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ĐỜI TA MỘT THUỞ! 

 

Hỡi người chiến sĩ Cộng Hoà Việt Nam 

Nặng gánh non sông, trách nhiệm vai gồng 

Bỏ sách, bỏ trường lên đường nhập ngũ 

Làm trai tung cánh, hồ thỉ tang bồng 

Để lại sau lưng gia đình êm ấm... 

Đáp lời sông núi, trả nợ quê hương 

Ơn nghĩa Tổ tiên, Tổ quốc kiêu hùng 

Là thân nam nhi,  anh đâu  hờ hững 

Đồng bào, quê hương, non sông sừng sững 

Việt Nam muôn thuở thách đố quân thù 

Gần năm ngàn năm,  bao vua hiển hách 

Quang Trung, Hưng Đạo, Ngô Quyền, Trưng Vương 

Anh cũng theo gương, lên đường giệt giặc 

Lũ nội giặc này, cõng rắn  xâm lăng 

Quê hương đau thương, ngập tràn khói lửa 

Của đảng Cộng quân cờ máu tham tàn 

Độc ác gian tham, giết người diệt chủng 

Vơ vét bạo tàn, dân chúng  lầm than 

Nga Hoa cộng quân chiếm nửa thế giới 

Cờ đỏ ngập tràn, máu lệ tan hoang! 

Cộng Hoà miền Nam, quê hương tươi đẹp 
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No ấm, vững vàng dân chúng tin yêu 

Bắc phương việt cộng (VC) vâng lệnh Nga- Tầu 

Tràn vào xâm lăng, quê hương tan vỡ 

Thế rồi, một ngày miền Nam thất thủ 

Đất nước phủ mầu tang trắng đau thương 

Đồng bào kinh sợ:  Cờ máu nhuộm hồng 

Máu toàn dân ta đổ ra lênh láng 

Của cải, bạc tiền, vàng vòng, nhà cửa 

Ruộng vườn thóc lúa đảng cướp sạch ngay 

Vào Nam vơ vét, "giải phóng"...  đảng hèn  

Gian manh, man rợ thắng người quân tử 

Đảng cướp nhà dân, không tiền không bạc 

Dân đói, dân nghèo "kinh tế" rừng xanh 

Đất khô sỏi đá, rừng độc muỗi mòng 
 

Chết bao đồng bào nghiệt oan đau xót! 

 

Đồng bào ra đi...  xa quê hương Mẹ 

 

Nước mắt nghẹn ngào, trên biển Đông sâu 

 

Đến được đất lành Tự Do,  thoát chết 

 

Ngậm ngùi thương xót:  Người chôn biển sầu! 

 

Chiến sĩ "cải tạo" bởi lũ cộng thù 

 

Đảng lừa: Mười ngày  về nơi di trú 

 

Mười năm không về, trả thù ngất ngư 

 

Chưa một nước nào hèn hạ, như thế? 
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Hơn bốn chục năm, trôi nhanh hay  chậm? 

 

Quê hương còn gì? Mất hết niềm tin 

 

Văn hóa suy đồi, đất biển dâng hiến 

 

Đảng gửi lao nô, bán gái nước ngoài! 

 

Còn gì đâu anh, hỡi người chiến sĩ? 

 

Nỗi buồn "Quốc Hận ba mươi tháng Tư" 

 

Ta vẫn còn đau!  Lịch sử  sẽ ghi 

 

Chúng ta nhớ mãi mối hận  đau nhừ! 

 

Thôi nhé cùng nhau  "Đời Ta Một Thuở" 

 

Đồng bào yêu anh chiến sĩ can trường 

 

Xông pha đạn mìn, giữ thành,  giữ xóm 

 

Hai mươi năm trường ngun ngút tình thương 

 

Việt Nam mến anh chiến sĩ Cộng Hòa 

 

Bao nhiêu năm qua, vẫn nhớ mặn mà 

 

Gọi tên anh hoài, gọi tên anh mãi 

 

Ngày tháng đẹp mầu: Một Thuở Đời Ta" 

 

                                   Thiên Kim 

 

www.vietnamvanhien.org 
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