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VIẾT CHO NGÀY NĂM QUỐC HẬN  
 

*Tưởng niệm mỗi năm Ngày Quốc Hận 

Lòng chúng ta sôi sục những  uất  hờn 
Từ đâu trôi về những đám bất nhân 

Để nước Việt đau thương, tan nát... 
 

* Hồ cộng theo Nga Tầu tàn sát: 

Giống nòi ta từ Bắc tới Trung – Nam 

 Tố khổ dân lành, chúng  ngụy trang 

Là địa chủ,  việt gian đem giết hết 

* Bắt hàng vạn nhà văn, trí thức 

Đi cải tạo,  đói khổ, không nhà 
Vùi dập dần mòn  cho ... đến chết 
Đời người đau khổ thế? Bởi vì ai! 

* Người dân mỗi tháng lãnh ngô khoai 

Làm quần quật, cơm chẳng đủ nhai 
Mắt được nhìn, miệng không được nói 

Tai nghe điều trái... Chẳng dám nói ra 

* Tự Do- Nhân Quyền " Đúng là cuả lạ" ? 
Tuyên truyền gian xảo, đảng quá điêu ngoa 

Bắt  dân  nghe toàn  chuyện lọc lừa 

Người yêu nước:  vào tù muôn thuở... 

* Bộ đội  vô Nam giết dân  lương thiện 

 Pháo  kích học đường, trẻ chết liệt la 

Khủng bố, đặt mìn:  thịt tan máu đổ 
Ác độc quỷ tinh giặc cộng đó mà ! 

* Lính Cộng Hòa một lòng  thương nước 

Thật kiên trung yêu quý Tự do 

Xả tấm thân gìn giữ quê nhà 

Quân - Dân ta một lòng một dạ 

* Hai mươi năm trường chinh nguy biến 

Bao xác thân ngã xuống đất hiền 

Chiến công lừng lẫy, Cộng Hòa vinh hiển 

Để miền Nam có hạnh phúc,  ấm no 
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* Thế rồi, không ngờ  tháng Tư gẫy súng 

Bởi đồng minh phản bội, quanh co 

Họ tính toán so đo... buông...  bắt .. 
Ta  không còn khí giới!  Thôi dành !!! 

* Toàn dân ta, một trời uất hận: 

Đảng cộng, độc tài cai trị Việt Nam 

Trời cho ta Tự do, Hạnh Phúc 

Đảng cộng vào tước đoạt!  Còn đâu ? 

* Hai lần rồi, di cư lánh nạn 

Khi cộng quân rầy xéo quê mình 

Một chín năm tư, một chín bẩy lăm 

Ra đi bỏ lại quê hương  tan tác... 

* Miền Nam đẹp, ấm yên hạnh phúc 

Chúng cưỡng chiếm rồi, tan nát, hoang sơ 
Dân đói khổ, không nhà không cửa 

Chiến sĩ Cộng Hòa tù ngục, gió sương... 

* Cộng chiếm miền Nam, túi tham vơ vét 

Đảng sang giàu, thừa thãi, bon chen 
Xây nhà lầu vàng ngọc ráp từng căn 

Xe lộng lẫy, cướp ngày là ... quan lớn 

* Người dân tôi... đói nghèo, túng thiếu 

Cực khổ nhiều,  từng  bữa chạy gạo  cơm 
Những cụ già, đầu  bạc trắng thiếu ăn 

Bán vé số, bán củ khoai, sơ mướp 

* Đừng nói rằng: Việt Nam đang giàu mạnh...?! 
Vì phố toàn cao ốc, với xe sang 

Đó chỉ là cuả đảng cướp cộng tham 

Cướp tiền bạc, nhà dân,  đảng cai trị 

* Phố thật đẹp,  nguy nga cho du lịch 

Đón "việt kiều",  ngoại quốc  ăn  chơi 

Các nhà hàng ,  thư giãn , hồ bơi 

Hưởng lạc thú... Góp tiền cho đảng cộng 

* Nghèo nàn   tuổi trẻ không công việc 

Trai ghi danh đi tìm việc... nước ngoài 

Bao cô gái  bán mình vì... cơm gạo 

Ôi!  Đau thương cho Tuổi trẻ  vô vàn! 
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* Hãy thăm vùng  sau  lưng thành phố 
Những căn nhà ọp ẹp,  nát xiêu 

Thăm những con hẻm nhỏ tiêu điều 

Người dân nghèo, cực cùng cuộc sống 

* Hãy nhìn xuống con kinh đen đủi 

Những mái nhà mục rã, tối tăm 

Những con đường nghèo khổ phong trần 

Những mái rách,  tường bằng thùng giấy  

* Những hình chụp xa hoa mỹ lệ 
Và những hình thảm cảnh phơi bầy 

Dân nói rằng giầu sang và nghèo  khó 

Tựa  hai thái cực  trời cao và vực sâu 

* Trăm triệu dân Việt giầu chỉ có một 

Chín phần kia thì nghèo đói, tả tơi 

Nghèo đói tả tơi là... "Dân nước tôi" 

Nên uất hận ngàn đời không quên được 

* 46 năm rồi, sao  chưa thay đổi 

Trời không thương dân Việt lầm than ? 
Đảng gian tà đang thống trị nước Nam 

Với xiềng xích và gian tham vô độ 

* Bây giờ dân ta phải quyết chiến ! 

Để sống:  an bình,  hạnh phúc, tự do 
Cùng xuống đường đòi cơm áo, ấm no 

Đả đảo  đảng độc tài,  quân tham nhũng 

* Cái  nôi cộng sản Nga sô đã chết ...  (72 năm) 

Dân Phương Tây cũng tiêu diệt chúng rồi 

Tự Do:  "Ta phải diệt cộng", đổi đời 

Để cháu con ta: Một đời Hạnh Phúc 
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