
    
                            

 

           

        

BẾ N SÔNG HAI MỘ 
 

Dù sắt đá cũng khó cầm nươc mắt                          Theo lời trăn trối, Châu Lan chôn Chị 

Khi nghe chuyện tình Dũng với Bích- Lan               Bên bờ sông, dưới tàng cây Phượng vĩ 

Một chuyện tình buồn "Bến Sông Hai  Mộ"            Nơi Dũng-Lan ngồi tâm sự ngày xưa 

Thời quê hương đang khói lửa lang tràng.              Tay trong tay kể chuyện nắng, chuyện mưa. 

                                                                                    

Lan, một cô gái mồ côi Cha Mẹ                              Treo chiếc thẻ bài trước đầu ngôi mộ 

Sống với Em, có cùng một tên Lan                         Mong có ngày Dũng trở về hội ngộ 

Chung một mái nhà, bên  bờ sông vắng                 Biết mộ nầy, nơi an nghĩ nghìn Thu 

Chị tên Bích Lan, em gái, Châu Lan.                     Của Bích Lan, người mình yêu năm củ. 

                                                                                                                III 

Hai chị em chèo đò đưa rướt khách                       Một thời gian sau,  Miền Nam thất thủ 

Trên một bến sông , làng nhỏ Tiền Giang             Dũng mãng án tù Việt cộng, trở về 

Một đêm nọ , trời mưa to tầm tã                             Để cùng Bích Lan giữ vẹn câu thề 

Tiếng ai gọi đò theo gió vang vang.                        Trở lại chốn xưa,  tìm ngườ yêu củ. 

 

Chị em Lan thương người đêm lở bước                 Đươc tin Lan đã ra người Thiên cổ 

Vội khoát áo tơi rướt khách sang sông                   Dũng thấy đất trời như đang sụp đổ 

Khách, một chiến binh toàn thân sũng ướt           Ôm lấy mộ Lan, than khóc thảm thê 

Chân bị trọng thương, máu chảy ròng ròng.         Lần  đầu tiên, người chiến binh đổ lệ! 

 

Hai chị em Lan trắc ẩn động lòng                          Để giử trọn lời sơn minh, hải thệ 

Giúp cho người chiến sĩ trẻ Quốc gia                     Dũng quyên sinh, từ giã cõi trầ ngiang 

Giấu anh vào một nơi kín trong nhà                      Cho hồn mình về bên kia thế giới 

Cho đến ngày Anh hoàn toàn mạnh khõe.             Tìm Bích Lan để đi trọn đường đời. 

                                                                                   

Dũng, người lính trẻ tính tình vui vẻ                      Châu Lan động lòng, lệ thãm tuông rơi 

Khiến cho Bích Lan sanh mối cãm tình                 Thương tiếc Dũng sớm ra người thiên cổ 

Dũng, Lan cùng nhau thề non, hẹn biển                Cạnh mộ Chị, Châu Lan an táng Dũng 

Sẽ thành hôn, khi đất nước thanh bình.                 Dựng tấm bia chung, "Dũng-Lan Chi Mộ". 

                              II                                                       

 Bổn phận làm trai, nam nhân chi chí                   Khách lữ hành nghe chuyện tình dang dỡ 

 Từ giã Lan , Dũng trở về đơn vị                            Dừng bước viếng thăm Bến Sông Hai Mộ 

 Lưu niệm cho Lan một chiếc thẻ bài                    Thắp hương nguyện cầu, trên cõi hư vô 

Tan nát cõi lòng trong buỗi chia tay!                    Lan-Dũng trùng phùng bên nhau trọn kiếp. 

 

Tháng Năm dài, Lan mõi mòn chờ đợi                                          

Bóng tình quân vẫn biền biệt phương nào 

Lan tương tư, sức khỏe bị mòn hao.                

Một đêm mưa, Lan giã từ trần thế!    

                                                                                                

                                           Trần Gò Công/Lão Mã Sơn                                                                 


