Thơ

NGƯỜI LÍNH GIÀ

NHỚ NGÀY TÔI ĐI (Nhập ngũ 1967)

Hởi Qúy Bạn Lính Già !
Đầu đội sương tuyết…da trổ hoa !
Nhưng chúng ta chưa hề GIẢI NGŨ…
Xuôi dòng cập bến…chốn quê nhà !

Ngày tôi đi nắng buồn rây vai áo
Nắng Thành-đô bước nhỏ xốn xang
Hai hàng cây gục mặt bên đàng
Cửa Thương- tứ u- buồn vắng lặng

Bao năm lưu lạc xứ người !
Tay chèo tay lái…chiếc thuyền trôi !
Óc tim…vẫn hướng về Quê Mẹ !
Hình xưa bóng cũ…không đổi đời !

Cảnh phố xá thân gầy triểu nặng
Vài Honda chậm chậm tới lui
Kẻ qua người lại thân phận nổi trôi
Buồn tê-tái nỗi buồn xa cách

Nay vận nước đã đến thời cơ !
Lòng dân đang vùng dậy phất cờ !
TỔ QUỐC, LƯƠNG TÂM, TRÁCH NHIỆM !
Lửa tràn về…đốt sạch nhớp dơ !

Cầu Trường-Tiền hững hờ yên lặng
Giòng sông Hương lạnh-lẽo ngó nhìn
Chợ Đông-ba dáo-dát nhìn quanh
Từng chiếc thuyền ngang...thập-thò cập bến

Khúc Hùng ca con cháu LẠC HỒNG !
Quyết lòng bảo vệ Núi Sông…
Trưng Triệu , Lam Sơn Áo vải…
Cờ Lau Phù Đổng hiệp tâm đồng !

Bến xe đò thở dài than ngắn
Buồn nhìn quanh tìm hình ảnh thân yêu
Tháng năm dài tình cảm chắt chiêu
Giờ bổng chốc lui vào xa vắng

Xin Tạ ơn…Đất Trời !
Gío Thu về…hôn nhẹ lá vàng rơi !
Tài hèn , sức mọn…cùng góp sức
“Tre tàn măng mọc”…mãi rạng ngời !

Bước lên xe đò nghe lòng cay đắng
Xách hành trang nặng triểu đôi vai
Cố dằn lòng dấu tiếng thở dài
Ngăn giọt nước mắt, mà lòng đau như cắt.
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