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               Xin Về Quê Mẹ    
  

Cao điểm 43 (*) 

Địa thế yết hầu chiến lược, 

Giữa Quảng Trị, Đông Hà. 

Mùa binh lửa, mang tên “Đồi Máu” ! 
  

Một ngọn đồi đất đỏ, trắng xương khô, 

Những mìn chông và mảnh đạn lô nhô, 

Thảm họa đến từng lá cây, ngọn cỏ!           
  

Ở chính nơi địa đầu, hoang vắng đó, 

Có Thánh tượng Mẹ Maria, 

Đức Mẹ Sầu Bi, trên đỉnh đồi 43, 

Giữa cảnh tượng hung tàn chết chóc! 
  

Cặp mắt buồn phiền, dường như Mẹ khóc, 

Nhìn xót xa về “Đại lộ Kinh hoàng” ! 

Mở tay ban Ơn Thánh, giữa rừng hoang, 

Trái Hồng Tâm,nhuốm đầy máu thắm. 
  

Mẹ đứng đó, nhìn đàn con mê đắm, 

Trải hận thù, trên khắp nẻo Quê Hương! 

Có những cơn mưa pháo, suốt đêm trường, 

Bom đạn cầy lên sỏi đá! 
  

Bước di hành của đoàn quân xa lạ, 

Từ Bắc tràn vào cưỡng chiếm miền Nam 

Ngọn cờ vấy máu, khủng bố dã man! 

Lưỡi thép Hoa dù, bung vào cận chiến! 
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Dưới ánh hỏa châu, như hoa đăng tiền tuyến, 

Từng xác thân, gục xuống thảm thương! 

Cả Việt Nam, là một bãi sa trường! 

Là gai nhọn, thâu vào trái Tim Đức Mẹ! 
 
  

 
  

Lạy Thánh Mẫu Maria... 

Con từng sống, chuỗi ngày dài huyết lệ! 

Từng miệt mài, trên tọa độ hành quân. 

Con đã qua Đồi Máu, nhiều lần, 

Và dừng lại, quỳ dưới chân Đức Mẹ. 
  

Gác súng trên ba-lô, nguyện cầu lặng lẽ 

“Mẹ ôi! đoái thương xem nước Việt Nam! 

Trời u ám, chiến tranh điêu tàn...” (**) 

Chợt...  nước mắt tuôn tràn, 

Ướt chân Thánh tượng. 
  

Mười mấy năm sau, 

Bởi “Quyền Lực Ngầm” định hướng 

Qủi dữ chiếm đoạt non sông 

Chiến trận xóa đi, như môt bàn cờ tướng! 

Con, bây giờ ôm thân phận lưu vong, 
 

Mang trong tim niềm bi phẫn vô cùng! 

Vì để mất Giang sơn yêu dấu! 
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Lạy Mẹ Maria, 

Thánh Mẫu cô đơn trên Đồi Máu 

Đức Mẹ từ bi nhân hậu 

Xin giơ tay ban phúc bình an 

Cứu Việt Nam thoát ách Cộng sản dã man, 

- Xin cho con sớm trở về Quê Mẹ! 
  

           Trần Quốc Bảo 

             Richmond, Virginia 
                   Địa chỉ điện thư của tác giả: quocbao_30@yahoo.com 

  
(*)  Đồi số 43, cạnh Quốc lộ số 9, gần Cam Lộ;  còn gọi là 

Cứ điểm Rock Bleeds, chỉ có tên trong Bản đồ Hành quân 

(**) Thánh ca ; Hùng Lân 
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