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Tôi Çi lính Çúng lúc cu¶c chi‰n Çang bÜ§c vào hÒi khÓc liŒt nhÃt. TrÆn 
An L¶c mª ÇÀu cho Mùa Hè ñÕ Lºa bùng n° d» d¶i. LŒnh Çôn quân ÇÜ®c gÃp 
rút ban hành, hàng hàng l§p l§p h†c sinh, sinh viên, tÜ chÙc, công 
chÙc ch®t thÃy mình không còn Çû ÇiŠu kiŒn Ç‹ ÇÜ®c hoãn dÎch n»a Çành 
x‰p bút nghiên nÓi Çuôi nhau bÜ§c vào các Trung Tâm Tuy‹n M¶ NhÆp NgÛ 
Ç‹ theo viŒc Çao cung. Vì sÓ lÜ®ng "tài nguyên sï quan" trong m¶t th©i 
gian ng¡n Ç¶t nhiên tæng lên quá cao, Trung Tâm 3 Tuy‹n M¶ NhÆp NgÛ và 
TrÜ©ng B¶ Binh Thû ñÙc không Çû sÙc chÙa h‰t nên sau khi ª låi Trung 
Tâm vài ngày Ç‹ làm các thû tøc cÀn thi‰t nhÜ khám sÙc khoÈ, h§t tóc 
và lãnh hai b¶ ÇÒ ka ki cùng Çôi giÀy bÓ, chúng tôi ÇÜ®c cÃp phát thêm 
t© giÃy phép mÜ©i læm ngày vŠ nhà ngÒi chÖi Ç®i khoá. Sau vài lÀn Çi 
lên Çi xuÓng Ç°i phép, m¶t bu°i sáng ÇËp tr©i ÇÀu tháng bÄy næm bÄy 
hai, chúng tôi ÇÜ®c lŒnh tÆp trung låi Ç‹ chuÄn bÎ lên xe nhÆp h†c 
khoá 4/72. 
Vì nhu cÀu chi‰n trÜ©ng Çang cÀn gÃp cÛng nhÜ Ç‹ giäi quy‰t sÓ lÜ®ng 
quá Çông chuÄn sinh viên sï quan Çang Ù Ç†ng nên khoá ÇÜ®c chia làm 
hai, m¶t nºa h†c tåi Thû ñÙc, nºa kia së thø huÃn ª TrÜ©ng Hå Sï Quan 
ñÒng ñ‰. Khoá tåi ñÒng ñ‰ së mang thêm ch» A sau tên khoá (tÙc khoá 
4/72A). ñ‹ ra phi trÜ©ng cho kÎp chuy‰n bay, Çám Çi ñÒng ñ‰ ÇÜ®c g†i 
tên lên xe trÜ§c. Không hi‹u tiêu chuÄn Ç‹ ÇÜ®c h†c tåi Thû ñÙc hay bÎ 
ÇÜa ra ñÒng ñ‰ nhÜ th‰ nào, chÌ thÃy mÃy ÇÙa bån m§i quen cùng ª Sài 
Gòn Çang ngÒi chung v§i tôi Ç¶t nhiên bÎ g†i tên lên xe Çi ñÒng ñ‰, 
m¥t mày ÇÙa nào ÇÙa nÃy Ìu xìu nhÜ bánh bao chiŠu, tôi phäi an ûi là ª 
ñÒng ñ‰ không có huynh trÜªng, cu¶c Ç©i së Ç« kh° Çi nhiŠu l¡m, tøi nó 
m§i b§t buÒn. ñ‰n gÀn trÜa, Çám Çi ñÒng ñ‰ m§i lên h‰t trên xe, sÓ 
ngÜ©i còn låi ÇÜ®c lŒnh x‰p hàng Çi cÖm æn trÜa. Khi Çoàn GMC tØ Tân 
SÖn NhÃt trª låi ÇÆu ÇÀy trÜ§c sân, Ç‰n lÜ®t chúng tôi ra s¡p hàng 
Çi‹m danh và Ç‰n hai gi© chiŠu, khi m†i ngÜ©i Çã s¤n sàng, Çoàn GMC 
låi chuy‹n bánh ti‰n ra xa l¶ ñåi Hàn hÜ§ng vŠ Thû ñÙc.  
M¶t "ám änh" cho các tân khoá sinh khi b¡t ÇÀu nhÆp khoá là màn dàn 
chào cûa các huynh trÜªng, trong Çó màn chåy vòng quanh VÛ ñình TrÜ©ng 
cho t§i khi té xÌu m§i thôi là m¶t màn ÇÜ®c nói t§i nhiŠu nhÃt. Bi‰t 
th‰ nên suÓt th©i gian lai rai Çi phép Ç®i khoá, chiŠu nào tôi cÛng 
t§i sân vÆn Ç¶ng Phan ñình Phùng tÆp chåy. Tuy nhiên, khi Çoàn xe bæng 
qua c°ng sÓ 1 rÒi vÜ®t qua Khu Ti‰p Tân, nhìn ra xa xa thÃy thÃp 
thoáng nh»ng tÃm khæn ÇÕ (khoá 1/72, huynh trÜªng hÜ§ng dÅn khoá tôi) 
hÀm hè ÇÙng ÇÀy ÇÜ©ng, lòng tôi cÛng khá lo ngåi. NhÜng khi Ç‰n VÛ 
ñình TrÜ©ng, Çoàn xe không dØng bánh mà låi rë trái bon bon chåy ti‰p, 
bÕ låi sau lÜng Çám huynh trÜªng ÇÙng chÜng hºng ngÖ ngác nhìn theo. 



 
 
 
 

 

(có lë vì trÍ quá rÒi mà còn nhiŠu viŒc phäi làm nên chúng tôi ÇÜ®c 
tha màn này chæng ?).  
T§i cuÓi ÇÜ©ng, Çoàn xe rë trái lÀn n»a rÒi dØng bánh trÜ§c m¶t dãy 
doanh tråi cÛ kÏ, tÜ©ng mái ÇŠu b¢ng tôn. NhÜ vÆy là viên Trung Sï cán 
b¶ ª TT3 TMNN Çã nói Çúng, khoá tôi ÇÜ®c ÇÜa vŠ khu tiŠn ch‰ n¢m sát 
bên tråi gia binh Thi‰t Giáp. CÜ ngø tåi xóm nhà tôn này tuy không 
ÇÜ®c "sang" b¢ng khu nhà gåch nhÜ các khoá khác nhÜng låi Ç« mÃt th©i 
gi© làm tåp dÎch lau sàn nhà, chùi cºa s°, chúng tôi së ÇÜ®c ränh r‡i 
hÖn.M†i ngÜ©i Çang còn lÜ«ng l¿, chÜa bi‰t là phäi Ç®i lŒnh hay cÙ t¿ 
Ç¶ng xuÓng xe thì Çám huynh trÜªng tØ VÛ ñình TrÜ©ng Çã rÜ®t theo t§i 
nÖi, chia nhau ÇÙng dài theo hàng xe. M¶t chàng m¥t mày Çen thui, d» 
d¢n bÆm tr®n bÜ§c t§i qu¡c m¡t nhìn chúng tôi rÒi Ç¶t nhiên gân c° 
ngoåc mÒm chÌ tay quát l§n : 
- "Cho các anh ba mÜÖi giây Ç‹ xuÓng xe vào tÆp h†p trong sân". 
"Ba mÜÖi giây" là m¶t trong nh»ng ngôn tØ "tân kÿ" cûa quân trÜ©ng ª 
ngoài dân s¿ tôi chÜa hŠ nghe nói t§i bao gi©. ñ‹ tÆp cho b†n tân khoá 
sinh b§t lè phè và nhanh nhËn hÖn, suÓt tám tuÀn huÃn nhøc, bÃt cÙ 
viŒc gì cÛng vÆy, h‹ mª miŒng ra là huynh trÜªng hÜ§ng dÄn phang ngay 
"ba mÜÖi giây": ba mÜÖi giây tÆp h†p Çi‹m danh, ba mÜÖi giây trình 
diŒn báo cáo, ba mÜÖi giây hút thuÓc æn bánh, ba mÜÖi giây Çi tiêu Çi 
ti‹u, ba mÜÖi giây tan hàng giäi tán, . . . Làm không kÎp thì bÎ nåt 
"Çàn em còn qu© quång l¡m" và së có ba mÜÖi giây Ç‹ thi hành lŒnh phåt 
hai mÜÖi cái hít ÇÃt (nh© vÆy mà sau tám tuÀn huÃn nhøc, viŒc gì chúng 
tôi cÛng làm g†n gàng ræm r¡p trong ba mÜÖi giây y nhÜ là . . . nhà 
binh). 
NhÜng gi© cao su vÅn là bän chÃt cÓ h»u cûa dân ta nên cä ba mÜÖi phút 
sau, dÜ§i s¿ quát tháo hÜ§ng dÅn cûa huynh trÜªng, m†i ngÜ©i m§i tÆp 
h†p xong trong sân c© cûa doanh tråi ÇÀu dãy Ç‹ các cán b¶ Çi‹m danh 
chia Çåi Ç¶i. Khoá 4/72 së là ti‹u Çoàn 2 Çeo khæn mÀu tím (hoa sim) 
gÒm bÓn Çåi Ç¶i mang danh sÓ tØ m¶t t§i bÓn. M‡i Çåi Ç¶i có bÓn trung 
Ç¶i và m°i trung Ç¶i là bÓn ti‹u Ç¶i mÜ©i hai ngÜ©i. ñåi Ç¶i 21 së ª 
tåi ch° Çang tÆp h†p, 22 ª doanh tråi k‰ bên, 23 ª k‰ 22 và 24 ª cuÓi 
dãy. Chia xong, Çám huynh trÜªng låi ti‰p tøc quát tháo hÜ§ng dÅn Çám 
Çàn em qu© quång Çåi Ç¶i nào vŠ tråi cûa Çåi Ç¶i nÃy. SÓ còn låi, 
trong Çó có tôi, thu¶c Çåi Ç¶i 21, ÇÜ®c lŒnh tan hàng và có ba mÜÖi 
giây Ç‹ vào nhà cÃt ÇÒ rÒi ra tÆp h†p Ç‹ Çi lãnh thêm quân trang, quân 
døng. ñi vòng vòng lãnh Çû thÙ, tØ ba lô súng Çån, mùng mŠn chi‰u gÓi, 
quÀn áo giÀy dép cho Ç‰n sách vª bút m¿c vØa xong thì t§i gi© cÖm 
chiŠu, chúng tôi ÇÜ®c hÜ§ng dÅn xuÓng nhà bàn riêng cûa ti‹u Çoàn 2 
n¢m cånh khu tiŠn ch‰, chia nhóm æn "bÓn th¢ng m¶t mâm" (nhåi theo KBC 
4100 cûa trÜ©ng) và h†c các Ç¶ng tác "nhÆp tiŒc"  theo khÄu lŒnh cûa 
huynh trÜªng (khi g¡n alfa rÒi thì cûa tuÀn s¿ Çåi Ç¶i) Các khÄu lŒnh 
này gÒm có "s¡p hàng, trái phäi quay, kéo gh‰ ra, bÜ§c vào bàn, ngÒi 
xuÓng, cÀm ÇÛa lên, cÀm chén lên và b¡t ÇÀu æn". 



