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Ba mươi bảy năm lặng lẽ qua đi, 

Bụi thời gian chôn vùi dần nhân chứng, 

Nhưng tiềm thức vẫn âm ỉ gặm nhấm, 

Tháng Tư Đen vẫn chầm chậm quay về. 

Ba mươi ba năm biệt xứ, xa quê, 

Hận mất nước thường lần về xâu xé, 

Thời gian dài tưởng chừng ba thế kỷ, 

Tổ quốc, gia đình, ray rứt, phân vân. 

Ngày qua ngày, di chân theo cuộc sống, 

Nhưng nội tâm dằn vặt khó mà nguôi, 

Làm sao quên ngày lịch sử trong đời, 

Thảm cảnh đẫm máu tẩm liệm hồn tôi. 

Đất nước rối loạn, lửa cháy khắp nơi, 

Người xô đẩy người, tìm đường di tản, 

Máy bay tránh đạn, tàu tách bến sông, 

Tiếng khóc não lòng, chia tay vội vã. 

Từng góc phố, quê nhà lên cơn sốt, 

Trận tuyến, tiền đồn, bất ổn ngóng tin, 

Tướng tá, quân nhân, trấn thủ mọi miền, 

Theo quân lệnh, vẫn giữ yên hàng ngũ. 

Từng giờ trôi chậm, xé toạc màn đêm, 

Bình minh nắng lên, thủ phủ im lìm, 

Họ quyết tâm không rời bỏ chiến tuyến, 

Giữ vững tinh thần, đặt trọn lòng tin… 

Trong giờ phút miền Nam như rũ liệt, 

Họ vẫn không đành bỏ lại quê hương, 

Họ cố bám từng tấc đất thân thương, 

Lệnh đầu hàng! Cả giang sơn sụp đổ! 



 

 

Việt Nam ơi! Quê hương giờ thất thủ, 

Họ chọn con đường chết với non sông, 

Súng, thuốc độc, tuẫn tiết với tình trung, 

Dòng máu họ tẩm ngàn trang sử Việt! 

Họ chính là những anh hùng bất diệt, 

Tận hiến cuộc đời bảo vệ quốc gia, 

Họ hy sinh, bất hiếu với mẹ cha, 

Họ bỏ lại người thân yêu tưởng nhớ. 

Khi còn trẻ, tôi dường như chỉ rõ, 

Bổn phận an bài cho họ mà thôi, 

Bảo vệ tổ quốc, họ nhận lãnh rồi, 

Phận nữ nhi, tôi chỉ cần chăm học 

Ngày mất nước, tôi nhìn cờ trắng phất, 

Tan nát cõi lòng, nước mắt tuôn nhanh, 

Tuổi đời chồng chất, ân hận vây quanh, 

Họ nằm xuống, lương tâm tôi nức nở. 

Ba mươi bảy năm, quê hương trăn trở, 

Ba mươi bảy năm, người Việt tha phương, 

Ba mươi bảy năm, oan hồn vất vưởng, 

Ba mươi ba năm, nhìn lại cố hương… 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Người cô phụ lần thẻ bài tiếc thương, 

Khóc người yêu tử trận nơi chiến trường, 

Riêng một đời lẻ bóng dưới mưa tuôn! 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Tượng Thương Tiếc bị đập đổ bên đường, 

Nhớ ngày nào mẹ đau đớn thắp hương, 

Giờ xác con chẳng còn nơi yên nghỉ! 

 



 

 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Tù cải tạo nhẫn nhục bước trên đường, 

Giờ từng giờ đối diện với đau thương, 

Vẫn cố giữ nhân cách như ngày trước. 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Người quả phụ sống vất vả trăm đường, 

Gắng sức kiên cường, nuôi con khôn lớn, 

Mang tình người, mong vá lại quê hương. 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Thương phế binh sau cuộc chiến tương tàn, 

Cha Mẹ già đút cơm ngày hai bữa, 

Cho trọn ân tình đối với quê hương! 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Bóng con tàu chìm dần vào biển nước, 

Nhiều cánh tay ngụp lặn tìm lối thoát, 

Sóng vỗ phủ đầu dìm tiếng thét vang! 

Tôi vẫn thấy bên kia bờ đại dương… 

Bóng dáng tôi lầm lũi bước trên đường, 

Giữa quê nghèo, tôi đi không ngước mặt, 

Lương tâm dày vò, bỏ lại quê hương! 

Ba mươi ba năm lưu lạc, tha phương, 

Nhìn lại cố hương sau ngày mất nước, 

Việt Nam ơi! Bao giờ tôi thấy được… 

Đây kiếp sống! Lần từng ngày vất vưởng, 

Việt Nam ơi! 

Đây trường đời! Em gắng tập cho quen, 

Việt Nam ơi!  

Đây mái nhà! Che mưa nắng không tên, 

 



 

Việt Nam ơi! 

Đây bữa cơm nghèo! Nuốt đi để sống, 

Việt Nam ơi!  

Đây bệnh xá! Chia nhau nửa giường trống, 

Việt Nam ơi! 

Đây nắm xương tù! “Cải tạo” tìm nhau. 

Việt Nam ơi! Bao giờ tôi thấy được… 

Mầm sống, nụ cười, thay nước mắt tuôn?! 
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