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Benawa, 

đơn vị đầu đời của chàng HQ Lưu Đầy
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Có thể nói không ngoa rằng, trong các tân sĩ 
quan thuộc khóa 6/69, ngót nghét trên dưới 200 người, 
chỉ có 1 người duy nhất về tân đáo tại Benawa.  
 
 Sau khi tốt nghiệp khóa 6/69 trường Bộ Binh 
Thủ Đức (BB/TĐ), nhóm chúng tôi được xe GMC tới 
chở thẳng về BTL/HQ rồi … tan hàng… cố gắng. Sau 
mấy ngày nghỉ phép, tất cả bọn chúng tôi phải tập 
trung tại Câu Lạc Bộ nổi, để sửa sọan chương trình 
chọn đơn vị. 
 
 Buổi sáng hôm ấy, với đầy ắp nắng hồng, tất cả 
các sĩ quan tự mang lon lấy, vì làm gì có lễ ra trường, 
làm gì có lễ gắn lon sau khi tốt nghiệp. Không có lễ 
mãn khóa và dĩ nhiên không có tiết mục: 
 
“Hỡi các SVSQ quỳ xuống, rồi sau khi gắn lon thì: 
“Hỡi các tân Sĩ Quan đứng lên. 
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 Dễ hiểu, đám chúng tôi chỉ  là một đám “con 
hoang”, mà trước khi tình nguyện gia nhập quân chủng 
Hải Quân, chúng tôi cũng thi, cũng cử, cũng rớt lên, rớt 
xuống. Cuối cùng, lũ chúng tôi bị (được) tống vào 
trường Võ Khoa Trừ Bị Thủ Đức, với văn bằng tốt 
nghiệp: Trung Đội Trưởng Bộ Binh. Họ là những sĩ 
quan Hải Quân Lưu Đày. Thôi thì cũng xong.  
 
 Khỏang 10 giờ sáng, các tân sĩ quan đều tập 
trung tại boong tầu của Câu Lạc Bộ nổi, đối diện xeo 
xéo với Bộ Tư Lệnh Hải Quân Saigon (BTL/HQ/SG). 
Mọi người nhốn nháo tụ tập không hàng không lối. 
Bỗng một tiếng còi xé lên, thông báo mọi người sắp 
hàng để sẵn sàng chọn đơn vị tân đáo. Thứ tự, từ 
trước đến sau, xếp hàng 1. Thủ khoa đậu cao đứng 
trước, á khoa, hoặc những người đậu cao kế tiếp đứng 
sau và cứ tiếp tục như thế. Người nào đậu cao thì 
được quyền chọn đơn vị trước, đậu thấp chọn sau.  
 
 Đơn vị muốn chọn gồm nhiều ban, nhiều ngành, 
nhiều nơi và nhiều vùng. Suốt từ vùng I, vùng II, vùng 
III, vùng IV và nhiều nhất có lẽ là vùng 4 Sông Ngòi, 
các Căn Cứ hoặc các Tiền Doanh Yểm Trợ. Tuyệt 
nhiên không thấy đơn vị Hạm Đội. 
 
 Đơn vị ”thơm” nhất thì rất giới hạn. Bộ Tư Lệnh 
Hải Quân (BTL/HQ) chỉ tuyển 1 tân sĩ quan thực tập 
trên Hàng Không Mẫu Hạm (HKMH), thuộc Hạm Đội số 
7. Tuyển 1 tân sĩ quan gửi đi thực tập ở Vịnh Thái Lan 
và tuyển 1 tân sĩ quan gửi đi huấn luyện tại Benawa. 
Thêm 25 người nữa, được tuyển chọn đi huấn luyện 
Truyền Tin tại Trung Tâm Huấn Luyện Truyền Tin, Thị 
Xã Vũng Tàu. 
 
 Đâu phải dễ. Cho dù là Hạm Đội 7 nằm trong 
lãnh hải VNCH, cho dù chỉ ra thực tập thôi, cũng phải 
thuộc giòng giõi COCC (Con Ông Cháu Cha) hay phải 
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giỏi Anh Văn vô cùng. Đi thực tập trên HKMH của Đệ 
Thất Hạm Đội, cũng thuộc dạng “dân du học” chứ đâu 
phải thứ vừa. Nhìn những điều kiện để chọn đơn vị, tôi 
thở dài ngao ngán, vì trong những “mâm cỗ” đó, chắc 
chắn không có tôi.  
 
 Tôi lặng lẽ tìm chỗ, và đứng vào vị trí gần chót 
của hàng quân, chỉ cách thằng “Vĩ Khoa” vài tên. Tôi 
tần ngần tính tóan trong đầu: Chọn đài kiểm báo 201 
ư? Chưa chắc tới phiên mình, thể nào cũng có thằng 
sẽ “chộp” lấy “Đài kiểm báo 201” tại Đề Di, thuộc vùng 
II. Hay chọn Giang đòan 26 Xung Phong, căn cứ đóng 
tại Long Xuyên? Hoặc  chọn Giang Đòan 74 Thủy Bộ? 
Chọn những đơn vị này, nghe ra cũng oai lắm chứ. 
“Lính Thủy Đánh Bộ” hao hao như đơn vị Thủy Quân 
Lục Chiến. Tuổi trẻ hăng máu. Lưỡng lự tính chọn, 
nhưng không thích lên bàn thờ ngồi một mình. Tôi 
chán nản, thôi thì theo chân cụ Nguyễn Du: 
 
  Bắt phong trần, phải phong trần, 
    Cho thanh cao mới được phần thanh cao. 
 
Thôi thì cứ để cho số phần: “mặc cho con tạo xoay vần 
đến đâu”. 
 
 Trên boong tàu của “Câu Lạc Bộ nổi” buổi sáng 
hôm đó, lố nhố những nhân viên của BTL/HQ đứng ra 
hướng dẫn cách chọn đơn vị và trên dưới 200 tân SQ 
thuộc khóa 6/69 TĐ, ngòai ra, còn một tốp dăm 7 
người Hoa Kỳ, trong đó gồm 3 vị sĩ quan người Mỹ, 
mặc quân phục Kaki vàng. Họ đứng ra Interview những 
tân sĩ quan để tuyển chọn.  
 
 Mang danh là sinh viên năm thứ Nhất trường 
Luật, có sinh ngữ chính là Anh Văn, nhưng  trên thực 
tế, khi nói tiếng Anh, chính tôi, tôi không biết tôi nói gì, 
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huống hồ mấy ông Mỹ cố vấn, họ phỏng vấn, khảo 
hạch khả năng Anh ngữ thì chỉ có mà …điếc. 
 
