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Trích "Trường Ca Của Người Vong Quốc" sắp in. 
 

BẢN TRƯỜNG CA BA MƯƠI CHÍN 

 
 
"Đừng nghe những gì cộng sản nói 
Hãy nhìn những gì cộng sản làm !!!" 
Vì cộng nói, nói điều ta mong mỏi 
Nhưng cộng làm thì trái ngược, dã man ! 
 * 
Cộng tàn ác nên ghét người lương thiện 
Và thù người chân thật, chẳng gian tham 
Cộng khủng bố để mong người im tiếng 
Không dám phanh phui tội ác cộng làm ! 
 * 
Nói yêu nước, cộng chia đôi đất nước 
Cầu Hiền Lương còn đó nỗi oan hờn ... 
Nói chống Mỹ, cộng dã tâm xâm lược 
Uống máu đồng bào, bức tử giang sơn ! 
 * 
Cộng cướp miền Nam nhưng hô giải phóng 
Giải phóng cho ai? Giải phóng cái gì? 
Giải phóng sao dân thành mù thành ngọng? 
Tan cửa nát nhà, chồng vợ phân ly ...??? 
 * 
Cướp miền Nam rồi, miệng thì hoà hợp 
Tay vẽ ranh: Cánh Mạng - Ngụy - cờ vàng! 
Nói khoan hồng nhưng tù người lớp lớp 
Tù chết mặc tù, đảng vẫn huênh hoang ! 
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Nói tự do, cộng bịt mồm che mắt 
Nói ấm no nhưng đói rách cơ hàn 
Nói liêm chính đảng vét vơ trăm mặt 
Nói sẻ chia mà trấn lột tràn lan... 
 * 
Vu Mỹ xâm lăng, đảng gào chống Mỹ 
Nhưng rước mời “anh” Trung cộng vào nhà 
Dâng nước cho Tàu, xin Tàu cai trị 
Dân biểu tình thì cộng đánh, cộng tra !!! 
* 
Hãy nhìn mà xem, sao tôm cá chết 
Sao biển đầy chất thải Formosa ? 
Biển chết thế là đời dân chấm hết 
Vì cộng giết dân, cộng bán sơn hà !… 
 * 
Ai xót non sông, thương nòi giống Việt 
Thì chúng vu oan, đánh tựa đòn thù 
Ở hải ngoại, cộng sai dùng nghị quyết 
Khác ý, sai lời, chúng diệt, chúng tru ! 
 * 
Chúng lật lọng, chúng hoả mù, gian ác 
Phá nát cộng đồng, đoàn kết, niềm tin 
Bỏ lửa tay người ai hơn cộng sản !? 
Cốt mong ai chống chúng phải im lìm !!! 
 * 
Chúng lập bọn, nhịp nhàng cùng hành động 
Phỉ báng những người chân chính quốc gia 
Chúng vỗ ngực, xưng danh là chống cộng 
Nhưng việc chúng làm ngược lại rất xa ... 
 * 
Chúng chà đạp quyền tự do ngôn luận 
Lăng mạ người như sách lược cộng nô 
Bịa đặt đời tư, phun dơ, trát bẩn 
Chẳng kém công an, hơn hẳn côn đồ !! 
 * 
Ngậm máu phun người chúng mong áp chế 
Ngôn ngữ tục tằn, lòng sói dạ lang 
Gian dối ngược xuôi, đảo điên tác tệ 
Mà vẫn khoe ta đứng dưới cờ vàng ! 
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Vâng, rất đúng, đừng nghe lời cộng nói 
Mà hãy nhìn xem những việc cộng làm 
Đã tranh đấu ai ngán gì lang sói 
Khi nguyện dâng đời cho nước Việt Nam !? 
* 
 Khi nguyện dâng lòng sống cho lý tưởng 
Thì trong tim là Tổ Quốc mà thôi 
Đầu sỏ Ba Đình mới là đối tượng 
Còn bọn tay sai là bọ, là giòi !!! 
  

Ngô Minh Hằng 
2016 

Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/ 

 
Ghi chú: 
“Đừng Nghe Cộng Sản Nói, Hãy Nhìn Cộng Sản Làm...” Di ngôn của 
TTVNCH Nguyễn Văn Thiệu. 
 
********* 
 Ngô Minh Hằng: Tôi tin có THƯỢNG ĐẾ, có NHÂN QUẢ. Tôi tin những kẻ 
nghĩ ác, làm ác, NGHIỆP ÁC ĐI THEO . Tôi tin lưới Trời và luật nhân qủa sẽ 
trừng phạt thích đáng những kẻ bất lương,vô đạo. Đó là những kẻ đã đưa tên 
cha mẹ tôi cho bọn vô loại lăng mạ chửi rủa, những kẻ lấy thơ tôi làm giúp người tù 
VC năm 1978 đánh máy, mạo ký tên tôi dưới những bài thơ đó rồi tung lên DĐ, vu là 
thơ đỏ tôi làm cho VC để lừa bịp đồng bào.  Những kẻ gieo oan giáng hoạ, a dua, 
xuyên tạc đời tư, vu cáo tôi lấy VC khi chồng tù cải tạo, vu tôi làm thơ ca ng̣ ợi mối 
tình cán ngố, dựng chuyện VC đưa tôi đi vượt biên, cấy tôi qua Mỹ làm gián điệp, vu 
tôi làm thơ châm biếm qua lại và đánh phá chúng, những kẻ mạo ký tên Ngô Minh 
Hằng hoặc Tha Hương vào thơ chúng làm thì những hành vi ấy đã tự tố cáo chúng là 
những kẻ bất lương, gian trá, vô giáo dục, hoặc là DLV, tay sai của VC được thuê 
mướn để đánh phá người QG. Chúng và con cháu chúng sẽ nhận mọi hình phạt thích 
đáng với những tội ác chúng làm trước THƯỢNG ĐẾ và luật NHÂN QUẢ BÁO 
ỨNG. Còn tôi, tôi không ngại chúng bôi xấu, vu oan, vì tôi xấu tốt thế nào, 
TRỜI biết, ĐẤT biết và LƯƠNG TÂM tôi biết.  
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