngoài ra không có ai dám đứng ra tổ chức dù chỉ 

một lần, chứ đừng nói chi đến 3 lần liên tiếp như vợ 

chồng Tư Lịnh Thùy-Tuyết Anh. Muốn đứng ra tổ chức 

một kỳ Họp mặt, phải là người có cái gan rất lớn, phải có 

tấm lòng thương mến 472 cao độ, và cuối cùng là không 

ngại khó ngại khổ, hao tốn tiền bạc để phục vụ anh em. 

Cho nên nếu Thùy từ chối không làm nữa là coi như 

chấm dứt, không còn ai đứng ra tổ chức. Câu nói "Xin 

hẹn kiếp sau" không phải nói đùa, mà là nói thật, bởi vì 

như tôi đã nói, chúng ta sống đến ngần tuổi này thì ra đi 

lúc nào mà chả được. 

        Bây giờ xin các bạn nhìn vào bàn tiệc trước mặt mình 

và có bao giờ bạn tự hỏi, muốc thực hiện một buổi tiệc 

như thế này phải tốn bao nhiêu công sức? Không phải chỉ 

có bửa tiệc ngày hôm nay, mà còn rất nhiều bửa tiệc cho 

những ngày kế tiếp nữa. Ngày xưa Tào Tháo khoản đãi 

Quan Vân Trường, 3 ngày một tiệc nhỏ, 5 ngày một tiệc 

lớn. Bây giờ vợ chồng Tư lịnh, ngày nào cũng đãi chúng ta 

từ tiệc nhỏ đến tiệc lớn. Như vậy cái tình của gia chủ đối 

với chúng ta, không thua gì Tào Tháo đối với Quan Vân 

Trường. Xin nghiêng mình bái phục chị Tuyết Anh, xếp 



xòng Nhà bàn 4100, cùng với các phu nhân khác đã hết 

lòng hết sức, lo từng miếng ăn miếng uống cho tất cả mọi 

người có mặt trong buổi gặp gở lần này. Tôi vẫn còn nhớ 

hoài câu nói của chị Tuyết Anh:" Tôi không ngại khổ cực, 

miễn là làm sao cho anh Thùy được vui là tôi cũng vui 

theo rồi". Một câu nói thấm đậm tình nghĩa phu thê như 

thế, chỉ có những người tuyệt khéo mới nói ra được. 

       Tôi đã sống đến ngần tuổi này, đã sống qua rất nhiều 

nơi, đã từng gặp biết bao tay hào kiệt, nhưng đối với vợ 

chồng Võ Biên Thùy- Tuyết Anh, thì theo tôi đây là 2 tay 

hào kiệt thuộc loại ngoại hạng. 

        Thứ sáu 27-7, cả bọn kéo nhau lên Seattle, đi du 

thuyền ngắm cảnh thành phố Seattle thật đẹp. Chiều về 

kéo đến nhà Betsy, con gái Thùy, quậy một trận tưng 

bừng. Mấy hôm sau, các xe túa ra các hướng thăm viếng 

các nơi như núi St Helene, thăm Đền Đức Mẹ Sầu bi, đi 

thăm thác... Có một điều vui, mỗi sáng sớm chúng tôi 

gồm có Tuyên, Châu và chị Tâm đi bộ thể dục, ngắm nhìn 

thành phố rất yên bình sạch sẽ, không hề thấy cảnh 

nhếch nhác như các nơi khác. 



 

       Hàng đêm, sau khi cơm nước xong, Tư lịnh bèn lui cui 

đốt lửa để bắt đầu những đêm lửa trại. Những đêm lửa 

trại, không ngờ lại là một trong những thành công nhất, 

vui thú nhất và đáng nhớ nhất của lần họp mặt lần này. 

Hội ngộ Longview lần ba, may mắn có một nhân vật độc 

đáo xuất hiện, đó là Nguyễn Bằng Dương tự Dương Ca, 

người từ Úc qua phó hội. Anh ta đã set up vô cái phone 

của mình nguyên một hệ thống karaoke, không biết nó 

chứa tới mấy ngàn bài, mà hễ ai yêu cầu bài nào thì đều 

được đáp ứng đầy đủ, thế mới kinh. Đồng thời được sự 

trợ giúp âm thầm nhưng rất xuất sắc của Lê Thủ Long 

213, Vũ Đức Bao 244, đưa toàn bộ dàn loa, ampli, 



micro... ra ngoài sân. Thế là từ cái phone, các bài hát hiện 

ra theo yêu cầu, phe ta có nguyên dàn máy karaoke hoàn 

chỉnh, để từ đó các ca sĩ xuất sắc 472 Longview bắt đầu 

lộ diện. 

        Nhớ lại lần họp mặt tại nhà Vũ Đức Bao 244 tai New 

Orleans, cũng có Karaoke rất vui, và lần đó đã khám phá 

ra chị Mầu (phu nhân Nguyễn văn Nghĩa 214) là ca sĩ xuất 

sắc nhất. Lần này Longview 2018 lại còn vui hơn nữa, vì 

xuất hiện rất nhiều tay có giọng ca hết sức độc đáo, đặc 

biệt là sự xuất hiện của các phu nhân: chị Hoa (phu nhân 

Duong Huy Long), chị Hồng Loan (phu nhân Trương Việt 

Đông 224), chị Lê Vân (phu nhân Đinh Quốc Cường 214), 

và một khám phá mới là chị Kim Liên (phu nhân Nguyễn 

Nhâm 214), chị hát rất xuất sắc bài Mai Tôi Đi của Anh 

Bằng. Đôi song ca hay nhất là chị Lê Vân và Đinh Cường, 

cứ nghe chị ngọt ngào gọi chồng:" anh ơi! lại đây hát với 

em!" là cũng đủ thấy mát cả ruột. 

