
                                            CHIẾN  DỊCH  NOLA 

 

     Sau khi Chỉ huy trưởng Chiến Dịch NOLA Vũ Đức Bảo 244, ban lịnh hành quân, 

đến phiên Trưởng ban 3 NĐC góp phần kêu gọi các con nhạn tím tìm về hội ngộ tại 

thành phố New Orleans (NO)- Tiểu bang Lousiana (LA). 

     Phát pháo đầu tiên hưởng ứng là là gia đình hai huynh trưởng hiện sinh sống tại 

Orlando- Florida, đó là Trương Quang Hiếu 223 và Dương Huy Long 241, xin bái 

phục sự nhiệt tình của hai huynh trưởng, đã gây hào hứng cho mọi người, và cũng xin 

bái phục một lần nữa, là hai huynh chưa bao giờ từ chối lời mời họp mặt 472. 

     NĐC đến NO vào 9.20 phút sáng thứ bẩy 27/5, sau đó là Hóa gà và vợ chồng Hiếu 

sẽ đến lúc 11 giờ. Rất tiếc vào phút cuối huynh trưởng Long phải vào bịnh viện chịu 

một cuộc giải phẩu gan, nên vợ chồng huynh trưởng đành phải hủy bỏ chuyến bay. 

Đồng thời cũng được tin huynh trưởng Trương Việt Đông 224 cũng chịu một cuộc 

giải phẩu lổ tai, nên cũng đành lở hẹn. Các 472 tham dự NoLa xin gửi lởi thương mến 

thăm hỏi đến hai huynh trưởng Long và Đông, cầu chúc hai bạn an lành. 

     Chúng ta không nên nói ra lời không may, nhưng trong lòng tất cả đều nhìn nhận 

một sự việc, sức khỏe của anh em 472 càng ngày càng suy xụp dần. Lần Họp mặt nào 

cũng có thể là lần điểm danh cuối cùng, cơ hội cho chúng ta gặp nhau không còn 

nhiều nữa. Cho nên bỏ qua một kỳ họp mặt là điều rất đáng tiếc. Chuyện có đi tham 

dự hay không? là do tự trong lòng mình. Nếu muốn đi thì cho dù ngăn sông cách núi 

đến cở nào, cũng có thể vượt qua được. Còn nếu không muốn đi, thì dù có tổ chức ở 

sát bên nhà cũng không thèm quan tâm. 

     Châu chỉ có một túi xách nhỏ nên chỉ việc đi thẳng ra cửa Arrival. Bắt phone gọi 

Bảo, Bảo ừ, sẽ đến trong vòng vài phút. Phi trường NoLa nhỏ xíu, nhưng vì ngày lễ 

Memorial nên hành khách đông nghẹt. Nghĩ lễ và đông nghẹt ư? Làm cho mình liên 

tưởng đến bửa đấu khẩu với vợ chồng chủ tiệm, nơi mình làm việc, về việc xin nghỉ 

để đi chơi NoLa. 

     - Nè anh Châu, sao anh nghỉ vào ngày lễ lại cuối tuần, tiệm đang thiếu thợ, làm sao 

tụi em làm cho xuể. Hay là anh hoãn lại chuyến đi này cho tụi em nhờ. 

     - Không được, anh đi không phải vì ham vui, mà vì đạo nghĩa ở đời. Bạn anh 

không ngại khó, ngại khổ, đứng ra tổ chức một kỳ Hội ngộ, để anh em có dịp tụ tập 

vui chơi và tìm về kỷ niệm những ngày xưa thân ái, cho nên nếu mình không đi là đã 

phụ tấm lòng hiếu khách của bạn mình. Ngoài ra còn một điều nữa, nếu mình từ chối, 

sẽ thấy trong lòng yếu kém thua thiệt, không bằng anh em, không phải là tay hảo hán ( 

thứ thiệt.) 

     Vợ chồng chủ tiệm cười cười nói chơi:" Anh cứ bỏ tiệm đi chơi hoài, không sợ tụi 

em tiễn anh đi luôn sao? 

     - Go ahead đi em, nếu vậy anh có dịp thực tập buông xả chuyện đời bởi vì anh sắp 

sửa " thuyền ra cửa biển", cho nên không còn gì quan trọng nữa hết. 

     Xe đến, Bảo cầm lái, Nguyễn Trường Khang 243 ngồi bên cạnh, Khang mở cửa xe 

chạy xuống:"  để tao hug mày một cái Châu neo" Vậy đó, lần đầu tiên mình gặp mặt 



Khang, nhưng thấy thân tình ngay, chỉ vì hai thằng có chung một thời mang khăn tím, 

chỉ thế thôi là đủ. 

     Bảo hướng dẫn Khang đường đi phi trường, để lát nữa Khang đi đón Hóa và vợ 

chồng Hiếu. Tội nghiệp Khang, bạn ta mướn chiếc xe khá bộn tiền, đi chơi thì ít, mà 

để đưa đón bạn bè thì nhiều. Lần trước hội ngộ tại Longview, Lê Thủ Long 212 đã 

đảm nhận công việc này, lần này tới phiên Khang và Nguyễn Tuyên 214. 472 hào kiệt 

thời nào cũng có. Hội ngộ lần sau, các HT nên chung tiền lại nhờ một huynh đứng ra 

thuê một chiếc xe để lo công việc đưa đón này, rồi anh em thay phiên nhau lái để cùng 

chia sẻ gánh nặng với nhau, chứ để một hai người làm thì vất vả quá. 

     Bảo cho xe chạy quanh khu nhà bị bảo Katrina và sau đó lại bị một cơn Tornado 

tàn phá. Hình ảnh nhà cửa bị xé rách tan hoang trông rất ghê rợn. Người ta bỏ mặc 

không sửa chữa gì hết, kéo nhau đi nơi khác. Khung cảnh tiêu điều buồn thảm, đường 

xá vắng vẻ một cách lạnh lùng. Dân số New Orleans hiện nay chỉ có 384 ngàn người, 

chỉ bằng 1 phần 3 của Tampa. Được biết sau khi chạy bảo, chỉ có người Việt trở về, 

làng Versailles (làng VN) vẫn có người ở. Người Mỹ đen còn ở lại ùa vào những khu 

bỏ trống, họ đi đến đâu, dân Mỹ trắng kéo nhau đi mất. Có ở lâu trên đất Mỹ, mới 

thấu hiểu vấn đề kỳ thị, nó đã nằm trong máu của người da đen- da trắng. 

    Bảo ghé xe vào một quán cà phê có cái tên ngộ nghĩnh là Cheo Leo, không hiểu nổi 

tại sao chủ quán lại chọn cái tên này. Ngó qua bên cạnh lại thấy có quán cà phê tên là 

Cõi Nhớ. Lạ nhĩ! 

    Khu Plaza này, có lèo tèo dăm ba cái tiệm, tiệm vàng ,khai thuế, cắt tóc... và một 

cái chợ hơi nhỏ. Ngoại trừ Cali, Texas, Atlanta, Virginia, có những khu thương mại 

sầm uất, còn thì tất cả các tiểu bang khác,  khu VN đều lơ thơ như thế này. 

     Vào quán " say Hi " với Dũng con 224, Tuyên 214, một lát sau thì có vợ chồng 

Nguyễn công Đa  244 kéo đến. Ngồi chơi một lát, Khang và Tuyên phải ra phi trường 

đón bạn. Đến NO sớm nhất là vợ chồng Khang, Tuyên, và Dũng, cả bọn đã xục xạo 

khắp vùng. Các lảo già này còn được chụp hình chung với các em teenage, nên khoái 

chí đem khoe nhặng cả lên, hehe! 

     Rồi cả đám kéo nhau về nhà Bảo. Lần đầu tiên mình đến nhà Thùy Đại ca ở 

Longview, cảm thấy hết hồn vì căn nhà quá lớn. Lần này đến nhà Bảo cảm giác cũng 

y như vậy. Căn nhà Bảo vừa bề thế vừa có phần sáng chói hơn, trong khi nhà của 

Thùy có hàng cây cổ thụ bao quanh nên có dáng vẻ trầm mặc hơn. Mình nghĩ, giả thử 

có ai cho mình một căn nhà to lớn như thế này cũng không dám nhận, bởi vì với bản 

tính ưa thích chuyện sạch sẽ, ngăn nắp, mình sẽ không tài nào thực hiện nổi với căn 

nhà như thế này. 

