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Caùnh Saét Löng Trôøi ! 

 

(Gởi về Đà Nẵng cho một thời để thương…một thời để nhớ!) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
---oo0oo--- 

 

Từ độ anh đi Thu về cũng muộn 

Thành phố xanh xao vàng úa trông chờ 

Phi-đạo chập chờn…Chiều nghiêng nắng đổ 

Cánh sắt lưng trời thấp thoáng trong mơ. 

 

Khơi ký ức dòng sông cuồn cuộn chẩy 

Vạt tóc tung bay gió cuốn rối bời 

Ánh mắt ướt thoáng tia nhìn diệu vợi 

Nụ hôn nồng nàn cuống quýt trên môi. 

 

Anh đi rồi trăng tàn in bóng lá 

Bước chân thì thầm khua động cơn mê 

Con đường nằm nghe đêm buồn kể lể 

Chuyện những lần bay…Bay mãi không về. 

 

Ngày tháng đó vẫn mây ngàn gió núi 

Bãi Tiên-Sa sóng nước vỗ muôn trùng 

Đỉnh Sơn-Trà mịt mù sương khói phủ 

Đà-Nẵng cuộn mình nỗi nhớ trên lưng. 

 

Một lần đã mất coi như định-mệnh 

Vẫn mỉm cười ôm kín vết thương đời 

Bóng tối đổ vỗ về nâng giấc ngủ 

Vẳng tiếng ru hồn lạc bước chơi vơi. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Chaân Dung Cuûa Nhöõng Ngöôøi Trai Thôøi Loaïn ! 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

 
 

Niên Trưởng Phượng Hoàng Nâu viết: "Anh Lê bá Định hay (Đinh bá Lê) là một viên kim cương trong sáng cuả 

ngành KHU TRỤC, KLVNCH, rất tiếc anh không may đã ở vào vị trí bất lợi ( wrong place ) nên gặp nhiều khó 

khăn, trong nghiệp dỉ, dù sao thì Anh đã chu toàn sứ mệnh rất đáng mến phục. 

Phượng hoàng nâu 
 

***** 

Xin cám ơn Phượng Hoàng Nâu với những lời nhận xét rất sâu sắc và trân trọng về NT Lê Bá Định. Cùng một thế 

hệ "Mầu Tím Hoa Sim" sinh ra và lớn lên trong giai đoạn chuyển mình quằn quại của đất nước, các anh, những 

người đi trước đã dấn thân nhập cuộc và hướng dẫn lớp đàn sau cùng chung thế hệ chu toàn sứ mệnh của những 

người trai thời loạn, cho dù ở vào bất cứ một vị thế nào. Phải là những người đã từng qua lại trên quãng đường sinh 

tử nhiều lần như các anh mới có đủ phong độ phóng tay điểm lên bức tranh sơn hà những đường nét bi tráng, và đủ 

chất liệu để tô điểm cho cuộc sống hào hùng và lãng mạn của những anh hùng vạn thuở. Hằng đêm nhìn lên 

khoảng không gian vô tận, chúng ta đã thấy có nhiều vì sao băng lạc như "Nguyễn Quang Tri", "Lê Bá Định", 

"Dương Thiệu Chí", "Nguyễn Văn Dọng", "Nguyễn Đình Bảo", "Bửu Chuyển", "Bùi Đại Giang", "Đào Giang 

Hải"...và bây giờ nếu chúng ta vẫn còn thấy những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời tinh đẩu thì đó chính là những 

tên tuổi một thời tung hoành ngang dọc như: "Phượng Hoàng Nâu Lê Văn Thảo", "Thần Phong Nguyễn Ngọc 

Khoa", "Phi Hổ Tím Nguyễn Hồng Tuyền", "Nguyễn Văn Bá", "Nguyễn Quốc Thành", "Lê Mộng Hoan", "Lê Như 

Hoàn", "Phạm Đình Anh", "Dan Hoài Bửu", "Queen Bee Trương V. Vinh", "Huỳnh Thanh Minh", "Trần Văn 

Nghiêm", "Trần Mạnh Khôi", "Tạ Thượng Tứ", "Lâm Thành Mông", "Đào Bá Hùng", "Hoàng Trọng Hùng", 

"Phạm Hữu Lộc", "Đinh Đức Bản", mũ đỏ "Lê Minh Ngọc", "Đoàn Phương Hải", mũ nâu "Đào Trọng Vượng" , 

"Trần Cao Chánh", "Nguyễn Văn Song"... 

 

Xin kính chúc các anh một cuộc sống an bình cùng người thân bên ngọn lửa hồng sưởi ấm lòng người qua những 

ngày Đông buốt gía.  
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Xin gởi đến các anh bức:  

 

Chân dung của những người trai thời loạn! 
 

Anh sinh ra giữa thời ly loạn 

Đất nước tang thương tự thủa nào 

Nối gót tiền nhân cơn quốc biến 

"Đầu bút nghiên hề sự cung đao" 

 

Không gian một cõi trong tầm mắt 

Nhìn quanh nhân thế thoảng mây bay 

Đôi vầng Nhật Nguyệt trên vai gánh 

Ngạo nghễ mang theo những tháng ngày 

 

Xưa kia tráng sỹ trên lưng ngựa 

Múa kiếm xông pha giữa ngút ngàn 

Anh cũng tung hoành trong bão lửa 

Một thời hứng trọn những nguy nan 

 

Xác bạn tan tành thôi vĩnh biệt 

Máu hồng thay rượu tiễn chơi vơi 

Khung trời rực cháy cười khinh mạn 

Một cánh dù bung đẹp tuyệt vời 

 

Âm vang cuồng nộ lời thơ cổ 

Bi hùng theo gió cuốn mây trôi 

"Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu" 

"Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi" 

 

Anh vốn chẳng màng chi danh lợi 

Một đời chĩu nặng những ưu tư 

Cho dù định mệnh còn cay nghiệt 

Lòng vẫn bùng lên khúc tạ từ 

 

Chỉ thương phận bạc hồng nhan ấy 

Mắt mỏi mòn trông ở cuối trời 

Xé nửa vầng trăng treo cánh gió 

Nửa vầng trăng cạn chén ly bôi.  

 

Thân kính, 

Trần Ngoc Nguyên Vũ. 
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Chöa Heát Moät Ñöôøng Bay . . . 

Trần Ngọc Nguyên Vũ  

*****  

Có những buổi ta ngồi nghe lá đổ  

Lòng bập-bùng ánh lửa đốt tâm-can  

Vẫn tha-thiết như ngày xưa tháng cũ  

Thủa đồi cao lũng thấp giãi trăng ngàn.  

 

Khung trời rộng trập-trùng mây với gió  

Biển mênh-mông sóng vỗ nước vơi đầy  

Chiều sắp tắt mai sau đời cũng tắt  

Nhìn lại mình chưa hết một đường bay.  

 

Thơ kiêu-bạt giữa từng không sôi-sục  

Vỡ ngang trời từng mảnh vụn liêu-trai  

Qua ánh mắt thoáng tia nhìn khinh-bạc  

Một lần đi nhẹ hẫng tấm hình-hài.  

 

Đời phiêu-bạt mang-mang hồn Thục-Đế  

Tiếng Đỗ-Quyên mãi vọng chốn quê nhà  

Như nhắc nhở trong ta còn món nợ  

Đừng để rồi năm tháng sẽ phôi-pha.  

 

Những món suốt đời không trả hết  

Nợ ba-sinh nợ những mối chân-tình  

Nợ đại-cuộc nợ những lời ủy-thác  

Nợ chất chồng quấn chặt bước điêu-linh.  

 

Lời nhắc nhở năm canh dài khắc-khoải  

Con tim ta mang nặng mối u-hoài  

Trong cuộc sống đã bao lần tự hỏi  

Gánh được gì cho đất nước trên vai.  

 

Thành quách cũ vẫn vang rền chiêng trống  

Hàng cờ bay phất-phới giục lên đường  

Trong tiềm-thức chợt thấy hồn lạc nẻo  

Bước chân còn ngang dọc chốn biên-cương.  

