Thư anh em
Và đây
Trai thời loạn có sanh lầm thế kỷ?
tuồi hoa niên dâng cho tổ quốc. Quyết sinh!
Đã ra đi không biết ngày trở lại,
biệt kinh kỳ chưa hết một lần đi.
Nhìn lại chẳng được gì.
Lỡ dở nhìn tương lai trước mặt.
Tất cả trở thảnh quá khứ. Và “nhất khứ bất phục phản”. Ôn Cố Tri Tân. Dù
đở, dù hay. Có nối tiếc, ân hận thì cuộc đời không thể trở lại. Có ai uống
được nước 2 lần cùng trên dòng sông.
Thế nên. An Lộc vẫn đi tời. Khóa 471 vẫn hiên ngang.
Chúng ta
Viết thư thăm bạn,
Thằng bạn nó dziết thư như dzầy: "Trứơc hết cho tao đựơc bắt tay - siết thật
chặc, ôm vai - lắc thật mạnh, tụi bây mỗi thằng một cái: tụi bây, đúng là
những “thằng ngừơi-thằng bạn“ NGOẠI HẠNG của 4/71." tao sướng "rên
mé đìu hiu"...hóa ra thằng thầy Chùa ở chung phòng với tao ở Đại Hội Đào
Hoa Cốc...lúc nào cũng im ru bà rù....mà lại có những lời tha thiết như vầy
thì chịu sao cho thấu....Nước chảy re re như dzậy, ngọt như đường cát, mát
như đường phèn như dzậy....mà sao lạ vậy cà!!!
Mấy thằng ông nội 471 coi "lẩm rẩm lầm rầm mà đấm chết dzoi" , đứa nào
cũng có tài....dzậy mà sao sanh lầm thế kỷ....chết quá chừng chừng. Cái hôm
đại hội Đào Hoa Cốc ngồi nghe đọc tên 59 thằng ra đi (còn nhiều nữa mà
mình chưa biết) tao xúc động lắm....Tao chíp nó trong đầu, có dịp tao sẽ tẩn
mẩn tần mần gỡ ra từng miếng...để ghi lại bằng sự tưởng tượng của riêng
tao, để viết nên Thiên Anh Hùng Ca...những người Trai An Lộc...tao
sẽ thêm tiêu hành sả ớt cary bột ngọt mắm đường tàu vị yểu....bằng những
lời nói của tụi bay trên Email...hy vọng sẽ đem lại cho tụi bay chút dư hương
ngày cũ, làm ấm lòng lúc tuổi già. Hy vọng sẽ thêm vị mặn cho món cơm
chiên buổi tối, làm vơi đi chút đắng của ly café uống vội trước khi bước vào
công sở, xưởng máy mỗi ngày....Tao sẽ ghi lại hết những gì tụi bay nói với
nhau, những gì tụi bay làm cho nhau...

Hành trang tao mang theo khi xuống tàu vượt biên là chiếc quần xà-lỏn,
bước chân lên đảo hoang với đôi bàn chân trần....đứng giữa trời mây non
nước xứ người...tao mới cảm nhận được thế nào là Quê Hương. Tao mới
thấm vị mặn trên đầu môi của giọt nước mắt không biết do buồn, vui rơi
xuống hay đó chỉ là một hạt bụi vô tình rớt xuống trong tao...xốn xang, trống
trải, bơ vơ...
Ngày đại hội nhìn mỗi đứa một cảnh, một cách sống, một tâm tình, một bản
tánh khác nhau....mà khi ráp lại...Ôi chao ôi....bức họa Picaso không bằng
bức tranh 34 mảng màu ghép sát vào nhau.
Khế hợp thần kỳ
Sít sao tuyệt mỹ
Tìm không ra một kẻ hở. Nhận không ra một nét thừa
Kim Tự Tháp Ai Cập được xây bằng đá tảng, vữa hồ bằng mật, đứng vững
với thiên thu.
An Lộc 471 xây dựng bằng trái tim và nốt kết nhau bằng máu đỏ da vàng
vạn đại trường sinh bất tử.
Nguyên tử phải vỡ ra, chết đi mới thành năng lượng. An Lộc 471 năng
lượng phát sinh từ nồng ấm tình đồng môn.
Nguyên tử có lúc hết.
An Lộc mãi mãi bất diệt, trường tồn.
Tại vì sao. Tại vì "bắt tay - siết thật chặc , ôm vai - lắc thật mạnh" Cái mà
người dân quê Việt Nam hiền lành chất phát hay nói "tay bắt mặt mừng" đó
mà.
Vậy nhé,
Tao ngồi đây chiều nay, trên căn phòng nhìn xuống khu rừng có con suối
nhỏ, bầu trời trong thật trong, chỉ có nắng không gió...nhiệt độ 97 F, tao đọc
thư 471 từ miền Đông, nghe tiếng điện thoại reo và giọng cười 471 từ miền
Nam. Máu trong người tao nóng hơn 100 bỗng chảy thành dòng...vào tao
viết thư thăm tụi mày....những "thằng ngừơi-thằng bạn“ NGOẠI HẠNG của
4/71"
Campbell 28/06/2009
Bình 331
Tao vừa nấu cơm vừa chiên cá. Bước qua đọc thơ và viết cho tụi mầy. Té ra
trong tim mỗi chúng ta vẫn còn đóm lửa. Soi đường để đi đến cùng nhau.

