
 

 

 

 

 



Kính chúc quý văn thi họa nhạc sĩ, thân hữu Tạp Chí Cỏ Thơm ăn mừng Tết Mậu Tuất 

vui vẻ cùng gia đình con cháu, và sang Năm Mới được vạn sự như ý. 

Nguyễn Thị Ngọc Dung 
 

 



 

 

Chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa là đến giao thừa năm Mậu Tuất,  

thân chúc hai bạn PAD&TH dồi dào sức khỏe trong năm mới, vạn sự hanh thông,  

An Khang, Thịnh Vượng, vững tay lèo lái con thuyền Cỏ Thơm  

đến bến bờ Tình thương, Tinh hoa, Nhân Bản, lưu lại mai sau.  

Chánh Trực & Gia đình – Sàigòn 

 



Thân chúc quý anh chị năm mới mọi sự tốt lành. 

Mừng xuân Mậu Tuất, nhớ Mậu Thân ! 
Tang tóc đau thương  nhất cõi trần, 

Giết hại dân lành,quân Cộng ác, 
Vui xuân nầy, ghi khắc mãi xuân xưa. 

 
Lê minh Thiệp 

 

          ******** 

Hồng Thủy xin kính chúc tất cả các anh chị trong gia đình Cỏ Thơm năm 
mới mạnh khỏe, an lành, mọi điều may mắn. 

Thân kính 
Hồng Thủy 

 
          ******** 
 
Xin kính chúc các bạn hưũ trong Cỏ Thơm năm Mậu Tuất an khang, 
và mọi  điều như ý. Ai cũng sáng tác nhiều cho độc giả thưởng thức. 

 
Phú Đỗ 

 
 

 



 

 
 

Thân gửi BẠN, 
Nhân dịp đón mừng Xuân Mậu Tuất, 

chân thành chúc Bạn cùng gia quyến và mọi người thân 
luôn KHỎE - VUI và ĐẠT TOÀN ƯỚC NGUYỆN. 

 
Uyên Thao & Nhóm Chủ Trương 
Tủ Sách TIẾNG QUÊ HƯƠNG 

 



 

Chào Mùa Xuân 

 
Chào Mùa Xuân. Mùa của những niềm vui từ lòng người khởi lên trên cỏ hoa vạn sắc của 
những Mùa Xuân Quê Mẹ có đầy đủ những ân tình và lễ giáo lưu lại từ ngàn xưa trong 
hân hoan chờ đón một giao thừa vào Xuân Mới đánh dấu bằng ngày Tết cổ truyền. 
 
Thơ Văn Nhạc cũng vào Xuân với bao niềm hoan hỉ từ mỗi tấm lòng con dân Việt mong 
cầu một đất nước bình yên. 
 
Nỗi háo hức của tôi mong một chuyển mùa từ Đông vào Xuân có nắng ấm, hoa tươi với 
tình đời nhân ái. Chứ không phải trong tâm trạng người lữ khách đi Tìm Lại Mùa Xuân 
trong khu rừng phong trụi lá nơi vùng Đông Bắc Mỹ buổi tàn Đông với nỗi băn khoăn: 
 
có gì vui 
trên bước lưu vong 
có gì vui 
trên miền đất lạ 
có gì vui 
trong Tết xa nhà 
có gì vui 
bạn bè trôi nổi 
có gì vui 
trong men rượu cay!  
 
Sự rủ rê mơn trớn hồn thơ từ háo hức đến nghẹn ngào. Ôi ngàn thông xưa nơi cao 
nguyên đang hóa đá. Ôi Hồng Lĩnh, Ba Vì nay đã rêu hoang! Nên mãi Thơ chờ Xuân nở 
hừng đông trên mặt đất để được: 
 
uống no một bữa khát khao 
nước nguồn sông Mẹ ngọt trào đáy tim 
nghe không em! triệu lời chim 
reo vui tấu khúc Bình Yên Lạc Hồng!  



 
Những thân thương chỉ còn trong luyến nhớ, bởi cánh tay trần không thể chạm tới dấu 
yêu xưa. Đành dùng cánh tay thơ vói qua hoài niệm để chạm mùa Xuân. Chạm vào 
mạch đất quê mình đã khuất xa từ thuở lưu vong sau cuộc đổi đời, để thoát khỏi những 
đòn thù hung hiểm của bạo lực. Những đòn thù đập nát tình người, vùi chôn phẩm giá. 
Tàn phá cả một nền văn hóa Việt Nam vốn được xây trên nền tảng lễ giáo và nhân 
nghĩa! 
 
