
 

TẠI  SAO ? 

 

Tại sao mà phải vượt biên 

Qua bao nỗi chết, đến miền Tự Do ? 

Phải vì bè lũ giặc Hồ 

Giết dân, bán nước, cơ đồ phá tan 

Làm đời khốn khó lầm than 

Làm người cay đắng gian nan ngục tù ? 

Bắt đầu từ một Mùa Thu 

Hiền Lương, rồi lại Tháng Tư kinh hoàng 

Đầy trời ngất lửa hờn oan 

Thương đau từ Bắc chí Nam, mọi miền ... 

Nước người, cuộc sống tạm yên 

Tại sao đổi trắng thay đen, cớ gì ??? 

*   *   * 

Ngày xưa bỏ nước mà đi 

Phải do Cộng sản ? Phải vì Tự Do ? 

Hay vì cần ấm cần no 

Miếng cơm manh áo làm cho mình hèn ? 

Nên giờ phản bội anh em 

Lằn ranh Quốc - Cộng nhá nhem, mập mờ ? 

Mặc cho nước đợi dân chờ 

Quê hương, nguồn cội, cõi bờ, phản luôn ! 

Tiếp tay nghị quyết bất lương 

Đạp lên thống khổ, đau thương sơn hà ... 

Phải vì sức mạnh đô la 

Danh hư, vị huyễn nên ra tội tình ? 

Nhục không ? kìa giống nòi khinh 

Thẹn không ? mình phản chính mình ... hỡi ơi ! 

Đã ba mươi mấy năm trời 

Quê thời cộng xé, dân thời cộng băm 

Đớn hèn, cúi mặt lặng câm 

Thì thôi, sao lại nẩy mầm đảo điên ??? 

*   *   * 

 



 

 

Ngày mà bỏ nước, vượt biên 

Bao nhiêu người thốt lời nguyền, nhớ không ? 

Nam Kha chưa đượm giấc nồng 

Mà người vội đổi thay lòng. Tại sao ? 

Tháng Tư quên những nghẹn ngào 

Quên oan khiên, triệu đồng bào chết đau 

Quên ai đem súng Nga, Tàu 

Giết ai vì nước, tuyến đầu, giữ quê 

Sao người vuốt mặt, quên thề 

Để lao vào những cơn mê mọn hèn 

Một khi nai đã chịu đèn 

Làm sao phân biệt trắng đen rõ màu 

Giúp cho quỉ kế tằm dâu 

Cộng kia nhờ đó, vết dầu, loang nhanh 

Phải vì lợi, phải vì danh 

Quên tay Việt cộng vẫn tanh máu người ? 

Quên ngày cuồng nộ biển khơi 

Quên ta Tị Nạn, quên đời Quốc Vong ? 

Và quên xương máu Lạc Hồng 

Cộng chia, cộng cắt biếu không cho Tàu ... 

*   *   * 

Trả lời đi. Trả lời mau 

Tại sao bội phản cho đau muôn lòng ... 

Trả lời núi, trả lời sông 

Tại sao phản bội giống dòng Việt Nam ??? 
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