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Xuống Núi 

       (Riêng gửi chiến hữu SĐ22BB) 

 

 

Ngày xưa lên núi trẻ trung, 

Băng rừng vượt suối, vẫy vùng dọc ngang. 

Giờ tôi xuống núi tuổi vàng, 

Hành trang mang nỗi đoạn tràng thế nhân! 
  

Kiếm cung một thuở phong trần, 

Đường gai đâm nát bước chân giang hồ, 

Truông đèo vẹt gót giày xô, 

Hai vai mòn dấu ba-lô quân hành. 
 

       

 Ngược xuôi tọa độ rừng xanh,  

Địa danh buôn bản,thị thành lạ tai. 

Nhớ về Sư Đoàn 22, (SĐ22BB) 

Bao nhiêu chiến hữu hình hài nay đâu? 
  

Tư Lệnh tử chiến tuyến đầu (*) 

Kẽm gai Tân Cảnh nhuộm mầu máu anh! 

Cũng là… Chiến Sĩ Vô Danh, 

Thời gian chìm khuất, sử sanh phai nhòa! 
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 Đồng minh phản bội chúng ta!  

Giặc thù dày xéo “Nhị Hà Tam Sơn”! (**) 

Mắt nhìn rực lửa căm hờn! 

Nỗi đau đứt ruột nào hơn nỗi này !!! 
  

Bước chân xuống núi hôm nay 

Nhìn về quá khứ, vẫy tay chào buồn 

Một mai nước chảy mây tuôn 

Mấy ai thấu chuyện ngọn nguồn đa đoan 
  
                                            -0- 
  

Cầu mong từ đáy tâm can, 

Bao nhiêu chiến hữu  Sư Đoàn 22, 

Huynh đệ xuống núi, còn ai… 

Vẫn thương nhau, vẫn ngày xa xưa! 
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        Trần Quốc Bảo 

               (Richmond, VA.) 
      Địa chỉ điện thư của tác giả: 
        quocbao_30@yahoo.com 

  

(*)  Đại tá Lê Đức Đạt, Tư Lệnh SĐ22BB tử thủ căn cứ BTL tiền 

phương, tại Tân Cảnh, tử trận vào khoảng 2 giờ chiều ngày 23 

tháng 4 năm 1972, Ông bị trọng pháo tăng địch bắn, xác cuốn trong 

vòng rào kẽm gai. Không có nhân sự và phương tiện đưa xác Ông 

về hậu cứ. - Báo cáo trận liệt ghi: “Mất Tích” 

(**) Nhị Hà Tam Sơn : cũng gọi Tam Sơn Nhị Hà, hình vẽ 3 ngọn 

núi và 2 dòng sông, là huy hiệu của Sư Đoàn 22 Bộ Binh 

 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TranQuocBao.html 
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