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          Hàn Sĩ Phan 

 

Tháng Tư đen, lại nhớ ngày Quốc Hận, 

Miền Nam tan tác một trận phong ba. 

Giặc miền Bắc tay sai của Tàu, Nga 

Gieo thảm họa, giết chết Nền Cộng Hòa non trẻ. 

Quân miền Nam bị bức tử trong ván bài lặng lẻ, 

Bởi đồng minh vì lợi quyền đã bán rẻ lương tâm. 

Triệt đường viện trợ để ép buộc phải đầu hàng, 

Trong tủi nhục đã khắc sâu “vết hằn” thế kỷ ! 

Để đến nay : 

Con dân Việt hơn bốn mươi năm lẻ : đọa đày buồn tủi. 

Đất nước Nam gần nửa thế kỳ : phủ chụp đêm đen. 

Độc tài toàn trị là bản chất của bạo quyền, 

Thiên đàng cộng sản là gông, xiềng, tù ngục ! 

Triệu triệu người không cam lòng khuất phục, 

Phải âm thầm bỏ Nước ra đi ! 

Một bước viễn trình, ngàn dặm biệt ly ! 

Hai chữ Tự Do, muôn vàn  sinh mạng ! 

Vùi xác biển Đông, tử vô địa táng, 

Bỏ thây núi rừng,hồn oan vất vưỡng. 

Đốt nén nhang, quyện khói hương trong niềm đau hồi tưởng : 

Than ôi! Hàng chục vạn đồng bào, chỉ còn một hướng, liều mình 

                Thà chết ra đi. 

Thảm thay! Biết bao nhiêu nạn nhân, không có lựa chọn, khi gặp  

        cướp bức tử. 

Xót xa ! Cha thất lạc chốn rừng xanh, 

chị bỏ mình bởi bàn tay hải tặc bạo tàn. 

Bi thảm ! Mẹ chìm thây trên biển đen,em tan thân trong sóng dữ: 

Ôi giọt lệ cho niềm tang tóc. 

Oán thán ngất trời! Đại dương nghìn cơn giông bão: 

Thương ai ngọc nát, châu chìm ! 

Khổ đau ngạp đất! Quê hương bao ngày đày đọa: 

Xót người cữa tan, nhà mất. 

   *** 

Còn vài chục vạn,đày đọa lao tù. 

Thân xác gầy khô, nhiều người gục ngã! 

Một trời thảm họa,đổ xuống dân lành, 

Áp bức triền miên, muôn vàn cơ cực. 

Đảng nắm quyền lực, vét đầy túi tham, 

Của cải,bạc vàng, chia nhau hưởng thụ! 



Việt Nam sử hận sẽ ghi tên những tội đồ thiên cổ : 

Trung ương Đảng _ Chính trị bộ là đầu xỏ bạo quyền. 

_ Về đối nội : lương tâm rỗng, bất cần liêm sỉ,bức Dân, hại Đạo, 

    trả thù hèn hạ . 

_ Còn đối ngoại:da mặt dày,chẳng biết nhục nhã,cúi đầu khuất phục, 

    mãi Quốc cầu vinh. 

 Dâng đất liền- Tặng biển Đông ! 

Làm quà cầu lụy giặc Bắc Kinh_Ra tay che đỡ để Đảng yên_ Sẻ xin  

cam tâm làm tôi tớ. 

 Ôi Quốc nhục ! Ôi tủi hổ ! 

Lủ bạo quyền làm đau lòng Quốc Tổ , Quốc Tông ! 

Hạ uy danh con cháu Lạc Long, mà chí bất khuất đã nhiều nghìn năm 

tỏa sáng. 

 Nào Ngô Quyền đuổi quân Nam Hán. 

 Nào Lý Thường Kiệt phá Tống, bình Chiêm. 

     Nào Hưng Đạo Vương làm vỡ mật quân Nguyên 

     Và Nguyễn Huệ khiến Mãn Thanh khiếp vía. 

 Còn rất nhiều và nhiều vô kể , 

 Gương Anh Hùng, Liệt Nữ vẻ vang : 

“Ta thà làm quỷ nước Nam,chớ không thèm làm vương đất Bắc” 

 Trần bình Trọng chí hùng bất khuất, 

 đã lưu truyền hậu thế di ngôn bất hủ. 

Vì biết rằng : “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, 

     Lưu thủ đan tâm chiếu hản thanh” 

Thà chết vinh hờn sống nhục đớn hèn . 

Có nghe chăng hỡi bè lũ bạo quyền : 

Đắm  mê danh lợi _ Điếm nhục Tổ Tiên 

Củng cố cường quyền_ Hại dân phản Quốc . 

Hơn bốn mươi năm : Đêm dài u uất ! 

Hơn bốn mươi năm : Nước mất nhà tan ! 

       ***** 

   Hỡi con dân mang dòng máu Việt Nam. 

   Hỡi lớp trẻ hãy nối chí Tiền Nhân. 

   Cùng một lòng kết chung lời huyết thệ. 

   Năm châu, bốn bể, tiếp sức quê hương. 

   Khơi dậy ngọn lủa thiêng, đun sôi bầu nhiệt huyết . 

Đồng tâm thề quyết, thực hiện lời nguyền, 

Tiếp tay lật đổ bạo quền,cùng nhau quang phục Quê Hương an bình. 

   Làm món quà linh thiêng cúng hương linh người đã khuất :                         

là những Anh Hồn VỊ QUỐC VONG THÂN !  

 KHÓI HƯƠNG HÒA QUYỆN TÌNH THÂM 

        DÂNG LÊN BÁI KÍNH CHÂN TÂM TỎ BÀY ! 

     Tháng tư  FLORIDA 

         HÀN SĨ  PHAN 


