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Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com
Hội Ái Hữu Biên Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài thơ
Tiếng Việt của đồng hương Lê Tuấn Đạt. Hội chân thành cảm
tạ tác giả. Kính mời quý vị thưởng lãm. Trân trọng.

TIẾNG VIỆT
Mẹ cho tôi món quà nầy trân quý
Giọt máu đào từ thuở biết hồng tươi
Tiếng Việt ơi, nói sao cho vừa nhỉ
Trái tim tôi sắp vỡ bởi yêu Người!

Tiếng nhọn hoắc nén ở đầu ngọn cọc
Không nói năng, nằm đợi dưới đáy sông
Chỉ cọc biết Bạch Đằng vui bật khóc
Khi triều tan máu Thát sóng loang hồng

Đây đất mẹ ngàn năm yêu tha thiết
Đây quê cha nơi ấp ủ tình nồng
Mắt mở ra, xôn xao trời: Tiếng Việt
Mắt khép rồi: Tiếng Việt cứ mênh mông

Tiếng xiềng xích kéo chân gầy té quỵ
Đã bật lên khanh khách giọng cười hùng
Tiếng Việt thép có bao giờ quỳ luỵ
Quỷ Nam này vua Bắc há trời chung!

Tiếng gió chạy trên cánh đồng lồng lộng
Tuổi hoa niên phần phật cánh diều tung
Tiếng cá giỡn trên mặt sông lan sóng
Tiếng ban mai chim thức hót xanh rừng

Tiếng tia máu phun vào chiều ám khói
Ngọn cờ im bỗng lay động thành rừng
Ôi tiếng Việt lửa bùng lên dữ dội
Tan giặc rồi, huynh đệ cứ rưng rưng…

Tiếng ngoại tôi tóc râu dài như cước
Chiều về ngồi uống rượu với Vân Tiên
Vân Tiên nói, hay men, hay hồn nước
Mà nghĩa nhân man mác toả trăm miền?

Chim báo bão mỗi bình minh lặng sóng
Cá tôm về nghiêng cánh bạc hải âu
Hay đồng lúa chiều dát vàng như mộng
Tiếng Việt thơm, tiếng Việt đẹp trăm màu!

Tiếng rượu rưới xuống mồ người đã mất
Nối linh thiêng hai thế giới tâm hồn
Người chết đi ngỡ đã vào xa khuất
Tiếng còn reo trên ngọn cỏ xanh rờn

Ai rợn tóc giữa xứ người xa lạ
Rớt lệ nghe khe khẽ tiếng dân mình
Ôi tiếng Việt quà mẹ cho thương quá
Tôi nâng niu cho đến hết hành trình

Lớn một chút, tôi bước vào trang sách
Theo chân ông Nguyễn Trãi tiễn cha già
Tiếng nấc nghẹn tủi hờn nơi ải Bắc
Thành gươm bay trên Đại Cáo sáng loà!

Lê Tuấn Đạt

