
 

 

 

 

Trở về nhà sau một tuần bận việc 

cho đội quân La Vang...hình như 

đôi chân đă không còn biết nghe 

lời, cái lưng biểu tình, cổ họng 

muốn la làng phản đối và đôi tay 

mang những vết thương từ chiến 

trường La Vang.... Ôi tội nghiệp 

cho kiếp làm lính hậu cần... 

 

Đó là chỉ nói tới những người như 

chúng tôi tham gia vào những 

ngày cuối...chưa nói tới những 

người như chiến sỹ Thời, Chiến, chú Sỹ, Hà, Huân, Ziao, 

Quang, Đài, Đức, những cô Yến, Mơ, Thanh, MaiLê và 

nhiều nhiều nữa...như anh Chiến chẳng hạn...ngày đầu...thứ 

sáu...có nói...anh còn hiểu và trả lời...những ngày cuối...tui 

hỏi anh...tui tự trả lời...vì anh bước...đẩy...kéo...như một 

zombie (xác chết biết đi)  ... 

 

Như anh Quang...vẫn còn hăng hái...dzui dzẻ nói...có 

khó...có anh Quang...nhưng ngày Chúa Nhật...thì anh năn 

nỉ...làm ơn...đừng gọi anh Quang...vì...anh Quang hết xí 

quách dzồi...  
 

Như gia đình, bạn bè anh chị nuôi Hổ Thúy từ bên đất nước 

Hawaii xa xôi cũng đầu quân vào đội hậu cần nhà lá...đồng 

vợ đồng chồng...tát biển Đông cũng cạn...nên sau một 

đêm...một ngày...một buổi sáng...đánh vật...sáu nồi phở to 

tướng...no lòng cho hơn 2,500 quân sỹ trước khi ra trận...và 

làm những người khó tính nhất...xoa bụng và thở 

phào...sướng thiệt! 

 

Như chị nuôi Hằng (Thời)...lội bộ hàng cây số lấy ngựa 

sắt...vượt đường trường...hái trộm những quả cà phê từ nước 

bạn...rang...xay...pha...và đem về những chai cà phê Lee 

đậm đặc...để cho những anh chị em...ngáp vặt...chích những 

mũi caffeine giữa ngày... 

 

Như chị nuôi Thúy (Hổ)và chị Phước  ...với thân hình khiêm 

tốn chiều cao...những bếp rửa là cho người dư thước tấc...chị 

đã đánh vật hơn 1,200 lbs xương bò, hơn 1,000 lbs nạm để 

toàn quân có những tô phở ngọt ngào sạch sẽ...còn chưa nói 

tới công anh Hổ và cháu...lội rừng băng suối để gánh về hơn 

600 gallons nước ngọt cho nồi nước phở.  Rồi không ngừng 

ở đó, tỉ tê với chị...tối mai Thứ Bảy...đánh trận xong...chắc 

rất là mệt...mình nấu bún bò Huế ủy lạo anh chị em 

nhen...dễ thương hết sức...chị và anh Hổ...nấu một nồi bún 

bò chính hiệu con cào cào... làm cho chúng tui dzui dzẻ tiếp 

sức cho ngày hôm sau đánh tiếp! 

 

Có những chị nuôi như Hà Bắc Kỳ nho nhỏ, Thu (Quý), chị 

nuôi Hằng (Thời) vừa phải làm lính kiểng...vừa phải làm 

lính hậu cần nhà lá và nhà ngói...vừa phải làm lính nô lệ...vì 

 

 

 

 

