GIỌT LỆ NÀNG CÔNG CHÚA
Ngày 20/01/2021 khi TT Donald Trump đọc bài diễn văn cuối trước khi rời toà Bạch Ốc, Ivanka
đã khóc vì xót cho cha, một mãnh hổ trước quần hồ và thương cho nước Mỹ đã rơi vào một
tương lai tối tăm vô định. Giọt lệ ái quốc và hiếu thảo của nàng công chúa đã làm rúng động
đại đa số quần chúng trong và ngoài nước và nhiều người đã khóc cùng nàng.

Nhìn giọt lệ từ mắt nàng công chúa
Tôi thương nàng và xót qúa quê hương
Nàng đã khóc dù quê không khói lửa
Nhưng khóc vì quê ai dựng chiến trường !
*
Nàng đã khóc, khóc nghẹn ngào, lặng lẽ
Thương cha hiền, mãnh hổ giữa sài lang
Xót tâm huyết bị gian đồ xâu xé
Bị một bày phản quốc phá tan hoang !
*
Nàng đã khóc thương núi sông hùng vĩ
Xót máu hồng, khí phách của Tiền Nhân
Tiếc hạnh phúc, tiếc tương lai nước Mỹ
Bị lũ kên kên xô xuống mộ phần !!!
*
Một lũ kên kên lòng lang dạ sói
Ngậm bạc cộng Tàu phá nát quê hương
Chúng xé công bằng, đạp lên nguồn cội
Hiến pháp, muôn dân, chúng đã coi thường !
*
Nhìn giọt lệ từ mắt nàng công chúa
Lương trí loài người ai cũng xót xa
Nàng công chúa có tâm hồn cánh mở
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Chia niềm đau nỗi đắng của sơn hà ..
Thế giới bao người nhìn công chúa khóc
Với yêu thương họ đã khóc cùng nàng
Giọt lệ tình người trong như giọt ngọc
Và vô cùng qúy hiếm giữa nhân gian !
*
Nước Mỹ nếu đau nhìn công chúa khóc
Tiếc bậc anh hùng, thương nước điêu linh
Thì đốt lửa mà chiêu hồn dân tộc ...
Cho lòng người và sông núi hồi sinh !!!
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