ba mươi tháng tư
một - đoạn ghi sự chết đứng có dự đoán
của tiền đồn chống cọng/thế giới tự do
sáng ngày chung cuộc binh đao
nghiến răng ngăn máu hờn đau ứa trào
bàng hoàng hơn cả chiêm bao
sóng người hoảng hốt bôn đào ngược xuôi...
thế thời mặn đắng đầu môi
súng gươm kết liễu một đời cam go...
người từ nặng nợ sông hồ
nghiêng vai quẩy gánh cơ đồ tả tơi
nhìn lên xơ xác nón cời
trông ra thăm thẳm tối trời hoang vu
đấm tay phong vũ mịt mù
đành lòng ngẫm phận cúc cu thở dài...
giờ ngồi bó gối cúi đầu
cắn môi nghe máu nhỏ đau thân tàu...
con tàu ừ cũng dãi dầu
thi gan vô định bắt cầu trùng dương...
người là xác chết thảm thương
những ngày tận tuyệt cùng đường ly hương...

hai - đoạn ghi thuyền nhân vượt biển thái bình
đi tìm tự do
(30/4/75)
người bấy giờ kinh hoàng bở ngỡ
uất nghẹn cùng đổ vở can cường
người bấy giờ bức khổ khôn lường
người cùng người ngờ nghệch tai ương...
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mười lăm năm một ngày dâu biển
nào ước ao tô điểm sơn hà
nào mộng mơ bồi đắp quốc gia
giờ phút chốc tan tành mây khói...
người bây giờ hướng lòng lạy tạ
đền công ơn dưỡng dục mẹ cha
trối trăn nào lời cho thiên hạ
cùng vợ con tuẩn tiết một nhà...
(1/5/75)
chân bước xuống thuyền ruột đau như thắt
thôi cũng cam đành muối mặt bôn ba...
thuyền trôi mỗi nước, nước dường mỗi xa...
càng nhìn, càng nát mảnh hồn ta...
(6/5/75)
chiến chinh xưa sá chi phường hải tặc
chận hỏi lưng cơm lót dạ đồng bào
gia tài còn đây nhầu nát mảnh chiến bào
làm kỷ niệm cho một thời ngang dọc...
(8/5/75)
người bây giờ... phủi hai tay trắng
người bây giờ... còn trắng hai tay
người bây giờ... này hai tay trắng
người cùng người... lại nắm hai tay
thuở bỏ cờ tan hàng cay đắng
dựng lại cơ đồ nghịt sẫm đường mây./
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