Từ Trên Đỉnh Tháp Washington Monument, DC
(Kỷ niệm Independence Day)

Kiến trúc theo Obelisk huyền bí thời cổ Ai-cập
Như chiếc bút chì...
Như cây cọc Bạch-đằng-giang của Ngô-Quyền, Hưng-Đạo
Đó là Washington Monument, Hoa-kỳ.
Tháp kỷ niệm GEORGE WASHINGTON, vị anh hùng lập quốc
Tổng-thống đầu tiên của Hiệp-Chúng-Quốc Hoa-Kỳ
Tháp cao 555 feet, 4 mặt đá cẩm thạch, đỉnh nhọn
Đẹp trang trọng và uy nghi.
Nhân dịp lễ Độc-Lập Hoa-Kỳ, July 4.1776
(Tôi đã đi thăm toà tháp này vào năm 96)

Chiếc thang máy đưa lên tầng chót vót trên cao
Từ cửa sổ nhìn ra bàu trời bát ngát bao la
Thủ đô Washington,DC mênh mông bên giòng sông Potomac

Hướng tây, sau mặt nước long lanh hồ nhân tạo hình chữ nhật
Hiện rõ ngôi đền kỷ niệm Abraham Lincoln
Hướng đông: toà nhà Quốc-hội_ US Capitol
Phía bắc: White House hay dinh Bạch-ốc
Còn phía nam, có hồ Tidal Basin nho nhỏ
Soi bóng ngôi đền kỷ niệm Thomas Jefferson
Bốn dinh thự, điện đài nguy nga tráng lệ đó
Trắng toát dưới ánh mặt trời
Màu trắng của 50 ngôi sao trên lá cờ Hợp-Chúng-Quốc
Ba màu xanh, trắng, đỏ tung bay phấp phới, rạng ngời.
Tôi rời quê hương đi tìm đất hứa
Khi tới Hoa-Kỳ vừa đúng 3 năm
Được thăm tháp Washington dễ dàng không thể tưởng
Nên lòng tôi phấn khởi ước mơ thầm
Sớm muộn gì sẽ trở thành một công dân chính thức
Một quốc gia vĩ đại nhất hoàn cầu
Một nước tự do dân chủ hàng đầu thế giới
Từ đỉnh tháp cao, óc tưởng tượng bay xa về phương bắc
Nhìn thấy Tượng Thần Tự-Do (3 tháng sau tôi sẽ đến thăm)
The Statue Of Liberty, New York với một bó đuốc vàng
Soi sáng rực con đường DÂN-CHỦ, TỰ-DO cho nhân loại.
ChinhNguyên/H.N.T. , July.4.2019

