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 VÀI LỜI TỰ GIỚI THIỆU 

 

Tháng 9 này, hội Cựu chiến binh Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức Đại hội lần 

thứ hai nhiệm kỳ 2012 - 2016. Đại hội lần này 

được đón nhận một thành viên mới - hội Cựu 

chiến binh Công ty Xăng dầu Khu vực I vừa 

tiến hành đại hội lần thứ nhất và ra mắt tháng 

8 năm 2012. 

Là một cựu chiến binh, công tác tại 

một đơn vị của Tập đoàn, nay đã về  nghỉ hưu 

nhưng tôi cùng với những cựu chiến binh khác 

vẫn thường xuyên quan tâm dõi theo các hoạt 

động của Tập đoàn nói chung và các hoạt động 

của hội/chi hội CCB tại Tập đoàn nói riêng. 

Nay về nghỉ hưu, có thời giờ rảnh rỗi, 

mở quyển nhật ký đời lính viết trong những 

ngày tháng tham gia chiến đấu tại chiến trường 

Tây Nguyên cách đây đã gần 40 năm. Từng 

dòng nhật ký vẫn còn đọng nguyên chất lính 

thể hiện nỗi khát vọng, những ước mong của 

một thanh niên cũng là của một thế hệ những 

người trong đoàn hùng binh xẻ dọc Trường 

Sơn đi cứu nước, sẵn sàng xả thân vì độc lập 

tự do, thống nhất toàn vẹn Đất nước Việt Nam. 

Tập hợp những bài thơ trong quyển nhật ký 

thành tập thơ “Ở một góc chiến trường”, nhân 

dịp này, tôi muốn gửi đến những người chiến 

binh cùng chiến đấu tại chiến trường Tây 

Nguyên, những người bạn, người thân trong 

gia đình và những cựu chiến binh, những độc 

giả thường xuyên ghé thăm website Công đoàn 

Xăng dầu Việt Nam tập thơ này. 

 Đây là những bài thơ được rút ra từ 

tập “Nhật ký đời lính” của chính bản thân tôi. 

Nó được giữ  gần như nguyên vẹn trong tập 

Nhật ký. Tôi có biên tập lại theo từng phần 

cho phù hợp với hoàn cảnh thực tế của tập 

nhật ký. Đây là những bài thơ viết trong thời 

gian kể từ ngày nhận lệnh đi chiến trường 

(01/1972) đến khi nhận giấy chuyển ngành 

(7/1977). 

 Là một công nhân đi xây dựng nhà 

máy Thủy điện Thác Bà (Yên Bái) từ tháng 12 

năm 1969; năm 1972, khi giặc Mỹ tiến hành 

chiến tranh phá hoại miền Bắc, trong đó có 

đánh phá trực tiếp vào nhà máy thủy điện Thác 

Bà. Và ngày 14 tháng 9 năm 1972, những 

người công nhân chúng tôi được lệnh lên 

đường nhập ngũ, tôi nhớ rằng lúc đó có tới 1 

tiểu đoàn là lính Thủy điện Thác Bà. Sau 3 

tháng huấn luyện tại Phú Bình, Bắc Thái; được 

chứng kiến những sự kiện lịch sử diễn ra mau 

lẹ, đặc biệt là chiến dịch B52 Mỹ đánh phá Hà 

Nội, Hải Phòng mà chúng ta hay gọi đó là một 

chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. 

 Vừa dứt đợt bom B52 đó, các nhà 

thương lượng về chấm dứt chiến tranh Việt 

Nam lại tiếp tục nhóm họp tại Paris, thì cũng 

là lúc chúng tôi nhận lệnh đi làm nhiệm vụ 

mới: Hành quân tới chiến trường miền Nam. 

Rất chóng vánh, có lẽ chỉ có không đầy 1 ngày 

làm công tác chuẩn bị và ngày 17/01/1972 

chúng tôi lên tàu, theo hướng phía nam thẳng 

tiến. Dọc đường từ Bắc Thái về Hà Nội chúng 

tôi được chứng kiến cảnh đổ nát, mất mát do 

những trận bom B52 gây ra. Ai cũng thật sửng 

sốt và bàng hoàng, căm thù quân xâm lược, 

quyết ra chiến trường thực hiện nhiệm vụ của 

người lính chiến: Giải phóng miền Nam, thống 

nhất đất nước. 

 Đơn vị tôi được bổ sung cho lực lượng  

quân Giải phóng miền Nam tại chiến trường 

Tây Nguyên. Sau gần 3 tháng hành quân, có 

những lúc đi tàu hoả, có lúc đi ô tô, có lúc đi 

tàu thuỷ và chủ yếu là hành quân bộ theo 

đường dây 559 vượt Trường Sơn trên đất Việt 

Nam, Lào, Campuchia và đến đầu tháng 

4/1972 thì vào đến chiến trường. 

 Tôi được bổ sung vào một đơn vị hoả 

lực (pháo DKZ 75) -  đại đội 15 trung đoàn 24. 

Sau này khi thành lập quân đoàn 3 (Binh đoàn 

Tây Nguyên), trung đoàn tôi thuộc sư đoàn 10.  

 Vào đến chiến trường, cũng là lúc 

Hiệp định Paris vừa được ký kết. Những tưởng 

chiến tranh đã qua rồi, nhưng thực tế trên 

chiến trường vẫn còn có những điểm nóng, 

chiến sự diễn ra hết sức ác liệt mà Kon Tum 

nơi đơn vị tôi đóng quân làm nhiệm vụ là một 

trong những điểm đó. Trên cục diện chiến 

trường vẫn diễn ra thế da báo, các vùng đất 

giải phóng và đất còn bị địch chiếm đóng xen 

kẽ lẫn nhau. Tại vùng giáp gianh, có những 

điểm 2 bên gặp nhau đối thoại hoà hợp, trong 

khi những điểm khác giao tranh giữ dội giành 

giật nhau từng điểm cao, từng xóm ấp… 

 Nhiệm vụ của đơn vị chúng tôi là sẵn 

sàng chiến đấu và tăng cường công tác hậu cứ: 

một bộ phận  làm nhiệm vụ giữ chốt, sẵn sàng 

chiến đấu đánh địch lấn chiểm, 1 bộ phận ở lại 

phía sau tăng gia trồng sắn, trồng rau tự túc 

một phần lương thực. Các chiến sỹ lần lượt 

thay nhau, lúc trực tại chốt, lúc về phía sau. 

Chúng tôi những chiến sỹ mới, sau khi được 

tiếp nhận về các đơn vị đều được giới thiệu, 

học tập về truyền thống đơn vị. Chiến sỹ cũ  

và chiến sỹ mới được làm quen với nhau và 

cùng nhau bước vào luyện tập. Sau thời gian 

huấn luyện và học tập, những người lính mới 

bắt đầu đi tham gia trực tại các chốt của đơn vị 

và tăng gia tại hậu cứ. 

 Mùa mưa năm 1973 là một thời kỳ đặc 

biệt khó khăn, gian khổ đối với người lính Tây 

nguyên: thiếu gạo, thiếu thuốc, thiếu vũ khí, 

đạn dược…có thể nói là thiếu tất cả những gì 

của người lính. Lợi dụng hoàn cảnh đó, địch 

đã mở những cuộc tấn công với quy mô lớn, 

với các loại vũ khí hạng nặng vào các vùng đất 

của ta - cả vùng giáp gianh lẫn hậu cứ. Với 

tinh thần bám đất, bám dân chúng ta quyết tâm 



chiến đấu giành giật từng điểm cao, từng mảnh 

đất. Có thể nói đó là những cuộc giao tranh 

giữ dội nhất trên chiến trường lúc đó. Lực 

lượng của chúng ta bị tổn thất quá nhiều. Sau 

một mùa mưa, số bạn bè cùng lứa vào cùng 

trung đoàn như vợi đi quá nửa, lâu lâu mới gặp 

một người,  phần còn lại được bổ sung đều là 

người của những đợt lính mới. Có lẽ do tôi ở 

đơn vị hoả lực, lại đi viện một thời gian dài 

nên cũng là một trong những người chưa dính 

hòn tên mũi đạn như những người đồng đội 

của tôi liên tục bám trận ngoài tiền duyên. Sau 

những ngày ở viện trở về đơn vị, tôi liên tục 

được cùng đồng đội đi tham gia tác chiến. 

 Năm 1974, sau chuyến thăm chiến 

trường của đồng chí Đinh Đức Thiện và đồng 

chí Tố Hữu; đơn vị chúng tôi  được học tập 

nghị quyết 24 của Đảng về tình hình mới; 

chiến trường Tây nguyên được bổ sung kịp 

thời về mọi mặt; cục diện chiến trường khác 

hẳn, thêm những điều thuận lợi cho ta và khó 

khăn cho địch; Trên các bảng tin thời sự của 

Đài tiếng nói Việt Nam đã có thêm nhiều tin 

chiến thăng của quân Giải phóng; khí thế lính 

tráng khác hẳn - tự tin và quyết thắng hơn. 

Đây có lẽ là một bước chuyển biến quan trọng 

để Đảng đánh giá cục diện chiến trường và 

chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân năm 1975. 

 Cuối năm 1974, đầu 1975 đơn vị 

chúng tôi bất ngờ được lệnh di chuyển lớn. 

Một đơn vị từ Lào về mang phiên hiệu của đơn 

vị chúng tôi thay việc giữ vùng đất Kon Tum 

này, còn chúng tôi di chuyển đển một địa điểm 

thuộc Campuchia, rồi bắt đầu tập chiến thuật 

“đánh thành phố”. Là những người lính chúng 

tôi chỉ biết thực hiện nhiệm vụ tập luyện và 

chiến đấu chứ đâu có biết được đó là việc 

chuẩn bị cho chiến dịch mùa xuân 1975 mà 

đơn vị chúng tôi là đoàn quân trực tiếp tiến 

vào giải phóng Buôn Mê Thuột đúng vào ngày 

10/3 và trong khung cảnh chiến thắng tưng 

bừng đó, ngày 26/3/1975 quân đoàn 3 được 

thành lập, trung đoàn 24 chúng tôi là một đơn 

vị thuộc sư đoàn 10.  

 Và bước chân thần tốc cuả người lính 

cũng bắt đầu từ đây, chúng tôi tham gia giải 

phóng và chống địch tái chiếm Buôn Mê 

Thuột - đánh chặn lữ dù 3 nguỵ tại đèo 

Phượng Hoàng rồi tiến về giải phóng Nha 

Trang. Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, đơn vị 

chúng tôi tiến vào đánh chiếm Bộ Tổng Tham 

mưu Ngụy, chiếm Sân bay Tân Sơn Nhất góp 

phần cùng toàn quân, toàn dân giải phóng Sài 

Gòn ngày 30 tháng 4 năm 1975. 

 Với 5 năm là lính (kể từ ngày nhập 

ngũ 14/9/1972 đến tháng 9/1977 ngày ra 

quân), với 1 quyển nhật ký đã ghi chép tương 

đối đầy đủ những những diễn biến về mọt góc 

chiến trường, những chặng đường, những 

bước đi, những suy nghĩ, những cảm xúc của 

bản thân mình là một người lính lúc đó - giàu 

ước mơ, giàu nghị lực, phấn đấu hết mình cho 

lý tưởng. Đó cũng là hình ảnh bình thường 

nhất của một người lính trong những năm 

chiến đấu các liệt của thế kỷ 20. 

 Những bài thơ rút ra từ tập nhật ký 

này hoàn toàn mang tính lịch sử và tôn trọng 

sự thật - là một phần của nội dung tập nhật ký, 

nó phản ảnh tâm tư, nguyện vọng, mơ ước của 

một người lính nơi chiến trường. Mặc dù nó 

không thể phản ánh một cách đầy đủ như phần 

nhật ký về một hình ảnh của một người lính 

nhưng nếu đọc qua tập thơ này, mọi người 

cũng hình dung ra một phần của sự gian nan, 

khốc liệt, những vất vả, hy sinh của người lính 

trên chiến trường; đặc biệt là tinh thần chiến 

đấu quả cảm, đức hy sinh vì đất nước vì nhân 

dân, tinh thần đồng đôị đoàn kết thương yêu 

nhau thì cũng vẫn luôn luôn là một tấm gương 

soi cho mỗi người chúng ta hiện nay. 

 Có thể có những bài thơ đọc ta cảm 

thấy chưa thật là thơ nhưng đó chính là dòng 

suy nghĩ của một người lính. Tôn trọng lịch 

sử, tôn trọng những suy nghĩ của mình nên tôi 

cũng không có ý định chỉnh sửa mà để nguyên 

vậy giới thiệu cùng bạn đọc.  

 Với sự khái quát về 5 năm tuổi lính 

của mình qua những  vần thơ: 

 Đã có 5 năm tuổi lính tròn, 

 Đã từng leo dốc vượt Trường Sơn; 

Đã xông khói lửa ngày chinh chiến’ 

 Đã cũng hiên ngang giữa Sài Gòn! 

 Nhân dịp đại hội Cựu chiến binh Tập 

đoàn Xăng dầu Việt Nam lần thứ hai, xin kính 

tặng và kính mời những người bạn - lính chiến 

đấu cùng tôi ở chiến trường Tây Nguyên, 

những người thân trong gia đình, những người 

cựu chiến binh và bạn đọc cùng đọc và suy 

ngẫm những vần thơ về người lính viết về 

chính mình và đồng đội. 

Xin trân trọng được giới thiệu và cám 

ơn mọi người đón đọc. 

Rất mong bạn đọc có ý kiến tham gia 

góp ý cùng tác giả  

(qua số điện thoại:0912 003 034 hoặc 

email: hoangcd1510@gmail.com  ). 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2012. 

 

Nguyễn Huy Hoàng. 

CCB trung đoàn 24 anh hùng, Binh đoàn Tây 

Nguyên.

mailto:hoangcd1510@gmail.com


PHẦN I: ĐI CHIẾN TRƯỜNG  

 

Tạm biệt Thủ đô. 
(hành quân đi chién trường, qua Hanoi) 

 

Trên đoàn tầu hối hả về xuôi, 

Hôm nay chúng tôi qua Hà Nội 

Chào Thủ đô - trái tim Tổ quốc. 

Chào những người mến khách yêu ơi! 

 

Đoàn tầu đang chạy giữa Thủ đô, 

Vượt qua những vôi vữa gạch hồ. 

Còn ghi bao mối thù tội ác. 

Nixon tên cường bạo hung nô. 

 

Thủ đô yêu quý của ta ơi! 

Cất tiếng ca vang mãi muôn đời 

Hà Nội - bản hùng ca đánh Mỹ 

Trong lòng ta đi khắp mọi nơi. 

 

Miền Nam tiền tuyến kia đang gọi 

Thủ đô vang tiếng đã đáp lời. 

Cùng với Huế Sài Gòn quật khởi, 

Đánh quân thù tan tác rụng rơi. 

 

Chào tạm biệt nhé Thủ đô ơi. 

Chào thành phố, chào những con người: 

Lập nên bao chiến công hiển hách. 

Chờ ngày thống nhất lại một nơi. 
                              Hanoi 19/01/1973. 

 

 

 

XUÂN TRƯỜNG SƠN. 
                          ( Xuân 1973) 

 

Ngày mai con đi tới Trường sơn. 

Gần Nam càng xa đất Bắc hơn. 

Ngồi võng viết thư về thăm mẹ. 

Như thấy quê hương nhích lại gần. 

 

Tết này con ở trên “đường dây”. 

Đơn sơ nhưng lại nhớ tháng ngày. 

Vui tết đón xuân trên quê mẹ  

Lòng trẻ phơi phới cánh chim bay! 

 

Con chúc thày mẹ khoẻ vui xuân. 

Dù vắng chúng con đã mấy lần. 

Tết này ngày tháng vào lịch sử. 

Mong ngày sum họp sẽ tới gần. 

 

Quý sửu đây lại một mùa xuân. 

So với xuân xưa đẹp thêm phần ! 

Rồi đây thống nhất ngày sum họp. 

Chắc xuân còn đẹp mãi ngàn năm! 

                     
Quảng bình 26/01/73. 

 

 

TRÊN ĐƯỜNG RA TRẬN 

 

Vừa đặt chân tới đất Lào 

Mừng vui chiến thắng đón chào xuân sang. 

Mùa xuân ánh nắng dịu dàng 

Bầy chim tíu tít hót vang núi rừng. 

Đoàn quân tiến bước trùng trùng. 

Trên đường ra trận vui mừng đón xuân. 

 

Xuân về khác hẳn mọi năm. 

Mùa xuân chiến thắng lừng vang địa cầu. 

Tưng bừng khắp cả năm châu. 

Chúc mừng thắng lợi công đầu Việt Nam. 

 

Chúng tôi vui sướng rộn ràng. 

Bước chân nhộn nhịp lòng càng hân hoan. 

Quyết đi giải phóng miền Nam. 

Bắc Nam không thể chia ngăn đôi miền. 

Việt Nam một dải đất liền. 

Hoà bình, độc lập mãi niềm  vui chung. 

Chúng ta quân đội anh hùng. 

Mùa xuân ra trận - con đường quang vinh . 
                   Khăm muộn – T6 –01/03/73. 

 

 

 

       THĂM NHÀ  

 

Trên đường ra trận hôm nay, 

Về thăm thày mẹ một ngày nhớ ghi. 

Một năm ngày tháng trôi đi  

Đây là một dịp chẳng khi nào bằng! 

 

Đoàn tầu giảm tốc vào sân ga 

Thường Tín - trạm nghỉ cũng gần nhà. 

Tranh thủ tạt về thăm thày mẹ 

Trên đường con còn tiếp bước xa. 

 

Vừa bước chân lên ngồi con đò 

Lúc dòng sông lặng im sóng xô. 

Hoàng hôn kéo mặt trời xuống núi. 

Ôi đất quê nhà đâu phải mơ! 

 

Bước chân vội vã khỏi bờ sông,  

Qua bãi lúa mì đã trĩu bông. 

Kia luỹ tre xanh ven làng xóm 

Bao người ngày tháng vẫn chờ mong. 

 

Con vừa bước chân về tới nhà. 

Thoáng nhìn cảnh vật tưởng khác xa: 

Ngôi nhà vắng vẻ như thêm rộng. 

Cây nhãn đầu sân tán xùm xoà. 

 

Trong vườn vẫn mấy luống rau xanh. 

Vẫn cảnh vật xưa ấy hiền hoà. 

Vẫn hàng rào cũ sao vuông vắn. 

Đỏ thắm khoe màu mấy bông hoa. 

 

Con sung sướng reo lên gọi Mẹ! 



Ôm chầm con như đứa trẻ thơ. 

Lòng vui trong bụng mở cờ, 

Mẹ con sung sướng không ngờ hôm nay. 

Con ơi về được mấy ngày?  

Sướng vui xúc động tràn đầy tình thương. 

Thày con đi vắng làm đồng? 

Không, để mẹ gọi thày con trên này. 

Vội vàng con chạy theo ngay. 

Các cô, chú, bác đủ đầy chị anh, 

Đàn cháu tíu tít xúm quanh, 

Vui reo sung sướng bỗng thành hội vui. 

Rằng chuyện ngược với chuyện xuôi. 

Con không thể đủ kể ngồi hôm nay. 

 

 

Một đêm suốt bấy nhiêu ngày. 

Hôm nay đông đủ tràn đầy tình thương. 

Một năm xa cách quê hương. 

Giờ mới có được một hôm thăm nhà. 

Đường con còn tiếp bước xa. 

Còn ghi nhớ mãi thăm nhà bữa nay. 
                          Xavanakhet 07/02/73 

 

 

 

 

 

 

Ước ao trên đường  Trường  sơn. 

 

Sáng ra bát cơm nóng hành quân. 

Mặt trời đứng bóng nghỉ dừng chân,  

Lót bụng lưng cóng cơm trưa phụ. 

Tối về lại bữa nóng cơn khan. 

 

Mỗi ngày được 7 lạng gạo bông, 

Cả chính và phụ ba bữa cơm, 

Hai nóng một nguội ngày leo núi. 

Tối về lại rừng núi đêm sương. 

 

7 lạng một ngày cứ như không! 

Leo dốc bụng dính lép, lưng còng. 

Suốt ngày chỉ mong nhanh cơm đến. 

Lót bụng lưng cơm cho ấm lòng. 

 

Ước gì đến bữa ăn no, 

Thì dù mưa nắng dù cho đường dài. 

Bụng no sung sức dẻo dai 

Dù chân có mỏi, dù vai có chồn. 

Bụng no lòng dạ chẳng sờn. 

Vững chân ta bước Trường sơn phải lùi! 
                 Xavanakhet T32 –12/02/73. 

