
XUÂN  MỚI TIN VÀ HY VỌNG  
 
1   XUÂN HỌP ĐOÀN 
 
Động rừng tung cánh chim bay, 
Tinh hoa LẠC VIỆT bao ngày ! 
Tìm nơi đất lành chim đâu… 
Xây đời xuân mộng hăng say ! 
 
Vận nước nay đã sang trang… 
Trôi đi giấc mộng kinh hoàng ! 
Tình Mẹ…biển lòng réo gọi… 
Ngày XUÂN chim én họp đoàn ! 
 
Ngày xưa giọt lệ ra đi ! 
Nay về ngọc sáng lưu ly ! 
Hoa nở tình yêu nhân loại… 
Xây lại quê xưa…nét diêu kỳ ! 
 
Mẹ ơi, hát khúc khải hoàng ! 
Đi sau…về trước vẻ vang ! 
Con cháu Rồng Tiên rạng rỡ ! 
Trời Nam…hòn ngọc sáng choang !! 
 
 
2   TỐNG BIỆT CHUYẾN THUYỀN CUỐI 
 
Chuyện cũ qua rồi… chủ thuyền ơi 
Trải bao Thế kỹ gian dối, ngược xuôi ! 
Lắm cảnh nhồi da, xáo thịt… 
Mỗi mùa xuân…máu lệ ngập trời ! 
 
Tưởng khôn, lại rước tinh yêu ! 
Chủ nghĩa Ngoại lai được bọc điều ! 
Tiếng khóc than… từ bao thế hệ ! 
Kho tàn Nhân Nghĩa điều hiu ! 
 
Một thời… bán núi bán sông ? 
Máu xương con cháu Lạc Hồng ! 
Biển cả, Trường sơn rơi lệ ! 
Rước voi về giày xéo mộ Cha Ông ! 
 
Việt nam Sử sách muôn đời ! 
Không phân biệt Thù, Bạn hởi ôi ! 
Sao lại cuối đầu làm nô lệ… 
Văn hóa ngàn năm bị xóa bôi ! 
 
Còn bán luôn cả Thánh Thần 
Hồn Thiêng Sông Núi Lạc Long ! 
Cột hồn linh vào vật chất… 
Triều dâng, bảo lụt ầm ầm ! 
 
Tống biệt chuyến cuối cùng.. 
Chiếc thuyền bất nghĩa, bất trung ! 
Đã biết ăn năn…nhìn ra sự thật… 
Cùng nhau xây dựng lại núi sông ! 

 
 
 
3   CHÚC MỪNG  XUÂN MỚI 
 
Mừng Xuân…hòa nhịp lộc trời… 
Muôn lòng an lạc thảnh thơi ! 
Tắm mình trong dòng suối ngọt ! 
Áo mới lung linh dáng tuyệt vời ! 
 
Gia đình chấm nét vàng son 
Thiện tâm giữ Đạo Vuôn Tròn ! 
Hiếu kính Ông Bà, Cha Mẹ ! 
Vợ chồng thuận thảo…rạng cháu con ! 
 
Bè Bạn thương mến gần xa, 
Tương thân, tương ái, hiệp hòa 
Cố giữ trọn tình Huynh Đệ 
Dòng đời thơm ngát…ngân nga ! 
 
Cầu chúc Xã Hội an bình ! 
Tình người…điệp khúc bình minh! 
Xây dựng Tự do và Dân chủ ! 
Chân thật hóa giải mọi sự tình ! 
 
Cầu chúc bốn Bể, năm Châu ! 
Tâm linh hơn cả sang giàu ! 
Không còn cá lớn hiếp cá bé ! 
HÒA BÌNH NHÂN LOẠI sẽ đến mau ! 
 
 
4   EM ƠI  
 
Qua rồi, thuở gió lốc nóc nhà… 
Bàn thờ Tiên tổ xót xa ! 
Gío mưa, gia đình tan nát… 
Trên đống tro tàn…trổ ngàn hoa ! 
 
Rào, dậu…bao lần họ  lấn xâm… 
Bờ tre xanh nức nở khóc thầm ! 
Nay vong hồn Cô Bác phù hộ ! 
Làng thôn sao sáng long lanh ! 
 
