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mái để tận hưởng cảnh đẹp thiên nhiên sẵn có chung 
quanh mình. Tuy quán cô Thương hôm nay đã vắng vẻ, 
chúng tôi không còn gặp cô ấy nữa, bây giờ phía ngoài 
ngay cổng gác 12B có quán cô Châu, có gia đình người 
Huế, có đường Lữ Gia rộng rãi và tự do muốn đi ra đi 
vào sau giờ học cũng không ai cấm. Thế là 5 anh em 
trong khóa ghi tên ăn cơm ngòai cổng gác 12B đường 
Lữ Gia: Nguyễn chấn Hải „già háp“72E, Đ/tá Nguyễn 
văn Nghiêm 72E, Ôn Cầu 72E, Bùi văn Vân Normal 
72E và cuối cùng là PS-khóa 72G.

Tóm laị việc học quân sự ở Phi Dũng tôi và tất 
cả các bạn khóa 4 HTTT rất enjoy vui chơi trong bầu 
không khí thoải mái, không bị áp lực bởi kỷ luật đè nặng 
trên vai như khi học địa huấn bên trường phi hành....

Phi Đoàn Lôi Bằng 245 huấn luyện
• Trình diện khóa 4 HTTT biên Hòa: 
Tất cả 43 khóa sinh đi từ Nha Trang về Biên Hòa 

bằng 3 chuyến phi cơ C-119, C-47, chuyến cuối cùng 
không biết loại phi cơ gì đã mang Th/uý Hòa SQ trưởng 
toán khóa sinh và bạn Trần hớn Dân về Biên Hòa. Bạn 
Trần hớn Dân vì lãnh lương trễ còn vị sĩ quan trưởng 
toán Th/uý Hòa trên danh nghĩa là SQ trưởng toán, trên 
giấy tờ trong danh sách đi theo khóa sinh thì không 
có, trạm hàng không quân sự Nha Trang không cho đi 
theo. „Trời ơi! Tôi là sĩ quan trưởng toán, không cho tôi 
đi theo với khóa sinh thì ai là người trình diện?“ (Th/
uý Hòa ). Lý do vì trạm Hàng không lúc đó đã thay đổi 
ưu tiên thứ tự và không còn quản trị bởi KQ mà do bên 
Quân Vận điều hành.

Ngày hôm sau chiếc xe GMC của Phi đoàn đã 
rước tất cả 43 khóa sinh hoa tiêu về đến trước sân 
phi đoàn huấn luyện Lôi Bằng 245 Biên Hòa, anh em 
rụt rè vẫn còn ngồi chờ trên xe chứ chưa ai dám bước 
xuống sân, thêm vào đó Tr/uý M., sĩ quan kỷ luật cứ 
đi tới đi lui, vừa đi vừa săn tay áo lên, giọng nói vang 
vang: „Ngồi im đó!“. Riêng cá nhân tôi ngồi ngay cửa 
đầu hàng GMC cảm thấy như ông tr/uý này sắp ăn tươi 
nuốt sống mình vậy !

Một lúc sau, Tr/tá Phi đoàn trưởng Nguyễn hữu 
Lai bước ra vẫy tay: „Thôi mấy đứa đi xuống đi“. Tôi và 
các bạn vẫn còn chần chừ.... Meee... cái ông Tr/tá thì vẫy 
tay xem ra vẻ hiếu khách với khóa sinh kêu mình bước 
xuống, còn đứng trưóc mặt mình thì ông tr/uý đang 
hầm hầm gương mặt xem chừng muốn thị uy quyền 
gì đây? Các bạn signal cho khóa sinh Tr/uý Phạm công 
Chính là người đại diện anh em trình diện phi đoàn 
huấn luyện theo cơ bản thao diễn.

