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THÁNG TƯ ĐEN, 
VIẾT CHO NGƯỜI YÊU DẤU 

Thương mến về quê hương Việt Nam trong Tháng Tư Đen. 
 
  
Có một buổi xuân vàng, em, mắt ướt 
Lặng nhìn anh như muốn nói ngàn câu 
Anh, lính trẻ, hồn nhiên, chưa hiểu được 
Nỗi ưu tư trong ánh mắt em sầu 
  
Rồi năm tháng trên bốn vùng chiến thuật 
Gót giày saut mài miệt bước quân hành 
Thương đến vô cùng chiều xưa, đôi mắt 
Có giọt lệ nào như đã long lanh .... 
  
Có giọt lệ nào tưởng như thần thoại 
Đêm thành sao và ngày hoá mặt trời 
Theo bước anh đi, san bằng chướng ngại 
Dựng thanh bình cho dân nước muôn tươi  
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Hiếm hoi lắm, đôi lần anh về phép 
Trong nắng trong, anh thấy má em hồng 
Nhìn anh dịu dàng, em cười rất đẹp 
Và hỏi anh rằng : Anh nhớ nhà không ? 
  
Anh nhớ nhà không ? Ồ, anh nhớ lắm 
Và nhớ em, cô bé láng giềng ơi ... 
Nhớ đôi mắt trong, nhìn anh đằm thắm 
Nhớ cánh môi xinh, thèn thẹn em cười .... 
  
Rồi một tháng Tư kinh hoàng tăm tối 
Trời đất loạn cuồng, độc dược, cường toan 
Lãnh đạo bất tài, đồng minh phản bội 
Người tiếp tay người bức tử miền Nam ! 
  
Anh tức tưởi mất quê từ buổi ấy 
Súng trên tay mà phẫn hận đầu hàng! 
Mất cả em, giặc chặn đường dân chạy 
Đạn pháo vỡ trời ... xương thịt em tan !!! 
  
Anh nhận hung tin, lòng đau, tim xót 
Hổ cháy rừng, cũi sắt, ngậm hờn căm 
Anh xót quê mình, dòng sông nước ngọt 
Và tiếc thương em, hương bưởi, trăng rằm !... 
  
Nếu đừng có Tháng Tư Đen tàn nhẫn 
Người trả thù người thâm độc dã man 
Thì dân Việt, đời sẽ không lận đận 
Bản Giốc vẫn còn, còn cả Nam Quan ! 
  
Thì anh chồng hiền và em vợ đảm 
Con chúng mình, giống mẹ, gái, xinh, ngoan 
Trai, giống anh, lính chiến trường dũng cảm 
Một dạ trung thành yêu nước Việt Nam ! 
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Tháng Tư lại về, em ơi, nhớ qúa 
Nhớ mắt em xưa, trong sáng, dịu hiền 
Nhớ miệng em cười, nhiệm màu chi lạ 
Làm cho đời mờ nhạt những truân chuyên ! 
 
Tháng Tư, giỗ em, thắp nhang, anh khấn 
Sớm thành công quang phục nước non mình 
Chế độ bạo tàn trên đường tuyệt tận 
Xin khôn thiêng, em góp dựng công trình ... 
  
Công trình đó, toàn dân đang tiến bước 
Đang đấu tranh đòi lẽ phải cho đời 
Có những đảng viên, sinh viên, vì nước 
Vì dân lành, quả cảm đã  ra khơi ..... 
  

 

Ngô Minh Hằng 
 Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/ 

 

 Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<=bấm vào] 
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