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1 MÃ ĐÁO… 
 
“Mã đáo… ắt phải thành công “ 
Nội chiến… còn ở trong lòng… 
Dập dồn vang… tiếng vó ngựa… 
Vùng lên Tả đột Hữu xông ! 
 
Mẹ ơi…lửa mới nhúm nhen… 
Le lói… sẽ thành ngọn đèn ! 
Lửa thổi phồng theo vó ngựa 
Trong ngoài pháo nổ rền vang !! 
 
Diệt bọn “Cỏng rắn cắn gà nhà” 
Lâu nay hút máu dân ta ! 
Chúng đáng… voi giày ngựa xé ! 
Hồ diêm thiêu đốt  tà ma ! 
 
Hán tặc…hiểm độc thâm sâu ! 
Tổ Tiên ta… từng đương đầu… 
Gặm nhấm…ăn mòn đất nước 
Đến giờ…chịu cảnh bèo dâu !! 
 
Vùng lên… gìa trẻ gái trai ! 
Nòi giống Lạc Long anh tài ! 
Ba Miền rền vang vó ngựa… 
Thù truyền kiếp…chịu bi ai !! 
 
2 VÓ NGỰA PHÙ ĐỔNG 
 
     “Người tài…có kẻ tài hơn “ 
Buồn thay ngày tháng…khảy  đờn tai trâu !  
      Vô Thần là bọn cứng đầu 
Cái lưởi lất léo…lún sâu hận thù 
 
      Ngựa khôn sẽ thắng kẻ ngu 
Tiếng HÍ phá vở… ngục tù ác nhân ! 
     Vó ngựa vang dội Sóng Thần… 
Ma vương Quỷ dữ…sản hồn xa bay ! 
 
     Lục lạc khích động men say 
Khí giới sắt thép…trời mây vũ vần 
     Diệt quân hoang tưởng dã nhân 
Việt nam giòng máu Lạc Hồng tung bay 
 
     Lam Sơn, Phù Đổng tiếp tay 
Vang rền sấm chớp…gío mây thét gào 
    Hết thời qủy đỏ HỒ, MAO 
Cháu con của chúng…tự đào hố chôn 
 
     Tạ ơn Tiên Tổ Cha Ông 
Tiếp sức con cháu Tiên Rồng vùng lên 
    Tự Do Dân Chủ Nhân quyền 
Trường sơn rạng rỡ…biển Đông sóng gào 
 
 

3 CHÚA XUÂN 
 
Em ơi…đón tiếp Chúa XUÂN 
Lòng anh…pháo nổ vui mừng ! 
Kià…gió mây cũng trẩy hội… 
Vạn vật hò reo…thỏa ước mong ! 
 
Ôi đẹp qúa…mùa Xuân sang 
Hoa bướm tung tăng  họp đoàn… 
Em cười…như Mai, Đào nở ! 
Hồn anh…theo gío thênh thang ! 
 
Thênh thang…cuốn hút hồn ta ! 
Tình thương ngọt liệm, mặn mà ! 
Xao xuyến…muôn loài, muôn vật ! 
Bốn mùa nhảy múa hát ca ! 
 
Ca to lên… đẹp lòng Ngài 
Men tình… ngây ngất láng lai ! 
Qủa đất …tròn xoay sung mãn… 
Màng đêm đen tối… chạy dài ! 
 
Chạy dài…khiếp sợ quyền oai ! 
Ân tình.. biển rộng sông dài… 
Bà con ơi… mùa Xuân bất tận… 
Đã đến rồi…ngập nắng Mai 
 
4 XUÂN MƠ  
 
Ôi mùa Xuân …là của đất trời ! 
Sao ta vươn vấn…mãi không thôi ! 
     Cứ trông chờ…và mơ ước 
Vần xoay Vũ trụ… ngược xuôi não lòng ! 
 
Nhưng rồi…cũng thế có gì đâu ! 
Trói cột Xuân vào mối tình sầu ! 
     Thời gian…đâu có chiều ý … 
Chập chờn giấc mộng…canh thâu lệ buồn ! 
 
Ôi thôi…ngày ngắn lại đêm dài ! 
Nỗi niềm…biết tỏ rõ cùng ai ! 
     Trải tơ lòng lên trang giấy… 
Cô đơn, hiêu quạnh…bủa vây u hoài ! 
 
Thôi bớt mơ mộng đi…Đài ơi ! 
Bạn trông Xuân…Xuân đã đến rồi ! 
     Cười lên cho đời rạng rỡ ! 
Ngựa “HÍ” vang rền… núi lở rừng long ! 
 
Vó ngựa báo hiệu…sắp thành công ! 
Mừng vui…hởi con cháu Tiên Rồng ! 
     Xuân về…đất trời thay  áo… 
Mai vàng, pháo nổ… ước ao thỏa lòng ! 
 
 



5 NGỤC TÙ HOA NỞ 
 
Kìa bên ngoài pháo nổ đì đùng… 
Bon gian thần…hoảng hốt tứ tung 
Dối gian, xảo quyệt và hoang tưởng ! 
Bám cờ máu…nên cố vẫy vùng ! 
 
Vẫy vùng …vì chết đã đến gần… 
Dòng máu Việt…như tiếng chuông ngân ! 
Gío và Lửa quyện nhau… cuồn cuộn… 
Biển Đông…vang dội tiếng Sóng Thần ! 
 
Sóng Thần…tín hiệu chốn Lao tù ! 
Nơi đây…bao Hào kiệt, Anh thư… 
Hội họp… luận bàn ngày xuất trận… 
Anh sáng bình minh…xóa hận thù ! 
 
