ĐƯỜNG CHÍNH NGHĨA
(gởi người bên kia chiến tuyến)

*Ta không thể ngưng làm thơ tranh đấu
Để an vui say đắm sắc xuân hồng
Ca ngợi vườn tình hoa đẹp trăng trong
Và vị kỷ hưởng cảnh đời thơ mộng
*
Vì ta có một quê hương lửa bỏng
Một quê hương mắt mẹ đỏ mong chờ
Có bé Việt Nam năm, sáu tuổi thơ
Bị bán đứng cho người làm gái điếm
*
Vì ta có vạn linh hồn đáy biển
Chưa được đời minh bạch giải hờn oan
Có những lóng xương từ Bắc chí Nam
Còn khóc hận trong mộ sầu vô chủ
*
Có nỗi nhục quốc vong cần phải rửa
Nhục còn kia thì hận ấy chưa nguôi
Xót qúa Rồng Tiên tám chục triệu người
Dưới tay đảng, đảng biến thành thú vật!
*
Có đất nước hôm nay đầy hành khất
Trộm cướp, giết người, đĩ điếm, du côn
Trường sở, giáo khoa, đảng dạy căm hờn
Nhưng lừa mị, đảng ngọt ngào: Hoà Hợp!!!
*
Sau tà áo nữ sinh bên cửa lớp
Chẳng sách bài, không ước mộng thơ ngây
Mà có cuồng điên, buông thả, dạn dầy
Để trao đổi giữa bạc tiền, hoan lạc
*
Có cô gái quê đơn sơ, chất phác
Bỗng một chiều lìa đất mẹ, sang sông
Thăm thẳm trời xa hớn hở theo chồng
Rồi trơ trọi khóc thương đời oan nghiệt!
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Có triệu dân lành tiêu tan sản nghiệp
Đảng cướp đi từng mỗi giọt mồ hôi
Đảng săn dân như cọp đói săn mồi
Không ai thoát dưới nanh dài vuốt nhọn!
*
Có nóc thánh đường, sân chùa, chim hót
Đảng phủ tang thương bằng máu tín đồ!
Phật gãy tay và Chúa đứng chơ vơ
Những tiếng mõ hồi kinh thành tiếng khóc!
*
Có những người dân thương nòi, xót giống
Yêu quê hương mong góp dựng công bình
Nhưng đảng độc tài, tàn ác, bất minh
Kết tội họ bằng án tù: Gián Điệp!
*
Họ, đang bị đảng trả thù ác nghiệt
(Vì ở đây dân không có nhân quyền!)
Ta có thể nào quay mặt, thản nhiên
Khi tổ quốc non sông còn khốn khó???
*
Nên ta phải góp công, dù rất nhỏ
(Cũng như người xây đảng của người thôi!)
Tỉnh dậy, đừng mơ, trời sắp sáng rồi!
Ý dân muốn, đó là đường chính nghĩa !
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Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
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