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Võ Đại Tôn
MẸ cho con vào đời bằng hơi thở Tự Do
Từ mắt MẸ ánh Xuân hồng thơm ấm.
Vòng tay ru lời ca dao đượm thấm
Máu hồn con – dù vắng bóng tre nghiêng.
Vì nơi đây trên khắp mọi miền
Con chỉ thấy bao kinh thành cao rộng.
Xa lộ thênh thang, giàu sang cuộc sống,
Kiếp phù sinh đua chạy với thời gian.
Từ Tâm Thức con mộng thấy quê làng
Nơi nguồn cội với dòng sông sữa MẸ.
Con khát khao kê vai cùng Thế Hệ
Chuyển vòng xoay cho nắng chiếu phương Đông.
Con đã về đây !
Chung chiến tuyến hợp đồng
Chân Phù Đổng bước trên đường Nhân Bản.
Con đã thấy trời Bá Linh bừng sáng
Khi Con Người vùng đứng dậy hiên ngang.
Bức tường đen ghi chủ thuyết bạo tàn
Trong phút chốc đã tan thành bình địa.
Sức mạnh Lòng Dân là đài cao Chính Nghĩa
Như nghìn sông cuộn sóng tụ trùng dương.
Con đã thấy nền máu đổ Công Trường
Thành Moscow không còn thâm bóng đỏ.
Triệu con tim như mặt trời sáng tỏ
Ánh hào quang hoa cỏ cũng mừng vui.
Con đã thấy bao chủ nghĩa chôn vùi
Trong tro bụi thời gian, khi bạo ngược
Với lòng tham lo tóm thâu quyền tước
Hả hê cười trên nước mắt muôn dân.
Tuổi Trẻ hôm nay con muốn dự phần

Chung công đức vạch đường đi Thời Đại.
Với Quyền Dân, Công Bằng và Lẽ Phải,
Đắp xây Đời Nhân Bản khắp muôn phương.
Tấm lòng son bừng hoa nở hướng dương
Từ Tâm Thức bước lên đường Hành Động.
Con đã về đây !
Vòng tay con mở rộng
Cùng Anh Em nghe tiếng gọi Hồn Thiêng
Của Sông Núi, theo Tổ Quốc lệnh truyền,
Đem Trí Tuệ cùng lòng sôi nhiệt huyết,
Đem Sáng Tạo, tuổi Xuân đời thanh khiết,
Dựng xây đường Tiến Hóa của Nhân Sinh.
Con đã về đây !
Chuyển gửi đến Quê mình
Lời kêu gọi, hòa chung Hồn Tuổi Trẻ
Cũng như con, bước vang đường Thế Hệ
Để hồi sinh Tổ Quốc, sánh Năm Châu.
Tuổi Trẻ hôm nay không tủi nhục cúi đầu,
Trao hãnh diện về cho nguồn Dân Tộc.
Con đã về đây !
Xin MẸ vui, đừng khóc.
Dù gai đời gian khổ cũng xin cam
Đuốc Lên Đường đang chỉ hướng : - VIỆT NAM !.
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