PHẢI GIÀNH LẠI TỰ DO
Quê hương ta mấy ngàn năm Văn Hiến
Nam Việt ruộng vườn kết nụ đơm hoa
Dân ấm no dưới Chánh thể Cộng Hòa
Nước phù sa nuôi cây lành ngọt trái...
Hai mươi bốn giờ tự do đi lại...
Không giới nghiêm, dân nếp sống an lành
Từ xóm quê sằn dã đến thị thành
Nhà, phố... khang trang tàu bè, xe cộ...
Dân chưa nhuốm màu âu lo nghèo khổ,
Cũng chưa oán than thiếu mặc, đói ăn
Cà Mau, Đồng Tháp... lúa nếp thênh thang
Vịt heo gà... nuôi, chim trời, cá nước...
Siêng năng làm lụng, câu, chài, lưới... được
Đổi trao buôn bán... rủng rỉnh túi tiền...
Dòng sông Bến Hải, chia cắt đôi miền
Việt Nam Cộng Hòa... thời Ngô Đình Diệm
Hòn Ngọc Viễn Đông danh thơm vang tiếng
Du học sinh được Chánh phủ lo lường
Công thành danh toại trở lại quê hương
Trí tài thao lược theo từng bước tiến...
Từ Cộng lén vào ngún ngòi chinh chiến
Miền Nam ấm êm... sóng dậy đất bằng
Gày mìm, pháo kích, hầm bẫy bủa giăng...
Xếp bút nghiên... thanh niên vào cuộc chiến...
Dẫu biết rằng giặc thù gây hung hiểm
Vì tự do hạnh phúc của dân mình...
Nợ nước, tình nhà... dù phải hy sinh
Chốn sa trường hay tuyến đầu chống giặc
Mộng cuồng chinh rước Cộng từ phương Bắc
Tháng Tư Đen chúng cưỡng chiếm miền Nam
Dân bị kềm kẹp dưới ách bạo tàn...
Người cải tạo, kẻ bôn đào đất khách...
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Giặc cướp quê Nam, cướp nhà, cướp đất...
Bán lảnh hải, lảnh thổ... chẳng núng nao
Không màng dân chịu cơ cực dãi dầu
Giờ lại “Đặc khu” phỉnh lừa quỷ quái!
Nhận“Đặc khu” là vạn điều thảm hại
Chúng biến nước Nam thành quận của Tàu
Ba miền dân tộc, hùng khí dâng cao
Gương tiền nhân đánh Tàu... giành độc lập
Phải giành tự do cho dòng Hồng Lạc!
Tự do không phải dưới đất chui lên
Không ai cho, cũng không phải Ơn Trên...
Của lớp lớp người hy sinh... gìn giữ
Kẻ tỵ nạn... xác xao tình viễn xứ!
Hưởng ứng, hổ trợ... dù ở muôn phương
Tôi luyện lớp trẻ hãi ngoại lên đường...
Cùng quốc nội đánh tan phường vong bản
Họ ẩn nhẫn, đợi chờ từng ngày tháng
Sau trước một lòng bền sắt tươi son...
Dù Cửu Long cạn, Thất Sơn có mòn...
Chánh nghĩa Cộng Hòa thiên niên ngời sáng
Dân Việt Nam không bao giờ hóa Hán!
Hởi Cộng tà quyền, cuồng chiến dại ngây...
Đừng mộng tưởng tiếm đoạt núi sông nầy
“Nước Việt Nam là của dân tộc Việt”
“...Hỏi thế gian, có tội nào ác nghiệt?
Giật vợ, cướp chồng, trôn bán... hỗ ngươi!
Đánh thuê, chém mướn, cướp của, giết người...?
Không bằng tội bán quê hương đất nước!”
Cộng hãy thức tỉnh, nhớ ngàn năm trước...
Hai bà Trưng đánh Tô Định tan tành...
Hưng Đạo Vương với thủy trận Bạch Đằng...
Việt Nam thắng Tàu... còn ghi sách sử!
Ngày 29 tháng 6 năm 2018. 10.42AM (giờ California)
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