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1 MÙA THU CHẾT   
 
Nhìn những mùa Thu đi…   
Hoang đường, ảo tưởng…rầm rì! 
Ôi…những mùa Thu chết! 
Mẹ Việt nam…suối lệ tràn mi!! 
 
Hởi mùa Thu tháng Tám ơi! 
Gây chi oan trái tình đời… 
Nở “rước voi giày mã Tổ!” 
Lá Thu vàng tang tóc…tả tơi! 
 
54…đất nước phân chia… 
Trái tim tan vở…lệ đầm đìa… 
Hàng triệu con vào Nam lánh nạn… 
Tiếng Thu buồn…lay động trăng khuya! 
 
75…thống nhất…hận tràn 
Hòn Ngọc Biển Đông…chịu vở tan! 
Thái bình dương trắng xóa bao xương cốt! 
Bốn phương Thu lạnh võ vàng!! 
 
Gần 100 năm…đất Mẹ tan thương  
Búa Liềm, cờ Đỏ sao vàng! 
Nay qua rồi…mùa Thu chết… 
Đón Xuân về…đượm sắc hương … 
 
 
 
2 SÁNG MAI 
 
Sáng mai thức giấc… 
Lo lắng dưới ánh mặt trời! 
Mặt đất xanh…diều tôi ca hát… 
Hồn tôi cảm thấy chơi vơi! 
 
Rồi ngày ngày…trôi qua 
Bốn mùa luôn thay đổi! 
Đâu rồi…một thời trai trẻ! 
Giờ đây…mọi vật đổi dời! 
 
Da nhăn, tóc bạc hiện về! 
Nhìn mây trời…cánh nhạn lê thê!  
Bước chân đi…không còn vững! 
Lá vàng trước gío…ôi não nề!! 
 
Cỏi đời…đè nặng đôi vai! 
Ngẩn ngơ trong tiếng thở dài! 
Xin trả lại cho đời tất cả! 
Nỗi niềm…biết tỏ cùng ai!! 
 

 
3 THU TEXAS 
 
Hởi vùng trời Texas ơi! 
Mùa Thu…đã đến rồi! 
Hơi lạnh vẽ trên bờ môi tím! 
Sương mù…vuốt tóc lả lơi! 
 
Nhưng sao…cây vẫn còn xanh… 
Xuyến xao…cho khách lữ hành! 
Phải chăng đất mẹ…đầy sỏi đá! 
Kiếp người…thì qúa mong manh! 
 
Hỏi mây…mây chẳng trả lời! 
Hỏi gío…gío lại yêm hơi! 
Thôi đành cam phận nhé… 
Mặc cho hồn…ngớ ngẩn bồi hồi! 
 
Tháng ngày…rồi cũng trôi qua! 
Thu ơi…rồi Thu cũng gìa… 
Có ai thay đổi được! 
Mây gío ngậm ngùi…hát khúc Thu ca! 
 
Còn bao lâu nữa đây! 
Tấm thân cát bụi hao gầy! 
Thuyền ơi…thuyền sẽ rời bến… 
Nỗi niềm…ôm gío vuốt mây!! 
 
 
 
4  CON GIỐNG MẸ… 
 
Em ơi…nhìn ánh trăng Thu… 
Hồn anh ngập cả sương mù! 
Tiếng đàn xưa còn réo rắt! 
Đường làng trơn trợt…ánh đèn lu! 
 
Lu mờ…chẳng thấy được em 
Bờ dậu thưa…hoa lý chập chờn! 
Ngọn đèn dầu…gío lùa run rẩy… 
Anh quay về…khóc suốt cả đêm! 
 
Mẹ anh…lại dỗ giành… 
Cỏi đời qúa mong manh! 
Con ơi…đừng khóc nữa! 
Kìa hương Thu…đã lướt qua mành! 
 
Anh chòm ngồi dậy…hỏi Me 
Mẹ ơi…thôi đừng dấu che… 
Kể cho con…tình yêu thuở ấy! 
Mẹ Cha…hò hẹn thế nào? 
 
Mẹ cười như ánh trăng tròn! 
Qua rồi…thuở tuổi còn non! 
Ý…phải chăng con giống Mẹ… 
Ôm con hôn hít…lệ tuôn dòng!! 



 
5 THU NHỚ MẸ 
 
Mỗi độ Thu sang… 
Lá vàng xào xạc bên đàng! 
Hồn con vươn theo mây gío… 
Mơ về xóm cũ…chuyến đò ngang. 
 
Lời Mẹ ru…còn văng vẳng đâu đây… 
Kẻo kẹt chiếc nôi…dưới mái hiên gầy 
Cho con bình an…yên giấc… 
Ân tình xao xuyến cả trời mây!  
 
