THÁNG TƯ QUÊ HƯƠNG BUỒN THẢM!

Ba Mươi Tháng Tư quê hương sụp đổ
Đất nước màu tang, ly loạn ngập tràn

Quê hương: Từng vùng giặc vào xâm lấn
Máu đỏ trên đường, trên những ruộng nương
Từng đoàn dân đi tìm về nẻo chính
Giặc bắn người dân Quảng trị ngã vùi
Con thơ, cạnh mẹ chết trên đường lộ
"Xa lộ Kinh Hoàng" Từ đó mang tên!
Quân đội lệnh trên bắt buông vũ khí
Chiến sĩ Cộng Hòa ruột thắt, lòng đau
Bao nhiêu chiến công, bây giờ lặng lẽ
Buông súng quy hàng, vinh nhục Lính mang!

Giây phút giữ thành, gia đình lính chiến
Cùng vợ, cùng con tử chiến tới cùng
Bao người anh hùng đã cùng tuẫn tiết
Giang sơn, lịch sử ghi đậm chữ vàng!
Từ đó không còn tự do, hạnh phúc
Dân chủ, ấm no, đã mất thật rồi!
Dân tộc đau thương , vào thời "Đại họa"
Giang sơn hoa gấm, thoáng chốc tan tành!
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Quê hương Việt Nam còn đâu ánh sáng?
Màn đêm thăm thẳm, tối cả vùng trời
Bao người ở lại chết từng giây phút
Cửa nhà mất hết, giặc cướp sạch rồi!
Dân tộc đau thương, đảng Cộng cai trị
Coi dân trong nước như những kẻ thù
Bỏ đói người dân, đuổi xua rừng thẳm
Đất khô sỏi đá, dân chết thiếu ăn!
Người di tản buồn ra đi lánh nạn
Triệu người ra biển, một nửa chìm sâu...!

Lênh đênh đại dương chiếc thuyền bé nhỏ
Sóng dữ thét gào, đói khát, đau thương
Quân Dân Cán Chính nào đâu thoát được
Cả triệu anh hùng chiến sĩ lầm than...
"Vào tù " giặc đã trả thù, cơ cực
Người chết cũng nhiều, người sống nghiệt oan!
Cả giải giang sơn, nội thù đem bán
Cho giặc Bắc phương "Truyền kiếp Quốc thù"
Ba Mươi - Tháng Tư là "Ngày Quốc Hận"
Quê hương nghiêng ngả! Ai người lo toan ?
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