     Bảo kể chuyện, vợ chồng anh mua miếng đất này thuộc vùng đầm lầy nên rất rẻ chỉ 

có 2 ngàn, nhưng thuê xe đổ đất mất hết 20 ngàn. Rồi Bảo tự thiết kế căn nhà, sau đó 

xây dưng lên, đến nay đã được 18 năm rồi. Hiện nay trong nhà chỉ còn hai cô con gái 

khoảng trên 20 tuổi, dáng vẻ khép nép và rất lễ phép, còn sống chung với vợ chồng 

Bảo, hình như Bảo còn 2 đứa con lớn đã ra riêng. 



     Huynh trưởng Bảo 244, người Bắc, dáng người cao lớn, nói năng điềm đạm như 

ông Trùm xứ đạo, những tay lóc chóc như Châu Neo khi tiếp chuyện với ông Trùm 

đều có phần kiêng nể. 

     Bảo nhắc chuyện xưa, vào những ngày cuối tháng tư năm 75, Bảo ở khu Phước 

Tĩnh - Bà Rịa, thấy người ta chạy xuống thuyền đánh cá đi ra biển, nhằm tránh xa đạn 

pháo, Bảo cũng theo xuống thuyền. Ai dè khi ra khơi, nhìn thấy tàu thuyền người ta 

bỏ, trôi lềnh bềnh trên biển mà không có bóng người. Lúc sau mới biết, tàu Mỹ chạy 

qua chạy lại, vớt hết mọi người cho lên tàu. Cho nên Bảo được qua Mỹ là có số có 

phần, kể từ khi đến Mỹ, Bảo chọn định cư tại vùng NoLa cho đến bây giờ. Bảo đi học 

lại, tốt nghiệp Civil Engineer, cho nên chuyện thiết kế căn nhà là chuyện nhỏ. Bảo tài 

ghê. 

     Bảo hiện nay là công chức, làm việc cho chánh phủ, sáng vác ô đi chiều vác ô về. 

Số phận của Bảo rất nhàn hạ, khi tốt nghiệp 472, Bảo về Không phi hành, ngành Kiểm 

Báo ở Tân Sơn Nhất. Sáng tà tà vào cổng Phi Long, chiều về ngồi quán cà phê (trong 

khi Châu lội sình mệt nghỉ, hàng ngày bắn nhau đùng đoàng với anh em phía bên kia, 

khổ tận trời xanh). 

     Chị Tâm, phu nhân của huynh trưởng Bảo, cũng người Bắc, chị làm nghề giáo 

được 32 năm, nay chị đã nghỉ hưu. Tuy chị Tâm ở Mỹ đã từ lâu lắm, nhưng chị vẫn 

nói năng còn đặc sệt giọng Bắc, chị nói chầm chậm rành rọt từng chữ một, y như cô 

giáo giảng bài cho học trò. Dáng vẻ bề ngoài của chị Tâm trông rất đơn giản chơn 

chất, và nghiêm trang như một bà sơ. Nhưng sau này, quen mặt dần, chị cũng vui đùa 

với mọi người, chọc ghẹo nhau, lúc đó mới biết chị sống cũng rất hòa đồng. Mấy ngày 

họp mặt, chị Tâm phải vất vả lo cơm nước, thấy thương chị làm sao. Lúc trước họp ở 

Longview, thương chị Tuyết Anh bao nhiêu, thì bây giờ cả đám cũng thương chị Tâm 

y như vậy. 

     Trong các tấm hình chụp tại NoLa, có một tấm đặc sắc nhất và cảm động nhất. Đó 

là tấm hình Tuyên quàng vai chị Tâm, chỉ có hai người, mà lại nói lên nhiều ý nghĩa. 

Một bên đại diện cho NoLa, và một bên đại diện cho nghững người đi phó hội. Tấm 

hình hay quá, đã nói lên tấm lòng cao đẹp mà chúng ta đã đối xử với nhau. Tuyên giỏi 

lắm, đã tạo ra được cái "thần" cho tấm hình này. Tuyên nói đúng, không có chị Tâm là 

không có cuộc họp mặt NoLa. 

     Một lát sau, lần lượt các huynh trưởng và phu nhan kéo đến: 

    - Đặng văn Luận 243 và chị Loan đến từ Mobil- Alabama. Xin nói một chút về 

người bạn mới này. Luận có dáng người cao lớn, đẹp trai, râu quay nón, tướng tá uy 

nghi như Đại hiệp Kiều Phong. Giọng nói trầm trầm, nói năng đâu ra đó chứ không 

nói cà rởn như Châu Neo Nhất Hói. Luân theo 472 được 5 tháng thì chuyển qua Võ bị 

Khóa 29, ra trường chọn về BĐQ. Khi gặp Thủ quỹ TTKT, Luận móc ví 

lẹ như móc súng, đóng góp liền tức thì 100 đô, đa tạ tấm lòng 

của bạn ta. 



    - Võ Biên Thùy 241 và chị Tuyết Anh đến từ Longview- 

Washington, cặp đôi này đã "anh dũng" tổ chức 2 lần quần hùng 

tụ hội tại Longview và còn tiếp tục vào năm 2018. Đây là một 

kỷ lục mà chưa có một hảo hán nào của 472 dám làm, xin 

nghiêng mình sát đất mà tâm phục khẩu phục. 

    - Đặng Thanh Quỳnh 243 và Chị Oanh đến từ Dallas, đôi bạn 

này đã họp mặt lần thứ nhì với 472, nên tự nhiên "như người Hà 

Nội" chả có khách sáo nào, ùa tới là vui chơi ngay. 

    - Nguyễn văn Nghĩa 214 và chị Mầu đến từ Charlotte- North 

Carolina, cả hai vợ chồng đều là người Bắc, Nghĩa người cao 

gầy, dáng nghệ sĩ. Chị Mầu lanh lẹ, nói năng xởi lởi, chị hòa 

đồng với mọi người rất nhanh. 

    - Nguyễn Trường Khang 243 và chị Nhật, hai bạn bay từ San 

Jose- Cali, hai người bạn quí này có tấm lòng rất hào sảng, mang 

quà cáp lủ khủ đến cho quần hùng, rất cảm kích tấm lòng của 

Khang- Nhật. 

    - Trương Quang Hiếu và chị Tuyết Nhung đến từ Orlando- 

Florida. Tội nghiệp bạn Hiếu, chân bị gẩy xương 2 lần vì chứng 

loãng xương, nhưng bạn ta rất nhiệt tình chuyện đi góp mặt 

chung vui với các bạn. Huynh trưởng nào chân cẳng còn ngon 

lành mà không dám đi thì thua xa Hiếu Ủi. 

    - Đám lâu la còn lại gồm có Nhất Hói đến từ Dallas, Châu 

Neo đến từ Tampa- Florida, Hóa Gà đến từ Albany- New York. 

Dũng Con đến từ San Jose- Cali và Tuyên 214 đến từ 

Philadelphia. 

     - Đại đội 24 có 6 huynh trưởng: Luận, Thùy, Khang, Quỳnh, 

Đa, Bảo. 

     - Đại đội 22 có 4 huynh trưởng: Nhất, Dũng Hiếu, Châu 

     - Đại đội 21 có 3 huynh trưởng: Tuyên, Hóa, Nghĩa. 

     - Đại đội 23 bằng không 



    Ghi nhận một điều khá thú vị:  ĐĐ 24 lúc nào cũng dẫn đầu 

về số người tham dự, lần trước Longview có 6 huynh, thì lần 

này NoLa cũng có 6 huynh. Có một điều không ai hiểu nổi là 

ĐĐ 23 lúc nào cũng hẻo nhất, lần trước chỉ có Lê Quan Mong 

đơn đao phó hội, còn lần này bằng không ( sao lạ vậy? xin hỏi 

Tuần sự ĐĐ 23- Sơn Cò). 

