Tây du ký sự 2
Hôm trước, thường vụ Trắc gọi giật tui dậy lúc 9 giờ 30 đêm, ra lệnh: Mai
mày qua nhà tao! Tội thiệt, lo lắng nhà báo (đời) tui không biết chuyến du hành đi
Tây Ninh lần này nên nhắc nhở. Thôi thì thường vụ tiểu đoàn ra lệnh thì mình phải
tuân lệnh thôi.
Hai thằng tui đến Co-opmark bờ kè đường Trường Sa thì anh em cũng vừa lục
tục đến, Quang Đức và chiếc xe 16 chỗ cũng có mặt gần như cùng lúc. Giờ giấc
của lính tráng có khác, đi hành quân là phải thế. Nơi này được anh em đề nghị làm
sẽ là điểm tập họp anh em trong những lần đi du hành bằng xe thuê sắp tới (nếu có)
vì vừa có chỗ gởi xe 2 bánh lại dư chỗ đậu xe hơi mà không bị mấy em mô tô hỏi
thăm. Ngồi ở quán cà phê bình dân ven đường, điểm danh xong là khởi hành.

Đầu tiên trên đường đi là rước Vũ Tiến Mạnh (24) qua truyền tin. Đây là em
mới tinh, mới được Viên (cũng dân truyền tin) tìm lại được. Có điều vì thông tin
không rõ ràng, nói rằng đón ở cuối đường Út Tịch, gần Co-opmark nên Viên phải
xuống xe tìm Mạnh. Tui nhớ vị trí này trước ở Tân Sơn Nhứt là đài kiểm báo, gần
cổng Phi Long, bởi vì khi về học dù ở Khối Bổ sung sáng ngày nào bọn Kiên trì
chúng em cũng chạy 5km gọi là thể dục qua đây. Phải công nhận, nhờ thường vụ
đeo kính nên mắt quá xá, ngồi trong xe cũng nhìn thấy rõ Viên và Mạnh đứng phía
xe, bên đường Cộng Hòa. Đến cầu Tham Lương thì đón thêm hai huynh trưởng
Cường và Khuê (từ miền Tây lên). Thêm vài cây số nữa là đón Võ Văn Phước
đang đeo kính râm làm điệp viên Không không thấy ở trạm xe buýt bên đường.
Qua cầu vượt Củ Chi đón người cuối cùng, hàng quý của 23 Nguyễn Tấn Long.
Lần này 21 có tới 3 tên nên cũng thấy mạnh dạn hẳn lên. Lần này không có bác
Lạc ở Thủ Thừa đi nên đoàn cải lương của thiếu kép hát và đạo diễn, ban hát xin
cáo lỗi.
Và, theo thông lệ, trước khi vào Tây Ninh thì anh em phải cầu mưa cho ruộng
đồng, làm lễ dẫn thủy nhập điền.

Lần này vào Tây Ninh với sự hướng dẫn của Viên, cũng là một thổ địa của xứ
này. Ấy thế, thổ địa cũng phải nhờ đến phát minh của Mỹ, phải dò Google để tìm
và a lô gọi Trương Văn Sơn chủ nhà ra đón mới không bị lạc dù chỉ cách nhà
chừng hơn trăm mét.

Bác Sơn nhà ta một mình trong căn nhà rộng, khác với cú bé trong bản Donna
(Il était une fois, il y a un petit gaçon qui vivait dans une grande maison), có điều

