
 
 

                                                                               
*Đốt lò hương cũ –   Ước mơ chưa thành.*                                                                       
                     ( Tâm tình người cựu chiến sĩ viễn xứ ) 
 
*Nhìn gương Uy viễn tướng công, 
Noi theo hậu duệ một lòng sắt son. 
Đốt lò hương cũ khói bay, 
Hẹn cùng sông núi mà nay mỏi mòn. 
 
Còn trời còn nước còn non, 
Còn Quê Hương đó ta còn đứng đây, 
Năm năm tháng tháng ngày ngày, 
Lời thề ngày ấy dâng đầy xót xa ! 
 
*Non sông bờ cõi Nước nhà, 
Hiện nay tan tác thật là tang thương, 
Mang lòng sầu hận vấn vương, 
Đốt lò hương cũ, noi gương chưa thành.  
 
*Than ôi ! Nhớ những ngày tháng xưa  : 
Thân trai sống giữa thời chinh chiến, 
Dẹp bút nghiên, chọn cuộc sống tang bồng, 
Vui buồn sinh tử với Non Sông, 
Dưới bóng nguyệt say sưa vung kiếm báu. 
 
‘Vòng trời đất dọc ngang, ngang dọc, 
Nợ tang bồng vay trả, trả vay, 
Chí làm trai nam bắc đông tây, 
Cho phỉ sức vẫy vùng trong bốn bể.’ 



Chàng xông pha khắp bốn vùng chiến thuật, 
Rừng núi là nhà, bạn cùng mưa nắng gió sương. 
Sáng săn giặc Cộng vùng A-sao, A-lưới, 
Chiều Tây nguyên bom cầy nát Đắc-tô. 
Tay ghì súng quyết ngăn xe giặc không cho vào An-lộc, 
Cùng tiếng hét, tiếng hô, đè lên tiếng súng, 
Xác giặc bật lên như hình nộm có lò xo cuồng điên say máu. 
 
Đây Ma-thiên-lãnh, hang tử thần Tức-chụp, 
Đã bao năm là sào huyệt bất khả xâm của Cộng thù, 
Không thể dùng bom, dùng súng, ta phải dùng dao quyết tử. 
Thân nam nhi có xá chi đâu ! 
Một lời thề không thể lùi bước ! 
 
‘Nhân sinh từ cổ thùy vô tử, 
Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh, (1) 
Đã chắc rằng ai nhục ai vinh, 
Mấy kẻ biết anh hùng khi vị ngộ, 
Cũng có lúc mưa dồn sóng vỗ, 
Quyết ra tay buồm lái với cuồng phong, 
Chí những toan xẻ núi lấp sông, 
Làm nên tiếng anh hùng đâu đấy tỏ.’ 
 
Nhưng than ôi ! Ta thấy gì hôm nay, 
Non Sông tan tác tràn đầy, 
Còn đâu hạnh phúc bao ngày đã qua, 
Chỉ vì giặc Cộng gian ngoa, 
Theo gương Mao Mác dân ta điêu tàn, 
Giặc Hồ một lũ tham lam, 
Bán đất dâng biển ngoại bang giặc Tàu. 
 
Âm mưu ác hiểm khởi đầu, 
Thảm họa môi sinh lan tràn khắp nơi, 
Cá chết, ruộng vườn héo khô, 
Xả lũ mênh mông cuốn trôi cửa nhà, 
Dân đứng lên quyết đòi công lý, 
Lại bị côn an du đãng đàn áp dã man. 
Có nghe dân chúng oán than, 
Thành đô Hán hóa một ngày không xa. 
 
*Nhưng toàn dân vững một niềm tin : 
Oai linh tiên tổ nước nhà, 
Dân tộc sẽ thắng hoan ca thanh bình,                                                               
Hồi sinh Đất Nước quang vinh, 
Thỏa lòng tâm nguyện mà mình ước mơ, 
Toàn dân Nước Việt đón chờ, 
Non Sông bừng sáng rợp cờ vàng bay, 
Bên trời gác kiếm từ đây, 



Công thành thân thỏa tháng ngày tiêu dao. 
 
‘Đường mây rộng thênh thang cử bộ, 
Nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo.’ 
  
Nhưng than ôi !                                                                                                                                                                           
Ta mỏi mòn trông chờ theo năm tháng vun vút trôi qua ! 
Cuộc đời như giấc Nam Kha- mộng Kê vàng. (2) 
Chợt bừng tỉnh thấy mình tay không. 
Nay tha phương phiêu bạt đất khách quê người, 
Nhìn về Đất Nước tang thương lòng đau ruột xót. 
Xin mượn lời thơ tiền nhân, thắp nén hương lòng gởi chút tâm tình. 
 
‘ Đốt lò hương cũ – Ước mơ chưa thành ! ‘  
 
ĐINH  văn Tiến Hùng 
 
-Ghi chú : Xin mạo muội mượn lời thơ của cụ Nguyễn công Trứ qua bài ‘Chí Làm Trai’ 
Lời thơ của Uy Viễn tướng công xin để trong ngoặc với chữ nghiêng đậm.  
(1)Người đi ai mà không chết, phải làm sao ghi tấm lòng son trong sử xanh. 
(2)Giấc Nam Kha hay mộng Kê vàng của bạch diện thư sinh, trên đường ứng thi nằm ngủ dưới gốc cây 
bên nồi cháo kê của lão tiều phu. Chàng mơ thi đậu trạng nguyên vinh qui về làng giữa tiếng reo hò 
trong lúc nồi kê sôi xục, bừng tỉnh dậy thấy chỉ là một giấc mơ thôi. 

 