     Đặc biệt lần này tại NoLa dân bắc Kỳ chiếm đa số, gồm 9 

mạng: Bảo, Khang, Tuyên, Đa, Dũng, Nhất, Quỳnh, Nghĩa, Hóa. 

Nam Kỳ chỉ có 3: Luận, Hiếu, Châu. Trung Kỳ chỉ có một Thùy 

dân Quãng Ngãi. Đám Bắc Kỳ chiếm đa số nên lần họp mặt lần 

này ồn ào nhất, đám hảo hán này rất thiện nghệ với lối nói 

chuyện xiên xéo, chọc ghẹo, kích bác nhau rất tài. Không có một 

tay Nam Kỳ nào có lối nói chuyện như vậy (ngoại trừ Thiện hạ 

Đệ nhất Độc- Trương Việt Đông). Cả đám Nam Kỳ ngồi nghe 

đám Bắc Kỳ " nổ văng miểng " là cũng đủ khiếp vía. Thùy Đại 

ca hỏi nhỏ Châu Neo:" Sao kỳ này tao thấy mầy trầm ngâm quá 

vậy?" Mẹ kiếp, tao chỉ giỏi nói năng băm bổ trên groups, còn 

ngoài thật tế, tao thua xa mấy thằng rau muống mắm tôm này, 

hehe!" 

     Có hai nghĩa cử rất đẹp được ghi nhận: Nguyễn Trường 

Khang 243 và phu nhân chị Nhật, đã tặng anh em mỗi người 

một gói tôm khô chính gốc New Orleans. Ngyễn văn Nghĩa 214 

và phu nhân chị Mầu, đã tặng anh em mỗi người một chiếc khăn 

tím. Chị Mầu kể: chị mua vải màu tím về cắt may thành những 

chiếc khăn quàng cổ, kế đó huynh Nghĩa họa sĩ, đã vẽ lên mỗi 

chiếc khăn, một lá cờ Tổ Quốc, một dấu hiệu Cư An Tư Nguy 

của Trường Bộ Binh, và cuối cùng tên người nhận. Xin đa tạ 

tấm lòng 472 của vợ chồng huynh trưởng Khang và vợ chồng 

huynh trưởng Nghĩa. 

     Buổi trưa, ăn uống xong, Bảo đưa mọi người thăm viếng Khu 

French Quarter. Đây là khu phố cổ do người Pháp để lại, nhà 



cửa san sát như nhà mặt tiền ở Saigon. Đường xá chật hẹp, xe 

chạy chậm rì rì, khách du lịch đi chen chúc ngợp trời, người ở 

đâu mà tụ về đây đông không thể tả. Người người kéo nhau đi, 

đi xuôi rồi đi ngược, ở mỗi góc phố thường có các nhạc sĩ chơi 

nhạc, có người thì thầm "nhac Jazz, nhạc Jazz", mình thì chả 

biết nhạc gì, đàn gẩy tai trâu thì nhạc gì cũng như nhau thôi. 

   Có chổ, có đám người Mỹ đen hóa trang biểu diễn uốn múa 

nhào lộn, người ta bu lại coi, vừa coi vừa vỗ tay lốp bốp, y như 

một đám Sơn Đông mãi vỏ bên quê nhà. Có những xe ngựa chở 

khách du lịch đi dạo phố, con ngựa nào cũng rất cao lớn, kéo xe 

đi nhẩn nha, thỉnh thoảng cao hứng lại tè ra một bãi, mùi khai 

tỏa ra nồng nặc. Đi được một quảng ngắn, có hai lảo tướng chào 

thua đi không nổi, Hiếu Ủi và Thùy Đại ca, xin trở ra ngoài ngồi 

quán cà phê. Thấy vậy Luận Võ bị và Dũng con cũng đi theo. 

     Cả đám lại tiếp tục, thôi chết, lại có phu nhân muốn đi tiểu. 

Khổ nổi, cả một khu rông lớn này mà chỉ có một toilet công 

cộng nhưng đã khóa lại từ lúc nào. Đi ngang các nhà hàng thấy 

họ treo bảng thấy mà kinh "Toilet 5 dollars". Lúc đó, Tuyên 

Phila bèn trổ tài Lăng Ba Vi Bộ, lạng từ bên này qua bên kia 

đường để tìm chổ cho các phu nhân xả bầu mà khỏi mất tiền. 

Qua thật bạn ta rất tài, không biết bằng cách gì, chàng đã tán 

được một em gát cổng nhà hàng, móc ví cho em ít tiền tip, thế là 

em OK, quân ta ào tới chiếm toilet, he he! 

     Tuyên đề nghị với Bảo, đã đến French Quater thì phải đến 

khu Bourbon để ngắm các kiều nữ. Cái ông mãnh này cứ nằng 

nặc đòi đến thăm các em, chắc các em này múa topless hay sao 

vậy ta? Mình nghe mà thấy khoái trong lòng nhưng không dám 

nói ra, vì sợ các phu nhân mắng cho một trận :" hàng thật ở nhà 

thì không chịu ngắm, ra đường cứ trố mắt ra ngắm hàng giả !" 

     Trời hại kẻ gian, đường đến khu Bourbon bị closed để sửa 

chữa. Thôi thì phe ta rủ nhau lại chụp hình, chụp ngang rồi lại 



chụp dọc, chụp lúc mặt cười rồi chụp lúc mặt nghiêm, thật là vui 

nhộn. 

     Thôi, quân ta triệt thoái, Bảo đi trước dẫn đường, Châu bước 

ngược để kiểm soát quân ta, xem ai đi theo kịp và ai đi lạc, các 

bạn mãi mê chụp hình là dễ lạc nhau lắm. Kéo đến quán Cà phê 

Du Monde, nơi các bạn đang ngồi chờ. Nhìn cái quán này mà 

thấy sợ, quán rộng lớn bát ngát, chỉ có máy che nhưng không có 

tường, để bốn bề trống hoát, quán kê hàng trăm bàn lớn nhỏ, 

người ngồi đông lúc nhúc như kiến. Chưa hết đâu, ở bên ngoài 

một hàng dài khách đứng chờ tới phiên vào quán, chưa thấy cái 

quán cà phê nào lại đắt khách như quán này. 

     Người ta kháo nhau rằng, đến NO mà không đi thăm khu 

French Quarter và uống cà phê Du Monde là một thiếu xót lớn. 

Vào quán, người ta gọi cà phê sữa nóng và nhắm nháp với bánh 

peignet (đọc là pê nhây) Mình đã gọi sang Pháp để hỏi bạn bè về 

loại bánh peignet. Bên Pháp, quán cà phê nào cũng có bán  loại 

bánh này để ăn kèm khi uống cà phê, bánh pê nhây giống từa tựa 

như bánh tiêu VN, nhưng có rắc thêm đướng cát trắng, dân Việt 

ở NO gọi là bánh tiêu pê nhây. Thật sự mình không hiểu tại sao, 

chỉ có tại nơi này và trên đất Mỹ không chỗ nào khác có, cái 

cảnh uống cà phê cùng với bánh tiêu peignet. 

    Chỉ huy trưởng lại ra lệnh, quân ta rút lui về hậu cứ. Mọi 

người lục tục lên xe, mỗi xe tài xế bấm GPS nhoai nhoái cứ thế 

mà chạy, cũng có có xe chạy sai đường, nhưng GPS rất thông 

minh, chỉ đi chỉ lại, thế nào rồi cũng tới nhà. 

     Tiệc hội ngộ được dọn ra trong ga ra nhà Bảo ( giống y như 

Longview) Đặc biệt, trong ga ra Bảo treo trên tường các vị 

tướng tuẫn tiết và đầy đủ phù hiệu các quân binh chủng của 

QL/VNCH. Điều đó cũng đủ cho thấy Chủ nhà vẫn còn nặng 

lòng với đời quân ngủ của mình. 



