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Tiễn Anh về với mây trời 
Có dòng lệ ấm, có mười bài thơ.... 

Ngô Minh Hằng 
 

 
 
 

TIỄN CHÂN ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG 

 
 

 

Thế là Anh đã ra đi 
Quê hương nhỏ lệ sầu bi tiếc người 
Từ đây trên khắp nẻo trời 
Con tàu Lý Tống đã rời đường bay 
Tàu Anh thăm thẳm vào mây 
Tên Anh, sử Việt còn đây, huy hoàng 
Chân thành tôi thắp nén nhang 
Thương người Chiến Sĩ, tiếc trang Anh Hùng 
Anh đi bốn cõi não nùng 
Hồn thiêng sông núi rưng rưng khóc người ... 
Tiễn Anh về với mây trời 
Có dòng lệ ấm, có mười bài thơ... 
 
 

Ngô Minh Hằng 
Ngày 6/4/2019 
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LỜI NGUYỆN CẦU 

CHO NGƯỜI ANH HÙNG Ó ĐEN LÝ TỐNG 
 

Gởi người anh hùng Lý Tống với lời cầu nguyện chân thânh 

Xin ACE góp thêm lời cầu nguyện cho Lý Tống 

 

 

Nghe tin Anh bịnh, tôi buồn 

Hướng về Thượng Đế tôi luôn khẩn cầu 

Mong Anh hồi phục mau mau 

Ó Đen xoải cánh nhiệm màu tung bay 

Như ngày khống chế trời mây 

Truyền đơn anh thả xuống đầy Việt Nam 

Hãi hùng, Việt cộng lo toan 

Nhưng đồng bào lại hân hoan vô cùng... 

* 

Tin Anh tỉnh lại, tôi mừng  

Niềm vui òa vỡ, rưng rưng, nghẹn ngào 

Nước dân đang ngập sóng đào 

Nguy cơ Hán hóa, lẽ nào Anh đi !? 

Xin Trời mở lượng từ bi 

Cho Anh được nhận huyền vi ơn Trời 

Quê cần Anh, Lý Tống ơi 

Xin mau bình phục, xây đời với quê... 

 

Ngô Minh Hằng 

22.3.2019 
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CÁNH CHIM THẦN 

 
(Tin Net: Ngày 7/11/2000 trước khi Tổng Thống Hoa Kỳ Clinton đến thăm 
VN một ngày, Lý Tống, cựu Sĩ quan phi công VNCH mướn máy bay từ 
Thái Lan bay đến thả truyền đơn tại Sài Gòn kêu gọi dân chúng vùng lên 
lật đổ bạo quyền VC.) 

 
 
 
Ó Đen Lý Tống . Hoan hô ! 
Truyền đơn anh thả vạn tờ ... bướm bay... 
Đang khi chủ, khách bắt tay 
Giữa giờ lịch sử, giữa ngày hoa đăng 
Anh như một cánh chim thần 
Mang thông điệp lúc muôn dân mong chờ 
Giục người nắm lấy thời cơ 
Gọi người lạc cõi hoang mơ mịt mùng 
Hoan hô hành động anh hùng 
Ra vào tử địa lẫy lừng như chơi 
Can trường thế ấy bao người 
Lòng yêu nước ấy sáng ngời ngàn sau 
Việt Nam! ta hãy cùng nhau 
Đứng lên cho một bắt đầụ Đứng lên! 
Tự Do, Hạnh Phúc, Nhân Quyền 
Của ta, giặc cướp, dĩ nhiên, ta đòi ! 
Năm châu, người Việt ta ơi 
Hướng về quốc nội chung lời đấu tranh! 
Đứng lên, muôn cánh chim thần 
Mỗi người là một hiện thân đại bàng 
Đứng lên, dân tộc Việt Nam ! 
Đứng lên đem lại vinh quang cho đời 
Cứu ta, cứu lấy giống nòi 
Đứng lên, đứng thẳng làm người Việt Nam! 
 
 
Ngô Minh Hằng 
18.11.2000 
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MÙA XUÂN, GỞI NGƯỜI GỌI GIÓ 

 
(Để nhớ ngày 17/11/2000, trước một ngày TT Clinton sang thăm VN, Lý 
Tống đã mướn máy bay,bay từ Thái Lan về Saigon, thả truyền đơn kêu gọi 
toàn dân VN nổi dậy lất đổ tà quyền CS.) 
 