 Tôi biết thân phận mình. Tôi biết chỗ đứng của 
mình và tôi cũng đã biết đơn vị của tôi ở đâu rồi. Trong 
số trên dưới 200 thằng cùng khóa, tôi đứng hạng gần 
sát với thằng “Vĩ Khoa”, thì làm sao có chỗ tốt cho 
được. Không lẽ trên 190 thằng xếp hạng cao hơn tôi 
đều dốt Anh Văn cả hay sao? Mật thì ít, ruồi lại quá 
nhiều. Tôi tự lượng sức mình, nên rã khỏi hàng quân, 
không đứng trong hàng dự tranh nữa. Ra khỏi hàng, 
đứng lang thang ở ngòai, chờ những đơn vị nào không 
còn ai chọn nữa, thì mình lên lãnh về và rồi lấy giấy Sự 
Vụ Lệnh đi tân đáo. Số phận đã an bài. Ai cũng có số 
cả. Giầy dép còn có số nữa là người. 
 
 Cũng  chẳng phải có một mình tôi tự tan hàng. 
Thằng “Vĩ Khoa” và vài thằng “á vĩ khoa”,  hoặc những 
thằng đứng hạng thứ ba, thứ tư, thứ năm, đếm từ dưới 
đếm lên, cũng từ từ, tự động bỏ hàng, chờ hết giờ và 
chờ những thằng giỏi hơn, họ chọn những chỗ tốt. Còn 
lại, tới phiên mình hốt rác.  
 
 Tôi ra đứng phía cạnh tàu, đậu trên sông 
Saigon. Phía bên kia là Thủ Thiêm. Móc túi, rút một 
điếu thuốc lá Salem. Bật hộp quẹt Zippo. “Tắc tắc”. 
Ngọn lửa phừng lên, lung linh trong gió nhè nhè của 
buổi sáng mùa hè. Kê điếu thuốc vào ngọn lửa. Hít vào 
phổi một hơi dài. Thả khói. Nhìn trời trong xanh với 
những đám mây trắng lững lờ trôi và thấy đời mình … 
đen như mõm chó. Mấy cụm lục bình xanh mướt với 
những chùm hoa tim tím, trôi theo giòng thủy triều, 
cuốn nhanh theo giòng nuớc chảy mạnh. Hít lấy ngụm 
khói cuối cùng, tôi búng mầu thuốc lá xuống giòng 
sông. Tình cờ, mẩu thuốc không rơi xuống nước, mà 
rơi trúng đám lục bình dầy đặc. Điếu thuốc không tắt, 
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vẫn còn bốc khói. Đời tôi lờ lững trôi theo đám lục 
bình. 
 
 Sau mấy hơi thuốc lá, thấy khoan khoái hẳn cả 
người. Quay lại đám đông đang chọn đơn vị. Còn khá 
đông. Tôi lan man tiến về phía mấy viên sĩ quan Hoa 
Kỳ, tò mò xem họ làm việc như thế nào, phỏng vấn ra 
sao. Viên Thiếu Úy Mỹ hỏi một sĩ quan VN: 
 
 - Hi! How are you? 
 
 Anh chàng Chuẩn Úy Việt Nam, mặc dù đậu 
cao, nhưng có lẽ học tiếng Pháp là sinh ngữ chính, nên 
nghe loáng thoáng, miệng cười xòa trả lời cuộc phỏng 
vấn. 
 
 - Ô Kê!  Ô kê! Sir. 
 
 Quả thật, với trình độ Anh ngữ của tôi hồi đó, 
nói thẳng ra, khi đọc hoặc viết Tiếng Anh thì còn “Ba Xí 
Ba Tú” đựơc, nhập nhằng đánh lận con đen được, cứ 
dịch lươn lướt và hiểu sơ sơ, rồi đâu cũng vào đó, chứ 
còn nghe tiếng Mỹ do người Mỹ họ nói, hoặc nói tiếng 
Mỹ, cho người Mỹ họ nghe thì thật sự: “Tôi nói, tôi 
hiểu. Mỹ nói, Mỹ nghe”. Bù trớt.  
 
 Từ nãy đến giờ, đứng ngòai hàng quân, tôi để ý 
đến một thằng bạn nổi tiếng là giỏi tiếng Anh, thế mà 
khi viên cố vấn Mỹ chỉ phỏng vấn thôi, chứ chưa “quay” 
tiếng Anh, hắn ta cũng phải ấp a ấp úng, lúng túng vất 
vả. Thế thì hỏi làm sao tới phiên mình được. “Tan 
hàng, cố gắng” là việc mình nên làm. 
 
 Ở phía trái, gần bảng liệt kê các đơn vị muốn 
chọn là một nhóm người khác ồn ào như cái chợ nhỏ, 
họ bàn bàn tán tán, họ phân tích từng đơn vị họ đã 
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chọn. Vài thằng ôm nhau khóc. Khóc vì buồn. Khóc vì 
mừng, khóc là vì ngày chia tay bắt đầu từ đây. 
 
 - Ê Truật! Mày đi đơn vị nào? Tôi hỏi thằng bạn 
cùng khóa đứng gần đó. 
 - Tao về Vũng Tàu. Học truyền tin. Truật trả lời. 
 - Mày may quá. Mừng cho mày. Nhà mày ở 
ngay Vũng Tàu mà. Tôi nói. 
 - Ừa! Cảm ơn mày. 
 - Ông anh ruột của mày làm cha chánh xứ nhà 
thờ Vũng Tàu. Mày về đó, làm phó xứ giúp cho ổng. 
Hai anh em mày làm trùm họ đạo Vũng Tàu. Tôi chọc 
hắn. 
 - Ừa số tao hên. Còn mày về đâu hả Ma Bùn? 
Thằng Truật hỏi tôi. 
 - Tao chưa có đơn vị. Như mày biết, tao đậu 
gần chót. Những thằng nào học giỏi chọn trước. Đơn vị 
nào không có thằng chọn, mới tới phiên tao.  
 - Ừa! Thôi mày ở lại chọn đơn vị, tao phải ra 
bàn giấy phía bên kia, lấy Sự Vụ Lệnh, rồi lấy giấy 
phép, chờ ngày tân đáo đơn vị. Thôi gặp lại mày sau. 
 
 Bắt tay rời tôi, hắn vội vã tiến về phía bàn thơ 
ký. 
 
 Tôi thẫn thờ quay trở lại hướng 3 người cố vấn 
Mỹ. Hàng quân bây giờ vợi hẳn. Số sĩ quan còn lại, 
tụm năm tụm ba để bàn tán về đơn vị mới. Chợt một 
viên sĩ quan Mỹ róng lên: 
 - Nách! 
 Tôi quay về hướng phát ra tiếng “Nách”, thấy vị 
sĩ quan Mỹ thứ hai kế bên, cũng rống lên tiếng “nách”, 
“nách” (next, next)  và giơ ngón tay trỏ quắc quắc, ra 
hiệu cho chúng tôi tiến lên thi tuyển tiếp. 
 