 bị lính nhí chúng tôi sai mất dép....tệ hơn nữa...như chị nuôi 

Tuyết... đứt dép luôn…như chị nuôi Thảo sai lính thợ Tân 

…canh tủ lạnh “walk in” để nó không có quyền biểu tình bất 

tử. Chị nuôi Tuyết lại rủ rê thêm những người bạn hỗ trợ đội 

quân nào là táo, cam, chuối cho mát lòng quân sỹ. Cả năm 

không có chuyện tầm phào với bà con bên nước CA  nên 

nhân dịp đánh trận này lại ca một bài ca con cá sống vì 

nước.. dù em ở xa… bận việc nhà … vậy thì hãy hỗ trợ cho 

đoàn quân ta rau thơm húng quế để quân ta đỡ nhớ quê 

hương nhe em….Bài ca con cá mủi lòng thế nào tui không 

biết … nhưng cô em họ không chỉ gởi những gì chị nuôi 

Tuyết xin…ra bãi rẫy … hái trụi tất cả rau rúng có thể … 

vạn dặm đường trường … gởi sang kịp ngày cho chúng tui 

phục vụ.  Vậy mà chưa đủ cho chị nuôi Bắc Kỳ rốn của 

tui…sau bữa ăn chiều Thứ Sáu … ngồi nhìn ba quân ăn phở 

thỏa thuê … chị nuôi Bắc Kỳ cầm lòng hổng đậu … lại nhủ 

với tui … em ơi … ngày mai quân ta … buổi chiều có trái 

cây tráng miệng … nhưng buổi trưa không có gì hết … vậy 

thì mình nấu chè được không? Sức tui thì có hạn nhưng lòng 

tui thì hay đi lạc … nên nghe cái giọng bắc Kỳ của chị rắc 

réo bên tai … tui cũng phải viết thư thống thiết gởi gấp về 

nhà cho bà mẹ 78 tuổi của tui, cho phép tui “chà đồ 

nhôm…chôm đồ Homeless … nào là đường, đậu xanh,  bột 

báng, vani,  nhưng vẫn không đủ … nên chị nuôi Hương tội 

nghiệp hai đứa điên, ủng hộ nhưng kèm một câu giọng Huế 

đặc ri …tụi bay làm chi thì làm... chủ tướng la là tau không 

biết gì hết… trời ơi … vậy là tui… tới luôn bác tài … chủ 

tướng không biết tui cho biết luôn… bổn phận mờ … 

hihihi…có thế mới có dịp cho em nuôi Nhi hò …chè đậu 

xanh mát … ăn hết tiểu đường đây! Chè không 

ngon….nhưng lòng lính hậu cần thì ngọt… phá lệ … và 

những mong chủ tướng và quân sĩ tha thứ cho chúng em 

nhờ.  

 

Anh nuôi Khiêm, Michael, Tuyên...đánh vật hơn 10 nồi 

cơm…2000 lbs gạo và nấu nhiều lần cho quân ta no lòng. 

    

Như anh nuôi Chiến,  Thái, Hòa, Sánh, Đức, Hùng, Phát 

(Lệ)…quằn người dưới những cái nồi mà một con bò có thể 

lọt thỏm vào trong đó...để nấu...những nồi canh rau ngọt cho 

mát lòng chiến sỹ...những chảo kho thịt ram to tướng mà 

chúng tôi vừa ăn...vừa hít hà...vì cay tiêu...xua tan đủ cái 

lạnh ở rừng núi "xôn xao" Las Vegas Tháng 10... 

 

Như những chị "cô" nuôi Hương (mẹ Tiên), Tâm, Út (mẹ 

Hằng/Thời) đã 65...78...tuổi đời...vẫn tham gia...đồng 

lòng...xúc, vác, đỡ, bới, múc, chuyền tay những đĩa cơm, 

khay mì để tiếp sức chiến sỹ về với Mẹ La Vang.  Như em 

nuôi Quốc … trốn anh Quang … dọn rác nam roi … đầu 

quân gia đình hậu cần nhà lá … và rủ rê gia đình ruồi của 

em tới tham gia luôn … cũng may … gia đình ruồi không 

đông … anh Quang và các em thiếu nhi … không cho cơ hội 

… nên chúng tôi trục xuất gia đình ruồi không tiếc thương. 
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Có những em nuôi mới đầu quân năm nay...vì trẻ...nên sức 

dẻo dai...vào ngày cuối...vẫn có thể hồn nhiên...thoải 

mái..."đội quân hậu cần nhà lá mình vui quá, năm tới em sẽ 

tới nữa"...thật may...có những em như thế nên những chị 

nuôi già cả như tui...hy vọng sẽ về vườn vào thời gian gần 

nhất. Và còn nhiều nữa...nhiều anh nuôi...chị nuôi...mà tôi 

đã không tường trình ra hết...đã làm cho quân hậu cần nhà lá 

chúng tui thiệt đoàn kết…..thiệt dzui để làm việc... thiệt 

khản cổ để mời gọi... thiệt mất ngủ để làm tất cả những điều 

không thể...trở thành có thể.. 

 

Càng không thể quên … đội quân nhí Thiếu Nhi Thánh Thể 

dưới làn roi da của trưởng Cường, các em đã làm cho bãi 

chiến trường trước và sau khi ăn thật là đã mắt. 

 

Vẫn may và không may... May vì cuộc chiến này chỉ xảy ra 

một lần mỗi năm nhưng không may...vì làm con dân La 

Vang nên phải nghe lời chủ tướng hô hào phóng dao, quơ 

đũa, khua xoong, phun lửa...mà không có cái quyền dân chủ 

biểu quyết hay không nhưng chỉ có biết cúi đầu tuân 

lệnh…cấp trên.  

