EM VÀ ĐÊM CHÚA GIÁNG TRẦN
(tặng những em bé Việt Nam đang sống trong tăm tối nhất)

Em ước mơ gì hôm nay, hỡi bé
Khi lê la nơi góc chợ, đầu đường
Để van xin người nhỏ giọt tình thương
Vào chiếc ca nhôm lấm lem, trống rỗng ??
*
Kẻ đạo diễn, đẩy em đi tranh sống
Ngay lúc lọt lòng, là chính cha em !
Uốn cánh tay cong, bẻ ống chân mềm
Thành bé sơ sinh xanh xao, tàn tật !!!
*
Em, từ đấy, bước vào đời hành khất
Chẳng nâng niu, bàn tay mẹ dịu dàng
Không tiếng ca dao huyền diệu nhân gian
Mà trao đổi giữa kẻ thuê, người mướn !
*
Ai oán tuổi thơ, tủi hờn em lớn
Tàn tật chân tay, thương tích tâm hồn
Ngày lại ngày, quằn quại vũng cô đơn
Giữa xã hội vốn loạn cuồng, băng hoại !!!
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*
Góc phố, nửa giờ, tiếng loa lập lại
Mỹ Ngụy bạo tàn, bác đảng quang vinh
Bao nhiêu năm dài cách mạng hy sinh
Diệt Mỹ Ngụy giúp miền Nam giải phóng!
*
Mỹ cút, Ngụy nhào, đảng ta "chiến thắng"
Nước ta nay... tiến bộ nhất hoàn cầu
Độc lập,tự do, hạnh phúc, sang giàu
Nhớ ơn đảng cho ta đời sống mới !!!
*
Nhớ ơn đảng , mỗi chiều em chỉ hỏi
Ca có gì và bụng có gì thôi
Chả bao giờ em biết hỏi xa xôi
Như công chính, như nhân quyền, nhân vị
*
Nhưng đêm nay, đêm huy hoàng, tuyệt mỹ
Đêm thiêng liêng, đêm Thiên Chúa Giáng Trần !
Cứu chuộc loài người, ban phát nguồn ân
Cho thế giới hoà bình trong thế giới !!!
*
Kẻ gian ác mà không lòng sám hối
Sẽ cúi đầu đền tội trước giờ thiêng
Người tâm ngay, dạ thẳng, mắc oan khiên
Sẽ hưởng phúc từ Cõi Trời, màu nhiệm !
*
Tôi thấy em cười, nụ cười thánh thiện
Đợi tin vui từ một cánh Thiên Thần ...
Tiếng ai hát bài thánh lễ lâng lâng...

Ngô Minh Hằng
2004
https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
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