
 
   

QUÊ  HƯƠNG 

 

 
 

Quê Hương? 

Tôi khóc nghẹn lời 

Chốn xưa nắm rún ra đời cưu mang 

 

Tháng Tư! 

Lệ đổ đôi hàng 

Tháng Tư gãy súng, trăng vàng khuất xa 

Còn đâu một dải sơn hà 

Ngày lìa đất mẹ quê cha...tôi buồn 

 

Nơi đây, có những chiều buông 

Ngóng xa thăm thẳm vọng buồn mênh mông 

Chênh vênh...nghe đắng cả lòng 

Trùng dương mù thẳm, núi sông đang chờ... 

 

Người đi, có phải ơ hờ? 

Mắt xưa màu biếc vẫn chờ cố nhân 

Tang thương... mỏi bước đường trần 

Dòng đời? 

Lê những bước chân ê chề. 

 

Chiều chiều ra biển nhớ quê 

Chinh nhân còn giữ câu thề năm xưa? 

Cuộc trần dâu bể đong đưa 

Hỡi người năm cũ, sao chưa thấy về? 

 

Bóng câu ngã xế áng thề 

Gập ghềnh đổ nát lối quê điêu tàn 

Tình yêu ví phải dở dang 

Quê Hương xin phủ cờ vàng ru ta... 
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Đêm nay trăng trĩu ánh ngà 

Nghe câu hờn oán từ xa, nghẹn lời. 

 

 
 

Mẹ Việt Nam ơi 

Chúng con bật khóc 

Khóc cho ngày qua 

Khóc cho hôm nay 

Khóc cho những ngày mai. 

 

Dân nước con sẽ về đâu trong bóng tối canh dài? 

Bọn phản quốc đã giết cả tương lai ngày đến. 

 

Việt Nam ơi 

Đâu bờ đâu bến? 

Đảng đã đẩy chúng con đến vực thẳm vong nô 

Một đảng u mê 

Một gian tặc họ Hồ 

Tất cả mọi hy vọng về cơ đồ nay tan biến. 

 

Họ dâng đất 

Họ dâng đảo 

Họ dâng biển 

Họ cản ngăn cả bước tiến Việt Nam. 

 

Đau đớn thay, xưa có tờ sớ công hàm 

Nay qui về một mối, xây trại giam vĩ đại 

Đảng về đây gây vô vàn oan trái 

Trai lao nô, gái đĩ xứ người 

Cướp giật, nhiễu nhương, ăn sống nuốt tươi 

Trên thân thể của khối người cùng khổ. 

 

Mật Nghị Thành Đô, máu dân sẽ đổ 

Tan tác Quê Hương, nhục quốc tổ vua Hùng 

Lê kiếp lao nô trong khốn khó của ngục Trung 
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Đường dân tộc? 

Đã tận cùng tiệt lộ. 

Tháng năm tới? 

Bao sầu tuôn lệ đổ 

Chuỗi đời đau trong huyệt mộ gian nan 

Bá tánh lê dân sẽ gánh chịu tròng ách bạo tàn 

Triệu ai oán nỗi lầm than mất nước. 

 

Đảng CSVN nay đã hiện nguyên hình là bầy thú hoang đi ngược 

Bán cả tổ tông để mưu chước chức quyền 

Chúng là những con chó dại cuồng điên 

Đê hèn thấp kém... xem trọng bạc tiền hơn đạo lý!. 

 

Nguyện Thượng Đế hãy ban cho dân con có đầy nghị lực và ý chí 

Độc lập, Dân chủ, Tự do là những thứ trân quí vô cùng 

Nguyện xin NGÀI hãy độ lương bao dung 

Xua tan bọn hung ác, cứu dân con thoát khốn cùng đại nạn. 

 

Amen 

A Di Đà Phật. 

 

 
Nguyên Thạch 
November 7, 2014 
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