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CÂU CHUYỆN THUYỀN NHÂN! 
 

Thiên Kim 
 

Cộng quân xâm chiếm cả cõi bờ 
Từ đó non sông mất tự do 

Ngày trước dân sống trong an lạc 
Người người hạnh phúc và ấm no 

 
Nhớ mãi quê hương thuở Cộng Hòa 
Việt Nam tươi thắm cảnh gấm hoa 

Lúa vàng rực rỡ cò thẳng cánh 
Dân tộc an hòa vang tiếng ca 
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Bỗng một tháng Tư ngày ba mươi 
Quê hương chợt tắt ánh mặt trời 

Toàn dân lịm ngất trong tê tái 
Cơ đồ sụp đổ cảnh bi ai 

 
Cộng nô theo lệnh của Tàu Nga 
Súng đạn cấp cho đánh chiếm ta 
Tự do Nhân quyền bị tước đoạt 

Tiền của ruộng vườn cũng tiêu ma 
 

Bao người khốn khổ cảnh không nhà 
Cộng bắt giam chiến sĩ Cộng Hòa 
Quân Dân Cán Chính vào tù hết 
Trả thù hèn hạ không buông tha 

 
Đổi đời xuống hố cả nước ta 

Làm sao sống được với quỷ ma 
Toàn dân liều chết ùa ra biển 
Sống còn phó thác với hải hà 

 
Lênh đênh sóng nước với con thuyền 
Mỏng mảnh, mong manh dễ biến tan 
Đại dương trùng sóng đầy dông bão 

Tự do sẽ đến bến bờ nào? 
 

Thảm cảnh thuyền nhân quá thương đau 
Hải tặc dã man! Máu lệ trào 

Bao cánh hoa mềm tan tác rụng 
Máu pha tím biển, sóng dâng tràn 

 
Đến được bến bờ thoát hiểm nguy 

Con tàu cứu vớt rất uy nghi 
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Ra tay cứu độ ơn người tốt 
Vớt những thuyền nhân không quản chi. 

 

 
Danke schön Cap Anamur 

Merci L' Ile De Lumière 
 

Cảm ơn những bàn tay đón tiếp 

Thuyền nhân đến bến bờ Tự do... 

 
Thiên Kim 

 

Ngày Tưởng Niệm Tiến Sĩ Robert Neudeck 

Người vận động để có con tầu Cap Anamur 

Cứu vớt 11000 thuyền nhân Việt Nam trên 
biển Đông. 

 

Thiên Kim - 21/5/2017 
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