
       Đầu năm gia đình chúng tôi kính chúc quý 
vị sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý và để trả lời 
câu hỏi này, mời quý vị kiên nhẫn đọc tiếp.

Không biết ngày Đại Hội Thủy Quân Lục 
Chiến 2016 có gì hấp dẫn mà lôi cuốn ông 
chồng tôi mãnh liệt như một miếng sắt bị hút 
bởi một miếng nam châm.

Sở dĩ tôi nói ĐHTQLC 2016 chiếm đoạt 
trái tim chồng tôi bởi vì nói có sách, mách có 
chứng. Thật vậy, có lần ổng bịnh rất nặng, tối 
hôm trước vô nhà thương emergency, sáng 
hôm sau ổng thức sớm lục đục đi làm. Tôi giật 
mình cản ông lại nhưng ổng lắc đầu lia lịa trả 
lời nghe không lọt lỗ tai:

-Anh khỏe rồi, phải để dành vacation cho 
ngày Đại Hội. 

Tuần Noel này con trai chúng tôi từ xa về 
thăm gia đình, tôi muốn gia đình xum họp 
nguyên tuần, đi chơi đây đó vì không biết bao 
giờ mới có cơ hội qúy này. Tôi hỏi ổng lấy vaca-
tion ở nhà với con nhưng ổng vẫn khăng khăng:

-No, nghỉ làm thì đâu còn vacation cho 
ngày Đại Hội (ĐH). 

Tôi tức cành hông mà chẳng làm gì được 
để thay đổi ý ông.  Suy đi nghĩ lại thì lại càng 
tức thêm, hèn gì, chúng tôi dọn nhà bao nhiêu 
tháng nay rồi mà thùng nào thùng đó vẫn chưa 

mở, còn nằm chình ình giữa nhà vì ổng khất 
lần: “Từ từ anh dọn”, thì ra anh chàng để dành 
vacation cho ngày ĐH.

Ừa mà nghĩ cũng kỳ, ông ta luôn luôn lợi 
dụng thời cơ để “nhồi sọ” tôi.  Bất cứ lúc nào, 
ổng cũng tìm cơ hội kể chuyện lính, nói về 
niên trưởng này, chiến hữu kia một cách thao 
thao bất tuyệt mà không cần biết tôi có muốn 
nghe hay không. 

Mỗi lần khoác lên người bộ đồ rằn ri là anh 
ta rất hãnh diện, làm tôi liên tưởng đến ngày 
xưa khi Tết đến, bằng mọi giá, tôi phải thuyết 
phục mẹ tôi mua cho bộ đồ mới rồi háo hức 
mong đến mùng một được mặc bộ đồ mới đi 
khoe bạn bè. Khi mặc bộ đồ TQLC, cách cư 
xử, hành động của anh cũng 100% TQLC, có 
nghĩa là sẵn sàng chết vì bộ đồ. Có lần, anh dự 
chợ Tết với bộ đồ TQLC, không biết chuyện gì 
mà anh nổi nóng dõng dạc tuyên bố:

-Nếu tôi mặc bộ đồ “sơ-vin”, tôi sẽ bỏ qua, 
nhưng vì bộ quân phục này, anh sỉ nhục tôi tức 
là anh sỉ nhục cả Binh Chủng TQLC, tôi sẵn 
sàng đợi anh ở ngoài cửa!

Đối phương nghe anh nói giật mình, lẳng 
lặng bỏ đi, còn tôi thì rất ngạc nhiên nhưng 
cảm phục. Anh luôn nghĩ đến Binh Chủng và 
bảo vệ danh dự Binh Chủng.

TQLC 

Mà Bà Không Biết Sao?
Gia đình MX Nguyễn Tấn Tài.
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Giáo xứ chúng tôi có người bạn thân muốn 
mượn bộ đồ rằn ri của anh cho con của họ để 
trình diễn văn nghệ, nhưng anh dứt khoát từ 
chối mà không sợ bạn giận. Anh bảo với tôi:

- Vì bộ đồ TQLC có bảng tên, tiểu đoàn, 
binh chủng, cho nên người mặc phải có trách 
nhiệm bảo vệ nó, không được làm gì bậy bạ 
để mang tiếng xấu cho binh chủng TQLC, anh 
không dám cho ai mượn vì sợ người mặc làm 
hại đến thanh danh binh chủng.

