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CẦU NGUYỆN CHO SAIGON YÊU QÚY... 
 

Sài Gòn nỗi nhớ không quên... 

Con tim giữ mãi thân quen phố phường 

Duy Tân bóng mát con đường 

Công viên tươi đẹp phô trương rùa thần 

 

 Dưới hàng me dẫn thật gần 

Thánh đường cổ kính tháp ngân chuông vàng 

Tự Do con phố đẹp sang... 

Quán kem, khách sạn, nhà hàng, thời trang 

 

 Quốc Hội nhìn thẳng  bên đường 

Tượng đài Chiến sĩ: Bốn phương chiến trường 

Lê Lợi hè phố yêu thương 

Tuổi xanh tấp nập thênh thang cuối tuần 

 

Cà phê, ly bia trầm ngâm 

Ngắm người áo trắng, áo đầm  lướt qua 

Bến Thành ngôi chợ phồn hoa 

Mùa nào thức ấy: Tết Xuân rỡ rang 

 

 Kỷ niệm còn đấy: Việt Nam 

Bao nhiêu thành phố, xóm làng dấu yêu... 

Lòng mình vẫn ngẩn ngơ nhiều 

Nhìn về quê cũ mến yêu đồng bào! 
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 Bao năm xa cách Sài Gòn 

Thương về những nỗi đoạn trường, đớn đau... 

Dân Việt đói khổ, ưu sầu 

Tuổi trẻ lạc lõng, từ ngày "Cộng vô" ! 

 

Trăm đau, ngàn khổ vô bờ 

Giờ đây thêm dịch Hán Tầu lây lan 

Đồng bào xoay trở ra sao? 

Cơm lo từng bữa, có đâu dư thừa 

Ngăn sông, cách chợ... Chào thua! 

Hành dân đói khổ, đảng chưa vừa lòng ? 

Ác ôn, bạo chúa,  vô  lương 

Cai tri dân tôc,  muôn phương ác tàn!!! 

 

Bạo quyền chưa giúp gạo,  tiền 

Cho dân nghèo đói , ra đường xin ăn 

Lại còn  kinh tặng  Cuba 

Mười ngàn tấn gạo... Dân ta đói dài ! 

 

Bánh mì chẳng có mà nhai 

Phán rằng ... Không phải là loại để ăn? 

Đồng bào chia sớt  miếng cơm 

Người Việt Hải Ngoai hỏi thăm, giúp tiền 

 

Bạo quyền (CS) này phải xập liền! 

Cho dân tôc Việt triền miên thanh bình... 

Cầu xin ơn phước Thánh Linh 

Saigon mau hết bịnh tình nguy nan 

 

SAIGON THUƠNG NHỚ VÔ VÀN... 

 

Thiên Kim -Tháng 7 - 2021 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác gỉa tại: 
http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html 
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