 
 

Hờn vong quốc là hờn chung dân tộc 
Bởi quê hương nào của một riêng ai  
Thấy nòi giống đau thương vì tàn độc 
Anh về Sài Gòn trong một chuyến bay… 
  * 
Anh chấp nhận trước bao điều may rủi 
Rải truyền đơn mong lật đổ bạo cường 
Thành hay bại cũng đã làm sóng nổi 
Làm lòng người rộn rã tiếng quê hương 
  * 
Đã dũng cảm anh gởi đi thông điệp 
Bằng tin yêu anh gọi gió giao mùa 
Để Việt cộng phải hãi hùng kinh khiếp 
Trả thù anh, đòi Thái phải trao đưa ! 
  * 
Anh bị giam cầm, chúng tôi xót nhớ 
Nên xuân về, xuân cũng nhạt màu xuân 
Xuân chỉ thắm khi trời xanh rộng mở 
Và tự do anh xoải cánh chim thần ... 
 
 
Ngô Minh Hằng 
31.12.2000 
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XIN GÓP BÀN TAY 

( Xin gởi đồng hương Việt Nam để góp một bàn tay trong "ĐÊM CHO LÝ 
TỐNG" tại Ca.) 

 
 
 

Đêm nay có ánh nến hồng 
Việt Nam muôn dặm nối lòng Việt nam 
Hướng về người ở Thái Lan 
Cùng anh chia xẻ gian nan đoạn đường 
Anh vì hai chữ QUÊ HƯƠNG 
Vào sinh ra tử coi thường hiểm nguy 
Chim thần, mỗi chuyến bay đi 
Đã làm ác qủy sợ uy, giật mình ! 
Đêm đen, bỗng rạng bình minh 
Cho lòng đất mẹ, tượng hình ngàn hoa 
Hương kia sẽ ngát muôn nhà 
Sắc kia sẽ thắm sơn hà, vàng tươi 
Anh vì tổ quốc, ra khơi 
Làm cơn gió lộng quét trời đỏ mây 
Bên anh, có chúng tôi đây 
Lòng thương mến đã vơi đầy cho anh 
MUÔN NGƯỜI, XIN HÃY ĐẤU TRANH 
ĐƯA CON CHIM Ó NHANH NHANH TRỞ VỀ! 
Gió ngàn đợi cách chim kia 
Lương tâm, trách nhiệm, tình quê, đang chờ ! 
Đêm nay nến đẹp như mơ 
Góp tay, xin có bài thơ với người! 
 
 

Ngô Minh Hằng 
3.12.2000 
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ANH KHÔNG THỂ ĐẦU HÀNG 

(Gởi Ó Đen Lý Tống, những ngày anh tuyệt thực trong nhà tù tại Thái Lan.) 

 
Tôi nghe tin anh tuyệt thư.c 
Mà lòng lo lắng, ưu tư 
Anh ơi, không làm thế được 
Kìa anh, tổ quốc đang chờ ! 
  * 
Đòn thù,  bao phen ngục tối 
Lòng anh vẫn đó, niềm tin 
Biển Đông, anh làm sóng nổi 
Đại bàng anh xoải cánh chim ! 
  * 
Người  giữ chân anh đất Thái 
Chúng tôi đang quyết đấu tranh 
Qua đêm, bình minh sẽ phải 
Trả ta ánh nắng trong lành 
  * 
Anh không có quyền bỏ cuộc 
Bởi vì đất nước chờ mong 
Anh không có quyền bội ước 
Bởi quê vẫn thắm trong lòng ! 
  * 
Bao lần vuì trong tay giặc 
Chim thần, anh vẫn hiên ngang 
Mùa xuân Đống Đa trước mặt 
Nên anh không thể đầu hàng !!! 
  * 
Ngoài này đồng bào lo lắng 
Quyết tâm tranh đấu đến cùng 
Nếu như đường đời bằng phẳng 
Làm sao tỏ mặt anh hùng ?( * ) 
  * 
Xin anh giữ cao ngọn đuốc 
Tin vui ắt chẳng còn xa 
Cờ bay sẽ vàng đất nước 
Ta về trong khải hoàn ca 
 
 

Ngô Minh Hằng 
13.1.2001 

 
( * ) mượn ý hai câu thơ của Cụ Phan Bội Châu: 
" Ví phỏng đường đời bằng phẳng cả, 
 Anh hùng hào kiệt có hơn ai " 
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CHÚC XUÂN 

 (Xuân Nhâm Ngọ, thay lời ngưỡng mộ và biết ơn, kính gởi những vị chân tu
và những Trần Quốc Toản VN anh hùng đang bị giam giữ trong lao tù Cộng 
Sản vì tranh đấu cho lý tưởng Tự Do Dân Chủ tại Việt Nam) 
 
 

 
Xuân về, cánh thiệp xa xôi 
Xót xa xin gởi người nơi ngục tù 
Người tù vì bởi chân tu 
Bởi mong cứu nỗi mịt mù chúng sinh 
Gióng chuông, đem lửa công bình 
Mong soi sáng nẻo tâm tình, thế thôi! 
Nhưng đời tàn bạo, hại người 
Đem tâm bạo chúa mà khơi hận thù... 
Xích xiềng hành hạ người tu 
Dã man, đàn áp, cầm tù, hỡi ơi !!! 
 
