THƠ DÒNG ĐỜI QUA NHỮNG NĂM TUẤT

2018 Mậu Tuất
TOÀN DÂN VIỆT PHẢI QUYẾT TÂM
Đã rõ mặt gian manh Việt Cộng,
Hãy vùng lên táng tống giặc Hồ.
Xóm Làng hiệp lực Thành đô,
Ra tay diệt bọn vong nô lụy Tầu.
Cứu Dân tộc thoát cơn thảm họa,
Quyết cùng nhau biến đọa thành lành.
Khử trừ giai cấp đấu tranh,
Dẹp tan Quỷ Đỏ tiếm danh Lạc Hồng.
Đập cho Cộng Quỷ thành trăm mảnh,
Diệt lũ gian manh xạo hại đời.
Triệt Hồ ly nhập xác người,
Hết đường múa mép như thời Mác Lê.
Bảy bảy năm rồi Dân khổ nhục,
Vì tin Hồ bịp lúc ngây thơ.
Tưởng rằng vì nước... đâu ngờ!
Dấn thân nhập cuộc thí cờ... xác tan!
Dù cuộc chiến Bắc Nam đã dứt,
Dù Hồ già đã khuất nghìn thu.
Quê hương vẫn ngập hận thù,
Nên Ta phải quyết diệt thù cứu Dân.
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KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG
Corona, Nam California, Hoa Kỳ, Tết Mậu Tuất 16-2-2018.

2006 Bính Tuất
SÁT CÁNH BÊN NHAU DIỆT CỘNG NÔ
Quyết tâm vùng dậy đứng bên nhau,
Diệt Cộng cứu dân thoát khổ đau.
Già Trẻ kiên tâm gom góp sức,
Gái Trai bền dạ phá tan sầu.
Đấu tranh gian khổ hy sinh trước,
Lạc nghiệp thanh bình tận hưởng sau.
Quang phục quê hương thay nếp sống,
Lo chi dân chúng chẳng sang giầu?
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG
Nam California, Hoa Kỳ, ngày 13-1-2006.

1994 Giáp Tuất
TIẾP TỤC MÀI GƯƠM
Thao thức giữa dòng đất chuyển xoay,
Thương dân nhớ nước đếm từng ngày.
Hè, Thu, Đông mãn mùa Xuân tới,
Hoa, Lá, Đài sinh cảnh đổi thay.
Chí cả tang bồng theo mải miết,
Thời gian chồng chất đến nào hay.
Đã thề diệt Cộng vì Dân tộc,
Tiếp tục gươm mài chẳng nghỉ tay.
Quận Cam Nam California. Mùa Xuân 1994.
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG (K1)

1982 Nhâm Tuất
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ÐÊM CUỐI CÙNG GIỮA LÒNG TRƯỜNG SƠN
Bâng khuâng nhìn lửa bập bùng,
Ðắng cay gửi lại núi rừng Trường Sơn.
Chia tay khe thẳm, thác nguồn,
Xa lìa muỗi vắt, chim muông, khỉ già.
Quên đi lò gạch, đồi trà,
Mặc bầy ve núi reo ca nắng hè.
Nhớ chi nấm mối, măng tre,
Tiếc gì mộc nhĩ nấu chè thả sương.
Kệ cây sung mọc ven đường,
Gió rung, trái chín vãi vương, kiến mò.
Suối trong nương náu cá, cua,
Tha hồ sinh sản cho cò kiếm ăn.
Chẳng còn đụng rắn, gặp trăn.
Sói lang, chồn cú lăng xăng ngoài rào.
Từ mai giã biệt vùng cao,
Ðồng bằng rộng mở đón chào cố nhân !!!

TÂM SỰ BẠN ÐỒNG SÀNG(*)
Thăm thẳm rừng khuya lửa bập bùng,
Màn Trời chiếu Ðất, bạn đâu lưng.
Thì thầm trao đổi niềm tâm sự,
Thoát nạn, đừng quên trách nhiệm chung.
Ðêm 23-4-1982,
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG
Phân trại K1, trại Thanh Phong, Huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
(*) Trưa ngày 22-4-1982, vào giờ xuất trại lao động chiều, khoảng một trăm
người thuộc Phân trại K2 được gọi tên chuyển trại (có 14 Ðại tá), được dồn
vào ở trong khu cách ly làm thủ tục. Qua ngày hôm sau 23-4-1982, vào lúc xế
chiều, Cán bộ áp tải đi bộ 5 cây số đường rừng rời K2, đến sẩm tối thì tới K1.
Mọi người cùng nằm ngủ qua đêm giữa sân “tập kết” của Phân trại K1 trại
Thanh Phong, đợi sáng sớm hôm sau lên xe vận tải di chuyển đi trại khác.Vào
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lúc khuya, anh em Biệt kích bị giam tại K1 phụ trách phát cơm cho ăn đường,
bí mật rỉ tai báo cho biết là gần sáng xe tải sẽ chở ra ga Thanh Hóa để lên tầu
hoả Thống Nhất di chuyển về Miền Nam.

