Lê Thúc Thắng
Ngày em bỏ xứ ra đi ...
Mà thôi đi Anh !...
Em cũng chẳng trở về !
Khi làng mình không còn gì để nhớ
Đã bao năm rồi chỉ là giấc mơ thôi !
.............................................................,,,,
Trao nhau câu yêu thương ,
Từng lời qua nhịp thở !
Đã già nua theo mảnh ruộng hao gầy
Gởi về Anh -kỷ niệm cũ còn đây !
Đường quê xưa ...
bờ Tre chiều tắt nắng,
Bước chân non theo Mẹ thangs ngày mưa !
..................................................................Anh hai ơi
Một Mai em về ...
Khu vườn xưa có còn bông khế
Cây ổi , hoa Lê -Trắng buổi sương chiều ,
Hay khi em về !
Chỉ còn lệ buốt lòng tê !!!

Thôi Anh ạ !
Biết bao lần em lỡ hứa !
Đến một ngày - dõi mắt quá mù khơi ,,,
Maay ngànbay -theo Hương khói -thay lời ...
.............................................................
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Bốn mươi năm -chưa lần thăm Mộ Mẹ
Ngày con đi thuở ấy tóc còn xanh
Trang thư cũ lệ đã nhoà thương nhớ
Lửa quê Hương nên xa cách đoạn đành
Đêm miền Nam - nhớ miền Trung xa lắc
Hướng sao đêm có đến chỗ Mẹ nằm
Núi đồi cao -Mai kia ! Lòng phai sắc
Tình gieo neo sông nước cứ xa xăm
Ngửa bàn tay con đong từng chút lệ
Mười ngón gầy đếm mấy đỉnh thương đau
Mưa trong đời bay Hoàng hôn Trần thế !
khi chân về - ngàn hoa trắng đợi
nhau !
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Đêm mơ về bóng Mẹ

Dáng quê Huong eo thắt tự bao giờ
Còn chăng là những cơn mê ?
Từ Cà Mau ngược ra Bến Hải
Tận miền xuôi băng qua miền quan ải
Là hờn đau tiếp nối những buồn đau
Đêm nhìn trời dựng mộ !
Bầy ma đêm reo hát giữa chiều lên
Tình khúc satan -- Ngàn hoa mùa cổ độ
Mấy phương trời thiêu đốt đất mẹ ơi

Ôi. Tổ Quốc có nghe lời réo gọi ?!
Những chuyến tàu buồn - -bỏ đất về Nam
Mỗi bát cháo , cơm !
Thay canh -chang dòng lệ !
Từ bao năm ?
Ai rút để ruột Bầm ?
Đêm từng đêm mơ nghe tiếng mẹ
Nhớ máu thịt đòi cha
Cho vơi lời ru , hát u mê,
Trong cơn say -men ngà búng máu !
Tiếng ai sầu gởi lòng theo gió
Nước hao gầy -đất Bạc -Tình xa
Lời của Chúa -sẻ chia từng cây cỏ
Đợi con Chiên -Thập tự giá -quê nhà
Trong đêm -sầu vơi lệ !
Dáng Mẹ về nối lại vòng tay
Trăm ngàn cờ bay ...
Mây. Thành Bão Chớp !
....................................
Lớp lớp bóng người đi ...
Tay đuốc lửa thiêng !
Áo khố lên rừng !
Tìm con về - Máu đỏ-đẫm sau lưng .
Ai còn nghe vọng lời từ biển !
Đại Dương đen ---lòng mẹ não nề
Hỡi Trời !
Ngàn tiếng nấc buốt tê ,,,
Xuống thuyền nan -nhìn cố Quốc nguyện Thề !
.............................................................,.,
Đêm khuya - tiếng mẹ Hiền xa lắm
Từ Cửu Long cất tiếng gọi sông Hồng
Con hãy đợi đơm bông -mùa lúa mới
Dòng nước reo vui !
Mạn ngược tận miền xuôi
Từ bao năm rửa sạch oan khiên ...
Hoàng Kz bay rợp đất ba miền
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Co nhũng đêm chờ sang

Saigon ơi !
Nhiều đêm bên ly rượu vơi đầy
Ngàn con mắt đỏ hiện lên bầy yêu quái
Những người mẹ già nua
Lê thân tàn khắc khoải
Các em Thơ thân xác đã tàn phai
Điệu ru Sâ tan trong Ngọc ngà sũng máu
Mẹ Miền Nam dau cắt khúc ruột bầm
Làm sao quên màu cờ vàng Nhung gấm
Dòng quê Hương nước sông Hậu Sông Tiền
Còn mãi trong ta Tổ Quốc Thiêng Liêng !
Từ thưở xưa Chiến trường vang tiếng gọi !
Có nhiều đêm ---Lòng mình tự hỏi ?
Một đời người -- Một câu hỏi ? Vì Sao ?
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