Mùa Đông thứ 46
(Tiếp theo Giấc Mơ_Thơ CN/HNT* )
Lá tơi tả rơi đầy trên hè phố
Lá lô xô quấn quít gót chân trần
Thu đang tàn cảnh tượng với thanh âm
Như nhắc nhở Đông sắp về thay thế
Bỏ quê hương đã gần năm thập kỷ
Con cháu Lạc-Hồng phiêu bạt tứ phương
Vượt hành trình khổ cực lẫn đau thương
Mới tới được chốn an bình xa lạ
Lúc ra đi tóc nửa đen nửa bạc
Đến bây giờ sương tuyết nhuộm trắng phau
Khi mới đến đàn con còn bé dại
Thì hôm nay ba thế hệ qua mau
Giấc mơ hồng quá khứ và mai sau
Ôm trọn trong vòng tay người tị nạn
45 năm qua đời thêm sáng lạn
Vầng hào quang cho hạnh phúc lên ngôi
Nhìn đám hậu sinh hăng hái bước vào đời
Thế hệ đứng đầu thấy mình trẻ lại
Xin cảm ơn dân tộc đầy nhân ái **
Đã bao dung giúp đỡ kẻ tha hương
Mong tiếp tục đi đến cuối con đường
Hưởng cuộc sống an bình nơi hải ngoại
Nhưng mùa Đông thời tiết buồn tê tái
Có làm vơi niềm hạnh phúc đang lên ?
Đông chưa về trên xứ ước mơ hiền
Đã chợt thấy trận cuồng phong nhân tạo
Bởi những con người nổi cơn điên đảo
Muốn phá tan truyền thống của quốc gia
Chà đạp lên nền dân chủ cộng hoà***
Được xây dựng từ hơn 2 thế kỷ
Cuộc sống an bình đang bị tiêu diệt
Gieo kinh hoàng cho hàng triệu sinh linh
45 năm trời ôm mộng đẹp xinh
Luôn ấp ủ trong tay người tị-nạn
Viễn ảnh mùa Đông về đây phá nát
Ôi giấc mơ hồng_American-Dream !
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