Hận thù…tràn ngập gần 100 năm… 
Mẹ Việt nam máu lệ tuôn dòng ! 
Nay lao tù…nở hoa Dân Chủ 
Vô Thần…sẽ  lật sổ sang trang ! 
 
Sang trang…hưởng nếp sống Tự do 
Khắp ba Miền nhảy múa hát hò… 
Ta ơn…Chúa Xuân đang dẫn dắt… 
Giống Rồng Tiên…dòng máu thơm tho !! 
 
6 KÍNH LỜI MÙA XUÂN 
      (Kính tặng Tù nhân Lương tâm ) 
       
     Kính lời Bè Bạn khổ đau… 
Gần 40 năm tù ngục…dủa trau Thân Ngà ! 
     Người TRUNG trong cảnh xót xa ! 
Để cho LŨ NỊNH…bên ngoài huênh hoang ! 
 
     Kính lời Giới Trẻ vàng son… 
Anh Hùng Liệt Nữ…con Rồng cháu Tiên ! 
     Vì Dân vì Nước …truân chuyên… 
Ngày mai rạng rỡ…thuyền Rồng nở hoa ! 
 
     Qúy thay…tuổi trẻ Bướm Hoa ! 
Yêu người nên chịu…đọa đày tấm thân ! 
     Càng bị nhục nhã roi đòn… 
Hoa càng tươi thắm…nước non mong nhờ ! 
 
     Kính lời Sương Tuyết bạc phơ ! 
Tuổi già sức yếu…từng giờ nhớ con ! 
      Qúy Chị tóc xỏa đầu non… 
Cánh Cò lặn lội…chăm lo gia đình ! 
 
     Ôi…Việt nam sóng gío lênh đênh ! 
Ba Miền tang tóc…nhân tình nát tan !! 
      Cuối đầu nô lệ ngoại bang… 
Trường sơn Biển cả…lệ tràn thâu canh ! 
 
     Cầu cho dòng nước trôi nhanh ! 
Cuốn phăng bọn ác…Vô thần bèo trôi ! 
     Cờ Vàng nhuộm thắm đất trời… 
NHÂN QUYỀN DÂN CHỦ…rạng ngời Núi Sông ! 

7 XUÂN… ĐẾN, ĐI 
 
Xuân đến…rồi Xuân lại đi… 
Xuân ơi…Xuân để lại gì ? 
Em ơi…lòng anh khô héo ! 
Lệ buồn…tràn ngập vành mi !! 
 
Xuân đến…nhưng Xuân chẳng đi ! 
Em ơi…than khóc làm gì ! 
Khô héo… tình người khô cạn… 
Dối gian…tím ngắc vành mi ! 
 
Xuân đến…thay Áo Mới đi… 
Lắng nghe…hồn đã thầm thì ? 
Sống theo Lương tâm, Lẽ thật… 
Nụ cười…tươi  lại vành mi ! 
 
Đó là sự thật…chẳng nghĩ suy 
Bỏ ngoài tai…tất cả những gì ! 
Công lý…không có gì lo sợ 
Hồn Thiêng sông núi…diều bước đi !! 
 
8  ÁO MÙA XUÂN 
 
Mùa Xuân đến…chiếc áo đổi thay 
Áo Mới xinh tươi…rỡ mặt mày ! 
Xao xuyến… muôn loài hoa đua nở… 
Hương tình…ong bướm ngất ngây say ! 
 
Đời người chỉ là… một loài hoa ! 
Ngọc qúy long lanh…dáng ngọc ngà ! 
Điểm tô cho đời…thêm hương vị… 
Tâm hồn rộn rã…vạn lời ca ! 
 
Ngợi ca mãi mãi…một trời vui ! 
Bốn mùa…cùng chia xẻ ngọt bùi ! 
Thanh lọc, nhúm nhen…tình Xuân mới… 
Bến đậu…thuyền về cảnh êm xuôi ! 
 
Ôi xinh tươi…rộn rã trong lòng ! 
Bến đời đang đục…biến thành trong ! 
Chi Hằng…hớn hở chìm đáy nước… 
Khơi ngòi cho nước chảy xuôi dòng ! 
 
Xuôi dòng…Xuân Mới lại hò reo ! 
Vượt qua bao rừng núi, thát đèo… 
Tình thương  về ruộng đồng thôn xóm 
Biển Đông sóng vổ…ngóng nhìn theo ! 
 
 

 



9 VỀ SÀI GÒN 
 
Đây…Sài gòn…đây Sàigòn… 
Ôi…sao lòng tôi hoang mang ! 
Đây là đâu ? hởi Em nhỉ ! 
Bóp méo mùa Xuân…lạc nẽo hồn ! 
 
Saigon nay vậy đó… sao em !! 
Nhìn hàng me…xơ xác buồn tênh ! 
Cả không gian…chìm trong khói bụi ! 
Mọi người đều che mặt dấu tên ! 
 
Tôi chết điếng…lặng cả người ! 
Dừng chân… góc phố nhỏ chơi vơi ! 
Làm sao…anh  chen chân bước ! 
Pháo mừng Xuân…hay xe hét vang trời ! 
 
Anh ghé vào nơi quán nhỏ… 
Ôi…đây quán xe cốc năm xưa ! 
Giờ đây…có vẻ tiến bộ… 
Nụ cười kiêu ngạo… tạt gío mùa ! 
 
Thôi…anh nhớ ra rồi 
Mùa Xuân thuở ấy…thoi đưa ! 
Saigòn…nay thay tên đổi họ… 
Chìm sâu trong bảo táp gío mưa ! 
 
