
 

 

                  Hoa Tím Sầu Đông 
             (Lời đối thoại cuả cựu Chiến Sĩ  và Hoa Tím khi Tháng Tư Đen về) 

 

 

 

Chiến Sĩ:     

Hoa tím ngày xưa ấy có còn  

Mấy mùa đông gọi gió xuân sang 

Mấy trăng rằm hạ soi qua cửa 

Mấy độ thu về gợi nhớ thương 

 

Hoa Tím:    

Hoa tím còn vương nắng bên thềm 

Nhiều đông xuân lạnh buốt qua tim 

Nhiều trăng tàn hạ không soi nữa 

Nhiều lượt thu về giọt lệ tuôn 

 

Chiến Sĩ:     

Hôm ấy ra đi quá vội vàng 

Bỏ quên màu tím cánh hoa xoan * 



 

 

Bỏ quên áo trận mùi thuốc súng 

Bỏ cả quê hương với cội nguồn 

 

Hoa Tím:    

Buồn lắm, anh không nhắn một lời 

Để cho hoa tím khóc đơn côi 

Khóc người ở lại mang xiềng xích 

Khóc đời dâu bể sớm đổi thay  

 

Chiến Sĩ:     

Tha phương luôn nhớ đến gia đình 

Nhớ từng đồng đội thuở chiến chinh 

Nhớ ngày uất hận rời tổ quốc 

Nhớ lỡ làm đau một cuộc tình 

 

Hoa Tím:    

Cứ tưởng người yêu sẽ trở về 

Ôm hoài giấc mộng để mà mơ 

Mùa xuân hy vọng mừng hạnh phúc 

Hơn bốn mươi năm vẫn ngóng chờ 



 

 

 

Chiến Sĩ:     

Nào có ngờ đâu tuổi trẻ tàn 

Theo ngày giông bão Tháng Tư đen 

Tàu ra khơi đã không về nữa 

Lỗi hẹn lòng đau xót vô vàn 

 

Hoa Tím:    

Xa nửa địa cầu một đại dương 

Bao người trở lại lúc sang xuân 

Bóng ai biền biệt phương trời đó 

Chắc đã quên thề hẹn núi sông 

 

Chiến Sĩ:     

Xin hiểu giùm anh có nỗi niềm 

Lằn ranh quốc cộng vẫn còn nguyên 

Bao năm tranh đấu đời rong ruổi 

Nợ nước làm trai phải đáp đền 

 

Hoa Tím:      



 

 

Sầu đông tím ép gửi nỗi lòng 

Như dòng sông ngọt mãi chờ mong 

Tóc suông dành để cài hoa tím 

Đợi người viễn xứ dẫu trăm năm 

 

Dương Việt-Chỉnh      2/27/2021 

 

* Cây hoa xoan còn được gọi là cây sầu đông, sầu đâu hay thầu đâu ... 

 

 


