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Thức Đậy Đi Em 

 

Sao ngủ vùi lâu vậy? 

Biển Đông kia, giặc đã cướp lấy Hoàng Trường Sa … 

Thức đậy đi em 

Bọn tham quan đã thâu đất, lấy nhà 

Đừng để mẹ ôm ngoại già than khóc. 

Thức dậy đi em 

Dân chúng mình đã bị hóa thân nô bộc 

Cho lũ phản bội Quê Hương, tang bốc ngoại xâm 

Hãy mau thức dậy đi em, đời chúng ta nay đã bị giam cầm 

Kể từ dạo ấy, 30 tháng Tư 75 nô cộng 

Thức dậy đi em để đứng lên giành cuộc sống 

Đất mẹ 40 năm? 

Nay như đống tro tàn 

Thức dậy đi em, gia đình mình giờ thống khổ lầm than 

Mau thức dậy, kẻo muộn màng nô lệ. 

Thức dậy đi và nghe anh kể 

Chúng ta giờ đây phận giun dế thấp hèn 

Đảng đã biến chúng ta thành khối dân đen 

Để cho chúng dễ chèn dễ trị. 

Hãy thức dậy cùng anh rèn Tinh Thần Vô Úy 

Ta cùng nhau nung chí chống ngoại xâm 

Dân Tộc giờ đây? 

Hàng hàng lớp lớp đã bị giam cầm 

Để làm nô bộc cho giặc ngoại xâm tặc Hán. 

Mau thức dậy em ơi cùng anh em bè bạn 

Mau vươn vai súng đạn lên đường 

Đừng ngủ vùi trên thống khổ của Quê Hương của Dân Tộc 

Hãy thức dậy và can trường chiến đấu. 
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Thức Dậy Đi Anh 
 

Thức đậy đi anh, mai lên đường chinh chiến 

Phận làm trai phải dâng hiến cho non sông 

Dân Tộc 

Quê Hương? 

Nhìn tan nát cõi lòng 

Mẹ rướm lệ chờ mong con cứu nước. 

Hỡi những mảnh đời lầm than xuôi ngược 

40 năm dài, hỏi dân được gì chăng? 

Khố rách, áo ôm, cơ cực, nhọc nhằn … 

Mà cuộc sống vẫn khó khăn tiếp nối. 

Thức dậy đi anh, cùng anh em đồng đội 

Cùng toàn dân mở lối thoát đọa đầy 

Trùng điệp đau thương khắp chốn bủa vây 

Vận mệnh đất nước? 

Trong tay anh, tay chị. 

Ngọc bất trác thì ngọc kia nào quí 

Là thanh niên, ý chí nhẽ lãng quên? 

Nợ nước, con dân, há chẳng phải đáp đền? 

Vai u thịp bắp … ngại lằn tên mũi đạn? 

Thức đậy đi anh, chớ ngủ vùi năm tháng 

2020 giặc Hán chiếm non sông 

“Mật Nghị Thành Đô”, đảng đã đồng lòng 

Đẩy dân tộc vào cùm gông nô lệ. 

Nhẽ cúi mặt chịu qui hàng đồ tể? 

Há sinh ra làm giun dế phận hèn? 

Lẽ nào mò mẫm mãi trong bóng tối đêm đen? 

Kiếp trâu ngựa …dần quen cuộc sống!. 

Hãy thức dậy, dẹp Hán ô phản động 

Noi gương cha ông dẹp Hán Tống Mông Nguyên 

Vùng lên đấu tranh hỡi trai gái khắp ba miền 

Xóa bỏ cộng sản, mang thanh bình cho đất Mẹ. 
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Mau thức dậy và đứng lên anh nhé 

Là thanh niên chớ là kẻ cúi đầu 

Việt tộc kiêu hùng, chẳng là ngựa, chẳng là trâu 

Há chấp nhận kiếp nô hầu nhục nhã?. 

Hãy thức dậy để giữ gìn non sông biển cả 

Thức dậy đi và vội vã tiến lên đường 

Góp bàn tay để gìn giữ Quê Hương 

Dựng nước Việt trên con đường Dân Chủ. 

Mai thanh bình hương hoa đơm nụ 

Đã sạch tan bóng cờ rũ mưa sa 

Cứu lấy Việt Nam, gìn giữ sơn hà 

Khắp đất nước vang lời ca chiến thắng. 
 

TH Nguyên Thạch 
 

  BPT: Lá Thư không chủ trương bàn luận việc đảng phái chính trị và luôn mong 

muốn làm một việc nhỏ nhất “Giữ Cho Còn Có Nhau” thôi. Nhưng hơn 43 năm, 

CS đã phá bỏ hiệp định Ba Lê mà họ đã ký kết năm 1973, mang quân vào chiếm 

miền Nam. Sau đó, họ áp chế một thể chế phi nhân, phi dân tộc và tham nhũng. 

AHCC đã bỏ nhà, đã bị đi tù đầy, sau đó vì Tự Do, phải tìm trong cái chết khi 

vượt biên, trăm căn nói không siết, dù bây giờ không làm nổi cơ đồ, nên xin tiếp 

tay với nhà thơ Nguyên Thạch bày tỏ tâm tư. Mong các vị Liệt Sĩ và Anh Hùng 

giúp chung tôi cứu Quê Hương khỏi phải làm nô lệ cho giặc Hán. 

Hỡi dân Việt trong nước, thanh niên, sinh viên, đứng lên đấu tranh, dành lại quyền 

lãnh đạo đất nước, thoát khỏi ách đô hộ, đồng hóa thêm nghìn năm nữa. 

Xin cầu hồn thiêng sông núi, các anh hùng ngày xưa:  vua Hùng Vương, vua Trần, 

Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo, hai Bà Trưng, Triệu Ẩu, Ngô Quyền, Quang 

Trung, vv.. đã dánh đuổi giặc phương Bắc ra khỏi bờ cõi, hoặc lập khu tự trị, hoặc 

đồng hóa dân Việt ta. 

Hãy tỉnh dậy toàn dân Việt, cứu lấy quê hương thân yêu, con cháu, dòng họ còn 

tồn tại với cộng đồng thế giới. 

    Hày đánh đuổi ra khỏi VN tập đoàn Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc, CS VN, 

            âm mưu bán nước, bán đảo, bán biển, bán dân cho Tầu Cộng. 
 

 


