
Thơ Nguyễn Định 
 

DU MỤC ĐÂU CÓ MÙA XUÂN 
 
 

Tôi đã quên mất mùa xuân, 
Như chim thiên di xa rừng, 

Gót chân du mục quanh năm, 
Vẫn còn tìm chốn dung thân . 

 
Tôi đã quên mất là tôi, 

Bóng chinh y cuối chân trời, 
Số quân trên tấm thẻ bài, 
Và đời lính trận một thời . 

 
Mấy lần thay nón lên ngôi, 
Mấy lần tiễn bạn xa đời, 

Tôi đã quên tôi là tôi, 
Tôi chừng đã phụ tình người ! 

 
Tôi có còn đâu mùa Xuân, 
Ái ân xưa rụng bên sông, 

Biển dâu người cũng thay lòng, 
Và tôi làm kiếp con tằm ! 

 
Xuân ơi xuân có quê hương 
Còn tôi tìm về thiên đường, 
Nghĩa xưa dù có vấn vương' 
Cũng xin trao lại quê hương . 

 
 
 
 

 

 

 



XIN THẮP MỘT NGỌN NẾN HỒNG 
 

Biết còn bao nhiêu mùa Xuân, 
Ta về với mẹ một lần, 

Thăm em và những người thân, 
Cho tròn đạo kẻ làm con . 

 
Rồi còn bao tháng năm đây, 
Ta thôi một kiếp làm người, 

Về trên đất mẹ mà vui, 
Với bao đồng đội ngậm ngùi ! 

 
Những mồ hoang xưa còn không, 

Mộ bia trên những cánh đồng, 
Có ai thắp ngọn nến hồng, 

Khói nhang cho những linh hồn ? 
 

Làm thân du tử cô đơn, 
Ta mang theo bao oán hờn, 

Cũng đành một kiếp thiêu thân, 
Ta hay đồng đội ai hơn ? 

 
Còn bao nhiêu những lần Xuân, 

Ta về ở lại quê hương, 
Tìm vết tích xưa chiến trường, 

Gom bao mảnh vụn thịt xương ! 
 

Mồ hoang vu đầy khói nhang, 
Hồn thiêng thôi khóc bẽ bàng, 

Hương linh về chốn Thiên đường, 
Hương linh về cõi Niết bàn . 

 
 

 
 
 

        



QUÊ TÔI 
 

Có ai về thăm quê tôi, 
Thị thành thiếu những niềm vui, 
đồng quê quên mất nụ cười, 

Những khuôn mặt chỉ ngậm ngùi ! 
 

Có ai biết mỗi mùa xuân, 
Ruộng hoang bỏ cháy khô cằn, 
Nhân họa người đày bao năm, 
Sắn khoai không đủ nuôi thân, 

 
Quê tôi đã mất niềm vui, 

Dân tôi đánh mất nụ cười, 
Tình quê là bấy nhiêu thôi, 

Tình quê của những kiếp người . 
 

Có ai về thăm quê tôi, 
Mà nghe trong lòng ngậm ngùi, 

Nước mắt mẹ đã khô rồi, 
Nước mắt em cũng thôi rơi ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



MỘT KIẾP NGẬM NGÙI 
 
 

Cũng đã nhiều năm tôi cố quên, 
Màu hoa yêu củ ở quê hương, 

Những độ Xuân về xem Tết đến, 
Hoàng mai nở rộ ở ven biên. 

 
Những thủa chào Xuân với hoả châu, 

Màu hoa rực sáng trong đêm thâu, 
Mà nỗi tâm tư ai có thấu, 

Lòng người lính trận ở tuyến đầu . 
 

Em nhớ ta không, những đồi quê, 
Vết dày in đậm dấu chân di (?) 

Những đêm tiếng súng như yên nghĩ, 
Như cũng chờ xem bóng Xuân về . 

 
Đêm đón giao thừa trên tháp canh, 
Đã nghe gió núi lạnh vô cùng, 

Ai ơi phố thị vui không nhỉ, 
Ta chỉ vương buồn giữa mông lung. . . 

 
Cũng đã nhiều năm ta cố vui, 

Quên đi trang lứa một kiếp người, 
Bạn bè ngày đó ai còn mất, 

Riêng ta chỉ biết nuốt ngậm ngùi . 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
NHỮNG NỖI NIỀM RIÊNG 

 
 
 

33 năm rồi em nhớ không, 
Ta còn giữ mãi tấm lòng son 
Mỗi bước chân đi xa cố quận, 

Mấy gánh niềm riêng dạ héo hon. 
 

Phố thi bây giờ biết còn ai, 
Những trang lứa đó ngày lại ngày, 
Chắc cũng như ta thương rồi hận, 
Nhớ thời binh lửa dấu chưa phai . 

 
Em biết hay không tháng năm qua, 

Mười hai phố thị ở trong ta, 
Vẫn là nỗi nhớ sâu như biển, 

Những miền Kinh Thượng, chốn phồn hoa . 
 

