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Trích thi tập TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bản 
 

 

 

BÀI THƠ TIỄN BIỆT 
(Nén hương và giọt nước mắt của tình nhân loại, xin tiễn đưa những linh hồn 
nạn nhân của trận sóng thần Ấn Độ Dương ngày 26/12/2004. Những con sóng 
cao 30m đã tàn phá những vùng ven biển, cướp đi 225.000 sinh mạng của 11 

quốc gia.) 
 

 
 
Quyền năng tạo hóa xoay trời đất 
Sao nỡ ra tay quá nặng nề ! 
Ngàn xác người trôi, nhà cửa mất 
Trong khoảng đời chìm nổi, hôn mê .... 
 
Hỡi ơi, mới đó, nơi trần thế 
Cõi sống, nhân gian rộn tiếng cười 
Phút chốc tang thương thành biển lệ 
Thành vùng đất chết, sóng thần ơi !!! 
 
Trần gian - địa ngục sao gần qúa 
Và cũng mong manh qúa, kiếp người 
Ôi những kiếp người như bọt nước 
Theo cơn hồng thủy phũ phàng trôi ... 
 
Chồng cầm tay vợ, con ôm mẹ 
Nước đến, giằng ra, nước cuốn vào 
Nước thẩy tung lên rồi nước rút 
Đất trời cuồng loạn tựa chiêm bao ! 
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Đất trời mê sảng cơn đồng thiếp 
Nhà đổ, cây xuyên, xẻ xác người ! 
Ôi những hình hài không trọn vẹn 
Những bàn chân rụng, cánh tay rơi !!! 
 
Chao ơi thương xót và đau xót 
Da khác màu da, máu vẫn hồng ! 
Nhìn những xác người, mồ tập thể 
Có là gỗ đá mới như không !!! 
 
Đây dòng nước mắt tình nhân loại, 
Xin tiễn đưa nhau cuối cuộc trần ! 
Mong chốn thiên đàng, miền cực lạc 
Người về cõi phúc, hưởng hồng ân 
 
Người về vất lại đời dâu biển 
Bỏ mặc yêu thương, tiếng khóc, gào 
Kẻ ở băn khoăn ngàn dấu hỏi 
Mai này mưa nắng biết ra sao ?! 
 
Mai này trời định ra sao nữa 
Hãy sống cho ta được tự hào 
Và sống cho đời thêm ý nghĩa 
Cho ngày nằm xuống vẫn thanh cao 
 
Tiễn người mà mắt rưng rưng lệ 
Ôi mỗi lời thơ mỗi nghẹn ngào ... 
Chẳng viết được tròn câu tiễn biệt 
Lòng buồn không biết nói làm sao !!! 

 

Ngô Minh Hằng 
2004 

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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