DÒNG TÂM HUYẾT
RIÊNG CHO NHỮNG BẠN TẠI VIỆT NAM
(Với tất cả lòng ngưỡng phục, Dòng Tâm Huyết này xin gởi về các em sinh viên học
sinh tại Việt Nam. Vì yêu tổ quốc, các em đã đứng lên hiên ngang như Phù Đổng để
biểu tình đòi Hoàng Sa, đuổi Tàu ra khỏi Việt Nam.
Đồng gởi đến các đảng viên , công an và quân đội, những người bao lâu nay tận tụy
tưởng mình hy sinh vì dân vì nước mà không biết đảng lợi dụng chính lòng yêu
nước ấy để làm công cụ với mục đích duy nhất là củng cố cho một chế độ đảng trị,
phi nhân, độc tài, phản dân, bán nước.)

Em thân mến, những người em Phù Đổng
Nào Duy Tân nào Quốc Toản, Trưng Vương
Em nổi hỏa sơn, em dâng biển sóng
Em đứng lên đòi lãnh hải, biên cương
*
Em đứng lên bằng can trường, bất khuất
Bởi quê hương nức nở tiếng căm hờn
Bởi xương máu Ông Cha nay bị mất
Em thấy mị lừa, tủi nhục nào hơn !
*
Xin ngưỡng phục em, những người tuổi trẻ
Và mừng quê xuất hiện những anh hùng
Không chịu yếu hèn, dẫu mình nhỏ bé
Em vùng lên, ngạo nghễ dáng Quang Trung
*
Hình ảnh ấy là thiêng liêng thông điệp
Em gởi đi loan báo khắp địa cầu
Tuổi trẻ Việt Nam ghé vai trách nhiệm
Bởi giống nòi tổ quốc qúa hờn đau
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Nhưng em bị đảng độc tài chặn bước

Bằng công an, bằng cùm sắt, nhà giam
Để che đậy những hành vi bán nước
Hoàng Trường Sa và Bản Giốc Nam Quan
*
Sự việc ấy hẳn vang ngàn câu hỏi
Đảng có thương dân ? có quý sơn hà ???
Nếu yêu nước, sao đảng không chống chọi
Mà đứng nhìn Tàu chiếm đảo Hoàng Sa ?
*
Sự thật em ơi, Tàu không xâm chiếm
Chính đảng âm thầm cắt đất đổi trao
Lấy vũ khí đảng giết người dân Việt
Cướp miền Nam gây xương trắng máu đào
Phản bội toàn dân, em ơi, là đảng!
Nửa thế kỷ hơn máu ngập ba miền
Xô đất nước vào tối tăm sầu thảm
Ném dân lành vào đáy vực oan khiên
*
Thì em nhé, dùng trái tim, khối óc
Sáng suốt, công tâm, nhận diện quốc thù
Không cho phép bọn người kia, Việt cộng
Lừa mị như ngày kháng chiến mùa Thu !
*
Đất nước Việt Nam nào riêng của đảng
Mà của chung, dân tộc Việt Nam ta
Đảng dám tự quyền cắt, chia, đổi chác
Tội ấy tày trời, không thể nào tha !!
*
Hỡi những sinh viên, học sinh yêu nước
Tổ quốc chờ em quang phục cõi bờ
Dân tộc mong em Tiền Nhân nối bước
Lịch sử cần em xóa sạch vết nhơ ...
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Hỡi những đảng viên, công an, quân đội
Bị đảng lừa vì yêu nước thương dân
Đã đến lúc vùng lên mà quật khởi
Diệt bạo quyền, chung sức dựng mùa xuân
*
Đem đất nước trả về cho dân tộc
Đem huy hoàng rực rỡ trả non sông
Đem nhân bản, tự do cho nòi giống
Đem vinh quang cho con Lạc cháu Hồng !!!
*
Đây, chân thật, thơ tôi, dòng tâm huyết
Gởi đảng viên các cấp, gởi về em
Trang hùng sử đang chờ, xin viết tiếp
Để muôn sau không nhục bởi ươn hèn !

NGÔ MINH HẰNG
Trang Blog:: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
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