 Đám đông đứng tản mát từng nhóm một, chẳng 
ai còn ngó ngàng đến mấy ông Mỹ. Thấy chẳng còn ai, 
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tôi tần ngần tiến đến vị sĩ quan Hoa Kỳ. Chỉ còn cách 
khỏang chừng 3 thước trước mặt ông, tôi đứng 
nghiêm, dơ tay chào kiểu nhà binh: 
 - Good morning sir. 
Viên sĩ quan Hoa Kỳ chào lại: 
 - Good morning sir. 
 Thật hú vía. Từ nãy đến giờ, tôi để ý thấy mấy 
ông Mỹ hỏi vấn đáp thí sinh, chắc chắn, mình sẽ không 
hiểu. Thấy vậy tôi bèn đổi “chiến thuật”. Thôi, thay vì 
để ông Mỹ hỏi, tôi hỏi ngược lại viên sĩ quan người Mỹ. 
Rồi ông ta trả lời ra sao thì kệ ổng. Mình cứ đặt câu 
hỏi, để hắn trả lời. 
 - Good morning sir! How are you today Sir! Tôi 
bập bẹ câu tiếng  Anh rất phổ thông mà tôi thường đọc 
trong cuốn sách học Anh Văn “English For Today” của 
Giáo Sư Lê Bá Kông. Today hay tomorrow, kệ nó. 
Khỏe hay không khỏe. Kệ nó. Tôi hỏi hắn tiếp: 
 - Do you have marry? (Ông đã lập gia đình 
chưa). Tôi phun ra câu tiếng Mỹ ăn đong. Lập hay 
không lập gia đình là chuyện của nó. Không phải 
chuyện của mình. Không hiểu hắn ta trả lời có, hay 
không có gia đình, tôi sắp xếp câu hỏi kế tiếp trong đầu 
và lắp bắp hỏi hắn. 
 - How many “dot tơ” (daughter), and how many 
“gâu” (girl), you have? Tôi bồi thêm câu tiếng  Anh kế 
tiếp với giọng đầy nước mắm nhĩ Phú Quốc. 
 Không biết ông ta còn độc thân, hay đã có con. 
Chuyện đó không phải là chuyện của tôi. Tôi cố ý hỏi 
ông ta có bao nhiêu đứa con, con trai, con gái. Tôi lại 
liên miên nghĩ đến những câu hỏi kế tiếp. Hai bên 
“đàm thọai” với nhau được một lúc. Chợt hắn ta hỏi 
ngược lại tôi. Không hiểu hắn ta hỏi câu gì, hay nói cái 
gì, hoặc ra lệnh tôi phải làm gì. Chẳng quan tâm, tôi 
liền trả lời: 
 - Yes, yes. Sir. Hì hì (cười ruồi). Hai mắt nhìn 
nhau mà lòng chẳng hiểu nhau, như 2 con thú hoang. 
Mắt nâu liền hỏi mắt xanh: 
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 - Where do you live in “United Stech” of USA 
(Bên Mỹ ông ở đâu?) 
 Ở đâu thì mặc xác hắn. Hắn có nói ra, thì mình 
cũng chẳng biết ở mô hay ở tê. Cùng lắm là nghe vài 
địa danh nổi tiếng như Cao Bồi Texas, hay tòa trọc trời 
New York, San Francisco là cùng.  
 
 Tên mũi lõ bị thằng mũi tẹt “quay” như dế. Gần 
hết chữ, gần hết câu hỏi trong đầu, tôi bắt đầu lúng 
túng  thì hắn bật môi ra với giọng nói nặng mùi 
Humburger và Hotdog: 
 - Very good. Very good … You are “Ó sùm” 
(awesome) và đằng sau lòng thòng những chữ gì gì 
đó, tôi không hiểu. Nhưng rất lịch sự tôi đáp lại: 
 - I no. I no (know). Thank you very much sir. 
Good Bye sir. 
 Hắn lấy tên, tuổi và số quân của tôi rồi ghi vào 
cuốn sổ. 
 
 Thôi thì thiếu khả năng, nhưng có thiện chí. Chỉ 
sau Đệ Thất Hạm Đội và Vịnh Thái Lan, tôi đậu hạng 
thứ 3, và đơn vị tân đáo của tôi là Benawa. Cái tên “ma 
bùn” của tôi được “đánh bóng”  kể từ dạo đó. 
 
 Thực tình, đơn vị Vịnh Thái Lan tôi không biết 
nó nằm ở đâu, chỉ mơ màng, vịnh Thái Lan, chắc là 
căn cứ của nước Thailand, cũng gần gần nước Viêt 
Nam của mình. Thôi thì đi du học Thái Lan cũng là dân 
tay tổ quá rồi. Còn Đệ Thất Hạm Đội, tôi cũng từng 
được nghe là của Hải Quân Hoa Kỳ, nằm ở phía biển 
Đông có hàng không mẫu hạm, chứa cả ngàn quân 
nhân Mỹ. Người ta gọi đó là thành phố nổi. Tới phục 
vụ, hoặc thực tập ở đơn vị đó, thì vô cùng hách xì 
xằng. Còn Benawa. Chắc cũng gần Okinawa, hay 
Yamaha, đây là những thành phố lớn của Nhật Bản. Ai 
cũng biết Hiroshima là nơi 2 quả bom nguyên tử rơi 
ngay ót o, khíến quân đội Nhật thua thảm hại. Benawa, 
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chắc gần gần đâu đó. Tôi lờ mờ liên tưởng đến một 
chuyến đi tân đáo đơn vị đầy kỳ thú và hồi hộp. Hồi 
hộp là vì đi qua nước Nhật, mà tiếng Nhật không biết 
một chữ. Chắc là bên thành phố Benawa có căn cứ 
của Mỹ, họ gửi mình qua đó để huấn luyện môn học gì 
gì đó. Nào ai biết. Sau vài ba ngày nghỉ phép, trở về 
BTL/HQ, tôi nhận Sự Vụ Lệnh lên đường tân đáo.  
 
 Ngày tân đáo đơn vị. Tôi sách chiếc “Sac Ma 
Ranh” trong đựng lỉnh kỉnh đồ dùng cá nhân, vài bộ 
quần áo sơ vin, mấy bộ đồ lính và bộ đồ tiểu lễ. Ông 
anh cả, chở tôi ra phi truờng Tân Sơn Nhất (TSN). Tôi 
loay hoay và ngỡ ngàng trong rừng người. Hầu hết 
đều là quân nhân Hoa Kỳ. Tên nào tên nấy to như hộ 
pháp. Súng đạn ba lô, đầy ắp trên lưng. Phi trường 
TSN sáng nay thật đông người. Lần đầu tiên tôi được 
vào khu quân sự phi trường. Đòan quân nhân Hoa Kỳ 
lần lượt chui vào lòng của những chiếc trực thăng 2 
chong chóng khổng lồ. Tôi loay hoay đưa Sự Vụ Lệnh 
vừa bằng tiếng Anh, vừa bằng tiếng Việt. Ông anh ruột 
chở tôi thẳng tới phòng sóat vé của phi trường. Sau khi 
bắt tay chào ông anh của tôi: 
 
 - Thôi anh về đi. Cảm ơn anh. Em đi. 
 
 Ông anh tôi bùi ngùi đưa tiễn: 
 - Chúc chú lên đường đi Nhật Bổn được bằng 
an. Nhớ gửi thư về cho gia đình biết tin nghen.  
 
