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TIẾNG THÉT TỪ LƯƠNG TÂM 

 

(- Kính tặng LM Nguyễn Văn Lý và những Nhà Đấu Tranh Dân Chủ trong nước. 

- Thân tặng Tuổi Trẻ Việt Nam, không có một chế độ nào có thể bịt miệng chúng ta).  

 

Võ Đại Tôn 

 
Một bàn tay không che nỗi mặt trời 

Đang sáng rọi vào lương tri Nhân Loại. 

Một bàn tay làm sao bóp tan tiếng nói 

Đang khơi nguồn cho biển động muôn nơi ? 

Dã thú vây quanh, Người vẫn yên ngồi 

Như bậc Thiền Sư giữa trăm nghìn bão táp. 

Một tiếng thét làm quân thù cúi rạp 

Lòng sói lang run sợ kinh hoàng. 

Tiếng thét của Cha Ông từ thuở hồng hoang 

Khắc lên đá lời Tâm Nguyền dựng Nước. 

 Của Đằng Giang ngăn chân bạo ngược 

          Kiếm vạch lòng sông, tiến bước không lùi. 

 Của Đống Đa, xác giặc chôn vùi, 

          Trên bành tượng hào quang thân lẫm liệt. 

 Của Chí Linh, tụ về bao hào kiệt 

          Nung thép trong lòng, sấm hịch rền vang. 

 Của đầu rơi Yên Bái chẳng quy hàng 

         Run máy chém, mặt thù xanh hoảng sợ. 

 Của bao người lịm dần khô tiếng thở 

          Trên quê hương không mảnh đất vùi thân. 

          Từ Cổng Trời cùm sắt máu hoen chân 

          Trong uất nghẹn vẫn gào lên Tiếng Thét. 
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          Bao đòn thù trên thân tù đói rét 

          Chung màu da sao mãi gánh oan khiên ? 

 Của đàn em thơ đói khát triền miên 

         Thân vàng vọt thành món hàng mua bán. 

Thế hệ trầm luân, sinh phong dần khô cạn 

Đời tương lai em chống nạng về đâu ? 

Mấy chục năm vẫn chỉ một màu 

Đen tủi nhục bao trùm lên đất nước. 

Một bàn tay vẫn nguyên hình bạo ngược 

Đang bịt mồm Công Lý, bóp Quyền Dân. 

Nhưng Hồn Thiêng Sông Núi tựa Linh Thần 

Đang phù trợ cho Người luôn vững chí. 

Đang kết tụ từ nghìn năm hào khí 

Hòa chung thành một Tiếng Thét hôm nay. 

Đại diện Toàn Dân trong bóng tối đêm ngày  

Cho Nhân Loại bừng Lương Tri, thức tỉnh. 

Bao thế hệ trời Nam, ngẩng cao đầu chiếm lĩnh 

Quyền Con Người chung ánh sáng phương Đông.  

Ba triệu bàn tay đầy sắc máu chuyên hồng   (*) 

Cũng không thể che Mặt Trời thế kỷ. 

Một Tiếng Thét mà vang lừng Nhân Vị 

Vườn Tự Do thơm nhụy nở bừng hoa, 

Nhịp liên hoàn Dân Chủ bản đồng ca ! 

                      (*) – ba triệu đảng viên cộng sản Việt Nam. 

Võ Đại Tôn 
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