
 

 

 

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi 

Khách phong trần lưu xứ tù giam 

Vợ con chia cách đôi đàng, 

Đói no thiếp chịu, nhọc nhằn thiếp cam. 

                         *** 

Từ trong Nam du thuyền ra xứ Bắc 

Lên bến Nghệ Vinh, thẳng tới Tháp Bà 

Núi non trùng điệp, chim chóc hoan ca 

Mừng người chiến bại lưu đày biệt xứ 

                         *** 

Đây xứ Cộng, đây hang hùm quỷ dữ 

Ta chỉ một thân, chúng cả một bầy 

Rừng núi âm u: Mường, Mán, Dao, Tày 

Rủ binh đao, ta về đây tu luyện 

                         *** 

Nhớ năm xưa, con ngựa bay bách chiến (1) 

Ta tung hoành một cõi cả non sông 

Tận trung báo quốc, thề chết một lòng 

Da ngựa bọc thây mới thật là chiến sĩ 

                         *** 

Hôm nay ta đứng đây, nhìn núi non hùng vĩ 

Sờ lại mình, chỉ thấy bọc xương da 

Oằn nặng vai cong, bó nứa rừng già (2) 

Suối đá sâu chẳng đong đầy nước mắt 

                          *** 

Sáng trưa chiều, vài miếng khô sắn lát 

Nước mắt chan canh "toàn quốc" sụt sùi (3) 

Đói chẳng nuốt vô, chén đũa ngậm ngùi 

"Đấy hậu quả của tàn dư Mỹ Ngụy " (4) 

                          *** 
Chung quanh trại, bọn lính canh gác kỹ 
Xương cùng da mệt ngủ ngáy kho kho 
Đêm nằm mơ, mộng thấy vợ con chờ 

Bên bờ suối như bồng lai tiên cảnh 

                         *** 

Ta dạo chơi Hoàng Liên Sơn phong cảnh 

Ngắm mây trời bảng lảng có về Nam?, 

Cha Mẹ vợ con đành quá xa xăm 

Tu kiếp này biết bao giờ xuống núi (5) 

                         *** 

Khoác áo choàng xanh, MẸ mỉm cười an ủi(6) 

Trong xà lim, Con thấy MẸ ngoài kia 

Bên song sắt, lũ nước mắt đầm đìa 

Gục đầu xuống, Con xin Người thứ tội 

                         *** 

Được gặp MẸ, Con thấy lòng bớt đói 

Chén sắn khô lên mốc vẫn còn đây 

Nghẹn nước mắt, Con nuốt xuống dạ dầy 

Cảm ơn MẸ, cho Con niềm an ủi 

                         *** 

Ôi tối đen! Thật là đen đêm tối! 

Đời quạnh hiu tiếng dế lẫn côn trùng 

Hát nữa đi cho tịch lặng không trung 

Cho sống chết chừng một vài hơi thở 

 

 

 

Chúng xiềng chân ruồi bu thêm ghẻ lở 

Chúng kiểm tra vặn xoáy điếng tê hồn 

Giờ phút này ta ước được đi luôn (7) 

Về bên MẸ chắc Chúa vui lắm chớ 

                         *** 

Chiều tập họp, chúng chửi người, lên lớp (8) 

Bụng kêu đói lỏng tỏng ruột rỗng không 

Chúng lăm le báng súng nện ngang hông 

Không có MẸ! Con chắc đã chết tốt. 

                         *** 

Suối nước đá trơn, rừng thiêng khí độc 

Bó nứa già là Thánh giá con mang 

Khoai sắn cầm hơi Chúa phát lên đường 

"NHẪN NHỤC" đi con! Đấy con đường đền tội. 

                         *** 

Ai chớ bảo ở tù là khổ cực 

Gió mát trăng trong, rừng núi bạt ngàn 

Ăn ngủ thong dong, lính gác an toàn 

Mọi việc Chúa lo, sá gì sớm tối. 

                         *** 

Xa lánh trần gian, lên tu rừng núi 

Rũ sạch oan khiên, gác bỏ sự đời 

Thánh giá oằn vai, nước mắt khóc cười 

Sống sót về đây! Tạ ơn Chúa Cả!! 

 

 (Viết tại Las Vegas, ngày lễ Tình Yêu 14-2-2014) 

 Paul Stephen Trần 

 

Chú thích: 

 

(1) Tác giả là phi công của miền Nam xưa. Con ngựa bay là 

chiếc phi cơ. 

(2) Mỗi người tù hằng ngày phải vào rừng sâu đốn cây, đốn 

nứa (giống như tre), cây cột, mang về cất trại tù. 

(3) Canh lỏng bỏng toàn nước nên gọi "toàn quốc". Quốc là 

nước. 

(4) Chúng lên lớp cho là "do hậu quả cuả chiến tranh Mỹ 

Ngụy nên bây giờ phải ăn đói khổ". 

(5) Theo nghĩa chuyện kiếm hiệp, tu đắc đạo trên núi 

sau đó Thầy cho xuống núi hành đạo. 

(6) Qua song sắt cửa sổ nhỏ xà lim, ngó ra ngoài thấy Đức 

Mẹ hiện ra bên dãy láng bên kia. 

(7) Người bị nhốt trong xà lim, chân bị xiềng trong còng sắt 

nối dài ra bên ngoài tường xà lim, bọn lính đi tuần cầm vặn 

thanh sắt đó, người tù bên trong bị còng sắt cứa vào chân 

đau đớn chịu trời không thấu, phải la lên thì chúng biết rằng 

người này còn bị còng và không bỏ trốn, chưa chết. Đau 

quá, chỉ muốn chết thôi! 

(8) Sau giờ lao động chiều, tù được tập họp, quản giáo lên 

lớp chửi bới, hăm doạ, có khi đánh đập. 

(9) Lời Chúa dạy: “Phải luôn ‘Nhẫn nhục’". 

Lạy Mẹ, con đi ở tù  
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