 Trước cửa phòng sóat vé quá đông người. Có 
tới vài trăm quân nhân, đa số là Hoa Kỳ. Thỉnh thỏang 
cũng thấy 1 vài quân nhân VN. Để ý, tôi thấy có 3, 4 
chiếc  trực thăng Chinook đang nổ máy, tất cả quân 
nhân lần lượt chui vào lòng những chiếc máy bay. 
Không biết tôi phải làm gì, đi đâu, đi chiếc máy bay 
nào? 
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 Trong tờ Sự Vụ Lệnh cầm trên tay. Tôi chỉ biết 
đơn vị của tôi là căn cứ Benawa. 
 Sớ rớ đưa tờ Sự Vụ Lệnh của tôi đến 1 quân 
nhân Hoa Kỳ đứng gần bên cạnh, tôi hỏi: 
 - Sir! Sir! Execuse me sir. Benawa, Benawa? 
Hắn cầm lấy tờ Sự Vụ Lệnh của tôi, lướt mắt qua vừa 
chỉ về hướng phòng kiểm sóat vé vừa nói: 
 - You go over there, they will help you. 
 Qua tiếng phành phạch của 4 chiếc trực thăng, 
tôi nghe phong phanh lời hướng dẫn của tên lính Mỹ, 
tiến vào phòng “Information”, trao Sự Vụ Lệnh của tôi: 
 - Good morning sir. Please help. Benawa, 
Benawa. 
 Viên quân nhân, có lẽ là kiểm sóat viên, liếc trên 
Sự Vụ Lệnh của tôi xong, vừa nói, vừa chỉ vào chiếc 
máy bay cuối cùng: 
 -  Flight Number 225. Over there, Fourth one. 
(Chuyến bay 225, chiếc thứ tư đằng kia) 
 - Thank you sir. Thank you very much sir. 
 - Never mind. 
 
 Tôi lệ khệ vác Sac-ma-rin theo chân mấy chàng 
lính Mỹ và chui tọt vào lòng máy bay. Tất cả đều là 
quân nhân Hoa Kỳ. Chỉ có duy nhất 1 mình tôi là người 
VN, Với bộ đồ Hải Quân màu tím. Chiếc mũ Caspi màu 
đen viền vàng, và mang lon chuẩn Úy VN/CH Omega 
cũng màu vàng tươi. Tôi chẳng giống ai. 
 
 Trong lòng chiếc máy bay khổng lồ, gồm 4 dãy. 
2 dãy ghế đối lưng nhau ở giữa và 2 hàng ghế kê sát 2 
bên trái phải của chiếc máy bay. Tôi ngồi lọt hủm trong 
hàng ghế giữa. Hai bên là những người lính Hoa Kỳ. 
Máy bay rung lên, chợt tên lính ngồi cạnh, nói vào tai 
tôi câu gì gì đó, tôi chẳng hiểu. Tôi gật đầu “Ô kê! Ô 
kê”. Rồi … ngồi yên. 
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 Có lẽ thấy vẻ ngờ ngệch, hắn lại kê mỏ vào tai 
tôi. 
 - Backô Backò. Seat belt. 
 Thấy tôi vẫn ngồi yên, sau đó hắn lấy sợi giây 
để sẵn trong máy bay. À thì ra đó là sơi giây thắt an 
tòan, mọi người phải khóa chặt trước khi máy bay cất 
cánh. Qua tiếng động cơ ồn ào. Tôi giơ ngón tay “cái” 
của tôi về phía hắn: 
 - Thank you! Thank you! Sir. 
 
  Chiếc máy bay giật mình tung lên. Nhìn qua cửa 
sổ trong lòng trực thăng, tôi thấy phi trường từ từ tụt 
xuống. Chiếc máy bay bật lên, mang theo hàng trăm 
quân nhân. Lần đầu tiên tôi đi máy bay, tôi nhắm mắt 
âm thầm đọc kinh cầu nguyện. 
 
 Bay khỏang hơn 1 tiếng đồng hồ. Chợt tiếng 
thông báo của viên Pilot Không Quân re ré trong loa 
gắn trong lòng tàu phi cơ. Chiếc trực thăng từ từ đáp 
xuống. Cửa hậu của chiếc máy bay hạ xuống. Chiếc 
bửng mở ra, vài chục quân nhân HK rời khỏi phi cơ. 
Đóng bửng. Máy bay lại cất cánh. Cứ thế. Bốc lên, đáp 
xuống có tới ba bốn lần như vậy. Mỗi lần như thế, số 
lượng quân nhân dần dần rời khỏi phi cơ. Cuối cùng 
chỉ còn vỏn vẹn 7 người, trong đó có tôi. 
 
 Tới trạm cuối cùng, tiếng loa lại vang lên. Tất cả 
các quân nhân sửa sọan hành trang. Chiếc trực thăng 
vừa hạ xuống. Bửng đổ bộ mở ra. Mọi người đều sách 
hành lý rời khỏi lòng tàu. Chỉ còn mình tôi. Viên lính 
không quân la lớn, át cả tiếng máy bay: 
 - Sir! Get out here. 
 Hắn bảo tôi rời khỏi tàu. Thấy vậy, tôi đưa Sự 
Vụ Lệnh của tôi đưa cho hắn, những mong hắn chỉ cho 
tôi làm sao tới được Benawa. Tôi gào lên trong tiếng 
gió của máy quạt chong chóng: 
 - Sir! Benawa! Benawa. 
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 - Hắn gióng lên: 
 - Yes! This is Benawa. 
 
 Tôi sách “sac- ma-ranh” ra khỏi lòng tàu. Tôi là 
người cuối cùng rời khỏi máy bay. Vừa ra khỏi tàu, một 
nhóm quân nhân Mỹ khác lại ùa lên và di chuyển hàng 
hóa xuống. Có lẽ đó là những đồ tiếp liệu. Xong, chiếc 
Chinook bốc lên, biến vào không gian, để lại mình tôi 
đứng bơ vơ trên sân thượng của một con tàu khổng lồ 
với bao niềm ngơ ngác, ngỡ ngàng và âu lo.  
 
 Không như bức tranh hiện ra trong trí tưởng 
tượng, Benawa là 1 thành phố gần thủ đô Tokyo hay 
thành phố lớn Yamaha của Nhật Bản. Thành phố 
Benawa trong trí của tôi, bây giờ hiện ra ngay dưới 
chân tôi. Đó là căn cứ nổi của Hải Quân Hoa Kỳ, dùng 
làm nơi huấn luyện cơ khí, nằm ngay ở ngã ba giòng 
sông An Long theo thủy trình Hồng Ngự - Campuchia. 
Con sông quá lớn, thuộc giòng Cửu Long, đầy cát phù 
sa, khiến màu nước ngầu màu vàng đo đỏ. Lần đầu 
tiên tôi đi “du học”, lần đầu tiên tôi đi máy bay, lần đầu 
tiên tôi đi tân đáo đơn vị và cũng là lần đầu tiên tôi 
sống chung và làm việc chung với người Hoa Kỳ. Con 
tàu mang tên Benawa. 
 
