Thắp Sáng Lương Tâm
Trần Đan Hà
Tin tức từ trong nước cho biết phiên tòa ở Nghệ An hôm 16.8.2018 đã kết án nhà hoạt động dân chủ
Lê Đình Lượng 20 năm tù và 5 năm quản thúc về tội :“hoạt động nhằm lật đổ chính quyền”! Nhưng
theo nhận xét của Luật sư Đặng Đình Mạnh thì: “Các hoạt động của ông đối với xã hội, thực chất đó
chỉ là những hành vi của một cựu quân nhân sống có trách nhiệm cao với cộng đồng, với địa
phương và là một công dân thực hiện quyền tham gia xây dựng, quản lý Nhà nước theo hiến pháp
mà thôi”. Trong đó kèm theo tấm hình của hai em bé thật dễ thương đang thắp nến cầu nguyện để
soi sáng lương tâm thế giới ! (Hai em bé chính là cháu nội của người tù lương tâm Lê Đình Lượng).

Các cháu ngây thơ nhưng biết nhìn
“Lương tâm tiếng nói” của con tim
Thắp lên ánh sáng cho nhân loại
Thế giới trông theo... một tấm hình !
Tấm hình nhân chứng của hôm nay
Lòng thương ông nội cảm động thay
Đôi mắt sáng ngời theo ánh lửa
Sáng đến muôn đời thiên lý đây !
Tiếng nói yêu thương của con tim
Mong yêu dân tộc muốn đi tìm...
Con đường cứu nước mơ thoát khỏi
Nô lệ giặc Tàu... “vẫn làm thinh”... !
Chân lý ngàn đời của lương tâm
Thắp lên ánh sáng cõi xa gần
Muốn đời soi thấy lòng dũng cảm
Đứng trước phiên tòa án “lương tâm”
Bạo quyền cộng sản muốn răn đe
Tìm mọi phương cách để ngăn che
Muốn lấp tiếng nói người dân chủ
Nhường “bọn tay sai đón giặc về...”
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Dân chủ, tự do đạp trước tiên
Giữ nguyên độc đảng vì tham quyền
Hơn bốn mươi năm không đem lại...
Đất nước lầm than hận triền miên
Ông chỉ đấu tranh cho dân quyền
Tự do dân chủ được ưu tiên
Bạo quyền kết án Lê Đình Lượng
Hai chục năm tù... với năm năm...
Quản thúc tại gia cũng như gần
Suốt đời đón nhận “án chung thân”
Không còn tiếng nói nào chân lý
Biện hộ cho người “tù lương tâm”!?
Tôi thấy tấm hình mắt lệ hoen
Khóc thầm vận nước “tháng tư đen”
Nay hơn bốn chục năm tròn lẽ
Sống dưới bàn tay “một lủ hèn” !
Biết đến bao giờ giải thoát đây
Lòng dân căm phẩn đã chất đầy
Gom thành cơn bão mong quét sạch
Lủ giặc vong nô đã đến ngày... !
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