HUẾ ƠI
BAO GIỜ RỬA ĐƯỢC HỜN OAN?
(Tưởng niệm 50 năm biến cố Tết Mậu Thân 1968-2018. Một nén
hương lòng tưởng nhớ Anh Linh Quân-Dân-Cán-Chính VNCH bị CS
tàn sát tại miền Nam VN trong Tết Mậu Thân và là giọt lệ riêng cho Huế.)

Anh ơi, Anh ngủ đã lâu
Dậy nghe em kể nỗi sầu Việt Nam
Từ anh nhắm mắt hờn oan
Là em suối lệ chan chan đường trần
Mình đang vui Tết Mậu Thân
Mừng nhau thêm tuổi, môi gần bên môi
Bỗng đâu đạn xé ngang trời
Bỗng đâu người đến trói người đem đi...
Đất trời ngút lửa âm ty

Thịt rơi máu đổ hiểm nguy tứ bề
Thương anh gan ruột não nề
Chờ anh không thấy anh về...giờ đây...
Em ôm một nắm xương gầy
Từ mồ tập thể chất đầy hờn oan
Anh ơi Gia Hội, Từ Đàm
Xuân Đại, Phú Thứ, Phủ cam, Đá Mài
Mậu Thân đau vết thương dài
Vòng tang chẳng kín thi hài Huế ơi...
Em kêu không thấu đến trời
Kìa, sao anh chẳng một lời cùng em?
Hai tay ôm nắm xương mềm
Em bơ vơ quá trên thềm cát nâu...
Huế buồn hằn vết thương sâu
Bao nghìn thi thể, bao đầu trắng tang
Con thơ đôi mắt ngỡ ngàng
Nhìn di ảnh bố hoang mang, nghẹn ngào
Anh đi, đi dễ thế sao
Ngày xuân bỗng hóa máu đào, biển dâu
Anh đi đâu, anh về đâu
Dậy nghe em nói đôi câu đã nào
Anh đi không vẫy tay chào
Dã tâm, người đẩy anh vào vô minh!
Ta còn đây đoạn đường tình
Anh ơi, ai bắt đôi mình lìa nhau ?!
Ai đem cán cuốc đập đầu
Ai xô anh xuống hố sâu anh đào...?
Ngày xuân hồng giấc chiêm bao
Huế ơi ai buộc tang vào mùa Xuân !?
*
Cũng ai, nay lại bất nhân
Mừng ngày chiến thắng Mậu Thân hở Trời !
Năm mươi năm lệ vẫn rơi
Đảng mừng ngày đảng giết người Việt Nam !!!
Huế ơi, Cồn Hến, Phủ Cam
Bao giờ rửa được hờn oan cho người ???
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