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Anh Nằm Xuống  

  
Anh nằm xuống trên chiến trường máu lửa 

Pháo đạn thù cày xé nát thân anh 
Anh hy sinh trong một chuyến quân hành 

Em ở lại đầu xanh vương tang trắng. 
 

Anh nằm xuống một chiều hoang trốn nắng 
Poncho buồn phủ kín mảnh đời anh 

Hồn chơi vơi khi mộng ước chưa thành 
Nghĩa trang lạnh cỏ xanh buồn phủ mộ. 

 
Anh nằm xuống cho đồng xanh nở rộ 
Hạt lúa vàng thơm ngát cả quê hương 
Cho ấm no, hạnh phúc từng nẻo đường 

Cho người dân hậu phương tròn giấc ngủ. 
 

Anh nằm xuống một chiều mưa nước lũ 
Đồng Tháp buồn ủ rũ tiễn anh đi 

Đời lính chiến, anh mang mộng ước gì 
Vì quê mẹ, anh màng chi sinh tử. 

 

 



5 
 

 
 

Anh nằm xuống một Mùa Hè Đỏ Lửa 
Charlie buồn vùi lấp xác thân anh 

Song Kiếm Trấn Ải gãy giữa rừng xanh 
Nguyễn Đình Bảo ... tên anh ngời bia sử. 

 
Anh nằm xuống ngày Hoàng Sa máu lửa 

Chống giặc Tàu để bảo vệ quê hương 
Phút sa cơ vẫn bất khuất can trường 

Ngụy Văn Thà máu vương lòng biển mẹ. 
 

Anh nằm xuống chiều Pleiku gió nhẹ 
Phố Núi buồn, mây lờ lững trôi xa 
Tiễn đưa anh, người lính trẻ xa nhà 
Xa mãi mãi ... tóc mẹ già thêm bạc. 

 
Anh nằm xuống không gian buồn man mác 

Giữa lưng trời chim sắt gãy cánh bay 
Anh hiến dâng Tổ Quốc cuộc đời này 
Đem máu thắm viết dày thêm chiến sử. 

 
Anh nằm xuống nhưng tên anh bất tử 

Ngàn đời sau hậu thế nhắc tên anh 
Những người trai đem máu viết sử xanh 
Đem thân xác xây bờ thành Nước Việt. 

 
Anh nằm xuống ... Đồi Khe Sanh, Cửa Việt 
Tống Lê Chân, Bình Giã, Chiến Khu D 

Hay Trường Sơn mây mờ nẻo sơn khê 
Anh nằm xuống trọn lời thề "Vị Quốc". 

 
Anh nằm xuống ... Hè Bảy Hai tang tóc 

Dòng máu đào cho An Lộc hồi sinh 
Biệt Cách Dù Vị Quốc quên thân mình 

Nấm mộ mới trọn nghĩa tình non nước. 
 

Anh nằm xuống bên Cổ Thành đổ nát 
Cho bạn bè hát khúc khải hoàn ca 

Cờ tung bay trong dòng lệ nhạt nhòa 
Quảng Trị ... chiếm lại đêm qua bằng máu. 

 
Anh nằm xuống chiều nao trên đồi máu 

Một bông dù ngời sáng Nguyễn Văn Đương 
Viên đạn cuối ... anh ôm trọn quê hương 

Anh hùng tử ... khí hùng nào có tử. 
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Anh nằm xuống bên bờ sông Thạch Hãn 

Chiến xa buồn ôm trọn xác thân anh 
Chiếc mũ đen rơi trên bước quân hành 

Nguyễn Ngọc Bích rạng danh sao Bắc Đẩu. 
 

Anh nằm xuống ... u buồn rừng lá thấp 
Vũ Mạnh Hùng, Sói Biển áo rừng hoa 
Vì quê hương ... Anh gục ngã chiều qua 

Dòng nước mắt mẹ già từng đêm đổ. 
 

Anh nằm xuống nơi rừng sâu, núi thẳm 
Xác thân tàn trong cát bụi thời gian 

Bên hàng cây ... tuôn phủ xác lá vàng 
Trong khói lửa kinh hoàng ... cơn mưa pháo. 

 
Anh nằm xuống bên ruộng đồng ngập nước 

Cơn mưa chiều tầm tả phủ ôm anh 
Máu anh tuôn cho đồng ruộng thêm xanh 

Cho hạnh phúc vương nhành bông lúa mới. 
 

Anh nằm xuống với cõi lòng thanh thản 
Phận làm trai đã tròn nợ Núi Sông 

Nghĩa trang buồn xơ xác buổi tàn đông 
Huyệt mộ mới ... lấp bằng dòng nước mắt. 

 
Anh nằm xuống âm thầm nơi nào đó 

Trên quê hương dùng máu viết sử xanh 
Mờ bóng chiều ... Người chiến sĩ vô danh 

Không nấm mộ, lá rừng xanh phủ xác. 
 

Anh nằm xuống uất nghẹn hằn ánh mắt 
Cờ chưa tàn ... "Quân lệnh" trói đôi tay 

Ôi đớn đau !... Ai hiểu nỗi đau này 
Tháng Tư Đen tang thương ngày "gãy súng" 

 
Anh nằm xuống sau lệnh truyền buông súng 
Viên đạn đồng ... Anh trọn nghĩa quê hương 
Ly rượu độc ... Anh uống cạn tang thương 
Ôm lựu đạn ... đau thương ...anh bung kíp. 

 
Anh nằm xuống nơi rừng sâu hóa kiếp 

Tấm thân gầy cạn cả giọt mồ hôi 
Lá cây rừng tuôn đổ tháng ngày trôi 

Mồ "Cải Tạo" đơn côi không bia mộ. 
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Anh nằm xuống ... Quê Hương mình tan nát 

Bởi giặc Hồ, lũ quỷ đỏ cộng nô 
Chúng nhẫn tâm phá nát cả cơ đồ 

Biến Nước Việt thành nấm mồ dân tộc. 
 

Anh nằm xuống bao năm dài khói lửa 
Đến ngày tàn cuộc chiến quá tang thương 
Anh muôn đời sống mãi với quê hương 

Kính dâng anh nén hương lòng tưởng niệm. 
 

Chúng tôi nguyện một ngày mai trở lại 
Mang Cờ Vàng kính phủ xác thân anh 

Dựng lại tượng đồng "Thương Tiếc" Vinh Danh 
Để phương ấy linh hồn anh an nghỉ. 

  
Alpha Hoàng Nhật Thơ  

Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 38 
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Ngày Tàn Chinh Chiến 

  

Ngày tàn chinh chiến quá tang thuơng 
Người Lính gãy súng mất chiến trường 

Người thì tù tội người di tản 
Người buồn tuẫn tiết với quê hương 

 
Bao thằng lết lê lề cõi sống 

Hít thở khói xe với bụi đường 
Vé số trên tay níu hơi thở 

Nắng mưa thoi thóp khắp phố phường 
 

Bốn mốt năm qua đời rách nát 
Còn đâu một thuở kiếp gió sương 

Người Lính Cộng Hòa năm xưa nguyện 
Dựng lại Cờ Vàng trên Quê Hương. 

  
Hoàng Nhật Thơ 

July 18, 2016 
 



9 
 

 

Nguời Lính Thương Tiếc ! 

  

Người Lính gác bao năm trường không ngủ 
Gác đồng đội an giấc ngủ ngàn thu 
Dù gió mưa bão tố hay sương mù 
Dù Hạ cháy hay ngàn Thu lá đổ 

 
Người Lính gác đón mẹ già khắc khổ 

Lệ lăn dài ngất lịm trên áo quan 
Tiễn hồn con theo gió núi mây ngàn 

Nắng lịm tắt nghĩa trang buồn quạnh quẽ 
 

Người Lính gác xót thương đàn con trẻ 
Vành khăn tang vương vầng trán ngây thơ 

Đang ngơ ngác trố mắt đứng thẫn thờ 
Chờ đợi cha ẵm bồng hôn vầng trán 

 
Người Lính gác nghiêm chào vành tang trắng 

Trên đầu người góa phụ trẻ thơ ngây 
Thượng đế hỡi có thấu nỗi đau này 
Một đất nước tang phủ dày mặt đất 

 
Người Lính gác mười tám ngàn ngôi mộ 

Những anh hùng đã Vị Quốc Vong Thân 
Những người đi tròn trách nhiệm chinh nhân 

Lưu hậu thế một Tinh Thần Vị Quốc 
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Người Lính gác những đêm khuya im lắng 
Tiếng côn trùng hòa khúc bi hùng ca 
Những người trai đi gìn giữ sơn hà 

Ngày trở lại xót xa người hậu tuyến 
Người Lính gác quê hương dài chinh chiến 

 
Pháo đạn thù cày nát đất quê cha 

Dân loạn ly lau nước mắt nhạt nhòa 
Trẻ mất cha khóc òa thân đẫm máu 

 
Người Lính gác nhìn biển Đông dậy sóng 

Lũ giặc Tàu xâm chiếm đảo Hoàng Sa 
Người chiến binh lấy máu giữ sơn hà 

Người hạm trưởng Ngụy Văn Thà bất diệt 
 

Người Lính gác xót xa nhìn đồi máu 
Một bông dù ngời sáng Nguyễn Văn Đương 

Viên đạn cuối anh vĩnh biệt chiến trường 
Không nấm mộ kèn tuyên dương truy điệu 

 
Người Lính gác lòng đau nhìn bão lửa 

Lửa pháo thù đốt cháy Đồi Charlie 
Mười ngày đêm Song Kiếm còn lại gì 

Dưới mưa pháo ... hằn ghi trang huyết hận 
 

Tháng Tư Đen ... Người Lính gọi Quốc Hận 
Ngày Ba Mươi lũ giặc chiếm quê hương 

Dân-Quân-Chính phơi xác khắp nẽo đường 
Ngày "Giải phóng"... hậu phương thành chiến địa 

 
Người Lính gác nghiêm chào lần vĩnh biệt 
Những anh hùng tuẫn tiết vẹn lòng trung 

Nguyễn Khoa Nam ... tướng Phú ... Lê Văn Hưng 
Lê Nguyên Vỹ ... Trần Văn Hai bất diệt 
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Hồ Ngọc Cẩn Cọp Đầu Rằn Chương Thiện 
Không hàng giặc ... anh chiến đấu liệt oanh 

Phút sau cùng trên bước cuối quân hành 
Dòng sử Việt tên anh còn sống mãi 

 
Vũ Tiến Quang tiểu anh hùng nước Việt 

Chửi thẳng mặt quân thù dù (đã) sa cơ 
Giây phút cuối đem máu tô thắm cờ 

Cờ Chính Nghĩa Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ 
 

Trung Tá Long dòng máu hồng tuôn đổ 
Ngày Ba Mươi giặc đỏ chiếm quê hương 

Anh tuẫn tiết chọn cái chết bi thương 
Thở hơi cuối dưới tượng đài Cọp Biển * 

 
Và nhiều nữa những anh hùng nước Việt 

Đời chinh nhân vì tổ quốc tận trung 
Khoác chinh y anh chọn kiếp sống hùng 

Ngày gãy súng ... chết hào hùng oanh liệt  
 

Người Lính gác ... lũ giặc nào bỏ sót 
Pho tượng đồng Thương Tiếc tên của anh 

Thủ tiêu anh ... chúng đập phá tan tành 
Nơi anh gác cũng tan thành bình địa 

 
Người Lính ấy ... Dân muôn đời Thương Tiếc 

Như tên anh Thương Tiếc vạn ngày sau 
Anh hiển linh hồn sông núi nhiệm mầu 

Khơi lòng dân vùng lên bêu đầu giặc ... cứu Nước. 

  
Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ 

May 28, 2016 
 
 
 
 
 

 

 



12 
 

 

Tâm sự Người Thương Phế Binh VNCH 
(Người về từ Charlie bảo lửa) 

  

Đêm tỉnh nhỏ mưa tuôn rơi tầm tả 
Mưa thét gào giăng kín cả thế gian 

Mưa khóc người chiến sĩ mất giang san 
Giờ lê lết với cây đàn mưa nắng 

 
Mưa dần tạnh trả lại đêm thanh vắng 
Một góc buồn văng vẳng vang lời ca 

Những tình khúc thuở làm lính xa nhà 
Diệt giặc cộng ... giữ Sơn Hà nước Việt 

 
Trận Charlie...mảnh pháo thù oan nghiệt 

Cướp của anh đôi mắt tuổi xuân hồng 
Cặp mắt anh gởi lại hiến non sông 
Phần thân thể hòa vào lòng đất mẹ 

 
Anh bất tỉnh đêm Charlie đỏ lửa 

Đỏ rừng xanh...lửa thiêu đốt Charlie 
Bạn bè anh, đồng đội còn lại gì ... 

Những trận mưa pháo địch đồi nhuộm máu 
 

Giã từ vũ khí tuổi đời hăm sáu 
Kỷ vật buồn với đôi mắt trũng sâu 

Làm thương binh khi mái tóc đen màu 
Giờ bạc trắng ... bao nỗi sầu chồng chất 

 
Tháng Tư Đen anh bàng hoàng lịm ngất 

Lũ giặc thù giẫm nát cả non sông 
Cặp mắt sầu ... hai hố trũng trống không 
Chợt rỉ máu ... máu tuôn dòng uất nghẹn 
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Anh đớn đau máu trào dâng uất nghẹn 
Lũ thú rừng cười ngạo nghễ lên ngôi 

Ôm mảnh đời bất hạnh tháng ngày trôi 
Nuốt miếng ăn ... miệng môi sao mặn đắng 

 
Đêm co ro một mình trong im lắng 
Đôi tay gầy sờ cặp mắt trũng sâu 

Hố mắt sâu chất chứa nỗi quốc sầu 
Sầu Quốc Hận mái đầu mang tang trắng 

 
Bốn mốt năm quãng đường dài mưa nắng 

Đói lã người thân xác nát tả tơi 
Khàn tiếng ca nuốt nước mắt cầm hơi 

"Người ở lại Charlie" nuôi đời rách nát 
 

Bốn mốt năm ngàn nẻo đường bụi cát 
Lệ ngập lòng nghẹn tiếng hát mưu sinh 

Những đêm mưa hét chửi Hồ Chí Minh 
Cầu sét đánh Lăng Ba Đình tan nát 

 
Lũ Việt cộng với súc sinh ... nào khác 
Xây thiên đàng trên thân xác người dân 
Bán quê hương đổi chủ nghĩa vô thần 

Ôi một lũ bất nhân đầy thú tính 
 

Đời bất hạnh mắt trũng sâu tăm tối 
Đời còn gì ... lặng bước tuổi hoàng hôn 
Còn lại chăng sâu thẳm một tâm hồn 

Hồn Sông Núi Tiền Nhân Quê Hương Việt 
 

Đồng bào ơi...Hãy vùng lên tiêu diệt 
Diệt cộng thù...lấy lại mảnh giang san 

Để quê hương rực rỡ lá Cờ Vàng 
Cờ Nhân Bản ngàn năm lưu hậu thế. 

 
Lời ước nguyện của một người tàn phế 
Tròn ước nguyện ... tạ thế lòng an vui 
Về bên kia thế giới không ngậm ngùi 

Mừng dân Việt đã vùi chôn Đảng cộng. 

  
Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ 

May 13,2016 
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Bước Quân Hành 

  
Thương anh chiến sĩ Cộng Hòa 

Ngày đêm đi giữ nước nhà ... quên thân 
Cuộc đời vì nước vì dân 

Giày Saut, áo trận bước chân miệt mài 
 

Trách Nhiệm oằn nặng đôi vai 
Người lính ôm trọn hình hài quê hương 

Việt Nam ... hai chữ yêu thương 
Một lòng bảo quốc ... sa trường bọc thây 

 
Cổ Thành Quảng Trị cờ bay 

Đông Hà, Cửa Việt ... dấu giày biên khu 
Dakto, Tân Cảnh, Pleiku 

Xứ Buồn Muôn Thuở sương mù mờ giăng* 
 

Dòng sông Thạch Hãn, Hải Lăng 
Mồ chôn lũ giặc xâm lăng bạo tàn 
Chiều rơi trên Phá Tam Giang 

Mây in bóng nước lá vàng sử xanh 
 

Charlie bão lửa tên anh 
"Song Kiếm Trấn Ải" lưu danh muôn đời** 

An Lộc khói lửa tơi bời 
Còn An Lộc Địa còn đời Tướng Hưng 

 
Quân dân mắt lệ rưng rưng 

An Lộc giải tỏa lệ mừng tuôn rơi 
Người lính đi khắp muôn nơi 

Hoàng Sa hải đảo trùng khơi máu hồng 
 

Hải Quân Nam Việt Tiên Long 
Hoàng Sa hải chiến ... non sông rạng ngời 

Ngụy Văn Thà hiến cuộc đời 
Hỏa hồng Nhựt Tảo sáng ngời tên anh  
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Tống Lê Chân, đồi Khe Sanh 
Pleime, Thường Đức ... địa danh sử hùng 

Khô cằn sỏi đá miền Trung 
Đá mềm chân cứng chập chùng núi non 

 
Máu anh tô đậm nét son 

Ngàn năm bia sử mãi còn lưu danh 
Quê hương ruộng lúa đồng xanh 

Sông ngòi chằn chịt lượn quanh rừng vàng 
 

Kiến Hòa, Đồng Tháp, Tiền Giang 
Cần Thơ, Rạch Giá lúa vàng khắp nơi 

Người lính hiến cả cuộc đời 
Máu hồng tuôn chảy ... rạng ngời núi sông 

 
Cọp Rằn Chương Thiện chiến công 

Bùn lầy vương gót ruộng đồng kín giăng 
Cà Mau rừng Đước Năm Căn 

Con kinh Miệt Thứ sóng lăn tăn ... chiều 
 

Kiên Giang ruộng lúa phì nhiêu 
Bước quân hành đã bao chiều dừng chân 

Kiên Bình, Cái Sắn, Kiên Tân 
Đất mẹ loang lỗ buồn dâng mắt sầu 

 
Quê Hương chinh chiến dài lâu 

Người Lính vì nước dãi dầu gió sương 
Bước quân hành phố Kiên Lương 

Đêm buồn thị trấn đau thương ngập tràn 
 

Máu đồng đội chảy đỏ loang 
Cô nhi, Quả phụ khăn tang ngỡ ngàng 

"Áo quan" phủ Quốc Kỳ Vàng 
Đơn vị im lắng hai hàng tiễn đưa 

 
Hà Tiên biên giới đêm mưa 

Hỏa châu soi sáng đong đưa đỉnh đầu 
Lạnh buồn giăng đỉnh Tô Châu 
Biển Hồ lấp lánh đèn màu xa xa 

 
Người Lính ánh mắt xót xa 

Nhìn mảnh đất mẹ quê cha ... đau lòng 
Một chiều nắng tắt trên sông 

Anh về Quốc thái ... đẹp lòng muôn dân. 

  
Hoàng Nhật Thơ 

Mar 09, 2014 
*Buồn Muôn Thuở : Buôn Mê Thuột 

** Song Kiếm Trấn Ải : Tiểu Đoàn 11 Nhảy Dù 



16 
 

 
 

Nghĩa Trang Buồn 
 

Anh nằm đây bao năm yên giấc ngủ 
Bóng hoàng hôn ủ rũ cuối chân mây 

Nghĩa trang buồn quạnh vắng mấy hàng cây 
Từng chiếc lá vờn bay về xa vắng. 

 
Anh về đây một ngày thu nhạt nắng 
Mưa thu buồn một sáng nhẹ tuôn rơi 
Mưa phất phơ vẫy tiễn một mảnh đời 
Về lòng đất ôm trọn trời Tổ Quốc. 

 
Anh hy sinh trọn lời thề "Vị Quốc" 

Trên chiến trường ... Anh gục ngã tuần qua 
Từ phương xa khói lửa giữ Sơn Hà 

Anh trở lại bằng vòng hoa "Thương Tiếc". 
 

Giọt mưa thu hay lệ nhòa mắt biếc 
Mảnh tang buồn ... Em góa phụ ngây thơ 

Anh lắng im ... Em tan nát thẫn thờ 
Hồn chết lịm hằng giờ ... môi mặn đắng. 

 
Nghĩa trang buồn mỗi ngày chưa tắt nắng 

Em một mình lặng lẽ đến thăm anh 
Ngồi lắng im nghe chết quãng đời xanh 
Ôm bia mộ ... thiếp dần ... Em nào biết. 

 
Tháng Tư Đen ... bạn bè anh tuẫn tiết 

Khi lệnh truyền buông súng, mất quê hương 
Cuộc chiến tàn sao lại quá tang thương 

Máu loang đỏ khắp nẻo đường đất nước. 
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Tháng Tư Đen ... tang sầu phủ vận nước 
Lá Cờ Vàng ... giặc kéo xuống hôm nao 

Cả Miền Nam mặc niệm, lòng nghẹn ngào 
Ngày "giải phóng" ... máu trào nơi khóe mắt. 

 
Giặc tràn vào ... Quê Hương mình đã mất 

Chúng đê hèn tàn phá cả nghĩa trang 
Chúng trả thù hèn hạ quá dã man 

Từng bia mộ, xương tàn văng tung tóe. 
 

Ba tám năm nghĩa trang buồn quạnh quẻ 
Cây phủ giăng như một đám rừng hoang 

Cỏ tràn lan che mất lối nghĩa trang 
Tượng "Người Lính" bàng hoàng ... giặc phá vỡ. 

 
Quốc Hận nay, đảng gian manh tráo trở 

Đến thắp nhang che giấu dạ bất lương 
Đảng chủ trương độc ác mở con đường 

Xuyên nghĩa địa ... con đường tang thương quá. 
 

Anh nằm đây ngỡ yên dưới mộ đá 
Nhưng đâu ngờ lũ giặc quá dã man 

Chúng trả thù ngay cả nắm xương tàn 
Để xây dựng cái "thiên đàng cộng sản". 

 

Hoàng Nhật Thơ 
Mùa Quốc Hận lần thứ 38 
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Nỗi Lòng Người Thương Binh 
 

Hơn nửa kiếp, từng đêm dài trăn trở 
Trong màn đêm, giọt lệ lén buồn rơi 

Nuốt hờn căm, uất nghẹn hơn nửa đời 
Manh áo vá tả tơi thân rách nát. 

 
Mười năm trời, bao lần bươi đống rác * 
Sống cầm hơi ... khoai hẩm, hạt bo-bo 

Ngủ bụi bờ, thân buốt giá co ro 
Phổi khô cạn ... từng cơn ho chợt đến. 

 
Trong "biển máu" tang thương không bờ bến 
Từ một ngày "Quốc Hận" Tháng Tư xưa 

Ký ức buồn theo ngày tháng đong đưa 
Nhớ ngày cũ nắng mưa thời binh lửa. 

 
Cơm gạo sấy, lương khô ngày hai bữa 
Nước sông hồ đỡ khát lúc dừng quân 
Mảnh đất mẹ chai dày gót đôi chân 

Đêm vọng gác Tống Lê Chân lộng gió. 
 

Đời lính chiến, thân rày đây, mai đó 
Đường chiến binh sương gió phủ đời trai 

Gót chinh nhân xuôi ngược tháng năm dài 
Gánh giang san quằn trên vai nặng trĩu. 

 
Hai mươi năm đường chiến binh nào thiếu ... 
Bước quân hành của hằng triệu thanh niên 
Hiến tuổi xuân, xương máu khắp mọi miền 

Trên đất mẹ ưu phiền loang lổ ... đạn. 
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Đường chiến binh bao lần đi tiễn bạn ... 
Nhận huy chương trong tư thế nằm nghiêm 

Khoác áo quan, nó lặng lẽ im lìm 
Lon "đặc cách" buồn kèm thêm chữ "Cố". 

 
Thương quê mẹ chiến chinh sầu vạn cổ 
Trong hoang tàn máu đổ dựng cờ bay 

Trận Cổ Thành, bao thằng mất chân, tay 
Thằng lê lết ngày nay bán vé số ... 

 
Tháng Tư Đen đất trời như sụp đổ 

Lệnh tan hàng uất nghẹn súng rời tay 
Đời lết lê thoi thóp sống qua ngày 
Tính đến nay đã ba mươi năm lẻ. 

 
Nhìn quê hương nát tan ... buồn lặng lẽ 

Người chen người nối tiếp chuỗi tang thương 
Dưới đỉnh cao của một lũ bạo cường 

Bà cõng cháu khắp đường ... bán vé số. 
 

Dù nắng cháy, mưa dầm hay bão tố 
Góc chợ chiều lặng lẽ bóng đơn côi 

Nhớ ngày xa ... lửa chinh chiến tan rồi 
Sao hôm nay tim tôi còn rỉ máu. 

 
Trên đất mẹ ... đã một thời đổ máu 

Mà giờ đây lê lết để nuôi thân 
Thằng góc đường bán bắp ... mất đôi chân 

Thằng một mắt lưng trần bán chuối nướng. 
 

Thằng đui mắt ru đời thân bại tướng 
Lệ ngập lòng uất nghẹn ... nghẹn lời ca 
Đời nắng mưa hơn nửa kiếp không nhà 

Nay hè phố, mai bến phà, góc chợ. 
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Quê mẹ ơi ! Con còn mang món "Nợ" 
Nợ quê hương, dân tộc giống Tiên Long 
Nợ tiền nhân ... con để mất Non Sông 

Thân vong quốc đau lòng buồn nghẹn tiếng 
 

Tuổi thanh xuân lao mình vào cuộc chiến 
Xa học đường, xa tất cả người thân 

Súng trên tay "Bảo Quốc" với "An Dân" 
Vui ngày tháng xa dần thời niên thiếu. 

 
Mảnh đất mẹ giờ đây là manh chiếu 
Ru mảnh đời bất hạnh khắp đó đây 
Gượng lết lê tơi tả nuốt đắng cay 

Chờ ngày mai Cờ Vàng bay "Phục Quốc". 
 

Tháng Tư Đen, ngày Ba Mươi ... vong quốc 
Hơn nửa đời uất nghẹn mãi trào dâng 

Vết thương lòng ... trăn trở nhức cả thân 
Ngày tháng cũ nhòa dần chìm giấc ngủ ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mùa Quốc Hận lần thứ 38 
*10 năm bao cấp (1975-1985 
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Kỷ Vật Buồn 

 

Dòng lệ nóng nhạt nhòa đôi mắt ngọc 
Giọt lệ lòng đẫm buốt nát tim đau 
Từ bao giờ ... ta đã mãi mất nhau 

Anh để lại ... chiếc nón sầu thương tiếc. 
 

