TIẾNG CHIM BÊN DÒNG THÁC CHAMPY
(Tưởng niệm hương hồn cố Chiến Hữu VŨ HOÀI
đã hy sinh vì Tổ Quốc trên đường cùng tôi trở lại Quê
Hương,10/1981, tại Hạ Lào).

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
1. Em cứ nằm yên đấy
Bên dòng thác CHAMPY
Con đường chúng ta đi
Đã vô cùng gian khổ.
Dăm mảnh đá xanh rêu thành nấm mộ
Anh đắp lên cùng với cả tình anh.
Em đã đi qua bao thác bao ghềnh
Đường về quê nay trở thành tử lộ.
Dòng hoa trắng từ núi cao đang đổ
Xuống lòng khe cho mát tấm thân em.
Rồi từ đấy trong rừng vắng từng đêm
Hay mỗi sáng sương mờ ôm đỉnh núi
Trên cành gai vắt mình qua khe suối
Con chim buồn đứng hót tiếng cô đơn.
Tiếng chim nghe uất hờn
Lời chim tràn ai oán.
Dặm trường xa sao nửa đường đứt đoạn
Em thành chim trong tiếng hót Hoang Vu . . .
2. Con đường đầy sương mù
Rừng tre già cao vút.
Đêm mưa dầm lũng sâu ngập lụt
Ta băng mình qua tiếng mưa rơi.
Thân tím bầm run rẩy chút tàn hơi
Chân vẫn bước vì lửa lòng chưa tắt.
Anh không sợ kẻ thù trước mặt
Mà ngại tình chiến hữu sau lưng.
Anh nhìn ngọn tre cao vút giữ rừng
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Như ngọn dáo lén đâm vào chiến sĩ.
Ngọn dáo của lòng ganh tỵ
Ai người vong bản bon chen ?
Ngọn dáo của kẻ ươn hèn
Vội quên mối thù vong quốc.
Đường ta đi đã lên đèo xuống dốc
Hành trang nghèo mà nặng gánh Cô Đơn.
3. Đỉnh núi cao mây vờn
Đá nghìn năm quên tuổi.
Nằm nghỉ chân, võng đong đưa bờ suối
Ta lạc loài như dã thú không tên.
Qua TCHÉ-PONE, BOLOVEN,
Về Hạ Lào thăm thẳm.
Còn bao núi xuống
Còn mấy núi lên ?
ATOPEU đường xa muôn dặm
Rừng Tây Nguyên heo hút trong tim.
Ta vẫn đi - anh thấy một đàn chim
Tung cánh bay nhanh về tổ
Nhưng còn em ?
- Còn em đâu ?
Tiếng đạn thù đã nổ
Bên dòng thác CHAMPY !
Hận cừu này anh mãi mãi còn ghi
Và nước mắt xin trở thành gươm dáo.
Anh vẫn còn nghe tiếng chim ảo não
Trong rừng vắng thâm u.
Bóng chim trong sương mù
Cô đơn đứng hót.
Đường cam go, anh không hề dừng gót
Hẹn mai về, mang trái ngọt cho em.
4. Bây giờ quá nửa đêm
Anh còn nghe tiếng suối.
Tiếng chim trong rừng núi
Vọng về từ cõi mơ.
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Đường quê hương - anh ngã ngựa không ngờ
Trong phút chốc trở thành tên chiến bại.
Em là chim trên ghềnh xa hót mãi
Anh là chim trong bốn vách tù cao.
Nhưng đêm vẫn còn sao
Em cứ nằm yên đấy
Cùng gió reo nước chảy
Bên dòng thác CHAMPY.
Còn nửa đường anh vẫn quyết ra đi
Thêm tiếng hót vào hành trang bất khuất.
Nếu anh chết - linh hồn anh u uất
Cũng thành chim vang tiếng hót cùng em.
Trong rừng vắng từng đêm
Trên cành gai khe núi
Hai tiếng chim sẽ hòa theo tiếng suối
Đến muôn đời cao tiếng hót QUÊ HƯƠNG !

VÕ ĐẠI TÔN (Hoàng Phong Linh)
* (Bài thơ này đã được hai nhạc sĩ SONG NGỌC và
TRẦN CHÍ PHÚC phổ thành hai bản trường ca khác
nhau và đã được phổ biến tại hải ngoại).

Phi Loan Diễn Ngâm Trên Youtube:
https://youtu.be/9XmxelLn_pw (bấm vào nghe tiếp)
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