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đó, ông bị thương ở mắt, được vinh thăng Trung tá, ân 
thưởng Bảo Quốc Huân Chương Đệ Tứ Đẳng, và huân 
chương Silver Star của Hoa Kỳ, do đích thân Đại tướng 
Tư lệnh Không Lực Thái Bình Dương (PACAF) trao 
gắn.

Sau khi Đại tá Lưu Kim Cương, Tư lệnh KĐ33CT 
kiêm Chỉ huy trưởng Yếu Khu TSN, hy sinh trong cuộc 
tấn công đợt 2, Trung tá Phùng Văn Chiêu lên nắm chức 
Chỉ huy trưởng Yếu Khu, cho tới năm 1970, khi các Sư 
Đoàn KQ được thành lập, NT trở về Biên Hòa giữ chức 
Không đoàn trưởng Không Đoàn Yểm Cứ Biên Hòa, 
SĐ3KQ, cho tới ngày 30 tháng 4 năm 1975.

Sau năm 1975, thời gian đầu NT Phùng Văn 
Chiêu định cư tại Pháp, tới khoảng năm 1999-2000 
mới sang sống tại Hoa Kỳ. Chính tại quê hương thứ 
hai này, NT Phùng Văn Chiêu, một con người khả ái 
và đầy máu văn nghệ, đã trở thành một trong những 
khuôn mặt nổi bật, và được yêu mến nhất, trong nội bộ 
cựu quân nhân KQ nói riêng, tập thể người Việt tỵ nạn 
nói chung.

NT Phùng Văn Chiêu qua đời tại California ngày 
5 tháng 3 năm 2017, hưởng thọ 89 tuổi.

((Tài liệu KQ Nguyễn Hữu Thiện, Australia)

BẢO QUỐC TRẤN KHÔNG

Ta theo tiếng gọi hồn sông núi 
Nặng nợ thân trai kiếp tang bồng 
Tung cánh xuyên mây mong bảo quốc 
Vẫy vùng cỡi gíó trấn không trung

Cánh chim hồ hải vương mây trắng 
Lồng lộng không gian kiếp sống hùng 
Tay lái vẫy vùng trong giông tố 
Cánh bằng thề nguyện giữ non sông

Bao năm bè bạn trời phiêu bạt 
Gọi người theo gió có về không 
Về đây để giữ lời hò hẹn 
Uống lại cùng nhau chén rượu nồng

Mang đời trải rộng cùng sông núi 
Nam nhi chí lớn mộng tang bồng 
Hẹn nhau rót chén vui tao ngộ 
Hỏi người năm cũ có về không

Viễn xứ tha hương sầu cố quốc 
Đối ẩm tương đồng mộng rất sâu 
Hôm nay nhớ uống cho say nhé 
Thế sự mang theo vạn nỗi sầu

Gặp nhau lần nữa đầu đã bạc 
Bạn bè đang hò hẹn gặp nhau 
Rủ nhau về lại khung trời cũ 
Người còn người mất phiêu lạc đâu

Điểm danh ngày xưa ta vẫn gọi 
Mặt giờ không nhớ nhớ tên nhau 
Về đây rót cho nhau ly rượu 
Uống cạn cho đi những nỗi sầu

Phi công không lực ngày xưa ấy 
Một thời oanh liệt nay còn đâu 
Chỉ còn giữ lại trong kỷ niệm 
Một chút thương yêu một chút sầu
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Hoa tiêu già

Giờ đây như hổ nhớ rừng
Như chim nhớ bạn đã ngừng cánh bay
Ngày qua, rồi lại qua ngày
Trời xanh, gió thổi mây bay ven đồi
Giấc mơ vụt thoáng qua rồi
Soi gương, tóc bạc, nụ cười bỗng cay

Phi Long Xanh PDA
Nhớ Thảo Nâu và thân tặng tất cả các phi công KQ.
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