
Văn HóA - nGHệ tHuật

 Điện Biên gọi tôi lên
 có phải tiếng hò kéo pháo gọi tôi lên

 hay ban trắng triền xuân còn đang đợi

 nậm rốm tím sương chiều chờ tôi đến

 Mường thanh xanh líu ríu câu mời. 

  

  chưa biết hẹn cùng ai lòng đã núi

  mới Pha Đin đã bối rối Điện Biên rồi

  qua chót vót đỉnh rừng, thăm thẳm suối

  mây che mùa chiến dịch vẫn còn bay...

  

 Áo trấn thủ bập bùng đêm đuốc lửa

 nhịp hò dô vượt dốc pháo vào ra

 mưa xối buốt những bàn tay máu tứa

 đất đỡ người ngã xuống hôm qua.

  

  Về mùa em, lòng chảo lúa mượt mà

  cầm tay núi nối vòng xòe dìu dặt

  đồi A1 đặt vào tôi câu hát

  tôi hát cùng áo cóm, hoa ban.

  

 có gì đâu măng đắng, cơm lam

 hóa thơm thảo sông mường, ruộng bản

 Điện Biên ạ, mai xa rồi, nhớ lắm

 tôi hẹn về bên núi và em!

                                                    Mường Thanh 4/1999

  >> nGuYỄn Hữu QuÝ

Lừng danh đường 
trường Sơn 
chống Mỹ lừng danh có tuyến đường

Đắp xây chẳng quản máu và xương

ầm ầm xa vận dù mưa nắng 

Lớp lớp quân hành mặc giá sương

Đảm bảo luôn thông đường hỏa tuyến

Duy trì sức mạnh chốn tiền phương

Muôn đời nhớ mãi trong tâm trí

chống Mỹ lừng danh đường trường Sơn

>> nGuYỄn tHụA

chiều Quảng trị
Sau chiến tranh một chiều trở lại

chiến trường xưa Quảng trị, Gio Linh

trước xa thế, nay bỗng gần đến thế

Suốt chặng đường ta đi trong mơ.

tổ quốc thân yêu từ ấy đến giờ

Sau khổ đau vươn mình đứng dậy

Đất vẫn đây, biển trời vẫn vậy

Sao bây giờ đẹp, cao xanh hơn.

Vĩnh viễn qua những năm tháng tủi hờn

nỗi cắt chia quặn đau dòng Bến Hải

cỏ lên xanh bên hố bom thù để lại

tiết xuân về vàng nắng những nhành mai.

chặng đường ta đi còn những dặm dài

Đất tự do sẽ cho đời hoa trái

người tự do bỗng sức mình trẻ lại

Sáng đẹp vô cùng đất nước, bình minh.

>> Lê nGọc cườnG

Giữa đời thường
cần kiệm đức rèn cốt trị gia

Liêm chính cần tất ở khoan hòa

trí công, công lý gia đình luận

Vô tư rộng mở khởi nghiệp nhà

cây xanh tốt lo chăm bón gốc

Quả dày cùi liệu giữ gìn hoa

tế bào xã hội muôn ngàn họ

Suy thịnh trông nhờ gắng trị gia.

>> nGuYỄn ĐìnH Kiến

69Số 219 - 2009


