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Kỷ Niệm Ngày Lễ 30 Tháng 4, Bắc-Trung-Nam (Hà Nội, Huế, Sài 

Gòn) chung một màu Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ. Quốc Gia Việt Nam 

Cộng Hòa đã có trong lòng người dân yêu chuộng Cộng Hòa! 

 

1. Kỷ Niệm ngày lễ Ba Mươi Tháng Tư....      

Bắc Trung Nam cùng một màu Cờ Vàng!    

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ lòng dân thương....           

Hãnh diện giờ đây miền Bắc tỉnh ngộ!               

Bởi xưa Giặc Cộng Sản phân chia lìa....                    

Cưa xẻ làm hai miền Bắc miền Nam!           

Miền Trung dính vào miền Bắc mới khổ....    

Bắc Trung lâm nạn đói nghèo quanh năm!   

Đất đai khô khan cằn cỗi bệnh hoạn....            

Cải cách ruộng đất tịch thu cưỡng chế!    

Cộng Sản gian tà bạo ngược manh mún....       

Nhồi sọ điều bậy bạ không thực tế!         

Việt Cộng nói miền Nam nghèo dễ sợ....   

Bần cùng thiếu thốn hơn cả Bắc Trung!    

Bộ đội du kích ngu xuẩn tưởng thiệt....                                    

Thật ra đánh chiếm miền Nam vì giàu!       

Luận điệu xuyên tạc ý xấu gây thù....       

Thủ đoạn Cộng Sản trước hết chia rẽ!       

Tạo cho Bắc Trung cô lập sai khiến....             

Lập ra chính sách xã hội chủ nghĩa!               

Lợi dụng lòng dân nô lệ cho chúng....         

Giặc Việt Cộng ác đừng bao giờ nghe!           

Uy tín Cộng Sản tráo trở lật lọng....            

Lúc nghèo đói mọi việc dân quyết định!      

Khuyến khích trẻ em làm bia đỡ đạn....          

Dụ dỗ tham gia cách mạng cán bộ!          

Xâm lược xâm lấn lãnh thổ miền Nam....              

Thủ đoạn Việt Cộng ném đá giấu tay!       

Chia cắt trước rồi sau mới thống nhất....     

Một mũi tên bắn chết cả hai miền!                

Bắc Nam đồng cảnh chết chóc tàn khốc....      

Dân khờ dân chết ráng chịu bỏ dại!           

Đáng đời Đảng khỏe chờ ngày cướp của....                                    

Loạn lạc cấp gộc lớn biệt tăm tích!           

Đảng lãnh đạo trung ương tối cao trốn....   

Không hề xuất đầu lộ diện sợ chết!             

Đến khi hốt của ở đâu ló dạng....                   

Tự nhiên hô hào thành tích lập công!              

Phe phái đồng loã đút lót bưng bít....             

Kéo bầy kéo đàn đi cướp của dân!            

Việt Cộng biết rõ miền Nam giàu có....                                                                               

Vơ vét toàn bộ tài sản miền Nam!            

Đem ra miền Bắc đâu chia dân nghèo....   

Hăng say kháng chiến rốt cuộc đời mạt!       

Phấn đấu rồi khổ chẳng ngóc đầu nổi....    

Cộng Sản quyền cao chức trọng trục lợi!   

Ăn trắng mặc trơn xe hơi nhà lầu....       

Dòng họ như diều gặp gió vun vút!        

Chức cao trọng vọng giở thói hành hung....    

Đồ dùng hàng hiệu vải vóc thượng hạng!                                  

Ăn sung mặc sướng sống đời sa hoa....       

Còn dân đói rách nhà cửa xơ xác!                

Túp nhà lá nát điêu tàn xiêu vẹo....               

Khi xưa ngốc nghếch giờ thì sáng mắt!                                                             

Sức dân đóng góp như con dã tràng....   

Cộng Sản thủ phạm gieo rắc chiến tranh!                                                                       

Hậu quả có ngày Ba Mươi Tháng Tư....     

Thực ra Bắc Trung Nam đâu thù oán!      

Cộng Sản Việt Cộng mưu mô sắp đặt....            

Nên nhớ Việt Cộng lòng tham bất chính!        

Bây giờ cưỡng bức nhà cửa ba miền....                 

Cướp của giết người đánh đập tàn bạo!                

Bắt người vô cớ chiếm đoạt ruộng đất....     

Nhân dân trong nước thức tỉnh giác ngộ!   

Trân trọng Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa....      

Ba Mươi Tháng Tư Quốc Hận toàn dân!      

Không chỉ Hải Ngoại ngay cả Trong Nước....        

Bắc Trung Nam giờ một màu Cờ Vàng!  

                                                                                                                                                        

6. Đất nước Việt Nam 

Tổ Tiên Lạc Hồng!              

Lạc Long Quân Bà Âu 

Cơ oai hùng.... 

13. Hà Nội Huế 

Sài Gòn hồn 

tuổi trẻ!                    

Mãi mãi nằm 

trọn trong Lá 

Cờ Vàng....  

2. Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ 

nước Việt Nam....                                                

Uất Hận chế độ Cộng 

Sản hiện nay!                                            

Ngày Quốc Hận toàn 

dân oan trong nước....  

3. Không còn riêng rẽ 

ở nước ngoài nữa!  

4. Bắc Trung 

Nam công 

nhận Ngày 

Quốc Hận....                      

Uất Hận Quốc 

Hận cả nước 

đứng lên! 

5. Dân tộc 

Việt Nam 

con Rồng 

cháu 

Tiên.... 

9. Chớ để Chó 

Giặc Cộng Sản 

bán nước.... 

7. Gây dựng cơ 

đồ cho cả nước 

Việt!           

Không ai có 

quyền bán đảo 

dân Việt....                 

8. Bè lũ Việt 

Cộng cấu kết 

ngoại xâm!  

10. Đồng tâm 

hiệp lực bảo 

vệ Việt Nam! 

11. Lật đổ chế độ 

độc tài Việt Cộng....          

Man rợ thối nát 

cướp hại muôn dân!  

12. Bắc Trung Nam 

đồng bào cùng chí 

hướng....                    

Một màu Cờ Vàng 

luôn luôn trẻ trung! 
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Đất nước Việt Nam Cộng Hòa nho nhỏ....            

