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MẢNH TÀN Y  
 

 
 
Ta nghe chiều qua mùi hương lạ, 
Quanh quất đâu đây ở hiên nhà, 
Như một thủa nào trên quê hương xưa, 
Đợi bóng xuân về ngồi hát tình ca . 
 
Quê hương trong ta vẫn là nỗi nhớ, 
Bạn bè bây giờ còn lại trong mơ, 
Những ngọn đồi hoang đất đỏ cây khô, 
Những ngôi mộ buồn và những chiếc khăn sô ! 
 
Đồng đội ta ơi biết ai còn giữ, 
Chiến tích ngày xưa, đón bước chân thù, 
Bắn hoả châu thay tiếng pháo giao thừa, 
Cùng chờ xuân trên vọng gác năm xưa . 
 
Ta từ độ xếp tàn y buông súng, 
Vẫn chưa nguôi nỗi nhớ những mùa xuân, 
Đời chiến binh và một thủa kiêu hùng, 
Thương bạn bè thương để trong tim ! 
 
Ta nghe đâu đây giọng hát ai ngày củ . . . 
Vang vọng trong hồn như những lời ru, 
Để trong mơ gặp lại bạn bè xưa, 
Thương mảnh tàn y - mà hận thiên thu! 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

CHIỀU DỪNG QUÂN 
 

 
 
 

Tôi thường đã quên mất tôi, 
Quên đi hết một kiếp người, 
Bên đời lặng lẽ buông xuôi, 
Bẽ bàng giữ lấy môi cười ! 

 
Còn gì đâu để lòng vui, 

Tha phương - tìm lại tình người, 
Tiếc vì đời là chua cay, 

Tiếc vì tình chỉ thương vay ! 
 

Đành thôi tìm lại thân tôi, 
Với bao bè bạn một thời, 

Kỷ niệm nào còn trong đời, 
Là chiều dừng quân bên đồi . 

 
Mùa Xuân rừng nở hương thơm, 
Như tình em gởi chiến trường, 
Để hồn người linh biên cương, 

Mang theo biết mấy dặm đường . 
 

Xa rồi một thời chiến chinh, 
Hết rồi chuyện của chúng mình, 
Thương bao đồng đội hy sinh, 

Càng nghe chua xót phận mình ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HỒN ANH THƯ  
 
 

Tôi vào thư viện chiều nay, 
Tìm đọc bao nhiêu thơ người, 

Tưởng lòng vơi bớt ngậm ngùi, 
Đâu ngờ thương cảm khôn nguôi ! 

 
Tháng Tư thành phố mang tang, 
Đắc-Lắc chìm trong hoang tàn, 

Tin buồn mang ra quan san, 
Những con Chim Ó xa đàn ! 

 
Biết có ai nhìn tuyến đầu, 

Biên cương mây phủ mưa sầu, 
Hỏi hồn lính trận về đâu, 

Tiếc thương đành để tang nhau ! 
 

Tháng Tư rồi những tháng tư, 
Bao vong hồn lạc thiên thu, 
Mộ bia trên đồi hoang vu, 

Còn nghe thoang thoảng ai ru. 
 

Tôi vào thư viện tìm xem, 
Hồn anh thư của tiên hiền, 

Bổng nghe đồng vọng vang vang, 
Hồn ai gọi chốn quan san ! 

 
 
 
Đắc-Lắc = Tỉnh Darlắc, Thị xã Banmêthuột- 
Chim Ó  = Huy hiệu Sư Đoàn 23 Bộ Binh-  
 
 
 
 
 



 

VIẾT THƯ TÌNH CHO EM 
 

 
Làm sao cho hết nhớ, 
Khi chiều rơi cô đơn, 
Sợi nắng vàng lơi lả, 

Vắt trên ngọn cây buồn. 
 

Từ em làm Tô Thị, 
Ta mòn gót chiến trường, 
Bao nhiêu nhớ và thương, 

Trải suốt những dặm đường. 
 

Ngày về, niềm hy vọng, 
Chôn kín tận tâm hồn, 
Đêm đêm em cô đơn, 

Chờ khắc khoải mỏi mòn! 
 

Ai ngờ đâu nguyện ước, 
Tan thành khói mây bay, 

Em vẫn là Tô Thị, 
Đếm thời gian từng ngày. 

 
Bây giờ anh mất nước, 
Làm kẻ lạc quê hương, 

Cách nhau ngàn vạn dặm, 
Đếm sao hết đau thương! 

 
Nhớ rừng hương quan tái, 

            Thèm mùi khói chiến trường, 
Thương em lòng ngây dại, 

Biết mấy là tơ vương! 
 

Làm sao cho hết nhớ, 
Chiều dừng quân biên cương, 

Lấy ba-lô làm gối, 
Viết thư cho người thương. 

 



 

NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT CHUA CAY 
 
 

Rồi tháng tư người để tang, 
Khóc thương cho hết bẽ bàng, 

Khóc thương một kiếp Dã Tràng, 
Ngậm hờn theo với thời gian 

 
Rồi anh rồi bạn rồi tôi, 

Cùng nhau nuốt hết ngậm ngùi, 
Quên thân chìm theo dòng trôi, 

Đau thương mong được chôn vùi! 
 

Và đời làm kiếp lãng du, 
Buông tay đợi đến thiên thu, 

Có ai gọi cửa ta chờ, 
Về cùng đồng đội năm xưa. 

 
Bây giờ những ai quen ta, 

Cùng là những kẻ mất nhà, 
Làm thân trú khách cho qua, 

Mong gì chết có tha ma! 
 

Rồi thì người ta để tang, 
Biết bao nhiêu để cho cam, 

Hận tình dễ có phai tàn, 
Vong quốc đâu dễ gì tan! 