 

Ta lớn lên theo quãng đời ly loạn  

Đã bao lần tráng-sĩ “Trịch ly-bôi” (1)  

Dù định-mệnh đứng dang tay nghiệt-ngã  

Cũng “Cổ lai chinh-chiến kỷ nhân hồi”. (2)  

   

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

(Một thời luân-lạc) 
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Coù Moät Doøng Soâng 
Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Thủa ấy một mùa Xuân nắng ấm 

Mẹ ngồi trang điểm để sang sông 

Các cô khúc khích cười trêu chọc 

Giọt lệ vu quy ướt má hồng. 

 

Con thuyền hoa đậu chờ nơi bến 

Đợi đóa hoa Xuân gác mái chèo 

Mẹ bước ngập ngừng trong tiếng pháo 

Xuống thuyền bao ánh mắt trông theo. 

 

Thế rồi từ đó qua năm tháng 

Mẹ nổi trôi như những cánh bèo 

Mẹ dẫn con về thăm quê ngoại 

Vầng trăng tròn trước vẫn còn treo. 

 

Thuyền đời chở Mẹ bao nhiêu chuyến 

Qua những dòng sông lạ bến bờ 

Mẹ vẫn mỉm cười coi thế sự 

Thăng trầm như những truyện trong mơ. 

 

Mẹ gom góp hết bao tâm huyết 

Để lại cho con một nụ hồng 

Rồi Mẹ một mình như thủa trước  

Tìm về bến đậu một dòng sông. 

 

Dòng sông ngăn cách bờ mê giác 

Nơi có con thuyền vượt bến mê 

Con thuyền Bát Nhã thuyền không đáy 

Chở Mẹ qua sông một cõi về. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

(Mẹ tôi!) 
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Ñeâm Say Cuøng Tri Kyû ! 
Trần Ngọc Nguyên Vũ 

***** 

  

Ai đang đứng trông vời tinh-đẩu 

Ai đang chờ đợi ánh sao mai 

Ai ngoài ngàn dặm xa khơi 

Về đây hâm nóng lại lời thề xưa 

Đêm nay ta đốt lửa chờ 

Đun bầu nhiệt-huyết để mơ cùng người 

Nào ai người hào-kiệt 

Nào ai kẻ trượng-phu 

Cùng nhau chén tạc chén thù 

Say men hào-khí thiên thu ngút trời 

Chập-chờn lửa mắt chơi-vơi 

Một lần xin rót chén mời hoàng-hoa 

Rót cho nghiêng dải giang-hà 

Cho nghe vang-vọng trong ta một thời 

Rượu nồng chuốc chén đầy vơi 

Uống đi uống cạn quãng đời chinh phu 

Ai ngâm khúc Lương-châu từ  

Tiếng nghe như tự nghìn thu vọng về 

Tráng-sỹ hề!Tráng-sỹ hề! 

Ngả-nghiêng trên lưng ngựa 

Bồ-đào mỹ tửu hề! Cạn chén quan-san 

Chinh-nhân rượu tiễn canh tàn  

Xa-trường giong-ruổi mấy ai trở về. 

 

Tri-kỷ hề! Tri-kỷ hề! 

Người hãy uống đi 

Đây rượu ân-tình 

Đây chén lửa 

Nâng bầu ta rót hề! 

Rót cho tràn ly… 

Cho rượu bốc hơi chừ bay về nơi quán vắng 

Một vầng trăng lạnh chừ soi bóng nước Bồ giang  

Đâu đây nghe thoảng cung đàn 

Ngàn lau kể chuyện đưa chàng qua sông 

Mênh-mông gió thổi ngược dòng 

Đổ trôi xác lá người mong người về 

Người đi đập vỡ chén thề 

Để ai nắng quái chiều tê-tái buồn. 

Ai tráng-sỹ không say mê đại-cuộc 

Ai anh-hùng mà chẳng lụy giai-nhân 

Ngồi đây luận chuyện cõi hồng-trần 

Kim cổ ngàn sau vẫn thế 
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Ta chẳng trách gì Tiêu-Sơn Phạm-Thái  

Đã say cuồng trong đáy mắt Quỳnh-Như 

Mà chỉ tiếc Chiêu-Lỳ sao nhụt chí 

Để men cay làm lụn khách phong-trần. 

 

Cuộc đời một dải phù-vân 

Ai còn nhớ truyện “Một lần…” ngày xưa 

Truyện xưa chừ đầy câu hào-sảng 

Truyện nay chừ nghe sao bẽ-bàng 

Đò chiều ai đã sang ngang 

Để ai bến vắng cung đàn chơ vơ 

Ta về đọc lại bài thơ 

Thuở còn chung một mầu cờ tung bay 

Từng lời vẫn bốc men say 

Cho ta uống trả ly này trăng sao 

Một ly trả đạo giang-hồ 

Một ly nữa trả giấc mơ vá trời. 

 

Tri-kỷ hề! Tri-kỷ hề! Ta mời 

Nâng ly uống cạn cho vơi bể sầu 

Uống đi rượu mới lưng bầu  

So giây ngâm tiếp những câu tuyệt-vời 

Truyện đời tạm gác một nơi 

Ngàn năm mây trắng bên trời còn bay 

Tri-kỷ hề! Rót nữa đi người 

Rót cho rượu tuôn chừ suối dồn thác đổ 

Đã tiễn đưa đâu mà nói trường-đình 

Đêm chưa tàn chừ năm canh lòng như lửa cháy 

Rượu còn đây chừ ta hãy cùng say 

Say cho lạc trong vũng lầy dâu-bể 

Ôm cả càn-khôn ca khúc tuơng-phùng 

Say cho hồn nhập mê cung 

Xuyên qua ánh lửa trập-trùng bóng đêm. 

 

Chợt tỉnh giấc thấy đêm thâu giận-dữ 

Ngập chìm cơn dông bão loạn-cuồng 

Lẫn trong sấm sét lời thơ cuồng-nộ 

Ngửa mặt ta cười vang dội tinh-cầu 

Mang-mang thiên-cổ chìm sâu 

Cùng người tri-kỷ quăng bầu rượu khô 

Trượng-phu gây lại cơ-đồ 

Phượng-hoàng xoải cánh hải-hồ nước mây. 

  

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
(Một thời luân-lạc) 
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Ñôïi . . . Chôø . . . 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

***** 

 

Tháng Chạp năm này trời se lạnh 

Nụ đào e ấp đón chờ Xuân 

Bình rượu ngày xưa còn nguyên đấy 

Mang ra đem cất đã bao lần. 

 

Bằng hữu mỗi người xa mỗi ngả 

Dòng xưa bến cũ vẫn đăm chiêu 

Đợi chuyến đò ngang nào ghé lại 

Chỉ thấy mây bay với nắng chiều. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Doøng Taâm Caûm ! 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
***** 

 

Mẹ ạ năm này con lỗi đạo 

Chẳng được về thăm mẹ đón xuân 

Con xin gởi mẹ dòng tâm cảm 

Để trải lòng theo với điệu vần. 

 

Nhớ lần con gọi về thăm mẹ 

Mẹ nói ngoài trời đang nắng hanh 

Dẫn vợ con về đây mẹ dậy 

Gói bánh chưng với nén dưa hành. 

 

Ân cần mẹ bảo con cầm bút 

Lấy giấy ghi đi chỉ mấy hàng 

Tháng Giêng hăm mốt giao thừa đó 

Con nhớ về nghe thắp nén nhang. 

 

Rồi lúc con về thăm mẹ yếu 

Tiết trời chưa Tết mới sang Thu 

Đã thấy khu vườn sau nhà mẹ 

hàng cây đứng đợi gót xa mù. 

 

Lá vàng khô rụng đầy sân gạch 

Phủ kín đường ra am khói hương 

Mấy khóm hồng nhung hoa nở muộn 

Tỏa ngát hương thơm khắp cả vườn. 

 

Gậy trúc mẹ lần ra am khói 

Tay cầm tràng hạt với bao hương 

Bầy chim quen thuộc ùa bay đến 

Múa cánh trông như thể dẫn đường. 