Làm sao bây giờ…hả em 
Ôi thôi…ruột rối tơ tằm ! 
Không có Triều đại nào vĩnh viễn cả ! 
Mai vàng, câu Đối Đỏ…mãi ngàn năm ! 
 
10 XUÂN CUỐI CÙNG 
 
Mùa Xuân… là của đất trời ! 
Bọn Vô thần, Hoang tưởng, đười ươi ! 
Gần 100  năm…dân ta đau khổ ! 
Núi xương sông máu…nghẹn cả lời ! 
 
Từ ngày…thu tóm cả giang san… 
Dưới bàn tay khát máu bạo tàn ! 
Ôi Mẹ Việt nam…đã tụt dốc ! 
Tan tành Văn hóa bốn ngàn năm ! 
 
Kinh tế, Chính tri…cũng đã tụt xa ! 
Lại thêm cỏng rắn…cắn gà nhà ! 
Đau lòng nhất… là mất Đạo đức ! 
Biến người thành xác chết, hồn ma ! 
 
Xuân nầy… là Xuân cuối cùng ! 
Vó ngựa …vang rền khắp núi sông… 
Quyét sạch…bọn Satan nghịch tữ ! 
Xây lại uy danh…giống Tiên Rồng ! 
 
Xin đa tạ…Hồn Thiêng Núi Sông 
Anh thư, Hào kiệt…hiệp tâm đồng … 
Hiến thân…xây lại mùa Xuân mới… 
Rạng ngời danh…Hòn Ngọc Viễn Đông ! 
 

11 MỪNG XUÂN 
 
MỪNG vui…Giáp Ngọ đã đến rồi 
NĂM nầy…đất nẹ nở Mai tươi ! 
GIÁP mặt…bao anh hùng liệt nữ… 
NGỌ hí vang…mau cứu giúp đời ! 
NHẤT nhất…mọi người đều góp sức 
ĐỊNH đoạt tương lai…đóa hoa khôi ! 
THÀNH công…Lạc Hồng rỡ mày mặt ! 
CÔNG thành danh toại…đẹp ý trời ! 
 
 
Bao lâu…chịu đau khổ qúa rồi ! 
Năm nầy…đất mẹ kết hoa tươi ! 
Trong ngoài chung tay góp sức… 
Vùng lên chống Cọng…xây lại đời ! 
Phục hồi giang sơn đã đổ nát ! 
Diệt quân Thái thú…bọt bèo trôi ! 
Con cháu Lạc long…rỡ mày mặt ! 
Nhân Quyền Dân chủ…thuận lòng trời ! 
 
12 XUÂN MƠ 
 
    Xuân về…trời đất đổi thay… 
Khi hậu diệu mát…muôn loài  ngân nga ! 
    Gío mây đùa dởn hát ca 
Muôn vì Tinh tú…vổ tay cười dòn ! 
 
    Núi đèo gió thoảng véo von 
Thú rừng bay nhảy…trăng tròn lung linh ! 
    Dưới sông cá lượn khoe mình… 
Đôi bờ lau sậy…liếc nhìn ngẩn ngơ ! 
 
    Ruộng vườn hoa lá nhạc thơ… 
Ngàn hoa đua nở…rạng ngời sắc hương ! 
    Bướm ong tình tự vấn vương… 
Thì thầm chia xẻ yêu đương mộng vàng ! 
 
    Loài người đón Tết hân hoan ! 
Giao  thừa pháo nổ…rền vang góc trời ! 
    Mai vàng, bánh mức, hoa tươi… 
Thùng thình áo mới…nụ cười nghĩa nhân ! 
 
    Tạ ơn Cha Mẹ, Tổ Tiên 
Chúc Phước, chúc Thọ…xóm giềng, làng thôn… 
    Hái Lộc, Lễ Hội, họp đoàn… 
Ấm no Hạnh phúc, bình an muôn đời ! 
 
    Tạ ơn ân phước đất trời ! 
Mưa hòa gío thuận…nơi nơi nương nhờ ! 
    Xuân về như ánh trời mơ 
Ngơi ca Tạo Hóa…nhung tơ nhiệm mầu !! 
 

 
 
 



13 XUÂN ĐÃ VỀ 
 
     Xuân đã về rồi em ơi ! 
Hồn anh xao xuyến…bồi hồi nhớ thương 
     Giờ đây… biềng biệc đôi phương ! 
Chân trời xanh thẳm…vấn vương tháng ngày ! 
 
     Vì ai…gây cảnh lá lay ? 
Bếp lửa hồng thuở ấy…men say hương tình ! 
      Bên nồi bánh…mẹ con lặng thinh 
Ngoài vườn…có kẻ đợi trông phập phồng 
 
     Mẹ ơi…để cho con trông… 
Mẹ nên ngủ sớm…ấm lòng đón Xuân ! 
     Lén nhge anh lại phập phồng ! 
Mơ màng ngớ ngẩn…bông hồng reo vui ! 
 
     Bên tai…tiếng em thì thầm… 
Coi chừng Ba Mẹ…thấy không anh à ? 
     Thôi…anh hảy về đi nha… 
Bổng nghe tiếng pháo…chói lòa đêm đen ! 
 
     Rồi từ đó…tình vở tan ! 
Gío mưa, giông bảo phũ phàng khắp nơi ! 
      Dòng đời bèo dạt mây trôi ! 
Tìm đâu… tím ngắc  góc trời tan hoang ! 
 