Lệ thương đau chảy lòa đôi mắt biếc 
Hơn nửa đời lịm ngất chết tuổi xanh 

Anh ra đi trong một chuyến quân hành 
Anh trở lại ... xác thân thành tro bụi. 

 
Em đón anh trong nghẹn ngào, buồn tủi 
Nón sắt buồn im lắng ... xác anh đâu 

Mái tóc em nửa kiếp đã bạc màu 
Ôm kỷ vật ... lòng nghe sầu nặng trĩu. 

 
Em chúc anh nơi trời xa yên nghỉ 

Cuộc đời này, ta vĩnh viễn mất nhau 
Em ngồi đây thờ thẫn mang thương đau 

Hẹn tao ngộ cuộc tình sầu dang dở. 

 
March 20, 2013 

Hoàng Nhật Thơ 
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Đón Xuân - Mừng Tết 
 

Nghiêng qua, ngả lại một năm sang 
Chống đôi nạng gỗ khắp xóm làng 
Xuân sang thêm tuổi đời rách nát 
Tết về hơn nửa kiếp lang thang 

Giao thừa đón xuân không chiếc bánh 
Đầu năm mừng tết chẳng nén nhang 
Xuân đi, xuân đến ... đời vẫn rách 

Ba Tám xuân rồi ... Quốc Hận mang ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Xuân Quý Tỵ 2013 
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Nạng Gổ Với Cung Đàn 
 

Ôm hận lết lê hơn nửa đời 
Một đàn, một nạng hát muôn nơi 

Bài ca lính chiến năm xưa ấy 
Kỷ niệm hiện về vương lệ rơi. 

 
Từ giã thành đô Biệt Kinh Yỳ 
Cất bước lên đường khoác chinh y 

Học đường, sách vở xin gởi lại 
Lau lệ người tình buổi phân ly. 

 
Làm Lính Xa Nhà, kiếp gió sương 

Đi trong khói lửa phủ sa trường 
Máu đào tuôn đổ không chùn bước 
Đạp xác quân thù ... giữ quê hương. 

 
Quê hương Biển Mặn đục sắc mây 
Anh đi chinh chiến quên tháng ngày 
Xuân qua, Thu tàn rồi Đông đến 

Hạ về gợi nhớ tà áo bay. 
 

Tình Thư Của Lính giữa rừng xanh 
Ghi vội khi dừng bước quân hành 
Ba-lô làm bàn nghiêng nét chữ 

Gởi người yêu nhỏ của lòng anh. 
 

Kỷ Vật Cho Em ... viên đạn đồng 
Một chân anh đã hiến Non Sông 
Ngày về khập khểnh đôi nạng gỗ  
Bốn mắt nhìn nhau lệ ngập lòng. 
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Góc chợ mưa rơi nặng hạt sầu 
Khảy đàn cất tiếng nghẹn thương đau 

Nhìn mưa buồn nhớ ngày xa ấy 
Chiều Mưa Biên Giới ... Anh về đâu ... 

 
Từng dòng lệ buồn mặn bờ môi 

Nhớ thằng bạn cũ ... Nó và Tôi 
Nó đã hy sinh tròn nợ nước 

Còn tôi khập khểnh tháng ngày trôi. 
 

Chinh chiến tan rồi ... lắm thê lương 
Lết lê thoi thóp hít bụi đường 
Vỉa hè, xó chợ ... đời một bóng 

Mất nhà, mất nước, mất người thương. 
 

Tôi gởi vào đây tâm sự lòng 
Tiếng đàn ai oán lắng hư không 
Lời ca nức nỡ người thua cuộc 

Chùng dây, lỗi nhịp ... sầu mênh mông ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 23, 2012 
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Trai Thời Loạn 

 

Khoác chinh y ... Anh làm người lính trận 
Bước vào vùng lửa khói pháo đạn rơi 

Đem máu xương xây hạnh phúc cho đời 
Anh thầm lặng không một lời than thở. 

 
Từ ngày đầu nơi thao trường bỡ ngỡ 

Tập đứng, đi, thao diễn với nghỉ nghiêm 
Đêm từng đêm trăn trở một nỗi niềm 

Thương quê mẹ điêu linh vì chinh chiến. 
 

Trai thời loạn ... xác thân nguyền dâng hiến 
Cho quê hương, dân tộc được an vui 

Cho trẻ thơ không lạc lõng ngậm ngùi 
Giữa đổ nát chôn vùi người thương mến. 

 
Bao địa danh ... bước chân đi rồi đến 
Anh âm thầm làm chiến sĩ vô danh 

Rồi chiều nao trong một chuyến quân hành 
Anh gục ngã ... tuổi xanh vùi cát bụi. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec 21, 2012 
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Túy Ngoạ Sa Trường 
 

Một dãy giang san, một cuộc đời 
Hành trang lý tưởng bước muôn nơi 
Màu Cờ Tổ Quốc ... thề gìn giữ 

Xá gì thịt nát hay máu rơi. 
 

Cơm sấy no lòng lúc dừng quân 
Chiếc áo sờn vai, rách mảnh quần 

Mẹ già phương ấy xa xôi quá 
Ai thương vá giùm ... Lính độc thân. 

 
Tiền lính tính liền trắng đôi tay 

Đời lính đánh giặc quên tháng ngày 
Phố nhỏ dừng quân say nghiêng ngả 

Trời đất quay cuồng khi lính say. 
 

Sông hồ trôi nổi kiếp chinh nhân 
Rượu đắng mềm môi say bao lần 

Khói thuốc vàng tay xua đêm vắng 
Thèm bờ môi ấm của giai nhân. 

 
Lính sống oai hùng, chết hiên ngang 
Quyết đem xương máu giữ Cờ Vàng 

"Chiếc Áo Phong Sương Tình Anh Nặng" * 
Nặng tình Tổ Quốc trĩu vai mang. 

 
Một trăm phần trăm uống cùng tôi 
Cạn chén quan hà, rượu mềm môi 

"Túy Ngọa Sa Trường Quân Mạc Tiếu 
Cổ Lai Chinh Chiến Kỷ Nhân Hồi". 

 
Hoàng Nhật Thơ  

Dec. 17, 2012 
*Thuốc lá Capstan 
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Người Lính Ấy 
 

Người Lính ấy giờ đang đau viễn xứ 
Trĩu căm hờn trên mỗi bước lưu vong 

Tháng ngày xưa buồn khép kín vào lòng 
Hơn nửa kiếp long đong nơi đất lạ ! 

 
Người Lính ấy vẫn không gì khác lạ 
Dù tóc đời nhuộm màu sắc thời gian 

Dẫu xác thân theo ngày tháng phai tàn 
Khí hùng vẫn hiên ngang thời khói lửa. 

 
Người Lính ấy nay không còn trẻ nữa 

Bước đường trần đã nghiêng bóng hoàng hôn 
Nhưng Người Lính vẫn ngời sáng tâm hồn 
Vì Chính Nghĩa Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. 

 
Người Lính ấy giờ đây dù sức cạn 
Hơi thở mòn vẫn xứng mặt cha, anh 

Vẫn góp hơi chung sức quyết đấu tranh 
Quyết giành lại cơ đồ giang san Việt. 

 
Người Lính ấy dù sức mòn, hơi cạn 

Người Lính vẫn có mặt khắp muôn nơi 
Dù thời gian hạn hẹp cuối cuộc đời 

Vẫn góp sức, tiếp hơi ngày Phục Quốc. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec 06, 2012 
*Người đàn ông mang kính & mặc áo jacket trắng (trong hình) âm thầm len lỏi tuổi 

đời "nhân sinh thất thập" trong dòng người đấu tranh chính là Cựu "Tango" Đại 

Tá NguyễnThành Trí, nguyên Tư Lệnh Phó Sư Đoàn TQLC.VNCH lừng danh. Ông 

không bỏ thuộc cấp để ra đi, ông đã ở lại sống chết với chiến hữu, đồng đội trong 

những giờ phút tang thương cuối cùng của cuộc chiến để rồi nhận lãnh nhiều năm 

tù đày khắc nghiệt trong lao tù cộng sản trên hai miền Nam, Bắc. 

Nghiêm chào Tango. 
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Tình Người Lính Chiến 

 

Đêm nghe tí tách mưa rơi 
Chạnh lòng gợi nhớ quãng đời chinh nhân 

Bao lần phố nhỏ dừng quân 
Mềm môi nghiêng ngả bước chân phong trần 

 
Nhớ về ánh mắt giai nhân 

Lời ca, tiếng nhạc lâng lâng gợn sầu 
Tình mình ... Ai biết về đâu 

Khi quê hương vẫn một màu tang thương 
 

Tình yêu gởi lại mái trường 
Giã từ phố thị ... lên đường tòng chinh 

Nước non chinh chiến điêu linh 
Anh còn vui bước đăng trình em ơi 

 
Miền xa ... Anh có đôi lời 

Gởi theo làn gió, mây trời về em 
Mưa rừng, gió núi ngày đêm 

Anh đi mong giữ ấm êm quê nhà 
 

Tình quê, tình nước bao la 
Đời trai nặng gánh Sơn Hà trên vai 

Đường trường xa bước miệt mài 
Anh đi xóa nỗi u hoài quê cha 

 
Mẹ Việt Nam mắt lệ nhòa 

Anh đi cho nước non nhà an vui 
Trẻ thơ không còn ngậm ngùi 

Được khoe áo mới yên vui đến trường 
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Thanh bình rợp bóng quê hương 
Nhà nhà no ấm, phố phường nở hoa 

Anh về nối lại tình ta 
Cùng nhau lối ngõ kết hoa, giăng đèn 

 
Họ hàng, lối xóm ngợi khen 

Cô dâu, chú rể cài then ái tình 
Cô dâu xinh thật là xinh 

Sánh vai chú rể nhà binh trọn đời 
 

Nhưng Tháng Tư ấy ... hỡi ơi ! 
Uất hờn gãy súng, nghẹn lời xót xa 

Cờ máu trùm phủ nước nhà 
Vỡ tan mộng ước hiền hòa đôi ta 

 
Em, dòng đời bước lệ nhòa 

Anh mang nợ nước thù nhà ... lưu vong 
Nhớ người yêu nhỏ Gia Long 

Quê nhà trôi giạt long đong dòng đời 
 

Ai về bên ấy Ai ơi 
Cho tôi nhắn gởi đôi lời tìm em. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 11, 2012 
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Mái Tóc Đời 
 

Vạt nắng phai trên mái tóc đời 

Tháng ngày viễn xứ đã dần vơi 

Sợi còn vương lại pha màu tuyết 

Đợi chờ hóa kiếp nhẹ rụng rơi 

Tóc xanh ngày ấy vùi khói lửa 

Tóc buổi tha hương bạc nửa đời 

Tóc xanh thay sắc ... chân lần bước 

Về cõi xa nào mãi rong chơi ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 04, 2012 
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Giọt Nước Mắt Gởi Lại Thiên Đàng ! 
 

Anh trở lại sau nhiều năm tù ngục 
Em bàng hoàng cứ ngỡ trong giấc mơ 

Em ôm anh mà vẫn cứ không ngờ 
Em đứng lặng hằng giờ nghe lệ đổ. 

 
Nước mắt rơi đẫm ướt ngày tái ngộ 

Ta nhìn nhau nghẹn nói chẳng thành câu 
Mặt hai ta giờ chằng chịt vết sầu 

Sầu vận nưóc, sầu dòng đời thống khổ. 
 

Ngày anh đi ... Em bồng con khóc tiễn 
Đứa con thơ ngơ ngác ngó cha đi 
Con vẫy tay, em nghẹn biết nói gì 

Anh quay lưng giấu đi dòng lệ nóng. 
 

Anh trở lại ... thời gian như chiếc bóng 
Anh vào tù thoáng đó hơn chục năm 
Em nuôi con trong nước mắt âm thầm 

Thân xơ xác dập bầm lề cõi sống. 
 

Đứa con thơ ngày xưa giờ khôn lớn 
Nó ôm anh ... lệ chảy gọi tiếng Ba 

Anh ôm nó ... đôi mắt cũng nhạt nhòa 
Gọi tiếng con ... xót xa thân con trẻ. 
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Anh vào tù lúc em còn son trẻ 
Chờ đợi anh, tần tảo nuôi lớn con 

Dòng mồ hôi trên thân xác hao mòn 
Để đổi lấy cháo cơm giành hơi thở. 

 
Con lớn lên trong tuổi đời bỡ ngỡ 

Tuổi thơ ngây ... Con hỏi mẹ "cha đâu ?" 
Em nghẹn ngào cố ngăn giọt lệ sầu 

Buồn khẽ nói "Cha con ... tù cải tạo !". 
 

Có những đêm gió rì rào, mưa đổ 
Con giựt mình mớ hỏi mẹ "cha đâu ?" 
Em ôm con ... ngực nghẹn cả khối sầu 

Dòng lệ nóng nhạt màu manh chiếu rách. 
 

Con lên năm những ngày mưa tí tách 
Giúp mẹ hiền kiếm gạo quãng ngày thơ 

Mái học đường sách vở chỉ là mơ 
Khi lý lịch ... giặc ghi "gia đình NGỤY". 

 
Hai mẹ con ... Mẹ gầy, con tiều tụy 

Bên đèn mờ cơm chan lệ xót xa 
Nhớ thương anh ... mi khép, mắt nhạt nhòa 

Anh tù Bắc ... đường xa sao em tới ...! 
 

Mẹ con em sáng không no, chiều đói 
Tiền đâu mà dành để đi thăm anh 

Anh tù nhỏ tận đất Bắc rừng xanh 
Em tù lớn quê hương ... Tù "Thù Hận". 

 
Thời "bao cấp"(1) ... Dân Miền Nam lận đận 

Sáng sắp hàng chờ đợi rất tự do 
Chờ đến chiều để mua lon bo-bo 

Cầm "hộ khẩu"(2) đứng co ro mưa đổ. 
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Từ "Giải phóng" ... Cả Miền Nam thống khổ 
Cuộc đổi đời ... máu, lệ ngập tràn lan 

Bởi bàn tay khát máu, lũ bạo tàn 
Đi gieo rắc kinh hoàng hô "Chống Mỹ". 

 
Anh trở lại ... mình cùng thoi thóp sống 
Anh đạp xích-lô mưa nắng lang thang 
Em gánh khoai mời gọi khắp xóm làng 
Mua thêm sách ... đêm về dạy con học. 

 
Đã qua rồi hơn mười năm "học tập" (3) 

Nuốt vào lòng dòng dĩ vãng tang thương 
Sống lất lây trên tan nát quê hương 

Mà lũ giặc gọi "Thiên đường cộng sản". 
 

Trên chuyến bay ... Trời Tự Do hé mở 
ODP (4) ra đi diện H.O (5) 

Giọt nước mắt gởi lại thiên đàng Hồ 
Thiên đàng Máu, mồ chôn vùi dân Việt. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec 2, 2012 
----------------------------------- 

1- 1975-1985. Thời gian 10 năm dài, cộng sản độc quyền quản lý tất cả mọi nhu cầu 

trong cuộc sống của người dân mà lũ "Đỉnh cao ngu dốt" gọi đó là thời kỳ bao cấp. 
 

2- Sổ Hộ Khẩu. Trước ngày đoàn bò vào thành phố, Miền Nam gọi là Sổ Gia Đình. 
 

3- Một hình thức tinh vi giết dần mòn Quân Cán Chính VNCH trong các lao tù 

khắc nghiệt trên hai miền Nam Bắc mà lũ người chiến thắng gian trá che đậy 

bằng tấm bình phong hoa mỹ "Học Tập Cải Tạo". 
 

4- ODP = Orderly Departure Program : Chương trình ra đi trong vòng trật tự. 

5- HO = Humantarian Operations : Hợp tác nhân đạo. 
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Tình Yêu Thời Chinh Chiến 

 

Tình yêu đến với đôi ta thuở ấy 
Trong những ngày khói lửa dậy quê hương 

Áo chinh nhân dày cát bụi sa trường 
Chiều thơ thẩn vấn vương tà áo trắng. 

 
Em yêu anh gió sương đời mưa nắng 

Thương hỏa châu hơn ánh sáng thành đô 
Xa kinh kỳ ... chân vượt núi, sông hồ 
Đem máu thắm giữ cơ đồ  Nước Việt. 

 
Anh như cánh chim trời bay biền biệt 
Chiều Pleiku, sáng trên đỉnh Pleime 

Thu, Đông qua ... Xuân đến rồi lại Hè 
Đêm Đồng Tháp nhớ thương về xứ Huế. 

 
Em yêu ơi ... 

Đời lính chiến thời chiến chinh là thế 
Mai anh về, mình tính chuyện tương lai 

Em hãy vui đừng để mắt u hoài 
Đừng để lệ đẫm hình hài dáng ngọc. 

 
Em am tâm đừng thẫn thờ trông ngóng 
Vui học đường, sách vở, bạn bè thân 

Đừng để Mạ phải lo lắng bâng khuâng 
Cho anh gởi lời kính thương đến Mạ. 

 
Lá thay màu đã qua rồi mùa Hạ 
Em có còn ngồi ngắm lá Thu rơi 

Nhìn áng mây bàng bạc cuối chân trời 
Từng cánh chim rã rời bay về tổ. 
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Thu đã tàn, lá không còn rơi đổ 
Hàng cây buồn, gió lạnh mùa Đông sang 

Nhớ mặc thêm áo ấm tấm thân vàng 
Mua cho Mạ khăn len quàng cổ ... ấm. 

 
Những nụ hoa đã hé vàng lấm tấm 

"Ly Rượu Mừng"* rộn rã đón Xuân sang 
Anh nơi đây, chốn gió núi mây ngàn 

Thương chúc Mạ, em "An Khang" vui Tết. 
 

Hẹn năm sau, pháo rộn ràng đón Tết 
Nâng rượu hồng, mình "Đám Cưới Đầu Xuân" 

Em là hoa xinh thắm ngát vườn Xuân 
Bên chàng rể hoa rừng màu áo lính. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 1, 2012 
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Người Lính Xưa...Ai Còn...Ai Mất !  
 

Người lính xưa nay bụi đường lăn lốc 
Chống cuộc đời ... khập khểnh nạng trên tay 
Trên quê hương thoi thóp theo tháng ngày 
Đếm thời gian thoáng bay hơn nửa kiếp. 

 
Ngày xưa ơi ! Nhớ hoài trong nuối tiếc 
Những ngày dài cầm súng giữ quê hương 

Gót giày saut in dấu vạn nẻo đường 
Cho đến lúc đau thương tàn cuộc chiến. 

 
Người lính xưa ... nay phế tàn lê lết 

Hơn nửa đời trong vực thẳm tang thương 
Đếm thời gian ... tiếng nạng gỗ đêm trường 
Đêm chờ sáng cuộn mình trong buốt giá. 

 
Nhìn bóng đêm trong cơn mưa tầm tả 
Từng giọt mưa theo gió buốt đong đưa 

Những chiều mưa biên giới ... nhớ sao vừa 
Bao kỷ niệm lưa thưa ... dòng tiềm thức. 

 
Hơn nửa kiếp ... sống hờn căm, uất ức 
Nhìn giặc thù đang tàn phá quê hương 
Kiếp phế binh thoi thóp hít bụi đường 

Nuốt dòng lệ đau thương ngày "Quốc Hận". 
 

Tàn chiến cuộc ... ngày tang thương còn đó 
Bạn bè xưa giờ trôi giạt muôn phương 

Thằng viễn xứ ... Thằng lạc trên quê hương 
Ai còn, mất ... sau ngày "Vong Quốc Hận" ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Nov. 19, 2012 
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Người Lính Xưa Ai Còn Ai Mất  
 

Người lính xưa nay tuổi già viễn xứ 
Nhìn thời gian xô đẩy quá khứ xa 

Nhớ thương sao hình bóng nước non nhà 
Dòng kỷ niệm nhạt nhòa đau khóe mắt. 

 
Bạn bè xưa ... Ai còn ... Ai đã mất 

Từ những ngày khói lửa phủ quê hương 
Đến một ngày bị bức tử tang thương 
Giờ ai mất, ai còn trên dương thế ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Nov. 19, 2012 
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Xót Xa Ngày Tháng Cũ 
 

Tôi là lính trong thời ly loạn ấy 
Nắng, bụi đường, sương gió phủ đời trai 

Đường chiến chinh lửa khói tháng năm dài 
Ghìm tay súng miệt mài đi giữ nước. 

 
Tháng Tư Đen ... tan hàng theo vận nước 

Trên xứ người ... nặng trĩu gót lưu vong 
Nhớ quê hương, bè bạn ... xót xa lòng 
Ngày tháng cũ mờ trong dòng lệ nóng. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Nov 15, 2012 
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Bất Khuất 8B+C/72 SVSQTBTĐ Hội Ngộ 

Bạn Ơi ! 
 

Bạn ơi nâng chén rượu nồng 
Uống ngày tháng cũ ... từng dòng lệ rơi 

Tuổi xanh hiến trọn cho đời 
Giày saut giẫm nát khắp trời quê hương 

 
Ba-lô trĩu nặng tình thương 

Hành trang "Bảo Quốc" đoạn đường chiến binh 
Đôi vai nặng gánh ân tình 

Đường xa vui bước đăng trình gió sương 
 

Đời trai khói lửa sa trường 
Poncho che chắn hậu phương an lành 

Đêm nằm giữa chốn rừng xanh 
Ngày thì đếm bước quân hành nắng mưa 

 
Những chiều vạt nắng lưa thưa 

Dừng quân tạm nghỉ ... đong đưa nỗi sầu 
Bao năm chinh chiến dãi dầu 

Bạn bè gục ngã ... mái đầu còn xanh 
 

Thằng buồn lỡ bước quân hành 
Chống đôi nạng gỗ trở thành phế binh 

Tháng Tư tàn cuộc chiến chinh 
Quê hương tang trắng, điêu linh, hoang tàn 

 
Bao thằng rời bỏ giang san 

Thằng thì tuẫn tiết hận mang trong lòng 
Bao thằng nước mắt lưng tròng 

Rút chốt lựu đạn ... xoay vòng ... nát tan 
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Ôi ngày "gãy súng" tan hàng 
Tàn y vứt bỏ ... ngỡ ngàng lệ rơi 

"Một tháng học tập" rã rời 
Tháng chồng chất tháng ... tàn đời chung thân 

 
Đêm nằm ngục tối cùm chân 

Ngày bị tra tấn ... xác thân héo gầy 
Miếng khoai đẫm lệ chua cay 

Nuốt cho còn thở để cày thay trâu 
 

Bao năm bạc trắng mái đầu 
Nhà tan ... Nước mất ... nỗi sầu nào vơi 

Đêm nằm nuốt lệ nghẹn lời 
Lao tù, tra tấn ... cuộc đời nát tan 

 
Một ngày mất mảnh giang san 

Trọn đời mất cả thiên đàng tự do 
Bao năm chẳng biết ấm no 

Ngàn đêm chỉ biết co ro qua ngày 
 

Bao năm tù ngục đắng cay 
Thời gian ... một thoáng mây bay qua rồi 

Giờ đây viễn xứ nổi trôi 
Mắt mờ, tóc bạc, da mồi, răng long 

 
Chung nhau giọt rượu cay nồng 

Nhắc ngày tháng cũ mà lòng quặn đau 
Bạn ơi nâng cạn chén sầu 

Vui buồn hội ngộ mái đầu tuyết sương 
 

Ôn ngày tháng cũ quân trường 
Kể nhau lửa khói quê hương một thời 

Thằng còn, thằng mất ... buồn ơi 
Thằng đang lê lết cuộc đời phế binh 

 
Từ ngày tàn cuộc chiến chinh 

Một đôi nạng gỗ sống ... tình tha nhân 
Thằng thì mất cả đôi chân 

Đôi mông lở ... lết xa gần khắp nơi 
 

Nhắc thêm ... buồn quá bạn ơi 
Nâng ly, cạn chén quên đời sầu đau 

Hôm nay hội ngộ bên nhau 
Sống ngày tháng cũ ... mai sau biết còn ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Oct. 22, 2012 
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Người Thương Binh VNCH ! 
 

Bao năm khói lửa viết sử xanh 
Hiểm nguy trên mỗi bước quân hành 

An dân, bảo quốc vui đời lính 
Xá gì phận số thoáng mong manh. 

 
Một ngày nghiệt ngã rời tay súng 
Thân thể in hằn những vết thương 

Buốt đau từ giã chốn sa trường 
Ôm dĩ vãng nhớ thương đời lính. 

 

 

Tháng Tư Đen ... Miền Nam sụp đổ 
Lũ khỉ rừng hí hửng lên ngôi 

Người thương binh thoi thóp nổi trôi 
Lề cõi sống ... bờ môi mặn đắng. 
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Mò mẫm bóng đêm hơn nửa đời 
Nước mất ... nhà tan ... thân tả tơi 
Từ ngày Quốc Hận năm xưa ấy 
Bóng tối phủ đời khắp muôn nơi 

Hai tay là mắt tìm sự sống 
Thân phận phế binh ... cuộc đổi đời 

Đôi mắt không còn hơn nửa kiếp 
Sao dòng lệ buồn vẫn tuôn rơi. 

 

 
 

Thoi thóp lết lê hơn nửa đời 
Từ ngày Quốc Hận ... xót xa ơi 
Đôi chân gởi lại vùng hỏa tuyến 
Một mảnh mo cau lết muôn nơi 

Quê hương vạn nẻo ... không chân bước 
Nửa đời đói khát nuốt lệ rơi 

Còn đâu ngày tháng đôi chân cứng 
Một kiếp tang thương cuộc đổi đời. 
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Đôi tay đã mất hơn nửa đời 
Chung quanh vạn vật ... đành buông lơi 

Một kiếp phế nhân ... lề cõi sống 
Dòng đời bể khổ ... tay nào bơi 
Một chiếc xe lăn ... tay nào đẩy 

Tay nào lau giọt lệ buồn rơi 
Không tay chống đỡ đời nghiệt ngã 

Từ ngày vong quốc ... xót xa ơi. 