Mùa Xuân, cánh thiệp xa xôi 
Xót thương, xin gởi đến người phương xa! 
Người vì lý tưởng Quốc Gia 
Hy sinh hạnh phúc gấm hoa cho đời 
Nổi chìm theo phận nước trôi 
Non sông chung, lại riêng người gian lao! 
Vận đen giam chí anh hào 
Tay còng, chân xích, hàng rào giam thân 
Nhớ người vì nước, vì dân 
Ơn người, gởi cánh thiệp xuân chúc người 
Quê hương chúc sẽ xuân vui 
Anh hùng nước Việt, chúc lời thành công 
Cờ vàng chúc thắm núi sông 
Muôn dân hạnh phúc, muôn lòng hoà vui 
Không còn đau khổ ngậm ngùi 
Người hiền lương sẽ phúc Trời rộng ban! 
 
Ngô Minh Hằng 
2.2.2002 
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BÀI THƠ LÝ TỐNG 
 

(Ðể ghi lại việc Ó Đen Lý Tống chống văn hóa vận CS bằng cách xịt hơi cay vào mặt 
tên văn công VC Ðàm vĩnh Hưng ngày 20.70.2010 tại San Jose, Bắc CA) 
 

Tôi muốn đợi cho nỗi mừng chín mọng 
Cho niềm vui làm ngôn ngữ thăng hoa 
Để viết cho anh Bài Thơ Lý Tống 
Và tặng anh, chiến thắng, bản hùng ca 
   * 
Anh dằn mặt bọn văn công Việt cộng 
Cảnh cáo bọn người theo qủi thờ ma 
Việc anh làm đã kinh hoàng lũ Cộng 
Vì chúng thấy lòng dũng cảm Quốc Gia ! 
   * 
Theo dõi bản tin trả lời phỏng vấn 
Lý luận của anh vững chắc, kiên cường 
Như thuở Diên Hồng, máu đào rửa hận 
Cho một huy hoàng quang phục quê hương 
  * 
Thú thật với anh, đôi khi tôi nản 
Bởi thấy người đen trắng đã lòng thay 
Lắm kẻ quên mình là thân tị nạn 
Trốn cộng nô tàn ác đến nơi này ! 
  * 
Vì tư lợi, họ tiếp tay giặc cộng 
Phản bội quê hương, lừa bịp đồng bào 
May còn có người can trường hành động 
Lay tỉnh đời chìm đắm giữa chiêm bao 
  * 
Dù ai bảo anh làm hề, diễu dở 
Hoặc cộng điên cuồng, mai mỉa, gian ngoa 
Riêng với người yêu quê cha đất tổ 
Anh, người hùng vì anh dám xông pha ! 
  * 
Hải ngoại này đầy Việt gian Việt cộng 
Do bọn tham tiền che giấu chúng thôi 
Ước gì nhỉ, có thật nhiều Lý Tống 
Thì Việt gian, Việt cộng sẽ tiêu đời 
  * 
Xưa, tôi viết những bài thơ Lý Tống 
Khi truyền đơn anh rải ở Việt Nam 
Nay tôi lại viết Bài Thơ Lý Tống 
Cảm ơn anh gìn giữ nghĩa Cờ Vàng ! 
 
Ngô Minh Hằng 
27.7.2010 
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CẢM NGHĨ 

VỀ BẢN ÁN CỦA LÝ TỐNG 

(Xin gởi đến những người đặt lòng yêu nước lên trên tất cả) 
 
