CÁC ANH CÒN SỐNG MÃI…
(Kính tặng hương hồn Quý Đồng Đội Biệt Kích – NKT – đã hy sinh
vì Tổ Quốc. Kính tặng Quý Niên Trưởng, Quý Chiến Hữu NKT, trong
Ngày Tưởng Niệm và Tri Ân Chiến Sĩ Vô Danh – Quốc Hận
42 năm – 30/4/2017 – Nam Cali - USA).

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Các Anh đã Lên Đường
Mấy mươi năm về trước.
Vì Tổ Quốc – Quê Hương
Rừng sâu Anh tiến bước.
Bao năm rồi, còn ai lội ngược
Dòng sông Đời, tưởng nhớ các Anh đây ?
Tuổi thanh xuân, trong bóng tối trùng vây
Từng Toán nhỏ, âm thầm xuyên đất địch.
Duyên hải trùng khơi hay núi đèo cô tịch
Hành trang nghèo thao thức chuyện non sông.
Nhìn mây bay ôm ấp mộng tang bồng
Hồn tượng đá thi gan cùng tuế nguyệt.
Bỏ lại sau lưng bao nỗi niềm thương tiếc
Hay kinh thành hoa lệ chốn phồn vinh.
Từng “Bóng Ma Biên Giới” giữa nhân sinh,
Anh tâm nguyện không sờn gan chiến đấu.
Nỗi đau riêng, nhớ đàn con yêu dấu
Người vợ hiền lạc lõng chốn thôn quê.
Anh Lên Đường, xuyên mấy nẻo sơn khê
Cùng Dân Tộc, mong cứu Người cứu Nước.
Dòng sông Đời, các Anh từng lội ngược
Vì Quê Hương, chân xẻ núi băng ngàn.
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Niềm cô đơn thêm gánh nặng lầm than
Anh vẫn bước theo Hồn Thiêng Tổ Quốc.
Bên kia vỹ tuyến, giữa rừng sâu gai góc
Đêm thâm u mưa lũ ngút ngàn.
Sương lạnh chiều hoang
Trăng mờ biên giới.
Đường Anh đi, nẻo xa vời vợi
Vùng đất địch bủa vây.
Đã bao Anh nằm xuống, thân phủ lá cây
Nơi rừng hoang quạnh quẻ.
Máu hoen mờ , lòng son về Đất Mẹ
Âm thầm, Biệt Kích Vô Danh !
Nơi pháp trường, Anh vẫn ngẩng đầu xanh
Mong Tổ Quốc nhận hồn Anh phút cuối.
Chốn tù lao, bao ngàn ngày tăm tối
Anh lạnh lùng chôn giấu nỗi cô đơn
Vào đáy lòng, không cầu khẩn van lơn
Nuôi sức sống bằng lửa thiêng Sông Núi.
Chỉ xin nguyện làm Người Không Tên Tuổi
Lót đường đi bao thế hệ Ngày Mai !.

***
Hơn 40 năm dài
Trời hải ngoại vẫn còn tang Quốc Hận
Cờ Vàng thiêng Tổ Quốc vẫn tung bay.
Những người con Đất Mẹ tụ về đây
Tình Huynh Đệ vẫn trọn đời chung thủy.
Bao kỷ niệm chia nhau từng hương vị
Nỗi buồn - vui, qua thương nhớ mất - còn.
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Xin gửi cho nhau niềm hãnh diện sắt son
Đời Biệt Kích vẫn vuông tròn Tâm Nguyện.
Phút cuối đời vẫn âm thầm tận hiến
Cùng Toàn Dân xin nối tiếp bàn tay
Vung ngọn đuốc Lửa Thiêng về Đất Tổ.
Vì Chính Nghĩa, chuyển tang thương phẩn nộ
Thành cuồng phong phăng gốc rễ tham tàn.
Một mùa Xuân đầy ánh sáng vinh quang
Toàn Dân Tộc viết ngàn trang Sử mới.
Trên đỉnh trời, Việt Nam cao vời vợi
Cùng nhân loài vui hạnh phúc ấm no.
Xin Tạ Ơn – trong hàng ngũ Tự Do
Vì Tổ Quốc – Các Anh còn sống mãi !.

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh).
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