
Thương về một tấm hình của lịch sử của 
những người lính trong bộ quân phục Sóng 
Biển TQLC năm 3.1975. Riêng nhớ nhiều về 
thẩm quyền Lê Liêm Đại Đội Trưởng ĐĐK-
THQ/SĐTQLC những giờ phút cuối cùng của 
Tháng Ba Gãy Súng tại Đà Nẵng.

Tụi mày giờ ở đâu?
Tao tìm hoài chẳng thấy
Tìm thì vẫn cứ tìm
Mặc dù tao đã biết
Nhưng chẳng bao giờ tin
Tụi mình là tuổi trẻ
Dấn thân vì đất nước

Trước sau gì cũng đi
Nhưng đi trước súng địch
Bảo vệ mảnh cơ đồ
Còn hơn mồi cho cá 
         ***
Tụi mày giờ ở đâu?
Cứ nhìn hình tao khóc
Nhớ tên từng thằng một
Xót xa chẳng hề nguôi
Cháu tao nó có hỏi
Ô ngoại mắt bị cay
Nước mắt bị chảy nhiều
Ừ thì cứ là cay
Cay cho tình bạn hữu
Cay cho nước non nhà
Cay cho thời tuổi trẻ
Thương xót tháng ngày qua
              *** 

    Cứ mỗi lần nó tới 
Tháng Ba rồi Tháng Tư
Chẳng biết tháng nào buồn
Chẳng biết tháng nào vui
Còn sống thì còn nhớ 
Tháng Ba thì gãy súng
Tháng Tư thì tan hàng
Trăm lần thì như một 
Vạn lần chẳng hề quên ….

                     

Một Tấm Hình.
Tuấn TT

                 SÓNG THẦN
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Thập Loại Cô Hồn Hiển Hách 
                  Chi Mộ
                              Tuấn TT
Kính Thưa Quý Đại Bàng, Quý Thẩm 

Quyền, cùng các anh em Mũ Xanh.
 Thấm thoát đã 42 năm trôi qua từ ngày 

gãy súng, cứ mỗi độ Xuân sang, Tháng Ba rồi 
Tháng Tư đến, dù ở đất lạ quê người, em lúc 
nào cũng cầu mong cho đất nước Việt Nam 
được trường tồn, hạnh phúc, tự do cũng như 
sức khỏe của quý vị được vạn an, chờ ngày 
nhìn thấy những gì mà mình muốn thấy. 

Hôm nay, với nỗi lòng của một người lính 
TQLC, muốn giải tỏa nỗi buồn của những 
khoắc khoải trong tâm tư xin gửi đến tất cả 
một tấm lòng: Một ngày và một đời TQLC.

Riêng gửi đến cho vong linh cha tôi, người 
lính già với 22 năm lính VNCH, nhưng đã là 
lính TQLC 21 năm từ những ngày đầu thành 
lập Binh Chủng, Ông Văn Văn Hớn từng được 
giữ chức vụ Thường Vụ ĐĐCV và Thường vụ 
TĐYTTB/SĐTQLC, chức vụ sau cùng là sĩ 
quan tiếp liệu cho Căn Cứ Sóng Thần và cho 

riêng chú tôi, người nằm xuống ở trận Bình 
Giả thuộc TĐ4 Kinh Ngư để lại người vợ trẻ 
và 3 đứa con lúc đó đứa lớn nhất 7 tuổi, và 
cho riêng cá nhân tôi một người lính trẻ của 
thập niên 1975 và người lính già của thập niên 
2017. 

Kính

 Ai có biết, bốn hai năm về trước
Cũng ngày nầy, ở cửa biển Thuận An
Những người lính, của một thời anh dũng
Bị bỏ rơi, như đàn nghé lạc bầy 

                 *** 
Cũng nơi ấy tạo ra thêm huyền sử
Viết bằng tim bằng máu của tuổi xuân
Dù bức tử, nhưng chí hùng nào tử
Đạn hết rồi, bắn bằng miệng tin không?*

                 ***
Đợi tao với, thêm một thằng ngồi xuống
Đủ vòng tròn, tay nắm chặt bàn tay
“Em Hai Sáu” cùng nhau ta rút chốt
Thịt xương da, hòa lẫn cát triền đồi 

                 ***
Tuổi trẻ của chúng tôi là thế đó

Chọn cho mình khi 
khoác áo chinh nhân

Sống vì nước, khi chết 
về với nước

Khi sống hùng, lúc chết 
chẳng toàn thây.

           ***
Ai có biết bây giờ nơi 

chốn ấy
Đã mọc ra những nấm 

mộ kiêu hùng
Tên không có vì nào ai 

biết được
Chỉ gọi tên,... thôi cũng 

đủ tự hào….
Thập Loại Cô Hồn 
Hiển Hách Chi Mộ

Thuỷ Quân Lục Chiến
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