Tin này, có kẻ sẽ cười vui 
Bởi trái tim kia chẳng ngậm ngùi 
Dù thấy giặc Hồ đang bán nước 
Và dân đảng bắt điếc - câm - đui ! 
* 
Nếu không có kẻ chặn ngay đầu 
Thì đảng giờ này lộng tới đâu ! 
Hải ngoại cộng treo cờ cộng đỏ 
Cộng đồng cộng quậy, bỏ đầy sâu ! 
* 
Ó Ðen nay đã bị tù đầy 
Bởi đập văn công Việt cộng đây 
Hỏi được bao người như Lý Tống ? 
Dám làm điên cộng, dám ra tay ??? 
* 
Hay là hí hửng đến coi "sô" 
Tiền góp giàu thêm lũ giặc Hồ ... 
Mặc nước vặn mình, dân đổ máu 
Ngồi xem giặc hát lại hoan hô ? 
* 
Dù ai bất mãn Lý gần xa 
Xin nhớ rằng anh chống cộng tà 
Bao kẻ yên bình, con với vợ ? 
Bao người yêu nước để xông pha ?! 
* 
Án kia, Lý Tống bị tù thì 
Nghị quyết cộng mừng đã khả thi 
Và chúng vin ngay vào luật pháp 
Ðạp lên chính nghĩa mở đường đi 
* 
Hỡi ai lòng nặng nước cùng dân 
Xin dẹp riêng tư để dự phần 
Tìm cách chung chia cùng Lý Tống 
Ðể cho cộng sợ, cộng dừng chân ! 
* 
Ðể tương lai đó có ai mà 
Vì nước, dâng lòng hiến quốc gia 
Sẽ chẳng thấy mình đơn độc bước 
Và đường quang phục sớm khai hoa 
 
Ngô Minh Hằng 
25.5.2012 
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MỖI NGƯỜI 

MỘT CHÚT HY SINH 

(Thân mến gởi Ðồng Bào Việt Nam Tị Nạn Việt Cộng trên toàn thế giới, nhất 
là tại Hoa Kỳ.Xin tắt cả chúng ta tạm gạt ra ngoài cảm tính yêu ghét cá nhân 
mà nhìn đến một việc chung và quan trọng nhất của người tị nạn VC là 
chống bọn văn công cộng sản VN đang được VC tung ra hải ngoại.) 
 
 
 

Bản tin Lý Tống vô tù 
Âm vang dài một Tháng Tư não nề 
Tháng Tư đã quá ê chề 
Nghe tin Lý Tống thêm tê tái lòng 
Người tù thì án đã xong 
Nhưng còn số phận cộng đồng thì sao ? 
Rồi đây bản án, dựa vào 
Cộng ôm nghị quyết xé rào chui sang 
Rồi theo kế vết dầu loang 
Len vào mọi xóm, mọi làng, mọi nơi 
Ta thì cộng rõ ta rồi 
Cộng thì che mặt lừa người, ai hay ! 
Cộng cầm gậy, cộng vung tay 
Nửa trong bóng tối, nửa ngay ánh đèn 
Cộng chịu nhục, cộng chịu hèn 
Miễn sao mục đích là chen chân vào 
Ðể nằm xó bếp, hàng rào 
Ðứng trong hàng ngũ đồng bào chúng ta 
Mồm thì "chống cộng" hết ga 
Tay cầm dao lụi quốc gia liên hồi 
Quốc gia, ai thấy cộng rồi 
Mà hô "Việt cộng", cộng lôi ra toà 
 
Ra tòa, cộng lắm đô la 
Mướn thày cãi giỏi thế là…than ôi ! 
Chúng ta thua cộng từng hồi 
Nếu ta cứ mãi làm người bàng quan !!! 
Hãy ngưng du lịch Việt Nam 
Ðừng nghe cộng hát, đừng ham nhảy đầm 
Cộng từng lừa vợ, tù chồng 
Cộng thu tài sản, nhớ không, những ngày... 
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Cộng làm đời khổ từng giây 
Quê hương dân tộc đắng cay khốn cùng 
Mậu Thân, cộng ác khôn dung 
Mồ tập thể, cộng chôn chung bao người 
Bảy Lăm xương thịt tơi bời 
Rừng sâu biển rộng mọi nơi máu tràn 
 
Nếu ai còn xót Việt Nam 
Ðừng du lịch nhé, đừng mang tiền về 
Tỉnh đi, đừng tưởng, đừng mê 
Vướng vào với cộng là thê thảm đời 
Nếu như cộng tốt, cộng tươi 
Ðã không bán nước giết người cướp dân ! 
Cộng tàn bạo, cộng bất nhân 
Hãy nhìn những việc đích thân cộng làm 
Ðể thương nhau nhé, Việt Nam 
Ðừng nuôi cộng sống giết oan dân mình 
Mỗi người một chút hy sinh 
Cộng kia sẽ chết, bình minh sẽ hồng 
Việt Nam rạng rỡ núi sông ... 
Năm châu tỏ mặt con Rồng cháu Tiên 
 

Ngô Minh Hằng 
27.5.2012 
 

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

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