TƯỞNG NHỚ 19/6
NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỌNG HÒA
Thơ Tô Đình Đài
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19/6 LẠI VỀ

19/6 thuở ấy…quá oai hùng!
Điệp khúc Quân hành…rạng núi sông!
Tiền đồn chống Đệ Tam Quốc Tế…
Uy nghi, Dũng cảm…Thần đồng!
Bè bạn Dân chủ Thế giới tiếp tay…
Tình người…hoa nở tháng ngày!
Kề vai nhau… chung tay góp sức…
Đông Tây hòa hợp…chắp cánh bay…
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ĐẤT MẸ HỒI SINH

Ô hay…tôi tĩnh hay mơ!
Trời Sài Thành…rợp bóng cờ!
Gót quân hành…đang lượn sóng…
Miền Nam đang gội rửa bùn nhơ!
Không…19/6 thuở ấy… qua rồi
Nhưng hình ảnh ấy…nung nấu hồn tôi
Xót thương…Ai còn Ai mất!
Quặn thắt con tim…cỏi ảo vời!
Đây rồi…Đất Mẹ Hồi sinh
Máu xương Tiên Tổ…đang trở mình…
Toàn là Mầm Non, Búp Nụ…
Nhân dân vùng dậy đón Bình minh.
Sông Hồng, sông Cữu…rền vang
Bước Chân yêu Nước lên đàng…
Xóa tan…bọn Vô Thần Hoang tưởng
Xây lại Non Sông…ánh Đạo Vàng!
Chấp tay…tôi Nguyện cầu!
Máu Xương Hồng Lạc…tợ Trân Châu
Nhân Quyền Dân Chủ…đang nở rộ
Xin Hồn Thiêng Sông Núi đưa lối bắt cầu!

Dòng máu Việt bất khuất lừng danh…
Vì Dân, vì Nước…quyết lòng thành
Lèo lái con thuyền về bến đổ
Kẻ thù run sợ… khiếp danh!
Vừa giữ nước, vừa dựng xây…
Độc lập, Dân chủ…ánh trăng đầy
Hởi ơi…vận nước suy mạc!
Bao Anh hùng, Liệt nữ …bị bó tay
Năm nay…19/6 lại về…
Bình minh…rọi khắp trời quê…
Làn sóng Nhân Quyền…đang vang dội
Đất nước Hồi sinh…đã gần kề…
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NGÀY ẤY ĐẾN RỒI
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ÁNH ĐẠO VÀNG

Gần 40 năm… đã trôi qua…
Hình ảnh 19/6 khó phai nhòa!
Đã đi vào trái tim người dân Việt…
Đợi ngày kết nụ..nở hoa.

Sài gòn…sáng rực bầu trời…
Quân Hành hòa nhịp áng mây trôi!
19/ 6…thuở xa xưa ấy
Cuốn hút hồn em…suốt cuộc đời!

Làm sao quên được Anh
Mắt sáng long lanh…lúc Quân hành!
Ngậm ngùi…khi cam đành Tuẫn tiết…
Vun bồi đất Mẹ…mãi màu xanh!

Vì đâu…thế sự vần xoay!
Bọn gian ác…hồ hỡi mặt mày
Xác thắng…nhưng Tình không thắng…
Dòng sông đời quằn quại…lắm chua cay!!

Bầu trời tan vở làm đôi!
Hận thù, gian ác…tím bầu trời
Bao Anh hùng, Liệt nữ bị đày đọa!
Rừng xanh ngập biển mặn tả tơi!
Xứ người đất khách tha phương…
Lòng đau quằn quại…đoạn trường!
Lương tâm Trách nhiệm…lòng khắc khỏai
Nhìn về quê Mẹ…bao nỗi sầu vương!
Ngày tháng như cánh chim bay…
Mái tóc trổ hoa…héo mặt mày!
Vẫn quyết lòng kề vai góp sức
Xin Hồn thiêng Sông Núi tiếp tay.
Ngày ấy…nay đã đến rồi
Đôi bờ sóng vổ…chiếc thuyền trôi
Đất nước Rồng Tiên…xây dựng lại
Niềm vui…mắt Mẹ rạng ngời!
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TỈNH GIẤC MƠ