     Giờ đây…em ở nơi đâu ? 
Xa xa cánh nhạn…cung sầu lệ rơi ! 
      Xuân về…mộng ước chơi vơi ! 
Đò xưa hiu quạnh…ngậm ngùi thâu canh  ! 
 
14 BỌN VÔ THẦN 
 
PHÚ qúy…mà mang lốt Vô thần ! 
TRỌNG say hoang tưởng…chẳng nghĩa nhân ! 
TẤN tới lưỡng nan…quân hèn mọn 
SANG ơi…hé miệng thấy ngu đần ! 
TẤN vàng, túi bạc…mà lừa đảo ! 
DŨNG khí vô tâm…hại toàn dân… 
SINH sôi…cả một bầy ác qủy ! 
HÙNG hổ hết thời…chịu vùi thân 
 
Khốn thay…cho một lũ Vô Thần ! 
Khòm lưng liếm gót bọn  Ngoại bang… 
Không hề nghĩ đến giang sơn đất nước ! 
Phản bội Tổ Tiên…qúa ngu đần ! 
Tiền tài, danh vọng…đang che mắt 
Tha hồ hút máu của toàn dân ! 
Gieo gì…gặt nấy hởi người ơi ! 
Lưới trời đoán phạt …đã đến gần ! 
 
Việt nam là dân tộc Hữu thần 
Thờ trời…kính trong nghĩa nhân ! 
HỒ LY…tên gian thâm độc ác 
Rước voi giày Mã Tổ…rõ ngu đần ! 
Giờ đây tình thế…đang thay đổi 
Làm sao tránh khỏi lưới toàn dân ! 
Xuân nầy lại vang…tiếng Vó Ngựa 
Qùy phục mau…khỏi trả nợ nần. 

15 TÊN EM 
 
Tên em… là Xuân… 
Ôi mùa Xuân thuở ấy như non bồng ! 
Cuốn anh…vào trẩy hội… 
Cho hồn ngơ ngẩn…bâng khuâng ! 
 
Rồi về đâu ? hởi em ơi ! 
Mộng đời…nay đã chín rồi ! 
Thuyền tình ru hồn xao xuyến ! 
Vầng trăng nghiêng bóng lả lơi… 
 
Nhưng rồi…bảo táp bất ngờ ! 
Giật mình…ôm gối mộng mơ ! 
Hởi ai …còn nhớ thuở xa xưa ấy ! 
Vì đâu … biềng biệc cỏi  xa mờ !! 
 
Xuân ơi…năm nay lại về ! 
Hồn anh ngơ ngác…giữa bến mê ! 
Làm sao… anh có thể quên được ! 
Phải chăng mây gío…bội lời thề ! 
 
Anh còn đây…đếm tháng ngày ! 
Mặc dầu…sương tuyết trắng phau ! 
Tim anh vẫn còn…dấu  kín ! 
Hồn ơi…xin ra khỏi chốn tù đày !! 
 
 
 
 
16 TA MƠ 
 
Ta mơ…mùa Xuân ! 
Xuân ơi…hảy mau đến gần… 
Cho hồn ta…đơm chồi, kết nụ ! 
Ngàn hoa xua đuổi…nỗi bâng khuâng ! 
 
Ôi…ta bâng khuâng lắm điều ! 
Vì thân ta… tường ngả, vách xiêu ! 
Mãi lo lắng…nhìn về âm cảnh ! 
Tả tơi…thương chiếc lá về chiều ! 
 
Nhưng chiều đến…rồi chiều lại đi… 
Cô đơn hiêu quạnh…cứ thầm thì ! 
Thôi đừng buồn chi…đời là thế !! 
Hơi đâu mà… bận bịu nghĩ suy ! 
 
Nghĩ suy…có được gì không ? 
Tốt nhất…nên hảy phục tòng ! 
Mở rộng con tim…chờ Xuân đến… 
Trang trải tơ lòng với bướm ong ! 
 
Bướm hoa thơm phứt cỏi đời 
Neo tình bám chặc ngàn khơi… 
Đa tạ…Chúa Xuân đầy ơn phước ! 
Ngàn năm…trời đất chẳng đổi dời ! 
 
 
 



17 XUÂN  
 
Xuân ơi…sắp đến rồi hả Xuân ! 
Sao để ta…chờ đợi mõi mòn ! 
Thân xác bơ phờ theo năm tháng ! 
Tâm hồn ray rức…cỏi hư không ! 
Xin Đa tạ…Chúa Xuân nghĩa ân ! 
Dâng lời thơ, nhạc…tả nỗi lòng ! 
Kiếp Lữ hành…ôi qúa ngắn ngủi… 
Bến đợi thuyền về…chớ ngóng trông ! 
 
18 MỪNG XUÂN 
 
Thiên hạ mừng vui…rộn tơ lòng ! 
Xuân về…lắm kẻ thỏa ước mong ! 
Hoa bướm tưng bừng…khoe hương sắc ! 
Hồn ta tê tái…lệ lưng tròng ! 
Thấy đó…mà đây…lòng ray rức ! 
Ước gì thoát khỏi cảnh long đong ! 
Xin Chúa Xuân…xóa mau đêm tối… 
Ánh sáng bùng lên…nước xuôi dòng ! 
 
19 MÙA TẠ ƠN 
 
Ơn Cha Mẹ…cho con vào đời 
Sinh thành chăm sóc dưỡng nuôi ! 
Tạ ơn…Hồn thiêng Tiên Tổ ! 
Đấng Tạo Hóa cao sang tuyệt vời ! 
 
Ta ơn…cho con  trưởng thành 
Dòng đời hư ảo…bến sầu đong… 
Hồn con luôn luôn cầu nguyện ! 
Thuận chèo mát mái…xuôi dòng ! 
 