 

 

 

 

 

            

 

 

THĂM MẸ. 
( Con kính tặng mẹ của con,  

nhân ngày con về thăm mẹ) 

 Xa quê đã một năm trời. 

Ngày về gặp mẹ bồi hồi sướng vui. 

Ôm con mẹ ngắm lặng hồi 

Phút giờ gặp lại bùi ngùi, nhớ thương. 

 

Một năm trời trải gió sương. 

Màu xanh tóc mẹ đã nhường bạc thêm. 

Lặng thầm ngày tháng mong tin, 

Trên nét mặt mẹ đã in thêm phần. 

 

Đường xa tạm nghỉ dừng chân 

Mong được gặp mẹ, tạt thăm một ngày! 

Tuổi già như thấy trẻ lây. 

Lòng buồn mẹ bỗng đổi thay vui nhiều. 

Càng nhìn, càng mến, càng yêu 

Thương con mẹ hỏi đủ điều chuyện qua 

Những ngày tới, chặng đường xa 

Ngày xa cha mẹ, xa nhà dài thêm. 

Lo từ  sợi chỉ cây kim, 

Những ngày đau ốm từng viên thuốc dùng. 

Thương con mẹ nhớ vô cùng. 

Thương con, mẹ ngóng mẹ trông con hoài. 

Đường đi còn tiếp bước dài. 

Đây ngày gặp lại con trai mẹ mừng. 

Một ngày thắm đượm tình thương. 

Gửi con trai mẹ trên đường chiến binh. 

 

Một ngày con nhớ đinh ninh, 

Từ lời nói tới bóng hình mẹ vui. 

Đường đi dù có xa xôi. 

Khắc sâu tâm huyết  trọn đời con ghi. 

Lại phải xa mẹ con đi. 

Mong mẹ khoẻ mãi chẳng khi nào buồn. 

Thương con ngày tháng sớm hôm. 

Mẹ vui - thống nhất đón con trở về. 
                   Xavanakhet T36 16/02/73 

 

DÒNG SUY NGHĨ.... 

 

Thế là đã gần bốn năm trời, 

Bộ óc suy nghĩ để lặng trôi, 

Mớ kiến thức nhỏ dần rơi vãi. 

Mơ theo thời đại lạc hậu rồi! 

 

4 năm - ngày tháng vẫn cứ  trôi. 

Kể từ ngày ấy “vỡ mộng đời”.(1) 

Còn vẫn mơ hoài trong đêm tối 

Tìm đích cuộc đời ở bao nơi.... 

 

Và những ngày trên đất Thác Bà 

Đón dòng ánh điện đã phát ra 

Cuộc đời tương lai từng trông đón 

Trong lòng phơi phới như  nở hoa. 

 

Ôi! Dòng điện bắt nguồn từ nước chảy 

Đã trở về làm sáng lại hôm nay. 

Trời bỗng chói loà chen bóng tối. 



Ta càng chững chạc bước đổi thay! 

 

Ta muốn hiểu thế nào là Điện? 

Con người đã chinh phục thiên nhiên 

Những bộ óc, những bàn tay kỳ diệu 

Đưa cả loài người đến thần tiên! 

 

Đêm thu giữa những dòng ánh sáng. 

Ta đứng đây còn mải mơ màng. 

Kia đất miền Nam còn tăm tối. 

Hàng ngày bom dạn còn rền vang. 

 

Theo Đảng gọi lên đường đi đánh Mỹ. 

Bước chân đi cùng đoàn quân hùng vĩ 

Quyết tiến lên giải phóng miền Nam. 

Cuộc kháng chiến trường kỳ, kháng chiến gian 

nan. 

 

Hôm nay đang trên đường ra trận  

Xẻ dọc Trường  sơn giữa mùa xuân. 

Trời nắng đẹp tương lai đang chờ đón. 

Vào trận này quyết giải phóng miền Nam! 

 

Được tự hào khi là người  lính trẻ 

Với miền Nam ta sẽ góp chiến công. 

Ngày mai thống nhất non sông. 

Bắc Nam sum họp vui trong một nhà. 

Nối dòng điện sáng hiền hoà. 

Khắp nơi đây đó gần xa tưng bừng. 

Cuộc đời bỗng hoá  thiên đường. 

Ấy ngày thống nhất non sông điện về! 
                       Xanavan T56 02/03/73 

 

 

 

         NIỀM SAY NHẤT 
            ( trên đường hành quân, 

             nghe đài tiếng nói VN) 

 

Ngoài kia miền Bắc đang mùa xuân. 

Cuộc sống đổi thay đã xoay vần. 

Hoà bình ngày vui đang trở lại 

Một ngày về mà ngỡ hàng năm! 

 

Ngoài kia miền Bắc đang mùa xuân, 

Cây khô nay cũng nảy thêm mầm. 

Cuộc sống tưng bừng như ngày hội. 

Mùa xuân đẹp nhất bốn ngàn năm.! 

 

Hôm nay đang trên đường ra trận. 

Trường sơn Tây rừng núi khô khan. 

Dòng suối nhỏ cũng đang mùa cạn. 

Mơ mãi miền Bắc đang mùa xuân. 

 

Nghĩ tới mùa xuân mà khao khát. 

Văng vẳng tiếng đài đưa khúc hát. 

Khúc nhạc vui miền Bắc mùa xuân. 

Mà êm ái lòng ta tươi mát. 

 

Xuân ơi sao chẳng đợi chúng ta về? 

Đất Lào mùa khô, nước cạn khe. 

Nắng chói chang đoàn quân xuyên bụi cuốn. 

Chân bước đi tai mải lắng nghe 

Tiếng hát - tình quê hương thắm đượm. 

Và khúc nhạc là những đoàn xe. 

Đang leo dốc chở hàng đi tới đích. 

 

Đoàn hùng binh đang vẫy gọi xuân về 

Xuân chiến thắng - ấy là niềm say nhất! 
                                        T60 03/03/73. 

 

 

 

 

NẰM MƠ TRÊN RỪNG TRƯỜNG SƠN. 

 

Thế là một tháng trên “đường dây”. 

Từ miền Đông nay tới miền Tây. 

Leo Trường sơn - mỗi ngày mỗi trạm. 

Xa miền Bắc, càng gần tới miền Nam. 

 

Trên đường ra trận xuân sang. 

Đất Lào xa cách xóm làng thân yêu. 

Trường sơn rừng núi sớm chiều. 

Ban mai nắng sớm bừng reo nét hồng. 

Rừng cây im bóng trong sương. 

Buổi hoàng hôn nghỉ lại đưòng một đêm. 

 

Một tháng trời trải bao miền  

Đêm nay trằn trọc nỗi niềm cùng ai? 

Con đường tiếp bước còn dài. 

Nhìn trăng soi bóng mơ hoài cùng trăng. 

 

Xuân về nứa chửa mọc măng. 

Suối ngàn khô cạn lòng càng khô khan. 

Mơ về miền Bắc mùa xuân. 

Bỗng lòng khao khát tưởng gần quê hương. 

Gặp lại cha mẹ - Tình thương. 

Con ngồi mải kể chuyện Trường sơn Tây. 

 

Bấy lâu mới có bao ngày 

Gió sương đã trải hôm nay con về. 

Ngày xuân lòng dạ hả hê. 

Sướng vui xúc động trên quê hương nhà. 

 

Xuân về cây lại nở hoa. 

Luống rau xanh tốt đàn gà đầy sân. 

Đông vui tụ họp quây quần. 

Nằm mơ cứ ngỡ đón xuân quê nhà! 

                             Atôpư T66  10/03/73. 

 

PHẦN II ĐẾN TÂY NGUYÊN 

 

TỚI CHIẾN TRƯỜNG. 

 

Mỗi một ngày đi một chặng đường. 

Suốt từ ngoài Bắc đất hậu phương. 

Vượt qua bao núi đèo sông suối. 

Hôm nay ta tới đất chiến trường! 

 



Đây Kon Tum rồi còn bước tiếp. 

Trước mặt ta núi rừng trùng điệp. 

Trải rộng bao la đất Tây nguyên. 

Đang tiếp những ngày xuân nắng đẹp. 

 

Tây nguyên ơi! Ta lại đến núi rừng. 

Có phải không lòng dạ bâng khuâng 

Như con chim nhỏ dời tổ ấm. 

Lần đầu chống chọi với mưa giông? 

 

Trên đường hành quân: 

Những khi ta thầm nhớ tới nhà, 

Nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ cha. 

Là những buổi Trường sơn lặng gió, 

Sương chiều sa mây núi bao la. 

 

Có đêm lạnh, lại những đêm trường. 

Ta nằm trằn trọc nghĩ vẩn vương. 

Nhớ những ngày xưa nặng tình nghĩa. 

Trên đất miền Bắc đất quê hương. 

 

Ôi! 

Những người bạn tha thiết mến thương 

Đồng cảnh, đồng học lại đồng hương. 

Để lại trong lòng bao kỷ niệm. 

Đến giờ đây mỗi đứa mỗi phương... 

 

 

Quên sao được những ngày gian nan nhất. 

Quân hành xa trên dải đất Trường sơn 

Bước chân đi nhiều lúc như thấy chồn. 

Vai đã mỏi, áo sờn thêm bạc 

Cảnh núi rừng càng thêm tẻ nhạt, 

Như đất miền sa mạc khô khan. 

 

Ôi những ngày thiếu nguồn tình cảm. 

Cứ như đất nẻ vùng khô cạn. 

Mầm non cũng dần dần khô héo, 

Nước nguồn đâu mà suối khô khan? 

 

Miền Bắc ơi muôn ngàn mơ ước. 

Của đời ta và của bao người! 

Ơi miền Bắc đã xanh tươi. 

Hoà bình trở lại đẹp trời từ đây. 

Những nhà ngói mới lại xây 

Đồng xanh lúa mới ban mai công trường. 

Ngược xuôi nhộn nhịp tưng bừng. 

Đàn em hớn hở tới trường học vui. 

Điện tràn về khắp mọi nơi 

Đời thêm trẻ lại người cười với xuân. 

 

Hôm nay trên đất miền Nam. 

Nghe tin miền Bắc lại hoàn thành. 

Thêm những nhịp cầu, nhà máy mới. 

Tầu ta lại chạy khắp mọi nơi. 

 

Chạy đâu vội thế tầu ơi? 

Miền Nam sạch đất, quang trời tầu vô! 

Đất ta, ta đã cắm cờ. 

Quyết không thể để địch mò vào đây. 

Ta là GIẢI PHÓNG hôm nay. 

Đi giành độc lập sum vầy Bắc Nam. 
              Kontum (T4 GP) 26/03/73 

 

         XỐC TỚI. 
                (Tặng C15 gang thép) 

 

Tôi vừa bước chân về đại đội 15. 

Xê (C) trực thuộc của trung đoàn Trung 

dũng(1). 

Đã được nghe giới thiệu truyền thống. 

Một đơn vị xuất sắc cường ngoan. 

 

Sáu tháng qua đi chốt cắt đường. 

Đêm nằm vật lộn với gió sương. 

Dưới làn mưa bom pháo đạn địch. 

Mà vẫn hiên ngang vẫn kiên cường. 

Vẫn bám đường từng phút tiến công. 

Đường 14 từng đoàn thù tan tác, 

41 xe  đã phải đền tội ác 

Chất đầy đường từng đống xác ngổn ngang... 

 

Trời ngày xuân ánh nắng dịu dàng, 

Gặp những người chiến sĩ vẻ vang. 

Lòng vui sướng là một người lính mới. 

Được  tự hào trong đội ngũ hiên ngang! 

 

Hôm nay trong nỗi niềm phấn khởi. 

Đông đủ quây quần cả cũ, mới. 

Lần đầu tiên mà câu chuyện râm ran, 

Cùng bắt tay nhau một khối thép kết đoàn. 

 

 

Đi ta đi phát rẫy, làm nương, 

Bắt sỏi đá phải thành gạo sắn! 

Đi ta đi những người chiến thắng. 

Quyết giữ vững đất trời ta giải phóng. 

Mảnh đất này là mảnh đất máu xương, 

Mảnh đất này là mảnh đất quê hương! 

 

Đi ta đi đội quân thép lửa gang. 

Vững chân đi vai sắt gan vàng. 

Có ngại chi đạp  phăng thù xốc tới. 

Vững niềm tin khí thế hiên ngang.! 
                            Tân cảnh 04/73   

(1) E 24 mang tên trung đoàn Trung dũng. 

 

Cơn sốt đầu tiên 
Mới nửa tháng trời đất Tây nguyên  

Mà hôm nay tôi đã nằm rên 

Cơn sốt đầu tiên định quật sức, 

Tới chàng trai trẻ sức thanh niên. 

 

Buổi chiều vẫn đi học B41, 

Đầu óc làm sao mà nhức buốt? 

Lưng mỏi nhừ, thân thể ẩm ê. 

Đêm về hầm hập sốt cơn mê... 

 

 

Đầu óc rối tinh vẫn hướng về quê mẹ. 



Mẹ ơi! con nhớ những ngày xưa còn bé. 

Ốm đau trong những lúc trẻ thơ,  

Có khi nào con cảm thấy bơ vơ,  

Vì thiếu mẹ cả một nguồn hơi ấm? 

 

Hôm nay giữa núi rừng sâu thẳm, 

Con nằm rên vật lộn với đêm trường. 

Qua mấy đêm trằn trọc vẩn vương, 

Sáng nay vẫn nằm bệt trên giường. 

Mồm đắng ngắt, chẳng đoái hoài cơm cháo. 

Người  dộc đi trông thật thảm thương. 

 

Đất Tây nguyên đây đất chiến trường. 

Mới ngày đầu đã một trận quyết liệt. 

Cơn sốt đến cứ ngỡ là thần chết. 
                  Kontum 23/04/73  

 

 

    Xuất trận trả thù. 
     ( Tặng các Đ/c C15 dũng cảm ngoan cường, 

chiến đấu hi sinh anh dũng trên đồi Ngọc Bay – 

Tây Bắc Kontum 20/09/73) 

 

Các anh ơi! 

Chúng tôi không thể tin được dù đó là sự thật. 

Ngày hôm qua...ngày hôm qua... các anh ...đã 

mất! 

Các anh ơi ở trên một dải đất 

Những ngày qua bất khuất trung kiên! 

 

Pháo bom đạn địch đảo điên 

Từng bầy cấp tập ngày đêm xới cày. 

Đỏ đồi mảnh đất Ngọc Bay, 

Hôm nay trơ trụi cỏ cây nát nhừ. 

 

Ngọc Bay mảnh đất ai ngờ, 

Các anh vẫn giữ từng giờ từng giây. 

Phóng tầm mắt rộng từ đây 

Thấu tim gan tận chúng bay quân thù. 

“Từ trong kia những ngục tù,  

Người đòi giải phóng đang chờ chúng ta” 

Ngọc Bay nhìn rộng bao la 

Ngày đêm trấn giữ ấy là điểm cao. 

 

Hôm qua đạn réo ào ào, 

Máy bay quân địch bổ nhào dội bom. 

Ngọc Bay như chất lửa rơm, 

Những trận bão lửa từng cơn tiếp liền. 

Bốn bề địch kéo nhau lên 

Hùng hùng hổ hổ như điên như rồ. 

Chỏm đồi đỏ đất ai ngờ, 

Có quân giải phóng đến giờ phản công. 

Từng luồng chớp lửa nhoàng nhoàng. 

Súng ta đã nổ ầm vang núi rừng. 

Bọn cướp gục xuống ngổn ngang. 

Đứa la khóc, đứa vội vàng tháo thân. 

Bao đợt lấn bị đập tan. 

Địch điên cuồng lại dội tràn pháo bom. 

Bão lửa lại dội từng cơn. 

“Ngọc Bay rung chuyển đâu sờn lòng ta” 

Chúng lại hô hét hò la 

Kéo lên từng đợt lại sa lửa dầy! 

Cuộc chiến đấu kéo suốt ngày 

“Quyết tâm giữ chốt Ngọc Bay đến cùng” 

 

Các anh ơi! Những anh hùng 

Lần lượt ngã xuống không hề núng nao. 

Còn người đứng ở chiến hào 

Còn tiếng súng nổ bổ vào địch la! 

 

Một ngày vang dội hôm qua. 

Một ngày quyết liệt chúng ta nhớ hoài. 

Chiến công ghi mãi ngày mai. 

Những người giữ chốt Ngọc Bay kiên cường. 

Một ngày bao nỗi tiếc thương 

Mảnh đất còn giữ máu xương hận thù. 

 

Nghe tin đến thật bất ngờ. 

Lòng đầy xúc động hận giờ chất cao. 

Ngậm ngùi thương tiếc làm sao 

Chúng tôi xuất kích tiến vào Ngọc Bay. 

Quyết phải trả mối thù này. 

Chút lên nòng súng đạn đầy hờn căm! 

 

Vì mảnh đất đã quên thân. 

Vì Tổ quốc dám hy sinh cuộc đời! 

Nằm nghỉ nhé các anh ơi! 

Lắng nghe tiếng súng chúng tôi trả thù. 

 
  (Vùng giáp chiến Tây Bắc Kontum 21/09/73) 

Những câu trong dấu”  ” là những lời xác định và 

quyết tâm của các chiến sĩ C15 trước khi ra giữ 

chốt Ngọc Bay. 

 

 

 

TIẾNG GỌI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐÃ 

MẤT. 
              (Kính tặng những đ/c đã hi sinh anh  

               dũng trên đồi Ngọc Bay ngày 20/09/73) 

    

Các đồng chí ơi! 

Chúng tôi đã ngã xuống rồi, 

 Trên đỉnh Ngọc Bay không bao giờ lại nữa! 

Các đồng chí ơi có nhìn thấy ngọn lửa 

Đang bốc cao giữa đất Kon Tum 

Còn chứa chất đầy những hờn căm? 

 

Các đồng chí ơi chúng tôi không lại nữa 

Những ngày vui giữa đất tự do. 

Đất quê hương rợp mát bóng cờ. 

 

Các đồng chí ơi chúng tôi không lại nữa 

Những đứa con mang dòng sữa mẹ. 

Đã ra đi giữ trọn lời thề. 

Tất cả vì Tổ quốc thân yêu. 

Vì quê hương nhuộm ánh nắng sớm chiều! 

 

Các đồng chí ơi chúng tôi không lại nữa. 



Ngã xuống rồi với mảnh đất quê hương. 

Trong lòng còn gieo mãi vấn vương. 

Đây xương máu còn thấm trong lòng đất. 

Đây tiếng nói của những người đã mất. 

Đây tiếng nói của những người bất khuất! 

Đã hy sinh vì giải đất thiêng. 

Vì Tổ quốc chẳng nghĩ đến đời riêng. 

Đã chiến đấu ngoan cường đến phút chót! 

 

Các anh ơi - những người vì Tổ quốc! 

Đã hy sinh vì nước vì dân. 

Vì quê hương mà dám quên thân 

Đã ngã xuống để làm nên chiến thắng! 

Cả cuộc đời có phút giờ phẳng lặng 

 Mà hôm nay chẳng lại nữa rồi. 

 

Chúng tôi đã nghe rõ các anh ơi! 

“Những tiếng nói của những người đã mất, 

Những tiếng nói của những người bất khuất” 

Còn vấn vương quanh quất nhân gian 

Những hận thù đã đến lúc tràn lan 

Lên nòng súng của những người đang sống 

Những viên đạn đang hờn căm nóng bỏng! 

 

Chúng tôi đã nghe rõ các anh ơi! 

Kèn xung trận tiếng súng đã nổ rồi. 

Bọn quân thù khắp mọi nơi tan tác. 

Giờ chiến thắng đã nổi lên khúc hát. 

Bản trường ca ta khao khát trông mong. 

Xuân lại về thống nhất non sông. 

 

Các anh ơi ở trong lòng Tổ quốc 

Có nghe lời non nước quang vinh! 
            Tây bắc Kontum 26/09/73 

 

PHẦN III: ĐI NẰM VIỆN 

 

NIỀM DAY DỨT 
( Những ngày chân tay lở loét, đau đớn kéo dài) 

 

Thế là đã mấy tháng rồi. 

Đôi chân cứ làm khổ thân tôi 

Suốt ngày ngứa gãi mồm xoa xuýt. 

Đau nhức nhiều khi phát sốt người! 

 

Có bệnh nên biết cố chịu đau. 

Nhưng chạy chữa mãi có khỏi đâu? 

Lắm lúc thấy mình sao cơ cực. 

Càng nghĩ càng thêm những nỗi sầu. 

 

Trên đời cũng nhiều nỗi nông sâu. 

Sống chết nhiều phen đã có nhau. 

Thế mà đôi khi có ai hiểu. 

Nghĩ “thật” ra “oeo” cũng muôn màu! 

 

Ở đây mới phải chịu gieo neo. 

