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Nhận lời mời của Mũ Xanh Nha Sĩ Nguyễn Văn Diệu, và Dược Sĩ Nguyễn
Khoa Diệu Thảo trong ban tổ chức Ủy Ban Bảo Vệ Tượng Đài, Hội
TQLC Houston và Vùng Phụ Cận tham dự Lễ Độc Lập của Tiểu Bang Texas với cuộc diễn hành
tại Thành phố Austin vào ngày 2 tháng 3 năm 2013. Hội TQLC Houston trách nhiệm Toán Quốc
Kỳ Việt-Mỹ trước hàng quân dân cán chính Houston. Phái đoàn TQLC/VN gồm có 5 chiến hữu
Mũ Xanh, đó là các anh Nguyễn Kim Chung, Giang Văn Nhân, Bùi Thế Hùng, Lâm Tấn Minh,
thân hữu Nguyễn Thu Mai và người viết. Đây là cái duyên của toán Quốc Quân Kỳ Houston, đã
bao lần vác cờ từ Miền Đông qua Miền Tây, đến đâu cũng được sự tín nhiệm của người dân, với
lòng ái mộ dành cho Binh chủng TQLC. Các Hội Đoàn Dân Quân Cán Chính tại thành phố
Houston đến tham dự Lễ Độc Lập của Tiểu bang Texas rất đông, nêu cao tinh thần đoàn kết
chống cộng, gắn bó với đất nước Hoa-Kỳ, đã từng hy sinh trong chiến tranh Việt-Nam, và mở
rộng vòng tay cưu mang giúp đỡ người Việt tỵ nạn.
Đúng 3 giờ sáng ngày Thứ Bảy lần lượt các
Hội Đoàn, Quân Dân Cán Chính đến điểm tập trung
trước văn phòng Nha Sĩ Diệu, thời tiết 40 độ F se se
lạnh, tuy nhiên tất cả mọi người đều ấm lòng, có Café
và điểm tâm lót dạ. Theo dự tính sẽ đi hai xe bus,
nhưng một số người vắng mặt hoặc đến trể, nên đã tập
trung chỉ đi một xe tổng cộng 58 người, kể cả phái
đoàn cựu Quân nhân Hoa-Kỳ gồm có Veterance Fred
Ridgeons, Veterance Ken Wuest, Veterance Pajvick
Neilly. Phía trước xe bus là xe của Đại Tá Veterance
Frederick Glazier.
Xe ông bà Đại tá Trương Như Phùng cùng gia đình Quân Cảnh Trương Cao. Xe hoa
trang trí người chiến sĩ VNCH, anh chị Diệu đi xe nầy, sau cùng là xe hỏa lực trang bị súng Đại
liên M60 do 8 Quân nhân Hoa-Kỳ phụ trách. Niên trưởng Hồ Sắc đi chung xe buýt, người đứng
quay video do gia đình anh Diệu phụ trách, tổng số được 79 người tham dự diễn hành. Trước
khi khởi hành, Nha sĩ Nguyễn Văn Diệu đứng trước hàng ghế xe bus chào mừng tất cả quý Hội
Đoàn, rất cám ơn sự hưởng ứng nhiệt tình của quý vị dân quân cán chính tham dự cuộc diễn
hành, đồng thời anh thuyết trình lộ trình xe di chuyển, mục đích đây là sự biểu dương tinh thần
Người Việt tỵ nạn, cương quyết nếu xây dựng Tượng Đài Chiến Sĩ trong chiến tranh Việt-Nam
thì phải có người lính Việt-Nam Cộng-Hòa, sau cùng anh chúc tất cả mọi người thượng lộ bình
an.
Đúng 4 giờ 15 sáng xe chuyển bánh, chạy trên đường Bellaire, quẹo trái lên Beltway 8 về
hướng North, rồi quẹo trái theo đường 10 West. Trời đêm âm u vắng xe cộ qua lại, đường xuyên
bang có hai làn xe cho mỗi chiều, dọc hai bên đường lổm chổm đá xanh li ti, nếu lạc tay lái cán
trên lề đường, sẽ phát ra những âm thanh "rồ rồ" báo hiệu tài xế biết để hồi về đường chánh.
Ngoại ô thành phố Houston là những rừng cây bát ngát, nhiều đồi dốc, dọc hai bên đường lưa

thưa vài nông trại đơn lẻ giữa những rừng cây buồn hiu hắt. Trên xe mọi người ngồi im lặng co
ro vì gió lạnh luồn vào những kẽ hở, người bạn đồng minh Fred Ridgeons rất tận tình, đóng kín
từng cửa sổ, rồi gián băng keo bịt kín gió theo kẽ hở của cửa sổ. Không khí ấm dần, rất thoải
mái, bây giờ mới có những nụ cười lời nói trao nhau rất cởi mở vui tươi.
Đúng 6 giờ 10, xe dừng nghỉ tại Shopping, EST 1912 HRUKA'S, mọi người xuống xe vào
tiệm mua bánh kẹo và xếp hàng để tuần tự xả bầu tâm sự. Một số ở bên ngoài hút thuốc cho ấm
lòng, trời hãy còn tối. Xe lại tiếp tục theo đường 71 trực chỉ Austin, đến 7 giờ sáng qua các thị
trấn nhỏ mới thấy thấp thoáng xe tuần lưu cảnh sát, khu vực thị trấn Town Bastrop dọc hai bên
đường cảnh hoang tàn của nạn cháy rừng mấy tháng trước, những thân cây còi cọc nám đen, xa
xa vài căn nhà bị cháy rụi, vài Trailers còn nằm giữa rừng hoang điêu tàn. Rãi rác những sườn
nhà mới nổi bật, xen kẻ vài đốm màu xanh, đó chính là sức sống bắt đầu vươn lên.. Bây giờ mới
thấy đèn lưu thông đầu tiên, đó là đường Bastrop, bảng đường ghi còn 32 miles sẽ đến thành
phố Austin, ngoại ô hãy còn hoang vắng, rừng thông nối tiếp đồi cao thấp chậm chờn, khác với
Miền Đông là những bình nguyên bát ngát, ở đây thuộc Miền Tây nhiều đồi cao thấp bao phủ
bởi rừng và rừng, cảnh vật im lìm, như còn say ngủ trong đêm dài tĩnh mịch.
