
Hội Quán Phi Dũng   -   Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa   -   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD 2007-2017   • Những Mảnh Trời Khác Biệt Trang   264

họ nói, theo họ thấy, bánh đáp xuống trong vị thế để 
đáp, chúng tôi cũng muốn đốt bớt xăng (cho nhẹ phi 
cơ để bánh đáp không phải chịu thêm sức nặng dễ bị 
sụm bánh khi đáp và ít nguy hiểm hơn, nhất là khi phi 
cơ bị crash trên phi đạo) nên báo cho đài kiểm soát xin 
bay vòng traffic pattern, giữ bánh đáp ở vị trí down và 
bay bốn hay năm vòng trong traffic pattern, hạ cánh cản 
để chuân bị đáp, nhìn ra cánh, chúng tôi thấy cánh cản 
xuống ở vị trí đáp, thay vì đáp bình thường, chúng tôi 
bay cận tiến dài gấp hai cận tiến bình thường, khi phi 
cơ vừa qua threshold cuối phi đạo, 2 xe cứu hỏa sẵn 
sàng bên phi đạo phóng chạy kèm hai bên phi cơ, phi 
cơ chạm bánh nhẹ nhàng và an toàn trên phi đạo, IP nói 
với tôi sẵn sàng phụ đạp thắng nếu cần, phi cơ ngừng ở 
gần cuối phi đạo, xuống khỏi phi cơ đậu trên phi đạo, 
nhân viên phi đạo gài chốt an toàn vào 3 bánh đáp, kéo 
phi cơ về bãi đậu, khi ra kiểm soát lại phi cơ, thấy rất 
nhiều chất lỏng mầu đỏ bên thân phải.

Hôm nay, bay phi vụ cross country (bay qua đáp 
và ngủ đêm ở phi trường khác), chúng tôi bay qua Mac-
Dill AFB, phía nam Tampa, Florida. Đoàn và Cử cất 
cánh trước tôi, chúng tôi đến MacDill AFB đáp sau 2 
chiếc Phantom (F4) đáp hợp đoàn, đáp xong, phi đạo 
còn ướt chắc vì mưa, đài kiểm soát muốn chúng tôi 
dùng exit ở giữa phi đạo thay vì chạy đến cuối phi đạo 
mới exit để có an toàn cho chiếc F4 khác sau chúng tôi 
đang bay cận tiến, thấy tôi vẫn tà tà vì học trò phải tuân 
theo sách vở không được taxi quá nhanh, IP take over, 
tống ga chạy và exit giữa phi đạo, phi trường thật rộng, 
chúng tôi không biết phải taxi và đậu ở đâu, xin xe “Fol-
low Me” hướng dẫn, taxi theo sau xe “Follow Me” vô bãi 
đậu, taxi way vẫn còn ướt, nhìn quanh thấy rất nhiều 
phi cơ chiến đấu F4, F106 oai phong, nhìn lại chiếc T28 
đang taxi với 3 cánh quạt quay phạch phạch, tôi mỉm 
cười nghĩ là mình đang lái chiếc ghe máy đuôi tôm trên 
sông lạch ở vùng bốn.

Tối đó chúng tôi, 3 trò, 3 thầy, tất cả 6 người về 
nhà bố mẹ IP của tôi và Đoàn, bố ông là Thượng Sĩ 
Thủy Quân Lục Chiến từng chiến đấu bên Việt Nam 
tiếp đón chúng tôi rất niềm nở và ân cần, cả 8 người 
cùng ăn cơm tối chung và chuyên trò một lúc, tối đến 3 
thằng trò được phát 3 túi ngủ và ngủ tại phòng family, 
có cảm tưởng rất thân mật như một gia đình Việt Nam. 