 

Mẹ ngồi tụng niệm trong am vắng 

Ríu rít bên ngoài chim líu lo 

Lời kinh trầm mặc chuyền tâm cảm 

Đưa bước nhân gian một chuyến đò. 

 

Mẹ nói con chờ em nó đến 

Hai đứa khiêng vào chậu Ngọc Lan 

Để ủ cành tươi chờ năm tới 

Kẻo nữa sang Đông lại héo tàn. 

 

Mẹ thích giàn hoa hai đứa đóng 

Mẹ ngồi nhìn ngắm mãi không thôi 
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Mẹ nói sang năm mà mẹ khỏe 

Xới gốc huệ lên cắt lấy chồi. 

 

Cây bưởi sau nhà sai trái qúa 

Mẹ dành Tết hái để dâng hương 

Bưởi Ổi Biên Hòa ươm đất mẹ 

Để khô thơm ngọt cứ như đường. 

 

Mẹ tuy đau yếu trong thân thể 

Mà cứ loay hoay suốt cả ngày 

Mẹ dặn nhà con trăm thứ chuyện 

Sau này nói dại mẹ xuôi tay. 

 

Mẹ thổi xôi vò con rất thích 

Những hạt xôi trông thật mịn màng 

Trộn với chè đường hương hoa bưởi 

Ăn vào mát đến tận tâm can. 

 

Mẹ giục ăn đi không lại nguội 

Bún vịt măng khô nước mắm gừng 

Con nói món này ngon đáo để 

Mẹ cười qua ánh mắt rưng rưng. 

 

Hôm về mẹ chất đầy tay sách 

Thêm gói thủ ô gói bạc hà 

Mẹ nói thứ này coi vậy chứ 

Khi cần cũng chả kiếm đâu ra. 

 

Lọ dầu con hổ dùng cạo gió 

Mật gấu dành khi ngã gẫy xương 

Mẹ dặn nhà con gìn giữ kỹ 

Phòng khi cần đến chớ coi thường. 

 

Chao ôi lời nói sao đơn giản 

Mà nghe xoáy tận đáy con tim 

Hụt hẫng con qùy ôm chân mẹ 

Sợ nữa rồi đây chẳng biết tìm. 

 

Lạy mẹ chúng con đi bịn rịn 

Giọng buồn mẹ bảo thôi đi đi 

Chợt thấy mẹ lau nhanh giọt lệ 

Con bước chân đi chẳng thấy gì. 

 

Trong chuyến bay rời xa chỗ mẹ 

Con ngồi đầu óc cứ miên man 

Bao nhiêu hình ảnh ùa vây tới 

Úp mặt con ngăn ngấn lệ tràn. 
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Năm nay trừ tịch trời êm lặng 

Báo một mùa xuân mới rộn ràng 

Hái lộc cây nhà dâng cúng Phật 

Mẹ cầu Phật độ khắp lân bang. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
(Mẹ tôi.) 
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Giao Thöøa Troâng AÙnh Hoaû Chaâu Rôi ! 
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Ai về phố núi cao-nguyên ấy 

Xin chuyển dùm tôi một lá thư 

Tới người con gái buồn muôn-thuở 

Từ độ xa nhau chẳng giã-từ. 

Em gái xa nhà tôi lính trận 

Gặp gỡ qua giây phút ngại ngần 

Thị-trấn đêm về heo-hút lạnh 

Mưa rừng quán vắng bỗng thành thân. 

 

Tôi còn bà mẹ bầy em nhỏ 

Em cũng mẹ gìa mấy đứa em 

Cũng chiều tựa cửa chờ trông đợi 

Cũng mỏi mòn mong dưới ánh đèn. 

 

Sinh ra thời loạn nhiều gian-khổ 

Phận má hồng thân lấm bụi trần 

Tôi trải đời trai theo khói lửa 

Em giặt lòng vò nát tâm can. 

Em kể chuyện mình cay đắng qúa 

Cả đời chẳng được một lần vui 

Thôi thì vận nước còn trôi nổi 

Hãy mỉm cười thay những ngậm-ngùi. 

 

Tôi móc hết tiền lương vừa lãnh 

Nhìn em tóc xõa phủ vai gầy 

Nghẹn-ngào khóe mắt rưng-rưng lệ 

Em nói lời nghe mưa bóng mây. 

 

Mai tôi ra trận không cần đến 

Em giữ mà may chiếc áo dài 

Sắp đến Tết rồi về thăm mẹ 

Mua quà cho mấy đứa em trai. 

 

Rồi đây trên bước đường xuôi ngược 

Em giạt về đâu một kiếp người 

Tôi ở tiền đồn ngoài BenHet 

Giao-thừa trông ánh hỏa-châu rơi. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

(Một thời ly-loạn.) 
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Gôûi Anh, Ngöôøi Trai Ñaát Vieät 
Trần Ngọc Nguyên Vũ 

 

***** 

 

Gởi anh người trai đất Việt 

Tuy xa cách nửa địa cầu  

Nhưng cùng chung lời nguyện ước 

Một lòng xóa cuộc biển dâu. 

 

Ba mươi tháng Tư Quốc hận 

Cho tôi được gởi về anh 

Điệu kèn rung lên chất ngất 

Vang theo nhịp bước quân hành. 

 

Gởi anh một bầu nhiệt huyết 

Uống dần nung chí người trai 

Cho dù đọa đầy gian khổ 

Vững chân vượt quãng đường dài. 

 

Đất nước đang cơn hoạn nạn 

Trong tay một lũ tham tàn 

Muối mặt giành nhau cấu xé 

Gia tài của mẹ tan hoang. 

 

Xin gởi về anh tấm lụa 

Dệt bằng chí khí hiên ngang 

Chờ ngày giang sơn vùng dậy 

Tung bay theo ngọn cờ vàng. 

 

Gởi tấm dư đồ rỉ máu 

Cùng nhau khâu lại vết thương 

Bao năm tủi hờn ai oán 

Ruột đau từng khúc đoạn trường. 

 

Đợi tới một ngày anh nhé 

Gặp nhau trên những ngả đường 

Quê hương chan hòa ánh nắng 

Vui mừng tay nắm thân thương. 

 

Rồi đến qùy bên nấm mộ 

Nghĩa trang quân đội Biên Hòa 

Thắp nén nhang trầm ngát tỏa 

Chiêu hồn tử sỹ thăng hoa. 
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Mình sẽ cùng nhau tô điểm 

Lên trang hùng sử nước nhà 

Ghi đậm những dòng thanh trúc 

Nhà nhà vui tiếng hoan ca. 

 

Mẹ gìa thôi buồn tựa cửa 

Em thơ hết vẻ não nề 

Bên sông cô đò đỗ bến 

Đưa người duyên thắm tình quê. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Khoùc Ngöôøi Tri Kyû ! 

 

(Tháng Tư về xin thắp một nén nhang lòng để tưởng nhớ cố Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang, 

nguyên Tư-Lệnh Sư-Đoàn 6 KQ/VNCH.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
***** 

 

 
 

cố Chuẩn Tướng Phạm Ngọc Sang 
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Ngày nhập cuộc anh quỳ tay đón nhận 

Ngọn đuốc thần dũng khí của tiền nhân 

Anh mạnh bước trên con đường dân-tộc 

Gánh trên vai trọng trách nặng muôn phần. 

 

Đường anh đi con đường dài vô tận 

Thời loạn ly đâu quản những nguy nan 

Dù trước mặt trập trùng cơn bão táp  

Anh vươn lên xoải cánh giữa mây ngàn. 

 

Nhưng định-mệnh đứng dang tay nghiệt ngã 

Đại trượng phu có lúc cũng cam lòng 

Thân mãnh hổ vây quanh đàn hồ dại 

Cánh đại bàng gẫy gục giữa tan hoang. 

 

Trong giây phút nguy cơ cơn quốc biến 

Quên thân mình anh nghĩ đến muôn dân 

“Phận làm tướng để thành vào tay giặc!” 