Nỗi khắc khoải nhớ thương Quê Mẹ đối với người lưu vong, quật xuống dòng thơ những 
vết hằn u uẩn! Cho dẫu tôi đã chọn hướng nhân bản cho chữ nghĩa bước đi, đau thương 
và chua xót vẫn ẩn sau mặt nổi của Thơ. Viết từ quán triệt mà đọc như mặc niệm ngôn 
từ. Cánh thơ rũ xuống ngấm vào mạch đời những trầm khúc đau lòng. May còn chút 
hương thơ tỏa trong gió viễn phương nối nhịp tình người giữa hai bờ Đông Tây tạo nên 
nét sử thi làm quà đón Tết: 
 
Em hỏi: Chào Xuân tình có biết? 
thưa rằng: Tình vốn ở trong Xuân 
nhờ nắng cành khoe mầm xanh biếc 
nhờ em tình nở nụ cười xinh!  
 
Để Thơ không lịm chết khi mùa Xuân hoài vọng chưa về. Tôi phải nhờ dáng thơ làm cứu 
cánh, giúp tôi đi nhẹ hẫng bước đời trên hành trình tìm lại mùa Xuân Văn Lang của giòng 
giống Lạc Hồng. 
 
Thơ không chết vì Xuân còn sống mãi 
Đời lại vui từ ấy có Xuân Thơ!  
 
Phải rồi, tôi đang mong có một chuyển mùa. Với niềm mong quê hương được khởi sắc 
sau mấy chục năm lãnh thổ Việt Nam bị cộng sản thống trị, làm đất nước điêu tàn, văn 
hóa suy thoái, nhân văn và lễ giáo bị Hán hóa đến đau lòng. 
 
chuyển mùa phá cuộc hôn mê 
gọi người thức dậy hướng về tương lai 
quên đen đêm, nhớ sáng ngày 
giục Trời vỡ Đất, Người say Ân Tình 
 
Từ nỗi cầu mong đến niềm hy vọng, tôi đã viết rất nhiều bài thơ gởi đến các bạn trẻ với 
ý thức tiếp truyền ngọn lửa đấu tranh chống bạo quyền, hưng phục quê hương như một 
sự trả ơn tiền nhân đã hy sinh máu xương bảo tồn nòi giống Lạc Hồng và kỷ cương quốc 
thổ Hùng Vương. 
 
còn hối tiếc mùa xanh còn hy vọng 
cầm trong tay cho chắc những niềm tin 
chờ đất trở thêm một lần gieo hạt 
mầm nỡ nào không mọc những chồi non!  
 
Mùa Xuân mới, tinh thần phục quốc cần thêm nhiều hưng phấn dấy lên từ tâm thức của 
những người con còn yêu Nước, thương Dân, dù mình đang sống ở đâu: 
 



nối tiếp bước cha ông, cùng đi tới 
hãnh diện mình là giòng dõi Lạc Long 
từng chặng đi, ngoảnh mặt nhớ phương đông 
truyền tiếp lửa thắp hồng nôi văn hiến 
 
thuở cha mẹ dắt dìu nhau vượt biển 
thuyền xuôi dòng, nước mắt ngược vào tim 
mong sông núi nương hồn người linh hiển 
giữ cho thơm vĩnh viễn mạch quê hương  
 
Rất mong các bạn trẻ vào Xuân trên hành trình nhân ái, thực hiện cuộc cách mạng nhân 
bản theo tiếng gọi quê hương: 
 
Tiếng gọi quê hương 
từ khát khao những tấm lòng nhân ái 
gọi lên đường với nỗi thiết tha 
hãy bước tới và cùng nhau đến 
nơi chứa tình thương mến quê hương 
 
Tiếng gọi quê hương 
từ nguồn cội da vàng máu đỏ 
chung nghĩa đồng bào huyết thống Văn Lang 
chung một ước mong Nhân Quyền Dân Chủ 
chung sức phục hưng đất nước Việt Nam  
 
Chào Xuân mới của thơ tôi là niềm kỳ vọng vào thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa, luôn 
khắc ghi Tổ Quốc trong tâm: 
 
