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Ngày này năm xưa 19 tháng giêng .... 
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Kính gửi Quý vị và Quý thân hữu bài thơ tưởng nhớ trận chiến 
Hoàng Sa 1974. 

Cũng xin được gửi nén tâm hương biết ơn đến vong linh các 

anh chiến sĩ VNCH đã đem máu xương tô thắm sử xanh và vì 

yêu quê hương, các anh đã hi sinh hiến thân mình cho Tổ Quốc 

Việt Nam. 
Thiên Kim 
 

Cám ơn các anh Chiến sĩ Hải Quân VNCH 

 
 

Thiên Kim (Danlambao) 
 

http://danlambaovn.blogspot.com/
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                Anh Ngụy Văn Thà ơi! 

Cám ơn anh người hùng dân tộc 

Vào một ngày linh thiêng  

Tháng giêng - mười chín - bẩy tư 

Trên biển Đông bạt ngàn sóng gió 

Anh chỉ huy, dũng cảm đánh giặc Tàu 

Cùng đồng đội, 

Đem sức trai đáp lời sông núi 

Vang vọng muôn trùng tiếng gọi non sông 

Các Anh bẩy mươi tư chiến sĩ 

Vâng, các Anh không quản gì xương máu 

Dòng máu Lạc Hồng tô thắm Sử xanh 

Xương của Ông, Cha dựng nước xây thành 

Dễ gì để quân Hán gian xâm lấn 

Dù các anh biết sức người có hạn 

Một chọi mười  

Sao khỏi nát thịt, tan thây! 

Chí khí Hưng Đạo Vương 

thôi thúc đêm ngày 

Không thể ngồi nhìn quân thù ngạo mạn 

Các anh quyết đánh dù chiến y rách nát 

Gươm vung lên để nghĩa khí sáng ngời 

Thế rồi thương ôi!  

Một ngày lịch sử ghi ơn bẩy mươi tư chiến sỹ! 

Máu hiến dâng hòa Đông hải dạt dào  

Quốc Tổ đón chờ nơi sáng lạng trên cao 

Hôm nay và ngàn sau 

Dân tộc khắp ba miền đất nước 
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Bắc - Trung - Nam tâm tình con cùng Tổ quốc 

Thắp nén hương lòng yêu kính các Anh 

Những chiến sĩ bảo vệ quê hương 

Cám ơn vô vàn tấm lòng kiên trung giữ nước 

Xin các Anh phù hộ, 

thay dạ đổi lòng những phường bán nước 

Hậu duệ của Lê Chiêu Thống thời nay 

Đang ôm chân, thật chặt quan thầy 

Đau đớn thay quan thầy chúng là quân thù truyền kiếp 

Từ nhiều đời, quân thù luôn manh tâm xâm chiếm 

Nhưng chịu thua sức quật khởi của tiền nhân 

Giờ đây nội thù đang hết lòng hiến dâng 

Giải non sông xinh tươi hoa gấm... 

Xin anh linh tiên liệt  

phù hộ cho dân tộc rạng ngời  

Chia nghĩa khí các anh  

cho toàn dân vùng lên anh dũng 

Để giữ nước Việt và đòi quyền sống 

Cám ơn các Anh ngàn lần 

Các anh chiến sĩ Cộng Hòa ơi.... 

  

Thiên Kim 

www.vietnamvanhien.net 

 

http://www.vietnamvanhien.net/