Ta ơn…con được đến Xứ Nầy… 
Vượt cỏi chết…ngắm trời mây ! 
Tạ ơn…bao Người đi trước 
Cho con thừa hưởng hằng ngày ! 
 
Tạ ơn…Thần khí vàng son 
Neo Tình bám chặt nẽo hồn ! 
Lời thơ, nốt nhạc  ca tụng ! 
Tơ lòng dâng hiến Càn Khôn ! 
 
Còn sống là còn ngợi ca… 
Con tim, khối óc ,hiền hòa ! 
Kiếp người tuy qúa ngắn… 
Hồn linh trong gío ngân nga !! 
 
 

         

20 BÁO HIỆU 
 
Tàn Đông…tiếp đón mùa Xuân… 
Chồi non, búp nụ…nẩy mầm ! 
Theo vận hành của trời đất… 
Cân bằng hòa hợp Dương Âm… 
 
Trời Đông…dậy sóng từ lâu ! 
Việt , Phi…đang  phải đương đầu… 
Thiên tai, hoạn nạn… thử thách 
Tường thành…sức mạnh Á Châu ! 
 
Để đối địch bọn hung hăng… 
Biển Đông dậy sóng…vỗ đất bằng ! 
Nội tâm, Ngoại lực… củng cố… 
Đè bẹp ác mộng…bọn Satan ! 
 
Nay tín hiệu…đã hiện ra 
Càng gian khổ…càng thắng gian tà ! 
Asian phải một lòng đoàn kết… 
Tiếng còi báo hiệu…không còn xa ! 
 
Đất trời hổ trợ…kẻ hiền lương 
Đừng để nước đến chân tường… 
Núi rừng ngóng lòng trông đợi ! 
Siết tay nhau…diệt bọn bất lương ! 
 
21 NGÀY TẢO MỘ 
       (Ở Quãng nam, tháng Chạp tảo mộ) 
 
Đã lâu lắm…không về thăm quê… 
Nỗi niềm bàng bạc…chốn sơn khê ! 
Xin Cha Mẹ, Ông Bà thứ lỗi ! 
Đứa con viễn xứ… lỗi hẹn thề ! 
 
Tháng Chạp…Tảo Mộ quê nhà 
Nhớ về… mồ mã Má Ba ! 
Mộ của Ông Bà Cô Bác… 
Lòng con quặn thắt…lệ nhòa !! 
 
Mộ Ba Má…hoang vắng cô đơn ! 
Nấm Mộ xanh…hoa lá chập chờn ! 
Thiếu bàn tay con…chăm sóc 
Nơi xa vời…cách trở Đại dương ! 
 
Mộ Ông Bà Cô Bác…quạnh hiu ! 
Nhìn cháu con thiếu vắng qúa nhiều ! 
Nhánh chúng con…quê người đất khách 
Lạc loài thân phận…cảnh cô liu !! 
 
Cầu xin Ba Má, Tổ Tiên 
Tha thứ cháu con…bớt buồn phiền ! 
Xin Đất Trời…chứng  giám… 
Thủy chung lòng dạ…giữ trinh nguyên ! 
 
 
 
 
 



22 KÍNH BÀ NỘI 
 
Nội ơi…Nội đã dạy những gì ! 
Thời thơ ấu…chẳng biết nghĩ suy… 
Nhưng đã khắc sâu vào tim óc ! 
Diều dắt con…suốt cuộc đời ! 
 
Trên 50 năm…sống ở quê nhà… 
Chiến tranh, tù tội…lắm xót xa ! 
Tìm cái sống…trong cỏi chết ! 
Nặng triểu bước đi…mắt lệ nhòa ! 
 
Từ ngày…đến xứ Tư Do… 
Ôi…mừng vui gặp lại Chuyến Đò ! 
Hồn con hướng về Ba và Nội 
Tìm về nguồn cội…ơn phước trời cho ! 
 
Giờ nhìn quanh…con qúa cô đơn ! 
Cháu con…trong cảnh chập chờn ! 
Vì đã lỡ ”Măn non không uốn” ! 
Cuốn vào Vật chất…khó khuyên lơn ! 
 
Xin Nội và Ba Má thứ tha ! 
Nỗi niềm chua xót…ánh chiều tà ! 
Đường về…cô đơn lạnh lẽo ! 
Cuối đầu…tạ tội với “CHA” 
 
23 KÍNH BA MÁ    
 
Năm ấy…con về thăm quê… 
Trời mây hoang tím tứ bề ! 
Sài gòn ơi…đã thay da đổi thịt… 
Hồn ta lạc lõng giữa bến mê ! 
 
Về thăm lại…xóm làng xưa… 
Bước chân nặng triểu bởi gío mùa ! 
Ôi…sao cô đơn và xa lạ ! 
Lòng buồn như ánh trăng khuya ! 
 
Con đến thăm Mộ Má Ba… 
Rưng rưng dòng lệ…ánh chiều tà ! 
Ba đi sớm qúa…con chẳng còn nhớ ! 
Máu tim con…quặn thắt xót xa !! 
 
Má ơi…bóng dáng thân yêu ! 
Vì con …mà Má đã khổ trăm điều ! 
Từ Saigon…dời về quê cũ… 
Nấm Mộ xanh…hoang phế quạnh hiu ! 
 
Con qùy bên Mộ…thay khóc than ! 
Hôn lên mảnh đất ngọc vàng ! 
Để rồi ngày mai…con từ gỉa ! 
Mây trời theo gío lang thang ! 
 