 
 
 
 

 

ˆn uÓng xong, cä ti‹u Çoàn ÇÜ®c lŒnh tÆp trung tåi doanh tråi Çåi Ç¶i 
21 Ç‹ sinh hoåt. Sau bài huÃn thÎ cûa Çåi úy Trác, ti‹u Çoàn trÜªng, 
m¶t tân khoá sinh ÇÜ®c gi§i thiŒu Ç‹ ra hát giúp vui m¶t bän nhåc Çang 
thÎnh hành, bài MÀu tím hoa Sim do Phåm Duy ph° thÖ H»u Loan. Gi†ng 
"opera" cûa ca sï, anh ñÒng, lÒng l¶ng vang lên gi»a sân tråi thanh 
tïnh khi‰n trung úy Cänh, Çåi Ç¶i trÜªng 21, cÛng là dân thanh nhåc, 
n°i hÙng Çáp lÍ låi b¢ng bài Trª vŠ mái nhà xÜa, nhåc Curtiss l©i Phåm 
Duy, v§i ti‰ng hušt sáo Çiêu luyŒn cûa trung úy HiŒp, trung Ç¶i trÜªng 
212, phø hoå. Sau bài hát, bu°i sinh hoåt ÇÜ®c chÃm dÙt Ç‹ m†i ngÜ©i 
trª vŠ tråi nghÌ ngÖi °n ÇÎnh nÖi æn chÓn ª, chuÄn bÎ cho th©i gian 
huÃn nhøc b¡t ÇÀu vào ngày mai. 
Næm gi© sáng, ti‰ng còi báo thÙc rít vang lên. M¡t nh¡m m¡t mª, m†i 
ngÜ©i m¥c v¶i quÀn áo túa ra sân tÆp h†p chåy th‹ døc. ñ‹ thêm phÀn 
khí th‰, vØa d¡t Çåi Ç¶i chåy loanh quanh trong trÜ©ng, các huynh 
trÜªng hÜ§ng dÅn vØa hô to theo nhÎp chân nh»ng khÄu hiŒu hai ch» nhÜ 
: "ta là, Çåi Ç¶i, hæm mÓt, anh hùng, dÛng cäm, không s®, gian kh°, 
chÌ thích, Çi b¶, ch£ng thích, Çi xe . . . " cho m†i ngÜ©i hô theo 
vang rÀn cä vùng. Có huynh trÜªng nghÎch ng®m d¡t Çàn em chåy qua 
doanh tråi cûa các khoá khác la hét Àm tr©i ch†c cho m†i ngÜ©i thÙc 
giÃc, chÜªi rûa um xùm. Có lÀn m¶t huynh trÜªng, không bi‰t hÙng thú 
nhÜ th‰ nào, Çã dÅn Çåi Ç¶i chåy vòng vòng la hét inh Õi quanh dinh 
ông tÜ§ng (Phåm QuÓc ThuÀn) chÌ huy trÜªng, låi còn sºa bÆy các khÄu 
hiŒu : "ta là, Çåi Ç¶i, hæm mÓt, anh hùng, dÛng cäm, rÃt s®, gian kh°, 
không thích, Çi b¶, chÌ thích, Çi xe, . . . ." Ç‹ chúng tôi hô theo. 
K‰t quä là sáng hôm Çó, lŒnh tØ trên ÇÜa xuÓng phåt cä Çåi Ç¶i te tua. 
Trong lúc ÇÙng nghiêm nghe trung úy Cänh xÌ vä, tôi thoáng nghe trung 
úy HiŒp nói nhÕ v§i trung úy Nª, trung Ç¶i trÜªng 211 : "MÃy cha huynh 
trÜªng còn qu© quång bÕ mË Çi". 
Chåy xong trª vŠ tråi, m†i ngÜ©i có ba mÜÖi giây Ç‹ làm vŒ sinh cá 
nhân rÒi xách gà mèn nhäy xuÓng giao thông hào quanh tråi mà chà cho 
b© cát miŒng hào láng o nhÜ tráng xi mæng. Trong lúc m†i ngÜ©i chà 
láng thì hai ngÜ©i trong phiên tr¿c së xách nÜ§c chà rºa nhà cÀu tÆp 
th‹ (ti‰ng lóng g†i là Çi Apollo). Sau Çó nhà cÀu së bÎ niêm phong 
không ai ÇÜ®c xº døng, có mót cÛng phäi cÓ nhÎn cho  Ç‰n khi cán b¶ 
ki‹m tra xong (thÜ©ng là sau khi Çåi Ç¶i Çã Çi h†c). Ai chà láng xong 
phÀn cûa mình thì trª vŠ phòng nhÆn khÄu phÀn æn sáng, thÜ©ng là m¶t 
khúc bánh mì dài c« gang tay Ç‹ qua Çêm cÙng ng¡c nhÜ cûi khô và m¶t 
trái chuÓi già vØa do khoá sinh tr¿c lãnh trên kho vŠ. Nhá chÜa h‰t 
khúc bánh mì thì còi låi rít vang, m†i ngÜ©i v¶i vàng trang bÎ ÇÀy Çû 
ba lô súng Çån nón s¡t giÀy bÓ ra tÆp h†p Çi‹m danh Ç‹ chuÄn bÎ chåy 
Çi h†c.  
ñ‹ giúp các tân khoá sinh quen v§i kÏ luÆt quân Ç¶i cùng nh»ng gian 
kh° nhøc nh¢n cûa Ç©i lính, trong th©i gian huÃn nhøc, huynh trÜªng 
hÜ§ng dÅn ÇÜ®c lŒnh khûng bÓ tinh thÀn, hành hå th‹ xác và nhøc må 
danh d¿ Çàn em Ç‰n mÙc tÓi Ça. ChuyŒn gì cÛng phåt ÇÜ®c. Trình diŒn 



 
 
 
 

 

hÖi Ãp úng : Hai mÜÖi cái hít ÇÃt. Túi áo quên cài nút : bÎ móc ra 
khÕi hàng (bÎ móc ra khÕi hàng là không giÓng ai rÒi, và Thû ñÙc có 
câu châm ngôn trÙ danh "tôi không giÓng ai là tôi thác", thác ª Çây vì 
bÎ phåt mŒt xÌu). GiÀy không bóng : hai mÜÖi cái nhäy x°m. Ra tÆp h†p 
trÍ : dÖ súng khÕi ÇÀu chåy mÜ©i vòng sân tråi. Thi hành xong còn bÎ 
hÕi là có giÓng ai không ! Ho m¶t ti‰ng, huynh trÜªng hÕi liŠn là Çã 
xin phép chÜa, chÜa thì t¿ giác nhào xuÓng làm hai mÜÖi cái. BÃt cÙ 
lúc nào, ª Çâu và lš do gì, hÍ huynh trÜªng muÓn phåt là Çàn em phäi 
thi hành thôi.   
Thoåt ÇÀu, hÀu h‰t các hình phåt ÇŠu nh¢m møc Çích luyŒn tÆp cÖ th‹ 
nhÜ hít ÇÃt, nhäy x°m, chåy b¶, bò l‰t, ÇÙng lên, ngÒi xuÓng nhÜng 
càng vŠ sau các huynh trÜªng càng ch‰ ra nhiŠu trò quái Çän r¡c rÓi Ç‹ 
phåt Çàn em. NhÜ hít ÇÃt theo nhÎp Ç‰m cûa huynh trÜªng (m¶t phút m§i 
Ç‰m m¶t ti‰ng lên hay xuÓng, gi»a hai ti‰ng Ç‰m phäi gi» y tÜ th‰, hít 
xong hai mÜÖi cái là n¢m luôn). Hay b¡t Çåi Ç¶i chÓng th‰ ch© cä nºa 
gi© Ç‹ nghe huynh trÜªng giäng mo ran (th‰ ch© là Ç¶ng tác chuÄn bÎ Ç‹ 
hít ÇÃt, hai tay chÕi th£ng xuÓng chÎu cho thân mình n¢m nghiêng trên 
m¥t ÇÃt, không ÇÜ®c cº Ç¶ng nên rÃt mÕi. Hình phåt chÓng th‰ ch© thông 
døng ª các quân trÜ©ng Ç‰n n°i ÇÜ®c Ç¥t thành thÖ con cóc : "Thao diÍn 
nghÌ, anh nhìn tr©i nh§ mË. ChÓng th‰ ch©, anh g†i khë tên em"). Hay 
ngÒi xa lông trÜ©ng B¶ Binh b¢ng cách xuÓng tÃn ÇÙng m¶t chân, chân 
kia co lên v¡t ch» ngÛ trên ÇÀu gÓi chân n† nhÜ ngÒi trên m¶t cái gh‰ 
vô hình. NgÒi mÜ©i phút là t¿ Ç¶ng bÆt ngºa ra sau. Có huynh trÜªng 
bày ra các khoá Ç¥c biŒt b¡t Çàn em h†c nhÜ khoá "rØng núi sình lÀy", 
khoá sinh ôm ba lô súng Çån bò l‰t dÜ§i ÇÜ©ng mÜÖng dÅn nÜ§c tØ nhà 
t¡m ra cÓng, khoá "nhÄy dù", ngÜ©i h†c cÛng ba lô súng Çån leo lên nóc 
lô cÓt cÀm túm bÓn góc cái poncho làm dù nhäy xuÓng, hay "Çoån ÇÜ©ng 
chi‰n binh" trong phòng ngû, khoá sinh trang bÎ ÇÀy Çû lÀn lÜ®t trèo 
qua m¶t cái giÜ©ng hai tØng, chui qua gÀm cái k‰ rÒi trèo qua cái k‰ 
ti‰p, cÙ th‰ mà làm. H†c Ç‰n khi nào huynh trÜªng thÃy vØa š m§i cho 
mãn khoá. 
Theo v§i th©i gian, các hình phåt và l©i chÜªi m¡ng cûa huynh trÜªng 
càng ngày càng vô lš, càng xúc phåm n¥ng nŠ hÖn và gây ra rÃt nhiŠu 
bÃt bình, uÃt Ùc. NhiŠu khoá sinh có máu cao bÒi (nhÜ tôi) Çã nuôi cæm 
thù và d¿ tính sau khi g¡n alfa xong së tìm huynh trÜªng Çøc m¶t trÆn 
cho bÕ ghét, nhÜng Ç‰n lúc Çó huynh trÜªng Ç‰n b¡t tay chúc mØng là 
låi cÜ©i xoà xí xoá h‰t. Tuy nhiên, có nhiŠu ngÜ©i không chÎu Ç¿ng n°i 
và Çã gây nên nhiŠu chuyŒn Çáng ti‰c nhÜ trÜ§c tôi vài næm, cÛng ª 
cùng ti‹u Çoàn 2 này, m¶t tân khoá sinh vì quá uÃt Ùc nên trong m¶t 
phiên gác Çêm, không bi‰t nghï sao Çã kê súng b¡n vào ÇÀu t¿ tº. TØ Çó 
vŠ sau, nh»ng nhøc må và hình phåt trong th©i gian huÃn nhøc ÇÜ®c giäm 
b§t khá nhiŠu. 
Tuy giäm b§t nhÜng mÃy qui t¡c chính vÅn ÇÜ®c áp døng triŒt Ç‹. M¶t là 
không cho tân khoá sinh ª không, có th©i gi© ränh mà nh§ th©i xi vin. 
Ngoài các ti‰t møc thÜ©ng xuyên trong th©i khoá bi‹u nhÜ th‹ døc, chåy 



