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HÃY VÙNG LÊN CỨU QUÊ HƯƠNG 

Mừng chiến thắng Duẫn ta vênh mặt 

Miệng cười toe khoe chiến thắng huy hoàng 

Mười năm nữa chúng ta sẽ vượt qua Nhật Bản? 

Một năm sau thôi cả nước kinh hoàng! 

Nhà tù khắp chốn VN 

Xiết! Xiết cổ hết miền Nam! 

Nhốt tất cả quân những trại tập trung 

Với danh xưng mỹ miều "cải tạo" 

Biển động sóng bởi đoàn người trốn chạy 

Cảnh tù đày nơi địa ngục trần gian 

Máu hòa mặt biển cùng những tiếng khóc than 

Rời quê hương trong uất hận dâng tràn 

Cửa mất! Nhà tan! 

Ôi Tổ Quốc đọa đày; bởi lũ người hung bạo, gian tham! 

Bốn mươi mốt năm sau mồm vẫn oang oang! 

Phó thủ tướng trình làng kêu oang oác! 

"Phấn đấu người dân nào cũng có bác sĩ riêng" 

Xuyên tâm Liên thuốc "tự hào dân tộc" 

Thuốc thần tiên bách bệnh tiêu trừ! 

Ôi những kẻ ngông cuồng tự hào "nãnh đạo"! 

Năm nay cả nước bị covid hoành hành quá bạo 

Đảng lãnh đạo ra chỉ thị chung: 

Phong tỏa, tập trung người nhiễm bệnh 

Nhốt người dân như trong cũi, trong lồng 

Không thuốc thang, đói, khát kêu gào! 
 
Cho thế giới bên ngoài đều trông thấy 

Đây cách ly để bệnh khỏi toả lan 
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Hay nhà tù của buồng giam cộng sản? 

Từ nhà xí đến đến đống rác nằm la liệt 

Xác thây người cô quạnh hờn đau! 

Lòng nhân đâu hỡi cộng sản hung tàn? 

Trọng đâu? Phúc đâu? Đàm đâu hãy đối đầu! 

Chúng tôi đây người dân lành vô tội 

Không có bệnh chỉ nghi thôi cũng cho vào một mối! 

Còn các "ông" những con người " vĩ đại" 

Nào là hoa, là thảm đỏ bao quanh 

Muốn gì đây hỡi những người mang danh lãnh đạo 

Luôn mị dân bằng " đầy tớ của nhân dân" 

Các ngươi muốn phô bày cho thế giới  

để được 

Lòng thương hại, được đô la nhét đầy cả túi tham! 

Khắp nơi nơi toàn bọn công an 

Tìm bắt phạt người mang danh là chống dịch!  

Dân ra đường vì kiếm mua lương thực 

Dù một người cũng bị phạt thẳng tay 

Còn chúng bay, lũ người như ruồi nhặng 

Một tập đoàn hút máu của nhân dân 

Khoảng cách đâu?  

sao tụ họp côn đồ? 

Mắt láo liên tìm cướp của người dân 

Vừa ăn cướp vừa hô to chống dịch?. 

Người dân ơi hãy đứng lên cùng 

Giờ đã điểm ! 

Đã đến lúc diệt lũ cuồng ngông 

Đừng cho chúng phá tan cả cơ đồ 

Tình dân tộc cũng nỡ chia ngăn cách 

Hãy vùng lên người thương yêu đất nước 

Tự cứu mình và cứu cả Quê Hương 
 

TIỂU MAI 

www.vietnamvanhien.org 

 

http://www.vietnamvanhien.org/
http://www.vietnamvanhien.info/