Xin Ba Má…thấu hiểu lòng con ! 
Tha hương…để được sống còn ! 
Giờ bên ấy…vẫn còn đau khổ ! 
Đất và Người…sống cảnh héo hon ! 
 

24 TẾT SẮP ĐẾN 
 
Tết sắp đến rồi…Ba Má ơi ! 
Gia đình con ở tít xa vời ! 
Nhìn về nơi “chon nhau cắt rốn “ 
Nhớ thương ray rức…lệ tuôn rơi ! 
 
Xin Ba Má…tha thứ cho con ! 
Xa quê…vì muốn sống còn… 
Cố xa lánh… màn đêm đen tối ! 
Thương Đồng bào…chịu cảnh ói ăm !! 
 
Đây nén Hương Lòng…kính đến Má Ba 
Tổ Tiên…Cô Bác ông Bà ! 
Tình nghĩa họ hàng…thôn xóm 
Trong tim con…quặn thắt xót xa ! 
 
Cầu xin Hồn Thiêng Núi Sông ! 
Thêm sức…cho con Cháu Lạc Hồng 
Cho đàn chim…mau bay về Tổ… 
Mây trôi nước chảy…xuôi dòng ! 
 
Tết nay…Ngựa hí vang trời 
Gọi Đồng bào…ở khắp mọi nơi… 
Tay bắt mặt mừng…chung gánh vát… 
“Mã đáo thành công” ôi tuyệt vời. 
 
25 ĐỜI ƠI 
 
TẾT đến rồi…hởi đời ơi ! 
Năm nhánh…hướng năm phương trời… 
Gốc già…cõi cằn khô héo ! 
Đợi ngày…tróc vỏ, lá rơi ! 
 
Lá rơi…trở lại nguyên hình… 
Cát bụi mang hơi thở Thần Linh ! 
Trôi dạt theo dòng đời nghiệt ngã ! 
Cuối cùng đất Mỹ…đứt tơ tình … 
 
Tơ tình …đến rồi lại đi ! 
Lòng ta…nặng triểu như chì ! 
Mõi mòn…cô đơn hiu quạnh ! 
Thôi buồn chi…để lệ tràn mi ! 
 
Tràn mi…ôi một kiếp người ! 
Vì sư sống…hay vì vì cái Tôi ! 
Đời là thế…cái vòng mờ ảo… 
Mây gío ơi…thôi bớt ngậm ngùi !! 
 

              
 



26 ĐÓN MỪNG XUÂN  
 
Miền Bắc…có lăng Ba Đình 
Miền Nam…mang tên Hồ Chí Minh 
Tư tưởng mù…đề cao Thần tượng 
Mỵ dân, bán nước…hại nhân tình ! 
 
Sông Hồng…tàn phá 70 năm ! 
Cải Cách Ruông Đất…máu tuôn dòng ! 
Trăm Hoa Đua Nở…trong tù khám… 
Nghiệt ngã đời... Sinh Bắc Tữ Nam ! 
 
Cữu Long…nhồi thịt xáo da ! 
Hòn Ngọc Biển Đông…nhuộm chiều tà ! 
37 năm…bóc lột, nhào nặn… 
Giờ đây…lột mặt nạ Quỷ ma !! 
 
Sông Hồng sông Cữu…chuyển mình… 
Trường sơn…vang dội tiếng Thần Linh 
Qua rồi…mùa Đông khắc nghiệt ! 
Mùa Xuân trở lại…đượm nhân tình… 
 
Đất trời hồ hỡi…đón mừng Xuân ! 
Ngàn hoa, ong bướm vui mừng ! 
Hò reo, nhảy múa…ca ngợi 
Phục hồi Văn Hóa Bốn Ngàn năm ! 
 
Tạ ơn…Sức Trẻ Mần Non 
Xứng danh con cháu Lạc Hồng… 
Rừng vàng biển bạc…đang chờ sẵn 
Rạng ngời…Hòn Ngọc Biển Đông ! 
 
27 ĐẢNG VÀ MÙA XUÂN 
 
“Đảng cho ta mùa Xuân “ 
Ôi…thật qúa điên khùng ! 
Đảng…giành quyền Tạo Hóa… 
Coi trời như thể cái vung. 
 
“Đảng cho ta mùa Xuân “ 
Dân tộc ta…đã khốn cùng ! 
Việt nam…máu sông xương núi ! 
5 Châu, 4 Biển lao lung ! 
 
“Đảng cho ta mùa Xuân “ 
Tuổi trẻ sung sức vẫy vùng… 
Đòi lại Mùa Xuân cho đất nước… 
Vô Thần…đào hố vùi chôn ! 
 
“Đảng cho ta mùa Xuân” 
Hết thời bọn ngông cuồn 
Cờ đỏ, Búa liềm…rác rến 
Ngạo nghể Cờ Vàng Lạc Long ! 
 
Mùa Xuân là của Đất Trời 
Mầm non, tuổi trẻ khắp nơi… 
Vùng lên như  Sóng Thần Vũ Bảo 
Non Sông xây lại tuyệt vời ! 
 

28 MẸ ƠI 
 
Mẹ ơi…lâu lắm con chưa về quê 
Lệ lòng theo mỗi độ Xuân về ! 
    Con như sống trong mơ mộng ! 
Mây buồn tím ngắc lê thê phương trời ! 
 
Hồn con cứ gọi mãi Mẹ ơi ! 
Khung trời diệu vợi…áng mây trôi… 
     Gío ơi…hảy diều ta bước.. 
Về thăm xóm cũ…bồi hồi nhớ thương ! 
 
