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Người nặng tình yêu cho đất nước 

Bao giờ quên được hận Sông Ba 

Chia ly bờ cõi sầu tan tác 

Nước Việt nghìn năm thấm lệ nhòa… 

 

Pleiku sương lạnh trời Tây Nguyên 

Chiến sĩ hiên ngang chẳng lụy phiền 

Cất bước oai hùng theo nhịp trống 

Một thời thanh sử dễ nào quên ?… 

 

Ngày ấy xông pha với Tiểu Đoàn 

Máu đào loang đỏ dòng Dakpla 

Chư Pao lệ nhỏ hờn ai oán 

Gởi sóng trùng dương nỗi xót xa… 

 

Ngồi đây mà nhớ mãi Hàm Rồng 

Vùng đất cơ đồ rạng núi sông 

Thung Lũng Hồng nửa đêm thức giấc 

Nghẹn ngào nhìn máu lệ pha hồng ! 

 

Lòng dân ngậm nuốt đau hờn tủi 

Chỉ phút giây bình địa Củng Sơn 

Chiến sĩ gục đầu bên dốc núi 

Lòng hờn căm thảm bại đau buồn 

 



 

 

Sài Gòn đẹp mãi cho non nước 

Một thuở thanh bình ta ấm thân 

Cơn gió bạo cường tràn nỗi tức 

Mất rồi dòng nước mát trong ngần ? 

 

Địa danh muôn thuở đất Sài Gòn 

Xưng bá xưng hùng ngôi Đế Vương 

Hòn ngọc viễn đông ngày ấy đã 

Ngậm ngùi đưa tiễn kẻ lên đường ! 

 

Nỗi đau đã thấu chín từng mây 

Buộc phải quy hàng buổi sáng nay 

Cả một đời sống cho nghiệp võ 

Ðành mang tủi hận tháng năm dài 

 

Máu đào loang đỏ bên dòng nước 

Vũ trụ quay cuồng dưới ánh sao 

Hàng vạn sanh linh đang nuối tiếc 

Còn đâu lựu thắm với hoa đào ? 

 

Quê hương rên xiết lời ai oán 

Một dãy sơn hà đẫm khói sương 

Tai họa ngày nay, ai biết được  

Tại trời cao gieo cảnh tai ương 

 

Uất hờn đôi mắt hằn tia máu 

Đêm vắng Sông Ba hiện bóng trơi 

Chẳng hẹn cùng nhau ngày gặp lại 

Còn may mắn đó … cũng do trời… 

 

Giang san là của người dân Việt 

Đừng để ngậm hờn cho cổ nhân 

Đừng để Tổ Tiên niềm nuối tiếc 



 

 

Mấy ngàn năm hùng mạnh dân, quân … 

 

Ly hương nhớ lại thêm buồn tủi 

Thương những oan hồn thây chất thây 

Bốn chục năm rồi, ai nhớ, hỏi ? 

Xường chồng như núi tự xưa rày ! 

 

Một lòng mơ ước với quê hương 

Một sáng cờ bay ngập phố phường 

Nước Việt reo vui mừng phục quốc 

Sáng ngời dân tộc, ngát yêu thương … 
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SAU CUỘC THĂNG TRẦM 

 

 

Chinh chiến bao năm dân lành thống khổ 

Bỏ cội nguồn bỏ tổ quốc ra đi 

Hơn bốn mươi năm làm được những gì 

Ðể khỏi thẹn hồn thiêng sông núi Việt 

 

Những chí cả trang anh hùng tuấn kiệt 

Ngày qua ngày mài miệt kế sinh nhai 

Ðêm từng đêm họ nghĩ đến tương lai 

Thầm gạt lệ xót xa thân lữ khách 

 

Họ gìn giữ quê hương từng tấc đất 

Mong bình yên gấm vóc dải sơn hà 

Bốn nghìn năm văn hiến của ông cha 



 

 

Ðã ghi khắc chiến công vào lịch sử 

 

Quê hương đó sao mịt mờ sương phủ 

Nửa địa cầu che khuất cả non sông 

Thấy gì đâu … ôi đồi núi chập chùng 

Ngày hội ngộ biết ngày nao đâu nhỉ 

 

Bốn mươi sáu năm tưởng như hàng thế kỷ 

Nét suy tư in đậm những bờ mi 

Chiến binh ơi, anh làm được điều chi 

Cho tổ quốc, cho bao người mong đợi 

 

Nhìn quê hương đau lòng thay anh hỡi 

Thời gian trôi mái tóc đã phai màu 

Chiến binh buồn cho viễn ảnh ngày sau 

Lần lượt gởi xương tàn nơi đất lạ ! 
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