
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“...Việt Nam bây giờ nát tan 
  Anh em, bạn hữu muôn vàn khổ đau 
  Nhìn về mảnh đất âu sầu 
  Nghàn năm văn hiến...giờ đâu chẳng còn.  
 

Biển đảo nước Việt chúng con 
  Bị giặc phương bắc ăn mòn...Chúa ơi!!! 
  Nam Quan đất ải đầu rơi 
  Dân chúng cơ cực, lầm than tơi bời.  
 

Chính quyền chỉ biết lợi mình 
  Mặc cho dân chịu lầm than khổ hình 
  Giờ đây dâng Chúa kính yêu 
  Xin dâng nước Việt nhiều nỗi tai ương.  
 

Nguyện xin Thiên Chúa đoái thương 
  Ghé mắt nhìn tới..yêu thương phận người 
  Chúng con hiệp lời nguyện xin 
  Thánh Thần Thiên Chúa ,ghé nhìn chúng con.  
 

Xin người thổi mát linh hồn 
  Ban ơn phần xác cứu con chốn này 
  Xin người soi sáng lương tri 
  Những người lãnh đạo biết vì nhân dân 

Phục vụ, quảng đại, dấn thân 
  Yêu thương, tha thứ người dân bần hàn 
  Xin người mở mắt chính quyền 
  Giúp nhà lãnh đạo biết quyên thân mình.  
 

KHÔN NGOAN nhìn nhận đúng sai 
  Án oan xử lý, chẳng ai khổ sầu 

  HIỂU BIẾT dân khổ vì đâu 
  Cứu dân thoát khỏi giặc Tầu bắc phương 
  THÔNG MINH quyết đoán tìm đường  
  Biết dân cần gì, phương hướng giải ngay 
  KHÉO LIỆU lo việc hàng ngày 
  Từ Bộ tới những dân cày...đảm đang 
  MẠNH BẠO đánh bọn tàn ngang 

Đòi quyền biển đảo,đất vàng từng phân  
ĐẠO ĐỨC sốt sắng chuyên cần 

  Xấu xa loại bỏ, ngàn lần tránh xa 
  Nguyện xin ơn Chúa Ngôi Ba 
  Ban cho nước Việt tránh xa bạo tàn 
  KÍNH SỢ THIÊN CHUÁ thánh ân 

Đời đời yêu mến,mến yêu Chúa trời...” 
(Tưởng Nhớ nhớ Việt Nam sau 40 năm) 

 
           TÂM-SỰ 40 NĂM 
                                      

Thuở trời đất nổi cơn gió bụi 
Khách phong-trần lắm nổi gian-nan 

Đồng xưa tan nghé lạc đàn 
Chim thiên-di bổng dặm ngàn tổ xa. 

Lột da óc ,tróc da cầu thực 
Vượt hải-hành chuốc cuộc tử-sinh 

Thế-gian lắm sự bất-bình 
Đất bằng nổi sóng nhân-sinh ngậm-ngùi. 

Đời xuân sắc chôn vùi quá -khứ 
Chống gậy mòn tìm nẽo tương-lai 

Canh khuya dế khóc canh dài 
Trăng tà nghe tiếng cuốc ngoài đồng hoang. 

Hồn Thục-Đế mênh-mang cổ-độ 
Chim cành Nam nhớ tổ sầu than 

Ngựa Hồ gió bấc kêu vang 
Cố-hương nghìn dặm lạc đàn núi ngăn 

Ngọn Tần-lĩnh mây giăng bao phủ 
Bóng quê nhà xưa cũ còn đâu 

Bốn mươi năm đã đổi màu 
Ai đem nhân-ảnh nhuốm mùi tà-dương? 

Nam tới Bắc ba sông còn chảy 
Hồn núi sông còn mãi Tiên-Rồng 

Lựa là tham lục chuốc hồng 
Lựa là hóng ngoại diệt-vong giống nòi? 

Đêm ba mươi tối trời dai-dẳng 
Bìm bịp kêu giọng nãn bên sông 

Trăng tà tiếng quạ kêu sương 
Đò đưa nhân-thế đoạn-trường chữa qua 
Đêm nằm tưởng Nam-kha giấc mộng 

Mộng công-hầu hay mộng phù-du 
Lênh-đênh cửa bể thần-phù 

Nổi trôi bôn-tẩu giang-du xứ người. 
Hồn lữ-thứ đèn khuya não-nuột 

Cạn hồ-trường đứt ruột quan-san 
Đường về như oán như than 

Vùi nông một nắm xương tàn quê xa. 
 

               Đỗ-Quyên, Las-Vegas ,Ất-Mùi 2015 
                ( thân-tặng đồng-hương Gò-Công)                                            

Xin Chúa Thánh Thần  
Đoái Nhìn Đến Việt Nam 
Dũng Nguyễn 
 

(Xin cám ơn anh Vũ Hạ ạ. Nhờ lời cầu nguyện của anh.  
Em viết vội bài thơ tặng anh và tất cả con dân Việt Nam  
Còn nhiều khổ đau) 

 
 

28   | Hieäp Nhaát 183 | 04 - 2016 | 

http://www.chuacuuthe.com/images2013/140602005.jpg

	Dũng Nguyễn



