BIẾN ĐỘNG
Những trận dịch siêu-vi hoành hành trên khắp thế giới
Sars, Ebola, Carona Vũ-Hán làm thiên hạ đảo điên
Động đất, sóng thần, bão lụt triền miên
Nhân loại có thoát được nguy cơ Ngày Tận Thế !
Hoả tiễn nguyên tử, chiến tranh vi trùng đe doạ
Địa cầu sẽ tan hoang và vũ trụ sẽ rung rinh
Loài người luôn luôn không được sống an bình
Ôi Thượng-đế trên cao có nhủ lòng thương nhân loại ?
Những trận cháy rừng đã bùng lên vào dịp cuối Xuân,
Bão lửa hoành hành tại Úc và Hoa-kỳ đầu Hạ
Mặt trời nổ, đất chìm dưới chùm tia bức xạ,
Nhân loại, anh-và-tôi ngây ngất sóng thiên thần.
Bão lửa Nhân Quyền tiếp tục tràn lan hơn thế nữa,
Từ Địa Trung Hải sang Đông Nam Á, Thái Bình Dương.
Lòng dân tộc giao động, nổ bùng đòi tự do, dân chủ,
Nhân loại, anh-và-tôi sôi sục nỗi căm hờn.
Cuộc chiến Trung Đông vẫn kéo dài không dứt,
Nam Hải, Thái Binh Dương chấn động những âm mưu,
Biển trỗi dạy van gào lời than tha thiết nhất,
Nhân loại, tôi-và-anh thao thức mối ưu tư.
Khủng bố tung hoành dựa trên lời nguyền rủa
Lưỡi kiếm tử thần treo lơ lửng trên đầu
Máu lênh láng thân xác người ngã gục
Nhân loại, tôi-và-anh, không biết trốn nơi đâu.
Kinh tế toàn cầu đứng bên bờ vực thẳm,
Khắp Đông Âu, Mỹ quốc, và cả Việt Nam .
Thất nghiệp lan tràn, đói khổ gian nan,
Nhân loại, anh-và-tôi tái tê niềm cay đắng.
Xuân đã qua rồi, tắt dần tia hi vọng!
Hạ mới vươn mình trong nắng đỏ gắt gay.
Thế giới đương đầu với trăm, ngàn biến động,
Nhân loại, tôi-và-anh tan nát nỗi đau này.

Hãy thức tỉnh, anh-và-tôi, hỡi toàn nhân loại,
Hãy xông pha trên trận tuyến Nhân Quyền,
Khắc phục thiên tai, chấm dứt tranh giành biển cả,
Kiếm tìm ngay giải pháp cho kinh tế hồi sinh.
Hỡi nhân loại, ở hai bên lằn ranh chiến tuyến,
Anh-và-tôi, hãy quên hết hận thù,
Góp bàn tay xây cuộc sống an vui,
Cho thế giới được hoà bình, hạnh phúc.
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