7 giờ 40, xe đã vào thành phố, chạy trên đường Riverside, dọc hai đường phố vắng xe cộ
và người qua lại, xa xa trên đồi thông thấp thoáng vài căn nhà đơn độc, hình ảnh gợi nhớ Tòa
Hành Chánh Bình Dương Việt-Nam, lẻ loi nằm trên đồi cao. Xe ngừng tại ngã tư CongressBarton, mọi người xuống xe, sắp xếp đội hình,
rồi di chuyển đến địa điểm Spring. Dẫn đầu
đoàn người diễn hành, là các em học sinh
Austin vui tươi nhảy múa theo nhịp trống của
ban nhạc, kế tiếp là những đoàn lân của Thánh
Thất Cao Đaì Austin, đoàn lân Thiên Hậu
Austin, đoàn lân Linh Sơn Austin, xe hoa và
Tượng Đài Houston, xe hỏa lực và Toán Quốc
Quân Kỳ Houston, sau cùng là đoàn du mục
Cowboy Texas do các bạn Hoa-Kỳ Austin biểu
diễn.
Trong khi chờ đợi, đoàn Houston đứng
trên cầu Ann Richards, tên của Bà Thống Đốc tiền nhiệm của Tiểu bang Texas. Cầu bắc ngang
sông Columbus River, thời tiết khá lạnh, gió lộng tứ bề, hơi nước xông lên, tất cả mọi người đều
thấm lạnh. Mũ Xanh Lâm Tấn Minh run cầm cập, cầm cờ muốn té, người viết bị vọp bẻ hai bên
xường, phải điều tức hơi thở nhiều lần, rất nhiều người tự động làm động tác thể dục, chống
chọi cái lạnh khắc nghiệt đang hoành hành, thật là đoạn trường của những người diễn hành.
Nha Sĩ Diệu và Dược Sĩ Thảo đi tới lui khuyến khích, phía trước hàng quân Đại Tá Trương Như
Phùng và Niên Trưởng Hồ Sắc cắn răng chịu đựng.
Đúng 9 giờ 30 sau những phát súng lệnh, đoàn diễn hành bắt đầu cất bước theo âm
thanh của các Ban nhạc đồng hòa tấu, rộn ràng với những tiếng trống múa lân, bước chân hùng
dũng,quên đi cái lạnh quanh người. Dân chúng đủ mọi sắc tộc đứng dọc hai bên đường vỗ tay
cổ võ liên tục, họ chụp hình, người cảnh sát giử đường cùng những quân nhân đứng nghiêm
chào Toán Quốc Kỳ, họ cho biết đây là lần đầu tiên họ mới thấy Toán Quốc Kỳ của

TQLC/VNCH. Khi Đoàn diễn hành đi ngang qua khán đài, nhân viên của chính quyền địa
phương và thủ phủ Austin đã vỗ tay tán thưởng liên tục. Khi đến ngã tư Congress-Barton trước
điện Capital, dừng lại và chấm dứt diễn hành
tại đây. Đoàn diễn hành Houston tập trung
trước Điện Capital chụp hình lưu niệm, phóng
viên đài phát thanh Austin đang phỏng vấn Đại
tá Trương Như Phùng, Niên Trưởng Hồ Sắc,
Mũ Xanh Nguyễn Kim Chung và phỏng vấn
Nha Sĩ Diệu và Dược Sĩ Thảo rất lâu, đa số ý
kiến đều tập trung vào ý chí cùng tinh thần
chống cộng của Người Việt Quốc Gia, nguyện
vọng xây dựng Tượng Đài Kỷ Niệm phải có
người lính VNCH như trong bản dự thảo đã
được chấp thuận. Lần lượt mọi người kéo
nhau vào bên trong tòa nhà Quốc Hội của
Texas, toán quân danh dự Austin nghiêm trang chào kính tất cả khách thăm viếng.
Xin cảm ơn gia đình các anh chị ở Houston đã ủng hộ bánh mì, bánh cuốn, nước giải
khát, tăng thêm tình đoàn kết thắm thiết, cảm tạ gia đình Mũ Đỏ Austin .
Đúng 1 giờ chiều, xe chuyển bánh trở
về Houston, thôi nhé chia tay các bạn Austin
thân mến, hẹn gặp lại trong những dịp Lễ sắp
đến. Lộ trình trở về vẫn theo xa lộ 71, vẫn vào
nghỉ ngơi tại EST 1912 HRUKA'S, rồi về đến
Houston lúc 5 giờ..
Kết thúc bài phóng sự trên đây, người
viết lần đầu tiên đến thành phố Austin, chỉ nhìn
hạn hẹp một phía, không phong phú nhiều, xin
bạn đọc thông cảm cho. Đồng thời xin được
phép thay mặt tất cả mọi người, rất cám ơn
Nha Sĩ Nguyễn Văn Diệu, Dược Sĩ Nguyễn
Khoa Diệu Thảo đã tạo dịp cho chúng tôi một chuyến du lịch, thưởng ngoạn đường xa nhiều lý
thú đầy kỹ niệm và miễn phí, xin trân trọng và thành thật cảm ơn.
Houston ngày 11 tháng 3 năm 2013
Mũ xanh Lê thành Nhật