 
Này anh, này bạn cùng tôi, 

Nhớ ghi những tháng năm này, 
Để dòng nước mắt chua cay, 

Chảy đầy vào trái tim đời! 
 
 
 
 
 
 



 
 
TẤM THÂN DU TỬ LƯU ĐÀY 
 
 
 

Rôi khi tôi thấm cơn say, 
Bổng nhiên hồn như rã rời, 
Dư âm nào của tiếng cười, 
Chỉ còn dồng vọng xa xôi. 
 
Rồi đêm chìm trong lòng người, 
Mênh mong bóng tối phủ đầy, 
Lặng yên như một thi hài, 
Và nắp quan phủ xuống đời! 
 
Tôi đã quên hẳn thân tôi, 
Huyệt sâu yên nghĩ một đời, 
Là thôi tôi về với người, 
Mang mang một cõi bên trời! 
 
Rồi khi rượu thấm lòng người 
Hồn nhiên đâu đó ai cười, 
Hoang mê đã đánh thức rồi, 
Buồn nào sao còn chưa vơi! 
 
Bây giờ khi tỉnh cơn say, 
Rượu đời đã hết men cay, 
Lòng tôi bổng như ngất ngây, 
Thương thân du tử lưu đày ! 
 
 
 
 
 
  
  

 



 

TÔI NGỒI ĐẾM ĐAU THƯƠNG 
 
 

 
Tôi nghe đau thương đến, 
Từng ngày qua tâm hồn, 

Bao cảm xúc vẫn còn, 
Như chưa hề hao mòn. 

 
Từng gót chân biên ải, 

Những địa đầu lừng danh, 
Bao đồng đội thân quen, 

Một thời đã đặt tên. 
 

Mỗi khi rừng thay lá, 
Mấy mùa Lan đơm hoa, 
Cỏ xanh non mượt mà, 
Theo dấu chân đi qua. 

 
Mỗi nơi một nỗi nhớ, 

Từng ngày từng niềm vui, 
Trang lứa của chúng tôi, 

Cùng góp cả sức trai 
 

Cuốn phim xưa dang dở, 
Huynh đệ mấy ai còn, 

Tiếc một thời vàng son, 
Có ai không thương tâm ! 

 
Nhìn quê hương ngày cũ, 
Tôi lại đếm đau thương, 
Mỗi ngày trong tâm hồn, 

        Chất cao như núi non ! 
 
 
 
 



 

CHUYỆN CHÚNG MÌNH 
 
 

 
Tôi ao ước được về thăm, 
Đường xưa lối cũ một lần, 

Đồi hoang in dấu quân hành, 
Những vùng cỏ úa, đồng tranh. 

 
Dù rằng biết sẽ thương tâm, 

Những hồn chiến sĩ Vô Danh, 
Cô đơn yên nghĩ ven rừng, 

Anh linh không chốn dung thân. 
 

Qua rồi một thời dọc ngang, 
Hết rồi những mùa hoa vàng, 

Nhìn hoa mà lòng bâng khuâng, 
Nhớ ai phố thị se buồn. 

 
Em ơi khi hết chiến chinh, 

Ta về viết chuyện chúng mình, 
Đẹp như huyền thoại trong tranh, 

Hòa theo khúc hát thanh bình. 
 

Thương thay khi chiến tranh tàn, 
Tình xưa chôn kín quan san, 
Hồn Anh linh theo hùng tâm, 

Đã không còn chốn nương thân ! 
 

Tôi ao ước có một lần, 
Về thăm phố núi biên phòng, 
Đêm nghe lời gió kêu than, 

Khóc tình non nước chưa tan! 
 
 
 
 

 



 

XIN CHO TÔI ĐẾN VỚI EM 
 
 

Xin cho tôi về thăm em, 
Lối  xưa những buổi chiều êm, 
Cỏ non ướt dưới chân mềm, 

Hoàng hôn phủ bóng đường đêm. 
 

Một lần rồi tôi sẽ quên, 
Để không tiếc nuối gì thêm, 
Xuôi tay từ giã muộn phiền, 

Còn mang theo một bóng hình. 
 

Chuyện mình thật đã xa xôi, 
Tình xưa theo bóng chim trời, 

Mang đi âu yếm một thời, 
Trách chi chim nhạn xa bầy. 

 
Đành thôi chỉ biết cho nhau, 
Lòng yêu theo bao kinh cầu, 

Cho nhau dịu những cơn đau, 
Cho lòng mãi mãi còn nhau. 

 
Đường riêng ta mang tình sầu, 
Đời buồn thêm khi đêm thâu, 
Thời gian qua như bóng câu, 
Em ơi xin đến ngàn sau . . . ! 

 
Xin cho tôi đến với em, 

Như khi ta vừa mới quen, 
Cho bao nhiêu nỗi muộn phiền, 
Chìm sâu vào bóng đêm đen.  

 
 
 

 
 
 



 

 
 
NGUYỆN CẦU 

 

 

 
 

Tôi thắp từng ngọn nến, 
Cầu xin cho người thân, 
Thiên thu xin nghỉ yên, 

Thiên thu dưới mộ phần . 
 

Bao linh hồn cô quạnh, 
Hương linh có xuất trần 
Vẫn tìm chốn dung thân, 
Dưới bia mộ ngàn năm ! 

 
Xin hồn thiêng sông núi, 
Nơi ẩn náu muôn đời, 
Đem anh về nghĩ ngơi, 

Cho qua kiếp ngậm ngùi. 
 

Tôi thắp từng ngọn nến, 
Đếm mãi từng mùa xuân, 
Cho bao người trận vong, 
Tìm thấy chốn dung thân . 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