 
 
 
 

 

b¶, vŒ sinh doanh tråi, Çi h†c, Çi æn, khoá sinh còn phäi làm hàng 
chøc công viŒc v§ vÄn phø tr¶i. Sáng phäi x‰p Ç¥t mùng mŠn chi‰u gÓi 
quÀn áo giÀy dép g†n ghë Çúng nÖi qui ÇÎnh. Ba lô phäi tìm giÃy Ç¶n 
cæng lên cho có vÈ n¥ng, n‰u không huynh trÜªng së bÕ gåch Çá vào. 
ChiŠu Çi h†c vŠ phäi tÆp hát các bän nhåc quân hành, tÓi lo Çánh giÀy 
chùi súng. ñó là chúng tôi may m¡n Çã Ç« ÇÜ®c viŒc lau nhà chùi cºa 
nh© ª tåi khu tiŠn ch‰ rÒi. Tr†n Çêm còn phäi chia ca thay nhau gác 
doanh tråi. ChuyŒn này Çã cho chúng tôi cÖ h¶i "chÖi" låi các huynh 
trÜªng m¶t cách h®p pháp. V§i lš do là m§i nhÆp khoá, chÜa quen bi‰t 
h‰t Çåi Ç¶i nên cÙ h‰t ca là m†i ngÜ©i låi g†i huynh trÜªng tr¿c dÆy 
Ç‹ bàn giao vì "tôi không bi‰t ngÜ©i gác k‰ là ai, không bi‰t nó ngû ª 
Çâu, hay tôi g†i rÒi mà nó không chÎu dÆy, . . . ." Sau các huynh 
trÜªng phäi dàn x‰p trÜ§c gi© ngû, dÅn tØng ngÜ©i trong ca t§i g¥p 
ngÜ©i gác k‰ tåi giÜ©ng và phåt thÆt n¥ng nh»ng ai không chÎu thÙc 
dÆy, huynh trÜªng tr¿c m§i ngû ÇÜ®c th£ng giÃc.   
Qui t¡c thÙ hai là viŒc gì cÛng phäi làm trong ba mÜÖi giây và m†i di 
chuy‹n ÇŠu là chåy. ñi h†c, Çi æn, Çi chÖi ÇŠu phäi chåy, thÆm chí Çi 
ngû cÛng chåy. HÒi m§i nhÆp khoá, Çêm Çêm các huynh trÜªng bày trò dÅn 
Çåi Ç¶i Çi Çây Çi Çó cho bi‰t ÇÎa th‰ trÜ©ng Óc, b¡t chåy bª hÖi tai. 
DÅn xuÓng khu sinh hoåt cho Çàn em ba mÜÖi giây æn bánh uÓng nÜ§c, 
chai xá xÎ vØa bon chen mua ÇÜ®c chÜa kÎp nhÃp môi thì ti‰ng còi tÆp 
h†p Çã ré lên, phäi vÃt trª låi. Ai ti‰c rÈ cÀm theo vào hàng së phäi 
tr®n tr¡ng m¡t lên mà tu cho cån trong ba mÜÖi giây. Cái bánh m§i mua 
cÛng vÆy, dÃu không kÏ Ç‹ huynh trÜªng thÃy ÇÜ®c là phäi ngÒm ngoàm æn 
cho h‰t trong ba mÜÖi giây, mÃt cä ngon. GhiŠn quá, mua gói thuÓc ÇÓt 
m¶t Çi‰u xong là phäi rít lÃy rít Ç‹ cho mau h‰t rÒi vÃt Çi, kÈo huynh 
trÜªng b¡t g¥p là së có màn bÎ chÓng th‰ ch© hút m¶t lúc mÜ©i chín 
Çi‰u còn låi trong ba mÜÖi giây. Hành hå Çàn em cho Çã xong låi b¡t 
Çàn em bª hÖi tai chåy vŠ. Vì th‰, tÓi tÓi hÍ nghe huynh trÜªng nói 
dÅn Çi chÖi là Çàn em låi rÀu thúi ru¶t.  
Ngay viŒc vŒ sinh cá nhân cÛng vÆy. Xin ÇÜ®c phép rÒi là phäi c¡m ÇÀu 
chåy nhÜ Tào Tháo Çu°i. VØa ngÒi xuÓng Çã nghe huynh trÜªng Ç‰m :"còn 
hai mÜÖi giây, còn mÜ©i læm giây, còn mÜ©i . . . " là phäi ÇÙng dÆy 
chåy ra cho lË, huynh trÜªng Ç‰m xong mà chÜa t§i hàng thì cÙ viŒc 
chuÄn bÎ Ç‹ hít ÇÃt. RÒi cái nhà cÀu cûa Çåi Ç¶i là cÀu tiêu tÆp th‹ 
không có cºa, chÌ có hai hàng mÜ©i mÃy bàn cÀu ÇÓi diŒn nhau, bên này 
cÙ thông thÓng nhìn sang bên kia rÃt kÿ cøc. Nhà t¡m cÛng là nhà t¡m 
tÆp th‹, Çi h†c vŠ là ai ai cÛng tÒng ngÒng chen nhau ÇÙng quanh hÒ 
múc nÜ§c t¡m, có m¡c cª nhÜng cÀm gáo múc nÜ§c là viŒc dÍ dàng ai cÛng 
làm ÇÜ®c. Còn chuyŒn Çi tiêu thu¶c vÃn ÇŠ tâm sinh lš, không quen rÃt 
khó nên nguyên tuÀn lÍ ÇÀu tôi không hŠ Çi tiêu (k› løc này chÌ bÎ phá 
v« khi tôi Çi vÜ®t biên, lênh Çênh hÖn mÜ©i ngày trên bi‹n). VŠ sau, 
Ç‹ giäi quy‰t vÃn ÇŠ, chúng tôi thÜ©ng lén Çi vào gi© ngû Ç‹ rÒi m¶t 
Çêm, m¶t anh bån Çã la chói lói vì nhìn thÃy m¶t huynh trÜªng mÃt nºa 
khuôn m¥t Çang ôm ÇÀu máu ngÒi ÇÓi diŒn (!). ThÆt giä ra sao không ai 



 
 
 
 

 

bi‰t, nhÜng tØ Çó vŠ sau, ban Çêm chúng tôi phäi rû hai ba ngÜ©i cùng 
Çi m§i dám bÜ§c vào nhà cÀu. 
Th©i gian này, ban Çêm lai rai Çã có gia Çình cûa cán b¶ vào b¡t mánh 
gi¥t ûi, thêu bän tên và may phù hiŒu kš s°. Nhà thÀu cÛng t§i lÃy 
kích thÜ§c Ç‹ may ÇÒ Çåi và ti‹u lÍ. ño Çåc có vÈ kÏ lÜ«ng l¡m nhÜng 
khi giao ÇÒ thì cái dài cái ng¡n cái r¶ng cái chÆt lung tung cä lên, 
anh em phäi trao Ç°i v§i nhau mãi m§i tåm vØa š. Các gánh quà cÛng b¡t 
ÇÀu lÃp ló ngoài hàng rào sau lÜng tråi nhÜng còn s® huynh trÜªng nên 
chÜa ai dám Çøng t§i. ChÌ sau khi g¡n alfa xong, tÓi Ç‰n là sau tråi y 
nhÜ cái ch® thu nhÕ. ñû thÙ quà bánh chè cháo mì phª bún cÖm, muÓn gì 
có nÃy. ˆn quen rÒi thì chúng tôi cÛng ch£ng cÀn phäi bÜ§c ra Ç‰n hàng 
rào, cÙ ngÒi trên giÜ©ng ngo¡c tay ra hiŒu là có ngay m¶t th¢ng bé 
mang cho tô mì, dïa bánh hay chén chè Çúng theo š thích cûa mình cùng 
v§i cuÓn s° n® vào t§i tÆn nÖi. Có ngÜ©i còn gánh cä sách, hÀu h‰t là 
chuyŒn chÜªng hay chuyŒn Quÿnh Dao Ç‰n cho chúng tôi mÜ§n (muÓn Ç†c 
sách khác thì phäi d¥n trÜ§c).   
SuÓt th©i gian huÃn nhøc chúng tôi còn bÎ trÜ©ng Çè ra chích ngØa Çû 
thÙ : ho lao, uÓn ván, thÜÖng hàn, dÎch tä, dÎch håch, Çau màng óc 
(khi tôi m§i nhÆp h†c, m¶t khoá Çàn anh bÎ dÎch Çau màng óc ch‰t h‰t 
hai mång, trÜ©ng phäi cách ly và chích ngØa cho m†i ngÜ©i), cái nào 
cÛng hành chúng tôi nhÙc nhÓi mình mÄy, nhÜng châm nhÃt vÅn là thuÓc 
TAB (có ngÜ©i nhåi theo nhà væn VÛ Tr†ng Phøng, g†i Çùa là ThuÓc 
(thánh) Am Bia). ñã nghe Çàn anh hù khá nhiŠu rÒi nên trÜ§c khi chích, 
cä Çåi Ç¶i Çã t¿ Ç¶ng hít ÇÃt nhäy x°m lia lÎa cho Ãm ngÜ©i, chích 
xong låi t¿ Ç¶ng nhäy x°m hít ÇÃt lia lÎa Ç‹ tan thuÓc nhÜng tay vÅn 
nhói buÓt rÒi tØ tØ sÜng lên m¶t cøc nhÜ trái bóng bàn. Qua hôm sau, 
ngày chû nhÆt, gÀn nºa Çåi Ç¶i n¢m liŒt giÜ©ng vì thuÓc hành nóng lånh 
không ra khu ti‰p tân nhÆn thæm nuôi ÇÜ®c, huynh trÜªng phäi xin phép 
Ç¥c biŒt Ç‹ dÅn thân nhân Ç‰n tÆn giÜ©ng (trong th©i gian huÃn nhøc, 
tân khoá sinh không ÇÜ®c Çi phép cÛng nhÜ không ÇÜ®c ra khu ti‰p tân 
m¶t mình, ai có ngÜ©i nhà lên thæm, sinh viên sï quan tr¿c ª ngoài khu 
ti‰p tân së ÇiŒn thoåi vào Çåi Ç¶i Ç‹ huynh trÜªng d¡t ra g¥p). Tuy 
nhiên, qua cÖn hành rÒi thì ThuÓc Thánh Am Bia tÕ ra rÃt có hiŒu quä. 
TØ nh»ng chàng båch diŒn thÜ sinh y‰u ÇuÓi, cä Çåi Ç¶i nay dÀm mÜa dãi 
n¡ng, l¥n l¶i sÜÖng gió cä ngày lÅn Çêm vÅn månh cùi cøi, không hŠ 
khai bŒnh (ngoåi trØ bŒnh . . . kín, khai sau khi ÇÜ®c Çi phép vŠ). 
Th©i gian vùn vøt lÜ§t qua, ngày g¡n alfa Çã Ç‰n, cä khoá náo nÙc tÆp 
trung ra VÛ ñình TrÜ©ng Ç‹ tÆp dÜ®t. DÜ§i ánh n¡ng gay g¡t cûa bu°i 
trÜa Thû ñÙc, m†i ngÜ©i nghiêm, nghÌ, ÇÙng lên, quì xuÓng nhÜ cái máy 
dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa viên sï quan nghi lÍ. M‡i ti‰t møc ÇŠu ÇÜ®c tÆp 
dÜ®t m¶t cách cÄn thÆn, có møc phäi tÆp t§i tÆp lui nhiŠu lÀn m§i Çåt 
yêu cÀu. M¥c dù ÇÜ®c "trui luyŒn" suÓt bốn tuÀn vØa qua, ÇÙng nghiêm 
nhÜ tÜ®ng Çá liên tøc cä gi©  ÇÒng hÒ vÅn quá sÙc chÎu Ç¿ng cûa nhiŠu 
ngÜ©i nên lai rai Çã có nh»ng cây thÎt nghiêng ngã rÒi Ç° Æp xuÓng 
ÇÃt. Ai Ç° thì ÇÜ®c huynh trÜªng kéo vào bóng mát nghÌ, ai còn ÇÙng 



