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BẢN TRƯỜNG CA BỐN MƯƠI 
  
(Nhất Điểm Lương Tâm - lời tâm huyết, tác giả chân thành gởi các cấp 
đảng viên cộng sản, các ngành công an cảnh sát tại Việt Nam và những 
nhóm Việt  cộng, Việt gian, tay sai đang luồn lách trong khối người Quốc 
Gia ở các Cộng Đồng VN Tị Nạn CS tại hải ngoại. Vì quê hương Việt Nam 
tội nghiệp của chúng ta, nhờ các bạn vui lòng chuyển về VN và chuyển rộng 
rãi đến bằng hữu của các bạn, tác giả xin biết ơn.) 
  
  
  

Đã là người, ai cũng có lương tâm 
Tôi tin thế và nghĩ ai cũng tốt 
Chỉ tiếc là có những người không chọn 
Chữ lương tâm làm đạo nghĩa ở đời 
 
 * 
Họ vất lương tâm một xó, một nơi 
Lương tâm vắng nên sân si trổi dậy 
Vì sân si, con người không còn thấy 
Tổ quốc, quê hương, lẽ phải, ân tình 
 
 * 
Họ lạnh lùng gây khốn khó, điêu linh 
Cho đất nước, cho người trong mắt họ 
Tạo bất công rồi tự hào đứng ngó 
Gieo đau thương rồi mãn nguyện mỉm cười 
 
 * 
Vắng lương tâm, người mất hết tính người 
Chỉ còn lại những bản năng thú vật 
Dã man nào họ cũng làm được tất 
Làm thản nhiên như thể một nhu cầu !!! 
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 * 
Lương tâm nằm im, bỏ xó đủ lâu 

Nó sẽ chết vì thiếu tình chăm sóc 
Lương tâm chết, lòng người thêm gai góc 
Thêm đau thương oan ức kẻ lương hiền 
  

 * 
Nhìn nhé, quanh ta ai tạo muộn phiền? 
Phải kẻ bất lương làm đời đau khổ ? 
Vâng, đúng thế, Việt Nam đang nức nở 
Đảng bịp đồng bào, bán nước, giết dân ! 
  
* 
Ác độc gian tham theo tuổi lớn dần 
Giữa những con người lương tâm khánh kiệt 
Hậu quả ngày nay là nòi giống Việt 
Đường đi vào diệt chủng chẳng còn xa !!! 
 

* 
Hỡi những ai còn xót nước thương nhà 
Bởi ở lương tâm vẫn còn nhất điểm 
Điểm căn bản và vô cùng cần thiết 
Để thế nhân nhận diện được Con Người ! 
 

 * 
Thức dậy đi nào và đứng lên thôi 
Quay súng lại, cứu đời, trừ phản quốc ! 
Hãy can đảm, đừng yếu hèn khiếp nhược 
Vì tương lai dân tộc ở tay mình !!! 
 

 * 
Vì một Việt Nam tủi nhục điêu linh 
Hay oanh liệt vinh quang cùng thế giới 
Là do các anh, đảng viên, quân đội 
Đảng dùng làm công cụ bấy lâu nay ! 
 

 * 
Hãy tỉnh dậy đi và hãy dùng ngay 
Trí óc, lương tâm để mà xét đoán 
Kẻo Trời không tha, muôn dân đồ thán 
Thì mạng sống anh chẳng được bảo toàn ! 
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Này, hỡi những ngành cảnh sát, công an 
Đừng tàn bạo như một bày dã thú 
Đời vốn biển dâu, nên đời, mọi thứ 
Chẳng có gì là vĩnh cửu đâu nha !!! 
 
 * 
Nên biết thân danh, gia quyến, cửa nhà 
KHI BẮC THUỘC LÀ KHÔNG CÒN GÌ HẾT ! 
Tàu biến anh thành con giun cái kiến 
Như anh đã từng chà đạp lên dân ! 
 
 
 * 
Hãy hồi tâm, ngày quả báo đã gần 
Quay đầu lại, đồng hành cùng dân tộc ! 
Kẻo đến lúc Đất Trời mờ cơn lốc 
Có ăn năn thì cũng muộn mất rồi ... 
 
 * 
Hỡi đám tay sai ngậm máu phun người 
Lương có khá không mà phun giỏi thế? 
Nếu Bắc thuộc, dân nhà thành nô lệ 
Hỏi còn chút lòng hối hận hay không ? 
 
 * 
Ai chẳng biết ai vàng vỏ đỏ lòng 
Khi nhìn lũ người hung hăng nhiễu loạn 
Hoàn lương đi để nhẹ đường kiếp nạn 
Và bớt đau vì nhân quả trên đời 
 
  * 
Tôi tin rằng trong sâu thẳm mỗi người 
Nhất điểm lương tâm vẫn còn có đó 
Hãy thức dậy hỡi lương tâm, dù nhỏ 
Cũng đủ làm thay đổi khoảng trời mơ 
  
 * 
NHẤT ĐIỂM LƯƠNG TÂM !!! tố quốc đang chờ 
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