Đây là điều mà tôi không hề nghĩ đến. 
Mà cũng vui, mỗi năm đi dự ĐH như là cái 
lệ phải đi.  Gần tới ngày trong lòng chúng tôi 
thấy nao nao. Đi để nhìn thấy tận mắt gương 
anh hùng, lòng yêu nước của các anh. Cụ thể là 
hành động của anh Hoàng Thiều Quân Y. Năm 
2015 vừa rồi khi anh nhận diện một ca sĩ từ 
VN sang Mỹ hát, anh chận người đó lại giảng 
cho một bài học yêu nước, anh tức giận nói lên 
tình trạng VN đang bị mất nước. Hoàng Sa, 
Trường Sa bị mất mà đảng CS im lặng không 
dám lên tiếng, chỉ biết ác với dân mà hèn với 
giặc…, và anh khóc. Đối với tôi đó là gương 
anh hùng vì lời nói của anh là những viên đạn 
đấu tranh chống lại chế độ độc tài.

Giống như hàng năm gia đình tụ họp vào 
ngày lễ Tạ Ơn, Giáng Sinh thì các Cọp Biển 
gặp nhau vào tháng 7. Mỗi năm gặp lại thấy 
ai cũng khác vì già đi. Năm 2015 vừa rồi mỗi 
lần đọc email thấy tin buồn nhiều hơn tin vui, 
ông chồng tôi giật mình vì không biết còn bao 
nhiêu lần nữa anh còn sức khỏe dự ĐH để gặp 
lại các đàn anh, bạn bè anh kính mến.

Năm 2015 vừa rồi mừng sinh nhật Binh 
Chủng tại IA, anh Hồ Giêng hứa với chúng tôi 
rằng sẽ gặp nhau tại đại hội MI năm nay, 2016, 
nhưng anh Hồ Giêng đã ra đi. Chồng tôi bàng 
hoàng khi nghe tin buồn. Chúng tôi yên lặng 
nhìn nhau. Lời anh Hồ Giêng dặn chúng tôi 
trước khi chia tay vẫn còn văng vẳng bên tai,:

-Nếu còn sống sẽ gặp nhau tại ĐH 2016.

  Nguyện xin hương linh anh phù hộ cho 
ngày Đại Hội 2016 này thành công.

Hôm nay là 2/3/2016 như vậy là chỉ còn 151 
ngày nữa, vâng, chỉ còn 151 ngày nữa là ngày 
Đại Hội Thủy Quân Lục Chiến 2016. Chồng 
tôi đếm từng ngày, đi làm không dám nghỉ, để 
dành vacation cho ngày ĐH. Anh mong tới 
ngày đó để được khoác lên người bộ đồ anh 
yêu quý, để được đón nhận tình huynh đệ chi 
binh, để cùng với đồng đội hát lên bài: “Tiến 
Quân Lên Đoàn Cọp Biển”. Tôi nghĩ anh thích 
bài hát này vì tôi thấy có lúc anh Lộc từ Mich-
igan và ông chồng tôi từ Wisconsin hợp ca bài 
này qua điện thoại.

Ban cố vấn Đại Hội 2016 và các niên trưởng 
tại IOWA, không ngại đường xá xa xôi, thức 
dậy vào hồi 2-3 giờ sáng, 8 tiếng lái xe từ IA 
tới MI quan sát hội trường và bàn bạc về ngày 
ĐH. Tôi vừa thắc mắc tại sao nhữmg vị đàn 
anh lớn tuổi này phải bận tâm, mệt nhọc như 
thế, thì ông chồng tôi lên lớp liền:

-Vì thương em út, vì một ngày TQLC là 
một đời TQLC, vì danh dự Binh Chủng, vì 
tình huynh đệ chi binh, vì không biết còn bao 
nhiêu lần họp mặt như thế.... 

