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ngạ quỷ đang nhẩy múa trong chốn địa ngục của trần 
gian... Thì ra những người KQ chúng tôi dù quen hay lạ 
cũng vẫn cùng chung một cách nhìn...Tầm nhìn từ trên 
cao độ...và cùng chung một cảm xúc cho quê hương, xứ 
sở. Một lần khác anh viết một bài văn tả cảnh các phi 
công nghênh cản của PĐ phản lực F5E hào hùng trong 
bộ đồ bay cùng bộ „Gsuit“ trông chẳng khác nào như 
những hiệp sĩ thời Trung Cổ, sẵn sàng cất cánh bay lên 
để truy lùng và săn đuổi những phi cơ Mig21 để bảo vệ 
các quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, mặc dù biết rằng 
các anh sẽ phải nhẩy dù ở giữa biển Đông vì không đủ 
nhiên liệu để bay trở về ĐàNẵng sau khi đã quần thảo 
với phi cơ địch...Và nhiệm vụ của Hùng là bay cover 
ngoài biển để sẵn sàng vớt các „Hiệp Sĩ Không Gian“ 
giữa lòng biển cả mênh mông...Trong bài viết, Hùng đã 
khéo léo nhắc đến hai câu thơ bất hủ trong Sử Ký của 
Tư Mã Thiên, phần Liệt Truyện viết về Kinh Kha:

„Phong tiêu tiêu hề Dịch Thủy hàn“ 
„Tráng sĩ nhất khứ hề bất phục hoàn.“ 

Hai câu thơ trong truyện „Thích Khách“ của Tư 
Mã Thiên đã trở thành biểu tượng hào khí của tráng 
sĩ, và tình tri âm tri kỷ trong thơ văn...Để sau này, trải 
qua hàng ngàn năm, khi nhắc đến hai chữ „Kinh Kha“ 
là người ta muốn nói đến cái phong độ hào hùng của 
những người trai vì đại cuộc quên thân mình, lạnh lùng 
quay lưng vượt qua dòng sông định mệnh, để lại những 
mong nhớ tiếc thương.

Trong cuộc sống, Hùng rất coi trọng tình nghĩa 
bạn bè, bằng hữu. Có lần anh tỏ ý trong một bức thư 
ngỏ trên trang Web „Canhthep“ là muốn tổ chức một 
đêm thơ nhạc để họp mặt các bạn văn thơ từ khắp bốn 
phương trời tụ về. Anh sẽ đứng ở cửa ra vào tiếp đón, 
để bắt tay và nghe mọi người tự giới thiệu: Tôi là Hung-
phan. Tôi là ÝNga từ Gia Nã Đại qua. Tôi là khongquan2 
từ Chicago tới. Tôi là Kingbee Phạm Công Khanh từ Úc 
về. Chúng tôi là Garu, Đoàn Phương Hải, NgôMinh-

Hằng, Trần Mạnh Khôi từ miền Bắc Cali xuống. Tôi là 
Vongatuong từ Đức sang. Đây là ĐàoVũAnhHùng, Du 
Tử Lê. Còn đây là Hùng Chùa, Phượng Ly từ Texas lên. 
Đây là NguyễnMạnhTrinh, PhạmTínAnNinh, wing-
manF5, Voy, KhaLăngĐa. Chúng tôi là Hieunguyen11, 
Hoangyen, Chiềutím, Nguyênphuong, Philan, Longhai, 
dnchau, Firebird, Phitrang. Còn chúng tôi là Thuy-
duong, Hoanghac, ttmd, maytim, kqCantho, TrầnHòa, 
SVSQKQ. Hung536, Nhân hạtni, Philong51. Tôi là 
TháiDương PhạmHữuLộc.Tôi là BắcĐẩu ĐinhĐứcBản. 
Đây là Kiwitetua, CùHanh, Cowboy72A, ctnguyen72A, 
Phucat72, Hung45qs, thiênly, TAM73F, Mackhach. Còn 
đây là các niên trưởng Phượnghoàng Rosa, PhiHổ Tím, 
ThầnTiễn01, Phihổ01, Vinhtruong, Phượng Hoàng 
Kim cương, Đàm Thượng Vũ, và đây là Vĩnh Hiếu về 
từ vùng trời lửa đạn. Đây là GaycanhND, Saomai....
Và còn biết bao nhiêu người nữa từ những khung trời 
xa cách, về đây để nhận diện nhau trong buổi hội ngộ 
tương phùng...Ngày đó tôi còn đang lang thang ngoài 
quan ngoại chưa biết đến khi nào mới về lại trung thổ, 
sợ không kịp về nên gởi cho anh mấy câu thơ:

 „Ngày họp mặt kịp về không nhỉ 
 Hề chi buổi tao ngộ muộn màng 
Hề chi kiếp chim trời bạt gió  
Ngàn năm tình tri kỷ mênh mang.“ 

Anh gởi lại cho tôi và ngỏ ý rất mong gặp tôi để 
cùng nhau cạn một hồ trường. Để say: 

„Say như tráng sĩ say hào khí  
Tưới rượu không gian gột chiến bào 
Trượng phu cất tiếng cười vang dội  
Bầu trời rung chuyển cả trăng sao.“ 

Nhưng rồi buổi họp mặt đã không bao giờ đến...Âu 
cũng là cái duyên tri ngộ của anh với tôi chưa tụ.

Mấy năm sau này, tôi vì bận việc phải đi xa nên cũng 
ít vào các trang Webs. Một hôm nhận được email của 
Khongquan2 hỏi tôi là trong những bài viết gần đây, 
tôi hay nhắc đến Phan Đình Hùng, không hiểu là tôi 
có biết Hùng đã từ giã gia đình, anh em, bè bạn để đi 
về vùng trời miên viễn lâu rồi hay không. Đọc được tin 
này tôi lặng người, và thấy lòng hụt hẫng...Thì ra trong 
suốt mấy năm nay tôi đã không hay biết là mình vừa 
mất đi một tri kỷ... Hoài bão có một đêm gặp mặt của 
anh ngày nào, chẳng khác gì như một đốm lửa bùng lên 
theo cơn gió trước khi nó tàn rụi. Vậy mà tôi đã vô tình 
không cảm được mối chân tình của tri âm...Bây giờ anh 
đi, cuốn theo ngọn âm phong thổi tê buốt lòng người, 
cho quán biên thùy hằng đêm đứng ngẩn ngơ ngóng 
đợi...