Khi người lính già bước vào dĩ vãng 
gởi những tâm thư theo bóng cờ vàng 
nhắc nhở cháu con từng trang chiến sử 
mong được tiếp truyền vinh dự chinh nhân 
 
Gia tài cha ông chu toàn tâm huyết 
hậu duệ cộng hòa tha thiết khắc ghi 
tổ quốc trong tâm duy trì trách nhiệm 
ân nghĩa quê hương ra sức bảo trì 
 
Gìn giữ cờ vàng hồn thiêng dân tộc 
suốt cuộc hành trình phục quốc vinh quang 
thiết lập kỷ cương hòa bình độc lập 
văn hóa bảo tồn truyền thống Văn Lang 
 
Học lịch sử phải biết làm lịch sử 
độc lập tự do không tự phát sinh 
mà phải đổi bằng chính mình xương máu 
vì non sông và tổ quốc Việt Nam 
 
Khi tổ quốc gọi tên sẵn sàng đứng dậy 



vui gì hơn làm người lính đi đầu 
chiến đấu vì dân nghĩa tình nhân ái 
dòng máu Lạc Hồng thắm mãi ngàn sau.  
 
Lời Chào Xuân của tôi hôm nay là nỗi khát khao được nhìn thấy quê hương Việt Nam tươi 
đẹp trong tình Người và Đất với tất cả những tươi đẹp từ ký ức và hiện thực chung 
quanh khi mình bỏ cuộc lưu vong trở về Đất Mẹ thương yêu. 
 
Niềm hân hoan trở về Quê Cha, Đất Tổ trong lời Chào Xuân hôm nay đang còn trong 
hoài vọng. Vui Xuân này cần nhớ Xuân xưa, nhớ những đau thương của đồng bào trên 
quê hương suốt nửa thế kỷ qua do tập đoàn cộng sản gây ra biết bao tang thương và đổ 
nát. Tang thương nhất là những ngày Tết Mậu Thân 1968, cộng sản dốc toàn lực xua 
quân đánh chiếm những vùng đất an bình của Miền Nam Việt Nam, bất chấp lệnh ngừng 
chiến. Cộng sản gây nên cuộc tàn sát đẫm máu nhất vào những ngày Tết Mậu Thân nơi 
cố đô Huế, mãi là cái tang chung cho hàng vạn gia đình, trong đó có gia đình tôi. 
 
Những ai còn chịu cái tang chung này, xin đừng quên tội ác cộng sản. Xin đồng tâm họp 
sức cùng đứng lên thề quyết chiến lật đổ chế độ cộng sản, khôi phục thể thống Quốc 
Gia, bảo tồn lãnh thổ Việt Nam, tạo hạnh phúc cho Đồng Bào. 
 
Hậu Duệ Việt Nam Cộng Hòa phải thấy tự hào khi nắm tay những người bạn trẻ trên 
hành trình hướng tới ngày mai. Để khỏi thẹn với chính mình từ lời tim ghi khắc và nhắc 
nhớ: Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm. 
 
Càng đau lòng bởi những tang thương của quá khứ càng phải phấn chấn đi lên bằng 
những bước chân hùng tráng vào hành trình nhân ái đang mở rộng để nghe ngân tấu bài 
sử thi ngạo nghễ lời huyết mạch Văn Lang: 
 
Máu ta từ thành Văn Lang dồn lại 
Xương da thịt này cha ông ta miệt mài 
Từng ngày qua 
Cười ngạo nghễ đi trong đau nhức không nguôi 
Chúng ta thành một đoàn người hiên ngang 
Trên bàn chông hát cười đùa vang vang 
Còn Việt Nam 
Triệu con tim này còn triệu khối kiêu hùng 
(Nguyễn Đức Quang)  
 
Ôi triệu khối kiêu hùng trong lòng người dân Việt đang chờ được hát tiếp lời ngạo nghễ, 
với hành trang mới lên đường thực hiện giấc mơ của Cha, Ông trong sứ mạng bảo vệ 
Non Sông Tổ Quốc. 
 
Chúc những người bạn trẻ đi lên trên hành trình mới đầy hưng phấn tạo khởi sắc cho 
Mùa Xuân Dân Tộc. Như tôi đang hăm hở Chào Mùa Xuân Mới. 
 
