
Hội Quán Phi Dũng   -   Diễn Đàn Sinh Viên Sĩ Quan Không Quân Liên Khóa   -   Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa 

Đặc San Kỷ Niệm 10 Năm HQPD 2007-2017   • KQVNCH, Tài Liệu & Giai Thoại                                             Trang   110

tràn không khí. Gió từ trên lùa xuống, khiến khói 
không vươn lên được, mà rạp mình bò sát mặt đất. Gió 
làm nhiễu loạn dặt dìu đám khói, loãng nhạt dần màu 
xanh đậm và cuối cùng chỉ còn những sợi mỏng tanh 
uốn éo tan biến trong không khí. Hy vọng của Nguyện 
cũng lụn tàn, nghĩ nếu trời im gió khói xanh có bốc 
lên cao, phi cơ cũng khó mà thấy được bởi màu xanh 
của khói tiệp với màu xanh của rừng. Anh thở dài chua 
xót…Bạn bè tôi đôn đáo từ sáng đến giờ tìm tôi nhiều 
quá. Mà tôi thì mỗi lần tỉnh dậy nghe tiếng động cơ rền 
rĩ kiếm gọi, muốn làm hiệu đáp lời, muốn hét to như 
sấm sét bảo với họ rằng tôi đang bồn chồn cuống cuồng 
chờ đợi ở đây, nhưng tôi không làm chi được. Tôi mang 
thương tích thảm thê, tôi đã kiệt cùng sức lực… 

Nguyện đâm sợ hãi những tiếng ầm ĩ rền rĩ của 
máy bay, nghe như lời nghiêm khắc mỉa mai trách mắng 
làm anh uất nghẹn. Nỗi ăn năn dằn vặt khi nghe tiếng 
động cơ trên cao vọng xuống làm anh hoang mang bực 
tức. Nguyện muốn bưng tai nhắm mắt ngủ vùi, thiếp đi 
hay chết để khỏi chịu đựng đau đớn khổ sở trên thân 
và cả trong lòng. Anh chỉ 
còn mong manh hy vọng 
ở đây bên xác chiếc L19 
may ra tới chiều bạn bè 
sẽ thấy và xuống cứu. 

Cho tới bảy giờ 
chiều, suốt ba bốn tiếng 
nằm chờ, Nguyện nghe tiếng và trông thấy đủ loại máy 
bay qua lại nhiều lần. Trực thăng, L19, U 17, C47, và 
cả HU1 của Mỹ nữa. Khi nắng chiều chỉ còn thoi thóp 
và tăm tối dần nhuộm đen khu rừng. Nguyện không 
thấy bóng một chiếc phi cơ nào nữa. Quanh anh chỉ 
có một bầu tịch mịch im vắng hãi hùng như cõi chết. 
Đêm đã xuống hoàn toàn nhưng đêm có trăng và đêm 
có sao cho Nguyện chút ánh sáng mờ đủ nhận ra cảnh 
vật, đủ cho anh nhận ra một phiến đá rộng phẳng phiu 
nằm phơi lưng dưới ánh trăng cách chỗ anh đang ngồi 
chừng 15, 20 thước, không có bóng cây che. Nguyện đã 
ngồi dậy được nhưng di chuyển thì phải bò bằng vai và 
dùng gót giày đẩy thân mình nhích tới. Suốt một đêm 
dài, anh hì hục bò, kéo theo bọc dù tới phiến đá. Chiếc 
dù trở nên nặng vô cùng. Khoảng cách không đầy hai 
chục mét đối với Nguyện thật là dài. Suốt đêm mệt lả, 
ngủ thiếp và ngất đi không biết bao nhiêu lần mà đếm. 
Khi giật mình tỉnh dậy anh lại tiếp tục bò trên đường gồ 
ghề sỏi đá, chằng chịt giây leo, lồi lõm hiểm trở để vần 
bọc dù tới nơi phiến đá lộ thiên. 

