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Nguyên Thạch (Danlambao) 

 

"Từ dạo tháng Tư, người ở lại với đốn đần, với hung tàn và lừa lọc... 

Sinh ra trên quê hương mình nhưng dường như đã mất gốc...còn đâu! 

Bởi đảng sẽ nhốt hết những ai có ý định vùng dậy chống Tầu 

Mà 4 tốt và 16 chữ vàng là những câu huấn lịnh...." 

 

*   *   * 

Tháng Tư cũ, người đi xa biền biệt 

Buồn mông mênh... 

Thương tiếc Quê Hương 

Xa anh em, cha mẹ, bạn bè lẫn người thương 

Và xa cả những con đường thân cũ. 

 

Miền đất mới, Âu Úc Mỹ Pháp...hoa tự do đơm nụ 

Xót gì chăng cho chốn cũ vẫn cờ rũ mưa sa? * 

Xưa Trần Dần đi "không thấy phố không thấy nhà" 

Nay ái ngại...bóng quỉ ma vờn khắp nước!. 

 

Cuộc sống nơi đây, chị chạy xuôi, anh chạy ngược 

Lo cho con, mà đứa được đứa không 

Một đất nước mà người dân chỉ biết chạy lòng vòng 

Ngụp lặn bế tắc trong cái vòng lẩn quẩn!. 

 

Nay đất nước đã bị giặc Tàu xâm lấn 

Cuộc chiến này, ai xông trận hở các anh? 

Ai giục còi vang trong khúc nhạc quân hành? 

Khi đảng đã nhốt lớp tuổi xanh trong mụ mị. 
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Người xưa hỡi, có còn hay đã quên ý chí? 

Quyết đấu tranh cho công lý tự do... 

Độc lập công bằng hạnh phúc ấm no 

Những thứ cao quí ấy đảng sẽ không bao giờ dành cho dân tộc. 

 

Từ dạo tháng Tư, người ở lại với đốn đần, với hung tàn lừa lọc... 

Sinh ra trên quê hương mình nhưng dường như đã mất gốc...còn đâu! 

Bởi đảng sẽ nhốt hết những ai có ý định vùng dậy chống Tầu 

Mà 4 tốt và 16 chữ vàng là những câu huấn lịnh 

 

Tháng Tư đến, điệu vỗ về cho lính 

Cùng lời nguyện cầu vô úy chí cho những người trên chính quê hương 

Ước vọng tháng Tư sau, tất cả sẽ chung bước chung đường 

Đập tan Việt cộng và diệt phường Hán tặc. 

 

39 cái tháng Tư trôi qua, người đi kẻ ở vẫn còn trong bế tắc!. 

 

 

Nguyên Thạch 

danlambaovn  
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