
 

 

- Tạ Cự - 

 

Nước mắt ta rơi, rơi từng giọt 

Là lệ quê hương mất, mất dần 
 

Thật thà như một nụ hôn ngày thơ 

Có nắng có mưa vội qua mừng rỡ 

 

Sông mòn theo sóng đưa trôi cho vỡ từng mùa 

Yêu nhau cho đi tràn đầy đó 

Chiến tranh nghe đâu xa lạ 

 

Nắng có cần mưa ta đưa nhau trong cơn mưa nắng 

Buồn giữa niềm vui ta bên ta từ nỗi vui buồn 

Chờ đến chờ đi còn hơn không ai giữa nơi trời đất 
 

Hoàng Sa, Trường Sa nghe đâu xa lạ 

Em bỏ rơi ngoài khơi 
 

Ngày tan trong bóng đêm tràn theo bọt mềm 

Có người cười đùa ngạo nghễ bên ngoài rèm cuồng phong 

Xuân phai mất rồi nhủ lòng còn đó 
 

Một chút buồn thôi lạc lõng 

Bắc phương khai hội mở đóa vô thường biển Đông 

Có em quên vội 

 
 



 
 

 

Sóng vỗ ra khơi tan rời đâu đó 

Cuốn trôi mối tình đất nước bao la 

 

Ngụy Văn Thà 
 

Em nhé đừng quên linh hồn mang tên 

Chết trận biển Đông. 

 

 

 

 

Ở nơi nầy em thường lo sợ 

Em sợ một bóng ma 

 

Em không dám nói điều em suy nghĩ 

Chuyện bình thường ở nước phương xa 

Em sợ một bóng ma 

 

Có đêm em mơ màng em ra biển đón anh 

Ôi quần đảo quê hương sao khuất giữa quê mình 

Ôi những người xa lạ đang giam hình bóng anh 
 

Nước mắt ta rơi rơi từng giọt 

Là lệ quê hương mất mất rồi 
 

Anh ơi anh là người lính Cộng Hòa 

Anh là chiến sĩ Quốc Gia 

Anh mang mang nợ nước tình nhà 
 

Giật mình thức dậy dù mồ hôi đang đọng giọt 

Em vẫn còn run sợ 

Em sợ một bóng ma 

 

Em sợ lắm Ngụy ơi 
 

Anh có biết rằng khi anh ra đi là mang đi tất cả 

Nỗi đau của em vương vấn đến bao giờ 

Biết mai nầy đến lần em từ giã 

Còn nỗi buồn nào em để lại đời sau 

 

 



 

 

 

Đâu cuộc tình tôi Ngụy ơi Ngụy ơi 

 

Khi anh ra đi để lại làm chi cho em lời anh đã hứa 

Khi em ra đi em làm được điều gì 

Cho hết thinh không sẽ làm đau lòng nhau nhiều lắm 

Cát bụi hồng trần miên viễn sẽ hư không 
 

Đâu cuộc tình tôi Ngụy ơi Ngụy ơi 

 

Có giọt mưa sa nhỏ lệ lòng em lần cuối 

Người khóc cho người giọt nước giữa phong ba 

Có biết ngày sau nơi nào anh nhìn thấy 

Giọt nước bây giờ đâu phải của riêng ai 

 

Có biết ngày sau nơi nào anh chợt thấy 

Giọt nước U buồn đâu phải của riêng anh 
 

Ôi cuộc tình của tôi Ngụy ơi 

 

 

 

Tạ Cự 

-- Australia -- 
 

 

 