Em làm gì hôm nay ?
Ôi nhung nhớ quá…những ngày!
Tuổi thời gian…như chùng lại…
Mộng ước hồn Em…vẫn hăng say!
Trời Tự do vẫn bình yên…
Tim Em xao xuyến triền miên…
Nhớ lại Anh…ngày hôm ấy
Bước Quân hành hùng vĩ… Thần Tiên!
Hình ảnh Anh quấn quýt mãi bên em
Hoa trắng bơ vơ…lệ ướt vai mềm
Em niếu vạt mây vào vạt áo
Bình bồng chung bước…phi thuyền êm…
Đây rồi…đã về đến quê xưa
Phố phường trẩy hội Ngày Mùa
Ánh mắt, nụ cười…sao lấp lánh
Mừng rỡ…đàn con vượt gío mưa!
Em lại lang thang đi tìm anh
Hàng me gìa…khóe mắt liếc trời xanh
Ủa cô em…tìm ai thế ?
Tỉnh giấc mơ…ôi lá đã lìa cành!

Mẹ Việt Nam chìm ngập dưới bùn đen!
Ôi Quê hương…bao phủ bởi dế mèn!
Xã hội Ngàn năm…đang tụột dốc!
Tuổi trẻ vùng lên…quyết một phen.
Thắng thua…nay đã rõ ràng…
Bọn Độc tài Qủy đỏ satan
Đang khiếp sợ…màu Vàng ngạo nghễ
Năm Châu Bốn Bể…gọi họp đoàn.
Rồng bay đi…Rồng lại trở về…
Hương tình say đắm trời quê
Lớp lớp Trùng Dương dậy sóng…
Lương Tâm Trách Nhiệm…vẹn lời Thề!
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CÁM ƠN ANH

Đất nước lâm nguy…anh dang tay
Làng thôn mừng rỡ…nở mặt mày
Riêng Em…buồn xo hiu quanh!
Quặn thắt trong tim…khóe mắt cay!
Bà con hàng xóm thân thương
Diều em vượt qua…lắm đoạn trường…
Đa tạ…tim em được sưởi ấm…
Bốn mùa hoa lá…bến sông Tương!
Hởi ơi…thế sự lắm đa đoan
Lời hẹn thề xưa…đã héo tàn!
Sỏi đá…cũng xót lòng chung thủy!
“Chết vinh hơn sống nhục” chẳng thở than.
“Huynh đệ chi binh” nghĩa bạn bè
Núi rừng vung cánh…áng mây che
Biển Đông ướp lạnh bao thân xác…
Tha phương lánh nạn…gắt nắng hè!
Mỗi lần nhớ đến chuyện xưa!
Hồn em tê tái…cảnh gío mùa!
Cám ơn Anh…người trai đất Việt
Đất nước hồi sinh…hết gío mưa.
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QÚI VỊ Ơi (ĐVCS)
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ĐA TẠ

Qúy vị ơi…19 /6 năm nay
Trắng Đen đã rõ như ban ngày!
Miền Bắc gần 100 năm bị lợi dụng!
Miền Nam bầm dập…lắm chua cay!

Đa tạ…dòng máu lẫy lừng!
Anh hùng, Liệt nữ…giữ non sông…
Hình ảnh ấy… máu lưu trong huyết quản
Hồn Thiêng sông núi…quyện tơ lòng .

Tình thế nay đã sang trang…
Đông Tây…nhìn mặt nhưng cách lòng!
Mẹ Việt nam…trên đe dưới búa…
Bắt cá hai tay…khó thoát vòng!

Đa tạ…vì Nước Liều Thân!
“Nước loạn mới rõ Trung Thần”
“Thà chết vinh hơn sống nhục”
Ngàn năm sáng chói Sữ Xanh!

Nhìn gương Góc Ba Chop…trời Nga
Khôn ngoan phân biệt rõ Chính, Tà
Bảo vệ Tình Người là trên hết…
Danh Lợi như làn gío thoảng qua

Đa tạ…nhẫn nhục chốn Lao tù!
Rừng sau, nước độc…cảnh âm u …
Đất Mẹ xót thương đàn con Trung Hiếu
Bình minh đánh thức …áng mây mù.

Hảy mau quay về với DÂN
Tránh xa bọn Bành trướng Vô thần
Giữ gìn giang sơn Tiên Tổ…
Nghìn đời…con cháu Lạc Long .

