BAO GIỜ TRỞ VỀ QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU?
Được sinh từ chốn quê nhà
Mẹ cha ngóng đợi lượt là rước con
Ông bà chờ đón mỏi mòn
Bế cháu ôm một tí hon chào đời
Quê hương nước Việt Nam ơi!
Giống dòng Hồng Lạc, trọn đời nhớ thương
Nuôi tôi lớn với ruộng vườn
Giòng sông, biển cả vấn vương tâm tình
Giang sơn, rừng núi anh linh
Trau dồi tôi một khối tình nặng mang
Lớn khôn, học chữ Việt Nam
Là yêu tiếng nước, thương nhà Tổ Tông
Bao nhiêu hạnh phúc đợi trông
Đất Mẹ tươi tốt, núi sông hữu tình
Yêu ai hơn đất nước mình
Đời này ta vẫn tưởng mình với quê
Ai ngờ? Dâu biển não nề!
Kẻ mang hoang dại đưa về quê hương
Học đâu cái thói nhiễu nhương
Chao ôi! Diệt chủng một phường gian manh
Tham tàn chúng giết Em Anh
Nồi da sáo thịt, máu tanh, cờ hồng
Miền Nam ta phải đồng lòng
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Hai mươi năm giữ thành trong, làng ngoài
Máu xương tuổi trẻ phí hoài
Một loài lang, sói miệt mài phá quê
Hán nô, nội giặc u mê
Giết người chung một Mẹ quê, thảm lòng!
"Đại đồng" chúng học đã thông
Dâng quê, dâng biển, để mong đảng còn
Quê hương thoi thóp, mỏi mòn
Đồng bào đói khổ chỉ còn xương da
Quan quyền bóc lột quá đà
Một bầy sâu đảng rất là hôi tanh
Cướp nhà cướp đất gian manh
Cuả công rút tỉa, giầu sang vô ngần
Lại còn bán nước từng phần
Quan lớn quan bé ngu đần, vô lương
Ngày xưa ngèo đói Bắc phương
Vào Nam xâm lấn bất lương hung tàn
"Thắng Đại" quê hương tiêu tan
Người dân thống khổ, giang san ngậm ngùi
Quân- Dân- Cán- Chính dập vùi
Trả thù thâm hiểm, đảng loài tinh ma
Cho nên trong cõi người ta
Thấy đảng Hồ tới: Chạy xa, chạy dài...
Di cư, di tản miệt mài *(54+75)
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Đảng như quỷ sống, như loài yêu ma
Cột đèn biết chạy... cũng xa
Người dân đau đớn, tìm ra biển trời
Tôi đi, mẹ tiễn... lệ rơi
Đưa tay ôm mẹ, nơi đâu xum vầy?
Thế rồi! Từ đó đến nay...
Không còn nghe tiếng mẹ hay nói, cười
Còn gì đâu nữa mẹ ơi!
Quê hương đã mất, mẹ thời khuất xa
Con về chi nữa? ... Nếu là
Đảng Cộng bạo trị gian tà: "Cháy tiêu !"
Mẹ ơi, Ngày đó vui nhiều
Quê hương bừng sáng mỹ miều nở hoa
Hoa Dân chủ, hoa Tự do
Hồi hương hạnh phúc chúng con tìm về...
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