HÃY THỨC DẬY,
HỠI VIỆT NAM, THỨC DẬY!
(Thân mến gởi những người con của Mẹ Việt Nam - mọi lứa tuổi, mọi thành phần những người có tâm cao, chí cả, không ngại ngần gian khó, sẵn sàng đứng lên đáp
lời sông núi với tất cả lòng yêu nước chân thành.)

Hãy thức dậy hỡi trai hùng gái đảm
Dậy mà xem hoa nở trắng hoàn cầu
Xem bạo chúa cùng ngai vàng vụn nát
Khi toàn dân đoàn kết đứng cùng nhau
*
Dậy mà xem cuộc hoa lài, cách mạng
Ðã bắt đầu từ một mẹt hàng rong
Từ những người dân tay không súng đạn
Từ một quốc gia quyết chí, chung lòng
Họ đã đứng lên phá tan xiềng ngục
Ðập vỡ độc tài, hung ác, bất lương
Lấy lại tự do, diệt quân tàn độc
Cho hoa lài rực rỡ sắc quê hương
Cánh hoa ấy đã thơm lừng thế giới
Hình ảnh quật cường, bất khuất vang xa
Hỡi Việt Nam! sao còn chờ, còn đợi ...
Thức dậy đi nào, dũng cảm xông pha !
*
Hãy thức dậy...Hỡi Việt Nam...Thức dậy !!!
Thức dậy mà đòi Quan - Giốc - Hoàng Sa
Vận mệnh quê hương trong tay ta đấy
Gióng trống Diên Hồng, nối bước ông cha
*
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Em, thức dậy nhìn năm châu, tuổi trẻ
Bước tương lai không lối cản đường ngăn
Không đầu độc, không mị lừa, bánh vẽ
Ðể trưởng thành không ngờ vực băn khoăn
*
Thức dậy mà nhìn nỗi đau tổ quốc
Nhìn bọn độc tài thống trị dân ta
Và nhìn quê người oai hùng ánh đuốc
Anh nghĩ gì về Tunisia ?
*
Em nghĩ gì về Lybia, Egypt
Khi rừng người bất khuất đứng vùng lên
Thách đố gian nguy, biển sầu họ lấp
Sao Việt Nam mình chìm mãi trong đêm ?!
*
Ðêm hung hiểm, đêm bạo tàn, tang tóc
Nằm cuộn mình trong chăn ấm, có vui ?
Này, hãy biết rằng binh mình sắp mọc
Nắng sẽ lên và chẳng thể say vùi ...
*
Mau thức dậy đừng ngại ngần khiếp nhược
Tre ngà đây, gươm báu, chí hùng đây !
Ðã đến lúc phải cùng xoay vận nước
Hờn đã cao, uất hận đã dâng đầy ....
*
Hãy đứng dậy quyết một lần sinh tử
Thà chết vinh, cái chết sống muôn đời
Nếu được chết, chết huy hoàng quốc sử
Hơn sống cầu an, hèn, nhục, tôi đòi ...

NGÔ MINH HẰNG
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
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