
 

 

 

 

    

"Dưới mặt trời vì sao lạc lối 

Cõi nhân gian lời dối thật thừa 

Ôi hạnh phúc đáy lòng nhắn gửi 

Biển dãi dầu cách trở xa xôi" 

 

Hạ về hỏi nhỏ tháng Tư 

Trong đêm mưa đỏ bụi mù đi đâu 

Từ ngày giọt lệ đầm sâu 

Là từng hơi thở phụ màu thiên thanh 

Rực trời sao sắc lạnh tanh 

Súc sinh cùng lúc rọi quanh dáng người 

 

Mây kéo về đồi bay gấp gấp 

Nước nguồn cuồn cuộn đổ vào khơi 

Lòng dạ con người ai hiểu được 

Đo lường sông núi dốc hay xuôi 

 

Nước từ phương Bắc tha nhân lại 

Dẫn dụ kẻ khờ bấu níu chân 

Mới hay tỉnh thức tuồng nô lệ 

Mọi ở phương Nam tận số trời 

 

Đảng đùn hơi nóng lên rồi 

Vết thương để nguội một thời tưởng yên 

Đảng dồn tia nộ phừng thêm 

Niềm đau vụn vỡ dưới liềm búa sao 

Mộng cuồng bành trướng nơi nào 

Bao năm trói cột vào cờ máu tươi 

Đóa hồng ủ nhục vì người 

Bỗng choàng nở vội ngỏ lời biển Đông 

 

Gió thổi trùng dương lăn tăn gợn bạc 

Vồng cát vàng ôm vịnh nước vào trong 

Ngút xa tít rặng Trường sơn lịm mắt 

Quê hương ơi biển mặn vướng sau ngàn 

 

Ta yêu tự do như gió hôn sóng biển 

Dải lụa nhuộm màu sâu thẳm em mang 

Ta yêu tự do như từng giọt nước 

Đảng bám bọt bèo xua nước ly tan 

 

Gió không giả dối từng mùa thu thổi nạt 

Sóng thuở trắng đầu nhưng tựa lòng bát ngát 

Người mộng về đâu cơn cám dỗ quê nghèo 

Ta ghê rợn lũ ký sinh trùng Cộng sản 

 

 

 



 

 

Lạy mẹ ven sông 

Từ sương khói rưng rưng ướt lấp 

Chiếc thuyền trôi nhẹ se Đông 

 

Chia ly gửi hồn viễn xứ 

Quê hương mang nặng đóm hồng 

Lệ hụp trời Nam bạc nhược 

Nghe dường nỗi nhục thâm gan 

 

Mẹ dõi trường giang hút biển 

Đứa con vẫn dấu biệt ngàn 

Đêm đêm thì thầm tiếng gọi 

Con ơi thăm thẳm hoang mang 

 

Gửi giọt trùng dương lăn tăn lọn bạc 

Quê hương quyện chặt 

Vái mẹ xa xăm 

Đêm ven sông má nheo úp mặt 

Lòng con bên này biển. 
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