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          Ta Lính Miền Nam 
 
Ta trở về, giáp mặt chiến tranh 
Ðồi cháy lửa mặt trời nhuộm đỏ 
Thau rượu đế mừng ta ***** lính sữa  
Dzô ông thầy ! hữu sự có ***** em 
 
Trung đội ta về, hai mươi mấy ***** con 

***** trai miền Nam hề , sinh thời ly loạn 
Ðứa gốc Kinh, đứa Nùng, đứa Thượng 
Ðứa độc thân, đứa con vợ đề đùm 
Ðứa gốc nhảy dù , đứa gốc đào binh 
Ðứa ăn chay trường , đứa thèm thịt chó 
 
Ta ra trường núi sông nghiêng ngửa  
Tập chửi thề, gái , rượu, xung phong 
Hành trang ta là lựu đạn dao găm 

Thêm tuổi trẻ ta già như quả đất 
Thêm một trái tim ngự đầy Chúa Phật 
Thêm một cõi lòng tràn ngập quê hương 
 
Khi đánh nhau, thắng bại lẽ thường 
Chỉ mong đàn con bình an vô sự 
Chỉ mong trở về gặp nhau đụng rượu 
Lỡ chết rồi hồn cũng thoát thành men 
 

Ta cần gì giáp sắt che thân 
Gánh gì đồ chiến tranh cho nặng 
Trên đầu ta mũ rừng nhẹ hẩng 
Trong túi ta một gói thuốc chuồn 
Bắt tù binh mời điếu thuốc thơm 
Ðể thấy miền Nam lính hiền ghê gớm 
 
Mấy năm trời giày da vẹt gót 
Ngày lãnh lương về chợ dưỡng quân 
Cám ơn những nàng má phấn môi son 
Yêu ta vội vàng trước khi tiếp Mỹ 
Con gái tiểu thư mơ toàn hoàng tử 
Còn ai chia giùm ta con rận hành quân ? 
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Ta lính miền Nam hề, gốc nho phong 
Không chiến tranh cũng thành đốc tờ, đốc tiếc 
Thời thế đẩy đưa ta làm lính chiến 
Mang nỗi buồn như rừng lá khai quang 
Ta đứng giữa trời bốn phía rưng rưng 
 
Em mười lăm đi làm đĩ Mỹ 
***** nhỏ mười ba học đòi sát ngụy 
Ma quỉ phương ngoài học xẻ Trường Sơn 

Ðất nước ta , cường quốc bán buôn 
Hậu phương ăn chơi biểu tình đảo chánh 
Lúc đồng đội ta sống lên chết xuống 
Một đám ở nhà nhảy nhót thâu đêm 
Lãnh chúa ta thì ăn trước ngồi trên 
Hùng hổ lắm nhưng mạt hèn cũng lắm ... 
 
Khóa của ta  
Trên mấy trăm ***** tình nguyện 

Ði nhảy dù, thủy bộ, thám báo " ác ôn " 
Ðứng đợi cả ngày để bốc lá thăm 
Toàn thứ dữ mà vui như chợ tết 
Có đứa mang bằng kỹ sư về nước 
Chọn cọp ba đầu rằn làm lính tiền phong 
Ta lính miền Nam hề,vận nước ngửa nghiêng 
Ta cũng lênh đênh cùng cơn mạt kiếp 
Ta trèo lên cây hỏi rừng cho biết 

một nơi nào hơn ở Việt Nam ? 
Có người lính nào bi tráng hơn lính miền Nam ? 
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