Tây du ký sự
Chiều mùng 6 tết năm nay tôi nhận được điện thoại của Quang Đức thăm hỏi
sức khỏe và mời đi miền Tây một vòng thăm bạn bè. Xe sẽ đón tại nhà bác Trị. Tôi
nhận lời ngay, không chút do dự, chỉ có điều chưa biết nhà Trị nên sẽ phải liên lạc
với bác Trắc. Gọi cho Trắc báo là 5 giờ 30 sáng tôi đến nhà để ké xe đến đị điểm
tập họp lên xe. Trắc OK nhưng chỉ phút sau hắn gọi lại: Mày đến chi sớm vậy, 60
giờ 30 xe mới khởi hành mà, sáu giờ hãy đến! Đương nhiên tôi phải đồng ý rồi.
Chút xíu sau, trời mưa như thác đổ xuống đất Saigon kéo dài mấy tiếng chưa dứt.
Sáng sớm hôm sau tôi cuốc bộ từ Bà Chiểu qua Đa Kao, đường vẫn còn nhiều
nơi đoọng nước của trận mưa to tối qua. Bác Trắc chở tôi mà than thở: Dậy sớm
hơn mọi ngày nên vào nhà vệ sinh
không được tích sự gì hết. Thông
cảm đi nghen bác Trắc, lâu lâu
mới có một lần mà.
Đến đường Nguyễn Cảnh
Chân Quận 1 đã thấy Trọng Tài,
Việt (từ Đà Nẵng vào) ngồi uống
cà phê trước nhà Trị rồi. Bác Việt
đã “tản bộ” từ góc đường Đinh Bộ
Lĩnh – Chu Văn An ra đến chợ
Bến Thành, mồ hôi ra ướt áo mới
chịu lên xe đi tiếp. Quả là tinh
thần thể dục thể thao của bác Việt
nhà ta quá cao. Bác Trị cầm danh sách kiểm tra anh em coi còn thiếu ai tại điểm
này không mới khởi hành đi Bình Trị Đông (nhà Quang Đức). Lên xe tôi ngồi
băng ghế cuối, góc trong cùng để không phải nhường ai lên xuống. Nơi này được
cái là mình lên xe trước và xuống sau cùng. Rồi được phu nhân bác Trị cho hai lựa
chọn: bánh mì hay bánh bao. Bởi sún nên tôi chọn bánh bao cho dễ nhai, có điều
nhân lớn quá nên ít bột.
Trước nhà bác Đức, vợ chồng Trần Đồng cùng cháu ngoại và Cường, Hải
đứng chờ sẵn rồi. Mọi người an vị xe thẳng ra cao tốc Trung Lương tiến về Tân An
gặp các đồng môn Kiên trì ở đây. Tấp vào một quán nước tại ngã 4 Cần Đốt – Tân
An anh em hội ngộ, cữ cà phê thứ ba trong ngày của tôi. Quán không vách nên
chụp ảnh hơi bị ngược sáng, nhưng không sao, về nhà có Photoshop hô biến cũng
xong. Cuộc hội ngộ đầu xuân vui vẻ và chộn rộn. Ảnh chụp chung trước quán tôi
không có nên các bác thông cảm không thấy hình trong bài ký sự này. Bốn huynh

trưởng đến nhưng chỉ có 3 tháp tùng, bởi một đã hẹn với gia đình sui gia đi Vũng
Tàu đổi gió nên không đi được. Các bác Quang, Lạc, Giang lên xe là đủ 15 người.
Xe lại trở ra đường cao tốc tiếp tục đến Mỹ Tho, theo quốc lộ hướng về miền Tây.
Lên xe, bác Lạc ngồi kế bên, tha hồ ca cổ nhạc miền nam, xe khỏi cần mở nhạc
cũng đủ vui rồi.

Xe rẽ vào ngôi chùa mới để anh em bái Phật và thắp hương trước bài vị của
bạn Giang TQLC quá cố năm rồi. Chùa bằng gỗ, chánh điện ở trên lầu, có đá dựng
làm núi trong sân với suối reo, nước chảy. Lên chánh điện anh em bái Phật, xuống
gian sau thắp hương trước bài vị của huynh trưởng Giang trong tiết xuân nhè nhẹ
mát. Tranh thủ chụp hình rồi lại lên xe rời khu vực tỉnh Tiền Giang để qua sông
Tiền vào Vĩnh Long. Ba cái vụ chụp hình này, có cháu ngoại của Trần Đồng đi
theo cũng đỡ à nha, dù còn bé nhưng chàng ta sử dụng smartphone hơn tôi là cái
chắc!

Qua chợ Trường An, xe hướng về trung tâm Vĩnh Long, anh em nhìn thấy bác
Đằng chờ sẵn phía bên trái đường. Xe phải chạy thêm một đoạn ngắn nữa mới
vòng lại được. Xuống xe phe ta mới hay là bác Đằng đứng chỗ đó là ngay đầu hẻm
vào nhà huynh trưởng quá cố Vũ Hoàn Nghiệp. Đến nơi thì thấy Lương Minh về
Vĩnh Long từ trước Tết cũng đã có mặt rồi. Anh em bùi ngùi trước linh vị của
người bạn quá cố rồi cùng phu nhân Nghiệp chụp ảnh lưu niệm lại nhà.

Trước nhà của Nghiệp người ta đang mở lộ nhựa, cặp sông, có bờ kè lát đá
ngắm cảnh sông nước hữu tình. Bác Lạc bảo sông này là Cổ Chiên. Kinh nghiệm
của bác Lạc về quê hương xứ sở ta đầy mình vì đã đèo vợ bằng xe 2 bánh – và chỉ
xe hai bánh – dong ruổi khắp nơi, thuộc từng dặm đường, khoảng cách của hai nơi,
nên địa danh phải chính xác rồi, em không dám cãi. Ước chừng đâu chàng và nàng
Lạc mới đi chừng 16.000km đường Việt Nam bằng xe hai bánh thôi mà. Bác

Cường ND kéo tôi ra bờ sông chụp ảnh. Gởi anh em xem hình sông nước trước
nhà của bác Nghiệp kèm theo đây.