Ôi…tình mẹ bao la! 
Trái tim rung cảm…giao hòa! 
Khắc vào tim con từ độ ấy! 
Giờ đây biềng biệc… cách xa! 
 
Dù không thấy…Mẹ ở trong tim con 
Chiếc neo bám chặc nẽo hồn… 
Hơi thở Mẹ…thì thầm trong gío! 
Diều con…vượt suối trèo non… 
 
Diễn tả làm sao nỗi… Mẹ ơi! 
Xác thân…giờ đã xa vời! 
Con là niềm mơ ước của Mẹ 
Suối tình Mẫu Tữ…mãi đầy vơi! 
 
 
6  GIỌT LỆ… 
 
Thu nầy…có khác Thu xưa? 
Em ơi…trăng gío đã đổi mùa! 
Và lòng anh cũng đã chín… 
Cây cành, hoa lá lưa thưa! 
 
Lưa thưa…nhưng vẫn rộn trong lòng! 
Thời gian…én nhạn chờ mong! 
Nỗi niềm riêng…luôn dấu kín … 
Quăn thắc lòng đau…lệ tuôn dòng! 
 
Tuôn dòng…mờ phủ trời xa!  
Đó Đây…giờ tím ngắc chiều tà! 
Nhưng tơ tình…khó gở rối! 
Nỗi lòng Lữ khách xót xa! 
 
Xót xa…nhìn về bên ấy mù khơi! 
Lời thơ thương nhớ…gởi lại đời! 
Hởi ai…còn nhớ thuyền cũ! 
Lái đò…vẫn góp nhặc sao rơi! 
 
Sao rơi…sưởi ấm tim mình! 
Sương mai lấp lánh ánh Bình minh! 
Tình đầu…nhưng đây là Lời cuối… 
Dâng tặng Em…giọt lệ chung tình!! 
 

 
7 MƠ BỐN MÙA 
 
Tôi mơ có một mùa XUÂN 
Mai, Đào…khoe sắc vui mừng! 
Pháo NHÂN QUYỀN, DÂN CHỦ rộn rã 
Tình Người…phơi phới trổ bông!! 
 
Tôi mơ Điệp khúc mùa HÈ 
Phượng Vỉ lưng trời…rộn tiếng ve… 
Tuổi thơ làng thôn ca hát… 
Khăn quàn màu đỏ…vất vỉa hè 
 
THU về…đẹp qúa Thu ơi! 
Trăng thanh, gío mát …tuyệt vời! 
Mây gío…đưa ta vào bến mộng… 
Tình thương đất Mẹ…chẳng hề vơi! 
 
Ta vẫn mơ ước…một mùa ĐÔNG 
Mẹ cười bên bếp lửa hồng… 
Con ơi…ngày mai trời lại sáng… 
Rạng danh…con cháu Lạc Long! 
 
Bốn mùa…là bốn giấc mơ… 
Bờ tre buội chuối…ruộng lúa sương mờ! 
Con nhớ mãi nụ cười thuở ấy! 
U hoài ngày tháng… những vần Thơ!! 
 
 
8 MÙA THU ẤY! 
 
THU ơi…Thu đến rồi đi 
Nhớ chăng…Thu để lại những gì! 
Và cứ thế…dòng đời tan nát! 
Lá vàng rơi…ngấn lệ tràn mi! 
 
Thu ơi…sao qúa phũ phàng! 
Đò vừa cập bến sang ngang… 
Mặc.cho khách Lữ hành ngơ ngác! 
Vung tay xóa ánh trăng vàng! 
 
Thế rồi thu lại ngân nga! 
Bình minh…gieo rắc ánh chiều tà 
Hối tiếc…vì tin mùa Thu ấy! 
Bông hoa cửa miệng…ôi xót xa! 
 
Ôi…thời gian trôi qúa nhanh! 
Cỏi đời gian ác lộng hành… 
Thay da đổi thịt mà không biết… 
Hư ảo tình đời qúa mong manh! 
 
Thôi đừng nuối tiếc ngâm ngùi 
Bao Thế hệ…chìm đắm nổi trôi…. 
Nay… thời cơ đã đến… 
Vùng lên giành lại kiếp làm người 
 



9 HẢY TRẢ LẠI MÙA THU 
 
Hảy trả lại…mùa THU 
Ngàn năm…đất Mẹ hiền từ! 
Nay đâu còn… trăng thanh, gío mát… 
Chôn dòng đời…trong cỏi thực hư!  
 
Yêu qúa…mùa Thu quê ta! 
Vì ai “cỏng rắn cắn gà nhà” 
“Lưởi không xương, nhiều đường lất léo” 
Tiếng Thu buồn…một thế kỷ qua! 
 
