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Trải qua bao cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng
**********************************
	Có người đã nói : Chúng ta sinh lầm thế kỷ - Đúng hay sai tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Trên thực tế, chúng ta sinh vào thời loạn, thời binh lửa và người trai thời chiến tranh là làm tròn bổn phận : tòng quân bảo vệ Tổ Quốc, khi đất nước của mình bị một nước khác xâm lăng - Đất nước lâm nguy, thất phu hữu trách ...
	Mùa hè 1972, CSBV đã mỡ cuộc tấn công quy mô vào ba vi trí trên lãnh thổ VNCH : Vượt vỹ tuyến 17 đánh chiếm Quảng Tri, mặt trận Cao Nguyên đánh vào tỉnh Kontum, vượt biên giới Việt-Miên đánh vào tỉnh Bình Long ... Sau khi Cộng quân được đẩy lùi từ ba mặt trận này, quân số của QLVNCH hao hụt nặng, Chính phủ ra sắc lệnh tổng động viên ... Thế cho nên tài nguyên sỹ quan năm 1972 có đến 12 khóa, không những thế, tính từ khóa 3/72 trở lên, mỗi khóa chia làm đôi - một nữa thụ huấn tại trường Bộ binh Thủ Đức và nữa kia thụ huấn tại trường Hạ Sỹ Quan Đồng Đế ... Dĩ nhiên, khóa 4/72 cũng vậy ... Trong khuôn khổ bài này, tôi chỉ đề cập đến khóa 4/72 Thủ Đức - khóa Kiên Trì - tên đặt cho khóa khi ra trường ... Tôi chỉ viết tổng quát, không đi vào chi tiết, cho nên ngày tháng và con số không chính xác, mục đích sẽ dẫn đến phần tổng kết của khóa trong vòng một năm qua - năm 2016  ... Bài này không phải là : sơ lược tiểu sử của khóa bởi vì HT Trần Nguyên Long và HT Đặng Xuân Thu đã làm việc này rồi ...
	Khóa Kiên Trì gồm hầu hết những thanh niên đang học năm thứ nhất tại các trường Đại học toàn Quốc, sinh năm 1952, một ít sinh 1953 và 1954, ngoài ra còn số ít khác có số tuổi cao hơn ... Sau khi trình diện tại nơi cư ngụ, toàn bộ chuyển về Trung tâm 3 nhập ngũ, sau đó chuyển thẳng vào trường Bộ binh Thủ Đức khoảng cuối tháng bảy hay đầu tháng tám năm 1972. Tổng số lúc ban đầu trên một ngàn, sau đó có một số anh chuyển qua Hải quân, CTCT và VBQG. Sau khi gắn alpha, khoảng trên một trăm bạn chuyển qua không quân học lớp Phi hành, trong thời gian đi chiến dịch có vài ba anh hy sinh, cuối khóa có một số bạn ra trường sớm, đặc biệt có một Huynh trưởng bị thương trong lúc còn trong quân trường và được giải ngũ. Tổng số tốt nghiệp thiếu tá lỗ là 775. Khóa được huấn luyện chỉ có 6 tháng, chính thức ra trường vào ngày 27 tháng Một năm 1973, nhưng vì đi chiến dịch cho nên kéo dài mãi đến cuối tháng 5 năm 1973 mới ra lò. Tân Chuẩn úy được chia về các ngành : quân cụ, quân nhu, truyền tin, công binh, quân y, pháo binh, thiết giáp, không phi hành ... về hầu hết những đơn vị tác chiến : ND, TQLC, BĐQ, LĐ 81, Nha kỹ thuật, các SĐ BB : 1, 2, 3, 7, 9, 21, 22, 23 ... các Tiểu Khu và đặc biệt, một số eng chuyển qua ngành Cảnh Sát, nỡ liền một mai quá đã ... Chúng ta ăn cơm lính chưa đã thì rả ngũ, Huynh nào còn cầm cự đến 30 tháng Tư năm 1975 thì cũng chưa đầy 3 năm ... Thời gian ngắn ngủi như thế, không có thống kê nào để biết có bao nhiêu HT đã hy sinh ... Sau biến cố Tháng 4 năm 1975, anh em chạy tứ loạn, người may mắn rời quê vào thời điểm này, người không may mắn ở lại bị tù tội bị phân biệt kêu trời không thấu ... Sau khi tĩnh hồn, có một ít anh em vượt biên, có người đến được bờ tự do, có người nuôi cá ngoài biển khơi, cũng có người chết mất xác trên rừng ... mấy chục năm sau, một số đông vượt biên cùng vợ con bằng máy bay ... /.