 
 
 
 

 

ÇÜ®c vÅn ti‰p tøc gÒng mình chÎu Ç¿ng (Çó là viên sï quan nghi lÍ Çã 
"coi nhÜ xong" nhiŠu ti‰t møc rÒi. ñ‰n ngày lÍ chính, các ti‰t møc ông 
TÜ§ng duyŒt hàng quân và huÃn thÎ cûa ông TÜ§ng dài trên ba ti‰ng ÇÒng 
hÒ Çã ÇÓn ngã khá nhiŠu "chuÄn sinh viên sï quan". ñ‰n câu "Quì xuÓng 
các tân khoá sinh. ñÙng dÆy các sinh viên sï quan" thì gÀn bÓn chøc 
ngÜ©i Çã ÇÜ®c huynh trÜªng g¡n alfa trong bóng mát).         
ñeo ÇÜ®c con cá vàng trên c° áo rÒi, chúng tôi ÇÜ®c ränh r°i t¿ do hÖn 
và b¡t ÇÀu sinh hoåt bình thÜ©ng nhÜ m†i ngÜ©i. Tåp dÎch, th‹ thao, 
chåy b¶ m‡i sáng không còn. Gi© æn cÛng h‰t bÎ Çi‹m danh nên nh»ng 
ngÜ©i có tiŠn b¡t ÇÀu bÕ cÖm nhà bàn, ra æn cÖm dïa ª H¶i Quán hay khu 
Thi‰t Giáp. M†i di chuy‹n bây gi© là Çi (chÌ chåy khi bÎ tr‹ gi©). Các 
huynh trÜªng hÜ§ng dÅn b¡t tay tØ giã và Çåi Ç¶i bÀu các tuÀn s¿ trung 
Ç¶i, Çåi Ç¶i Ç‹ t¿ trÎ (dÜ§i s¿ chÌ huy cûa các sï quan cán b¶). ViŒc 
t¿ trÎ này Çã khi‰n tôi bÎ phåt bÓn Çêm dã chi‰n (không oan chút nào). 
Nguyên do là m¶t chiŠu ränh r°i, tôi và Thanh, m¶t ngÜ©i bån, thä b¶ 
qua khu Thi‰t Giáp làm vài chai bia. Tåi Çây tôi g¥p Bình, tuÀn s¿ Çåi 
Ç¶i Çang ngÒi nhÆu v§i Bäo, m¶t ngÜ©i bån khác. Sau vài tuÀn bia, nhìn 
ÇÒng hÒ thÃy Çã Ç‰n gi© tÆp h†p bu°i tÓi, tôi kêu tính tiŠn thì Bình 
gåt ngang : "Tao là tuÀn s¿ Çåi Ç¶i mà còn ngÒi Çây thì tÆp h†p cái 
gì, nhÆu ti‰p Çi". Khi Çi‹m danh nghe báo cáo v¡ng m¥t bÓn tên "Bình, 
Long, Thanh, Bäo", cä Çåi Ç¶i h‰t hÒn. Trung úy Cänh låi càng giÆn hÖn 
khi bi‰t Bình là tuÀn s¿ Çåi Ç¶i 21. Khi chân nam Çá chân xiêu bÜ§c 
vào tråi vào lúc hÖn mÜ©i gi© Çêm, bÓn tên "løc låo" tøi tôi bÎ g†i 
ngay lên væn phòng lãnh m‡i ngÜ©i bÓn Çêm dã chi‰n, thi hành vào Çêm 
mai (vì Çêm nay xÌn quá rÒi). KhÕi nói, Bình cÛng bay luôn chÙc tuÀn 
s¿.   
Dã chi‰n là m¶t hình phåt Ç¶c Çáo cûa Thû ñÙc, Ç¶c Çáo là vì phåt m¶t 
hai ngÜ©i nhÜng gÀn nhÜ tÃt cä ti‹u Ç¶i, trung Ç¶i hay Çåi Ç¶i ÇŠu 
tham d¿ vào. ñi h†c vŠ là ngÜ©i bÎ phåt phäi ba lô súng Çån mang lŠu 
ra c¡m tråi ª gi»a sân c©. RÒi tùy theo lŒnh phåt cûa cán b¶ mà thi 
hành. Hít ÇÃt, nhäy x°m, bò l‰t, chåy b¶ Çû món æn chÖi. NhÜng møc vui 
nhÃt là thay ÇÒ. NgÜ©i bÎ phåt së phäi thay quÀn áo phÓi h®p theo 
"tenue" cûa cán b¶, thí dø nhÜ giÀy tây, quÀn trÆn, áo ka ki vàng v§i 
cà våt, dây bi‹u chÜÖng, lon ng¡n trên vai, nón k‰t, dây ba chåc, súng 
cÀm tay. Và chÌ có ba mÜÖi giây Ç‹ làm. Vì vÆy, bån bè cûa kÈ bÎ phåt 
ª trong phòng chia nhau, ngÜ©i ghi "tenue", ngÜ©i soån ÇÒ s¤n. Khi t¶i 
nhân chåy vào t§i giÜ©ng thì bån bè ngÜ©i cªi áo, ngÜ©i tøt quÀn, kÈ 
Ç¶i mÛ, kÈ mang giÀy, læng xæng tíu tít, la hét cãi l¶n Òn ào nhÜ cái 
ch®, không ai h†c hành ngû nghê gì ÇÜ®c cä. Và m¶t Çêm dã chi‰n nhÜ 
vÆy, cán b¶ thay "tenue" vài chøc lÀn nên cä ngÜ©i bÎ phåt lÅn bån bè 
ÇŠu mŒt nhoài. Tuy nhiên, Ç‹ khÕi làm phiŠn ngÜ©i khác Çang cÀn s¿ yên 
l¥ng Ç‹ nghÌ ngÖi, các hình phåt ÇŠu ngÜng låi sau mÜ©i gi© Çêm và t¶i 
nhân phäi ngû tåi lŠu chÙ không ÇÜ®c vào giÜ©ng. ThÆt ra, dã chi‰n là 
m¶t hình phåt hành xác cho vui thôi chÙ sau này, ai ba gai là bÎ cúp 
phép cuÓi tuÀn hay bÎ nhÓt vào  ÇÒn Quân Cänh 301 cûa trÜ©ng ngay. 



 
 
 
 

 