Giờ đây…quê Mẹ tan hoang! 
Mãi mê ảo tưởng hoang đàn… 
Để Thiền đàn mù…dẫn dắt… 
Cỏi đời tím ngắc chiều hoang! 
 
Mau trả lại mùa Thu đất trời! 
Tình người, tình đất chẳng hề vơi! 
Vun đắp cho mầm non thế hệ… 
Hòn Ngọc Biển Đông…mãi rạng ngời! 
 
Tạ ơn Tạo Hóa vần xoay… 
Hết đêm…lại đến ngày… 
Mùa Thu Dân Chủ…đang hé dạng 
Con cháu Rồng Tiên…cất cánh bay… 

 
 
10 TỪ LÒNG ĐẤT MẸ 
 
Hoang tưởng…mờ ánh trăng Thu 
Nước non chìm đắm sương mù! 
HỒ LY…soi đường dẫn lối… 
Mẹ Việt nam…tang tóc cảnh âm u!! 
 
Việt nam…dân tộc hiền lành 
Làng thôn ríu rít…ngắm mây xanh… 
Ôi máu xương…mùa thu “Cải cách” 
Đau thương nức nở…cả cây cành! 
 
Hận thù…gốc rể xới đào!  
Oán than…chạm đến trăng sao! 
Chôn” Trí, Phú, Địa…” vào đất lạnh! 
Trái tim Hồng lạc kêu gào!! 
 
Sông Hương, núi Ngự…tội tình gì! 
Lòng lan, dạ thú…dẫn đường đi… 
Mô Hoang Tập Thể…ôi chua xót 
Cầu Trường Tiền gảy nhịp…loạn Kinh Kỳ 
 
Mùa Thu oan nghiệt Bảy Lăm!  
Ba Miền đổ nát…rối tơ tằm! 
Rồi 38 mùa thu chết! 
Đất Mẹ u buồn…cỏi xa xăm! 
 
Đây rồi…mùa thu của đất trời 
Nhớ thương ngập cả hồn tôi! 
Tiếng Thu… vang từ lòng đất mẹ… 
HOA TỰ DO nở rộ…cám ơn đời . 

11 THU 
 
Thu đến rồi… đó hay sao! 
Ôi hồn ta…cảm thấy xuyến xao! 
Lạc lõng giữa dòng đời sỏi đá! 
Nhìn mây trôi, gío thoảng nghẹn ngào! 
 
Nỗi niềm…biết tỏ cùng ai! 
Ngày trôi qua…như tiếng thở dài! 
Cố lảng quên…nhưng lại càng nhớ… 
Nắng chiều run rẩy…lạnh bờ vai! 
 
Vẫn còn khó lắm…người ơi! 
Thôi rồi…thân xác đã rã rời! 
Lá Thu Vàng ơi…rơi nhè nhẹ ! 
Chim lạc đàn…hiêu quạnh chơi vơi! 
 
Lặng yên…lòng mãi nguyện cầu! 
Nỗi niềm…dấu kín cỏi thâm sâu! 
Nước mắt trào tuôn…trong luyến tiếc… 
Ngớ ngẩn hồn thơ…giọt lệ sầu! 
 
Đời là thế đó phải không! 
Nhìn lá rơi…chết điếng cả lòng! 
Thân cát bụi…trở về cát bụi! 
Thôi…còn chi đâu nữa mà mong!! 

 
12  MIỀN TRUNG 
 
Lướt nhìn Computer… 
Mắt tôi đang sáng…lệ xóa mờ! 
Hồn như đang run rẩy! 
Ôi Quê nhà… tan nát xác xơ!! 
 
Nước ào về cuốn xoáy xóm làng 
Nhà tranh, nhà ngói sụp đổ ngổn ngang! 
Kìa…mẹ bồng con trên nóc nhà kêu cầu cứu! 
Ôi tang thương, chết chóc kinh hoàng!! 
 
Phố xá…chẳng thấy bóng người! 
“Dòng sông đường phố” ào ạc trôi 
Cây trốc gốc…tường xiêu vách đổ! 
Tiếng khóc la…vang động góc trời! 
 
Kêu trời…nhưng trời vẫn lặng thinh! 
Trời hại ít…mình hại chính mình! 
Ôi miền Trung…bà con đã nghèo đói! 
Thêm Vô Thần…gieo thống khổ điêu linh! 
 
Hởi bọn…trí tuệ cao! 
Ngu dốt…mà lại tự hào! 
Phá rừng, đắp đập…không đúng… 
“Cầm đao sẽ chết vì đao “ 
 
Xin trời vạch mặt bọn dã nhân! 
Độc tài, tham nhũng, ngu đần… 
Luật trời…có vay phải trả! 
Trao quyền trị nước lại cho toàn dân. 