 

Đôi mắt, tứ chi đã mất rồi 
Thân tàn lăn lốc tháng ngày trôi 

Dòng đời nghiêng ngả ... không chân đứng 
Tay nào lau lệ mặn bờ môi 

Đôi mắt năm xưa thời trai trẻ 
Gởi lại chiến trường thuở xa xôi 

Một thời chinh chiến đời ngang dọc 
Giờ nằm bất động  ... tháng ngày trôi. 

 



44 
 

 

Đổi đời ... đời đổi sống lang thang 
Thằng mù ... góc phố ngồi bán nhang 

Trong hố mắt sâu vùi dĩ vãng 
Mà sao dòng lệ mãi tuôn tràn. 

 
Thằng cụt hai chân ngồi vá xe 
Dẫu đông giá buốt hay nắng hè 

Một tấm thân gầy ... ngày mưa nắng 
Đêm nằm thao thức ... muỗi vo ve. 

 
Thằng cụt hai tay ... bước lang thang 

Ngực đeo vé số bán xóm làng 
Tứ cố vô thân đời một bóng 

Từ ngày Tổ Quốc quấn khăn tang. 
 

Mảnh đời bất hạnh đi về đâu ... 
Dĩ vãng sau lưng ... dĩ vãng sầu 
Tương lai trước mặt là bóng tối 

Nửa cuối cuộc đời là hố sâu. 
 

Ba bảy năm trôi ... bạc mái đầu 
Hố mắt không tròng càng trũng sâu 
Quê hương tang tóc không ánh sáng 
Không mắt hay còn ... khác gì đâu ! 

 
Ba mươi bảy năm ... hơn nửa đời 

Bụi đường, gió cát ... gượng tàn hơi 
Lết lê ôm mối thù vong quốc 

Cắn răng nuốt lệ ... máu tuôn rơi !!! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Oct. 29, 2012 
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Khi Tôi Chết ... 

 

Khi tôi chết ... hãy mang tôi về biển 
Biển quê hương lửa rực đỏ Hoàng Sa 

Lửa can trường, hùng khí Ngụy Văn Thà 
Lửa Nhựt Tảo bi hùng ca trung liệt. 

 
Khi tôi chết ... hãy mang tôi về biển 

Biển Thuận An, pháp trường cát tang thương 
Thăm bạn bè gục ngã không chiến trường 

Xác trôi nổi, đại dương loang máu đỏ. 
 

Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 
Xin mang về vùng "Tổ Quốc-Không Gian" 

Thăm những người trai cánh sắt đại bàng 
Vùng lửa đạn một chiều hoang gãy cánh. 

 
Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 

Mang tôi về đồi bão lửa Charlie 
Phủ thân anh ... Hồn Sông Núi Quốc Kỳ 

Một ngày nao anh đi tròn nợ nước. 
 

Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 
Mang tôi về đồi máu Hạ Lào xưa 
Để tôi nghe tiếng đạn cuối vọng đưa 
Và nhìn lại cánh dù trên đồi máu. 

 
Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 

Mang tôi về rừng lá thấp xanh xanh 
Thắp nén nhang trên lối cũ quân hành 

Chào tưởng niệm những hùng anh Sói Biển. 
 

Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 
Mang tôi về sông Thạch Hãn, La Vang 

Để tôi tìm viên "Ngọc Bích" vỡ tan 
Của người lính mũ đen tên Bắc Đẩu. 

 
Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 
Mang tôi về với Quảng Trị vang danh 
Thăm bạn bè gục ngã nơi Cổ Thành 

Và nghe lại bài "Cờ Bay" chiến thắng. 
 

Khi tôi chết ... đưa tôi về An Lộc 
Thăm "Biệt Cách Dù Vị Quốc Vong Thân" 

Thăm từng nhà, góc phố của người dân 
Thăm chiến hữu vùi thây mô đất lạ. 
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Khi tôi chết ... Hãy đưa về quê mẹ 
Về Bình Long Anh Dũng của ngày nao 

Để tôi tìm lại những giọt máu đào 
Của đồng đội bên chiến hào giữ nước. 

 
Khi tôi chết ... mang tôi về Xuân Lộc 
Thăm bạn bè tuyến thép giữ quê hương 
Tìm đôi chân đã gởi lại chiến trường 
Của thằng bạn đang bên đường lê lết. 

 
Khi tôi chết ... mang tôi về thăm lại 

Những ngục tù vùi xác bao hùng anh 
Nắm xương tàn mục rã giữa rừng xanh 

Ngày "gãy súng" ... Anh thành người tử tội. 
  

Khi tôi chết ... nếu không mang ra biển 
Cũng xin đừng vùi xác đất lưu vong 
Hãy mang tôi về lại với non sông 

Để nhìn thấy quê hương ngày quật khởi. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

June 10, 2012 
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Đêm Mưa…Nhớ… 

 

Đêm nay trời chợt đổ mưa 
Chạnh nhớ quê mẹ ngày xưa ... xa rồi 

Nhìn mưa nghe mặn bờ môi 
Mưa tuôn dĩ vãng xa trôi dòng đời 

 
Tìm trong ký ức chơi vơi 

Nghe lòng nhung nhớ rã rời xác thân 
Thoáng qua hơn nửa đường trần 

Tóc màu sương tuyết bước chân lạc loài 
 

Tiếng mưa tí tách u hoài 
Buồn thân vong quốc đêm dài trở trăn 

Nhớ thời niên thiếu tung tăng 
Đường quê lối nhỏ ánh trăng dịu dàng 

 
Lưng trời mây trắng giăng ngang 

Khóm tre, bụi trúc đầu làng xinh xinh 
Trời thanh trăng sáng lung linh 

Trăng vờn sóng nước hữu tình nên thơ 
 

Hàng dừa nước phủ đôi bờ, 
Dòng sông kỷ niệm lững lờ uốn quanh 

Nhớ thời áo trận chiến tranh 
Ba-lô, tay súng rừng xanh diệt thù 

  
Pleiku phố núi sương mù 

Đông Hà, Cửa Việt biên khu bụi mờ 
Dòng sông Bến Hải lững lờ 

Bao năm ngăn cách đôi bờ nước non 
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Trường Sơn hoang vắng lối mòn 
Người trai lính chiến sắt son một lòng 

Đem xương máu giữ non sông 
Komtum anh dũng, Bình Long kiêu hùng 

 
An Lộc khói lửa mịt mùng 

Cơm khô, gạo sấy bốn vùng hành quân 
Khe Sanh rồi Tống Lê Chân 

Charlie, An Lộc bước chân miệt mài 
 

Chinh y mưa nắng sờn vai 
Kiến Tường, Mộc Hóa ... đêm dài Gio Linh 

Bụi mờ đất đỏ Tây Ninh 
Kiến Hòa, Đồng Tháp ... tử sinh đâu màng 

 
Cam Ranh, Đà Nẳng, Nha Trang 

Quảng Nam, Quảng Tín, Phan Rang, Sa Huỳnh 
Quảng Ngãi, Phan Thiết, Lộc Ninh 
Đặc Khu Rừng Sát bùn sình ngang vai 

 
Bồng Sơn, Bình Giã, Đồng Xoài 

Darlac, Phú Bổn, Phú Bài, Hội An 
Chiều về trên Phá Tam Giang 

Dòng sông lấp lánh lá vàng sắc mây 
 

Chim kêu, vượn hú ngàn cây 
Người đi chiến đấu ... súng say máu thù 

Giữa rừng hoang vắng âm u 
Nghe từng tiếng đạn pháo ru đêm trường 

 
Ngàn cây còn đọng giọt sương 

Chim rừng yên giấc, phố phường ngủ say 
Người lính ghìm súng trên tay 

Chinh y đẫm ướt sương dày lối đi 
 

Đời lính mang mộng ước gì 
Đêm nằm gối súng nhìn vì sao rơi 

Tuổi xanh dâng hiến cho đời 
Xin đừng yêu lính bằng lời đầu môi 
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Đời lính sương gió nổi trôi 
Đêm ngày mưa nắng mồ hôi chảy dài 
Tổ Quốc-Trách Nhiệm quằn vai 

Giang Thành, Vĩnh Tế ... nhớ hoài Chi Lăng 
 

Những đêm biên giới không trăng 
Chiến hào điếu thuốc vài thằng chuyền nhau 

Poncho, áo trận bạc màu 
Balô sờn rách gối đầu dừng quân 

 
Ven đồi bóng mát nghỉ chân 

Giày saut há mỏ, ống quần rách toang 
Cổ Thành đổ nát tan hoang 

Chu Pao tấc đất ... khăn tang tấc đường 
 

Mậu Thân ... thành phố chiến trường 
Thần Kinh xứ Huế tang thương ngút trời 

Tràng Tiền gãy nhịp máu rơi 
Hương Giang vùi lấp bao đời mạng vong 

 
Mậu Thân lửa đỏ máu hồng 

Xác người chôn sống ... hận lòng nào vơi 
Mùa Hè Đỏ Lửa ... người ơi 

Quê hương đổ nát ... đất trời ngả nghiêng 
 

La Vang, Quảng Trị, Thừa Thiên ... 
Nắng Buôn Mê Thuột ... Phú Yên, Khánh Hòa 

Cao Nguyên nắng bụi mưa nhòa 
Miền Đông đất đỏ bụi sa lưng trời 

 
Xuân Lộc tuyến thép máu rơi 

Người lính gục ngã ... một trời tóc tang 
Biên Hòa, Thủ Đức, Dĩ An 

Gò Công, Cai Lậy, Long An, Cái Bè 
 

Thất Sơn nóng cháy ... nắng hè 
Dừng chân tạm nghỉ bụi tre đầu làng 

Chiến tranh khói lửa điêu tàn 
Người dân thống khổ tan hoang cửa nhà 
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Người lính ánh mắt xót xa 
Hận loài quỷ đỏ ... nước nhà tả tơi 
Năm Căn, Cái Nước, Đầm Dơi 

Chim Quy, Rạch Cốc trên trời muỗi giăng 
 

Dưới nước đĩa lội tung tăng 
Lá rừng che khuất ánh trăng trần đời 

Dù trời nắng cháy, mưa rơi 
Mồ hôi tuôn đổ đẫm đời chiến binh 

 
Vĩnh Long, Sa Đéc, Trà Vinh 

Cần Thơ, Châu Đốc, Vĩnh Bình, Kiên Giang 
Mỹ Tho, Cao Lãnh, An Giang 

Cà Mau, Chương Thiện ... ngút ngàn U Minh 
 

Quê hương khói lửa điêu linh 
Chinh nhân vì nước quên mình hiến thân 

Đời trai "Bảo Quốc_An Dân" 
Trùng khơi áo trắng bước chân hải hồ 

 
Không trung ... gìn giữ cơ đồ 

Lính nghiêng cánh sắt giặc Hồ phơi thây 
Giang Sơn quằn nặng vai gầy 

Lính vui ... no ấm đong đầy hậu phương 
 

Tiếc gì máu đổ sa trường 
Tiếc gi gởi lại mảnh xương biên thùy 
Giồng Trôm, Bình Đại, Ba Tri 

Lắng nghe tiếng muỗi thầm thì thâu đêm 
 

Đời lính ước mộng êm đềm 
Cờ Vàng phất phới ấm êm muôn nhà 

Nào ngờ biến cố xót xa 
Lệnh trên "buông súng" lệ nhòa quê hương 

 
Thoáng đó ba bảy năm trường 

Người đi, kẻ ở đau thương nửa đời ... 
Tiếng mưa tí tách buồn ơi 

Mưa ngoài song cửa ... lệ rơi trong lòng ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

May 05, 2012 
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Bạn Bè Xưa 

 

Bạn bè xưa … bây giờ còn mấy đứa 
Từ một ngày mãn khóa  … bốn mươi năm 

Dòng thời gian biến đổi bao thăng trầm 
Giờ kiểm lại còn mấy thằng tóc bạc … 

 
Bốn mươi năm … một quảng đời xa vắng … 

Từ Mùa HèĐỏ Lửa, khoát chinh y 
Xa thành đô, vui bước biệt kinh kỳ 

Chừ nhìn lại … hơn nữa đời … buồn nhỉ … 
 

Bạn bè xưa … bao kẻ còn, người mất … 
Trong những ngày khói lửa phủ quê hương 
Bao nhiêu thằng ngã gục trên chiến trường 

Cho đến lúc tang thương tàn cuộc chiến. 
 

Bạn bè xưa … bao kẻ còn, người mất … 
Trong phút giây gảy súng nuốt tang thương 
Bao nhiêu thằng trọn nghĩa với quê hương 

Viên đạn cuối … can trường theo mệnh nước ! 
 

Bạn bè xưa … bao kẻ còn người mất … 
Tháng năm dài “cải tạo” giữa rừng hoang 
Bao nhiêu thằng vùi xác chẳng nén nhang 

Không hòm gổ … lá khô tàn phủ xác. 
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Bạn bè xưa … bao kẻ còn, người mất … 
Những đêm dài vượt biển sóng trùng khơi 

Bao nhiêu thằng khép mắt xa cõi đời 
Trong bảo t1ô, trong bàn tay hải tặc. 

 
Bạn bè xưa … bao kẻ còn, người mất … 
Trong những ngày tạm trú nơi đảo hoang 
Mất quê hương thân vong quốc lang thang 

Vùi thân xác … bia thuyền nhân xứ lạ. 
 

Bạn bè xưa … bao kẻ còn , người mất … 
Trên xứ người tị nạn bước lưu vong 

Thằng tàn hơi mang mãi vết thương lòng 
Thằng còn sống buồn trôi dòng dĩ vãng. 

 
BBạn bè xưa … bao nhiêu thằng đã mất … 

Bao thằng còn lây lất trên quê hương 
Bao nhiêu thằng tủi nhục bước tha phương 
Bốn mươi năm sầu vương phai màu tóc ! 

 
Bốn mươi năm … hơn nửa đời đã mất 
Bao nhiêu thằng đã khép mắt biệt ly 

Bao nhiêu thăng còn thở … Quốc Hận ghi 
Bốn mươi năm … bây giờ còn mấy đứa … ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mùa Quốc Hận 2012 
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Những Mảnh Đời Bất Hạnh 

 

Tháng Tư Quốc Hận tang thương 
Mảnh đời bất hạnh bụi đường gặp nhau 

Lết lê chia sẻ niềm đau 
Từ ngày đất nước nhuộm màu tóc tang 

Thằng cụt chân ngồi bán nhang 
Góc đường cát bụi nghĩa trang Biên Hòa 

 
Thằng thì tăm tối mù lòa 

Đôi mắt gởi lại Đông Hà khi xưa 
Bao năm dãi nắng, dầm mưa 

Ôm đàn nghẹn hát nhạc xưa … não lòng … 
Chiều Mưa Biên Giới, Đêm Đông 

Bắc ẩu, Biển Mặn … từng dòng lệ rơi 
 

Một thoáng hơn nửa cuộc đời 
Từ Hè Đỏ Lửa … đỏ trời quê hương 

Thằng cụt tay đứng góc đường 
Một đôi nạng gổ tang thương chống đời 

Mời mua vé số người ơi 
Thử thời vận cũng giúp đời phế nhân 

 
Thằng ngồi trên chiếc xe lăn 

Bán bánh, bán kẹo đời lăn lốc đời 
Thằng cụt chân … áo tả tơi 

Vá xe hè phố … vá đời tang thương 
Vá sao hết nỗ đoạn trường 

Vá sao lành được vét thương của lòng 
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Vết thương “Quốc phá, Gia vong” 
Ba mươi nam lẻ, nuốt dòng lệ rơi 

Tháng Tư Đen ấy … đổi đời 
Người thương binh chống cả trời tang thương 

Nửa đời hít thở bụi đường 
Chờngày quật khởi … quê hương Cờ Vàng. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mùa Quốc Hận 2012 
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Nỗi Lòng Chinh Phụ 

 

Nhớ hôm nao tiễn anh vào sương gió, 
Lời ngập ngừng vương nghẹn ở bờ môi, 

Sáng mai đây ... anh đã đi xa rồi, 
Em ở lại thành đô làm chinh phụ. 

 
Bao đêm thâu chập chờn trong giấc ngủ, 

Nhớ thương này xin gởi trọn về anh, 
Chúc bình an trên vạn nẻo quân hành, 
Vui đời lính, an lành nơi chiến tuyến. 

 
Những buổi tối ... pháo vọng về thành phố, 

Em đứng ngồi lo lắng lắm anh ơi, 
Em thắp nhang cầu nguyện với phật, trời ... 

Xin phù hộ những đời trai lính chiến. 
 

Anh xa nhà ... em thay anh phụng dưỡng, 
Cha mẹ già như chiếc lá chiều thu, 

Khói cơm chiều dâng tỏa trong sương mù, 
Em lặng khép tâm tư người chinh phụ. 

 
Nhìn con thơ an lành trong giấc ngủ, 
Em thẫn thờ thêm thương nhớ về anh, 

Ngọn đèn dầu leo lét ... trang thư xanh, 
Gom thương nhớ gởi về anh yêu dấu. 

 
Làm vợ lính là sống trong lo sợ, 

Sợ một ngày quấn vội mảnh khăn tang, 
Tiễn đưa anh ... dòng lệ nóng hai hàng, 

Anh trở lại ... Em thành người góa phụ. 
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Ôi chinh chiến ... tang thương và mất mát, 
Bao chàng trai đã trả nợ núi sông, 

Chữ "Tự Do" được viết bằng máu hồng, 
Lưu hậu thế trên dòng sông lịch sử. 

 
Xin tri ân những anh hùng hào kiệt, 
Quên thân mình để bảo vệ quốc gia, 

Đem máu xương gìn giữ mảnh sơn hà, 
Ôi người lính ... Lính Cộng Hòa bất tử. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mùa Quốc Hận 2012 
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Một Tháng Tư Buồn 
 

Cũng tháng tư này của năm xưa 
Tháng tư tang tóc … nói sao vừa 

Quê hương máu lửa … người loạn lạc 
Một tháng tư buồn … mãi đong đưa ! 

 
Một tháng tư buồn … mãi đớn đau 

Dù đã bao năm … tóc bạc màu 
Tháng tư năm ấy … tang thương quá 

Một tháng tư buồn cả ngàn sau ! 
 

Một tháng tư buồn đã trôi xa 
Mà mắt mi sao vẫn nhạt nhòa 

Người đi “cải tạo” vùi thân xác 
Vợ quấn tang chồng … con mất cha 

 
Một tháng tư buồn vẫn còn đây 

Lệ hờn vong quốc … mắt đong đầy 
Nguyện ngày viết lại trang sử mới 
Cờ Vàng dựng lại … triệu bàn tay. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mùa Quốc Hận 2012 
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Một Thời Để Nhớ …Một Thuở Để Đau … 
 

Tháng Tư đến … vết thương lòng rỉ máu, 
Nhớ … một thời để nhớ đã trôi xa 

Một thuở để đau … mắt mãi lệ nhòa 
Tháng Tư Đen … xót xa đời vong quốc. 

 
Nhớ làm sao thuở xưa ngày tháng cũ 

Bước quân hành, áo trận, gót giày saut 
Lưng balô, tay súng vượt sông hồ 

Đem xương máu giữ cơ đồ nước Việt. 
 

Vì quê hương, bóng chinh nhân biền biệt 
Đêm quân hành lạnh buốt dưới cơn mưa 

Lá cây rừng tí tách … gió đong đưa 
Đời lính chiến nói sao vừa gian khổ. 

 
Đường trường xa nóng nung người … nắng đổ 

Bộ chinh y nặng, ướt … đẫm mồ hôi 
Nghĩ dừng quân … vạt nắng nhẹ phai phôi 

Hạt cơm sấy trên môi vương vị mặn. 
 

Đêm rừng sâu không gian buồn im lắng 
Tiếng côn trùng rả rích nhịp mưa rơi 

Tấm poncho mỏng manh phủ cuộc đời 
Đời chiến sĩ muôn nơi gìn giử nước. 

 
Tháng năm dài … đường chiến binh vui bước 

Đôi vai gầy chung sức gánh giang san 
Đời đó đây theo gió núi, mây ngàn 
Xa kinh kỳ, ành đèn vàng phố thị. 
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Đừng sương gió nắng mưa đời lính trận 
Đêm màn trời, chiếu đất … mảnh poncho 
Tổ Quốc trên vai … chân vượt sông hồ 
Vui đời lính … cơm khô cùng nước lã. 

 
Sông Bến Hải ngăn đôi bờ Nam, Bắc … 
Dòng sông buồn chứng kiến lắm tang thương 

Bởi cuồng gông của một lũ bạo cường 
Gieo máu lửa trên quê hương nước Việt. 

 
Đất thần Kinh …miền Sông Hương, Núi Ngự 

Cầu Tràng Tiền … nghiêng nắng nón bài thơ 
Bến Vân Lâu … bóng ai đứng đợi chờ 

Ngày qua ngày … thẫn thờ trông xa vắng. 
 

Đà Lạt ơi  … hàng thông buồn im lắng 
Những chiều tà, vạt nắng cuối vừa phai 

Hồ Than Thở … ai mãi đợi chờ ai 
Sương mù giăng u hoài theo năm tháng. 

 
Đồng Đế … Anh không còn thao diễn nghỉ 

Em từng chiều xỏa tóc đợi chờ ai 
Đường chiến binh lửa khói tháng năm dài 

Anh lỗi hẹn … miệt mài thân chinh chiến. 
 

Tăng Nhơn Phú … lửa bập bùng … vang tiếng 
Chí tang bồng hồ thỉ khắp muôn phương 

Ngày mai đây nơi khói lửa sa trường 
Trai thời loạn đâu tiếc gì xương máu. 

 
Quên sao được … thao trường mồ hôi đổ 
Giao thông hào … chà láng mỏi đôi vai 

Đường trường xa … đếm bước ngắn, bước dài 
Thân rời rã mệt nhoài đêm dã chiến. 

 
Bước quân hành vang lừng câu quyết chiến 

Vì quê hương nguyện dâng hiến đời trai 
Súng trên tay … đường chinh chiến miệt mài 
Trai thời loạn nặng quằn vai … Tổ Quốc. 
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Đêm biên giới bên chiến hào sương xuống 
Năm, ba thằng chuyền điếu thuốc nóng môi 

Thành đô ơi … ngày tháng cũ xa rồi 
Xin gởi lại những đường xưa hẹn ước. 

 
Đường chiến chinh … bao lần tuôn máu thắm 

Để Cờ Vàng ngạo nghễ mài tung bay 
Ngàn trùng khơi sóng nước in dấu giày 

Trên đầu súng vùng trời mây tuyết trắng. 
 

Đường chinh chiến … bao bạn bè yên nghĩ 
Đồi Charlie bão lửa cháy Dù Hoa 

Lộ Mười Ba … mưa pháo máu lệ nhòa 
An Lộc Địa … Sử hùng ghi chiến tích. 

 
Tống Lê Chân giữa núi đồi cô tịch 

Năm trăm muời ngày mù mịt pháo rơi 
Bao chàng trai đã dâng hiến cuộc đời 

Biệt Động Quân rạng ngời trang chiến sử. 
 

Đêm vượt tuyến … Biệt Kích Quân cảm tử 
Như Kinh Kha sang sông Dịch thuở nao 

Người Lính nay nào ngại đổ máu đào 
Để tô thắm đẹp màu cờ, sắc áo. 

 
Nghìn trùng xa … Hoàng, Trường Sa hải đảo 

Ngọn lửa hồng Nhật Tảo đỏ đại dương 
Ngụy Văn Thà chiến bại trong can trường 
Lưu quân sử quyên mình theo chiến hạm … 

 
Đêm Thạch Hãn … vì sao rơi Bắc Đẩu 

Chiến xa nào … Ngọc bích đã vỡ tan 
Thánh đường buồn … tiếng chuông nhẹ ngân vang 

Chiếc Mũ Đen rơi giữa hàng xích sắt. 
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Đồi Thường Đức, Dakto chiều Tân Cảnh 
Đây Bồng Sơn, Bình Giả khói Khe Sanh 

Kia Bình Long, Thạch Hãn nắng Cổ Thành 
Dòng Mỹ Chánh … hoa rừng xanh sóng biển. 

 
Biển Thuận An … pháp trường trên bãi cát 

Từ một ngày gãy súng tháng ba xưa 
Xác bạn bè theo sóng nước đong đưa 
Máu đỏ thắm một chiều mưa di tản. 

 
Mưa Đồng Tháp, Kiến Tường … đêm Mộc Hóa 

Khói lam chiều Bình Định, sóng Nha Trang 
Hàng dừa xanh nghiêng ngả trong nắng vàng 
Hoàng hôn phủ … chiều tàn trên sóng nước. 

 
Đêm U Minh, muỗi rừng đen áo lính 

Pháo vọng về xé nát cả không gian 
Ánh hỏa châu bừng sáng giữa muôn ngàn 
Từng điếu thuốc cháy tàn đêm chờ sáng. 

 
Đêm kích giặc … giữa rừng hoang im lắng 

Dòng kinh đen … lục bình lững lờ trôi 
Tiếng cắc bùm vang vọng tận xa xôi 
Thân buốt giá mà mồ hôi tuôn đổ. 

 
Áo chinh nhân phai sờn vì mưa nắng 

Gót giày saut giẩm nát lá Trường Sơn 
Đỉnh Chư Pao gió rít như oán hờn 

Lộ Mười Ba … từng cơn mưa pháo giặc. 
 

Dãy Thất Sơn … Cô Tô buồn hanh nắng 
Sông Giang Thành, Vĩnh Tế … máu đỏ loang 

Máu xăm lăng, máu lũ giặc bạo tàn 
Sóng nhấp nhô hàng ngàn thân xác giặc, 
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Chiều biên khu mây mù giăng thật thấp 
Thạch Động buồn năm tháng đứng chơ vơ 

Xa mờ xa … người lính đứng dưới cờ 
Ghìm tay súng canh giữ bờ cõi Việt 

 
Giữa màn đêm trên vùng trời lửa đạn 

Những chàng trai yêu “Tổ Quốc Không Gian” 
Xé trời mây nghiêng cánh sắt đại bàng 
Từng tiếng nổ kinh hoàng trên đầu giặc. 

 
Đêm phố thị … năm ba thằng lính trận 

Ngồi chia nhau chén “nước mắt quê hương” 
Rượu mềm môi, thuốc đốt cháy đêm trường 

Sầu non nước tang thương vì lửa khói. 
 

