
 

 

 
 

ANH NẰM XUỐNG  

 

Anh nằm xuống trên chiến trường máu lửa  

Pháo đạn thù cày xé nát thân anh 

Anh hy sinh trong một chuyến quân hành  

Em ở lại đầu xanh vương tang trắng. 

 

Anh nằm xuống một chiều hoang trốn nắng 

Poncho buồn phủ kín mảnh đời anh 

Hồn chơi vơi khi mộng ước chưa thành 

Nghĩa trang lạnh cỏ xanh buồn phủ mộ. 

 

Anh nằm xuống cho đồng xanh nở rộ 

Hạt lúa vàng thơm ngát cả quê hương 

Cho ấm no, hạnh phúc từng nẻo đường 

Cho người dân hậu phương tròn giấc ngủ. 
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Anh nằm xuống một chiều mưa nước lũ 

Đồng Tháp buồn ủ rũ tiễn anh đi 

Đời lính chiến, anh mang mộng ước gì 

Vì quê mẹ, anh màng chi sinh tử. 

 

Anh nằm xuống một Mùa Hè Đỏ Lửa 

Charlie buồn vùi lấp xác thân anh 

Song Kiếm Trấn Ải gãy giữa rừng xanh 

Nguyễn Đình Bảo ... tên anh ngời bia sử. 

 

Anh nằm xuống ngày Hoàng Sa máu lửa 

Chống giặc Tàu để bảo vệ quê hương 

Phút sa cơ vẫn bất khuất can trường 

Ngụy Văn Thà máu vương lòng biển mẹ. 

 

Anh nằm xuống chiều Pleiku gió nhẹ 

Phố Núi buồn, mây lờ lững trôi xa 

Tiễn đưa anh, người lính trẻ xa nhà 

Xa mãi mãi ... tóc mẹ già thêm bạc. 

 

Anh nằm xuống không gian buồn man mác 

Giữa lưng trời chim sắt gãy cánh bay 

Anh hiến dâng Tổ Quốc cuộc đời này 

Đem máu thắm viết dày thêm chiến sử. 

 

Anh nằm xuống nhưng tên anh bất tử 

Ngàn đời sau hậu thế nhắc tên anh 

Những người trai đem máu viết sử xanh  

Đem thân xác xây bờ thành Nước Việt. 

 

Anh nằm xuống ... Đồi Khe Sanh, Cửa Việt 

Tống Lê Chân, Bình Giã, Chiến Khu D 

Hay Trường Sơn mây mờ nẻo sơn khê 

Anh nằm xuống trọn lời thề "Vị Quốc".  

 

 



 

 

Anh nằm xuống ... Hè Bảy Hai tang tóc  

Dòng máu đào cho An Lộc hồi sinh 

Biệt Cách Dù Vị Quốc quên thân mình 

Nấm mộ mới trọn nghĩa tình non nước. 

 

Anh nằm xuống bên Cổ Thành đổ nát 

Cho bạn bè hát khúc khải hoàn ca 

Cờ tung bay trong dòng lệ nhạt nhòa 

Quảng Trị ... chiếm lại đêm qua bằng máu. 

 

Anh nằm xuống chiều nao trên đồi máu 

Một bông dù ngời sáng Nguyễn Văn Đương 

Viên đạn cuối ... anh ôm trọn quê hương  

Anh hùng tử ... khí hùng nào có tử. 

 

Anh nằm xuống bên bờ sông Thạch Hãn 

Chiến xa buồn ôm trọn xác thân anh 

Chiếc mũ đen rơi trên bước quân hành 

Nguyễn Ngọc Bích rạng danh sao Bắc Đẩu. 

 

Anh nằm xuống ... u buồn rừng lá thấp 

Vũ Mạnh Hùng, Sói Biển áo rừng hoa 

Vì quê hương ... Anh gục ngã chiều qua 

Dòng nước mắt mẹ già từng đêm đổ. 

 

Anh nằm xuống nơi rừng sâu, núi thẳm 

Xác thân tàn trong cát bụi thời gian 

Bên hàng cây ... tuôn phủ xác lá vàng  

Trong khói lửa kinh hoàng ... cơn mưa pháo. 

 

Anh nằm xuống bên ruộng đồng ngập nước 

Cơn mưa chiều tầm tả phủ ôm anh 

Máu anh tuôn cho đồng ruộng thêm xanh 

Cho hạnh phúc vương nhành bông lúa mới. 

 

 



 

 

Anh nằm xuống với cõi lòng thanh thản 

Phận làm trai đã tròn nợ Núi Sông 

Nghĩa trang buồn xơ xác buổi tàn đông 

Huyệt mộ mới ... lấp bằng dòng nước mắt. 

 

Anh nằm xuống âm thầm nơi nào đó 

Trên quê hương dùng máu viết sử xanh 

Mờ bóng chiều ... Người chiến sĩ vô danh  

Không nấm mộ, lá rừng xanh phủ xác. 

 

Anh nằm xuống uất nghẹn hằn ánh mắt 

Cờ chưa tàn ... "Quân lệnh" trói đôi tay  

Ôi đớn đau !... Ai hiểu nỗi đau này 

Tháng Tư Đen tang thương ngày "gãy súng"    

 

Anh nằm xuống sau lệnh truyền buông súng 

Viên đạn đồng ... Anh trọn nghĩa quê hương  

Ly rượu độc ... Anh uống cạn tang thương  

Ôm lựu đạn ... đau thương ...anh bung kíp. 

 

Anh nằm xuống nơi rừng sâu hóa kiếp  

Tấm thân gầy cạn cả giọt mồ hôi 

Lá cây rừng tuôn đổ tháng ngày trôi 

Mồ "Cải Tạo" đơn côi không bia mộ. 

 

Anh nằm xuống ... Quê Hương mình tan nát 

Bởi giặc Hồ, lũ quỷ đỏ cộng nô 

Chúng nhẫn tâm phá nát cả cơ đồ 

Biến Nước Việt thành nấm mồ dân tộc. 

 

Anh nằm xuống bao năm dài khói lửa 

Đến ngày tàn cuộc chiến quá tang thương 

Anh muôn đời sống mãi với quê hương 

Kính dâng anh nén hương lòng tưởng niệm. 

 

 



 

 

 

Chúng tôi nguyện một ngày mai trở lại 

Mang Cờ Vàng kính phủ xác thân anh  

Dựng lại tượng đồng "Thương Tiếc" Vinh Danh  

Để phương ấy linh hồn anh an nghỉ. 
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Hoàng Nhật Thơ  


