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Đêm nguyệt bạch phòng giam mù tối, 

Hồn quặn đau trăm mối ê chề, 

Hiền thê ơi hỡi hiền thê,  

Sao ta phải lỗi lời thề nước non? 

Phương xa kiếp người còn trôi dạt,  

Ngục thất ta nằm nát tuổi xuân 

Bên nhau xưa đã bao lần,  

Tính đời có lúc trầm luân giữa dòng, 

Tưởng cứ vững một lòng son sắt,  

Cánh uyên ương bền chặt khôn rời 

Ngờ đâu một cuộc đổi đời, 

Bẻ cành chặt cánh cách vời nước mây,  

Cả nước bỗng tơi bời tang tóc, 

Lệ máu khơi dòng khóc quê hương, 

Hỡi ôi! Tổ quốc quay cuồng, 

Lịch sử điên loạn, tang thương ngất trời… 

Rồi từ đấy đời chia đôi ngả, 

Ta vào lồng người đã xa bay. 

Tám năm mơ phút xum vầy, 

Tám năm giấc mộng giữa ngày ngẩn ngơ. 

 

 

Thưở ấy ta là đôi én nhỏ, 

Khắp trời Xuân lượn gió tung tăng 

Hẹn nhau những sớm mai hồng,  

Cỏ hoa e ấp, ngàn thông reo mừng, 

Chiều mưa tạnh tưng bừng phố thị,  

Ngóng từng giờ năn nỉ hụt hơi. 

Chợ đông mẹ nắm tay người,  

Ta theo mòn mỏi một lời dám trao. 

Sớm bát học chui rào đồi biếc 

Chiều chia tay còn tiếc ngày vui,  

Đèn lên đã nhớ bùi ngùi,  

Giấy xanh trải vội bao lời nỉ non, 

Trong thư viện ngồi ngoan như tượng 

Mắt tìm nhau nào tưởng thánh hiền.  

Vèo qua những buổi hàn huyên, 

Góc trời nào cũng Đào nguyên đôi mình. 

Tình trong trắng ba năm vun vút, 

Buổi mai nào cũng nức lòng ta 

Mỗi ngày một khúc hoan ca 

Cánh buồm căng gió băng qua biển lành,  

Nợ khoa cử thênh thênh rũ sạch, 

Là hết thời đèn sách lang thang, 

Xa trường xưa những ngày vàng, 

Cho ta hạnh phúc vinh quang đầu đời 

Tạm biệt nhé thiên đàng dương thế,  

Tâm hồn ta xin để lại đây. 

Lỡ mai sương giá lạnh đầy, 



Bi khúc cho vợ hiền                  
                                                         Phạm Chí Thành 

Cậy ai choàng áo ấm vai người tình. 

Đêm tống biệt linh đình nhã nhạc, 

Người bên ta hương sắc mơ màng, 

« Trùng dương »  dâng sóng ngỡ ngàng 

« Hòn Vọng phu », phải điềm oan bất tường ? 

 

 

Chinh chiến gọi ta đi từ đấy,  

Quanh đây đời biết mấy thương đau, 

Phương xa hòa hội đã lâu, 

Cuối hầm lóe sáng, đêm thâu sắp tàn ? 

Thương dân tộc lầm than đói nhục, 

Trăm năm rồi chưa dứt binh đao, 

Núi xương cao, biển máu trào, 

Cú diều lang sói như sao trên trời. 

Hận chủ nghĩa giết người quỷ quyệt, 

Bầy con buôn quân phiệt bất tài, 

Mong giữ đất đợi ngày mai 

Vận nước đến sẽ đổi thay cuộc cờ... 

Đêm gác giặc những mơ cùng mộng, 

Nỗi chung riêng lồng lộng canh trường, 

Nhớ miền xa thẳm mù sương,  

Chiều soi chiếc bóng dặm mòn lẻ loi. 

Nhớ tiếng sỏi dưới đôi chân sáo,  

Rộn ràng vui chuông báo hết giờ 

Rặng đào cuối giảng đường xưa,  

Đang phô sắc thắm ngẩn ngơ hồn người. 

Còn ai biết khoe ai áo mới, 

Lạnh rồi đan mấy tối vừa xong, 

Cho ta cài một đóa hồng  

Ấm ngực áo sớm mùa Đông tình hoài, 

Gửi thêm gói ô mai nữa nhé, 

Vỗ về cho em gái nguôi ngoai, 

Môi phụng phịu sẽ thơm hoài, 

Nhớ ai thì bảo gừng cay mắt rồi... 

............. 

 

Bài thơ còn dở dang này đã được viết trong xà lim trại tù Xuân phước A20 (Tuy hòa) với 

một khúc lõi viết chì ghi trên vỏ bao thuốc lá. Vượt qua nhiều cuộc lục soát của lũ khuyển 

ưng, bài thơ đã dài hơn 300 câu cuối cùng bị khám phá và tịch thu. Không có biện pháp 

đối phó gì sau đó. Cũng không biết tăm hơi bài thơ vắn số ấy về đâu, tương tự số phận 

“bản tự khai” hơn 220 trang tôi đã viết hơn một năm trước (1982). Trở lại Saigon, cái ký 

ức lãng đãng của người thường trú kiên giam chỉ khôi phục được đoạn mở đầu trên đây. 

Tôi không gắng viết tiếp ở bên ngoài nhà tù vì không có ý làm văn chương. Tôi chỉ nhặt 

lại vài tiếng đồng vọng mà tung lên không trung cho bay đâu thì bay. Xin coi bài thơ này 

cũng là một khúc buồn, nỗi niềm của chung thế hệ chúng tôi. Nhân ngày tưởng niệm 

Tháng Tư Đen lần thứ 41, xin gửi đến người tri kỷ để cùng chia một nỗi đau dai dẳng vì 

một vết thương không lành. (Phạm Chí Thành) 

 