Đời lính chiến bao lần say nghiêng ngã 
Say vui cười vang khúc khải hoàn ca 
Say để quên … che dấu dòng lệ nhòa 
Thương thằng bạn vừa ra đi mãi mãi. 

 
Đời lính chiến bao lần buồn đưa tiển 

Nghĩa trang buồn … thằng ngã xuống ngày qua 
Thằng ra đi … thằng mi mắt nhạt nhòa 
Vành tang trắng xót xa người góa phụ. 

 
Kiếp chinh nhân, thân dặm ngàn gió bụi 
Lính sa trường … nào dám nói yêu ai 
Lưng ba lô, tay súng, chân miệt mài 

Sợ giọt lệ u hoài vương mắt ngọc. 
 

Thằng biên khu gởi về cô bạn học 
Chiến chinh dài … chưa lần ghé về thăm 

Góc trường xưa có còn đứng âm thầm 
Khép mộng ước … tâm tư buồn câm nín. 

 
Thằng chiều nao … ghé về đồi sim tím 

Chiều hoang buồn vắng áo trắng, người xưa 
Sim nhạt màu nghiêng nắng nhẹ đong đưa 

Chút dĩ vãng … nghe tim vừa nhỏ lệ. 
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Đêm chiến hào gởi nhớ thương về Mẹ 
Luống khoai cà … tần tảo dưới nắng mưa 

Mẹ hiền ơi … thương nhớ nó sao vừa 
Còn lửa khói … con chưa về bên Mẹ. 

 
Bao đêm dài nơi biên thùy mơ ước 
Chiến chinh tàn trở lại với làng quê 
Bên Mẹ già, con dại với hiền thê 

Vui cày cấy … bờ đê chiều lộng gió. 
 

Đêm Xuân Lộc … phơi mình trên bãi chiến 
Vai kề vai xây tuyến thép máu xương 
Hơi thở cạn vẫn chiến đấu can trường 

Ngày gãy súng tang thương tàn cuộc chiến. 
 

Súng trên tay mà uất hờn thua cuộc 
Cờ chưa tàn … bị bức tử xuôi tay 
Máu dâng trào lên đôi mắt đỏ cay 

Tim uất nghẹn ngày ba mươi gãy súng. 
 

Tháng Tư Đen … thằng kinh hoàng di tản 
Lìa quê hương, xa tất cả người thương 

Lệ trào dâng … ôi đau đớn khôn lường 
Mất tất cả từ vết thương gãy súng. 

 
Thằng ở lại … máu trào dâng uất nghẹn 

Viên đạn đồng … trọn nghĩa với non sông 
Thằng hờn căm uống rượu độc nát lòng 

Thằng banh xác … máu hồng tàn cuộc chiến. 
 

Thằng khăn gói … mười ngày đi học tập 
Ngày trở về … nhẩm tính hơn chục năm 
Thằng muôn đời uất nghẹn nuốt hờn căm 

Không manh chiều … lá rừng xanh phủ xác. 
 

Thằng còn sống nhìn cuộc đời tan nát 
Còng lưng gầy … mưa nắng đạp xích lô 

Thằng ngả nghiêng khuân vác … thằng thợ hồ 
Thằng thở dốc khiêng đồ mua lon gạo. 
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Thằng uất nghẹn bao năm buồn im tiếng 
Lê cuộc đời dưới sâu thẳm tang thương 

Thằng xe lăn bán chuối nướng góc đường 
Thằng nạn gổ … bụi đường bán vé số.  

 
Thằng mù mắt ôm đàn nơi hè phố 

Buổi chợ tàn, mưa đổ … cất lời ca 
“Anh trở về bằng chiếc băng ca, 

Trên trực thăng còn sơn màu tang trắng …” 
 

Tháng Tư Đen … vỡ tan bao mộng ước 
Môt lũ người thổ phỉ cướp quê hưong 

Ác với dân … gieo chủ nghĩa bạo cường 
Hèn với giặc … xây thiên đường bán nước. 

 
Hai mươi năm trở ngược dòng quá khứ 
Cha nghẹn ngào lìa đất Bắc quê hương 

Trốn vào Nam … lánh xa lũ bạo cường 
Xin từ giã cái thiên đường cộng sản. 

 
Năm Bảy Lăm con bàng hoàng di tản 
Tháng Tư Đen … lìa bỏ cả giang san 
Ôi đớn đau … một ngày chiến chinh tàn 

Ngày gãy súng … ngỡ ngàng thân viễn xứ. 
 

Bước tha phương, bao đêm trường trăn trở 
Tìm dư âm … những điếu thuốc vàng tay 

Pha nỗi sầu cho men rượu thêm cay 
Khép mi mắt … tháng ngày xưa uất nghẹn. 

 
Bạn bè xưa … bao kẻ còn người mất … 

Thằng ra đi đếm bước hận tha huơng 
Thằng ở lại thoi thóp bao năm trường 

Quê Mẹ hỡi … tang thương trời đất Việt. 
 

Chút hơi tàn … góp bàn tay tranh đấu 
Tóc bạc màu chạy đua với thời gian 
Ước mong sao nhìn thấy lại cờ vàng 

Bay ngạo nghễ ngàn đời Quê Hương Việt. 

 
Mũ Đen Hoàng Nhật Thơ 
Mùa Quốc Hận lần thư 37 ! 
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Nỗi Lòng 
  

Một thời khói lửa binh đao 
Phần đời dâng hiến máu đào, sức trai … 

Giày saut mòn tháng năm dài 
Hành trang “Bảo Quốc” miệt mài gió sương 

 
1,2,3,4 dặm trường 

Cơm khô gạo sấy đoạn đường chiến binh 
Chinh nhân bạc áo  … đậm tình 

Tình quê, tình nước … đẹp tình hậu phương 
 

Một ngày gãy súng tang thương 
Quê hương nhuộm đỏ, thê lương ngút trời 

Lao tù xiềng xích cuộc đời 
Tra tấn, đói khát … rã rời xác thân 

 
Hơi thở, dòng máu cạn dần 

Thù nhà, nợ nước … sầu dâng ngút ngàn 
Ôi một ngày chiến chinh tàn 

Quê hương đổ nát, tan hoang cửa nhà 
 

Cha con, chồng vợ lìa xa 
Con mòn mỏi đợi tin cha ngày về 

Vợ hiền mắt lệ não nề 
Sớm hôm tần tảo lết lê đường đời 
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Thân gầy … nắng cháy, mưa rơi 
Ôm con đói khát rã rời đớn đau 

Bao mùa lá đã phai màu 
Chồng đi “một tháng” thành sầu thiên thu 

 
Ngày về từ chốn lao tù 

Cuộc sống thống khổ, mịt mù tương lai 
Vợ, con cuốc đất đổi khoai 

Chồng còng lưng vác … hàm nhai qua ngày 
 

Nhìn con trẻ … mắt lệ cay 
Học đường mơ ước … mây bay cuối trời 

Lý lịch là “Ngụy” … tả tơi 
Lũ khốn cộng sản giết đời tuổi thơ 

 
Chén cơm, bát cháu là mơ 

Đầu đường, xó chợ … bơ phờ xanh xao … 
Một cơn ác mộng chiêm bao 

Tháng Tư nhuộm đỏ máu đào thê lương 
 

Bao giờ quét sạch bạo cường 
Lính già trở lại quê hương … lệ mừng 

Quỳ hôn đất Mẹ rưng rưng 
Quê hương rực rỡ tưng bừng nở hoa 

Mừng vui trong lệ nhạt nhòa 
Toàn dân hát khải hoàn ca thái bình. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 02, 2012 
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Người Thương Binh...Tâm Tư & Ký Ức... 
 

Ngày xưa ... chiến đấu giữ quê hương, 
Hôm nay ... lê lết giữa bụi đường, 
Tấm thân rỉ máu ... loang hè phố, 

Từ buổi giặc về ... quá tang thương ...! 
 

Góc phố ... mưa tuôn ... buốt mảnh đời, 
Hình hài ... manh áo ... rách tả tơi, 

Khép mắt ... lắng hồn ... đau dĩ vãng, 
Ngày tàn chinh chiến ... máu lệ rơi ...! 

 
Ngược dòng quá khứ ... tuổi thư sinh, 
Xếp lại bút nghiên ... bước đăng trình, 

Giày saut, áo trận ... dày lửa khói, 
Ngăn lũ giặc thù gây chiến chinh. 

 
Bến Hải ... Đông Hà ... Tống Lê Chân, 

Pleiku phố núi ... mây thật gần 
Khe Sanh ... Tân Cảnh ... buồn hiu hắt, 
Trường Sơn sương đẫm ... buốt lạnh thân. 

 
Charlie trơ vắng ... giữa rừng hoang, 

La Vang Thánh Địa ... đổ điêu tàn, 
Bình Long ... An Lộc ... mờ lửa khói, 

Cổ Thành Quảng Trị ... giặc nát tan. 
 

Nắng cháy Cao Nguyên ... ngày thật dài, 
Đêm về sương xuống ... buốt đôi vai, 

Núi rừng hoang vắng trong tĩnh mịch, 
Côn trùng rả rích ... vẳng bên tai. 
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Qui Nhơn ... Bình Định lả bóng dừa, 
Nhi Nữ múa quyền ... Úi ... ngầu chưa, 

Nếu ai có ghé nơi quê ấy, 
Cái tật băm lăm ... nhớ phải chừa. 

 
Đồng lúa miền Tây ... trải ngút ngàn, 
Sông ngòi chằn chịt ... đan dọc ngang, 

Ao, hồ ... cá lội .. lăn tăn sóng, 
Những lúc dừng quân ... nhớ miên man ... 

 
Nhớ Bến Ninh Kiều ... nắng dần rơi, 

Mây bay lãng đãng giữa lưng trời, 
Gió chiều man mác ... đôi ba đứa, 

Tán gẫu ... hàn huyên ... rượu đầy, vơi ... 
 

Những buổi chiều mưa chốn biên thùy, 
Hà Tiên buồn vắng ... nguệch ngoạc ghi, 

Balô làm bàn ... xiêu nét chữ, 
Gởi người yêu nhỏ ... Mộng ước chi ...? 

 
Thất Sơn, Châu Đốc ... nắng nung người, 

In dấu quân hành ... nhớ khôn nguôi, 
Xuôi về phố thị ... đi quanh quẩn, 

An Giang nước bạc ... lá xanh tươi. 
 

Kiến Phong ... Cao Lãnh bụi đỏ trời, 
Kiến Tường, Mộc Hóa ... lắm mưa rơi, 
Muỗi rừng giăng kín ... đêm Đồng Tháp, 
Vĩnh Long ... Sa Đéc ... nhớ thương ơi. 

 
Dừng bước Long An ... xuống Định Tường, 

Mỹ Tho ... lưu luyến gót phong sương, 
Kiến Hòa ... rợp bóng dừa nghiêng ngả, 
Ba Tri, Bình Đại ... muỗi du dương. 

 
Sóc Trăng ... Chùa Tháp mái rêu phong, 

Bạc Liêu ... Chương Thiện ... cá đầy đồng, 
Cà Mau ... Rừng Đước U Minh Hạ, 

In dấu quân hành ... giữ Non Sông. 
 

Len lách rừng Tràm ... đất Kiên Giang, 
Đây U Minh Thượng ... muỗi ... kinh hoàng, 

Lá cây đan kín ... không thấy nắng, 
Đêm vắng kinh người ... pháo vọng vang. 
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Khói lửa chiến chinh mãi lan tràn, 
Thân trai nợ nước ... gánh Giang San, 

Giày saut mòn gót ... không nản chí, 
Chỉ mong đất mẹ ... hết lầm than. 

 
Trận chiến sau cùng ... chân nát tan, 

Trong cơn mê thiếp ... tin bàng hoàng, 
Lệnh trên bức tử ... buông tay súng, 

Muôn ngàn mạch máu chực vỡ toang ! 
 

Ôi lũ giặc thù quá dã man, 
AK đánh phủ ... những thân tàn, 

Đuổi rời Bệnh xá ... Quân Y Viện, 
Đui, cụt ... dìu nhau ... máu đỏ loang ...!!! 

 
Người bò lăn lốc ... máu tuôn trào, 

Kẻ thì khập khễnh ... bước dìu nhau, 
Thằng bịn vết thương ... lòi cả ruột, 
Còn nỗi đau nào ... để đớn đau ...!!! 

 
Lê đời hoang phế ... lết lang thang, 

Manh áo tả tơi ... giữa điêu tàn, 
Bạn bè ôm hận trong ngục tối, 

Kẻ giữa pháp trường ... chết hiên ngang ! 
 

Đất mẹ tan hoang trong thiên đàng, 
Thiên đàng cộng sản ... máu ... lầm than, 

Quê Hương đổ nát ... đầy tang trắng, 
Một Tháng Tư buồn ... chinh chiến tan ! 

 
Phần ba cuộc đời ... hiến quê hương, 

Cà Mau ... Bến Hải ... khắp nẻo đường, 
Giờ đây lê lết ... ôm kỷ niệm, 

Kỷ niệm một thời ... Nhớ để thương. 
 

Ánh nắng ban mai đã lên rồi, 
Tàn đêm mưa buốt ... góc ... đơn côi, 
Thêm ngày sống mới trong cõi chết, 

Nước Việt bao giờ ... lệ ngừng trôi ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 10, 2009 
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Đêm Giáng Sinh  
 

Hỏa châu soi sáng giữa trời cao, 
Đêm đông ... sương xuống đẫm chiến bào, 

Giáng Sinh đang đến nơi trần thế, 
Bên dãy chiến hào ... lạnh biết bao. 

 
Khói lửa chiến chinh mãi lan tràn, 
Dấu giày in khắp nẻo giang san, 

Thép súng trên tay ... âm thầm bước, 
Mong ngày đất mẹ hết lầm than. 

 
Làm lính xa nhà giữ quê hương, 

Mồ hôi, máu thấm vạn nẻo đường, 
Chinh nhân ... Nợ Nước ... Tình Tổ Quốc, 

Xá gì binh lửa chốn biên cương. 
 

Đêm đông lạnh lẻo ... Chúa ra đời, 
Bình An dưới thế ... hỡi người ơi, 
Bao giờ quê mẹ tàn chinh chiến ... 

Để người dân Việt ... máu ngừng rơi ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 
Giáng Sinh 2009 

*Nhớ đêm Giáng Sinh 1973 trong quân ngũ. 
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Thương Tiếc 

 

Anh ngồi đó bao năm buồn im lắng, 
Mắt u sầu nhìn đất nước tang thương, 

Anh đớn đau khi gãy cánh giữa đường, 
Lúc Quê Hương mịt mờ trong khói lửa ! 

 
Anh đã đi trên nửa vùng đất nước, 

Ngăn quân thù để bảo vệ quê hương, 
Anh bước đi hầu hết khắp nẻo đường, 

Để người dân hậu phương tròn giấc ngủ. 
 

Đây Quảng Trị Cổ Thành ... Hè Đỏ Lửa, 
Thây giặc thù chồng chất bốc mùi tanh, 

Kia Hải Lăng, giòng Mỹ Chánh vang danh, 
Vùi xác giặc xâm lăng từ phương Bắc. 

 
Đây La Vang, Ngôi Thánh Đường cổ kính, 

Chừ ngả nghiêng vì súng đạn xâm lăng, 
Gác Chuông buồn trong gạch vụn ngổn ngang, 

Tượng Đức Mẹ vỡ tan bên Thánh Giá ! 
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Tống Lê Chân ... năm trăm ngày khói lửa, 
Vẫn kiêu hùng sừng sững dưới trời cao, 

Dù máu anh có nhuộm đỏ chiến bào, 
Anh vẫn đứng bên chiến hào ngạo nghễ. 

 
Phá Tam Giang những chiều mưa giăng kín, 

Nhìn mưa buồn, anh chợt nhớ đến em, 
Tựa vai anh, tóc em xõa buông mềm, 
Nghe hạnh phúc êm đềm nào len đến. 

 
"An Lộc Địa Sử Xanh Ghi Chiến Tích, 
Biệt Cách Dù, ôi Vị Quốc Vong Thân", 
Máu anh hùng nhuộm thắm đất trời Nam, 

Mô đất lạ vùi chôn thân bách chiến ! 
 

Rồi một hôm giữa hàng cây nghiêng ngả, 
Anh trở về bằng hòm gỗ cài hoa, 

Vành khăn tang, người đưa tiễn lệ nhòa, 
Bia mộ đá, ngàn đời sau Thương Tiếc !!! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Oct. 11, 2008 
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Thương Tiếc 2 

 

Anh chừ ngủ giấc triền miên, 
Ba mươi năm lẻ bình yên chốn nào, 

Hay là hồn vẫn quặn đau, 
Non Sông, Tổ Quốc phủ mầu tóc tang, 

 
Xác thân gởi lại trần gian, 

Hồn nương theo gió nặng mang nỗi sầu, 
Những đêm thanh vắng canh thâu, 
Tìm về lối cũ rừng sâu quân hành, 

 
Bình Long, An Lộc, Khe Sanh, 

Ghé thăm Quảng Trị Cổ Thành dấu xưa, 
Xuôi về phố núi chiều mưa, 

Mây giăng thật thầp đong đưa đỉnh đầu, 
 

Ngàn cây xanh ngát một mầu, 
Đêm buồn phố thị trái sầu rụng rơi, 

Có người khách lạ đơn côi, 
Gặp em má đỏ cho đời dễ thương, 

 
Chút gì để nhớ để vương, 

Chút gì mang mãi trên đưòng binh đao, 
Buồn thăm đồi máu Hạ Lào, 

Viên đạn sau cuối ... Anh nào có nghe ! 
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Kia đồi bão lửa một Hè, 
Chiều rừng thay lá, tiếng ve ngân sầu, 

Chiến y nhuộm đỏ máu đào, 
Charlie thương tiếc buồn chào anh đi ! 

 
Đời lính ôm mộng ước gì, 

Rừng xanh lá thấp chiến y phai mầu, 
Đừng như chim ngọn lá sầu, 

Hãy hát cho những mái đầu điểm sương, 
 

Hát cho Tổ Quốc Quê Hương, 
Hay người gục xuống chiến trường chiều qua ! 

Đau thương giòng lệ xót xa, 
Nghĩa trang Quân Đội Biên Hòa còn đâu, 

 
Bức tượng Thương Tiếc u sầu, 

Bao năm ngồi đó giờ đâu ... mất rồi ! 
Hồn nương theo gió mây trôi, 

Nhớ về dĩ vãng lệ rơi lưng trời ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Oct. 12, 2008 
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Một Thời Ngang Dọc 

 

Ngày ba mươi, tháng tư buồn năm ấy, 
Lệ tuôn rơi theo quân lệnh buông tay, 
Thân rã rời ... miệng đắng, mắt mi cay, 

Còn đâu nữa ... tháng ngày dài ngang dọc. 
 

Vì Quê Hương ... Anh lao vào chiến cuộc, 
Xa mái trường, tạm biệt những người thân, 
Áo chinh nhân khoác vội không ngại ngần, 

Vui Trách Nhiệm "An Dân và Bảo Quốc". 
 

Đây U Minh ... muỗi rừng đen áo lính, 
Sình lầy cao ... lội ngập cả giày saut, 

Súng trên tay xuôi ngược khắp sông hồ, 
Đem sức trai giữ cơ đồ mệnh nước. 

 
An Lộc địa ... máu đào tô chiến sử, 

Từng phút giây sống với pháo, đạn rơi, 
Mấy trăm ngàn pháo giặc nghiêng đất trời, 

Anh vẫn sống vui cuộc đời đáng sống. 
 

Đồi Charlie ... bom đạn trời rung chuyển, 
Ngàn đời sau ... hậu thế mãi lưu danh, 

Pháo trấn ải ... Song kiếm khắc sử xanh, 
Cánh Hoa Dù chiều rừng xanh bão lửa. 
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Chiều La Vang ... chiếc lá vàng rơi rụng, 
Tháng Đường buồn ... tiếng chuông nhẹ ngân vang, 

Lửa ngút trời ... "Ngọc Bích" cũng nát tan, 
Chiếc mũ đen rơi giữa hàng xích sắt. 

 
Cờ Vàng bay trên Cổ Thành đổ nát, 
Xác giặc thù, đồng đội chất lên nhau, 

Đường vinh quang ... xương trắng với máu đào, 
Chiến thắng nào không đổi bằng xương máu. 

 
Ôi tất cả chỉ còn là kỷ niệm, 

Tháng ngày trôi ... từng sợi tóc điểm sưong, 
Tuổi đời phai theo từng bước tha hương, 

 Lệ viễn xứ dở dang đường binh lửa.  

 
Hoàng Nhật Thơ 

Sept. 08, 2006 
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Nỗi Lòng Thương Binh 

 
Một trận chiến ... Tôi giã từ vũ khí, 

Ngày trở về lê bước lệ tuôn rơi, 
Lòng đớn đau nghẹn nói chẳng nên lời, 

Thân nạng gỗ ... còn đâu thời ngang dọc. 
 

Đớn đau thêm ... Tháng Tư buồn ập đến, 
Lũ giặc thù man rợ chiếm quê hương, 

Nước mất, nhà tan ... Tôi lết bên đường, 
Sống thoi thóp khắp phố phường, góc chợ. 

 

Ngày nắng, mưa ... ăn thừa bươi đống rác, 
Đêm gầm cầu trăn trở tấm thân đau, 
Vết thương xưa lở loét rỉ máu đào, 

Dòng lệ nóng lén trào trong giấc ngủ. 
 

Bao năm qua ... những đêm trường vắng lặng, 
Tôi một mình khập khểnh bước lang thang, 

Tìm dư âm, kéo ngược chút thời gian, 
Sống đôi phút dọc ngang ngày xa cũ. 

 

Đường khuya vắng, tâm tư trầm sâu lắng, 
Tận đáy sầu ... Tôi buông khẽ lời ca ... 

Bao đêm Đông làm hành khất không nhà, 
Phố phường bỗng nhạt nhòa ... Tôi đã khóc ... 

 

Đi về đâu cả một trời địa ngục ... 
Đường thênh thang sao chẳng lối thoát thân 

Ước nguyện sau cùng của kẻ phế nhân ... 
"Xin được phủ lên thân ... Cờ Tổ Quốc". 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Nov. 19, 2006 
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Tháng Tư Lại Đến 

 

Tháng Tư lại đến nữa rồi, 
Ngày xưa, chuyện cũ trong tôi hiện về, 

Nhớ ... thêm chồng chất tái tê, 
Nhớ ... thêm chua xót não nề đớn đau, 

 
Ba mươi năm lẻ qua mau, 

Tháng Tư Đen đó ... vết sầu không nguôi, 
Lệnh trên bỏ súng buông xuôi, 

Người thì tự sát, kẻ lui vào rừng, 
 

Triệu người cải tạo tập trung, 
Tù Nam, Ngục Bắc ... gông cùm máu rơi, 

Đọa đày tra tấn tả tơi, 
Bao người bỏ mạng biết nơi đâu tìm, 

 
Kẻ thì vỡ nát con tim, 

Uất hờn nhắm mắt im lìm ngục sâu, 
Người thì thân thể còn đâu ... 

Tay chân gãy nát, mình đầu buốt đau, 
 

Ngày rời khỏi trại về đâu ... 
Quê hương tan nát, lệ sầu khắp nơi, 

Dân lành lam lũ cuộc đời, 
Áo quần rách nát, tả tơi cơ hàn, 
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Vùng "Kinh Tế Mới" rừng hoang, 
Nông trường thiết lập ... khăn tang phủ đầu, 

Triệu người bỏ xác biển sâu, 
Trên đường vượt biển, chiếc tàu vỡ tan, 

 
Bao người tủi nhục hận mang, 

Hải tặc hãm hiếp nát tàn đời hoa, 
Ba triệu bỏ xứ bôn ba, 

Sống đời vong quốc xót xa lệ trào, 
 

Việt Nam tang tóc khổ đau, 
Ba mươi năm lẻ phủ màu tang thương, 

Cộng sản tàn ác bất lương, 
Đẩy dân, đưa nước vào đường lầm than, 

 
Bao giờ Sọc Đỏ Cờ Vàng, 

Tung bay khắp nước ... ca vang thái bình. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 10, 2006 
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Người Ngoài Phố 

 
Tiếng nạng gỗ khua đều trong đêm vắng, 

Âm thanh buồn như tiếng nhạc sầu thương, 
Nhẹ ngân vang những cung bậc đoạn trường, 

Tiếng nạng gỗ ... cuộc đời "Người ngoài phố". 
 

Mồ hôi đổ dù trời khuya giá buốt, 
Tấm thân gầy khập khểnh bước trong sương, 

Lệ tuôn rơi ... cuộc đời quá tang thương, 
Đóm lửa nhỏ, hơi thuốc tàn sưởi ấm. 

 

Anh đứng lại nhẹ lau giòng nước mắt, 
Đôi tay gầy mười ngón chỉ còn hai, 

Lệ tuôn rơi ... Anh đã khóc cho ai ... 
Khóc Tổ Quốc ... tháng ngày dài hận oán. 

 

Anh nhẹ bước ... bước tìm về kỷ niệm, 
Tìm dư âm trong ký ức dần phai, 

Thuở chinh nhân ngang dọc tháng năm dài, 
Ngày sau cuối không hàng nhưng gãy súng. 

 

Anh khẽ hát những bài ca đời lính ... 
Giọng u buồn ... tiếng nạng gỗ tang thương, 

Bao tâm tư của kẻ mất quê hương, 
Đang lê lết cuộc đời trong tay giặc. 

 

Các bạn hỡi ... hãy sớm về mang lại ... 
Lá Cờ Vàng Sọc Đỏ đẹp quê hương, 

Diệt bạo tàn ... xóa hết những tang thương, 
Mang hạnh phúc, tình thương cho quê mẹ. 

 

Người ngoài phố ... tiếng nạng hờn vong quốc. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 01, 2006 
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Người Phu Xe 

 

Trưa nắng hạ ... phố phường như thiêu đốt, 
Giữa dòng đời xuôi ngược cuộc bể dâu, 

Người phu xe gầy yếu, tóc bạc màu, 
Mồ hôi đổ ... tấm thân chừng bốc cháy. 

