NHƯNG NGAI BINH LƯA
TRÊN ĐÂT TÔ

Trông ngai quê hương ta chim trông nôi loan
M inh Mang hung tan giăt viêt gian
Dem quân tham chiên năm mươi van
bao dây đôt pha nơi biên ai
chăn đương binh ta chia căt đôi miên
kampu chea trên dươi to phiên chung
sanh
giêt hai chung ta không lưa măc
du ngươi gia ca hoăc tre thơ sinh
mô bung vet co bo trông bao
troi tay buôc cô chi; trông đai nươc
biêt bao gian khô không kê đươc sư kiên đât nươc giăc viêt pha thai
ra tay giêt cươp đôt chua chiên
ban tay đâm mau huy quêng giêt gian
hân thu đo không bao giơ phai con con nhơ mai long không ngui
du xông xê cang đa se mon
du thơi gian da bao giơ trôi
tăm sư nay biêc to vơi ai đây
nem rưu nong cai chăng lam phai long thương nhơ
CA MAU NAM CHIÊN

Nêu ai di đên mui ca mau
dưng chân đưng lai long nao đên cung
tiêc thai dong mau cung chung
cha ta đê lai cho đơi kêp sau
nga năm anh sang hon đa bac
nơi ta chiên đâu vơi viêt gian
bao đơi ta nhơ không quên
dâu ta con đo to ra long thu
giăc viêt hung hăng trên trân chiên bai biên tiên hô đây mau tươi
con con nhơ mai long không ngôi
cha ơi con thê xe nôi tiêp
dep giăc giêt gian lân đât
du co hy sinh hây mât mat
long con vân giac bao thang ngay
Hai tiên thiên liên quê hương đât nươc đo la niêm ươc cua tưôi thơ
luôn la biêu tương đây mông mơ ma đô ai không nhơ xe không thanh ngươi