Ngày đêm rừng núi với suối đèo. 

Ai có hiểu cho niềm day dứt. 

“Ăn nhạt mới nghĩ thương đến mèo” 
                           Bệnh xá E24 09/73. 

MÙA MĂNG ĐẾN. 

 

Ai đến Tây nguyên vào mùa mưa, 

Mà chưa được ăn bữa măng thích miệng? 

Thì hãy nghe tiếng nói của măng: 

Các anh ơi không thích em chăng? 

Em đã  ở từ trong lòng đất. 

Đến hôm nay mọc khắp mọi nơi. 

Nào thung lũng đến dông đồi 

Gần thôi đâu phải xa xôi, tung hoành. 

Mưa về cây lại thêm xanh 

Đâm trồi nảy lộc, thêm cành, nở hoa. 

Từ trong lòng đất là nhà 

Chúng em vui sướng đua ra thăm rừng. 

Nào Le, nào Nứa, nào Luồng. 

Đi khắp rừng núi chiến trường Tây nguyên. 

Nơi nào không có chúng em. 

Hay mải đánh giặc lại quên em rồi? 

 

Không, không các chị Măng ơi! 

Món ăn ưa thích đúng rồi  quên sao. 

Bao ngày ao ước, ước ao. 

Chờ mùa măng tới khát khao trong lòng. 

Nhà ta, ta ở núi rừng 

Khắp nơi tre nứa, gỗ giăng bạt ngàn. 

 

Những ngày nhạt muối cơm khan 

Giờ đã đến lúc mưa tràn khắp nơi. 

Rừng cây xanh đã đâm trồi. 

Đi đâu  cũng thấy măng ngồi búi tre! 

Lính nào là lính chả mê 

Thấy măng mọc chẳng thoả thê tấm lòng. 

 

Bao ngày ao ước trông mong. 

Giờ hẳn thích miệng bõ công ở rừng! 
       Kontum một mùa măng 09/73 

 

 

           QUÀ ANH. 
(Tặng KH nhân sinh nhật em 15/07/73) 

 

Nơi đây chẳng phải quê nhà. 

Mà cũng chẳng phải Thác Bà đâu em. 

Giờ đây là đất Tây nguyên, 

Chiến trường rừng núi đất miền xa xôi. 

 

Trên đồi cao giữa lưng trời. 

Cùng với nương rẫy anh ngồi nhớ em. 

Từ những ngày mới đầu tiên. 

Xa quê tới đất Tây nguyên trong này. 

Cuộc đời đón những đổi thay. 

Xa nhà, xa cả những ngày tuổi thơ. 

Xa nhà, lòng những đợi chờ. 

Xa nhà, biết đến bao giờ gần quê? 

 

Những ngày đất Bắc say mê. 

Thời gian ngày tháng trôi đi xa dần. 

Trong lòng còn những phân vân. 

Đã bước vội tới xoay vần hôm nay. 

Chiến chinh giờ cũng từ đây. 



Đời gian truân ấy những ngày giáp gianh. 

 

Trên đồi lúa đã lên xanh 

Vắng em nay chỉ có anh một mình. 

Với những người lính chiến binh. 

Cùng xa quê những cảnh  tình nhớ mong, 

Trùng trùng đồi núi ngóng trông. 

Nhìn về miền Bắc mà lòng rưng rưng. 

Hôm nay cùng với núi rừng. 

Xa em chẳng được vui mừng cùng em. 

 

Mười lăm tháng Bảy sao quên. 

Giở tấm ảnh bỗng thấy em lại gần. 

Dù cho mưa dội nắng tràn. 

Mối tình thơ mãi chẳng tan phai mờ. 

Nhớ em anh viết vần thơ. 

Mừng sinh nhật chắc em chờ quà anh. 
      Kontum 12/07/73 

 

 

NHỚ EM 
(Tặng em trai út yêu nhớ Nguyễn Huy Hoàn,  

                          nhân sinh nhật em 27/07/73). 

Những ngày luyện tập ở thao trường. 

Còn ở miền Bắc đất quê hương. 

Anh vẫn trong lòng hằng mơ ước. 

Được gặp em trên đất tiền phương. 

 

Từ ngày đi tới đất chiến trường. 

Càng thêm xa cách đất quê hương. 

Nhớ nhà, càng nhớ thương thày mẹ. 

Nhớ chị em xa cách bốn phương. 

 

Hoàn em trai út yêu thương! 

Giờ ở trên đất chiến trường nơi nao, 

Ngày đêm bên cạnh chiến hào. 

Còn tiếng súng nổ, bom gào, đạn bay?. 

 

Chiến trường anh đất miền Tây. 

Địch còn ngoan cố lấn vây đất mình. 

Quyết tâm bảo vệ hoà bình. 

Súng ta lại nổ chiến chinh đâu sờn.! 

 

Núi rừng ngày tháng mưa tuôn 

Bom rung đạn réo còn muôn nhọc nhằn. 

Trực bên cạnh pháo dưới hầm. 

Nhớ em anh lại gọi thầm tên em. 

Tuổi 19 tuổi thanh niên. 

Hai năm em đã trải trên chiến trường. 

Hiểm nguy nhiều lúc coi thường. 

Em trai yêu quý anh thương em nhiều. 

Trời mưa nặng hạt bao nhiêu 

Nhớ em lòng vẫn sớm chiều anh mong. 

Hoà bình thống nhất non sông. 

Anh em đoàn tụ vui trong một nhà. 

 

Những ngày xa mẹ xa cha. 

Những ngày vất vả phong ba tung hoành. 

Những ngày trong lửa chiến tranh. 

Thương yêu nhau vẫn đậm tình thiết tha. 

Đây vài dòng chữ nôm na. 

Mừng sinh nhật cũng là quà tặng em! 
                     Mặt trận TB Kontum 23/07/73 

 

DƯỚI ÁNH TRĂNG RẰM. 
(Đêm trung thu năm 1973) 

Hôm nay sao lại nhớ tới nhà. 

Nhớ quê hương nhớ mẹ, nhớ cha. 

Nhớ những ngày vui trên miền Bắc. 

Nhớ bạn bè xưa, chị em xa... 

 

Có phải không giờ trên quê mẹ  

Có những người rạo rực vào ra. 

Cũng mang trong lòng bao nỗi nhớ. 

Phát dòng sinh học hướng bao la? 

 

Tháng ngày ở trên đất Tây Nguyên. 

Đời ta đây cũng mới đầu tiên. 

Vào cuộc chiến giữa miền xa thẳm. 

Một mùa mưa rừng núi triền miên. 

 

Có những lúc hành quân mang nặng 

Khiêng pháo đi chẳng quản nhọc nhằn. 

Có những lúc xuyên mò trong đêm tối, 

Leo dốc đèo mới thật gian nan. 

Có những lúc vượt qua vòng lửa đạn,  

Bốn xung quanh bom pháo dội tràn. 

Có những đêm dài ta thức trắng. 

Trong màn đêm cố cướp lấy thời gian. 

Để ngày mai tiếng súng nổ ran. 

Phút căng thẳng....ôi thiếu nguồn tình cảm. 

Giữa trận tuyến có nghĩ gì lung lạc. 

Tất cả vì chiến thắng vinh quang! 

 

Những ngày trong lửa đạn chiến tranh. 

Những trận phong ba, những tung hoàn. 

Đầy những gian nan và thử thách. 

Đó cuộc đời người lính chiến binh! 

 

Đêm nay có như nhiều đêm khác 

Rừng cây ru lá rơi xào xạc. 

Ánh trăng thu toả sáng mênh mông. 

Khoác súng trên vai giờ đổi gác. 

 

Ôi đẹp làm sao ánh trẳng rằm! 

Giữa miền rừng núi ta ngắm trăng. 

Ánh trăng sáng tỏ nhìn ta mãi, 

Như nhắn nhủ gì với ta chăng? 

 

Nhìn trăng mỗi lúc sáng thêm. 

Ngắm trăng cứ ngỡ đứng trên quê nhà! 

Lòng càng nhớ mẹ, nhớ cha, 

Nhớ đàn em nhỏ hát ca đón rằm. 

Đêm nay chắc cũng nhớ thầm. 

Mẹ cha nghĩ đến xa xăm chốn này. 

Chiến trường Nam - đất miền Tây, 

Các con của mẹ hôm nay nghĩ gì? 

Nhìn trăng mẹ mải tính suy. 

Thương con mẹ nhớ, mẹ ghi trong lòng. 

Thương con ngày tháng ngóng trông. 



Mong ngày thống nhất các con trở về. 

 

Đêm rằm con nhớ làng quê. 

Dù không oản quả đuề huề ngắm trăng. 

Nhìn trăng lòng dạ bâng khuâng. 

Càng nhìn trăng sáng lòng càng khát khao. 

Mơ về miền Bắc đẹp sao, 

Ánh trăng toả sáng biết bao nhiêu tình. 

Nhớ tình xưa cũ thơ sinh, 

Dưới ánh trăng sáng bóng hình em yêu. 

Nhìn bao nhiêu nhớ bấy nhiêu. 

Ánh trăng thu hỡi có chiều lòng ta 

Gửi nỗi lòng nhớ đi xa, 

Gửi dòng tình cảm thiết tha đậm tình, 

Tới quê hương, tới gia đình, 

Tới người ruột thịt tới tình người xưa. 

Rừng cây nhẹ gió đu đưa. 

Ánh trăng toả sáng như vừa lòng ngay. 

 

Đêm rằm nay với rừng cây. 

Mong ngày đoàn tụ sum vầy thu sau. 

Ánh trăng toả sáng muôn mầu, 

Nhìn trăng nhớ lại những câu tâm tình. 

Đông vui tụ họp gia đình. 

Đây ngày thống nhất, hoà bình, tự do! 

 

Trăm ngàn mơ ước, ước mơ. 

Trăng ơi! Trăng sáng nhớ chờ ngày vui. 
  TB Kontum 10/09/73. 

 

 

 

                 KHÔNG NGỦ ĐƯỢC. 
(Những đêm không ngủ được ở viện 10) 

Đã mấy đêm rồi thức chong chong. 

Chỉ vì đau quá hai cái mông(1) 

Hết ngửa, sang nghiêng xoay chẳng ổn. 

Sao dài ghê thế cái đêm đông? 

 

Trời! Đất Tây nguyên mà thấy lạnh. 

Đêm nằm tấm chăn đắp mỏng manh. 

Lại giá cái lưng không ngủ được. 

Dậy đốt lửa ngồi suốt thâu canh. 

  Tháng 10/73 
!1)Bị sốt rét phải  tiêm thuốc vào mông,thuốc 

 lâu tan, phải chườm nhưng vẫn bị đau ê ẩm.  

 

 

Tuổi 22 
(Nhân sinh nhật 15/10/73) 

Hôm nay ta tự chúc mừng ta,  

Khi tuổi 22 đã đến mà! 

Giữa nơi chiến trường còn nóng bỏng 

Tiếng súng rền vang đất tiền phương.  

 

Từ ngày xa cách quê hương, 

Tới rừng núi thẳm chiến trường Tây nguyên. 

Cũng là lần mới đầu tiên 

Bước vào cuộc chiến gian truân tháng ngày. 

Đường đi đã mấy đổi thay. 

Cuộc đời là lính đến nay năm tròn! 

 

Rừng xanh còn sấm chớp nguồn 

Tây nguyên còn lũ suối tuôn nước đầy. 

Đường đi còn dính bùn lầy. 

Gian nan nhưng có những ngày sao quên. 

Tháng ngày cơ động liên miên. 

Hôm nay ta vẫn mừng thêm tuổi đời. 

Tuổi 22 giữa đất trời. 

Tuổi 22 đã  khắp nơi tung hoành! 

Bước chân đi khắp rừng xanh. 

Bước chân đi khắp thị thành thôn quê. 

Tuổi đời còn lắm say mê. 

Ước ao cho được thoả thê tấm lòng. 

 

Đây ngày  bao nỗi trông mong. 

Hướng về quê mẹ ngóng trông từng giờ 

Mẹ ơi! Con nhớ vô bờ 

Mong gặp cha mẹ con mơ nhất đời! 

Các chị em nhớ thương ơi! 

Giờ đây bốn hướng, mỗi người mỗi phương. 

Những ngày xa cách quê hương. 

Là những ngày tháng vấn vương trong lòng. 

Là những ngày tháng trông mong 

Chị em đoàn tụ vui trong một nhà. 

Giờ còn xa mẹ, xa cha. 

Mỗi lời nói cũng đậm đà tình thương. 

Chờ mong tiếng nói quê hương. 

Đọc thư trên đất tiền phương chốn này. 

 

Lòng người còn mải mê say. 

Mối tình thơ đẹp những ngày tuổi xuân. 

Đêm thu sáng ánh trăng ngân. 

Sao ngồi hiu quạnh tần ngần nhớ ai? 

Ngày xa nhau cứ kéo dài, 

Xa nhau nhớ mãi những ngày bên nhau. 

Em yêu sao cứ vắng lâu. 

Hôm nay chắc cũng có câu tâm tình. 

Mừng cho anh  lễ ngày sinh. 

Đó qùa chỉ một bóng hình trong tim. 

Ước gì là những cánh chim. 

Để cho hai đứa mình tìm thấy nhau. 

Xa nhau còn những nỗi sầu. 

Nhớ ngày tạm biệt nhớ câu hẹn hò. 

Gọi nhau trong những giấc mơ. 

Mong ngày gặp lại nhớ chờ tin nhau. 
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QUÀ EM 
( Tặng chị Quân của em  

nhân sinh nhật chị 15/10/73) 

Ngoài đó hôm nay chị mừng em. 

Tuổi trai 22 đã đến rồi. 

Cũng ngày hôm nay trong bện viện. 

Em mừng tuổi chị tròn 30.(1) 

 

Cách nhau ngàn dặm xa xôi. 

Em Nam - chị Bắc đôi nơi đất trời. 

Chị ơi em nhớ lắm rồi. 

Hôm nay ngoài đó đẹp trời lắm chăng? 



Tháng ngày lòng dạ bâng khuâng, 

Bát cơm mắm với canh măng bùi ngùi. 

Những ngày lở đất, sạt trời, 

Liên miên cơ động đứng ngồi sao yên 

Cũng là lần mới đầu tiên. 

Bước chân tới đất Tây nguyên chốn này. 

Đường đi với những đổi thay. 

Thư về em báo những ngày đã qua. 

Cách nhau ngàn dặm đường xa. 

Nôm na vài chữ gọi là lời thăm. 

 

Nhớ người chị đã bao năm. 

Cuộc đời vất vả tối tăm tháng ngày. 

Thế rồi đời cũng đổi thay. 

Giờ trên đất Bắc hôm nay sáng rồi. 

Thoáng trên nét mặt nụ cười 

Cuộc đời chị đã 30 tuổi tròn! 

Đã là mẹ những đứa con. 

Mà vẫn ham học chẳng sờn khó khăn(2). 

Vượt bao thử thách gian nan. 

Giờ thì hẳn đã ngập tràn niềm vui. 

Bao mơ ước của cuộc đời 

Hôm nay chị đã là người kỹ sư! 

 

Chiến trường em viết lá thư. 

Giữa sinh nhật, tặng vần thơ chị mừng. 

Cũng là bao nỗi ước mong: 

Nước nhà thống nhất, non sông hoà bình. 

Đông vui tụ họp gia đình. 

Vừng đông chiếu sáng bình minh chan hoà. 

Chị em chung một lời ca. 

Mừng ngày sum họp, nở hoa cuộc đời! 
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LÁ THƯ THĂM NHÀ 

 

Con lại viết lá thư về nhà 

Nhân dịp có người được đi A. 

Chuyển lời về thăm quê đất Bắc, 

Tới cùng thày mẹ, chị em xa. 

 

Thế là đã sáu tháng qua, 

Những ngày quá khứ trôi xa đi dần.  

Những ngày mới lại tới gần. 

Khô nay có khác mưa ngàn ngày qua? 

 

Quẩn quanh rạo rực vào ra, 

Lắng nghe những tiếng sấm xa ùng oàng. 

Bâng khuâng lòng những mơ màng. 

Nhớ về quê cũ, nhớ làng xóm xưa. 

Nhớ từ những buổi ấu thơ, 

Tháng ngày xa cách bây giờ ra sao? 

 

Tháng mười nhộn nhịp biết bao. 

Người người tấp nập ra vào ngược xuôi. 

Xóm làng đồng ruộng thêm vui. 

Giữa mùa gặt hái, tiếng cười rộn vang. 

Đầy sân ngập những lúa vàng. 

Xa quê nay lại thấy càng yêu quê. 

Lòng người như tỉnh như mê. 

Hôm nay cứ ngỡ trên quê hương nhà. 

 

Ước về thăm mẹ, thăm cha, 

Ăn bữa cơm mới đậm đà tình thương. 

Mớ rau sẵn hái trong vườn. 

Có bát canh ngọt chiến trường ước ao. 

Tháng ngày chăm bón công lao 

Mẹ ơi! con quý làm sao mảnh vườn. 

Cũng là mảnh đất sớm hôm,  

Có cha, có mẹ cho con nên người. 

 

Hôm nay xa tít chân trời 

Cho con được gửi những lời kính thăm. 

Chúc thày mẹ khoẻ quanh năm. 

Vui nhiều mà chẳng băn khoăn lòng buồn. 

Con biết thày mẹ nghĩ luôn 

Tới những ngày tháng mưa tuôn nắng tràn, 

Tới hiểm nguy, tới gian nan, 

Tới phong ba.....ở miền Nam chốn này. 

Các con đang phải dạn dầy 

Giữa vòng lửa đạn hôm nay thế nào? 

 

Mẹ ơi con biết làm sao. 

Công ơn cha mẹ sánh bao biển trời. 

Ngày mai tiếng súng im rồi. 

Chúng con lại được về nơi quê nhà. 

Người nhà vắng, nhớ người xa. 

Mong ngày thống nhất cho ta sum vầy. 

 

Quê hương ơi đẹp những ngày 

Xóm làng luôn được đổi thay mạnh giầu. 

Ôi tình nghĩa nặng, ơn sâu 

Quê hương ta cũng nhuộm màu nước non. 

Uống hớp nước mát nhớ nguồn. 

Xa nhà ta nhớ xóm thôn quê mình!. 

 

Trời đông rạng ánh bình minh. 

Mong ngày thống nhất hoà bình non sông. 

Xa quê khao khát trong lòng. 

Ngày gặp cha mẹ ngóng trông từng giờ. 

Mẹ ơi! con nhớ vô bờ. 

Mong cha mẹ khoẻ đón chờ ngày vui. 

Nhớ quê - hạt thóc tháng mười. 

Bát cơm thơm trắng, nhớ người nuôi con. 

Cũng vì tình nghĩa nước non, 

Ra đi nguyền giữ sắt son lời thề. 

Nước nhà thống nhất con về. 

Gia đình sum họp đề huề mừng vui. 

 

Mong ngày Nam Bắc một nơi 

Hoà bình độc lập đất trời tự do. 

Chiến trường con viết vần thơ, 

Viết dòng tình cảm lá thư thăm nhà. 

Hoàng con của mẹ của cha 

Từ nơi ngàn dặm đường xa gửi về. 
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Anh về ngoài đó đất quê hương. 
  (Tặng anh N.X.L.) 

 

Anh về ngoài đó anh ơi! 

Về quê miền Bắc đất trời tự do. 

Về nơi chín hẹn mười hò. 

Những người ngày tháng đang chờ đợi anh. 

Tám năm ngang dọc tung hoành 

Anh đi, đi giữ cho xanh bầu trời(1). 

 

Lần đầu tiên đấy anh ơi! 

Gặp anh cứ ngỡ là người đã quen. 

Dáng đi đến nét mặt hiền. 

Những ngày trong viện thêm tình thân thương. 

 

Anh về ngoài đó quê hương. 

Cho em gửi nỗi nhớ thương quê mình. 

Anh về ngoài đó thanh bình. 

Chúc anh mạnh khoẻ gia đình yên vui. 

Phút chia tay mới bùi ngùi. 

Kẻ đi, người ở bồi hồi nhớ thương. 

 

Anh về ngoài đó quê hương. 

Em còn ở đất tiền phương nơi này. 

Kon tum rừng núi những ngày. 

Chiến chinh nhớ buổi chia tay hôm nào. 

 
(1) Anh là bộ đội cao xạ pháo) 
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DÒNG  SUY NGHĨ LÚC  ĐÊM  ĐÔNG 

 

Vào đây lại có thêm thì giờ. 

Có đèn để ngồi viết vần thơ, 

Viết dòng nhật ký ngày nằm viện, 

Viết bước đường đi theo ước mơ. 

 

Một đêm trời giá rét đêm đông, 

Có ngọn lửa ấm sưởi tấm lòng. 

