
NHỮNG NGƯỜI TUỔI TRẺ YÊU NƯỚC ! 

 

Tuổi trẻ Việt những trái tim yêu nước 

Bao tấm lòng hừng hực lửa bùng lên 

Nhìn quê hương tràn ngập những giặc Tàu 

Đang rập rình chờ đợi ngày Hán hoá 

*Tuổi trẻ nhìn dân tộc mình đầy đọa 

Bởi đảng Hồ mang họa: Rước quân thù 

Giặc thù kia đã ngàn năm đô hộ 

Quân thù nằm ngay sát cạnh Bắc phương 

*Chín mươi năm "đảng cộng" giết dân lành 

Bao linh hồn chục triệu nằm oan nghiệt! 

 

Những kẻ sống đã chịu nhiều thua thiệt 

Chịu thiệt thòi, cướp lột đến xương da 

*Đảng cộng cướp đoạt tự do, hạnh phúc 

Cướp nhân quyền, cướp  no ấm của dân 

Bịt miệng dân bằng dối trá tuyên truyền 

Trăm báo chí, truyền hình: phường giả dối 

*Bọn lãnh đạo giàu sang, tài: tham nhũng 

Cướp Sạch (CS) là nghề của chúng xưa nay 

Bán đất, biển chúng  tiền vàng  rủng rỉnh 

Đuổi Mỹ đi, chúng cuốn gói... theo cùng! 

*Tuổi trẻ thấy, quê hương mình sa đọa 

Văn hóa Cộng hòa chúng đốt thẳng tay 

Đem văn chương lạc lối, Mác Lê Mao! 

Bao sắt máu lưu truyền cho con trẻ 

*Tôn giáo Quốc doanh tôn thờ Hồ tặc 



Bán Quê hương cho chủ nghĩa "Đại đồng" 

Diệt chủng giống nòi, Bắc vào xâm lấn 

Miền Nam êm ấm cũng phải... nát tan! 

*Tuổi trẻ Việt Nam đâu thua Chi'Phong(Joshua Wong) 

Đương đầu đảng cộng, nói trước quan tòa: 

"Tôi yêu quê hương, không ưa cộng sản!" 

"Hãy chết đi, hỡi đảng cộng gian tà!" 

*Bao nhiêu anh hùng tuổi vừa mới lớn 

Hàng trăm tuổi trẻ, anh dũng tiến lên 

Vào tù, xích xiềng, cùng Anh cùng Chị 

Xích xiềng sẽ đứt, lịch sử  ghi ơn 

*Người dân Việt Nam đừng thờ ơ nữa 

Hãy theo Tuổi trẻ đã biết nguy cơ 

Cộng nô bán rồi, quê hương sắp mất 

Đại họa mất nước, đấy rồi... Không xa 

*Hãy như Hồng Kông, xuống đường cả triệu 

Giữ lấy quê hương, giữ lấy mái nhà 

Đòi trả Tự do, đòi Dân chủ lại 

Chớ qùy!  Hãy đứng làm người... Tự do 

THIÊN KIM 

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

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