VẪN LÀ ĐÀN DƠI
(Cộng Đồng Người Việt Tự Do biểu tình
nhân ngày Quốc Hận 41 năm trước tòa đại sứ Việt Cộng
tại thủ đô Canberra, Úc Đại Lợi, 30.4.2016).

Võ Đại Tôn
Các anh vẫn là đàn dơi
Núp trong bóng đêm, sợ ánh sáng mặt trời
Hút máu dân đen, nhuộm thêm cờ đảng.
Sông Tình Quê Hương các anh tát cạn
Để phơi bày chủ thuyết phi nhân.
41 năm - lời xảo quyệt mị dân
Toàn gian dối, đổi thay từng trang sử.
Chung nòi giống, sao sinh loài thú dữ
Xé lương tâm, hủy diệt Tình Người !
Toàn dân khóc, anh hả tiếng vang cười
Tung cờ máu phủ lên hồn Tổ Quốc.
“Giải phóng” ai ? – sao phơi bày thảm khốc
Nỗi lầm than hơn nô lệ phương ngoài.
Một ngàn năm đầy thảm họa bi ai
Tám mươi năm còn hằn đau tang sử.
Mẹ Âu Cơ chưa quên sầu quá khứ
Lại tan lòng : - anh phá nát giang san.
Chủ thuyết lai căng nhập cảng hung tàn
Vùi Nhân Bản xuống hầm sâu diệt chủng.
Đem sợ hãi trùm lên đầu quần chúng
Để các anh thống trị đảng côn đồ.
Địa đạo ngoi lên toàn ác khí Tam Vô
Nay chểm chệ nơi cung đền tráng lệ.
Triệu dân oan khóc than đời dâu bể
Kiếp Con Người thua cỏ rác đầy mương.
Thế hệ tương lai tìm môi giới mười phương
Làm nô lệ xác thân vì cơm áo.
Khách ngoại bang mặt mày vênh váo
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Chọn mua “hàng”, khinh rẻ giống Tiên Long.
Người đấu tranh - bị bịt miệng, tay còng
Thân tù ngục, luật rừng không có án !
“Tư Tưởng” nào đâu ? – toàn văn chương cướp cạn
Chắp vá đuôi đầu, láo khoét lừa dân.
Văn Hiến nghìn năm - đảo ngược xoay vần
Làm cương lĩnh cho độc tài đảng trị.
Chúng tôi đứng đây – lòng sôi quyết chí
Cùng Toàn Dân đòi lại Quyền Người.
Không phải vì hận thù, tạo cảnh máu tươi
Như các anh từng hô hào chém giết
Đồng chủng anh em, thẳng tay tiêu diệt,
Làm đau lòng Tổ Quốc đã bao năm.
Chúng tôi đấu tranh, dù phải bị giam cầm
Vì Quê Hương, đòi Tự Do Nhân Bản.
Lịch sử sẽ sang trang, ngày mai trời lại sáng
Xua bóng đêm từng hang ổ đàn dơi.
Hồn Dân Tộc bừng lên ánh mặt trời
Nền đảng trị sẽ không còn đất sống.
Tiếng thét Lòng Dân rền vang sấm động
Đuổi xua đi bao tủi nhục tham tàn.
Toàn Dân Nam dựng lại cảnh huy hoàng
Trang Sử mới sẽ lừng danh Đất Việt !.

Võ Đại Tôn
Canberra
30.4.2016.

www.vietnamvanhien.net
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