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Không dây buộc được mới tài

Không bia, chẳng rượu vẫn say Sài Gòn

Bến Nhà Rồng nhớ sắt son

Người đi vì nước mãi còn chói chang

Chợ Bến Thành những lúc sang

Người mua bán, khách tham quan tứ bề

Nhà Hát Thành Phố có về?

Bạch Đằng bến đợi, gần kề một bên .
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Bưu Điện Thành Phố vòng lên

Tháng ngày đi lại trông bền đẹp ra

Nhà Thờ Đức Bà nhìn qua

Đó đây thành phố nói ra biết liền

Dinh Thống Nhất nào phải riêng

Ghé qua thăm lại để liền hiểu nhau

Sài Gòn giang nối năm châu

Thương thuyền tấp nập, bến tàu ầm vang
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Dưới sông tàu đậu hàng hàng

Dập dìu xe cộ rền vang trên bờ

Cảng Sài Gòn tận chân trời

Rầm rầm xếp dỡ không giờ nào ngưng

Các khu công nghiệp đã từng?

Người người xe cộ nghịt chưn kín đường

Đi qua Tân Thuận còn thương

Linh Trung về lại, dạ vương Tân Bình…
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Tân Sơn Nhất vẫy hành tinh

Tiễn đưa, đón rước linh đình như xuân

Nam Sài Gòn Phú Mỹ Hưng

Phố xanh nhà đẹp biết chừng là đâu

Thanh Đa có tự thuở nào

Lung linh bóng nước, xuyến xao lòng người

Tao Đàn hoa cỏ xanh tươi

Từng cây cổ thụ rợp trời bóng che
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Bước ngang qua đất Thị Nghè

Ghé vào Sở Thú cây che ngút ngàn

Muôn thú đâu giữa rừng hoang

Sài Gòn vẫn có, để ngàn khách xem

Đại lộ Nguyễn Huệ lên đèn

Lung linh mờ ảo nghe quen lạ kỳ

Vĩnh Nghiêm tự, ghé đôi khi

Trần gian, như gửi người đi kẻ về
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Đầm Sen hết đỗi say mê

Khách muôn phương đến thỏa bề rong chơi

Chợ Bình Tây, nượp nượp người

Bán mua, trao đổi nói cười rộn vang

Bình Đông bến, bắc cầu ngang

Xuồng ghe ăm ắp, đẩy hàng xuống lên

An Đông, Bà Chiểu chạy lên

Củ Chi, Thủ Đức về bên Nhà Bè
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Phố phường tấp nập người xe

Tinh mơ, tối đến sang khuya hãy còn

Sài Gòn đất son nước Việt

Giang tay mời nhân kiệt muôn phương

Năm châu bốn bể rộng đường

Sài Gòn đất Việt kinh, thương dễ dàng

Nhật báo, văn giáo lại càng

Nâng cao về chất, mở mang không ngừng
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Báo chí đa dạng muôn phần

Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Nhân Dân, Sài Gòn

Thời Trang, Phụ Nữ, Công An

Thể Thao, Văn Hóa, Diễn Đàn Doanh Nhân…

Giáo dục cũng tiếng xa gần

Các trường đại học rõ phần tiếng tăm

Tự Nhiên, Kinh Tế, Nông Lâm

Nhân Văn, Y Dược đâu cần xướng danh
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Bách Khoa tiếng tận mây xanh

Các trường dân lập đất lành kém chi…

Du lịch vẫn khách nhất nhì

Suối Tiên, Bình Quới, Củ Chi, Cần Giờ…

Địa danh đây đó khắp nơi

Trong ngoài nước Việt xin mời ghé chân

Bảo tàng đây đó gần gần

Những khi rãnh rỗi dừng chân ngại gì
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Bảo tàng Mỹ Thuật nhớ ghi

Đường Phó Đức Chính, qua thì nhớ thăm

Hồ Chí Minh, biết là gần

65 Lý Tự Trọng, cần hỏi ai

Ở đường Lê Duẩn số 2

Chiến dịch Hồ Chí Minh đây bảo tàng

Bảo tàng Lịch Sử Việt Nam

Đường Phạm Bỉnh Khiêm, lối hàng số hai…
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Nhạc Viện Thành Phố nghe hoài

Thư Viện Thành Phố gần ngay, nhắc lòng

Thể thao văn nghệ vun trồng

Tưng bừng ca hát Trống Đồng, Lan Anh

126 đã thành danh

Hòa Bình cách đó, thưa rành không xa

Phú Nhuận diễn kịch đờn ca

Truyền Hình Thành Phố khá là có duyên…
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Điền kinh thi đấu liền liền

Các nhà thi đấu liên miên rộn ràng

Mấy sân vận động ầm vang

Trên cờ kèn trống, dưới chàng so chân

Quán ăn uống khắp xa gần

Nhà hàng, khách sạn thêm phần lệ hoa

Gặp nhau thả sức chuyện trò

Tin xa gần cũng hỏi cho tỏ tường
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Yêu đào dung dẻ khắp đường

Dẫu không quen biết, vấn vương ít nhiều

Điểm tô thành phố mỹ miều

Vương lòng viễn khách những chiều phong sương

Sài Gòn thương quá là thương

Nhớ từng góc phố, con đường thân quen

Lạ lòng, sao dạ quen quen

Sài Gòn những lúc ánh đèn rực lên…

                         võ thanh khâm 
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