Con tim anh đau xót đến vô ngần. 

 

Lời anh nói đã ghi vào quân sử 

Đến muôn đời chiêm ngưỡng phiến đan tâm 

Gương trung liệt của Hồn Thiêng Sông Núi 

Như tiền nhân thủa trước đã bao lần. 

 

Mười bẩy năm anh trói đời dâu bể 

Với non sông khi đại cuộc không thành 

Anh để lại cho đời sau cuộc sống 

Thật bi hùng Tổ Quốc sẽ vinh danh. 

 

Buổi chiều nay giữa muôn trùng lá đổ 

Tôi khóc anh theo vận nước nổi trôi 

Thời luân lạc giữa dòng đời xuôi ngược 

Bóng người anh tri-kỷ khuất sau đồi. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

 

 

 

 

 



 

22 
 

 

 

Khoùc Thaùi Döông Phaïm Höõu Loäc ! 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

***** 

 

 

Chiều nay mây xám dăng vần vũ 

Để tiễn người đi một đoạn đường 

Nơi chốn vô hình xa vắng đó 

Ai người đứng đón dưới mưa sương. 

 

Người đi nát cõi lòng sương phụ 

Nát cả hồn ai giữa cảnh đời 

Trong cõi vô thường vay với trả 

Cuối cùng rồi cũng phải buông xuôi. 

 

Người đi xoải cánh vút đường mây 

Bỏ lại trần gian thế cuộc này 

Tri kỷ mênh mang sầu tiễn biệt 

Nhạt nhòa ánh mắt hạt mưa bay. 

 

Người đi bỏ lại chiêu anh quán 

Đứng mỏi mòn trông dưới ánh đèn 

Ai đã qua sông thề trở lại 

Lời thề còn vẳng tiếng thân quen. 

 

Người đi giữa lúc còn nghiêng ngửa 

Đại cuộc chưa tròn theo bước chân 

Con đường dân tộc dài vô tận 

Vẫn đợi ai soi ngọn đuốc thần. 

 

Ta về điểm lại đoàn ly khách 

Thấy vắng dần đi những bóng người 

Cả một quãng đời ngang dọc đó 

Bây giờ thấp thoáng áng mây trôi. 

 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Khung Trôøi Töôûng Nhôù ! 

(Gởi về Tây Nguyên cho một thời để nhớ, một thời để thương.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

***** 

 

Ngày anh đi mây mù che Bắc Đẩu 

Vầng Thái Dương vụt tắt cuối chân đồi 

Đàn Sơn Dương ẩn mình trong bóng tối 

Lôi Hổ gầm thét Lạc Long chơi vơi. 
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Anh đi rồi Tây Nguyên giờ ủ rũ 

KonTum buồn như đánh mất mùa Xuân 

Dòng Dabpla cuộn mình trong vắng lặng 

Làm chứng nhân cho buổi lễ phong thần. 

 

Anh đi rồi em một mình ở lại 

Đếm từng mùa trên đỉnh ngọn Chupao 

Đường 14 xuôi Nam về phố núi 

Trời về khuya nghe vẳng tiếng ai chào. 

 

Anh đi rồi Biển Hồ ai xõa tóc 

Đứng soi mình cùng ngày tháng cô đơn 

Mây vẫn quyện thành những vành tang trắng 

Đồi Charlie nằm gậm mối căm hờn. 

 

Anh đi rồi khóm dã quỳ ngơ ngác 

Hàng phượng hồng rũ cánh phủ sân trường 

Bút mực thẫn thờ tô nhòe nét chữ 

Chữ mong chờ thổn thức chữ thương thương. 

 

Anh đi rồi Pleiku gầy guộc nhớ 

Đồi Cù Hanh sương khói phủ lê thê 

Bao nhiêu chiều con đường xưa vẫn đợi 

Từng mùa mưa lầy lội lối đi về. 

 

Anh đi rồi vầng trăng tròn tan vỡ 

Rụng xuống đời từng mảnh vụn liêu trai 

Phù Cát đứng quặn mình nghe gió lạnh 

Rít từng cơn u uất suốt canh dài. 

 

Anh đi rồi Tây Nguyên lên tiếng gọi 

Đừng về Đông hãy ngược lại miền cao 

Tỉnh lộ 7 bao oan hồn uổng tử 

Vẫn từng đêm theo gió hú kêu gào. 

 

Anh đi rồi đến bao giờ trở lại  

Trời Tây Nguyên lặng lẽ ngóng trông anh 

Nắng vẫn đổ từng ngày qua tháng Hạ 

Rừng hoang vu nằm đợi bước quân hành. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Meï Toâi ! 

 

(Để kính dâng hương hồn Mẹ.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

***** 

 

Ngôn ngữ loài người chung một tiếng 

Mẹ tự ngàn xưa đậm sắc mầu 

Đẫm ngát hương thơm dòng sữa ngọt 

Chan hòa như những hạt mưa ngâu. 

 

Tự thủa vào đời trong tay Mẹ 

Con đã nghe tròn tiếng Mẹ ru 
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Mẹ dỗ cho con vào giấc ngủ 

Êm đềm như những áng mây thu. 

 

Mẹ là người chị lúc thơ ngây 

Gieo rắc nguồn vui suốt tháng ngày 

Mẹ vỗ cho con tròn tuổi mộng 

Mộng đời trôi nhẹ tựa mây bay. 

 

Mẹ là người bạn tuổi thanh xuân 

Mẹ dậy cho con những điệu vần 

Thế sự thăng trầm trong cuộc sống 

Mẹ một bà Tiên ở cõi trần. 
 

Con lớn khôn theo với kiếp người 

Mẹ giờ cưỡi hạc chốn xa nơi 

Bao nhiêu ngăn cách bao thương nhớ 

Mẹ vẫn trong tim suốt cả đời. 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

 
 

Moät Trôøi Meânh Mang ! 
Trần Ngọc Nguyên Vũ 

***** 

 

Mỗi lần con trở về thăm Mẹ 

Con lại đi qua những ngả đường 

Lúc tới ngang khu nhà dương lão 

Tim mình bỗng thấy nhói đau thương. 

 

Nơi đây vẫn có người qua lại 

Một cánh rừng thông gió ngút ngàn 

Nhưng sao con thấy trời hoang vắng 

Như mình đang đứng giữa tan hoang. 
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Mẹ gìa tuổi hạc chân tay yếu 

Không thể trông coi Bố bệnh già 

Nên một quãng đường hai ngã rẽ 

Tuy gần mà thấy lại như xa. 

 

Có lần con chạy vào thăm Bố 

Bố hỏi sao lâu qúa mới về 

Con phải đi làm xa bố ạ 

Bố buồn xa thế giọng như mê. 

 

Con nhìn mắt Bố sâu thăm thẳm 

Vẫn bốc men say "Tống biệt hành" 

Cả một quãng đời ngang dọc đó 

Bây giờ héo úa rụng rơi quanh. 

 

Con dìu Bố  bước chân run rẩy 

Đẩy chiếc xe lăn mắt nhạt nhòa 

Chợt thấy đời người như con lốc 

Cuối cùng rồi cũng sẽ phôi pha. 

 

Lần cuối cùng con vào thăm Bố 

Sắc diện trông sao qúa phũ phàng 

Hụt hẫng con qùy nâng Bố dậy 

Bố nhìn xa vắng giọng mênh mang. 

 

Rồi lúc Bố rời xa cõi thế 

Tận mãi phương trời con hỡi ôi 

Nước mắt một đời trai đổ xuống 

Vầng dương vụt tắt cuối chân đồi. 

 

Con vượt trùng khơi về chỉ kịp 

Theo bánh xe tang đến mộ phần 

Khóc Bố mà thương thân phận Mẹ 

Một đời bương trải chửa dừng chân. 

