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NHÌN NGƯỜI LẠI NGHĨ ĐẾN TA
(gởi ca sĩ, kịch sĩ, nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, bác sĩ, dược sĩ, tiến sĩ, tu sĩ v.v...và những 
vị Sĩ khác đã về Việt Nam để khoe tài với CS, hoặc dùng danh nghĩa nhân đạolàm

tay sai cho bọn chúng)

Cô, dân Mỹ, gốc Cu Ba
Phục cô, người nữ danh ca kiên cường
Cô đã chọn quê hương Mỹ Quốc
Vì cô yêu ngọn đuốc tự do
Dù cô hạnh phúc ấm no
Tấm lòng vẫn nặn g mối lo nước nhà
Cô thương nhớ quê cha đất tổ
Như mọi người xa xứ thương quê
Và cô đã được mời về
Hát cho thánh lễ ở quê hương mình
Một buổi lễ linh đình trọng thể
Đức Giáo Hoàng chủ tế uy nghiêm
Được mời, vinh hạnh vô biên
Thế mà cô trả lời liền: “Thưa không
“Khi Cộng Sản còn hồng đất nước
“Chính vì yêu tổ quốc, không về
“Ngày nào cái chế độ kia
“Không còn, tôi mới trở về quê tôi
“Và sẽhát vang trời ca khúc
“Mừng tự do hạnh phúc muôn nhà...”

Nhìn người dân gốc Cu Ba
Việt Nam ơi, ngó lại ta, nghĩ gì?

Tha Hương

( * ) Nữ danh ca Gloria Estefan người Mỹ gốc Cu Ba đã từ chối lời mời của Giáo chức 
Thiên Chúa Giáo mời cô về Cu Ba hát cho Thánh Lễ cuả Đức Giáo Hoàng John Paul II
tại chính quê hương cô cuối năm 1998. Emilio Estefan, chồng cô, cho tờ báo Miami
Heralt biết rằng Giáo Chức Thiên Chúa Giáo La Mã Mexicođã nhiều lần yêu cầu 
Estefan về Cu Ba để hát trước Giáo Hoàng nhưng câu trả lờicủa cô dứt khoát là
"không" Ông nói thêm: "Chúng tôi sẽ không bao giờ hát ở Cu Ba khi chế độ Fidel Castro 
cònđó. Ngày Gloria hát ở Cu Ba là ngày Cu Ba được Tự Do..."