Dân số nào thua các nước á châu!                

Đông đúc thịnh vượng hưng thịnh giàu mạnh....       

Rừng vàng biển bạc trù phú trù mật!            

Ruộng đồng bát ngát bao la mênh mông....                                                              

Nhiều ngành sản xuất công nghiệp lâm nghiệp!           

Nông nghiệp nặng nhọc thơm phức lúa ngô....              

Làng quê ẩn nấp khuất sau cánh đồng!       

Người cày có ruộng Quốc Gia Cộng Hòa....                 

Đất đai mầu mỡ ruộng lúa phì nhiêu!               

Giàu chất dinh dưỡng cây trồng phát triển....         

Quê hương phồn thịnh trải dài uốn lượn!              

Mỗi đường viền cong chứa đựng từng vùng....   

Ấp ủ ân tình nợ nước tình nhà!                         

Lòng người dân Việt nuôi giữ âu yếm....           

Ôm ấp hệt như sông biển núi rừng!                        

Trùng điệp điệp trùng bao trùm ao hồ....          

Mương rạch thác ghềnh vặn mình chảy xiết!   

Muôn loài động vật thực vật thừa thãi....        

Sinh sôi nẩy nở ôi thật trù phú!                                  

Thiên nhiên tạo cảnh hồn nhiên sống còn....        

Luân chuyển tuần hoàn nuôi dưỡng vạn vật!           

Lần lượt đổi chỗ một cách tự nhiên....             

Tất cả hỗ trợ cho nhau trường tồn!                     

Sinh tồn sự sống mưu sinh sự đời....                  

Lắng đọng trong tâm hồn nước Việt Nam!           

Đất nước Việt Nam Cộng Hòa tươi sáng....    

Non nước thanh bình người người ấm no!   

Quốc Gia Cộng Hòa quốc dân hiện đại....          

Tiền đồ xán lạn ánh nắng bình minh!                

Cờ Vàng tiên tiến ngọt ngào đồng lúa....            

Kinh tế rực rỡ ba miền dân tộc!                            

Bắc Trung Nam Hà-Nội Quế Sài-Gòn....                   

Ba miền gắn bó thành ba sọc đỏ!                         

Nối liền nối kết liên kết Cờ Vàng....                    

Tạo dựng ngọn cờ Việt Nam Cộng Hòa!                 

Lừng danh nức tiếng năm châu bốn biển....            

Một nền Quốc Gia Cộng Hòa trù phú!           

Cuộc sống thanh bình trong cảnh yên vui....       

Khắp nơi dân cư sung túc hạnh phúc!               

Dân giàu nước mạnh vị trí hàng đầu....               

Siêng năng chuyên cần làm việc cấy cày!           

Trẻ thơ no đủ cắp cặp đi học....                         

Văn hóa dồi dào thuần khiết lành mạnh!               

Một nền Quốc Gia cường thịnh phong phú....     

Nghĩa vụ công dân yêu quí Quốc Gia!             

Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa phong túc....      

Quê hương nếp sống thiết tha thế đó!                 

Tường tận khí hậu làm duyên làm dáng....                

Nắng nóng ban trưa rọi xuống ruộng nương!     

Vàng xanh óng ả phản chiếu sáng ngời....        

Mượt mà màu sắc quê làng nông thôn!       

Ngày ngày vác cuốc ra đồng cày cấy....           

Nông dân say sưa chăm chỉ trồng trọt!              

Thi đua trổ tài cấy lúa nhổ mạ....                           

Kẻ mang lúa đến người thì khòm cắm!                     

Đôi tay mau lẹ làm ruộng trồng lúa....              

Khom lưng cấy mạ ruộng cấy hai mùa!                 

Động tác nhanh nhẹn tạo nét thành dãy....             

Ngay ngắn thẳng lối kẽ những hàng dài!             

Vẽ thành liếp luống ruộng lúa xanh rờn....              

Tuyệt vời tuyệt đẹp vóc người nông thôn!        

Nón lá đội đầu che mưa che nắng....                          

Thon thót vành nón ở trong ruộng nước!      

Chiều về dắt trâu đi dọc bờ đê....                   

Vàng hoe cánh đồng lúa đang trỗ bông!           

Nắng xế cuối thôn ghe chở đầy thóc....              

Mặn mà biết bao Quốc Gia trù phú!  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Đất nước còn, còn tất cả....                                    

Đất nước mất, mất tất cả”!                                 

Lời Tổng Thống Thiệu nào sai....                      

Đã bốn chục năm giải phóng!                         

Nỗi kinh hoàng dân nước Việt....                    

Chế độ ăn cướp đập phá!                                    

Khắp hoàn cầu đều biết đến....                       

Giải phóng khỏi cái gì hả!                                    

Miền Nam chẳng cần phải nói....                        

Tất nhiên Việt Cộng mừng lắm!                    

Miền Nam Việt Nam trù mật....    

Đồng ruộng thẳng cánh cò bay!          

Đất đai màu mỡ phì nhiêu....          

Thuận lợi cho việc trồng trọt!      

Thóc lúa đầy bồn sung túc....          

Vật chất nước nhà dư dả!            

Tài nguyên khoáng sản dầu mỏ....            

Rừng vàng biển bạc phong phú! 

Nguồn của cải thiên nhiên tạo....         

Mười sáu tấn vàng Cộng Hòa!                   

Giặc Cộng Sản vào cướp hết....                        

Ăn cướp trắng trợn phi lý!                           

Lừa gạt Quân Dân trình diện....                

Cải tạo khốn nạn Cộng Sản!         

Thảm hại ngược đãi sát hại....                

Việt Cộng hút máu ăn người!                    

Dơ dáy tanh hôi Cộng Sản....              

Tống giam đánh đập muôn dân!                      

Tù đày giết oan biệt tăm....        

Muốn biết tin tức hối lộ!                

Đút lót nâng đỡ giữ mạng....          

Nếu không chết chả mồ mả!        

Tử vong chồng chất như núi....               

Độc ác dã man Việt Cộng!           

Chế độ Cộng Sản súc vật....               

Đầu trâu mặt ngựa Việt Cộng!     

Cô hồn lưu manh Cộng Sản....                    

Ma cô Việt Minh bậy bạ!            

