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Buổi sáng vừa thức dậy 
Tìm đọc tin biểu tình 
Tôi thương dân tôi quá 
Yêu nước là hy sinh 
             * 
Yêu nước là giữ nước 
Là dũng cảm, dấn thân 
Cho vẹn toàn lãnh thổ 
Cho hạnh phúc toàn dân 
             * 
Dù đường đi gian khó 
Dù máu lệ chan hoà 
Nhưng khi lòng kiên định 
Đá cũng nở thành hoa 
             * 
Hồn Việt Nam bất khuất 
Người Việt Nam kiên cường 
Yêu quê từng tấc đất 
Xây quê bằng máu xương 
             * 
Nay đảng Hồ đem bán 
Nước Việt Nam cho Tàu 
Hỏi lòng nào không hận 
Hỏi hồn nào không đau... 
             * 
Hỡi các ngành quân đội 
Cảnh sát và công an 
Trong tay anh có súng 
Sao để quê hận tràn? 
             * 
Sao để đảng bán nước 
Nước là quê của mình 
Và anh càng không được 
Để đồng bào điêu linh! 
             * 
 

Anh phục vụ đất nước 
Và bảo vệ nhân dân 
Thì không được nhu nhược 
Tôn thờ đảng bất nhân! 
             * 
Hãy chống bày ác đảng 
Chớ đàn áp đồng bào  
Và đứng cùng dân nhé 
Đấu tranh mới anh hào! 
             * 
Anh phải quay súng lại 
Trừ sạch bọn tội đồ 
Cứu dân và cứu nước 
Xé Hiệp Ước Thành Đô! 
             * 
Cơ hội này có một 
Nếu không cứu quê hương 
Thì nước dân khốn khổ 
Như Tây Tạng, Tân Cương! 
             * 
Khi nước thành tỉnh, huyện 
Dân thành nô lệ Tàu 
Anh cũng thành tôi mọi 
Chẳng khác gì ai đâu! 
             * 
Mà còn mang trọng tội 
Tội để dân lầm than 
Tội tiếp tay bán nước 
Tội để mất Việt Nam! 
             * 
Anh ơi, quê hấp hối 
Đừng vô cảm, vô tri 
Quê cần anh góp sức 
Tổ quốc mình lâm nguy 
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