    

Và để rồi … thêm một năm … lính hậu cần nhà lá... tui vẫn 

đầu quân vì dzui, vì được trốn xem lễ, vì không phải đương 

đầu trước chủ tướng nên dép vẫn còn nguyên … người xưa 

vẫn nói … gần vua như gần cọp mà lị. 

 

Tin tui đi … lính hậu cần chúng tui dzui lắm … mong sẽ rồi 

nhiều anh chị nuôi tình nguyện đầu quân cho năm tới vì chủ 

tướng đã có ngày giờ ấn định rồi.  Hậu cần nhà lá muôn năm 

…. muôn năm … muôn năm …. 

 

Tường trình từ đội quân hậu cần nhà lá Mẹ La Vang 

Tiana Thu ghi nhanh 

 

Lượm lặt và góp ý: 

                                                                                                                                                               

Dùng Cả Trái Tim Để Phán Xét  
 

'Pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện 

của pháp luật nên phải xử nghiêm minh'.  
 

Mint 
(Dịch từ Ridhaharwan) 

 

Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước 

những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì 

tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu  upiah. 

 ời bào chữa của bà l  do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, 

đứa con trai bị bệnh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói. 

 

Nhưng ông chủ quản l  khu vườn trồng sắn nói bà ta cần 

phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác. 

 

Thẩm phán thở dài và nói: "Xin lỗi, thưa bà…"  

- Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ  

- "Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của 

pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà 

bồi thường 1 triệu  upiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không 

có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi".  

 

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở 

nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp: 

 

"Nhưng tôi cũng là người đại diện của công l . Tôi tuyên bố 

phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên toà này 

50.000  upiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu 

có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì con, cháu mình bị 

đói và bệnh tật". Nói xong, ông cởi mũ của mình ra và đưa 

cho cô thư k : "Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và 

tiền thu được hãy đưa cho bị cáo".  

 

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu  upiah tiền quyên 

góp, trong đó có cả 50.000  upiah từ các công tố viên buộc 

tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu  upiah 

tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng. Thẩm phán gõ 

búa kết thúc phiên tòa trong hạnh phúc của tất cả mọi người. 

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà 

tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm 

với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không 

chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét. 

 

Thỉnh thoảng trong đời sống hằng ngày, vô tình chúng ta 

cũng phán xét người khác một cách vô tâm như thế.  Phán 

xét một người, chúng ta có nghĩ đến những nguyên nhân 

khách quan khác mà ta thật sự không biết nhưng vô tình ta 

đã làm tổn thương người và có thể tổn thương chính bản 

thân mình. Vì nghĩ sai cho người, vô tình tôi đã phạm một 

tội là vu oan và nghĩ sai về một người anh chị em mình.  

Nếu đi xa hơn, đem sự suy nghĩ sai của mình nói cho một 

người, người đó lại đem đi nói với một người thứ ba và cuối 

cùng đi xa tới mức...có thể mình không còn có thể sửa sai 

được nữa nếu sau này, mình biết được việc mà mình nghĩ đó 

đã không còn đúng nữa...nhưng hỡi ôi, đã không làm gì hơn 

được nữa rồi. Càng lớn, tôi càng hiểu, cửa miệng con người 

thật đáng sợ. Nó có thể nói lời cay độc và đồng lúc có thể 

nói cả những lời ngợi khen.   

   

Có lần, tôi đã đọc ở đâu đó một câu chuyện về những dấu 

đinh đã đóng trên hàng rào gỗ...một ngày đóng và ngày hôm 

sau nhổ...nhưng dấu đinh vẫn còn ở đó, không thể xóa được 

nữa.   

 

Tôi cũng đã từng suy nghĩ sai. Tôi cũng từng đã nghĩ sai về 

người khác. Tôi đã học những bài học đắt giá nhất và nhờ 

đó, tôi có thể tự tập cho mình mỗi ngày qua lời kinh Lạy 

Cha... Xin tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có 

nợ chúng con. Tạ ơn Chúa, nhờ kinh Lạy cha tuyệt vời mà 

Cha trên Trời chỉ dạy, tôi đã cải thiện mỗi ngày một chút, 

ngày hôm nay hơn ngày hôm qua và ngày mai chắc chắn sẽ 

cố gắng tốt hơn. Hy vọng những suy nghĩ của tôi cũng là 

những suy nghĩ của mọi người./. 

Tiana Thu  
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