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QUÊ HƯƠNG GỢI NHỚ
Cửu Lăng Vân Nguyễn Mậu Bân
Non kia ai đắp nên cao?
Sông kia ai xới ai đào mà sâu?

Non sông Việt vươn dài biển núi
Từ Nam Quan đến mũi Cà Mâu:
Nước xanh ôm ấp đồng sâu,
Trường Sơn tiếp nối, điạ đầu chở che.
Miền đồng bằng nở xoè Nam, Bắc,
Giữa, miền Trung, biển đất chập chùng,
Tạo hình chữ S đặc trưng:
Bản đồ nước Việt hào hùng, mến yêu!
Nam Bắc nở: phì nhiêu lúa thóc,
Dải đất dài: đòn xóc gánh về.
Người người no ấm thỏa thuê,
Dân giàu, nước mạnh, mọi bề an vui!
Bờ biển xa sáng ngời cát trắng!
Nhờ vào bàn tay nắn Thiên Nhiên:
Giang sơn con cháu Rồng Tiên
Uốn hình chữ S là miền dung thân!
Những sông ngòi xuôi tầm biển cả,
Cửu Long, Hương Giang, Mã, Hồng Hà...
Quanh năm vun tưới gần xa,
Lòng sông vựa cá, bờ pha hoa mầu!
Hoàng, Trường Sa, Côn Sơn, Phú Quốc,
Xóm ngư dân chen chúc làng chài,
Quanh năm mưa nắng chen vai
Kiếm nguồn sinh sống, chẳng nài nắng mưa!
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Những phố phường tiếp qua đô thị:
Huế, Sài Gòn, Hà Nội, Cần Thơ,
Nha Trang, Đà Lạt, Mỹ Tho...
Và bao thắng cảnh nên thơ, tuyệt vời!
Các Biển-Đảo xa xôi hẻo lánh,
Tự ngàn xưa ghi sách Việt-Nam.
Sử xanh, bia đá rõ ràng!
Châu về Hiệp Phố, phải hoàn chủ nhân!
Để giữ vững tiền đồ Tổ Quốc
Đưa Việt-Nam sánh bước năm châu,
QUỐC GIA phải xếp hàng đầu!
DÂN CHỦ CHÂN CHÍNH, phải cầu ý dân.
Trên ngàn năm Đời Trần đã có
Hội Diên-Hồng hỏi ý toàn dân.
Ngày nay trí thức đồng lòng
Góp lời yêu nưóc, xin đừng "chối tai"!
Hiểu thấu lẽ ngày mai phải mới,
Nhân sinh quan biến đổi vô cùng.
Đừng vì lý thuyết phù dung
Mà quên cứu cánh NƯỚC HÙNG, DÂN AN!

Cửu Lăng Vân
(Trong Nhóm Tủ Sách Việt THường)
www.tusachvietthuong.org

Page 2

