
1 
 

Tháng Tư Đen, Ngày Ba Mươi Lại Đến 

         

                       Mùa xuân đến nặng vai đời di tản 

Bao năm rồi chất chứa mảnh hồn đau 

Loài ác thú đội lốt người thắng trận 

Phản bội quê hương đem đất biển dâng Tàu 
 

 Nếu quả thật có hậu lai, tiền kiếp 

Minh, Đồng, Chinh, Duẫn đắc tội núi sông 

Ngàn kiếp trước luyện tu thay hình hóa cốt 

Ngàn kiếp sau trả nợ máu cha ông 

  
Xuân bảy lăm là mùa xuân bi sử 

Bắc cưỡng chiếm Nam sau hai mốt năm trường1
 

Mặt Trận Giải Phóng cáo chung đời công cụ 

Thắng oai hùng hay chuốc lấy đau thương 

  
Thật đáng hận kẻ hai lòng bội bạc 

Giúp quân thù phá hoại xóm làng xưa 

Sau cuộc chiến lộ nguyên hình phản phúc 

Đón gió trở cờ gian dối đẩy đưa 

  
Việt Nam hỡi sao quá nhiều ác thú 

Đội lốt người làm lãnh tụ nhân dân 

Chẳng lẽ do công Pháp Tàu yểm trấn 

Bế mạch rồng, đất nước thiếu minh quân 
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Tháng tư đen, ngày ba mươi lại đến 

Binh tướng một thời ứa lệ non sông 

Không đánh mà thua cuộc cờ đã định 

Chiến trường xưa còn vọng tiếng quân reo 

  
Tháng tư đen, ngày ba mươi lại đến 

Dân chúng một thời lìa bỏ quê hương 

Vận nước tai ương đành xa đất tổ 

Xã hội thiên đường sao lắm máu xương 

  
Thế giới đổi thay khi lương tri bừng tỉnh 

Xô Viết Liên Bang Cộng Sản tiêu đời 

Phá tường Bá Linh xóa tan ô nhục 

Ả Rập Mùa Xuân bừng sáng quê người 

  
Sẽ có một ngày Việt dân quật khởi 

Sẽ có một ngày dân chủ tự do 

Sẽ có một ngày người đi trở lại 

Đất nước thanh bình hạnh phúc ấm no 
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 Chiến tranh Việt Nam 1954-1975. 
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