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Mai Về Lạy Mẹ Thương Con 

 
 

LTG: Bài cũ, chép lại, nhân ngày 27 tháng giêng. Kính cáo. 
Lê-Thụy-Chi 

 
 

mai về lạy Mẹ thương con, 

hai năm tập lính lưu đồn núi cao, 

tấn công, phòng ngự, ... bôn đào , 

hung trung binh pháp anh hào tây, đông ... 

 

chiến chinh tràn khắp non sông !... 

sử xanh rõ nữa lại lần can qua !... 

làm sao nhất thống sơn hà (?) 

những trò xáo thịt nồi da đã nhiều ... 

giá gương phủ đoạn nhiễu điều , 

Âu-Cơ Mẹ đã trăm chiều tủi thân ... 

Mẹ từ lên núi lánh trần , 

đàn con Bách-Việt họa hoằn liên miên !!! 

con nào xây miếu đền thiêng (?!) 

phụng thờ Tổ-Mẫu Thiên-Tiên Việt-Thường ... 

con nào phế bỏ tông đường (?!) 

dập đầu vâng mệnh mọi phường ngoại bang ... 

ngàn năm bắc thuộc lầm than , 

trăm năm đô hộ có hoàn tỉnh chăng (?) 

còn bao nội chiến qua phân 

phản thần , nghịch tử tranh phần đồ vương !!! 

Mẹ à , Thánh Mẫu Nam-Phương ! 

hiển lộng soi đường con trẻ bôn ba ... 

 

thầy con nghiêm túc dặn dò : 

ta xưa đi lính dựng cờ quốc gia . 

bạn con vũ trụ giai nhà , 

hồng mao cũng tựa như là thái-sơn . 

thù con? - tổ mác , mao-trạch-đông ! 

sách sử Tiên Rồng (!) , khổ nạn... trời ơi !!! 

 

chao ôi! thời thế, thế thời ... 

ngoại lai cuộc chiến du người lầm than ... 

 

bảy năm làm lính hành quân, 

mai về lạy Mẹ súng thần cho con ... 
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con đem lên đỉnh Trường-Sơn, 

bắn ra tám hướng bốn phương đất trời ! 

bắn cho tan nát tả tơi , 

khốn khổ lũ người oan nghiệt mưu toan , 

cho cơn hồng thủy dâng tràn , 

đe toàn thế giới tai ương kinh hoàng ... 

năm châu lạy Mẹ Việt-Nam 

từ nay bỏ thói dã man điên cuồng ... 

 

ba năm lính kiểng hậu phương , 

mai về lạy Mẹ linh đơn nơi nào ? 

con đem rải khắp toàn cầu , 

cho người thấu hiểu nhiệm mầu tình thương ... 

tiếng chào nhau khắp nẻo đường, 

ấm no chia xẻ, đoạn trường chung xin ... 

 

giờ con làm... lính hòa bình !? 

mai về lạy Mẹ đâu tình nước non  ? 

làm sao tô thắm sử son ? 

hai bên rõ thuở ngông cuồng đã qua ... 

 

nhưng kìa! người đối nghịch ta!!! 

mãi trò chim vẹt ê a trả bài , 

điêu ngoa, lãi nhãi, dông dài , 

bao năm nhồi sọ đây ngày thi công ?! 

 

Mẹ à! chắc... cuộc... không xong !!! 

cho con... súng sắt , đạn đồng... M ẹ ... ơ i !!!... 

Mẹ à... 

Mẹ ơi... 

 
 

Phái Đoàn Quân Sự Việt Nam Cộng Hòa 
Đoàn Liên-Hợp Quân-Sự Bốn-Bên / Khu 7 

Tây-Đô giữa mùa Xuân Quý Sửu, sau Hiệp-Định Ba-Lê  27 tháng 1 năm 1973 . 

 

Lê-Thụy-Chi 

 

 

 


