
 

 

 Quốc Hận   

Hoàng Phú 

Tôi đã buông súng đầu hàng. 

   Vết thương băng bó kinh hoàng đêm qua. 

       Việt cộng đột kích bằng phà. 

    Cải trang ngư phủ để mà tấn công. 

        Cầu Sài Gòn lúc hoàng hôn. 

     Trên bờ,dưới nước chúng đông như ruồi . 

         Đơn vị tôi dù kịp thời. 

      Cũng không chống nổi biển người tấn công. 

          Chỉ mười lăm phút giao tranh. 

      Cả đại đội đã tan tành xác xơ. 

           Vẻ mặt ai cũng bơ phờ. 

       Lưng tôi đau nhói không ngờ bị thương. 

           Thì ra trong lúc xung phong. 

       Tôi bị trúng miếng mà không biết gì! 

            Ông đại đội trưởng chỉ huy. 

        Hỏi ra ông đã ra đi lúc nào? 

            Xác ông nằm ngay cổng chào. 

        Đơn vị ai cũng xôn xao mất hồn. 

            Chỉ huy nay đã không còn. 

        Bổng nghe văng vẳng đài Sàigon đưa tin. 

            Lời ra lệnh của tướng Minh. 

        Quân-Dân-Cán-Chính toàn bình đầu hàng. 

            Vừa nghe ai cũng kinh hoàng. 

        Sài Gòn phút chốc điêu tàn từ nay. 

            Súng đạn vẫn nổ đó đây! 

        Nhiều người bị pháo phơi thây dọc đường. 

            Bệnh viện thì không còn giường. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

        Các quân y viện phải nhường cho cộng quân. 

             Quân trang súng đạn ngổn ngang. 

         Máy bay gầm rú kinh hoàng trên không. 

             Tôi cũng băng bó vừa xong. 

          Vài mảnh đạn nhỏ bên hông ra ngoài. 

              Cảm ơn ý tá tên Mai. 

           Bệnh viện Tân Định vừa quay xuống cầu. 

               Đâu đâu cũng thấy đâu đâu, 

            Rừng cờ”giải phóng”in đầu lâu đen. 

               Xuống dốc cầu Kiệu thân quen. 

             Cây M-16 tôi đem bên người. 

                Đề phòng cái lũ đười ươi. 

             Hiên ngang tôi lướt qua(rừng)người a dua. 

                Quẹo nhanh vào hẻm là vừa... 

             Mẹ tôi ra đón vội đưa vào nhà. 

                Quân phục tôi cũng thay ra. 

             Xuống phố nghe ngóng quỷ ma trong rừng. 

                Bà già,trẻ dại vui mừng! 

        Hoan hô “giải phóng”trong...quần ...chúng dân. 

                Mấy cô trong chợ rần rần. 

             Có gì cũng đến hiến dân tận tình. 

                Dù là ai cũng hy sinh. 

             Nhào ôm biểu lộ chút tình Bắc-Nam. 

                Nhưng họ nào biết ác gian. 

             Tương lai phải chịu dã man cả đời. 

                Tôi đã khóc(nhưng) họ đã cười! 

             Thân phận cô độc ai người hiểu cho. 

                Tất cả như một giấc mơ. 

             Đất nước sụp đổ mịt mù nay mai. 

                Vượt biên,chết chóc,tù đày. 

             Triệu người bỏ xác miệt mài Tự Do. 

                Chết sông chết cháy thành tro. 

             Cả nước chuẩn bị phải lo cúng người. 

                Đám giỗ cúng kiến liên hồi. 

             Chết sau chết trước cũng rồi sang trang. 

               Quốc Hận cả nước để tang. 

             Tháng Tư lại đến xốn xang lòng người. 

 

                         H.Phú. 

 
 

 

 

 

 

 

 