Mà vẫn cảm thấy sao lạnh giá, 

Màn đêm vắng vẻ rộng mênh mông... 

 

Có phải không lúc này ta đang thiếu 

Những gì mà ta vẫn ước mong? 

Có phải không lúc này ta đã hiểu 

Những niềm chi đang day dứt trong lòng? 

 

Vì sao trong lòng ta da diết 

Nhớ quê hương, nhớ mẹ, nhớ cha, 

Nhớ những xuân xưa, ngày vui tết, 

Nhớ bạn bè xưa chị em xa....? 

 

Ta muốn nói, nói lên tất cả 

Những buồn vui, những suy nghĩ gần xa. 

Của lòng ta trong đêm dài thức trắng 

Đã tích lại từ bao ngày mưa nắng. 

 

Màn đêm vẫn im lìm phẳng lặng 

Ngọn đèn bàn vẫn thức chong chong. 

Bên đống lửa vẫn nhen hồng sưởi ấm, 

Cây bút vẫn trên tay ta phảy, chấm. 

 

Dòng tình thương con về thăm thày mẹ. 

Thư ơi, thư hãy bay về 

Tới mẹ cha và mang đi nỗi nhớ 

Của lòng ta và của cả những vần thơ. 

 

Mẹ ơi! Đêm nay nhà chắc lạnh nhiều 

Bởi tiết trời giá rét mùa đông. 

Bởi sức già...những ngày tháng ngóng trông. 

Các con mẹ đang xa nhà vắng vẻ. 

Cây bút bỗng dừng bên chữ MẸ!  

 

Mẹ ơi con đang gọi thầm tên mẹ. 

Cho con được xin lỗi mẹ cha,(1) 

Của nỗi lòng con đây đứa con xa. 

Trước khi con bước vào cuộc chiến, 

Làm sao mà lại quá vô cùng “từ thiện” 

Để đến hôm nay ân hận nơi xa. 

Với những ngày quá khứ đã qua 

Ôi! những ngày sao mà nông nổi. 

 

Hôm nay con đã lớn lên rồi 

Con đã hiểu những điều con suy nghĩ. 

Con đã biết những vết thương đang rỉ 

Trong lòng người nhà vắng những người xa. 

Ngày tiếp ngày tiếp tháng cứ trôi qua. 

Con đã biết vì sao lòng rung động 

Giữa những đêm dài giá rét mùa đông. 

Giữa đất núi rừng tiếng súng nổ tiền phương. 

Của những ngày xa tình thương thày mẹ. 

Mẹ ơi! mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con tất cả. 

Hãy chiều con, đây đứa con xa, 

 

Con quên cả những ngày gian nan nhất. 

Để đón lấy một ngày mai vui sướng nhất. 

Được trở về trên đất mẹ thân yêu. 

Mảnh đất quê nhà, ôi quý giá biết bao nhiêu. 

Con sẽ lớn lên, lớn lên bằng tất cả. 

Những dòng sữa mẹ đã nuôi dưỡng cho con. 

Con sẽ đền đáp lại công ơn. 

Của cha mẹ - 

Ôi! những dòng nước không bao giờ biết cạn.  
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(1) Trước những ngày vào lính, thấy hoàn cảnh gia 

đình tôi. Đã nhiều người khuyên tôi lấy vợ và còn 

làm mai hoặc giới thiệu nhưng tôi đều chưa biết 

nghĩ tới. Đến lúc này đi xa( mặc dù thày mẹ không 

bắt buộc hoặc trách móc gì), nghĩ  mà thương thày 

mẹ quá.  

 

 

 

BÀI THƠ TẶNG BẠN ĐỒNG HƯƠNG. 
( Thân tặng bạn chiến đấu, đồng 

hương Nguyễn Đức Nuôi)  

Tôi lại viết bài thơ 

Giữa mùa xuân mát tươi tình bạn. 

Giữa những ngày ánh nắng ngập tràn. 



Trên mảnh đất mà từng ngày đang biến 

chuyển. 

Tôi lại viết những dòng thơ đầy lưu luyến, 

Cho phút chia tay giữa đất tiền phưong. 

Những dòng thơ lai láng của tình thương,  

Tình đồng chí, tình bạn bè đã mang lại. 

Từ những câu chuyện ngày đầu mà ta nhớ mãi. 

Có gì vui hơn khi ta gặp đồng hương. 

Trên đất chiến trường nơi đất tiền phương. 

Trong những ngày xa quê hương đất Bắc! 

 

Chiến dịch mùa mưa đều mải đi đánh giặc. 

Trừng trị quân thù lấn chiếm nống ra 

Vùng giải phóng, những vùng đất của ta. 

 

Hôm nay tình cờ trong bệnh viện 

Không hẹn hò mà ta lại gặp nhau. 

Tay bắt tay nhau đầy cảm mến. 

Câu chuyện râm ran ngay từ những phút đầu. 

 

Xin ngợi ca tên người dũng sĩ. 

Đã chiến dấu liên tục bền bỉ. 

Trong những ngày dài ở nơi tuyến giáp gianh. 

Đã từng đi ngang dọc tung hoành. 

Dưới đạn bom có ngại gì cái chết. 

Mặc trận tuyến vẫn ngày càng ác liệt. 

Vẫn xông pha chiến dấu ngoan cường. 

Vẫn bám thù từng phút tiến công! 

 

Trong một trận tập kích tháng mười(1), 

Vào bọn lính “cộng hoà” đi lấn chiếm. 

Khi màn đêm còn thưa thớt ánh sao trời,  

Những mái nhà bạt còn lờ mờ ẩn hiện. 

Từ một góc rừng bỗng ùng oàng rung chuyển, 

Súng ta đã nổ rồi, chớp giật xé màn đêm. 

Lửa chùm lên những nhà bạt chiến hào. 

Những tên nguỵ thi nhau nhào đổ xuống. 

 

Tiếng xung phong hoà tiếng súng nổ ran. 

Quân ta đã làm chủ hoàn toàn. 

Quyết không để cho tên nào chạy thoát. 

 

Trong trận chiến với quân thù giáp mặt. 

Sáng những tên người anh Giải phóng quân! 

Vì Tổ quốc mà dám quên thân,  

Vì mảnh đất thiêng mà chẳng chút ngại ngần. 

Máu đã đổ mà lòng thêm kiêu hãnh. 

Chẳng can chi vì nhiệm vụ đã hoàn thành. 

 

Ta đã gọi tên nhau người đồng chí. 

Tôi cảm phục ôi tên người dũng sĩ. 

Bởi tên anh đẹp lắm anh ơi. 

Bởi trong anh một ý chí sáng ngời, 

Bởi ở anh một con người dũng cảm, 

Bởi ở anh một con người cách mạng! 

 

Nỗi lòng anh vui rạo rực lòng tôi. 

Người chiến sĩ ơi ta đã hiểu nhau rồi. 

Câu chuyện mỗi ngày thêm sôi nổi. 

Mỗi ngày thêm trìu mến thân thương. 

Trong tình bạn lại tình nghĩa đồng hương. 

Ôi thắm thiết tình thương như ruột thịt  

Cùng gia đình đùm bọc lẫn nhau, 

Cùng chia nhau những nỗi vui sầu... 

Trong  ký ức là những ngày đáng nhớ. 

Của chúng ta trên đất lửa tiền phương. 

 

Xuân đã về thêm nỗi  nhớ quê hương 

Ôi đất Bắc quê nhà sao đẹp vậy. 

Trong giấc mơ hằng ngày ta đã thấy. 

Những đổi thay còn hơn những bài ca. 

Những tiếng hát truyền qua làn sóng điện. 

Ôi quê mẹ đang từng ngày tiến chuyển! 

 

Ngày mai bạn trở lại quê nhà. 

Bên dòng sông Hồng bãi phù sa. 

Cho tôi được gửi cả nỗi nhớ. 

Tới quê hương mình những bài ca. 

Tôi quý quê nhà  

                          Ôi! Những dải đất phù sa! 
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(1) Trận tập kích địch lấn chiếm 12/10/73. Nuôi 

tham gia , bị thương và vào nằm viện. 

 

 

Mơ và nhớ. 
( Một đêm nằm mơ và nhìn tấm ảnh tôi và Hùng cưỡi 

trên xe máy, ảnh chụp  tại Bắc Thái 15/10/72) 

 

Đêm qua nằm mơ được về nhà. 

Hai thằng cưỡi một chiếc Honda! 

Nhớ tấm ảnh chụp từ ngoài Bắc. 

Trước lúc đi vào chiến trường xa!. 

 

 

 

 

 

Đón xuân 1974. 
 ( Xuân Tây nguyên – Xuân chiến trường) 

 

Tôi viết bài thơ mừng xuân mới. 

Giữa đất chiến trường rừng núi Tây nguyên. 

74 ơi xuân đã đến đây rồi. 

Trời nắng đẹp chào những ngày xuân đến! 

 

Từ Thủ  đô đang truyền qua làn sóng điện. 

Tiếng chuông nhà thờ điểm rồi từng tràng 

pháo nổ, 

Tiếng Bác Tôn ấm áp dịu hiền. 

Bác đang đón giao thừa ngoài đó. 

Lời chúc mừng Bác gửi lúc sang xuân. 

Gửi đồng bào và chiến sĩ toàn dân 

...... 

Đài phát thanh truyền đi những tiếng âm 

thanh, 

Những tiếng hát, những vần thơ vui xuân mới. 

Từ miền Bắc trong lòng người phấn khởi. 

Chúng tôi lắng nghe xuân cũng đến đây rồi! 

 



Xuân ơi xuân, xuân cũng đã đến với lòng ta. 

Đón xuân sang ta nhớ tới quê nhà. 

Nhớ cha mẹ trong những ngày vui tết. 

Đang nghĩ nhiều đến với những đứa con xa... 

Mẹ cha ơi! Con đang đón xuân về. 

Lòng phấn khởi khi một năm mới đến. 

Như những ngày trên đất Bắc say mê. 

Đây mảnh đất xa nhà nơi tiền tuyến. 

Cũng bánh chưng, nem chả, khoanh giò, 

Thuốc, kẹo, trà... ngồi vui ca hát. 

Chúc tuổi mừng nhau đón xuân sang. 

Hoà bình ngày vui chào chiến thắng. 

 

Các chị  ơi! Em nhớ lắm. 

Ngóng những dòng tin từ đất Bắc quê hương. 

Nỗi nhớ em đây người lính chiến trường. 

Khi xuân đến là lòng người rộn rã. 

Em bâng khuâng nhớ trọn một năm qua. 

Xa quê nhà mỗi ngày đang thay đổi. 

Trên đường ấm no đang vươn tới. 

Xa cha mẹ - mỗi ngày tuổi thêm già. 

Xa chị em - những tình cảm ruột rà, 

Xa tất cả.... gói tròn trong nỗi nhớ. 

Mà hôm nay em muốn viết thành thơ. 

Giữa đất chiến trường xuân cũng vừa mới đến. 

 

Hoàn em ơi cũng đang say tiền tuyến. 

Cũng đón xuân trên đất lửa miền Nam. 

Thời gian đằng đẵng hai năm. 

Anh em ta phải cách ngăn xa hoài. 

Thương em mười bảy tuổi trai. 

Hành quân chiến đấu đường dài xa quê. 

Bao ngày tháng vẫn say mê 

Đánh giặc mà chẳng tin về quê hương? 

 

Từ ngày xa đất hậu phương. 

Bước chân tới đất chiến trường Tây nguyên. 

Anh mong được gặp lại em 

Trên đất tiền tuyến miền Nam chốn này. 

Căm quân giặc vẫn hàng ngày, 

Phá hoà bình phá sum vầy Bắc Nam. 

Chiến trường còn tiếng sung ran. 

Miền Nam còn quyết đánh tan kẻ thù. 

Quét cho sạch bóng mây mù 

Cho trời, đất hết bẩn nhơ bùn lầy! 

Bắc Nam ta phải sum  vầy. 

Anh em ta lại có ngày bên nhau. 

Đội quân người lính đi đầu. 

Hẹn mùa xuân tới gặp nhau: Hoà Bình! 

 

Tôi viết bài thơ đón Giáp Dần. 

Cũng như mọi lần viết thơ xuân. 

Đón mùa xuân mới vui chiến thắng 

Mong ngày thống nhất lại tới gần! 

 

Chào xuân đẹp - Giáp Dần - Xuân đã đến! 
  V10 01/74. 

 

 

 

 

 

Bài thơ tặng chị 
  ( Tặng chị Nguyễn Thị Chính  

nhân sinh nhật chị 20/01/74) 

 

Bài thơ em viết từ chiến trường. 

Gửi người chị gái đất quê hương. 

Chị ơi em viết vần thơ mới, 

Những ngày tháng nặng nỗi nhớ thương. 

 

Năm nay vui đón tết Giáp Dần. 

Thêm một năm mới, thêm mùa xuân. 

Em viết vần thơ mừng sinh nhật. 

Gửi tặng chị lúc tuổi hai lăm.!(1) 

 

Ôi con đường cũng xa xăm 

Nhưng em còn nhớ những năm tháng ngày. 

Từ lúc tuổi trẻ thơ ngây, 

Rồi đến ngày chị chia tay xóm làng. 

Đồng quê lúa đã chín vàng, 

Bước đi mà lại xốn xang bùi ngùi. 

Ra đi tìm những nụ cười. 

Tìm niềm hạnh phúc cho đời nở hoa. 

 

Những ngày xa mẹ, xa cha 

Xa em, xa chị, xa nhà, xa quê. 

Là những ngày tháng say mê. 

Với công việc vẫn tin về quê hương 

Những dòng chữ nặng tình thương. 

Trong lòng còn những vấn vương nghĩ hoài 

Rồi trong những bức thư dài 

Cùng tâm sự với em trai quê nhà. 

Cùng ôn lại những ngày qua, 

Là những vất vả phong ba, bão lòng. 

Nén buồn đi vẫn ước mong. 

Đón tương lai vẫn ngóng trông tháng ngày. 

Thế rồi đời cũng đổi thay. 

Thầm reo sung sướng hôm nay khác rồi. 

 

Em mừng cho chị, chị ơi! 

Nhìn chị đã bước vào đời vui sao. 

Bao ngày  mơ ước, ước ao. 

Chúc chị hạnh phúc chẳng bao giờ nhoà. 

 

Xa nhà bước chặng đường xa. 

Em cũng đã phải vượt qua suối ngàn. 

Cuộc đời còn lắm gian nan. 

Hôm nay giữa đất miền Nam chiến trường. 

Đón xuân giữa đất núi rừng. 

Lòng rạo rực nhớ quê hương xóm làng. 

Nhớ nhà, nhớ mẹ, nhớ cha. 

Nhớ chị, em vẫn đi xa nhau hoài. 

Ước mong nhanh đến ngày mai 

Gia đình đoàn tụ sum vầy đông vui . 

 

Xuân về thêm đẹp đất trời, 

Xuân về đến với lòng người cũng xuân. 

Xuân về, em viết thơ xuân. 

Mừng sinh nhật chị hai lăm  tuổi tròn! 



Còn gì vui nữa vui hơn. 

Ngày mai trên đất xóm thôn quê nhà. 

Được gặp lại đủ mẹ cha, 

Chị em từ những nơi xa trở về. 

Gặp nhau vui sướng thoả thê. 

Chứa chan nước mắt, tràn trề niềm vui. 

 

Mong ngày Nam Bắc một nơi. 

Hoà bình trở lại đất trời tự do. 

Chị em chung một ước mơ. 

Nhớ, thương - em, chị mong chờ tin nhau. 
                V211 20/ 01/74. 

 

Lắng nghe  

tiếng nói quê hương. 
 

Con đang mong được đọc những lá thư. 

Của thày mẹ từ quê nhà gửi tới. 

Mẹ cha ơi có hiểu nỗi lòng con mong đợi. 

Của con đây ôi đứa con xa.? 

 

Một năm tròn xa nhà, xa đất Bắc. 

Tới miền Nam đây sao lại nhớ quê nhà. 

Những gì đã đến -  một năm qua? 

Một mùa mưa ôi những phong ba. 

Gian nan vất vả những ngày đi chiến dịch. 

Mỗi ngày qua là bớt một tờ lịch. 

Thời gian trôi quá khứ lại tương lai. 

Con vẫn hằng mơ sẽ có ngày mai. 

Đó là ngày trên quê nhà đoàn tụ. 

Lòng rạo rực tháng ngày thêm nỗi nhớ! 

Thời gian trôi để lại những mong chờ. 

Có những đêm nằm với những giấc mơ. 

Mà có những lần sao lại đẹp thế! 

Trong đêm con reo lên khe khẽ. 

Đúng rồi đây sẽ có ngày mai. 

 

Rồi những buổi lao xao, những câu chuyện 

kéo dài, 

Cùng tâm sự:”Những nỗi lòng người lính” 

Những buồn vui, đủ các chuyện linh tinh. 

Có những lúc lòng con như se lại. 

Nó ám ảnh tưởng như là mãi mãi. 

Mỗi khi thấy đơn vị có thư. 

Nỗi buồn vui trong những nỗi riêng tư 

Mà con thấy sao như mình trống trải? 

Vì trong lòng đang thèm khát trông mong: 

Đọc dòng chữ, những dòng tình cảm. 

Một năm qua, con vẫn phải mong hoài... 

 

Con có hiểu quê nhà ta ngoài ấy, 

Một năm qua biết mấy đổi thay? 

Ôi! một năm mới có bao ngày. 

Mà con thấy sao lại dài đến thế? 

 

Những lá thư con về thăm thày mẹ, 

Vẫn ra đi theo những chu kỳ. 

Ở đó vẫn những dòng tỉ mỉ. 

Của lòng con từ đất lửa tiền phương. 

Đến quê nhà những nỗi nhớ thương. 

 

Hôm nay đây giữa đất chiến trường. 

Lắng nghe tiếng nói của quê hương! 

Xóm làng nhộn nhịp vui tấp nập. 

Gió rì rào xanh bãi ngô đông(1). 

 

Con đã thấy quê nhà ta đẹp quá. 

Cánh đồng xanh, xanh trải bao la. 

Ôm ấp xóm làng ven sông nước 

Bãi cát dài, những dải phù sa! 

 

Yêu quý quê nhà đất phù sa. 

Mảnh đất quê hương mới mặn mà. 

Đỏ thắm dòng sông thêm tươi mát. 

Đẹp mãi tên người - đất quê ta! 

 

Một năm rồi xa nhà đi đánh giặc. 

Con vẫn nhớ tới quê hương miền Bắc. 

Gửi dòng tình cảm tới mẹ cha. 

Bày tỏ nỗi lòng con - đứa con xa. 
V211   03/74. 

(1) ngày 01/03/74 tại V211, trong chưong trình 

phát thanh nông thôn lúc buổi trưa, tôi nghe 

đài TNVN thấy có nói tới HTX quê nhà đang 

chuẩn bị thu hoạch vụ ngô Đông khá tốt. 

 

GẶP NHAU GIỮA ĐẤT TÂY NGUYÊN. 

 ( Tặng Nguyễn Đức Luận, người cùng 

                làng, đã 9 năm ở chiến trường) . 

 

Hôm nay cũng thật vô tình. 

Quê mình lại gặp quê mình - Đồng hương! 

Một nơi giữa đất chiến trường. 

Qua bao mưa nắng gió sương dãi dầu. 

Hôm nay mới được gặp nhau. 

Ôm nhau sung sướng hồi lâu ấm tình. 

 

Anh nghe tôi kể : Gia đình. 

Bà con, cô, bác, quê mình say sưa. 

Từ ngày ấy buổi tiễn đưa, 

Người yêu anh đó vẫn chưa lấy chồng! 

Vẫn chăm công việc ruộng đồng. 

Đảm đang, chung thuỷ, chờ mong đến cùng. 

 

Thoáng trên nét mặt vui mừng. 

“ Cũng từ ngày ấy đã từng chín năm, 

Tung hoành đây đó rừng xanh 

Những ngày lăn lộn giáp gianh quân thù. 

Quân hành những chặng đường xa, 

Núi cao dốc thẳm xông pha chiến trường” 

Hôm nay được gặp đồng hương, 

Tôi nghe anh kể như chương sử dài. 

 

Mến thương anh một người trai. 

Sức bền chịu đựng dẻo dai đã từng. 

Chín năm mưa nắng núi rừng. 

Đói, no từ lúc nhường từng miếng cơm. 

Sốt nằm viên thuốc còn san: 

Nửa uống, còn nửa để dành người sau... 

 



Nghe mà xúc động làm sao. 

Hút cùng điếu thuốc mời nhau chốn này. 

Mặn mà hương vị hôm nay. 

Gặp nhau giữa đất miền Tây chiến trường. 
V211    01/04/74. 

