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Chim BẰNG vút cánh bay… 
 
   (Kính tiễn đưa Hương Hồn Nhạc Sĩ ANH BẰNG, ra đi ngày 12.11.2015) 
 
                                                                                           Võ Đại Tôn 
    Giữa khuya tôi tỉnh giấc 
    Tưởng mình còn quê hương. 
    Rồi thêm tin Anh mất 
    Thơ-Nhạc nghẹn đêm trường ! 
 
   Lặng nhìn ra khung cửa  
    Hiu hắt một màn sương. 
   Thêm một người đi nữa 
   Vừa khuất bóng bên đường.  
 
   Vai hành trang còn nặng gánh tang thương 
   Bao năm rồi nhạc Anh dìu chung bước. 
   Ngày mai đây, vạn nẻo đường xuôi ngược 
   Tôi tìm Anh, chung thế hệ, còn đâu ? 
   “Nỗi lòng người đi” cung nhạc đã hằn sâu    (*) 
   Trong tâm khảm, thêm niềm đau lẻ Bạn.  
   Tuổi già nua, lệ tôi đà khô cạn 
   Giữa trời khuya còn ứa giọt về Anh.  
   Tình Huynh-Đệ song vai bước Đồng Hành 
   Chung tâm sự của người dân mất Nước. 
   Anh “Xa Hà Nội ” từ bao năm trước 
   Đến tàn hơi,  nhạc vẫn  mộng về Quê. 
   Trời lưu vong, lòng thao thức tỉnh-mê 
   Không cúi mặt dù nỗi đau viễn xứ. 
   Tôi ngồi bên Anh, đổi trao tâm sự 
   Nhạc Hội buồn, đồng đội Thương Binh.     (*) 
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   Hồn loang máu từ một thuở chiến chinh 
   Qua tiếng nhạc tưởng chừng nghe tiếng khóc. 
   Khóc Quê Hương đang chìm sâu tang tóc 
   Cung phím buồn vời gọi “Gót Chinh Nhân”    (*) 
   Đường Anh đi,  qua bao nẻo phong trần 
   Luôn Tâm nguyện thuyền về neo bến cũ.  
   Giờ chia tay, nhạc chìm theo thác lũ 
   Giữa hồn tôi, đêm tối bóng Anh đâu ? 
   Thêm người đi, dù chấp nhận bể dâu 
   Nhưng cố níu, Vô Thường sao đến vội ! 
   Qua bao đường, cuối đời Anh rẽ lối 
   Trao tình hoa phím nhạc gửi ngàn sau. 
   Dù đêm nay bóng hạc đã chìm sâu 
   Tôi vẫn thấy chim BẰNG tung vút cánh. 
   Xin tạ từ ! - Giữa ngàn sao lấp lánh 
   Một vì sao rụng xuống, hướng trời Quê 
   90 năm theo tiếng nhạc, Anh về …. ! 
 
 
                                                              Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh) 
                                                              Úc Châu 
                                                              12 giờ khuya đêm 14.11.2015. 
 
   (*) - Tên các bản nhạc của NS. Anh Bằng. 
   (*) -  Trong một buổi Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh - Người Thương Binh     
VNCH - tổ chức tại Nam Cali, Hoa Kỳ, tôi ngồi bên cạnh NS Anh Bằng và    
Nhiếp Ảnh Gia Quân Đội Nguyễn Ngọc Hạnh. 
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