Thuở ấy…Mẹ đón con đầu làng 
Đương quê cong quẹo lại trợt trơn… 
    Con vừa nhìn thấy Mẹ… 
Bờ tre sóng lúa cười dòn vổ tay ! 
 
Miệng mỉn cười…khóe mắt cay cay ! 
Ôi…trông con mòn mõi hằng ngày ! 
      Ôm con vào lòng ve vuốt.. 
Mặc cho lũ trẻ…lá lay cuời  dòn … 
 
Ôi…giờ đây mây phủ đầu non 
Xuyến xao kắp cac nẽo hồn ! 
     Nén hương lòng kính dâng Mẹ 
Quê người đất khách héo hon lệ mờ !! 
 
Xuân nầy sự thật hay là mơ ! 
Xin Hồn Thiêng sông núi phất cờ… 
     Trong Ngoài kề vai góp sức… 
Háu con Hồng Lạc…rạng ngời tương lai ! 
 
 
32 MỪNG GIÁNG SINH 
 
     Đêm Đông…Chúa sinh ra đời 
Thiên Thần reo hát, Sao Trời hoan ca ! 
     Đất Trời nay đã thuận hòa 
Bình an dưới thế…cho người Thiện Tâm ! 
 
     Maria là Nữ Đồng Trinh… 
Được Cha chọn lựa để sinh Con Trời ! 
     Về Xác thân là loài người… 
Thần Linh…Ánh sáng rạng ngời từ Cha . 
 
     Tình Thương…dòng máu ngọc ngà 
Xuôi về Hạ giới rửa đời nhớp dơ ! 
     Phước cho ai biết nương nhờ… 
Được Cha thương xót…trọn đời ngân nga !! 
 
     Núi Sự thật…bản Tình ca… 
Dòng sống Sự Sống…nở hoa Thiện lành ! 
     Loài người…tất cả Anh Em… 
Cùng chung hơi thở…cội nguồn từ Cha ! 
 
 
 
 
 



29  THANKSGIVING 2013 
 
    Người Anh đã đến xứ nầy… 
Dân tình Bản xứ tiếp tay đỡ đần ! 
     Khổ đau vất vả vơi dần… 
Tạo nên MỸ QUỐC trong ngân ý đời ! 
 
     Việt nam Đông Á xa xôi ! 
Vô thần gian ác…núi đồi quạnh hiu ! 
     Biển Đông tím ngắc bao chiều ! 
Cầu xin Tạo Hóa…dắt diều đở nâng 
 
     Ơn Cha đã giúp chúng con ! 
Vượt qua cỏi chết…để tìm TƯ DO ! 
     Mừng vui bến đã cập đò… 
Tình người châu ngọc liếu lo mộng vàng ! 
 
     Còn sức …chia xẻ việc làm… 
Nuôi Cha dưỡng Mẹ…chu toàn cháu con. 
     Tình thương như ánh trăng tròn 
Hương thơm Quốc tịch Mỹ…vết son rạng ngời ! 
 
     Tuổi  trẻ thì được luyện tôi… 
Mầm non thành đạt…rạng ngời bình minh ! 
     Cha luôn kề cận đồng hành… 
Tháng ngày vun xới…lá cành xinh tươi ! 
      
      Thanksgiving…đa tạ ơn Trời… 
Núi cao Biển rông…nơi nơi nương nhờ ! 
     Hò reo điệu nhạc lời thơ… 
Ngợi ca Thánh Chúa muôn đời hiển vinh !  
 
30 BA ĐÌNH 
 
Hitler…cùng vần với Hồ… 
Nhưng Hitler cò chút thanh cao ! 
Giết dân Do thái, không giết Đức 
Trong tim…còn tiếng đồng bào ! 
 
Già Hồ…tội đồ dân ta ! 
“Cỏng rắn cắn gà nhà “ 
Còn gây nhồi da xáo thịt… 
Nước mắt cá sấu qủy ma ! 
 
Hởi Hồ Ly…độc ác dã man ! 
Vô Thần Hoang tưởng bạo tàn ! 
Gây cho Miền Nam tang tóc ! 
Biển Rừng…tím ngắt chiều hoang ! 
 
Ngày Phán xét…đã đến rồi 
Lưới trời giăng bủa khắp nơi… 
90 triệu dân đăng đàn xét xử 
Cả bầy chó sói phải đi đời! 
 
Trả Tư do…lại cho Ba Đình 
Vùng đất ô nhiễm yêu tinh ! 
Rắc gieo tư tưởng hoang gỉa… 
Đày mẹ Việt nam…chịu cực hình !! 
 

31  ĐẾN RỒI 
 
Ước mơ…nay đã đến rồi ! 
Cờ Vàng pất phới khắp nơi… 
Màu đỏ…lui về dĩ vảng… 
Búa Liềm…tan nát tả tơi ! 
 
Tả tơi..vì gây cảnh tóc tang ! 
Mẹ Việt nam…cốt lạnh xương tàn ! 
Còn thêm…gông cùm nô lệ… 
Đã 70 năm…rừng biển thở than ! 
 
Thở than…chạnh tới Hoàng Thiên 
Màu xanh đất Mẹ ưu phiền ! 
Xuân nầy…phải thay màu áo… 
“Bẻ nạn chống trời” chịu oan khiên! 
 
Oan khiên…hậu qủa của bạo tàn ! 
Độc tài… dối trá…tham lam… 
Sơn Tinh, Thủy tinh…đồng đứng dậy… 
Vó Ngựa…rền vang khắp nẽo đàng ! 
 