Đa tạ…lánh nạn tạm thời…
Tình yêu Đất Mẹ…chẳng hề vơi!
Vun xới mầm non mau hé nụ
Nhân cơ, Địa lợi, Thiên thời…

Qúy vị ơi…nhớ phận làm Người
Lẽ nào cuối đầu “chịu đấm ăn xôi”
Mãi bán lương tâm cho Quỹ dữ…
“Ngàn năm bia miệng” mãi nhớ đời!!

Đa tạ…tâm dạ sắc son
Mây gío ngàn năm mãi trương tồn…
Sương sa mái tóc…lòng chung thủy
“Nước trôi ra biển…lại về cùng non”
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GIẤC MƠ HIỆN VỀ

ANH LÍNH TỰ DO

Thuở ấy…em tuổi mộng mơ
Xem Duyệt binh…đủ sắc áo màu cờ
Hòn Ngọc Biển Đông…hoa rạng rỡ!
Bình minh réo rắc… ánh Nhạc Thơ!

Đa tạ…anh lính Tư do
Ra tay lèo lái chuyến đò…
Về bình an…nơi bến đổ
Mây trời mừng rỡ…líu lo!

Em cố tưởng tượng bóng hình anh
Rừng Thiêng…hoa lá liền cành…
Anh Hùng, Liệt Nữ…đang lượn sóng
Vổ bờ đất Mẹ…mãi màu xanh!

Nhưng rồi bão táp xảy ra..
Satan ác qũy…gian tà
Dòng đời rơi vào mờ ảo!
Vần trăng tan vỡ…xót xa!

Rồi bao…19/6 trôi qua…
Em vẫn đến đây…mắt lệ nhòa!
Luôn thì thầm cùng mây gío…
Dòng đời biềng biệc… cách xa!

Màng đêm đen tối hãi hùng!
Lòng tham càng quyét tứ tung…
Mây chìm đáy nước…tan vỡ
Mơ Bình minh… lệ lưng tròng!

Hằng đêm…em lại mơ màng…
Đoàn quân chiến thắng hiên ngang
Hồi sinh đất Mẹ đang tan nát!
Em gặp anh dưới ánh Đạo Vàng.

Đây rồi…thời vận đổi thay…
Sóng Thần vang dội đêm ngày!
Qủa đất xoay tròn… ánh sáng
Tình người ngây ngất men say!

Giấc mơ đã hiện rõ rồi…
Thời gian ươm ấp hồn tôi!
Tình chúng ta…như hoa mới nở
Diều dắt nhau…xây lại dòng đời.

Giấc mơ giờ đã hoàn thành
Lạc Long con cháu lừng danh!
Quyết một lòng vì Đất nước
Hoa thơm, trái ngọt…triễu cành.
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BẾN GẶP ĐÒ

Thuở ấy…Em tuổi học trò…
Học hành, mơ mộng… líu lo!
Được lệnh…tặng hoa Chiến sĩ…
Ngờ đâu…Bến lại gặp Đò…
Nhìn thấy Anh…e ấp nụ cười
Ôi…chàng Dũng sĩ, bộ Treillis xinh tươi…
Tưởng chừng …em gặp anh đâu đó…
Trái tim mở cửa đón mời…
Bao lần về phép…ghé thăm em
Trăng vui nhảy múa… bên thềm
Chuyện Trầu cau…vừa hé nụ…
Anh gượng cười…ánh mắt buồn tênh!
Đời trai…thời chinh chiến em ơi!
Nôn chi…chẳng may vật đổi sao dời!
Thôi hảy đợi chờ…ngày Chiến thắng
Rượu nồng, xác pháo chẳng xa xôi.
Thế rồi lâu lắm…chẳng gặp anh
Tìm về quê…cho rõ ngọn ngành
Mẹ Gìa ôm em khóc ngất!
Ôi cỏi đời sao quá mong manh!!
Em nguyện thay anh…săn sóc Mẹ Gìa
Miền Nam…máu lửa can qua!
Em theo gia đình đi vượt biển
Bóng dáng Anh…bay trước là đà.
Giờ đây…em lại về quê xưa…
Toàn dân hồ hỡi…giữa Hội mùa
Nén hương lòng…kính dâng Mẹ…
Xin tình anh…ru ngủ ánh trăng khuya!
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SIẾT CHẶT TAY NHAU

