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Tây du ký sự 3 
Dân ta ăn tết Nguyên đán từ cuối tháng Chạp âm lịch. Những ngày đó lịch 

Tây chẳng gọi, chẳng thứ mà chỉ là ngày “hăm”. Và dân ta còn đùa nhau rằng còn 
“mùng” là còn tết. Hôm mùng bảy tháng giêng vừa rồi đồng môn Kiên trì xuống 
Vĩnh Long, đi Rạch Gòi – Cái Tắc thì đúng là du xuân, chơi tết. Nhưng ca dao ta 
lại có câu: 

Tháng Giêng là tháng lai rai, 
Tháng Hai trà rượu cái chai bên mình… 

Vậy nên vừa rồi anh em Kiên trì tiếp tục du Tây Ninh thì cũng phải lẽ. Lần 
này, được chàng Tám (Sóc Trăng) từ xa mời anh em về góp mặt dự giỗ mẹ ở Cần 
Đước (Long An) anh em Đồng môn lại hăng hái thuê xe, hăm hở đi, chỉ có mấy 
chục ây số thôi mà. 

Thế nhưng nếu gọi lần này là Tây du ký sự 3 thì tui xin có ý kiến. Thứ nhứt, 
Cần Đước thuộc tỉnh Long An, mà ngày xưa, trước thời ông Diệm là tỉnh Tân An – 
Chợ Lớn. Rồi chính phủ của ông Diệm tách rời Chợ Lớn ra, đặt tên lại là tỉnh Long 
An, chỉ giữ lại cái tên Tân An làm tỉnh lỵ mà thôi. Thêm nữa, thời của chúng ta 
mặc áo lính, Long An thuộc Quân đoàn 3, nghĩa là không phải miền Tây vốn do 
anh 4 quản lý. Rồi thời gian thấm thoát dân Long An được gọi là dân miền Tây cho 
tới bây giờ. Nên du ký sự này vẫn có thể gọi là Tây du ký sự 3 được vậy. 

Nói đến Cần Đước, Long An tui chợt nhớ ngày chuẩn úy sữa Văn một thân 
“độc cô cầu bại” về tiểu đoàn 3 dù ở ngoài Thừa Thiên. Khi đó, mỗi tiểu đoàn 
được gọi là “tỉnh”, có bảng hiệu đàng hoàng, chắc mấy anh em té lòi cu nhớ, nhất 
là khi đi bắn phở ở lối căn cứ Hòa Mỹ đi sâu vào. Khu vực đó gọi là “tỉnh Long 
An” với 5 quận tương ứng với 5 đại đội của tiểu đoàn 3: Cần Đước, Cần Giuộc, 
Thủ Thừa, Tân Trụ, Bến Lức. Sở dĩ tiểu đoàn mang tên tỉnh Long An vì xếp Đồng 
của tui là dân Cần Đước nên lấy tên địa phương xứ mình đặt cho chỗ dóng quân 
các đại đội theo yêu cầu của sư đoàn.  

Trở lại chuyện Cần Đước. Xứ này giáp ranh với Gò Công, cách một con sông 
lớn. Từ Saigon đi Gò Công bằng lối Cần Giuộc – Cần Đước sẽ nhanh và gần hơn 
ngã quốc lộ 1 (trước gọi là QL4) qua Mỹ Tho rồi mới đến Chợ Gạo. Nếu tôi nhớ 
không lầm thì khi qua sông để từ Cần Đước đến Gò Công, và ngược lại, trước đây 
phải dùng phà Mỹ Lợi. Hồi tui còn bé tí, ba tôi có chở tôi đi cùng mấy ông cùng 
xóm bằng Vespa qua sông bằng phà này rẽ về Chợ Gạo, đi Mỹ Tho mới theo quốc 
lộ về nhà. Hồi ấy, các bác nhớ, chiếc xe đò nhỏ hơn bây giờ nhiều, mỗi hàng ghế 
đều có cửa mở cả hai bên cho hành khách xuống. Phà ở Mỹ Lợi không thể cặp cầu 
phà thẳng để xe hơi lên xuống trực tiếp như bây giờ được mà phải nhờ đến máy 
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móc chạy bằng sức người. Mỗi đầu phà có một bàn xoay lớn hình chữ thập, xe hơi 
lên xe được những thủy thủ chạy phà xoay một góc đúng vào mạn tàu để lên. Khi 
hành khách và xe cộ lên đủ, tải trọng phà rất ít vì 
phà cũng nhỏ, thì tách bến. Phà không có máy 
móc cơ khí chi hết trọi, chỉ chạy bằng sức người 
kéo. Một sợi dây cáp giăng ngang sông, thủy thủ 
dăm ba người cùng nhau chân bám sàn phà tay 
kéo. Phà đi qua sông êm đềm giữa tiếng gió sông 
và sóng vỗ mạn phà. Đó là điều đáng nhớ của 
thằng con nít tui khi đi qua phà Mỹ Lợi ngày ấy. 
Ngày nay việc vượt sông rất dễ dàng bằng cầu 
Mỹ Lợi cách bến phà cũ vài trăm mét, xe hơi thì 
phải trả tiền qua cầu còn xe hai bánh thì khỏi, nên 
nếu có dịp, các bác qua đó cho biết. Hình bên 
chụp Văn 212 cùng một người bạn cũ học ở 
trường Võ Trường Toản Saigon dưới chân cầu 
(mới) Mỹ Lợi, phía Cần Đước. 

