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THÊM MỘT MÙA PHƯỢNG NỞ 
 

 
 

KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG K1 Võ bị QGVN), 
người lính già Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. 

 

HÈ VỀ PHƯỢNG NỞ VE CA 
 

Hè đến tăng thêm một tuổi già, 
Nhớ thời trai trẻ nơi quê Cha. 

Tung hoành ngang dọc trừ nô Cộng, 
Đóng góp dựng xây thể Cộng Hòa. 
Vận nước chuyển xoay vì Thế cuộc, 
Nên đành cam phận chịu phong ba. 

Lưu vong đất Mỹ gây cơ hội, 
Trở lại phục hưng giang sơn nhà 

 

Corona, Nam California, mùa Hè Đinh Dậu 2017. 
KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG. 

 

NHỚ NHỮNG MÙA PHƯỢNG NỞ 

  ẤU NIÊN 
Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 

Tung tăng vui hát tuổi yêu đời. 
Gái, Trai, nhập bọn chung đùa rỡn, 
Hí hửng bãi trường thoả thích chơi. 

    
 THIẾU NIÊN 

Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 
Túm năm tụm bảy, góc sân ngồi. 
Đăm chiêu, lo lắng, tần ngần đợi, 
Hồi trống nhập Thi định cuộc đời. 

     THANH NIÊN 



Page 2 of 5 

 

Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 
Sân trường Đại học dập dìu vui. 

Ghi danh định hướng, đầy hy vọng, 
Cố gắng, vinh quang sẽ có thời. 

Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 
Can qua ngụt lửa bốn phương Trời. 
Á, Âu, nghiêng ngửa vì phe Trục (1), 
Nấm lửa thiêu tàn Thế chiến Hai (2). 

           Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 
           Non sông bừng tỉnh giấc mơ dài. 

           Nữ, Nam, Già, Trẻ, cùng chung sức, 
           Dựng lại Quê hương đẹp tuyệt vời. 

           Nắng Hạ chan hòa, Phượng đỏ tươi, 
           Hồn thiêng sông núi thúc thôi đòi. 
          Xếp nghiên, cầm súng ra biên ải, 

            Chống Cộng, bài Phong, cứu giống nòi. 
           Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 

            Quân trường thao luyện, tắm mồ hôi. 
            Nguyện thề cương quyết vì Dân tộc, 
          “Hồ thỉ tang bồng” thoả chí trai.(3) 

           Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 
           Quân kỳ rực rỡ ánh ban mai. 

            Đoàn Trai bách chiến, oai hùng bước, 
            Lớp Gái hậu phương, nhoẻn miệng cười 

            
         TRUNG NIÊN. 

          Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 
          Hoa Kỳ phản bạn, Cộng quân vui. 

             Minh Dương hèn nhát, miền Nam mất (4). 
Dân tộc chìm trong thảm họa dài. 

Nắng Hạ chan hòa, Phượng đỏ tươi, 
Trại giam Việt Cộng, mọc muôn nơi. 

Miền Nam Quân, Chính, vương tù tội, 
Nước độc rừng thiêng, đọa cuộc đời. 
Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 

Bao người liều chết, vượt ra khơi. 
Mong tìm hạnh phúc nơi quê lạ, 
Nhiều lớp đi rồi, chẳng đến nơi. 

Nắng Hạ chan hòa phượng đỏ tươi, 
Tưởng rằng Thống nhất sống yên vui, 
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Chẳng ngờ Việt Cộng gian manh xạo, 
Cướp của hại người chết chẳng thôi.(5) 

Nắng Hạ chan hòa phượng đỏ tươi, 
Hoa Kỳ ân hận chúng nhân cười. 

Giơ-Neo (Genève) hội thảo tìm phương cách, 
Cứu bạn đồng minh thoát vận xui. 

Nắng Hạ chan hòa phượng đỏ tươi, 
Chương trình Nhân đạo (H.O.) Mỹ ra đời, 

Cứu bao Chiến sĩ đang tù tội, 
Thoát cảnh đọa đày sống thảnh thơi 
Thoát cảnh đọa đày sống thảnh thơi, 

Định cư xứ Mỹ dựng lại đời. 
Cháu Con thanh thản chuyên cần học, 

Thăng tiến danh phần mãi sáng tươi. (6) 
 

 
 

Nguyễn-Huy Hùng và Phu nhân. Hình chụp năm 1999. 
LÃO NIÊN. 

Nắng Hạ chan hòa phượng đỏ tươi, 
Lưu vong tỵ nạn đổi thay đời. 

Năm năm xây dựng cơ nghiệp mới, 
Chín Tám (7) Hè qua gặp vận hời, 

Đổi thay quốc tịch thật là vui. 
Từ nay căn cước là dân Mỹ, 

Cuộc sống tương lai sáng rạng ngời. 
Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 

Liên xô cộng sản rã tơi bời. 
Việt Nam bất hạnh còn chồng chất, 

Bè lũ tàn hung vẫn hại đời. 
Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 

Thương Dân, nhớ Nước dạ khôn nguôi. 
Nào ai ? Dũng sĩ dòng Hồng Lạc, 

Đoàn kết cùng nhau diệt độc tài.(8) 
Nắng Hạ chan hòa, phượng đỏ tươi, 

Công, Nông, Trí thức, khắp trong ngoài. 
Vùng lên, một dạ thề cương quyết, 

Diệt lũ Tam Vô, cứu giống nòi. 
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KHIẾT CHÂU NGUYỄN-HUY HÙNG 
Corona, Nam California, Hè 2015. 

