
Thanksgiving Day 2022 
 

Những công trình phục vụ cho nhân loại 
Phải được vinh danh, ghi ơn mãi mãi 
Thanksgiving Day Hai-ngàn-hai-hai 

Xin tạ ơn ai? 

  
Tạ ơn ai trong ngày lễ Thanksgiving?                         
Tuỳ theo ý thức hệ, tôn giáo, niềm tin 
Trước hết xin tạ ơn Đấng Thiêng-Liêng cao cả 
Rồi tạ ơn tổ quốc, tổ tiên, cha mẹ, anh chị em 
  
Sinh ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu,  
xin tạ ơn quốc tổ Hùng Vương.  
xin tạ ơn những anh hùng dân tộc  
và những quân nhân vị quốc vong thân,   
cả những người góp công vào truyền thống 
đạo đức, văn hoá, lịch sử...bốn ngàn năm.  
  
Xa quê hương ra đi tìm vùng đất hứa, 
hiện là cư dân của đất nước cưu mang,  
xin cảm ơn dân tộc bản xứ,  
cảm ơn những ân nhân đã cứu trợ thuyền nhân  
cả những đồng hương đến trước  
giúp ta xây dựng cuộc sống ban đầu.                                             
  
Trong giá lạnh giao mùa Thu-Đông Bắc-Mỹ 
Nhớ đến bức tường đá đen thủ đô Washington 
Cùng hàng hàng lớp lớp bia mộ nghĩa trang Arlington 
Xin tạ ơn những chiến sĩ đã bỏ mình trong thế chiến, 
trong cuộc bảo vệ Việt Nam Cộng Hoà và Thế Giới Tự Do 
  
Xin cảm ơn vợ con thương yêu rứt ruột,  
những bạn bè của thời thơ ấu đã qua 
cảm ơn thầy cô, họ hàng, thân hữu gần xa  
và tất cả những người giúp ta trong xã hội.  
Cũng không quên cảm ơn người yêu quá khứ  
nay đã xa rồi nhưng kỷ niệm đẹp chưa phai.  
thời gian cuối đời, khi tình thân nhân đang nhạt,  
dấu ấn mối tình xưa xoa dịu trái tìm này. 
   
Và cũng nên tạ ơn cả thiên nhiên vĩ đại:  
mặt trời, mặt trăng, ánh sáng, bóng tối  
không khí, nước, lửa, đất đai, sinh vật, thảo mộc  
đã và đang nuôi dưỡng sự sống cho nhân loại.   
   
Xin nguyện cầu Đấng Thiêng-Liêng tôn kính  
cho loài người vui sống cảnh an bình  
Xin tạ ơn Người nhân dịp Thanksgiving  
với tất cả lòng con thành tín. 
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