THÁNG TƯ 2012
Tô Đình Đài
1. HƯỚNG VỀ THÁNG 4 (20/3)
Sắp bước vào tháng Tư
VIỆT NAM ơi…Mẹ hiền từ
Xót thương đàn con khổ cực !
Dòng đời giữa cỏi thực hư !
CỒN DẦU, HÒA HẢO khổ đau
Người chết rồi…vẫn chịu khổ sầu
Nơi đào mả…nơi không cho cúng giổ…
Ôi lòng người độc ác hơn bể sâu !
TIỀN GIANG tiếp tục đình công
Bè lũ Tư Bản đang đồng lòng…
Trong, Ngoài…thi nhau bóc lột
Hởi ơi… Thế giới Đại đồng !!
HƯNG YÊN xảo quyệt, chua ngoa
Chiếm đất…lấp liếm bỏ qua
Mặc cho dân tình đau khổ !
Hởi quân…cỏng rắn cắn gà nhà !
OBAMA cũng khôn khéo thay
Không tiếp Thỉnh nguyện tỏ bày…
Nay Vinh danh giới trẻ Việt
Đợi ngày…tiếp cánh tung bay
2.

CON CHÁU RỒNG TIÊN

Hải Phòng còn vang dội…
Súng Hoa cải dẫn đầu …
Bãi bồi chen lấn biển !
Lời Thề Biển cả…nghĩa ơn sâu !
Tiếng hát Yêu nước Việt Khang !
Châm ngòi thuốc nổ lan tràn…
Năm Châu, bốn Biển…đều lên tiếng…
Tình yêu Tổ Quốc…hò hét vang !
Nỗi oan ức Dân chúng từ lâu !
Ba Miền…mang mối tình sầu !
Không An cư…làm sao Lập nghiệp
Tình Người, tình Đất…dậy hè nhau !
Đã đến ngày…Lủ Ác cáo chung
Thân thể rục rã…đến tận cùng !
Dân trong nước bùng sôi…nổi dây…
Loa bên ngoài…vang dội Núi Sông !
Đúng là con cháu Rồng Tiên
Động Rừng tung cánh khắp Miền !
Vườn Xưa…nay Hoa nở rộ…
Hương tình say đắm Mộng Hồn Thiêng !

3. HOA ANH ĐÀO
Xuân sang…có hoa Anh Đào
Ôi loài hoa đẹp…tôi ước ao !
Hương sắc ngọt ngào.. tuyệt diệu !
Ôm nắng vàng…bay nhảy xôn xao !
Tôi lang thang giữa rừng hoa !
Lâng lâng mây trắng ngọc ngà !
Quyện lấy hồn tôi bay bỗng…
Bồng lai Tiên Cảnh nét kiêu sa !
Em ơi, cay đắng qua rồi !
Kiếp người…vị mặn vành môi !
Hoa Đào, màu hoa cất cánh…
Bến mơ, thuyền mộng… khắp núi đồi !
Làm sao tả hết mừng vui !
Việt Nam, đất mẹ rộn tiếng cười !
Che lấp chân sầu bao thế hệ !
Khách Lữ hành…hồ hởi chẳng hề vơi !
Tương lai…sẽ rực rỡ em ơi !
Mộng Đào Tiên…sương phủ khắp núi đồi !
Tình người như dòng suối ngọt !
Dòng đời thanh thảng… áng mây trôi !
4.

THÁNG TƯ
(Kỹ niệm Đệ Lục Chu Niên 8406)

37 năm…nửa đời người !
Nỗi buồn tràn ngập cả biển khơi !
Miền Nam tang thương, đổ nát !
Kẻ đi, người ở…lệ đầy vơi !!
Đớn đau…rời bỏ quê nhà !
Một trời thương nhớ…xót xa !
Xứ Người nay nở hoa…kết nụ…
Hướng về quê cũ…gợi tình ca !
Kỹ niệm 8406 khai sinh…
Những Trái Tim ngà ngọc quê mình
Nhịp cầu giao kết trên làn sóng
Hội Nghị Diên Hồng Mới uy linh !!
Dù cho còn lắm khó khăn !
Chung tay, góp sức…góp tài năng !
Trong nước HÙM THIÊNG phá Ngục…
SÓNG THẦN ụp đến…diệt Satan !
HỒI SINH con cháu Rồng Tiên
Bình Minh rực sáng Ba Miền !
DÂN CHỦ trào lưu tiến Hóa !
Tay bắt, mặt mừng…LỆ ĐOÀN VIÊN !!