Rồi chụp hình kỷ niệm trước nhà, nhờ sún nên 3 anh em chúng tôi (Văn, Hải,
Quang) được ngồi ghế cãnh gia chủ, trong khi anh em “còn trẻ” phải đứng phía
sau. Anh em vội vàng uống chút cà phê đá do chị Nghiệp đãi để ra xe đi tiếp về Cái
Tắc cho đúng chương trình. Dường như Lương Minh có phần giận vì… nên một
mình một ngựa lên xe Honda qua Chợ Lách (Bến Tre).
Tài xế không chịu chở thêm Đằng vì đã đủ nên huynh trưởng nhà ta phải ở lại
Vĩnh Long chờ chiều phe ta về ghé, chỉ có mặt trong hình lúc chờ xe.

Rồi cầu Cần Thơ hiện ra. Qua cầu mà không vào Cần Thơ, cũng không qua
cầu Cái Răng nữa mà thẳng xuống Cái Tắc. Được cái giờ đi đâu xe cũng nộp tiền
“mãi lộ’ nên trước khi vào thị trấn Cái Tắc đã lù lù cái cổng trạm thu phí rồi.
TRạm thu tiền rất là lịch sự mở cổng với cái bảng đèn led đỏ chạy dòng chữ
“39.000đồng xin mời qua”! Bỏ qua rất uổng nha các bác. Ghé quán tạp háo bự bên
đường chất thức uống lên xe rồi đi tiếp một đoạn nữa để đến nhà Tài (Bàn), trạm
dừng chân cuối của chuyến đi.

Nhà bác Tài chúng ta nhìn thẳng ra sông có hàng tre xanh bên bờ mắc sẵn 2
chiếc võng để anh em có mệt ra nằm nhìn ghe thuyền xuôi ngược, thiệt là thi vị.
Xuống xe đã được hai huynh trưởng từ Sóc Trăng lên chào đón bên cây mai to
giữa sân nhà. Anh em tay bắt, mặt mừng rồi nhanh chóng dọn hàng để vào tiệc.
Nào là đặc sản của nhà Tài, rồi hàng “tiếp thị” bánh tét, lạp xưởng Thủ Thừa mà
theo lời bác Lạc: “Vợ chồng tao làm!”. Rồi kô bò, rồi gỏi xoài khô sặc, rồi cháo gà
ác, rồi khô bò, rồi… nhiều lắm. Nhưng mấy lão nhà ta ăn chẳng được bao nhiêu
hết, nội cái vụ nhiều chuyện, rồi dzô, dzô nữa thì mồi màng còn đầy ắp trên bàn.
Đã vậy thường vụ Trắc còn đem ra rượu vang, rượu mạnh, rượu “cây nhà lá vườn,
tự ngâm” nữa nên phải nói là vui hết biết.
Sẵn đây cũng là sinh nhật của Trần Đồng nên anh em Happy birthday luôn.
Bánh kem chuẩn bị sẵn đem ra cho chàng và phu nhân chung tay cắt bánh. Tiếng
hát chúc mừng vang lên rộn rã chung vui với Đồng.

Bước ra ngoài bờ sông bên hàng tre xanh chụp ảnh “nghệ thuật”, hàng cây thì
bự, còn người nhỏ xíu.
Trở về Vĩnh Long ghé nhà bác Đằng, ngắm cửa hàng hoa mùa xuân. Tôi sợ
quên, chụp ngày cổng hẻm kế bên với đầy đủ địa danh cho dễ tìm nếu lần sau đi

solo lạc đến Vĩnh Long. Lại một chầu cà phê đá nữa. Ôi thôi, phen này cái bệnh
tiểu (ngoài) đường của tôi tái phát rồi. Vậy mà khi về gần tới Trung Lương, tôi đề
nghị bác tài ghé trạm xăng thì bị anh em phản đối. Tới chừng ghé trạm dừng chân
thì anh em cũng xuống cùng hết, tranh thủ xả hàng và hút thuốc.

Nhờ bác Lạc “danh ca vọng cổ” 472 Kiên trì có tôi phụ họa nên trên xe, anh
em đỡ buồn ngủ. Thế nhưng, cuộc vui nào rồi cũng phải đến lúc kết thúc, chia tay.
Xe lại ghé Tân An chỗ hẹn nhau lúc sáng để trả 3 chàng ngự lâm Quang, Lạc,
Giang về mái nhà vợ hiền.
Lúc xuống xe ở đường Trần Hưng Đạo, Trọng Tài có nói: “Lần sau về nữa thì
phải là 3 tháng, chớ… không đủ thời gian chung sức vui với anh em. Bác Việt (Đà
Nẵng) còn tiếp tục trên xe để về Bến xe miền Đông. Tài xế Trắc đưa Văn này về
dinh với vợ ở Bà Chiểu cùng lời nhắn: “Mai mày ra cà phê Tao Đàn báo với anh
em không có mặt trong chuyến đi này là sáng chủ nhật lại tiếp tục cà phê nữa”.
Ra cà phê Tao Đàn sáng thứ bảy, định xong về viết Tây du ký sự thì \bác
Đồng nói: “Về nhà tao đi, tao cám ơn”. Kết quả là… ngủ tới sáng chủ nhật lại ra
nhiều chuyện ở Tao Đàn. Vậy nên ký sự này có phần chậm, anh em thứ lỗi.
Happy New Year!
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