 Bây giờ đã gần trưa. Sau khi viên hạ Sĩ Quan 
an ninh của tàu giẫn tôi vào phòng. Hắn bảo tôi ngồi 
đợi và sẽ có vị sĩ quan tới hướng dẩn. 
 
 Từ trong phòng đợi, qua cửa kiếng nhìn ra sân 
tàu, rất đông quân nhân Mỹ làm việc. Kẻ khuân người 
vác những thùng, những kệ hàng từ trên máy bay 
Chinook vừa mới đổ xuống. Họ tấp nấp làm việc. Tôi 
rời khỏi phòng đợi, ra sân đi quanh tàu quan sát. Con 
tàu quá lớn nằm giữa giòng sông có nước chảy xiết. 
Chung quanh con tàu có rất nhiều “xà lan” đậu xung 
quanh. Đây là chiếc tàu tương tự như 1 chiếc hàng 
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không mẫu hạm mà chiếc Benawa là tàu “mẹ”, và cả 
chục chiếc tàu “con” nằm chung quanh. Những chiếc 
“xà lan” là những nơi chứa dầu để tiếp liệu, cung cấp 
dầu mỡ cho các giang đòan Tuần Thám hành quân 
trong vùng. Ngòai ra còn có Ponton chuyên sửa chữa 
tàu bè, những Ponton thực phẩm. Con tàu quá lớn. 
Những quân nhân Hoa Kỳ làm việc hùng hục giữa trời 
nắng chang chang. Tôi đang quan sát, chợt viên thiếu 
úy Mỹ tiến gần. Sau khi giới thiệu qua loa, viên Thiếu 
Úy dẫn tôi vào gặp đơn vị trưởng. 
 
 Đai Úy Roger (không nhớ tên họ), là chỉ Huy 
Trưởng chiếc tàu Benawa. Người tầm thước, ông to 
con như một thân hình hộ pháp. Nước da hung đỏ, làm 
tôi liên tưởng đến những phim cao-bồi đánh nhau với 
Mọi da đỏ, thường thấy chiếu trên các đài truyền hình 
Mỹ. Phòng làm việc của ông rất rộng, xung quanh 
tường là những tấm bản đồ treo la liệt. Tôi, vóc giáng 
nhỏ thó, gầy còm vì suy dinh dưỡng kinh niên. Gặp tôi, 
ông mừng còn hơn mẹ về chợ. Số là, trên tàu này, 
hiện có 14 thủy thủ người Việt, họ từ khắp các đơn vị 
gửi đến đây để thực tập trong chương trình OJT (On 
the job Training). Họ không có người chỉ huy. Không ai 
biết nói tiếng Anh. Tôi là sĩ quan trưởng tóan.  
 
 Sau khi trình diện đơn vị trưởng, theo chân viên 
Thiếu Úy có lẽ là sĩ quan nội vụ của chiếc Benawa, 
viên Thiếu Úy dẫn tôi đi nhận phòng ngủ và phòng làm 
việc. 
 
 Căn phòng ngủ khá khá rộng, gồm 2 giường 
đôi, tức gồm 4 giường cả thảy. Tôi chọn giường trên, 
vì nghĩ rằng mình nhỏ con, thì nằm giường trên cho 
tiện, còn người Mỹ, họ to con nặng nề, nhường cho họ 
nằm giường duới. Mặc dầu vậy, chỉ có mỗi một mình 
tôi ở, các sĩ quan Mỹ, họ ở mỗi người một phòng riêng. 
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 Công việc của tôi là sĩ quan trưởng tóan gồm 14 
anh em thủy thủ tập sự. Trong thời kỳ Việt Nam Hóa 
chiến tranh, quân đội Hoa Kỳ chuẩn bị bàn giao vũ khí, 
quân trang quân dụng cho quân đội VN/CH. Do đó, có 
chương trình huấn luyện các khối, các ngành. Huấn 
luyện về phòng tai, bảo trì vũ khí, sơn sửa tàu bè, y tá. 
QL/VNCH sẽ trách nhiệm những con tàu lớn nhỏ do 
HQ/HK bàn giao, do đó các quân nhân HQ/VN phải 
học cách xử dụng, sửa chữa tàu bè, tiếp liệu …v…v… 
trước khi Hoa Kỳ chuyển giao. 
 
 

 
 
                                Con tàu YRBM 20 
 
 
 Được biết, vùng 4 sông ngòi còn có 3 đơn vị 
tương tự, đó là YRBM 20 nằm tại sông Châu Đốc, xeo 
xéo tòa tỉnh trưởng Châu Đốc. Chiếc YRBM 21 nằm ở 
thủy trình sông Bắc Sắc và chiếc YRBM 16 tại Bình 
Thủy. “YRBM” hay còn gọi là “Yard Repair Berthing 
and Messing”  mà lính Mỹ gọi là “khách sạn Hilton trên 
giòng sông Mekong” đó là 1 lọai tàu “thủy xưởng”  
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không trang bị máy chạy. Mỗi lần di chuyển, phải dùng 
tàu kéo hay tàu đẩy. Hải Quân Hoa Kỳ dùng lọai tàu 
này làm trạm sửa chữa lưu động, hoặc tiếp tế nhiên 
liệu cho các đơn vị tác chiến như các giang đòan Thủy 
Bộ, Ngăn Chặn, Xung Phong, Tuần Thám …v…v… Vì 
là chiếc tàu đậu yên một chỗ và không trang bị vũ khí, 
do đó những chiếc thủy xưởng lưu động này dễ là mục 
tiêu cho những người nhái đặc công Việt Cộng. Chúng 
có thể ẩn nấp trong những lùm lục bình, nằm thả trôi 
theo giòng nuớc và lần mò gài mìn, thả thủy lôi vào 
thân tàu phá họai, do đó các lính canh, phải dùng súng 
M.16 để bắn vào các đám lục bình nghi ngờ, hoặc 
dùng lựu đạn hơi MK.3 để chống người nhái và ban 
đêm lính Mỹ phải dùng PBR để tuần tra. 
 
 Khác với những YRBM này, chiếc Benawa còn 
trang bị thêm 1 Clinic dành cho thương bệnh binh nghỉ 
dưỡng. Do đó 1 số Hạ Sĩ Quan HQ /VN được gửi đến 
đây để huấn luyện trở thành y tá. 
 
