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„Phi đoàn Chờ Học“
Trong đời sống quân trường, đặc biệt riêng tôi, 

phi đoàn chờ học là câu chuyện nhiều kỷ niệm nhất 
trong đời khóa sinh. Hôm nay nhớ lại câu chuyện cũ 
tưởng chừng như đã quên sau thời gian dài hơn ba 
mươi mấy năm gãy cánh, với bao nhiêu kỷ niệm ấp 
ủ nơi quân trường, tôi cố gắng ghi lại trong khả năng 
hạn hẹp cá nhân, mong mang lại niềm vui nho nhỏ 
phần nào cho các bạn khi đọc, cũng như chia sẻ những 
chuyện buồn thật sự đã xảy ra trong thời điểm đó.

.....
Lúc bấy giờ Không đoàn SVSQ ngoài Phi đoàn 

Tác Chiến, Phi đoàn Phòng Thủ có kèm thêm những 
tên gọi chuyên môn như Phòng Cảnh Vệ, Phòng Kiến 
Thiết, Cán Bộ Nhà Bàn, lại có thêm môt Phi đoàn „C“ 
có tên gọi bất thường: „Phi đoàn Chờ Học“.

Trở lai việc anh em SVSQ khóa sinh bị loại sinh 
ngữ càng ngày càng nhiều, cộng thêm một số anh em 
SVSQ khi đậu sinh ngữ về đến Sài Gòn trình diện khám 
sức khỏe học bay trễ hẹn cũng bị loại về kỷ luật. Có thể 
lúc về Saigon thấy phố xá, gia đình, em út... vui quá 

quên trình diện không đúng ngày! Tất cả dồn ra trở lại 
đoàn SVSQ Nha Trang nên ban chỉ huy của đoàn SVSQ 
dành ra thêm môt phi đoàn nữa theo nhu cầu khẩn cấp. 
Như trường hợp 13 nhân vật 72A bị loại khi về TSN 
khám sức khỏe nhập khóa 2HTTT/ Cần Thơ (13 con 
Ma TTHLKQ), một số anh em khác khóa bị loại vì tội 
dù dzọt là một điển hình cụ thể:

Mười ba nhân vật bảy hai 
Đúng là tên gọi ‘Con Ma’ quân trường.
Mỗi đêm 10 giờ, khi tiếng chuông reo của đoàn 

SVSQ vang lên báo hiệu tắt đèn đi ngủ thì lúc đó, cuộc 
sống của tôi và anh em “chờ thời” mới bắt đầu trỗi dậy. 
Anh em nằm trong mùng gác tay lên trán nghe Ông Lục 
Trần Thanh Thiếc kể chuyện „Chú Tư Cầu“ lai rai thật 
vô cùng thú vị. Chuyện „Chú Tư Cầu“ là chuyện nói về 
một anh chàng thanh niên tuổi mới lớn và con Phấn, cô 
gái khôn ngoan ở miền đồng nội có tình ý vụng trộm 
đến nỗi có mang, cả hai bàn tính bỏ xứ trốn lên Sài Gòn 
sinh sống. Trên đường đi, con Phấn vì nhận thức được 
thực tế nên bỏ Chú Tư Cầu đi theo Chú Ba Tàu lên 
Chợ Lớn, để một mình Chú Tư Cầu ngơ ngác lạc đường 
lên tận Nam Vang xứ Chùa Tháp. Mỗi lần Ông Lục kể 
chuyện Chú Tư Cầu thì anh em ngầm hiểu nhau chữ 
„đồng tình“, vừa nghe chuyện kể rất hấp dẫn, nhưng 
không quên cảnh giác sĩ quan CB trực nếu lỡ xuống bắt 
gặp thì cũng rất phiền hà lôi thôi.

......
Ban đêm chúng tôi đã có niềm vui trong lúc chờ 

thời, thỉnh thoảng anh em cũng được nghe La Thanh 
Bình cất cao giọng hát rất tuyệt vời „Người ơi khi cố 
quên là khi lòng nhớ thêm...“ Hay Phạm văn Nhớ Vợ 
„khẩu xà tâm phật“: „Ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi 
chuông chùa còn điểm tiếng công phu..“ rất hay trong 
”Tu là cội phúc”. Có lúc Kỳ vương Phạm Ngọc Thanh 
đấu với các khóa đàn em 73H, 73G cũng rất vui, các bạn 
chỉ mở một bóng đèn che chung quanh bởi một nhóm 
bạn bè có máu cờ bạc, đánh cờ bắt cá độ ăn bánh bao,  
sáng hôm sau sẽ có ông trung sĩ cơ hữu mang bánh bao 
50 $/ 1 cái vào tới barrack để bán cho anh em. Không 
khí ban đêm vui vẻ nhưng không ồn ào náo nhiệt. Các 
bạn vui chơi trong vòng kín cổng cao tường vì cũng hồi 
hộp trong nỗi lo tội vô kỷ luật bị cạo đầu, nhốt conex.

Trở lại mục ban ngày trong nhóm chờ thời của 
tôi thì vẫn chưa có mục gì vui hấp dẫn, ngoài những 
buổi lang thang qua trường kỹ thuật mượn áo bay chụp 
hình qua ông thợ cơ hữu ... 1, 2, 3 xong 1 trăm,  1 trăm... 
Hoặc mò qua mấy quán bà Phù Thủy, quán Bà Tá ngắm 
mấy bóng Hồng giữa sa mạc. Có lúc sang tận phi đạo 
đập kính phi cơ nằm phế thải để lấy mấy miếng mica 