	 Bốn năm gần đây, gôm lại có khoảng chưa đầy hai trăm, toàn là ông già trên 60, rõ ràng sau bốn mươi mấy năm, khóa Kiên Trì chỉ còn 1/5 ...  Nhưng mà ông Trời cứ trêu ngươi, trong đám xuân xanh ấy, đâu có phải hoàn toàn khỏe mạnh chứ, trật duột hết trơn, hơn nữa đâu có ở chung giống như thời còn trong quân trường. Châu Úc hơn mươi anh; Châu Âu năm ba anh; Châu Mỹ thì khá chút nhưng mà ở tiểu bang này vài trự, tiểu bang kia dăm ba lão, tiểu bang nọ gần chục, không kể vài ba chàng ngự lâm đang ở Canada ... Việt Nam khá hơn, lẩn quẩn nơi Sai Gòn còn nhiều và có thể phê pháo hàng tuần, lâu lâu họp mặt tại Phan thiết, có bửa bay ra miền Trung, có hôm chạy xuống miền Tây, hôm thì hưởng tuần trăng mật trên Đalat  ... Có những buổi họp mặt - năm ba anh, chín mười lão, có khi đến vài chục mạng, kể ra cũng vui vào cái tuổi tàn thu  ... Eng mô còn sức dẽo dai thì ta chơi tour du lịch, không chừng có phòng nhì phòng ba ...
	Từ ngày bác Đỗ Thanh Giang đi theo tổ tiên, chúng ta mất đi ông bạn già và mất luôn câu chuyện hàng tháng, cái vụ này thì phải do ban Điều Hành à nghe, mỗi tháng không thấy các Ngài " bố cáo " anh em thèm nè ... Cũng cần nhắc lại - Giang và Sơn là hai HT đã dày công gây dựng nên " cớ sự này " cho mãi đến ngày hôm nay ... Cuộc đời trất lất léo, thử hỏi : giang là sông, sơn là núi - hai thứ này hợp nhau thành Giang Sơn gấm vóc, là Tổ Quốc mà Tổ Tiên đã để lại, âu cũng là cái duyên của anh em Kiên Trì ...
	Tết năm rồi, tức là đầu năm nay, bà con bên Nội chuẩn bị ăn tất niên, đùng một cái Nguyễn Phúc Hà bỏ cuộc chơi, anh em đành ngưng lo hậu sự cho bác ấy, tôi và Hà là bạn thân từ thời hai đứa rị mọ nơi quân trường, bạn ấy ra đi làm tôi chới với một  thời gian, mất một lão chuyên quản cáo thuốc Nôm và cũng là sự mất mát đối với đại đội 22 nói riêng, toàn khóa nói chung ...
	Vào khoảng tháng ba năm nay, bác Giang về VN, mần một tour du lịch miền Trung, ra tận miền địa đầu giới tuyến, sau khi Giang trở lại Hoa Kỳ, nhận được tin cụ Bà mất, sau đó bác cũng theo cụ luôn. Đối với một HT từng gắn bó cùng anh em nhiều năm, sự ra đi của bạn ấy không khỏi chạnh lòng mọi người ... Bên Hoa Kỳ đích thân bác Sơn Cò bay từ PA sang Nam CA lo tang lễ - có sự hiện diện các bác : Trung, Vinh, Hùng, Ngưu, Thùy, Tánh, Việt Đông ... Bên VN tổ chức tang lễ không kém phần long trọng ... Bên Úc và Âu Châu quý bác đã quyên góp phúng điếu ... Tôi còn nhớ, trước ngày bác ấy về VN có rủ tôi đi cùng, nhưng vì đang bịnh trong người không thể tháp tùng được ... Giờ đây hai người bạn ấy không còn nữa, mong cho linh hồn hai bạn sớm về cõi vĩnh hằng ...
