
1 

 

 

   

  
 

TRÁCH NHIỆM CHÚNG TA 

 
(Là lời tâm tình, xin gởi toàn thể đồng bào Việt Nam, mọi lứa tuổi, mọi giai 

tầng, hải ngoại và quốc nộị) 
 
 

Cuối tháng Tư năm ấy 
Cộng cướp nốt miền Nam 
Đau thương, bao triệu da vàng 
Nửa vùi đáy biển dưới làn nước xanh 
Nửa may, đến được đất lành 
Ôm hờn vong quốc, lệ quanh địa cầu 
 
Mấy chục năm mài miệt 
Cố làm lại từ đầu 
Nắng mưa nào quản dãi dầu 
Áo cơm thôi cũng biển dâu rã rời 
Kiếm cung vẫn thẹn với đời 
Nghĩa trung chưa đáp được lời quê hương 
 
Quê tôi bên kia biển 
Dân khốn khổ, đoạn trường 
Trong tay lũ giặc vô lương 
Kẻ đau vận nước người thương phận người 
Đầu dân chễm chệ đảng ngồi 
Cướp dân mạng sống, cơ ngơi, ruộng vườn 
 
 
Với lòng tham không đáy 
Đảng tàn bạo, lật lường 
Vươn tay qua cả đại dương 
Gian ngoa rằng vẫn yêu thương đồng bào ! 
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Đồng bào không nhớ quê sao ? 
Về thăm quê nhé, hầu bao cho đầy .... 
 
Bọn nằm vùng, cơ hội 
Thấy mùi tiền là say 
Chế ra "kế lạ" từng ngày 
Qua đòi tên phố, hôm nay đòi nhà 
Hỏi đòi, cộng trả cho ta ? 
Kìa, Dân Oan khắp sơn hà, phải không ? 
 
Đã đòi, phải đòi hết 
Đòi toàn vẹn núi sông ! 
Núi sông, tài sản Cha Ông 
Kế thừa, thế hệ Tiên Rồng, chúng ta 
Nay ta làm mất sơn hà 
Mà đòi tên phố, căn nhà ?... Đùa dai ! 
Đòi mà cộng trả, thưa ... ngài 
Chẳng ai chết thảm. Chẳng ai biểu tình ! 
Ví như cộng trả nhà mình 
Thì tiền thuế với công trình trông coi 
Sẽ cao gấp chín, gấp mười 
Phải bù thêm đấỵ cộng cười, khôn không ? 
 
Đứng lên, con Lạc, cháu Hồng 
Mà đòi đất nước non sông vẹn toàn 
Đòi nhà cho triệu dân oan 
Đòi cho dân tộc Việt Nam: SƠN HÀ ! 
ĐẤY LÀ TRÁCH NHIỆM CHÚNG TA ! 
 
 

Ngô Minh Hằng 
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com/ 
 

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

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