Đường đi, sông rạch chắn ngăn… 
Biển Đông thân mẹ nhọc nhằn ! 
Rừng vàng, biển bạc họ tướt đoạt ! 
Mất MỘT được MƯỜI…chớ băng khoăng ! 
 
Đa tạ Sông Núi Hồn Thiêng 
Bẻ tay lũ tặc…lái chiếc thuyền 
Đưa cháu con về bến Mộng, 
Trống Đồng vang dội… giống RỒNG TIÊN ! 
 
 
 
 



5    MỪNG  XUÂN MỚI !  
 
Mừng Xuân Mới… cảnh vật đầy hoa 
Hương thơm, sắc thắm mặn mà ! 
Bướm ong tự do tình tự ! 
Tơ trời là bản tình ca ! 
 
Chim trời còn đua hát véo von… 
Nhạc lòng  réo rắc cung đàn ! 
Én Xuân tung tăng bay lượn ! 
Nghê thường vũ khúc… hò vang ! 
 
Con người nay được Tự Do ! 
Không ngăn sông, soát biển, cấm đò… 
 Có quyền nói lên điều suy nghĩ… 
Dòng đời ca hát liếu lo !! 
 
Sự Thật…đã bày tỏ rõ ràng ! 
Nước Đục sẽ lắng thành Trong ! 
Dẹp hết ao tù… lâu ngày ứ đọng… 
Khơi cho nước xuôi dòng ! 
 
Làm người đạp đất, đội trời 
Bông hoa hương sắc xinh tươi! 
Ơn mưa móc…có quyền được hưởng… 
Xóm làng rực rỡ…cám ơn đời !! 
 
 
6   XUÂN  MỚI ĐÃ VỀ RỒI 
 
Em ơi, Xuân Mới đã về rồi 
Không còn đau khổ sầu vơi ! 
Vạn vật đang thay áo mới… 
Ngàn hoa đua nở…cám ơn trời ! 
 
Xa rồi, thuở ấy dáng hình em ! 
Nắng Xuân…liểu rủ bên thềm ! 
Gío tình đưa ta vào cỏi mộng ! 
Thuyền mơ lạc bến…cảnh buồn tênh ! 
 
Một thời, lữ khách xa nhà ! 
Nay Xuân về…bến mộng, thuyền hoa 
Sức sống, nhịp cầu  xây nối lại… 
Dòng sông phước hạnh, cảnh thái hòa ! 
 
Em ơi, giờ em ở phương nao ! 
Hồn anh sao qúa xuyến xao ! 
Đông úa tàn… mùa Xuân đến… 
Thuyền mơ nhân loại, vẩy tay chào ! 
 
Cám ơn đời, nguồn sống nghĩa ơn ! 
Tha thứ cho nhau…chớ oán hờn ! 
Chung xây nhịp cầu đổ vở… 
Tương lai, hạnh phúc cháu con ! ! 
 
 

7   TẾT NĂM NAY 
 
Chiều 30 Tết sẵn sàng… 
Cửa nhà chưng, dọn khang trang ! 
Bên bếp lửa hồng…tình ấm áp ! 
Gia đình hạnh phúc…cười vang ! 
 
Nửa đêm chờ đón Giao thừa… 
Sóng lòng gội sạch cảnh gió mưa ! 
Đổi mới tâm linh, đón chờ ân phước 
Niềm vui xao xuyến…kể sao vừa ! 
 
Mồng Một, hương khói đầu năm 
Bánh Chưng, bánh Tét, Mai vàng … 
Chúc mừng đời được thêm môt tuổi 
Bàn thờ Thiên, xác pháo rền vang ! 
 
Ba ngày…tình nghĩa viếng thăm 
Tân niên phấn khởi rộn tơ lòng ! 
Tình người, nợ Nước… hoa mới nở 
Xin Ông Bà phù hộ cả năm  !  
 
Tình người biển rộng, sông dài 
Xây dựng dòng đời theo ánh Sao Mai… 
Xuân đến, Xuân đi…Xuân bất tận ! 
Con cháu Lạc Long  rạng anh tài ! 
 