	Cuối tháng tư năm nay, tôi mần một chuyến du lịch trái mùa, chủ đích là về thăm bà Cụ thân sinh. Như những lần trước, tôi được các ngài chiếu cố, tâm tình này đã ghi đậm trong tôi. Tôi đi Phan Thiết, hôm ấy có Quang Đức lái xe Huê kỳ ghé nhà " rước ", trên xe có Nguyễn Tự, Như Quốc, Văn Đời, Tấn Lạc và hình như có bác Điệp thì phải, chúng tôi lưu lại nhà ông bà thân sinh của Quốc, có một bữa nhậu đã đời, mồi do anh em Phan Thiết lo, đặc biệt bác Tuế - tay đầu bếp thượng thặng - cho ra nhiều món lạ hợp với thứ nước cay, bia của gia đình Quốc. Tôi còn nhớ bác Đời mang mấy chục hột vịt lộn từ Bến Tre - ông già Ba Tri này đã đón xe đò từ sáng sớm hôm ấy, thiệt tình mà nói - tình nghĩa anh em sao nó cứ lâng lâng hoài, hắn còn bảo tôi : mày ăn đi, tao lựa thứ chiến đó nghe. Đêm hôm ấy, đám cá mòi được cho vào một cái hộp, có máy lạnh đàng hoàng, eng chủ nhà hình như không ngủ đặng bởi mấy ông già cứ chạy lòng vòng chung quanh cái cầu tiêu ... Sáng hôm sau ăn điểm tâm có món bắp nếp, hình như lão Q Đức dớt đến ba trái, mẹ bà ăn khiếp quá ... Sau đó chúng tôi đi một vòng bờ biển ngắm cảnh và ghé nhà Lê Thanh, tôi lưu lại nơi này cùng đám quan Phan Thiết chơi một tăng nữa, mãi 3 giờ chiều mới mò về Long Khánh ... Trong khi đó, các bạn kia làm một vòng lã lướt dọc theo bờ biển ghé Bình Tuy, Vũng Tàu về Sài Gòn trong ngày ... Sẵn đây cho quý bạn biết có bao nhiêu quan nơi miền nước mắm nhĩ : Trần Vy Thảo, Hoàng Nam, Lê Thanh, Nguyễn Lựu, Sơn - không nhớ họ, Nguyễn Sỹ Đức, Nguyễn Văn Tuế, Phan Ngọc Anh, Hồ Văn Tùng,  Mai Hữu Đông, Võ Như Quốc một cảnh hai quê : Sài Gòn - Phan Thiết ... Nhắc về HT Tự một tí - eng này thiệt có duyên cùng tôi, mỗi lần tôi về VN đều gặp bác ấy, mặc dù ngụ mãi ngoài Đà Nẵng, lần ni bà xã khó ở cho nên eng cõng từ ngoài nớ vào Sài Gòn và chăm sóc thật tử tế nhưng vẫn bỏ chút thời gian cho anh em ...
	Tháng năm, trên đường đi Sài Gòn, tôi ghé nhà pháo thủ Phạm Văn Đạo, ông bạn già ni tôi quen từ cái năm nẫm, mỗi lần ghé chơi thì y như là hắn bỏ công việc làm, già rồi mà hắn mần cả ngày lẫn đêm dữ lắm các bác ạ ... Vừa đến bến xe Miền Đông tôi hú Trần Văn Hồng, hắn chở tôi về nhà tại Darkao, làm một chầu cùng Văn Hải, ba ông táo đội nồi bánh tét ... Hôm sau tôi hú Phùng Ngọc Bảo, hắn chở tôi ghé nhà Phúc Hà thắp nén nhang, có Trần Đồng tháp tùng ... Mấy hôm sau nhậu tại nhà Trần Đồng cùng với Trắc, Thăng Long, Hồng, Thìn, Mạnh Cường, Hải, Tuynh, Bảo, Giao ... Có lần Mai Trung Giao réo : lại chỗ tao uống cà phê chồm hỗm - trước khi có " cái sáng kiến " to đùng của Trần Tấn Thìn về chuyện hợp quần cà phê Tao Đàn, cái quán chồm hỗm này đã quy tụ những tay hảo hớn có máu dê : Giao, Tuynh, Đồng, Phúc Hà, Gia Khánh, Văn Hải, Bảo, Thoan, Hồng, Trắc, Văn Phước vườn trầu Hốc Môn, mũ xanh Bính - tên này từ Bình Dương mò về à nghe ... Vào một hôm thứ bảy đẹp trời, chúng tôi rủ nhau uống cà phê Tao Đàn, khi anh em tan hàng cố gắng, tôi ghé nhà Hoàng Xuân Thảo, hai thằng cưa hết một chai, mẹ bà say chết luôn vì đã lâu lắm tôi không uống rượu, hắn mướn xe thồ chở tôi thảy vào khách sạn vì hắn không thua chi tôi, chân đi chữ bát, quờ quạng hết biết trời trăng ... Tháng sáu hơi vắng khách ... Đặc biệt, hôm chia tay chúng tôi nhậu tại câu lạc bộ Tao Đàn do Trần Văn Trắc chủ xị, anh em khá đông, tôi không nhớ hết, cảm ơn quý bạn đã cho tôi nhiều kỷ niệm. Lần ni tôi gặp mặt thêm mũ đỏ Văn, Thạnh và Trị. Nhắc về tên mũ đỏ Đinh Kim Văn, hắn nhậu tới bến, nhớ bửa say mèm tại nhà Phùng Ngọc Bảo, Văn Trắc cho hắn sụm bà chè, tôi ráng cầm cự đến giờ thứ 25, mẹ bà chỗng gọng luôn, thằng Bảo chơi ác thiệt  ... Những ngày gần trở lại Hoa Kỳ, tôi được tin vợ chồng Văn Tuế bị tai nạn, nhưng không ghé Phan Thiết thăm bạn được, xin lỗi nghe, hẹn lần sau mình nhậu bù trừ ... Một chuyện khác - bác Giao mời anh em đi ăn cỗ mãi dưới Bến Lức, xa lắc xa lơ, đường đi gian nan cách trở, ông trời còn hăm dọa đổ mưa, lạc nhau la chí chóe ... Hôm ấy gặp Cù Văn Bảy, bác nào quê quán Mỹ Tho hãy tìm lão ni ... 
