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NGÀY XƯA- NGÀY NAY- NGÀY MAI ! 

 
Việt Nam  xưa bao anh hùng giữ nước 

Gần năm ngàn năm:  vui -  khổ quê mình ! 

Anh linh  Quốc Tổ  giữ từng tấc đất 

Mảnh hồn quê non nước triệu niềm tin 

 
Những quân thù chực chờ rình cướp nước 

Vạn anh hùng nam nữ quyết đánh tan 

Trưng Triệu xưa liệt nữ chẳng ngại ngùng 

Đứng vùng lên mài gươm đi  diệt giặc! 

 
Hưng Đạo Vương chỉ biển xanh mà thét 

Giặc Hán vào,  sẽ nát vạn tấm thân 

Phạm Ngũ Lão tướng tài chôn  giặc biển 

Vua Quang Trung vung kiếm diệt quân Thanh 

 
Đất nước ta nqày qua... chưa được sống 

Thoát  đô hộ trăm năm, đã được chi? 

Hơn hai mươi năm, miền Nam an bình... 

Nhưng  "quỷ cộng"  luôn chực chờ phá hoại! 

 
Đất nước ta ngày nay luôn bất hạnh! 

Từ "quân thù truyền kiếp bắc phương" kia 

Lũ Hán tộc chưa bao giờ ngưng nghỉ 

Quyết tâm chờ ngày nuốt trọn quê  Ta!!! 
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Không ngăn chặn quân thù truyền kiếp đó ? 

Lại dấn thân "hòa hợp" với Hán triều  

Hồ Chí Minh  là "Tội đồ" Dân tộc ! 

Bắc thuộc thêm ngàn năm  nữa, hoặc hơn ??? 

 
Đảng Cộng sản diệt chủng  tộc! Không tiếc 

Cướp của dân,  cho bè đảng  sang  giàu 

Chúng ác gian đè đầu cổ dân lành 

Nhưng qùy gối trước triều đình Hán cộng!!! 

 
Đứng lên thôi! Hỡi đồng bào Việt tộc 

Đứng lên thôi! Để cứu giống Lạc Hồng 

Đất nước Ta: Sa sút, thật hãi hùng ! 

Không còn văn hóa, suy đồi đạo đức 

 
Đứng lên thôi! Để giữ gìn nước Việt 

Ngày mai Ta còn ánh sáng trời Đông 

Nền văn minh: Từ khi khắc Trống Đồng 

Còn Việt Nam! Là muôn ngàn Hạnh Phúc...  

 

Thiên Kim 

 

Đọc thêm những sáng tác khác của Thiên Kim tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html [bấm vào] 
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