TẾT TÙ
Riêng về DŨNG PHI HỔ (NGUYỄN VIẾT DŨNG), người trai trẻ yêu Nước, dấn thân vì tự
do, chính nghĩa của dân tộc và đang bị đảng CSVN trả thù, sống âm thầm trong nhà tù
VC.

Lại tết rồi Em, tết ở đây
Hồn xuân hiu hắt, xác xuân gầy
Tết tù nào có tình xuân nhỉ
Chỉ có căm hờn với đắng cay !
*
Chỉ có đau thương với hận thù
Hùm thiêng cũi sắt chốn thâm u
Tuổi xanh, đảng cướp ngày tươi trẻ
Đảng tạo oan khiên, dựng ngục tù
-1-

*
Em vốn một lòng yu núi sông
Ghé vai gánh vác nợ tang bồng
Em dang đôi cánh, khung trời mở
Em bước, sơn hà rộn kiếm cung
*
Đảng sợ Em tung cánh đại bàng
Vươn vai Phù Đổng cứu giang san
Vì Em, tuổi trẻ xông vào cuộc
Thì đảng gian hùng sẽ nát tan
*
Nên đảng thù Em, hãm hại Em
Xuân vàng, đảng phủ một màu đen
Hùm thiêng nuốt hận nằm trong cũi
Hồn thép kiêu hùng, đuốc lửa nhen
*
Ngưỡng phục Em nhiều, Viết Dũng ơi
Thương Em dũng cảm, tấm gương ngời
Em tù vì bởi lòng yêu nước
Chống đảng buôn quê, đảng giết người !
*
Trả lại tự do, Thả Dũng ngay !
Vì Em yêu mến núi sông này
Em là tinh túy hồn dân Việt
Là một huy hoàng của đổi thay !
*
Tôi vẫn tin và vẫn nguyện cầu
Một ngày biển thẳm hóa nương dâu
Cho hồn sông núi hồi sinh lại
Dân nước yên vui, hết khổ sầu
*
Rồi một mùa xuân của Đống Đa
Rồi muôn đuốc lửa rực sơn hà
Rồi dân nghiền nát đi xiềng xích
Dựng lại Xuân vàng, Xuân Quốc Gia !

Ngô Minh Hằng
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Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html

www.vietnamvanhien.net
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