     Chưa, chưa vào tiệc vội. Tuyên lớn tiếng mời mọi người vào 

chỗ để chụp hình, chứ chụp sau khi ăn với khung cảnh nhếch 

nhác, thằng Châu nó lại càm ràm cho một trận, hehe! Tuyên nổi 

bật trong vai trò đạo diễn, sắp xếp mọi người vào chỗ :" Này anh 

chị chủ nhà phải đứng gần nhau chứ, các huynh lùn như Dũng 

như Đa thì leo lên ghế, nào! nào! hãy nép vào nhau cho tình 

mình ấm. Tuyên chụp, rồi tới phiên Luận chụp, chụp hết máy 

người này tới máy người kia, cứ kêu gọi í ới loạn xạ, trông thật 

vui mắt. 

     Chị Tâm đãi mọi người 2 con cá Hanh nướng rất lớn, một 

khay tôm luộc, và thức ăn ê hề do các huynh trưởng và phu nhân 

mang đến, nào là thịt quay, giò thủ, nem chua, khô nai.... ( lời 

kêu gọi của Châu cũng được các bạn đáp ứng, cám ơn nhiều) 

Thấy các quan kỳ này bia rượu yếu xìu mà thấy thương, chả bù 

Hội ngộ Longview lần thứ nhất, chỉ có 3 ngày mà các quan quất 

xụm 900 chai bia. 

     Mọi người vừa ăn uống vừa kể chuyện, chuyện mình, chuyện 

vợ con, chuyện đời xưa- đời nay. Ai có dè, Đặng văn Luận và 

Nguyễn xuân Dũng cùng xuất thân là dân Quốc gia Nghĩa tử, và 

quen biết nhau từ xa xưa. 

     Các quan có khi quên, lại xưng hô "ông ông tôi tôi" Tuyên lại 

nhắc khéo, các huynh trưởng cứ "mày-tao" thoải mái cho hợp 

luật 472, ngày trước xưng hô ra sao thì bây giờ vẫn cứ như vậy. 

Đúng vậy Tuyên " những người không có bạn mày tao, là những 

người không có tuổi thơ và cũng không có luôn dĩ vãng" ( Huy 

Phương ) 

     Thùy Đại ca râu tóc bạc trắng, tướng mạo quắc thước nhất 

trong đám hảo hán. Nghía đại ca một hồi mới thấy thằng Đông 

Tà nói đúng :" Thằng Thùy   hồi còn trẻ rất xí trai, nhưng kể 

từ  khi lấy vợ, được madame Tuyết Anh chăm sóc tận tình, nên 

mới " trổ mả " đẹp trai cho đến bây giờ." Trong đám bạn quĩ sứ 



mắc dịch của đại ca, có lẽ Đông Tà là thằng được đại ca thương 

mến nhất. Có lẽ vì thế, trong bàn tiệc, cứ nghe đại ca chắt lưởi 

hoài :" Phải chi có thêm thằng Đông thì vui biết mấy!" Thùy 

thấy đám Bắc Kỳ chửi thề văng mạng, đại ca thích chí cười kha 

kha, cũng muốn chửi theo, nhưng khổ một nổi, dân Quãng Ngãi 

chỉ biết chửi thề " con kẹt " Đã là lính là phải biết chửi thề, nếu 

không biết chửi thì chỉ là lính kiểng, trong đó Tuyên chửi đặc 

biệt nhất "mẹ tiên sư" he he! 

     Mỗi thằng kể một câu chuyện, chuyện nào cũng ly kỳ hấp 

dẫn, bởi vì nó đúc kết cả một đời người, có chuyện nghe xong 

muốn rớt nước mắt, có chuyện kinh hải không thể tưởng tượng 

được và ghi nhận một điều, tất cả chuyện này không thể nào 

quên. 

     Nguyễn Xuân Dũng tự Dũng Con kể chuyện vào những ngày 

cuối tháng 4, đơn vị Dũng bị đánh tan tác. Từ Long Thành, 

Dũng dẫn 4 thằng lính đệ tử chạy về Thủ Thiêm. Khi theo phà 

qua được bờ sông Sài Gòn, Dũng gặp một tay lính Mỹ cầm 

M16, hất hàm hỏi Dũng :" Mày có muốn đi theo tụi tao không?" 

Chuẩn Úy Sữa hỏi lại một câu đầy ngớ ngẩn :" Đi đâu?" Lính 

Mỹ quát :" Đi với tụi tao ra tàu đi Mỹ" Dũng bèn nằn nì rất ngây 

thơ :" Mày cho tao về dắt má tao theo được không?" Vậy mà tên 

lính Mỹ cũng OK. Thế là Dũng về dắt mẹ leo lên xà lan đi Mỹ, 

chuyện nghe đơn giản tưởng như đùa. 

     Khang Mặt Đỏ, chiến sĩ Đặc Khu Rừng Sát ( cái tên thì nghe 

thấy ghê, mà lính thì hiền như cục đất). Khang kể chuyện Kho 

đạn Thành Tuy Hạ rất ly kỳ  vì chưa có một Căn Cứ nào lại có 

cách phòng thủ lạ lùng như vậy. Thành Tuy Hạ có một thời gian 

bị Đặc công đánh phá liên miên. Sau cùng vị Tiểu đoàn trưởng 

Chỉ huy Phòng thủ, bèn nghĩ ra một cách không nơi nào có. Căn 

Cứ có nhiều vòng đai phòng thủ, và vòng đai cuối cùng là một 

bức tường bằng tôn mới tinh bao quanh Căn cứ, ban đêm đèn 



pha chiếu sáng rực bức tường bằng tôn này. Đứng trước hàng 

tôn là lính gát, đặc biệt nhất là lính gát không ngó mặt ra ngoài 

căn cứ mà ngó mặt vô hàng tôn, và cuối cùng lính gát học thuộc 

lòng một tiêu lịnh duy nhất :" khi thấy hàng tôn bị lũng một lổ 

lớn, thì lập tức chạy ngay tới cái lổ đó, quăng ra 2 trái lựu đạn, 

một bên trái và một bên mặt, vậy là xong nhiệm vụ. Lạ lùng 

thay, kể từ đó căn cứ không còn bị đánh phá nữa. 

     Hiếu ủi đất kể chuyện về chuyến tàu di tản kinh hoàng từ Đà 

nẳng vào Sài gòn vào những ngày cuối tháng 4 năm 75. Hiếu 

nói, lúc đó trên tàu hết sức hổn loạn, những cảnh cướp của giết 

người, hảm hiếp, xảy ra rất ghê rợn. Và cuối cùng, lưới trời lồng 

lộng, tất cả những tên mất hết tính người, đã bị xử bắn tại cầu 

tàu đảo Phú Quốc. 

     Châu Trinh Sát kể về một cái chết thảm khốc của một Thiếu 

Úy Chi đội trưởng, khi đi hành quân tùng thiết với Chi Đoàn 1- 

Thiết đoàn 12 Kỵ Binh. Một ngày ở Mộc Hóa, Đại đội Trinh Sát 

14 được lịnh hành quân tùng thiết cùng Chi đoàn 1/12, Thiếu úy 

Charlie cùng toán viễn thám của mình lên xe của Thiếu Úy 

Minh, Chi đội trưởng Thiết giáp, Th.U Minh tốt nghiệp Khóa 

5/72, người gốc Biên Hòa, bạn học với thi sĩ Nguyễn Tất Nhiên. 

