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 BÀI THƠ TẶNG ANH LÍNH CHIẾN!
 

 

Các anh là con yêu Tổ quốc 

Các anh là rường cột Quê hương 

Khoác chinh y ôm trọn vẹn yêu thương 

Những thiên thần mũ đỏ căng dù tung cánh 

Chiến sĩ mũ xanh thủy quân lục chiến 

Rất hiên ngang vùng vẫy tung hoành 

Mũ nâu Biệt động hùng anh 

Xung phong sát Cộng lừng danh đất trời! 

Lính trận bộ binh treillis màu núi đồi 

Nón sắt trên đầu, khẩu súng trên vai 

Oai hùng thay người đạp núi, rạt gai 

Các anh Biệt kích gan dạ lấn sâu vào lòng địch 

Lính phi công oai phong cỡi mây trời thỏa thích 

Tàu sắt thét gào, rầm rập thả bom rơi 

Nơi biển xa xôi các anh lính thủy tuyệt vời 

Say sóng đại dương dạt dào như say tình nước 

19 tháng 6! Các anh về nỗi vui ngày Quân lực 

Thành phố rộn ràng , dân náo nức đón các anh 

Tiếng quân nhạc tấu lên, cất cao dũng mãnh 

Bước chân đoàn quân kiêu hãnh trung cang 

Trên không trung phi cơ thả khói ánh cờ Vàng 

Dưới đại lộ chiến xa phất phới cờ chiến thắng 

Ôi, từng đoàn chiến sĩ Cộng Hòa bước thẳng 

Ngày xa xưa tạo chiến tích qúa lừng danh 

Dấu chân các anh đã in bước quân hành 
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Trên khắp các nẻo đường quê hương, đất nước 

Trận chiến kết thúc nghiệt oan : được, mất! 

Vận nước mạt tàn ngạo ngược: thắng, thua! 

Có anh đã nằm xuống!Thương mấy cho vừa! 

Hoặc hiến một phần thân thể dâng cho Tổ quốc 

Ở Quê hương có anh ngậm ngùi , sầu chuốc 

Nơi xa xăm cách biệt có anh trăn trở ngậm ngùi 

Khắp nơi nơi, các anh lính chiến Cộng hòa ơi! 

Hãy kiên trì đợi ngày Quê hương quang phục 

Ngày đó chúng ta  lòng vang nhạc khúc 

Hẹn nhau về lại Saigon đường nở muôn hoa 

Nghẹn ngào ta ôm nhau đôi mắt lệ nhòa 

Ta đưa nhau tìm về những ngày xưa, lối cũ... 

 

Thiên Kim 
Ngày 19 Tháng 6 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html [<=Bấm vào] 
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