đây là “thằng bé” tuổi U70. Sân rộng, có
trồng hoa nên vào nhà rồi, xuống bếp rồi
cũng bị gọi ra sân để chụp hình lưu niệm
xong mới được vào khai tiệc. Chú tài cổ
đeo ba máy chụp hình, tay cầm hai cái
điện thoại bấm dùm những tấm ảnh vui
vẻ của anh em.
Tài nội trợ của bác Sơn chắc công
lực thượng thừa nên nhiều món nóng
hổi. Có cháo và gỏi gà xé phay, có ốc
bươu hấp xả, có xá xíu (mua bên ngoài)
mà còn món chờ là chả giò nữa. Ngoài ra còn hai đòn bánh tét của Khuê đem từ
miền Tây lên, mỗi đòn 1 kg them gia vào bàn nữa. Nói tới bánh tét thì tui mới nhớ
hôm mùng 8 tại nhà Trần Đồng, Thạnh 212 và tui, 214 bon chen xung phong cắt
bánh chưng, làm tèm lem, nát bét cả
bánh cũng không xong bởi tụi tui chỉ biết
ăn chớ đâu biết làm. Lần này, khi thấy 2
đòn bánh, Đồng lại giao hai thằng tui cắt
bánh tét (lẽ dĩ nhiên không dùng dao rồi.
OK, cắt bánh tét bằng dây lạt gói bánh
dễ hơn với bánh chưng vì nó dài và tròn,
gọn. Thạnh chê tôi cắt miếng bánh dày
quá, tới chừng huynh trưởng tui ra tay thì
nó dày cỡ chừng gấp rưởi mà thôi, có chi
dày lắm đâu. Xong việc được giao, hai
tên hí ha hí hửng mang bánh vào trình
diện đã “thi hành xong lệnh huynh trưởng” thì Thạnh mới nhớ hồi cắt bánh chẳng
có ai chụp hình làm kỷ nghệ hết. Cũng may, chúng ta có một thường vụ Trắc xông
xáo, cùng Trần Đồng, Đào Văn Hải xắn tay lăn vào bếp múc dọn bày biện thức ăn
ra bàn. Phải nói không quân không phi hành của Kiên trì thiệt giỏi quá xá! Cũng
nhờ bữa tiệc này nên anh em gợi ý nói là thức ăn chớ không phải đồ ăn vì có “đồ”
đâu mà ăn?

Văn 214 tui được vợ phát cho chai rượu góp vui với anh em. Khổ nổi, đem
chai rượu ra thì các thần tửu ta người thì bảo champagne, người thì bảo đó là rượu
chát, còn người thì nói nó là rượu ngọt! Tui chỉ biết trên nhãn nó ghi Made in

Hungary nên gọi là rượu Hung Gia Lợi. Đức khui chai và chủ nhà nâng cốc đầu
tiên. Phần kế tiếp thì khỏi tả thêm, cứ nâng ly chúc mừng, dzô dzô lia lịa. Và cũng
như mọi lần, Trắc mang theo rượu “nhà ngâm” ông uống bà nội khen cho mau “lên
máu” nhậu cùng mồi là hình ảnh trái lê tươi tắn, trẻ trung trên mạng, cũng do
thường vụ mang theo.
12 giờ 30 trưa, anh em bỏ lại bãi chiến trường tang thương cùng gia chủ ghé
nhà Viên gần đó mấy cây số. Trời ạ, một mình bác Sơn nhà tui chiều dọn dẹp tàn
dư chiến tranh coi bộ mệt dữ nghe.

Lần này, ở nhà Viên, rượu ông uống bà khen không được mọi người chiếu cố
lắm mà chủ yếu là uống nước ngọt thôi. Ngay cả ốc bươu do thường vụ gom lại
mang theo cũng chỉ hao thêm vài con thôi. Anh em lại kéo nhau ra trước cửa nhà
Viên chụp hình. Lần này hậu cảnh là núi Bà Đen, đi Tây Ninh mà không thấy núi
này thì nói không ai tin.

Về Trảng Bàng ghé một quán ở đó để thưởng thức bánh canh và bánh tráng
phơi sương thịt luộc. Có vài huynh trưởng không ăn mà ngồi ngoài mở điện thoại
ra bấm bấm. Thạnh 212 tính chuyện ăn xong tô bánh canh sẽ qua ké bánh tráng
cuốn, nhưng nào được vì kêu chỉ hai phần (sợ nhiều quá ăn không hết, bỏ uổng)
mà tới 6 tay thanh toán nên khi thầy Thạnh qua chỉ còn lại rau và giá! Bánh bò hai
bàn ăn không hết gói đem về.

Bác Phước nhà ta ngồi trên xe mà cứ mơ đến khoai mì Củ Chi nhưng không
biết chỗ bán. Khi tài xế ghé vào cửa tiệm, mà phía trước đã vài chiếc xe hơi đậu
rồi, vội vội vàng vàng mua 10 gói khoai mì (chè) nước dừa nóng hổi rồi mới thấy
khoai mì hấp. Với thứ chè khoai mì này thì không thể ngồi trên xe thưởng thức,
nước đường, cốt dừa sẽ tung tóe, thôi thì đem về làm quà lấy điểm với phu nhân
vậy.
Nói là về sớm nhưng khi tiễn anh em xuống xe rồi về tới bờ kênh Hoàng Sa
thì cũng gần 5 giờ chiều, đường xá đầy xe 2 bánh. Xuống xe về, hẹn lần sau!