Những buổi dừng quân ở núi hoang, 
Đêm nghe muông thú lạc kêu đàn, 
Nhìn bao đồng đội yên giấc ngủ, 

Thương tấm "Pon cho" bạt gío ngàn . 
 

Vẫn biết bây giờ bạn bè xưa, 
Bốn phương tứ tán, gặp trong mơ , 
Nhưng thân du tử chưa quên được, 
Đêm lên phiên gác đón chân thù 

 
Đành trút tâm tình để tìm vui 
Tâm tư ai giữ mãi trong đời, 

Thương bao đồng đội chưa yên giấc, 
Nhớ bạn bè xưa nói không vơi ! 

 
 
 
 

 
 



 
         

BIẾT TÌM ĐÂU NIỀM VUI 
 
 

Còn biết tìm đâu những niềm vui 
Cuộc đời du mục ngày lại ngày, 
Sáng mai thức dậy quên tất cả, 
Tiền bill mỗi tháng tính trên tay . 

 
Có khi buồn qúa chỉ đành mơ, 
Gởi hồn về với núi sông xưa, 

Nhớ từng người bạn chung đơn vị 
Mà ngẩn ngơ lòng thôi cũng mơ . . . ! 

 
Ai có từng qua núi Ban Don 

Đêm nghe chim cú gọi oan hồn, 
Âm vang đồng vọng như ai oán, 

Mới thương lính trận ở Biên phòng 
 

Những núi đồi xưa vẫn nghe quen 
Vẫn nghe êm ái ở trong lòng, 
Mỗi khi nhắc đến tên ai đó, 

Lòng không dấu được nỗi bâng khuâng . 
 

Biết nói sao vơi kỷ niệm xưa, 
Tang bồng vắn vỏi một giấc mơ, 

Ai la` đồng đôi cho tôi nhắn, 
Mộng lòng chưa thỏa vẫn còn chờ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TẤM THÂN DU MỤC 

 
 

Tôi dấu tâm tư trong lòng, 
Những chiều buồn ngắm thinh không, 

Nghe thương quê hương vô cùng, 
Một vùng đất đỏ xa xăm . 

 
Còn biết bao nhiêu vấn vương, 
Rừng thu bàng bạc khói sương, 

Chiều rơi trên mái cô thôn, 
Bóng cô sơn nữ bên đường . 

 
Tôi vẫn hình dung ra em, 

Bên dòng suối nhỏ ven rừng, 
Rêu phong trên phiến đá mòn, 

Nhúng chân vẩy nước theo nguồn . 
 

Vô tư em biết đâu buồn, 
Ngây thơ trong đôi mắt huyền, 

Cho tôi thấy cả nước non, 
Chìm sâu vào cõi vô thường . 

 
Tôi gởi tâm tư trong lòng, 

Qua bao câu viết nhưng không, 
Cho vơi đi những chuyện buồn, 

Thân tôi du mục mù tăm ! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
ĐỜI VONG QUỐC 

 
 

Cho tôi viết câu tình thư, 
Gói bao nhiêu nỗi tâm tư, 

Của đời vong quốc tạm cư, 
Của những kiếp người mộng du . 

 
Ai về cố quận chiều nay, 
Chắc là bên đó xuân rồi, 
Có ai tìm thấy môi cười, 

Và bao người đón xuân vui ? 
 

Tôi nghe đồng vọng trong đêm, 
Oán hờn của hồn vô danh, 

Vang vang như tiếng cầu kinh, 
Âm buồn hơn tiếng "A - men" 

 
Có ai nghe được mẹ tôi, 

Gọi con trong bóng chiều rơi, 
Có ai nhìn xem em cười, 

Rộn ràng bên nắng xuân tươi . 
 

Cho tôi viết nốt tình thư, 
Gởi về cố lý xa mờ, 

Rằng vong quốc là thiên thu, 
Chỉ làm một kiếp mộng du ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CHO TÔI THẤY LẠI 

 
 

Cho tôi nhìn lại quê hương, 
Nắng lên trên những cánh đồng, 
Mùi thơm hương lúa đơm bông 

Em ngồi giặt áo bên sông . 
 

Cho tôi nhìn lại hàng tre, 
Gió đưa kẻo kịt trưa Hè, 

Bóng chiều đổ xuống bờ đê, 
Nông phu lủ lượt đi về . 

 
Và đời đẹp ví như mơ, 

Thôn trang đâu quản nắng mưa, 
Bao hồn thiếu nử mong chờ, 

Những người chinh chiến năm xưa . 
 

Cho tôi thấy lại trong tôi, 
Những thôn làng của một thời, 
Đêm nghe tiếng chày buông rơi, 

Trên từng cối gạo mà vui . 
 

