
 

BPT: Vì sơ sót của người layout LT 99 nên Bài 

Thơ “Giã Từ Vũ Khí” của AH Bửu Hiệp ñã 

ñược trình bày không ñúng. Xin thành thật cáo 

lỗi với AH Hiệp cùng quý ñộc giả và xin ñăng 

lại Bài Thơ như sau: 

Giã từ vũ khí 
(26-02-2012) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BPT: Tác giả TMð ñã cảm hứng sáng tác bài 

thơ sau ñây, sau khi ñọc bài “Gia Nã ðại Du 

Ký” của AH Lê Ngọc Phượng ñăng trong LT 

này: 

Gia Nã ðại,  
Quê Hương thứ hai 

 

Quê hương tôi, rét lắm người ơi; 

Sáu tháng mùa ñông, lạnh chết người; 

Vạn vật, cỏ cây như ñã chết; 

Chút nắng mặt trời cũng hiếm hoi; 

Trời lại giáng nhiều cơn bão tuyết; 

Tuyết chặn ñường ñi, cản lối người; 

Nhớ thuở ban ñầu sang tỵ nạn; 

Trăm ñắng, ngàn cay, một kiếp người. 

*** 

Chung quanh tuyết trắng một mầu; 

Bước chân chĩu nặng, mối sầu tha hương; 

Tuyết rơi cản lối, chặn ñường; 

Nhiều khi phải ñóng cửa trường khắp nơi; 

Người tìm lạc thú trên ñời; 

Tôi tìm chút nắng mặt trời sưởi thân. 
 

congdanthienduong 

 
Anh nói với em anh sẽ giã từ vũ khí 

Gác kiếm cung thời oanh liệt ngày qua 
Tìm ñâu ra những buổi mát chiều tà 
Anh dìu em tay cầm tay cùng bước. 

 
Cây vợt nầy mân mê và lả lướt 

Cho ñường banh tha thướt tiến lên nhanh 
Từng bước ñi chầm chậm và song hành 
Thắng một trận em nhìn anh trìu mến. 

 
Nụ cười em anh vẫn còn lưu luyến 

Quên làm sao xao xuyến cả tâm hồn 
Tình chúng mình chung thủy cả vạn niên 

Dầu xa cách vẫn còn trong tâm khảm. 
 

Sức tuổi già ắt có ngày phải giảm 
Mơ ngày xưa vung kiếm bén dưới trăng 

Em ơi em có biết chăng 
Tình mình bất diệt trăm năm vẫn còn. 

 
Bửu Hiệp 

Sacramento, 26-02-2012 
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