Nghèo túng ỷ thế làm càn....           

Tiễu trừ thổ phỉ khát máu!           

Đồng loại Việt Cộng xơi tái....         

Rừng rú thèm thịt thấy bà!         

Cuộc sống thiếu thốn đểu giả....        

Thịt chó thịt người đắc chí!     

Chuyên môn ăn toàn thịt sống....     

Làm sao mà dám thổi nấu!         

Thời đó Mỹ Ngụy lục soát....          

Thấy khói truy lùng tróc nã!          

Việt cộng hồn vía run sợ....           

Khiếp đảm teo thấy bà nội!                 

Chun vào hang trốn chui rúc....           

Hung tợn giết dân Cộng Sản!              

Sống chui lủi lẩn lút rừng....                               

Kín đáo ổ chuột hôi thối!                                         

Sống rừng không bao giờ tắm....    

Quần áo chớ hề được giặt!       

Ngụy kềm Mỹ hãm ở bẩn....               

Vừa mới cướp giật miền Nam!       

Máu hăng lòng tham nổi dậy....    

Niêm phong kê khai tài sản!       

Tịch thu tất cả của cải....                  

Cộng Sản cướp đoạt sạch trơn!                                     

Kiểm kê giấu giếm hết nhẵn....         

Cha con lấy cất thủ tiêu!                            

Còn về miền Bắc thì sao....                             

Trước khi giải phóng thế nào!  

Cộng Sản dệt mộng ảo huyền....       

 

4. Tiếng đời bia miệng nguyền rủa....  

Cộng Sản hiện nay gượng sống!   

Chẳng còn chỗ đứng vững chắc....      

Tín nhiệm lòng tin bay biến!          

Nhân dân không còn tin cậy....         

Hết ngốc nghe lời Việt Cộng!          

Đảng Quỷ quần chúng quật ngã....    

Bứt nhổ tận rễ tận gốc!                   

Đồng bào một lòng nổi dậy....          

Khởi nghĩa cứu nước cứu dân!        

Đập tan chế độ ác bá....                      

Tối ngày áp bức cướp của!                 

Bất đồng dựa quyền đập phá....             

Ngang nhiên bắt giam bỏ tù!            

Đưa đẩy nước nhà cùng cực....   

Nghèo xơ nghèo xác suy tàn!       

Đường cùng bí quá ăn cướp....             

Bởi kinh tế nghèo đến mạt!              

Mấy chục năm qua bê bối....                 

Đâu biết sản xuất cái chi!                

Giỏi tài xuất cảng tài nguyên....       

Đại gia bá chủ bá quyền!                

Mưu kế nạo vét ráo trọi....                              

Tài sản thiên nhiên cạn mòn!      

Cùng kiệt chặt cây Hà Nội....                

Kiếm chác lợi lộc bỏ túi!                  

Phản đối bắt tù vô cớ....                    

Phe phái dung túng đồng bọn!               

Nhậu nhẹt chơi bời cờ bạc....         

Tửu sắc cá độ số một!                        

Lũ quỷ xanh rờn Cộng Sản....     

Ăn thua lỗ lã tìm dân!                    

Kiếm chuyện moi móc tiền bạc....    

Hối lộ đút lót vâng lệnh!                   

Cãi lại xử phạt hành chính....                                    

Phạm lỗi hành vi phản động!                

Hà hiếp ức hiếp cay nghiệt....         

Hành động đập phá ngang tàng!      

Bạo ngược thanh liêm chính trực....        

Hiện nay trong nước thắc mắc!             

Kỳ lạ giải phóng miền Nam....      

Toàn dân miền Nam bỏ nước!        

Đồng lòng vượt biên trốn chạy....    

    
Tất cả đã đi hết rồi!                    

Không biết giải phóng ai đây....     

Chiến thắng dân nào vậy hả!      

Miền Nam khiếp đởm Cộng Sản....       

Chế độ điêu trá giả dối!                      

Thừa biết dư luận Việt Cộng....               

Không chịu khuất phục kẻ thù!      

Chết vinh chẳng thèm sống nhục....      

Sót lại dân chúng miền Bắc!             

Một số kẹt và bọn nịnh....                 

Sống trong lịch sử dối trá!            

Suốt bốn chục năm ngộ nhận....                          

Luyến tiếc nhớ thương Cộng Hòa!                          

Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm....                             

Giờ Trong Ngoài Nước hãnh diện!   

                       

5. Chung sức bảo vệ Cờ 

Vàng....                                 

Người dân Hải Ngoại cảm 

phục!                                  

Đồng bào Bắc Nam đoàn 

kết....                                         

Ba Mươi Tháng Tư Quốc 

Hận!                                      

Của đồng bào Trong Ngoài 

nước....                                  

Chẳng còn riêng biệt Hải 

Ngoại!                                      

Ba Mươi Tháng Tư Tỵ Nạn....                                          

Bỏ chạy bỏ trốn Cộng Sản!                                          

Lánh xa chế độ cướp của....                           

Việt Cộng đập phá đe dọa!                                     

Đàn áp cưỡng bức dân 

lành....                                            

Ba Mươi Tháng Tư Quốc 

Hận!                                                         

Uất Hận cả dân Trong 

Nước....                                 

Không phải là ngày tự do!                                       

Hoặc là hành trình gì đó....     

Ba Mươi Tháng Tư tang tóc!                               

Đồng bào trong nước đứng 

lên....                                      

Quốc Hận Uất Hận Cộng Sản!                                     

Đè nén không được tự do....     

Dân sống trong vòng kìm 

kẹp!                                             

Ba Mươi Tháng Tư nước 

ngoài....                                        

Ý nghĩa trốn chạy Cộng Sản!                                              

Áp bức một cách nghiệt 

ngã....                                         

Ra đi hai bàn tay trắng!        

Đói khát khổ cực trên biển....                                               

Sống chết như ăn cơm bữa!      

Nào biết sinh tử ra sao....      

Sự sống còn rất mỏng manh!       

Đêm ngày xót xa chia lìa....  

Phân ly tử biệt thương thay!                                    

Vợ chồng con cái xa nhau.... 

Mỗi người một nơi cách 

hẳn!                                        

Nỗi buồn phân chia vấn vít....     

Tâm can nhức nhối dai dẳng!                                        

Yếu thế thiệt thòi mất mát....   

