
Nhớ Bạn 

Dương Mạnh Hùng 

 

Bạn về cõi vô cùng cực lạc 

Thương tiếac này để lại mình tôi 

Nhớ bạn cũ 

Khi xưa cùng bước 

Khoảng trời ngang dọc 

Đã một thời vùng vẫy chốn trần ai 

Saigon 

Vũng Tàu 

Long Hải 

Đất nước đà dậy sóng bao lần 

Quảng Trị 

Gio Linh 

Đông Hà  

Cam Lộ 

Bước chân mòn trên sỏi đá quê hương 

 

Bạn học Kiến Trúc 

Bạn đo tấc đất 

Bạn vẽ biểu đồ 

Giấy trắng hiện lên 

Một quê hương cơ hàn thống khổ 

Dân mình đầy ải 

Đắm chìm trong chinh chiến điêu linh 

Tiếng kêu gào rung lòng yêu nước 

Bạn nhập cuộc 

Xuống đường tranh đấu 

Phụng thờ muôn đời lý tưởng Tự Do 

Con tim máu nóng 

Tâm thức sáng ngời một ước vọng 

Mong quê hương thanh bình 

Cho dân mình vợi nỗi đau thương 

 

Bạn tôi 

Đôi mắt sáng  

Tiếng cười dòn độ lượng 

Khiêm tốn, ôn tồn yêu mến bạn đồng song 

Bước chân đi không mỏi 

Đem tuổi hoa niên mong dựng lại cơ đồ 

Bao thăng trầm 

Bao dâu bể 

Người bạn năm xưa vẫn một tiếng cười 
 

1975-1996 

Bạn ở đâu? 

Hawaii 

Seattle 

Oregon 

Hay Saudi Ả Rập? 

Thân luân lạc 

Lòng cố quốc vẫn còn canh cánh 

Bước giang hồ lại ngang dọc năm châu 

Bao năm chẳng gặp 

Nhưng bạn hiền vẫn ở đâu đây 
 

Một ngày mùa đông năm chín sáu 

Tin xa về bạn đã ra đi 

Chân kia đã dừng bước 

Nợ nước non đã trả 

Nghĩa bạn bè đã xong 

Hồn thảnh thơi rời chốn hồng trần 

Vĩnh viễn bạn về miền vĩnh phúc 
 

Nhớ bạn, Dương Mạnh Hùng ngảy cũ 

Ngậm ngùi thương tiếc một tài hoa. 
 

Phạm Bá Đức 
cuối năm 1996 

TB: Dương Mạnh Hùng, phu quân của Thụ 

Nhân BNN, CTKD1, cựu Chủ Tịch Sinh 

Viên Kiến Trúc Viện Đai Học Saigòn, qua 

đời khi đi công vụ tại Trung Đông. 

 


