
 
 

CHẮNG PHẢI DO DÂN QUÁ KHÍCH ĐÂU !!! 
  
(Ngày 14/4/2015 người dân Long An nổi lửa, tạt acid vào vào những kẻ cưỡng chế, cướp nhà cướp 
đất của ho. Để chối tội cướp của, đánh người, đảng CSVN, công an, cảnh sát và du côn đảng vu họ là 
"quá khích") 
  
  
  

Chẳng phải do dân quá khích đâu 
Mà do bị ̣đảng đạp lên đầu 

Đảng coi dân rẻ hơn giun kiến 
Nên oán hờn chồng chất bấy lâu 

* 
Chẳng phải do dân quá khích đâu 

Mà vì xã hội đã đen ngầu 
Và vì áp bức tăng cường độ 
Nên nổ bùng ra bởi hận sầu ! 

* 
Họ, những người dân quá đỗi nghèo 

Quanh năm đói rách cứ ùa theo 
Miếng vườn mảnh ruộng là cơm áo 

Nhưng đảng gian manh cướp cái vèo !!! 
* 

Khi nước sông kia đã quá đầy 
Thì bờ phải vỡ chính là đây 

Con giun xéo mãi, giun quằn chứ 
Huống những người dân bất khuất này ... 

* 
Họ phải vùng lên phá ngục tù 

Đòi nhà, đòi đất có sai ru ? 
Nhớ cho, đảng cướp dân đời sống 
Chẵng lẽ dân im chịu dập trù ??? 



* 
Này hỡi công an cảnh sát ơi 

Nếu như còn muốn được ra người 
Hãy ghìm tay súng quay đầu lại 

Cùng với dân lành giải đảng thôi ... 
* 

Kẻo nữa rồi không hối kịp đâu 
Đảng gian đảng bịp tự ban đầu 
Lại thêm tàn ác, vô nhân tính 

Thì đảng tàn thôi, chẳng sống lâu !!! 
* 

Khi chẳng còn dân để dựa rồi 
Đảng nay chưa chết, chết mai thôi 

Dân không quá khích đâu anh ạ 
Họ chỉ công minh lấy lại đời 

* 
Họ chỉ vùng lên để đấu tranh 

Cho đời sống họ đượ̣c an lành 
Đó là quy luật ngàn xưa đấy 

Suy thịnh, chu kỳ của sử xanh 
* 

Chẳng phải do dân quá khích đâu 
Mà do lũ đảng, bọn ma đầu 

Công an, cánh sát, du côn đảng 
Vùi dập con người xuống kiếp trâu !!! 

 
 

Ngô Minh Hằng 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sGWSfhB99Kg&feature=youtu.be 
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