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TA BIẾT TÌNH EM… 
 

(Trong một đêm Giao Thừa nằm trong xà lim biệt giam tại trại tù Thanh Liệt Hà Nội, 
nghe vọng từ các buồng giam khác những tiếng than khóc của các tù nhân, tôi âm thầm 
sáng tác qua trí nhớ bài thơ Tết sau đây, thay mặt các tù nhân dưới chế độ cộng sản, 

mặc dù không quen biết nhau…và cũng là nỗi niềm của riêng tôi.) 
 

Võ Đại Tôn. 
 

Ta biết lòng em cũng xốn xang 
Khi nhìn thiên hạ đón Xuân sang 
Khi nghe pháo nổ bên hàng xóm 

Và thấy hoa mai nở sắc vàng. 
 

Ta biết sầu đau đẫm mắt em 
Chờ con thơ ngủ, khóc từng đêm. 
Thương ta trong cảnh đời lao lý 
Em khóc cho vơi bớt nỗi niềm. 

 
Không tiền mua áo Tết cho con 

Chiếc áo ngày xưa cưới vẫn còn. 
Em đành cắt áo cho con mặc 

Từng mũi kim khâu, nát cả hồn. 
 

Ta đi – nhà vắng lại nghèo thêm 
Nắng mưa tần tảo một mình em. 
Bàn tay lao động ngày hai buổi 
Ai đón em về trong bóng đêm ? 

 
Giờ đây Xuân đến giữa mùa Đông 

Ta biết em đau cả cõi lòng. 
Em gượng cười vui qua nước mắt 
Và gắng nuôi con, cố đợi chồng. 

 
Nhìn gói quà Xuân em gửi ta 
Ta biết tình em vẫn thiết tha. 

Lòng ta chua xót, tràn thương nhớ, 
Lặng lẽ trong đêm, mắt lệ nhòa. 

 
Quà em, lao động thấm mồ hôi 

Nâng niu từng hạt muối vừng xôi. 
Một đời chung thủy trong bao nhỏ 

Một trái tim yêu vẫn rạng ngời. 
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Giao Thừa đang đến, pháo nổ vang 

Trời khuya bừng động, rộn không gian. 
Ngậm ngùi ta đứng bên song sắt 

Tường cao cũng chắn lối Xuân sang. 
 

Ta biết lòng em cũng tái tê 
Con hỏi : - Cha đâu, chẳng thấy về ? 

Thôi em, nín khóc, lau dòng lệ 
Em hãy vì ta, giấu não nề. 

 
Ngày mai sum họp, cảnh đoàn viên, 

Ta về - nối lại mối tơ duyên. 
Cùng em , ta đón mùa Xuân mới 

Cho thỏa tình xưa, vẹn ước nguyền. 
 

Ta sẽ lùa tay qua tóc mây 
Thương em, hôn nhẹ cánh vai gầy. 

Ta gửi tình ta qua ánh mắt, 
Dù không men rượu cũng lòng say. 

 
Xin em gắng đợi một ngày mai 
Ta về, vui sống với tương lai. 
Tình ta thắm lại hai lần cưới 

Pháo nổ mừng Xuân, đón mộng dài… 

 
Võ Đại Tôn 

(sáng tác qua trí nhớ trong trại tù Hà Nội). 
 
 
 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 
http://www.vietnamvanhien.org/vodaiton.html 
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