SATURDAY, JUNE 11, 2016

Xin Giới Thiệu Nhạc Phẩm Mới:" NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẶN"

Xin Giới Thiệu Với Quí Vị và Các Bạn Nhạc Phẩm Mới:
" NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẶN"

*
"Cướp nước rồi, nếu đừng tù, ngưng giết
Ðừng trả thù người tàn ác, bất lương
Bắt tay nhau cùng dựng lại quê hương
Thì đã chẳng có tên " NGÀY QUỐC HẬN " !

*
Chân thành cảm ơn Nhạc sĩ Mai Đằng đã đưa thi phẩm " NGÀY QUỐC HẬN
MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẶN" vào nhạc và xin cảm ơn Nhạc sĩ Nguyễn Hữu
Tân đã trình bày bằng tất cả niềm cảm xúc.
Trân trọng kính mời Quí vị và các Bạn thưởng thức nhạc phẩm " NGÀY
QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẶN" để cùng nhau nhớ lại ngày
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30/4/1975, ngày đau thương của đất nước và của dân tộc Việt Nam, những
người yêu tự do,
công bình và nhân bản.

Trân Trọng
Ngô Minh Hằng

*
https://www.youtube.com/watch?v=9xDVzfS1MC4
Published on Jun 11, 2016
Thơ: Ngô Minh Hằng
Phổ nhạc: Mai Đằng
Hòa âm: Nguyễn Hữu Tân
Trình Bày: Nguyễn Hữu Tân

***

NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !
(Gởi những kẻ có ý đồ muốn đổi NGÀY QUỐC HẬN đau thương trong lịch sử
Việt Nam thành ngày tự do hoặc ngày của thuyền nhân để bịp lừa nhân loại.)

Ngày Quốc Hận phải là ngày Quốc Hận
Không tự do mà cũng chẳng thuyền nhân !
Tự do gì khi tám chục triệu dân
Bị đàn áp, bị tù đày, bị giết ?!
Bị đảng xem như con giun cái kiến
Bắt Dốt, bắt Mù, bắt Điếc, bắt Câm
Khi đảng lạy Tàu, cắt đất quì dâng
Dân phản đối, đảng vu là phản động ...
Cánh cửa nhà tù thét to, mở rộng
Và người tù không án vẫn chung thân
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Ðảng cấm vợ con, cha mẹ, xa gần
Ðến thăm viếng. Tự do à ??? Gian lận !!!
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Sao lại lập lờ ngày của thuyền nhân ?
Ba Mươi Tháng Tư nếu lũ vô thần
Không cướp miền Nam, thuyền nào vượt biển ???
Cướp miền Nam, đảng gây thêm oan nghiệt
Thu đất, đoạt nhà, vơ vét, quan liêu
Máu thịt dân lành, gia sản tan tiêu
Nên mới có thuyền nhân sau cuộc chiến
Cướp nước rồi, nếu đừng tù, ngưng giết
Ðừng trả thù người tàn ác, bất lương
Bắt tay nhau cùng dựng lại quê hương
Thì đã chẳng có tên " NGÀY QUỐC HẬN " !
Bất nhân thế, sao hèn, không dám nhận
Là tháng Tư, loài qủi đỏ dã man
Tàn bạo, gian hùng, bức tử miền Nam
Gieo tang tóc, xô dân vào ngục tối ???
Sao muốn đổi tên ? Sợ mà chối tội ?
Hay gian ngoa, điên đảo bịp lừa người ?
Bịp cách nào, tay vẫn máu dân tươi !
Vì tội ác vẫn còn kia, chất ngất ....
Ngày Quốc Hận thì gọi là Quốc Hận
Nghe rõ chưa hỡi kẻ thiếu tim người !
Món bịp bây giờ đã ế, đã ôi ...
NGÀY QUỐC HẬN MUÔN ĐỜI LÀ QUỐC HẬN !
Ngô Minh Hằng
2012
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KHI TÀN TRẬN CHIẾN
(Viết theo chuyện kể của một người lính Quân Y sau trận chiến
An Lộc năm 1972)