 

 

Gặp đồng hương  
.....ở chiến trường gặp đồng hương, 

Như đang đi bộ trên đường gặp xe! 

Ngồi vui kể chuyện say mê, 

Ôn lại ngày tháng trên quê hưong nhà. 

Từ ngày đi chiến trường xa. 

Gặp đồng hương cứ ngỡ là gặp quê. 

  ...ở chiến trường. 

 

Buổi chia tay. 
( Tặng anh N+Tr đồng hương  

       Đoàn chiến thắng trở về) 

 

Nhớ hôm nào anh em mình gặp mặt, 

Lần đầu tiên trên đất Tây nguyên, 

Em để tay trong tay anh nắm chặt. 

Câu chuyện quê hương nối tiếp liền! 

 

Giờ đã đến lúc  tạm biệt - chia tay. 

Biết nói gì đây nỗi niềm này. 

Lặng lẽ hồi lâu lòng xúc động . 

Mắt nhìn lưu luyến tay nắm tay! 

 

Anh về ngoài đó đất quê hương 

Từ giã nơi đây cảnh chiến trường 

Chúc anh bình yên và vô sự 

Niềm vui đã đến lúc lên đường! 

 

Anh về được mạnh giỏi luôn luôn 

Khoẻ mãi nhiều vui và hết buồn 

Hạnh phúc trên quê nhà đổi mới 

Cuộc đời thêm đẹp những yêu thương 

 

Anh về ngoài đó đất quê hương 

Cho em gửi cả nỗi nhớ thương 

Tới mẹ, tới cha, người ruột thịt 

Của đứa con nơi đất chiến trường 

 

Anh về ngoài đó đất thanh bình 

Có nhớ những ngày cảnh chiến chinh? 

Những ngày “ nghỉ mát” nơi Phú Quốc. 

Phong ba bão táp sống lênh đênh? 

Có nhớ buổi chia tay tạm biệt  

Nghẹn ngào lưu luyến mắt lung linh, 

Tay bắt tay nhau đầy cảm mến  

Nhớ kể em nghe chuyện quê mình. 

 

Anh về ngoài đó đất quê hương. 

Em còn nơi đây đất chiến trường. 

Ngóng những lá thư từ đất Bắc. 

Những dòng tình cảm đất hậu phương.  

 

Bao giờ Nam Bắc thông thương 

Nước nhà thống nhất nối đường vào ra 

Bắc Nam sum họp một nhà 

Gia đình đoàn tụ cho ta sum vầy 

Anh em ta lại nắm tay. 

Cùng nhau ôn lại những ngày đã qua. 
KT 15/04/74. 

 

Nỗi niềm những ngày nằm viện.. 
( một ngày đầu từ muà khô chuyển sang muà mưa)  

Sao mà cứ khổ mãi thế này? 

Đầy chân rồi lại đến cả tay. 

Mụn nhọt lở loét người phát sốt 

Cành cạch gãi xoa suốt đêm ngày. 

 

Mới một năm trời đất Tây nguyên 

Mà đã 6 tháng đi nằm viện(1) 

Thuốc men vẫn điều trị thường xuyên 

Mà bệnh chưa qua, bệnh khác đến 

 

Thêm mỗi ngày nằm, nỗi khổ đau 

Càng nghĩ càng thên những nỗi sầu 

Xấu hổ tủi thân cho số phận 

Có người họ muốn hiểu cho đâu... 

Sáu tháng mùa khô đã qua rồi 

Một mùa mưa  nữa lại đến nơi. 

Giờ đang lúc “ Nhân suy tật dưỡng” 

Mong chóng sao"người khoẻ tật lui”. 

 

Thời gian ngày tháng cứ trôi 

Tạnh mưa/trời nắng, khi vui/hết buồn. 

Ước gì bệnh tật khỏi luôn 

Đêm nằm giấc ngủ thả hồn thảnh thơi. 

Giờ nhớ đơn vị quá rồi. 
Khoa 24, viện 211 12/04/74. 

(1) kể từ 12/10/73 đi bệnh xá E đến nay. 

 

 

Biết đến bao giờ? 
 

Xa đơn vị đã 6 tháng rồi 

Cũng chẳng có dịp về nhà chơi 

Thăm hỏi anh em, thăm bè bạn 

Đến hôm nay mới thật xa xôi  

Đơn vị hành quân đi tác chiến 

Chẳng biết bây giờ tận đâu rồi 

Ngọc Bay, Võ Định hay Con Rok? 

Thời gian ngày tháng vẫn cứ trôi... 

 

Nằm mãi ở đây chán lắm rồi 

Chỉ muốn trở về đơn vị thôi. 

Ở nhà mọi người cũng mong lắm 

Đến bao giờ về được tới nơi. 

 

Các đồng chí ơi giờ có hiểu. 

Có biết giờ đây tôi đang thiếu 

Những gì mà ta vẫn ước mong? 

Đó là trong những chiến công chung 

Mà tôi chưa được cùng góp sức 

Trong những ngày chiến đấu hôm nay! 

 



Trong lòng ta ai cũng ngày ngày 

Mong được đọc những lá thư từ đất Bắc. 

Những dòng tình cảm của  quê hương 

Từ những người ruột thịt nhớ thương. 

Mà hôm nay tôi còn da diết. 

Vẫn chờ mong.... 

                             Biết đến bao giờ? 
V 211  12/04/784. 

 

 

Hè đến 
( Nhớ  về  tình yêu đầu tiên, về người con 

gái – Người yêu cũ- nhân những  ngày hè 

trên đất Tây nguyên, 

 nhớ lại những kỉ niệm cũ :hè 1969). 

 

Tháng năm về 

Tôi lại nhớ một mùa hè. 

Nhớ lắm! 

Quên sao được một mối tình trong trắng 

Của những ngày vừa qua tuổi ấu thơ. 

 

Em thân yêu! 

Lúc này em có nhớ 

Những buồn vui khi một tháng năm về 

Hoa phượng nở đầu ngõ rộn tiếng ve 

Cũng là lúc chúng ta tạm biệt 

Rời mái trường về với thôn quê 

Để vào đời - những chặng đường bước tiếp 

Những buồn vui và những say mê. 

Cũng từ đó những ý nghĩ vụng về. 

Anh yêu em mà chẳng hề dám nói 

Cứ để mãi trong lòng với tháng ngày chờ đợi 

 

Từ lòng mình em hiểu thấu lòng anh. 

Ngày tiếp ngày tiếp tháng cứ trôi nhanh. 

Rồi bất chợt mỗi người đi một ngả. 

 

Anh ra đi mê mải với Thác Bà. 

Cũng xa nhà,  em bước vào đời lính. 

Từ nơi xa với những lá thư tình. 

Anh vẫn viết theo những dòng sinh học. 

Thư em đến vẫn đều đều anh đọc. 

Thư về, đi theo những chu kỳ. 

Cũng có lúc không tính ngày tính tháng. 

 

Anh hiểu em rồi tất cả những bước đi 

Kể từ ngày em đi làm cách mạng 

Em đã mang một dòng suy nghĩ anh ơi! 

Bước vào đời dù sóng gió mưa trôi 

Em vẫn bước tới  chân trời góc biển 

Và có anh cùng sức tuổi thanh niên 

Dù có xa đôi lúc bến vắng thuyền 

Nhưng sẽ có những ngày đoàn tụ! 

 

Ôi vui sướng khi một năm mới đến. 

Anh đến với  em bằng tất cả lòng yêu mến. 

Từ những ngày lưu luyến nhớ thương 

Của những ngày mỗi  đứa mỗi phương. 

 

 

Đời đã bước tới chặng đường mưa gió. 

Vẫn chẳng quên những ngày tuổi còn thơ. 

Đi chiến trường anh vẫn nhớ tới em. 

Bước chân đi chẳng kịp lời hứa hẹn! 

Nhưng đã có trong lòng những kỷ niệm. 

Của hai ta một mối tình thắm thiết. 

Anh đã có một trái tim duy nhất, 

Trong có hình hai đứa chúng ta. 

Như con bướm đang quấn quýt say hoa. 

Của chúng mình qua bao ngày xây đắp. 

Đã kết tinh từ thuở còn thơ 

Tình thuỷ chung vốn hai chữ đợi chờ! 

 

Em ơi anh nhớ vô bờ. 

Yêu em tha thiết chẳng giờ nào nguôi. 

Cách nhau dù có xa xôi. 

Năm năm chẳng quản, dù mười chẳng sao. 

Ôi tình ta đẹp biết bao. 

Phong ba bão táp nhưng nào có phai. 

Mong nhanh đến một ngày mai. 

Chúng mình gặp lại cùng nhau sum vầy. 

 

Anh đang nhớ lại những ngày quá khứ. 

Tháng năm về ôn lại những trang sử. 

Hỡi người em đã tha thiết yêu anh. 

Phút giờ này cùng chung dòng sinh học! 

 

Đất Tây nguyên 

                         Hè mới đến 

Hoa phưọng nở 

                        Tiếng ve kêu 

Lòng thêm nhớ 

                         Người anh yêu! 
                              Kontum 12/05/74 

           

 

Nhớ bạn 
( Tặng bạn đồng hương,đồng nghiệp, 

 bạn chiến đấu Dương Hải Khoát) 

 

Hôm nay nghỉ việc ngồi nhà chơi, 

Lắng nghe mưa nước thánh thót rơi. 

Bồi hồi nhớ lại người bạn cũ. 

Giờ ở đâu rồi thế Khoát ơi? (1) 

 

5 năm về trước mới lần đầu, 

Xa nhà lên sống ở với nhau. 

3 năm mê mải Thác Bà ấy, 

Ta kết bạn đời nặng tình sâu! 

 

Ta muốn hiểu nhau những tháng ngày. 

Tình bạn ngày càng bốc men say. 

Thương bạn mồ côi cha từ bé. 

Dạn dầy từ đó tới hôm nay. 

 

Với ta bạn cũng đã hiểu rồi. 

Thương yêu nhau trọn cả cuộc đời. 

Dù cho mai ngày phải xa cách, 

Gian nan vất vả gió mưa trôi! 



 

Tháng ngày bên nhau những nụ cười. 

Gạt quên hết giọt nước mắt rơi 

Tình thương yêu nhau vẫn ấp ủ, 

Lại cùng nhau đi (2), bước ngoặt đời!. 

 

Cùng bước bên nhau như bóng hình,  

Cuộc đời bước tới đoạn chiến chinh, 

Buồn, vui đã trộn cùng thương nhớ. 

Yêu thương quyết giữ mãi trọn tình. 

 

Ai hiểu hết nghĩa tình đồng chí? 

Lúc gian nguy chung một chiến hào. 

Sống mái cùng trong một trận đánh. 

Vui gì hơn khi có một tình thương, 

Và trong lòng lại có cả quê hương 

Có tiếng nói thiêng liêng của Đảng 

Quét sạch mù cho trời ta tươi sáng! 

 

Hôm nay ở giữa đất chiến trường 

Mà lòng rạo rực nhớ quê hương, 

Nhớ những ngày xưa sao tình nghĩa. 

Cuộc đời ôm ấp những yêu thương! 

 

Trong trận chiến với quân thù giáp mặt 

Đi giành giật nhau từng tấc đất 

Quyết không để quân thù cướp mất 

Vùng đất tự do,  vùng đất của ta! 

Những giọt máu đã nở thành hoa 

Tự hào thay có bạn mình góp sức 

Máu có chảy mà lòng thêm sáng rực. 

 

Người chiến sỹ ơi ta đã hiểu nhau rồi. 

Bởi vì ta là một cặp bạn đời. 

Bao năm tháng những lời ghi tâm huyết. 

Mãi mãi ở trong lòng thêm thân thiết. 

Vẫn trở thành nghĩa sống thiêng liêng. 

 

Hôm nay trên mảnh đất Tây nguyên. 

Còn nóng bỏng vẫn chưa ngừng tiếng súng 

Quân thù vẫn còn cứ cuồng điên. 

Theo lệnh Mỹ hàng ngày đi lấn chiếm. 

 

Bạn trở về Bắc đất quê hương 

Còn nghe tiếng súng vọng chiến trường. 

Là biết chúng mình còn nổi lửa 

Quét sạch bọn thù  ở tiền phương! 

 

Tây nguyên đã nổi sấm sét rồi. 

Lại một mùa mưa khắp nơi nơi 

Ngồi nhà mê mải dòng suy nghĩ 

Nhìn trời, nhìn đất nhìn mưa trôi.... 

 

Ngoài trời trắng xoá mưa rơi. 

Càng nhìn càng thấy nhớ người bạn thân. 

Mưa bao nhiêu nhớ bấy nhiêu lần, 

Nghĩa tình bè bạn mãi gần chẳng xa. 

Cuộc đời dù có phong ba, 

Ba chìm, bảy nổi vẫn là tình xưa! 

 

Tây nguyên đang một mùa mưa. 

“Ai chưa đến đó như chưa rõ mình”. 

Tây nguyên còn giữ mối tình 

Của chúng mình lúc chiến chinh tháng ngày. 

 

Trên đất miền Bắc hôm nay 

Sống giữa lòng mẹ tràn đầy tình thương. 

Trên đất miền Bắc quê hương 

Khoát cũng đang nhớ chiến trường Tây 

nguyên. 

Bắc Nam tuy vẫn hai miền. 

Tình ta vẫn được nối liền không phai. 

Con đường tiếp bước còn dài. 

Chiến chinh nhưng vẫn nhớ hoài người thân. 

Tuy xa nhưng vẫn thấy gần. 

Nhớ thương gửi bạn mấy vần thơ nay. 

Tình bạn lại bốc men say. 
             KT 211/24  05/74. 

 

 

 

Lá thư gửi về phía trước. 
( Tặng Hùng  - bạn đồng hương, đồng nghiệp, bạn 

chiến đấu đang ở mặt trận - phía trước). 

 

Chẳng phải lầm đâu, một năm rồi! 

Thời gian đều đặn vẫn cứ trôi. 

Từ lần gặp nhau ở phía trước(1) 

Đến giờ đây mỗi đứa mỗi nơi. 

 

Có nhớ Hoàng không hở Hùng ơi? 

Quên được làm sao người bạn đời 

Đồng cảnh, đồng hương lại đồng đội. 

Trong lòng thương nhớ biết bao nguôi. 

 

Nhớ mùa xuân trước vượt Trường Sơn, 

Bước chân đi nhiều lúc thấy chồn, 

Mà vẫn bên nhau khi đau ốm 

Ngày tháng vẫn vui chẳng biết buồn! 

 

Bước vào đất Tây nguyên. 

Mà trước lạ sau quen 

Rồi cũng thành xông xáo  

Dưới bom đạn súng rền! 

 

Vào đây tuy mỗi đứa một xê ( C). 

Đánh giặc lấn chiếm cũng say mê 

Mà vẫn tìm nhau cùng thăm hỏi. 

Cười vui mong chiến thắng trở về! 

 

 

Từ  ngày Hoàng đi xa đơn vị 

Về điều trị bênh ở phía sau. 

Thời gian cũng khá là lâu. 

Hai thằng mình đã xa nhau năm tròn. 

Có những đêm vắng nằm buồn 

Ngoài trời sấm chớp vẫn tuôn mưa hoài. 

Nghĩ con đường mới thật dài. 

Nhớ người bạn chiến ở ngoài tiền duyên. 

Tháng ngày cơ động liên miên 



Nắng mưa sương gió ngày đêm dãi dầu. 

Từ ngày xa cách tin nhau. 

Chỉ mong Hùng được  khoẻ lâu, vẹn  toàn. 

Chiến trường còn tiếng súng ran 

Càng chắc tay súng đánh tan kẻ thù. 

 

 

Hùng ơi mạnh khoẻ nhé! 

Mai mốt Hoàng sẽ về, 

Lại cùng đứng bên nhau 

Hai ta cùng chiến đấu. 
 Một ngày sắp ra viện. V211  06/74. 

 

 



PHẦN IV: TRỞ VỀ ĐƠN VỊ. 

 

Nhớ và mong 
( Sau những ngày dài đi viện, trở về đơn vị,  

vẫn chưa nhận được thư nhà) 

Mười tám tháng rồi xa nhà, xa thày mẹ 

Xa gia đình xa đất Bắc quê hương. 

Vượt Trường sơn,  con đi tới chiến trường. 

Được mang tên là anh Giải Phóng. 

 

Mười tám tháng, trải bao ngày mưa nắng. 

Bao ngày rồi thày mẹ vắng chúng con. 

Bao lần rồi hết ra vào trông ngóng. 

Căn nhà cũ bao đêm rồi trầm lặng? 

 

Mười tám  tháng rồi con ở chiến trường xa. 

Cũng đã bao đêm trằn trọc nhớ  nhà  

Nhớ cha mẹ mà trong lòng rạo rực. 

Cây bút viết giờ tuy có vơi mực 

Tập giấy này dù có ít bớt số trang. 

Nhưng lòng con vẫn rộng mênh mang. 

Đây nỗi nhớ cùng những dòng tình cảm 

Bao lần rồi vẫn gửi về đều đặn  

 

Mười tám  tháng rồi con đường đi bao dặm? 

Với quê hương cả một chặng đường xa. 

Ngày tháng trôi mà lòng con nhớ quá. 

Những buồn, vui tất cả của quê hương 

Ở nơi đây giữa đất chiến trường. 

Con vẫn mong một tình thương trời biển 

Của mẹ cha ôi rất đỗi dịu hiền! 

 

Đêm nay trằn trọc liên miên. 

Mẹ ơi có thấy nỗi niềm con chăng? 

“Tre già tre phải mọc măng. 

Tháng ngày măng lớn hẳn công tre già” 

Lớn lên từ một căn nhà. 

Mà con có mẹ, có cha nên người! 

Cách ngăn ngàn dặm xa xôi. 

Lòng con vẫn giữ những lời mẹ cha. 

Nhớ thương tình cảm mặn mà. 

Con đang mong bức thư nhà - quê hương. 
        Kontum tháng 07/1974 

 

 

 

 

 

Tuổi hai mươi. 
( Tặng enm trai Nguyễn Huy Hoàn  

nhân sinh nhật em 27/07/1974)  

Anh đến chiến trường đã hai lần tháng bảy. 

Hai mùa hè mưa nắng Tây nguyên. 

Anh đã hiểu nỗi lòng người lính chiến. 

Trong những ngày ở nơi tuyến giáp gianh. 

Trong những lúc khói lửa tung hoành 

Trong những đêm nằm mơ về miền Bắc. 

 

Hôm nay tháng ngày như muốn nhắc. 

Nhớ tới em anh thầm gọi Hoàn ơi! 

Cùng chung một cảnh đất trời 

Giữa miền Nam ở xa nơi quê nhà. 

Còn khói lửa còn xông pha. 

Nắng, mưa, sương, gió, phong ba đã từng. 

Từ núi rừng anh hướng về miền Bắc. 

Vẫn ngày đêm nhớ mẹ, nhớ cha. 

Trái tim đập vẫn luôn thường nhắc. 

Đến tình thương máu mủ ruột rà. 

Ngày đi, tháng tới, năm qua. 

Vì sao có lúc lòng ta bồn chồn. 

Nghẹn ngào xao xuyến bâng khuâng? 

Bao ngày xa cách vẫn không thư nhà. 

Anh em giờ vẫn phải xa. 

Ngóng trông rạo rực vào ra nhớ thầm. 

Cách ngăn giờ đã ba năm 

Bặt tin mà chẳng băn khoăn  trong lòng. 

Nén buồn đi vẫn ước mong. 

Đọc thư trên đất chiến trường xa xôi. 

 

Hoàn em thương nhớ yêu ơi! 

Hôm nay vừa đúng hai mươi tuổi tròn. 

Đã từng xẻ dọc Trường sơn. 

Mà chẳng quản sức chân chồn mỏi vai, 

Con đường tiếp bước còn dài. 

Càng nhiều gian khổ chông gai nhọc nhằn. 

Vui sao là giải phóng quân. 

Cầm súng chiến đấu vì dân quên mình. 

Ba năm trời trải chiến chinh 

Cũng vì độc lập hoà bình tự do. 

 

Nhớ em anh viết vần thơ. 

Nhân ngày sinh chắc em chờ quà anh. 

Bước đi còn lắm tung hoành 

Chỉ mong sao được nhận nhanh thư nhà. 

Để rồi bắc nhịp cầu qua. 

Nối dòng tình cảm toàn gia lại gần. 

 

Thơ anh viết giữa những ngày tháng bảy. 

Đất miền Nam còn đang lửa chiến tranh. 

Súng vẫn nổ, bom đạn chưa ngừng réo. 

Mỹ, Thiệu điên chúng còn muốn hoành hoành. 

