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Phượng Võ 
 
Xin thân kính  gửi quí vị nghe bài hát mới "Xin Đứng Dậy", Phượng viết lời, nhạc thì dựa theo bài "Do You 
Hear the People Sing" từ musical "Les Miserables"... 
 
Xin Đứng Dậy Đi: Lời Minh Phượng - nhạc: "Do You Hear The People Sing"/ Les Miserables Musical 
 
Đây thực ra là một bài hợp ca, cần ít nhất 4-5 người hoà ca mới đúng. 
 
Thực tình Phượng rất ái ngại, dè dặt khi phải lên tiếng "thôi thúc"  người VN biểu tình vì trong lòng nghe thật 
xót xa khi thấy những người VN biểu tình bên VN đang gặp trăm ngàn khốn khó, bị đánh đập dã man, bị giam 
cầm, bịt miệng ... 
 

    
 
Thế nhưng đến nước này, làm sao chúng ta có thể tiếp tục làm ngơ, im lặng khoanh tay, để cho cơ đồ cha 
ông để lại tự bao ngàn năm nay bị bán dần đi, bị lở loét, ung nhọt vì trăm ngàn chất độc và sự ô nhiễm môi 
trường trầm trọng . Thêm vào đó, những khoa học gia trên thế giới đã đưa ra thông báo rằng, vì sự hâm nóng 
toàn cầu, băng tan, 1/3 nước VN sẽ nằm dưới lòng biển trong vài thập niên nữa thôi, khiến cho người Việt 
càng cần phải kiếm đường tản cư, đế sống còn. Nói thẳng ra là VN bị bức tử bởi những mưu tính khai thác 
đất, khai thác người, tranh giành lợi lộc ích kỷ và tàn ác, coi VN như là một bãi rác, tha hồ huỷ hoại, tha hồ bóc 
lột nhân công, cũng bởi vì VN có những kẻ cầm quyền thối nát, tham lam chỉ lo làm giàu cho chính họ, mặc kệ 
dân sống chết ra sao.  Bên cạnh các nước đầu tư khác trên thế giới như Nhật, Nam Hàn, Mỹ, Nga, TC đã và 
đang là chính phạm với cường độ hung hãn nhất, chưa kể đến ý đồ coi VN là một thuộc địa của TC đã thực 
hiện gần xong! 
 
Chỉ hy vọng một ngày nào đó, chính phủ các nước Đông Nam Á như VN, Campuhcia, Lào, Thái Lan, 
Indonesia, Phillipine cùng hợp nhau (giống như EU), chống lại sự bành trướng của TC, thì may ra chúng ta có 
thể giữ được sự tự chủ, tự quyết của người dân VN. Và chúng ta có thể khẳng định rằng điều đó sẽ không thể 
xảy ra khi những kẻ cầm quyền hiện nay vẫn nhơn nhơn, trơ trẽn ăn gian nói dối, đàn áp và cướp của dân  .... 
 
Thân kính chúc quí vị luôn nhiều sức khoẻ, an lành . 
 
Minh Phượng 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7ozJ3OPzxWw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7ozJ3OPzxWw&feature=youtu.be

