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Hoàn lại rời ghế bước xuống, và trong tư thế nghiêm 
chào kính ông trình diện đoàn SVSQ khóa 69B lên 
vị Thiếu Tá Liên Đoàn trưởng. Khi chấp nhận khóa 
69B, ông bắt đầu ngỏ lời với một sự cảm khái của một 
phi công đã trưởng thành trong binh nghiệp và nghề 
nghiệp.

Buổi lễ kết thúc. Từ hội quán, chúng tôi đi đều 
bước về hội trường, và tại đây, chúng tôi vui mừng chào 
đón quan khách và thân nhân. Rất nhiều nữ sinh trường 
Nữ trung học Nha Trang được mời dự, và có khá đông 
là bạn gái của những bạn trong khóa chúng tôi đã làm 
quen được. Nhìn thấy quan khách đông, nhất là SVSQ 
của khóa 69B đưa được nhiều bạn gái vào tham dự đêm 
alpha, Thiếu Tá Nguyễn Hồng Tuyền và Đại úy Lê Như 
Hoàn hết sức hài lòng.

Tiệc vui rất đơn giản, trên bàn của SVSQ cũng 
như quan khách chỉ có nước giải khát đá chanh và bánh 
paté chaud, bánh ngọt kẹo, nhưng tối hôm đó thật vui 
nhờ vào không khí của chương trình nhạc và khiêu vũ. 
Ban nhạc có đủ ghi ta, trống, piano, accordéon, và các 
ca sĩ trong khóa cùng các niên trưởng và có thêm một 
số anh em ca sĩ bên ngoài giúp vui. Cứ mỗi bản nhạc 
tấu lên là trên sàn nhảy lần lượt từng cặp tiến ra và cứ 
theo từng điệu nhảy mà dìu nhau trong ánh đèn mờ ảo, 
vừa quyến rũ, và lòng càng thêm vui.

Mười hai giờ đêm tan buổi hội, những anh em 
nào có thân nhân được theo thân nhân ra ngoài nghỉ 
đêm, không có, nghỉ tại trại sáng mai tùy theo muốn rời 
cổng trại lúc nào cũng được.

Số người ra cùng thân nhân không nhiều lắm, 
còn hầu hết anh em đều ở lại chờ sáng đến sáng mai 
chưng diện bộ đồ vàng đi phố, và vừa mới lãnh lương 
nên trong túi bạn nào cũng có tiền rủng rỉnh đủ một 
ngày vui.

Về phòng, tôi thao thức không ngủ được. Tối hôm 
đó, trời có trăng khuya. Nhìn qua khe cửa ánh trăng 
sáng, tôi hồi tưởng lại một phần đời của mình trong 
những tháng ngày cũ . Và, hình ảnh của Thùy tôi nhớ 
hơn hết. Nàng là bạn gái rất thân của tôi trong thời đi 
học. Dù nay, nàng đã có gia đình, nhưng giữa tôi và 
nàng vẫn có những lúc lặng thầm tưởng nghĩ đến nhau. 
Và bây giờ, không chỉ có cái tình riêng tư giữa tôi và 
nàng thôi mà còn có thêm sự thân thiết của gia đình 
nàng đối với tôi nữa.

Trời vừa rạng sáng, chúng tôi reo lên. Và tất cả 
đều cùng bị đánh thức cho một ngày vui mới sau bốn 
tuần lễ huấn nhục. Buổi chiều qua, từ hội trường về, 
anh em khóa 69B đã được phát giấy phép xuất trại nên 
sáng nay, ai muốn đi sớm thì đi, ai muốn ra muộn cũng 

tùy.
Lần lượt bọn chúng tôi xuống cầu thang, và cứ 

tùy theo tình thân, chúng tôi cùng đi với nhau. Tôi 
không có người thân ở Nha Trang nên cùng một số bạn 
cứ nhỡn nha, và bảo nhau, tối về trại ngủ, sáng mai lại 
đi chơi tiếp.

Từ cổng trại, chúng tôi hướng con đường ra biển. 
Biển Nha Trang trong buổi sáng xanh vời vợi và tiếng 
sóng biển vỗ vào bờ dào dạt, đôi lúc, khiến tôi nghĩ 
nhiều đến tương lai. Trong nhóm bạn tôi có bốn người, 
đang đi bộ lang thang thì gặp xe Đại úy Lê Như Hoàn. 
Vừa thấy chúng tôi, đang đi ngược chiều Đại úy quay xe 
lại và bảo chúng tôi lên để ông đưa về phố. Trên đường 
đi, Đại úy vui chuyện hỏi chúng tôi về gia đình, những 
người thân, và rồi ông khuyến khích chúng tôi trong 
thời gian ở đây phải làm sao quen được các bạn gái. 
Tôi nhớ đến lời tâm niệm của ông truyền đạt cho khóa 
69B: Hào Hùng, Độc Đáo. Tôi ngồi ở ghế sau, và trong 
lúc anh em nghe tiếng nói chuyện của ông, riêng tôi, 
cảm nhận một cái gì đẹp của người phi công ở nơi con 
người ông.

Buổi sáng nay, cùng vui với chúng tôi, Đại úy Lê 
Như Hoàn đã lái xe rảo vòng những phố chính ở Nha 
Trang để xem anh em khóa 69B có phô diễn được cái 
phong cách lịch lãm của người SVSQ/KQ trước cuộc 
đời, trước mọi người và hình ảnh của chúng tôi sẽ để 
lại những dấu ấn như thế nào ở nơi thành phố biển này. 
Và, tôi nghĩ, viên Đại úy trẻ tuổi này sẽ hài lòng nở một 
nụ cười mãn nguyện khi được thấy những SVSQ khóa 
69B có bên cạnh người bạn gái để cùng dạo chơi ngày 
cuối tuần, để cùng nói với nhau những lời hẹn hò, và để 
cùng vui hưởng giải trí bên nhau trong một quán nhạc 
hay ngồi cạnh nhau xem một phim hay.

Quả thực đó là lý tưởng cho tuổi trẻ nói chung, 
cho những SVSQ dù ở quân trường nào, vì đây cũng 
là một thời hoa mộng đẹp nhất. Những SVSQ của 
khóa 69B chúng tôi đang mong tìm trong thành phố 
biển này những người bạn gái, và ai đó là hình ảnh của 
cô Phượng, một thiếu nữ đẹp trong tác phẩm Đời Phi 
Công đầy tình tứ của nhà văn Toàn Phong.

Ngày hôm ấy, những kỷ niệm của buổi đầu thật 
là đẹp. Và rồi, mỗi tuần như vậy, sau thời gian học tập 
quân sự, đến cuối tuần chúng tôi lại vui với ngày phép. 
Trong khóa chúng tôi, hầu như không có một bạn nào 
dù phạm lỗi kỷ luật cũng không bị cúp phép. Đại úy 
Lê Như Hoàn luôn rộng mở một tấm lòng với những 
người em SVSQ của mình, nhất là khóa 69B ông đang 
dìu dắt. Khi một bạn nào trong khóa chúng tôi mà quen 
được với một cô bạn gái, hoặc có tin bạn gái từ Sài Gòn 