 

Vùng Cần Giuộc, Cần Đước là vùng nước lợ, trước đây mùa khô thiếu nước 
trầm trọng, khô nẻ cả đất ruộng, bờ vườn. Nay thì với người ta đã khoan được 
giếng sâu mấy trăm mét nên vấn đề nước đỡ cơ cực hơn. Bởi vậy đến nhà ai, bên 
hông có rất nhiều mái, lu hủ, bể bê tông chứa nước mưa… rất nhiều dành cho 
những mùa khan nước. Nhà của Tám cũng vậy thôi. 

Vừa đến điểm đón anh em Kiên trì bên đường Trường Sa đã thấy chú tài hôm 
trước ngồi nhâm nhi cà phê, chào hỏi: “Có phải chú Văn không?” Vậy là được tài 
xế hôm trước khi đi Tây Ninh rất nhiệt tình. Lần này có cả Tài Đức về nước dự 
tang lễ anh ruột cũng tham gia. Sau khi tay bắt mặt mừng, điểm danh đủ, anh em 
lên xe hướng cầu Chữ Y đón Quang Đức và Quốc. Xe lăn bánh đúng như đã định 
vì lệnh hành quân đã ban là 7 giờ 30 xe chạy, bác nào để trễ ráng chịu. 
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Sáng hàng ngày ở Sài thành hoa lệ chúng ta chuyện kẹt xe, xe bò như rùa là 
chuyện bình thường, nhưng lần này mấy quan đi cũng không đến nỗi khó khăn, 
chậm chạp mấy. Qua cầu Chánh Hưng, vào đường Nguyễn Văn Linh rẽ trái qua 
quốc lộ 50 hướng về Cần Đước. Đường đi phải qua cầu Ông Thìn, nay đã cứng cáp 
khang trang hơn xưa, khỏi đó một đoạn là tới bùng binh giáp ranh quận Bình 
Chánh với Cần Giuộc – Long An. 

  
Ghé quán nhỏ bên đường mua trái cây cúng giỗ rồi khuân bia, nước ngọt lên 

xe, anh em còn lại tranh thủ tiểu… đường. mà cũng phải, giữa đồng không rộng rãi 
không làm thì đợi vào bụi để “kiến cắn cu, sưng chù vù, khóc hu hu” sao? Đường 
đến nhà Tám già có ngang xã Mỹ Lệ, nơi có đình Vạn Phước hàng năm giỗ nhạc 
sư Ba Đợi tức Nguyễn Quang Đại, người nhạc quan (xem như ông tổ nghề) có 
công hệ thống bài bản đờn ca tài tử và cải lương miền Nam. 

  
Tám già và anh Hai của mình đứng đón đồng môn ngoài lộ, gởi xe ở trạm 

xăng. Đoàn hăm hở khuân vác nước uống vào chống hạn cho bạn hiền. Mới có 9 
giờ sáng. Vậy nên các anh em ở địa phương Long An như Cần Giuộc, Thủ Thừa 
chưa có mặt bởi tin mời là 10 giờ. Thế là chụp hình, là nghiên cứu cây cảnh trước 
sân nhà. 
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Nhà của chủ gia cất đã lâu năm rồi, mái ngói âm dương, tường gạch. Bên 