	Tháng bảy năm ni hội ngộ kỳ hai tại Longview, nhà của Võ Biên Thùy, hầu hết những anh em hội ngộ lần đầu đều có mặt ... chỉ thiếu tôi, Vũ Cường, Khiêm, cò Lâm ... nhưng thêm vào có Mông từ Châu Âu, Sinh từ Canada, Quang Đức từ VN, Hóa, Thủ Long và Quỳnh ... Tôi xin lỗi quý Huynh, đặc biệt là thằng dân Hưỡn Võ Biên Thùy, như đã hứa cùng anh em họp mặt nhưng thình lình bà cụ bị bệnh nằm nhà thương, cho nên tôi hoãn chuyến bay để lưu lại chăm sóc mẹ già ... Tháng tám không biết có chuyện chi lạ không hè, mails đã xóa không nhớ chi ráo ...
	Đầu tháng chín, thân mẫu của Phạm Văn Nhất qua đời, ông quan này về VN, lo tang lễ cho mẹ, sau đó có họp mặt anh em, có lẻ không được vui cho mấy vì đang trong thời kỳ tang gia bối rối mà ... Vào dạo này, tôi không nhớ ngày tháng, thân phụ của Nguyễn Huy Phan qua đời, lão mò về VN lo tang lễ, trong vòng có mí năm mà bác Phan nhà ta mất luôn hai Cụ thân sinh, eng bạn ni cùng trung đội với tôi, hắn lo mần ăn và ôm vợ, chán bỏ mẹ luôn ... Tháng này có thêm một ít quan mới tìm về chuồng : Bỉnh Sơn, Thiên Lộc, Hữu Lý, Gia Hùng ...
	 Cuối tháng mười hay đầu tháng mười một, nếu tôi không nhớ lầm thì gia đình Phan Ngọc Anh cưới vợ cho quý tử, thú thật tôi rất mến ông bạn già này, lần đầu gặp HT Anh, hắn bị tôi đì chạy xe thồ dài dài ... hắn có hai con đã lập gia thất, nhưng mà tôi không thạm dự được, thật đáng tiếc, xin lỗi eng bạn già nghe ... Tháng này có thêm mấy quan - tung cánh chim tìm về tổ ấm : Tiến Sỹ, Tôn Thất Vĩnh, Đắc Hiền, Trường Khang, Quang Tuyên ... Nhắc đến Nguyễn Tiến Sỹ, nhớ lại con sâu rượu Lê Văn Thình, gần xó bếp nhà tôi, không biết có eng mô cạy được miệng của hắn chưa ? Tôi thì ớn hắn rồi - nhậu liên tu bất tận, còn chê tôi nói phét, ừ thì tôi đã phét lác từ lâu, cần chi nói chứ ...