Nhìn về Quê Mẹ mờ xa
Lòng đau quặn thắt…ánh chiều tà!
Ôi 19/6…thuở xa xưa ấy…
Đất trời vang dội…bản Hùng ca!
Hởi ơi…qủa đất tròn xoay…
Hết đêm …rồi lại đến ngày
Đất nước chìm trong đêm tối!
ÁC thắng THIỆN…ôi quá chua cay!
Rừng sâu, núi thẳm…lụy oan!
Máu xương, suối lệ tuôn tràn!
Biển Đông bạc đầu thổn thức…
Thương tình đời…lắm cảnh trái ngang!
Giờ đây…gío đã xoay chiều…
Nhân loại đồng lòng diệt tinh yêu
Phương Đông le lói…đang ngoi ngóp!
Đợi chờ số phận…ngọn lửa thiêu!!
TRONG NGOÀI siết chặc tay nhau
Mẹ Việt nam…đi trước về sau…
Hòn Ngọc Biển Đông được tôi luyện
Rồng Tiên rạng rỡ…vạn sắc màu.
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ĐỀN TỘI ÁC

Mác Lê…tan xác ở trời Tây!
Hán gian xảo quyệt lại đặt bày…
“Mèo trắng, mèo đen đều bắt chuột…”
Sa tăng sơn phết…để đổi thay .
Dối gian, mưu lược…cả ngàn đời
Mộng làm Thiên Tử khắp nơi
Bọn Hoang tưởng…đâm đầu vào hố…
Khiến Mẹ Việt nam…tang tóc rối bời!
38 năm thống nhất…chẳng Tự Do
Bon Mafia…lòng thú, mặt mo…
Tha hồ hút máu dân chúng!
Trên khỏ nhịp…dưới hét hò…
Tạ ơn…ánh sáng Văn minh!
Giới trẻ…nay đã hiểu sự tình…
Bọn Cọng sản là quân bán nước…
Độc tài, Đảng trị…quá lưu manh!
Làm sao chống lại lòng dân!
Tình yêu Tổ quốc như sóng Thần
“Kẻ gây Tội Ác, đến ngày đền Tội Ác”
Rạng danh Con Cháu Lạc Long.
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THIỆN ÁC

Màu ĐỎ ơi…từ đâu về đây ?
Gần 100 năm…ươm mối tình sầu!
Mẹ Việt nam…vành khăn trắng!
Đau lòng bè bạn khắp năm Châu!
Thời cơ…lấn át màu VÀNG…
Gây dòng đời…lắm cảnh trái ngang!
Nhưng ÁC…làm sao thắng THIỆN!
Tiếng gọi Lương Tâm…phải lên đàng
Ánh cờ VÀNG… sáng chói bốn phương!
Nhân Quyền, Dân Chủ…ngọn đưốt soi đường
Vô Thần châu Á đang ngoi ngóp
“Tre tàn măn mọc” rạng Trùng Dương!
Mẹ Việt nam…đi trước về sau
Tinh Hoa tôi luyện…vạn sắc màu!
Tô điểm Bình minh thêm lấp lánh!
Trọn Tình, trọn Nghĩa…dáng Trầu Cau!
Đa tạ…Hồn Thiêng Núi Sông
Anh Hùng,Liệt Nữ…nhịp Trống Đồng
Rung chuyển Bờ Tre…Ruộng Lúa
Tơ trời xao xuyến…cả trời Đông!
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VỀ THĂM QUÊ

Anh đã về thăm quê
Gío mây …dòm ngó bốn bề!
Mỗi bước đi…lòng buồn chan chứa!
Nẽo hồn lạc lõng…giữa bến mê!
Đâu rồi…hình ảnh năm xưa!
Bờ tre sóng lúa dỡn đùa…
Chiếc cầu tre…kẽo kẹt chờ đón…
Lời ru mẹ…sưởi ấm phênh thưa!
Đường làng, xóm nhỏ…có đổi thay
Xác đây…hồn đang bị đọa đày!
Tình đời…trở thành gian dối…
Màng đen sợ hãi…lắm chua cay!
Mừng vui…gặp bà con họ hàng!
Ân tình nay đã sang trang …
Cùng máu thịt…nhưng tình xa lạ!
Ngẩn ngơ…như khách lạc đàng!
Đêm dài…anh vẫn mộng mơ …
Trăng khuya khi tỏ khi mờ!
Mong nghe chó sủa, gà gáy!
Chim bay về núi…lại bơ vơ!!
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TƯỞNG NHỚ NGHĨA TRANG
BIÊN HÒA