 
(1) Phe Trục trong Thế giới Đại chiến 2 gồm: -Đức và Ý ở bên Âu châu; -Nhật ở bên Á châu. 
 
(2) Ngày 9 tháng 5 năm 1945, bên Âu châu, Đức và Ý thua quân Đồng minh. Nhưng ở bên Á châu, 

tới tháng 8 năm 1945, vua Nhật mới chịu tuyên bố đầu hàng quân Đồng minh vô điều kiện, 
sau khi Hoa Kỳ thả 2 trái bom nguyên tử tàn phá đất nước Nhật. Trái thứ nhất ngày 6 tháng 8 
năm 1945 tại Hiroshima, trái thứ hai ngày 9 tháng 8 năm 1945 tại Nagasaki. 

 
(3) Tác giả tốt nghiệp Thiếu úy Hiện dịch Khóa 1 Trường Võ bị Quốc gia Việt Nam vào ngày 1-6-

1949. 
 
(4) Tướng Dương văn Minh được Quốc hội nền Đệ nhị Cộng Hòa tại miền Nam VN ủy quyền làm 

Tổng Thống vào buổi tối ngày 27 tháng 4 năm 1975, thay thế Tổng thống Trần văn Hương từ 
chức vì áp lực chính trị. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tướng Minh đọc tuyên cáo ra lệnh 
toàn Quân lực VNCH ngưng chiến đấu để quy hàng cộng sản Bắc Việt xâm lăng miền Nam Việt 
Nam. 

 
Sau ngày Quốc hận 30-4-1975, tác giả nguyên là Đại tá Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nên bị 
bạo quyền Cộng hòa xã hội chủ nghiã Việt Nam giam cầm đày đọa 13 năm trong các trại tập 
trung cải tạo lao động khổ sai trên cả 3 miền đất nước Việt Nam. 
 

(5) Sau khi chiếm toàn miền Nam Việt Nam cộng sản Bắc Việt đổi tên nước (gồm cả miền Bắc 
Trung Nam) thành Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đổi tiền miền Nam, đánh Tư sản mại 
bản, quốc doanh tất cả các xí nghiệp tư nhân, bắt chủ nhân đi cải tạo tư tưởng, phá các Nghĩa 
trang Quân đội của Quân đội thuộc Việt Nam Cộng Hòa, bắt mọi quân nhân đi tập trung cải 
tạo trong các trại tập trung nơi rừng thiêng nước độc vô thời hạn, đóng cửa tất cả các cơ sở 
kinh doanh tư nhân để lập Hợp tác xã do bạo quyền độc quyền điều hành để kiểm soát bao 
tử người dân… 

 
(6) Bản thân tác giả phải đi cải tạo 13 năm, từ 15-6-1975 cho đến cuối tháng 2-1988 nhờ Hoa Kỳ 

can thiệp mới được tha về sống đoàn tụ với gia đình tại Sài Gòn. Đến tháng 6-1992 mới được 
Phái đoàn Hoa Kỳ tại Sài Gòn gọi phỏng vấn và được chấp nhận cho làm các thủ tục xuất cảnh 
rời Việt Nam vào sáng ngày 5-8-1992 đi định cư vĩnh viễn trên đất nước Hoa Kỳ theo diện 
H.O.10 (Humanitarian Operation) 
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(7) Tác giả cùng cả gia đình đến Hoa Kỳ vào ngày 7-8-1992 định cư vĩnh viễn theo diện tỵ nạn 

cộng sản với tư cách THƯỜNG TRÚ NHÂN có thẻ Xanh, đến tháng 8-1997 đủ hạn 5 năm như 
quy định được nộp đơn xin thi vào Quốc tịch Hoa Kỳ, đã dự thi, đã được chấm đậu và được 
tuyên thệ chính thức trở thành Công dân Hiệp chủng Quốc Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 6 năm 
1998 tại Los Angeles Nam California. 

 
(8) Tác giả dấn thân làm Chủ tịch Khu hội Cựu tù nhân Chính trị Việt Nam Nam California 2 nhiệm 

kỳ liên tiếp từ 1996 đến 2000. 
 

 

 
Hình chụp năm 1994. (hình trên) Nguyễn-Huy Hùng phát biểu trong tiệc gây quỹ cho Khu Hội Cựu tù 
nhân chính trị Nam California tại thị xã Westminster, Little Saigon, Nam California. (hình dưới chụp 
lúc làm thủ tục Lễ chào cờ Việt Nam Cộng Hòa và Hoa Kỳ trước khi khai mạc buổi  tiệc, từ phải qua 
trái): Ái Nữ Ngọc-Lan đứng cạnh Cha Nguyễn-Huy Hùng (người đặt tay phải trên ngực nơi trái tim lúc 
chào cờ), và các khách tham dự tiệc gây qũy. 


