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Trích TIẾNG HỜN SÔNG NÚI sắp in 
 

TƯỞNG NHỚ 

(Nén hương lòng, kính dâng Anh Linh Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hoà 
những người đã anh dũng hy sinh cho chính nghĩa, cho Tổ Quốc Việt Nam) 

 

 

Lòng tôi, một nén hương, thành kính 
Xin thắp và xin tưởng nhớ Người 
Hỡi những Anh Hùng dân tộc Việt 
Máu xương Anh hiến dựng xây đời 
 * 
Vì yêu dân, nước nên Anh nhận 
Trách nhiệm người trai buổi nhiễu nhương 
Tôi cảm ơn Anh, tôi ngưỡng phục 
Tấm lòng son sắt với quê hương! 
* 
Anh đem dũng cảm, đem kinh lược 
Chiến đấu, Anh ngăn bước giặc thù 
Nguy hiểm không sờn, không nhụt chí 
Cho dầu gục ngã giữa âm u ... 
* 
Dakto, An Lộc hay Rừng Sát 
Quảng Trị, Pleime hoặc Hạ Lào 
Anh đã hào hùng trong chiến thắng 
Hào hùng trong cả bước gian lao! 
* 
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Hoàng Sa, Bến Hải xuôi Đồng Tháp 
Có dấu chân Anh khắp bốn vùng 
Xương máu Anh trong từng mạch đất 
Trong từng nhịp thở của non sông ! 
 * 
Hồn Anh hoà với hồn sông núi 
Dẫu chẳng bia xanh, chẳng sử vàng 
Nhưng đã muôn đời dân tộc Việt 
Nhớ ơn bồi đắp, giữ giang san! 
* 
Trong từng giọt nước, từng thân cỏ 
Phảng phất như Anh đã mỉm cười 
Có tháng Tư nào loang máu đỏ 
Quê buồn như mắt lệ Anh rơi !!! 
* 
Tháng Tư, ôi tháng Tư oan nghiệt 
Ai xé mà tan những mảnh đời 
Những gói poncho không đất phủ 
Những đau buồn muôn kiếp khôn nguôi 
* 
Tháng Tư, ôi tháng Tư đau xót 
Có những người trai chết vội vàng 
Và có những người không sống nhục 
Chọn cho mình cái chết vinh quang! 
* 
Anh hy sinh thế vì dân, nước 
Tôi biết ơn và thương tiếc anh 
Anh, đã Anh Hùng dân tộc Việt 
Cho dù hoang mộ có VÔ DANH ! 
 

 

Ngô Minh Hằng 
2002 

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

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

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