
 
Tháng Tư Ngẩng Mặt 

 
 
 
1. 
 
Mặc áo lính nhớ ơn người chiến binh 
Bảo vệ quê hương hùng dũng hy sinh 
Áo trận tưởng niệm tháng Tư cổ kính 
Những năm kinh hoàng vượt biển vượt biên. 
Lòng khoắc khoải từng năm từ quốc biến 
Vết thương có lành hơn bốn thập niên? 
Dung thân đất khách – mộ chí tha phương 
Nhân ảnh gởi chùa – tro thiêu rải biển. 
 
 
2. 
 
Đời tị nạn ai xây vàng kết bạc      (Tranh Đinh Trường Chinh) 

Ai ngậm sầu hận quốc phá gia vong 
Ai hội chứng chiến tranh – đời tan tác 
Ai quay lưng quá khứ – sống huy hoàng? 
Nỗi hoài hương đau xé lòng lữ thứ 
Quốc kỳ vàng ba dòng lệ đỏ au 
Hồn non nước máu đào rưng lịch sử 
Nhắc nhở giống nòi Lạc Long Âu Cơ. 
 
3. 
 
Đàn chim Việt thiên di tìm Tự Do 
Lìa phương Đông xa gấm vóc sơn hà 
Lưng dân tộc ghim búa liềm nghiệt ngã 
Cạn máu. mục xương. rỗng tủy. điếc loà. 
Con gái nghèo bán mình ra tứ xứ 
Con trai nghèo bán sức bốn phương xa 
Con nhà giàu ra nước ngoài cư trú 
Con lãnh tụ qua Mỹ làm tỉ phú. 
 
         (Tranh Đinh Trường Chinh)  
 
 



4.    
 
Đủ bình tâm suy xét dòng cận sử                                    
Đủ đau xa lìa đất mẹ quê cha 
Bất lực thế hệ tiền đồ đất nước 
Quay lưng – hờ hững – câm mù – khiếp nhược …      
“Muôn đàng tội tôi !” tại mẹ do cha                                   
Tại vô tư làm người vô tổ quốc 
Tại ta mơ thành người Tây văn hoá 
Tại ta mộng thành người Mỹ hào hoa. 
 
5. 
Hãy trả lại lịch sử bằng sự thật 
Hãy bơm vào tim Việt Nam hùng khí 
Hãy đáp ơn những linh hồn chiến sĩ 
Hãy chứng minh một dân tộc ngẩng mặt. 
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