
 

 

Nỗi Nhớ Tàn Ðêm 

 

Ðêm tàn chưa ? Rót thêm đầy nỗi nhớ 

Ðêm tàn chưa ? Tuyết vẫn lạnh lùng rơi 

Mới nửa khuya ? Tóc nhuộm khói sương rồi ! 

Mới nửa khuya ? Mà đời ta bạc trắng ! 

 

Ðong thương nhớ những đêm sầu quạnh vắng 

Bằng những ly buồn trĩu nặng thương đau 

Trong đắng cay tìm hương vị ngọt ngào 

Khung trời cũ làm sao ta quên được . 

 

Dòng dĩ vãng, ngược nguồn, quay bước 

Quê hương ơi ! Ta thờ thẩn tìm về 

Thành phố buồn - Sài Gòn - Tuổi đam mê 

Ðường Duy Tân - lá me - chiều - gió - rụng . 

 

Ðại Học Luật - Hồ - Tháp Rùa  đối bóng 

Cây Si già rễ phủ góc trường xưa 

Những hẹn hò, chờ đợi, đón đưa 

Giờ còn chăng một đóm tàn ảo mộng . 

 



 

 

Bến Bạch Ðằng những đêm buồn gió lộng 

Áo ai xanh thấp thoáng dưới trăng mờ 

Ðức Thánh Trần dáng uy dũng, chơ vơ 

Hướng tay chỉ sang bến bờ vô định . 

 

Thuở chinh yên bụi hồng pha sắc lính 

Gót chinh nhân lang bạt khắp sông hồ 

Bến Ninh Kiều thơ mộng chiều Tây Ðô 

Ông lão mù đánh đàn phà Mỹ Thuận ? 

 

Tối Ban Mê khách một mình hờ hững 

Cà phê buồn nhỏ từng giọt đơn côi 

Mới vào đêm sương thấm lạnh núi đồi 

Cô chủ quán bên quày còn tư lự ? 

 

Ðất Thần Kinh với Sông Hương Núi Ngự 

Vĩ Dạ thôn - Hàn Mặc Tử muôn đời 

Cô lái đò - Trăng tàn rụng chơi vơi 

Khách lãng tử bồng bềnh trên sông nước . 

 

Em Pleiku còn xinh như thuở trước 

Môi vẫn hồng, má vẫn thắm chiều Ðông ? 

Lửa khói Pleime âm ỉ cháy trong lòng 

Nắng Chư  Păh, mưa Chư Pao dầu dãi . 

 

Người đi rồi có khi nào nhớ lại 

Nếu một lần ghé phố núi Kontum 

Phố núi mù sương mây thấp trời gần 

Dòng sông cạn Đăkbla đầy sỏi cát . 

 

Khách cảm nhận một nỗi buồn man mác 

Nếu không về thăm lại chiến trường xưa 

Nỗi nhớ nào theo gió đẩy mây đưa 

Về Tân Cảnh, Đăkto chiều lửa đạn . 

 

Thân nam nhi nhằm sinh thời tao loạn 

Chí tang bồng biết dừng ở phương nao 

Ðà Lạt hoàng hôn - Hồ Than Thở nghẹn ngào 

Nghe ông lão chuyện Ðồi Thông Hai Mộ . 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ðêm Nha Trang mơ màng nghe sóng vỗ 

Ðồng Ðế ơi ! Còn nhớ những chàng trai 

Như cột đồng đen - Chiêm ngưởng tượng đài 

" Anh đứng muôn đời Thao diễn nghĩ " 
 

Cờ vẫn bay trên Cổ Thành Quảng Trị 

Ðơn vị nào quyết tử diệt thù chung 

Chiến sử ghi đậm rõ nét oai hùng 

Thủy Quân Lục Chiến, Nhảy Dù sát địch . 

 

" An Lộc địa  sử ghi chiến tích 

Biệt Kích Dù vị quốc vong thân " 

Ðến Bình Long dù chỉ một đôi lần 

Không quên được những ngày Hè Ðỏ Lửa . 

 

Rượu cạn ly, hồn thơ còn chan chứa 

Ðã tàn đêm, da diết nhớ cố hương 

Tuyết vẫn rơi, rơi suốt cả đêm trường 

Băng giá phủ nỗi lòng người viển xứ . 

 

Trường Giang 
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