Thành kính dâng lên anh linh Ngô chí sĩ .
Vị quốc vong thân muôn người biết ơn.

Tri ân Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Ngày bé theo cha mẹ lên đường
Trên chiếc tàu lớn vượt trùng dương
Mẹ cha kể lại đi di tản
Lánh bọn người Cộng Sản vô lương
Cha mẹ đã từ biệt ông bà
Họ hàng, lối xóm , bạn gần xa
Song thân tôi khóc cạn nước mắt
Gạt lệ ra đi rời quê Cha
Tôi đã lớn lên trong miền Nam
Nơi đây có trái ngọt cây lành
Có người Nam bộ hiền hoà quá
Đưa tay đón tiếp rất chân thành
Miền Nam may mắn có anh tài
Là Người đạo đức dựng tương lai
Người lo xây đắp yên sông núi
Ơn Ngô Tổng Thống phải ghi hoài
Cộng Hoà đã dậy tôi nên người
Từ lúc bé thơ đã tốt tươi
Cô giáo uốn nắn nhiều đức tính
Lợi ích cho đời, cho nước tôi
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Đồng bào tôi quý Tổng Thống tôi
Người đem hạnh phúc đến muôn người
Dẹp tan phiến loạn, an xã hội
No ấm tiếng cười dân nước tôi
Người cầy ban phát đều có ruộng
Công nhân sản xuất được tăng gia
Ngư dân đánh cá trên biển rộng
Bệnh viện, học đường miễn phí đa
Quê hương ngày đó rất tân tiến
Sánh với lân bang đã nhất nhì
Chín năm lãnh đạo bao tiến bộ
Tổng Thống tài ba nức tiếng đồn
Tướng tá phản loạn đã hợp nhau
Bọn Sịa (CIA) cờ hoa thả lưỡi câu
Cho tiền hạ sát tổng tư lệnh
Chúng đã trở thành đứa bất lương
Tổng Thống lìa đời thật đau thương
Đã cùng bào đệ quyết không nhường
Thà chết vẫn bảo toàn danh dự
Của người quân tử đáng noi gương
Nay tưởng niệm năm mươi sáu năm
Thời gian cứ đến giỗ thường niên
Những giòng nước mắt thương và tiếc
Tâm hương kính nguyện của muôn lòng
Dâng lên di ảnh Cố Tổng Thống
Tấm lòng ân nghĩa của toàn dân
Đã được Người đem đến no ấm
Hết cuộc đời này chẳng thể quên...
Thiên Kim

www.vietnamvanhien.org
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