Chào Mùa Xuân Mậu Tuất Đầy Hy Vọng. 
 
Cao Nguyên 
 



 

 

Kính chúc quý vị mọi điều may mắn,  

sức khoẻ dồi dào, hạnh phúc, an vui. 
PHẠM XUÂN THÁI 

 

       **** 
 
Hình Tết của anh PX Thái tươi ñẹp quá. Xin thân chúc anh Thái 

- chị Nguyệt Hằng và ñại gia ñình một năm Mậu Tuất ñày hồng 

phước và an lành. Cũng xin phép dùng hình ñẹp của anh ñể chúc 

các văn thi nhạc  họa sĩ trong gia ñình Cỏ Thơm một năm ñầy 

sức khỏe ñể sáng tác.-- PT Lệ 
 
 

       **** 

 

Cảm ơn bài viết và chúc tụng của các anh chị 

Minh Châu xin gởi lại các lời chúc Xuân tốt đẹp đó trong lúc ngắm đôi 

chim đang líu lo trên cành mai cu ̉a anh Tha ́i. 
 



 

 

 



 

 
Thân chúc các ACE một Năm mới an khang toại nguyện 

Trần Quang Hải & Bạch Yến 

       

       ****** 
 
Trước thềm năm mới, xin mượn những dòng nhạc Xuân này để gửi lời 

chúc Tết an lành và tốt đẹp nhất đến quý Anh Chị cùng gia quyến... 
 

https://www.youtube.com/watch?v=YrGQAAKftMQ 
 

Thân mến 
Võ Tá Hân & Kim Châu 



 

 
 

Năm mới Tết đến, Xuân sang rộn ràng, cầu chúc tất cả quý thân hữu được 
Phúc lộc dồi dào đến từng nhà. Tân niên Mậu Tuất 2018 với vạn điều an khang 

vạn sự an lành. 
 

Đông qua xuân tới 
Năm mới rộn ràng 
Chúc bạn an khang 
Giàu sang phú quý 

 

Xuân Mới 2018 
Việt Hải & Liên nhóm Nhân Ảnh Tân Văn - Tiếng Thời Gian 

 
 

 



 
 

 
 
 
 

Kính Chúc Bạn Hữu 

và Gia Đình 

 

Một Năm MẬU TUẤT 

Nhiều Sức Khỏe. 
An Khang 

Thịnh Vượng. 

 

kính 

Đỗ Bình và Gia đình 

 
 

 
 



 
                                                                         

 Bạch Yến – Đà Lạt 
 
           ************************ 
 

Năm mới Mậu Tuất, mời quý anh chị và quý bạn nghe bài Hoa Xuân của Phạm Duy, 

kèm với lời chúc Vạn Sự Như Ý 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bitR5LnZb3E 
 

Phạm Ngọc Lân 
 

Hình hoa mận trắng trong vườn nhà, năm nay nở sớm. 

 



 

Mùa Xuân… Thơ máng  
trên cành Thiên Hương 
 Thơ Tuệ Nga 

  
Trần gian một cõi nhiêu khê, 

Ta, Em lượm hạt Bồ Đề, kết Thơ 

Tình em hương ngát dòng mơ 

Mầu xanh nhân ái đẹp bờ nhân gian. 

  

Từng trang, rồi lại từng trang, 

Em tươi lúa mạ, dịu dàng như mây. 

Gặp nhau Thơ lại vơi đầy, 

Có Trăng làm Bạn thơ ngây tiếng cười. 

 

Lao xao danh lợi cửa ngoài, 

Biển xanh bát ngát ý đời như nhiên. 

Một cõi riêng có Bạn Hiền, 

Lắng nguồn tâm thức êm đềm phòng văn. 

  

Lâng lâng tiếng vọng Nguyệt Cầm, 

Trăng đêm êm ả Hương Trầm ủ Thơ. 

Gặp em đâu phải tình cờ, 

Luân lưu tiền kiếp, giờ ta trùng phùng. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em nguồn diễm lệ... từ dung, 

Mối duyên văn tự thủy chung ngàn đời. 

Như thuyền theo gió ra khơi 

Như ta mãi mãi trong đời có em! 

 

Nàng Thơ muôn thuở dịu hiền, 

Suối Nguồn Nhân Ái... Bình Yên cõi này. 

