Khai Bút Đầu Xuân

Trần Huỳnh Duy Thức

SƠN HÀ CHẤN HƯNG
Kinh tế suy lòng người thay đổi
Hướng nhân quyền tụ hội lòng dân
Sức nước dâng xua tan sợ hãi
Xóa cường quyền trả lại bình yên
Giành chính đáng quyền dân phúc quyết
Dưỡng hiền tài quốc thái dân an
Hội sông núi chấn hưng nước Việt
Tụ hồn thiêng giữ vững sơn hà
Giao thừa Quý Tỵ 10/2/2013
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CHẤN LẠC HỒNG
Chấn Lạc Hồng Nhâm Thìn vận hội
Chấn Thăng Long khát vọng Rồng Tiên
Chấn khí dân vượt qua sợ hãi
Chấn cường quyền dân chủ bừng lên
Chấn hiền tài thổi bùng nguyên khí
Chấn nhân quyền thịnh vượng từ đây
Chấn quang minh Con đường rộng mở
Chấn vang rền hào khí Việt Nam
Giao thừa Nhâm Thìn 2012
:

CHẤN VẬN
Canh Dần chuyển đối đầu khai cuộc
Mất cân bằng lộ diện cuồng phong
Sức nước dâng quyết lòng thay đổi
Giục anh hào kết hội Rồng Tiên
Chí khí thiêng sơn cùng thủy tận
Sách lược hùng dân chủ quyền trao
Hội hiền tài chấn hưng nguyên khí
Tân Mão vào chấn vận Việt Nam
Giao thừa Tân Mão 2011
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THẾ CUỘC CANH DẦN
Canh Dần khai đại cuộc
Cứu chúng tầm chân như
Khí như tùng bách mộc
Vươn thẳng giữa trời cao
Chống cường quyền hung bạo
Đối mặt phá cuồng phong
Quyết không làm nô lệ
Xứng Nam quốc Lạc Hồng
Giao thừa Canh Dần 2010

HÀO KHÍ ĐÔNG A
Tổ quốc lâm nguy không tiếng sung
Dân nghèo cùng khổ chẳng lời kêu
Trong quốc nạn cường hào tham nhũng
Ngoài dễ dàng thao túng giật dây
Xưa Diên Hồng hội nghị còn đây
Quyết một trận không làm nô lệ
Vẫn còn đấy Đông A hào khí
Dấy vang danh chí khí Lạc Hồng
Mùng mộ t Tết Kỷ Sửu, 2009
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GIỤC GIÃ TRỐNG LỆNH
Sao băng rơi cuối trời Đinh Hợi
Mậu Tý vào xuân rét lạnh câm
Thương người nghèo khổ không no ấm
Giận người bất chính lạnh lương tâm
Giận thương giục giã trời đất gọi
Anh hào qui hội đối cuồng phong
Kỷ Sửu sang thu càng biến động
Canh Dần khởi sự sống lòng nhân
M ù n g b ả y T ết Mậ u T ý , 2 0 0 8

HỘI NGHỊ LẠC HỒNG
Mây đêm án khuất vì tinh tú
Mộc tinh sắc khởi sáng phương đông
Hội Lạc tụ Hồng qui khí Việt
Chấn kế tinh minh rạng nước Nam
Lạc nước ngoại bang dần thôn tính
Hồng nhan khuyết trí bất tòng tâm
Hội khí năm châu phong chấn khởi
Nghị sự chiêu hiền chấn phục hưng
M ù n g m ộ t T ết Đ i n h H ợ i , 2 0 0 7

TUYÊN NGÔN LẠC HỒNG
Nam quốc Mộc tinh Chấn Lạc Hồng
Vận thiên khí hội kiến hòa nhân
Chấn đạo quốc hưng bình thiên hạ
Ngoại quốc lân bang kính phục giao
M ù n g m ộ t T ết B í n h T u ấ t , 2 0 0 6
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