GIáng-Sinh 2021
Nhiều đêm Giáng Sinh vui buồn tôi đã trải
Nhưng Giáng Sinh này...(GiángSinhBuồn,Thơ CN-HNT,2017)

*Đứng chơ vơ ngoài giáo đường đang hành lễ
Tiết giao mùa lạnh lẽo gió tạt mưa bay
Tâm hồn tôi say tỉnh cảm giác ngất ngây
Pha lẫn niềm vui với nỗi buồn thế sự
1-Đất nước của Giấc Mơ đang thời nghiêng ngửa
Nhân tâm điên đảo, cuộc sống sa đà
Tương lai mù mịt, hi vọng tắt dần
Sẽ còn không di sản huy hoàng mấy trăm năm lập quốc ?
Tôi chỉ là một kẻ tha hương, thế hệ già nua cằn cỗi
Đã hoàn thành sứ mạng xây dựng 3,4 thế hệ theo sau
Chúng ta đã từng góp công làm đẹp xứ sở vĩ đại này
Nhưng guồng máy khởi động dành cho dân chính quốc
Hãy can đảm như đã từng can đảm
Những công dân của đất nước Dũng Cảm Hoa-Kỳ*
Vận mệnh tương lai đang nằm trong tay các bạn
Đừng để tắt hết niềm tin tổ quốc sẽ quang vinh.
2-Thế giới chúng ta đang bị dịch tàn phá
Covid, Delta, Omicrom... tới tấp hoành hành
Loài người mất đi hàng triệu sinh linh
Nhân loại vẫn còn chênh vênh bên bờ vực thẳm
Tôi chỉ là kẻ có niềm tin nhưng ngoại đạo
Với những con tim đang cầu nguyện dưới mái giáo đường
Ôi Đấng Thiêng Liêng! xin ban xuống tình thương
Cứu vớt hành tinh chúng ta khỏi ngày tận thế
Hãy ngồi lại bên nhau, nối vòng tay đan kết
Tu dưỡng tâm hồn thánh thiện bao dung
Sống nhân hoà theo tinh thần đạo lý
Cho đời ta hạnh phúc tới phút lâm chung
*Giáng-Sinh sắp đến, cô đơn ngoài trời lạnh lẽo
Lúc ban đầu ngây ngất với cảm giác mơ hồ
Nhưng bỗng chốc tâm hồn như bừng tỉnh
Một ánh lửa hi vọng bùng lên sưởi ấm trái tim tôi.
*<home of the brave>=USA Anthem
*Thơ HN-HNT:
*Thơ HN-HNT= Giấc Mơ:HD June.22.20 &Nhập Cuộc:HD
Sept.20.20
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