 
Đời đổi thay ... khoác áo tù lính "ngụy", 

Bao năm dài còn lại da bọc xương, 
Mất quê hương, mất tất cả người thương, 
Chiếc xe cũ ... một mảnh đời bất hạnh. 

 
Chiếc xe cũ chở một trời Tổ Quốc, 

Đang đắm chìm trong tang tóc thê lương, 
Bởi bàn tay của một lũ bạo cường, 

Lũ giặc cộng vô thần mang thú tính. 
 

Chiếc xe cũ chở dân lành vô tội, 
Bao năm trường bán máu để nuôi thân, 

Nước mắt rơi ... gục ngã đã bao lần, 
Vì thân xác đang cạn dần máu thắm. 

 
Chiếc xe cũ chở bạn bè, chiến hữu, 

Thằng đui mù, thằng mất cả chân tay, 
Thằng tù Nam, ngục Bắc ... nát hình hài, 

Thằng vừa mất sau ngày dài hận oán ... 
 

Chiếc xe cũ đưa bạn bè thăm lại, 
Đỉnh Lâm Viên Đà Lạt Võ Bị xưa, 
Đây Bộ Binh Thủ Đức nắng rồi mưa, 

Ôi ... tất cả chỉ còn trong ký ức ...! 
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Chiếc xe cũ ... năm, ba thằng bạn hữu, 
Lệ rơi dài trên từng vết xe lăn, 

Về Đông Hà ghé lại thăm Hải Lăng, 
Kìa Mỹ Chánh giòng sông loang máu giặc. 

 
Chiếc xe cũ chất một trời kỷ niệm, 

Đời chiến binh, đồng đội, chiến trường xưa, 
Bước quân hành nào ngại nắng hay mưa, 

Ôi ... tất cả chỉ còn trong nước mắt ...! 
 

Người Phu chở những mảnh đời bất hạnh, 
Giữa dòng đời tìm chút kỷ niệm xưa, 

Thân mồ hôi đẫm ướt dưới nắng, mưa ... 
Ôi nhớ quá mồ hôi xưa ...Biển Mặn. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Feb. 28, 2006 
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Ta Sẽ Về 

 

Hùm sa cơ uất hờn trong hận oán, 
Nhìn sói lang đang vênh váo vẫy đuôi, 
Núi rừng kia muôn đời mãi xanh tươi, 
Lời huyết thệ "Một ngày ta trở lại". 

 
Ta trở lại như cuồng phong bão lửa, 

Diệt bạo tàn ... chiếm lại đất quê hương, 
Xóa tóc tang ... mang lại những yêu thương, 
Và dựng lại ngọn Cờ Vàng Chính Nghĩa. 

 
Ta sẽ thăm những nấm mồ rêu phủ, 

Bắc chí Nam vùi xác bao hùng anh, 
Nén hương lòng, giọt lệ kính vinh danh, 

Những cái chết ... Hùm thiêng sa tay giặc. 
 

Ta sẽ thăm những lao tù, ngục tối, 
Dấu máu khô, vết tích cũ còn đây ... 
Hình ảnh xưa khơi lại lệ đong đầy, 

Lòng rung động ... giọt lệ vừa rơi vỡ. 
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Ta sẽ thăm bạn bè, đồng đội cũ, 

Thằng gầm cầu, đứa góc phố lê la, 
Bao năm trường ... một kiếp sống như ma, 
Chén khoai hẩm, cơm thừa chan máu lệ. 

 
Ta sẽ thăm nấm mồ mòn bia đá, 

Cha Mẹ già đã nằm xuống thiên thu, 
Nhớ con xa ... khóc đứa chốn lao tù, 

Lòa đôi mắt lìa đời trong một tối. 
 

Ta phải về viết lại trang chiến sử, 
Nơi quê hương có dân tộc yêu thương, 

Lời thề xưa vang vọng Vũ Đình Trường : 
Vì "Tổ Quốc - Danh Dự và Trách Nhiệm". 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Nov. 16, 2005 
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Áo Thư Sinh - Áo Nhà Binh 

 
Tôi vào lính chưa tròn 18 tuổi, 

Đời biết gì ngoài áo trắng thư sinh, 
Bút mực xanh nghiền nát những phương trình, 

Đêm thức trắng vùi đầu trang sách vở. 
 

Đời êm trôi những tháng ngày hoa mộng, 
Nơi sân trường với bè bạn thân thương, 

Một lần nào nhìn cánh Phượng rơi vương, 
Vương hờ hững mái tóc huyền buông xỏa. 

 
Rồi cánh Phượng hôm nào mang nhung nhớ, 

Ngẩn ngơ lòng ... thức trắng để mộng mơ, 
Mối tình đầu kết đọng những vần thơ, 

Cành Phượng thắm ... sân trường ... tà áo trắng. 
 

Hoa Tình nở ... Quê hương dày chinh chiến, 
Tiếng đạn thù vang vọng mỗi đêm đen, 
Chuyện tình riêng xếp lại với sách đèn, 
Khoác chinh y bước chân vào khói lửa. 

 
Đêm Khe Sanh ... bước tràn lên xác giặc, 

Về Đông Hà .. xé nát những dép râu, 
Quảng Trị kia ... bao nón cối không đầu, 

Đang lăn lốc bên Cổ Thành đổ nát. 
 

Tống Lê Chân ... giặc cụ Hồ rã xác, 
Bình Long nào ... khói lửa, đạn bom bay, 

An Lộc kia ... bao mô đất vun đầy, 
Vùi chôn lũ giặc thù từ phương Bắc. 

 
Da sạm nắng khét nồng mùi thuốc súng, 

Áo thư sinh giờ là áo nhà binh, 
Lưng ba-lô ... vai nặng gánh ân tình, 
Đầu nón sắt ... đội cả trời Tổ Quốc. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Feb. 01, 2006 
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Ký Ức Buồn 

 

Đêm khuya gió lạnh Xuân sang, 
Giật mình trở giấc lòng man mác sầu, 

Cuộc đời rồi sẽ về đâu ... 
Tóc xanh giờ phủ một màu tuyết sương, 

 
Quê Hương bỏ lại bên đường, 

Bạn bè, đồng đội đau thương tan hàng, 
Bao người Tổ Quốc nặng mang, 

Danh Dự - Trách Nhiệm ... hiên ngang quyên mình, 
 

Kẻ thì bất khuất pháp đình, 
Đả đảo cộng sản ... thân hình rụng rơi, 

Triệu người lê lết tàn hơi, 
Tù Nam, ngục Bắc ,.. cuộc đời đắng cay, 

 
Sắn khô, nước muối qua ngày, 

Bo bo đếm hạt ... kéo dài đê mê, 
Đêm về càng lắm não nề, 

Cùm sắt giá lạnh buốt tê cả người, 
 

Mắt nhìn từng giọt máu tươi, 
Theo da thịt rách khắp người tím thân, 

Ngủ thì nằm cạnh đống phân, 
Tay mang còng sắt, tra chân vào cùm, 
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Suốt đêm ác mộng hãi hùng, 
Kê khai, tra tấn, khẩu cung ... đòn thù, 

Thảm thương thân phận thằng tù, 
Ngày rời khỏi trại ...đui mù, cụt chân, 

 
Thân tàn tứ cố vô thân, 

Đầu đường xó chợ xa gần ăn xin, 
Trên người chiếc áo nhà binh, 

Một thời kỷ niệm chiến chinh oai hùng, 
 

Đâu đây tiếng pháo nổ đùng ... 
Giật mình thơ thẩn đón mừng Xuân sang. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Jan 17, 2006 
Xuân tha hương 
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Một Thời Đã Xa 

 

Thời gian trôi ... tuổi đời thêm chồng chất, 
Ngoảnh lại nhìn mái tóc đã điểm sương, 

Kiếp nhân sinh đang bước đến cưối đường, 
Mà cố quốc vẫn dặm trường cách trở. 

 
Moi ký ức tìm lại dòng dĩ vãng, 

Thuở nô đùa thơ ấu tháng ngày xưa, 
Những buổi trưa trốn nắng dưới bóng dừa, 

Để mơ tưởng vu vơ nào ai biết ... 
 

Rồi những tháng năm dài bên sách vở, 
Tuổi thư sinh áo trắng mộng tương lai, 

Chợt tình vương mái tóc xỏa bờ vai, 
Để lòng biết yêu ai từ dạo ấy. 

 
Xếp bút nghiên ... chuyện tình riêng gác lại, 
Biệt Kinh Kỳ ... cầm súng giữ quê hương, 

Máu, mồ hôi tuôn đổ khắp chiến trường, 
Bỗng một hôm ... Ôi bàng hoàng buông súng. 

 
Gạt nước mắt giã từ người thương mến, 

Bước vào tù cứ ngỡ một tháng thôi, 
Ai ngờ đâu bao năm đã dần trôi, 

Ngày trở lại ... Ôi tìm trong giấc mộng. 
 

Ôi Độc Lập ... thân biệt giam ngục tối, 
Đời Tự Do mang xiềng xích cùm gông, 

Hạnh Phúc sao mà tan nát cõi lòng, 
Giải Phóng hỡi ... Dân cạn giòng huyết lệ. 
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Ngày rời trại ... tấm thân tàn lê lết, 
Đường về Nam xa thăm thẳm mù khơi, 

Tôi bước đi dù nắng hay mưa rơi, 
Chân rách nát ... bao lần tôi gục ngã. 

 
Còn gì nữa ... cuộc đời tôi mất cả, 

Mất Tự Do khi vừa mất Quê Hương, 
Mất người thương ... mất đồng đội, chiến trường, 

Mất tất cả quyền làm người để sống. 
 

Ngày từ giã quê nhà đi biệt xứ, 
Lệ muốn rơi nhưng còn giọt nào đâu, 
Bao nhiêu năm tang tóc bạc mái đầu, 
Quê Mẹ hỡi ... gởi lời chào vĩnh biệt ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Oct 31, 2005 
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Lệnh Buông Súng 

 
Lệnh buông súng ... Ôi bàng hoàng bỡ ngỡ, 

Nỗi uất hờn của những kẻ chinh nhân, 
Đường chiến binh bao năm tháng xa gần, 

Lính gian khổ chưa một lời than thở. 
 

Lệnh buông súng ... Ôi nghẹn ngào cay đắng, 
Tôi hỏi lòng "đây là thực hay mơ ..." ? 
Bao nhiêu năm chiến đấu giữ ngọn cờ, 

Máu tuôn chảy chưa hề buông tay súng. 
 

Lệnh buông súng tan hàng trong tủi nhục, 
Đớn đau này còn đau đớn nào hơn, 

Ba mươi năm ... bao giấc ngủ chập chờn, 
Tháng Tư đó ... Tôi tưởng chừng giấc mộng. 

 
Lệnh buông súng ... Án tử hình nghiệt ngã, 

Đưa dân lành vào địa ngục trần gian, 
Để Miền Nam tràn ngập những tóc tang, 
Giọt nước mắt dân lành thành giọt máu. 

 
Lệnh buông súng bức tử người chiến sĩ, 

Kẻ lao tù trong ngục tối cùm gông, 
Người quyên sinh sống mãi với non sông, 

Và bao kẻ pháp trường mang uất hận. 
 

Lệnh buông súng đẩy đưa người vượt biển, 
Lòng biển sâu ,.. bao kẻ đã vùi thây, 

Bao nạn nhân hải tặc ... nát thân gầy, 
Ôi nước mắt còn giọt nào để chảy. 

 
Lệnh buông súng ... ba triệu người vượt biển, 

Chôn cuộc đời trên bước hận lưu vong, 
Xa quê hương ... Ôi tan nát cõi lòng, 
Ngày trở lại có còn không ... hơi thở ! 

 
Oct. 31, 2005 

Hoàng Nhật Thơ 
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Hoài Niệm ! 

 

Hà Tiên ơi ! Vùng trời thương nhớ mãi 
Nửa đời người viễn xứ chẳng hề phai 

Nhớ Hà Tiên … thương ánh mắt u hoài 
Ngày tháng cũ miệt mài đường chinh chiến. 

 
Chùa Phù Dung những đêm trường thanh vắng 

Tiếng chuông buồn thánh thoát nhẹ ngân xa 
Lắng tâm tư người lính trẻ xa nhà 

Đang mơ ước hiền hòa tàn lửa khói. 
 

Đỉnh Tô Châu lặng im trong màn tối 
Người lính buồn lặng lẽ ngắm trời cao 

Xuyên lá cành lấp lánh vạn vì sao 
Tiếng sóng biển rì rào xua đêm vắng. 

 
Đời lính chiến tiền đồn đêm thức trắng 

Kiếp chinh nhân nào biết được ngày mai 
Đường chiến chinh lửa khói tháng năm dài 

Nào dám hẹn cùng ai xây mộng ước. 
 

Tháng Tư Đen … tan hàng theo mệnh nước 
Tình cũng tàn theo khói lửa đao binh 

Người một nơi … dang dở chử “duyên tình” 
Thương với nhớ … một mình ôm kỷ niệm… 

 
Tình yêu ơi ! Xin chút gì hoài niệm 

Trong tâm hồn người lính trẻ năm xưa 
Chiều sắp tàn … từng vạt nắng lưa thưa 

Khép nhẹ mắt … đong đưa ngày tháng cũ. 

 
Hoàng Nhật thơ 

Oct. 20, 2012 
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Thương Tiếc Cánh Hoa Dù 

 

Anh nằm xuống để lại đời thương tiếc, 

Người anh hùng mũ đỏ của quê hương, 

Cánh Dù Hoa nở rộ khắp chiến trường, 

Đôi giày trận giẫm muôn ngàn xác giặc. 

 

Nhảy saut cuối tung cánh dù vĩnh biệt, 

Một cánh dù viễn xứ ... xa quê hương, 

Nén hương lòng, bao giòng lệ tiếc thương, 

Thương tiếc Cánh Hoa Dù Lê Quang Lưỡng ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Sept. 21, 2005 
 

 

 

 

 



93 
 

 

Mùa Hè Đỏ Lửa 

 

Quê Hương tôi một Mùa Hè Đỏ Lửa, 
Lửa kinh hoàng, lửa bùng cháy khắp nơi, 

Lửa tang thương bao phủ cả đất trời, 
Lửa tàn khốc, lửa đến từ cõi chết. 

 
Hè Đỏ Lửa ... mùa Hè của nước mắt, 
Của người dân vô tội khóc tang thương, 

Khóc người thân phơi xác ... đỏ phố phường, 
Khóc nước Việt phủ một màu tang trắng. 

 
Hè Đỏ Lửa ... mùa Hè của máu đỏ, 

Máu bạn bè, đồng đội, máu của tôi, 
Bao ngày đêm tuôn chảy không ngừng rơi, 

Để dập tắt lửa bạo tàn quỷ đỏ. 
 

Hè Đỏ Lửa ... mùa Hè của tan vỡ, 
Vỡ tan này còn đọng mãi trong tôi, 

Trong vinh quang ... nụ cười với lệ rơi, 
Cờ Vàng đã dựng lại bằng xương máu. 

*** 
Hè Đỏ Lửa … Anh giã anh giả từ phố thị 

Xa mái trưòng bao kỷ niệm thân thương 
Xa người yêu … Anh cất bước lên đường 
Vui chinh chiến làm nguời trai thời loạn 

 
Khoát chinh y … Anh tung hoành ngang dọc, 

Xác quân thù la liệt dưới chân anh, 
Anh giương cao Cờ chiến thắng Cổ Thành, 
Máu quân giặc đỏ giòng sônh Mỹ Chánh. 
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Đêm thức trắng canh giặc thù khát máu, 
Cho dân lành an giấc chốn hậu phưong, 

Nắng cháy da ... Anh bước khắp nẻo đường, 
Mang bóng mát cho quê hương nước Việt. 

 
Lệnh buông súng Tháng Tư Đen bỡ ngỡ, 

Cắn đôi môi ... máu hòa lệ tuôn rơi, 
Xếp chiến y ... Anh mang nợ với đời, 

Anh ngã ngựa ... Quê Hương mình tan nát. 
  

Anh tiến lên trong mịt mờ khói lửa, 
Pháo, đạn thù đang giăng phủ như mưa, 

Nắng nung người Hè Đỏ Lửa ban trưa, 
Thân người lính cơ hồ như bốc cháy. 

 
Anh tiến lên trong màn đêm tăm tối, 

Từng tấc đường thần chết đứng đợi anh, 
Đất Cổ Thành nhuộm máu bốc mùi tanh, 

Máu đồng đội tháng ngày qua gục ngã. 
 

Anh tiến lên trong mịt mờ khói lửa, 
Xác bạn bè vừa nằm xuống hy sinh, 

Thằng bạn thân miểng đạn ghim đầy mình, 
Nó đứng chết nào hay mình đã chết. 

 
Anh hiên ngang đi vào con đường chết, 

Để đi tìm sự sống cho quê hương, 
Anh quyết tâm chiếm lại từng con đường, 

Để dựng lại ngọn cờ vàng ngạo nghễ. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

July 2005 
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Nhạc & Lính 

 

Trời khuya Một Chuyến Bay Đêm, 

Lững lờ Tuyết Trắng êm đềm nhẹ trôi, 
Nhớ thương Ngày Đó Xa Rồi, 

Tay trong tay bước Những Đồi Hoa Sim, 
 

Hoa Học Trò biết đâu tìm, 
Nỗi Buồn Hoa Phượng đã chìm vào mơ, 

Đổi Thay sao đến bất ngờ, 
Em Sang Ngang để thẫn thờ trong tôi, 

 
Tình Đời như áng mây trôi, 

Tình em Ảo Ảnh hợp rồi lại tan, 
Vòng Nhẫn Cưới đó em mang, 

Nghẹn ngào tôi quấn khăn tang tim mình, 
 

Gởi em Lời Kẻ Đăng Trình, 
Chúc em hạnh phúc ... Hận Tình tôi mang. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Aug. 19, 2004 
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Một Thời Để Nhớ …! 

 

Một trận chiến ... Anh giã từ vũ khí, 
Mảnh đạn thù ghim nát đôi chân anh, 

Làm Thương Binh khi mái tóc còn xanh, 
Hai mươi tuổi ... Anh xa lìa chiến trận ! 

 
Anh nằm đó ... nhìn đời trôi lặng lẽ, 

Trôi vô tình ... tàn nhẫn trong đớn đau, 
Một ngày qua ... là một thế kỷ sầu, 
Anh mở mắt với hình hài bất động ! 

 
Đôi giày trận dưới chân giường lăn lốc, 

Một thuở nào giẫm nát xác cộng nô, 
Theo chân anh đi bảo vệ cơ đồ, 

Giờ trơ trọi phủ dày bao cát bụi ! 
 

Bộ quân phục hoa rừng xanh sóng biển, 
Bụi Cổ Thành, khói thuốc súng còn vương, 

Kìa chiến công anh dũng ... những huy chương, 
Bao chiến tích của một thời oanh liệt ! 

 
Chiếc mũ xanh thân thương bao kỷ niệm, 

Dù phai màu theo cát bụi thời gian, 
Nhưng làm sao phai được nét hiên ngang, 
Của một thuở ngang tàng trên chiến trận. 
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Đôi chân anh ... một thuở nào ngang dọc, 
Giờ đây còn phân nửa ở mỗi bên, 
Thì làm sao anh có thể đứng lên, 

Để mang lại đôi giày saut kỷ niệm ! 
 

Xác thân anh bao năm nằm bất động, 
Nhìn trên tường ... bộ quân phục rừng hoa, 

Kỷ niệm xưa khơi lại ... mắt nhạt nhòa, 
Chiến y đó ... Người xưa giờ tàn phế ! 

 
Chiếc mũ xanh, đôi giày saut, áo trận ... 

Là những gì còn lại của đời anh, 
Của một thời lính cọp biển lừng danh, 

Khép mắt lại ... Anh mỉm cười ... rơi lệ ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Feb. 07, 2006 

*Thân tặng một người bạn thuộc TĐ4 Kình Ngư, Sư Đoàn TQLC. 

 Bị trọng thương trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến,  

đã nằm bất động trên giường suốt 29 năm dài (1975-2004). 
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Một Ngày Tàn Chinh Chiến 

 

Đường trường xa ... một lần anh gãy súng, 
Nuốt căm hờn trong xiềng xích tù lao, 

Tháng ngày trôi ... đếm từng giọt máu đào, 
Dòng máu thắm thuở nào ghi chiến sử. 

 
Ngày Ba Mươi ... Anh gục đầu ... "bức tử", 
Tháng Tư Đen ... Tổ Quốc quấn khăn tang, 
Năm Bảy Lăm ... mắt rỉ máu ... tan hàng, 

Vong Quốc Hận ... một ngày tàn chinh chiến ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 28, 2010 
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Tôi Là Ai … 

 

Tôi là Ai ... sau phút giây gãy súng ... 
Là người lính của dĩ vãng vừa qua, 

Đem máu xương gìn giữ nước non nhà, 
Giờ lầm lũi ... xót xa ... người thua cuộc ! 

 
Tôi là Ai ... giữa phố phường quen thuộc, 
Trên quê cha, đất nước Việt yêu thương, 
Tôi là người vong quốc lắm thê lương, 
Đứng lạc lỏng trên quê hương của mẹ ! 

 
Tôi là Ai ... giữa gông cùm xiềng xích, 

Là người tù hay một cái xác ma, 
Tội của tôi ... không giữ được Sơn Hà, 
Mang nợ nước, thù nhà ... vùi ngục tối ! 

 
Tôi là Ai ... giữa dòng người hấp hối, 
Từ một ngày gãy súng ... tháng tư xưa, 
Tổ Quốc ơi ... uất nghẹn nói sao vừa ... 

Quê hương chết buổi trưa ngày "phỏng dzế" ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

21/04/2011 
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Nó & Tôi 
 

Khói lửa chiến chinh phủ lan tràn, 
Nó, Tôi ... thời loạn ... dạ nát tan, 

Sách vở, bút nghiên vùi phố thị, 
Ba-lô, tay súng ... gánh giang san, 

Chung vai đem máu tô chiến sử, 
Gìn giữ sơn hà ... chẳng thở than, 

Nó ... một chiều nao ... quan tài gỗ, 
Tôi ... hồn lịm chết ... lệ chứa chan ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Jan. 05, 2011 
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Đêm Cuối …! 

 

Mưa tí tách ... đơn vị buồn trơ vắng, 
Còn hai thằng ... từng chén rượu đầy vơi, 

Uống thương đau trong tan nát rã rời, 
Mưa hòa rượu giữa trời ... đêm gãy súng ...! 

 
Từng chén rượu ... Ta uống niềm cay đắng 
Giọt rượu nồng hay nước mắt quê hương, 

Rượu mềm môi trong chua xót đoạn trường, 
Lệ rơi vỡ ... tang thương lòng đất mẹ ! 

 
Trời về khuya ... không gian chìm tĩnh lặng, 

Đêm rợn người ... buốt giá dưới mưa rơi, 
Vọng gác buồn hoang vắng ... đứng chơi vơi, 
Hai thằng bạn nghẹn lời trong bóng tối ...! 

 
Uống đi Quang (*) ... những giọt sầu ... đêm cuối, 

Sáng mai này ... cuộc đời biết ra sao, 
Hãy cạn ly ... rồi cùng đứng nghiêm chào, 

Chào Tổ Quốc ... lệ tuôn trào ... Vĩnh biệt ...! 
 

Một thoáng đó ... Ba mươi lăm năm chẳn ... 
Phút sau cùng gãy súng ... nhớ để đau ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Hồi tưởng "Đêm gãy súng" đúng 9 giờ tối 30/04/1975. 

Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 35 !                                          

*Quang : Người bạn đồng đội duy nhất ở lại trong 

 đơn vịvới tôi cho đến 9 giờ sáng ngày 01/05/1975. 
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Tìm Lại Thương Đau …! 

 

Tôi lê bước tìm về nơi chốn cũ ... 
Nơi ngày xưa ... Tôi gởi lại đôi chân, 

Tháng Tư Đen ... một thoáng đó xa gần, 
Đau tiềm thức ... buồn dâng sầu ánh mắt ! 

 
Tôi đứng đây ... ánh nắng chiều sắp tắt, 
Lá thay mùa ... bôi xóa dấu giày xưa, 

Kỷ niệm buồn vương vệt nắng lưa thưa, 
Ba lăm năm ... vết thương chưa khép lại ! 

 
Chiến trường xưa ... giờ phủ đầy cỏ dại, 
Xác bạn bè mục rã ... bón rừng hoang, 

Dòng thời gian ... khỏa lấp những điêu tàn, 
Dấu binh lửa nhòa sau hàng mi khép ! 

 
Tôi đi quanh ... cố kiếm tìm kỷ vật, 

Mảnh giày saut hay một mẫu xương khô, 
Của đôi chân ... một thuở vượt sông hồ, 
Nát gãy vụn ... bởi đạn thù, pháo giặc ! 

 
Tôi về đây tìm lại đôi chân gãy, 

Tìm bạn bè, chiến hữu trong khói sương, 
Tìm dòng máu tuôn đổ thắm sa trường, 

Tìm niềm đau hằn vương ... phai ký ức ! 
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Từng bụi cây ... mong manh tìm dĩ vãng, 
Một chút gì sót lại của ngày xưa, 

Trận chiến cuối ... niềm đau mãi đong đưa, 
Tôi gãy chân ... bạn bè vừa gãy súng ...! 

 
Tôi lặng yên giữa núi rừng hoang vắng, 
Nén hương lòng trong dòng lệ tuôn rơi, 
Một thoáng qua ... đã hơn nửa cuộc đời, 

Người nằm xuống ... Kẻ rã rời ... lê lết ! 
 

Tôi gom nhặt một vài viên đá nhỏ, 
Chất lại thành nấm mộ nhỏ ... tiếc thương, 

Ở nơi đây ... một thuở là chiến trường, 
Bao đồng đội ... lá rừng vùi thân xác ! 

 
Màn đêm buông ... Tôi một mình im lắng, 

Cúi gục đầu ... hồn xa vắng ... nát tan, 
Tháng tư xưa ... ngày gãy súng, tan hàng, 
Cũng là ngày khăn tang trùm đất mẹ !!! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 25, 2010 
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Tâm Tư Cây Nạng Gổ …! 

 

Tôi là một cành cây bên đường vắng, 
Bao năm trường im lắng chốn sơn khê, 

Một chiều Thu ... được người lượm đem về, 
Đục, đẽo, đóng ... trở thành cây nạng gỗ. 

