
MÔT ĐÒT Đ i r g M HlTttNG THCM 
(Khòc mr-giáo-sĩ Homcra Homer-Dixon) 

Luòng gió lanh dâp-dòi cây-cô, 
Lá vàng rcri, sirong vã diĩu nhành. 
Khung trái mà lúc tàn canh, 
Con chim làin nan thãt-thanh kêu buòn. 
Thiên-nhièn chanh nièm tlurong, úa 1$, 
Xé ruOt gan, bong me lia con. 
Thân ghn năm chuc tuoi tròn, 
Thiên-ân uhuãn-gôi tàm-hòn lùng-lâng. 

Xót đòng-loai trâm-luàn bièn t0i, 
Vuot ngàn trùng đén cõi Viêt-Nam. 
Tay tiên nàng-dõ nguài phàm, 

cu-cri ru kè điêu-tàn phiêu-linh, 
Líri tiên đao Tin-Lành đòn mãi, 
HÔn tiên viro-ng muôn spi yêu-thuang, 
Cánh tiên bao quàn dăm truò-ng, 
Iliro'ng thcrni tir trái tini vàng bay xa. 

Nào nhfrng lúc trang tà, sao kliuyet, 
Lò-i khĩìn-câu tha-thiê't vi ai. 
Nào khi gió thoãng hién mai, 
Luy hÒng giáo-sĩ khóc ngirái luân-vong. 
Nào khi trirác minh-mông trò-i b i ln , 
Da boi-hòi nghe tiéng chiên than, 
Chiên than nlnr dirt can-trang, 
Liêu-bd xá quân trăm ngàn hi-sinh. 

Kìa, kè mál han lành yôu-dáu ; 
Np , concôi nirong-náu vào ai? 
N'iìv, ngirài đau-yííii canh dài, 
I) i v t liãn đói-Ianh, kia díri cô-đcrn ; 
Trircrc (tau-khò, tàm-hon héo-hât, 
Tírái nirác thiêng, dâp tát líra húng. 
Hâc on, nào tiê"c cùa, công, 
Cao-sau trài bièn, ven lòng ái-nhân. 

VÀO NUÓT: 

'l'ien giáo-sĩ TÙ-Tbàn đàp cánh, 
Giĩra điràng hoa trút gánh, thirang thay ! 
Nirác-non, cây-cò dâu đây ? 
Mành hòn trongtrángtrao tay ChAn-Tlian. 
Tin sét đánh muôn phàn đau-đó-n, 
Trò-i tuai xanh plnit nhuòm u-siìu. 
Boái tròiig cânh-vàt ììiu-iìiu, 
Iloa tàn, cô úa, ngiròi dâu hãi ngiròi? 

Muôn giòng luy ngâm-ngùi tirái niò, 
Muôn trãi tini áp-ù xirangtàn. 
Gâi thàn liran sóng thài-gian, 
Hình durcrng phàng-phãt theolàn mây bay. 
Con đo-n-chiéc đang-cay, chua-xót, 
Me mãi ngày lai môt xa-xăm. 
Chan tròi mât plurang dìím-dăm, 
Hai ôi I Tài , haiih bao năm chôn-vùi! 

Nào dâu nhfrng nu cuò-i thân-ai? 
Nào đâu Iòi mèni-mai, nâng-niu? 
Nào đàu tim điro-m thirang-yêu? 
Trcri Nam môt tám girangtreo không mír. 
Bò*n du-diro-ng, dwò'ng ta đút doan, 
Yén vãy-vùng lâm nan ngãn sirang. 
Bíly chim nhó' ban kcu thuo'ng, 
Bêm khuya ngcr-ngác, dăm truàng t imai. 

Trên Thiên-Quoc niuõn đcri vui-thôa, 
Ba bao ngày 13-cha chau ra i . 
Bien thircrng còn có đây-vai ? 
Hòn thuangcòn có xót ngtrài tram-luân ? 
Trong vinh-hien, cõi tràn còn nh6? 
Liríri giram thiêng rai bò cho oi? 
T iéc thay, hièn-đírc, anh-tài! 
Ha di, nfr đê bao ngirài ngan-ngo -! 

— B3-đi>c-Tri, l i í i-nói. 

V I N H - Q U A N G 
Giũa ban trira, givrt minh vi tiit nãng, 
Trong dôm râm, ngo-ngác mát virngliãng. 
Trènsa-tru'ò'ngđu'angvui-niirnglúctháng, 
Tiê'c anh-hùng vôi khuát nêo xa-xãm... 

Khí5i mAy den dâp tăt ánh tiàng ngà, 
In khung trò-i thăm lên màu thè-tliâni. 
Nâo-nùng, ô i ! can gió rèn ai-oán 
Hìin giáo-sĩ sám virat cõi trăn-ai; 
Vnng klinp chõn, thòn-thúc \ ;m muòn ngirò'i, 
Im-IAng, nghièng minh, khóc, thtrn'ng, nh(V, t i í c . 

Êni-ái hirong bay đirom hon khôn xiê't, 
Nghĩa hi-sinh còn ă"ô dííu trên đcri, 
Girang bác-ái cao ipi :inh-sáng tuoi, 

Bóng hièn-nhan luôn ghi hòn giáo-sĩ, 
Ám-diram lurang tham, im m'âu tuy$t my, 
Hiiu thanh-cao nhe cãtcánh thiên-du. 
ô , giao-sĩ vui-thòa vào cõi Thiên-đô, 
Minin đài vinh-quaiig là nhà giáo-sĩ... 
En kêu-rêu, gió lùa, hoa ràu-iĩ, 
Rung ngành vàng dè dau-đán nu xanh, 
Bám sanh-linb dai giáo-sĩ nhan-lftnh, 
In nét thàm vi tbiíu ngirái thăm-viéng, 
Xót-thirongđenichogipt thu6cTin-Lành. 
Òi ! Lòng dnii tiiõu ii'iin dôi mât 1$, 
Nlu'r tiéc nha giao-sĩ scrni chia lay... 

— Tiiin-văn-Ci'in, II.i ••<• i . 


