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(Những đoản khúc mùa Đông. Thân kính gởi về 
“Thần Phong Nguyễn Ngọc-Khoa”, Trung-Tá Lê Bá-
Định, Đại-Tá Nguyễn Văn-Bá. Đại Tá Hoàng Thanh 
Nhã cùng những người mà tên tuổi đã đi vào huyền-
thoại trong quân-sử. Thân thương gởi đến các bạn khóa 
63A/SVSQKQ). 

Chiều nay, một buổi chiều Đông buốt giá. Cơn 
bão tuyết cuối mùa kéo về phủ kín cả bầu trời phố núi. 
Ngồi bên lò sưởi nhìn ngọn lửa hồng bập bùng nhẩy 
múa, như những bước luân vũ dìu tôi về một vùng dĩ 
vãng xa xăm nào đó…Rồi những hình ảnh nhạt nhòa 
của ngày xưa, cứ ẩn hiện trong đầu tôi như những bông 
hoa tuyết đang quay cuồng theo từng cơn gió giật bên 
ngoài. Hình ảnh hào-hùng của những người bạn đồng-
minh, đồng ngũ chợt đến, chợt đi qua đời tôi như bóng 
mây, nhưng tất cả đều để lại trong tôi những kỷ-niệm 
với những dấu vết sâu đậm không bao giờ phai nhạt. 
Mà kỷ-niệm thì bao giờ cũng bắt đầu từ một khoảng 
thời-gian và trong một khoảng không-gian nào đó của 
con người, và trong cuộc đời của chúng ta, trải qua suốt 
một thời chinh chiến, đã có biết bao nhiêu là dấu vết 
được ghi khắc trong lòng, biết chọn một dấu vết nào 
để dàn trải tâm-tình…Thôi thì...cứ chọn cái thủa ban 
đầu của lần nhập cuộc, để góp thêm một điệp-khúc bi 
hùng cho “bản trường thiên anh hùng ca” bất hủ trong 
quân sử…

Khóa 63A! Thế hệ “mầu tím hoa sim” 
Sinh ra và lớn lên trong thời ly loạn, thế-hệ của 

chúng tôi đã được hun đúc bằng những luồng hào-khí 
ngút trời của tiền nhân để lại trên những trang chiến 

sử, và những hình ảnh bi hùng lãng-mạn của các chinh 
nhân, chinh phụ qua áng văn chương thơ nhạc tuyệt 
vời của dân-tộc…Để đến ngày mà cả thành phố SàiGòn 
đều rúng động bởi tiếng nổ long trời lở đất, tiếp theo là 
những tiếng rơi vỡ loảng soảng của những tấm kiếng 
bể nát, khi chiếc phản lực cơ F102 của đồng minh vượt 
bức tường âm thanh ở cao độ thấp, và tất cả mọi người 
đều ngẩng cổ trố mắt nhìn những chiếc F86 thuộc phi-
đội Lôi-Hổ của Không-Lực „Trung Hoa Quốc Gia“ vẽ 
một bông hoa lan đẹp tuyệt vời trên nền trời xanh thẳm 
trong ngày đại-hội Không-Quân của Quân-Lực VNCH 
thủa nào… Thì tất cả những gì được ấp ủ trong lòng từ 
lâu, đã sủi bọt và bùng lên như nồi nước sôi bật tung 
nắp, dẫn chúng tôi đến gặp nhau ở Lăng Cha Cả trước 
cổng Phi-Long của phi-trường Tân Sơn Nhất, để được 
khảo sát và tuyển chọn đưa ra Nha-Trang...

Nha-Trang! Tháng Giêng năm 1963 đó. Cái mốc 
của nơi chốn và thời gian đã in dấu chân hồ hải của 
những người trai thuộc thế-hệ “mầu tím hoa sim” từ các 
nẻo đường đất nước tụ về. Kẻ trước người sau, quỳ gối 
dưới ánh nến lung-linh trong gian vũ-đình-trường cao 
rộng, giơ tay thốt lên một lời thề cho “Tổ-Quốc, Danh-
Dự và Trách- Nhiệm”, và sau đó đã khoác lên mình bộ 
áo của những người được mang danh là Người Lính 
Không Quân của quân lực VNCH... Rồi chia tay nhau 
bung tỏa ra khắp bốn phương trời, mỗi người gánh trên 
vai một định-mệnh riêng biệt của đời mình, cùng với 
định-mệnh khắc-nghiệt chung của dân-tộc. Khóa 63A 
có những người trai dạt dào tình-cảm, những người 
lính đầy tính nhân bản biết mỉm cười ngạo mạn ngoài 
chiến trường, và biết xót xa cho kiếp hồng nhan bạc 
phận nơi hậu tuyến. Những tên tuổi như Bùi Đại Gi-
ang, Nguyễn Hoàng Dự, Nguyễn Long Đăng, Phạm văn 
Thặng, Bùi Ngọc Bình, Sử Ngọc Cả, Lê Vàng, Nguyễn 
Thành Tri, Nguyễn Phúc Hưng, Nghiêm Ngọc Ẩn, Tạ 
Thượng Tứ, Ngô Đức Cửu, Vũ văn Cần, Nguyễn Quý 
An, Nguyễn Quốc Đạt, Trần văn Nghiêm, Phan Hiền 
Tính, Trần Thanh Liêm, Huỳnh Hải Hổ, Lê Văn Bút, 
Huỳnh Văn Bông, Ng. Văn Thân, Khổng Hữu Trí, Trần 
Phi, Nguyễn Ngọc Bình, Hà văn Đàng, Trần (Nguyễn) 
Phước Hội, Nguyễn Hữu Sung, Nguyễn Văn Ve-Chai, 
Ngô Văn Kim, Lý Bửng…và còn biết bao nhiêu người 
nữa đã làm cho chiếc áo lính trở thành biểu tượng của 
sự hy-sinh, một nếp sống hào hùng và lãng mạn…

…Các anh, những người trai thế-hệ, bước vào 
cuộc lữ khi dòng sử mới vừa được mở ra…Ầm ầm như 
ngọn trường giang loạn sóng, cùng với cơn mưa gào gió 
thét kinh hoàng... và dòng cuồng lưu cuồn cuộn chảy, 
xô giạt mọi vật theo lớp mây ngàn bạt đỉnh, chẻ đôi 

Nhớ Cả Khung Trời 

Mây Trắng Bay!
Trần Ngọc Nguyên Vũ