Hoàn cảnh hoàn toàn hạn 

chế!                                             

Đâu phải hành trình tự do....                                                    

Cộng Sản thời đó gò bó! 

Phân biệt đối xử thành 

kiến....                                            

Kỳ thị chủng tộc Nam Bắc!                                  

Sau khi Việt Cộng vào Nam!                                       

Cuộc sống thua thiệt với 

dân....                                         

Bởi dân miền Nam giàu lắm!                                       

Lúc đó Chợ Lớn người Hoa....                                          

Sài Gòn nổi tiếng Chợ Lớn!                                

Cộng Sản đổi tiền mấy lần....                                

Tịch thu biết bao tài sản!          

Mà vẫn nghèo đến mạt 

kiếp....                                       

Thành thử tìm cách xua 

đuổi!                                     

Đầu tiên người Hoa vượt 

biên....                                    

Phải đóng vàng mới được đi!                                            

Người lớn đóng bảy cây 

vàng.... 

                       

2. Ru mê tâm hồn dân đần!            

Nằm mơ được ở cung điện....            

Ăn ngon mặc đẹp hầu hạ!                        

Tuyên truyền giải thoát cơ hàn....                    

Hết cảnh nghèo đói bần cùng!                   

Miền Bắc cuộc sống thế bí....                   

Sau ngày thống nhất ám ảnh!                           

Hai chữ giải phóng kinh hồn....                            

Nỗi khổ đồng bào miền Bắc!                          

Giết hại đông bào miền Nam....                              

Những vụ tập kích pháo kích!         

Chết oan nhiều người vô tội....                                                                 

Tàn sát biết bao Quân Dân!                              

Thảm họa chết chóc tàn khốc....    

Tang tóc côi cút phân ly!                   

Sinh Bắc tử Nam mất vợ....                

Mất chồng cha con gia quyến!     

Trong đó bao gồm lính Mỹ....                                   

Tưởng đâu thống nhất tốt đẹp!                          

Bấy giờ miền Bắc ủng hộ....                             

Ăn mừng reo hò vui quá!                                      

Đời sống sung sướng khỏi làm....                             

Việt Cộng sẽ chia của cải!                             

Mà chúng đã cướp miền Nam....                                 

Để rồi trở ra miền Bắc!                               

Nào ngờ Cộng Sản gian tà....                                   

Một tất đất không có ở!                                    

Đừng nói tài sản phân phát....            

Tẩu tán cất giữ xài riêng!                                                 

Dòng họ ông nội cha dùng....                               

Làm sao tới tay người dân!                                          

Bốn chục năm qua ngược đãi....                                    

Trừng phạt đối xử tàn nhẫn!                     

Chế độ đánh cướp bại hoại....                                      

Bốn chục năm rồi mới rõ!                                         

Chó Giặc Cộng Sản ác ôn....                                   

Đập phá nhà cửa chiếm lấy!                          

Đất đai ruộng vườn ăn cướp....                      

Nỗi khổ người dân khóc than!                        

Độc lập tự do cái chi....                                        

Muôn dân nằm co vệ đường!                                

Bởi vì bị mất nhà đất....                                         

Giặc Chó Việt Cộng cướp giật!                       

Người dân chỉ còn tấm thân....                           

La liệt ở khắp mọi chỗ!                              

Xóm ngả lối nẻo là nhà....                       

Đời sống dân Việt đau thương!                                 

Bởi quá tin lời Cộng Sản....                                

Mang kiếp đói nghèo suốt kiếp!        

Trơ trọi lang thang long đong....      

Vất vưởng đầu đường xó chợ!                                                        

Thế giới xem hình nghĩ gì....                                   

Có phải chế độ ăn cướp?                                 

Nhà dân đập phá công khai....                          

Áp dụng luật rừng Cộng Sản!                         

Khoe tài giải phóng thống nhất.... 

Hưởng lợi Việt Nam nghèo khổ!               

Nạn đói rải đều đất nước....               

Chỉ bọn Việt Cộng sang giàu!          

Biệt thự vi la rộng lớn....                      

Sướng như tiên tiền đong đầy!              

Cạn tiền Cộng Sản in thêm....             

   
Giàu nhờ xương máu nhân dân! 

 

3. Bá chủ cướp của đồng bào....            

Dân nghèo càng thêm đói rách!                    

Chiếc áo mục vá trăm mảnh....    

  Giới nghèo rất quí che thân!            

Còn mặc mừng rồi dám chê....       

Điêu đứng thân thể như nhộng!                    

Trần trụi trọc lóc ở truồng....                    

Cơm chẳng có ăn mơ gì! 

     
Gặp được cơm thừa hên lắm....    

Ăn vội nuốt nhanh kẻo mất!       

Cơm thiu cơm hư cũng ăn....       

Bằng không nhịn đói mà ngủ!       

Ai thương số phận bần hàn....      

Kiếp đời mồ côi ăn xin!            

Không nhà không nơi nương tựa.... 

Chế độ nghèo nàn Cộng Sản!    

Nghèo xác xơ lều xiêu vẹo....          

Xiên xẹo xơ xác rách nát!                  

Vẹo vọ Việt Cộng càng cướp....   

Tháo gỡ đập phá chiếm đất!     

Cộng Sản đè đầu đè cổ....              

Chuyên môn ăn cướp đập phá!    

Nhiều vùng nơi quê dân nghèo.... 

 
Hão huyền nham hiểm Việt Cộng!       

Tham lam tùy tiện vơ vét....              

Sách nhiễu tổn thất hại dân!       

Tùy ý bắt bớ giam cầm....              

Cực kỳ man rợ dã man!                  

Vô nhân đạo nhất Cộng Sản....        

Vũ trụ hành tinh tránh xa!        

Nhiệt đới chả thèm yểm hộ....   

Quanh năm lũ lụt bão bùng!         

Hà Nội mất ruộng mất mùa....        

Sài Gòn nước dâng ngập đường!    

Phong ba bão táp dồn dập....           

Cho thấy chế độ bất lực!          

Chính sách Cộng Sản vô hiệu....     

Đàn áp dân lành Trời phạt!                

Thuận theo ý Thiên sụp đổ....                                

Muôn nơi vùng lên biểu tình!     