Không hổ thẹn khi tao gọi nó là Bùi Giáng Đại Hiệp. Lý Ban, tao sửa chữ
Thần thành chữ Sĩ thì đúng hơn phải không Phương Nam Hiền Sĩ?
Các bạn ơi, đúng là một tuyệt kỹ của con tim!
Hai thằng BB (Bình, Bane) ;
Tâm tình của 2 thằng mày (Một hiền lành chất phát, một như ác quỷ
Satan). Hai đứa mày đã tô thắm thêm cho bức tranh 4/71 ngày càng thêm
thắm thiết. Ngòi bút của mày như những mũi kim đâm thấu tim tụi tao -máu
chảy thành suối- bức tranh 4/71 ngày thêm rõ nét hơn.
Tao để những thằng khác nói tiếp về tụi mày ...! Tánh tao hay xung
phong lắm nên đôi lúc có lợi ... nhưng có hại(...)thì nhiều hơn.
Suốt đêm hôm qua không ngủ được vì cứ chập chờn đặt tên cho 2 bà.
Nếu muốn đặt chính xác thì sợ mấy bà chửi ..Còn không muốn bị chửi thì
tao mượn tên của mày được không Bình
Thần Cơ Lảo Nhân
HI 471.
AM hay CỐC cho TLY, là quá kẹo với bạn mình, tao đề nghị đổi am, cốc
thành ĐỘNG cho nó có chỗ rộng rãi hơn. ”Vừa lòng mầy chưa ? LĂNG
ÔNG ĐỘNG CHỦ TRẦN LONG YÊN .”
DÂN 4/71 AN LỘC
Dân An Lộc, lộc cộc, nhưng ... bảnh !
Hỏng thèm chảnh, nhưng mà xôm .
Hơi lôm côm, nhưng chơi được.
Hơi lược phược, nhưng mà ngon .
Có vẻ cò con, nhưng mà chiến !
Hơi ... làm biếng, nhưng mà bền .
Dẫu trùm mền, nhưng hỏng ngủ .
Đã ăn, thì ăn thua đủ .
Nếu ngủ, thì chỉ lim dim .
Đã tìm, thì tìm cho thấu !
Hỏng chơi xấu, kỵ chơi dơ ...
Mới là " rơ " dân An Lộc !
Trần Long Yên 374