5.

GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG
(10 tháng 4)

Chúng con đất Khách quê Người
Nhìn về Quê Mẹ…lệ đầy vơi !
Ngày Giổ Tổ…Hương Lòng xin bái tạ !
Lễ Nghi, Nguồn Cội…nhớ muôn đời !
Đa tạ Anh Hùng, Liệt Nữ trời Nam
Máu xương gìn giữ Giang San…
Một tấc đất…không rơi vào tay giăc
Lời Tổ Tiên, khuôn ngọc thước vàng !
30/4/75 nhiệm vụ chẳng tròn
Xin tạ lỗi cùng với nước non !
Nhớ lại lòng đau như cắt !
Chờ đợi thời cơ…phận chu toàn
Tình thế nay đã đổi thay
Bọn Gian đền tội đã đến ngày
TOÀN DÂN vùng lên lật đổ
SÓNG THẦN vang dội…tiếp tay !
Rạng danh con cháu Rồng Tiên
TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN
Đa tạ Hồn Thiêng Sông Núi !
Tương lai rực rỡ Ba Miền !

7.

TUỔI TRẺ, THÁNG TƯ

Tháng Tư, hơn 100 năm trước
Phan Châu Trinh nhìn rộng thấy xa
Đấu tranh Phong Kiến, thuộc địa PHÁP
Canh Tân DÂN TRí…cứu quê nhà !
Đau buồn tháng Tư, bảy lăm !(4/1975)
HỒ LY mê chủ nghĩa Ngoại Bang !
Rước voi về giày Mã Tổ !
Mẹ Việt Nam đổ nát… điêu tàn !!
Nhâm Thìn, cũng tháng Tư (4/2012)
Tiếng còi HỒI SINH…đất Mẹ Nhân từ !
Vùng lên lật đổ Độc Tài, Đảng Trị…
Đoàn kết nhau, Hào kiệt, Anh Thư !
Việt Nam trẻ mãi…mùa Xuân !
Chúa Xuân huyền diệu vô ngần !
Tuổi Trẻ, Mầm non…hoa búp nụ
Cờ LAU, PHÙ ĐỔNG.. cứu non sông !!

8.

MỘT NGÀY CỦA THÁNG TƯ…

6. DÁNG XƯA

Tôi nắn nót…những vần thơ
Hè buồn hoa phương đỏ !
Vẳng bên tai…những lời gian dối !
Miền nam ơi, máu lệ tuôn rơi !

Thoáng buồn, anh nhớ dáng xưa
Niềm đau thuở ấy…nói sao vừa !
Mộng ước nhạc nhòa theo mây gío…
Ôi dòng đời… trong cảnh gió mưa !

Hàng cây, tôi vẽ màu xanh…
Ôi Sài gòn , lá đã lìa cành !
Bao gia đình ly tan…đổ vỡ !
Đại dương gào thét…đến trời xanh !

Anh chết lặng…đứng nhìn em
Tóc rơi… còn đọng vai mềm !
Khóe mắt bơ phờ như xa lạ !
Gía buốt lòng ai…sầu nặng thêm !

Trang nhật ký bỏ dở… năm xưa…
Ba Miền rừng núi gío mưa !
Hàng triệu anh em mang thân tù tội !
Còn thua con vật…cảnh gío mùa !

Chia tay..kẻ ở người đi
Lá thu lả chả…nước mắt chia ly !
Chân bước ngập ngừng…vang xóm nhỏ
Nhạc buồn héo hắt… tiển người đi !

Tôi lại xử dụng computer…
Tưởng mình hoa mắt…lệ mờ !
Sài gòn !! toàn dân đang đứng dậy !
Làn sóng DÂN CHỦ… như nước vở bờ !

Mây trời vẽ cảnh nổi trôi,
Khoảng trống mênh mông…dạ bồi hồi !
Hơi thở thì thầm…bờ biển mặn
Tơ trời lạc lẽo…lạnh lùng trôi !

Chấp tay tôi nguyện cầu…
Con cháu Hồng Lạc thương nhau !
Xin Hồn Thiêng Sông Núi diều dắt…
Vượt qua khổ nạn thương đau !

Từ đó…ta mãi cách xa !
Trăng xưa… gởi quê nhà…
Gát trọ…ngậm ngùi xa xứ !
Hằng đêm giọt lệ châu sa!

Trong mơ, tôi lại về quê…
Bình minh nở rộ khắp sơn khê
Bà con ôm nhau ca hát…
Sông Hồng, sông Cữu…vẹn lời thề !