 
Kể từ đó ... Tôi hiểu bao nỗi khổ, 

Của những người một thuở bước dọc ngang, 
Giờ lết lê, khập khểnh ... thân phế tàn, 

Sống như chết ... trong thiên đàng thù hận ...! 
 

Tôi là bạn của những người bất hạnh, 
Trên đường đời đầy dẫy nỗi tang thương, 
Đầy bất công với thù hận ... chán chường, 

Bởi một lũ đê hèn ... xưng "giải phóng" ...! 
 

Trời chưa sáng ... Tôi lao vào cuộc sống, 
Với những người tận đáy vực thương đau, 

Đang lết lê ... manh áo trận bạc màu, 
Thoi thóp thở trong vũng sầu, bể khổ ! 

 
Thương Phế Binh ... những mảnh đời nghiêng ngả, 

Từ một ngày ngả nắng ... tắt quê hương, 
Lê tấm thân rỉ máu ... khắp nẻo đường, 

Đêm mưa xuống ... nghĩa trang buồn ... nương náu ! 
 

Chén cơm thừa trong mưa hay chén cháo ... 
Từng hạt cơm theo dòng lệ nuốt trôi, 

Ba lăm năm ... chinh chiến đã tan rồi, 
Sao dân mãi lết lê đời tang tóc ! 
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Đảng rêu rao ... mãi to mồm, lớn tiếng ... 
Xóa hận thù ... quên cuộc chiến ngày xưa, 

Người phế binh Cộng Hòa ... lết trong mưa, 
Đảng chà đạp ... xóa hận thù đấy hở ...! 

 
Vết thương xưa mỗi ngày thêm loét lở, 
Tấm thân tàn tơi tả ... rách quê hương, 

Máu rơi vương ... loang lỗ từng nẻo đường, 
Cùng chia sẻ niềm đau thương dân tộc ! 

 
Máu của anh thấm đỏ thân nạng gỗ, 
Anh chống tôi hay tôi chống đỡ anh, 

Giữa quê hương đổ nát ... nát tan tành, 
Máu người dân vương đỏ vành tang trắng ! 

 
Tháng Tư đến ... Anh một mình im lắng ... 

Ánh mắt buồn ... xa vắng ... lệ chợt rơi, 
Dòng lệ kia ... dòng dĩ vãng xa vời ... 

Một lần ngã ... lê mảnh đời ... hoang phế ! 
 

Đường anh đi ... nắng đã tàn bóng xế, 
Cuối con đường ... Tôi còn chống thân anh, 
Hay một đêm mưa bão ... ngả nghiêng cành, 
Nạng lăn lốc ... Anh im lìm bất động ...! 

 
Đời Lính chiến ... Kiếm cung mang hạnh phúc, 

Kiếp Thương binh ... Nạng gỗ chống tang thương ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 16, 2010 
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Nỗi Sầu Này ... Chẳng Lẽ ...! 

 

Gió cuối Đông nhẹ buốt lòng viễn xứ, 
Bao năm trường ... thức, ngủ ... rối thời gian, 

Từ thuở xưa gãy súng ... bước tan hàng, 
Đời đảo lộn ... thức, ngủ ... nào hay biết ! 

 
Đêm từng đêm ... hồn thức trong giấc ngủ, 
Trái tim nồng rỉ máu ... dưỡng xác khô, 
Ta sống nơi địa ngục hay hoang mồ ... 
Từ ngày lỡ ngu khờ đi "học tập" ...! 

 
Rời địa ngục ... bước vào thiên đàng đỏ, 

Đường thênh thang ... Dân tang tóc lang thang, 
Xiềng xích giăng ... mọi lối ngõ thiên đàng, 

Từng tấc đất thiên đàng là máu lệ ! 
 

Xa quê hương ... mang hành trang "vong quốc", 
Nửa cuộc đời ... lạc xứ ... bước thương đau, 

Mỗi phút giây ... thêm sợi tóc bạc màu, 
Ngày sau cuối ... nỗi sầu này ... chẳng lẽ ...........? 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 10, 2010 
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Người Phế Binh & Tháng Tư Đen ! 

 

Lết lê nửa kiếp ... mòn nẻo đường, 
Rách tấm thân tàn ... giữa tang thương, 

Ba mươi năm lẻ ... ôm mối hận, 
Từ buổi giặc về ... chết quê hương ! 

 
Một mẫu khoai thừa đẫm lệ rơi, 

Nuốt nỗi xót xa hơn nửa đời, 
Gầm cầu, xó chợ ... từng đêm vắng, 

Ru giấc ngủ sầu ... khép tả tơi ! 
 

Buốt tấm thân tàn giữa đêm mưa, 
Mảnh chăn tơi tả ... phủ chẳng vừa, 
Một đôi chân cụt ... đau ... quá khứ, 

Mắt lệ đong đầy ... dĩ vãng xưa ! 
 

Vết thương chinh chiến ... thân phế tàn, 
Lê nửa cuộc đời trong nát tan, 

Mang vết thương lòng ... đau nhức mãi ... 
Vết thương "Quốc Hận" ... mất Giang San ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar 24, 2010 
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Người Lính VNCH & Tháng Tư Đen ! 

 

Tháng Tư đến ... vết thương thêm đau nhức, 
Dù vết thương không sẹo, rách thịt da, 
Một vết thương ... máu đỏ thắm sơn hà, 

Vết thương lòng ... xót xa ... ngày gãy súng ! 
 

Hai mươi năm ... cuộc đời treo đầu súng, 
Bước quân hành ... trong giấc ngủ hậu phương, 

Máu tuôn rơi trên khắp cả chiến trường, 
Cho rộn rã học đường ... vui tiếng trẻ. 

 
Anh hiện diện khắp tuyến đầu, lửa đạn ... 
Đem xác thân ... làm bờ lũy biên cương, 

Để người dân hạnh phúc chốn hậu phương, 
Từ phố thị đến làng quê xa vắng. 

 
Những đêm mưa, bão bùng nơi biên ải, 

Tấm poncho không đủ ấm thân anh, 
Nhưng đủ che hạnh phúc cho dân lành, 
Đang yên ấm say nồng trong giấc ngủ. 

 
Cái nón sắt ... ngát thơm ... mùi cơm sấy, 

Chiếc bình đong ... giọt nước mát quê hương, 
Áo chinh nhân dày lửa khói sa trường, 

Đôi giày trận thân thương ... mềm sỏi đá. 
 

Đường chiến binh ... bạn đời là tay súng, 
Mảnh đất mẹ là manh chiếu qua đêm, 
Trời quê cha là màn lụa nhung mềm, 

Chiếc balô ... gối đầu ... thao thức ngủ. 
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Cỏ đọng sương ... mặt trời còn say ngủ, 
Anh âm thầm đếm bước giữa rừng xanh, 

Súng trên tay ... ôm giấc mộng quân hành, 
Cho tuổi trẻ ... đường công danh rộng mở. 

 
Đêm im lắng ... vầng trăng treo đỉnh núi, 

Anh băng rừng, vượt suối ... giữ giang san, 
Diệt cộng nô ... Anh cắm ngọn cờ vàng, 
Trên đất mẹ ... bọn xâm lăng phải chết. 

 
Quân lệnh nào ... Anh cơ hồ gục ngã ... 
Một triệu quân tan rã ... mất quê hương, 
Máu thôi rơi nơi chiến địa, sa trường ... 

Nhưng máu đổ khắp nẻo đường đất nước ! 
 

Ôm mối hận ... vùi thân nơi ngục tối, 
Mang căm hờn giữa xiềng xích cùm gông, 

Ngày "Ba Mươi" ... Anh ghi khắc trong lòng, 
Thề trả lại lũ cuồng ngông khát máu. 

 
Anh tha hương mang hành trang "vong quốc", 

Mối thù nhà, nợ nước ... trĩu tâm tư, 
Vết thương xưa ... đau nhức đến bây chừ, 
Thêm loét lở ... mỗi lần tháng tư đến ! 

 
Đời lênh đênh ... Tổ Quốc là bờ bến, 
Lá cờ vàng là bóng dáng quê hương, 

Là Hồn Thiêng Sông Núi Việt yêu thương, 
Nuôi hoài bảo con đường về phục quốc. 

 
Ngày tháng này ... ba lăm năm về trước, 

Ngày đại tang của Tổ Quốc Việt Nam ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 18, 2010 
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Tháng Tư Buồn 

 

Tháng Tư lại đến ... lệ đầy vơi, 
Ba mươi năm lẻ ... chân rã rời, 

Bước mòn đất khách ... sầu cô lữ, 
Chiến trường, bạn cũ ... nhớ thương ơi, 

Từ ngày xếp áo chinh nhân ấy ... 
Gãy súng ... thoáng qua ... nửa cuộc đời, 

Thời gian lặng lẽ ... phai màu tóc, 
Tháng ngày còn lại ... nắng dần rơi ...! 

 
Vần thơ, bầu rượu ... đốt thời gian, 

Khói thuốc vàng tay ... bao đêm tàn, 
Suy tư, khắc khoải ... sầu dâng mắt, 

Một tháng tư buồn ... quấn khăn tang, 
Bạn bè thuở ấy còn mấy đứa ... 

Từ buổi chia tay ... khóc tan hàng, 
Người đi, kẻ ở ... đau hồn nước, 

Thằng nuốt quốc hờn ... lạnh nghĩa trang ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 04, 2010 
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Bia Mộ Tháng Tư Đen ! 

 

Đường viễn xứ ... ngoảnh lại nhìn ... đau xót ... 
Bia mộ buồn ... ba chữ "Tháng Tư Đen", 

Ba lăm năm ... le lói một ánh đèn, 
Đèn tưởng niệm quê hương ... ngày bức tử ! 

 
Bia mộ buồn ... cát bụi thời gian phủ, 

Vành khăn tang trên bia mộ quê hương, 
Chiếc nón sắt trên báng súng ... tang thương, 
Ôi ảm đạm, thê lương ... ngày Quốc Hận ! 

 
Vì quân lệnh ... Anh thành kẻ bại trận, 
Người quyên sinh mang mối hận vùi sâu, 

Kẻ nát tan nơi lao lý ... bạc đầu, 
Người lưu lạc đếm bước sầu vong quốc ! 

 
"Tháng Tư Đen" ... tăm tối đời dân Việt, 

Lá cờ máu nhuộm đỏ cả quê hương, 
Xiềng xích giăng, tang tóc khắp nẻo đường, 
Ngày gãy súng ... tang thương trùm đất mẹ ! 

 
Đường viễn xứ ... trước mặt ... ôi mờ mịt ... 
Con đường này ... Ta phải bước bao xa ... 

Gót ly hương ... nghiêng ngả ... bóng chiều tà ... 
Nặng trĩu bước ... xót xa ... nhòa ánh mắt ! 

 
Ba lăm năm ... Bia mộ buồn hiu hắt ... 

Ta phải về rửa hận cho giang san, 
Thề xóa tan lũ cộng sản bạo tàn, 

Tổ Quốc Việt ... Cờ Vàng bay ngạo nghễ. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Mar. 22, 2010 
 



112 
 

 

Lời Tạ Tội …! 

 

Người Lính xưa mang hành trang "vong quốc", 
Ôm thù nhà, nợ nước ... bước tha hương, 
Hằn suy tư ... từng sợi tóc điểm sương, 

Đau trăn trở ... bao năm trường lỡ giấc ! 
 

Lời tạ tội ... kính dâng lên Tổ Quốc, 
Cùng Hồn Thiêng Sông Núi nước Việt Nam, 

Người Lính xưa gãy súng ... mất Giang san, 
Để đất nước điêu tàn trong tay giặc ! 

 
Người Lính đau ... cùng niềm đau dân tộc, 
Đang lầm than trong thống khổ, thê lương, 

Quấn khăn tang ở chốn gọi thiên đường, 
Thiên đường máu của bạo cường quỷ đỏ ! 

 
Người Lính xin tạ tội cùng chiến hữu, 
Những anh hùng đã gục ngã năm xưa, 
Người còn đây tan nát ... nói sao vừa, 

Chiến trường xưa ... dở dang ... nhòa máu mắt ! 
 

Người Lính chia đau thương cùng đồng đội, 
Những mảnh đời bất hạnh trên quê hương, 
Phần chân, tay, cặp mắt ... gởi sa trường, 
Giờ lê lết khắp nẻo đường ... thoi thóp ! 
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Nén hương lòng ... gởi triệu người dân Việt, 
Đã vùi thây dưới sóng nước đại dương, 

Tìm tự do ... lánh xa lũ bạo cường, 
Tàu tan vỡ ... hồn đau ... không bờ bến ! 

 
Nén hương lòng ... gởi hằng ngàn thân xác, 
Nơi rừng hoang ... trên đường bộ vượt biên, 

Xác ly hương ... hồn lạc xứ ... ưu phiền, 
Trông cố quốc ... xót xa niềm miên viễn ! 

 
Người Lính xưa ... Huyết thề sẽ trở lại, 

Diệt bạo cường ... Xây dựng lại quê hương, 
Hoa tự do, hạnh phúc, nhụy yêu thương, 
Vươn nở thắm khắp nẻo đường đất nước. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Feb. 18, 2010. 
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Lời Chúc Tết … 

 
Xuân đã đến ... Tôi lấy gì đón Tết ... 
Ngoài thân tàn của kẻ mất quê hương, 

Tháng Tư Đen ... Tôi gãy súng sa trường, 
Mang "Quốc Hận" ... bước lên đường biệt xứ ! 

 
Xuân lại đến trên bước đường viễn xứ ... 

Người Lính xưa ... giờ tóc bạc, trắng tay ... 
Chúc gì đây ... Tôi nghèn nghẹn đắng cay, 
Đây lời chúc của một người vong quốc ... 

 
Xuân, Tết đến ... Tôi chân thành cầu chúc ... 
Chúc những người dân Việt sống tha hương, 

Hãy nhớ về đất nước Việt yêu thương, 
Đang tan nát trong thiên đường cộng sản ! 

 
Mừng xuân nơi xứ người ... Xin hãy nhớ ... 

Xuân quê nhà đã chết rũ từ lâu ... 
Tháng Tư Đen ... máu nhuộm cội mai sầu, 
Tết vẫn đến ... nhưng một màu tang tóc ...! 

 
Xuân, Tết đến ... Chúc người dân trong nước ... 

Dựng mùa xuân Nguyễn Huệ phá quân Thanh ... 
Đuổi Tàu cộng ... Quét lũ giặc tan tành, 

Vui đón Tết ... Xuân vương cành lộc thắm. 
 

Xuân lưu vong ... Chúc bạn bè, chiến hữu ... 
Tóc bạc màu nhưng chí cả đừng phai, 

Gót giày saut ... Quyết đạp ngã chông gai, 
Về đất mẹ ... Viết lại trang sử mới. 

 
Xuân viễn xứ ... Chúc quê hương đất mẹ, 
Sạch bóng thù ... không còn lũ cộng nô, 

Vùi chủ nghĩa cộng sản xuống hoang mồ, 
Xuân hạnh phúc ngàn đời quê hương Việt. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Xuân tha hương 2011 
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Giọt Sầu Viễn Xứ ! 

 

Xuân tha hương trong giọt sầu viễn xứ, 
Chảy lăn dài trên những dấu thời gian, 

Đọng vương môi ... thoáng giây phút ngỡ ngàng, 
Buồn rơi vỡ ... muôn trùng xa ... sâu lắng ! 

 
Ta đón xuân ... vơi từng ly rượu đắng, 

Rượu giải sầu ... trong nỗi nhớ miên man, 
Tháng Tư nào ... Tổ Quốc quấn khăn tang, 

Người lính chiến bị tan hàng ... bức tử ...! 
 

Từng giọt rượu trôi ngược dòng quá khứ ... 
Nhớ thêm buồn những ngày tháng không quên, 

Kỷ niệm xưa ... trang ký ức buồn tênh, 
Ba mươi sáu năm ... chập chờn giấc ngủ ! 

 
Đón năm mới ... ôn lại dòng sử cũ, 

Gói hành trang đau từng bước lưu vong, 
Vết thương xưa mãi rỉ máu trong lòng, 

Thân nghiêng ngả ... long đong đời viễn xứ ! 
 

Xuân Ất Mão ... Mèo Bảy Lăm ... bức tử, 
Quê Hương đau ... Dân Việt sống tang thương, 
Xuân Tân Mão ... Vùng lên diệt bạo cường, 

Giờ đã điểm ... Vùi chôn loài quỷ đỏ./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Xuân Tân Mão 2011. 
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Đón Xuân … 

 

Đêm giao thừa ... nơi xứ người vắng lặng, 
Lòng ngập sầu ... lơ lửng tỉnh trong say, 
Ly rượu vơi ... nhưng sầu lại càng đầy, 
Say men rượu hay men sầu viễn xứ ...! 

 
Từng giọt rượu trôi về dòng dĩ vãng, 

Dòng thời gian thoáng tựa giấc mơ qua, 
Người Lính xưa lạc xứ ... nay đã già, 
Mái tóc bạc theo tháng ngày lưu lạc ! 

 
Còn đâu nữa những đêm dài chiến tuyến, 
Nhìn hỏa châu soi sáng giữa không gian, 
Lòng ước mơ một ngày chiến chinh tàn, 

Để trở lại xóm làng thân yêu cũ. 
 

Nhớ những đêm tiền đồn ... mưa tí tách, 
Tiếng mưa buồn, gió rít ... buốt lạnh căm, 

Hơi thuốc tàn sưởi ấm kẻ chinh nhân, 
Vui trách nhiệm An Dân và Bảo Quốc. 

 
Tìm đâu nữa những lần say nghiêng ngả, 

Cùng bạn bè vừa trở lại đêm qua, 
Những Kinh Kha vai nặng gánh Sơn Hà, 

Đời có biết ... mai đây còn nâng chén ... 
 

Giọt lệ nào chợt rơi ... tràn ly rượu ... 
Nhớ những thằng mới cạn chén hôm nao, 
Rồi hôm nay ... Nó về ... rách chiến bào, 
Mang chữ "Cố" ... Hoa cài quan tài gỗ ...! 
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Đời nát tan ... Xuân nào ta ngã ngựa ... 
Chốn lao tù ... đếm từng giọt máu rơi, 
Đón mừng xuân bằng thân xác tả tơi, 

Nhận quà tết ... bao đòn thù tra tấn ...! 
 

Bao mùa xuân ... Ta lang thang đón Tết, 
Quê Hương tàn ... mất tất cả ... còn đâu ... 
Hoa kém tươi ... lòng người cũng úa sầu, 
Thương quê mẹ ... căm thù loài quỷ đỏ ! 

 
Đi về đâu ... ngày cuối năm vắng lặng ... 
Bước vô tình ... gặp lại thằng bạn xưa, 
Nỗi vui mừng ... Hai đứa lệ như mưa, 

Lệ tái ngộ, tương phùng trong tay giặc ! 
 

Bao ly rượu rót đầy rồi lại cạn, 
Giọt rượu nồng hay nước mắt quê hương, 
Uống làm sao cho hết nỗi tang thương, 

Tiếng ly vỡ ... đưa ta về thực tại ...! 
 

Rượu đã cạn ... Đêm tàn ... Sầu còn mãi ... 
Nắng xuân hồng vừa len nhẹ qua song, 

Đón nàng xuân trong hoang vắng cõi lòng, 
Khép mắt lại ... Đón xuân buồn viễn xứ ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Xuân tha hương 2011 
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Nón Sắt 

 

Nón sắt ngày xưa ... lạc chốn nào ... 
Trong rừng hoang vắng hay bờ lao, 

Nằm trơ rỉ sét ... đau dĩ vãng, 
Từ buổi xa lìa lửa binh đao, 

Ba mươi năm lẻ ... buồn vận nước, 
Thương tiếc chinh nhân ... nhớ chiến hào, 
Một ngày gãy súng ... tang thương ... máu, 

Người sầu rũ áo ... Nón nơi nao ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Jan. 05, 2010. 
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Những Mùa Xuân … 

 

Xuân chinh chiến … 

Những xuân về nơi tiền đồn heo hút, 
Gió biên thùy buốt giá cắt thịt da, 

Đã nhiều năm ... Tôi làm lính xa nhà, 
Nơi chiến tuyến giữ Sơn Hà ... vui Tết. 

 
Lon thịt hộp ... vài ba bọc gạo sấy, 

Gói lá rừng ... ừ nhỉ ... bánh chưng xanh, 
Một cành hoa ... hái từ bước quân hành, 

Vừa nở thắm ... phút giao mùa ... Xuân đến ... 
 

Tiếng pháo xa vọng về thay pháo tết, 
"Đèn cầy trời" soi sáng ... góc không gian,* 

Lính đón xuân nơi gió núi mây ngàn, 
Dân hậu phương bình an mừng xuân mới. 

 
Một mùa xuân ... đâu ngờ là xuân cuối, 

Trên bước đường "Bảo Quốc" với "An Dân", 
Tháng Tư Đen ... loài quỷ đỏ vô thần, 

Gieo tang tóc ... thiêu tàn xuân đất mẹ ... 
 

Xuân hậu chiến ... 

Tàn chinh chiến ... Xuân về không tiếng pháo, 
Hoa mai, đào ủ rũ ... nở kém tươi, 

Đón mừng xuân ... tiếng khóc thay nụ cười, 
Vui đón tết ... sao người người rơi lệ ...! 

 



120 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Xuân lao lý ... cánh mai tàn ... nhuộm máu, 
Tết nông trường, kinh tế mới ... khăn tang, 

Xuân lang thang, đói rách ... khắp xóm làng, 
Tết vắng lặng, hoang tàn ... không sự sống ...! 

 
Đôi dép râu giẫm nát lòng đất mẹ, 

Giải phóng về ... tang tóc mảnh quê cha, 
Người đón xuân trong máu lệ chan hòa, 

Vui ngày tết ... xót xa hằn ánh mắt ! 
 

Xuân viễn xứ ... 

Bao năm qua ... sống nương nhờ đất lạ, 
Xuân cũng về nhưng nào có vui đâu ... 
Bước lưu vong mòn gót ... bạc mái đầu, 

Thân viễn xứ ... Xuân u sầu ... vong quốc ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Jan. 18, 2010 
*Đèn cầy trời : Hỏa châu. 
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Khép Mắt Lại …! 

 

Khép mắt lại ... Ta nghe giòng lệ nóng, 
Chảy lăn dài trên dấu vết thời gian, 

Trong cùm gông ... xua ngày tháng phai tàn, 
Căn ngục tối ... cơ hàn ... thân cạn máu ...! 

 
Ngày nắng mưa, bão bùng hay buốt giá ... 

Cùng bạn tù bị vắt cạn mồ hôi, 
Bằng "cưỡng bức lao động" ... ôi thật tồi, 

Trước mũi súng ... đạn lên nòng chực sẵn ! 
 

Màn đêm buông ... kinh hoàng ... xương thịt vỡ, 
Trận đòn thù hèn hạ ... máu tuôn rơi, 

Giặc thay nhau ... đấm, đá, đạp tơi bời ... 
Những thân xác rã rời mòn cạn sức ...! 

 
Trên giường đá ... đầu tới chân đau nhức, 
Nghiêng trở mình ... cùm sắt cắt thịt da, 
Ngàn đớn đau ... đọng trong giọt lệ nhòa, 

Khóc Tổ Quốc ... xót xa ... người ngã ngựa ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Jan. 10, 2010 
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Chén “Quan Hà” 

 

Tháng Tư Đen ... uất hờn ... buồn gãy súng, 
Người vào tù ... Kẻ viễn xứ tha phương, 

Người quyên sinh trọn nghĩa với quê hương, 
Kẻ gục ngã nơi pháp trường "thù hận" ...! 

 
Ba lăm năm ... ôm mối thù vong quốc ... 

Gót giày saut in dấu khắp năm châu, 
Người Lính xưa ... dù tuyết phủ mái đầu, 
Nhưng sương gió không phai sờn chí cả. 

 
Người Lính xưa ... Quyết bảo toàn "Danh Dự", 
Hơi thở còn ... "Trách Nhiệm" vẫn nặng mang, 

Vì "Tổ Quốc" ... Thề dựng lại Cờ Vàng, 
Lấy máu thắm ghi tiếp dòng lịch sử. 

 
Xiết chặt tay, vững niềm tin ... cạn chén, 

Chén "Quan Hà" ... hẹn gặp trên quê hương, 
Khải hoàn ca ... Cờ rợp bóng phố phường, 
Hoa nở thắm bốn phương trời nước Việt./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Xuân Tha Hương 2010 
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Trại Cải Tạo ! 

 

Tháng Tư Đen ... tan hàng theo mệnh nước, 
Súng rời tay vì quân lệnh như sơn, 

Từ buồng tim ... máu cuồn cuộn uất hờn, 
Nghẹn hơi thở ... Đất trời như sụp đổ ! 

 
Anh gục ngã trên bàn cờ chính trị, 

Của Tàu, Nga, Mỹ sắp cuộc thắng thua, 
Để khỉ rừng về phố thị làm vua, 

Dáng ngơ ngáo cười vẫy đuôi múa mỏ. 
 

Kể từ đó ... Quê Hương chừ nhuộm đỏ, 
Dân lầm than tang tóc khắp nơi nơi, 

Khẩu AK dí họng ... dân nghẹn lời, 
Nuốt nước mắt ... sống cuộc đời câm nín ! 

 
Xếp tàn y ... Anh trở thành Lính "ngụy", 

Bước vào tù "học tập" bởi lũ ngu, 
Vùng hoang vu nắng cháy, chốn sương mù, 

Trong rừng thẳm tận cùng nơi tử lộ ...! 
 

Ngày còng lưng "vinh quang" trong lao động, 
Đi phá rừng, đào mìn bẩy ... run tay, 

Cạn mồ hôi kiệt sức thế trâu cày, 
Để được thí vài miếng khoai, sắn hẩm ...! 

 
Đêm tối về ... ôi kinh hoàng ác mộng, 

Ngủ gật gù ... khai lý lịch, khẩu cung, 
Trận đòn thù ... hoa mắt, tai lùng bùng, 

Máu tuôn chảy ... bộ xương chừng gãy vụn ! 
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Tấm thân gầy xích xiềng trong ngục tối, 
Chân bị cùm ... rách nát cả thịt da, 

Máu với phân cùng nước tiểu chan hòa, 
Thấm hôi thúi thây ma còn biết thở ...! 

