
                           

Giáng Sinh 2022 
Đứng chơ vơ ngoài giáo đường đang hành lễ 
Lúc ban đầu ngây ngất với cảm giác mơ hồ 
Nhưng bỗng chốc tâm hồn như bừng tỉnh 

Một niềm tin hi vọng bùng lên sưởi ấm trái tim tôi 
(Giáng Sinh 2021, Thơ ChinhNguyên/H.N.T) 

 

1-Niềm hi vọng bùng lên rồi tắt lịm                       
Một năm qua thêm tâm trạng não nề 
Những hứa hẹn ban đầu kéo lay lất lê thê 
Rồi mất dạng trong kho tàng huyền thoại 
 
2-Xứ sở Giấc Mơ ngày càng thảm hại 
Có còn không di sản của tiền nhân 
Mấy trăm năm lập quốc lụi tan dần 
Quay trở lại cảnh hoang tàn như thời nội chiến 
 
Xung đột trong lòng ngưới vô cùng khủng khiếp 
Không lằn ranh giới hạn chiến tuyến hận thù 
Vủ khí truyền thông mới nguy hiểm vô cùng 
Tác hại của nó vượt xa tầm súng đạn 
 
Mâu thuẫn nổ bùng ngay trong lòng tôn giáo 
Dị biệt lan dần qua lãnh vực thai nhi 
Coi lời răn của đấng chí tôn ra gì 
Chỉ cần biết nhu cầu cá nhân trên hết  
 
Xung đột màu da vẫn mơ hồ ẩn hiện 
Khơi lại niềm đau rỉ máu con người  
Mưu toan xé bỏ Hiến-pháp lâu đời  
Không do dự đạp đổ tượng đài lịch sử 
 
Mẫu thuẫn chính kiến khiến tình thân rạn nứt 
Giữa bạn bè, ngay cả phần tử gia đình 
Sợi giây tinh thần lẫn vật chất thiêng liêng  
Dễ bị đứt trong cảnh đời chao đảo 
                                                                                     
Thế giới quanh ta hoài nghi đánh giá 
Cường quốc hàng đầu tụt vị trí không ngừng 
Từng hãnh diện với hào quang từ ngọn đuốc thần 
Nay cúi mặt nghe nước ngoài chế nhạo  
 
3-Trước giáo đường ánh đèn chập chờn hư ảo                  
Chợt vang lên tiếng chuông mừng Giáng-sinh về 
Đất nước này bắt đầu bừng tỉnh khỏi cơn mê 
Trong làn sóng thanh âm đang ầm ầm trỗi dậy  
Bản hùng ca dân tộc  America Great Again!  
 
HongNguyen/H.N.T.   Giao-niên 2022-23  

 