Hàng ngày tung quân đi lấn chiếm, 

Giết hại dân làng diệt màu xanh. 

 

Súng chắc trong tay ta vẫn sẵn sàng. 

Dội bão lửa xuống đầu quân khát máu. 

Anh em ta vẫn cùng nhau chiến đấu. 

Trên chiến trường một dải đất miền Nam. 

 

Tuổi hai mươi  - dáng hiên ngang. 

Tuổi hai mươi -  tuổi vững vàng tiến lên. 

Tuổi hai mươi - tuổi thanh niên. 

Tuổi hai mươi - tuổi đạp trên đầu thù! 

 

Em trai yêu! Nỗi lòng anh thương nhớ. 

Chưa gửi được thư anh viết mấy vần thơ. 

Nỗi nhớ thương da diết vô bờ. 

Anh lại gọi tên em như hoa quý. 

Anh lại gọi tên em người đồng chí. 

Anh lại gọi tên em bằng tiếng gọi trái tim! 



 

Cánh chim non đang bay bổng đi tìm. 

Chân lý sống giữa những ngày bão táp. 

Tháng bảy đây ta cất lên tiếng hát. 

Tiến lên đi, đây sức tuổi hai mươi. 
 Tây Băc Kontum 25/07/74.  

 

   Nhận thư nhà. 
(lần đầu tiên ở ctrường nhận được thư nhà) 

Bao lần rạo rực vào ra. 

Hôm nay nhận được thư nhà vui sao! 

Bao ngày ao ước, ước ao 

Hôm nay cứ ngỡ anh vào thăm em(1). 

 

Từ ngày xa cách hai miền. 

Vẫn mong tình cảm nối liền không phai. 

Đã đi muôn dặm đường dài. 

Đã nhiều đêm thức nhớ hoài quê hương. 

Trong lòng còn những vấn vương. 

Bao ngày xa cách tình thương gia đình. 

 

Bước vào ngày tháng chiến chinh. 

Vẫn mơ thấy ánh bình minh ửng hồng. 

Mỗi chiều đứng ngắm hoàng hôn. 

Nhìn về quê mẹ ngóng trông tháng ngày. 

 

Hôm nay giữa đất miền Tây  

Đọc thư ôn lại những ngày xa quê, 

Báo tin con viết thư về. 

Tới cùng thày mẹ nỗi niềm Hoàng con. 
  Kontum 09/08/74 

(1) ngày 01/08/74 nhận thư gia đình – Anh Từ 

viết. 

 

 

 

 

HAI NĂM TUỔI BỘ ĐỘI 
( Nhân ngày tròn 2 tuổi lính 14/09/74) 

 

Hai năm mới có bấy nhiêu ngày  

Cuộc đời đã đón bao đổi thay. 

Từ khi ta bước chân vào lính. 

Tới lúc cầm súng như hôm nay! 

 

Kể cũng nghèo thôi một gia tài  

Là chiếc ba lô vẫn khoác vai. 

Mà giầu trong lòng một ý chí. 

Xẻ dọc Trường sơn vượt dặm dài!. 

 

Tới đất Tây nguyên đất tiền phương. 

Vẫn mang trong lòng nỗi nhớ thương. 

Mà  thấy  vui thay cho thế hệ. 

Tuổi trẻ chúng ta ở chiến trường! 
         Kontum 09/74. 

 

Một phiên con đứng gác đêm 
( một đêm đứng gác ở chiến trường, 

 dưới ánh trăng thu) 

 

Lại một phiên gác đêm nay. 

Khoác súng đi dưới rừng cây im lìm. 

Cảnh trăng thu vẫn sáng nhìn. 

Không gian phẳng lặng lắng chìm trong 

sương. 

 

Sao lòng rạo rực lạ thường. 

Phải chăng giờ ở quê hương xóm làng. 

Mẹ cha cũng ngắm trăng vàng. 

Gửi vào trăng sáng muôn vàn nhớ thương. 

Bồi hồi nhớ tới quê hương 

Một đêm trăng ở chiến trường Tây nguyên. 

Một phiên con đứng gác đêm. 

Kontum 10/74 

 

CÁNH CỬA THÉP 
( Tặng các  chiến sỹ quân giải phóng 

 đóng chốt giữ đồi 601 A-Tây Bắc Kontum) 

Đây điểm cao 601 A 

“Cánh cửa thép” của đoàn Hồng Hà. 

Bao tháng ngày rồi đội sắt thép. 

Vẫn niềm kiêu hãnh của chúng ta! 

 

601 A ơi 601 A 

Đỉnh cao nhìn rộng bốn hướng xa. 

Ven đường 14 con đường máu. 

Vẫn đứng hiên ngang ở tuyến đầu! 

 

Đây quả đồi nơi tuyến giáp gianh 

Trước  còn tấm áo - một màu xanh. 

Trải qua bao ngày mưa bom đạn. 

Đỏ đất màu tươi vẫn lòng thành! 

 

Kẻ địch muốn cướp chốt của ta. 

Lấn rũi dần dần đất thêm ra. 

Nhưng lấn và cướp sao cho nổi. 

Ý nghĩ dại điên kẻ gian tà. 

 

Chốt ta còn đó đứng hiên ngang. 

Có những người chiến sỹ thép gang 

Chẳng phút giây nào ngơi tay súng. 

Cảnh giác ngày đêm vẫn sẵn sàng. 

 

Ôi những người con gan vàng dạ sắt 

Đã quen mùi với từng nắm đất. 

Đã đêm ngày chịu bão đạn, mưa bom 

Mà bền gan, ý chí chẳng sờn 

Vẫn nổi lửa thiêu bọn thù lấn chiếm. 

Trong trận chiến như thiên thần ẩn hiện 

Vẫn chẳng rời mảnh đất quê hương. 

Vẫn chẳng rời mảnh đất máu xương 

Và phần thắng vẫn là người giữ chốt. 

 

Ôi quả đồi mang tên  “ cánh cửa thép” 

Như bức tường thành đứng ngăn quân khốn 

kiếp. 

Vẫn ngày đêm tư thế hiên ngang. 

Đội bom đạn mà vẫn đứng vững vàng. 

Tấm áo kia nay đã thành màu đỏ 

Và chơ chọi....mà quân thù khiếp sợ. 



 

Ôi quả đồi mang tên “Cánh cửa thép” 

Bởi ở đó có những ngày quyết liệt. 

Bởi nơi đó là mảnh đất quê hương. 

Bởi ở đó có những người con dũng cảm ngoan 

cường. 

Của Tổ quốc đang đêm ngày giữ chốt! 
           Kontum tháng 11- 12/74. 

 

 

 

 

 

TÂN CẢNH NGÀY NAY 

( Những ngày về công tác ở  vùng giải phóng 

Tân cảnh). 

Hôm nay tôi lại về đây. 

Thấy Tân Cảnh đã đổi thay khác nhiều. 

Cảnh xưa tan nát, tiêu điều(1). 

Bây giờ sống lại sớm chiều xanh tươi! 

 

Xóm ấp rộn tiếng hát cười. 

Mái nhà dựng lại đổi đời tự do. 

Đồng nương vang rộn tiếng hò. 

Máng mương dẫn nước quanh co vơi đầy. 

Giải phóng về đã đổi thay. 

Với đồng ruộng đã từ nay quen rồi. 

Nhấp nhô sóng lượn ven đồi. 

Lúa ngô khoai sắn được thời mọc lên. 

Nghe hồi kẻng vọng keng keng. 

Nẻo đường tấp nập đàn em tới trường. 

Làng quê thoang thoảng mùi hương. 

Bông hoa Sứ nở mùi thơm muôn nhà. 

 

Tân Cảnh giờ của chúng ta. 

Ngày nay đã hẳn khác xa xưa rồi. 

Giữ cho tiếng hát nụ cười 

Là việc bảo vệ mọi người tham gia. 

 

Có cô du kích tuần tra. 

Đêm đêm khoác súng AK  giữ làng. 

Ánh đèn dạng, tiếng hát vang. 

Bài ca “Giải phóng miền Nam” bắt đầu. 

Từng đoàn xe nối đuôi nhau. 

Tiến về phía trước qua cầu bon nhanh. 

 

Tân cảnh ơi đã nhiều lần, 

Qua đây chưa được dừng chân một ngày. 

Bây giờ tôi lại về đây. 

Mà thấy làng xóm đổi thay khác nhiều. 

Càng nhìn càng mến, càng yêu. 

Tân cảnh ơi những sớm chiều về ta. 
        Tân cảnh 111/12/74 

(1)Đầu 1973 tôi được bổ sung về đoàn Trung Dũng. 

Đơn vị có hậu cứ ở khu vực Tân cảnh, được chứng kiến 

cảnh đổ nát sau những trận chiến, đặc biệt là sự huỷ diệt 

của máy bay B52 Mỹ khi mất Tân cảnh. 

Tháng 12/74 chúng tôi được sư đoàn điều động về 

làm công tác an ninh 1 tháng ở khu vực này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN V:CHIẾN DỊCH MÙA XUÂN 

 

ĐƯỜNG VÀO CHIẾN DỊCH. 
 

Vượt qua bao chặng đường dài. 

Suối sâu dốc thẳm chông gai đã từng. 

Núi cao rồi lại đến rừng, 

Đường vào chiến dịch bừng bừng huyết 

tâm. 

Hành quân ta lại hành quân. 

Quyết giành đại thắng mùa xuân thắng 

thù. 

 

 

Những ngày trên đường đi chiến dịch. 

 

Đã đi muôn dặm đường dài. 

Càng đi càng vững dẻo dai chân dồn. 

Đã từng xẻ dọc Trường sơn. 

Bước đi ngày tháng chẳng sờn gian nguy. 

Phong ba sương gió xá gì. 

Vì dân, vì nước ta đi giết thù. 

                                          Xuân 1975 – ất mão. 

 

 

ĐÓN XUÂN 1975 - ẤT MÃO. 
( Đêm giao thừa vượt dốc 1015). 

Ta lại đi lên đường. 

Theo tiếng gọi quê hương. 

Khi mùa xuân vừa đến 

Bước đi khắp chiến trường! 

 

Miền Nam ơi đã hai năm rồi. 

Thời gian ngày tháng vẫn cứ trôi. 

Đất trời vẫn còn chưa ngưng súng. 

Mà rền vang những tiếng bom rơi. 

 

Đây lần thứ ba ở chiến trường. 

Xa nhà vui tết nhớ quê hương. 

Ba lần đón xuân nơi rừng núi. 

Bảy lăm ơi ta lại lên đường. 

 

Ta tạm biệt nhau bước chân đi 

Kon Tum ơi giờ biết nói gì 

Ôi chiến trường đây đầy lửa khói. 

Hoà bình mà bom đạn chửa ngừng rơi. 

 

Ôi đất Kon Tum của ta ơi. 

Hai năm vẫn chưa nở nụ cười. 

Ta còn phải đi giành chiến thắng. 

Cho ngày Nam Bắc lại một nơi! 

 

Vừa mới qua đi năm Giáp Dần 

Ất Mão lại đến, chẳng dừng chân. 

Ta lại lên dường đi bước tiếp. 

Đường hành quân cùng với mùa xuân. 

 

Mẹ cha ơi đã mấy năm rồi. 

Mỗi chặng đường xa một năm trôi. 

Xa nhà, xa cả quê miền Bắc. 

Trong lòng con nhớ biết bao nguôi. 

 

Đêm đã về khuya ba mươi tết. 

Giữa núi rừng trùng trùng điệp điệp. 

Con lắng nghe những tiếng chuông ngân. 

Từ miền Bắc cũng đã điểm mùa xuân. 

Phút giao thừa giữa hai năm cũ,  mới. 

Mà trong lòng hồi hộp chờ đợi. 

Phút giây thiêng cũng đã đến đây rồi. 

 

Xuân về đến với lòng người 

Vui cùng xuân đến bồi hồi đón xuân. 

Chúng ta tụ tập quây quần. 

Bên nhau câu chuyện râm ran hát cười. 

Xuân về Ất mão xuân ơi. 

Ta hành quân giữa đất trời mùa xuân. 
Kontum 10/02/75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



PHẦN VI:ĐẤT NƯỚC TOÀN THẮNG 

 

 

ĐỌC THƯ NHÀ 
(Con đọc thư thày mẹ - 1/75) 

Tây nguyên mảnh đất chiến trường. 

Được tin từ đất hậu phương quê nhà. 

Những dòng tình cảm mẹ cha 

Gửi đứa con ở nơi xa chốn này 

 

Phải chăng xa cách tháng ngày  

Đọc thư cha mẹ hôm nay nghẹ ngào? 

Vui mừng xúc động làm sao 

Đây thư thày mẹ gửi vào thăm con. 

 

“Hoàng con xa nhớ thương yêu! 

Giờ thày chẳng viết được nhiêù đâu con. 

Tháng ngày chờ đợi mỏi mòn 

Nếu chăng đôi mắt sáng còn như xưa”* 

 

Ngại đâu sớm tối chiều trưa. 

Ngại đâu sóng gió nắng mưa tối ngày. 

Từ miền Nam đất nơi này. 

Nỗi lòng thương nhớ tháng ngày con xa. 

Gửi về thày mẹ quê nhà. 

Mong ngày sum họp toàn gia lại gần. 
Thủ Dầu một 06/06/75. 

*Mắt cha bị mộng, ảnh hưởng đến thị lực, nhìn 

chẳng rõ 

 

 

Lá thư con viết ngày chiến thắng. 
( Kính tặng thày mẹ của con  

 những ngày vui lịch sử 05/75 - đất Sài gòn) 

 

Tin vui đã đến với mọi nhà: 

Hoà bình độc lập đã về ta. 

Cả nước mừng vui ngày chiến thắng. 

Đất trời hôm nay rực cờ hoa! 

 

Đêm nay nơi mảnh đất xa nhà. 

Con nằm thao thức nhớ mẹ cha, 

Niềm vui xen lẫn niềm thương nhớ. 

Nơi quê nhà - mẹ nhớ con xa... 

 

Năm nay khi đất nước vào xuân. 

Cũng là lúc chiến dịch mở màn. 

Con bước chân đi cùng chiến dịch. 

Chiến thắng về giải phóng miền Nam. 

 

Trong những ngày vui sướng hân hoan. 

Miền Nam đã giải phóng hoàn toàn. 

Quên được làm sao ngày lịch sử. 

Chiến công này của bốn nghìn năm! 

 

Con đã tới mảnh đất Sài gòn. 

Cả phố phường nhộn nhịp người đông. 

Tràn ngập cờ hoa mừng chiến thắng 

Ôi ngày vui ba chục năm mong. 

 

Muôn triệu người vui trên khoé mắt. 

Chờ đón ngày vui, ngày gặp mặt. 

Mẹ ơi con muốn nói hết lời. 

Ở miền Nam trong những ngày chia cắt. 

 

Đất phương Nam con nhớ tới nhà 

Đêm nằm thao thức nhớ mẹ cha, 

Quên được làm sao nỗi lòng mẹ. 

Bấm đốt từng ngày con đi xa. 

 

Giải phóng miền Nam - những niềm vui. 

Hoà chung niềm xúc động bùi ngùi. 

Con viết thư về thăm thày mẹ. 

Bắc Nam giờ chẳng phải xa xôi. 

 

Thày mẹ của con, thày mẹ ơi. 

Con chỉ mong thấy được nụ cười. 

Của thày mẹ trong ngày đoàn tụ. 

Mà lòng thương nhớ biết bao nguôi. 
  Sàigòn 5+6/75. 

 

 

LÁ THƯ GỬI BẠN 
 ( Tặng Khoát nhân ngày nhận 

            được  thư bạn sau 2 năm xa cách). 

 

Ôi còn gì vui sướng nào bằng. 

Khi nhận thư Khoát gửi vào thăm. 

Niềm vui trộn lẫn niềm thương nhớ. 

Dứt ngày cách biệt đã hai năm. 

 

Khoát yêu thương nhớ của Hoàng ơi. 

Hai năm xa cách chẳng một lời, 

Một phút bên nhau mà cũng khó. 

Tháng ngày mỗi đứa vẫn mỗi nơi... 

 

Tây nguyên rừng núi với sớm chiều. 

Vẫn hai mùa mưa nắng thế thôi. 

Tháng ngày qua đi vào cuộc chiến. 

Đời lặng nhiều khi thấy ngậm ngùi... 

 

Ngày tháng trải qua với chiến chinh. 

Nhiều lúc tự biết động viên mình, 

Gạt nỗi khổ đau trên khoé mắt, 

Vui cùng ngày tháng đời chiến binh. 

 

Mỗi bước đi trên đất chiến trường, 

Mỗi ngày trong khói lửa tiền phương. 

Mà lòng ngào nghẹn bao thương nhớ. 

Bởi trong lòng thiếu một tình thương. 

 

Như những cây khô ở trên ngàn 

Mà lòng khao khát đến mùa xuân 

Gặp mưa để trồi đâm nảy lộc. 

Cho niềm vui hạnh phúc ái ân. 

 

 

Mùa xuân về giải phóng Tây nguyên. 

Bước quân ta thẳng tiến tới đồng bằng. 



Đánh địch trên đường 21, về tiếp quản Nha 

Trang. 

Ngược miền Tây lại sang Quảng Đức, 

Qua Bình Dương, chọc thẳng tới Sài gòn. 

 

Trong chiến công giải phóng miền Nam. 

Trung đoàn mình tiến vào Tân Sơn Nhất. 

Sài Gòn ơi đến hôm nay là sự thật. 

Có phải không, còn ai bảo là mơ. 

Người nhộn nhip phố phường vui tấp nập. 

Triệu người vui khi nước nhà độc lập. 

 

Hoàng đã đi trên đường phố Sài gòn 

Cả phố phường nhộn nhịp người đông. 

Lòng vui mà sao bỗng dưng dưng nước mắt. 

Nghĩ về quê nhớ mẹ, nhớ cha. 

Giá có Khoát hai ta làm một cặp. 

Hẳn chúng mình sẽ như những bó hoa, 

Mà Sài Gòn toàn dân đều kính trọng. 

Bởi một lẽ vì ta là Giải Phóng! 

 

Hoàng lại về đây đất Bình Dương. 

Đã được nghe tiếng nói quê hương. 

Dòng tình cảm không bao giờ tắt. 

Của mẹ cha, mang đến tình thương. 

 

Đến hôm nay hai năm rồi Khoát nhỉ. 

Lần đầu tiên gặp lại bạn đời ơi yêu quý! 

Hãy quên đi những buồn tủi của ngày qua. 

Đời đã trải những sóng gió phong ba. 

Hẹn ngày tới 

       ta gặp nhau 

             cười chiến thắng! 
   Thủ dầu một 26/06/75.  

 

 

Gặp em 
(Tặng em trai yêu quý của anh – 

 sau 4 năm ngày gặp lại trên đất Sài gòn,  

cũng đúng ngày anh tròn 3 tuổi lính). 

 

Anh cũng tiếp em bước lên đường. 

Cùng triệu người xẻ dọc Trường sơn. 

Con đường hành quân đi cứu nước. 

Diệt quân thù giải phóng quê hương! 

 

Những tháng ngày vượt núi băng sông. 

Anh đã hiểu con đường đi đánh Mỹ. 

Đất nước ta đây núi sông hùng vĩ. 

Đây con đường ta đi tới tương lai. 

 

Dãy Trường sơn có đại lộ kéo dài. 

Từng đoàn quân dẻo  dai tiến bước. 

Đã bao lần, bao người rồi sau trước. 

Tới miền Nam đi giải phóng quê hương! 

 

Những tháng ngày ở đất chiến trường 

Anh đã hiểu thế nào là lính chiến. 

Nỗi buồn vui trong  lòng người ẩn hiện 

Vẫn thường xuyên giãn nở với thời gian. 

 

Nỗi nhớ thương vẫn dồn dập ngập tràn. 

Nhớ tất cả những người thân ruột thịt. 

Anh vẫn gọi trong lòng ôi em trai tha thiết! 

Ước gặp nhau trên đất miền Nam 

 

Ngày tháng trôi con đường bước xa xăm. 

Bốn năm rồi đã bao lần anh gọi. 

Trên đường đi vẫn hàng ngày bước tới 

Từ núi rừng vững bước tối thành đô. 

 

Tháng năm về như còn trong giấc mơ. 

Cả miền Nam sạch bóng thù,  giải phóng. 

Nỗi mừng vui xen nỗi lòng trông ngóng. 

Anh tìm em và em cũng mong chờ. 

 

Sài gòn vui đỏ rợp bóng cờ, 

Anh đã tới, bây giờ lại trở lại. 

Ngày hôm nay sẽ là ngày ghi nhớ mãi. 

Sau 4 năm anh em mới lại gặp nhau. 

 

Bỗng sao quên hết nỗi tủi sầu. 