 

Giọt lệ Mẹ già như hạt ngọc 

Nhỏ xuống cho lòng con xót xa 

Thân xác Bố tan vào cát bụi 

Mẹ đứng mây che bóng xế tà. 
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Hôm nay ngày giỗ hàng năm đó 

Thắp nén nhang con khấn giữa trời 

Nơi cõi Vĩnh Hằng cao diệu vợi 

Bố về nghe thoảng lá khô rơi. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

 

 

 

 

Ngaøn Naêm Maây Bay ! 

(Huyền sử ca những người Không Quân một thời mang tên Phi-Hổ.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
***** 
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Anh Phi Công Phi-Hổ 

Một thời hứng trọn nguy nan 

Từ miền Thùy Dương dãi nắng 

Vượt dải Trường Sơn mây trắng ngút ngàn 

Xoải cánh bình Nam phạt Bắc 

Canh dòng Bến Hải 

Trấn mảnh không gian cản bước thù 

Từ Tết Mậu Thân phơi xác giặc 

Máu đổ loang theo sóng nước sông Hàn 

Đà Nẵng xuân về mang nỗi nhớ 

Nhớ anh người lính chiến hiên ngang 

Một lối đi về sinh tử 

Lạnh lùng như chiếc lá rơi 

Nhớ anh giã biệt cõi đời 

Thân chìm thủy táng biển khơi mịt mù 

Nhớ anh giây phút chơi vơi 

Hoa dù bung nở ngang trời nước mây. 

 

Anh phi Công Phi-Hổ 

Một thuở tung hoành 

Dọc ngang bầu trời lửa đạn 

Vút ánh sao băng thân xác đã tan tành 

Nào ai người đưa tiễn 
Nào ai người khóc anh 

Mây Trường Sơn phủ đời xanh 
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Chiêu hồn tử sĩ quyện vành khăn tang. 

 

Anh Phi Công Phi-Hổ 

Vùng vẫy trời xanh 

Mang nặng trên vai lời thề bảo quốc 

Một đường bay giao nhọn xoáy qua tim 

Đạn thù gẫy gục cánh chim 

Buổi ra đi mấy ai tìm xác rơi 

Mây đưa phách lạc nẻo đời 

Tinh anh còn lại một trời trăng sao 

Sương mờ núi rừng thổn thức 

Nâng niu từng mảnh phi bào 

Ru hồn anh giấc chiêm bao 

Đêm về nghe gió hạ Lào thở than 

Có ai đi qua Đại Lộ Kinh Hoàng 

Nhớ ghé vào thăm Cổ Thành Quảng-trị 

Nghe mưa kể chuyện thiên thu 

Câu truyện bi hùng của những người trai thời loạn 

Mà tấm lòng son còn rực sáng cõi xa mù 

Lao mình vào cơn bão lửa 

Đại cuộc không thành 

Lấy thân đền nợ nước 

Ngàn đời sử sách lưu danh. 

 

Đêm hôm nay các anh về lừng lững 

Như ngày xưa lừng lững giữa trời mây 

Về đây điểm lại từng khuôn mặt 

Để thấy lòng mình ngây ngất say 
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Như Phi-Hổ nhớ trời mây trăng gió 

Cất tiếng gầm vang dội thế gian này 

Quê người luân lạc bao năm tháng 

Tráng sĩ mài gươm dưới ánh trăng 

Mong tới một ngày quay trở lại 

Vùng trời xưa ấp ủ trong lòng 

Dẫn đoàn khu trục về phi diễn 

Phất phới cờ bay ngợp phố phường 

Có những cụ già run tay vẫy 

Mừng anh về giải thoát quê hương 

Có người em gái không trang điểm 

Ngước mắt long lanh đứng nép bên đường 

Trái tim hồng rạo rực 

Gởi đến anh lời thầm kín thân thương 

Bao lâu rồi bao nhiêu người vẫn đợi 

Đoàn người trai nhịp bước quân hành 

Những anh Không-Quân uy dũng 

Những anh Biệt-Động-Quân Nhẩy-Dù Thủy-Quân Lục-Chiến Bộ Binh 

Những anh hùng quân lực 

Những người anh em mong nhớ vô vàn 

Nhớ về nghe ghé Hội-An 

Nhìn em dệt lụa lụa vàng tung bay. 
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Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ngaøn Naêm Maây Traéng 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

***** 
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Tự thuở vào đời 

Con đã nằm trong vòng tay của mẹ 

Lớn dần lên theo với lời ru 

Câu ca dao dào giạt những ngôn từ 

Và ngọt lịm như vị mật ong rừng thơm ngát 

Lời ru đó đến bây giờ còn vang vọng 

Tận đáy lòng con như thuở ấu thơ 

“À a ạ ơi…À a ạ ời” 

 

 

Ngoan ngoan con nhoẻn miệng cười” 

“Trông con mẹ tưởng như đời nở hoa” 

Hoa đã nở nhưng trong lòng của mẹ 

Cỏ úa tàn và gai góc vẫn vây quanh 

Bao nhiêu năm mẹ gánh hết nhọc nhằn 

Cùng với cha đưa con ra khỏi quãng thời gian tăm tối 
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Và cứ thế trong dòng đời trôi nổi 

Con vươn lên theo với kiếp người 

Con khôn lớn mộng tang bồng thỏa chí 

Mẹ hao mòn cằn cỗi đóa hoa xuân 

Mẹ gom góp suốt cả đời cần kiệm  

Để cho con một kho báu vô ngần 

Là nụ cười hiền dịu với tha nhân 

Là dung thứ là tấm lòng quảng đại 

Mẹ bây giờ cây bốn mùa kết trái 

Mẹ bây giờ đẹp qúa đẹp như mơ 

Ngày xưa ru con bằng thơ  

Bây giờ mẹ dậy con lời đạo gia 

Tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả 

Miệng vui tươi niệm Đức Di Đà 

Nơi đây dù một năm có đủ 365 ngày 

Thì trăm năm cũng chỉ thoáng mây bay 

Hôm nay là ngày mẹ về cõi phúc 

Xa cõi nhân gian rời chốn bụi trần 

Con qùy dâng lên mẹ 

Những vần thơ của mùa xuân 

Tiếng mẹ ru con vào giấc ngủ 

Từ trong tiềm thức ngân nga 

Ngày là ngày của vầng dương chói lọi  

Đêm là đêm huyền ảo ánh sao xa 

Lúc con chợt tỉnh 

Ngước mắt nhìn lên  

Ảnh mẹ nhạt nhòa 

Nghi ngút khói trầm nhang kết tỏa 

Thành vòng hoa ngát hương 

Thấp thóang dáng thần tiên ẩn hiện 

Một đàn bạch hạc  

Nâng gót mẹ bay 

 

Con xin lạy mẹ muôn ngàn lạy 

Để đáp đền ơn dưỡng dục này. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

(Ngày giỗ Mẹ!) 
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Nghìn Naêm Saùng Choùi Cuøng Kim Coå ! 

(Xin gởi về những hiền-phụ Việt Nam đã chuyển-hóa đời mình thành một Hòn-Vọng-Phu của cuối thế-kỷ thứ hai 

mươi…Đứng sừng-sững giữa hai vầng Nhật-Nguyệt, ấp-ủ và nuôi dưỡng cái hào-khí của 

Chinh-Phu.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

***** 
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Người đến nơi đây một buổi chiều 

Đem tâm-tình đổ bến cô-liêu 

Mênh-mang tâm-sự luồn theo gió 

Để gió chiều nay cũng lạnh nhiều. 

 

Người mang nặng nỗi buồn thiên cổ 

Của Hòn-Vọng-Phu thế-kỷ này 

Đi tìm kỷ-vật ngày xưa ấy 

Một lần đã vuột khỏi vòng tay. 

 

Hành-trang một tấm lòng chung-thủy 

Với bậc Chinh-Phu chẳng trở về 

Thân xác đã tan vào đất lạnh 

Xương tàn gởi-gấm nghĩa phu-thê. 

 

Ngả-nghiêng chiếc bóng trên đồi vắng 

Lá đổ muôn trùng bao xót-xa 

Tiếng vạc lạc bầy trong sương lạnh 

Cả đất trời kia cũng nhạt-nhòa. 