	Tháng mười một, hình như có nhiều chuyện buồn ... Văn Hải, Văn Hưng nằm nhà thương, có thêm anh chàng Bạo, bạo thế nào mà bị xí lắt léo hỡi bạn già. Bà xã của Trần Văn Hồng chọn nhà thương làm nơi tạm trú ... Bù vào cái khoản buồn ấy, cũng có nhận được tin vui : Trần Gia Khánh cưới vợ, tin này rò rỉ từ ca sỹ vọng cổ Hồ Tấn Lac. Quỹ tương trợ Kiên Trì ra đời, hiện thời do Châu neo " quản ní "  đã có 1,800 USD chứ bộ, rỡn mặt sao hê ... Diệp Dũng, Vũ Đồng tìm về đàn ... Có tin động trời, Nguyễn Xuân Dũng ngao du bên VN, hắn mang cái tim giả chạy rông, coi chừng lọt mẹ ra ngoài nghe eng, không biết lặng nơi nào mà không thấy hội hè, chỉ có một hôm phê pháo vỏn vẹn có bốn nóc nhà ... Lương Minh vạn lý độc hành đi Phan Thiết giống như Điền Bá Quang, sau khi về cho ra lò một bài : Ngôi nhà 101, làm tôi nhớ đến đồn Quân cảnh 101 hay 301 Thủ Đức - nếu lộn tầm phèo thì đừng cười kẻ hèn ni nghe - trong quân trường có bác mô ngủ nhờ nhà này chưa hả ? Sau đó bác họ Lương độc hành tiếp, vượt mấy cái đèo mò tới Đức Trọng, vào chùa tu cùng Kim Ngọc Phát ... Tháng này có chuyện lạ, mấy ông già gần chết vẫn còn mê - mê bảo hiểm sức khỏe - Medicare của Chính phủ ... Quý bạn nào đang mê lậm thì nên đọc kỷ bài của Lê Thủ Long lấy từ trang web ss.gov - có phần Việt ngữ ... Nhào vô - chỉ dành cho đám gảy gọng, què giò, lỗ đầu, chuẩn bị thăng, chuẩn bị hưu ...
	Tháng mười hai lắm tin vui ... Noel này bác Minh Trị cưới vợ cho con, chúc mừng bạn già, con cháu đầy đàn à nghe, đã đủ một đội bóng tròn chưa hả ? Cuối tháng này Trương Văn Sơn gã con gái ... Úi chà - một đàng thảy đi, một đàng lôi về ...  Eng Sơn Tây Ninh này là gã gà trống nuôi con, quý ông già chiếu cố giùm nghe ... Cuối năm quý bác tụ về ăn Tết khá đông, thế cho nên một số anh em tìm về nhà : Quan Chí Hào, Võ Văn Tính, Lê Thanh Hòa, Đào Trọng Tài, Ngô Văn Sơn, Nguyễn Thế Minh, Lê Quang Minh ... Một đồng môn vừa qua đời - Võ Hoàn Nghiệp, bạn này lâu nay không có trên Groups, thế cho nên anh em không thể lo hậu sự cho bạn ấy, thành thật chia buồn cùng gia quyến ... 
	Chỉ còn một tháng nữa là Tết Ta, ai bày Tết nhất làm chi  ... Ta hay Tây cũng thế thôi ... Chuẩn bị cho ra rìa mấy con vượn cổ, đi nơi khác chơi, khỉ chỉ sống trên rừng già không nên về đồng bằng làm loạn nghe. Rước gà về nhà, gà ni chắc là gà Tây xứ Mẽo, loại to con lớn xác ... Đế quốc Mỹ cũng chẳng tốt lành chi, trong những thằng xấu thì chọn thằng mô ít tật xấu nhất ta chơi, hà hồi phân giải ...
	Người xưa dạy rằng : Không thầy đố mày làm nên ... Một chữ là Thầy, nữa chữ cũng là Thầy ... Giàn Sỹ quan cán bộ của tiểu đoàn khăn tím không còn bao nhiêu ... Trung úy Nguyên- sỹ quan cán bộ 23, hiện còn lưu lại VN, tôi đã gặp Thầy vài lần, cảm ơn Thầy đã cho chai rượu hôm ấy. Trung úy Tân - sỹ quan cán bộ 24,  hiện sinh sống tại Pháp, anh em thường gọi thân thương : Tân Chà Và ... Đức xin cầu chúc hai vị một mùa Giáng Sinh và một năm mới an bình, mọi sự như ý ...
	Cuối cùng, Đệ xin chúc quý Huynh và Gia đình một mùa Giáng Sinh và một năm mới an bình, hạnh phúc, phát tài ... Tôi biết chắc đại đội 24 đang phái tài vì đã có hai ông Thần Tài - Tài bàn và Trọng Tài bóng tròn ... Bài viết có thứ thừa, thứ thiếu - phành ra ba góc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa ... mong quý Bác bỏ qua vì đầu óc của hắn cùn mẹ rồi ... /.
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