 Trong suốt thời gian huấn luyện căn bản quân 
sự tại Quang Trung, hay những bài học về chiến thuật, 
những bài học về cận chiến, tại trường Võ Khoa Thủ 
Đức, những môn học vũ khí cộng đồng, vũ khí cá nhân 
hoặc những bài học về tham mưu, quản trị nhân viên  
v…v… với tôi, đó là những môn học hòan tòan có tính 
cách lý thuyết. Trên thực tế, công việc của tôi tại căn 
cứ Benawa rất đơn giản. Buổi sáng tập họp điểm danh 
xem có chàng thủy thủ nào đó, khi đi bờ rồi “lặn”  luôn 
hay không và nhất là phải giải quyết những tranh chấp 
giữa quân nhân Mỹ và Việt. Nhưng những trường hợp 
này thì hơi hiếm, vì các thủy thủy được gởi tới đây 
thực tập huấn luyện, đa số là lính mới tò te, họ là 
những tân binh từ BTL/HQ gửi tới. Tùy theo nghề 
nghiệp, chương trình huấn luyện kéo dài chỉ dăm ba 
tuần hoặc đôi ba tháng, sau đó họ lại trở về BTL/HQ rồi 
từ đó tăng phái tới các đơn vị khác tùy theo nhu cầu. 
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Do đó, đa số các quân nhân gử tới đay tương đối hiền 
lành, không “gấu” như lính Giang Đon tác chiến.  
 
 

 
 
                                Cảnh con tàu Benawa 
 
 Về phương diện quản trị, Benawa chỉ đài thọ về 
nơi ăn, chốn ngủ và huấn luyện, Benawa không chịu 
trách nhiệm về lương bổng cũng như không chịu trách 
nhiệm về y tế cho các quân nhân VNCH.  
 
 Tôi là sĩ quan Việt Nam duy nhất  ở trên chiếc 
Benawa này. Theo tiêu chuẩn của 1 Sĩ Quan, tôi có 1 
viên Hạ Sĩ Quan người Mỹ, gốc Phi Luật Tân phục vụ. 
Mỗi ngày anh chàng vào phòng tôi lau dọn và thay 
khăn trải giường, hoặc đem quần áo dơ của tôi đi giặt 
ủi sạch sẽ, gấp treo lên ngăn nắp. Mặc dầu có phòng 
riêng, và có nhân viên phục vụ riêng, nhưng tôi không 
phải là quân nhân cơ hữu của tàu. Do đó, tôi không có 
trách nhiệm trực gác, hay lên ca hoặc xuống ca, cũng 
không có bổn phận trực hành quân như những đơn vị 
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tàu bè khác. Hay nói rõ hơn, tôi không liên hệ gì đến 
việc điều hành của con tàu. Tôi cũng không có đơn vị 
trưởng trực tiếp. Đại Úy Roger, cũng chỉ là viên cố vấn, 
ông chẳng hề đoái hòai gì đến tôi. Chỉ khi nào cần, thì 
tôi mới nhờ đến ông. Đặc biệt, bất cứ khi nào tôi nhờ 
đến, ông không bao giờ thắc mắc hay từ chối. Thỉnh 
thỏang, tôi gặp ông và xin phép về Saigon nghỉ phép 
thăm gia đình, ông chấp thuận và cấp giấy giới thiệu 
ngay, (thay vì Sự Vụ Lệnh), chờ khi có máy bay trực 
thăng tiếp tế là đi phép. Nói về tiếp tế, có khi một ngày 
có vài ba chuyến tiếp tế, đa số bằng trực thăng.  
 
 Sống lâu năm, lên lão làng. Riết thành quen, 
quen riết tôi … lờn mặt, rồi từ lờn mặt, tôi “qua mặt” 
ông cố vấn Mỹ. Tôi biết từng phi trình của những chiếc 
trực thăng, đến từ Bình Thủy, đến từ phi trường Trà 
Nóc hay đến từ phi trường TSN. Sau này mỗi lần “dù” 
đi phép, tôi chẳng cần xin “giấy giới thiệu” của viên cố 
vấn nữa. Có lần, buổi sáng tôi ở Benawa (An Long, 
Hồng Ngự), buổi trưa về Saigon thăm em gái hậu 
phương và đến chiếu tối, lại trở về Benawa. Các phi 
công trực thăng cũng vậy. Từ trên tàu Benawa, cứ chui 
vào lòng phi cơ, là họ chở thẳng về TSN, Trà Nóc hay 
Bình Thủy, tùy theo phi trình. Ngược lại, từ Saigon 
muốn trở ra Benawa, tôi ra thẳng phòng Information 
trong phi trường TSN, hỏi về thời khóa biểu của các 
chuyến bay, là cứ việc chui vào lòng phi cơ. Chẳng cần 
sóat vé, (vì làm gì có vé), chẳng cần Sự Vụ Lệnh và 
cũng chẳng đòi hỏi tiền bạc. Đơn giản là vì, những anh 
chàng phi công này, họ chỉ là những viên tài xế Taxi.  
 
 Công việc riết rồi cũng quen. Sáng dậy “Go to 
the head” (thường thì cầu tiêu, nhà tắm, họ thiết kế 
ngay phía trên phía đầu của mũi tàu, do đó khi đi tiêu, 
đi tiểu hay đi tắm, người ta hay nói “go to the head”  
thay vì tiếng “restroom”). Sau khi dùng nước thật nóng, 
tắm rửa sạch sẽ cho tỉnh ngủ, về phòng thay quần áo 
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làm việc, bước vô phòng ăn sĩ quan ăn sáng. Ở đây có 
một ê-kip đầu bếp, đa số là quân nhân Mỹ gốc Phi Luật 
Tân, họ nấu nướng phục vụ. Khỏang  8 giờ sáng, ra 
Ponton phía sau tàu, điểm danh nhân viên, xem có tên 
nào “lặn”? Sau khi dặn dò nhân viên phải làm những 
công việc phải làm, họ túa vào những Department khác 
nhau. Tóan vá tàu, sửa tàu bằng Fiber glass, họ qua 
Ponton sửa tàu PBR làm việc chung với lính Mỹ. Tóan 
y tá thì vô phòng Medical & Clinic, toán bảo trì vũ khí 
thì đi về phía Ponton vũ khí …v…v… Sau khi phân 
chia công tác xong, tôi ghé qua câu lạc bộ Sĩ Quan 
nhâm nhi café, hoặc lang thang khu siêu thị trong PX, 
ngắm nhìn và xuýt xoa những chiếc máy ảnh, những 
đồng hồ lộng lẫy “Made in Japan” nằm khêu gợi trong 
các tủ kính óng ánh kim cương.  
 
 Trên tàu chỉ có 3 bữa ăn chính, là có nhân viên 
phục vụ. Buổi sáng, trưa và chiều. Còn lại, nếu đói 
bụng, thì tự mình lấy khay, tự múc đồ ăn mà không có 
nhân viên phục dịch. 
 
 Phòng ăn dành cho sĩ quan gồm 2 phòng, 1 
phòng ăn chính và 1 phòng ăn phụ. Khỏang 10 phút 
trước giờ ăn, tất cả các sĩ quan đều có mặt tại phòng 
ăn chính. Đúng 12 giờ, vị Chỉ Huy Trưởng tiến vào. 
Mọi người đồng lọat đứng lên. Đợi CHT ngồi vào ghế 
xong, thì tới mọi người. CHT ngồi đầu bàn. Mặt bàn 
khăn trắng, trắng phau. Phía trước mặt CHT là 1 cái 
chuông mạ vàng có hình mỏ neo. Khi cần, ông chỉ lắc 
cái chuông là có người tới phục vụ. Bên phải, bên trái 
ghế của CHT là chỗ ngồi của những sĩ quan đệ tam, 
đệ tứ …v…v… cứ thứ tự theo cấp bậc. Tôi là sĩ quan 
nhỏ nhất. Nhỏ nhất theo cả hai nghĩa, nhỏ con và nhỏ 
lon. Tôi ngồi ghế cuối cùng. 
 