Cho tôi nhìn lại quê hương, 
Nhọc nhằn suốt bao năm trường, 
Máu xương đắp đầy non sông, 
Một lần trước phút lâm chung . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
MỘT THỜI HOA MỘNG 

 
 

Xin cho tôi gặp lại em, 
Một thời hoa mộng sách đèn, 
Thủa nào ta vừa mới quen, 

Hẹn hò những buổi trăng lên . 
 

Cho tôi tìm lại dấu yêu, 
Tương tư nắng sớm mưa chiều, 

Chờ em mà nghe cô liêu, 
Về theo mỗi bước buồn thiu ! 

 
Phố buồn theo gót chân hoang, 
Lòng mang giấc mộng địa đàng, 

Gần nhau mà như xa xăm, 
Tình ơi xin cho trăm năm . 

 
Nào hay là giấc mộng lòng, 
Đã thành ly biệt thương tâm, 
Ta làm lính trận biên phòng, 
Và em cô phụ chờ mong . 

 
Chiến tranh nào không thương đau, 

Biệt ly nào không gieo sầu, 
Đêm đêm nhìn ánh hoả châu, 

Mà trao ân ái cho nhau . 
 

Bây giờ nào biết em đâu, 
Phố xưa những mùa mưa ngâu, 

Có ai ngơ ngẩn trong chiều, 
Chờ em mà nghe cô liêu ! 

 
Ta về tìm lại thân ta 

Phố buồn mất dấu chân ngà 
Thu buông sắc nắng phôi pha, 
Phượng hồng rủ cánh xót xa . 

 
 



 
 
 

MỪNG ĐÓN EM VỀ 
 

 
 

Tôi đã thấy cả mùa xuân, 
Với bao nhiêu nỗi vui mừng, 

Và nguồn hạnh phúc trăm năm, 
Đã về trong đáy mắt em .  

 
Tôi đã thấy cả một trời, 

Yêu thương của một kiếp người, 
Rộn ràng những nét môi cười, 
Trên khuôn mặt của em tôi . 

 
Cám ơn đời đã cho em, 

Cám ơn người cho tôi quen, 
Dù cho biết có muộn phiền, 
Khi tôi biết được yêu em . 

 
       Tình yêu này là mùa xuân, 
       Sẽ sinh hoa trái trăm năm, 
          Sẽ là bếp lửa vô cùng, 

       Đốt tan gía tuyết đêm đông . 
 

                              
Tôi đã thấy cả mùa xuân 

Về trên cây cỏ tưng bừng, 
Xua đi vết tích ăn năn, 

   Như cùng mừng đón chân dung. 
 
 

 
 
 
 
 
 



EM GỌI GIÙM TA DĨ VẢNG XƯA 
 
 

Có khi nào em về qua 
Thăm khu phố xưa hàng phượng già, 

Nghe tiếng ve sầu kêu mùa hạ 
Bâng khuâng hát lại khúc tình ca . 

 
Có buổi chiều nào chợt bâng khuâng, 
Ngắm nắng hoàng hôn trải vệ đường, 

Thương bóng chinh y ngoài biên ải 
Mà xót xa giùm ai gió sương 

 
Rồi có khi nào đến chốn xưa, 

Tiền đồn heo hút của thu chưa, 
Thăm những lối mòn cây cỏ úa, 

Và ngắm hoàng hôn buổi giao mùa . 
 

Ta đã nhiều năm ôm ước mơ . . . 
Một lần về lại phố phường xưa, 

Gom bao kỷ niệm trên lối cũ 
Đem làm gia bảo đến thiên thu . 

 
Ngày đã ngã chiều sao vẫn mơ, 

Hoàng hôn đã rụng - nước đôi bờ, 
Mộng lòng một thủa còn chưa tắt, 

Em gọi giùm ta dĩ vảng xưa ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
TÌNH MẸ  

 
 

Ta đâu còn mẹ để mà vui, 
Ai biết chiến tranh không ngậm ngùi 

Mẹ ở thành đô xa vạn dặm, 
Con ngoài biên ải nhớ khôn nguôi . 

 
Từ buổi biệt ly bỏ cố hương, 

Mang theo vạn lý những vui buồn, 
Mỗi bước quân hành đầy kỷ niệm, 
Và chân dung mẹ ngập trên đường 

 
Rồi một chiều nao ở biên cương, 

Tin mẹ bỏ con về thiên đường 
Vạt nắng chiều nay như hoen ố 

Một trời tang chế phủ biên cương   ! 
 

Tôi đâu còn mẹ để mà vui 
Chiên tranh đã giết tình con người 
Và phút lâm chung con cùng mẹ 

Không gặp được nhau phút cuối đời . 
 

Con biết bây giờ chốn thiên cung, 
Mẹ vẫn theo con mỗi dặm đường, 

Những phút gian nguy đời lính trận . . . 
Mẹ ơi tình mẹ nói không cùng . 

 
 
 
          
 
 
 
 

 