Khắp nẽo đàng…hò hét TỰ DO 
Hồn Thiêng Sông Núi…trợ phò ! 
Độc tài Đảng trị…về cát bụi 
Hương sắc Mùa Xuân…mãi líu lo ! 
 
33 LỜI CA 
 
     Lời ca như tiếng chuông ngân… 
Vui mừng đón Chúa Giáng sinh Cứu đời ! 
     Ngọt ngào vang dội khắp nơi… 
Giao ước lập lại…loài người ấm no ! 
 
     Lời ca… tiếng hát líu lo ! 
Dòng sông Sự Sống…giọng hò thênh thang ! 
     Lời Người là ngọc là vàng ! 
Núi đồi biển cả…hân hoan vui mừng ! 
 
     Lồi ca… nốt nhạc vang rền ! 
Chúa là Nguồn Sống trường tồn trường sinh ! 
     Rạng ngời Ánh Sáng Bình minh ! 
Xóa tan đêm tối…mấm mồng Satan ! 
 
     Lời ca điệp khúc quyền năng ! 
Sống đẹp lòng Chúa…Hồng ân đời đời ! 
     Mùa Xuân nở rộ khắp nơi… 
Vòng quay Vũ trụ…sáng ngời từ đây !! 
 
 

 



34 HIẾN PHÁP 
 
Giáp ngọ…tết của TƯ DO 
Ngày xưa Hồ Ly đã hét hò… 
Nói một đường…làm một nẽo… 
Sản sinh loài con cháu mặt mo ! 
 
Điều 4 Hiến pháp là cái gì. ? 
Đảng Cọng sản…đã lạc đường đi ! 
Trời Tây…đã bỏ vào thùng rác ! 
Xoay ôm chân Hán tăc lầm lì ! 
 
Sao các cứ nghịch với đời… 
Hiến pháp của Dân…các ông ơi ! 
Quốc Hội của Đảng…mau giải tán… 
Biết chăng “Ý dân là ý trời “ 
 
Sự đời “Ác báo ác lai “ 
Hởi bọn dối gian, bè lũ tay sai ! 
Gần 100 năm hành hạ dân Việt 
Ngọc Biển Đông xơ xác u hoài !! 
 
Mặt nạ các ông…qúa rõ ràng ! 
TRỌNG LÚ…ảo tưởng dã man ! 
SANG DŨNG HÙNG…rác rến… 
Con cháu Rồng tiên…giấc mộng vàng . 
 
35 SỢ AI , AI SỢ 
 
Đất Mẹ Trời Cha… 
Vũ trụ bao la là nhà ! 
Cha sinh, Mẹ dưỡng… 
Con ngưòi là ngọc qúy, là loài hoa ! 
 
Ma quỹ…cũng ở trong bầu trời… 
Dưới quyền Đấng Tạo hóa trông coi ! 
Dù lắm mưu mô xảo quyệt… 
Thiên vỏng…dăng khắp cỏi đời ! 
 
Vậy chúng ta có sợ ai ! 
Bụi đất…dựa thế khoe tài… 
Dưới quyền điều khiển bởi ma qủy ! 
Không tránh được ánh sáng Sao Mai ! 
 
Bụi đất…mà kiêu ngạo trí khôn ! 
Xác sống…mà đã chết phần hồn ! 
Vì đã xa Đấng Sáng tạo… 
Bóng bóng thổi phồng…sẽ xác tan !! 
 
Cha Trời…Chủ Tể quyền oai! 
Ngài đã tạo ra muôn loài… 
“Trời sinh Trời dưỡng “ 
Con có Cha…còn biết sợ ai ! 
 
Gian ác…phải sợ Thiện lành ! 
Ánh sáng xua đuổi màn đêm… 
Sự thật luôn luôn tồn tại ! 
Làm con…phải đáp ơn Sinh Thành !  

 
 
 
 

 
 
 
36 KIM CƯƠNG MANDELA 
 
Khóc thương… Lãnh tụ Mandela 
Viên Kim cương…châu Phi chói lòa  
Đã từng bị bọn Thực dân cai trị ! 
Yêu nước…biết nhìn rộng thấy xa ! 
 
Ngục tù…Ông được luyện tôi… 
Không như HỒ, MAO…hại đời ! 
Chẳng giống  LENIN, STALIN…khát máu ! 
Lưu truyền Hậu thế…lũ tanh hôi !! 
 
Khi trở thành Tổng thống Nam Phi… 
Sẵn sàng từ gỉa… khi mản nhiệm kỳ… 
Trái tim HÒA GIẢI và NHÂN HẬU ! 
Kẻ THÙ…phải bái phục quyền uy ! 
 
Ông được dân chúng mến thương ! 
Không kiêu ngạo…rất khiêm nhường ! 
Quyền lợi TỔ QUỐC, NHÂN QUYỀN trên hết 
Chiến sĩ Hòa bình…vang dội tứ phương ! 
 
Ông là gương sáng…để lại đời… 
Đi với MA…mà chẳng tanh hôi ! 
Xác thân…đẫm máu không hờn trách 
Luôn yêu thương…qúy trọng tình người ! 
 
Buổi Tiển đưa…vang dội Hoàn cầu ! 
Cả ÁC…lẫn THIỆN gặp nhau… 
Xao xuyến Nhân tình…tìm Bến đổ… 
Gần 100 Lảnh đạo trên mặt đất cuối đầu !! 
 
Cầu cho bọn Qủy đỏ Satan ! 
Theo gương Ông…sấm hối ăn năn 
Tự Do, Nhân Quyền…là Sự Sống ! 
Ngàn năm…mây gío mãi tung tăng ! 
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