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gian êm đềm và thơ mộng nhất chuyến “Mỹ Du” lần 
này. Buổi sáng trời Valencia im vắng lạ thường. Cảnh 
vật yên tĩnh đến nỗi chúng tôi không sao tin được. Tuổi 
già mà được sống trong khung cảnh này thì hạnh phúc 
biết bao. Tôi, Phúc và Thành ngồi bên tách cà phê trong 
sân vườn nhà Thành để nhâm nhi, để cảm nhận, và  
hưởng thụ thú vui bình yên nơi xứ Mỹ. Tình bạn của 
Thành đối với tôi còn chân tình hơn những ngày Thành 
còn ở VN. Thành xin nghỉ phép hơn mười ngày để tiếp 
đón, để cưu mang các bạn từ VN sang. Tấm chân tình 
này còn gì quý hơn nữa, nếu không phải vì tình chiến 
hữu. Căn nhà Thành mới mua được trưng dụng để tiếp 
đón chúng tôi. Mãi mê tiếp bạn nên Thành quên cả bổn 
phận với vợ con  đến nỗi tôi phải nhắc :

- Mày về nhà thăm vợ con một chút đi, đừng vì 
tụi tao mà quên nhiệm vụ. 

Bấy giờ thì anh chàng mới nhớ tới nhiệm vụ “Gia 
trưởng“ của mình. Thôi thì! Cho tao nợ tấm chân tình 
của mày nghe Thành! Biết bao giờ mới có dịp “Ân đền“ 
tấm lòng của mày và các bạn đây? Ngôn từ “Cảm động, 
những hình ảnh không quên…” sẽ còn nhắc lại nhiều 
lần trong chuyến “Mỹ Du” lần này 
của tôi. Viết làm sao cho đủ, nói 
làm sao cho hết những kỷ niệm 21 
ngày trên đất Mỹ. Trước đêm Tiền 
phi ngày hội ngộ liên khóa cũng là 
một kỷ niệm khó quên. Gần 2 giờ 
sáng tôi mới đến câu lạc bộ “Mây 
Bốn Phương “(nơi tạm trú của các 
bạn đến  tham dự hội ngộ ). Cả một 
chặng đường dài từ Los đến San 
Jose, nhóm của tôi có gia đình niên 
trưởng Nguyễn văn Ký (Khóa 70A 
từ VN sang), niên trưởng Phúc 72E, 
tài xế Thành khóa 73F và tôi.  Mệt 
và đói nhưng…vui (vì sợ đến trễ các 
bạn chờ nên Thành lái xe liên tục 
không dừng để ăn chiều và quên cả ăn…tối). Vậy mà 
Lê văn Hải Trưởng Ban tổ chức (bạn cùng khóa 73A), 
đầu bếp Đinh việt Thành, Trưởng ban văn nghệ Bùi văn 
Lạc (cùng khóa 73A) vẫn kiên nhẫn chờ và chuẩn bị sẵn 
những tô bún bò Huế vừa nóng và ngon làm sao. Hơn 
40 năm dài mới gặp kể từ ngày bên nhau ở quân trường 
Nha Trang. Đêm đó, chúng tôi chuyện trò cho đến gần 
sáng. Những kỷ niệm buồn vui của quân trường được 
xào đi xào lại không bao giờ chán:

- Tụi mày còn nhớ ngày đầu tiên tụi mình mò vào 
nhà vệ sinh uống nước trong thùng phuy không?

- Khóa mình có thằng Châu cá vàng bây giờ ở 

đâu nhỉ ?
- Thằng Tiến xích lô hình như đang ở Thụy Sĩ thì 

phải?
- ……………
Mệt mỏi và buồn ngủ tôi chợp mắt không lâu thì 

có tiếng của Đinh văn Quang (bạn cùng khóa đến từ 
Seattle):

- Thằng nào ngáy to quá vậy ?
Tôi bật dậy nhìn quanh.  À ! Thì ra có tới 5 ông 

chủ  trại cưa đang  thay nhau “ mở máy “, công suất lớn 
nhất và  oách nhất thuộc về  đầu bếp  Đinh việt Thành. 
Anh chàng này trang bị cả máy thở giống như Mask của 
Jet pilot. Ông chủ Thành nằm nghiêng trợt máy khỏi  
khuôn mặt. Thế là khi Thành xì tạt, cả 4 ông còn lại 
đồng nhổm dậy nhìn quanh và…chào thua. Tội nghiệp 
Đinh  văn Quang  ngủ không được cũng cười vui :

- Bạn bè mình dễ gì có dịp nằm bên nhau  đễ tâm 
sự  phải không Ngọc ?

Tôi và Quang nhìn nhau cười thông cảm. Đêm 
Hội ngộ của các ông chủ “ Trại cưa “ cũng là một kỷ 
niệm khó quên. 

    Buổi chiều ngày 31/8/2014 mong đợi rồi cũng 
đến. Trời San Jose về đêm se se lạnh và dễ chịu vô cùng. 
Lần đầu tiên được nhìn lại những bộ quân phục ngày 
xưa khiến lòng  tôi bâng  khuâng  là lạ. Người  thì trang 
nghiêm trong  bộ vest màu  trắng, người thì  rạng rỡ 
với quân phục du học màu xanh,   lả lướt nhất là những 
tà áo dài thiên thanh của các nàng e ấp bên bộ áo liền 
quần của các phu quân trông gợi nhớ đến những ngày 
xưa thân ái làm sao…Những  ngày xưa của quá khứ 
trở về thật ấn tượng. Lâu lắm rồi! Hơn 40 năm dài mới 
được trở lại với chính mình. Những chàng Sinh Viên Sĩ 
Quan Không Quân hào hùng  và độc đáo của năm nào 