 
8    XUÂN TƯƠNG LAI 
 
Hà nội ơi, Xuân đã về rồi 
Qua rồi vận nước nổi trôi ! 
Hương sắc ngàn năm, còn đẹp mãi  ! 
Nở hoa kết nụ cho đời ! 
 
Sài gòn sung sức rộn ràng ! 
Em ơi, dòng đời nay đã sang trang ! 
Sông nước Cữu Long vang lừng ca hát 
Sóng lúa lung linh…giấc mộng vàng ! 
 
Khen thay khúc ruột miền Trung, 
Khổ đau đến tận đường cùng ! 
Xuân đến…vương mình đứng dậy… 
Trường sơn, biển cả ngập pháo bông ! 
 
Ngàn chim về tổ… đón chào Xuân ! 
Những tia nắng ấm Mới reo mừng ! 
Ác mộng qua rồi, mùa hoa đến ! 
Rạng ngời con cháu Lạc Long ! 
 
 
 
 
 
 
 



 
9   QUÊ MÌNH 
 
Quê mình đổi Mới phải không em ! 
Trường sơn đau nhói, biển me buồn phiền ! 
Đã một thời phong ba bảo táp ! 
Giờ đây noa nở…chiếc thuyền êm ! 
 
Anh vẫn tin ở lòng người… 
Hoa trời nào cũng xinh tươi ! 
Miễn được lương tâm soi sáng ! 
Ngẩn mặt lên…Xuân nở nụ cười ! 
 
Một lòng hy vọng ở tương lai… 
Dòng đời cát bụi tàn phai ! 
Nay đã tìm ra được chân lý ! 
Tình người bể rộng, sông dài ! 
 
Con Rồng sẽ cất cánh bay cao… 
Thênh thang mây gió vẫy tay chào ! 
Tơ trời rộn ràng… reo muôn điệu ! 
Gải đất trời Nam…đẹp ngàn sao !! 
 
 
10    XUÂN THUỞ ẤY 
 
Xa quê…con nhớ lắm mẹ ơi ! 
Trời Nam hương sắc một thời ! 
Làng trên, xóm dưới đều rộn rã ! 
Lộc trời hoa gấm trải phơi ! 
 
Mồng Một rộn rã tiếng cười ! 
Mái tranh sáng chói Mai tươi ! 
Bàn thờ khói hương nghi ngút… 
Bánh chưng, bánh tét…đẹp Đạo trời. 
 
Mồng Hai bên ngoại viếng thăm… 
Chúc Ông Bà,Dì Cậu đầu năm ! 
Áo mới, nụ cười như hoa nở ! 
Lì xì…ngọt liệm ánh trăng rằm ! 
 
Mồng Ba đến viếng nhà Thầy… 
Tình Sư Phụ như lá liền cây ! 
Chúm chím chờ ngày Rồng Phượng nở ! 
Đền ơn nợ nước cao dày ! 
 
Lễ Hội, Chùa Đình qúa mừng vui ! 
Cầu trời mưa thuận, gío xuôi ! 
Hồn thiêng sông núi luôn phù hộ ! 
Việt nam…sao sáng rạng ngời !! 
 
 
 
 
 
 

 
11   TÌM EM 
 
Anh về đây, em hởi ở đâu ! 
Chim kêu, vượn hú…áng mây sầu ! 
Dông tố, tình đời tan nát ! 
Gừng cay muối mặn,xin đừng xa nhau ! 
 
Anh vẫn mãi đi tìm em… 
Nắng xuân đang sưởi ấm bên thềm ! 
Cây cối đâm chồi nở lộc… 
Dòng đời thuận mái…thuyền êm ! 
 
Sự đời là vậy em ơi ! 
Dòng sông bên lở…bên bồi… 
Miễn tình ta luôn gắn bó… 
Trăng chìm đáy nước vuốt bườm xuôi ! 
 
Kẻ đi trước, rước người sau 
Hương yêu muôn sắc, muôn màu… 
Đông tàn… hoa xuân nở rộ  
Ngọt bùi duyên thắm trầu cau ! 
 
Tạ ơn Tạo hóa cao sang ! 
Nguồn sống bất tử ngọc vàng ! 
Phước Lộc trời luôn vô gía… 
Công Lý, Hòa Bình…mãi vinh quang ! 
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