trong, giữa gian chính, có treo một cây đèn “gia bảo” xưa. Rồi đoàn khách Cần 
Giuộc cũng đến, bắt tay, chụp hình xong cùng sáp nhập vào bàn khai tửu, dù đoàn 
cải lương của bầu Lạc từ Thủ Thừa chưa đến. Huynh trưởng Tám có đôi lời phi lộ 
trước khi nâng ly. Anh Hai siêu niên trưởng cũng nâng ly chào khách. Phe ta theo 
lịnh là “Một, hai, ba, dzô” rôm rả. Thức ăn nhiều quá, cũng nhiều món nữa, kể cho 
các bác ở xứ xa them chơi chút nhé. Khai vị có gỏi gà tre, rồi cháo cá lóc rau đắng, 
cá tai tượng to chiên xù, canh chua, thịt kho rồi… vài món nữa. Riêng món tráng 
miệng thì ngoài cây trái ra còn có me dốt ngọt nữa, thiệt là đặc sản xứ Cần Đước. 
Bữa giỗ đãi ăn, nói theo kiểu bây giờ, thiệt là hoành tráng. Nhưng anh em Kiên trì 
thuộc hội viên người cao tuổi hết rồi… nên răng rụng (như tui), vui là chính chớ ăn 
uống được bao nhiêu… 
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Dù anh em góp mặt đông vui nhưng 
vẫn không quên 3 đồng môn vừa mới 
quá cố: Hà, Giang và Nghiệp 241 với 3 
ly bia đầu bàn. Quang Đức ngồi kế bên 
thì thầm mời bạn. 

 

Rồi sau khi khai tiệc một chút thì 
bầu cải lương Lạc cùng Quang cũng đến, 
chào mọi anh em. Trước bàn thờ có kê 
ván gỏ dầy cui, cao hơn mặt đất vài tấc, 
rất hợp để làm sân khấu cho anh kép già Hồ Tấn Lạc biểu diễn. Ban đầu, kép nhà 
ta định chỉ ca có một câu vọng cổ “Đi hỏi vợ”, nhưng để đáp lại tấm thịnh tình của 
khán giả đồng môn nên cứ khi dứt 1 câu, sau tiếng vỗ tay lại ca câu tiếp đến tới 5 
câu. Bác Lạc ca hay dễ sợ, đến nỗi phải tự khen mình nữa đây. 
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Rồi tới lúc ra về sau khi ăn me dốt ngọt, Tám già gởi anh em mỗi người một 

gói xôi vò. Hình chụp lần này trước sân dính vào nhiều xe quá bởi phía trong vẫn 
còn rôm rả khách, chủ, bà con thân thuộc nhiều người. 

 



7 
 

 
Hình trên tương đối anh em đầy đủ các gương mặt Đồng môn tham dự bữa 

giỗ, từ trái sang phải: 

Hàng đứng: Văn, Trắc, Quang Đức, Viên, Thái (222), Trâm (22), Tuynh, 
Quang (Tân An), Danh (222) ở Cần Giuộc, Đồng, Quốc, Long. 

Hàng ngồi: Phước, Lạc, Đức Tài, Tám, Đào Văn Hải (đang lom khom), Trọng 
Tài, Thoan, Bính. 

 
Trên đường về tạt qua nhà Thạnh 212 ở cách đó vài cây số. Bác gái, mẹ của 

Thạnh, đang phút lâm chung nên anh em chỉ dừng ít phút chụp chung ở trước nhà 
rồi lên xe về. Lát sau, chưa qua khỏi Cần Giuộc đã nghe tin bà đã qua đời. 
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Đồng môn Danh mời ghé nhà tại thị trấn Cần Giuộc, đem bia ra mời nhưng 

anh em chỉ chia nhau mỗi người ly nước ngọt rồi ra về. Chỗ này, Đào Trọng Tài 
không biết chơi vé số cũng mua 2 tờ ủng hộ thôn nữ rồi giao vé để chiều tui dò. Vé 
mua có 2 số chót là 61, xổ ra có hai lô 61 nhưng là 4 với 5 con, mà vé của ta trời 
cho hai số phía trước của người ta hai số tận cùng mới của mình nên… trật lất. Cái 
này đánh đề đầu đuôi mới trúng! 

 
Lượt về qua nội ô Saigon còn sớm nên đường thông thoáng, chẳng mấy chốc 

về đến chỗ khi sáng trả khách. Anh em lục tục về nhà. Hẹn lần tới đồng môn lại lên 
đường đi tiếp. Un point final! 

----------- 


