
 
 

          Buông  Bỏ                                                Nhập cuộc 
   (Socrates đốt đuốc đi tìm chân-nhân)                                (Socrates đốt đuốc đi tìm chân-nhân)*                        
 

Xuyên qua mọi địa tầng trái đất                                  Dưới ánh đuốc chập chờn của nhà hiền triết                                              
Lặn sâu tận đáy biển khơi                                         Dân tộc này đã tìm ra hằng hà sa số chân-nhân 
Bay lên chín tầng mây cao ngất                              Đến bây giờ vẫn chưa được sống an thân 
Băng mình ngang dọc bốn phương trời              Tạm ẩn mặt trước đám người say máu 
Lao thẳng vào trái tim đỏ thắm    
Bám theo hệ thống não trên đầu                          Lòng nhẫn nại không thể nào vô giới hạn 
Rọi sáng tấm màn đen trong mắt                 Như tức nước vỡ bờ phải đến lúc ra tay 
Xuôi giòng mạch máu xuống đôi chân                     Dốc toàn năng sức mạnh cứu vãn quốc gia này 
                                                                                  Khỏi bị nghiền nát bởi âm mưu cuồng tín 
Hy vọng đi tìm cho được những chân-nhân          
Vượt thời gian không gian khắp vòng vũ trụ              Kìa rạng đông! vầng dương đang xuất hiện 
Mong gặp người vững niềm tin nơi Phật, Chúa,    Hàng triệu con tim thức dậy xuống đường  
Đấng Thiêng Liêng, hay hình tượng Thiên-thần     Bóng cờ hoa phấp phới khắp giang sơn 
Biết yêu thương tất cả nhân quần                             Tiếng hò reo, tiếng hùng ca vang dội 
Biết dẹp bỏ mối hận thù chủng tộc 
Biết chia xẻ những trầm luân thống khổ                     Ôi Giấc Mơ bừng lên từ bóng tối ! * 
Biết bao dung để xã hội an bình                               Bởi ánh hào quang thắp sáng lại niềm tin 
Biết yêu thương bao mạng sống sinh linh               Cờ lướt sóng trên hàng lớp con thuyền 
Xây hạnh phúc vĩnh hằng nơi trần thế                        Cờ tung gió trên đoàn xe dài vô tận 
 
Số người thiện có nhiều hơn người bất thiện           Những bàn tay vung cao nguyện thề tái lập 
Nhưng hy vọng ban đầu vẫn chưa thấy hiện ra       Trật tự, an bình trên xứ sở rách tan hoang 
Bởi hiền-nhân thường ẩn mặt khi kẻ ác tà              Truyền thống haì trăm năm lập quốc huy hoàng 
Đang say máu gian hùng tự tung tự tác                    Niềm hãnh diện, tự hào của một quôc gia vĩ đại 
Ôi xứ sở từng mang danh là vùng đất hứa 
Với Giấc Mơ... mà thế giới khát khao!                      Ngọn đuốc Thần Tự-Do vẫn bập bùng rực cháy 
Chẳng còn chi niềm hãnh diện tự hào                        Rọi sáng tương lai cho dân tộc chọn con đường   
Về truyền thống được bảo tồn từ khi lập quốc         Góp sức cùng nhau xây dựng lại quê hương 
Nạn kì thị _ di sản của một thời quá khứ               _Quê hương thứ hai, là con đường nhập thế! 
Bị đào lên sống dậy từ dưới đáy mồ sâu   
Đất nước mịt mù trong khói lửa thảm sầu                                   HongNguyen/H.N.T.,Sept.15.2020  
Trang sử mấy trăm năm bị tơi bời xé nát 
Làm sao hàn gắn vết thương lòng tan nát?                     *Buông Bỏ: Thơ HN/HNT, Jul.21.20 
Dường như chỉ có duy nhất một con đường                   *Giấc Mơ : Thơ HN/HNT, Jun.15.20 
Cho những con người từng rời bỏ quê hương 
Yêu vùng đất hứa,_là con đường buông bỏ! 
 
         HongNguyen/H.N.T.   Jul.21.2020 
 

 


