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Khắc khoải 
 

 
 

Ba tám năm trôi 
Đã khá lâu 
Tôi lạc người em đôi mắt nâu 
Tháng Tư giông tố….đời đôi ngã 
Đứa ở cuối sông, đứa giang đầu. 
Một thoáng trong đời, lạc mất nhau 
Tận trong thầm kín, ngất niềm đau 

Ba tám năm rồi chưa lần gặp 
Dáng ấy ngày xưa vẫn đượm màu. 

Thưỏ ấy yêu em 
Hồn đắm say 
Người hỡi, ơi người? 
Mây ngàn bay 
Em còn đâu đó cõi đời này?. 

Những lúc bâng khuâng gợi niềm yêu 
Tìm em trong nắng, tìm trong chiều 
Lang thang góc bể, trên rừng thẳm 
Vẫn chưa gặp lại người tôi yêu!. 
Bốn mươi năm vắng….cuộc tình đau 
Thế là một kiếp lạc dấu nhau 
Xác vùi đáy biển hay muôn thẳm 
Khắc khoải con tim…đượm tím màu. 

Nguyên Thạch 
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Gánh tang bồng 
 

 
 

Tôi có người em 

Gọi Mỹ Lan * 

Thân gái đường xa dặm bước ngàn 

Dáng lệch bả vai, đường nặng gánh 

Hai thúng Quê Hương 

Hai thúng tang… 

Em gắng vượt sông 

Lội ngược dòng 

Đầu mang nặng trĩu khối non sông 

Sức tàn hơi kiệt qua kia bến 

Công an chờ chực siết tay còng. 

Chúng nó, vệ binh của giặc Tàu 

Em than tiếng mẹ, chúng nào đau ! 

Lạnh lùng lôi xốc vào đồn bót 

Mặc cho em với nỗi nghẹn ngào… 

Ngục tù 

Chồng chất nỗi non sông 

Thao thức hằng đêm nặng mối lòng 

Ngoài kia non nước còn ai gánh ? 

Còn ai chia sẻ nợ tang bồng… 

* Tên gọi chung cho những anh thư đấu tranh : Công Nhân, Thanh Nghiên, Thanh Thủy, 

Thu Trang, Thu Duyên, Minh Hằng, Phong Tần… 

Nguyên Thạch 
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Ai về 

 
 

Xin được gởi tặng nỗi niềm đến các gương nữ nhi tranh đấu cho dân tộc được Tự Do Dân Chủ và sự vẹn 
toàn lãnh thổ. 

 

Ai về Ải Bắc cho xin gởi 

Một mối tin yêu 

Chút nỗi lòng 

Cắm hộ mồ xưa hoa màu tím 

Khắc lên thành cổ nỗi chờ trông. 

Ai về Hà Nội gởi ước mong 

Ai gọi tim ai giục bước lòng 

Nước Hồ vẩn đục 

Đau lòng Nước 

Lắng giúp cho đời 

Dãi nước trong. 

Ai về lối cũ 

Sài Gòn mưa 

Niềm đau nổi nhớ nói sao vừa 

Đêm khuya giá lạnh nơi hè phố 

Vuốt nhẹ dùm tôi những trẻ thơ. 

Ai về đất Việt 

Để dấn thân 

Cho tôi được gởi . 

Mối ân cần 

Sinh viên trí thức đời son trẻ 

Tự Do Dân Chủ sóng trào dâng. 

Nguyên Thạch 
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Một bài thơ trong ngày 8-3 
 

Những người đàn ông các anh có bao nhiêu điều to lớn 
Vượt qua ô cửa cỏn con, văn phòng hẹp hàng ngày 

Các anh nghĩ ra tàu ngầm, tên lửa, máy bay 
Tới thăm dò những hành tinh mới lạ 

Tài sản của các anh là những tinh cầu, là vũ trụ 
Các anh biết mỏ dầu, mỏ bạc ở nơi đâu 

Chính phục đại dương bằng các con tàu 
Đi tới tương lai trên con đường ngắn nhất 

Mỗi các anh là một nhà chính khách 
Các anh quan tâm đến chuyện mất còn của các quốc gia. 

