
 
 

TRƯỜNG CA HAI MƯƠI LĂM 

 NÉN HƯƠNG CHO NGÀY QUỐC HẬN
 

 

 

Nén hương này xin thắp 

Để nhớ ngày cha đi 

Mười ngày mà hóa biệt ly 

Tình thâm ai cắt biết gì ai đau 

Ở đây đất thấp trời cao 

Trong tay đồ tể, lao đao phận người 

Tháng Tư từ cuộc đổi đời 

Giống nòi Hồng Lạc tơi bời đắng cay 

Vùi nông một nắm mộ gầy 

Bạn tù lệ rớt trên tay ngẹn ngào 

 

* 

Nén hương này xin thắp 

Cho mẹ tháng Tư nào 

Bồng con bước thấp bước cao 

Trên đường di tản xiết bao hãi hùng 

Bốn bề khói lửa tàn hung 

Đạn reo, mẹ gục xuống vùng cỏ may 



Đứa con bảy tháng trên tay 

Ngậm bầu vú mẹ, máu đầy tuổi thơ 

 

* 

Nén hương này xin thắp 

Cho chị chết bơ vơ 

Vượt biên chị chẳng tới bờ 

Bàn tay hải tặc nhớp nhơ thân ngà 

Đá ngầm lại xé tàu ra 

Chị vào lòng biển thành ma ngậm hờn 

Mỗi chiều biển ngập hoàng hôn 

Chị ngồi trên sóng gọi hồn Việt Nam 

 

* 

Nén hương này xin thắp 

Cho người chết vội vàng 

Lai Châu, Cao, Lạng, Hà Giang 

Đạn Tàu xé xác Việt Nam từng người 

Chiều qua ôm súng còn cười 

Sáng nay cả toán thây phơi bìa rừng 

Việt Trung “chiến thắng” lẫy lừng 

Người đi chiến thắng, đi nhưng chẳng về ! 

 

* 

Nén hương này xin thắp 

Cho em tuổi trăng thề 

Lấy chồng nước ngoại em mê 

Đài Loan, Hàn Quốc em về làm dâu 

Tưởng là hạnh ngộ cau trầu 

Nào hay em chết cơ cầu đau thương 

Hũ tro trở lại quê hương 

Thương em, cha mẹ đoạn trường xót xa 

 

* 

Nén hương này xin thắp 

Cho tình nước tình nhà 

Bảy Lăm cộng chiếm quê ta 

Hai vai gánh hận sơn hà bấy nay 

Dân thì oan khốc từng ngày 

Nước thì đảng sắp sang tay cho Tàu 

Ba miền chất ngất hờn đau 

Ta ơi thức dậy cùng nhau giữ nhà 

Nếu không, Tàu thống trị ta 



Quên ư? Tô Định, voi ngà, ngọc trai? 

Hãy đưa tổ quốc lên vai 

Ta không giữ nước thì ai giữ giùm ??? 

Đừng hèn như dế như giun 

Xin tôi gan thép xin hun tinh thần 

Và làm bổn phận người dân 

Dẹp bày phản quốc, diệt quân bạo tàn 

 

* 

Tháng Tư xin thắp nén nhang 

Mong xanh Sông Núi mong vàng cờ bay ... 

 

 

                       Ngô Minh Hằng 
 

Kính mời đọc thêm những bài thơ khác của tác giả tại: 

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