Trích "Trường Ca Của Người Vong Quốc" sắp in

BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI SÁU
Chọn lối sống nào anh chị chọn đi
Đây đất tự do không ai ép buộc
Sống đời trung thành thương dân xót nước
Khi nước dân đang trong cảnh nguy nàn
*
Sống ngẩng cao đầu không hổ Việt Nam
Dù thua thiệt, dù cô đơn, eo hẹp
Nhưng khí phách vẫn can trường, sắt thép
Chẳng để bao giờ ta đánh mất ta
*
Lối sống giữ tròn chính nghĩa quốc gia
Vì danh dự, vì lương tâm, trách nhiệm
Vì tổ quốc, vẫn vang điều tâm niệm
Bổn phận ta với nước vẫn còn đầy...
*
Hoặc chọn cuộc đời vuốt mặt, phủi tay
Để vô cảm, không băn khoăn thổn thức
Mặc đồng bào đang oan khiên đáy vực
Mặc đảng bạo tàn bán đứng quê hương
*
Tổ quốc riêng mình sao phải xót thương?!
Là việc đảng, đảng toàn quyền định đoạt!
Lịch sử xa rồi Đống Đa, sông Hát
Nhắc lại ích gì Nguyễn Huệ Trưng Vương?!
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Cứ biết hôm nay, sống cảnh thiên đường
Miễn có đủ rượu ngon và gái đẹp
Miễn lắm bạc tiền, dù làm con vẹt
Dù cúi đầu quì gối trước ngoại bang
*
Dù cướp dân đen, thu vét bạc vàng
Ai chết mặc, miễn đảng còn là được!
CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH thế là đúng hướng
Nước mất, dân đau chứ thiệt chi mình!!!
*
Nếu ra nước ngoài cũng kệ người khinh
Theo lịnh đảng, cứ gian hùng nghị quyết
Ngậm máu mà phun, phun cho Quốc mệt
Quốc mà buông là đảng nắm cộng đồng!
*
Gắp lửa càng nhiều càng được tuyên công (1)
Đúng chính sách lại đạt cao thành tích
Đấy, đời sống nào các anh chị thích
Thì cứ tha hồ lựa chọn, tự do…!
*
Cũng chẳng cần chờ khi tóc màu tro
Mới thấy được những oán hờn vay trả
Cứ nhìn xác Hồ biết ngay hậu quả
Dẫu chết đi, bia miệng vẫn muôn đời!
*
Thích lối sống nào, cứ chọn, người ơi
Dùng trí óc, lương tâm mà chọn nhé
Đừng để cháu con bị đời biếm nhẽ
Không dám ngẩng đầu vì tội cha ông ...
*
Đừng để anh em, cô bác giống dòng
Phải hổ thẹn vì gia đình, huyết thống
Vì tay cướp rồi tay kia nổi trống
Thì thế nhân ai mà chẳng chê cười?
*
Được sinh ra, ai cũng thể là người
Nhưng tư cách mới làm nên giá trị
Ngôn ngữ, hành vi, tính tình, ý nghĩ
Sẽ tự phân đẳng loại mỗi con người
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Kẻ có tâm thì họ chọn lối đời
Sống lợi ích cho nhân quần xã hội
Còn kẻ bất lương ngại gì phạm tội
Ác độc, tham tàn, bán nước, giết dân ...
*
Vâng, chọn đi, ta sống chỉ một lần
Thì hãy sống có lương tâm, trách nhiệm !
Để nếu lúc đời vô thường, đột biến
Khi đưa tay còn có những bàn tay...
*
Hãy nhớ phù du là kiếp sống này
Chớ cắm sào sâu mà rồi khó nhổ! (2)
Phật đã dạy cõi đời là bể khổ
Xin đừng thêm đau xót nữa cho đời ...

Ngô Minh Hằng
2017
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
1-Tục ngữ VN - Gắp lửa bỏ tay người: Vu khống, gieo tiếng ác, oan vạ cho người.
2- tục ngữ VN - Cắm sào sâu khó nhổ: Đi sâu vào một việc gì thì khó gỡ ra. Ý
khuyên con người làm việc gì cũng phài nghĩ đến hậu quả, không nên quá đáng mà
hối không kịp, tự mình hại bản thân mình.

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html

www.vietnamvanhien.net
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