Thương An Lộc 471
Thương quá tụi mày,
Những thằng sinh viên trẻ
Ngày nào ắc-ê Vũ Đình Trường, bãi tập
Về Đồng Xoài, Cần Thơ, Tây Ninh
Thằng ra địa đầu giới tuyến
Những địa danh Bình Giả, Lộc Ninh
Khắp chiến Thừa Thiên-Quảng Trị
Rừng ngập mặn VũngTàu
Mưa đất đỏ Long Khánh
Khắp 4 vùng không thiếu bước chân quen...
Súng đạn, ba lô hành quân mệt nghỉ
Không một lời than, để người yêu bé nhỏ
Đợi chờ!
Thế rồi,
Một sáng mùa Xuân chúng mày không gục ngả
Vì đạn thù, vì súng đạn của ngoại bang
Những tiếng nấc không trào qua cuống họng
Gục đầu...trở lại nhà, không khóc
Nước mắt tràn mi, học được chữ ngờ
Tuồi thanh xuân không tiếc,
Mộng tương lai không màng
Nào ai lộc, nào ai sang?
Trai thời loạn sanh nhầm thế kỷ!
Đến nay, soi gương đầu đốm bạc
Ngày xưa mài kiếm dưới trăng
Ngày nay ngơ ngác bên đèn
Tương lai, quá khứ còn gì nói!
Ơi! những sinh viên sĩ quan 471
Cho gủi bạn lời này
Hoàng hạc nhất khứ bất phục phản
Mà tình nghĩ anh em vẫn còn chỗ để quay về
Thương nhau trăm sự chẳng nề
Quý một lối đi về ngày xưa.

Lê Thanh Bình 331
Lung lơ
Răng già, răng khua lọc cọc .
Lung lơ nhúc đau thấu óc .
Nhai cơm nhai rau cực nhọc.
Nhưng nhậu, khoái ổi với cóc !
Ổi thì để nguyên vỏ bọc.
Cóc cạp nguyên trái , mới sốc.
Cạp cóc hỏng ... than khó nhọc.
Cạp vô nhức răng, muốn khóc.
Cũng ráng ngồi lâu, nói dóc.
Cho dù phải cạp ổi cóc !
Trần Long Yên
Ngày xưa…..
Ngày nay…
Ngày xưa sung sức thì nghèo,
Bây giờ rủng rỉnh thì teo mất rồi
Ngày xưa sức khỏe tuyệt vời,
Bây giờ nó có đàn hồi nữa đâu.
Ngày xưa sức mạnh như trâu,
Bây giờ công cụ nát nhàu như dưa.
Ngày xưa chẳng kể sớm trưa,
Bây giờ loáng thoáng lưa thưa gọi là.
Ngày xưa như sắt như đồng,
Như đinh đóng cột như rồng phun mưa.
Bây giờ như cải muối dưa,
Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu.
Trải qua một cuộc bể dâu.
Ôi thời oanh liệt còn đâu nữa mà ...
ới Ông Bà,
ải chuối ngắm gà khỏa thân
Bùi Kế Thanh Phong

Ngày … Tháng … Năm…
Các bạn cựu SVSQ Khóa 4/71 thân mến,
Nhân dịp bạn Bùi Kế Thanh Phong về thăm gia đình, tôi hân hạnh được thay
mặt cho tất cả anh em thuộc Khóa 4/71 SVSQ Trừ Bị Thủ Đức hải ngoại gởi
thư nầy về thăm các bạn.
Trước hết, tôi xin gởi lời chào và cầu chúc tốt lành đến các bạn cùng gia
đình.
Trong kỳ họp Khóa 4/71 lần đầu tiên sau gần 38 năm rời xa trường Mẹ Thủ
Đức tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào các ngày 11 và 12 Tháng Tư, 2009.
Trong nỗi vui mừng, xúc động của lần hội ngộ, anh em hiện diện đã dành
những giây phút để tưởng nhớ đến những bạn bè cùng khóa đã "Vị Quốc
Vong Thân" và cũng cùng nhau nhớ đến những anh em hiện đang còn sinh
sống ở Việt Nam, đặc biệt là những anh em bị thương tật trong trận chiến
vừa qua.
Qua những tâm tình và ý hướng đó, anh em đã gom góp được "chút quà
mọn" như gói ghém, chất chứa những ưu tư, và tình cảm của những người
bạn nơi phương xa nhớ về các chiến hữu cũ nơi quê nhà.
Tổng số tiền anh em đã thu góp được trong và sau kỳ họp khóa là 870 mỹ
kim, xin được thân mến trao gởi đến 5 người bạn đồng khóa (Nguyễn Văn
Học, Trần Trọng Hồng, Nguyễn Thanh Nguyên, Võ Sâm và Hà Quốc Tuấn).
Đặc biệt xin chân thành cám ơn niên trưởng Nguyễn Văn Nhâm, nguyên
ĐĐT/ĐĐ31 SVSQTBTĐ đã tặng cho anh em 100 mỹ kim.
Xin các bạn vui lòng nhận món quà nhỏ bé nầy như là những lời thăm hỏi,
như là thân ái xiết chặt tay nhau sau bao năm trời xa cách, và hy vọng một
ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trên Quê Hương yêu dấu. Để
kết nối lại tình Đồng Môn, Cùng Khóa, để kể cho nhau nghe những kỷ niệm
nồng nàn, thân ái của những ngày tháng nơi quân trường hoặc trong những
ngày phục vụ nơi đơn vị. Để còn có dịp nhìn rõ mặt nhau để kể cho nhau