Tàn trận chiến, máu đào loang tử địa
Người nhìn nhau: cùng giống Việt Nam đây
Giải phóng ư, hay xâm lược nơi này ?
Anh bỡ ngỡ hỏi mình trăm câu hỏi …
*
Người cán binh bạn bỏ nằm hấp hối
Mắt rưng rưng, tay cầm lá thư buồn
Thư mẹ già, đời thoi thóp hoàng hôn
Có duy nhất một thằng con mười sáu!
*
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Mới hôm qua, anh tưởng mình là cháu
Của Bác Hồ và của Ðảng quang vinh
Bác, Ðảng yêu anh tha thiết, chân tình
Anh đi hết đường mòn không thấy mệt!
*
Mà hôm nay, sau khi tàn trận chiến
Bác bỏ anh và Ðảng bỏ rơi anh
Anh nằm đây, người săn sóc cho mình
Là "giặc ngụy" - kẻ tử thù - Ðảng dạy!
*
Nhai ngấu nghiến chén đầy cơm gạo sấy
Anh nhớ ngày ăn nửa vốc khoai khô
Cầm tay tôi, anh nói rất ngây thơ:
"Bao giờ nhỉ em được về thăm mề
*
"Quê làng em ở bên dòng sông Bé
"Mẹ cùng em no đói với vườn rau
"Cứ mỗi lần em xách giỏ đi câu
"Mẹ sung sướng: "bữa chiều nay có cá!"
*
"Rồi một hôm em nghe điều rất lạ:
"Rằng miền Nam Mỹ, Ngụy hại giang sơn
"Yêu quê hương, em nào ước gì hơn
"Ðược Nam tiến, diệt Ngụy quân, diệt Mỹ
*
"Thế là em, người anh hùng chiến sĩ
"Mang hận thù, em vượt đỉnh Trường Sơn
"Trong tim em, hừng hực lửa căm hờn
"Giận Mỹ Ngụy làm dân mình điêu đứng...
*
"Em đã hiên ngang đứng trên đầu súng
"Em, hàng đầu trong những cuộc xung phong
"Em nói thao thao luận điệu nằm lòng
"Bác vĩ đạị Ðảng anh hùng, bách thắng....
*
"Mà hôm nay em thấy lòng cay đắng
"Nếu không anh - Người Lính Ngụy - cứu em
"Thì em cùng với đất, đã nằm yên
"Cho em nói với anh lời cảm kích!"
oo0oo
Tôi cầm tay anh, xót xa lên mắt
Bởi đôi lòng đã thật cảm thông nhau!

Ngô Minh Hằng
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Thiếu nữ và hoa dogwood Đinh Cường

BÀI THƠ XIN GỞI THẾ NHÂN
Đây một bài thơ mới viết xong
Chân thành từng đoạn, chữ như lòng
Đơn sơ như lũy tre làng cũ
Tha thiết như tình yêu núi sông
Là một bài thơ gởi thế nhân
Lời tim thổn thức, ý như vần
Xin anh, xin chị, xin em đọc
Để hiểu thêm thơ, một chút gần
Để cảm rằng thơ, có tấm lòng
Thơ cùng vận nước trải hưng vong
Thơ chia đau khổ tình dân tộc
Thơ góp huy hoàng cảnh núi sông
Để biết là thơ có trái tim
Biết mừng non nước buổi bình yên
Biết thành vũ khí ngăn chân giặc
Biết giục muôn người hãy đứng lên
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Để giữ quê hương, để giữ nhà
Để tô Tổ Quốc gấm cùng hoa
Để không dung dưỡng quân tàn bạo
Phá nát luân thường, nát quốc gia !
Thơ cũng là thơ của dịu dàng
Của ngày hoa nở, tối trăng lan
Của bao la lắm, tình nhân loại
Của mộng yêu thương, nghĩa đá vàng...
Thưa đấy, bài thơ mọn, thế thôi
Viết bằng ngôn ngữ tự bao đời
Ý không gian dối, lời không ngọt
Chỉ có chân phương một nghĩa: NGƯỜI !