Về thăm Nghĩa trang một chiều gío lộng,
Khung trời xưa chìm đắm ngủ say.
Xa lộ Biên hòa cuồn cuộn gío bay,
Biển đời ai oán, nỗi sầu chứa chan!
Ôi, DŨNG KHÍ ĐÀI âm cảnh mơ màng,
Linh hồn 30,000 Nghĩa sĩ, ngỡ ngàn bơ vơ!
VÀNH KHĂN TANG đẫm lệ sương mờ…
GƯƠM THIÊN lạnh lẽo, ngẩn ngơ gío chiều!
Anh LÍNH TIẾC THƯƠNG, thân ngả bệ xiêu,
Vì thương dân tộc chịu nhiều trái ngang!
ÂM DƯƠNG cách biệt đôi đàng…
Màng đen tội lỗi, bàng hoàng Thần linh.
Bao mầm non trai trẻ, cõi vô hình
Là nơi nương tựa, nghĩa tình nước non.
Niềm tin, sự sống, con cháu Lạc Hồng
Tự do, Dân chủ…non sông ba miền.
Người sống, đang ỷ thế cậy quyền,
Buồn người khuất mặt..nhãn tiền về sau!
Dòng đời thác nước đổ mau,
Sông sâu ,Biển rộng…một màu trong xanh.
(Bài nầy trong tập thơ ANH LÍNH TỰ DO)
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TƯỢNG HAI LÍNH VIỆT MỸ

Chúng ta tuy hai mà một,
Trái tim chứa đựng MỘT Tình thương.
Trời Wesminster xinh đẹp lạ thường..
Mối tình VIỆT MỸ dưa lưng đội Trời.
Bôn ba, gian khổ một thời…
Kề vai sát cánh xây đời yêu thương!
Máu xương đổ khắp chiến trường!
Mississipy than thở, Cữu long nghẹn ngào!
Cõi đời còn lắm lao đao,
Làn sóng phản bội…lật nhào thuyền mơ
Tan tành, chìm đắm.. xác xơ!
Kẻ đi, người ở …lệ mờ lòng đau!
Trời Cali tình bạn nghẹn ngào,
Qua rồi thử thách, ngàn sao sáng ngời.
Trái tim CÔNG CHÍNH yêu đời,
Lòng tin TƯỢNG ĐÁ, đất trời chứng tri.
Tương lai, cùng môt hướng đi
Dắt dìu nhân loại, quản gì khó khăn.!
VIỆT MỸ ghi đậm vầng trăng
Bình minh nở rộ, qủa dất tròn long lanh!
(Bài nầy trong tập thơ ANH LÍNH TỰ DO)
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TUỔI TRẺ LÊN ĐÀNG

Tiếng trống Mê Linh vang dội…
Hội Nghị Diên Hồng đã rền vang…
Ba Miền TUỔI TRẺ lên đàng
Diệt quân Thái Thú…sang trang sữ đời!
Mặt NẠ chúng đã rới rồi…
HẠI DÂN, BÁN NƯỚC…rối bời trời Nam!
HẾT THỜI…còn vẫn tham lam
Thú vật sắp chết…nên càng rống to!
Sửa đổi Hiến Pháp dở trò…
Kết tội YÊU NƯỚC…vuốt ve quan Thầy!
Tuổi trẻ cương quyết ra tay…
Vạch mặt Việt Cọng…một bầy giả nhân!
Toàn dân tâm hợp ý đồng…
HỒN THIÊNG SÔNG NÚI…dẩn đường tiến lên
Uy danh con cháu RỒNG TIÊN
CỜ LAU, PHÙ ĐỔNG…vang rền núi sông
Diệt NỘI THÙ…rồi đến NGOẠI XÂM
Ngàn năm Hòn Ngọc Biển Đông rạng ngời

TEXAS, tháng 6 / 2013
----------------------------------BS TÔ ĐÌNH ĐÀI

