
Chuối Việt Nam 
  
Thương lái Tàu hỏi chuối 
Ta trồng chuối! 
Phá hết rãy nương, ta trồng chuối! 
Sáu tháng sau có chuối! 
Thương lái Tàu đi ngang, không hỏi… 
Chúng chỉ nhìn quê hương của ta, đắm đuối! 
  
Nhà nước ta có không biết bao nhiêu trại lính 
Nhà nước ta không mua chuối cho lính ăn tráng miệng 
Nhà nước ta có không biết bao nhiêu trường bán trú 
Nhà nước ta không mua chuối cho học trò ăn giữa buổi 
Trên đất nước ta có rất nhiều Chùa 
Không Chùa nào mở lời mua chuối của dân bày bán giùm 
Trên đất nước ta có nhiều nhà thờ 
Không nhà thờ nào mở lời giúp dân tiêu thụ chuối… 
  
Thành phố nào ở Việt Nam cũng có nhiều siêu thị 
Người ta nhập trái cây của Tàu, của Nhật, của Mỹ, của Pháp… 
Người ta nhập cả chuối… 
Chuối của ta trồng trên đồi mà dân ta chết đuối! 
Bà con ta thắp nhang cầu cho thương lái Tàu trở lại 
Bà con ta thắp nhang trở lại đạo Tổ Tiên:  van lậy và cầu nguyện… 
Hỡi ơi mùa Xuân chim én 
Bầu trời có mùa Xuân 
Đến cái micro cũng kèm theo hoa sặc sỡ 
Các quan cầm trái táo Tàu, táo Mỹ nhấm nháp 
Bà con ta đi qua biết bao đồng chó ngáp 
Gánh những quày chuối ra bờ đường 
Lậy ông đi qua lậy bà đi lại! 
  
Em ra tay giúp đỡ bà con 
Em tiêu thụ một ít chuối cho bà con 
Em mướn một vĩa hè kêu gọi bạn bè tới mua chuối 
Cục Thuế đăng báo sẽ đánh thuế những ai rao bán hàng trên Facebook 
Làm sao bây giờ hả em?  Làm sao bây giờ hả em? 
  
Con đường đi lên là lên Thiên Đường 
Con đường đi tới là con đường Nhà Thương 
Con đường đi qua đi lại dành cho Thương Lái Tàu 
Con đường toàn dân ngả nhào:  Con Đường Địa Ngục! 
  
Anh uống của em nhé, những giọt nước mắt 
Anh lau cho em nhé, những dòng lệ… 
Anh gửi về cho em chiếc áo mới nhé để em cỡi chiếc áo đẵm mồ hôi ra phơi 
Em ơi em ơi em ơi…. 
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