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      HOA TRÊN SÓNG 
 

Viết cho em tôi “cựu SQHQ Cao Hoàng Hoanh 

đã tử nạn trên đường đưa người tìm tự do”” 

                                  

Nhớ những chiều tan trường mưa tầm tả 

Hai đứa kỳ kèo nhường áo cho nhau 

Trời thương tình nên không làm mưa nữa 

Tay trong tay qua khu phố muôn màu 

 

Đường lên đèn, ánh điện vàng trãi lối 

Trên không gian lấp lánh ánh sao trời 

Mây xám đi, trời phủ màn đêm tối 

Chúng mình thì thầm nguyện dưới sao rơi 

 

Theo năm tháng em không còn bé nữa 

Đến tuổi biết buồn, và biết mộng mơ 

Quê hương sụt sôi trong thời binh lửa 

Dù yêu em, anh không thể hửng hờ 

 

Anh vào lính, sau phần hai thi đổ 

Mộng hải hồ là binh nghiệp anh thương 

Trường Sa, Vũng Tàu, Nha Trang, Phú Quốc 

Áo nhạt phai theo nước mặn trùng dương 

 

Có những đêm tàu dừng nơi hải đảo 

Biển hiền hòa, trời lấp lánh ngàn sao 

Trăng lên cao, ánh trăng thanh huyền ảo 

Mặt đại dương rực rỡ vạn sắc màu 

 

Lênh đênh biển khơi, thư anh tâm sự: 

“Nếu có nhớ anh, xin chớ dỗi hờn 

Như sóng thét gào lên cơn giận dữ 

Khi biết chàng lính biển, có người thương” 

 

“Đã yêu, sao không hờn ghen giận dỗi? 

Có biển khơi, anh quên cả hẹn thề 

Hoa biển, hải âu, sóng cuồng, bão nổi… 

Gió mát, trăng thanh… nên chẳng thèm về!” 
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Mấy đứa bạn, kề tai em bảo nhỏ: 

“Tao biết rồi, mầy đã có người yêu 

Từ KBC, thư bay về đó… 

Nhớ lắm phải không? Buồn tím biển chiều…” 

 

Mắt ngời sáng ngập tràn niềm thương mến: 

“Hải âu truyền đưa những cánh thư về 

Bởi người yêu tao là chàng lính biển 

Đó là hoa lòng… trên sóng đam mê…” 

 

Còn đâu nữa, những ngày xưa lưu luyến! 

Bao nhiêu năm, anh cải tạo lao tù 

Ngày tìm tự do, lệ hoen đưa tiễn 

Anh đi rồi! Vào lòng biển thiên thu! 

 

Hoàng Hoanh ơi! Những chiều trên bến vắng 

Nắng hoàng hôn trãi, mắt lệ long lanh… 

Sóng trùng dương muôn đời trong biển mặn 

Có một người hồi tưởng nhớ thương anh! 
 

 

DƯ THỊ DIỄM BUỒN 
Email: dtdbuon@hotmail.com 

 

https://youtu.be/ymTwVEUp_Fc (<= bấm vào nghe Hà Phương ngâm) 

 

 

              Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

                http://www.vietnamvanhien.org/DuThiDiemBuon.html 
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