nghe về những ký ức đau buồn, tủi nhục của những tháng năm tù tội, hoặc
trao đổi cho nhau những câu chuyện của cuộc sống đời thường.
Chúng tôi biết rằng, hiện còn có rất nhiều bạn bè khóa 4/71 của chúng ta
hiện đang sinh sống ở một nơi nào đó trên quê hương, nhưng rất tiếc là
chúng tôi đã không có địa chỉ liên lạc. Xin các bạn vui lòng chuyển những
lời thăm hỏi ân cần nầy đến các bạn đó cùng gia đình. Mong các bạn thông
cảm.
Một lần nữa, tôi xin phép thay mặt cho các bạn Khóa An Lộc nơi hải ngoại
gởi lời chào thân ái và cầu chúc các bạn cùng quý quyến luôn được bình an,
sức khỏe và hạnh phúc.
Tinh thần của Khóa 4/71 bất diệt - Ý chí của Bình Long - An Lộc vẫn luôn
sống mãi trong lòng của mỗi một anh em chúng ta.
Thân chào và xiết chặt tay các bạn.
Quý mến,
Lê Mậu Sức, 314"
Tổng kết những Hoạt Động 2009
Các bạn 4/71 thân mến,
a/ Thương Phế Binh 4/71:
Theo tôi biết được thì chúng ta hiện có 4 TPB thuộc loại bị thương tật nặng:
1/ Nguyễn V. H.(361): Cụt chân trái.
2/ Trần T. H. (351): Cụt 2 chân.
3/ Võ S. (3xx): Nát đùi chân phải.
4/ Hà Q.T. (354): Mù 2 mắt.
b/ Anh em 4/71 nghèo khổ:
Bên cạnh những TPB nêu trên, chúng ta cũng có một số anh em không phải
là TPB, nhưng hoàn cảnh cuộc sống của anh em rất nghèo khổ và khó khăn.
Chúng ta có nên trích ra một phần "nào đó" của "Quỷ Cây Mùa Xuân"
(QCMX) để gởi tặng cho những anh em (AE) thuộc diện nầy không? Bởi vì

tôi nghĩ QCMX chúng ta có được là do chắt chiu tình cảm để hướng về anh
em
đồng khóa khốn khó nơi quê nhà. Việc làm để thể hiện, phản ảnh "cái tình"
của chúng ta nơi hải ngoại hướng về AE, nhớ về AE khi Tết đến, Xuân về.
Phần quà chú trọng nhiều đến phần tinh thần hơn là vật chất. Chú trọng đến
những AE thuộc vùng sâu, vùng xa...Càng nhiều AE nhận quà, nhận lời
thăm hỏi càng quý...Có lẽ AE sẽ trân quý, cảm động và hãnh diện khi nhận
món quà và lời thăm hỏi từ những người bạn phương xa.
Nếu các bạn đồng ý, thì mỗi anh em xin giới thiệu, đề nghị những AE thuộc
diện "Nghèo Khổ" để chúng ta thăm hỏi, tặng quà. Đặc biệt là các bạn ở VN,
xin các bạn giới thiệu cho những AE thuộc diện nầy ...
c/ Linh tinh:
Chúng ta đang sống những ngày cuối cùng của năm 2009, nhìn lại năm qua,
kể từ lần họp khóa đầu tiên tại WDC vào Tháng Tư 2009, chúng ta đã làm
được nhiều việc rất hữu ích và đầy ý nghĩa:
1/ Gởi đựơc đợt quà cho 4 AE/TPB. Riêng T. Mù và Võ S. đã nhận được 2
lần quà. (Lần thứ hai của Võ S. thì do Phan Chánh H. kêu gọi).
2/ Giúp cho anh Sáu sau ngày bình an.....
3/ AE 4/71 ở Việt Nam rất vui mừng và cảm động vì được hội ngộ nhiều lần
với nhau và với những 4/71 trở về.
4/ Danh sách của Khóa mỗi ngày càng dài thêm...
5/ Web site 4/71 đã hình thành như là điểm hẹn của nhau
6/ Sinh hoạt, gặp gở, hội họp của 4/71 hải ngoại mỗi ngày mỗi khởi sắc,
thắm thiết và thân tình hơn....
Xin chân tình cám ơn và hoan hô những nổ lực, cố gắng và tấm lòng của các
bạn.
Xin hãy trân trọng và giữ gìn cái tình 4/71.
Đặc biệt xin gởi đến các "Nàng Dâu" 4/71 một bó hoa hồng thật đẹp và tươi
thắm .
Trước thềm năm mới 2010, mến chúc các bạn và gia đình nhiều an vui, hạnh
phúc,
sức khỏe và may mắn.
Quý mến,
Lê Mậu Sức, 314
Thân tặng các bạn Sau hơn 37 năm khi nhìn lại. Mong gặp lại các bạn ở San
Jose hội ngộ kỳ tới. Khỏe 352