Mà vui sướng ôm nhau cười ngây ngất. 

Không phải là mơ mà đó là sự thật! 

Trong niềm vui thống nhất Bắc Nam 

Trong niềm vui đoàn tụ ngập tràn. 

 

Bốn năm con đường ta đã trải. 

Đây 4 năm mới có ngày gặp lại. 

Một nghìn tư bốn chục ngày rồi. 
 Sàigòn – Thủ dầu một 14/09/75 

 

 

 

 

 

          MÙA XUÂN ĐẠI THẮNG 
Kết thúc chiến dịch mùa xuân, 

Cả miền Nam đã hoàn toàn về ta. 

Bắc Nam một dải bao la. 

Từ nay một nhà độc lập tự do. 

Bao ngày tháng vẫn ước mơ. 

Ngày vui trọn vẹn bây giờ là đây. 

Gặp nhau tay nắm chặt tay. 

Nhìn nhau vui sướng mà ngây ngất lòng. 

Thoả lòng mong đợi ước mong. 

Nước nhà thống nhất về trong một nhà. 

  Tháng 09/75. 

 

 

 

 

 

 

Chia tay 
       ( Tặng em Ngô Quang Hữu, chiến sỹ cùng        

tiểu đội, đã cùng anh tham gia chiến đấu  

từ 7/74, nay được ra quân). 

 

Làm sao lại đột ngột thế này. 



Giờ đây đã đến lúc chia tay. 

Kẻ ở người đi lòng ngào nghẹn. 

Mắt nhìn lưu luyến, tay nắm tay. 

 

Từ Tây nguyên mảnh đất chiến trường. 

Ta bước đi khắp nẻo tiền phương. 

Có ai ngờ đâu xong chiến dịch. 

Lại bước hiên ngang giữa phố phường! 

 

Cùng chung bước một chặng đường, 

Cùng ăn cơm bữa, cùng giường, chiếu, chăn. 

Cùng nhau những bước gian nan, 

Đã từng vượt những khó khăn muôn trùng. 

Mừng vui, buồn tủi - đã cùng. 

Bao ngày tháng ấy đã từng bên nhau. 

Kết tình đồng đội nghĩa sâu 

Ngày qua, tháng tới càng lâu càng bền. 

Người đi, kẻ ở sao quên 

Những ngày cơ động liên miên chiến trường. 

Từ trong khói lửa tiền phương, 

Mà sao đà đậm tình thương nghĩa tình. 

Bước chân ngày tháng chiến chinh. 

Tới ngày nay đã bình minh chan hoà. 

 

Đang gần nhau bỗng phải xa. 

Bùi ngùi xúc động vào ra tần ngần. 

Hữu về ngoài đó bình an, 

Vui trên đất mẹ; yên tâm lên đường. 

Dù cho muôn dặm đường trường. 

Dẫu xa vẫn thấy tình thương dạt dào. 

 Thủ Dầu Một 10/75. 

 

VỀ BÌNH THOẠI 
( Tặng những người con gái, 

 con trai ấp Bình Thoại) 

Mới một lần tôi bước về đây. 

Có phải không chiều nay Bình Thoại. 

Đã thành kỉ niệm ta nhớ mãi. 

Tôi về đây như về với thôn quê. 

 

Nhìn xóm ấp mà thấy say mê, 

Tưởng như được về quê nhà thật vậy. 

Cờ cách mạng tung bay vẫy vẫy. 

Đàn em thơ tíu tít đứng vây quanh. 

 

Tôi đi giữa xóm ấp một màu xanh, 

Màu hiền dịu của quê nhà giải phóng. 

Đang hồi lại, đó màu xanh sự sống! 

Mà từ nay đã khác hẳn xưa rồi. 

 

Bình Thoại quê ta, Bình Thoại ơi 

Hãy cười lên trong niềm vui chiến thắng 

Hãy vui lên qua ngày rồi thầm lặng 

Có gì hơn khi đã độc lập tự do. 

 

Đất quê ta đỏ rợp bóng cờ. 

Tôi đã đến quê nhà Bình Thoại 

Tôi đã gặp những người con trai, con gái, 

Đã sinh ra trên mảnh đất quê hương. 

 

Đây mảnh đất bao năm tháng ngoan cường. 

Cha đánh Pháp, con lên đường đánh Mỹ. 

Bao năm tháng vẫn liên tục bền bỉ 

Vẫn ra đi để có được ngày nay. 

 

Nhìn làng quê cờ cách mạng tung bay 

Cùng nhau đi, ta xây dựng đời mới 

Mừng vui trong nỗi niềm phấn khởi 

Đi ta đi, bước tới những chân trời. 

Bình Thoại 10/75  

Bước theo đường ba đi 
( Tặng  Minh Nguyệt) 

 

Em đã biết ba em đi đánh Pháp. 

Vì có những đêm nghe má kể, em nghe. 

Từ lúc đó em chỉ ngóng ba về, 

Nghe ba kể tháng ngày đi đánh giặc. 

 

Có đêm nằm nghe má, em thắc mắc 

Ba không về...lâu lắm vì sao? 

Ngày nào qua chẳng giống ngày nào. 

Em đã hiểu vì sao mình lặng lẽ. 

Em đã hiểu vì sao nhà vắng vẻ. 

 

Căm quân thù, căm bè lũ sát nhân. 

Càng thương ba, càng ghét chúng trăm lần. 

Nghe má nói “Ráng học ngoan con nhé”! 

 

Ba ra đi từ khi con còn bé. 

Những lời xưa mà má dặn hôm nay. 

Em cố gắng học tập ngày ngày  

Không phụ má, phụ ba lời thuở ấy. 

 

Cách mạng về, hôm nay em càng thấy 

Cần vươn lên để xứng với lời ba. 

Dù hôm nay ba vắng chẳng còn nhà. 

Em sẽ lớn vươn lên như Phù Đổng. 

 

Với sức mạnh của chàng trai làng Gióng 

“Gái mười bảy sức bẻ gẫy sừng trâu” 

Em sẽ bước lên những tuyến đầu. 

Theo bước cha trên con đường hạnh phúc! 
Bình Thoại 22/11/75. 

 

 

 

 

 

 

 

NIỀM VUI TRỌN VẸN, NGÀY VUI LỊCH 

SỬ 
                      ( Sài gòn tháng 5/75) 

Hôm qua tiếng súng rộn chiến trường. 

Quân ta về giải phóng quê hương. 

Hôm nay mừng vui trong độc lập, 

Cánh chim bay tung gió bốn phương! 

 

Bốn nghìn năm bước trên đường 

Hôm nay đất nước sang chương sử hồng 



Từ  Trường Sơn tới biển Đông, 

Từ Cà Mau tới Lạng Sơn nối liền! 

 

Ba mươi năm phải đôi miền 

Bắc Nam xa cách trong niềm thương đau. 

Miền Nam đi trước về sau. 

Đời cha, con đã cùng nhau diệt thù. 

Quyết không sống cảnh ngục tù, 

Bầu trời vẩn lớp mây mù tháng năm. 

 

Từ mùa Thu ấy bốn nhăm (1945). 

Cả miền Nam vẫn bền gan trên đường. 

Vùng lên giải phóng quê hương. 

Vững tâm có Đảng dẫn đường - cờ bay. 

Ba mươi năm bấy nhiêu ngày. 

Bao nhiêu gian khổ chông gai đã từng. 

Miền Nam ơi đất anh hùng. 

Đây tiền tuyến lớn thành đồng hiên ngang. 

 

Bảy nhăm – Ất Mão xuân sang. 

Miền Nam đại thắng lừng vang địa cầu. 

Bão nổi từ rừng núi sâu. 

Khắp nơi dồn dập đập đầu thực dân. 

Miền Nam giải phóng hoàn toàn. 

Mỹ thua, nguỵ quỵ - sạch tan bóng thù. 

Bầu trời hết lớp mây mù. 

Từ nay lại sáng, rực cờ tung bay. 

 

Ôi niềm vui sướng hôm nay. 

Tự do, độc lập từ đây thật rồi! 

Bốn nghìn năm đất nước ơi. 

Đây ngày đại thắng đất trời về ta! 

 Thành phố Hồ Chí Minh 05/75. 

 

ĐI CHIẾN DỊCH 
( Những ngày vui lịch sử trên đất nước Việt Nam 

sau ngày miền Nam giải phóng) 

Bảy lăm xuân đến đây rồi 

Lên xe đi khắp mọi nơi chiến trường. 

Dọc ngang vượt dãy Trường sơn. 

Núi cao dốc thẳm đồi nương đã từng! 

 

Tây nguyên rừng núi chập chùng. 

Hôm nay súng nổ chuyển rung đất trời. 

Ngày chiến thắng tới đây rồi. 

Một Buôn Mê Thuột khắp nơi vang lừng! 

Tây nguyên bất khuất anh hùng. 

Từ nay giải phóng núi rừng nở hoa. 

 

Tin về vang dội gần xa, 

Giải phóng Quảng Trị Quảng Đà, Quảng Nam. 

Thừa Thiên, Bình Định, Nha Trang.... 

Tin báo dồn dập hoàn toàn về ta. 

Đất trời rừng biển bao la. 

Từ nay vang dội bài ca khải hoàn. 

Quyết giành thắng lợi hoàn toàn. 

Ngày vui đại thắng miền Nam thắng thù. 

 

Hôm nay như tưởng là mơ. 

Sài Gòn giải phóng đỏ cờ tung bay. 

Một niềm vui thật là say. 

Bốn nghìn năm thấy đây ngày  quang vinh. 

Tự do, độc lập, hoà bình. 

Bắc Nam một dải, bình minh chan hoà. 

 

“Tiến lên toàn thắng về ta” 

Hôm nay đất nước nở hoa mừng Người! 
 Saigon – Thủ dầu một 5 – 6/75. 

 

VIỆT NAM ƠI  

TA BƯỚC TIẾP CHẶNG ĐƯỜNG. 

 

Lịch sử vừa chứng kiến cho ta . 

Năm 75 - năm Việt Nam đại thắng! 

Chặng đường đi từ máu nở thành hoa. 

Cả đất nước cờ hồng bay trong nắng! 

 

Tổ quốc ơi! đất nước, con người. 

Có bao giờ quên đi được những niềm vui. 

Thật trọn vẹn bốn nghìn năm dân tộc. 

Tất cả của ta đây rừng biển đất trời! 

 

Từ lịch sử Vua Hùng dựng nước. 

Bốn nghìn năm dân tộc Việt Nam. 

Có bao giờ chịu nhìn quân xâm lựợc. 

Giày xéo lên đất nước giang san? 

 

Vùng đứng dậy dựng cờ khởi nghĩa. 

Quét quân thù xâm lược ngoại bang. 

Chạy về nước  vẫn còn khiếp vía, 

Chưa hết sợ run, hoảng sợ bàng hoàng.... 

 

Đất nước ta bao lần rồi lịch sử sang trang. 

Nhưng đã có bao giờ niềm vui trọn vẹn. 

Như hôm nay thật chói lọi huy hoàng. 

Ôi con thuyền vượt trùng dương tới bến. 

Mở dường đi tới một kỉ nguyên: 

Độc lập tự do, hoà bình vĩnh viễn. 

Dưới cờ Đảng vững bước tiến lên 

Chủ nghĩa xã hội - con thuyền lại vượt biển! 

 

Tổ quốc ơi từ đây rộng đất trời. 

Năm 76 - hôm nay xuân lại đến! 

Đường của Đảng chân lý sáng ngời ngời. 

45 triệu người Việt Nam lại cùng tiến! 
Thủ dầu một 01/76. 

ĐÓN XUÂN 76 
( Chào xuân Bính Thìn). 

Từ ngày dựng nước Tổ tiên. 

Nghìn năm dân tộc đứng lên diệt thù. 

Sạch quân giặc, mát bóng cờ. 

Việt Nam ơi có bao giờ đẹp hơn? 

 

Từ nay một dải giang sợn. 

Bốn mươi lăm triệu người con một nhà. 

Đất trời rừng biển bao la. 

Hoà bình vĩnh viễn của ta đây rồi. 

Đường đi sáng rực chân trời. 

Ánh hồng của Đảng ngời ngời niềm tin. 

Việt Nam ơi hãy hát lên 



Chào mùa xuân đẹp Bính Thìn hôm nay. 

Cả đất nước rợp cờ bay. 

Cả bốn lăm triệu người ngây ngất lòng! 

 

Xuân về đây với non sông. 

Xuân về với những chiến công lẫy lừng. 

Đất trời sông biển núi rừng. 

Nghe lời Bác gọi vui mừng xuân sang. 

 

Dựng xây đất nước đàng hoàng. 

To đẹp hơn hẳn mười lần ngày qua. 

Xuân về rực thắm cờ hoa. 

Bắc Nam sum họp mọi nhà mừng vui. 

Xuân về đây với đất trời. 

Xuân về đây với lòng người Việt nam. 

Con cháu Hồng Lạc ngàn năm 

Bây giờ mới được vẹn toàn mùa xuân! 

 

Tuy xa nhưng vẫn thấy gần, 

Tháng ngày xa cách thêm phần nhớ thương. 

Xuân này trên đất quê hương. 

Niềm vui từ ở bốn phương trở về. 

Bính Thìn ơi những say mê. 

Rạo rực phấn khởi đã nghe trong lòng. 

Vui xuân cùng với non sông. 

Bắc Nam đâu cũng Lạc Hồng tổ tiên. 

Xuân về như thấy trẻ thêm. 

Kính chúc thày mẹ thêm niềm hân hoan. 

 

Ôi niềm vui sướng ngập tràn. 

Bắc Nam sum họp vẹn toàn từ đây. 
Thủ Dầu Một 30/01/76 

 

Hái quả ngọt. 

( Tặng KH). 

Mùa đông sao lại nhớ mùa hè? 

Tuy rằng đông giá chẳng tiếng ve, 

Chỉ có gió bấc ào ào thổi 

Từng cơn, từng cơn nối tiếp về. 

 

6 năm rồi lại bước vào thi. 

Hái quả mùa đông mới thật kỳ! 

Bồi hồi nhớ lại bao kỉ niệm 

Mà 6 hè qua đã trôi đi... 

 

Còn đâu cảnh hai đứa một phòng, 

Cùng một tâm trạng những chờ mong. 

Cho hai đứa mình cùng hái quả 

Của mười năm chăm bón vun trồng. 

 

Hồi hộp đón đề thi bóc ra, 

Nào có ngờ đâu chính lại là, 

Bài toán anh giảng mà em nhớ 

Bàng hoàng để sự trùng lặp qua. 

 

Đời đã trải qua những đông/ hè, nóng / lạnh. 

Đã qua đi những ngày dài hiu quạnh 

Quả trên cành đã đến lúc chín ra. 

Em đón lấy đem về niềm vinh hạnh! 

 

Như đã về đây thêm một lần. 

Em đem hạt giống gieo mùa xuân 

Con đường tiến tới ngày hạnh phúc. 

Cuộc đời thêm đẹp những ái ân. 

 

Có phải chăng mùa xuân này đẹp nhất? 

Không phải là mơ ... mà đó là sự thật 

Cất cao lên tiếng hát khi xuân sang 

Hãy đón lấy mùa hoa xuân thơm ngát! 

BD 16/01/76. 

 

CHIA TAY EM 
( Buổi chia tay em trai về Bắc 

Đất sài gòn 22/02/76) 

 

Bốn năm về trước đất quê hương. 

Anh tiễn em trai đi chiến trường! 

Bước theo con đường của cả nước 

Xuân 73 anh cũng vượt Trường sơn 

 

Cùng xa nhà xa quê hương yêu dấu 

Tới miền Nam bước vào cuộc chiến đấu 

Vì hoà bình, vì độc lập tự do 

Mà bao người đều sẵn sàng hiến máu! 

 

Đã bao ngày vượt  chặng đường xa 

Gian nan vất vả những phong ba 

Sốt ngàn vật lộn cùng mưa nắng 

Trong khói lửa nhiều dám xông pha 

 

Có những đêm trằn trọc nhớ nhà, 

Nằm thao thức hoài nhớ mẹ cha. 

Ước gì mau chóng ngày độc lập 

Đông đủ về đoàn tụ toàn gia! 

 

Từ chiến trường Nam bộ, Tây nguyên 

Lại bước chân đi  khắp mọi miền 

Anh em trong lòng cùng mong muốn 

Ước gặp nhau chẳng lúc nào quên. 

 

Mỗi bước đi theo chiều dài đất nước. 

Mỗi mảnh đất ta đến đã trở thành quen thuộc. 

Mà Sài gòn ta đã tới nơi đây. 

Hội tụ điểm của những đoàn quân chiến thắng. 

 

Ôi đất nước có bao giờ đẹp vậy. 

Sài Gòn ơi hôm nay sao lộng lẫy. 

Giữa dòng người cuồn cuộn cờ hoa, 

Có cả gương mặt anh em ta. 

 

Ôi vui sướng  trong niềm vui sướng quá. 

Anh nắm tay em muốn nói lên tất cả. 

Mắt nhìn nhau lòng xúc động bồi hồi. 

Chặng đường đi đã vượt bốn năm rồi 

Mà bây giờ mới có ngày gặp lại 

 

Mỗi kỷ niệm để rồi ghi nhớ mãi. 

Sài Gòn hôm nay lại nơi đây 

Anh em tay lại nắm chặt tay 

Nghẹn ngào trong phút giây tạm biệt. 



Mắt nhìn lưu luyến thêm thân thiết. 

Biết nói sao cho hết nỗi niềm này? 

 

Em về ngoài đó đất quê hương 

Còn nhớ đã qua những chặng đường, 

Hành quân vạn dặm chân đi đất 

Tháng ngày leo dốc vượt Trường sơn 

Để ở trong lòng bao kỉ niệm 

Chiến chinh trên mảnh đất chiến trường. 

Buồn/ vui sướng /khổ cùng no / đói. 

Cuộc đời lặn lội những phong sương.... 

 

Đường vào, nay lại đường đi ra, 

Con đường trở lại đất quê nhà. 

Cho anh gửi cả niềm thương nhớ 

Tới cả gia đình, tới mẹ cha. 

 

Mai này về tới đất  quê ta. 

Bên dòng sông Hồng bãi phù sa. 

Hãy kể mẹ nghe ngày vắng mẹ 

Mỗi chặng đường đi hai đứa qua. 

 

Xe chuyển bánh, phút tạm biệt rồi, 

Thế rồi mỗi đứa lại mỗi nơi. 

Anh còn  ở Nam, em về Bắc. 

Lưu  luyến nhìn nhau những bùi ngùi. 

Em về trên đường an toàn nhé. 

Mau tới quê nhà báo tin vui. 

Bắc Nam đã trong niềm sum họp  

Đoàn tụ toàn gia sắp tới rồi! 
Sàigòn – Thủ dầu Một 22/02 – 22/03/1976 

 

 

 

Đường chúng ta đi 
( Tặng những chiến sĩ sư đoàn 10 

 - đi giải phóng Tây nguyên, Sài gòn). 

 

Qua bao dốc đồi, 

Từ Kon Tum đi tới. 

Những ngày dài, 

Những chặng đường cát bụi. 

 

Rất vội. 

Mà cũng rất ung dung. 

Từng đoàn xe nối tiếp tùng trùng, 

Trên Đại lộ Hồ Chí Minh - 

Cùng một hướng 

Những đoàn quân, 

Từ núi rừng tràn xuống. 

..... 

Ta hành quân 

Đã bao ngày không nghỉ 

Đường ta đi, đi giữa mùa xuân 

Cùng quê hương -  

với những chiến công hiển hách thánh thần. 

Nghe Bác gọi lại cùng xuân xốc tới 

Nghe Bác gọi mà lòng vui phơi phới. 

Xóm làng ơi, những vùng biển, thành đô 

Hãy giang tay đón những người lính Bác Hồ 

Từ núi rừng bây giờ đã đến. 

 

30 năm trên đường bách chiến 

Mỗi bước đi làm tan biến quân thù. 

Mỗi bước đi rợp mát bóng cờ. 

Ôi đất nước có bao giờ đẹp vậy 

 

Từ Tây nguyên chiến dịch đầu đã thấy 

Quãng  đường đi biết mấy vinh quang. 

 

Đây  thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng. 

Còn vui sướng gì bằng vào chiến dịch được 

mang tên Bác. 

Nào pháo nào xe, chân đi vai vác. 

Đường chúng con đi ngập xác quân thù. 

30 năm qua và đến tận bây giờ 

Phút chói lọi đỏ cờ chiến thắng 

Việt nam vui ngập tràn ánh nắng 

Đích cuối cùng là chiến thắng Sài Gòn ơi! 
Bình Dương 10,11/03/76. 

