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    1. 
 
    Đại dương trùng trùng sóng vỗ, 
    Đại dương trùng trùng bão tố 
    Cuốn trôi bao kiếp con người. 
    Từ những nghìn năm xa xôi... 
 
    Con người còn mãi ra khơi. 
 
    Những bình minh của Christophe Colomb, 
    Những hoàng hôn của Magellan, 
    Mặt trời và những chòm sao định hướng 
    Là hi vọng của những ngày đêm biển lặng. 

Và hi vọng ở phía sau lưng sóng 
Là niềm tin có những dãi đất liền. 
 
Mang niền tin con người đi vào biển... 
Trời mênh mông mà nước cũng mêmh mông, 

    Những con thuyền nhấp nhô trên biển sóng, 
                  Niềm tin cũng nổi chìm cơn biển động. 
 
    Rồi một sớm 
     có người reo thành tiếng: 
    -“Đất kia rồi!..” 
    Biển đất nối vòng cung. 
 
               ** 
 
    Cũng từ đó những cánh buồm căng gió lộng, 
    Những con tàu đã ngược xuôi trên biển sóng. 

Thủy thủ đã thành những con sói biển, 
Thuyền trưởng thường là những cánh hải âu.  
Mặc đại dương vẫn trùng trùng bão lớn, 
Vẫn vùi sâu bao kiếp con người... 
 
Con người còn mãi mãi ra khơi... 
 
Sóng ầm ĩ như lời ca biển gọi, 
Vùng cảng nào vẫn chờ đợi đêm đêm... 
Nên trùng dương vẫn ngang dọc những con thuyền 
Với những đoàn người mang hơi biển mặn. 
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2. 
 
Trên dãi đất Việt Nam buồn 
Từ ngày sóng đỏ nhận chìm, 
Từng đoàn người ra đại dương. 
Ra khơi mang theo niềm tin 
Tự do ở trên lưng sóng... 
 
Ngày tháng đó những đêm trời biển lặng 
Những con thuyền nối tiếp những con thuyền 
Hướng ra khơi theo tiếng sóng đại dương. 
Có bà mẹ 
Tự mình làm thuyền trưởng, 
Đàn con thơ là thủy thủ trong khoang, 
Cũng ra khơi theo hướng mặt trời lên... 
 
Đường hải trình con thuyền theo một hướng... 
Bà mẹ kia không biết đọc la-bàn, 
Không biết gọng đá ngầm, con xoáy biển, 
Và những ráng mây báo cơn bão lớn. 
Mang niềm tin nên khinh thường nguy hiểm... 
Tiến ra khơi theo hướng mặt trời lên ! 
 
Rồi một sớm, 
Bà mẹ hiền thuyền trưởng 
Ôm xác con –thuỷ thủ- chết trong khoang 
 vì đói khát, nắng thiêu, hơi biển mặn... 
Máu lưng tròng bà khóc ngất từng cơn. 
 
Vì lẽ sống của những đứa con còn sống, 
Ném xác con mềm 
 trên biển lớn mênh mông... 
 
 
                             *** 
 
  
Ôi ! cảnh vượt trùng dương bi tráng 
Của những người trên sóng cả đại dương 
        -Của đàn bà, con trẻ Việt Nam- 

    Có ai ghi vào trang sử hải hành 
    Của nhân loại đang đi tìm chân lý 

Cho hôm nay và cho cả mai sau ?!. ... 
 
                   VND 

                  Cuối năm 1988, sau khi 
                                ra khỏi các trại tù CSVN  
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