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BẢN TRƯỜNG CA MƯỜI BẢY 
 
(Lời tâm tình thiết tha nhất, thân mến gởi tất cả tuổi trẻ Việt Nam khắp 
hoàn cầu trước những viên độc dược ngọt ngào là nghị quyết 36 của 
Việt cộng đang tung ra bằng 
mọi hình thức mời gọi các em.- Xin Qúi vị còn ưu tư đến tương lai tổ 
quốc VN phổ 
 biến đến lớp trẻ giúp. Tác giả xin biết ơn.) 

  
  
  
 Hỡi tuổi trẻ, tâm hồn em tinh khiết 
Trái tim em đầy sức sống, đầy mơ 
Đầy dũng cảm, can trường, nòi giống Việt 
Tràn ngập tình thương dân tộc, cõi bờ 
 * 
Em đang có những kho tàng vô giá : 
TUỔI TRẺ - NHIỆT TÌNH- KIẾN THỨC - TÀI NĂNG 
Những kho tàng thật vô cùng quí hoá 
Mà đất nước cần, em biết thế chăng ??? 
 * 
Đất nước cần em san bằng dâu bể 
Và dựng tự do, hạnh phúc cho đời 
Em, kẻ xây nền, là người thừa kế 
Là tương lai, rường cột đấy, em ơi !!! 
 * 
Đảng cũng cần em, vì em, tuổi trẻ 
Không ngại gian lao, lấp biển, vá trời 
Để phục vụ và thực hành gian kế 
Cho một đám người tàn ác trên ngôi 
 * 
Kinh nghiệm cuộc đời em còn ít ỏi 
Bởi chưa đắng cay, vấp ngã, thăng trầm 
Thuốc độc bọc đường, người đem mời gọi 
Cẩn thận em ơi kẻo lại lỡ lầm 
 * 
Như chú, như cha, ngày xưa lầm lỡ 
Lầm lỡ một lần trọn kiếp tai ương 
Bởi người vẽ một thiên đàng rực rỡ 
Người kích động lòng thương xót quê hương ! 
 * 
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Để tuổi trẻ với hùng tâm, nhiệt huyết 
Đem lòng son, chí sắt quyết xây đời 
Hồn trong suốt, chân thành nên chẳng biết 
Trong cõi nhân gian, qủy quyệt bao người 
 * 
Đầy thủ đoạn, đầy ý đồ lừa bịp 
Lợi dụng lòng tin, tuổi trẻ, nhiệt tình 
Khi hiểu rõ, trễ rồi, không trở kịp 
Mình đã chính tay giết cuộc đời mình !!! 
 * 
Và đã tiếp tay  hại dân, hại nước 
Để than ơi, bồi đắp đảng gian hùng 
Đảng, một bọn độc tài và bạo ngược 
Xô giống nòi vào tăm tối lao lung ... 
 * 
Nửa thế kỷ hơn Việt Nam oan khổ 
Cả triệu thanh niên chết uổng oan đời 
Ai sống sót, tỉnh ra, ngờ chế độ 
Đảng sẽ làm cho sống chẳng ra người 
 * 
Ngay  những đảng viên có nhiều công trạng 
Thấy đảng gian tham, lên tiếng bất bình 
Đã  chẳng tu tâm, đảng còn kết án 
Kẻ chết, người tù, đời ngập điêu linh ! 
 * 
Ôi, oan trái  tả sao mà hết được 
Như cướp miền Nam đảng dựng hoà bình 
Hòa bình thế nhưng nhà tù khắp nước 
Cướp của giết người đảng vẫn  anh minh !!! 
 * 
Đấy, kinh nghiệm của chú, cha buổi  trước 
Kinh nghiệm máu xương, kinh nghiệm đau buồn 
Dấu chân cũ, em chớ theo, đừng bước 
Đừng nộp đời mình cho những con buôn ! 
 * 
Mất ngọc, mất vàng còn tìm lại được 
Tuổi trẻ mất rồi, không thể đâu em! 
Đừng thả niềm tin trên dòng độc dược 
Chớ dấn thân vào vực tối, đêm đen 
 * 
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Đừng vì mật đường đưa chân vào bẫy 
Đất nước cần em, cần những nhân tài 
Đừng yếu đuối để tuỳ người đưa đẩy 
Chọn lối em đi, kẻo lỡ, kẻo hoài !!! 
 * 
Em thân mến, đây là lời chí thiết 
Của những người đi trước buổi em đi 
Đã ôm hận chỉ vì hồn tinh khiết 
Bị đảng gạt lừa - lừa rất tinh vi ! 
 * 
Nên em nhé, xin em dùng khối óc 
Thượng Đế cho mà em chọn hướng đời 
Đừng lầm lẫn mà tan vàng nát ngọc 
Mà đau buồn  trọn kiếp đấy em ơi ... 
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