Chiếc la bàn Nguyện làm rơi xuống triền dốc, 
nằm trong đám cỏ dưới một hố nông chỉ nửa sải tay là 

với tới nhưng anh loay hoay mãi cũng không lấy được. 
Nguyện đành bỏ và tiếp tục kéo chiếc dù tới sáng, chung 
quanh phiến đá là những cỏ tranh đã cháy tro than dầy 
tung lên làm Nguyện ho sặc sụa. Đến sáng thì Nguyện 
đã ôm bọc dù nằm trên phiến đá, chân tay quần áo đen 
đúa tro than bùn đất và bộ đồ bay màu cam trở thành 
màu gì bẩn thỉu, rách tả tơi. Nguyện đã đem được gói 
dù tới phiến đá, đã mở được bọc ngoài nhưng anh xoay 
trở mãi vẫn không thể nào trải nổi. Cái dù quá rộng, 
phiến đá thì không bằng phẳng và cao… 

Ngày thứ hai, bình minh trong khu rừng còn đẫm 
sương đêm và có lời chim hót. Sáu giờ ba mươi. Nguyện 
bỏ chiếc dù, bắt đầu khởi hành ra phía bìa rừng không 
có cây cao chỉ toàn cỏ tranh vượt đầu người cùng những 
cây thấp. Bữa điểm tâm của anh là những ngụm nước 
đầy rong rêu và những con sâu nhỏ mà anh bẻ nắp bật 
lửa múc nước từ vũng đọng trên phiến đá. 

Về trưa ánh nắng càng gay gắt thiêu đốt Nguyện 
hừng hực. Chiếc áo bay bốc hơi hôi nồng, khô cứng. 
Đói và khát vô cùng. Cổ họng, môi anh khô bỏng 
nhưng Nguyện vẫn nhủi đầu dùng bàn tay khỏe mạnh 
gạt những bụi cây nhỏ đan chằng chịt trườn bò từng 
tấc…Qua vùng lau bụi, qua chỗ bằng phẳng, qua triền 
đất dốc đá núi gồ ghề sắc cạnh, tới nơi có bóng cây râm 
mát trốn chạy nắng như đổ lửa. Nguyện thấy một vũng 
bùn mà anh tưởng như gặp dòng suối mát, hổn hển bò 
tới vục mặt tham lam mút từng chút nước đen tanh tưởi 
xác côn trùng. Anh bò đi, đói khát, lại bò trở lại vũng 
nước đó mà uống đến hàng chục lần. Có lúc Nguyện 
thấy đủ loại cây ăn trái mọc hoang trong rừng như xoài, 
ổi, mít, khế…nhưng còi cọt không hoa quả. Mà giả có 
quả anh cũng bất lực ngẩng cổ nhìn thèm chớ không 
sao với tới một cành thấp, nói gì đến việc trèo lên mà 
hái? 

Một lần Nguyện đã thử đứng hẳn dậy bằng hai 
chân để bứt mấy chiếc lá khế mà ăn, nhưng anh mới 
vừa thẳng người đã lao đao ngã vật, ngất đi vì đau đớn. 
Ba bốn phút sau đó Nguyện mới tỉnh, đầu bê bết máu 
vì khi ngã va đầu vào đá nhọn. Cánh tay gãy tòn ten bị 
động lại đau nhức điếng người. Nguyện hoàn toàn cô 
đơn lạc lõng. Lúc này Nguyện ước ao có được bất cứ 
một ai bên cạnh giúp mình. Anh cùng quẫn muốn điên 
loạn. Anh đã cùng đường bi thảm. Mấy lần Nguyện bật 
tiếng la như người quẫn trí: 

- Có ai nghe tôi không? Tiếp cứu! Tiếp cứu!... 
Chỉ có tiếng vang của anh trả lời, âm thanh lồng 

lộng trong miền hoang vu như chế nhạo mình. 
Mười giờ sáng Nguyện thấy một trực thăng H 34 

bay ngang sát đầu, ngay trên ngọn cây khế dại. Anh tràn 