 Trên bàn, không biết người Mỹ họ ăn, họ uống 
cái gì mà dao, muỗng, nĩa quá chừng chừng, ly và đĩa 
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cũng đầy cả mặt bàn. Bốn đầu bếp, người Phi Luật 
Tân xếp hàng thứ tự, mỗi người một khay thức ăn 
khác nhau. Tuần tự họ tiến về phía tay trái của viên 
CHT, để ông tùy tiện lấy thức ăn. Xong, người đầu bếp 
thứ nhất lại đem tới viên sĩ quan đệ Nhị, đệ Tam, thì 
người đều bếp thứ 2, thứ 3, thứ 4 tiếp tục chuyển 
vòng. Lần đầu tiên tôi ăn cơm trên chiến hạm Mỹ. Tôi 
vô cùng lúng túng. 
 
 Công việc rất êm thắm, thuận buồm suôi gió. 
Chỉ thỉnh thỏang phải giải quyết một vài vụ trộm cắp do 
mấy quân nhân VN mới gửi tới tân đáo. Tôi tập họp, 
khuyên các anh em tránh sự trộm cắp mang tai, mang 
tiếng.  
 
 Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Chắc có lẽ 
tôi giao du với tòan là giới trí thức, nên mỗi ngày tôi 
một sáng ra. Tôi biết thêm được một số danh từ 
chuyên môn về y khoa, qua những lần tóan lính Mỹ đi 
làm công tác “dân sự vụ”, khám bệnh phát thuốc cho 
dân làng. Tôi biết được “ói, mửa, đi cầu, chóng mặt, 
ngay cả bầu bì, thai nghén, kinh nguyệt”  …v…v… tôi 
cũng học qua.Tôi đã nghiễm nhiên trở thành một 
Thông Dịch Viên “đắc dĩ” hay “bất đắc dĩ”. Tôi cũng biết 
được thêm một số ngữ vựng vốn quá nghèo nơi tôi. 
Mỗi lần “bí”, tôi “lôi cổ” Lê Bá Kông ra mà “tra”. Mỗi lần 
tôi không hiểu, không biết, tôi bèn “kéo” Lê Bá Khanh 
ra mà “vấn” qua 2 cuốn tự điển bỏ túi Việt  Anh và  Anh 
Việt mà trước khi lên đường “đi du học”, tôi đã tới nhà 
sách Khai Trí Saigon mua về làm vật thủ thân. Sau 
nhiều tháng trời “làm bạn” với Kông và Khanh, tiếng 
Anh, tiếng em cũng vì đó mà vươn lên. Mặc dầu vậy, 
mỗi lần nói chuyện với các cố vấn Mỹ vẫn còn … mỏi 
cả tay. Ngòai ra, đúng là dân “khoa bảng”, tôi còn có 
thêm cuốn tự điển Nhật - Việt làm vật hành trang, 
nhưng chưa có dịp sử dụng tới. 
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 Thấm thóat tôi ở trên chiếc Benawa này tròm 
trèm 9 tháng. Chín tháng trời, vì là đứa con hoang, đứa 
con vô thừa nhận, đứa con Lưu Đày, nên chẳng ai đóai 
hòai tới. Hơn 9 tháng trời, tôi chưa hề trông thấy 1 
đồng bạc của lính VNCH màu xanh hay màu đỏ như 
thế nào. Dường như BTL/HQ không biết tôi ở đâu, 
không biết tôi ở đơn vị nào, vì nếu biết, thì họ đã đem 
tiền lương phát cho tôi hàng tháng. Họ cũng chẳng hề 
chỉ thị, hay thông báo cho tôi, đến đây hay đến kia để 
mà lãnh lương. Nhưng trời sanh, trời dưỡng. Cũng 
may, sống lâu lên lão làng. Tôi quen mấy quân nhân 
Mỹ, những người không hút thuốc lá, tôi nhờ họ vô PX 
trên tàu, mua giùm mấy cây thuốc, rồi đem ra bán lại 
cho lính giang đòan, dùng làm tiền độ nhật. PX thì 
muôn trùng hàng hóa: TV, đồng hồ, máy ảnh, tòan là 
những món hàng “nóng” mà người VN nào cũng mơ 
ước. Tôi mua cả chục chiếc đồng hồ Seiko 5, Longin, 
Citizen để làm quà tặng cho bố mẹ và anh chị em tôi. 
Những chiếc máy ảnh Canon, với đầy đủ phụ tùng và 
ống kính. Những giàn  Casette Radio Stereo hiệu Iowa, 
Made In Japan, tôi cũng sắm trong phòng ngủ, để 
thưởng thức nhạc VN trong những lúc đêm về. Tôi dần 
dần biết xài tiền MPC (Military Payment Certificate) hay 
còn gọi là Dollar đỏ, để giao dịch mua bán. 
 
 Một hôm, vào phòng làm việc của Chỉ Huy 
Trưởng, tôi phân trần với Đại Úy Mr. Roger:  
 
 - Thưa Đại Úy, tôi phục vụ tại con tàu này cho 
đến nay cũng gần 9 tháng mà BTL/HQ không phát 
luơng cho tôi.  
 - Oh! Really? Viên CHT kinh ngạc. 
 - Yes sir! I’m so hungry Sir! 
 - I understand. Now what? 
 - I’d like to have transportation to VN Navy 
Headquarter in Saigon, to solve this  propblem. 
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 - I don’t blame you. When would you? (Tôi thông 
cảm. Khi nào anh muốn đi) 
 - Any time. Sir 
 - For how long? 
 -  5 days sir. 
 - Go ahead. Tomorrow at 10am we have flight. 
You may have it. 
 - Yes Sir! Thank you Sir! Aye Aye Sir!  
 
                                          oOo 
 
 Sau vài ngày về thăm nhà ở Ngã Tư Bảy Hiền, 
hôm sau, tôi tới BTL/HQ Saigon. Vừa lãnh lương xong, 
định vòng lên Bonard để rửa mắt, chợt  có tiếng gọi 
quắt lại. 
 - Ê! Ma Bùn. 
Tôi thắng xe Honda. Hai thằng đều vòng xe lại. Gặp 
tôi, thằng “khốn nạn” nó chửi phủ đầu. 
 - Ê! ĐM mày Ma Bùn. Sao khỏe không mày? 
 