Ông tr/uý khóa sinh Phạm công Chính rất đỗi...

quờ quạng, hô lệnh lạc đâu đó xong xuôi, chính cá nhân 
ông ấy khi „đàng sau quay“ để chào Tr/Tá Phi đoàn 
trưởng thì lại lạng quạng chúi đầu muốn té xuống đất, 
làm cho tất cả anh em ”vừa teo vừa mất mặt quá xá”. 
Khóa 4 HTTT qui tụ lại cũng được khá nhiều cán bộ 
SVSQ, những thành phần CB này từng tập cơ bản thao 
diễn cho các khóa đàn em như Không đoàn phó khóa 
sinh Trần văn Cao (khóa 71), Liên đoàn tác chiến Trần 
hớn Dân 72A, Liên đoàn phó phòng thủ PS khóa 72G, 
các phi đội trưởng Trần Thanh Thiếc 72G, Nguyễn đình 
Chí 72E, trưởng phòng nhân viên Bùi Đẹp... đành phải 
theo hệ thống quân giai để cho ông tr/uý khóa sinh làm 
việc. 

Việc trình diện cấp chỉ huy rất là quờ quạng này 
làm tôi chợt nhớ ra ngay ông Tr/u khóa sinh này không 
hề tham dự các khóa quân sự giai đoạn II vớí chúng tôi 
khi còn ngoài TTHL/NT. Thời gian chúng tôi nhập khóa 
rồi học quân sự giai đoạn II mấy tháng trời, là lúc ông 
về quê trên Khánh Dương mò cá bắt cua, lấy niềm vui 
qua kiếp sống nông dân chờ khóa gọi đi học bay. Đến 
lúc khóa chuẩn bị về Biên Hòa thì người phòng nhân 
viên phải... đi lên đó kiếm ông ta. Lúc kiếm được anh 
chàng, nhìn dáng vóc nắng gió phong trần, cứ tưởng 
ông ta là một nông dân quê mùa chất phác chứ không 
ai nghĩ rằng ông là một sĩ quan KQVNCH „hào hoa 
phong nhã“. Bây giờ đứng trước hàng quân trình diện 
quờ quạng như vậy cũng không có gì ngạc nhiên, thôi 
dù sao vẫn còn hơn là chẳng nhớ lệnh lạc gì, cũng tạm 
gọi là tốt!  May mắn thay, vị Phi đoàn trưởng Phi đoàn 
huấn luyện 245 chỉ xí xoá lắc đầu rồi vui vẻ bỏ qua.

Liên tiếp mấy ngày sau, chúng tôi được các sĩ 
quan CB kỷ luật PĐ hướng dẫn tạp dịch, hoặc gọi tên 
chia phòng sĩ quan độc thân mà Không đoàn 43 CT 
dành cho khóa sinh Hoa tiêu học tập nơi đây.

• Tư cách gentlement của cấp chi huy phi đoàn 
huấn luyện 245 

Có một lần Phi đoàn trưởng Tr/tá Nguyễn hữu 
Lai có mặt trong công tác tạp dịch sửa soạn cho câu 
lạc bộ hoang phế Apollo. Cũng vì cái tật quen miệng 
nên không để ý, bạn Nguyễn chấn Hải lên tiếng: „Hey 
Đại tá (ý muốn nói Nguyễn văn Nghiêm 72E, biệt danh 
Đ/t) phụ làm với anh em đi chớ, đứng chơi hoài sao!“ 
Xui cho bạn Nguyễn chấn Hải, lúc đó Tr/tá Lai cũng 
đang đứng sớ rớ đâu đó ông ấy bèn hỏi lại cho chắc: 
„Đứa nào nói gì vậy bây?“ Bác Hải nhà ta và bạn bè biết 
rằng mình vui chơi không đúng chỗ, tên nào tên nấy 
im phăng phắc (đây cũng là lần thứ hai điển hình cho 
bước đầu tiên mà anh em khóa 4 biết được tính tình của 
người anh cả phi đoàn huấn luyện 245 đầy rộng lượng 


