NỖI OAN KHIÊN!

Đêm nay giữa mùa Phật Đản
Con nghe tiếng gào thét từ quê hương con vọng lại
Tiếng người mẹ kêu cầu cho đứa con bị tội tử oan
12 năm qua người mẹ khóc than
Người mẹ tên Loan đi khắp mọi miền lang thang qua xứ lạ
Mong kêu gọi lòng nhân
Cứu con người mẹ tìm cán cân công lý
Nhân danh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa:
Sao nỡ giết con tôi?
Nỗi đau thấu tận trời!
Oan khiên này ai biết?
Hỡi vong hồn 2 người con gái chết
Có linh thiêng về tháo gỡ hàm oan
Cho con tôi Hồ Duy Hải
Đừng để nghiệp oan thêm mãi chất chồng
Kiếm người phạm tội
Cho lũ người mang danh công lý
một phút khỏi bừng mê
17 người , hay 17 quỷ vương
mang danh cầm cân công lý
Xin dừng lại ! hãy xin dừng lại!
Đừng theo đảng cướp của nhân dân!
1 ngày trôi qua vô vọng....
Con tôi đâu ?
Người mẹ muốn được cầm tay con:
Mẹ đi tìm chân lý
Suốt 12 năm ròng rã
Mẹ không gục ngã
vì tình mẹ thương con
con đừng sợ bạo quyền
đừng sợ đòn thù tra tấn
Con có thấy chăng?
Họ đã bắt người dân không tội
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với đòn thù tra tấn ép cung
buộc biến thành kẻ sát nhân
Với màn kịch ươn hèn
Cái gọi là lãnh đạo
Đất nước này rồi thành cường bạo
Đạo tặc là "đầy tớ của nhân dân"
Con ơi trước phiên tòa mẹ vẫn đứng ngoài chờ đợi
Gào la cho cộng đồng thế giới
Hiểu cho cùng nỗi khổ của con tôi
Trong hơn trăm triệu người,
Rồi đây ai sẽ là kế tiếp,
thay tội ác cho kẻ cầm quyền?
còn 2 ngày nữa con ơi
Mẹ đếm mỗi phút, từng giây
như thế kỷ dài vô tận
Hãy trả con tôi!
Hãy thả con tôi!
Hỡi những kẻ độc tôn
vô nhân trong kiếp người
Hãy hiện nguyên hình
Loài quỷ đỏ hút máu muôn dân
Hãy thả con tôi!
Hãy trả con tôi!

****
Lạy đức Phật từ bi
Con ngồi đây trong 1 nước tự do dân chủ
Của xứ lạ quê người
Con thấy nghe ,
Người mẹ nọ sống trong 2 ngày
Với niềm hy vọng tối cao
Con mình được trả tự do
Được minh oan trước vòng tay nhân loại
Con chấp tay nguyện cầu
Trong im lặng giữa dòng đời xô động
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Cho người mẹ thôi đau
Cho biển hải thoát khỏi giặc tàu
Cho dịch bệnh tiêu tan
Con chấp tay cầu nguyện
Đức Thế Tôn xuống trần
Tất cả thế giới 3 ngàn đồng cất tiếng đón mừng Đức Thích Ca
Của 2644 năm trước
Giờ phút linh thiêng
Gió lặng chim ngừng
Trái đất rung chuyển 7 lần
Khi bất diệt đi ngang dòng sinh diệt
Bàn tay chuyển pháp trong đêm hương tinh khiết
Ấn cát tường nở trắng một bông hoa
Thế giới ba ngàn đồng thanh ca ngợi
Văn Phật Thích Ca
Giờ phút linh thiêng
Đóa hoa bất diệt nở ngay giữa vườn hoa sinh diệt
Nụ giác ngộ hé thành muôn thi khiết
Ngài về đây học tiếng nói loài người
Đêm nào
Từ trời Đâu Suất nhìn về
Chư Thiên thấy địa cầu quê hương tôi
Sáng hơn vì sao sáng
Và tinh tú mười phương châu về
Cho đến khi vầng đông tỏa rạng
Cho đến khi Lâm Tỳ Ni biến thành chiếc nôi êm
Đón Phật sơ sinh
Đêm nay cầu cho khổ đau hoa trái kết thành
Cho sinh diệt đi ngang dòng pháp thân bất diệt
Cho suối tình thương chảy trên vạn dòng tha thiết
Để loài người học tiếng nói chân như
Để tiếng trẻ thơ thành tiếng chim ca
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