Cả Chi đoàn 15 chiếc M113 dàn hàng ngang chờ lịnh, trên trời 

một trực thăng CNC của Tư Lịnh giám sát trận đánh. Lịnh tấn 

công được ban ra từ Chi đoàn trưởng, 15 chiếc thiết giáp đồng 

loạt rú hết ga chạy vào mục tiêu, tất cả đại liên của chi đoàn gồm 

45 khẩu đồng loạt khai hỏa. Đạn nổ rền trời, mục tiêu là một khu 

vườn rậm rạp sát bờ sông. Khi tiếp cận mục tiêu, thiết giáp 

ngừng lại, tới phiên Trinh Sát hạ chiến. Khi đó xe vừa ngừng lại, 

chưa ai có phản ứng gì cả, thì bỗng nhiên có một người lính phía 

bên kia cách khoảng 5 thước, từ trong hầm vụt đứng lên, giương 

súng AK nhắm thẳng vào đầu Th.U Minh bóp cò. Thiếu Úy 

Charlie ngồi lấp ló sau lưng Th.U Minh, bèn nhắm mắt lại chờ 



chết. Đạn nổ chát chúa rồi ngưng, phe ta bắn trả rền trời, Charlie 

he hé mắt nhìn, máu và óc của Th.U Minh rơi vung vải trên sàn 

xe. Charlie kinh hoàng táng đởm, ngã vật xuống người trơ như 

khúc gỗ, không còn biết gì nữa, hồn như thảng thốt bay lên cao. 

      Hóa Gà kể lại câu chuyện đưa vợ đi sanh, sanh xong Bác sĩ 

gọi Hóa lại bảo :" vợ ông bị bịnh nặng sắp chết, ông về chuẩn bị 

đi" Bạn ta đứng như trời trồng rồi bật khóc nức nở, cuối cùng 

trời cao có mắt, vợ Hóa lần lần hồi phục và khỏe mạnh cho đến 

bây giờ. Còn Nhất Hói thì kê khai tình trạng " Công Không Còn 

Ngủ" của mình, hỏi các quan có ai bị như vậy không. Chả thấy 

quan nào trả lời, mà cứ thấy cười cười giả lơ, ngu sao lên tiếng. 

     Mọi người đều ăn uống thật ngon miệng, vì cả đám đã được 

huynh trưởng Bảo dẫn đi huấn nhục tại Khu French Quarter, cho 

nên cả đám đói bụng cồn cào. Chị Tâm và chị Tuyết Anh chăm 

sóc chu đáo đến từng người, thức ăn được mời mọc đến nơi đến 

chốn, cho nên mọi thứ đã được thanh toán sạch sẽ, khiến chủ 

nhà rất vui. 

     Đến giữa tiệc, Tuần sự TĐ, Nhất Hói đứng lên kêu gọi anh 

em hải ngoại tụ họp vui chơi, xin đừng quên những anh em gặp 

khó khăn nơi quê nhà. Nhất cầm một cái bao (như ăn mày, hihi) 

đến từng huynh trưởng, mọi người vui vẻ đóng góp làm việc 

nghĩa. Cuối cùng Thủ quĩ tổng cộng được 620 đô, thay mặt anh 

em xin đa tạ tấm lòng của các huynh trưởng. 

     Đêm thứ bảy sau khi tan hàng, quần hùng chia làm 2 nhóm. 

Một nhóm đi về motel 6, một nhóm đi về căn nhà trống mượn 

của người bạn Bảo. Châu ngủ một mình "sợ ma", bèn rủ Hóa gà 

về ngủ chung cho vui. Ai dè, không có cái dại nào giống cái dại 

nào, đêm đó Châu ngủ chập chờn vài ba tiếng, vì bạn ta ca bài 

"hò kéo pháo" rền rĩ cả đêm, sáng dậy người mình cảm thấy mệt 

đừ. Mình gặp Tuyên bèn than thở, Tuyên nghe xong bèn trợn 

mắt lên, tao cũng đâu có khác gì mày, mấy đêm nay tao có ngủ 



nghê gì được đâu, thằng Dũng con nó ngáy như ai bóp cổ, tao sợ 

quá cứ nằm ngong ngóng xem nó còn thở không, hay đã đứt thở, 

huhu! Lần sau đề nghị, mấy huynh có tật ngủ ngáy thì xin tập 

trung vào một chỗ mà "hòa tấu" với nhau, cũng may mấy huynh 

có tật này thì lại ngủ rất lẹ, nên không sợ đụng hàng. Như vậy 

không phải làm phiền những huynh khác cần sự yên tĩnh để nghỉ 

ngơi. Đi chơi mà mất ngủ sẽ kém vui đi rất nhiều. ( Tuyên ơi! 

lần sau mày làm Trưởng Ban 3 nên ghi nhớ điều này). 

     Sáng chủ nhật, các nơi lại tề tựu tại nhà Bảo. Khang trổ tài 

pha cà phê mời mọi người, anh ta đã pha trộn cà phê Trung 

Nguyên của VN với cà phê Mỹ, ra một thứ cà phê "lai" rất độc 

đáo. Sau đó Đặng văn Luận mời các huynh trưởng và phu nhân 

ra sân chụp hình. Trước hết là chụp từng người, quàng khăn tím 

do Nghĩa Mầu thân tặng, rồi đứng trước tấm Logo Khóa 472 

Kiên Trì Họp Mặt. Rồi chụp riêng từng nhóm, có nhóm Tiểu 

Khu Biên Hòa, nhóm Sư đoàn 9, nhóm ĐĐ 24, 22, 21, có nhóm 

Không quân, rồi chụp chung tất cả cho thắm thiết ngày Hội ngộ. 

     Nguyễn Xuân Dũng 224, xin giả từ đi về trước. Hỏi sao về 

sớm thế, sợ vợ mong hả Dũng con? Dũng nói, tao đến đây từ rất 

sớm, thứ tư đã có mặt tại NO, tao về có việc bận chứ không phải 

vợ mong, tao mà đi luôn bà ấy còn mừng, hehe! Tạm biệt nha 

Dũng, người có thành tích kinh hồn, 7 lần heart attack mà không 

chịu leo lên bàn thờ, ngực còn được cắm một máy trợ tim, đã 

nghỉ không làm việc từ 10 năm nay, bia rượu thuốc lá vẫn đầy 

đủ, không hề bỏ một món nào ( mấy thằng khuyên Dũng kiêng 

cử, đều đã chết hết trơn !!!) lại còn cá độ football không thiếu 

một trận. Dũng Con, playboy của 472. Tuyên- Khang lại lên xe 

đưa tiễn bạn mình, hết đón rồi lại đưa, phải có một tấm lòng 472 

rất lớn mới làm được việc này. Xin nghiêng mình bái phục. 

     Bảo lại hướng dẫn cả đám đi thăm viếng NoLa. Trước hết đi 

đến City Park. Đây là một công viên khá đẹp, khung cảnh thơ 



mộng, với tàn cây bóng mát, nhưng đặc biệt nhất là công viên có 

trưng bày rất nhiều bức tượng điêu khắc. Có cái trông đẹp mắt, 

có cái trông cũng bình bình, có cái trông cóc hiểu là gì, thiệt ngớ 

ngẫn. Có một bức tượng thật khôi hài, gồm 4 tay đàn ông cao 

lớn mắt lộ trông thấy ghê, nhưng trần truồng không mảnh vải 

che thân, nhưng rất tiếc các khẩu đại pháo đều chúc nòng. Các 

phu nhân thích lắm, cứ xúm xít vào chụp hình với các pho 

tượng, nhưng tuyệt đối không có phu nhân nào dám sờ vào các 

khẩu đại pháo (vì sợ bị xui !) 

      Lên xe đi tiếp, mọi người nói chuyện ồn ào thật vui. Ghi 

nhận có một câu chuyện tức cười như thế này (miễn nêu tên, 

trúng ai người đó chịu). Có một huynh trưởng phát biểu về phu 

nhân của mình :" bà xã mình ra ngoài đường giả bộ làm mặt 

nghiêm, chứ ở nhà giởn chơi cũng vui lắm !" Phu nhân mắng 

yêu :" Hãy im miệng!" Huynh trưởng nhà ta tưởng bở nổ rền 

trời, đồng thời đệm đàn tiếng "đan mạch" nghe rất vui tai. Kỳ 

này , phu nhân gầm lên :" Hãy im miệng!" Bạn ta sợ quá muốn 

té đái, bèn ơi ới bác tài ngừng lại kiếm chổ xả, phu nhân lại chép 

miệng :" chồng con gì mà giống con nít quá "  Hehe! 

