
Nhớ Lại Năm Mươi Năm Trước 

 

Hôm đó, sau hành quân, Đại Đội ở lại rừng, tôi không canh không gác, tôi ngồi bên bờ ao... 

 
Tôi ngó trăng ngó sao.  Tôi ngó màu rừng xám.  Cánh rừng đêm ảm đạm.  Vài con vạc ăn 
khuya... 
 
Người âm thoại nằm kề. Máy PRC 25 vẫn mở.  Ống liên hợp úp đó gió lạc vào mà thôi... 
 
Trăng Mồng Mười như trôi trong mây mờ mây tỏ.  Tiếng dế kêu rất nhỏ nghe chừng xa rất xa... 
 
Đại Đội chờ đêm qua.  Đại Đội chờ ngày tới.  Dừng chân cho đỡ mỏi, cảm ơn Tiểu Đoàn 
thương... 
 
Tôi cắn nhẹ cục cơm.  Tôi uống lưng hớp nước.  Một con ếch nhảy vọt lên bờ ao nhảy đi... 
 
Tôi không biết làm chi.  Ngó mặt ao sóng sánh.  Gió nhẹ nhưng gió lạnh qua mặt tôi tóc bay... 
 
* 

Người âm thoại ngủ say.  Thỉnh thoảng tay nó động.  Chắc nó nhớ khẩu súng nó để gần đó 

chăng?  
 
Tôi nhìn nó, nhìn trăng.  Trăng Mồng Mười sắp lặn.  Ngày đang chuyển về sáng.  Cũng quá nửa 
đêm rồi... 
 
Đêm nay đêm Mồng Mười. Đêm qua đêm Mồng Chín.  Trước đêm qua Mồng Tám. Tôi nhớ thơ 
của Hàn: 
 
"Đêm nay có một nửa trăng thôi, 
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi? 
Ta nhớ mình xa thương đứt ruột! 
Gió làm nên tội buổi chia phối..." 
 
Trăng bị cắn làm đôi.  Thơ bốn câu, Tứ Tuyệt.  Hàn Mạc Tử đã chết, thơ còn sống theo tôi...  
 
Nước Non mình chia đôi.  Tại làm sao thế nhỉ?  Cái ao nước không chảy.  Cái ao nước long 
lanh... 
 
Chúng ta, thời chiến tranh mong Hòa Bình lắm chớ... 
Giấc mơ nào cũng vỡ...Như hoa nở hoa tàn! 
 
Nửa Thế Kỷ ngỡ ngàng...rồi ngàn năm tủi nhục!  Tôi đâu đây?  Tổ Quốc?  Hỡi ơi...tôi quê người! 



 
Lính tôi đã ngậm cười. 
Rừng nếu còn, khúc khích... 
 

Trần Vấn Lệ 

 


