ANH HIỂU LÒNG EM…
(- Cảm xúc khi nhìn hình ảnh hoạt cảnh Dân Oan trong ngày hội ngộ “Thương
Quá Việt Nam” do Hội Phụ Nữ VNPNVNTD tại Đức Quốc tổ chức ngày 12.9.2015.
- Thân tặng em D.D. và các Bạn Trẻ trong hoạt cảnh Dân Oan).

Anh vẫn biết lòng em luôn thổn thức
Thương triệu người mang kiếp sống Dân Oan.
Bao năm rồi trong bóng tối lầm than
Không thấy được ánh mặt trời Nhân Vị.
Bị giam cầm khi kêu gào Công Lý
Chốn tù lao vây kín lẽ Dân Sinh.
Người Đấu Tranh luôn phải nhận nhục hình
Còn Tôn Giáo - cấm hoằng dương Đạo Pháp.
Tín Ngưỡng Con Người, thẳng tay đàn áp
Phải tuân theo tư tưởng sống Vô Thần.
Loa tuyên truyền Làm Chủ Là Dân
Nhưng Lãnh Đạo : - Đảng độc tôn quyền trị.
Nhà dát vàng cao sang Chính Ủy
Còn Dân nghèo không túp nứa che thân.
Đàn em thơ bên đống rác đầy phân
Tay bươi móc tìm miếng ăn đỡ dạ.
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Lớp già nua đêm run mình buốt giá
Chỉ cầu xin mau thoát cảnh trần ai.
Tuổi trinh nguyên mong bán cả hình hài
Dù xa xứ, mang kiếp đời nô lệ.
***
Ta vẫn biết trần gian đầy dâu bể
Nhưng Quê Hương sao mãi cảnh lầm than ?.
Mỗi chúng ta đều mang kiếp Dân Oan
Xin cố giữ Bền Gan, không hãi sợ.
Căn Nhà Việt Nam, cần rất nhiều tay thợ
Tái dựng lên, ngạo nghễ dưới Trời Đông.
Ngày hôm nay dù phải sống lưu vong
Nhưng Tâm Nguyện hướng cội nguồn Dân Tộc.
Cố lên em, giương cao Cờ Tổ Quốc
Màu Vàng thiêng, Chính Nghĩa rạng ngời soi.
Anh biết lòng em, luôn thổn thức u hoài
Nhưng nhất định Ngày Mai trời lại sáng !.
Nguyện cầu cho nhau, nguồn đau rồi sẽ cạn,
Hiến dâng đời còn lại với Quê Hương
Trời Tự Do Dân Chủ tỏa miên trường !.

Võ Đại Tôn (HPL)
Chiều 28.9.2015 - Hải ngoại.
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