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BỔN PHẬN CÔNG DÂN 

 

 

Tôi chỉ làm bổn phận của tôi thôi 

Bổn phận một người Việt Nam tị nạn 

Vì ngày Bảy Lăm, bày đàn cộng sản 

Đánh chiếm miền Nam, cướp của, giết người 

* 

Nước hóa nhà tù, dân Việt chúng tôi 

Thành…tội phạm, thành con giun cái kiến 

Hạnh phúc tự do cộng vồ, cộng chiếm 

Già trẻ, gái trai, khốn nhục, đọa đày 

* 

Trẻ mới sinh ra đã phải ăn mày 

Già trắng tóc vẫn còng lưng bươi rác 

Gái mười lăm biết ra vào khách sạn 

Bạo lực học đường khi mới mười hai 

* 

Mười tám, hai mươi đã xếp hàng dài 

Không áo, không quần chờ người ngã giá 

Những tên ngoại nhân vô luân, xuồng xã 

Và lũ con buôn đói bạc, đen lòng 

* 

Từ buổi đảng vào, đau núi đau sông 

Vì sông núi, đảng bán, dâng Tàu cộng 

Biển Việt Nam ngư dân đang rẽ sóng 

Tàu giết dân, đảng cúi mặt, câm lời !!! 

* 

Quần đảo Hoàng Sa máu thịt bao đời 

Nay Tàu cộng xây phi trường, công thự 

Ôi, càng nói, càng đau dòng quốc sử 

Đảng bán cả rồi Bản Giốc, Nam Quan 
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Hà Nội, Sài Gòn, Đà Nẵng, Nha Trang 

Đâu cũng thấy Tàu xây làng, dựng trại 

Chúng được tự do nghênh ngang đi lại 

Hơn dân Việt Nam trên đất nước mình ! 

* 

Nhìn nỗi đau này không thể làm thinh 

Nên tôi phải thét lên lời oan khuất 

Tố đảng giết dân, bán quê, cướp đất  

Là tôi làm bổn phận của tôi thôi ! 

* 

Xin hãy nhớ cho, dưới ánh mặt trời 

Kẻ gian ác thì chết vì gian ác 

Còn SỰ THẬT sẽ thăng hoa, tươi sáng 

Sẽ lớn lên, tồn tại với thời gian 

* 

Ai ác, ai tham, kẻ ấy phải tàn 

Định luật ấy từ ngàn xưa đã thế 

Điểm mặt độc tài, thét lời thế hệ 

Là tôi làm bổn phận của tôi thôi ! 

* 

Bổn phận thiêng liêng của mỗi con người 

Với tổ quốc, với quê hương, dân tộc 

Dù kết qủa chưa như tôi ước mộng 

Nhưng tôi đã làm bổn phận của tôi  

* 

Như thế là tôi mãn nguyện lắm rồi 

Dù tôi có trở về cùng cát bụi 

Thì đồng bào vẫn hiên ngang tiến tới 

Diệt quốc thù, làm bổn phận công dân !!! 

 

Ngô Minh Hằng 

 
Kính mời đọc những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<=bấm vào] 
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