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Trích thi phẩm TIẾNG GỌI NÚI SÔNG sắp xuất bản 
 

 
 

TÂM TÌNH NGƯỜI VONG QUỐC 
(Thân mến gởi về quê hương và đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, 

 trên toàn thế giới) 
 

 
 

Mới hơn ba chục mùa xuân 
Mà đau thương đến hai lần mất quê ! 
Ra đi không hẹn ngày về 
Nỗi sầu ly biệt tái tê tấc lòng ... 
Ai đem Bến Hải một dòng 
Cắt làm hai để non sông lệ tràn !? 
Năm Tư máu thịt lìa tan  
Xót xa, tôi bỏ xóm làng, tuổi thơ .. 
Rồi nhìn Mẹ khóc, tôi mơ 
Tuốt gươm chính nghĩa nối bờ Hiền Lương 
Để dòng Bến Hải yêu thương 
Không còn là mốc chiến trường Bắc - Nam  
 
Hiền Lương chưa giải hờn oan 
Sài Gòn giặc lại tham tàn cướp đi ! 
 
Bốn vùng ngút lửa âm ti 
Để trang hùng sử sầu bi, bẽ bàng ! 
Bảy Lăm mất nốt miền Nam ! 



- 2 - 
 

Vào tay giặc cộng dã man, bạo cuồng 
Bỏ quê, tôi vượt đại dương 
Giữa bao nhiêu nỗi đoạn trường đầy vơi 
 
Mới hơn ba chục tuổi đời 
Mất quê hai lượt, rã rời hồn xuân 
Mong đời xuất hiện chính nhân 
Trung kiên, vì nước, vì dân, một lòng 
Đem tài chuyển núi dời sông 
Để đưa dân tộc thoát vòng đau thương 
Đập tan lừa mị thiên đường 
Việt Nam, dựng lại quê hương huy hoàng 
 
Ngày mai, dưới bóng Cờ Vàng 
Sạch hờn vong quốc, về làng thăm quê ... 
 
 

Ngô Minh Hằng 
2006 

Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/ 

 
1- Ngày 20/7/1954 VC chia đôi Nam Bắc tại vĩ tuyến 17. 
2- Ngày 30/4/1975 CSBV cưỡng chiếm miền Nam VN. 
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http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html 
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