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QUÊ HƯƠNG KHÔNG CÓ NIỀM VUI ! 

 

Quê hương không có niềm vui 

Từ ngày "bác đảng" đi vào nước tôi 

Đảng đi lạc lối ! Thôi rồi... 

Đi sai đường của giống nòi Rồng Tiên 

Bao nghìn năm trước hiển nhiên 

Sách sử ghi chép Tổ tiên anh hùng 

Đuổi bao đời Hán,  vang lừng 

Trên giang sơn Việt chí hùng hiên ngang 

Giờ đây "bác đảng" ngang tàng 

Phò Hán lên chức trái ngang "thiên triều?" 

Tổ quốc non nước tiêu điều 

Vì  đảng cộng sản ác, nhiều  gian ngoa 

Đồng bào chết chóc  liệt la... 

Việt cộng theo lối của Nga,  của Tàu 

Cướp quyền, cướp nước lấn xâu 

Giết dân, cướp của, phương châm "bạo quyền"! 

"Cải cách ruộng đất"  triền miên 

"Hai trăm ngàn kiếp" chết tiêu oan hồn! 

Giết người, giết cả người ơn 

Triệt tiêu Văn hóa sạch trơn,  ngu nghèo 

Miền Bắc  khổ ải, đói meo 

Đem quân cả triệu nướng teo chiến trường! 

Dối trá, lường gạt, bất lương 

Đem lời gạt gẫm chính trường quanh co 

Miền Nam tươi sáng, tự do 

Nhà nhà hạnh phúc dân no, ấm đời 

Cộng vào xào xáo nơi nơi 

Gieo bao khủng bố tơi bời thị  thôn 

Mậu Thân 68 Huế buồn ! 

Khăn sô vạn mảnh, ngập lòng đau thương  

Đồng tâm dâng kính tâm hương 

Để người đi chốn ngàn phương ngậm cười! 

75 Quốc Hận Đất Trời 
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Đồng bào nghiêng ngửa, đứt rời ruột gan 

Cộng vào cướp bóc bạc vàng 

Nhà cao cửa rộng lan tràn lấn xâm 

Ngục tù bức bách Quân nhân 

Cán Chính, Thương mại cùm giam bàng hoàng 

Cướp tiền đảng Cộng hoành hành 

Đuổi dân Nam hết lên miền núi sâu 

Dân Nam chổng cẳng đói rầu 

Bạc tiền mất hết, đuổi đâu là nhà  

Tiệm vàng, hàng vạn dò la 

Đỗ Mười vét sạch, cướp là Cộng quân 

Từ đó đảng để nhân dân 

Người Nam đói khát , trần thân "khoe Hồ" 

Sao mi,  cộng sản khỏe vồ? 

"Phỏng giế" như thế ? hồ đồ khoe khoang! 

Giải phóng miền Bắc tan hoang 

Vào Nam bọn nó vồ ngang, vồ dài 

Giờ đây quan lớn đảng tài 

Cướp của nhà nước, "mỗi thằng" tỉ đô 

Dân chúng đói khổ vật vờ 

Bụng thì chết đói, "hở Hồ" cho coi 

Quê hương không có niềm vui 

Từ ngày có lão Hồ đui, trấn Thành   *(SàiGòn) 

Mau mau vang tiếng dân lành: 

"Đả Đảo cộng sản bán nhanh  Nước nhà" 

Một ngày không bán đâu mà 

99 năm nữa, ai mà đòi đây? 

"Thiên triều" nô cộng sợ thay!!! 

Thiên Kim 
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