Trời xanh, xanh ngắt ngàn mây, 

Tiếng Chim vườn sớm mở ngày tịnh thanh! 

 

  

 

Nắng Xuân Hồng, Nắng Lung Linh, 

Mùa Xuân…  

Thơ máng trên cành Thiên Huơng./. 

  

 Tuệ Nga 
Thành Phố Hoa Hồng  

(Portland, Oregon) 

 



 

Khai Bút Tân Niên  
 

XUÂN MẬU TUẤT 
 

Đầu Năm Mậu Tuất, viết khai Xuân, 

Con giáp cầm tinh, đẹp mấy vần. 

Giữ cửa hết lòng, hằng nhớ chủ, 

Cứu nguy gan dạ, đến quên thân. 

Ra đường, dẫn dắt người hư mục, 

Vào trận, săn lùng lũ địch quân. 

Mong Khuyển xua tan loài Cộng Phỉ, 

Quê Nhà mới thực có Tân Xuân. 

 

Trần Quốc Bảo - Richmond, Virginia 

 

HỌA                  

 TRI ÂN 

Vĩnh Thảo HL 

 
Thư về Quốc Nội dịp đầu Xuân 

Chia sẻ, tri ân, góp ít vần 

Bởi Tự Do dâng đời tuổi trẻ 

Vì Nhân Quyền hiến tấm châu thân 

Kiên cường chống trả phường ngang 

ngược 

Bất khuất đối đầu kẻ ác quân 

Cầu chúc hanh thông năm Mậu Tuất 

Gió xoay đem đến chút hương Xuân 

 

Hà Lê - Ottawa.Feb.16.2018 

 Mùng 1 Tết -Xuân Mậu Tuất 
 

 

 

 



  

  

Kính chúc năm mới Mậu Tuất  

dồi dào sức khỏe, mọi sự hanh thông,  

cháu con thành đạt,  

cuộc sống vui tươi, an khang thịnh 

vượng. 

*   

Trần Quốc Phiệt và Gia Đình 

 

 

 

 

 

      

       

      Thơ Chúc Tân Niên 

 

          Bài thơ mừng tuổi buổi khai niên 

          Lời chúc cao hơn cả bạc tiền 
          Chẳng phải Chu Thần vung bút thánh 
          Hay là Kiều Nữ vẫy tay tiên 
          Đắn đo thi vận lời êm ả 
          Nắn nót văn phong nét lạc liền 
          Ý ngọc câu ngà chung luận giải 
          Chắt chiu trau chuốt những lời tiên.  
 
          Lời tiên chúc phúc những điều hiền 
          Thanh thoát vần thơ giải muộn phiền 
          Phát lộc sum suê cây lắm trái 
          Hoạnh tài thoải mái két đầy tiền 
          Giao du tao nhã người lương thiện 
          Xa lánh phàm phu đám loạn điên 
          Gia đạo an vui xuân thịnh phát 
          Con ngoan cháu thảo rể dâu hiền. 
 
          Hạ Thái Trần Quốc Phiệt 



 

 

Đầu năm mới Em thương mến mời các anh chị vào xem video " Cô Hàng Chè Xanh" 

do Em, Khoa Lân và toàn ban kịch Seton trình diễn. 

Thương chúc các anh chị một năm mới luôn mạnh khỏe và vạn điều như ý. 
 

Thương mến, 
Em 

Uyên Phương Minh Nguyệt 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=KQ7lA-id1EQ&t=784s 
 
 



ĐÓN XUÂN MẬU TUẤT 2018 

 

Xuân về trong tâm tưởng từng người 

Nhìn nhau đón Tết nở nụ cười, 

Bạn hữu bốn phương nguồn an ủi 

Gia đình hạnh phúc nghiệp tốt tươi 

Hướng Đạo giơ tay chào ba ngón 

Đồng môn họp mặt tấm lòng son 

Quê hương với nỗi sầu ly biệt 

Đón Tết trời Tây vạn nét buồn! 

(tâm sự ngày đầu năm) letamanh 

 
 

MƠ MÙA XUÂN TỚI 20.. 
 

Hăm bảy năm qua chào Xuân nơi viễn xứ 

Tết đến, Tết đi, Tết vẫn lạ trong hồn 

Lời nguyện đầu năm mơ ngày về Đất Mẹ 

Ngắm lại mai vàng nở rộ giữa Quê Hương. 

