
 

CHỈ VÀI NĂM NỮA THÔI 

 

Lời giới thiệu: Kính chuyển quý vị bài thơ [Chỉ vài năm…] của Đài 

Kinh phản nghịch lại bài thơ [Chỉ 10 năm…] do Chu Tất Tiến viết với 

những ý tưởng rất bi quan yếm thế, không có lợi cho cuộc tranh đấu của 

người Việt TNCS mà thời gian gần đây nhiều người chuyển đi trên các 

diễn đàn. 
 

Nguyễn Quốc Đống  

 
CHỈ 10 NĂM NỮA THÔI 

Tác giả Chu Tất Tiến 
 

Chỉ 10 năm nữa thôi, 

Lá cờ thân yêu sẽ chìm trong bóng tối 

Những cuộc biểu tình sẽ thưa dần đi 

Những bích chương, biểu ngữ ngủ li bì 

Trong góc kẹt tối tăm và lạnh lẽo 
 

Chỉ 10 năm nữa thôi 

Thế hệ Một sẽ trở thành bạc bẽo 

Sẽ qua đi như chiếc bóng bên đường 

Kẻ còn lại thì ngơ ngẩn nhớ thương 

Mái tóc bạc run trong nhà hưu dưỡng 
 

Chỉ 10 năm nữa thôi 

Các Hội Ái Hữu còn trong tưởng tượng 

Thầy, Cô, Trò đi gần hết, còn ai? 

Hội Quân Nhân lúc đó đã mệt nhoài 

Không giơ nổi cây cờ thân yêu cũ 
 

Chỉ 10 năm nữa thôi 

Những chửi càn, bênh nhau hay chụp mũ 

Sẽ trở thành những tiếng nói xa xăm 

Thế hệ 2 không hiểu, tưởng nghe lầm 

Ai Chủ Tịch? Ai trung chống Ai phản? 
 

Chỉ 10 năm nữa thôi 

Đảng Cộng đỏ sẽ hân hoan sáng lạn 

Nhốt nhân dân trong cũi sắt mênh mông 

 



 

Người Việt ta sẽ nói tiếng Quảng Đông 

“Ùa ái nị”, “Tỉu nà ma!” “hẩu lớ!” 
 

Chỉ 10 năm nữa thôi 

Tất cả các điều này sẽ hiện thân ra đó 

Nếu bây giờ, không biết đứng bên nhau 

Không cảm thông, tha thứ, bắt tay nhau 

Lỡ chia hai, nay phải nối lại cầu 

Mong nối lại tình bạn thân yêu dấu 
 

Ôi Vua Hùng, bao danh tướng dấn thân 

Xin chứng giám! Xin về đây chứng giám 

Lũ chúng con, giờ chia ra từng đám 

Đánh lẫn nhau, tan nát, vì lợi danh! 

Ôi! tiền nhân từng khắc tên sử xanh 

Xin thứ tội! Xin khoan dung thứ tội... 

Mất nước rồi, mãi mãi, tan hoang.... 

Xin nhận cho đây dòng lệ hai hàng 

Của những đứa con hoàn toàn bất lực. 

Xin chứng giám! Xin về đây chứng giám... 
 

Chu tất Tiến 

 

 CHỈ VÀI NĂM NỮA THÔI 

Tác giả Đài Kinh 

 

Chỉ vài năm nữa thôi, 

Lá cờ thân yêu sẽ tung bay trên toàn thế giới 

Những cuộc biểu tình cần phải thưa dần đi 

Những bích chương, biểu ngữ giăng khắp Hoa Kỳ 

Mừng chiến thắng của Người Việt Quốc Gia Tị Nạn 
 

Chỉ vài năm nữa thôi, 

Thế hệ Một sẽ trở về yên nghỉ 

Sẽ qua đi theo định luật vô thường 

Kẻ còn lại chắc hẳn phải nhớ thương 

Bao công sức Cha Ông gìn giữ nước 
 

Chỉ vài năm nữa thôi, 

 

 



 

 

Các Hội Ái Hữu vẫn đông nhiều như trước 

Lớp cháu con biết sánh bước kề vai 

Hội Quân Nhân có lẽ chỉ một vài 

Đi bên cạnh thế hệ Hai, Ba cùng chiến đấu 

 

Chỉ vài năm nữa thôi, 

Những chửi càn, bênh nhau hay chụp mũ 

Chẳng qua là tiếng nói xa xăm 

Cộng Sản, Việt Gian, tiến nổ, thú cầm. 

Banh xác cả, cúi gầm đầu đâu dám phản. 

 

Chỉ vài năm nữa thôi, 

Đảng Cộng Sản tan hoang không bóng dáng 

Còn vài thằng Bán Nước bị cùm gông. 

Số Việt Gian lỡ học tiếng Quảng Đông 

Cũng phải nói VIỆT NAM TỰ DO, “hẩu lớ!” 

 

Chỉ vài năm nữa thôi, 

Tất cả ước mơ sẽ thành như thế đó 

Nên bây giờ, ta vẫn phải bên nhau 

Đồng một lòng, chung hướng, giữ bền lâu 

Đừng thiển cận, đừng lợi ích riêng cầu 

Sớm giành lại nước Việt Nam yêu dấu 

 

Chung quanh ông, trẻ già đang chiến đấu 

Đâu ngồi yên để khóc gió than mây 

Việc ông làm bị thiên hạ bủa vây 

Xin thứ tội, bởi chính mình gây tội. 

Lời nhu nhược, ươn hèn, phá thối 

Nghĩ riêng mình, tưởng thiên hạ như nhau??? 

Chẳng góp lời nung chí thế hệ sau 

Đừng van vái xin đất trời chứng giám 

Hãy vào Viện dưỡng thân già, sống tạm 

Đợi tin vui “Chỉ vài năm nữa thôi” 
 

Đài Kinh 

 



 

 
Giới Trẻ 

 

 
Trong Nước 

 

 
Nước Ngoài 


