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Sau những tuần huấn nhục, khoá 3/70 Thủ Đức 
được gắn Alpha, thằng bạn thân nằm giường dưới rủ 
tôi ghi danh khám sức khỏe gia nhập không quân, xe 
GMC chở chúng tôi qua Tân Sơn Nhất khám sức khỏe, 
tôi không hy vọng nhiều được chọn vào Không Quân 
để học bay, nhưng cuối cùng tôi cũng được chọn qua 
quân chủng Không Quân. Khi khoá 3/70 đi chiến dịch, 
chúng tôi về Tent city học sinh ngữ, đại đội 707A được 
thành lập cho hơn 120 chúng tôi.

Tháng 10 năm 1970, khóa 3/70 Thủ Đức ra trường 
được gắn lon Chuẩn Úy, chúng tôi vẫn đeo Alpha (Sinh 
Viên Sĩ Quan), khi đi phép cuối tuần đó, chúng tôi đồng 
tâm tất cả sẽ đeo lon Chuẩn Úy khi nhập trại chiều Chủ 
Nhật. Thấy chúng tôi đeo lon Chuẩn Úy khi điểm danh 
chiều tối Chủ Nhật, Đại Úy Quý, phó trại trưởng, bắt 
chúng tôi gỡ lon Chuẩn Úy và phải đeo Alpha nhưng 
chúng tôi nhất quyết không gỡ lon, chúng tôi bị phạt 
trước sân văn phòng trại, 1:00 sáng được giải tán về lều 
ngủ vì chúng tôi phải đi học Anh văn vào buổi sáng, sau 
cơm chiều, chúng tôi được lệnh tập họp trước sân văn 
phòng trại và cũng được lệnh gỡ lon Chuẩn Úy và phải 
đeo Alpha, chúng tôi cũng vẫn nhất quyết không gỡ lon 
và một lần nữa bị phạt trước sân văn phòng trại tới 1:00 
sáng, sau cơm chiều thứ Ba, chúng tôi không nhận được 
lệnh phải tập họp, như vậy, chúng tôi đeo lon Chuẩn 
Úy mặc dầu không được ai gắn lon, nhờ vậy, sau này ra 
Nha Trang, chúng tôi không bị huấn nhục lần thứ hai.

Giữa năm 71, chúng tôi ra căn cứ Không Quân 
Nha Trang để tiếp tục học Anh văn.

Tôi thi đậu Offshore tháng 11 năm 71.
Về Saigon làm thủ tục đi du học, đây là thời gian 

sung sướng nhất, sáng lên Tân Sơn Nhất trình diện để 
hoàn tất những thủ tục xuất ngoại, bổ túc hồ sơ sức 
khỏe, chích ngừa, đo quân phục đại lễ Không Quân 
mùa đông (nỉ mầu xanh), mùa hè (mầu vàng) …

Sau Noel tôi nằm trong danh sách thặng dư và 

phải chờ xuất ngoại khóa kế tiếp sau tết Nguyên Đán.
Gặp “chị” Đoàn, cùng 707A, nhà gần chỗ tôi ở 

tạm để chờ đi du học, Đoàn chở tôi đi trình diện mỗi 
sáng hay đi hoàn tất những thủ tục cần thiết và chúng 
tôi luôn bên nhau trong suốt thời gian du học.

Tôi lên máy bay du học sau tết Nguyên Đán, thật 
may mắn, chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn Anh văn, nếu 
phải thi lại, chắc sẽ có trở ngại vì 3 tháng trời không 
đụng tới những bài Anh văn. Chiếc Pan Am ghé Nhật, 
Honolulu và đáp ở San Francisco, xe bus chở chúng tôi 
tới Travis AFB vào buổi chiều, trong khi ngồi chờ để 
làm những thủ tục cần thiết và nhận phòng, một vài 
chuyện hay hay ...

- Mặc dù khát nước và gần đó có water foun-
tain nhưng chúng tôi chỉ ngồi nhìn không dám thử vì 
không biết sử dụng, thấy một bé trai đến trước water 
fountain, hai tay chắp sau đít, khom người, nước vọt 
ra và uống ngon lành, chờ không còn người Mỹ nào 
đứng chung quanh, một anh bạn muốn thử, tới trước 
water fountain, hai tay chắp sau đít, khom người xuống 
nhưng nước không vọt ra, anh bước ra sau, rồi lại bước 
tới trước water fountain lần nữa, cũng chắp hai tay sau 
đít, cũng khom người xuống và nước cũng không vọt 
ra, đành chịu khát vậy ...

- Muốn ra ngoài trời cho thoáng nhưng không 
biết làm sao để “mở” chiếc cửa tự động, thấy một người 
Mỹ, hai tay xách hai túi xách bước tới cửa, hai cánh cửa 
mở ra, người ấy ra ngoài, một anh bạn cũng muốn thử, 
bước tới trước cửa, hai cánh cửa cũng mở ra, quay lại 
lấy túi sách tay, hai cánh cửa đóng lại, chưa biết phải 
làm sao để “giữ” cho cửa mở để ra ngoài, chúng tôi phải 
quan sát một lúc mới biết cách ra vào chiếc cửa tự động, 
quê thật …

- Sau khi check in, cất hành lý trong phòng, chúng 
tôi rủ nhau qua cafeteria gần bên để ăn tối, vì đói nên 
khi nhìn thấy gà tẩm bột chiên dòn, thơm, ngon, thiếu 
điều chảy nước miếng, lấy mấy đùi gà, trả tiền, ra bàn 
ngồi ăn, tay trái cầm nĩa, tay phải cầm dao cắt thịt gà, 
ăn thật ngon lành nhưng cũng không dễ dàng và rất 
chậm chạp khi phải cắt những chiếc đùi gà, nhìn chung 
quanh, những thực khách, tay cầm đùi gà ăn một cách 
thoải mái, chúng tôi không muốn giữ lịch sự kiểu “Tây” 
nữa, tay cũng cầm những đùi gà lên ăn thật sung sướng. 

Về phòng, tắm rửa, lên giường, tôi ngủ một cách 
nhanh chóng và dễ dàng vì một ngày dài trên máy bay 
và di chuyển. Thức dậy khoảng 3 giờ sáng và không ngủ 
lại được vì giờ giấc khác biệt, nhìn sang giường bên, 
Đoàn cũng trăn trở, chúng tôi nằm nói chuyện một lúc, 
xuống khỏi giường, mở màn cửa sổ, không bật đèn, 

Những Ngày... 
Hôm Nay

Hồng Tiễn 19


