KHAI BÚT XUÂN TÂN MÃO

ĐẦU XUÂN GỮI MẸ
Cửu Lăng Vân
Mẹ Việt Nam! Đêm giao thừa trừ tịch!
Chúng con đây, trên vạn nẻo đường đời,
Dù quê nhà hay khắp chốn xa xôi
Đều chung hướng về quê hương đất Mẹ.
Con ở đây, trên đồng bằng châu thổ
Của sông Hồng hay sông Cửu hiền hòa,
Hay cao nguyên hùng vĩ, suối rừng già
Hay biễn bờ liễu ngàn xanh bát ngát.
Con ở đây khắp năm châu xứ lạ,
Ở trời Âu, nơi sông núi hửu tình,
Nơi đền đài ngâm bóng nước hồ xanh
Nơi tháp cao, lâu đài xưa ngạo nghễ.
Con ở đây nơi hoa đào rợp bóng,
Nơi văn minh và tân cổ tương phùng,
Khắp toàn dân đồng một chí cùng chung
Sống kiêu hùng, nền văn minh phát triển.
Con ở đây nơi tuyệt vời dân chủ,
Mọi người dân có cơ hội ngang bằng,
Cơ khí, không gian, y học, đua tranh,
Viếng chị Hằng, chạy xe trên sao Hỏa.
Con ở đây nơi quê hương đại thử,
Xứ hai mùa đảo ngược với quê ta,
Dù đồng bằng hay triền núi, biển xa
Vẫn tạo được biệt danh trên thế giới.
Ngay cả nơi Phi châu nhiều biến đổi
Vẫn có con chung sức với bản dân.
Dù xa xôi nhưng vì chí phiêu bồng
Con vẫn đến để chứng minh nòi Việt.
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Lục địa, Đại dương, Trường Sa, Lưỡng cực,
Đều có con mang nòi giống gieo trồng,
Như mẹ xưa chia trăm trứng khắp cùng,
Giúp dân tộc trường tồn và phát triển.
Mẹ chớ buồn khi nước ta gặp biến,
Khi đồng bào dân tộc hững hờ nhau,
Khi nhất thời đất nước đổi thay màu,
Bỏ minh triết Việt Nam tìm nghịch lý.
Xin Mẹ hiểu nòi Lạc Long hiện kỷ
Không chỉ là vỏn vẹn ở quê ta,
Khắp năm châu con cái Mẹ vươn ra,
Triệu con dân luôn hướng về Đất Tổ.
Con vẫn nhớ Cha Lạc Long dạy dỗ:
“Lúc cần nhau phải hợp sức giúp nhau”.
Nếu ngày nào đất nước gặp binh đao,
Chúng con hứa không quên lời di huấn.
Giặc tham lam không giã từ mưu chước
Tự ngàn xưa và mãi đến ngàn sau,
Nếu nhất thời để dân tộc sa mưu
Là đắc tội với Mẹ hiền Hồng Lạc.
Mẹ linh thiêng xin giúp toàn dân Việt
Đủ quyết tâm để giữ vững sơn hà,
Vì non sông gấm vóc của ông cha
Phải mãi có những mùa Xuân bất diệt.
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