 
Đêm từng đêm ... bao nhiêu lần trăn trở ... 
Trong đớn đau, bụng đói, rét lạnh căm ... 

Tai lắng nghe bầy muỗi đói thì thầm, 
Trên thân xác dập bầm khô cạn máu ...! 

 
Ngày hai buổi ... sắn khô thay cơm cháo, 

Mẫu sắn rơi ... chú chuột đến tìm ăn, 
Bầy gián mừng hối hả chạy lăng xăng, 

Người, Gián, Chuột giành ăn trong ngục tối ...! 
 

Ôi dã man ... tấm thân tàn bị trói, 
Giữa nắng mưa giông bão ... lở loét thân, 

Tù cộng sản là địa ngục dương trần, 
Trong địa ngục "sao vàng, cờ máu đỏ" ...! 

 
Bao thằng bạn uất hờn ... tìm cái chết, 

Thằng nửa đêm bị dẫn đi biệt tăm, 
Thằng đói, rét ... giữa khuya chết âm thầm, 

Thằng bị đánh mềm thân ... xương sọ nứt ...! 
 

Ôi còn nữa ... cả muôn ngàn kiểu chết ... 
Trong lao tù cộng sản trên quê hương, 

Kẻ vùi thây nơi cát bụi ven đường, 
Người mục rã trong rừng hoang mất xác ...! 

 
Người còn sống lê thân tàn rách nát, 
Ngày ra tù ... một thể xác như ma, 

Nhìn quê hương, dân tộc ... mắt nhạt nhòa, 
Lòng lịm chết ... xót xa ... Ôi ... Nước Việt ...!!! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 22, 2009 
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Tâm Sự Người Thương Binh …! 

 

Ngày xưa ... chiến đấu giữ quê hương, 
Hôm nay ... lê lết giữa bụi đường, 
Tấm thân rỉ máu ... loang hè phố, 

Từ buổi giặc về ... quá tang thương ...! 
 

Góc phố ... mưa tuôn ... buốt mảnh đời, 
Hình hài ... manh áo ... rách tả tơi, 

Khép mắt ... lắng hồn ... đau dĩ vãng, 
Ngày tàn chinh chiến ... máu lệ rơi ...! 

 
Ngược dòng quá khứ ... tuổi thư sinh, 
Xếp lại bút nghiên ... bước đăng trình, 

Giày saut, áo trận ... dày lửa khói, 
Ngăn lũ giặc thù gây chiến chinh. 

 
Bến Hải ... Đông Hà ... Tống Lê Chân, 

Pleiku phố núi ... mây thật gần 
Khe Sanh ... Tân Cảnh ... buồn hiu hắt, 
Trường Sơn sương đẫm ... buốt lạnh thân. 

 
Charlie trơ vắng ... giữa rừng hoang, 

La Vang Thánh Địa ... đổ điêu tàn, 
Bình Long ... An Lộc ... mờ lửa khói, 

Cổ Thành Quảng Trị ... giặc nát tan. 
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Nắng cháy Cao Nguyên ... ngày thật dài, 
Đêm về sương xuống ... buốt đôi vai, 

Núi rừng hoang vắng trong tĩnh mịch, 
Côn trùng rả rích ... vẳng bên tai. 

 
Qui Nhơn ... Bình Định lả bóng dừa, 

Nhi Nữ múa quyền ... Úi ... ngầu chưa, 
Nếu ai có ghé nơi quê ấy, 

Cái tật băm lăm ... nhớ phải chừa. 
 

Đồng lúa miền Tây ... trải ngút ngàn, 
Sông ngòi chằn chịt ... đan dọc ngang, 

Ao, hồ ... cá lội .. lăn tăn sóng, 
Những lúc dừng quân ... nhớ miên man ... 

 
Nhớ Bến Ninh Kiều ... nắng dần rơi, 

Mây bay lãng đãng giữa lưng trời, 
Gió chiều man mác ... đôi ba đứa, 

Tán gẫu ... hàn huyên ... rượu đầy, vơi ... 
 

Những buổi chiều mưa chốn biên thùy, 
Hà Tiên buồn vắng ... nguệch ngoạc ghi, 

Balô làm bàn ... xiêu nét chữ, 
Gởi người yêu nhỏ ... Mộng ước chi ...? 

 
Thất Sơn, Châu Đốc ... nắng nung người, 

In dấu quân hành ... nhớ khôn nguôi, 
Xuôi về phố thị ... đi quanh quẩn, 

An Giang nước bạc ... lá xanh tươi. 
 

Kiến Phong ... Cao Lãnh bụi đỏ trời, 
Kiến Tường, Mộc Hóa ... lắm mưa rơi, 
Muỗi rừng giăng kín ... đêm Đồng Tháp, 
Vĩnh Long ... Sa Đéc ... nhớ thương ơi. 

 
Dừng bước Long An ... xuống Định Tường, 

Mỹ Tho ... lưu luyến gót phong sương, 
Kiến Hòa ... rợp bóng dừa nghiêng ngả, 
Ba Tri, Bình Đại ... muỗi du dương. 

 
Sóc Trăng ... Chùa Tháp mái rêu phong, 

Bạc Liêu ... Chương Thiện ... cá đầy đồng, 
Cà Mau ... Rừng Đước U Minh Hạ, 

In dấu quân hành ... giữ Non Sông. 
 

Len lách rừng Tràm ... đất Kiên Giang, 
Đây U Minh Thượng ... muỗi ... kinh hoàng, 
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Lá cây đan kín ... không thấy nắng, 
Đêm vắng kinh người ... pháo vọng vang. 

 
Khói lửa chiến chinh mãi lan tràn, 

Thân trai nợ nước ... gánh Giang San, 
Giày saut mòn gót ... không nản chí, 

Chỉ mong đất mẹ ... hết lầm than. 
 

Trận chiến sau cùng ... chân nát tan, 
Trong cơn mê thiếp ... tin bàng hoàng, 
Lệnh trên bức tử ... buông tay súng, 

Muôn ngàn mạch máu chực vỡ toang ! 
 

Ôi lũ giặc thù quá dã man, 
AK đánh phủ ... những thân tàn, 

Đuổi rời Bệnh xá ... Quân Y Viện, 
Đui, cụt ... dìu nhau ... máu đỏ loang ...!!! 

 
Người bò lăn lốc ... máu tuôn trào, 

Kẻ thì khập khểnh ... bước dìu nhau, 
Thằng bịn vết thương ... lòi cả ruột, 
Còn nỗi đau nào ... để đớn đau ...!!! 

 
Lê đời hoang phế ... lết lang thang, 

Manh áo tả tơi ... giữa điêu tàn, 
Bạn bè ôm hận trong ngục tối, 

Kẻ giữa pháp trường ... chết hiên ngang ! 
 

Đất mẹ tan hoang trong thiên đàng, 
Thiên đàng cộng sản ... máu ... lầm than, 

Quê Hương đổ nát ... đầy tang trắng, 
Một Tháng Tư buồn ... chinh chiến tan ! 

 
Phần ba cuộc đời ... hiến quê hương, 

Cà Mau ... Bến Hải ... khắp nẻo đường, 
Giờ đây lê lết ... ôm kỷ niệm, 

Kỷ niệm một thời ... Nhớ để thương. 
  

Ánh nắng ban mai đã lên rồi, 
Tàn đêm mưa buốt ... góc ... đơn côi, 
Thêm ngày sống mới trong cõi chết, 

 Nước Việt bao giờ ... lệ ngừng trôi ...!  

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 10, 2009 
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Người Lính Chưa Giải Ngũ 

 

Tôi ... Người Lính chưa bao giờ giải ngũ, 
Dù tháng tư gãy súng ... xếp tàn y, 

Đường hành quân dang dở chí nam nhi, 
Hờn vong quốc ... nguyền ghi trang sử mới ... 

 
Đường trường xa ... bền lòng ... đi sẽ tới, 

Dựng cờ vàng ... quang phục lại quê hương, 
Gót giày saut ... dù lạc bước tha phương, 

Ta không thể chết trên đường viễn xứ. 
 

Số quân xưa ... hằn sâu trong ký ức, 
Tấm thẻ bài ... mang mãi quãng đời ta, 

KBC ... nào đâu dễ xóa nhòa ... 
Món nợ nước, thù nhà ... Ta phải trả ... 

 
Ngày Ba Mươi ... đâu phải là tuyệt lộ, 

Tháng Tư buồn ... Tổ Quốc quấn khăn tang, 
Hơi thở còn ... "Trách Nhiệm" ... Ta nặng mang, 

Thề dựng lại Cờ Vàng trên đất Việt./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 30, 2009 
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Một Đêm Xuân … 

 

Một đêm xuân trên lối mòn hoang vắng, 
Giữa rừng già ... bóng tối phủ âm u, 
Lá đan nhau giăng kín lối sương mù, 

Về đâu hở ... Tôi, người tù chiến cuộc ... 
 

Một thoáng đó ... bao nhiêu năm rồi nhỉ, 
Ngày tan hàng gãy súng trong đớn đau, 

Chốn tù lao, xiềng xích bạc mái đầu, 
Máu khô cạn ... cơ thể hầu tan vỡ ! 

 
Thân rã rời ... Tôi thiếp vào giấc ngủ, 
Mảnh thân gầy giá rét dưới sương đêm, 
Đói và đau ... xương thịt buốt đau thêm, 
Ngày tháng cũ êm đềm len giấc mộng ... 

 
"An Lộc địa ... Áo hoa rừng biệt cách, 
Xác quân thù, đồng đội chất lên nhau, 
Chiếc beret xinh đỏ ... sậm thêm màu, 
Màu của máu hoa dù tô chiến thắng. 

 
Về Quảng Trị ... Cổ Thành nghiêng đổ nát, 

Xác thân người, gạch vụn chất lên cao, 
Người lính chiến sừng sững bên chiến hào, 

Đem xương máu ghi vào trang chiến sử. 
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Rồi một phút ngỡ ngàng nào gãy súng, 
Tôi bàng hoàng lịm chết giữa chơi vơi, 
Ôi vết thương đau buốt nhất trên đời, 

Mắt chảy máu ... tim nghẹn lời ... Quốc Hận !" 
 

Tiếng chim hót vui reo mừng xuân đến, 
Giọt nắng hồng len nhẹ ... giấc mơ trôi, 
Thực hay mơ ... một thoáng đó qua rồi, 
Giòng lệ nóng ngược trôi dòng dĩ vãng. 

 
Đường về Nam ... ôi ngút ngàn xa thẳm, 

Chút hơi tàn ... có về đến cố hương ... 
Hay rồi đây sẽ gục chết bên đường, 

Không nấm mộ ... nén hương buồn ... Tưởng Niệm ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 31, 2009 
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Một Đêm Đông 

 

Hỏa châu soi sáng giữa trời cao, 
Đêm đông ... sương xuống đẫm chiến bào, 

Giáng Sinh đang đến nơi trần thế, 
Bên dãy chiến hào ... lạnh biết bao. 

 
Khói lửa chiến chinh mãi lan tràn, 
Dấu giày in khắp nẻo giang san, 

Thép súng trên tay ... âm thầm bước, 
Mong ngày đất mẹ hết lầm than. 

 
Làm lính xa nhà giữ quê hương, 

Mồ hôi, máu thấm vạn nẻo đường, 
Chinh nhân ... Nợ Nước ... Tình Tổ Quốc, 

Xá gì binh lửa chốn biên cương. 
 

Đêm đông lạnh lẻo ... Chúa ra đời, 
Bình An dưới thế ... hỡi người ơi, 
Bao giờ quê mẹ tàn chinh chiến ... 

Để người dân Việt ... máu ngừng rơi ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 
  Giáng Sinh 2009 

*Nhớ đêm Giáng Sinh 1973 trong quân ngũ. 
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Lính Xa Nhà 

 
Cánh phượng lửng lơ trong nắng tàn, 

Ve sầu ly khúc thoảng ngân vang, 
Bờ vai thon nhỏ nghiêng khẽ động, 

Má thắm, môi hồng ... lệ rơi loang ... 
 

Tay đan vào nhau ... luống nghẹn ngào, 
Quê hương khói lửa ngút trời cao 

Em ơi ... tình này xin giữ lại, 
Trong quyển vở buồn ... buổi binh đao ... 

 

Từ độ chia tay ... mấy hạ rồi, 
Phượng hồng bao nắng ... đã phai phôi, 

Chưa lần về lại nơi phố cũ, 
Thăm người yêu nhỏ ... mắt ... xa xôi ... 

 

Biên thùy gió núi buốt đêm thâu, 
Hỏa châu soi sáng ... trong mắt sầu, 

Vai gầy nặng trĩu tình non nước, 
Chinh chiến lan tràn ... quặn lòng đau ! 

 

Rừng sâu kín lối ... mịt mù sương, 
Mờ bóng chinh nhân trên bước đường, 

An dân, Bảo quốc ... tròn trách nhiệm, 
Ngăn lũ giặc thù phá quê hương. 

 

Thép súng trên tay ... tháng năm dài, 
Mong ngày khói lửa sẽ tàn phai, 

Anh về mở lại trang sách ấy, 
Hoa Đăng lối ngõ ... bước chung vai./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Dec. 29, 2009 
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Ba Mươi Năm Lẻ … 

 

Thu tàn, lá rụng ... thời gian bay, 
Gầy bóng ... mờ gương ... hao tháng ngày, 

Sợi tóc sầu phai ... rơi ... dĩ vãng, 
Buồn ... cúi lặng nhìn ... mắt mi cay ! 

 
Dòng sông quá khứ ... lững lờ xa, 

Trong dòng tiềm thức ... quyện ... Sơn Hà, 
Khoác mảnh tàn y ... sầu mệnh nước, 

Tháng Tư gãy súng ... nát ... Quê Cha ! 
 

Ba mươi năm lẻ ... thoáng qua mau, 
Một bước xa quê ... bạc mái đầu, 

Đất lạ, xứ người ... thời gian đuổi, 
Đuối chân, mỏi gối ... mắt quầng sâu ! 

 
Một thời để nhớ ... cười ... nát tan, 
Khói lửa đao binh ... dẫu phai tàn, 
Nhưng người lính của ngày xưa đó, 

Mối thù vong quốc ... vẫn nặng mang ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Nov. 20, 2009 
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Người Lính Trẻ ... Người Lính Già ... 

 

Xếp bút nghiên ... Anh bước vào quân ngũ, 
Khoác chinh y ... phủ áo trắng thư sinh, 

Đường hành quân ngang dọc ... mộng đăng trình, 
Hỏa châu sáng ... bên người tình chiến trận. 

 
Ngày xuôi quân ... sờn vai ... phai vệt nắng, 

Đêm di hành ... mưa phủ kín poncho, 
Đôi giày saut ... mòn gót ... khắp sông hồ, 

Ghìm tay súng ... giữ cơ đồ nước Việt. 
 

Kiếp chinh nhân ... Anh miệt mài đi mãi, 
Đi trong từng lằn đạn ... xé không gian, 

Đi trong cơn mưa pháo ... lửa kinh hoàng, 
Đi trên những điêu tàn ... nghi ngút khói ... 

 
Máu anh tuôn trên từng phần đất mẹ, 
Thắm cờ vàng ba sọc đỏ yêu thương, 

Từng mảnh xương ... gởi lại ... chốn sa trường, 
Ghim xác giặc điên cuồng ... gieo máu lửa ...! 

 
Đêm tàn đêm ... Anh không tròn giấc ngủ, 
Ngủ ven đồi ... phút tạm nghỉ ... dừng quân, 
Ngủ trên đê, trên rạch ... ngủ lưng chừng, 

Ngủ trong thức ... thức trong từng giấc ngủ ... 
 

Cơm gạo sấy ... giữa rừng xanh ... mưa đổ, 
Nón sắt đầy ... lỏng bỏng ... buổi cơm trưa, 
Lá hoa rừng trong nón ... loãng lưa thưa, 

Mồ hôi mặn ... nêm vừa ... Nồi canh Lính 
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Đã nhiều năm ... Anh chưa về thăm lại, 
Mái nhà xưa ... Mẹ già mỏi mòn trông, 

Bên liếp rau ... mưa nắng ... dáng lưng còng, 
Liếp khoai, sắn ... vun trồng ... Anh khôn lớn ! 

 
Lửa quê hương ... Anh chưa về quỳ lạy, 

Bàn thờ Cha ... giặc giết ... Tết Mậu Thân, 
Gởi về Cha ... giòng lệ nóng ... kính dâng, 

Nén hương lòng từ mịt mờ giới tuyến ! 
 

Bao Hè sang ... Anh chưa lần thăm lại, 
Sân trường xưa ... người yêu nhỏ chờ mong, 
Tóc buông vai ... ngã nắng ... thẩn thơ lòng, 

Trang sách vở ... cánh Phượng hồng ... mộng ước ... 
 

Bao Xuân qua ... vắng đàn em thơ dại, 
Nũng nịu đòi ... quà Tết ... buổi Xuân sang, 
Cười ... tung tăng ... khoe áo mới ... xóm làng, 

Giờ chắc đã ... biết ngỡ ngàng ... e thẹn. 
................................................................ 

Trời ngả nghiêng ... chiến trường ... tay bị trói, 
Lệnh tan hàng ... bức tử ... đất cuồng quay, 
Vết thương nào ... đau hơn vết thương này, 

Tháng Tư Đen ... Ngày Ba Mươi ... gãy súng ...! 
 

Anh trở về ... bước trong lòng ... tan nát, 
Mảnh tàn y ... xếp lại ... phủ tim đau, 

Khắp quê hương ... tang trắng đẫm máu đào, 
Bởi những kẻ tự hào là giải phóng ...! 

 
Người vào tù ... ôm hận ... mòn ... ngục tối, 

Mang gông cùm ... vùi xác ... giữa rừng hoang, 
Người thì điên .. trong ác mộng ... kinh hoàng, 
Người loạn trí ... khóc ... điêu tàn ...đất mẹ ...! 

 
Người lết lê ... bên lề của cõi sống, 

Miếng khoai thừa ... đỡ đói ... nuốt cầm hơi, 
Nửa đôi chân ... mòn ... đường phố ... rã rời, 

Thân rỉ máu ... rách cuộc đời ... hoang phế ...! 
 

Anh trở lại ... từ ngục tù ... cõi chết, 
Tấm thân tàn nghiêng ngả ... lạ ... quê huơng, 
Ngượng bước chân ... lạ từng mỗi tên đường, 

Lạ ... người quen ... đau thương hằn ánh mắt ...! 
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Căn nhà cũ thân yêu ... chừ dột nát, 
Trên bàn thờ ... thêm ảnh mẹ bên cha, 

Mẹ trông anh ... khóc ... đôi mắt mù lòa, 
Cạn nước mắt ... hồn lìa ... đêm mưa bão ! 

 
Những em thơ ... bây giờ đã khôn lớn, 

Lỡ ... mái trường ... bài lịch sử sang trang, 
Tháng ngày vơi ... trong ánh mắt kinh hoàng, 

Vì lý lịch ... có anh là lính "Ngụy" ...! 
 

Người yêu xưa ... vẫn thủy chung chờ đợi, 
Cánh Phượng hồng ... trang sách cũ ... còn đây, 

Dù thời gian ... mòn thân xác hao gầy, 
Lời hẹn ước ... cuộc tình này ... vĩnh cữu. 

 
Bạn bè thân ... dăm ba thằng ... đây, đó ... 
Thằng đầu đường ... bán vé số ... một tay, 

Thằng oằn vai ... gánh đất, cát ... mỗi ngày, 
Thằng kiệt sức ... kéo xe cây ... nghiêng ngả ...! 

 
Ôi nát tan ... trong thiên đàng cộng sản ...! 

Dân Tự Do ... nên sống chẳng cần lo, 
Cày như trâu ... và ăn giống trâu bò, 

Ngày kiệt sức ... đêm nằm co ... nhai cỏ ...! 
 

Chữ Tự Do ... mang đời Anh viễn xứ, 
Xa thiên đàng ... trăn trở những đêm mơ, 
Mơ Tự Do ... trong mộng ... ảo bến bờ, 

Thèm bát cơm ... đợi chờ mơ ... để mộng ...! 
....................................................................... 

Trên đất khách ... những chuỗi ngày nghiêng bóng, 
Bên vợ hiền ... chia sẻ ... sợi tóc phai, 

Sưởi đời nhau ... nồng ấm ... những đêm dài, 
Lúc trở giấc ... u hoài ... trong tiếng thở ...! 

 
Người Lính trẻ ... ngày xưa ... ghi chiến sử ... 

Người Lính già ... nay ... biệt xứ ... lưu vong ...!!! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

Oct. 28, 2009 
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Người Thương Binh và Lời Cảm Ơn ... 

 
Anh Em tôi ... những mảnh đời bất hạnh ... 

Gặp trên đường ... cùng cảnh ngộ ... phế nhân, 
Sống lết lê ... trên khắp nẻo xa gần, 

Trong tay giặc ... nuốt hờn căm ... đau nhức ...! 
 

Ngày Ba Mươi ... lũ giặc về cướp nước ... 
Dép râu Hồ ... giẫm nát ... đỏ quê hương, 

Khắp Miền Nam ... tang trắng phủ kín đường, 
Tháng Tư Đen ... đau thương trùm đất Mẹ ...! 

 
Anh Em tôi ... lết bên lề cõi sống, 

Tấm thân tàn ... mất tất cả người thân, 
Thằng cụt tay ... Thằng mất cả đôi chân, 

Thằng mò bước ... lê đời ... không ánh sáng ...! 
 

Bao năm qua ... gió ... bụi đường ... mưa, nắng ... 
Xác hao gầy ... thoi thóp ... níu ... thời gian, 

Nuốt đau thương ... trên đất mẹ điêu tàn, 
Uống uất nghẹn ... máu tràn nơi khóe mắt ...! 

 
Anh Em tôi ... một thời ... Không_Hải_Lục ... 
Thằng xé trời ... nghiêng cánh sắt ... không trung, 

Thằng ... cuồng phong ... hoa biển ... sóng muôn trùng, 
Thằng mòn gót trên khắp vùng chiến địa. 

 
Thời loạn ly ... quê hương dày binh lửa ... 
Chí hùng anh ... chung lý tưởng đời trai, 

Kiếp chinh nhân ... ngang dọc tháng năm dài, 
Vui Trách Nhiệm ... An Dân và Bảo Quốc. 

 
Trận sau cùng ... Thằng tàu bay ... gãy cánh, 

Mất đôi tay ... Chim sắt ... cháy ... không gian, 
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Lòng đớn đau ... nhìn bè bạn ... tan hàng, 

Lệnh bức tử ... bàng hoàng ... buông tay súng ...! 
 

Sóng đại dương ... mộng hải hồ tan vỡ, 
Đôi mắt anh ... đã chết theo quê hương, 

Chiến hạm ơi ... bao ngày tháng thân thương, 
Hải trình đó ... nửa đường ... chìm ... vĩnh biệt ...! 

 
Đôi giày Saut ... cháy tàn theo cuộc chiến, 

Hai chân tôi ... tan nát ... rã rời đau, 
Nhìn quê hương tang trắng ... lòng nghẹn ngào, 
Nhìn đồng đội ... máu trào ... rơi tay súng ...! 

  
Chiến trường xưa ... Quê Hương chừ đã mất ... 

Giờ còn đây ... thể xác ... thiếu chân, tay ... 
Mảnh tàn y ... che phủ tấm hình hài, 

Sống tủi nhục ... tháng ngày dài hận oán ! 
 

Đời nương nhau ... tấm thân tàn ... gượng sống, 
Cơm, canh thừa ... chia sẻ ... dưới cơn mưa, 
Nhớ làm sao ... hạt cơm sấy ... ngày xưa, 

Đường chinh chiến ... dừng quân ... mưa chợt đổ. 
 

Ngày ... bến xe ... lề đường ... lê lết sống, 
Đêm gầm cầu ... thoi thóp ... kỷ niệm xưa ... 
Gót chinh nhân xuôi ngược ... nhớ sao vừa, 

Ôi tất cả ... đong đưa ... nhòa đôi mắt ...! 
 

Xác thân khô ... ngọn đèn dầu sắp tắt, 
Chút quà nào ... vừa nhận ... thuốc hồi sinh, 

Từ xa xăm hải ngoại ... chan chứa tình, 
Tình Huynh Đệ Chi Binh ... Tình cá nước (*) ... 

 
Xin cảm ơn ... bạn bè ... Quân Cán Chính, 

Cảm ơn người dân Việt sống tha hương, 
Gởi tình thương về kẻ sống bên đường, 

Lời nghẹn nói ... lệ mừng vương khóe mắt. 
 

Xin cảm ơn những ân tình cao quý, 
Quyên góp lòng ... gây quỹ "Đêm Tình Thương", 
Xoa vết thương ... Người ngã ngựa ... sa trường, 

Đang lê lết trong thiên đường cộng sản. 
 

Xin kính chúc đồng bào ... Quân Cán Chính, 
Nơi quê người ... nhiều sức khỏe ... vạn an, 

Để mai đây về dựng lại Cờ Vàng, 
Tận diệt lũ tham tàn ... loài quỷ đỏ./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 
August 12, 2009 
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Người Lính VNCH…Cho Và Nhận… 
 

Người Lính chiến ... dâng đời cho Tổ Quốc, 
Hiến thân mình ... để bảo vệ Quê Hương, 
Máu của anh ... thấm từng mỗi con đường, 

Cho người dân hậu phương ... tròn giấc ngủ. 
 

Vai balô ... hành trang ... đời thơ dại, 
Gót giày Saut ... đạp chướng ngại ... hiểm nguy, 

Khoác chinh y ... Anh giã biệt kinh kỳ, 
Đêm thức trắng ... biên thùy ... ghìm tay súng. 

 
Bao nhiêu năm ... Anh miệt mài mưa, nắng ... 

Đêm quân hành ... lạnh buốt dưới mưa rơi, 
Ngày phơi thân cháy khét ... dưới mặt trời, 
Từng giây phút ... tuổi đời treo đầu súng. 