ñeo alfa xong, khoá tôi b¡t ÇÀu ÇÜ®c Çi phép cuÓi tuÀn. Hai mÜÖi bÓn 
gi© phép ÇÀu tiên sau hai tháng cÃm cung thÆt là thÀn tiên, cä khoá 
nhÜ c†p Çói x°ng chuÒng, tung hoành kh¡p m†i hÓc hÈm cûa Sài Gòn hoa 
lŒ. NhÜng vì trÜ©ng thÜ©ng xuyên cÃm tråi 50% nên m‡i kÿ phép sau chÌ 
có nºa khoá (2 Çåi Ç¶i) ÇÜ®c Çi, nºa khoá kia phäi ª låi gác trÜ©ng. 
S¿ kiŒn này Çã ÇÜ®c m¶t sinh viên sï quan ghi låi thành bÓn câu song 
thÃt løc bát bÃt hû : "CÖm nhà bàn bºa no bºa Çói. Phép cuÓi tuÀn khi 
có khi không. Nay gác tuy‰n, mai tiŠn ÇÒn. ñêm n¢m tùng thi‰t, Çêm 
ngÒi tr¿c ban". Tùng thi‰t là Çêm Çêm, m¶t ti‹u Ç¶i khoá sinh phäi ba 
lô súng Çån s£n sàng ra n¢m ngû trong hai chi‰c M113 cûa trÜ©ng Thi‰t 
Giáp tæng phái ÇÆu trÜ§c Liên ñoàn Khoá Sinh Ç‹ Ùng chi‰n. Tr¿c ban là 
t§i lÜ®t phäi lên væn phòng Çåi Ç¶i ngÒi canh ÇiŒn thoåi. Gác tuy‰n là 
m¶t tuÀn hai lÀn, Çåi Ç¶i phäi mùng mŠn chi‰u gÓi ba lô súng Çån ra 
gác vòng Çai cûa trÜ©ng. Chia ca xong là m†i ngÜ©i t¿ do Çi uÓng cà 
phê, Çi ngû hay Çi chÖi tùy š, miÍn t§i ca có m¥t là ÇÜ®c rÒi. Còn 
tiŠn ÇÒn là cÛng ra tuy‰n nhÜng bÎ ÇÜa ra chòi canh ª ngoài hàng rào, 
không Çi Çâu ÇÜ®c cä. 
Có m¶t lÀn, khoá tôi ÇÜ®c lŒnh ra gác tuy‰n B thay th‰ cho m¶t khoá 
Çàn anh m¡c bÆn gì Çó. Tuy‰n B n¢m tØ c°ng sÓ 1 dài qua khu ti‰p tân, 
sân vÆn Ç¶ng, Çoån ÇÜ©ng chi‰n binh, vÓn thu¶c khu nhà gåch nên ít khi 
chúng tôi lui t§i. Tuy‰n nhìn xuÓng m¶t khu rØng chÒi âm u (không nhÜ 
tuy‰n cûa tøi tôi, nhìn ra H†c ViŒn Cänh Sát QuÓc Gia Çèn ÇuÓc sáng 
choang), n°i ti‰ng l¡m ma vì có lÀn ViŒt C¶ng pháo kích vào tuy‰n làm 
ch‰t h‰t mÃy ngÜ©i. Con ma n°i ti‰ng nhÃt có lë là con ma huynh trÜªng 
cøt ÇÀu, ÇÜ®c truyŠn khÄu dài dài trong tuy‰n. ChuyŒn k‹ m¶t sinh viên 
sï quan ngû gøc trong ca gác ch®t rùng mình thÙc giÃc. Mª m¡t ra thì 
thÃy m¶t huynh trÜªng m¥c ÇÒ Çåi lÍ, ÇÀu ôm trong tay (nhÜ m¶t con ma 
n°i ti‰ng cûa xÙ Anh) nhìn Çàn em cÃt gi†ng r©n r®n : "Çàn em bi‰t 
không, huynh trÜªng nhÜ th‰ này cÛng vì ngû gøc trong ca gác Çó" ! 
Nghe nhÜ chuyŒn ti‰u lâm nhÜng tìm hi‹u kÏ, hÒi t‰t MÆu Thân quä thÆt 
có m¶t khoá sinh gác tuy‰n ngû gøc bÎ ViŒt C¶ng mò vào c¡t c° ch‰t. 
NhÜng tåi sao låi m¥c ÇÒ Çåi lÍ và ôm ÇÀu ª tay thì tôi không hi‹u.     
Nh»ng tuÀn không ÇÜ®c Çi phép, chúng tôi Çóng b¶ (may riêng b¢ng väi 
cây, rÃt ÇËp) thä ra khu ti‰p tân ch© thân nhân thæm nuôi. Các sinh 
viên sï quan có khä næng Çã h†p nhau låi lÆp ban nhåc Ç‹ chÖi giúp 
vui. Khoá tôi có ñ.H.Hi‰u vÓn là m¶t tay væn nghŒ sinh viên n°i ti‰ng 
tình nguyŒn ÇÙng ra m©i anh chÎ em bån bè nhÜ ñæng Lan, HÒng ThiŒn hay 
Phi Phøng, NguyÍn Chánh Tín lên Thû ñÙc hát miÍn phí cùng các sinh 
viên (ca) sï quan nhÜ Chánh, Tuynh, Thành, ñÒng, Bäo trong các ngày 
chû nhÆt, v§i cao Çi‹m là Çêm væn nghŒ giáng sinh næm 72, hÖn næm ngàn 
khán giä (bÓn khoá cùng cÖ h»u và gia Çình) Çã say mê theo dÕi chÜÖng 
trình væn nghŒ hÖn ba gi© ÇÒng hÒ. Hi‰u cÛng Çi vòng vòng các Çåi Ç¶i 
Ç‹ ph° bi‰n nhåc quân hành m§i nhÜ ThØa th¡ng xông lên, ThŠ không phän 
b¶i quê hÜÖng . . . . . 



 
 
 
 

 

Nhåc quân hành là m¶t ti‰t møc không th‹ thi‰u cûa quân trÜ©ng. Bây 
gi©, m†i di chuy‹n ÇŠu phäi hát. M‡i khi Çåi Ç¶i bÜ§c ra khÕi c°ng 
tråi là quän ca liŠn Ç‰m nhÎp b¡t gi†ng hát. Bài hát chính thÙc phäi 
tÆp là bài Sinh Viên Sï Quan hành khúc (Quân trÜ©ng B¶ Binh là Çây 
Çoàn trai anh dÛng), sáng tác khi trÜ©ng m§i Ç°i tên, låi không ÇÜ®c 
Üa thích trong khi bài hát cÛ Thû ñÙc hành khúc (CÃt ti‰ng lên nào hoà 
thành bài ca) tuy không ph° bi‰n n»a cÙ ÇÜ®c hát hoài. Các bài hát 
thông døng khác là Løc quân ViŒt Nam, XuÃt quân, Khªi hành, Quân 
trÜ©ng vang ti‰ng g†i. Vì phäi hát hoài m‡i ngày Çâm ra nhàm tai nên 
lai rai trong hàng quân Çã b¡t ÇÀu vang lên nh»ng l©i ca diÍu :" xá gì 
c¡c ké leo cây"," muôn Ç©i xà bông ViŒt Nam" hay "trên giÜ©ng Ç° mÒ 
hôi, xuÓng giÜ©ng lÕng ÇÀu gÓi", "ta quy‰t thŠ Çem mÒ hôi pha v§i 
ÇÜ©ng nÃu chè ÇÆu xanh", "ba lô n¥ng chïu ta xÌu bên ÇÜ©ng" . . . Dï 
nhiên nh»ng l©i ca này chÌ ÇÜ®c hát trên ÇÜ©ng ra bãi ngoài ÇÒng không 
mông quånh, xa dinh ông tÜ§ng. ChÜa Çû, m¶t hôm ông quän ca Võ Văn Cải 
n°i hÙng b¡t nhÎp bài NgÆm ngùi do Phåm Duy ph° thÖ Huy CÆn Çang th©i 
thÜ®ng v§i ÇiŒu quân hành : "N¡ng chia (hai ba) nºa bãi chiŠu rÒi (hai 
ba) vÜ©n hoang trinh n» (hai ba) x‰p Çôi lá sÀu (hai ba) . . . " cho 
Çåi Ç¶i hát theo. M§i ÇÀu còn røt rè nhÜng sau Çó thì bän này trª 
thành top hit, quän ca ÇÜ®c Çåi Ç¶i yêu cÀu b¡t gi†ng hoài.   
Theo ti‰ng quân hành trÀm hùng Çoàn quân ra Çi, sáng sáng tØng Çoàn 
sinh viên sï quan ca hát vang lØng lÀn lÜ®t r©i c°ng sÓ 9 bÜ§c theo 
con ÇÜ©ng vÜ®t qua vÜ©n TrÀu, vÜ®t cÀu B‰n N†c rÒi quËo ª ngã ba ra 
bãi tÆp. V§i th©i gian, xa thì xe chª mà gÀn thì l¶i b¶, tôi lÀn lÜ®t 
bi‰t Ç‰n nh»ng bãi tÆp, nh»ng ÇÎa danh quanh ÇÒi Tæng NhÖn Phú nhÜ Nhà 
sÆp, MË bÒng con, các ÇÒi bác sï Tín, 18, 25, 30 . . . qua các bài 
h†c. Bu°i sáng khi Çåi Ç¶i ra Ç‰n bãi là thÃy huÃn luyŒn viên ch© s¤n 
v§i Çû tr® huÃn cø. Sau phÀn lš thuy‰t, Çåi Ç¶i chia nhau bÈ cành lá 
ngøy trang (bÈ ri‰t khoá này qua khoá n† sao vÅn còn hoài, hay thÆt) 
lãnh Çån mã tº rÒi kéo nhau vào bøi chia phe b¡n l¶n. Bu°i trÜa, tùy 
theo bài h†c, ng¡n thì vŠ trÜ©ng æn cÖm, dài thì có xe ÇÜa cÖm ra bãi. 
Gi© nghÌ có các gánh quà, hàng nÜ§c (Çã có s¤n s° n®) ch© quanh bãi. 
Món giäi khát ÇÜ®c chi‰u cÓ nhiŠu nhÃt là nÜ§c xi rô hay nhãn nhøc bÕ 
vào bao ni lông nhÕ b¢ng nºa bàn tay rÒi Çông Çá. Gi»a trÜa n¡ng chang 
chang nhÜ Ç° lºa mà mua m¶t bao, d¿a lÜng vào vách Çá ong ÇÕ cûa mÃy 
ngôi c° m¶, c¡n m¶t góc mút tØng chút nÜ§c nghe hÖi lånh thÃm tØ tØ 
vào løc phû ngû tång thì không có gì Çã b¢ng. NhÜ hôm h†c bài NhÎ thÙc 
b¶ binh thi‰t giáp, vØa la vØa chåy høt hÖi theo mÃy chi‰c M113 tØ hÒ 
LŒ Thûy (nÖi h†c cách vÜ®t sông v§i phao làm b¢ng ba lô gói trong 
poncho) t§i ÇÌnh ÇÒi 30 xong, tôi n¢m læn ra vØa thª vØa mút b†c chanh 
muÓi Çông Çá, thÃy sÜ§ng nhÜ lên tiên (nh»ng b†c này g†n nhÕ, bÕ vào 
túi Çån M16 rÃt vØa nên tôi thÜ©ng mua vài b†c Ç‹ s£n, khát cÙ viŒc 
móc ra mút, không cÀn nÜ§c bình ton).    
Nh»ng môn h†c không cÀn ra bãi nhÜ cÙu thÜÖng, quân pháp, lãnh Çåo chÌ 
huy, truyŠn tin, ti‰p liŒu, chi‰n tranh chính trÎ, quân báo (chÌ h†c 



 
 
 
 

 

