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đấu khắp bốn vùng trời chiến thuật.
Ở nơi vùng trời hỏa tuyến có các phi công trực 

thăng,  Nguyễn Văn Hòe, Võ Ngọc Lê, phi công L19 
Dương Viết Đang. Ở trên vùng trời cao nguyên có phi 
công khu trục Phạm Hữu Lộc, Phạm Nghị Luận, Đinh 
Đức Bản L19, và những phi công trực thăng, Trần Vê, 
Trấn Quí Tằng, ở nơi vùng đồng bằng đất đỏ có Lê 
Thành Nhơn, Phan Ngọc Huynh, Tôn Thất Hòe, Hồng 
Văn Thêm trong phi đoàn vận tải, có Lương Đức Thành, 
Nguyễn Đình Nam, trong phi đoàn trực thăng, và bạn 
Nguyễn Tứ Đức ở khu trục, còn vùng miền Tây đầm 
lầy có Trần Vũ Hoàng, Lâm văn Có,  Nguyễn trí Hiếu. 
Nhiều nữa, tôi không nhớ hết tên.

Mới cách đây 7 năm, một ngày hội lớn 30 năm 
được tổ chức kỷ niệm họp mắt của toàn khóa 69B. Buổi 
họp mặt đầy xúc động và nhớ mãi, và sau nhiều năm 
xa cách hai cánh chim đầu đàn Nguyễn Hồng Tuyền 
và Lê Như Hoàn đã hiện diện. Trước khi cuộc chiến 
miền Nam kết thúc, Niên trưởng Nguyễn Hồng Tuyền 
là Đại Tá Chỉ Huy trưởng Căn cứ Phù Cát, Niên trưởng 
Lê Như Hoàn là Trung Tá Trưởng Khối Khu trục/ Bộ 
Tư Lệnh Không Quân. Giờ đây, mái tóc của hai vị Niên 
trưởng cũng như hầu hết các anh em của khóa 69B đã 
nhuốm bạc ít nhiều. Tuy vậy, tình bạn xưa vẫn gợi nhớ 
nhiều đến bao kỷ niệm ở quân trường. Ngày xa đó, cả 
một thời hoa mộng và yêu thương. Ngày xa đó, là cả 
một khung trời có nắng hồng tuổi trẻ.

Buổi họp mặt tổ chức rất trọng thể và rất thành 
công. Hình ảnh của ngày họp mặt đó sẽ nhớ mãi, và 
sự thành công toàn diện nhờ vào cuộc đóng góp tận 
tình của Ban tổ chức khóa với Phạm Hữu Lộc, Hồng 
Văn Thêm, Lương Đức Thành. Đinh đức Bản, Phạm 
Nghị Luận, Dương Viết Đang, cùng với nhiệt tình của 
anh em toàn hai khóa 3/69 và 69B ở khắp các tiểu bang 
trong lãnh thổ Hoa Kỳ hỗ trợ và hầu hết đều có tham 
dự. Bao nhiêu hình ảnh xưa, kỷ niệm cũ, đã sống trọn 
vẹn trong ngày hôm đó.

Hào Hùng và Độc Đáo, bốn chữ này là biểu tượng 
cho bốn hướng bay, bốn phương trời cư ngụ, và dù bất 
cứ một nơi nào đó, tình chiến hữu xây dựng trong buổi 
đầu của khóa 69B đã có được nhờ sự dìu dắt của hai 
Cánh chim đầu đàn Nguyễn Hồng Tuyền và Lê Như 
Hoàn. Khóa 69B khi nghĩ về nhau, không bao giờ vắng 
bóng hai con người đó. Riêng với Niên trưởng Lê Như 
Hoàn, là người đã hãnh diện và gởi trọn vẹn niềm tin 
của mình cho hết toàn thể khóa 69B.

Thời gian ơi, hãy dừng cánh lại . . . . 
(thơ của Lamartine)

■ Nguyễn Chí Kham

Mộng tàn
Bỏ lại sau lưng...cuộc sống hào hùng
Xếp cánh lại, làm trâu cày...độ nhật
Anh tự hiểu, kiếp đời...lặng lẽ??
Cứ sống âm thầm... se sẽ khóc từng đêm!!

Con chim non, ríu rít trên cành...
giương cánh nhỏ... tập tành đời bay lượn...
Anh chết lặng... tiếc một đời trai trẻ!!
chẳng thể làm gì??...lại xếp cánh bay??

Gió thổi mây đi, đùa giỡn cánh diều...
mong muốn lắm... cỡi mình trên gió lớn
Nhưng không thể... bởi con người ràng buộc...
như dây diều, niú kéo cả tương lai!!

Anh chấp nhận và hiểu điều như thế!!
Lỡ một đời người... ta lại đợi kiếp sau!!

Đừng Về
Tao hỏi mày rất đỗi nhiều lần...
Mày về Việt Nam... với điều gì trăn trở??“
Và cũng giống như nhiều lần tự hỏi...
Mày ậm ừ, tránh né... chỉ lặng im??

Người ta về Việt Nam... thăm mẹ, thăm cha
Trải nỗi niềm riêng với vợ con còn ở lại...
người ta đi loanh quanh...tìm về kỷ niệm
Tìm kiếm bạn bè... đồng đội ngày xưa!!

Mày về Việt Nam...chỉ chui rúc ăn chơi...
tụ điểm truy hoan, phòng trà, gái gú!!
Mày gặp bạn xưa... chỉ hỏi về đĩ điếm??
vung vít đồng tiền... trợ cấp, nghỉ hưu!! 

Mày về Việt Nam... vênh váo... huênh hoang??
Coi thường anh em những thằng khốn khó!
Mày không hiểu... con người cần tự trọng.
Thôi nhé!...
Đừng về... đỡ tủi nhục tụi tao hơn!!!
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