 
Nguyễn Phán đề bút. Xuân Mậu Tuất, 2018 

 
Trước thềm NĂM MỚI: THÂN CHÚC quý NT, quý Huynh Đệ, quý Bạn, quý 

Bằng Hữu một năm MẬU TUẤT: DỒI DÀO SỨC KHỎE - AN KHANG - THỊNH 
VƯỢNG - NỒNG ẤM TÌNH THÂN. 

 
 
 
 



Thân gửi các Thân Hữu & Bà Con: hình ảnh 4 ngôi Chùa mà 2 chúng tôi đã đi lễ 
sáng nay, Mồng Một Tết Mậu Tuất.  

 
Phạm văn Tuấn. 16 Feb. 2018 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Bài xướng: 
 

XUÂN CHIỀU LẠC PHỐ 
 

Bốn mươi năm, vẫn Tết tha phương 
Bao trạm thời gian... cuộc hý trường! 
Nắng trải thềm hoa, Hương Tỉnh Thức 
Trăng về Xóm Hạc, Gió Trầm Hương 
Gieo vần Xuân Mới, Thơ Hoài Vọng 

Tưởng Khúc Thanh Bình, Nhạc Ngát Chương 
Tuyết trắng vườn ai, Chiều Lạc Phố! 
Xuân nào Đoàn Tụ, Bến Yêu Thương. 

 
DIỆU MINH TUỆ NGA 

 
Bài họa: 

 
XUÂN VIỄN XỨ 

 
Thêm một mùa Xuân chốn viễn phương 

Nhớ về quê cũ trắng canh trường! 

Tháp xưa chuông sớm luôn vang tiếng 

Chùa cũ nhang khuya mãi ngát hương. 

Thi hứng gợi tình ghi mấy khúc 

Văn nguồn khơi ý thảo vài chương 

Thả hồn theo tuyết rơi song vắng 

Viễn xứ lòng người rộn luyến thương. 

 

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO 
 
 

 
 
TẾT ĐẾN PHẢI THỜI 
            
Đất lành chim đậu dẫu Tha Phương, 

Lánh nạn ra đi luống Đoạn Trường. 

Chính nghĩa tự do vui Đất Khách, 

Tà quyền áp bức nản Quê Hương. 

Xứ người đoàn kết ca Ngàn Khúc, 

Miền lạ sẻ chia viết Vạn Chương.  

Tiền bạc đâu làm nên Hạnh Phúc, 

Tâm an, khỏe mạnh mới nên Thương. 

  
Minh An Hải Bằng Hoàng 
   



Xin Hãy Đứng Lên 

 
xin hãy đứng lên nhìn quê hương lần cuối 

bàn tay năm ngón đã làm được gì chưa 

đôi mắt mở to để không là tiếc nuối 

hỡi giặc Tàu Man, cút ra khỏi biển Đông 

 

xin hãy đứng lên giữa đất trời nguồn cội 

chống bọn ngoại xâm đang dẫm đạp quê nhà 

em bé thơ ngây, trao đây bàn tay nhỏ 

được cùng Nội Ngoại hãnh diện kiếp làm người 

 

xin hãy đứng lên nắm bàn tay dân tộc 

dẫu chết chiều nay vẫn không nhục giống nòi 

chân em yếu đuối giữa cuộc đời bão lốc 

ráng bước mà đi để gìn giữ núi sông 

 

 

 

 

 

xin hãy đứng lên người Việt Nam bất khuất 

nói một lời gì giữa thế giới lặng câm 

linh hồn quê hương vẫn muôn đời ngời sáng 

bà Trưng bà Triệu lịch sử đã nghìn năm 

 

xin hãy đứng lên làm Lạc Hồng con cháu 

ngửa mặt nhìn đời với tiếng nói lương tâm 

mấy lũ giặc Tàu, chớ xem thường dân Việt 

đã nghìn năm qua, ta vẫn sống quật cường 

 

xin hãy đứng lên cùng nhau mà bước tới 

đan sát vòng tay, nâng cao ngọn đuốc hùng 

sống thương quê mình, chết trao dòng lệ gởi 

giữa biển sông buồn, không tủi hổ Việt Nam 

 
Trường Đinh 

UK, sương mù già 2018 –  
viết ngày 18 tháng 2 năm 2018 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
 