ki‰n thÙc t°ng quát, không Çi vào chi ti‰t) . . . ÇÜ®c dåy trong khuôn 
viên cûa trÜ©ng, khi thì l¶ thiên nhÜ ª khu Ti‰p Tân, sân VÆn ñ¶ng, VÛ 
ñình TrÜ©ng, khi thì tåi nh»ng l§p h†c räi rác kh¡p nÖi trong trÜ©ng. 
Nh»ng l§p này phÀn l§n ÇŠu là nhà tiŠn ch‰ không có trÀn, bu°i trÜa 
rÃt nóng, ngÒi h†c trong Çó rÃt dÍ ngû gøc, nhÃt là dÜ§i gi†ng giäng 
bài ÇŠu ÇŠu nhÜ thôi miên cûa mÃy ông Çåi úy già huÃn luyŒn viên. G¥p 
môn nào hào hÙng, có th¿c tÆp nhÜ bæng bó, hùng biŒn, khai thác tù 
binh . . . . còn Ç«, môn nào chÌ lš thuy‰t xuông thì làm cách nào thì 
làm, Çôi mí m¡t cÛng cÙ t¿ Ç¶ng søp xuÓng. Kh° m¶t n‡i là nh»ng bu°i 
này không phát cua in s¤n, khoá sinh t¿ mình lÃy nÓt, ai l« ngû gøc 
phäi tìm chép låi bài cûa bån Ç‹ mà h†c thi cuÓi khoá, dï nhiên là v§i 
m¶t chÀu cà phê trao Ç°i. Cám cänh chuyŒn này, m¶t sinh viên sï quan 
Çã kh¡c sâu trên m¥t bàn bài thÖ nhåi Tú XÜÖng nhÜ sau :"Cái h†c nhà 
binh Çã hÕng rÒi. MÜ©i th¢ng Çi h†c, chín th¢ng chÖi. Næm th¢ng nói 
chuyŒn, ba th¢ng ngû. Còn m¶t th¢ng nghe cÛng gÆt gù. Ra trÜ©ng có lë 
mau lên cÓ. TrÜ§c, sau thì cÛng m¶t lÀn thôi". 
Quä là hÕng thÆt. Vì nhu cÀu, th©i gian h†c cûa khoá tôi chÌ có sáu 
tháng nên môn gì cÛng ÇÜ®c dåy qua loa, coi nhÜ xong. HiŒp ÇÎnh Ba lê 
chÜa ÇÜ®c kš k‰t mà trÜ©ng Çã tÆp Çánh gi¥c ki‹u con nhà nghèo rÒi. 
NhÜ tác xå, m‡i ngÜ©i chÌ ÇÜ®c m¶t bæng 20 viên M16 b¡n chÖi cho bi‰t 
mùi. ñåi liên M60 m‡i trung Ç¶i thº ÇÜ®c bÓn ngÜ©i. Colt 45 không tÆp 
b¡n, chÌ tÆp tháo ráp. Còn M72 thì khi tôi h†c, Çåi Ç¶i ÇÜ®c phát ba 
trái. M¶t huÃn luyŒn viên b¡n bi‹u di‹n, m¶t trung úy HiŒp b¡n chÖi, 
trái thÙ ba, tôi dÖ tay ÇÀu tiên nên ÇÜ®c thº. Vì chÜa có kinh nghiŒm, 
bóp cò hÖi månh tay khi‰n mÛi súng chúi xuÓng, trái hoä ti‹n bay ra 
chåm m¥t ÇÃt d¶i lên rÒi lÜ§t Çi mÃt chÙ không n°, tôi bÎ cä Çåi Ç¶i 
xúm låi dÛa thäm thi‰t. ñån mã tº cÛng không nhiŠu, m‡i lÀn tÆp chÌ 
ÇÜ®c phát m¶t bæng, b¡n không Çã tay nhÜng Çû Ç‹ chùi súng ná thª vì 
Çån mã tº Ç‹ låi nhiŠu bøi hÖn Çån thÜ©ng. Bò hoä l¿c trª thành bò 
khan dÜ§i kÈm gai, không có Çån réo trên ÇÀu hay mìn n° xung quanh gì 
cä. Dây kinh dÎ, dây tº thÀn bÎ bÕ theo lŒnh ông tÜ§ng vì quá nguy 
hi‹m, Çã có ngÜ©i té ch‰t rÒi. ñoån ÇÜ©ng chi‰n binh thì khá hÖn, m‡i 
ngÜ©i ÇÜ®c Çi thº m¶t lÀn ÇÀu cÛng là lÀn cuÓi. ñi qua xong là huÃn 
luyŒn viên cho ÇÆu luôn. H†c nhÜ vÆy nên rÃt nhiŠu bån bè cûa tôi Çã 
mau lên cÓ thi‰u úy sau khi ra trÜ©ng ÇÜ®c vài tháng, m¥c dù hoà bình 
Çã vŠ trên quê hÜÖng qua hình thÙc hiŒp ÇÎnh Ba lê. 
VŠ chuyŒn chÖi ª Thû ñÙc thì Çeo alfa xong là chúng tôi b¡t ÇÀu ÇÜ®c 
chÖi thoäi mái. Dï nhiên không b¢ng Sài Gòn rÒi nhÜng h¶i quán sinh 
viên, khu sinh hoåt, khu thi‰t giáp, c°ng sÓ 9, nÖi nào cÛng ÇÀy hÃp 
dÅn v§i Çû thÙ quán æn, quán nhåc, cà phê, quán nhÆu (chÌ bên khu 
Thi‰t Giáp vì bên Thû ñÙc cÃm rÜ®u). H¶i quán sinh viên và khu sinh 
hoåt n¢m trên xóm nhà gåch, vØa xa låi vØa nhiŠu huynh trÜªng, không 
an toàn nên tôi ít khi ghé t§i, chÌ quanh quÄn tåi khu thi‰t giáp và 
c°ng sÓ 9. C°ng sÓ 9 là tên t¡t cûa tråi gia binh cán b¶ cÖ h»u n¢m 
dài hai bên con ÇÜ©ng dÅn ra c°ng sÓ 9. N°i ti‰ng nhÃt ª Çây là quán 



 
 
 
 

 

cûa chÎ em cô Bích, ban Çêm chuyên m¥c áo løa mÕng hª c° ÇÙng trÜ§c 
ánh Çèn. Khách Çi qua thÃy m© m© s¤n Çúc mÃy toà thiên nhiên bèn ghé 
vào kêu cà phê së ÇÜ®c thÜªng thÙc rõ ràng hÖn khi ngÜ©i ÇËp cúi xuÓng 
Ç¥t ly lên bàn. Vì c°ng sÓ 9 n¢m trên ÇÜ©ng Çi bãi, khoá nào cÛng bi‰t 
và cÛng mò t§i nên ÇÜ®c coi là ÇÃt trung lÆp, huynh trÜªng Çàn em g¥p 
nhau vui vÈ ÇŠ huŠ, không có chuyŒn b¡t nåt phåt säng (ª Thû ñÙc th©i 
gian này, do lŒnh Çôn quân, các khoá nhÆp h†c liên tøc, nhiŠu khi chÌ 
cách nhau vài tuÀn hay m¶t tháng nên các khoá sát nhau không ai n‹ ai 
cä. ChuyŒn "kên sì bo" nhau tåi khu ti‰p tân hay trong quán cà phê là 
chuyŒn rÃt thÜ©ng). 
C°ng sÓ 9 còn liên quan t§i hai công tác mà sinh viên sï quan nào cÛng 
thích làm là ki‹m th¿c và gác c°ng. Theo Çúng h®p ÇÒng nÃu æn cho 
trÜ©ng thì nhà thÀu chÌ ÇÜ®c d†n cho khoá sinh æn nh»ng thÙc æn Çã 
ÇÜ®c chính các khoá sinh ki‹m soát và kš nhÆn phÄm chÃt. Vì vÆy m°i 
ngày m°i Çåi Ç¶i së c¡t cº m¶t sinh viên sï quan xuÓng b‰p cûa nhà 
thÀu n¢m xéo bên c°ng sÓ 9 Ç‹ ki‹m th¿c. Trên lš thuy‰t, ki‹m th¿c 
viên phäi ki‹m soát tØ nguyên liŒu Ç‰n cách nÃu xem có tÜÖi tÓt, h®p 
vŒ sinh, h®p khÄu vÎ không, nhÜng th¿c t‰ thì khi ki‹m th¿c viên Ç‰n 
nhà b‰p (khoäng 8 gi© sáng), m†i thÙ Çã n¢m h‰t trong nÒi và Çang ÇÜ®c 
hÀm cho nhØ. Ngó sÖ qua cái nÒi xong là nhà thÀu m©i các ki‹m th¿c 
viên qua bên kia ÇÜ©ng uÓng cà phê nghe nhåc. ñ‰n khoäng mÜ©i m¶t gi©, 
ki‹m th¿c viên ÇÜ®c m©i trª vŠ nhà b‰p æn thº (nh»ng mi‰ng ngon nhÃt) 
cùng v§i cuÓn s° kš thuÆn. Ki‹m th¿c viên nào làm khó, nhà thÀu së 
ÇÒng š nÃu låi nhÜng ngÜ©i Çó phäi chÎu trách nhiŒm khi cä trÜ©ng phäi 
æn cÖm trÍ vài ti‰ng ÇÒng hÒ (ai dám ?). HÖn nºa, ai ai cÛng bi‰t là 
nhà thÀu Çã æn chÎu v§i ông tÜ§ng rÒi nên khi ÇÜ®c c¡t Çi ki‹m th¿c, 
ai nÃy ÇŠu enjoy m¶t ngày nghÌ h®p pháp, mÃy ti‰ng ÇÒng hÒ cà phê nhåc 
chùa và m¶t bºa trÜa ngon hÖn thÜ©ng nhÆt chÙ không ai dåi d¶t gây r¡c 
rÓi làm gì. 
Ngoài nhân viên ki‹m th¿c, m‡i ngày Çåi Ç¶i cº thêm m¶t ngÜ©i Ç‹ gác 
c°ng sÓ 9. Vì hÀu h‰t các khoá khi ra bãi ÇŠu phäi Çi qua c°ng sÓ 9 
(trØ vài lúc Çi xe qua c°ng sÓ 1) nên ngÜ©i gác có quyŠn håch sách, 
làm khó dÍ huynh trÜªng b¢ng cách tìm không ra lŒnh xuÃt tråi trong s° 
tr¿c, b¡t Çi‹m danh Ç‹ so sánh sÓ ngÜ©i, b¡t ch© cán b¶ Ç‰n m§i cho 
xuÃt tråi (cán b¶ Çi xe honda Çûng ÇÌnh theo sau) . . . . cho hä tÙc 
nh»ng khi bÎ hành hay bÎ kên sì bo. Khi m†i ngÜ©i Çã Çi h†c h‰t, ngÜ©i 
gác bèn cÃt súng Çi uÓng cà phê hay có trách nhiŒm hÖn m¶t chút, leo 
lên v†ng gác chuÒng cu ª ngay trên nóc c°ng n¢m luyŒn chÜªng. ñ‰n trÜa 
hay chiŠu, khi các khoá Çi h†c vŠ låi có m¶t màn håch sách, khó dÍ phá 
nhau chÖi. CÛng nhÜ ki‹m th¿c, gác c°ng sÓ 9 ÇÜ®c coi nhÜ m¶t ngày 
nghÌ h®p pháp, phäi bi‰t mánh mung m§i ÇÜ®c c¡t cº.  
G¡n alfa ÇÜ®c vài tuÀn, g¥p lúc Võ BÎ ñà Låt tuy‹n ngÜ©i cho khoá m§i, 
chúng tôi nô nÙc rû nhau n¶p ÇÖn Çi thi. Không phäi ham Ç°i sang hiŒn 
dÎch nhÜng là Ç‹ lÃy ngày phép Ç¥c biŒt vŠ Sài Gòn du hí. TrÜ©ng bi‰t 
th‰ nên chÖi ác cho xe GMC ÇÜa rÜ§c tÆn nÖi. Ai trÓn thi bÕ Çi chÖi 



 
 
 
 

