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CHÀO VĨNH BIỆT TWIN - TOWERS 
(gởi về New York với tất cả tiếc thương) 

 
 
 

Lửa cao ngất lưng trời, ôi lửa đỏ 
Khói điên cuồng mù mịt, khói đen mây 
Những tan nát sau kinh hoàng tiếng nổ 
Bao ngàn người trong biển lửa vùi thây 

* 
Rằng phim ảnh hay là đây, sự thật 

Mà hãi hùng hơn sức tưởng, hơn mơ? 
Khi hoảng loạn, tiếng muôn người khóc ngất 

Khi lệ rơi, mà trí vẫn còn ngờ ! 
* 

Hỡi  Thượng Đế, dương trần hay hoả ngục 
Mà cuồng điên qủy dữ nướng thiêu người  ! 

Mà khoảnh khắc ngàn sinh linh ngã gục 
Mà đắm chìm trong biển lửa đầy vơi !!! 

 
* 
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Khi  thế giới đang bàng hoàng rúng động 
Giận cho loài uống máu chẳng hề tanh 

Thì bóng tối, có tiếng cười ác độc 
Vỗ tay reo trên xương thịt tan tành ! 

* 
Hỡi ác qủy, bàn tay mi hiếu sát 

Bao ngàn người vô tội chết tang thương 
Niềm hạnh phúc, mộng tương lai xanh ngát 

Bỗng vì mi mà tức tưởi đau buồn ! 
* 

Ta đứng đó, bên bờ sông, mắt ướt 
Nhìn khói bay, lửa rực giữa hung tàn 
Ôi, giá phải, thân ta tan thành nước 

Trả ơn người, và níu lại kỳ quan 
* 

Ơi  danh tích của một thời hoa lệ 
Đang vặn mình trong ngọn lửa phi nhân 
Đang nhắc nhở người năm châu bốn bể 
Cảnh giác cao, loài khát máu, hung thần 

* 
Chào vĩnh biệt... nghe đau hồn lữ thứ 

Twin - Towers hình ảnh đã thân thương 
Trong tình cảm của ta, người viễn xứ 

Đến nơi này nương náu, nhận Quê Hương ! 
 

 

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