Hôm sau, tôi cất cánh và đáp tại căn cứ hải quân 
Pensacola, ngồi trong xe VAN trên đường vô check in 
để lấy phòng nghỉ đêm, chúng tôi đi qua hangar của 
Blue Angles, phi đội biểu diễn của hải quân Mỹ, 4, 5 
chiếc F4 đậu trong hangar, 3, 4 chiếc đậu bên ngoài, 
IP nói với tài xế là có thể ngừng để chúng tôi đến xem 

những chiếc Blue Angles này không, xe chậm lại, nhìn 
quanh, không thấy ai canh gác hoặc bảo trì nên tài xế 
không dừng lại, chúng tôi mất cơ hội đến gần nhưng 
chiếc Blue Angles, hơi tiếc … 

Sau khi check in và cất túi bay trong phòng, tôi 
và IP vẫn mặc áo bay xuống câu lạc bộ sĩ quan gần đó 
ăn tối, bước vào phòng ăn, chỉ có hai chúng tôi mặc 
áo bay, tất cả thực khách đều mặc đồ dân sự, không 
giống họ nhưng vẫn tỉnh bơ, chúng tôi ngồi xuống bàn 
và chọn phần ăn tối, rất ngạc nhiên khi bartender mang 
đến bàn chúng tôi 2 chai bia lạnh và ly, đặt xuống bàn, 
nói với chúng tôi và giơ bàn tay về phía 4 người ngồi 
cách chúng tôi khoảng 4 hay 5 bàn là họ mời chúng tôi, 
anh mở bia, rót ra gần đầy ly, 4 người kia nâng ly bia lên 
cao và ra dấu muốn chúng tôi cùng uống cạn ly, chúng 
tôi gật đầu nâng ly và uống cạn ly với họ, xong thumb 
up cám ơn họ, sáng hôm sau chúng tôi cất cánh về lại 
Keesler.

Chúng tôi được gắn cánh bay trước Tết âm lịch 
năm 1973, thật sung sướng và thỏa mãn sau một năm 
du học, mộng bay bổng được toại nguyện.

Tôi và Đoàn ngạc nhiên và rất hãnh diện nhận 
lệnh xuyên huấn phản lực T38 tại Laredo AFB, phía 
nam San Antonio, Texas, sát biên giới Mễ Tây Cơ. Hai 
đứa được xe chở qua New Orlean đáp máy bay dân sự đi 
San Antonio, vì đã liên lạc trước và vì chúng tôi có hơn 
3 giờ ngừng chờ ở phi trường San Antonio, kêu taxi về 
câu lạc bộ sĩ quan ở Lackland tham dự chương trình Tết 
và để gặp bạn bè mới sang từ Việt Nam, cũng có vài đứa 
bạn xuống từ Sheppard, nghe nói chúng tôi đã được gắn 
cánh bay và trên đường sang xuyên huấn phản lực T38, 
những đứa mới qua nhìn với ánh mắt thèm thuồng và 
thán phục, những đứa đang học bay T37 thì hơi ganh tị, 
chúng tôi cùng chia sẻ với nhau niềm vui không khí Tết 
Nguyên Đán xa quê hương, chúng tôi tới Laredo AFB 
sau nửa đêm.

Lãnh G suit, lãnh và điều chỉnh nón bay với oxy-
gen mask, chúng tôi nhập khóa 74/01, khóa có 2 lớp, 
khóa sinh không muốn tiếp nhiên liệu bằng xăng JP-4 
nhưng bằng bia Schlitz - class patch của khóa nói lên 
điều đó.

Đại Úy John Swanson, IP của tôi và Đoàn đã từng 
bay OV-10 ở Pleiku, tôi cũng bay rất nhiều với Đại Úy 
Gary Oman, môi hồng, miêng lúc nào cũng tươi cười 
như con gái. Sau thời gian ngắn cho điạ huấn, hôm nay, 
phi vụ phản lực đầu tiên, chiếc T38 cao, thon, cong, 
tròn, trèo lên thang để bước vào phòng lái, 2 máy phản 
lực mạnh hơn, cất cánh với tốc độ nhanh hơn, không 
phải đạp tí rudder phải như khi cất cánh trên T28, ra 