     Trời oi bức, cả bọn kéo ra bờ hồ Pontchartrain cho mát, 

người nào đi đủ cặp thì chụp hình tình tứ với nhau, cặp chụp đẹp 

nhất là vợ chồng Khang, vì Khang chụp với vợ mà mắt lim dim 

trông rất xuất thần, hihi! Đi thăm Hệ thống Bơm Thoát Nước 

của NoLa, hệ thống này được thiết lập sau khi bảo Katrina đánh 

vào thành phố, bảo đã đánh sập con đê chắn nước khiến cả thành 

phố chìm trong biển nước rất nhiều ngày. Hiện nay khi cả 10 cổ 

máy của hệ thống bơm nước vận hành, thì có thể bơm vài chục 

triệu galon trong một giây. 

     Ghé vào nhà hàng Seafood, Bảo đặt mua tôm Crawfish, còn 

Khang đặt mua cua lột và hào, tất cả đều nhúng bột chiên dòn. 

Tôm crawfish, một đặc sản vùng New Orleans, ngoài ra không 



nơi nào có, tôm được nuôi trong các đầm lầy, hàng năm thu 

hoạch từ tháng ba đến tháng bảy. Con crawfish trông giống con 

tôm đất nơi quê nhà, được luộc với gia vị riêng của nó. Đặng 

Thanh Quỳnh chỉ cho mọi người cách bóc vỏ tôm, trước hết bẻ 

cái đầu tôm vất đi, bóc thêm một khoanh vỏ tôm chỗ tiếp giáp 

với đầu, ngắt bỏ đuôi, và cuối cùng bóc thân tôm ra rất dễ. Thịt 

tôm sau khi bóc chỉ còn một chút xíu, nhưng thịt rất ngọt và 

thơm, ăn một hồi bắt ghiền, cứ muốn ăn mãi. 

     Bảo bưng một thùng tôm crawfish to đùng cở vài chục 

pounds, mỗi người lấy một dĩa đầy tú hụ, ăn hết lại lấy dĩa khác. 

Một người muốn ăn lấy no, thì phải đớp khoảng 5 dĩa trở lên, vì 

con tôm trông thấy to bằng ngón tay cái nhưng khi bỏ đầu bỏ vỏ 

thì chỉ còn chút xíu. Thùng rác to để dưới chân bàn, ăn xong lại 

đổ vỏ vào thùng đầy ứ trông phát khiếp. 

     Vừa ăn vừa nói chuyện, mọi người đề nghị Châu kể chuyện 

vui. Ừ thì kể vậy!  

     " Có hai vợ chồng già, một tối lên giường đi ngủ, chẳng biết 

"làm gì", bèn nói chuyện phiếm cho vui dỗ giấc ngủ. Anh chồng 

nói, anh biết có một chuyện. Có một ông xếp ga, sinh năm 1952, 

cái đầu hói trơ hói trụi, người ta bèn gọi ông là "Xếp Hói". Mỗi 

khi vợ chồng Xếp gần gủi nhau, thì bà vợ đánh rắm bộp bộp như 

ếch kêu đêm. Hành khách không biết con gì kêu, nhưng nhân 

viên thì biết rõ. 

     Cô vợ bèn nói:" Thế thì kỳ cục quá, phải làm sao cho người 

ta không biết mình đang làm gì chứ." 

     - Thì mới cần sáng kiến, ông Xếp bèn nhét nút hậu môn bà 

xếp ga thì làm sao nghe bộp bộp được. Có điều nhân viên làm 

việc trong ga lại xì xầm, rằng ông xếp đã bị bịnh bất lực. Cô vợ 

gật gù: 

     - Họ xầm xì mặc họ, miễn đừng nghe tiếng bộp bộp là tốt rồi 



     - Nhưng có lần vì bà xếp ga thúc hối quá, ông xếp ga quýnh 

quáng lấy đại cái tu huýt nhét vào hậu môn bà ta. Thế là cứ nghe 

tiếng huýt huýt loạn cả nhà ga. Ai cũng tưởng đó là lệnh của xếp 

ga. Nhân viên thì chạy ngược chạy xuôi. Xe lửa vừa ngừng lại 

phải chạy ngay, còn xe đang chạy thì lại phải ngừng. Hành 

khách nhốn nháo cả lên.... cả tiếng đồng hồ sau mới hết tiếng 

huýt còi. Cô vợ cười ngay vào mủi chồng:" Anh xạo!" 

      Anh chồng bực mình:" Lạ, em nói thì anh tin ngay, còn anh 

kể, em bảo anh xạo là sao? Cô vợ trả lời :" Làm gì đến cả tiếng 

đồng hồ. Chả lẽ, anh dở ẹt, thua người ta xa, chỉ bằng một phần 

ba mươi của ông Xếp Ga thôi à." 

   Cả đám quần hùng cười ngã nghiêng, hô bis-bis, đề nghị Châu 

kể lại chuyện Máy dò nói dối, được bình chọn là chuyện hay 

nhất trong năm, cho dù năm chưa hết. 

     Kế tiếp đến món cua lột và hào nhúng bột chiên dòn của 

Khang mua, món vừa lạ miệng mà ngon tuyệt cú mèo. Khang 

nói món này vợ chồng Khang mua đãi mọi người, nhưng anh em 

không đồng ý, vì vợ chồng bạn đã chi trả rất nhiều cho buổi họp 

mặt. Sau đó anh em góp tiền lại trả cho Khang ( đây là điều rất 

nên làm cho những lần sau). Khang dáng người cao lớn, đẹp trai 

hết biết, mặt đỏ ao như gái Đà Lạt, tóc muối tiêu chảy bảy-ba, 

trông còn phong độ lắm. Khang ăn nói băm bổ kiểu Bắc Kỳ làm 

khiếp vía quần hùng, nhưng rất dễ thương, tính tình hào sản rộng 

rải với anh em, một hảo hán rất đáng kết giao làm huynh đệ. 

     Kế đó chị Tâm dọn ra một món soup có tên là Gumble (?), 

khi nấu món này chắc chị Tâm phải tốn công lắm vì thấy chị lui 

cui nấu từ lâu lắm. Món soup Gumble là một đặc sản của vùng 

NoLa, mùi vị ngon tuyệt một cách đặc biệt, thật không hiểu nổi 

tại sao một ngón ngon như vậy mà chỉ có ở vùng này. Châu mời 

chị Tâm từ trong bếp ra ngoài bàn ăn, để anh em có lời cám ơn 

chị. Chị Tâm dịu dàng giảng giải cho mọi người biết :" Khi du 



khách đến thăm viếng NO, người ta được mời thưởng thức 4 

điều :" Thăm viếng Khu French Quarter, thưởng thức Cà phê Du 

Monde và bánh peignet, đi ngắm cây cầu 24 miles (38 cây số) 

dài nhất nước Mỹ và cuối cùng thưởng thức món soup Gumble. 

Nếu các bạn chưa biết đủ các món này là coi như chưa biết NO " 

Mọi người vỗ tay hoan hô ầm ỉ, ai cũng thấy thương chị Tâm 

quá. Huynh trưởng Bảo thật là người có phước khi có được 

người vợ như chị Tâm. 

     Dàn Karaoke được mở ra, Bảo chủ nhà hát mở màn, giọng 

Bảo trầm ấm, bạn ta hát rất có nghề. Người kế hát rất say sưa đó 

là Trương Quang Hiếu, về đây Hiếu có thêm một tên mới là 

"dân chơi cầu 3 cẳng", bởi vì bạn ta phải chống ba toong mới đi 

nhỏng nhảnh được. Có thằng thối mồm nói Hiếu có 4 cẳng chứ 

đâu phải 3 cẳng ( thôi thôi đi ông, cẳng kia bất khiển dụng rồi thì 

kể làm gì, huhu!) 

