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QUÊ HƯƠNG TA ĐÓ  

Thiên Kim 
 

  

* Quê hương ta đó Việt Nam 

Năm ngàn năm trải gian nan vui buồn 

Quốc Tổ  xây dựng  biên cương 

Cháu con giữ  vững  quê hương giống nòi 
 

* Quê hương ta đẹp tuyệt vời 
Bao nhiêu xinh đẹp sáng ngời nước non 

Giang sơn  gấm vóc vàng son 
Dân ta hiền hậu đẹp trong ân tình 

 
* Quê hương nhỏ bé xinh xinh 

Lòng tham Hán tộc ngày rình, đêm mơ 
Bao lần xâm lấn cõi bờ 

Anh hùng, nam nữ  phất cờ đuổi trôi 
 

* Trưng  Vương  oanh liệt lên ngôi 
Hưng Đạo thét tiếng  Nguyên Mông rã rời 

Ngô Quyền truyền hịch để đời 
Bạch Đằng giang đó sáng ngời sử xanh 

 
* Quang Trung Đại Đế lừng danh 

Tây Sơn Tam kiệt:  Chiêm Thành thất kinh 
Mở mang đất nước thêm  xinh 

Giang Sơn chữ  S  hiển vinh huy hoàng 
 

* Ngày nay, nội giặc (VC)  phũ phàng 
Chia đôi dân tộc,  đất vàng biển xanh 

Giang sơn cống hiến,  thôi đành! 
Bắc Nam một Mẹ, chúng đành đá nhau 

 
* Vĩ tuyến 17 thương đau 

Từ đây  nam- bắc chia nhau ngậm ngùi 
Xa quê, làng mạc, ngày vui 

Về phương nam đó, nắng tươi, gió lành 
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* Miền Nam trời sáng trong xanh 
Người dân hiền hậu tốt lành  dễ thương  

Cảnh vườn hoa trái đậm hương 
Con sông cá lượn  hồn nhiên từng đàn 

 
* Ruộng vàng lúa chín rộn ràng 

Cấy cầy hôm sớm ta cùng bên nhau  
Bắc nam tình đó thâm sâu 

Trai nam,  gái bắc trao nhau  duyên đầu 
 

*  Quê hương khói lửa nhuộm mầu 
Anh đi chinh chiến rừng sâu tung hoành 

Em người chờ đợi ... bóng anh 
Hậu phương rõi bóng chiến binh phương nào? 

 
* Nội thù (VC) theo giặc Hán Tầu 

Cờ hồng đỏ máu tanh mầu tóc tang! 
Cộng quân gieo rắc hoang tàn... 

Trăm triệu oan khuất, linh hồn thương đau!!! 
 

* Đất trời, nước  Việt   hoa mầu 
Đem ra   đổi chác: chiến xa, đạn thù 

"Nồi Da Nấu Thịt" mịt  mù 
Triệu  người  tuổi  trẻ  ngã  vùi ! Thương Ôi... 

 
* Miền Nam Hạnh phúc Tự Do 

Tạ ơn   chiến sĩ  Cộng Hòa mến thương 
Nhưng rồi  cuộc chiến ... Đột nhiên 

"Đồng minh" phản bội, oan khiên, rối nùi!    
 

* Tự do!  Việt cộng lấy rồi!!! 
Quê hương ta đã ngậm ngùi đau thương... 

Chiến sĩ, Dân, Chính   xích xiềng 
Dân ta tài sản, vàng tiền ...  trắng tay!!!    

 
 

*  "Giải phóng":  Xin nói " lái" ngay! 
Dân ta đói khổ, lắt lay viả hè... 

Bo bo, khoai sắn đâu kìa? 
Tiền bạc nô cộng cho vào nhà kho *(VC) 
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*  Hoàng, Trường Sa: Chúng đã cho (*1) 
Nam Quan, Bản Giốc chia xa … bồi hồi (*2) 

Biển Đông cũng đã mất rồi ! 
Nô cộng trả nợ: Súng thù, chiến sa 

 
*  NƯỚC MẤT LÀ MẤT TẤT CẢ ! 

Mong chờ gì nữa ? Nghĩa là di cư ! 
Niềm đau Quốc Hận 54 

75 Quốc Hận tâm tư nát  ong 
 

* Thuyền nhân trên biển phập phồng 
Con thuyền nhỏ bé, mênh mông  ong gào 

Triệu người: Tị nạn đón chào 
Triệu người:   Sóng cuốn đã vào thiên thu! 

  
* Đớn đau thảm họa, Ai bù? 

Đừng nghe khối Cộng, tối u hoang tàn! 
Trăm triệu người chết dã man 

Đảng Cộng Quốc Tế hân hoan đã làm !!! 
 

* Chúng ta là người Việt Nam 
Hai lần di tản, hai lần đớn đau! 

Vinh – Nhục đã trải từ lâu 
Đừng nghe cộng sản!  *Ma đầu sói lang*  

  

Thiên Kim  
 27 Tháng 1 . 2021 

 
(*1) HCM & PV.ĐỒNG (Công hàm 1969) 

(*2) Trả nợ TC 
 

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

http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html 
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