Biết bao điều quan trọng được đề ra 
Những hiệp ước xoay vần thế giới 

Chúng tôi chỉ là những người đàn bà bình thường không tên tuổi 
Quen việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 

Cuộc sống ngặt nghèo phải tính sao đây 
Gạo, bánh, củi dầu chia thế nào cho đủ 
Đầu óc linh tinh toàn nghĩ về chợ búa 

Những quả cà, mớ tép, rau dưa 
Đối với Nít và Kăng, những siêu nhân nay và xưa 

Xin thú thực: chúng tôi thờ ơ hạng nhất 
Chúng tôi còn phải xếp hàng mua thịt 

Sắm cho con đôi dép tới trường 
Chúng tôi quan tâm đến xà phòng, đến thuốc đánh răng 

Lo đan áo cho chồng con khỏi rét… 

Chúng tôi là những người đàn bà bình thường trên trái đất. 
Quen với việc nhỏ nhoi bếp núc hàng ngày 

Chúng tôi chẳng có tàu ngầm, tên lửa, máy bay 
Càng không có hạt nhân nguyên tử 
Chúng tôi chỉ có chậu có nồi có lửa 

Có tình yêu và có lời ru 
Những con cò con vạc từ xưa 

Vẫn lặn lội bờ sông bắt tép 
Cuộc sống vẫn ngàn đời nối tiếp 

Như trǎng lên, như hoa nở mỗi ngày… 

Nếu không có ví dụ chúng tôi đây 
Liệu cuộc sống có còn là cuộc sống 

Ai sẽ mang lại cho các anh vui buồn hạnh phúc 
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Mở lòng đón các anh sau thất bại nhọc nhằn 
Thử nghĩ xem thế giới chỉ đàn ông 

Các anh sẽ không còn biết yêu biết ghét 
Các anh không đánh nhau nhưng cũng chẳng làm nên gì hết 

Thế giới sẽ già nua và sẽ lụi tàn 
Ai sẽ là người sinh ra những đứa con 

Để tiếp tục giống nòi và dạy chúng biết yêu, biết hát. 

Buổi sớm mai ướm bước chân mình lên vết chân trên cát 
Bà mẹ đã cho ra đời những Phù Đổng Thiên Vương 
Dẫu là nguyên thủ quốc gia hay là những anh hùng 

Là bác học… hay là ai đi nữa 
Vẫn là con của một người phụ nữ 

Một người đàn bà bình thường, không ai biết tuổi tên 

Anh thân yêu, người vĩ đại của em 
Anh là mặt trời, em chỉ là hạt muối 

Một chút mặn giữa đại dương vời vợi, 
Lời rong rêu chưa ai biết bao giờ 
Em chỉ là ngọn cỏ dưới chân qua 

Là hạt bụi vô tình trên áo 
Nhưng nếu sáng nay em chẳng đong được gạo 

Chắc chắn buổi chiều anh không có cơm ăn. 

 

Nguyên Thạch 
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Tháng Hai ngậm ngùi 

 
 

Nguyên Thạch 

 

Tự tình dạo khúc ru hời 

Tháng Hai song cửa trĩu trời mây giăng 

Đêm nay, đêm khuất cung Hằng 

Tháng Hai tuyết phủ lạc trăng ta buồn 

Đâu hoa nở, vắng chim muôn 

Tháng Hai Bắc cực nỗi buồn vây ta. 

Tháng Hai nằm nhớ quê nhà 

Xa xăm một dãi quan hà đau thương 

Thái Bình chiều ngóng Quê Hương 

Mờ trong sương khói trùng dương đôi bờ… 

Tháng Hai đâu những vần thơ 

Tình trong băng giá ngóng chờ thu sang 

Bên nay không có hoa vàng 

Đành đem tuyết trắng gởi sang cho người 

Đêm đêm hồn nấc nghẹn lời 

Chìm trong dãi trắng chơi vơi nỗi niềm 

Xa người trở giấc gọi tim 

Tháng Hai buồn phận làm chim ngủ vùi. 

Nhân gian nào những cuộc vui 

Tháng Hai cô lẻ ngậm ngùi ru ta… 
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Ơi Thượng Đế 

 
Tôi ở bên này, trông ngóng Quê Hương 

Quê Hương tang thương muôn ngàn tuyệt vọng 

Đâu một lối đi ? 

Đâu nẻo trở về ? 

Chập chùng ngàn khơi bên kia bạc trắng 

Trĩu áng mây đen 

Vạt nắng lạc loài 

Chiều trông biển Thái trùng dương mù thẳm 

Em ở bên nhà còn nắng ấm không 

Nghe xót xa lòng, môi trầm muối mặn 

Vọng ngóng chờ nhau nối một nhịp cầu 

Đường trần bể dâu 

Tìm đâu một hướng 

Mẹ đã già nua 

Sức yếu hơi tàn 

Sáng ra biển, lời xa mẹ hát 

Một đảng vong nô 

Một lũ bội tình 

Cúi gục đầu nhận chữ nhục vinh 

Thân run khóc, khóc tình đất mẹ… 

Quê hương ơi, hôm nay tôi sẽ 

Bước chung đường, dẫu đường buồn tẻ cô đơn 

Nung nấu con tim 

Nuôi chí căm hờn 

Noi Quốc Tổ giang sơn gìn giữ 

Không là con hoang 

Quay lưng lìa xứ 

Bỏ mặc Quê Hương nhục nhã ê chề 

Bao nhiêu năm dài 

Một lũ u mê 

Ảo vọng thênh thang 

Lạc lối đi về. 

