
 
MÀY  BẢO TAO QUÊN SAO ? 

 

Cứ đến tháng Tư, lại nghe tiếng thét gào 

Tiếng phẫn nộ của muôn ngàn dũng sĩ 

Đã tuẫn tiết cho quê huơng kỳ vỹ 

Dòng máu tuôn trên khắp nẻo quê hương 

Thân một nơi, đầu một nẻo, đoạn truờng 

Súng gẫy, guơm cong, ngựa da còn bọc 

Lá cờ kia một thời ngang dọc 

Đã lắt lay trên trận địa mênh mông 

Giờ nơi đâu, hồn đang hiện trên không? 

Hay ở lại chốn nhao chôn, rốn cắt? 

Làm những ngọn lửa không bao giờ tắt 

Bảo vệ đất đai Tiên Tổ truyền đời. 

Mày bảo tao quên sao ? 

Cả trăm ngàn anh em giờ vất vưởng chợ đời 

Thân dị dạng, tay què, chân gẫy 

Thằng Truơng gàn, chuyên viên súng máy 

Vẫn cuời vang bên lằn đạn oang oang 

Giờ lắt lay, khàn giọng với cây đàn 

Hát phố chợ: Xuân này con không về nghe, mẹ! 

Thằng Tùng đen, một thời oai vệ 

Súng bên hông, lựu đạn quanh người 

Nay âm thầm với cặp mắt không ngươi 

Tay rờ rẫm, cây gậy còng, chậm chạp. 

Mày còn nhớ thằng Vân nói lắp? 

Nhưng hiên ngang, sinh tử nhẹ tênh  

Bao lần xung phong, nó vẫn phóng một mình  

Truớc thuợng cấp, Đại Bàng ngơ ngác. 

Nay nó run run, đan rổ rá cho nguời 

Một tay, một chân, nó để lại trận địa rồi 

 



 

Thân còm cõi, khô như cành củi mục 

Nếu mày gặp, nhất định mày bật khóc                                                                     

Vì bạn hiền, nay lơ láo, lao đao. 

Còn bao thằng học khoá mình, ra sao? 

Tên cụt, thằng què, bụng vài vết đạn 

Có thằng, tháng Tư Đen, chân vừa cụt tới háng  

Bị đuổi ra khỏi bệnh viện, lặc lè 

Máu tuôn trào, ngã sấp, bên hè 

Giờ ngơ ngác trong nhà thuơng tâm trí. 

Mày bảo tao quên sao? 

Khi anh em ta sống trong đời kỳ thị 

Vẫn có bao thằng áo gấm xênh xang 

Hãnh diện com-lê, ra-vát về làng 

Khoe nhà cửa, khoe xe, khoe bằng cấp  

Chúng cứ lờ đi, không dám cúi nguời thấp 

Nhìn bạn ta, nằm duới đất, tan hoang 

Thôi, mày ơi, nói nữa, lệ hai hàng 

Lại tuôn chảy nghẹn ngào như suối 

Tao chỉ mong mày, dù một gói cơm dấm dúi 

Gửi anh em, xin lỗi, chúng tao hèn 

Đã chạy thật nhanh, khi tắt lửa, tối đèn 

Bạn què bỏ lại, bạn sang thì níu áo 

Thôi, tao lại nghẹn, 

Lại buồn ngây, lảo đảo 

Tao ngừng đây, 

Cho tao tạ lỗi các bạn hiền 

Cho tao giơ tay chào ngày tuởng niệm Tháng Tư Đen 

Chào tất cả, với trái tim tan nát.... 

Tao đã nói một lần, mày không nhớ? 

Trái tim tao hình một giọt lệ sao? 

Lệ trăm năm cuả đất nuớc thương đau 

Bao đời nay, không hạnh phúc đón chào 

 



 

 

Chỉ bất hạnh vỗ trong tim không nghỉ 

Hết Tầu, Nhật, đến Thực Dân quỷ mị 
Lại Cộng Nô bạo lực thét gào 

Từ Ông, Bà, Cha, Mẹ đến Mày, Tao 

Cùng khốn khổ "đầu thai lầm thế kỷ" 

Những lý thuyết, những danh từ hoa mỹ 

Nặn chúng ta thành lũ khỉ muá may 

Anh bỏ bom em, bạn nhốt bạn, tù đày 

Kẽm gai, súng đạn nhiều hơn hoa quả 

Rồi đến lúc, mỗi nguời mỗi ngả 

Chúng ta đi, thất thểu, lưu phương 

Sang nước người, tưởng đến Thiên Đường  

Mong đoàn kết, trống giong, cờ mở 

Ngày nào đó, về quê hương rực rỡ 

Bày lại bàn thờ, rước các cụ vui Xuân 

Nhưng, mày ơi!  

Nước mắt lại một lần 

Rơi buồn bã trên đất người, mệt mỏi 

Anh em ta, ngỡ thương nhau vòi vọi 

Ngỡ ôm vai, nâng đỡ, dắt nhau đi 

Nào ngờ đâu, tình chiến hữu suy vi 

Tình bạn đã chết dần theo năm tháng 

Bạn bè đâm lưng nhau, mạnh hơn súng đạn 

Bươi móc nhau, sợi tóc chẻ làm tư 

Thiếu Phụ Nam Xương, thuở ấy hiền từ 

Nay đang góp một phần khơi cuộc chiến 

Chàng dũng sĩ, thuở nào, còn binh biến 

Hiên ngang xông lên, cứu bạn, giải vây 

Giờ cung tay, muốn hại cả Cô, Thầy 

Quên lễ nghiã, Tổ Tiên ta gầy dựng 

Vậy còn đâu? Còn đâu tương lai mơ tưởng? 

Lũ chúng ta vui hưởng thanh bình 

Chốn quê nhà, rạng rỡ ánh bình minh 

Trên đất nuớc, sáo diều nghe vi vút?  

 



 

Mày đã hiểu tại sao tao hay khóc? 

Sao tim tao là hình giọt lệ rơi?  

Vì tao không quên, tình chiến hữu rạng ngời 

Điếu thuốc lá chia nhau, không nói 

Ly cà phê, buổi sáng mờ suơng khói 

Nhưng tình thân nặng chĩu trong tim 

Tao với Mày, tuy không đốt hương trầm 

Mà tự nhủ sẽ chết thay cho bạn. 

Giờ đây, khi không còn tiếng đạn 

Lại tiếng dao, trầm đục, bàng hoàng... 

Mày bảo sao?  

Lỡ một kiếp hiên ngang? 

Lỡ mạng số quê hương ta khốn khổ? 

Đão Hoàng Sa,Trường Sa nộp cho quân man rợ 

Lại Thái Hà, đất Mẹ đau thuơng? 

Thôi, can trường này, xin được gửi quê hương 

Giọt nước mắt nhạt nhòa 

Như máu... 
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