 

không vŠ cùng v§i xe bÎ phåt te tua. Khi có k‰t quä, khoá tôi ÇÆu ÇÜ®c 
m¶t sÓ. Nh»ng ngÜ©i này ÇÜ®c tin xong là thu x‰p ÇÒ Çåc trä súng rÒi 
Çi khÕi Thû ñÙc ngay. Ba tháng sau, Ç‰n bên Không Quân tuy‹n quân, m†i 
ngÜ©i låi nô nÙc rû nhau n¶p ÇÖn xin Çi khám sÙc khoÈ. Kÿ này sÓ ngÜ©i 
quá Çông, trÜ©ng phäi cÃp 24 gi© phép cho Çi t¿ túc. Khoá tôi ÇÆu ÇÜ®c 
m¶t sÓ l§n, cä phi hành lÅn không phi hành, nhÜng vÅn ª låi Thû ñÙc 
h†c cho h‰t chÜÖng trình m§i sang Không Quân h†c ti‰p chuyên môn. M¶t 
sÓ dân "løc låo" cûa khoá tôi cÛng mò mÅm qua trÜ©ng Thi‰t Giáp xin 
ÇÖn gia nhÆp và ÇÜ®c nhÆn vŠ Thi‰t Giáp trÜ§c khi thi mãn khoá. 
Th©i gian thÃm thoát thoi ÇÜa, khoa thi mãn khoá Çã gÀn kŠ, m†i ngÜ©i 
Çua nhau ÇÓt Çèn (cÀy) h†c bài thâu Çêm. Nh»ng ai lo l¡ng cho tÜÖng 
lai mà không ÇÜ®c biŒt phái, Çi ngành, vŠ Không Quân hay Thi‰t Giáp 
ÇŠu cÓ sÙc h†c hành không Çi chÖi n»a. Cà phê bây gi© không còn là cà 
phê nhåc tåi quán n»a mà là cà phê gánh ÇÆm Ç¥c ÇÜ®c mang t§i tÆn 
giÜ©ng cho các siêu huynh trÜªng h†c thi. Kÿ thi mãn khoá kéo dài hÖn 
tuÀn lÍ v§i cä lš thuy‰t lÅn th¿c hành khi‰n ai nÃy ÇŠu hÓc hác. Thi 
tØng môn h†c, nhÜ vÛ khí, mìn bÄy thì phäi k‹ rõ Ç¥c tính, chi ti‰t kÏ 
thuÆt, cách xº døng tØng loåi cùng th¿c hành tháo ráp tåi ch‡ cho huÃn 
luyŒn viên chÃm Çi‹m, các môn h†c vŠ tham mÜu thì thi vi‰t lÅn vÃn 
Çáp, ÇÎa bàn bän ÇÒ thì m†i ngÜ©i ÇÜ®c thä ngoài bãi Ç‹ t¿ mình theo 
hÜ§ng Çã cho Çi tìm các c†c mÓc (tìm ra càng nhiŠu c†c ÇÜ®c càng nhiŠu 
Çi‹m). Kÿ thi chÃm dÙt v§i hai sinh hoåt l§n là hành quân cuÓi khoá và 
Çêm di hành dã tråi. 
Cu¶c hành quân cuÓi khoá v§i cä ti‹u Çoàn tham d¿ là t°ng h®p tÃt cä 
các chi‰n thuÆt chi‰n lÜ®c mà khoá Çã h†c, tØ tác chi‰n cá nhân t§i 
Çåi Ç¶i hành quân cùng m†i y‹m tr® nhÜ thi‰t giáp, pháo binh, không 
kích, tän thÜÖng . . . . (dï nhiên tÃt cä nh»ng y‹m tr® này ÇŠu là y‹m 
tr® miŒng trên hŒ thÓng truyŠn tin). NhÜ t° súng cÓi 81 ly cûa Çåi Ç¶i 
mà tôi ÇÜ®c c¡t làm t° trÜªng. CÛng bÈ cành lá gi¡t ÇÀy ngÜ©i ngøy 
trang rÒi vác súng Ç¥t xuÓng hÓ (Çã ÇÜ®c Çào s¤n tØ mÃy khoá trÜ§c) 
ngÒi chÖi Ç®i lŒnh. Khi có lŒnh b¡n y‹m tr®, tôi cho t° chÌnh súng 
theo Çúng y‰u tÓ Çòi hÕi, làm vài Ç¶ng tác tác xå Ç‹ huÃn luyŒn viên 
chÃm Çi‹m. Sau Çó thì cä t° cÙ viŒc lang thang Çi chÖi coi anh em ÇÒng 
khoá chia phe Çánh nhau b¡n l¶n Àm ÿ cÙ nhÜ là xi nê. ñánh t§i tÓi thì 
ta th¡ng mà ÇÎch cÛng ch£ng thua, m†i ngÜ©i cùng hoan hÌ lên xe trª vŠ 
trÜ©ng.  
ñêm di hành dã tråi thì ÇÖn giän hÖn, cä khoá chÌ có viŒc mang ÇÀy Çû 
trang bÎ ba lô súng Çån cuÓc b¶ m¶t vòng ba chøc cây sÓ quanh trÜ©ng. 
G†i là Çêm nhÜng vì vÃn ÇŠ an ninh, thÆt ra chúng tôi r©i tuy‰n xuÃt 
phát tØ bu°i trÜa Ç‹ có th‹ vŠ t§i trÜ©ng trÜ§c mÜ©i gi© tÓi. Dù Çã 
quen l¶i b¶ trong sáu tháng qua, Çi m¶t lèo hÖn ba chøc cây sÓ vÅn 
không phäi là chuyŒn dÍ v§i tÃt cä m†i ngÜ©i. M§i ÇÀu còn súng cÀm 
tay, di chuy‹n cách khoäng theo Ç¶i hình chi‰n ÇÃu nhÜng tØ cây sÓ thÙ 
mÜ©i trª Çi ai nÃy ÇŠu ph© phåc, súng vác vai, áo phanh ng¿c lê l‰t 
tØng bÜ§c chân âm thÀm. D†c ÇÜ©ng lai rai Çã có vài con nhån là Çà 



 
 
 
 

 

ngÒi thª dÓc. ñÜ®c m¶t ÇiŠu là Çi càng xa tr©i càng vŠ chiŠu càng mát 
nên Ç« mŒt hÖn lúc trÜa. Nh»ng cänh trí thay Ç°i trên ÇÜ©ng di hành, 
khi cánh ÇÒng khi dòng sông, khi phÓ ch® khi xa l¶ cÛng giúp cho chúng 
tôi có hÙng khªi ti‰n bÜ§c (sau này l¶i luôn bÄy ngày chÌ thÃy toàn là 
rØng lá thÃp m§i bi‰t cu¶c di hành dã tråi cuÓi khoá là m¶t cú tän b¶ 
ÇÀy thú vÎ). K‰t quä cu¶c di hành cÛng tÓt : cä khoá ÇŠu "pass" m¥c dù 
ngÜ©i ÇÀu tiên vŠ Ç‰n trÜ©ng lúc tám gi© tÓi và ngÜ©i cuÓi cùng hÖn 
mÜ©i m¶t gi© Çêm (có cán b¶ chåy xe h¶ tÓng phía sau). 
Sau kÿ thi vài ngày, cä khoá ÇÜ®c lŒnh tÆp trung tåi h¶i trÜ©ng chính 
cånh VÛ ñình TrÜ©ng Ç‹ ch†n ÇÖn vÎ.  
TrÜ§c h‰t là phÀn tuy‹n m¶ cûa các binh chûng tác chi‰n. PhÀn này Ç¥t 
trên cæn bän tình nguyŒn, ai ghi tên trÜ§c ÇÜ®c nhÆn trÜ§c không cÀn 
thÙ hång nên b†n trÈ tu°i Çi‰c không s® súng, chuyên môn húc càn Çua 
nhau lên Çæng kš. Sau phÀn tuy‹n m¶ cûa các binh chûng là phÀn g†i tên 
theo thÙ hång ÇÆu Ç‹ ch†n ÇÖn vÎ, hÀu h‰t là ª sÜ Çoàn b¶ binh hay 
ti‹u khu (các ngành nghŠ có danh sách riêng). Vì Thû ñÙc là dân bÎ 
Ç¶ng viên, Çi lính bÃt Ç¡c dï nên ai nÃy ÇŠu phÆp phÒng ch© t§i phiên 
Ç‹ lên ch†n ch° an toàn sung sÜ§ng hay gÀn nhà. Nh»ng ti‰ng xušt xoa 
ti‰c nuÓi cÙ vang lên không ng§t tØ nh»ng ngÜ©i, vì h†c tài thi phÆn 
(và y‰u "pít tông") l« ÇÆu thÃp, thÃy nh»ng ch° mình muÓn vŠ cÙ lÀn 
lÜ®t bÎ lÃy mÃt. ñ‰n ba chøc ngÜ©i cuÓi thì h‰t ch°, b¡t bu¶c phäi vŠ 
BiŒt ñ¶ng Quân (ti‰ng lóng g†i là bÎ c†p li‰m) ai nÃy m¥t chÄy dài cä 
thÜ§c. M¶t anh bån cûa tôi h†c hành thi cº sao không bi‰t låi r§t ra 
thÜ®ng sï, không ÇÜ®c ch†n ÇÖn vÎ, không có ch° Ç‹ Çi, c†p cÛng chê 
không thèm li‰m, trÜ©ng phäi liên låc vòng vòng mãi, sau SÜ ñoàn 7 m§i 
chÎu nhÆn.   
ñáng lë h†c hành thi cº xong thì phäi mãn khoá Ç‹ ra ÇÖn vÎ nhÜng vì 
tình hình Ç¶t ng¶t bi‰n Ç°i, hiŒp ÇÎnh hoà bình Ba Lê ngÜng b¡n da beo 
da c†p s¡p sºa ÇÜ®c kš k‰t, phong trào c¡m c© c¡m quåt lÃn ÇÃt dành 
dân bùng lên d» d¶i nên chúng tôi ÇÜ®c h†c tÆp gÃp rút bän hiŒp ÇÎnh 
này Ç‹ tham gia chi‰n dÎch thông tin tuyên truyŠn tåi các miŠn quê. Cä 
khoá låi tÆp trung ª sân c© Çåi Ç¶i 21 Ç‹ nghe m¶t anh bån tÓt gi†ng 
Ç†c và giäi thích tØng møc, tØng ÇiŠu cûa hiŒp ÇÎnh. ñ†c qua m¶t lÜ®t 
là coi nhÜ xong, Çã s¤n sàng Ç‹ Çi ! Vì khoá 2/72 mª ÇÀu chi‰n dÎch, 
Çã làm lÍ mãn khoá và Çeo lon chuÄn úy, không chÎu gi» k› luÆt và tuân 
lŒnh cán b¶ cûa trÜ©ng n»a, muÓn làm gì thì làm nên các khoá sau phäi 
Çi v§i con cá vàng trên c° áo. Lon này khá lå lùng v§i dân chúng løc 
tÌnh và chúng tôi Çã mÃt nhiŠu thì gi© Ç‹ giäi thích vŠ ch» alfa hÖn 
là vŠ bän hiŒp ÇÎnh Ba Lê. CÛng nh© ÇÜ®c Çeo lon chuÄn úy trong khi Çi 
công tác nên m¶t huynh trÜªng khoá 2/72 tên là NguyÍn TÃn Công tº trÆn 
trong m¶t Çêm ViŒt C¶ng lÃn ÇÃt dành dân Çã ÇÜ®c vinh thæng cÓ thi‰u 
úy m¥c dù trên th¿c t‰ thì chÜa ra trÜ©ng vì vÅn còn là quân sÓ cûa 
Thû ñÙc. 
Ngày 27/01/1973, ngày mãn khoá cûa chúng tôi, cÛng là ngày hiŒp ÇÎnh 
Ba Lê ÇÜ®c kš k‰t, chúng tôi ÇÜ®c lŒnh ba lô súng Çån hành trang lên 



