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        SẦU XUÂN 
              ***                 Kha Lăng Đa 
 
Nỗi sầu lai láng, 
Niềm nhớ chứa chan. 
Chẳng hẹn mà Xuân vẫn đến, 
Không chờ nhưng Tết cứ sang. 
Tuyết rụng lạnh lùng trời viễn xứ,  
            hình dung Tết cũ tươi màu cúc thắm,. 
Sương rơi ảm đạm đất tha phương, 
            vọng tưởng Xuân xưa rực sắc mai vàng. 
Bởi thế cuộc tang thương, bước lưu vong mỏi mòn trên đường cát bụi, 
                                         mộng trở lại quê cha qua bao lần tháng lụn, 
Vì trần gian vân cẩu, thân khứ quốc lận đận giữa kiếp phong sương, 
                                         mơ quay về đất mẹ đã lắm lượt năm tàn. 
Tết ơi! bớ Tết! 
Xuân hởi! là Xuân! 
Tết rót men sầu nước mất, 
Xuân khơi mối hận nhà tan. 
Quốc vận xui khiến oan khiên, phường bạo tàn trị vì dân tộc, 
Thiên cơ sắp bày nghiệt ngã, lũ gian ác thống lãnh giang san. 
Thuở Việt Nam Cộng Hoà huy hoàng, nhân dân ăn Tết ấm no, 
                                      người Quốc Gia xây đời hạnh phúc, 
Thời Xã Hội Chủ Nghĩa hắc ám, quần chúng đón Xuân đói rách, 
                                      Đảng Cộng Sản tạo kiếp lầm than. 
Ló mòi bán nước, 
Trơ mặt buôn dân. 
Đem hải đảo hiến quân cẩu trệ, 
Cắt địa đầu dâng bọn sói lang. 
Rước Tàu về khai quặng Bô-Xít, làm ô nhiễm đất đai màu mỡ, 
Mời Chệt đến phá rừng Tây Nguyên, khiến diệt sinh cây cối bạt ngàn. 
Ngư phủ miền Trung bị quân Bắc Kinh sát hại, vẫn trơ mắt ếch ươn hèn,  
                                                                         không hề phản đối, 
Ghe thuyền xứ Quảng bị lũ Trung Cộng đánh chìm, lại câm miệng sò nhục nhã, 
                                                                         chẳng dám cản ngăn. 
Đàn áp tôn giáo, bắt bớ kẻ thương dân, bành trướng hối lộ  
                                                                              với mưu mô xảo quyệt, 



Thủ tiêu nhân quyền, giam cầm người yêu nước, phát huy độc tài  
                                                                                   theo bản chất ác gian. 
Nguy cơ thất quốc gần kề, hàng lãnh tụ nô vong, đầu hàng giai cấp,  
                                                                                   vẫn ung dung du hí, 
Hiểm hoạ vong gia sắp đến, bọn cầm quyền khiếp nhược, lòn cúi quan thầy, 
                                                                                    còn sả láng chơi sang. 
Ngậm ngùi đón Tết, 
Sấu thảm chào Xuân. 
Thương đất tổ lâm vòng lạc hậu, 
Xót quê cha chịu cảnh nghèo nàn. 
Rượu nồng nào ấm dạ khách tha phương, ôn chuyện cũ  
                                                                      vong thề cùng Tổ Quốc, 
Trà đậm chảng khuây lòng người hải ngoại, nhớ chuyện xưa  
                                                                      lỗi hẹn với giang san. 
Khai bút đêm trừ tịch, chúc nòi giống Rồng Tiên  
                                 hủy diệt chế độ vô thần, xây lại Tết Tự Do thịnh vượng, 
Đề thơ phút giao thừa, cầu nước non Hồng Lạc  
                                triệt tiêu bạo quyền Cộng Sản, dựng nên Xuân Dân Chủ vinh 
quang. 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 


