
Cho Đồng Bào Tôi 
 
Tác giả: Nguyễn Đức Quang 
 
 
Cho đồng bào tôi ở khắp bốn phương trời  
Hát những bài ca tôi đòi đã mòn hơi  
Nghe nhau khóc thầm suốt đêm qua  
Nghe bao nhiêu bạn khóc bên kia  
Hoang mang cúi đầu chờ mong thượng đế  
 
Cho đồng bào tôi thở nốt những hơi tàn  
Buông thỏng bàn tay thua thiệt trước lầm than  
Đêm đêm hết sạch vá vay thêm  
Hay mang xe đèo kiếm cơm ăn  
Thân trâu kéo cày bên lũ hưởng nhàn  
 
ĐK.  
 
Một địa cầu mới hãy mọc lên  
Một thế giới mới hãy ra đời  
Một nền hòa bình vĩnh viễn mau đến cùng ngưòi  
Một đoàn người mới hãy vùng lên  
Bài ca tranh đấu hãy vang rền  
Và người vì người hãy chủ động nuôi lớn quê hương  
 
Cho bạn bè tôi mệt chới với nơi quân trường  
Hun hút rừng sâu hay nằm giữa nhà thương  
Lao đao trong cuộc sống loi nhoi  
Lang thang chơi đùa suốt đêm vui  
Như con quay tròn quay trong ngục tối  
 
Cho đàn em tôi còn bỡ ngỡ nơi sân trường  
Đi kiếm tình thương trong tập sách in đen  
Em say sưa học cố vươn lên  
Trong khi cô thầy bỗng lo hơn  
Bao nhiêu năm dạy chưa thấy niềm tin  
 
Cho người bạn trai mà bạn gái rất mơ mộng  
Hay cố đùa vui theo ngày tháng long đong  
Nay cho ra đời đứa con trai  
Mai sinh thêm một gái đông vui  
Theo gương cha mẹ bơ vơ rồi đói  
 
Cho đồng bào tôi nhỏ bé trước văn phòng  
Nơi xếp đời ta trong tủ giấy bụi đen  
Cho em tôi nhuận bút xuân xanh  
Cô ba kia tìm khách mua trinh  
Hai thân cha mẹ đâu giúp gì hơn  
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Cho đồng bào tôi ngồi ngất mắt trông chờ  
Nghe những ủy ban hội đồng nói vu vơ  
Bao nhiêu con đĩa đói bu quanh  
Bao nhiêu tên trọc phú buôn danh  
Bao nhiêu lực lượng tiên tri giả dối  
 
Cho đồng bào được nhớ mãi nhớ hoài  
Buôn bán đời ta cho người lái mà thôi  
Nuôi cho sâu mọt chúng thêm đông  
Trong xương trong tủy chúng xông lên  
Moi tim dân lành đau nhức từng cơn 
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