9. THÁNG TƯ ẤY

11. 30/4

Tình đời ích kỷ nhỏ nhen !
Thần Tự Do… che lấp bởi bọn hèn !
Mẹ Việt nam chìm trong đêm tối !
Tháng tư đổi trắng thành đen !

4/75 Miền Nam khóc
Miền Bắc lại vui cười …
Mẹ Việt nam bị mặc áo ĐỎ !
Não nùng ai oán…lá thu rơi !

Đại dương tức giận thét gầm !
Sự Sống rơi vào vực thẳm hư không !
Ôi thương xót…nhà tan nước mất !
Niềm đau nhân loại mãi thì thầm !

Thu rơi tím cả bầu trời !
37 năm bị tù hãm…tả tơi
Giờ đây…cả hai Miền cùng khóc !
Ôi…đau thương vật đổi sao dời !

Rừng sâu, nước độc…ly tan !
Tim em…ánh lửa dẫn đàng…
Gót chân nhỏ…phai mòn đồi dốc
Mong gặp anh…để suối lệ tràn !!

Xót thương cho kẻ lạc đường
Cả một đời phạm tội phản quê hương !
Nay lai bị tướt đoạt…hành hạ…
Bơ vơ…đói khát…đoạn trường !

Ra đi bỏ lại…đất Mẹ khổ đau !
Tình người vùi dập bùn sâu !
Nay“ trời cao luôn có mắt “
Bình minh ló dạng…đang đến mau !

Hàng triệu người chết…cũng chẳng yên !
Sinh Bắc, tữ Nam…ngục xích xiềng
Mồ mã người lành…nay bị đào phá
Tung bay cát bụi…chạnh hồn thiêng !

Em ơi, tình ta mãi mãi không xa !
Mây theo gío…mãi thuận hòa…
Biển cả ôm Trường sơn…âu yếm !
Tơ trời hòa nhịp…bản Tình Ca !

Cầu mong thế hệ tương lai
Phá tan lũ Qủy…cứu giống nòi
Cả Linh hồn người Chết và người Sống
Rạng rỡ Rồng Tiên…dưới ánh nắng Mai !

10. 30 THÁNG TƯ 1975

12. HỒI SINH

30/4 Thống nhất… để Ly tan !
Ai vui sướng… trước cảnh kinh hoàng !
Mắt vợ trẻ…hoa tàn, suối lệ !
Tiếng con thơ lạc lõng… giữa chiều hoang !!

Tháng 4 chết, tháng 4 vùng dậy
Cây lá xanh cành, búp nụ nở hoa…
Tơ trời hòa nhịp âm ba
Bình minh rạng rỡ…muôn nhà yên vui !
Núi rừng chim chóc reo cười
Biển sông cá lội…nô đùa với trăng
Lời thơ, nốt nhạc lâng lâng
Chuyện xưa tích cũ…theo dòng mây trôi
Hương hoa từ bốn phương trời
Đất lành chim đậu…ngọt bùi thân thương
Lòng Mẹ bao phủ Trùng dương
Vươn đôi cánh hạc, Trường Sơn vui mừng
Qua rồi thời đại tối tăm
Thua bè, kém bạn…lụy vòng trần ai
Giờ đây tranh sức, đua tài
Trứng Rồng sẽ nở con Rồng dòng Tiên
Ngọc Biển Đông soi sáng mọi miền
Đi sau về trước…trọn niềm ước mơ
Hồi sinh réo rắc cung tơ
Xuân tình ngây ngất, tình đời ngất ngây !

30/4 Biển Đông dậy sóng thương đời !
Kiếp người như bèo bọt… nổi trôi !
Bao xác lạnh…ướp mùi biển mặn
Đắng cay, tức tưởi… khắp phương trời !
Nhìn về đất Mẹ… thân yêu…
Ruột đau quằn quại chin chiều !
Tình nghĩa xóm thôn…giờ xa vắng !
Tháng ngày rơi rụng…chốn cô liêu !!
Chết rồi cũng chẳng được yên !
Nghĩa trang đào phá… tỵ hiềm !
Xác chết…mộ hoang nơi xứ lạ…
Hồn linh hốt hoảng…cảnh đảo điên !!
30/4 vui sướng trên khổ đau !
Miền Nam bị phản bội…đắm chìm tàu!
Tình người…như sương khói !
Nhân Quyền, Dân Chủ…đang đến mau!!

IOWA, tháng Tư 2012
BS Tô Đình Đài