 
Anh dâng đời cho Non Sông ... Tổ Quốc, 
Hiến tuổi xanh ... cho tươi thắm Giang San, 
Đem máu xương ... giữ vững ngọn Cờ Vàng, 

Đem sinh mạng ... giữ xóm làng yên ấm. 
 

Anh nhận gì ... suốt quảng đường chinh chiến, 
Chiếc Huy Chương ... tưởng thưởng máu xương rơi, 

Những vòng hoa ... mừng chiến thắng rạng ngời, 
Bâu ... Vai áo ... nấc thang đời binh nghiệp. 

 
Có những thứ ... Anh nhận ... Anh nào biết ... 

Lá Quốc Kỳ ... thương tiếc phủ đời anh, 
Một vòng hoa ... hòm gỗ ... nến long lanh, 

Lời Tri Ân ... sao đành ... thêm chữ ... "Cố" ...! 
 

Người Lính ơi ... Anh thật là cao cả, 
Sống cho đời và chết cho quê hương, 

Anh vào đời ... hành trang nặng ... tình thương, 
Anh giã biệt ... để lại đời ... Thương Tiếc ...! 

 
Hoàng Nhật Thơ 
August 13, 2009 

 



140 
 

 

 

Vết Thương Lòng … Tháng Tư Đen ! 

 

Hồn suy tư ... đêm tha hương trở giấc, 
Ký ức buồn rạn nứt ... vết thương đau, 
Tháng Tư Đen phủ kín bạc mái đầu, 

Thân lưu lạc trên bước sầu vong quốc ! 
 

Khép mắt lại cho lòng chìm sâu lắng, 
Nhẹ ru hồn vào cõi vắng thênh thang, 
Bước đi tìm ... trong cát bụi thời gian, 
Ngày tháng cũ tiềm tàng trong ký ức ! 

 
Dĩ vãng xa ........: Non Sông mờ lửa khói, 
Anh lao vào chiến cuộc giữ Quê Hương, 

Bước chân anh in dấu khắp nẻo đường, 
Anh thức trắng ... hậu phương tròn giấc ngủ. 

 
Ngẩng cao đầu ... Anh đội trời Tổ Quốc, 
Tấm thân gầy ... chống đỡ cả Giang Sơn, 

Chí không phai trên vai áo đã sờn, 
Mắt rực sáng căm hờn loài quỷ đỏ. 

 
Hai mươi năm ... thân thể đầy chiến tích, 
Dấu đạn thù ... mảnh pháo rách thịt da, 
Máu của anh nhuộm đỏ thắm Sơn Hà, 
Ôi chí cả ... khi nước nhà nghiêng ngả. 
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Anh hiên ngang bao năm trường xuôi ngược, 
Hơi thở còn ... "Trách Nhiệm" vẫn nặng mang, 

Dù mai đây có thịt nát xương tan, 
Anh sống mãi ngàn đời sau ... Bia sử. 

 
Ngày Ba Mươi ... Tháng Tư ... trời sụp đổ, 

Quân Lệnh nào ... khiến Tổ Quốc thương vong, 
Anh còn đây sừng sửng với Non Sông, 

Sao Tổ Quốc rơi vào vòng nghiệt ngã ...! 
 

Anh trôi giạt theo cơ trời vận nước, 
Trôi vào tù ... Giạt bờ bến lưu vong, 

Tháng Tư xưa ... ôi một vết thương lòng, 
Mãi đau nhức ... ngỡ là trong giấc mộng ! 

 
Một thoáng đó ... đã ba mươi năm lẻ, 

Ngoảnh lại nhìn ... dài thêm bước tha hương, 
Quê nhà xa ... nửa kiếp ... bao dặm trường, 
Ngàn nhung nhớ giăng sầu vương mái tóc ! 

 
Tháng Tư Đen ... Vành khăn tang Tổ Quốc, 

Vết thương lòng chưa khép kín một giây, 
Dòng thời gian hao mòn xác thân gầy, 

 Vết thương đó ... kiếp này ... không khép lại ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

   May 01, 2009 
Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 34. 
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Mảnh Đời Thương Binh …! 

 

Vất vưởng nơi đây ... một mảnh đời, 
Một chân, một nạng ... bước muôn nơi, 

Nhớ Hè đỏ lửa ... năm xưa đó ... 
Thân đẫm máu đào ... chân lìa rơi ...! 

 
Thân thể phế tàn ... chớm đôi mươi, 

Lệ rời khóe mắt ... vỡ nụ cười, 
Trái tim nhiệt huyết ... treo ... nạng gỗ, 

Chí cả dở dang ... lỡ ... kiếp người ! 
 

Một quân lệnh nào ... lịm người đau, 
Mắt chực vỡ toang ... rỉ máu đào, 

Tan hàng, gãy súng ... Vong Quốc Hận ... 
Một Tháng Tư buồn ... chết ... ngàn sau ...! 

 
Một tấm thân tàn ... đi khắp nơi, 

Nạng gỗ ngả nghiêng ... chống cuộc đời, 
Một xó chợ chiều ... đời hoang phế, 

Góc nghĩa trang buồn ... lệ tuôn rơi ! 
 

Manh áo chinh nhân ... bạc phai màu, 
Che ấm thân gầy ... phủ thương đau, 
Cát bụi đường đời ... dày ... chiếc áo, 
Bao mảnh vá sầu ... vá ... bể dâu ! 

 
Nạng gỗ ... thời gian xoáy hao mòn, 

Còn đâu một thuở đạp núi non, 
Gót chân ngang dọc ... chừ rách ... lở ... 

Quê mẹ điêu tàn ... dạ héo hon ! 
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Lết lê ngày tháng ... mòn nửa đời, 
Hồn thiêng sông núi ... Tiền nhân ơi ... 
Quê hương thống khổ ... người đói rách, 

Nước mắt cạn rồi ... còn đâu ... rơi ! 
 

Thời gian ... mòn mỏi ... bạc mái đầu, 
Vết thương thân thể ... đã chìm sâu, 

Một vết thương lòng ... đau nhức mãi, 
Một tháng tư đen ... tột đỉnh sầu ! 

 
Dấu chân nạng gỗ ... bao nẻo đường, 

Tiếng nạng trong lòng ... mấy đau thương, 
Một lần tàn phế ... bao tan vỡ, 

Một vỡ tan nào ... chết ... quê hương ! 
 

Tiếng vang nạng gỗ ... vỡ đêm trường, 
Tiếng lòng nức nở ... nát quê hương, 

Nỗi đau chìm lắng trong giọt lệ, 
Một chút hơi tàn ... đọng ... giọt sương ! 

 
Một bước cuối đời ... ngã nơi đâu, 

Thân rời nạng gỗ ... hồn vương sầu, 
Chí cả hòa tan vào cát bụi ... 

Ôm mối hận vùi ... tấc đất sâu ...! 

                                    
Hoàng Nhật Thơ 

May 19, 2009 
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Bụi Thời Gian …! 

 

Ta bước đi ... nắng nghiêng đời ngã bóng, 
Thân bụi trần thoáng mỏng lớp thời gian, 

Tóc điểm sương ... rơi ngày tháng phai tàn, 
Trí lạc lõng ngỡ ngàng vơi tiềm thức ! 

 
Gót quân hành … bùn lầy vương ký ức, 

Tháng Tư buồn … ngã ngựa … té thương đau, 
Một vết thương không sẹo … đẫm máu đào, 

Gãy tay súng … rách chiến bào … vong quốc ! 
 

Lao tù máu … vùi chôn trang tuấn kiệt, 
Gông cùm nào … xiềng xích chữ Tự Do, 

Dân giàu sang ... cày cấy thế trâu bò, 
Thiên đàng đỏ … một con đò đưa xác ! 

 
Gói hành trang tha hương … lòng tan nát, 

Ta còn gì để mất nữa hôm nay, 
Ngoài bản thân lê lết … bước lưu đày, 
Ôi chí cả … rơi gót giày chinh chiến ! 

 
Đời lạc bước ... gót chân vương đất khách, 

Lạ ngôn từ ... ngọng nghịu ngập ngừng buông, 
Nhìn chung quanh ... bỡ ngỡ giữa mắt buồn, 

Thân cô lữ ... xa cội nguồn ... cố quốc ! 
 

Ta lắng yên ... nghiêng đời ... vừa phai nắng, 
Miên man buồn ... vương vấn lệch đôi vai, 

Dĩ vãng xa ... thực tại ... đau hình hài, 
Nhẹ khép mắt ... lệ dài loang ký ức ! 

 
Hoàng Nhật Thơ 

May 11, 2009  
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Hai Chiến Tuyến 

 

Anh chào đời giữa sương mù Đà Lạt, 
Lúc quê hương, đất nước bị chia đôi, 
Mẹ ru anh ... nước mắt mặn bờ môi, 

Giòng Bến Hải ngăn đôi bờ Nam, Bắc ! 
 

Anh lớn lên trong nỗi sầu héo hắt, 
Mái gia đình ... mẹ góa với con côi, 

Vắng bóng cha từ thuở khóc nằm nôi, 
Một tiếng "Ba" ... chưa bao giờ được gọi ...! 

 
Tuổi buồn trôi bên bờ hồ Than Thở, 

Cha là ai ... vẫn biền biệt tăm hơi, 
Mẹ của anh ... khoác áo thêm bước đời, 

Anh khép kín cuộc đời trong ánh mắt ...! 
 

Tháng ngày trôi ... Non sông dày lửa khói, 
Pháo đạn thù cày xéo ... nát quê hương, 

Xếp bút nghiên ... Anh vui bước lên đường, 
Hành trang nặng tình thương yêu đất mẹ. 

 
Vùng U Minh ... muỗi rừng đen áo lính,(1) 

Thất Sơn buồn ... đêm buốt giá thịt da,(2) 
Nắng Tô Châu ... mưa biên giới nhạt nhòa,(3) 
Đường chinh chiến ... đá sỏi mềm ... chân cứng. 

 
Đêm Kiên Lương ... đất trời sầu ... mưa đổ,(4) 

Phút tan hàng, gãy súng ... ôi đớn đau, 
Tháng Tư Đen trong ánh mắt đổi màu, 

Màu của máu tang thương ... từng mạch vỡ ...!!! 
 

Anh trở lại vùng hành quân lối cũ, 
U Minh buồn lá rũ ... đón người xưa, 

Không chinh y ... lầm lủi bước trong mưa, 
"Tù cải tạo" ... nói sao vừa tan nát ...! 
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Trong lao tù ... nào hay tin ngoại mất, 
Không người thân ... chẳng ai đến thăm nuôi, 

Ngày ra tù ... nuốt nước mắt ngậm ngùi, 
Mẹ anh mất ... không được về đưa tiễn ...! 

 
Phố Kiên Giang .. lang thang lề cõi sống, 
Ngày qua ngày ... mưa bão ... đạp xích lô, 
Rã rời thân ... nắng cháy ... làm thợ hồ, 

Trong men đắng ... tìm quên hay để nhớ ...! 
 

Ngày hợp hôn ... Tôi trêu anh ..."chú rể", 
Quần nhà binh, đôi dép, áo ngắn tay, 

Tôi và Anh cùng Niết ... mắt mi cay,(5) 
Cười nâng chén ... uống đau ngày tháng cũ ...! 

 
Duyên đã dứt ... Chữ Nợ đành cũng hết, 

Người vợ hiền lặng lẽ dẫn con đi, 
Anh đớn đau, câm nín ... biết nói gì ... 

Giấu chua xót trong từng giòng lệ kín ...! 
 

Hai con anh ... nơi xứ người ... khôn lớn, 
Anh bao lần lặn lội mong biết tin, 

Nhưng người xưa chẳng đọng chút nghĩa tình, 
Nỡ chia cách ... bưng bít tình phụ tử ...! 

 
Tôi, phương xa ... gởi anh ... tình huynh đệ, 

Một chút quà ... làm lộ phí về quê, 
Mười tám năm ... Anh chưa một lần về, 

Từ trận chiến mùa hè loang máu đỏ ! 
 

Anh bỡ ngỡ ... trở về làng quê cũ, 
Mái nhà xưa ... giặc đã cướp ... còn đâu, 
Một người cha ... tưởng đã chết từ lâu, 

Nay sừng sững nhìn nhau trong nghịch cảnh ... 
 

Anh cúi đầu ... quỳ kính dâng ba lạy, 
Gọi tiếng "Ba" ... máu nghẹn nơi tim anh, 

Một tiếng "Ba"... đền đáp nghĩa sinh thành, 
Rồi đứng dậy thẳng người ... Anh nói lớn ... 
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"Trong gia đình ... Ông không tròn bổn phận ... 

Một người chồng và trách nhiệm người cha, 
Ông nhẫn tâm đành đoạn bỏ quê nhà, 

Mặc người vợ lệ nhòa đang thai nghén ! 
 

Với Tổ Quốc ... Tôi, Ông ... hai chiến tuyến, 
Chung bầu trời ... nhưng lý tưởng ngăn đôi, 
Ông, Sĩ Quan cộng sản ... máu tanh hôi, 

Tôi, Người Lính Cộng Hòa ... đầy nhân bản. 
 

Ngày hôm nay, lần đầu là lần cuối, 
Nhìn mặt ông và gọi tiếng Ba ơi, 
Bao tâm tư ... Tôi đã cạn hết lời, 

Từ bây giờ ... Tôi không nhìn ông nữa ..." 
 

Nước mất, nhà tan ... Cha là cộng sản, 
Anh u sầu ... buồn khép cánh thiền môn, 

Tiếng mõ, chuông ... ngân thanh thản tâm hồn, 
Người Lính xưa ... Nhà Sư nay ... Chân Bảo./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 

 Jan.13.2010  
------------------------                                            

1- Rừng U Minh Thượng thuộc Tiểu Khu Kiên Giang. 

2- Dãy núi Thất Sơn, Chi Lăng thuộc Tiểu Khu Châu Đốc. 

3-Núi Tô Châu, Thị Trấn Hà Tiên, Tiểu Khu Kiên Giang. 

4- Quận Kiên Lương, Tiểu Khu Kiên Giang. 

5- Th/Úy Niết, ĐĐT/ĐĐ4/TĐ530ĐPQ/TK. Kiên Giang. 

 

*** Câu chuyện buồn của một người bạn ngoài đời và cũng là người  

bạn đồng đội ... Ch/Úy CVP. Vợ và hai đứa con của anh hiện định 

 cư tại Úc Châu, nghe nói hai đứa con của anh hiện là Bác Sĩ. 

     Chị N.... Tôi biết chị hoàn toàn không có lỗi trong câu chuyện buồn 

 giữa chị và anh P. Nếu tình cờ chị đọc được bài thơ và những dòng 

 chữ này, mong chị còn đọng chút tình người cho hai đứa con về  

Đà Lạt tìm lại người cha đau khổ của chúng nó ... Nhà Sư Chân Bảo. 
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Người Bạn Cũ...Chiến Trường Xưa... 

 

Ngày trở lại ... buồn thăm ... thằng bạn cũ, 
Một chiều thu lá úa ... lững lờ mây, 

Vạt nắng phai trên ngày tháng hao gầy, 
Bao kỷ niệm vơi đầy ... đau ... tiềm thức ... 

 
Gió hiu hiu ... man mác lòng ... đau nhức, 
Ngôi mộ buồn ... Mày nằm đó lặng yên, 

Ba lăm năm ... bước xa cõi ưu phiền, 
"Nguyễn Quốc Việt" ... đi về miền miên viễn ! 

 
Bia mộ đá ... mờ ... tháng ngày ... đưa tiễn, 

Mày hy sinh ... tuổi vừa chớm đôi mươi, 
Áo chinh nhân ... giày trận ... hai tuổi đời, 

Gãy tay súng ... chưa kịp lời từ giã ! 
 

Chút men cay ... rót vào lòng ... tơi tả, 
Tao mời mày ... chén "Nước mắt quê hương", 
Uống với tao ... nỗi chua xót ... đoạn trường, 
Cùng ôn lại ... quãng đường chinh chiến cũ ... 

 
Ngày xa xưa ... chiều mưa ... đơn vị mới, 
Tao và mày ... nơi quán nhỏ quen nhau, 

Cạn men cay ... nâng chén ... cụng ... nỗi sầu, 
Sầu ... chinh chiến quặn đau lòng đất mẹ ! 
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Tháng ngày trôi ... Quê Hương dày lửa khói, 
Rừng U Minh ... bùn lầy ngập giày saut, 

Những đêm mưa ... Tao, mày ... vượt sông hồ, 
Mang hoài bảo ... giữ cơ đồ nước Việt. 

 
Hè Bảy Tư ... vành khăn tang buồn bã, 

Trận chiến nào ... xác ta, địch ... ngỗn ngang, 
Bao bạn bè ngã xuống ... dưới Cờ Vàng, 

Giòng máu đổ ... cho Giang San hoa gấm ! 
 

Rời U Minh ... tháng ngày không thấy nắng, 
Xa muỗi  rừng ... đĩa lội như bánh canh, 
Mày và tao ... tiếp tục bước quân hành, 

Ghìm tay súng ... ngay lằn ranh ... biên giới. 
 

Đây Hà Tiên ... hàng dừa xanh nghiêng ngả, 
Thạch Động buồn ... bao năm ... đứng chơ vơ, 
Như chinh phụ ... dõi mắt ... đứng ... đợi chờ, 

Bóng chinh phu ... mịt mờ ... nơi biên ải. 
 

Xa Hà Tiên ... tiếp bước đời sương gió, 
Luyến lưu nào ... trang nhật ký ... vội ghi, 

Tháng ngày qua ... nơi nắng cháy biên thùy, 
Xin nhớ mãi ... những gì là ... kỷ niệm. 

 
Đến Kiên Lương ... buồn nhớ ... Hè Đỏ Lửa, 

Cảnh hoang tàn ... hai năm trước ... tại đây, 
Tuổi thư sinh ... một lần đến nơi này, 
Sau trận chiến ... góp bàn tay nhân ái. 

 
Cuối Bảy Tư  ... trận chiến nào nghiệt ngã ... 

Mày hy sinh ... rũ áo ... bỏ cuộc chơi, 
Mày ra đi ... sao chẳng nói một lời, 

Dù hai chữ phút cuối đời ... "Vĩnh Biệt" ...! 
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Quốc Việt ơi ... phải chăng là tiền định, 
Tên của mày ... Tên nước Việt yêu thương, 

Mày vào đời ... khi lửa cháy quê hương, 
Rồi gục ngã ... chiến trường còn dang dở ...! 

 
Quốc Việt ơi ... đã ba mươi năm lẻ, 

Mày ngủ vùi trên đất mẹ tang thương, 
Tao nửa đời ... tủi nhục sống tha hương, 
Kể từ khi chiến trường ... tay bị trói ...! 

 
Chiều dần rơi ... ánh nắng vàng le lói, 
Rượu cạn bầu ... tâm sự vẫn chưa vơi, 

Muốn nói thêm ... giòng lệ nóng ... nghẹn lời ... 
Mày im tiếng ... Tao rã rời ... hoang phế ! 

 
Hoàng hôn buông ... Mày không buồn lên tiếng, 

Nén nhang này ... hớp rượu cuối chia tay, 
Hẹn mai đây ... Tao trở lại thăm mày, 

Dựng Cờ Vàng ... Tao với mày ... say tiếp./. 

 
Hoàng Nhật Thơ 
August.16.2009 

**Nén hương lòng tưởng niệm & thương tiếc : 
Nguyễn Quốc Việt cùng tất cả bạn bè, đồng đội ... 
đã nằm xuống tại chiến trường U Minh trong mùa  

Hè 1974 và chiến trường Kiên Lương cuối năm 1974 ! 
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Người Lính VNCH…Tôi Nợ Anh… 

 

Anh lớn lên ... quê hương dày lửa khói, 
Sách vở buồn ... chữ nghĩa dở dang rơi, 

Mực chưa vơi ... gác bút ... bước vào đời,   
Trường nghiêng nắng ... Ve ngân lời từ giã ! 

 
Mái trường yêu ... áo thư sinh ... gởi lại, 

Những phương trình, hàm số ngổn ngang vương, 
Tấm bảng đen buồn im lắng trên tường, 

Vết phấn trắng ... học đường ... bao kỷ niệm ! 
 

Nắng quân trường ... tháng ngày dài huấn nhục, 
Đêm di hành lạnh buốt dưới mưa rơi, 
Da sạm đen ... màu nắng đổi cuộc đời, 

Người lính mới ... ca vang lời sông núi. 
 

Anh bước đi hơn nửa vùng đất nước, 
Treo cuộc đời trên đầu súng ... mong manh, 

Tấm poncho che hạnh phúc dân lành, 
Bùn vương gót ... thơm đồng xanh lúa mới. 

 
Hai mươi năm ... Anh chưa tròn giấc ngủ, 

Vì đạn thù vẫn cày nát quê hương, 
Bước quân hành ... ngọn cỏ đọng giọt sương, 

Anh dừng gót ... hậu phương ... hoàng hôn phủ. 
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Sông Bến Hải ... lửng lơ buồn im lắng, 
Chảy ngăn đôi ... đau xót Mẹ Việt Nam, 

Gót giày Saut in dấu nẻo quan san, 
Ngăn cuồng vọng lan tràn từ phương Bắc. 

 
Huế cổ kính ... Kinh Đô Nam Quốc Việt, 

Cầu Tràng Tiền nghiêng bóng nước Hương Giang, 
Tết Mậu Thân ... giặc đốt phá điêu tàn, 

Chiếc cầu gãy ... Anh bàng hoàng chua xót ! 
 

Ôi Quảng Trị ... Cổ thành nghiêng đổ nát, 
Máu của anh ... từng viên gạch đỏ loang, 
Anh hiên ngang dựng lại ngọn cờ vàng, 

Cờ phất phới trên hằng ngàn xương trắng ! 
 

Phá Tam Giang lững lờ theo năm tháng, 
Ngược xuôi giòng len rừng lá xanh xanh, 
Lá hằn ghi ... muôn vết tích quân hành, 
Sông in bóng ngàn hùng anh nước Việt. 

 
Đồi Charlie chiều rừng xanh bão lửa, 
Nắng hạ buồn đưa tiễn cánh dù hoa, 

Hè bảy hai (72) ... bao tang trắng ... lệ nhòa, 
Anh gãy cánh ... xót xa người ở lại. 

 
Tống Lê Chân ... pháo đạn thù bao phủ, 
Năm trăm ngày tử thủ ... thức trắng đêm, 
Chí hùng anh ... đôi chân cứng ... đá mềm, 

Anh ngạo nghễ giữa muôn trùng quân giặc. 
 

An Lộc Địa ... chín mươi ngày rung chuyển, 
Hằng trăm ngàn đạn pháo ... máu xương rơi, 

Anh hiên ngang sừng sững với đất trời, 
Anh vẫn sống với cuộc đời đáng sống ! 

 
Anh nổi trôi bồng bềnh trên sóng nước, 
Mộng hải hồ ... áo trắng giữ quê hương, 

Hoàng Sa buồn ... máu nhuộm đỏ đại dương, 
Anh nằm xuống ... tang thương lòng biển mẹ ! 
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Lững lờ mây ... xé trời nghiêng cánh sắt, 
Anh tung hoành ngang dọc giữa không gian, 

Giữ quê hương ... diệt lũ cộng bạo tàn, 
Giáng những trận kinh hoàng trên đầu giặc. 

 
Màn đêm buông ... những Kinh Kha thời đại, 

Đang âm thầm trên đất giặc hiểm nguy, 
Vì quê hương ... anh nào có ngại gì, 

Trai thời loạn ... mấy người đi ... trở lại ... 
 

Hai mươi năm ... Anh miệt mài đi mãi, 
Chưa một lời than thở ... kiếp chinh nhân, 

Máu tuôn rơi ... thịt nát ... không ngại ngần, 
Vì Tổ Quốc ... chưa một lần buông súng. 

 
Tháng Tư Đen ... Ngày Ba Mươi ... gãy súng, 

Giặc Hồ vào ... máu nhuộm đỏ quê hương, 
Đôi dép râu mang chủ nghĩa bạo cường, 

Gieo tang tóc ... xây thiên đường bằng máu ! 
 

Cuộc đời anh chôn vùi theo vận nước, 
Người quyên sinh tuẫn tiết với non sông, 

Hồn lửng lơ nhìn đất mẹ ... đau lòng, 
Khóc nước Việt chìm trong giòng huyết lệ  ! 

 
Kẻ sa cơ ngẩng cao đầu bất khuất, 

Nơi pháp trường ... trước mũi súng cộng nô, 
Anh hiên ngang đả đảo lũ giặc hồ, 
Rồi gục ngã theo cơ đồ mệnh nước ! 

 
Người ở lại ... chuỗi ngày dài lao lý, 

Trong gông cùm, tra tấn ... máu thịt rơi, 
Ôi đớn đau ... đói khát ... thân rã rời, 
Anh uất hận lìa đời trong ngục tối ! 

 
Kẻ lết lê bên lề của cõi sống, 

Tấm thân tàn nương trên mảnh mo cau, 
Nửa đôi chân ... vết thương rỉ máu đào, 

Tháng Tư đến ... lệ trào trong giấc ngủ ! 
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Loài quỷ đỏ trả thù trên xác chết, 
Nghĩa trang buồn ... chúng tàn phá tan hoang, 

Xác thân anh trong cát bụi thời gian, 
Giờ trơ trọi mảnh xương tàn ... mưa nắng ! 

 
Người còn sống giống như người đã chết, 
Khác nhau chăng ... một xác chết biết đi, 

Mất quê hương ... Anh còn lại những gì ... 
Ngoài kỷ niệm khắc ghi vào quân sử ! 

 
Ba mươi bốn năm ... lạc loài viễn xứ, 

Đếm tháng ngày trên những bước lưu vong, 
Tôi nợ Anh ... nghe ray rức trong lòng, 

Vong Quốc Hận ... sục sôi giòng máu nóng ! 
 

Tôi nợ Anh ... nhịp quân hành rộn rã, 
Ánh đuốc thiêng ... khúc hát khải hoàn ca, 

Tôi nợ Anh ... nợ nước với thù nhà, 
Món nợ đó ... Tôi thề sẽ phải trả ... 

 
Món nợ đó ... Tôi thề sẽ phải trả ... 

Trả cho Anh và Tổ Quốc Việt Nam./. 

 
    Hoàng Nhật Thơ 

    30/04/2009 
Tưởng Niệm Quốc Hận lần thứ 34. 
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