      Bên nam thì có các ca sĩ: Nguyễn Trường Khang, Đào 

Trọng Tài, Vũ Đức Bao, Võ Như Quốc, Bùi Thông Hiền, và 

Nguyễn Bằng Dương với bài Anh Đi Chiến Dịch, để nhớ lại 

các quan 472 đi Chiến dịch ở Miền Tây. Võ Như Quốc vừa 

nốc bia vừa hát bài Còn Một Chút Gì, để tưởng nhớ một 

thời khoát áo SĐ 23 trấn thủ vùng Tây Nguyên, hát chưa 

hết bài thì Quốc quá xúc động ôm mặt khóc, làm cho ai 



cũng cảm đông. Võ Xuân Cẩn rót một ly whiskey pha đá, 

cứ nhẩn nha uống thật điệu nghệ, cứ chờ sàn diễn trống 

là Cẩn nhảy ra kể chuyện vui, chuyện tếu. Trái ngược với 

Trương Việt Đông, lúc thường thì kể chuyện tiếu lâm liên 

miên, tới chừng mọi người đề nghị ra sân thì Đông Tà lại 

cười lỏn lẻn. 

        Có vài cặp ra khiêu vũ, vợ chồng Nguyễn Nhâm, vợ 

chồng Hùng Điếc, rồi Vũ Như Đồng mời chị Kim Liên ra 

nhảy rất đẹp. Có một người làm kinh ngạc cả đám quần 

hùng là chị Ánh Tuyết, phu nhân của Hùng điếc. Chị Tuyết 

có dáng dấp một bà nội trợ chính tông, từ sáng sớm cho 

đến tận đêm, lúc nào cũng thấy chị trong bếp, có hôm 

thấy chị cùng cháu Mẫn Huệ đứng vò bánh bao đến tận 

khuya thật tội nghiệp. Cho nên đêm lửa trại hôm đó, chị 

cùng chồng ra khiêu vũ rất điệu nghệ làm ai cũng muốn 

té ngửa vì kinh ngạc, bởi vì ai cũng tưởng chị chỉ biết làm 

bếp chứ đâu có ngờ chị lại biết "chơi" nhảy đầm, thiệt bái 

phục chị Ánh Tuyết. 

        Còn một nhân vật đặc biệt nữa, anh ta không hề hát 

một bài nào, nhưng bài nào anh cũng xuất hiện cùng 

người hát. Suốt từ đầu tới cuối buổi lửa trại, anh ta dùng 

phone để quay hình, anh di chuyển đủ mọi góc cạnh để 

thu lại toàn bộ đêm sinh hoạt thú vị này. Đó là Nguyễn 

Nhâm 214, cám ơn huynh trưởng rất nhiều cho sự đóng 



góp không mệt mỏi của bạn, cho tình thân 472 thêm đẹp 

hơn. 

        Nếu có ai hỏi tôi, giọng ca nào xuất sắc nhất trong 

các đêm lửa trại Longview. Sau khi đắn đo, tôi xin thưa 

với ý kiến chủ quan của mình. Giọng ca nữ xuất sắc nhất 

dành trao tặng cho chị Kim Liên, giọng chị nghe ấm chứ 

không trầm rất đặc biệt, chị hát rất vững vàng, chị ca 

nhiều bài và bài nào chị ca cũng đều hay mê hồn, hay 

nhất là bài Mai Tôi Đi. Chị có dáng người cao ráo, duyên 

dáng và xinh đẹp, chị ít nói và hình như có phần e thẹn. 

Khi đi chung xe thăm San Francisco với vợ chồng chị, tôi 

ngồi nghe chị nói chuyện, giọng chị ấm áp chi lạ, ngay lúc 

đó tôi đã nghĩ giọng này mà ca hát thì hay phải biết. Sau 

đó quả nhiên không sai một chút nào. 

        Giọng nam xuất sắc, tôi lưỡng lự giữa Bùi Thông Hiền 

và Nguyễn Bằng Dương. Cuối cùng tôi chọn Dương Ca, vì 

Dương hát rất nhiều bài mà bài nào cũng hay. Trong khi 

giọng của Hiền trầm ấm truyền cảm nhưng rất tiếc bạn 

chỉ hát được một bài. Dương Ca xuất sắc với bài Anh đi 

chiến dịch và Áo anh sứt chỉ đường tà. 

        Cuộc vui nào rồi cũng tàn, Rạng Dù ra đi sớm nhất, 

rồi tới La văn Tạnh, Phạm văn Nhất, sáng sớm thứ hai thì 

có NĐC, từ trưa tới chiếu tối là phe ta rút lui rầm rộ, cũng 



may có vài bạn còn ở lại thêm vài ngày, nếu không Tư 

lịnh Longview sẽ buồn đứt ruột. 

       Chào Longview, chào Tuyết Anh- Võ Biên Thùy. Trong 

hành trang trở về của tôi, có một hình ảnh rất cảm động. 

Trong một đêm lửa trại, có 4 huynh trưởng là Quang 

Đức, Đào Tài, Phạm văn Nhất, và Bằng Dương, đã đứng 

dàn hàng ngang nghiêm chỉnh chào tay Huynh trưởng Võ 

Biên Thùy, hành động rất đẹp này đã nói thay cho một lời 

cám ơn. 

         Tri kỷ tương phùng như sương khói, 

         Trăng tàn chưa nghĩ chuyện chia tay. 

( Lời Võ Biên Thùy:" Đến năm 2020, nếu tao còn sống và 

tụi mày chưa chết, thì tụi mình sẽ gặp nhau một lần nữa 

tại Longview). 

          Viết xong ngày 30-9-2018  NĐC 221.  

-- 