 

 



PHẦN VII:VÀO TRẬN TUYẾN MỚI 

 

Trận tuyến mới. 
(Bài viết trên báo tường đơn vị) 

 

Đã bao lần anh gọi tên em. 

Hoa Thanh Mai – bạn đời ơi yêu quý! 

Bốn năm rồi đoạn đường bao xa nhỉ. 

 

Chặng dường đi từ đất Bắc quê hương. 

Vượt Trường sơn tới mảnh đất chiến trường. 

Bao sông suối núi đồi anh đã trải. 

Quãng đường đi mỗi ngày thêm dài mãi 

 

Chia tay nhau ước có ngày gặp laị 

Anh nắm tay em trong ánh mắt hẹn hò. 

Tình thuỷ chung -  em nguyện mãi đợi chờ. 

Ngày chiến thắng đón anh về Hạnh  Phúc! 

 

Miền Nam gọi chiến trường thúc dục. 

Tạm xa em cùng đồng đội bước chân đi 

Mỗi bước chân qua mỗi một miền quê 

Một cánh đồng, một con sông, ngọn suối. 

Hay trên đường đêm ngày đầy cát bụi 

Đều có Mai vàng ríu rít tiếng chim ca. 

Trên đỉnh Trường sơn những chiều nhớ quê 

nhà. 

 

Kia tiếng súng đang vọng về dồn dập, 

Từ những nơi quân thù đang lấn đất 

Giặc phá hoà bình, phá hiệp định Paris. 

Những bàn chân đạp đất bước đi 

Đưa anh tới những vùng chiến tuyến. 

 

Tây nguyên đây, nơi chiến trường anh đến 

Mấy năm trời với đất đỏ rừng xanh. 

Tháng ngày qua những nhịp bước quân hành 

Rồi xông xáo trong những vòng  lửa  khói. 

Có những lúc chặn đánh thù, nhịn đói 

Giữa hiểm nguy gối đất nằm sương 

Anh đã hiểu : nơi lửa đạn chiến trường, 

Cơn sốt ngàn giữa đêm dài vật lộn. 

Rồi những lúc lao mình trong bận rộn. 

Vơi Tây nguyên phải cướp lấy thời gian. 

 

Từ quê nhà em vẫn nhớ tới phương Nam, 

Nơi chiến trường có anh đang đánh giặc, 

Vẫn từng ngày mơ hướng về miền Bắc. 

Được gặp em trong ngọn lửa tình yêu. 

Nỗi nhớ thương anh vẫn mỗi sớm chiều. 

Sơn ca ơi, bông Mai vàng  anh gọi. 

Nơi miền quê em vẫn từng ngày chờ đợi 

 

Hết giặc rồi, ta xây lại non sông. 

Sóng Cửu Long đã hoà nhịp sóng Sông Hồng 

Trên đất nước , kia bao nơi đang gọi 

Nhà máy, nông trường hay những khu Kinh tế 

mới 

Em có nghe nhịp bước những đoàn quân. 

 

Hôm nay trên đất miền Nam 

Anh lại bước vào trận tuyến mới. 

Tuy không phải còn là nơi lửa khói, 

Của những ngày bom đạn chiến tranh 

Trận tuyến này là trận tuyến màu xanh 

Mà vang rộn tiếng cười vui ca hát. 

 

Anh đã nghe trong lòng từng tấc  đất. 

Đang reo vui bởi những giọt mồ hôi 

Và từ đó đâm lộc này trồi 

Đã đem lại - đây màu xanh bất tận. 

 

Tự hào thay đã cầm súng ra trận 

Đi giết thù giành độc lập tự do. 

Cũng bàn tay ấy đến bây giờ 

Lại xông xáo cầm cầy, cầm cuốc 

Mấy năm xa...mà vẫn còn quen thuộc. 

Trận tuyến này là trận tuyến màu xanh 

Vẫn có em như đến bên anh. 

 

Nào chúng mình cùng vào trận tuyến mới... 
 Sông Bé30/06/76 Lâm đồng 03/77 

 

 

 

Mừng sinh nhật em 
 ( Tặng KH nhân 15/07/76) 

 

Khi bạn bước tới cái tuổi này 

Lúc bầu nhiệt huyết, những hăng say 

Bước chân dù đã nhiều gai góc 

Mà lòng vẫn như cánh chim bay. 

 

Thuyền ơi đã bao lần rẽ sóng 

Giữa biển khơi xa những tháng ngày? 

Vang tiếng ca vui về cặp bến 

Đây rồi , Hạnh phúc đã cầm tay!  

           Bình Dương 15/07/76. 

 

 

ĐÓN QUÀ EM 
( ngày nhận thư em 22/10/76) 

Có phải rằng đây lần thứ nhất, 

Mới ở trong anh những đợi chờ? 

Đón quà em vô mừng sinh nhật. 

Ôi niềm vui lớn - đón vần thơ! 

 Lâm đồng 22/10/76. 

 

 

           Đón năm 1977 

( Tặng KH khi nhận thư em) 

Bình minh mở chân trời bừng sáng. 

Biển thân yêu - Bến đã gặp thuyền. 

Hạnh phúc đến - những ngày sán lạn 

Năm mới về, đây cửa của Thần tiên! 
  Lâm đồng 15/12/76 

Nhớ  
                                ( Thân tặng KH 

 nhân dịp năm mới tới)  

Mùa xuân lại về rồi 



Có nhớ không em ơi? 

Nhìn cành đào hoa nở 

5 năm rồi qua trôi. 

 

5 năm bước trên đường 

Đã bao miền, bao phương 

Mà nhớ mùa thu ấy 

Mùa của niềm yêu thương.... 

 

Đã qua những vấn vương? 

Em muốn hiểu trên đường 

5 năm dài anh trải 

Đất phương Nam - chiến trường... 

 

“Em không quên anh đâu 

Hỡi chàng trai đất chuối” 

Năm tháng ở tuyến đầu 

Tính ngón tay từng buổi 

Chúng mình từ ngày xa 

Thuyền bao giờ cặp bến? 

 

Như vẫn còn lưu luyến 

Lòng anh vẫn mong chờ 

Đâu phải ngày lần một 

Mà ở cả trong mơ. 

5 năm rồi vẫn gọi 

5 năm rồi vẫn hỏi 

Ôi biết đến bao giờ 

Sẽ có ngày gặp lại... 

 

Con đường ta đã trải 

Ôi đã mấy mùa xuân 

Hỏi xem đã mấy lần  

Những ngày dài giông tố? 

 

Còn đâu là bé nhỏ 

Giữa biển cả sóng xô 

Kìa cặp bến vô bờ 

Con thuyền em đang lái! 

 

Hôm nay đã gặp lại 

Xuân đây rồi xuân ơi 

Cây nảy lộc đâm trồi 

Đón chờ năm mới tới! 

 Lâm Đồng 01/01/77 

 

LẠI MỘT TẾT NỮA CON XA NHÀ. 

Tết này con vẫn phải xa nhà. 

Chắc nhớ con nhiều lắm mẹ cha? 

Con biết làm sao thưa cùng mẹ 

Về nỗi lòng con lúc khi xa... 
    Một đêm gần tết Đinh tỵ – Lâm đồng. 

 

 

Khi Giao thừa - Đinh Tỵ đến 
( Cái tết thứ 8 xa nhà; tết thứ 5 ở miền Nam; cái tết 

đầu tiên ở Lâm đồng - Trong nỗi buồn, nhớ gia 

đình khi xuân sang. Một cái tết nhớ để làm kỉ niệm) 

 

Cứ mỗi lượt giao thừa năm mới đến 

Là thời điểm của đất trời đang chuyển. 

Bắc chí Nam cả đất nước vào xuân. 

Lịch ngàn năm như thế cứ xoay vần. 

Tuổi trẻ thơ mong từng ngày  tết đến 

Mảnh áo hoa chạy đi khắp mọi nhà. 

Được cô  bác chúc tết cho quà. 

Như lớn dậy vì đã thêm một tuổi. 

 

Già trẻ lại thêm nụ cười phấn khởi 

Tết cổ truyền mang đến những niềm vui 

Con cháu trong nhà đi khắp mọi nơi 

Khi tết đến đều nhớ về đoàn tụ! 

 

Mẹ kính yêu! 

8 năm rồi con xa nhà, xa thày mẹ 

8 xuân về biết bao nỗi nhớ thương 

8 năm qua đã biết mấy chặng đường 

Từ mảnh đất quê hương miền Bắc. 

Rồi vào Nam tháng ngày đi đánh giặc. 

Cuộc trường chinh lắm vất vả gian nan. 

 

Có giao thừa khi tết đến xuân sang 

Nơi tuyến chốt giáp gianh quân địch 

Vẫn nghe rõ tiếng vang rền pháo kích 

Giặc phá hoà bình, phá hiệp định Pari 

Trong giờ phút thiêng đâu có ngại gian nguy 

Vẫn sẵn sàng, chờ lệnh là nổ súng 

 

Ăn tết ở hầm giữa nơi còn nóng bỏng 

Lửa chiến tranh mà vẫn có niềm vui 

Dù ở đó có những phút ngậm ngùi 

Và xúc động tiếc thương người dã mất. 

Nhưng nơi đây vẫn còn mảnh đất 

Là của ta có máu nở thành hoa! 

Tình anh em bạn chiến đấu gần xa 

Đã kết lại thành khối bền sắt thép 

Trong lửa đạn vẫn cùng nhau đón tết 

Ngày đầu xuân có nỗi nhớ quê nhà! 

 

75 về tin dồn dập gần xa. 

Bước chân lính chiến trường gấp gấp 

Đêm giao thừa, trên đường vui tấp nập 

Đỉnh Tường  sơn vẫn rầm rập điệp trùng 

Từng đoàn quân nối tiếp nguỵ trang rung 

Và Ất Mão - mùa xuân về đại thắng! 

 

Đinh Tỵ đến mà xuân về thầm lặng 

Giao thừa chưa, sao chẳng tiếng chuông rền? 

Lâm Đồng ơi hay xuân đã bỏ quên 

Mà mưa xuân không cùng về gió lạnh? 

 

Đêm nay - quê nhà - bên nồi bánh 

Mẹ nhắc nhiều sao vẫn vắng con trai? 

Cứ ngày mai rồi lại hẹn đến ngày mai 

Bao năm tháng vẫn đón hoài trông ngóng 

Có biết mẹ đã bao ngày thầm lặng 

Vẫn chờ con mau đoàn tụ gia đình. 

 

Mẹ ơi con vẫn đinh ninh 

Tết này ngày tháng tình hình đổi thay! 



Gia đình ta sẽ sum vầy 

Đông vui đoàn tụ đón ngày xuân sang. 

Ngờ đâu vẫn chữ “ ngỡ ngàng” 

Đã buồn, xuân đến lại càng buồn thêm. 

 

Ngoài kia pháo nổ vang rền. 

Lâm Đồng con đã bỏ quên giao thừa. 

Đinh Tỵ ơi đến thật chưa? 
     Kado đêm Giao thừa  17 - 18/02/77 

 

Mỗi bước đi 

 con mang theo lời mẹ. 
 

Nhớ ngày nào tạm biệt quê hương. 

Đi xa nhà bước vào chặng đường mới, 

Được vinh dự là anh bộ đội 

Mẹ tiễn con và chẳng quên  dặn dò. 

“Con ra đi làm bộ đội Cụ Hồ. 

Vì Tổ quốc, vì nhân dân - có Đảng 

Hãy cố gắng vươn lên và xứng đáng 

Trở thành người chiến sỹ nhân dân. 

Ngày mai đất nước  khi giặc tan. 

Mẹ đón con trong niềm vui đoàn tụ!” 

 

5 năm rồi con vẫn mang lời mẹ 

Đi khắp mọi miền nẻo đất quê hương. 

Từ hậu phương, tới đất chiến trường 

Cùng đồng đội vẫn tháng năm không nghỉ. 

Vượt Trường sơn lên đường đi đánh Mỹ 

Tiêu diệt thù giành độc lập tự do. 

 

5 năm qua và đến tận bây giờ. 

Con vẫn khắc trong tim lời mẹ dặn. 

Chặng đường xa đã qua ngàn vạn dặm 

Cuộc trường chinh lắm vất vả gian nan. 

Có những ngày nơi tuyến giáp gianh 

Rồi xông xáo tung hoành nơi lửa đạn. 

Nơi ác liệt càng thêm dày dạn 

Có khi nào con ngại những gian nguy. 

Theo Đảng gọi vẫn vững bước chân đi. 

Đến hôm nay trên con đường chiến thắng. 

 

Với Tổ quốc  - tình sâu, nghĩa nặng. 

Hết giặc rồi ta xây lại non sông 

Cho đất nước ta đẹp gấp trăm lần 

Trận tuyến nào con cũng là xung kích! 

Xưa chiến tranh xông lên diệt địch. 

Nay hoà bình xoá lạc hậu nghèo nàn. 

Bước chân đi còn gai góc gian nan 

Chủ nghĩa xã hội tất đến ngày toàn thắng. 

5 năm rồi chặng đường xa bao dặm. 

Đã là người chiến sĩ giải phóng quân. 

Đi giết thù chẳng mệt mỏi dừng chân. 

Có lời mẹ, con khắc vào tâm huyết. 

Chặng đường đi đâu phải là đã hết. 

Theo Đảng gọi lại tiếp bước quân hành. 

Mang lời mẹ con lại bước thêm nhanh. 
Lâm đồng 16/03/77 

 

 

BÀI THƠ LẦN CUỐI 

 

I. Chia tay 

Đang giữa mùa yêu phải chia tay 

Biết nói gì đây nỗi niềm này. 

Kẻ ở, người đi...lòng ngào nghẹn. 

Mắt nhìn lưu luyến, tay nắm tay.... 

 

II.Tình em: 

Mỗi phút xa nhau một phút buồn.  

Ước gì được sống cạnh nhau luôn. 

Để ta bày tỏ niềm tâm sự. 

Gắn bó tâm hồn đỡ nhớ thương. 

 

III.Lòng anh: 

 

Em có nghe chăng nơi chiến trường. 

Tiếng súng dồn dập đó tiền phương? 

Có anh lao mình trong khói lửa, 

Mà lòng vẫn rộn những yêu thương! 

 

IV.  

 

Đất nước - giặc tan, lại thanh bình. 

Đã hết những ngày cảnh chiến chinh. 

Phải chăng “ Hạnh phúc là tranh đấu” 

Mình cũng đấu tranh tự thắng mình? 

 

V: 

 

Nếu có ai hỏi mối tình này. 

Rằng tình đã.... chấm hết từ đây. 

Thuyền bên đôi nơi rồi....cách biệt. 

Ta bừng trỉnh dậy...hết men say! 

 

 

VI: 

 

Có còn gì nữa để  vấn vương 

Có còn gì  nữa với yêu thương. 

Buồn vui đã trộn cùng sương gió. 

Vừa cũng 5 năm - một chiến trường! 
Lâm đồng 02/05/77 

 

 

 

 

 



HƯƠNG MÙA HÈ 

                           ( Tặng KH) 

Anh muốn dắt em trên đoạn đường. 

Mùa hè thơm ngát một mùi hương. 

Em ơi! Có thấy mùi thơm ngát. 

Gió thoảng hương nồng cứ vấn vương. 

 

Chân bước đều chân nhịp tiếng ve. 

Hoà trong ánh nắng tháng năm về. 

Rạo rực lòng vui khi hè đến. 

Em hãy cùng anh ta lắng nghe. 

 

Sao nhớ hè xưa tuổi học trò. 

Chúng mình vừa mới tập làm thơ. 

Cùng phòng một khoá thi tốt nghiệp. 

Ôi thật yêu đời những mộng mơ. 

 

Vui sao bãi cát ở ven sông. 

Dưới trăng đón gió mát sông Hồng. 

Là nơi đêm ngày phát tín hiệu. 

Đâu rồi? - “Trái Đất” gọi “Phương Đông”. 

 

Gọi nhau trong hai tiếng yêu thương 

Dù có xa xôi mấy chặng đường 

Anh ơi, mùa xuân mùa đẹp nhát 

Thác Bà đã nghe gọi Vũ Lương! 

 

Đã qua rồi chăng một đại dương? 

8 mùa hè cũng một con đường 

5 năm tuổi tròn em là lính. 

Mà nhớ anh nhiều đất tiền phương. 

 

Phương Đông nơi ấy hẳn là bờ. 

Hôm nay như sóng dạy trong mơ 

Bát ngát biển trời xanh hi vọng. 

Ngày vui  - mong ước tự bao giờ? 

 

Ước mơ xưa là cánh chim bay. 

Vượt cả trùng dương lẫn trời mây. 

Hôm nay chúng mình cùng là lính 

Đi giữa hương hè vẫn cứ  say! 

 

Anh dắt em đi trên đoạn đường. 

Mùa hè thơm ngát một mùi hương 

Em ơi Hương hè sao thơm ngát 

Gió thoảng hương nồng mãi vấn vương. 
Lâm Đồng 06/06/77 

 

 



PHẦNVIII: RỜI QUÂN NGŨ  

 

 

BÀI THƠ CHIA TAY ĐỜI LÍNH 

 
                ( Viết về cảm nghĩ  khi ra quân) 

 

Đã có 5 năm tuổi lính tròn. 

Đã từng leo dốc vượt Trường sơn. 

Đã xông khói lửa ngày chinh chiến . 

Đã cũng hiên ngang giữa Sài gòn! 

 

Hôm nay ta lại bước lên đường. 

Kia rồi miền Bắc đó quê hương. 

Bồi hồi bịn rịn bao lưu luyến. 

Mảnh đất năm xưa đây chiến trường. 

 

Con đường hôm nay đường trở ra. 

Quê hương yêu dấu cũng là nhà. 

Trên đường quốc lộ xe vượt tiến. 

Trời đất thênh thang đó của ta! 

 

Tạm biệt miền Nam đất yêu thương. 

Đã qua năm tháng cảnh chiến trường. 

Nay trời sáng lại như hồi tỉnh. 

Xanh lại màu xanh đất quê hương! 

 

Tạm biệt miền Nam những con người. 

Vừa mới giành lại được cuộc đời 

Từ kiếp lầm than và nô lệ. 

Với cả non sông lẫn biển trời. 

 

Xin chào miền Bắc quê hương ơi. 

Đã qua năm tháng cách biệt rồi. 

Hôm nay trên đường về trở lại 

Bước tiếp đường đi của cuộc đời. 

 

Đã hết rồi chăng những tháng ngày. 

Xin chào đời lính cũng từ đây. 

Đã nghe sông Đà đang cuộn sóng 

Giục bước chân dồn - Tuốc bin quay! 
       Lâm đồng 07/07/77. 

 

 

 

Phút chia tay 
( Tặng em gái miền Nam  

trong buổi chia tay: anh về miền Bắc). 

 

Hỡi em gái có bồi hồi lưu luyến, 

Khi chúng mình đã đến lúc chia tay? 

 

Ta đã đi qua những tháng ngày. 

Hết khói lửa rồi, hôm nay em lớn dạy. 

Nhìn non sông bây giờ em đã thấy 

Những cái gì quá khứ từ hôm qua. 

Mà hôm nay tất cả đã thành hoa. 

Đây đất nước ta như một tờ tranh tuyệt đẹp. 

Mà chúng mình là những người đi luyện thép. 

Nối gót đi bước tiếp cha anh. 

Theo Tổ quốc gọi em càng lớn thêm nhanh 

 

 

Ôi thích thật  - chiến tranh xưa đã tắt. 

Hôm nay trên đường anh về Bắc. 

Có thật không hay lại giỡn cùng em? 

Ngày hôm nay có lẽ chẳng thể quên. 

Chia tay em, anh nói rằng tạm biệt. 

Thiệt nghe em mà làm sao tha thiết. 

Biết nói gì trong lúc tạm biệt em. 

Anh sẽ nhắc đến mãi cái tên, 

Người con gái như một bông hoa quý. 

Anh sẽ hát cho em nghe được nhỉ 

Phút chia tay khi đất  nước thanh bình. 
             Lâm Đồng 07/77 

 

 

Mừng sinh nhật em. 
( Tặng KH 15/07/77) 

 

Thêm một tuổi mới, thêm niềm vui. 

Bước tiếp đường đi của cuộc đời. 

Chúc em thêm đẹp nhiều mơ ước. 

Như cánh chim bay giữa khung trời. 

 

Anh sẽ về hát cho em nghe và sẽ nghe em hát. 

Hát lên em. 

Hãy hát lên cho quên nỗi sầu đau. 

Hãy hát lên khi ta ở bên nhau. 

Hãy hát lên đón chặng đường mới. 

Hãy hát lên cho đời vui phơi phới. 

Giữa mùa hè hương thơm ngát em ơi! 
          Lâm Đồng 15/07/77. 


