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GIÁ ĐỪNG
ĐEN MỘT THÁNG TƯ
Không ngờ lại có hôm nay
Đau thương em đến nơi này tìm anh
Bồi hồi từng bước chân nhanh
Dại khờ như thuở chúng mình còn nhau
Pleiku em nhớ ngày nào
Anh, người lính trẻ miền cao anh hùng
Đem tình anh gởi núi sông
Báo đền tổ quốc một lòng sắt son
Người anh yêu ở Sài gòn
Đường mơ mong cuộc tình tròn sánh vai
Nhưng rồi giấc mộng tương lai
Chưa xanh đã tím u hoài Tháng Tư !!!
Đã đau chiến lược, binh thư
Lại hờn gãy súng, nát nhừ trái tim
Cuồng phong xô mộng đắm chìm
Và xô anh gãy cánh chim đại bàng
Xô đời vào cảnh nghiệt oan
Rừng sâu nước độc đôi đàng phân ly
Cõi tù biền biệt anh đi
Em chôn kín mộng xuân thì chờ mong
Ai ngờ một sáng mùa Đông
Thăm anh mà nát cõi lòng hỡi anh

Âm thầm trong đám lá tranh
Đất nâu một nấm, cỏ xanh một vùng
Đau thương đến tận vô cùng
Nói chi cho đủ nhớ nhung, đợi chờ
Em ngồi bên mộ ngẩn ngơ
Tháng Tư giết cả giấc mơ trùng phùng
Nén hương, khói tỏa não nùng
Gió lên, bóng núi, cây rừng xôn xao...
Hồn thiêng anh ở nơi nào
Thăm anh mà tiễn anh vào thiên thu !!!
Giá đừng đen Một Tháng Tư !!!
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Ngô Minh Hằng: Tôi tin có THƯỢNG ĐẾ, có NHÂN QUẢ. Tôi tin lưới Trời và luật nhân
qủa không chừa một người nào. Tôi tin những kẻ nghĩ ác, làm ác, NGHIỆP ÁC ĐI THEO.
Những kẻ dã tâm, vô đạo đưa tên cha mẹ tôi cho bọn vô loại lăng mạ chửi rủa. Đưa và lấy
những bài thơ tôi làm giúp người tù VC năm 1978 để đương sự nộp cho quản giáo khi đang
ở tù CS, đánh máy, mạo viết tên tôi dưới những bài thơ rồi tung lên DĐ, vu là thơ đỏ tôi làm
cho VC để lừa bịp đồng bào và mong bôi bẩn những bài thơ chống cộng của tôi hơn 40 năm
qua. Những kẻ đã gieo oan giáng hoạ, a dua, xuyên tạc chuyện đời tư của tôi, vu cáo tôi
không nuôi chồng tù, lấy VC, làm thơ ca ngợi
̣ mối tình cán ngố, dựng chuyện VC đưa tôi đi
vượt biên, cấy tôi qua Mỹ làm điệp viên, vu tôi dùng nick đánh phá chúng và người QG thì
thật là tội nghiệp cho những kẻ gian ác này vì chúng và con cháu chúng sẽ nhận mọi hình
phạt xứng đáng với những tội ác chúng làm trước THƯỢNG ĐẾ và luật NHÂN QUẢ BÁO
ỨNG. Còn tôi, tôi không ngại chúng bôi xấu, vì tôi xấu tốt thế nào, TRỜI biết, ĐẤT
biết và LƯƠNG TÂM tôi biết.
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