Trời ạ, may mà tôi hỏi có một câu mà lên 
lớp tôi tới tấp! Rồi anh kết thúc bằng một câu:

-TQLC mà bà không biết sao?
Thú thực tôi không biết ý ông muốn nói gì 

nhưng không dám hỏi tiếp vì sợ bị lên lớp lần nữa!
Một con én không làm được mùa Xuân, đại 

hội không có nếu không có các Mũ Xanh (MX) 
và gia đình về tham dự, hy vọng tất cả MX và 
gia đình có mặt trong ngày ĐH 2016 này,nhất 
là những anh chưa từng tham dự ĐH lần nào. 
Các anh nên đi một lần cho biết. Để gặp lại bạn 
bè, để ôn lại kỷ niệm vui buồn đời lính. Vui lắm 
các anh ơi, bảo đảm các anh sẽ cười suốt hai 
ngày. Sẽ trẻ lại như ngày xưa, bịnh tật sẽ biến 
mất vì một nụ cười là mười thang thuốc bổ.  

Viết tới đây, tôi nhớ lại câu hỏi của ông 

Thuỷ Quân Lục Chiến
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chồng tôi:
-TQLC mà bà không biết sao?
Biết chứ, tôi đoán già, đoán non, có lẽ anh 

chàng muốn khoe, khoe rằng:
-Bà sẽ thấy, TQLC chúng tôi đoàn kết, 

thương yêu nhau, từ trên xuống dưới, các niên 
trưởng sẽ ủng hộ em út chúng tôi hết mình, 
các chiến hữu không bỏ rơi đồng đội. Rồi bà 
sẽ thấy TQLC chúng tôi sẽ có mặt tại ĐH 2016 
với con số kỷ lục!

 Wow! Anh chàng tự tin quá! Mong rằng 
các anh giúp “thày bói” này một tay và trả lời 
câu hỏi này dùm bằng cách ghi tên tham dự 
ĐH 2016, càng đông càng tốt nhé các anh. 
Cám ơn các anh trước.

Trích nguyên văn của anh Giang Văn Nhân thì:
 -Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Ban Tổ 

Chức Đại Hội TQLC là một kết hợp MX tại các 
tiểu bang. Xin Quý NT, Quý Chiến Hữu và Gia 
Đình sắp xếp về tham dự.

Để kết thúc, xin mượn lời mời của anh 
Nguyễn Văn Lộc trưởng ban tổ chức ĐH/
TQLC 2016:

  -Kính thưa các Niên Trưởng và các Chiến 
Hữu Mũ Xanh Thủy Quân Lục Chiến. Kính 
mời các niên trưởng, các chiến hữu, và gia 
đình về Grand Rapids, Michigan tham dự ĐH 
TQLC2016. Chúng tôi rất hãnh diện, hân hoan 
chào đón qúy vị. Riêng các Bác Sĩ, Y Tá Quân 
Y TQLC trên toàn thế giới, kính mời các anh về 
Michigan để hổ trợ tinh thần cho thằng em út 
Quân Y Nguyễn Văn  Lộc.

                 Chân thành cám ơn tất cả.
Nguyễn Văn Lộc điện thoại 616-308-8250.  
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Thích người ta mà sao không chịu nói

Cứ theo hoài, theo mãi ở đằng sau

Người ta đi chẳng dám bước đi mau

Chân cuống quýt, vì ánh nhìn ai đấy

Cái người này mới thật là tai quái

Làm cái đuôi đi theo mãi người ta

Chiều tan trường, đường đông đúc người qua

Họ nhìn đó làm người ta mắc cở

Cái người này thiệt là kỳ quá cỡ

Muốn nói gì thì cứ nói đại đi

Sao chỉ cười… mà chẳng nói điều chi

Thấy phát ghét….Mà sao không ghét được

Đã mấy bữa, mình vẫn đi phía trước

Nhưng đằng sau chả có bóng người theo

Mũ Xanh ơi, sao thấy nhớ anh nhiều

Đường bỗng vắng và lối về…lạnh lẽo
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