BAO GIỜ TA SẼ TRỞ LẠI QUÊ HƯƠNG?
Em đọc bài thơ Quốc Hận Tháng Tư
Nhớ về Quê Hương đã quá xa rồi
Em chắc nhớ nhiều, bồi hồi tê tái
"Bao giờ Ta sẽ trở lại quê hương"?
Em vẫn biết rằng quê hương tù ngục
Do bọn người nhiều gian ác, bất trung
Độc ác dẫy đầy hại Dân, bán Nước
Ba phần thế kỷ quê mình đau thương!
Miền Bắc hơn bẩy mươi năm quằn quại
Đói cơm, thiếu áo vì Cộng ngu đần
Miền Nam Tự Do, Cộng muốn lấn xâm
Đem quân vào Nam dối gian nhồi sọ!
Hơn bẩy chục năm Bắc phương đói khổ
Chúng giết nông dân đã quá nhọc nhằn
Con người khô cằn ruộng vườn chút đỉnh
Cướp bóc đảng bắt "Tố khổ chủ điền"
Quốc Hận Tháng Tư, miền Nam mất nước
Nghề cũ cộng sản "cướp sạch" như xưa
Triệu triệu đảng lấy , đưa dân tiền Hồ
Dân xài một tuần, lang thang chết đói
Miền Nam tiệm vàng , đảng vào lấy sạch
Lấy nhà cướp của, đuổi chủ lên rừng...
Đảng dối gian rằng "Vùng Kinh Tế mới"
Dân chết vạn người, đói khát tả tơi!
Lớp lớp đói ăn bỏ "Kinh Tế Mới"
Về thành phố ngủ đầy dẫy trên đường
Dân thành ăn mày, lang thang cả nước
Trẻ em đói khát , tìm hạt cơm rơi!
Chợ Trời hàng triệu món đẹp trong nhà
Để đổi "bo bo", bán hết đem ra
Gạo thóc Cộng đem ra ngoài Bắc cả
"Giải phóng" thế ni, chửi giặc tên Hồ!
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"Quân Dân Cán Chính" Yêu Nước Trung Thành
Đảng Cộng đem vào ngục tù rừng hiểm
Đất nước điêu linh, Dân tộc hoang tàn
Hơn Bốn Ngàn năm! Đây lần tang tóc!
Hơn bốn thập niên, Cộng vào vơ vét
Những tên cán bộ giàu sụ bạc tiền
Người dân oan nghèo ruộng vườn mất hết
Dân chửi đêm ngày, có thấu Trời không ???
Những người yêu nước, chống bọn Cộng Tầu
Cộng đã bắt giam với án nặng sâu
Đảng cho Trung cộng biển, đảo, biên giới
"Giệt chủng dân Việt" chất độc khắp nơi !
Câu hỏi "Ngày nào Ta về Quê cũ"
Muốn có Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền
Quốc nội người dân đấu tranh gian khổ
Người Việt Hải ngoại yểm trợ không ngưng...
Cầu chúc Việt Nam hơn Bốn Ngàn Năm
Tổ Quốc anh linh xin giúp Giang san
Đuổi giặc Cộng sản tàn ác gian tham
"Về quê ta cùng xây dựng nước Nam"
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