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Biết Xuân từ thuở mới lên năm, 
Theo Me đi chợ Tết trong làng, 
Gia-Lạc ba ngày đông vui quá! 
Thức ăn, kẹo ngọt với hoa đăng. 

 
Thích nhất tôi mua cái lùng tung 
Và con vượn nhảy sợi dây cung. 
Hàng năm mong ngóng Xuân từ đó, 
Chờ trông Tết đến để vui Xuân. 

 
Đến tuổi mười ba tôi hiểu nhiều, 
Biết tình Đất Nước, biết thương yêu. 
Mùa Xuân, nạn đói bao người chết, 
Thây nằm dọc lộ, cảnh tiêu điều! 

 
Theo đoàn tình nguyện giúp trẻ thơ 
Tôi tìm con trẻ sống bơ vơ 
Gom thành nhóm nhỏ quây quần hát, 
Ăn nắm cơm khô qua buổi trưa. 

 
“Bốn lăm” đảo chánh Nhật thay Tây,                     (1945) 
Mùa Xuân chinh chiến vẳng đâu đây. 
Cửa nhà hoang vắng, trường không mở, 
Tương lai tuổi trẻ sống lưu đày. 

 
Từ đó mùa Xuân chết trong tôi. 
Tương lai không có nữa Xuân tươi, 
Máy bay bom đạn giày đô thị, 
Còi loan báo động réo liên hồi. 

 
Rồi ngày loạn lạc tạm qua nhanh, 
Thế chiến lần hai Nhật giải quân. 
Mùa Xuân hoa nở trong hoan lạc:. 
_“Việt Nam độc lập mãi muôn năm!”         (Tiếng hô) 
Hội chợ đầu Xuân ở Việt Anh                          (Trường VA, Huế) 



Xi nê, hoà nhạc, pháo thiên thăng. 
Tưởng chừng đất Việt trên đà tiến: 
“Thân Dậu niên lai kiến thái bình”.                   ( Lời sấm) 

 
Chưa vững niềm tin ở mệnh Trời, 
Chiến tranh trở lại ở khắp nơi! 
Quốc, Cọng chia hai vùng đất nước.               (7/1954) 
Việt Nam lần nữa nát tơi bời! 

 
Mậu Thân Xuân ấy Huế điêu linh,                   (1968) 
Bạo tàn! kêu chẳng thấu trời xanh. 
Tình người đâu mất, dân ta thán, 
Kẻ chiến quên rồi luật chiến tranh! 

 
Bao Xuân liên tiếp phập phồng…vui!              
“Bảy lăm” Ất Mão nát lòng tôi!          (4/1975) 
Bên mừng thống nhất, bên rời nước, 
Gia đình ly tán, biển chôn người! 

 
  Tôi đứng bên này tuyến tự do, 

Anh đi bên ấy mỏi thân già. 
Ba mươi năm cố tìm chân lý,          (1945 -1975)           
Thêm bấy nhiêu năm,… bổng sững sờ!          (1975 -2013) 

 
Chính trị không quên nghiã “Quốc Gia”, 
Giữ nước không quên chữ “Sơn Hà”. 
Phương tiện chớ nhầm là cứu cánh: 
“Dân giàu, nước mạnh, đất thăng hoa!” 

  
Tôi tin nước Việt mãi trường Xuân. 
Con Hồng cháu Lạc bốn ngàn năm 
Nếu đồng tâm quyết xây nhà Việt, 
Giang sơn chữ S phải lừng danh. 

 
 
 
                                       Cữu Lăng Vân  
                                            Trong nhóm tusachvietthuong.org 


