
CÒN VIỆT CỘNG, MẤT QUÊ HƯƠNG ...
Bài thơ này là lời tâm sự chân thành, tác giả trân trọng gởi về đồng bào VN tại quê nhà,
mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp. Bờ đã vỡ, nước đã tràn. Xin Anh Chị Em hãy nắm lấy cơ hội để
làm những ngọn sóng thần xóa sạch đảng tư bản đỏ Việt cộng, đuổi giặc Tàu ra khỏi bờ
cõi để lấy về từng tấc đất mà xưa, VC đã đổi bán cho Tàu lấy vũ khí đạn dược để xâm lăng
và cướp miền Nam. Và nay, đảng VC làm giàu cho cá nhân, mặc nước bị Tàu khai thác
tài nguyên, mặc dân bị Tàu đánh giết. Như thế, đảng VC không xứng đáng với cương vị
lãnh đạo. Giờ phục quốc đã đến, cầu chúc Đồng Bào VN đồng loạt đứng lên phá tan bè lũ
VC giết dân bán nước, giành lại giang sơn, giành lại quyền làm người mà đảng CSVN đã
cướp đoạt gần một thế kỷ nay ...

Hôm nay Tàu chiếm Hoàng Sa
Ngày mai sẽ cả sơn hà lâm nguy !!!
Họa Bắc thuộc chẳng nghi vấn nữa
Mà ngày càng như lửa, lan nhanh
Nhưng ai cho giặc vào thành?
Quyền đâu Tàu dám tung hoành nước
ta ???
Ai cho phép Hoàng Sa, lũ chệt
Đặt giàn khoan lấy hết tài nguyên ?
Ai hèn, cúi mặt lặng yên
Nhưng đàn áp kẻ đứng lên gọi đời ???

Ôi, cộng Việt xé tơi sông núi
Dâng cộng Tàu để đổi súng - tăng
Chiến tranh phát động xâm lăng
Vượt dòng Bến Hải hung hăng giết người
Làm đất nước tơi bời tan nát
Làmmiền Nam khổ nạn, điêu linh
Rước Tàu về giết dân mình
Chính là bè lũ Ba Đình đó thôi !!

Nay bờ đã vỡ rồi, vỡ nát
Nước tràn ra như thác, trăm dòng
Hỡi ai con Lạc cháu Hồng
Đứng lên mà cứu non sông giống nòi
Hãy nắm lấy cơ trời, vận nước
Vai chen vai đảm lược vùng lên
Đảng đem tổ quốc đảng nghiền
Thì ta không thể đứng yên mà nhìn !
Mau vùng dậy kẻo nghìn năm nữa
Nước dân ta Tàu khựa xé tan
Vùng lên diệt đảng bạo tàn
Dẹp loài Hán tặc mà an sơn hà
Ta phải giữ lấy nhà, lấy nước

Như Ông Cha muôn trước kiêu hùng
Bình Nguyên, phá Tống lẫy lừng
Liễu Thăng, Hoằng Tháo đã từng đầu rơi

Đã đến lúc thét lời quyết chiến
Vì quê hương phải tiến lên thôi
Nếu ta muốn được bằng người
Tự quyền, tự chủ, sống đời tự do
Và muốn được ấm no hạnh phúc
Nhìn năm châu không nhục, không hèn
Thì mau ta hãy đứng lên
Gương cờ chính nghĩa, viết thiên sử hùng
Việt cộng phải cáo chung, phải chết
Để Việt Nam oanh liệt quật cường

Còn Việt cộng, mất quê hương
Hỡi ta, toàn quốc, can trường vùng lên !!!

Ngô Minh Hằng