Thân chào các Huynh Trưởng TRẺ của năm 1971 Khóa AnLôc, Phong rất
xúc đông khi găp lại các bạn với mọi vui vẻ, bọn mình vẫn hồn nhiên và rất
là nhà Binh, sống lại những kỷ niệm ngày còn trẻ. Từng giọng nói thân quen
và giọng cười giỡn với nhau như ngày xưa rất là tình cảm đồng đội. Những
ngày bên nhau sẽ mãi mãi là kỷ niệm và tụi minh sẽ nhớ mãi phải không các
bạn. Phong muốn gửi nhiều lời cám ơn đến các ban WDC đã nhiệt tình tổ
chức thành công ngày hội năm 2009. Mong rằng với kinh nghiệm các bạn
sẽ tiếp tay với San Jose mà nồng cốt là Khoẻ , Cử, và Bình được thành công
trong năm 2010. Sau cùng chúc tất cả nhiều sức khoẻ Giử L/L thường xuyên
mỗi ngày email cho nhau những tin tức đời sống gia đình xã Hội tin vui, tin
buồn...vvv.. nếu có dịp về Nam CaLi .. đừng quên goi Hứa Hiền Phong 343
phone # 714…Thân chào .
Khỏe ơi
Tiếc quá tiếc quá! !! Tao có nói chuyện với thằng Liêm và thằng Rung vì
"hoàn cảnh con mọn" nên không đi được nhưng thấy hình tụi bay mà bắt
nóng cả ruột. Nhứt là hình thằng Dĩnh ...nhìn cái miệng nó cười toe toét mà
tao nhớ sao nó khác cái bữa nó bị đì đi tiền đồn đến thế ! Sao thằng Ngôn và
mày không có tấm hình na ná như vậy? Hay là để tao hỏi Nghiêm xem sao ?
Nhứt định sang năm phải đi, đã đặt vé máy bay rồi...À, mà tao quên! Mày,
thằng Bình... nhớ tìm trước cho tao 1 cô ca sĩ nào khoảng 60 tuổi hoặc xấp
xỉ tuổi của tụi mình cũng được để tao chụp hình chung nghe mậy, xấu xấu 1
chút
càng
hay,
để
vợ
tao
khỏi
làm
ầm
ĩ
...
Thụy VT
Ngân,
Toi cũng là một trong khóa An Lộc, và cũng muốn liên lạc với các bạn cùng
khóa, hy vọng bạn sẽ giúp mình liên lạc với các bạn.
Cám ơn bạn nhiều.
Tuấn Nguyễn
Hey các bạn ơi,
có một em mới tìm được " bầy" Email cho mình đây.
Hi, Tuấn.
Cùng một tổ mà sao hôm nay mới lên tiếng vậy cha nội. cho anh em biết
lý do đi. Có hình ảnh gì về những kỷ niệm xưa gửi bằng Email cho mình
(đừng sợ xấu,cũ, rách...) những hình mà bạn xem được qua những slide
show đều retouch cả đấy chứ. Dịa chỉ Email của tất cả các bạn cùng khóa
mà tôi có, thì bây giờ bạn cũng có rồi đấy.