 

Có ai thấu được lòng Chinh-Phụ 

Một thời ly-loạn đẫm chua cay 

Sông hồ nào chứa đầy cho được 

Nước mắt trào dâng thế-cuộc này. 

 

Qua bao biến đổi đời dâu bể 

Chuyện người tiết-phụ của thời nay 

Nghìn năm sáng chói cùng kim cổ 

Một phiến đan-tâm giữa tháng ngày. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Pleiku Phoá Nuùi ! 

 

(Thân thương gởi về những người đã từng một thời gắn bó đời  

mình với vùng núi rừng Tây Nguyên ngút ngàn khói lửa.) 

(Để gởi về Thiếu Tá Phong, Thiếu Tá Long, Đại Úy Bình, Đại Uý Chánh, Trung Uý Hậu, Thủy, Cầu, Trung Uý 

Quán và những người của một thời ly-loạn, đã từng gắn bó đời mình với vùng trời Tây-Nguyên mịt mù khói lửa.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

***** 

 

 

PleiKu bây giờ trời nắng hay mưa 

Cho tôi gởi lời thăm hỏi 

phố xá quanh-co thương nhớ mấy cho vừa 

Nhớ những tháng ngày cơn mưa phùn con đường lầy đất đỏ 

Quán nhỏ thưa người 

Dăm lon bia đắng giọt sầu dăng 

Đêm Phượng-Hoàng ánh đèn khuya hiu-hắt 

Điệu nhạc nào đưa nhau lạc bước tới cung Hằng. 

 

Mai này ai lại ra biên-giới 

Đạp sóng Pokor vượt núi rừng 

Đường lên Dakpeck xa thăm-thẳm 

Có thấy thương thầm thị-trấn sau lưng 

Có nghe gió thoảng lời em gởi 

Khi nào về ghé lại Kontum 

Nhớ ngắt dùm em chùm phượng-vỹ 

Hong khô môi má đẫm sương mù. 

 

Chợt buổi chiều nao tung cát bụi 

Gặp gỡ nhau đây lũ bạn giang-hồ 

Lôi-Hổ KonTum 

Biệt-Động-Quân biên-trấn 

Mấy thằng lính Không Quân 

Trinh Sát Bộ Binh Trung Đoàn 47 

Cùng mấy thằng Biệt-Kích B50 

Thêm đám Nhẩy-Dù vừa đổ tới 

Nắm tay nhau cười nghiêng-ngả đất trời 

Phố núi bừng lên đêm cao-nguyên mở hội 

Tia nhìn bốc lửa dáng em chơi vơi. 

 

Trượng-phu lòng cũng mềm tâm-sự 

Dốc cạn men cay ngất-ngưởng quên đời 

Ngày mai vào trận ai nào biết 
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Tráng-sĩ quay cuồng bom đạn rơi 

Xưa kia chỉ một lần sông Dịch 

Mà cả triều Yên đưa tiếc thương 

Ta sẽ qua sông bao lần nữa 

Chỉ mắt em thôi khuất nẻo đường. 

 

Pleiku gió núi mưa rừng đổ 

Người đến rồi đi như bóng mây 

Bỏ lại những chiều nơi phố thị 

Thung-lũng buồn thung-lũng ngóng mây bay. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
(Một thời ly-loạn.) 

 

 

 



 

39 
 

 

The Last Real Fighters! 

 
 

 

Hôm nay là ngày Houston mở hội 

Đón Đại-Bàng xoải cánh vượt đường mây 

Từ bốn phương trời quy tụ cả về đây 

Xiết chặt bàn tay mừng lần gặp gỡ 

Các anh về tưng bừng rạng rỡ 

Rực niềm vui rộn rã tiếng cười 

Dấu tích cuộc đời 

In hằn trên khuôn mặt 

Vết phong trần phảng phất nét đôi mươi 

Của những người trai 

Một thời mang huyền-thoại 

“The Last Real Fighters” 

Tung hoành ngang dọc 

Ánh mắt bừng lên 

Hào khí ngút trời 

Nhớ lại tháng ngày 

Quê hương mịt mù khói lửa 

Tuổi thanh xuân mà đã nhuốm ưu-tư 

Tuổi mộng mơ phải sớm giã từ 

Mái tóc xoã đôi môi hồng tia nhìn bỡ ngỡ 

Những vần thơ ngập ngừng khép mở 

Đợi người đi tráng-sĩ đã không về 

Bỏ lại những chiều lá đổ tái tê 

Thương tiếc mãi một lần qua sông Dịch 

Hôm nay các anh về 

Cùng nhau hâm nóng 

Bầu rượu xưa cho Tổ-Quốc Không-Gian 

Và Danh-Dự Trách-Nhiệm của một thời chinh chiến 

Đêm nay những mái đầu sương điểm 

Theo tiếng Hồn Thiêng gọi chập chờn 

Uống cạn chén thề còn dang dở 

Hẹn ngày vá lại mảnh giang-sơn. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Ta Veà ! 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

 

Ta về quỳ trước mồ anh liệt 

Chiêu lạy hồn oan dưới suối vàng 

Nhỏ máu viết bài thơ tạ lỗi 

Băng lành một giải Bắc Trung Nam. 

 

Ta về lợp mái nhà loang lổ 

Sửa bức tường nghiêng đắp lại nền 

Cuốc xới khu vườn hoang phế cũ 

Cho mầm hạt giống mới vươn lên. 

 

Ta về giậy dỗ đàn con trẻ 

Đạo lý vuông tròn của tổ tiên 

Tu bổ ngôi đền thờ Quốc Tổ 

Vun bồi công Đức thửa Hùng Vương. 

 

Ta về em vẫn chờ ta chứ 

Hay đã cùng ai kết ước nguyền 

Ta sẽ âm thầm nâng chén rượu 

Mừng em gặp gỡ mối lương duyên. 

 

Ta về lật quãng thời gian cũ 

Đếm bước ngày xưa phủ bụi đường 

Ai có vì ta mang hệ lụy 

Cúi đầu ta nhận hết đau thương. 

 

Ta về gây lại nong tầm cũ 

Dệt nốt cho em tấm lụa vàng 

Se kết đường tơ còn dang dở 

Cho nàng áo mới đón xuân sang. 

 

Mấy chục năm trời ta cách biệt 

Mái tóc giờ đây đã đổi mầu 

Nhưng trong đáy mắt ta còn thấy 

Vẫn cả một trời thương nhớ nhau. 

 

Em vẫn là em của độ nào 

Muôn đời huyền ảo ánh trăng sao 

Vẫn ru tình mộng ngàn năm đó 

Vẫn để hồn ta lạc bước vào. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Tình Ñoàng Ñoäi ! 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

***** 

 

Tôi quê ngoài Bắc vùng Nam-Định 

Di cư vào Nam thủa thiếu thời 

Đất nước loạn ly gĩa từ sách vở 

Gắn bó cuộc đời với Quân-Chủng Không-Quân 

Buổi lên đường đã đi qua nhiều đơn-vị 

Từ Biệt-Đoàn Thần Phong Phi-Đoàn 522A1 

Rồi Phi-Hổ 516 

Tới 514 Phượng-Hoàng 

Rồi 530 biên trấn Thái-Dương 

Sát cánh cùng nhau khắp nẻo chiến trường 

Ngược xuôi bốn vùng chiến thuật 

Nơi đâu cũng là nhà 

Nơi đâu cũng gặp bạn 

Chia nhau giây phút gian-lao 

Biết nhau qua tình đồng-đội 

Mà thấy thân thương tự thủa nào 

Qua những địa danh 

SàiGòn Biên-Hòa Bình-Thủy 

Đà-Nẵng Nha-Trang 

Tây Nguyên vùng trời lửa đạn 

Dừng chân phố núi Pleiku 

Đồi Cù-Hanh thủa mịt mù khói sương. 

