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nhẩy dù, khâu sống vết thương trên trán. Trong cơn mê 
mơ hồ thảng thốt, tôi nghe có tiếng cười đùa trao đổi 
giữa Th/Tá Huỳnh Hải-Hổ/PĐ235, người đang đè hai 
chân tôi, và vị Bác-Sĩ trẻ về vết thương chỉ cách con mắt 
chưa đầy hai đốt ngón tay của tôi. 

Rồi những ngày chinh chiến qua đi…Đã có biết 
bao nhiêu người bạn lạnh lùng quay lưng vượt “dòng 
sông định mệnh”, để lại cho đời những luyến tiếc nhớ 
thương, và cũng có biết bao nhiêu người bạn mới chỉ 
nghe danh, hoặc chỉ qua một lần gặp gỡ, mà tình tri-kỷ 
đã đậm đà thiên thu bất tận…

Bây giờ ngồi đây giữa cảnh đời luân-lạc, tôi nghĩ 
đến những người của ngày xưa đó, mà thấy lòng dâng 
trào cảm xúc, nhớ thương…Giờ này các anh đang ở 
đâu, có phải các anh đang cô-đơn soải cánh dưới bầu 
trời giông bão, hay đã dừng chân nơi chốn lạ, và đêm 
về các anh có nghe được những ưu-tư khắc khoải thầm 
lặng của cố nhân… 

…Còn tôi vẫn nhớ ngày hôm ấy
Nhớ cả khung trời mây trắng bay
Rồi đây trên phiến thời-gian cũ
Tôi sẽ mang theo những tháng ngày.

■ Trần Ngọc Nguyên Vũ

Chú-Thích:
(1) Thơ Vũ Hoàng Chương.
(2) Tiếng gọi các viên quan-thị, thái-giám.
(*) Đời nhà Đường, Đường Cao Tổ cho xây một 

căn lầu trên núi Kỳ Lân gọi là Kỳ Lân các để treo hình các 
„khai quốc công thần“, và các danh tướng.

(**) Danh hiệu của đài „Gươm Thiêng ái quốc“ 
phát đi để liên lạc với các toán đi Bắc. 

(***) „Lời đắng cho cuộc tinh“ Nhạc Nhật Ngân.

Những giòng giao cảm:
Trần Ngọc Nguyên Vũ ơi,
Bài viết của Bạn đã làm xúc động không phải chỉ 

cho những người trong cuộc, khóa 63A SVSQKQ, mà cho 
cả thế hệ „Màu Tím Hoa Sim“. Thế hệ hào hùng nhưng 
cũng đầy bi thương và huyền thoại.

Cám ơn Bạn đã chia sẻ. Thân chúc an bình và tiếp 
tục viết về Anh Em.... „ 

■ Phi Hổ 001

* * *
„...Gần 13 năm trong quân ngũ, Trần Ngọc Nguyên 

Vũ đã lê chân qua hết 4 vùng chiến thuật, nhưng đặc biệt 
anh viết rất nhiều chuyện về Pleiku “vùng đất trích”, có 
lẽ nơi đây đã ghi đậm nhiều kỷ niệm về chiến tranh, về 
tình bạn . . .

Cứ mỗi lần đọc hồi ký chiến trường của nhà văn 
Trần Ngọc Nguyên Vũ, những dòng ký ức trong tôi cuồn 
cuộn kéo về: nhớ cả khung trời mây trắng bay, nhớ những 
bạn bè cùng khoá, nhớ chặng đường vất vả gian nan đã 
qua trong thời gian huấn luyện để trở thành một hoa tiêu 
thời chiến. 

Khoá 63A/SVSQKQ gồm 200 SVSQ trong đó có 
150 SVSQ phi hành và 50 SVSQ Kỹ Thuật và trưởng 
khoá là hoa tiêu Nguyễn Văn Ve-Chai. Khoá 63A là một 
khoá KQ sản xuất nhiều nhân tài ở cấp chỉ huy cũng như 
cấp tham mưu. Các KQ Lê Văn Bút, Trần Văn Nghiêm, 
Dương Bá Trát, Huỳnh Văn Bông, Nguyễn Văn Thân, 
Nguyễn Văn Trọng (sẹo), Nguyễn Anh Toàn, Ngô Văn 
Kim, Phạm Văn Thặng, Lý Bững, Nguyễn Phấn Chấn, Lê 
Vàng, Vũ Ngọc Liễn, Ngô Đức Cữu, Vũ Văn Cần, Huỳnh 
Văn Phố, Dương Vĩnh Tiểng, Vũ Văn Bằng, Trần Ngọc 
Hà, Tạ Thượng Tứ, Nguyễn Kiểm, Lê Ngọc Yên, Nguyễn 
Văn Phú, Nguyễn Sung, Lê Ngọc Bình, Huỳnh Hải Hổ, Đổ 
Hữu Sung, Phan Thanh Tùng, Võ Phước Đại, Trần Văn 
Long, Hà Văn Đàng, Trần Phước Hội, Khổng Hữu Trí, 
Tôn Thất Thuần, La Kim Điệp, Hà Văn Thoại, Nguyễn 
Đổ Toàn (lắc), Nguyễn Thành Tri, Nguyễn Quốc Đạt. 
Trần Thanh Vân, Trần Quốc Bàn, Phan Hiền Tính, Thái 
Phương Thủy, Nguyễn Văn Ba, Thái Văn Ẩn, Nguyễn 
Trung Hiếu, Nghiêm Ngọc Ẩn, Nguyễn Quang Hiển (đầu 
bạc), Diệp Thanh Tú, Nguyễn Đình Đại, Vương Hữu 
Nghi, Phan Thanh Tùng, Nguyễn Văn Tưởng, Nguyễn 
Quí An,

Những ký ức, những kỷ niệm của một thời chinh 
chiến sẽ ở mãi trong mỗi người chúng ta. Đây là món 
hành trang vô cùng quý giá, hãy hãnh diện với những 
thành quả đó và vui sống cuộc sống còn lại.“

■ Ga Ru


