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Tháo chạy trên Quê Hương 
 

 
 
Nói sao cho hết nỗi ưu buồn! 
Đồng bào tôi tháo chạy trên chính Quê Hương 
Từng đoàn người trốn chạy 
Dắt díu nhau trên những đoạn đường 
Từ Bình Dương đến Gia Lai, 
Hoặc còn dài hơn thế nữa! 
Hành trang là mấy mươi gói mì khô 
Ăn tạm bữa 1 ngày 2 gói, 
Nước lã uống cầm hơi! 
Mong cầu sự sống!  
Người đèo xe gắn máy 
Người còng cõi đạp xe 
Kẻ khốn cùng di chuyển với đôi chân 
Tháo chạy khỏi thành Hồ 
 để mưu cầu cho sự sống! 
Màn trời chiếu đất! 
Mặc cho đe doạ! mặc cho chốt chặn 
của lũ người không có lòng nhân 
Bám vào dân để mưu cầu bổng lộc 
Nhân phẩm đâu, giá trị của con người?! 
Dù sao trên con đường chạy  
vẫn tìm thấy tình người 
Của những người có lòng dạ hảo tâm 
Gói thức ăn, chút tiền lệ phí 
An ủi người những lúc gặp nguy cơ 
Chúc cô,  chú, anh, chị, em lên đường 
Bình an trên nẻo đường về quê cũ 
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Tay run run, họ đón nhận ân tình 
Nước mắt rơi trong phút giây tưởng chừng như tuyệt vọng 
Bao năm trước người vào Nam mưu cầu sự sống 
Đất hiền lành mạch sống của Quê Hương 
Người miền Nam chân chất nhiều tình thương 
Không phân biệt Bắc Trung Nam cùng nòi giống 
Bỗng ngày kia dịch covid lan tràn 
Saigon bị phong tỏa! 
Kẻ tà quyền chống dịch bằng AK 
Đàn áp dân lành chẳng xót xa 
Chống dịch như chống giặc! 
Khiến dân lành cùng chung số phận 
F0, F1, tất cả đưa vào một chỗ 
Chẳng khác nào tù nhốt ở trại giam 
Nằm la liệt đói khát chẳng thuốc than 
Thân phận con người sao mà như sinh vật? 
Cùng đường không còn đất để dung thân 
Họ đành tháo chạy về lại quê nhà 
Dù sao cũng có chút muối cà 
Có chết cũng về nơi chỗ đã sinh ra 
 

 
 
Hôm nay nắng ấm trời nơi xứ người 
Theo bước chân người tháo chạy trên Quê Hương 
Có nhiều người đã đến được quê nhà 
Nhà cửa đã mất! 
Họ sống nhờ nơi người quá cố 
Nghĩa trang làm nơi nương tựa 
Chuồng heo làm nhà 
Giữa đồng hoang dựng 4 cái cột mỏng manh 
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báo cũ làm vách, lá làm nóc xiêu vẹo 
che đỡ nắng mưa 
Người hảo tâm thương đồng bào cùng màu da, giọng nói 
Họ theo về để chia xẻ cảm thông 
Gạo đây, nước mắm đây, mì gói 
của đồng bào trong ngoài nước 
Gửi về đây với tất cả niềm thương 
Xin cô, bác, anh, chị, em nhận chút lòng thơm thảo 
Hẹn gặp lại chuyến thăm lần sau khác 
Mong mọi người qua khỏi cảnh tai ương 
Hình ảnh này sẽ được đi vào trang sử 
Ghi lại đây chế độ phi nhân 
 của đảng cs gian tham không liêm sỉ 
Hút máu dân lành để sống cảnh huy hoàng 
Chẳng khác nào như lũ sói lang 
Ăn trên xác đồng bào khốn khổ 
Tình nghĩa đâu trong 2 chữ đồng bào? 
Miệng vẫn trơn nịnh kêu gào 
Dân làm chủ, chính quyền là đầy tớ! 
Cúi đầu lạy Hồn Thiêng sông núi 
Dân Việt Nam mau thoát qua ách nạn! 
46 năm rồi đất nước đã tan hoang 
Toàn dân hãy đứng lên phá tan bọn tà quyền 
Đừng để cơ đồ thêm rách nát 
Cho Việt Nam một ngày mai tươi sáng 
Ngẩng cao đầu không hổ thẹn với  Tiền Nhân 
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