TRĂM NGÀN TỘI ÁC CỦA VIÊT CỘNG!
Tội ác chồng chất bao năm
Đảng Cộng cứ tưởng ngấm ngầm dấu che
Người dân ngậm đắng nín khe
Khổ đau bầm dập, đói nghèo vì ai?
Bẩy mươi năm đã kéo dài...
Bây giờ dân đã chỉ tay tội đồ:
Đảng Cộng thủ lãnh giặc Hồ
Đem giang san nhập, làm trò "Cộng nô"
Kết tay bám chặt Tầu Ô
Kẻ thù dân tộc ngàn thu chưa nhòa!
Để rồi nghe lệnh Tầu Nga
Giết dân bao triệu hằng hà oan khiên
"Cải Cách Ruộng Đất" triền miên
Hàng trăm ngàn chết, ngập trên cánh đồng
Ruộng vườn đảng lấy... Bất công!
Nhà cửa đảng cướp, đuổi dòng cháu con
Ăn cướp là đảng cờ hồng
Nhập vào cái đám "Đại Đồng" dã man!
Hồ còn giết cả ân nhân
Giết người giúp đảng: nửa phân gia tài
Đảng còn xúi dục con cái
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Đấu cha đấu mẹ giống loài Trường Chinh
Ai sinh cái đảng vô minh?
Đất Việt đâu có tội tình thế cơ!
Nghe Mao, vâng lệnh Liên sô
Cúi đầu nhắm mắt sô bồ vô Nam
Miền Nam no ấm, nắng vàng
An cư lạc nghiệp, rỡ ràng tự do
Triệu trai bị đảng xua vô
Bộ đội tay súng, dở trò sát nhân
Phương Nam tự giữ đất lành
Vì đâu nên nỗi em anh chia lìa?
Vì chưng có lũ ăn chia
Cộng sản Quốc tế cùng chia giống nòi
Để chúng cai trị suốt đời
Tham ô, hà hiếp xuống người dân oan
Bộ đội đã chết ngập tràn!
Bao triệu sinh mạng hồn hoang chiến trường!
Nguyên Giáp đại tướng vô lương
Giết bao trai tráng vô phương quay về!
Kẻ thì chết trận thảm thê
Bộ đội thương tích chẳng về, bắn ngay!
Miền Bắc phụ nữ không may...
Không chồng, hoặc chỉ là ai mất chồng!
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Bộ đội đánh giết không công
Giết người cùng một non sông, quê nhà
Có ai khen ngợi không ha?
Đem quân Nam tiến phá nhà, hại dân
Khi Cộng toại nguyện lấn xâm
Dân Bắc đã thấy mình lầm thật to!
Xảo gian, miệng lưỡi quanh co...
Đảng ta xuyên tạc, không trò nào thông
Ngoài Bắc đang đói, não lòng
Tuyên truyền: Nam khổ hãi hùng, cứu ngay
Vào Nam , cán bộ thở dài
Trời ơi! Miền đất anh tài , ấm no
Phố phường hoa lệ, thành đô
Nhà cửa mỹ lệ, điện tô sắc ngời
Cho nên triệu tiếng nấc đời:
Quân man rợ đã thắng người văn minh
Man rợ đảng cướp tiến trình
Cướp nhà, cướp đất, cướp tiền, vàng thoi
"Vào Vơ Vét Về" Bắc rồi...
Như lời Hồ dậy: "Sạch trong sạch ngoài "
Cướp Sạch (CS) là lũ cướp ngày
Không ai kiện được, đảng này độc tôn
Độc tài, độc trị, cáo chồn!
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Lưu manh, gian dối, dân không nhân quyền
Đảng Cộng cai trị đảo điên
Bắt Quân, Cán, Chính, liên miên tù đầy...
Cướp tiền, cướp của, kệ thây
Xua dân lên chốn rừng đầy gai chông
Rừng thiêng nước độc muỗi mòng
Nhiều dân chết đói, gục rừng hoang vu!
Người còn sống sót phải vù
Về thành phố cũ, vẩn vơ vỉa hè
"Giải phóng" Đảng Cộng xạo ke
Người dân chửi xỏ "Phỏng G " ta rồi
Cộng Sản là một lũ tồi
Hại dân, bán nước, tham ô, vô loài
Bán con gái đẹp ra ngoài
Buôn trai mạnh khỏe làm nòi "lao nô"
Quan lớn tham nhũng vét vơ
Tiền muôn tỉ vẫn lập lờ kiếm thêm
Khi xưa chống Mỹ ngày đêm
Ngày nay thấy Mỹ bám liền thi nhau
Mua nhà, Quốc tịch Mỹ mau
Con đi Mỹ học, chuyển bao tỉ tiền
Buôn dân đáng bị phỉ nguyền
Bán đất, bán nước xử tuyên ba đời
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Việt Cộng tội ác ngập trời!
Diệt chủng, khát máu, giết người, gian manh
Sử Xanh ghi tội rành rành
Đồng bào ơi! Hãy đấu tranh phế quyền
Lửa thiêng rực sáng ba miền
Đốt tan chế độ Cộng điên, hung tàn
Hừng đông bừng sáng Việt Nam
Quê hương ta đó huy hoàng vàng son!
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