NGUYỆN ĐỒNG HÀNH CÙNG ANH – EM !
Kính tặng quý Anh Chị Em Tù nhân Lương Tâm trong nước, nhân dịp tác giả -(cựu tù
nhân chính trị - 1981/1992 – Hà Nội) tham dự Tuyệt Thực đấu tranh cho Nhân Quyền,
tại Sydney, Úc Châu, ngày 25.7.2015. Xin nguyện Đồng Hành cùng Quý Bạn đang bị
chế độ cộng sản đàn áp dã man từ bao năm qua).

Võ Đại Tôn
Hơn mười năm trong ngục tù tăm tối
Tôi luyện hồn để thấy rõ tim nhau.
Và hôm nay, dù trùng khơi ngăn lối
Tôi “nhìn” ANH : - đang đứng, ngẩng cao đầu.
Tôi “thấy” EM : - không e lệ âu sầu
Mà vang tiếng, thách “luật rừng đẫm máu” !
Xử “công khai” nhưng như phường thảo khấu
Cướp giật cho nhanh, bế mạc, hạ màn.
Nơi góc tường chỉ còn tiếng loa vang :
Mấy chục năm tù - tổng cọng !
ANH không được nói giữa bầy lang lưỡi ngọng
EM chỉ được nghe bản án sẵn trên bàn.
Vợ con ANH : “gom vào diện nghi can”
Bị lột áo vì “Tự Do – Yêu Nước” !
Họ dùng đến cả ngôn từ côn đồ, hỗn xược
Thay Hiến Pháp bằng hai tiếng “ Xê Xê” (C...C...) ! (1*)
Chồng con EM : trên đồn bót chưa về
Vì bị cấm ra “tòa” nghe xử án !
ANH có tội gì ? - chỉ mong nhìn Ánh Sáng
Được rọi vào từng đáy ngục Dân đen.
Cho ANH hưởng dù một chút Nhân Quyền
Khi bày tỏ Lòng Thực Tâm Yêu Nước !
Cho Tự Do được phơi trần bạo ngược
Chuyển thương đau ra thế giới bên ngoài !
EM có tội gì ? - lời thống thiết bi ai
Mong thức tỉnh những con người “vô cảm”.
Thế hệ của EM, cuối đường hầm thê thảm
Muốn vùng lên đòi lại nắng Bình Minh.
Để EM không còn phải chống gậy, làm thinh,
Bắt cúi mặt trước hung tàn bạo lực.
Mấy chục năm tù, lời tuyên đầy áp bức
Thêm một lần tiếng máu thét vang lên.
Cờ Đỏ phất phơ trên thành phố, cung đền,
Thêm lần nữa chói chang màu Tội Ác.
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Xin ANH bình tâm,
Thế giới này không phải toàn sa mạc
Vẫn còn Người đang tiếp bước theo ANH
Đòi lại Tự Do, Lẽ Sống an lành
Cho Dân Tộc cùng Năm Châu vững tiến.
Xin EM hãy cười vang hãnh diện
Chúng tôi còn theo dõi bóng EM đi.
Dìu chân EM qua lời nguyện kiên trì
Không khuất phục trước gông xiềng nhục tủi.
Bao chế độ độc tài đã tan thành tro bụi
Theo vết dầu loang.
Từ máu tim của hàng triệu dân oan
Khơi ngọn lửa thành cuồng phong bão tố.
Sẽ đốt tan bao vũng lầy chế độ
Sẽ san bằng bao thách đố Lòng Dân.
Chúng tôi đây, xin góp sức chung phần
Giữ Tâm Nguyện cho vuông tròn Đạo Lý.
Chúng tôi sẽ không cười vang thỏa chí
Khi đất nước lầm than.
Dù được sống trong kiếp tạm an nhàn
Và được hưởng đầy Tự Do Dân Chủ
Nơi xứ người - vẫn hoài mơ Quê cũ,
Xin song hành theo bước của ANH – EM.
Chúng tôi đây, chưa hề trốn bóng đêm
Vì Lương Tâm vẫn còn khơi rực sáng.
Ánh bình minh sẽ rạng
Dân Tộc sẽ hồi sinh.
Xin ANH cười qua một thoáng nhục-vinh
Chỉ mong Sống giữa lòng son Tổ Quốc.
Xin EM thản nhiên, đừng khóc,
Vì EM là hoa gấm của Trời Xuân.
Trên hành trình còn tiếp diễn gian truân
Tôi xin nguyện không bao giờ bỏ cuộc.
Xin hãy chờ, chuyền tay từng bó đuốc
Thắp sáng Niềm Tin,
Cùng Toàn Dân đòi lại – không xin –
Đời Tự Do vĩnh hằng, dâng Tổ Quốc !

Võ Đại Tôn
Hải ngoại .
* - tên trung tá công an VC Vũ Văn Hiển, phó công an phường 6 quận 5, Saigon , đã
ngang nhiên chửi thề : “Tự Do cái Con C...” !

www.vietnamvanhien.net
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