 

Anh bay Vận-Tải Trực-Thăng Quan-Sát 

Bạn Phi-Đạo Kỹ-Thuật Không-Trợ Quân-Y Yểm-Cứ An-Ninh 

Tôi Khu-trục 

Tuy khác ngành  

Nhưng mang cùng tên gọi “Lính không-Quân” 

Mỉm cười coi thường hung hiểm 

Miệt mài lũng thấp đồi cao 

Mây đưa thoang-thoảng lời chào 

Nghe như cả một trời sao ngút ngàn 

Đã bao lần tìm nhau trên tần-số 

Cũng đã bao lần đón nhận hung tin 

KingBee Thái-Dương vừa rơi hôm trước 

Bàng hoàng còn tưởng cơn mê 

Thần-Tượng Lạc-Long chưa tìm được xác 

Bắc-Đẩu Sơn-Dương chẳng thấy về 

Mưa rừng rơi phủ lê thê 

Bản đồi cúi mặt chiều tê tái buồn. 

 

Có lần tầu tôi bị bắn 
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Bốc cháy trên không 

Một cánh dù treo lơ lửng 

Nở bung như đóa hoa hồng 

Anh nghe trên tần số gạc (guard) 

Vội vàng đổi hướng đường bay 

Đạn thù xung quanh réo gọi  

Chẳng làm nao núng người trai 

Lừng lững con tầu cấp cứu 

Lao mình từ khoảng không trung 

Xuống khu rừng cây cao vút 

Tung sợi thang dây gió cuốn trập trùng 

Tôi nhớ mãi bàn tay chai đá 

Của người cơ-phi xạ-thủ phi-hành 

Thòng xuống giữa cơn bão lửa 

Từ con tầu dũng mãnh 

Trông như một cánh tay thần 

Bàn tay ấy đã in hằn trong ký ức 

Cùng những người Hiệp-Sĩ không-gian 

Những anh phi-công Vận-Tải Trực-Thăng Quan-Sát 

Những anh Cơ-Phi Xạ-Thủ Phi-Hành 

Những anh lính Bộ-Binh Nhẩy-Dù Biệt-Kích Biệt-Động-Quân 

Những Anh-Hùng quân-lực 

Chẳng quản nguy nan 

Xông xáo bạt ngàn 

Xả thân cho tình đồng-đội 

Một phiến đan-tâm vút tận trời. 

 

Bao năm qua rồi tôi mang nỗi nhớ 

Theo với dòng thời-gian như con nước trôi 

Chiều nay tuyết đổ dăng mờ lối 

Khơi lại ngày xưa một quãng đời 

Trập trùng kỷ-niệm trong tiềm-thức 

Chập chờn bao hình ảnh chơi vơi 

Bập bùng ánh lửa lời tâm-sự 

Của một người tri-kỷ nhớ anh 

Nhớ anh thấy ngả nghiêng trời đất 

Ngửa mặt ngâm câu Tráng-Sĩ Hành 

Tráng-Sĩ hề! Tráng-Sĩ 

Như mây trôi hề! Tự ngàn xưa miên viễn 

Hào-khí người trai hề! Vạn thủa không phai. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Tri Kyû Töông Phuøng Nhö Söông Gioù ! 

 

 
 

Tri kỷ tương phùng như sương khói! 
(Để tưởng nhớ Đại Úy Phan Đình Hùng, người trưởng phi cơ C130 tài hoa  

một thời tung mây lướt gió.) 

 

Tháng Sáu năm nay trời mưa muộn 

Cụm hồng ngơ ngác đứng ngoài sân 

Bình rượu ngày xưa còn nguyên đấy  

Mang ra đem cất đã bao lần. 

 

Tri kỷ giờ đâu sao chẳng thấy 

Dòng xưa bến cũ vẫn đăm chiêu 

Đợi chuyến đò ngang nào ghé lại 

Chỉ thấy mây trôi với nắng chiều. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Töôûng Nhôù Anh Huøng ! 

(Để tưởng nhớ Nguyễn Gia Tập và những Anh Hùng đã tuẫn quốc làm sáng ngời 

dòng quân sử của dân tộc.) 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

 

 
Cố Th/Tá Nguyễn Gia Tập 

 

Mỗi năm cứ đến ngày tang lễ 

Ai chít khăn tang khấn giữa trời 

Nghi ngút khói trầm nhang ngát tỏa 

Anh hồn Tử Sĩ hiện chơi vơi. 

 

Nhớ anh nêu tấm gương trung-liệt 

Làm rạng danh con cháu Lạc Hồng 

Lấy máu rửa trong giòng nước đục 

Một đời trọn đạo với non sông. 

 

Trải qua hơn bốn ngàn năm sử 

Tiền nhân giong ruổi dựng giang san 

Ngô Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn 

Anh tấu lên theo khúc nhạc vàng. 

 

Tháng Tư trời đổ cơn mưa Hạ 

Trần gian vần vũ đám mây đen 

Chiêu niệm Anh Hùng dân tộc Việt 

Tổ Quốc tri ân vọng tiếng kèn. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

(Mùa Tưởng Niệm!) 
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Vaãn Nôï Anh ! 

(Xin thắp một nén nhang lòng tưởng nhớ đến những người đã hy-sinh cho đại cuộc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi 

vẫn 

nợ 

anh 

một 

lời 

trăn 

trối 
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Buổi chia ly cạnh vũng máu bên đường 

Anh kiêu bạc vẫy tay chào vĩnh biệt 

Nhắn nhủ ngày về giải thoát quê-hương. 

 

Anh lính chiến những anh-hùng bất diệt 

Đã bao lần nối gót bước tiền nhân 

Cơn quốc biến hy-sinh cho đại cuộc 

Để ngàn sau chiêm ngưỡng phút phong thần. 

 

Nơi anh nghỉ có hồn thiêng sông núi 

Cùng cỏ cây ru mãi khúc tình ca 

Ôi thương qúa bản tình ca dân-tộc 

Mấy mùa đau theo vận nước nhạt nhòa. 

 

Trong vắng lặng ngậm ngùi cho thế-sự 

Trên hoang tàn đổ nát cuộc tang thương 

Đêm buông xuống vành khăn sô quằn-quại 

Nấm mồ hoang ai đứng khóc bên đường. 

 

Anh lính chiến tên anh còn vọng mãi 

Trên từng trang quân sử máu bi hùng 

Mưa tháng sáu đầu mùa như thác dội 

Khóc anh hùng phiêu giạt cõi mông lung. 

 

Anh lính chiến xin nghe lời tâm nguyện 

Rồi một ngày khi đất nước an hòa 

Xin được đến quỳ chân bên mộ chí 

Lễ giải oan hồn tử-sĩ thăng hoa.  

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

 

Veà Em . . . Chieàu Di Taûn ! 

 
 

(Từ phòng lái của chiếc phi-cơ chất đầy bom đạn đậu nơi đầu phi-đạo chờ cất cánh, người lính chiến Không-Quân 

đã nhìn thấy cảnh đoàn người cúi rạp mình dưới sức gió vũ bão của chiếc C130, tất bật chạy lên phi cơ, mong 

được đưa đến một nơi yên bình cho cuộc sống. Lẫn lộn trong cái hỗn độn, vội vàng kia, là hình ảnh một người con 

gái với mái tóc rối bời tung bay theo gió, vạt áo dài quằn-quại quấn lấy bước chân nghiêng ngả trên sân bay... 

Hình ảnh bi hùng này đã làm cho tấm lòng chai đá của người lính nổi lên nỗi xót xa… Anh giơ tay vẫy chào tạm 

biệt người con gái chưa một lần quen biết, và như để gởi lời nhắn nhủ đến người phi-công vận-tải: “Anh phi-công 

vận-tải ơi, đã đến giờ rồi đó. Chúc bạn một chuyến bay an toàn, chúng tôi đang vào trận để cản bước quân thù 

đây.” Rồi anh mím môi tống tay ga, đưa con tầu lao mình vào vùng trời mịt mù khói lửa…)  

 

Trẩn Ngọc Nguyên Vũ  

 

***** 
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Ta cũng một lần qua phố núi 

Dừng chân đứng ngắm áo em bay 

Pleime chiều nắng vàng hanh đó 

Vẫn mãi trong ta những tháng ngày.  

