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NGỌN TRIỀU NHÂN BẢN 

  
(Gởi các đoàn thể và cá nhân đang thực sự đấu tranh vì Tự Do Nhân Quyền và Tôn 
Giáo cho Việt Nam trên toàn thế giới. Riêng gởi về quê hương và đồng bào, những người 
đang thực sự dấn thân tranh đấu tại Việt Nam.) 

  
  
   

Tổ quốc đợi một Ngọn Triều Nhân Bản  
Để đấu tranh cho lẽ sống con người 
Những tiếng thét đau thương vì cộng sản 
Mong được ngọn triều đưa đến muôn nơi 
 
Khắp ba cõi, bao lớp người cùng khốn 
Cướp trộm, gạt lừa, đĩ điếm, ăn xin 
Lao nô nước ngoài mọi tầng bóc lột 
Ôi tương lai là những bóng sao chìm ! 
 
Cả tôn giáo cũng trùng trùng pháp nạn 
Cửa từ bi phong tỏa đến muôn vòng 
Dừng tay lại hỡi bọn người tàn ác 
Kìa, thánh đường máu chảy đã thành sông! 
 
Nửa thế kỷ hơn, đủ rồi, thống khổ 
Con mất cha, vợ trẻ bặt tin chồng 
Khắp chốn công an, nhà tù, khủng bố 
Đảng giết hại người yêu mến non sông! 

  
Đã đến lúc, hỡi toàn dân, chung bước 
Dựng Ngọn Triều Nhân Bản cứu quê ta 
Khẩu hiệu mị lừa, hành vi bạo ngược 
Xưa lắm rồi vì ai cũng nhìn ra ! 
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Đã từ lâu những dòng sông độc dược 
Chất cường toan cháy xạm cả chồi non 
Mong một buổi triều dâng muôn ngọn nước 

Xóa tang thương, dũng mãnh lửa sinh tồn 

  
Dưới đuốc lửa, hiện hình loài phản quốc 
Xẻ Nam Quan, Bản Giốc hiến dâng Tàu 
Xô dân tộc quê hương vào tủi nhục 
Để ngọc ngà, ngôi vị đảng chia nhau 
 

Đất nước đang chờ ngọn triều hùng vĩ 
Để đấu tranh cho lý tưởng, cho đời 
Nơi xa thẳm, cuối vùng Đông Bắc Mỹ 
Tôi cũng chờ từng phút ngọn triều ơi... 
 

Đâu hỡi Quang Trung, nước chờ rửa nhục  
Hỡi Trưng Vương, dân đợi phút hồi sinh ! 
Và tôi đợi ngày quê hương quang phục 
Hỡi Ngọn Triều, đem đến ánh bình minh !!!.. 
  
  

Ngô Minh Hằng 
 

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

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