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hình chiến đấu để chờ đợi một cuộc săn đuổi của phi cơ 
địch. Nhưng rồi lại thoáng hiện chiếc cầu với hai cột cờ.

Lần này thì lại nằm bên cánh tay phải. 
Phải, trái? Ai phải, ai trái? Tôi không cần.
Chỉ biết rằng chúng tôi đang trở về toàn vẹn và 

bây giờ hiện bay trên Huế.
Hầu hết phi cơ bị trúng đạn, nhưng nhạc gió vẫn 

quay đều. Tôi báo cáo sơ lược cho đài kiểm báo và cho 
biết đang trên đường về.

Hoàng hôn đẹp.
Sóng biển lấp lánh ánh bạc.
Tôi gỡ nhẹ đôi găng tay để đốt một điếu thuốc 

nhăn nheo được vuốt thẳng.
Trời tối dần. Khi đưa điếu thuốc lên môi, tôi chợt 

thấy bàn tay run run. Vì sung sướng thành công hay 
vì những phút giây căng thẳng rợn người vừa qua còn 
vương vấn? Có lẽ hai thứ hoà chung.

Thuốc ngon quá.
Buổi tối, lúc đang 

sửa soạn cho phi vụ hôm 
sau, thành tích của tôi 
được loan truyền trên 
đài phát thanh Sài Gòn. 
Tò mò bắt sang đài Hà 
Nội, họ đang khoe đã hạ 
được năm máy bay trong 
số ba mươi máy bay tiến 
đánh lúc ban trưa ở cùng 
một nơi chốn và thời 
gian mười hai chúng tôi 
đã đến và trở về.

Tôi mỉm cười… 
■ Lê Bá Định

Chú thích:
Lê Bá Định sinh trưởng tại miền Bắc nhưng theo 

gia đình di cư vào Nam từ 1954.
Lê Bá Định trở thành một phi công phản lực nổi 

danh trong binh chủng về khả năng điều khiển khu trục 
lẫn khả năng viết.

Lê Bá Định cũng được biết đến như một cấp chỉ 
huy trẻ cương trực và quả quyết khi là Trung Tá Không 
Đoàn Trưởng Không Đoàn 72 Chiến Thuật.

Sau 1975, Lê Bá Định trở thành tù nhân cải tạo 
nhiều năm, nhưng quyết định ở lại Sài Gòn mưu sinh 
bằng cách kèm dạy Anh Văn.

(NT Lê Bá Định qua đời ngày 04/02/2014), tại   
Saigon, hưởng Thọ 76 tuổi, ghi chú HQPD)

 Mặc Khách

VINH DANH 
KHÔNG QUÂN

(Kính dâng linh hồn các vị Niên trưởng KQ và 
Linh hồn các bạn KQ cùng khóa 70 và các khóa 
71-72-73….A,B,C. Kính tặng người hùng Lý Tống và 
Quý vị KQ)

Không gian hỡi!  kiêu hùng hằn nỗi nhớ!
Của một thời lồng lộn giữa không trung
Chí làm trai in đậm nét hào hùng
Không nao núng, anh đi vào lửa đạn.

Xếp bút nghiên, giang đôi tay đón nhận
Nợ ân tình, nợ đất nước điêu linh
Từng lệnh bay, anh chấp nhận hy sinh
Lòng quả cảm khiến bao người thán phục.

Dưới đôi cánh,  quân thù nghe khiếp đảm
Phòng không Sô Viết tua tủa vút cao
Dương cánh bay gào thét lao vào
Giặc phương Bắc,  bao phen hồn run sợ !

Giữa thành phố, chiếc áo bay kiêu hãnh
Từng bước đi,  khiêm nhượng dáng oai phong
Chí hiên ngang, lửa đạn chẳng sờn lòng
Muôn ánh mắt, ngước nhìn lòng ngưỡng mộ.

Cảnh giàu sang, danh vọng đời tình ái
Anh lãng quên tung cánh giữa Trời Sao
Xác thân anh làm đuốc ở trên cao
Gương Anh Dũng muôn đời Tổ Quốc nhớ!

Ghi chú tác giả:
-Tên và Bút hiệu: Lâu Trương, MặcKhách
- Cựu Sinh viên Trường Luật Khoa Cần Thơ
- Huấn nghiệp tại Mỹ năm (1971- 1973 ) 
- Đến Mỹ,  diện Tỵ nạn (7 năm Tù Cải tạo, 3 năm 
quản chế, HO 17).
- Quân chủng Không Quân, Quân Lực VNCH
- Thành viên VĂN BÚT VIỆT NAM HẢI NGOAị
- Đã ra mắt 2 Thi tập :
1.TÌNH THƠ MỘT MẢNH ĐỜI ( xuất bản 2010)
2. HỒN THƠ ĐẤT KHÁCH ( xuất bản 2015 )
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