     Bất ngờ có một ca sĩ xuất sắc  lộ diện, đó là chị Mầu, phu 

nhân của huynh trưởng Nghĩa 214. Chị ca hát điêu luyện như 

một ca sĩ nhà nghề. Hỏi ra mới biết, chị xuất thân từ ca đoàn nhà 

thờ. Khi chị song ca với ông chồng, giọng chị càng nổi bật hơn 

vì Nghĩa hát nghe yếu xìu. Trước đó chị có mang theo tặng cho 

mỗi ngưởi một dĩa CD do chính chị hát. Nghĩa có dáng nghệ sĩ, 

nói năng nhỏ nhẹ chứ không phải nổ bốc trời như những tay 

khác. Nghĩa nhận xét, bạn ta đã tham dự nhiều buổi họp mặt của 

nhiều hội đoàn tổ chức, nhưng chưa có lần họp mặt nào lại thân 

tình nhất như lần này. 

    Khi mọi người ca hát thì Khang mặt đỏ đứng kế bên múa tay 

như nhạc trưởng, ừ mà cũng lạ, bạn múa cũng đúng nhịp chứ 

không múa sản, Khang còn nhắc bạn :" chổ này hát cao lên, cố 

hát cho rõ tiếng..." Khang hát cũng khá hay, trong khi Châu Neo 

hát như tụng kinh, thiệt nhảm ! 



     Nguyễn Công Đa 244, mãi đến giờ mới lừ đừ đến, cái tay này 

đi chơi gì mà cứ thích nằm ngủ trong khách sạn. Có người hình 

như biết tài Đa hay sao mà cứ yêu cầu Đa hát tặng anh em vài 

bài. Đa người Bắc nói chuyện rất có duyên, dáng vẻ lè phè nghệ 

sĩ, cùng dân tác chiến Sư đoàn 9 với Châu và Dũng. Hôm đó Đa 

hát nhiều bài nghe rất tới trong đó chú ý nhất là bài tên Hương. 

Độc chiêu của Đa ở chỗ, vừa hát vừa múa may như ca sĩ nhà 

nghề. Độc đáo nhất là một màn trình diễn như thế này, ca sĩ Đa 

nhắm tít mắt, ngữa mặt lên trời, tay cầm micro dốc ngược vào 

miệng, trông rất xuất thần, hoan hô bạn ta. 

     Phu nhân của Đa,chị Dung, người Nam, chị trông hiền dịu 

xinh đẹp, chị luôn sốt sắng giúp đở chị Tâm, khi việc này khi 

việc nọ. Có hôm thấy chị lui cui lau nhà, trông rất tội nghiệp. 

Chị thỏ thẻ tâm sự :" Anh Đa lúc trước đào hoa lắm, trước khi 

lập gia đình với Dung, anh ấy có 4 cô bồ (kể cả Dung là 5, phải 

vậy không?) Trước khi làm đám cưới với Dung, anh Đa dẫn em 

đi đến giới thiệu với một trong những cô bồ của ảnh, cô ta 

không ra tiếp, mà ở trong phòng khóc quá xá trời." Đa thiệt ác 

ghê, nhưng phải công nhận một điều là, bạn ta có cặp mắt rất 

tinh tế khi chọn chị Dung là bạn đường đi đến cuối đời. 

     Nói nào ngay, không phải chỉ có chị Dung hiền dịu, mà tất cả 

các phu nhân trong buổi họp mặt đều như thế cả. Các chị nói 

năng dạ thưa ngọt sớt với các ông chồng của mình, chồng muốn 

cái gì là các chị "chiều tới bến" một cách chu đáo và ân cần ( lạy 

trời! cho các phu nhân lúc nào cũng được như vậy, lạy trời và 

lạy trời). 

     Tuyên Phila chả thấy hát hò gì. Không biết bằng cách nào, 

bạn ta len vào ngồi chung bàn với các phu nhân mà lại ngồi 

trong góc kẹt. Các bà nói chuyện đàn bà chị em với nhau một 

hồi, rồi bỗng có bà kêu ớ lên :" Ối cái anh Tuyên này, làm sao 

anh lại chen được ngồi vào giữa chúng tôi, lại còn hóng nghe 



chuyện đàn bà chúng tôi nữa chứ!" Tuyên tĩnh bơ cười cười chả 

thèm nói năng gì cả, trông rất tếu. Khang mặt đỏ từ đâu chạy lại 

đớp cho một phát :" Nó chui dưới gầm bàn để vào chỗ đó, các 

bà không biết sao?" Các phu nhân cười rú lên hắc hắc, trông vui 

ghê ! 

     Tuyên Phi la, gốc quân báo Không quân, dáng người thấp 

đậm, hơi gù gù, trẻ măng và cũng đẹp trai hết biết, đẹp nhất là 

lúc bạn ta nở nụ cười rất dễ làm say đắm các bà các cô. Tay này 

thuộc loại "sát gái" đây, Tuyên mà về VN các em get line đông 

phải biết. Tuyên nhỏ người nhưng lanh như "tép nhảy", có đầu 

óc tổ chức rất giỏi, ngày xưa nếu đi tác chiến mà nắm Trưởng 

Ban 3 Hành quân thì các xếp phải quí như vàng. Thử xem một 

trong những cái tài của bạn ta nhé. Tuyên đi tù CT về, mày mò 

sách vở học nghề đi biển, và sau đó xâm mình lái tàu ra khơi 

vượt biên một cách anh hùng, vậy mà cũng đến nơi đến chốn 

như ai, Tuyên giỏi quá! ( Nè! Tuyên ơi, tao không sao hiểu nổi, 

một thằng "quyền biến" như mày mà để bị bắt làm tù binh vào 

những ngày tan hàng tại Đà Nẳng, thì thật lạ! ) 

     Trước khi hội ngộ 472, Tuyên tâm sự là chưa có feeling gì 

cả, nhưng khi gặp nhau rồi thì có được một niềm vui quá lớn, 

không từ ngữ nào có thể lột tả hết được. Hình như bây giờ chúng 

ta không còn thuộc Đại đội 21, 22, 23, 24, mà thuộc về một Đại 

đội mới thành lập, có tên là Đại đội 25, nơi qui tụ những thằng 

472 còn xót lại sau ngày "tan hàng- cố gắng" 

     Gặp nhau, ùa lại với nhau, thân tình ngay tức khắc, bởi vì 

không có một rào cản ngăn cách nào, không có một khách khí xã 

giao nào. Như mình đã nói đôi lần, ngoài Khóa 3 và 5/72 đồng 

cảnh ngộ, Khóa 472  là khóa thuần chủng nhất, bởi vì tất cả đều 

cùng một tuổi như nhau, cùng lớn lên trong một hoàn cảnh xã 

hội, cùng một trình độ văn hóa như nhau, và cuối cùng là có 

chung một tâm thức thời đại với nhau. Cho nên tất cả các 472 



đều giống nhau y hệt, từ suy nghĩ cho đến hành động. Nhìn bạn 

mình một hồi chợt thấy lại hình ảnh của mình ngày xưa, những 

kỷ niệm lại lao xao hiện về. "Nhìn nhau chợt nhận ra sông núi- 

Có chút gì nghe rất thốn đau" (DTL) 

     Những thằng bạn đang ngồi quanh mình đây, trước 75, đã có 

một thời là tài nguyên tinh hoa của Miền Nam. Cho dù đám 

chúng ta là những sĩ quan trẻ nhất, cấp bậc và chức vụ thấp nhất. 

Nhưng trớ trêu thay, sau ngày tan hàng sập tiệm, chúng ta đã giữ 

được khí phách lẩm liệt trong Trại CT, hơn hẳn các quan lớn 

triều đình. Tuy chúng ta đứng trong hàng ngủ một đội quân thất 

trận, nhưng có hề gì đâu, bởi lẻ đâu có ai đem chuyện thành bại 

mà luận anh hùng. 

     Sáng thứ hai 29/6, vợ chồng Oanh- Quỳnh cùng với Nhất là 

cư dân Dallas xin chia tay sớm, ví đường xa dong ruổi khá nhọc 

nhằn. Hai vợ chồng bê lên xe lủ khủ đồ đạc, nào là mấy cái 

cooler đựng cá, rồi thì mấy chậu cây xin ở nhà Luận. Chị Tuyết 

Anh thấy thế bèn nói nhỏ với Châu :" Ông Thùy nhà tôi mà bảo 

ổng mang vác những thừ này là ổng nhăn nhó lắm, không chịu 

đâu!" Ông Thùy ơi là ông Thùy, sao ông làm khó bà chị tôi thế 

hả ông? 