 
 
 
 

 

ÇÜ©ng. VØa tÆp trung tåi VÛ ñình TrÜ©ng xong thì m¶t Çoàn GMC chª ÇÀy 
nh»ng quái nhân râu tóc xÒm xoàm áo quÀn dÎ kÿ chåy t§i. Ngó kÏ låi 
thì ra các huynh trÜªng khoá 2/72 Çi chi‰n dÎch vŠ. Sau khi tay b¡t 
m¥t mØng trao Ç°i vài câu thæm hÕi kinh nghiŒm công tác, chúng tôi 
ÇÜ®c lŒnh lên xe trong khi các "lão tiŠn bÓi" này kéo nhau trª vŠ tråi 
Ç‹ lÃy s¿ vø lŒnh và giÃy phép. ñoàn xe tr¿c chÌ miŠn Tây và lÀn lÜ®t 
tách ra tåi các vùng trách nhiŒm cûa m‡i Çåi Ç¶i. ñåi Ç¶i 21 dØng låi 
ª CÀn ThÖ, tåi Çây chúng tôi ÇÜ®c chia thành t°, m‡i t° ba ngÜ©i phø 
trách m¶t xã. T° së æn ª ngay tåi xã hay tåi phân khu và phÓi h®p v§i 
vài ngÜ©i có trách nhiŒm cûa ÇÎa phÜÖng nhÜ m¶t cänh sát viên, m¶t cán 
b¶ xây d¿ng nông thôn, nhân viên ban 4 . . . . Ç‹ lÆp toán thông tin 
tâm lš chi‰n. Hàng ngày, sau khi liên låc v§i các Ãp t° chÙc tÆp h†p 
ngÜ©i s¤n sàng rÒi, toán Çi ghe t§i Ãp Ç‹ "các ông sï quan Thû ñÙc" 
trình bày v§i ÇÒng bào vŠ hiŒp ÇÎnh Ba Lê (m¶t bän væn dài d¢ng d¥c 
ÇÀy thuÆt ng» chính trÎ l¡t léo chính các ông cÛng không hi‹u h‰t dù 
Çã ÇÜ®c h†c t§i . . . . m¶t Çêm). CÛng may là trÜ§c chúng tôi, các Çàn 
anh khoá 2/72 và 3/72 làm chuyŒn này rÒi nên ÇÒng bào Çã bi‰t rõ và 
thông cäm cho chúng tôi. Nói quÃy quá vài ÇiŠu vŠ hiŒp ÇÎnh, trä l©i 
Ãm § vài câu hÕi v§ vÄn cûa ÇÒng bào là ai nÃy xong b°n phÆn, thính 
giä trª ra ru¶ng làm ti‰p, còn diÍn giä thì Çi theo ông trÜªng Ãp vŠ 
nhà nhÆu Ç‰ công xi v§i canh chua cá vÒ.  
Tà tà Çi m¶t vòng qua h‰t các Ãp (khoäng bÓn tuÀn) là coi nhÜ xong 
công tác, xã không t° chÙc nói chuyŒn n»a (còn gì Ç‹ nói ? Và Ç‰n bây 
gi© tôi vÅn không bi‰t møc Çích cûa viŒc mÜ®n danh nghïa Çi chi‰n dÎch 
Ç‹ bÕ chúng tôi bÖ vÖ sáu tháng dÜ§i miŠn Tây là gì ? NhÜng dù sao vÅn 
còn Ç« hÖn các khoá Çàn em, Çi chi‰n dÎch . . . gác Sài Gòn, lê l‰t 
ÇÀy ÇÜ©ng nhÜ æn mày) và m¥c kŒ chúng tôi t¿ lo liŒu Ç©i sÓng. Ch‡ ª 
thì miÍn phí trong phân khu, tiŠn æn Çã Çóng trÜ§c cho quán cÖm ÇÀu 
ngõ, ngày qua ngày chúng tôi chÌ rong chÖi dông dài. ñÀu tháng lãnh 
lÜÖng có tiŠn låi d†t vŠ Sài gòn du hí vài b»a, h‰t tiŠn thì xách súng 
Çi b¡n chim ngoài ru¶ng vŠ nhÆu (Çån Çã ÇÜ®c bÕ h‰t thuÓc Ç‹ giäm 
ti‰ng n° và sÙc công phá). SÓng lây lÃt trôi sông låc ch® nhÜ vÆy gÀn 
sáu tháng, m¶t sáng ÇËp tr©i chúng tôi Ç¶t ng¶t ÇÜ®c lŒnh gÃp rút thu 
x‰p hành trang Ç®i xe t§i Çón Ç‹ trª vŠ trÜ©ng (nhiŠu ngÜ©i Çi chÖi bÎ 
l« chuy‰n, phäi t¿ túc Çón xe Çò Ç‹ vŠ).  
VŠ Ç‰n trÜ©ng, chúng tôi låi ÇÜ®c lŒnh gÃp rút thu x‰p vÆt døng trä 
súng trä ÇÒ Ç‹ chuÄn bÎ làm lÍ mãn khoá. Sáu tháng æn nhÆu làm các 
siêu huynh trÜªng qu© quång khá nhiŠu nên suÓt tuÀn, ti‹u Çoàn ngày 
nào cÛng phäi ra VÛ ñình TrÜ©ng d®t låi nghiêm nghÌ (và xÌu). ñêm truy 
ÇiŒu tåi VÛ ñình TrÜ©ng trÜ§c ngày lÍ, Çèn ÇiŒn ÇÜ®c t¡t h‰t, cä khoá 
ÇÓt ÇuÓc ÇÙng nghiêm trÜ§c Trung Nghïa ñài khói hÜÖng nghi ngút. Ánh 
lºa lung linh nhäy múa trên ch» T° QuÓc Ghi ÷n và mÃy khoá sinh Çàn em 
ÇÙng gác làm cho không khí càng thêm huyŠn äo. Khi t§i ti‰t møc m¶t 
phút m¥c niŒm, m†i ngÜ©i vØa cúi ÇÀu thì m¶t cÖn trÓt xoáy t§i th°i 



 
 
 
 

 

t¡t hÖn phân nºa sÓ ÇuÓc khi‰n ai nÃy ÇŠu rªn da gà (có ngÜ©i nói Çó 
là các huynh trÜªng vŠ "Çón" Çàn em). 
CuÓi cùng rÒi ngày tr†ng Çåi cÛng t§i. TØ sáng s§m, các sinh viên sï 
quan phø trách ti‰p tân (có tôi bon chen trong Çó vì làm job này khÕi 
bÎ ÇÙng nghiêm mÃy ti‰ng ÇÒng hÒ trong hàng quân) Çã m¥c ÇÒ Çåi lÍ 
chåy t§i chåy lui tº c°ng sÓ 1 Ç‰n VÛ ñình TrÜ©ng Ç‹ ÇÜa thân nhân các 
"chuÄn sï quan" Ç‰n d¿ lÍ vào mÃy khán Çài dã chi‰n vØa ÇÜ®c công binh 
d¿ng lên. Nh»ng sinh viên sï quan khác trong ti‹u Çoàn cÛng nô nÙc bÆn 
ÇÒ Çåi lÍ s¡p hàng theo thÙ t¿ ti‰n vào vÎ trí. M†i ngÜ©i m†i thÙ ÇŠu 
s¤n sàng và các nghi lÍ b¡t ÇÀu ÇÜ®c ti‰n hành khi ông tÜ§ng duyŒt 
xong hàng quân. Vì Çã là siêu huynh trÜªng, không còn ai cao hÖn nên 
khi Ç‰n câu "quì xuÓng các sinh viên sï quan" thì m†i ngÜ©i quì xuÓng 
g« lon cÛ, g¡n lon m§i lÅn cho nhau. Tôi vì Çang ÇÙng ngoài hàng giäi 
thích cho mÃy em gái hÆu phÜÖng m§i quen hi‹u các nghi lÍ nên Çã quì 
xuÓng nh© mÃy em thay lon dùm. ñ‰n câu "ÇÙng lên các tân sï quan (lon 
m§i nhÜng thÆt ra Çã cÛ, tân sï quan nhÜng trên giÃy t© Çã thâm niên 
chuÄn úy sáu tháng rÒi)" thì bu°i lÍ coi nhÜ xong, m†i ngÜ©i cùng vui 
vÈ g« nón k‰t ra thÄy lên tr©i. Quên mÃt là mình Çang ÇÙng dÜ§i mÃy 
gÓc phi lao trÒng ven ÇÜ©ng, tôi thÄy nón lên cao bÎ vÜ§ng trên cành, 
phäi ki‰m cây ch†t xuÓng làm mÃy em gái hÆu phÜÖng cÜ©i quá xá. 
Tan lÍ chúng tôi quay vŠ tråi thu d†n ÇÒ Çåc, nhÆn giÃy phép và s¿ vø 
lŒnh rÒi trª ra cùng thân nhân Çón xe vŠ nhà. ñây là lÀn ÇÀu tiên mà 
cÛng là lÀn cuÓi cùng tôi Çi b¶ qua c°ng sÓ 1 cûa TrÜ©ng B¶ Binh Thû 
ñÙc (trÜ§c Ç‰n gi© ÇŠu Çi GMC). BÃt giác tôi quay låi ÇÜa tay chào giã 
biŒt ngôi trÜ©ng, nÖi chÌ trong sáu tháng ng¡n ngûi, träi qua bao 
nhiêu c¿c nh†c, nhøc nh¢n, kh° äi, Çau buÒn, vui thú, tØ m¶t båch diŒn 
thÜ sinh tôi Çã ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç‹ trª thành m¶t sï quan cûa Quân L¿c 
ViŒt Nam C¶ng Hoà có Çû bän lãnh và khä næng Ç‹ ÇÜÖng ÇÀu v§i m†i sóng 
gió trên ÇÜ©ng Ç©i. K‹ cä lúc thÃt th‰ bÎ hành hå Çoå ÇÀy trong tråi 
cäi tåo, tôi cÛng Çã vÜ®t qua ÇÜ®c tÃt cä trong s¿ "KIÊN TRµ", ÇÙc 
tính mà tÜ§ng ThuÀn Çã dùng Ç‹ Ç¥t tên cho khoá 4/72 cûa chúng tôi.   
 

Adelaide tháng 7 næm 2002 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 