 

Từ độ hoa mùa chinh chiến nở 

Mộng ước lưng trời mây tím giăng 

Sách vở cũng chừng như thổn-thức 

Chinh nhân biền-biệt bước quân hành.  

 

Trời đất mịt mù cơn bão lửa 

Phượng hồng rũ cánh tả tơi bay 

Em đi bụi đỏ vương tà áo 

Quấn cả theo chân bước đọa-đày.  

 

Gặp em buổi nắng tàn phi-đạo 

Rối bời vạt tóc xõa tung bay 

Ơi… người con gái chiều di-tản 

Trôi giạt về đâu thế cuộc này.  

 

Trập-trùng kỷ-niệm trong tiềm-thức 

Nhạt nhòa năm tháng áng mây trôi 

Từng trang huyền-sử đau hồn đá 

Nghe vẳng đâu đây khúc nhạc Hời.  

 

PleiKu tiếng vọng từ sâu thẳm 

Lòng thấy trào lên nỗi xót xa 

Con đường số 7 đầy oan-nghiệt 

Chập chờn theo với ánh trăng tà.  

 

Ta vẫn hoài mong từ dạo ấy 

Một lần tạ lỗi với tang-thương 

Với khung trời phủ mờ sương khói 

Với những gian-truân những đoạn trường. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Xeù Nöõa Vaàng Traêng ! 

 

 

(Thân kính gởi về Thái Dương 01 Lê Bá Định, con thần điểu của vùng trời Tây Nguyên 

ngút ngàn khói lửa ngày nào.) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

 

****** 
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Anh sinh ra giữa thời ly loạn 

Đất nước tang thương tự thủa nào 

Theo gót tiền nhân cơn quốc biến 

Đầu bút nghiên hề sự cung đao. 

 

Không gian một cõi trong tầm mắt 

Nhìn quanh nhân thế thoảng mây bay 

Hai vầng nhật nguyệt trên vai gánh 

Ngạo nghễ mang theo những tháng ngày. 

 

Xưa kia tráng sĩ trên lưng ngựa 

Múa kiếm xông pha chốn lũng ngàn 

Anh cũng tung hoành trong bão lửa 

Một thời hứng trọn những nguy nan. 

 

Xác bạn tan tành thôi vĩnh biệt 

Máu hồng thay rượu tiễn chơi vơi 

Khung trời rực cháy cười khinh mạn 

Một cánh dù bung đẹp tuyệt vời. 

 

Âm vang cuồng nộ lời thơ cổ 

Bi hùng theo gió cuốn mây trôi 

"Túy ngọa xa trường quân mạc tiếu" 

"Cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi". 

 

Anh vốn chẳng màng chi danh lợi 

Một đời trĩu nặng những ưu tư 

Cho dù địng mệnh còn cay nghiệt 

Lòng vẫn bùng lên khúc tạ từ. 

 

Chỉ thương phận bạc hồng nhan ấy 

Mắt mỏi mòn trông tận cuối trời 

Xé nửa vầng trăng treo cánh gió 

Nửa vầng trăng cạn chén ly bôi. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Xin Ñöôïc Moät Laàn Taï Loåi ! 

(Gởi về những Chinh-Nhân Chinh-Phụ của một thời ly loạn!) 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
*****  

 

Xin tạ lỗi với đời trai khói lửa  

Những địa danh ngang dọc bước quân hành  

Đêm tráng-sĩ qua sông lần vĩnh-biệt  

Tưởng đang còn cuộc rượu lúc tàn canh.  

 

Xin tạ lỗi với Charlie An-Lộc  

Với Damber Lộ 7 Huế Cổ-Thành  

Ngày tháng vẫn lạnh lùng qua ánh mắt  

Đứng ngây nhìn vòng sinh tử vây quanh.  

 

Xin tạ lỗi cùng rừng sâu núi thẳm  

Với đại dương sóng cuồng nộ thét gầm  

Nỗi oan-nghiệt đọng hằn lên dấu vết  

Đất trời kia sao vẫn mãi vô tâm.  

 

Xin tạ lỗi với con tầu phực cháy  

Bông hoa dù quằn-quại giữa không trung  

Đôi cánh xoải chất nặng oằn bom đạn  

Quay cuồng trong cơn bão lửa trập-trùng.  

 

Xin tạ lỗi mộng bình mông thủa trước  

Giấc nam-kha bay thấu điện Dao-trì  

Ngoảnh mặt lại con đò xưa rẽ bến  

Cũng thôi đành như gỗ đá vô tri.  

 

Xin tạ lỗi cùng tâm-tư khắc-khoải  

Gánh trên vai mộng vá dải giang-hà  

Chân chưa mỏi con đường dài vạn dặm  

Lời thề xưa chừng vỗ cánh bay xa.  

 

Xin tạ lỗi chí tang-bồng hồ-thỉ  

Kiếm cung xưa treo gió cuốn mây ngàn  

Qùy chịu tội với hồn thiêng sông núi  

Giấc mơ đời theo lịch-sử sang trang.  
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Xin tạ lỗi với chinh-phu tử sĩ  

Nơi biên-cương quan-tái chốn sa-trường  

Trong hoang vắng bốn mùa nhang khói lạnh  

Mối đùn lên từng nấm mộ thê lương.  

 

Xin tạ lỗi anh Phế binh kiêu dũng  

Những người trai xẻ thịt đắp sơn-hà  

Như mãnh hổ cất tiếng gầm vang dội  

Tấm thân tàn lòng bão nổi phong ba.  

 

Xin tạ lỗi cùng ai người chinh-phụ  

Đã hóa thân nàng Tô-Thị trông chờ  

Đứng sừng-sững giữa hai vầng nhật nguyệt  

Nhỏ xuống dòng lệ máu bốc thành thơ.  

 

Xin tạ lỗi với em trang hiền phụ  

Sống nổi trôi lận-đận suốt một thời  

Cùng ngụp lặn theo với dòng sinh-mệnh  

Tấm gương đời cuối thế-kỷ hai mươi.  

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
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Xin Haõy Queân ! 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 

Tôi vẫn đọc những dòng thơ em viết 

Vẫn để hồn ngụp lặn với lời ru 

Vẫn day dứt ngập chìm trong bóng tối 

Vẫn còn đang lạc bước chốn xa mù. 

 

Thơ em viết những lời nghe da diết 

Tưởng như mình hụt hẫng giữa không trung 

Bao năm tháng chưa vo tròn ước nguyện 

Một lần thôi ta chắp cánh bay cùng. 

 

Lời thơ đó phải đâu là men rượu 

Mà đọc sao thấy lòng ngây ngất say 

Như đôi cánh nhớ trời say trăng gió 

Vút đường mây bỏ cả thế gian này. 

 

Thôi em ạ hãy quên tôi đi nhé 

Cuộc đời tôi nào có đáng gì đâu 

Trong cuộc sống chỉ toàn cay với đáng 

Gánh trên vai món nợ nặng vô ngần. 

 

Những món nợ suốt đời không trả hết 

Nợ ba sinh nợ những mối chân tình 

Nợ đại cuộc nợ những lời ủy thác 

Nợ chất chồng quấn chặt bước điêu lính. 

 

Rồi thời gian sẽ nhòa theo năm tháng 

Sẽ nhạt phai theo với ánh trăng tàn 

Đời phiêu bạt con tim còn ấp ủ 

Một khối tình muôn kiếp vẫn không tan. 

 

Tình đất nước tình quê hương dân tộc 

Đã vun bồi ấp ủ tự ngàn xưa 

Theo tiếng quốc trưa hè vang vọng mãi 

Cuộc bể dâu trả biết mấy cho vừa. 

 

Thôi em nhé một lần ta đã biết 

Thì ngàn sau cũng vẫn thủa ban đầu 

Dù định mệnh có dập vùi phận số 

Vẫn nụ cười khi nhắc tới tên nhau. 

 

Trần Ngọc Nguyên Vũ 
(Lake Tahoe một buổi chiều Đông mịt mù tuyết đổ...) 


