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Kính gửi đến quý anh chị con c c cu i tu n. 

 

Dạo: 

        Xưng danh tỵ nạn với đời, 

Mà ngày Quốc Hận sao người muốn quên? 

  

Cóc cuối tuần: 

  

   Đừng Hỏi Tao Muốn Gì 
                 

    (Thay lời một người công dân VNCH 

     còn bị kẹt lại trong địa ngục trần gian) 

  

Hỡi thằng bạn xưa cùng tao chung l i, 

Sớm vượt biên, giờ trôi nổi phương nao, 

Cám ơn mày vẫn còn nhớ đến tao, 

Và gửi tới cho nhau lời thăm hỏi. 

  

Trong thư mày c  n i, 

Mày biết tao nghèo đ i bấy lâu nay, 

Nên mu n gì thì cứ bảo mày hay, 

Chuyến về tới, mày "ra tay tế độ". 

  

Nhưng tao đã quen s ng đời gian khổ, 

Như những người cùng cảnh ngộ quanh tao. 

Đừng hỏi tao chuyện mong mu n ước ao, 

Tao lết được bữa nào hay bữa nấy. 

  

Tuy nhiên nếu mày chí tình mu n vậy, 

Tao đành xin tạm quấy quá đôi lời, 

Dẫu biết rằng chỉ n i để mà chơi, 

Còn triển vọng, c  chăng Trời mới biết. 

  

Điều tao mu n cũng là điều dân Việt 

Bấy lâu nay vẫn tha thiết mong c u, 

Kể từ khi tai ách giáng lên đ u, 

Cả đất nước chìm sâu trong khổ hạn. 

                         x 

                     x      x 

Tao mu n thấy lũ c m quyền kh n nạn 

Cùng tập đoàn Cộng sản ch ng tiêu tan. 

Chỉ thế này thì dân tộc Việt Nam 

Mới cứu được giang san từ tay Chệt. 

  

Tao không mu n người mang dòng máu Việt, 

Khi đi xa bị khinh miệt coi thường, 

Cũng chỉ vì th i trộm cắp bất lương, 

Sau mấy chục năm trường quen gian d i. 

  

Tao không mu n phải đau lòng mà n i, 

Dân mình không còn biết tới lương tri, 

S ng tham lam, xảo trá với bất nghì, 

Nhác thấy lợi, hè thi nhau giành giật. 

  

Tao không mu n thấy người dân chân chất, 

Bị bạo quyền cướp mất chỗ dung thân, 

Từ quê xa lê lết đến mòn chân, 

L m hy vọng nhờ ác nhân phân xử. 

  

Tao không mu n thấy hàng ngàn thiếu nữ, 

Tuổi thanh xuân vừa nở nụ đơm hoa, 

Phải bán thân làm nô lệ phương xa, 

Để cứu vớt cả nhà đang đ i rách. 

  

Tao không mu n trẻ thơ còn cắp sách, 

Phải ranh ma luồn lách tựa yêu tinh, 

Xoay từng trăm từng chục giúp gia đình, 

Mũi chưa sạch đà linh đinh kh  nhọc. 

  

Tao không mu n nơi Trung và Đại học, 

Chỉ thấy toàn lừa lọc với hư danh, 

Bằng cấp ma, chẳng mấy kẻ học hành, 

Th y bà cũng gian manh đồng một hạng. 
 



 

Tao không mu n nhìn thanh niên trai tráng, 

Ch n trà đình tửu quán rúc triền miên, 

Chẳng biết gì đến công sức tổ tiên, 

Hoặc lo lắng cho tiền đồ đất mẹ. 

  

Tao không mu n thấy người già rơi lệ, 

Trên vỉa hè ngồi kể lể kiếm ăn. 

Xiết bao nỗi nhọc nhằn 

Đang chồng chất lên tấm thân hành khất. 

  

Tao không mu n dân mình mang ác tật, 

Vì quanh năm nhiễm độc chất của Tàu, 

Để rồi chẳng trước thì sau, 

Đường thiên cổ dìu nhau đi lũ lượt. 

  

Tao không mu n nhìn những người yêu nước, 

Bị bắt giam, bị tước đoạt nhân quyền, 

Bị đồng bào cùng thế giới bỏ quên, 

Trong ngục t i ngày đêm ôm uất hận. 

  

Tao mong ước thấy toàn dân nổi giận, 

Trẻ dẫn đ u, già ch m chậm theo chân, 

Cờ Vàng bay khắp các nẻo xa g n, 

Quét sạch hết b y sát nhân vô loại. 

                         x 

                     x      x 

Mày chắc nghĩ ước mơ tao rồ dại, 

E rằng Trời nghe cũng phải b  tay, 

Nên tao xin mày chỉ một điều này, 

Dù biết n  sẽ làm mày kh c dở. 

  

Ngày Qu c Hận, tao mu n mày phải nhớ, 

Đừng bày trò, viện cớ để ăn chơi, 

Ngày đau buồn của dân Việt nơi nơi, 

Không phải dịp để vui cười, buôn bán. 

  

Mày vượt biển, tr n bạo quyền Cộng sản, 

Thì đừng quên g c tỵ nạn của mày, 

Đừng quay về hưởng thụ với múa may, 

Khi đất nước còn trong tay giặc Đỏ. 

  

Qu c Hận luôn còn đ , 

Dù lòng người theo gi  đổi thay. 

              Trần Văn Lương 

       Cali, mùa Quốc Hận 2017 

 

 