      Sau đó cả bọn kéo nhau đến khách sạn để thăm La văn Tạnh 

243. Tạnh người cao lêu nghêu nhưng dáng dấp nho nhả hiền 

hòa, là dân Pháo thủ của Sư đoàn 1. Nói về dễ thương thì có lẽ 

Tạnh đứng hàng đầu của 472 (trong khi ba trợn nhất có lẽ là CN, 

hehe!) Tạnh tâm sự, rất tiếc bận reunion với gia đình, nên không 

thể tách ra hội ngộ với anh em được, nhưng trong lòng lúc nào 

cũng hướng về anh em. Thương bạn hiền làm sao, mọi người 

đến hug Tạnh, rồi cả đám chụp chung với bạn ta vài tấm hình, 

xong mọi người chia tay Tạnh trong luyến tiếc. 

     Bảo hướng dẫn mọi người đi thưởng thức cà phê Du Monde 

để chia tay vợ chồng huynh trưởng Trương Quang Hiếu, về lại 



Orlando- Florida. Hai bạn Hiếu-Tuyết Nhung đã hiện diện đầy 

đủ trong 3 lần Họp mặt 472, luôn luôn sốt sắng đi đầu, và tham 

dự nhiệt tình trong bất kỳ cuộc vui chơi nào của cả đám. Xin nói 

thêm về Hiếu, bạn ta hiện nay là Chủ tịch Hội Cựu SVSQ Thủ 

Đức tại Orlando, hàng năm chàng chống ba toong đi đến cá cửa 

tiệm của người Việt để xin tiền ủng hộ Thương Phế Binh bên 

quê nhà, công việc này Hiếu nói "khổ như chó", nhưng vẫn có 

thằng nói xiên nói xéo, hu hu! Xin hết lòng ngưỡng mộ bạn ta, 

một vì sao sáng của 472. Tuyên lại chụp hình loang loáng, trong 

khi đó Khang ngồi chép miệng :" Sao tao thấy mấy thằng 472 

nào cũng dễ thương hết trọi!" ( trong đó có chàng, hehe!) 

     Tới trưa thì vợ chồng Nghĩa Mầu xin chào từ giả để trở về 

North Carolina. Hai bạn tuy mới lần đầu họp mặt, nhưng đã để 

lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người, bởi những chiếc khăn 

màu tím tặng các bạn, và kế đó là giọng ca truyền cảm của chị 

Mầu, dám chắc theo mình được biết, cho đến bây giờ chưa có 

phu nhân nào qua mặt được chị Mầu trong chuyện hát hò. Nghĩa 

là bạn nối khố thân thiết với Tuyên ở Trung đội 214, một thằng 

nằm giường dưới và một thằng nằm giường trên, bây giờ có cơ 

hội gặp lại nhau thật là hạnh phúc (Mẹ kiếp cái thằng nằm 

giường trên của mình là Lê Minh Cẩm thì biệt dạng mù tăm). 

     Tối đên, Bảo hướng dẫn cả nhà đi đến một sòng bài ở Tiểu 

bang Mississipi, để ăn buffet, đường đi khá xa, đi qua những 

khu vực hoang vu lắm. Trái hẳn với bên ngoài, bên trong đông 

nghìn nghịt người, phải get line lâu cả giờ đồng hồ mới vào ăn 

được. Có lẽ đây là bửa ăn cuối cùng của Họp mặt NoLa, mọi 

người vừa ăn uống vừa chuyện trò vui vẻ.Vui nhất là màn xem 

tướng mấy ông của chị Tâm. Chị Tâm nhận xét từng ông một, 

ông nào sốt sắng giúp vợ trong công việc nhà, ông nào lè phè 

lười biếng. Không biết chị nhận xét có đúng không, mà sao 

không thấy ông nào phản đối. Thùy chỉ Châu Neo hỏi chị Tâm 



:" Cái thằng này tướng tá ẻo ợt, chắc nó chả giúp đở vợ nó 

chuyện gì đâu!" Chị Tâm lên tiếng bác bỏ ngay :" Không đâu, 

tướng anh Châu hiền lành, chắc là giúp đở vợ giỏi lắm đây" 

Châu khoái trá cười he he, người hiền thường có quới nhân phù 

trợ. Ngồi gần lại nghe chị Dung thẻ thọt :" Vợ chồng em không 

có gì đóng góp, cho nên xin trả phần ăn này cho các anh chị" 

Mọi người ồ lên phản đối, cho nên phải chia đều ra cho mọi 

người. 

     Sáng hôm sau, thứ ba, sau khi Hóa ra phi trường, Châu với 

Tuyên từ ngôi nhà bỏ trống, kéo qua nhà Bảo để uống cà phê. 

Tới nơi, Tuyên tự nhiên bấm mã số cửa để vào nhà Bảo. Trong 

nhà vẫn yên ắng, cà phê chị Tâm đã pha sẳn, trong khi mọi 

người vẫn còn ngủ. Tuyên bưng ly cà phê đi lò dò xuống bếp. 

Thấy chị Tâm đang loay hoay chuyện bếp núc, Tuyên bèn xà 

vào giúp chị Tâm ngay. Mình ngó qua cửa sổ, thấy anh ta cũng 

cắt cắt, xào xào, nấu nấu... Khiến chị Tâm vừa làm vừa cười nói 

vui vẻ, cũng may 472 có được một chàng "hệch hạc"như thế này 

thì thật là quá tốt. 

     Cơm sáng được dọn lên, chị Tâm mời mọi người vào bàn, chị 

nói sáng sớm mời mọi người ăn cơm để nhớ về một thời đói khổ 

ở VN. Rối chị kể chuyện :" Nè cái ông Tuyên này thiệt quá 

chớn, ông ấy chê tôi là gái quê mà không biết lựa bầu, bầu già 

khú vậy mà còn đi mua về." Mọi người cười ồ, Khang mặt đỏ 

bèn tấn công Tuyên một đòn độc :" Sao chị Tâm không bảo với 

nó rằng, Bà đẻ ra mày còn được chứ ở đó mà gái quê !" Chị Tâm 

che mặt cười ngặt nghẽo, trong khi Tuyên vẫn tỉnh như ruồi. 

Thằng ra đòn đã độc, và thằng đở đòn cũng tài tình không kém, 

trong khi Châu ngồi ở giữa sợ đến "nhỉ nước đái" ra quần. Lâu 

lắm rồi mới có bửa cơm sáng ngon như vậy, cám ơn chị Tâm. 

Bửa cơm chấm dứt, Châu từ biệt các bạn để trở về nhà, hug các 

bà chị, hug các bạn già, hẹn sang năm gặp lại tại Longview, các 



huynh trưởng: Khang , Bảo , Tuyên, Thùy, đều lên xe tiễn Châu 

ra phi trường, đa tạ tấm lòng thương mến của các huynh trưởng. 

     Khi về đến nhà, mình cảm thấy trong lần bần thần đến mấy 

ngày, cứ tơ tưởng đến buổi họp mặt vừa qua tai New Orleans. 

Trong một đời người dài vằng vặc, chúng ta có được bao nhiêu 

lần vui đến như vậy? Nhớ nhất cái đêm cuối cùng trong căn nhà 

trống, chỉ còn có ba thằng, Tuyên, Hóa, Châu. Đến gần 4 giờ 

sáng, mình nằm nghe Tuyên và Hóa lục đục thức dậy, dắt díu 

nhau ra phi trường. Trong lòng mình tự dưng nổi lên một niềm 

cảm xúc, Tuyên ơi! Hóa ơi! sao tao thương hai thằng mày quá. 

Tao thật sự không biết cái nguyên nhân sâu thăm thẳm nào, đã 

khiến các con ca hồi cứ lần mò tìm về chốn cũ. 

     Viết xong ngày 16 tháng 7 năm 2017. Ngô Đình Châu 221. 
 