Chống lại chế độ cướp phá....               

Vô cớ đập phá nhà cửa!               

Côn đồ Cộng Sản Việt Cộng....               

Man di mọi vàng trong rừng!           

Bao năm sống trong u tối....           

Ngụy kìm Mỹ hãm đúng quá!     

Đâu có được học hành gì....          

Trong nước mai mỉa chua chát!  

Giải phóng thảm cảnh ăn cướp....  

Thống nhất đập phá đánh đập!          

Mất nhà ruộng đất mất mạng....      

Cướp bắt bớ người vô tội!                    

Tù oan giết chết vô luật....            

Chế độ dốt nghèo bất lương!               
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6. Đóng ba cây vàng trẻ nhỏ!      

Mỗi cây vàng là một lượng....        

Thời gian về sau tự trốn!                 

Ai có thuyền tàu tự chuồn....                    

Bỏ trốn chui luồn rời khỏi!                               

Ở đảo vất vả cực nhọc....                                          

Đâu được ăn sung mặc sướng!          

Vật chất nhu cầu thiếu thốn....    

Tàu lạc mất cả tung tích!          

Cướp biển bắt cóc hãm hiếp....        

Tử Thần chờ đợi lấy mạng!          

Quá trình khiếp sợ vẫn dông....            

Vì rõ Giặc Cộng Sản ác!                             

Hành trình tự do nghĩa khác....    

Trạng thái tinh thần thỏa mãn!   

Vật chất đầy đủ tiện nghi....         

Vui vẻ phong lưu thưởng ngoạn!          

Sung túc hạnh phúc hưởng lạc....                             

Thoải mái ngao du sơn thủy!                                

Du lịch tham quan thắng cảnh....                

Thực tế chẳng có như thế!                                     

Ba Mươi Tháng Tư đậm nghĩa....                                         

Bỏ Nước Trốn Giặc Cộng Sản!     

Hàng vạn triệu người lánh chạy....    

Nước Việt sa vào tay địch!                        

Tránh nạn nơi khác thoát khỏi....                

Bẫy Chó Cộng Sản Việt Cộng!           

Hiện thời dân Việt Nam thù....      

Hận Ngày Ba Mươi tháng Tư!      

Làm cho ngày nay dân khổ....             

Nhà tan cửa nát mất sạch!         

Tiếng khóc tiếng than oán hờn....    

Quốc Hận Ba Mươi Tháng Tư!      

Đau đớn các hình nhân chứng....        

Bốn chục năm qua thế đấy!        

Người dân trong nước phẫn nộ....       

Ba Mươi Tháng Tư bùng nổ!     

Phong trào bảo vệ cây xanh....     

Chặt cây Hà Nội biểu tình!                            

Đình công đàn áp chống trả....         

Ba Mươi Tháng Tư Uất Hận!       

Của dân Trong Nước Việt Nam....        

Ba Mươi Tháng Tư Quốc Hận!     

Của toàn dân Trong Ngoài Nước....        

Nước Ngoài luôn luôn tự do!     

Tiếng gọi tự do Nước Ngoài....        

Mãi mãi muôn đời tự do!            

Khác hẳn chủ nghĩa Cộng Sản....   

Hành trình tự do vui sướng!        

Mà sao ly tán đau thương....            

Hiểm họa khắc khoải sướng đâu!        

Bôn ba đất khách quê người....              

Hà tằn hà tiện dành dụm!             

Gian truân khinh miệt nhẫn nhịn....          

Lưu lạc tự tạo sự nghiệp!                

Ba Mươi Tháng Tư Quốc Hận....        

Trốn chạy Chó Giặc Cộng Sản!       

Việt gian bợ đỡ Việt Cộng....     

Cũng chạy vắt cẳng lên cổ!          

Cao bay xa chạy thấy cha....                           

Khai trừ Đảng trốn thấy mẹ!         

Thiên sư bố ghê tởm luôn....                     

Nào dám quay đầu hồi hương!     

Chế độ Cộng Sản nghèo đói....         

Vì cướp chưa toại đập phá!         

Dữ tợn chế độ Việt Cộng....                           

Cướp bóc đập phá khét tiếng!                              

Nông dân khổ cực bần cùng....   

Đành đào đất của ruộng bán!        

Không làm như vậy sao sống....      

Vả lại trước sau cũng mất!          

Tởn sợ chế độ Cộng Sản....       

Nghèo cướp đập phá phát ngán! 
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 Những tấm biểu ngữ khẩu hiệu của người dân oan....         

Mỗi lần đọc đến thấu cả tâm can hồn người!                        

Xót thương cho phận đời người dân đang bị khổ....               

Biết bao giờ tiếng oán than oán hờn nguôi nguội!                 

Lòng tự hỏi Cộng Sản ác ngu quá tạo thù....                        

Càng nghĩ dân oan lại càng căm hờn căm hận!                  

Nên đặt cái tên Chó Giặc Việt Cộng Cộng Sản....                   

Lưu lại cho thế hệ mai sau biết xa lánh!                                 

Việt Cộng Cộng Sản không bao giờ có tính người....         

Tâm địa xảo trá dối trá cướp của thủ tiêu!                    

Quỉ đưa đường ma đưa lối bầy Chó Giặc độc....                                                                           

Lừa lọc chế độ thối nát tàn bạo man trá!                                 

Cả nước chửi rủa thậm tệ Chó Giặc Cộng Sản....                                            

Thứ đồ súc sinh súc vật đội lốt giả dạng!                              

Cô hồn các Đảng khát máu thích uống máu dân....                         

Giết hại bắt bớt cướp đoạt của cải muôn người!            

Tiếng oán hờn oán than lan truyền khắp vũ trụ....                     

Dân oan ngậm ngùi chỉ biết kêu oan mà thôi!                       

Oán than oán hờn oán hận giận xưa lầm tin....                                                                   

Nhói đau thấm buốt lòng ruột quặn thắt từng hồi!                      

Nhìn cảnh tượng Việt Nam Giặc xâm phạm bờ cõi....              

Hành hạ cướp đất hàng triệu sinh linh thương tâm!                      

Cơ hàn nạn đói gây gieo xiết bao oan tình....                           

Nước Việt Nam bị áp bức bóc lột lầm than!                                                                     

Tổ Quốc quê hương quằn quại từng phút từng giờ....              

