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ngờ những ngày cuối đời này lại còn có diễm  phúc 
trở lại vùng trời mơ ước ngày xưa. Trong một lần về 
Việt Nam, niên trưởng Hảo có hứa sẽ giúp tôi có cơ 
hội bay Cessna với bạn của anh. Thật lòng  lúc ấy tôi 
nghĩ anh chỉ nói cho vui, vậy mà bây giờ ước mơ  40 
năm đã thành hiện thực. Không một bút mực nào để 
diện đạt được niềm vui của tôi vào buổi sáng ngày thứ 
bảy 06/9/2014 ở cà phê  “Mưa Rừng“ (California). Niên 
trưởng Bùi thanh Vân (Khóa 72C Phi hành ) lái xe đến 
trước quán :

- Hảo ơi! Bạn mày đâu ? Đi bay với tao. 
Cả đám đông đang ngồi nhâm nhi cà phê xôn 

xao, Việt Nam có, hải ngoại có bất ngờ trước tin này. 
Niên trưởng Nguyễn văn Tân ( Khóa 72E ) một hoa tiêu 
trực thăng lên tiếng :

- Ê! Hảo đi  bay hả? Cho tao theo với (những ai đã 
lỡ mang nghiệp phi hành,  thì khi  có dịp bay bổng như 
vầy hỏi sao  mà không thích).

Niên trưởng Hảo vừa kéo tôi đi lại xe vừa đáp :
- Máy bay nhỏ lắm! Chở được có 3 người thôi! 

Tao ngồi sau chụp hình cho tụi nó. 
Một thoáng hãnh diện xen lẫn niềm vui làm tôi 

thấy hạnh phúc hơn bao giờ. Những bước chân nhẹ 
tênh, tôi như người thênh thang trên mây. Nhớ lại 
những chiều ngồi uống cà phê cùng các bạn nơi đầu 
phi đạo 25L  của phi trường Tân Sơn Nhất. Lúc đó tôi 
chỉ dám mơ : „Một ngày nào đó được ngồi trên phi cơ 
dù chỉ là hành khách, để nhớ lại cảm giác  mây trời cho 
thỏa niềm tiếc nhớ“. Vậy mà bây giờ…quá tuyệt vời…
và quá…đã…cho chuyến “Mỹ Du“ lần này. Trên đường 
từ cổng phi trường  Santa Ana đến ụ đậu phi cơ tôi thấy 
lòng  bồi hồi khôn tả .  Niềm vui và hạnh phúc quyện 
vào trong tôi một cảm giác không sao tả được. Sau màn 
check tàu, mở máy rồi liên lạc với đài và…bềnh bồng…
trên vùng trời Long Beach, tôi mới chắc chắn đây là 

sự thật. Cảm ơn nhé! Niên trưởng Hảo, niên trưởng 
Vân. Các anh đã tặng cho tôi một món quà tuyệt vời, 
món quà 40 năm chờ đợi. Anh Vân ơi! Tôi làm sao quên 
được  những gì anh nói với tôi :

- Ông ngồi vào ghế  chính cho tôi!
- Ông thấy cầu cảng bên dưới không ? Ông lấy 

hướng rồi bay vào đó cho tôi!
- Ông bình phi ở 2000 bộ đi.
Rồi thì taxi vào ụ đậu :
- OK ! That’s good! I have airplane.
Những lời nói đó, lời nói của  anh, của một IP vẫn 

còn trong tôi như một dấu ấn, một kỷ niệm đẹp, thật 
đẹp theo tôi đến tận bây giờ. 

    Ngày về Việt Nam rồi cũng đến! Tôi sắp giã 
từ những ngày thơ mộng, yên bình ở Valencia, giã từ 
những tấm chân tình của bạn bè Không Quân Hải 
ngoại. Tất cả rồi sẽ trở thành quá khứ ! Nhưng những 
gì tôi có trong chuyến du hành nước Mỹ lần này sẽ là 
một gam màu tuyệt đẹp trong bức tranh Hội Ngộ Liên 
Khóa lần 5. Một kỷ niệm không bao giờ phai trong tôi 
và trong những chiến hữu đến từ Việt Nam…

     Hai ngày nữa tôi và Phúc về lại Việt Nam thì 
nhận được phone của Nguyễn văn Phương (SVSQ 
“Trung Úy“, bạn cùng khóa 73A đang ở Georgia):

- Mày và thằng Phúc đổi vé lại đi, qua bên tao 
chơi cho biết.

Nguyễn xuân Hạnh (bạn cùng khóa 73A) ở Hous-
ton, Texas mời mọc :

- Qua bên NASA chơi,  mình sẽ cho bạn lái  F4.
Cảm ơn lắm! Cảm ơn những lời mời chân tình 

của các bạn. Hoàn cảnh của tôi và Phúc không cho 
phép tôi và Phúc ở lại. Thôi thì! Tạm biệt tất cả các niên 
trưởng,  các bạn bè thân thương của tôi. Hy vọng tháng 
9 năm 2016 sẽ còn có dịp  tái ngộ lần nữa. Cảm ơn nhé! 
Cảm ơn những người tổ chức Hội ngộ liên khóa SVSQ/
KQ kỳ 5. Mong rằng Ngày họp mặt Oregon 2016 sẽ mời 
gọi nhiều hơn nữa những cánh chim Không Quân từ 
khắp bốn phương trời bay về họp đàn, về để gầy dựng 
lại những hình ảnh hào hùng 40 năm trước, về để hoài 
niệm, và để gợi nhớ chúng ta cũng có một thời bay 
bổng bên nhau…

…Bầy chim dù bay ngàn phương cũng về để rồi 
ngày ngày sống hòa nhịp đời cùng ngàn kiếp chim…

( Không Quân Hành Khúc-Văn Cao )
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