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CẢM ƠN NGƯỜI GIỮ LỬA
Là lời biết ơn, xin gởi đến những NGƯỜI GIỮ LỬA. Những cá nhân hay đoàn thể đã thật lòng yêu
nước, làm rạng rỡ cộng đồng Việt Nam Tị Nạn VC trên toàn thế giới. Bao năm qua Người Giữ Lửa đã
thẳng thắn tố giác những trò lừa bịp của con buôn chính trị, của kẻ thời cơ và kiên trì đấu tranh chống
đảng CS độc tài, đập tan âm mưu thâm độc của nghị quyết 36, nêu rõ chính nghĩa Quốc Gia và tinh
thần dân tộc. NGƯỜI GIỮ LỬA đã trung thành bảo vệ và giương cao lá cờ Vàng nhân bản, nhất là
trong giai đoạn vàng thau, rối ren hiện tại.

Trong tình thế rối ren và sôi động
Đảng thực thi nghị quyết, cản đường ta
Để mê hoặc kẻ chìm trong ảo mộng
Đảng nhử miếng mồi ngôi vị, đô la
Đảng có quyền hành, nhà tù, roi điện
Đảng có công an, súng đạn, xe tăng
Vốn chẳng có tim, đảng không chính thiện
Nhưng có tiền đô... trăm tỉ... ai bằng...
Và đảng có một đảng quyền tàn bạo
Thèm thịt người như hổ, báo, kên kên
Đảng lừa mị, đảng gian hùng, trở tráo
Đảng tung đô mua những kẻ say tiền
Thế là có những cờ thay, gió đổi
Những âm mưu qủy quyệt ở tim người
Và lắm kẻ không ngại ngần phản bội
Phản bội quê hương, chính nghĩa, giống nòi
Họ trà trộn vào cộng đồng tị nạn
Vào truyền thông mà đánh phá, tuyên truyền
Làm cô bác có nhiệt tình, ngao ngán
Làm tuổi trẻ ngờ hùng sử tổ tiên!
Họ phản bội bằng trăm mưu ngàn kế
Cốt nối dài tay cho đảng gian hùng
Nào văn hóa, tình thương, nào văn nghệ
Nào ca sĩ Hồ mắt nỏ, môi cung...
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Họ phản bội không cần che mặt nữa
Đón quốc thù, hoa rượu, tiệc liên hoan
Viết báo bất lương, bôi đen chính sử
Che tội dâng Tàu Bản Giốc, Nam Quan
Họ phản bội không xót thương nòi giống
Như đảng cướp nhà, oan khổ trăm dân
Như bịt miệng người giữa tòa lồng lộng
Như đảng nhốt tù, bách hại người dân
Đảng tham ác với hành vi tàn bạo
Và ý đồ rải độc rất vô lương
Bị dân Việt khắp năm châu tố cáo
Và biểu tình, đốt lửa sưởi quê hương
Một ngọn lửa rồi trăm ngàn ngọn lửa
Lửa công tâm, chính nghĩa lửa ngoan cường
Lửa sẽ đốt tiêu tan loài bạo chúa
Lửa dựng hòa bình, nhân bản, yêu thương
Nếu không có Lửa Vàng, trung nghĩa ấy
Thì hôm nay cờ đỏ mọc lên rồi!
Trước lửa bỏng, đảng kinh hoàng, run rẩy
Luồn cửa sau như quỉ sợ mặt trời!
Xin trân trọng cảm ơn NGƯỜI GIỮ LỬA
Ngọn lửa công minh, dũng cảm, quật cường
Mấy chục năm dài, dấn thân từng bữa
Nào quản bão bùng, mưa nắng, tuyết sương
Đường còn dài, đấu tranh còn gian khó
Đồng bào ơi, xin tiếp lửa thêm nào!
Ngọn lửa ấy, Việt Nam mình mới có
Do bốn ngàn năm xương trắng, máu đào
Do bốn ngàn năm diệt thù, dựng nước
Xin Cảm Ơn Người Giữ Lửa bấy nay...
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