Thê lương buồn thảm nhận chìm dân tộc oán than!                      

Oán hờn bởi vô cớ bị mất nhà mất đất....                                          

Giam cầm người vô tội để cướp lấy tài sản!                            

Nhà cửa ruộng vườn của muôn dân chiếm tịch thâu....            

Cưỡng chế cưỡng bức đàn áp giết chết ngồi tù!                                                             

Tội nghiệp đồng bào phải chịu kiếp nạn đọa đày....                   

Dưới ách thống trị của Côn Đồ Giặc Cộng Sản!                    

Dân yếu ớt trói gà không chặt đành mất của....                          

Thua thiệt cái chắc Chó Giặc Cộng dùng vũ lực!               

Oan tình này ai rõ nỗi lòng này ai thương....                             

Bốn Mươi Năm Ngày Uất Hận của dân trong nước!         

Ba Mươi Tháng Tư Ngày Quốc Hận Nước Việt Nam....             

“Đừng tin những gì Cộng Sản nói” thật đúng quá!               

“Mà Hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản Làm” kìa....                      

Lời của vị Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu ứng nghiệm!                                                                          

Đây là lời tiên tri đoán cho biết trước rồi....                         

Mấy chục năm qua dân ngu si giờ sáng mắt!                

Tỉnh táo thức tỉnh hết còn đần độn khờ khạo....                     

Nay khiếp sợ gớm ghê kinh Chó Giặc Cộng Sản!               

Ráng cố chịu nhịn nhục trong thời gian ngắn thôi....        

Vận mệnh định rồi Chó Giặc Việt Cộng tận số!                 

Xét tội quá xá công đức chẳng có tí nào....                              

Địa ngục âm phủ khai quang đang chờ chúng xuống!                

Giặc Chó Cộng Sản ngày tàn tận thế đã đến....                    

Đồng bào hãy cùng nhau hợp sức đứng lên chống!                  

Bảo đảm dẹp tan chế độ chủ nghĩa Việt Cộng....                           

Hết cảnh dân bị oan oán than oán hờn nữa!                     

Đất nước Việt Nam thái bình dân được làm chủ....                  

Tổ tiên nước nhà do ông cha ta tạo dựng!                        

Ghi nhớ chớ để một ngoại giao nào xâm phạm....                  

Đừng lệ thuộc vào nước nào sẽ bị khống chế!             

Không ai tiếp tế viện trợ cho không đâu nhé....                     

An cư lạc nghiệp phải do chính mình sáng lập!                          

Tự lực cánh sinh mỗi người dân đóng góp lại....                        

Toàn thể đồng bào cả nước Việt Nam đồng lòng!                    

Giữ vững cơ đồ tinh thần ý chí sắt son....                     

Thành tâm chân thật trung trực đừng vì tiền tài!            

Tham sinh uý tử cầu lợi tửu sắc thất bại....                               

Quang đãng tàn tạ do bọn hèn Việt Gian phản!                  

Đấng trai trung hiếu không thể nào thờ hai chủ....            

Gái giữ trinh nguyên chẳng bao giờ lấy hai chồng!            

Trong cõi đời người một lần sinh một lần tử....                      

Sống sao cho trọn nghĩa chết tiếng thơm lưu đời!  
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Đã bốn chục năm rồi nhỉ....                            

Nhìn lại công sức thành quả Việt Cộng!               

Mấy mươi năm gọi giải phóng....                 

Cộng Sản Việt Cộng độc quyền cai trị!    

Không còn đổ thừa chia cách....                   

Khỏi cần trà trộn vào phe phái nào!              

Duy nhất chỉ bọn Cộng Sản....                     

Khoe khoang giải phóng vẻ vang Việt Nam!    

Cộng Sản Việt Cộng quang vinh....                    

Xã hội chủ nghĩa, độc lập tự do!                          

Tựa vẹt kéc kêu có lệ....                                   

Khi đói chí choé choe choé kiếm ăn!              

Nhàm chán láo coi tệ thường....                    

Cộng Sản giải phóng địa ngục Việt Nam!         

“Ai đem con kéc vô vườn....                                        

Để cho con kéc ăn buồng chuối tiêu”!            

Tội ác Việt Cộng sấm danh....                       

Khắp nơi trên thế giới ai không biết!             

Xã hội chủ nghĩa cái chi....                                

Kiểu mọi rợ sống rừng rú Cộng Sản!                                 

Xã tuôn ra cướp giựt của....                                    

Hội tụ tập cả bầy đánh đập dân!                              

Chủ mưu mọi việc chiếm đoạt....                

Nghĩa ác hành hung rõ như ban ngày!          

Độc lập tự do là gì....                                        

Đối với Giặc Chó Việt Cộng khó tả!                                  

Độc tài bá quyền lộng hành....                                                                       

Lập tạo luật rừng bóc lột ngang tàng!                                              

Tự ra ý bắt nhốt bừa....                                     

Do nghèo đói khổ côn đồ làm bậy!                      

Người dân hiền lành bị oan....                                 

Xã hội chủ nghĩa, tuôn tụ mưu ác!                         

Tội ác chồng chất như núi....                                

Độc lập tự do, tài tạo ra nghèo!                 

Đúng ghê nào có trật đâu....                                   

Đất nước Việt Nam tồi tàn kiệt quệ!               

Ba Mươi Tháng Tư đánh dấu....                   

Cộng Sản giải phóng hốt của đánh dân!                       

Hà hiếp cưỡng bức đất đai....                          

Đàn áp dùng bạo lực chó súng gậy!                                                            

“Tự do cái con cặc” đấy....                                          

Từ ngữ tục tĩu chức cao sử dụng!                      

Y chang chẳng sai chút nào....                                   

Việt Cộng chính quyền tự do bù nhìn!                       

Độc lập hay là cô lập....                                        

Dồn dân đến bước đường cùng làm thịt!                                 

Tự do hay là tự ý....                                                             

Ép buộc nhận tội kết liễu xong chuyện!                                

Tự vẫn tự sát tự tử....                                           

Xử tử địa ngục Việt Cộng Cộng Sản!                                                              

Đánh đập tuyên dương độc lập....                                       

Cưỡng ép đến chết mới được tự do!                              

Tội ác rành rành sờ sờ....                                    

