VĨNH BIỆT PHI NHUNG

Ôi thôi! Ca khúc hết rồi!
Cung đàn dứt nhịp, em rời vô trong
Màn nhung buông xuống… là xong!
Tiếc thương để lại trong lòng thế nhân.

Nổi trôi tuồng lớp phù vân
Phi Nhung “Con Sáo”, trên sân khấu đời
Giọng “Bông Điên Điển” tuyệt vời (*)
Lời ca nồng ấm, như lời Quê Hương!
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Trái tim đầy ắp yêu thương
Em san sẻ khắp bốn phương “Tình Người” !
Hăm ba (23) em bé mồ côi,
Gọi Nhung là “MẸ”… Chao ôi!... nghẹn ngào !!!

Sài Gòn đại dịch Cúm Tàu
Cướp đi sinh mạng biết bao nhiêu người.
Em đi cứu trợ nhiều nơi,
Hi sinh tiếp tế, tươi cười nấu ăn

Thiện tâm như một “Hiền Nhân”
Đáng yêu như một “Thiên Thần Từ Bi”
Ai ngờ … Em nhiễm Covid!
Than ôi!... Đại dịch, cướp Phi Nhung rồi!
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Phi Nhung nghỉ hát về Trời
Tiếc thương xúc động bồi hồi biệt em
Chúc Hồn siêu thoát Cõi Tiên
Phiêu diêu hưởng phước bình yên vĩnh hằng!

Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:

quocbao_30@yahoo.com
(*) Phi Nhung: Phạm Phi Nhung, sinh năm 1970 tại Pleiku. Ca sĩ Phi Nhung
nổi tiếng qua các bài hát như: Bông Điên Điển, Lý Con sáo Bạc Liêu, Nhớ
Mẹ Mồ Côi, Hoàng Hôn Màu Tím, Con Gái Của Mẹ,...
Phi Nhung là người có lòng nhân hậu đặc biệt, cô nhận nuôi nhiều trẻ mồ
côi, khi qua đời cô có tới 23 con mồ côi và 1 con gái ruột 29 tuổi. Suốt thời
gian Sài Gòn bị nạn dịch Covid, Phi Nhung đã tự nguyện bỏ tiền ra mua đồ
cứu trợ và tự thân nấu nướng thực phẩm phân phát cho đồng bào. Đau đớn
thay! - Sau cùng chính cô bị lây nhiễm Covid. Sau hơn một tháng điều trị, cô
đã qua đời vào lúc 11 giờ 57 ngày 28/9/21.

www.vietnamvanhien.org
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