Một đám kênh kênh 

Một bầy quạ đỏ 

Chúng biến quê hương, thành xó điêu tàn. 

Xương gầy bọc da, một đàn em bé 

Mười bốn bán dâm, thành kẻ không hồn 

Đời đầy hố chôn oan khiên nghiệt ngã 

Lê bóng ma trơi,vất vưỡn không nhà… 

Còn mãi nơi đâu ? Ơi ngài Thượng Đế ! 

Cứu giúp dân tôi trong cuộc sống này 

Mau cứu quê tôi thoát cảnh đọa đày… 

Nguyên Thạch 
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Tôi đã thấy 

 

 
 

Tôi đã thấy những bàn tay gầy yếu 

Của em thơ và của những cụ già 

Ngón run run vạch mái lá thò ra 

Xin trợ giúp những phần quà mì gói 

Tôi chứng kiến người mẹ mang bầu bụng đói 

Lặp cặp lạnh run trong câu hỏi vô thần 

Tôi đã làm những gì có thể làm để chia sẻ với người dân 

Tình hải ngoại mối ân cần xa vạn dặm. 

Lũ tràn về miền Trung 

Gây đau thương lắm 

Lũ hoành hành 

Lũ ngập cả trời quê 

Lũ chặn tương lai 

Lũ chắn cả lối về 

Lũ vô cảm mãi mê trong tham vọng. 

Tôi đã thấy cũng như tôi đã sống 

Kiếp nhọc nhằn vô vọng của dân đen 

Lối tương lai như ngõ tối không đèn 

Đường nô bộc dần quen đời trâu ngựa. 

Tôi đã thấy nơi thị thành quán bar nhà chứa 

Những thằng tham quan 

Những đứa lộng hành 

Bày vẽ cuộc chơi gái trẻ lầu xanh 

Còn trẻ lắm học hành chưa hết lớp. 

Khách sạn bốn năm sao rượu bia choáng ngợp 

Chúng thi nhau vung vãi đổ trên đầu 

Đèn phố sáng chưng 

Mờ dấu những vùng sâu 

Miền Trung đó đục ngầu con nước cuộn. 

Họa thiên tai cứ triền miên giáng xuống 

Bọn tham quan vẫn ăn uống tiệc tùng 

Nỗi đau này 

 

 

https://vuontaodan.files.wordpress.com/2011/12/ganhgao.jpg
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Đâu phải nỗi đau chung ! 

Dân khốn khổ bần cùng đành gánh chịu. 

Bao nghịch lý,muôn vàn điều khó hiểu 

Đau dân tôi 

Nước nhược tiểu nhọc nhằn 

Tròng ách trên đầu nối tiếp vạn khó khăn 

Ngô khoai độn miếng ăn còn cơ nhọc. 

Biến cố tai ương chỉ dân nghèo đùm bọc 

Chắt chiu san sẻ từng nắm thóc cọng rau 

Trong khi những thằng tham quan thì xe đẹp kín rào 

Lộng lẫy biệt thư 

Mặc niềm đau đồng loại. 

Tôi đã thấy cùng muôn ngàn điều muốn nói 

Đời lang thang dân đói cả ba miền 

Uống máu của dân,quan các cấp sống như tiên 

Vàng thành khối gởi tiền ra ngoại quốc. 

Dòng đời trôi dân nghèo lê chân đất 

Bọn nhà quan thì no giấc chăn lành 

Lũ tràn về cuốn thóc lúa lẫn chòi tranh 

Việt Nam hỡi 

Trời hành thêm oan nghiệt. 

Người Việt dẫu tha hương nhưng tình luôn tha thiết 

Nghĩa đồng bào 

Một nước Việt tang thương 

Tôi đã thăm,đã nhìn thấy quê hương 

Nên mong đợi mai con đường Dân Chủ. 

Việt Nam ơi bao giờ tan con lũ… 

 

Nguyên Thạch 

 

 

 

Nguồn:https://vuontaodan.wordpress.com/category/thi-nhan/nguyen-
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