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Trong cái list những điều cần phải làm trước khi chết của mình không có  môn nhảy dù. Sau đợt
nhảy dù này thì mình đã thêm vào cái list  đó thêm  một điều cần trải nghiệm trong cuộc đời …

  

Sau hai tháng miệt mài học gấp dù và đủ thứ hầm bà lằng khác, cái ngày  được mong đợi rồi
cũng đến. Tranh thủ phỏng vấn các bạn đồng môn trước  khi lên máy bay, tôi biết được rằng
nhiều bạn trằn trọc suốt canh thâu  mấy  đêm trước ngày nhảy ( mình cũng có thao thức chút
chút, hehe).  Không ngủ được vì háo hức, vì nôn nao, vì phải tưởng tượng cảm giác rơi  tự do từ
độ cao gần 1000m nó như thế nào. ...

  

Người ta thường nói cái gì lần đầu tiên cũng khó quên. Và tôi cũng dám  chắc rằng ai đã từng
tham gia môn nhảy dù này cũng ko thể nào quên cái  cảm giác lần đầu tiên hãi hùng ấy.

  

Chúng tôi phải dậy từ rất sớm để kiểm tra sức khỏe, điểm danh, khởi  động, mang dù... Thế là
chúng tôi đã sẵn sáng lên máy bay- như những  người lính dù thực thụ - Oai phong như chuẩn
bị ra chiến trường í .  Máy  bay cất cánh...chiếc trực thăng Mi 171 nhỏ xíu và không khí ngột
ngạt  bởi sự căng thẳng toát ra từ những gương mặt mới tinh, ai cũng cố gắng  mỉm cười để chế
ngự nỗi hoang mang càng lúc càng lớn dần...

  

        

  

Và rồi thời khắc ấy cũng đến ... các sư huynh, các bậc tiền bối giàu  kinh nghiệm nhảy trước,...1
anh, 2 anh, 3 anh ...và rồi cũng đến lượt  những tân sinh...  dường như chưa chiến thắng hoàn
toàn bản thân mình,  vài bạn ngập ngừng trước cửa máy bay... nhưng mà làm gì còn đường rút 
lui, đã có chú Chung dễ thương luôn sẵn sàng  đẩy bạn ra khỏi máy bay,  hehe. Rùi cũng tới
lượt tôi, dù có mong muốn hay không. Tiếng động cơ   máy bay ầm ĩ, cánh quạt phần phật, gió
thổi vù vù, ... bấy nhiêu tác  động làm tôi cũng hơi hoảng, nhưng nhất quyết là không cần sự trợ
giúp,  tôi đã lao ra khỏi cửa máy bay một cách rất can đảm và quyết đoán. Và  tôi bắt đầu rơi ..
rơi... rơi.. rất nhanh với đủ mọi tư thế...chỉ 3 giây  thôi mà tôi tưởng  chừng như 3 thế kỷ đã trôi
qua... cho đến lúc dù  chính bắt đầu mở...

  

Khi dù mở, ấy là lúc thế giới thuộc về tôi, bầu trời thuộc về tôi, và  cũng là giây phút hạnh phúc
nhất.  Lúc ấy không gian xung quanh tôi hoàn  toàn yên tĩnh -yên tĩnh tuyệt đối,  tôi chỉ nghe
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thấy trái tim mình  thổn thức, gió đang đưa tôi đi,  xa xa là chiếc dù người bạn đồng hành  của
mình  in trên bầu trời xanh cao,  phía dưới chân mình là thành phố  bé nhỏ, là dòng sông Đồng
Nai  đang ngửa mặt lên trời thở từng hơi  trắng, đẹp đến ngỡ ngàng . Có lẽ mỗi người sẽ có
những cảm xúc khác nhau  vào những giây phút ngắn ngủi ấy. ( thầy Hồng bảo rằng sướng như
đêm  tân hôn... cái này chưa có cơ hội kiểm chứng..hihi)

  

Độ cao từ từ hạ dần, tôi bắt đầu nghe những lời hướng dẫn để tiếp đất  của anh chỉ huy bên
dưới - lúc ân cần, lúc từ tốn, lúc gay gắt, lúc gấp  gáp...Và làm theo hướng dẫn hay ko là tuỳ
bạn. ( Tôi thì chọn giải pháp "  chỉ có gió mới biết, dù đi đâu về đâu", vì tôi còn mải hưởng thụ
giây  phút ngắn ngủi trên không trung..)

  

20m... 10m, 5m... khép chân lại, chuẩn bị tiếp đất.. lạy chúa, xin đất  mẹ hãy ôm lấy con thật
nhẹ nhàng .. và 4 lần, lần nào tôi cũng được chào  đón trong những đám cỏ cao lút đầu và một
chút xíu đau nhói ở chân và  mông. Nhưng có hề chi, tôi đã về với đất mẹ một cách vẹn nguyên
với niềm  hứng khởi còn tràn đầy trong tim, với sự hân hoan của các thầy, các  bạn, các anh,...

  

        

  

Khi tôi quyết định đi học nhảy dù, người thân ngăn cản , bạn bè  bảo  tôi điên,... nhưng tôi là
một đứa chỉ làm theo ý mình. Bởi vì cuộc sống  vốn thuộc về mỗi người, hãy sống đích thực cho
chính mình, sống sao thấy  vui thì sống, làm những gì mình muốn làm và  đừng ngại ngần người
khác  đàm tiếu, bởi tôi  đâu phải sống hộ người khác, mà tôi đang sống cuộc  đời của chính bản
thân tôi.

  

Dám quăng thân vào một đam mê mới, chắc chắn sẽ cảm nhận được cuộc sống  háo hức và
mê say. Cuộc sống mà không có chút nguy hiểm nào thì thật là  lãng phí oxy.
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  Niền vui khi trở về mặt đất    

  Một chú chim phấn khích quá    Cám ơn ban chủ nhiệm CLBHKPN , trung đoàn 917, trung đoàn 935 sư đoàn  370, ban dù quânchủng PKKQ, trung tâm tìm kiếm cứu nạn đường không ...  và tất cả các đơn vị có liên quan...đã chấp cánh cho tôi và cho tất ACE  hội nhảy dù thực hiện ước mơ của chính mình :ƯỚC MƠĐƯỢC BAY LƯỢN GIỮA  TRỜI XANH  
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