Chúc bạn luôn bình an và vui vẻ.
Chúc mừng bạn đã tìm được bạn cũ.
Ngan Nguyen-323
Than chao cac ban,
Rat vui khi lien lac duoc voi cac ban, hy vong minh co dip hoi ngo voi cac
ban trong dip hop khoa toi de tui minh co the nhac lai ky niem nhung ngay
thao truong do mo hoi. O quan truong, neu nhu minh khong lam thi dai doi
minh la hang xom cua Ngan (DD4/1) truoc cua khu sinh hoat. Man khoa
minh di Su doan 22, tieu doan 1, sau do thuyen chuyen ve Saigon thang 11974.
Cung don vi tai SG con co Thieu uy Truong (Bui) truoc (1995) o Santa
Ana...
Neu trong danh sach nay co:
Vu Duc Phan
Lam quang Tu
Nguyen Ngoc Minh (Minh bo cap) o Quang Trung
Bui van Truong
Minh rat mong nhan duoc tin cua cac ban..
Than chao toan the cac ban dong khoa.
Tuan Nguyen
Bình và Sức thân mến,
Về vấn để giúp đỡ anh em khóa 4/71 tpb ở vn vi tao không đi dự họp khóa ở
wdc được nên không biết gì về vấn đề này cả. cho tao đóng góp … us dollars
gọi là chút đỉnh để giúp anh em ở quê nhà.
Sức , mày coi lại danh sách emails của mày ,,,những emails mày gửi cho anh
em khóa 4/71 hình như thiếu email của tao, tao không nhận được gì
cả.anyway, tao sẽ gửi the international money order … usd (vì tao đang ở
canada) ngày hôm nay tới đ/chỉ nhà mày. đề nghị sức "up to date" một lần
nữa danh sách khóa 4/71 và gửi final copy cho tất cả anh em.
Bình thân, tháng 9 này tao sẽ đi dự đại-hội nhẩy-dù ở san jose, hẹn gặp tụi
mày ở sj. Mày có những bài viết rất hay , xứng đáng là "trưởng phòng 5" của
"sư-đoàn" an-lộc 4/71tao đề nghị nếu có thể được đưa những tin tức về
những anh em khóa 4/71 đã chết hoặc còn kẹt ở vn , và phan chánh H. đã
thông báo (cũng như trên danh sách khóa) , lên website k4/71 cũng như các
website khác để mọi người cũng biết.gửi lời thăm đến tất cả anh em và gia
đình.

Nguyễn Bắc Hải
Ngay 03 Thang 5 Nam 2009
Các bạn thân mến,
Trước hết tôi xin gởi lời chào và cầu chúc tốt lành đến các bạn và gia
đình.Trong lần họp Khóa 4/71 lần đầu tiên sau gần 38 năm rời xa mái trường
Mẹ Thủ Đức tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào các ngày 11 và 12 Tháng Tư,
2009.Trong nỗi vui mừng, xúc động của lần hội ngộ, anh em hiện diện đã
dành nhữnh giây phút đểtuong nhớ đến những bản bè đã "Vị Quốc Vong
Thân" và cũng nhớ đến những anh em đồng khóa hiện đang còn sinh sống ở
VN, đặc biệt là nhưng anh em bị thương tật trong cuộc chiến vừa qua.Qua
những tâm tình và ý hướng đó, anh em đa gom góp được "chút quà mọn"
như gói ghém, chất chứa những ưu tư, lo lắng và nghĩa tình của những người
bạn nơi phương xa nhớ về những chiến hữu cũ nơi quê nhà.Tổng số tiền anh
em đã gom góp được là … mỹ kim, xin thân mến trao gởi đến 4 người bạn
đồng khóa (Trần T.H. Nguyễn T. N., Võ S. và Hà Q. T.) mỗi món quà là …
mỹ kim. (Đặc biệt xin chân thành cám ơn Niên trưởng Nguyễn Văn Nhâm,
nguyên ĐT/Đ31 SVSQTBTD đã tặng 100 mỹ kim).
Xin các bạn vui lòng nhận món quà nầy như là những lời thăm hỏi, như là
xiết chặt tay nhau sau bao năm trời xa cách, và hy vọng một ngày nào do
không xa, chúng ta sẽ gặp lại nhau trê Quê Hương dấu yêu, ......Dể kết nối
lại tình Dồng Môn, cùng Khóa, để kể cho nhau nghe những kỷ niệm nồng
nàn, thân ái của những ngày tháng nơi quân trường hoặc trong những ngày
phục vụ nơi đơn vị Dể còn nhìn rõ mặt nhau để kể cho nhau nghe về những
kỷ niệm đau buồn, tủi nhục của những tháng năm tù tội, hoặc trao đổi cho
nhau những câu chuyện của cuộc sống đời thường.Chúng tôi biết rằng, hiện
còn có rất nhiều bạn bè của khóa 4/71 chúng ta đang sinh sống ở một nơi
nào đó trên quê hương, nhưng rất tiếc là chúng tôi đã không có địa chỉ liên
lạc. Xin các bạn vui lòng chuyển những lời thăm hỏi này đến các bạn đó
cùng gia đình. Mong các bạn thông cảm. Một lần nữa, tôi xin phép thay mặt
cho các bạn khóa 4/71 nơi hải ngoại gởi lời chào thân ái và cầu chúc các bạn
cùng quý quyến luôn được bình an, sức khỏe và hạnh phúc. Tinh thần của
Khóa 4/71 bất diệt - Ý chí của Bình Long - An Lộc vẫn luôn sống mãi mỗi
anh em chúng ta
Thân chào và xiết chặt tay các bạn.
Lê Mậu Sức, 314"
Sau day là ten va dia chi cua 4 nguoi ban cua khoa mình:

…..(4 anh em)
Binh than,
dung roi do, chi co khoa minh ,,,an loc 4/71 co cuon ky-yeu khong co khoa
thu-duc nao co ca, theo nhu tao biet tat ca cong lao ve cuon ky yeu la do
nguyen ngoc Lân (los angeles) Lan mang tu vn cuon ky yeu original, da bi
mot an rach nhu buom buom,mot lan tao di daihoi / nd o la,,,lan no dua cho
tao , tao dem ve houston tx va dua di copy lai, dot dau la 20 cuon,,,dot thu
hai la 10 cuon ,,,va moi day dot thu ba 20 cuon, may lam on thong bao tren
website neu anh em nao can co 1 ban ky-yeu khoa 4/71 thi lien lac voi tao,
tao se gui buu-dien den ngay.day la d/chi l/l va so phone cua tao:…
Khoe , Cu ...co nhau thi nhau tu tu thoi cho tao qua nhau voi.chuc tui may
luon vui, khoe va ....yeu nhau tham thiet.
bao trong
nguyen bac hai 313
Phong Bùi thân,
Đọc xong bài viết về Mai Xuân Cương, tao muốn khóc ...Bài viết tuyệt quá
...
Tao liền có hai câu thơ :
Vào thăm anh, mộ phần xanh cỏ úa ...
Ngủ đi anh : Nhân chứng của giống nòi ...
Hai câu nầy, có thể cho vô " Nghỉa Trang Web " được hong ? ...
Đừng cho ai biết là, tao đặt ra 2 câu thơ nầy, hiểu hôn ?...(Hiểu rồi, đừng cho
ai biết, nhưng tao là Báng Giùi biết rồi)
CÂU ĐỐI TẾT (Của Cốc Chủ)
Câu 1
Khởi nguồn từ Âu Lạc
Nước Việt có 85 triệu dân
Chấn rìa Biển Đông
Mênh mông
Nhiều đầm lắm vịnh
Thủy hải sản phong phú
Có vàng đen dưới biển bạc
Trử lượng dồi dào
Làm nền tảng
Để ngày mai sáng lạng

Câu 2
Phát nguyên từ Tây Tạng
Sông Cữu Long dài 4200 cây số
Trải dọc Trường Sơn
Hùng vỉ
muôn thác nghìn ghềnh
Nông lâm sản đa dạng
Có vàng trắng trên rừng xanh
Kho tàng bất tận
làm bệ phóng
Cho tương lai huy hoàng

Cho đất nước
Vạn tuế trường sinh ...

Để dân tộc
Thiên thu bất diệt ...

Khóa An Lộc

Bốn Bảy Một