Ngô Minh Hằng

SẼ PHẢI CÓ MỘT ĐỐNG ĐA
TRONG LỊCH SỬ HOÀN CẦU
(kính gởi các đoàn thể, các tổ chức quốc gia và
đồng bào VN. trong cuộc biểu tình chống đảng CS
tàn ác và Tổng Bí Thư CS. Lê Khả Phiêu tại Paris năm 2000.)
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Xin cảm phục những tâm hồn bất khuất
Những tấm lòng tha thiết với quê hương
Đây Paris, người người đang có mặt
Đang góp tay tranh đấu rất kiên cường !
Để đòi lại cho Việt Nam hạnh phúc
Cho Việt Nam điều căn bản : NHÂN QUYỀN
Nửa thế kỷ ai xây lò hỏa ngục
Ai xô người vào đáy vực oan khiên ???
Nửa thế kỷ đã kinh hoàng tăm tối
Con vật người trong cũi sắt đau thương
Nếu chưa chết thì sống là hấp hối
Là mỏi mòn trong tuyệt vọng, thê lương !
Một chế độ mà bạo tàn đảng trị
Giết nhân tài, đầu độc những mầm non
Những tội ác đứng hàng đầu thế kỷ
Thì núi sông đầy ai oán căm hờn !
Oan trái đó thấm sâu vào mạch đất
Đã phi thường kết nụ, nở thành hoa...
Hoa nhân ái: ngọn đuốc thiêng bất khuất
Cháy trong lòng dân tộc Việt Nam ta !
Hỡi ngọn đuốc toàn dân, vì công chính
Hãy bùng lên cho ác độc thành tro
Ta, đến lúc không có quyền né tránh
Để nhìn xem loài quỷ dữ reo hò !
Hãy hành động, cho mình, cho đất nước
Cho dân lành trong ngục tối đêm đen
Kìa gương sáng tiền nhân ta thuở trước
Xây dựng đời trong gian khó bao phen !
Đây, đốm lửa vùng trời đông, bắc Mỹ
Xin góp vào cùng khối lửa trời Âu
Sẽ phải có một khải hoàn như ý
Một Đống Đa trong lịch sử hoàn cầu !

Ngô Minh Hằng
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SATURDAY, JUNE 4, 2016

XIN HỎI MỘT CÂU ...

XIN HỎI MỘT CÂU ...
Thế gian có nhiều câu hỏi
Thế nhân không muốn trả lời
Ví như tại sao gian dối
Tại sao phản bội giống nòi ?
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Tại sao nói đen thành trắng
Tại sao bảo đỏ là vàng
Đâu rồi những lòng thẳng thắn
Một thời làm đẹp trần gian ?
Tại sao bẻ cong ngòi bút
Viết lời giá áo túi cơm
Nỗi sầu quê hương ngun ngút
Tại sao che mắt oan hờn ?
Xem kìa, những điều có thật
Công khai dưới ánh mặt trời
Tại sao cố tình khuất tất
Lấy câu liêm sỉ đùa chơi ...
Thế gian có nhiều câu hỏi
Tôi xin hỏi một mà thôi
Tại sao lắm người tài giỏi
Lại không thích nói tiếng người ?

Ngô Minh Hằng
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NÓI CHUYỆN VỚI NGƯỜI VỚT CÁ
Gởi những người miệt mài thu dọn cá chết khắp nơi tại Việt Nam

