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Chiếc Áo Bay 
Và Người Phi Công Già

Loithienvan
T.T. MÂY TRÊN NGÀN 

(PĐ231 / PĐ251) 

Năm xưa còn trẻ . . . 
Áo theo mình qua khắp nẻo quê hương 
Chở che ta trong khói lửa chiến trường 

Lộng gió Hàm Tân,  Tây Ninh,  Mimot . . . 
Ướp bụi đường xa Kompong Trạch,  Neak Luong . . .

Áo bạc màu vẫn thơm mây An Lộc . . . 

Một sớm mùa Xuân,  sông buồn,  núi khóc 
Hoa thẹn vai người,  

Nghẹn ngào liệng xuống biển Đông 
Mình chưa bao giờ quên chiếc áo ! 

Chuyện chiến chinh xưa giữ mãi trong lòng 

Nay lính già lặn lội tìm mua áo khác 
Mầu vải mới hơn,  chùm bông mai đẹp mắt 

Định may vào,  nghe nghẹn tủi aó xưa !
Tổ Quốc Không Gian,  đơn vị,  bóng cờ 

Thôi,  chẳng cần đâu,  để nguyên vai trống 

Ngơ ngẩn hoài,  xúc động đôi bàn tay 
Ve vuốt một hồi,  đem treo trong tủ 

Thầm nghĩ : khi nào mặc lại áo đây ? 
Họp bạn vui chơi tìm hương vị cũ 

Khi bước ra ngoài,  cổi áo cất nơi đâu ? 

Xứ người thanh bình không pháo kích canh thâu 
Cũng chẳng có Tống Lê Chân hay phòng không như Krek 

Chỉ có ánh mắt ngu ngơ nhìn sao diễu cợt . . . 
Làm sao người hiểu được cánh chim xưa !?

Thôi thế để yên trong tủ đến bao giờ . . . 

Định dặn vợ con mặc lại cho mình 
Lúc cuối đời : Áo Bay hiển lộng 

Lại nghĩ : mặt mũi hốc hác,  thân xác quắt queo
Sợ làm mất tác phong quân chủng 

Lại thôi,  không dặn nữa,  buồn thiu !

Mình không bao giờ hết yêu chiếc áo bay 
Đấy ước mơ,  hãnh diện,  hy sinh của đời quân ngũ 
Cung kiếm gãy rồi,  tạ lỗi gió mây 
Ôm ấp một hồi,  đem treo như cũ ! 

Bài Họa: 
Anh Phi công ơi !
Anh hãy giữ gìn chiếc áo bay ngày đó
Chiếc áo anh hùng muôn thuở vẫn oai phong.
Chiếc áo đã cùng anh xông pha qua bao trận bão giông
Giờ cũng vẫn bên anh từng ngày tháng.

Dẫu người Phi công giờ già nua, bệnh hoạn
Nhưng trái tim anh mãi dũng mãnh, kiên cường.
Chiếc áo thuở nào in dấu những chiến công
Chiếc áo ấy vẫn còn là chiến sĩ.

Cất trong tủ hay khoác lên người cũng thế,
Tổ Quốc Không Gian rạng rỡ khúc hùng ca.
Bên đời anh vẫn Tổ Quốc gấm hoa
Vẫn đôi cánh chim bằng tung vũ trụ.

Áo vẫn bên anh đến tận ngày yên ngủ
Trong vòng tay vợ con, bè bạn, quê hương.
Chiếc áo bay thân thiết tựa người thương.
Sẽ lặng lẽ theo anh đi vào huyền thoại.

Hỡi các anh Không quân - Người hùng thế kỷ !
Tổ quốc Việt Nam mãi mãi ghi ơn .
Người dân Việt Nam mãi mãi yêu thương.
Tự hào nhé - Người Không Quân kiêu dũng !

Thanhcanh


