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12 Tháng Anh Đi 

(đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc) 
 
 

Tháng Giêng xuôi quân ra xứ Huế 

Cố đô hoang vu, gạch ngói điêu tàn 
Bãi học sân trường chiều em vắng bóng 
Tóc thề thơ ngây đã quấn vội khăn tang 

 
Tháng Hai về trấn giữ ven đô 

Chong mắt hỏa châu, ghì súng giữ cầu 
Gió thoảng ngạt ngào về hơi rượu mạnh 

Qua màn sương đêm, lơi lã ánh đèn màu !!! 
 

Ba lô lên vai tới miền Tây đô 
Quê hương em xanh, xanh rợp bóng dừa 

Đêm ngủ bìa rừng thèm làn môi ấm 
Ngọt trái sầu riêng vườn đã sang mùa 

 
Bây giờ trời mây rủ nhau vào Hạ 
Mẹ, em chắc bận, cùng đi lễ chùa 

Chắp tay em nguyện cầu cho chiến sĩ 
Góc bể chân trời, sáng nắng chiều mưa 

 
Tháng Năm trở về theo vì sao biếc 

Em dấu yêu chắc phượng thắm sân trường 
Ngày xưa đó trao nhau tờ lưu bút 

Bây giờ gói quà, phong thư ấp ủ yêu thương 
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Tháng Sáu, em ơi ! Anh vẫn miệt mài 
Muốn về thăm em nhưng bận hành quân 

Đừng khóc em yêu như ve sầu mùa Hạ 
Xa thì xa nhưng vẫn không quên 

 
Sang Thu mưa ngâu nước mù bay mau 

Ô hay lòng ta sao bỗng rưng sầu 
Tráng sĩ xưa hề vượt cầu xưa ấy 

Đầu sông cuối sông làm sao thấy nhau? 
 

Bây giờ còn đâu huyền thoại 
Hằng Nga của em bé thơ 

Tất cả bầu trờ thơ ấu 
Ai làm tháng Tám cằn khô 

 
Tháng Chín quân ta về Cửu Long 

Trái vú sửa căng như mạch sống mẹ hiền 
Anh đi cho đồng thêm xanh trái thêm ngọt 

Chiến công này xin gởi tặng em! 
 

Về Cà Mâu anh viết vội thơ 
Nhớ quá em yêu! Ngày tháng đợi chờ 

"Chim xa rừng còn thương cây nhớ cội" 
Anh lính áo rằn yêu em gái ngây thơ 

 
Trờ đã lạnh rồi mùa Đông đan áo 

Gởi ra chiến trường sưởi ấm hơi nhau 
Anh biết mùa này rộn ràng áo cưới 

Chuyện chúng mình, em nhé đợi năm sau 
 

Hoa mai nở đầy, em đang chờ đợi 
Mười hai tháng rồi dài ước mơ say 

Nhớ má cho hồng, nhớ môi cho ngọt 
Vui đón giao thừa tay ấm trong tay. 

 
Phạm Văn Bình 
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