 Thằng Đinh Quang Truật, cái thằng ngủ lúc nào 
cũng ở truồng, tồng ngồng như nhộng. Biệt danh “Cậu 
Chó”. Nó là dân Hố Nai, Gia Kiệm chính gốc, nhưng nó 
tá túc nhà của anh chị nó, cách nhà tôi không xa. Tôi ở 
ngã Tư Bảy Hiền, nó ở khu Ông Tạ, gần nhà thờ Chí 
Hòa. Tôi với nó vào Quang Trung cùng ngày và về Thủ 
Đức cùng đại đội. Nó 443, tôi 444. Hai thằng bắt tay 
nhau thiếu điều muốn gẫy cả xương tay. 
 - Mày về BTL làm gì? Thằng “Cậu Chó” hỏi tôi. 
 - ĐM tao đi lính gần 9 tháng nay, kể từ ngày ra 
trường Thủ Đức, tao không có được 1 đồng lương. 
Hôm nay tao về lãnh lương. Còn mày? 
 - Tao về BTL để làm thủ tục đi Mỹ. Nó nói giọng 
tự tin. 
 - Mày đi Mỹ? Tôi ngờ vực. 
 - Ừ! Tao vừa mới thi đậu vấn đáp Anh Văn, sửa 
sọan về học thêm Anh Ngữ. Nếu đậu, tao sẽ đi OCS. 
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 - OCS là cái quái gì vậy? Thú thực với mày. 
Gần 9 tháng trời ở trên tàu Mỹ. Tao hòan tòan biệt lập 
với thế giới bên ngòai, nên tao chẳng hiểu OC Ếch hay 
OC Nhái là cái con khỉ khô gì. Đó là chương trình gì 
vậy? 
 
  Sau màn nói chuyện qua loa, tôi và thằng Truật 
“Cậu Chó”, kéo nhau vào quán Càphê gần đó. Nó giải 
thích cho tôi về chương trình OCS. 
 
 - Tao nghe nói, mày đi học Truyền Tin ở Vũng 
Tàu mà. Tôi hỏi Truật. 
 - Đúng rồi. Sau đó tao về đơn vị bờ. Nay 
BTL/HQ thông báo tuyển nguời đi Mỹ du học. 
 - Điều kiện ra sao mày? Tôi hỏi. 
 - Trước hết, mày phải có thư giới thiệu của Đơn 
Vị Trưởng, sau đó mày phải tới đường Nguyễn Văn 
Tráng để dự thi vấn đáp. Nếu đậu phần vấn đáp, họ sẽ 
cho mày về trường Boat School để học Anh Ngữ. Nếu 
đậu Anh ngữ thì mày sẽ được vào trường SQ/HQ Hoa 
Kỳ OCS. 
 
                                          oOo 
 
 Sau khi nghe lời thằng Truật giải thích về 
chương trình OCS, cộng thêm trong túi có một đống 
tiền vừa mới lãnh, lòng tôi reo mừng như mở hội. Về 
tới nhà, hớn hở khoe với mẹ tôi: 
 
 - Mẹ! ra đây con nói cho mẹ nghe cái này. 
 
 Mẹ tôi hơi ngạc nhiên, như thấy có điều gì bất 
thường. Ngồi bên cạnh giường, mẹ tôi giọng run run: 
 - Chuyện gì vậy hả con? 
Tôi dúi vào tay mẹ tôi trọn 8 tháng lương của tôi, cộng 
thêm vài trăm đồng Dollars đỏ: 
 - Mẹ! Con biếu mẹ. 
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Qua mái tóc hoa râm, bà mẹ tôi già hẳn đi vì lo cho tôi, 
trong lúc chiến sự dồn dập leo thang ở khắp nơi. Nhìn 
một cọc tiền trên tay, mẹ tôi thốt lên: 
 -Giêsu, Maria, tiền ở đâu mà nhiều thế hở con? 
 Tôi trấn an bà: . 
 - Mẹ cầm lấy mà xài. Con làm việc trên tàu Mỹ. 
Tiền lương của con để dành. Con biếu mẹ. Ngày mai 
con phải trở về đơn vị.  
 Nước mắt mẹ tôi tràn ra. 
 
                                          oOo 
 
 - Thưa Đ/Úy, tôi muốn trình bày với Đ/Úy 1 
chuyện. 
 - Sure! What would you like, Uncle Sam? 
 
 Không chỉ một mình Đ/Úy Roger, mà gần như 
tất cả những nhân viên trên chiếc Benawa này, những 
người biết tôi đều gọi tôi là Uncle Sam, chẳng một ai 
biết đến tên cúng cơm của tôi, hoặc những thằng bạn 
“mất dạy” của tôi, thường gọi tôi là thằng “Ma Bùn”. Tôi 
trịnh trọng trình bày với Đ/Úy CHT: 
 - As you know, I have terrible English. 
 - You are so right. And what? 
 - I’d like to learn more English. Tôi đáp. 
 - Of course. That is the way you should do. 
 - In Saigon they have an English course. I want 
to take it. I need your help. 
 - Sure. No problem whatsoever.  
 
                                          oOo 
 
 Buổi chiều chầm chậm rơi xuống. Bình thường, 
tôi hay vào Câu Lạc Bộ Sĩ Quan, đó là 1 Ponton cặp 
sát bên tả hạm của con tàu Benawa. Với những đồng 
Dollars đỏ, tôi uống vài lon bia “Ham”, kéo vài điếu 
thuốc “Sao Anh Làm Em Mệt” (Salem), ngồi tán gẫu 
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cùng mấy em bán Bar, mà chiều chiều, mấy chiếc 
LCM-6 cũa lính Mỹ lái tàu ra tận Hồng Ngự, An Long 
rước mấy em vào căn cứ Benawa để phục vụ cho lính 
Mỹ. Chiều nay, hồn bỗng rưng rưng. Một mình ra đứng 
trước mũi tàu. Chiếc neo ghì sợi giây xích căng thẳng 
của con tàu Benawa, tựa hồ như muốn đứt, vì sức 
chảy của nước sông. Đám lục bình từ thượng nguồn 
đổ xuống, trôi ngang qua con tàu, gần như lấp hẳn cả 
khúc sông. Vân vê tờ “thư giới thiệu” của Đại Úy Roger 
trong tay, tôi đọc từng giòng, phân tích từng câu văn. 
Tôi thả hồn về chân trời tây le lói ánh sáng buổi chiều. 
Móc túi, rút một điếu thuốc lá Salem. Bật hộp quẹt 
Zippo. “Tắc tắc”. Hít lấy ngụm khói cuối cùng, tôi búng 
mầu thuốc lá xuống giòng sông. Tình cờ, mẩu thuốc 
không rơi xuống nước, mà rơi trúng đám lục bình dầy 
cộm. Điếu thuốc không tắt, vẫn còn bốc khói. Đời tôi 
như một mẩu thuốc lá cháy dở, trôi bềnh bồng theo 
sóng hoa lục bình.  
 
 Ngày mai tôi về Saigon, lập thủ tục đi OCS. Cái 
tên “ma bùn” của tôi càng ngày, càng thêm “thâm 
niên”. 
        
                              Ma Bùn 
 

 
 
                               Con tàu Benawa 
 


