THĂNG LONG, NGÀN NĂM CŨ
( Kỷ niệm Thành Thăng-Long được Đức Vua Lý Thái Tổ thành lập vào tháng
7 năm Canh Tuất (1010, đến nay, năm 2010 đã được 1000 (một ngàn) năm.)

Mùa Thu Canh Tuất, ngàn năm cũ
Vua Lý dời đô đến Đại La
Chợt thấy rồng bay, điềm đại kiết
Thăng Long, Vua chọn, đặt sơn hà ...
*
Thăng Long từ đấy vào danh tích
Vua lập kinh đô để trị vì
Giữ nước, binh hùng và tướng giỏi
Dựng nhà, tu sửa, tạo tôn ti ...
*
Mùa Thu Canh Tuất, ngàn năm cũ
Sử sách còn thơm những chữ vàng
Triều Lý, tám đời vua tiếp nối
Hiền tài, anh kiệt dựng giang san
*
Mà nay Việt cộng lòng nham hiểm
Xuyên tạc ngàn năm nét sử hùng
Cộng chọn đúng ngày mừng quốc khánh ...
Của Tàu, mở tiệc để vui chung
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*
Trong khi dân chúng cơm không đủ
Đảng lại xa hoa tỉ tỉ đồng
Mừng quốc khánh Tàu trên đất Việt
Nhục nào hơn nỗi nhục này không !!!
*
Đi đêm, Việt cộng và Tàu cộng
Bán lén, mua gian đất nước nhà
Đảng nhốt những ai lòng xót nhớ
Tây Nguyên, Quan - Giốc, đảo Hoàng Sa !
*
Đảng hèn đến nỗi tàu Trung cộng
Bắt giết ngư dân của nước mình
Trên biển Việt Nam, vùng hải đảo
Rồi đòi tiền chuộc, đảng làm thinh !!!
*
Nhưng còn quốc khánh Tàu, thì đảng
Mượn cớ "Ngàn Năm..." mở tiệc mừng
Trước kiểu mị lừa thâm độc ấy
Lòng người, hồn nước, lệ rưng rưng ....
*
Mùa Thu Canh Tuất, ngàn năm cũ
Vua chọn Thăng Long dựng cõi bờ
Nay đảng, Thăng Long, dùng lịch sử
Lót đường Tàu cộng gặt hoài mơ
*
Giấc mơ Tàu cộng là tham vọng
Là muốn Việt Nam hóa phố Tàu
Đảng vốn đớn hèn, không dám thở
Thì ngày mất nước chẳng xa đâu !
*
Đứng lên hỡi vạn lòng trăn trở
Phá nát âm mưu, cứu nước nhà
"Lễ Hội Ngàn Năm" là lễ hội
Ðảng dâng Tàu cộng núi sông ta !!!
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*
Đứng lên hỡi những người yêu nước
Do dự e rồi chẳng kịp đâu
Lịch sử Rồng Tiên từ lập quốc
Đây thời nhục nhất, nhục và đau !
*
Non sông là món hàng trao đổi
Thiếu nữ là kho sản xuất tiền !
Cả nước biến thành công cụ đảng
Đảng, quyền sinh sát, hưởng tài nguyên ...
*
Đứng lên đồng loạt, ơi, dân tộc !
Đòi lại quê hương, lấy lại đời
Không thể yếu hèn cho cộng đạp
Để ngàn năm cũ mãi tinh khôi !

Ngô Minh Hằng
2010

www.vietnamvanhien.net
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