
- 1 - 

 

CẢM ƠN QUÊ HƯƠNG MỘT THỜI ĐƯỢC SỐNG 

 

Cảm tạ một thời trên Quê Hương tôi 
Được sống làm người vạn nỗi buồn vui 
Trên Quê Hương mình đất trời hoa gấm 
Trời xanh màu nắng, lúa vàng đẹp tươi 
 
Có cha bên mẹ, có chị có anh 
Ông bà nội ngoại, con cháu tốt lành 
Hàng xóm láng giềng tình thân chia sẻ 
Một thời tươi đẹp:  Vẫn nhớ ngọn ngành! 
 
Bầu trời hoa mộng,  đời sống  vui tươi 
Dù giàu, hay nghèo  lẽ sống đẹp ngời 
Quê Hương tôi đây,  người dân hạnh phúc 
Miền Nam nắng đẹp,  no ấm muôn người 
 
Hơn hai mươi năm,  Quân- Dân chiến  đấu 
Chống lại phương bắc khủng bố bạo  tàn 
Cộng Sản Hà Nôi xâm lấn  tràn lan 
Gian dối,  lọc lừa chiếm xâm Nam Việt ! 
 
Một thời miền Nam Cộng Hòa tạo dựng 
Đẹp đẽ vô cùng đời sống chói chan 
Hòn ngọc Viễn Đông,  nổi danh châu Á 
Bao nhiêu nỗi nhớ: "CUỘC SỐNG MỘT THỜI" 
 
Bốn sáu năm qua cộng chiếm miền Nam 
Gần trăm triệu dân đói nghèo lây lất 
Một lũ "tham nhũng cộng"  hốt bạc tiền 
Hãng xưởng ngoại quốc vào làm chủ nhân 
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Cộng sản cai trị:  Người dân nô lệ! 

Tai, mắt,  lưỡi  thì cấm nói,  cấm nghe 

Tự do, Nhân quyền, Dân chủ  ...Cộng đè 

Bao tử của dân đảng lo...  khóa lại! 

 

Thương thay dân tôi, những người đau khổ 

Sống kiếp đọa đầy, nhân phẩm ... tan hoang 

Đói lòng, bịnh hoạn không tiền thang thuốc 

Trăm triệu oan hồn, cộng muốn... giết thêm! 

 

Năm Tư-  Bẩy lăm:   Triệu người tỵ  nạn 

Thoát được kiếp người nô lệ ... Cộng quân 

Nhìn về Quê Hương buồn dâng khóe mắt 

Thương ơi!  Dân tộc  đời sống hãi hùng! 

 

Đoàn người tỵ nạn bao năm trôi qua 

Không thể sống cùng lũ cộng quỷ ma 

Quê hương thứ hai âm thầm bương chải 

Quyết lòng tranh đấu giữ ngọn Cờ Vàng 

 

Mãi mãi nhớ về người lính Cộng Hòa 

Các anh là người chiến sĩ tài ba 

Đức Cơ- Gio Linh-  Bình Long - An Lộc 

Chiếm lại Cổ thành, chiến thắng lừng danh 

 

Giờ đây xa Quê Hương đã bao  năm 

Thế hệ chúng ta đã quá thăng trầm 

Bao ánh sao rơi... Ngậm ngùi giọt lệ 

Kính chào tưởng niệm  khi  nhận tin buồn 
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Chúng ta nhớ về Quê Hương xưa cũ 

Tội ác cộng quân một đoạn đường thôi 

Ác gian, xảo trá  chẳng sống lâu đời! 

Thế hệ Tương Lai : Đấu tranh cứu nước 

 

Thương nhớ Dân tộc: Năm Ngàn Văn Hiến 

Bao  anh  linh  tiên  liệt  giữ  gìn... 

Quê Hương xinh xinh sông nước hữu tình 

CẢM ƠN QUÊ HƯƠNG MỘT THỜI ĐƯỢC SỐNG! 

 

Thiên Kim  
Tháng Bẩy- 2021 

 

Kính mời đọc thêm thơ của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html 
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