
LỜI TẠ ƠN 

Chúa đã ban cho con 

Sáu Mươi Năm cuộc đời. 

Một cuộc sống đẹp tươi. 

Dẫu đường đời vất vả ngược xuôi, 

Có đắng cay và có cả ngọt bùi, 

Nhưng trong con , Niềm Vui,  

Không bao giờ thiếu vắng. 

Con xin tạ ơn Trời. 

 

Tạ ơn Trời đã cho con sức sống 

Khi tiềm tàng trong hoàn cảnh éo le, 

Hi bừng lên trong gian khổ mọi bề, 

Khi lắng đọng cảm nhận niềm hạnh phúc. 

 

Tạ ơn Trời đã cho con trí óc,  

Biết tiến, biết lùi, biết phân biệt đúng sai; 

Biết suy tư, biết cảm nhận buồn vui; 

Biết chọn lựa giữa đường đời muôn lối. 

 

Tạ ơn Trời cho con tim luôn mới, 

Để sẻ chia, thông cảm với phận người. 

Để ủi an niềm đau khổ khôn nguôi. 

Và rung động với niềm vui sâu lắng. 

 

Tạ ơn Trời cho thì giờ, năm tháng, 

Để con trải nghiệm cuộc sống trần gian.  

Có yêu thương, nhân hậu, từ tâm, 

Có dối lừa, ghét ghen và thù hận. 

 

Tạ ơn Trời đã ban cho Tình Bạn, 

Thuở thiếu thời cho đến lúc cao niên 

Lời ủi an khi lòng nặng ưu phiền, 

Lời khích lệ khi được niềm hạnh phúc. 



Sống cùng nhau giữ trọn tình thủ túc. 

Đở nâng nhau trong những lúc gian truân. 

Được ngày vui cùng nâng chén rượu mừng, 

Ngồi bên nhau ôn lại từng kỷ niệm. 

Cũng có lúc thảnh thơi bàn chuyện phiếm: 

Chuyện trời cao, đất thấp; chuyện cuộc đời; 

Chuyện nắng mưa; được, mất; chuyện ngày mai; 

Chuyện đùa vui … nhớ hoài khi nhắc đến. 

Sẽ nhớ mãi những bạn bè thân mến, 

Đã cho nhau những tiếp đón ân cần. 

Luôn kết nối tình Huynh Đệ - Hiệp Thông 

Mãi mãi nhớ những tấm lòng độ lượng. 

 

Nguyễn Đức Thủy 
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