NHỚ GIÀN THIÊN LÝ

…Sẽ Có Một Ngày Hoa Tự Do Rực Nở…

Trời hôm nay rộn ràng đầy nắng hạ,
Chân bước về quê cũ, lắng hồn xưa
Nắm tay anh, tôi xuôi dòng đất mẹ
Xao xuyến lòng giữa giọt nắng thủy tinh…
Người lao xao, ồn ào mùa nắng nóng
Rã rời buồn, nhẹ lê chân từng bước
Tim thổn thức, lòng quặn thắt bên anh
Quê hương mình, giờ không còn như trước…
Còn đâu cảnh đồi thông xanh thăm thẳm
Còn đâu nữa mãnh tình si ngày trước
Của chúng mình, mất hết bởi đổi thay
Lòng chợt buồn, thương quá cảnh biển dâu…
Ngồi xuống đi anh! Nghỉ chân đôi chút
Ăn lót lòng cho dạ hết buồn đau

Anh đưa tôi về thăm quê hương cũ
Con đường mòn, đầy tình tự quê hương…
Tôi thấy gì! Anh ơi! Bất công quá
Mẹ Việt Nam, chan nắng vàng gay gắt
Da nhăn sạm, tóc bạc trắng, rối tung
Lo từng bữa, giúp con nuôi đàn cháu
Vì ai đây! Mẹ quá khổ cuộc đời
Lặn lội thân cò, mõi mòn lo qua bữa
Mắt đăm chiêu… nhìn vào cõi xa xăm
Mẹ mơ gì? Còn gì nữa mà mơ…
Con trai mẹ chết trong tù cải tạo
Lủi thủi quên mình, bà lo cho cháu
Trẻ thơ ngây, áo rách…chân không dép
Mặt luốc lem, giúp bà đào đống rác…
Cháu với bà… khoai, cháo tháng ngày qua
Việt Nam của tôi, nay lắm đổi thay
Biệt thự đầy đường, bà cháu đói ăn
Những kẻ cầm quyển, không óc, không tim…
Các cháu ơi, đất nước đau thương quá
Cháu lớn lên, đẹp sáng ngời dân Việt
Sẽ là những Phương Uyên đầy kiêu hãnh…
Là Nguyên Kha, lòng ái quốc dâng cao…
Tình yêu nước, sục sôi trong lòng cháu
Thế hệ trẻ ơi, hãy vùng đứng dậy
Đem tự do cho tổ quốc đau thương

Dẹp lũ ươn hèn, bán nước buôn dân…
Tương lai nước, nằm trong tay các cháu
Vùng lên đi, thoát khỏi cảnh ngu dân
Tự do bừng sáng, dẹp lũ cường quyền
Cắt xé đất bán dần cho Tàu phỉ…
Một lũ cùng nhau chúng ăn hối lộ
Mặc kệ dân lành, nghèo đói mặc bây
Phương Uyên, Nguyên Kha, gương sáng bất diệt
Không hổ danh, con yêu của tổ quốc…
Nước mắt rơi, lòng tôi buồn quặn thắt
Thương mẹ già dang nắng, dãi dầm mưa
Quên tuổi trẻ, thân mỏi mòn tàn tạ
Việt Nam ơi! Quê hương đau thương quá…
Thẩn thờ bước, bên anh tôi quá nhớ
Ánh mắt buồn của đàn trẻ thơ ngây
Nhớ mẹ già hiu quạnh giữa nắng hanh
Đất nước mình giờ khổ quá anh ơi…
Nắm tay anh, tôi mơ trời lại sáng
Hoa Cộng Hòa rực nở trên quê hương
Để mẹ già, cùng đàn cháu được no
Lòng uất nghẹn, thương quá mẹ Việt Nam…
Nước mắt rơi, tôi mơ có một ngày
Tự do bừng sáng trên mảnh đất quê hương…
Tôn-Nữ Mai-Tâm

