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Mùa thất bại châu đầu nơi xứ mỹ 

đâm vô tình cách biệt với anh em 

quá khứ đau buồn rười rượi trong tim 

con nhền nhện giăng giăng màng thế sự 

 

tịch quốc mỹ hãnh diện chi vậy hử 

sổ thông hành uy lực khắp năm châu 

hay đô la nhuộm trời đất xanh màu 

tự do nói - nói chuyện nào nói được 

 

thân tá túc làm răng mà mạnh bước 

tầm gởi dây vương vướng mấy ngón chân 

ngẫm xót xa thời Hán-Sở bao lần 

Giang Đông ngậm ngùi ngùi theo năm tháng 

 

một bầy tuổi rút thân thêm ngắn hạn 

biết về mô trăm vạn đứa đi hoang 

có trách chi thiên địa chẳng mơ màng 

vùng tan hợp trôi theo vòng tan hợp 

 

cố giữ sáng trong đầu qua mấy lớp 

sử từng trang sách mở lịch nghĩ suy 

Đường-Tống-Nguyên… sầu cuốn gói ra đi 

có tiếc mô - chỉ thương thay số phận 

 

tháng tư réo ngày ba mươi lại dẫn 

về chốn xưa nửa mảnh đất năm nao 

ngó chân mây ruộng núi thở chiến hào 

máu hòa lệ ngập tràn quê nắng bửa  

 

có thẹn lòng nơi phương trời lần lữa 

nguyện từng mùa thương khó mỏi câu kinh 

dồn đắng cay ngâm rượu nhắm một mình 

dã chưa hết tật ly hương lây lất 

 

họng cố hét bung trời mưa sự thật 

cho mai sau sáng cơ nghiệp ông cha 

sông trong dòng chảy biển lặng an hòa 

tung chí lớn ra đại dương vùng vẫy 

 

làm dân mỹ đổi quãng đời ruồng rẫy 

phơi trên ngàn - mạng bỏ mạng rừng sâu 

mòn thân trai, rơi rớt mộng công hầu 

lìa tổ quốc, thương mẹ cha bạc tóc 

 

làm dân mỹ nhớ cố hương ngồi đọc 

viết thơ văn từ tiếng việt mến yêu 

chén cơm thơm nước mắm cá kho tiêu 

mùa thất bại hóa ra dân xứ mỹ 

 

vòng sử lịch bày cuộc cờ ngộ hỉ 

nặng vai chừ hai vai gánh hai quê 

đôi tay ôm lưỡng đôi xứ đi về 

chốn nào ở cũng thấy mình lơ lửng. 
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