Những ngày vớt cá ở trên sông
Anh có buồn không, có tủi không?
Buồn bởi biển mình nay hết cá
Tủi vì dân tộc trước tồn vong ?
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*
Từng con cá chết lại từng con
Anh vớt bao hôm xác vẫn còn
Cá chết đau thương từ Vũng Áng
Chết lan về mãi đến Sài Gòn ...
*
Nhẹ tay anh nhé, cá đau rồi
Sóng vỗ bao lần, xác tả tơi
Chôn cá, dân chài đang khóc hận
Còn anh, hận ấy có đầy vơi ???
*
Hôm nay đảng đón Obama
Vũ khí hai bên ký đấy mà
Yến tiệc tưng bừng vui đáo để
Có ai cần biết Formosa !!!
*
Dẫu rằng chất độc Formosa
Tàu - đảng cho tuôn xuống biển nhà
Đầu độc môi sinh làm cá chết
Và bao di hại giết dân ta ...
*
Anh ơi, cố nhé, vớt nhanh tay
Kẻo cá lênh đênh xác nổi đầy
Cá chết, chim ăn, chim đã chết
Người ăn cá chết sẽ sao đây ???
*
Nếu như không chết sẽ sinh ra
Bịnh ngặt vì chưng nhiễm độc mà !
Dị tật, dị hình cho trẻ nhỏ
Còn đâu nòi giống Việt tinh hoa...
*
Anh ơi, nếu xót Việt Nam mình
Ta phải đối đầu với tử sinh!
Dẹp đảng, đuổi Tàu về đất chệt
Mới mong dân nước hết điêu linh!
Ngô Minh Hằng
oogroupes.fr
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Trang thơ Ngo Minh Hang

NIỀM ĐAU VŨNG ÁNG
Gởi về quê hương và đồng bào VN để chia sẻ niềm đau Vũng Áng.

Anh hỡi, xin anh nhìn Vũng Áng
Để chia niềm hận với quê hương
Ai dâng sông núi cho Tàu cộng ?
Ai giết dân ta đủ mọi đường !?
*
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Chị hỡi, nhìn xem, nhìn Vũng Áng
Nhìn rồi chị thấy xót xa không?
Bao nhiêu xác cá năm im đó
Là áo là cơm của Lạc Hồng !!!
*

Em cũng nhìn đi, nhìn Vũng Áng
Nhìn rồi, em có thể làm thinh ?
Bao nhiêu chất độc trong nhà máy
Giết hại môi sinh biển nước mình !!!
*
Mà đảng im lìm nhìn cá chết
Ôi bao xác cá dạt vô bờ
Là bao tai họa cho dân tộc
Hệ lụy dài lâu đã chực chờ ...
*
Cá chết mở đường cho thất nghiệp
Ngư dân biển chết, đói hơn xưa
Đói sinh nhiễu loạn, sinh trăm tội
Vũng Áng niềm đau đã vỡ bờ ...
*
Cá chết, đất trời ô nhiễm nặng
Môi trường, chất độc ngấm, lan xa
Sinh bao bịnh tật, bao nguy hiểm
Di hại cho dân trẻ lẫn già !!!
*
Cá chết, làm dân thêm phẫn uất
Là sao nhà nước chẳng quan tâm
Sao không trừng phạt quân Tàu phiệt
Đầu độc dân ta dưới biển ngầm ???
*
Rằng đảng ươn hèn hay cố ý ...
Tiếp tay Tàu cộng giết dân mình ?
Nếu không tiếp sức thì sao đảng
Khủng bố người dân lúc biểu tình !?
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*
Đảng gốc nước Tàu hay nước Việt
Mà đàn áp Việt giúp Tàu ô ?
Ta cần cái đảng này không nhỉ
Khi đảng xô ta xuống huyệt mồ ???
*
Nay thấy rõ rồi, tâm địa đảng
Hỡi ta, thức dậy, cứu ta nào !!!
Gọi nhau toàn quốc - vâng - toàn quốc
Đông triệu người, đảng giết được sao ???
*
Bó đũa, truyện xưa còn nhớ chứ ?
Lẻ loi vài chiếc, bẻ như chơi
Ta gần trăm triệu dân Hồng lạc
Chẳng lẽ không gom được triệu người ???
*
Một triệu vùng lên là đảng chết
Vài ba triệu nữa, đảng nhừ xương
Niềm đau Vũng Áng, đau toàn quốc
Đứng dậy ta ơi tỏ lập trường !!!
Ngô Minh Hằng
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Chuyển Đến: Nguyễn Quang
Ngày 14/6/2016
www.vietnamvanhien.net
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