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Lúc đó mình sợ quá cứ dạ dạ:
- SVSQ trực Nguyễn văn Phước 
Bên kia đầu dây giọng nói rất hung hăng :
- Tôi muốn biết sĩ quan trực là ai ?
- Dạ thưa là Tr/uy Thành. 
Bên kia lại nổi nóng lên thêm :
- Tr/uý Thành là thằng Thành nào, họ gì ?
Rõ ràng mình gặp „gốc cây bự „rồi, IP của mình 

mà hắn còn xem không ra gì, thì trả lời ú a,  ú ớ chết là 
cái chắc!

Mình cố nhớ lại cái họ của Tr/uý Thành, không 
được nên liều mạng trả lời:

- Là... là... Tr/uý chạy xe Honda SS 70 màu đen . 
Bên đường dây bên kia:
- Anh là SVSQ trực phi đoàn mà anh không 

biết cc ... gì hết. Trong phi đoàn mình có nhiều tr/u 
Thành. Lương Đức Thành (Thành LĐ), hay Thành Bình 
Dương? Hồi chiều đến bây giờ có gì lạ không ? 

Ngay lúc đó tôi nhận ra giọng nói, khám phá ra 
là mình đã bị bạn bè „chơi“, không có ai bên đường 
dây bên kia là gốc bự. Mình dzện cái điện thoại một 
cái rầm, và biết chắc rằng cái thằng “ mã bà” Philip Lúa 
‚chơi‘ mình chứ không ai cả.

Thay vì phải lên phi đoàn cùng lúc để trực đêm, 
thì hắn dzọt đi mất, bây giờ gọi về làm như là cha người 
ta vậy không bằng.

Danh sách trực phi đoàn có 4 tên, 2 tên lên ca 
trực chính nghe điện thoại (Phước & Đạt ) còn 2 hai 
tên kia (Thiếc & Tỷ) trực spare hay ứng chiến gì đó. Tất 
cả ba tên này đã bỏ lại cho mình trực phi đoàn, mò qua 
khu Tây nhậu nhẹt vui chơi khuây khoả. Việc đổ bể, bạn 
Tỷ ba-ghẹ thì năn nỉ và Trần thanh Thiếc lẳng lặng im 
lìm. Tuy bề ngoài rất bực nhưng rồi tôi cũng đành bóp 
bụng bỏ qua, không cho tr/u Thành và Staff phi đoàn 
biết. Lúc bây giờ tôi ý thức được rằng: “Nếu mình cho 
Staff phi đoàn biết sự việc xảy ra đêm hôm đó chỉ vì 
không dẹp bỏ được tự ái nhỏ mọn, nó sẽ gây ra hậu quả 
không lường cho người khóa sinh hoa tiêu Philip lúa, 
rồi liên lụy đến Ông sáu Lục, Tỷ ba ghẹ, sẽ biến bạn bè 
trở thành thù oán“.

Ra Trường
Chúng tôi trở lại Nha Trang theo học quân sự để 

ra trường gắn lon, thay vì ra trường tại Biên Hòa như 
dự định. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn vương vấn nỗi 
buồn trong lòng mỗi khi khi nhắc đến chuyện này.

Ông anh cả của tôi lên Biên Hòa ngồi chờ cả ngày 
trời hôm đó, tâm trạng hoang mang không biết rằng 
tôi đi về đâu? Giấy thông báo cho thân nhân dự tiệc ra 

trưòng nắm trong tay, mà khi ông anh hỏi đến khóa 4 
HTTT hôm đó, thì không một ai cổng số 2 Biên Hòa 
biết đến! 

Trước tiên chúng tôi được lệnh sang khu Tây tập 
dợt ngày ra trường, nằm chờ mãi đến cuối tuần rồi bị 
cấm traị 100%, ngày hôm sau là có phi cơ mang chúng 
tôi ra NhaTrang (theo tôi nghĩ lúc huấn luyện xong xuôi 
đâu đó, phi đoàn HL quá bận rộn cho việc trở lại thành 
phi đoàn tác chiến, IP thì kẻ ở lại người thì phải ra đi về 
phi đoàn cũ của mình và một điều nữa có lẽ PĐ không 
còn trách nhiệm về điểm danh quân số khóa 4 HTTT).

Nỗi bất mãn khi đối diện các sinh hoạt hàng ngày 
ở các trại Phi Dũng, Thiên Nga, Nguyễn văn Tân cũng 
không kém như nỗi buồn khi rời Biên Hòa mà lon lá 
chưa xong:

- Hễ xẩy ra chuyện gì là hù dọa loại chúng tôi ra 
bộ binh trong suốt khóa quân sự.

- Điều kiện vệ sinh quá tồi tệ.
- Chuẩn uý bên trường bộ binh Thủ Đức mới 

sang làm huấn luyện viên quân sự cho trường Phi Dũng 
cũng lạm dụng cấp bậc, vừa hù doạ vừa tịch thu sách 
tiểu thuyết trong lớp học của k/s v.v.. để rồi trả lại sách 
lấy tiền deposit, thật là tệ...

Tôi dành chỗ trống cho NT và các bạn nhận xét 
về điều này, còn phần của tôi hôm nay, hãnh diện rất 
nhiều với cuộc đời buồn vui khóa sinh,  với cánh bay 
mà biết bao nhiêu nhọc nhằn khổ ải tôi đã vượt qua 
mới có được. 

NHỮNG NGÀY GHI NHỚ CỦA Khóa 4/73 
HTTT

- 6 tháng 11 năm 1973 nhập khóa 4/73 HTTT 
phần địa huấn trường Phi Hành, TTHLKQ/Nhatrang. 

- 6 tháng 1 năm 1974 mãn địa huấn.
- 9 tháng 1 năm 1974 nhập khóa 1/74 Quân Sự Sĩ 

Quan, giai đoạn 2 bổ túc tại trường Quân Sự, trại Phi 


