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đang là hiện thực trước mắt tôi, trước mắt các bạn bè 
từ Việt Nam sang…Tôi lặng lẽ nép mình dưới một gốc 
cây từ xa xa ngắm nhìn những “Hình ảnh trong mơ “ để 
đón nhận  những cảm xúc lâng lâng khó  tả.  

     Cũng một thời tuổi trẻ, cũng một thời bên 
nhau trong quân ngũ, vậy mà… Bây giờ…các bạn và 
chúng tôi…những người từ VN sang…Một khoảng 
cách…một khác biệt quá xa vời…Nơi quê nhà, có nhớ 
về dĩ vãng tôi chỉ biết ngắm nhìn bộ Fly suit cũ  kỹ  nằm 
yên  trong góc  tủ  để xót xa và…tiếc nhớ…

    Buổi tiệc Hội ngộ diễn ra nghiêm trang và thắm 
tình chiến hữu. Nghi thức rước quân kỳ gợi nhớ nhiều 
đến kỷ niệm quân trường ngày xưa. Còn đâu những 
bước chân theo nhịp quân hành…

    . . 1…2…3…4…
   …Đoàn người tưng bừng về trong sương gió… 

Hồn như đám mây trắng lững lơ, 
    Giang hồ không bờ không bến, đẹp như kiếp Bô  

Ê Miên…
    Ôi ! Nhớ quá những ngày xưa yêu dấu đó! Phép 

lạ nào cho tôi trở về những ngày xưa  kỷ niệm,  dù chỉ 
một phút giây thôi  cũng  đủ  an ủi những tháng ngày 
còn lại . Than ôi ! Những gì đã qua đi không bao giờ tìm 
lại được.

Sau lời tuyên bố khai mạc của trưởng Ban tổ 
chức, ngày hội ngộ Liên Khóa Sinh Viên Sĩ Quan/
Không Quân 1972-1973  đúng là ngày…”Hội Ngộ”. Các 
bạn tản ra tìm người quen, tiếng gọi nhau, tiếng mời 
chào rượu bia át hẳn tiếng nhạc. Tôi gặp lại Nguyễn văn 
Tuấn (bạn cùng khóa đến từ Houston-Texas ), Tuấn và 
tôi ôm chầm lấy nhau :

- Ngọc ơi! Tao nhận được tin con trai mày mất…
Đến đây Tuấn nghẹn lời …Tôi cũng không đủ can 

đảm đáp lời Tuấn (Tôi vừa mất đứa con trai duy nhất  
tròn năm). Hai đứa nhìn nhau và rơi nước mắt tự lúc 
nào. 

Huỳnh hoài Sơn đứng cạnh nghẹn ngào :
- Hai thằng mày làm tao khóc theo nè…
 Đồng đội của chúng tôi là như vậy đó! Buồn vui 

chia sẻ, cay đắng ngọt bùi, sướng khổ có nhau. Ánh mắt 
và những giọt nước mắt đàn ông của Tuấn sẽ không bao 
giờ phai mờ trong tâm trí của tôi. 

- Tuấn ơi! Tao mong sẽ có dịp gặp lại mày lần 
nữa, để cảm ơn lời chia buồn của mày nghe Tuấn! Tôi 
nợ  Tuấn một lời cảm ơn vì xúc động mà không nói nên 
lời. 

Một bất ngờ thú vị và cảm động với tôi,   và niên 
trưởng Nguyễn văn Ký (Khóa 70A) . Một đàn anh cấp 

bậc Đại Úy tên Hưng (Hoa tiêu quan sát) người mà 
chúng tôi chưa quen biết, chưa một lần gặp mặt,  anh 
đến bàn bắt tay chúng tôi :

- Anh tên Hưng! Anh rất cảm động và rất quý khi 
biết tụi em từ VN sang. Anh có món quà là chai rượu 
vừa nhận được từ phần rút thăm trúng thưởng, giờ tặng 
lại các em làm kỷ niệm. 

Ôi! Đàn anh Không Quân sao mà dễ thương quá !

Buổi tiệc Hội ngộ rồi cũng kết thúc với lời hẹn tái 
ngộ Oregan 2016. Tôi ra về với những buồn vui lẫn lộn. 
Vui vì được nhìn lại những hình ảnh hào hùng trong 
quá khứ, mà nơi  quê nhà chỉ thấy trong giấc mơ. Buồn 
vì  biết có dịp gặp lại đông đủ bạn bè như hôm nay 
hay vì tuổi tác sẽ là hàng rào ngăn cách chúng tôi…
Bước vào ngưỡng lục tuần, chúng tôi như những chiếc 
lá vàng còn vương lại trên cành, chờ đợi một cơn gió 
mùa thu nào đó  hiu  hắt  thổi  thoáng  qua để  trở về với 
cát bụi. Mọi người chia tay mà hình như ai ai cũng có 
chút gì tiếc nuối, chút gì lưu luyến…Phải chi được như 
vầy mãi mãi…

 Vui làm sao niềm vui ngày hội ngộ
 Ngồi bên nhau mà ngơ ngẩn, ngẩn ngơ
 Mượn nàng thơ để gửi  chút  chân tình
 Bao kỷ niệm đong đầy trong nỗi nhớ!. . . 
     Tuần lễ cuối cùng của chuyến “Mỹ Du” là hành 

trình  “3 ngày, 2 đêm“ ở Las Vegas. Được tận mắt ngắm 
nhìn thiên đường ăn chơi nơi xứ Mỹ, được nếm mùi 
nắng nóng của Valley of Fire là tạm đủ cho chuyến du 
hành này.  

Buối tối tôi và Phúc về nhà Nguyên (Hoa tiêu trực 
thăng ) thì nhận được phone  của niên trưởng Nguyễn 
văn Hảo ( Khóa 72E ) :

- Ê! Ngọc đi ngủ sớm nha! Mai đi bay với thằng 
Vân. 

Tin vui đến bất ngờ, khiến tôi không sao ngủ 
được. Ước mơ không dễ gì trở thành hiện thực giờ đã 
là…sự thật.  “Không gian ngày trở lại“. Vâng! Tôi không 