HẾT LƯU ÐÀY BIỆT XỨ
Mây ngàn phủ kín thương đau,
Tưởng xa vĩnh viễn, ngờ đâu lại về.
Mừng ôi! Mắt lệ dầm dề,
Tim rung rộn rã đê mê sóng tình.
Tầu qua Bến Hải, Gio Linh,
Băng sông Thạch Hãn, đất Bình Trị Thiên.
Long lanh bao ánh mắt hiền,
Ngóng Tù cải tạo bình yên trở về.
Lưng cong, dựa mái tóc thề,
Trẻ thơ hớn hở, hương quê nồng nàn.
Nắng Hè vương gió Trường Sơn,
Ruộng đồng mầu mỡ, chứa chan tình người.
Giạt dào sóng rộn biển khơi,
Buồm trương thẳng cánh mây trời bao la.
Bàng hoàng như sống trong mơ,
Dịp may ập đến, bất ngờ, hân hoan !!!
Ngày 24-4-1982,
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG
Trên đoàn tầu Thống Nhất rời Thanh Hóa để trở về Miền Nam. Ðoàn tầu rời
ga Thanh Hóa vào khoảng 9 giờ tối ngày 23-4-1982, chạy liên tục suốt đêm và
suốt ngày hôm sau 24-4-1982, đến khoảng quá nửa đêm thì tới ga Gia Rai
trong vùng Quận Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải, mọi người xuống tầu và được
cán bộ áp tải tháo bỏ còng xích tay hai người làm một, để tiếp nhau chất hành
trang lên xe tải di chuyển vào Trại Z30C (trại Hàm Tân).
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1970 Canh Tuất
ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA
Con đường Chính nghĩa Ta đi,
Cờ Vàng Sọc Đỏ uy nghi Tiên Rồng.
Nữ, Nam, Già, Trẻ một lòng,
Quyết tâm diệt Cộng, non sông thanh bình.
Cứu Dân thoát cảnh điêu linh,
Bảo toàn Dân chủ, Dân sinh, Dân quyền.
Cháu Con Hồng Lạc điền viên,
Việt Nam muôn thuở bình yên phú cường.
MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG
Thủ đô Sài Gòn, Tết Canh Tuất 1970.

1958 Mậu Tuất
TẾT TRÊN NƯỚC CỜ HOA
Tết đến xa nhà chẳng mấy vui,
Bão bùng tuyết đổ, khỏi đi chơi.
Nhớ con nhớ vợ buồn da diết,
Khai bút lưu thơ để nhớ đời.
Bão bùng tuyết phủ khắp nơi nơi.
Lưu thông trục trặc ba ngày trời.
Học đường Siêu thị không ai tới,
Họp bạn chung nhà, tán dóc thôi./.
Ford Monmouth New Jersey Hoa Kỳ, Tháng 1-1958
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MẬU TÙNG NGUYỄN-HUY HÙNG
GHI CHÚ: Năm 1958 Tôi và 12 Sĩ quan thuộc Binh chủng Truyền Tin QLVNCH
đang theo học 2 Khóa Truyền Tin liên tiếp (Khóa Sĩ quan Truyền Tin Cao cấp, và Khóa Tiếp
liệu Bảo trì vật liệu Truyền Tin cấp Chiến trường) tại Trường Truyền Tin Lục quân Hoa Kỳ
ở Fort Monmouth, Tiểu bang New Jersey, bên bờ Đại Tây Dương miền Đông Hoa
Kỳ. Năm ấy Hoa Kỳ gặp bão tuyết rất lớn suốt 3 ngày, mọi sinh hoạt đều bị gián đoạn
vì các đường phố và xa lộ bị tuyết phủ ngập cả nửa thước Tây, xe lưu thông phải đợi cơ
quan phụ trách ủi sạch tuyết trên các mặt đường thì mới chạy được.

1946 Bính Tuất
ƯU TƯ TUỔI TRẺ
Đất nước nhiễu nhương thật nản lòng,
Thực dân, Việt Cộng phá non sông.
Chiến tranh máu lửa cùng làng xóm,
Dân chúng khốn cùng ai biết không?
Đất nước nhiễu nhương thật não lòng,
Tuổi còn niên thiếu học chưa xong.
Làm sao dấn bước vô quân ngũ,
Đánh đuổi quân thù khỏi núi sông.
Đất nước nhiễu nhương thật não lòng,
Thôi đành cố gắng học cho xong,
Đợi năm mười tám đăng vào lính,
Hăng hái lên đường lập chiến công.
Góp sức cùng Dân lo việc nước,
Phục hưng văn hóa giống Tiên Rồng.
Phát huy kinh tế theo Tư bản,
Nước mạnh Dân giầu, nhiệm vụ xong./.
Thị xã Lạng Sơn, Tháng 12 năm 1946.
NGUYỄN-HUY HÙNG Voi Hoạt Bát.
(Hướng đạo sinh Đoàn Mẫu Sơn)
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Trại trưởng VOI HOẠT BÁT NGUYỄN-HUY HÙNG
tại Trại Họp Bạn Đội trưởng Thiếu nhi Quân đội Noel 1970
tại rừng Chí Linh trong Trung tâm Huấn luyện
Cán bộ Xây dựng Nông Thôn Vũng Tầu.
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