Việt Nam cuộc sống địa ngục Cộng Sản!          

Hai miền Nam Bắc thống nhất....                         

Khẩu hiệu biểu ngữ Bắc Nam hào hùng!     

“Cộng Sản còn Tổ Quốc mất”....                       

“Tổ Quốc lâm nguy xin đừng vô cảm”!           

Hãy “Đứng lên vì Việt Nam”....                         

Và “Dân oan tiếng gào từ đáy ngục”!             

Việt Cộng chất đầy xác người....                                       

“Lối thoát nào cho dân oan Việt Nam”!    

Cộng Sản tội đồ dân tộc....                                   

“Sơn Hà nguy biến xin đừng vô cảm”!          

Quá nhiều làm sao kể xiết....                           

Tội ác Việt Cộng chờ ngày đền tội!                 

Nợ máu phải trả bằng máu....                         

Các Đồng Bào hãy đồng tâm đứng lên!          

Chó Giặc Cộng Sản sợ dân....                                     

Địa ngục mở cổng giết chúng rửa hờn!            
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Ôi mảnh đất quê hương Việt Nam khổ....     

Do Giặc Cộng Sản xâm chiếm gây nên!              

Bởi xưa dân ngốc tin tưởng Việt Cộng....              

Chưa có hiểu biết nhiều về chế độ!                   

Cộng Sản dỗ dành dùng lời ngon ngọt....               

Ảo giác ảo mộng ở tòa lâu đài!                         

Nhà cao rộng sang trọng tự có ăn....                 

Ếch ngồi đáy giếng tưởng đâu hoàng cung!          

Khao khát sau khi chiến thắng sướng thân....      

Ăn cơm Quốc Gia thờ ma Cộng Sản!               

Dắt sói dẫn đường để cắn gà nhà....                              

Chu cha đã bốn chục năm trôi qua!                  

Cộng Sản Việt Cộng trọng thưởng cho dân....            

Thành tích làm tốt trả ơn cướp đất!             

Đền đáp công sức bắt đánh bỏ tù....                

Đập bể đầu thương tích đầy mình thưởng!  

Mình mẩy lấm láp đòn vọt bệnh trạng....                                                           

Tử vong công lao nhân dân Đảng tặng!                                

Dân giàu nước mạnh đã thấy chưa nào....         

Thấy toàn những cảnh khóc than đau lòng!     

Khố rách bầm giập ăn xin la liệt....                                          

Độc lập tự do bóc lột từ dân!                           

Xã hội chủ nghĩa giết người cướp của....          

Ruộng đất nhà cửa tài sản chiếm hữu!           

Giờ đây dân hiểu thế nào Cộng Sản....            

Thấm nhuần đạo lý tiến nhanh tiến mạnh!   

Lo dân lo nước tịch thâu toàn bộ....                   

Vơ váo tận gốc thề chẳng bỏ sót!                   

Của không vốn ngu dại sao không lấy....           

Tận thu tài sản thây kệ tụi bay!                            

Nhằm nhò gì chưa biết Cộng Sản sao....        

Đáng đời đáng kiếp phản bội Cộng Hòa!             

Đây là bài học kinh nghiệm nhớ mãi....                    

Cộng Sản chỉ lo ham mê của cải!               

Chiếm đoạt đất đai bảo quản cất giữ....        

Dân không được quyền cai quản cãi lại!          

Gian giảo gian trá mánh khoé Cộng Sản....                                                         

Chống lại bị bắt đánh đập giết chết!                

Chó Cộng Sản coi mạng người rơm rạ....           

Dân rõ chân tướng ngọn ngành muộn mằn!        

Mấy chục năm qua thực sự bừng tỉnh....         

Sự vinh hoa phú quý chỉ giấc mộng!              

Bùa mê thuốc lú đã hết tác dụng....                  

Lương tri thức tỉnh nhận biết đần độn!                      

Hối hận thương tiếc Việt Nam Cộng Hòa....      

Nhờ sống hai chế độ mới tận tường!               

Phân biệt đâu là sự thật sai lầm....                    

Hết ngu muội hết nghe lời cám dỗ!                 

Đảng nói Cộng Sản nghe dân chả tin....               

Yêu quí tin Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ!                    

Nhận định Cờ Chó Cộng Sản Cờ Máu....          

Tất cả áo nhuộm máu của dân oan!                      

Nhân dân mặc áo màu đỏ uất hận....                    

Biểu dương Cờ Ghẻ Cộng Sản bẩn thỉu!                

Cờ Chó Việt Cộng hôi tanh mùi máu....            

Nhìn xem đồng bào áo máu trên mình!         

Đỏ lòm đỏ hoe thể hiện oan ức....                                                

Tổn thất xương máu trong nước quốc hận!    

Bức xúc hành động ngang ngược Cộng Sản....      

Đánh đập đổ máu tàn ác vô lý!                                                                

Sinh mạng con người đồng lòng nổi dậy....    

Muôn nơi hưởng ứng biểu tình kêu oan!                  

Đòi đất đòi nhà thả người đền mạng....         

Hàng ngàn biểu ngữ bảng chữ rợp trời!             

Cầu cứu nước ngoài tiếp tay bênh vực....                                                                 

Oán hờn uất hận chế độ tàn sát!                

Quốc hận căm thù Chó Giặc Cộng Sản....             

Cờ ghẻ Việt Cộng máu của dân oan!            

Mau mau tiêu diệt chế độ bùn nhơ....  
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“They will 

save you” 

1. Thương lắm Tổ Quốc Việt Nam Cộng Hòa....   

Kỷ vật đồ vật Quốc Gia giữ mãi!                            

Bắc Trung Nam ba miền lập Cờ Vàng....            

Người dân trong nước đời đời thương nhớ!      

Làm sao quên được Quốc Gia Cộng Hòa....     

Thời kỳ Cộng Hòa ấm no lành lặn!               

Ruộng đất nhà cửa không bị chiếm đoạt....     

Chẳng hề ngưỡng bức cướp giựt của dân!              

Nhà nhà sung túc hạnh phúc dân yên....        

Quốc Gia giàu mạnh cuộc sống tốt lành!                  

Việt Nam thương nhớ hình ảnh kỷ vật....           

Đã bốn chục năm rồi vẫn kính nể!                         

Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ dân lưu truyền....                  

Sửa nón bảo hiểm chiếc mũ Cộng Hòa!              

Quả thật Việt Nam Cộng Hòa nền tảng....         

Nền móng Quốc Gia Hòa Bình công chính!                                

Mấy mươi năm Ngày Quốc Hận danh dự....                     

Đồng bào hướng về Việt Nam Cộng Hòa!    

Quyết đấu tranh cho một nền Cờ Vàng....                          

Thán phục cảm phục những người yêu nước!               

Tấm gương các bác cụ bà cô chú....                        

Anh chị em bạn bè thanh niên trẻ!                          

Kéo nhau rầm rộ xuống đường bảo vệ....         

Màu xanh mầm non chồi non Hà Nội!                

Tỏ lòng yêu thương thực vật thiên nhiên....     

Muốn được cuộc sống xanh tươi nhờ nắng!                

Ánh nắng vàng tựa Cờ Vàng sưởi ấm....              

Sẽ cứu nước nhà thoát khỏi lầm than!             

Đưa nước Việt Nam ngày càng phát đạt....                 

Hết cảnh cướp đoạt cưỡng chế nhà đất!          

Ngưỡng mộ tinh thần thanh niên dũng cảm....            

Dẫu biết lũ côn đồ Cộng Sản bắt!                         

Ức hiếp tra tấn dã man chẳng màng....                               

Cái chết cận kề há sợ chi đâu!                               

Tư thế hiên ngang hồn nhiên bất khuất....    

Vươn cao chí khí anh hùng dân tộc!                 

Quyết bảo tồn Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ....                  

Lá Cờ Cộng Hòa liêm chính công minh!                 

Khắp cả hoàn cầu kính trọng thương mến....                  

Mở trang lịch sử Dựng Lại Quốc Gia!                 

Vẻ vang rạng rỡ cứu nguy Việt Nam....                           

Gieo giống tốt thế hệ sau tiếp nối!                      

Tấm gương trung dũng sáng ngời tương lai....                       

Ôi đẹp biết bao kỷ vật Cộng Hòa!                       

Luôn luôn còn mãi trong lòng dân Việt....                   

Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa Muôn Năm!                          

Cái nón sắt chống đạn cuộc sống mới....                         

Đội vào bảo đảm bảo vệ an toàn!                      

Cho dù té ngã chẳng sợ vỡ đầu....                           

Vững tâm yên lòng Cộng Hòa bảo hộ!                 

Bộ quần áo lính ăn ngon mặc đẹp....                

Thời bình loạn lạc màu sắc nào phai!                    

Vẫn vẹn nguyên thề đáp đền sông núi....            

Suy suyển không hề lật lọng cứu bạn!                      

Áo thun đen hình Ó Vàng thật nổi....                           

Phù hiệu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!               

Đệ Tam Cộng Hòa giữa lòng Hà Nội....                        

Ó Vàng trên áo khí phách oai hùng!                   

Thanh niên Việt Nam Cộng Hòa xuất hiện....     

Hài lòng lắm Ngày Ba Mươi Tháng Tư!             

Oai phong lẫm liệt giới nam dũng mãnh....                         

Bà con làng xóm hùng dũng kiên cường!                                     

Khẩu hiệu oai nghiêm muôn vàn ý nghĩa....                 

Tưởng Niệm Bốn Chục Năm Ngày Quốc Hận!     

Cũng là Ngày Lễ Ba Mươi Tháng Tư....                 

Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa rạng rỡ!             

Bất chấp sự trả thù Giặc Cộng Sản....                       

                                                                                                                                                        

2. Giới trẻ Hà Nội minh mẫn nhận thức!            

Suốt bốn chục năm qua chứng kiến hiểu....          

Tội ác tày trời của Chó Việt Cộng!                 

Thức tỉnh giác ngộ điều hơn lẽ thiệt....                                                  

Thống nhất Nam Bắc Trung yêu Cộng Hòa!         

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tác chiến....               

Ngày Lễ Ba Mươi Tháng Tư hiển vinh!             

Quần chúng trong nước ra sức chống Cộng....                         

Thương nhớ Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa!             

Mong đợi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa....       

Bùng nổ quét sạch chế độ Cộng Sản!             

Chấm dứt kết thúc ngừng hẳn cướp bóc....           

Hỡi các đồng bào yêu nước vùng lên!                  

Kề vai sát cánh đoàn kết một lòng....                    

Siết chặt tay nhau giữ vững niềm tin!                

Thà chết vinh chứ đừng để sống nhục....             

Việt Nam lâm nguy xin đừng dửng dưng!                    

Lũ giặc bạo tàn giày xéo quê hương....                     

Giải phóng hốt trọn tài sản cả nước!                  

Cướp giết tù đánh phá vô nhân đạo....           

Phá vỡ chủ nghĩa bất chính Cộng Sản!                 

Đập tan chế độ Giặc Hèn Việt Cộng....            

Thờ ơ chúng sẽ bán đứng nước Việt!            

Bốn chục năm qua Việt Nam nghèo khổ....           

Phục quốc giành lại tự do dân chủ!                        

Chừng đó mới thật sự có nhân quyền....           

Hết bị khống chế đàn áp phi pháp!                   

Ổn định yên tâm vui vẻ làm ăn....  

                                                                                                                                                        

3. Phất cờ khởi nghĩa trong nước làm được!                  

Mới lật đổ ách thống trị Cộng Sản....                            

Dẹp tan chủ nghĩa bù nhìn Việt Cộng!                                    

Hải Ngoại động viên tinh thần tiếng nói....                    

Trong Nước phối hợp liên minh chặt chẽ!                                           

Vẻ vang chiến thắng sức mạnh nhân dân....      

Đừng để bất kỳ nước nào đóng chiếm!         

Hững hờ Việt Nam xóa tên bản đồ....        

Cảm kích giới trẻ thanh niên trong nước!       

Một lòng hướng về Quốc Gia Cộng Hòa....    

Tiếng thơm ngàn đời lưu danh lịch sử!         

Dù sự việc biến chuyển như thế nào....     

Linh hồn Chiến Sĩ Cộng Hòa phù hộ!                

Phận nữ dùng ngòi bút làm vũ khí....                

Cổ võ giới trẻ hoàn thành sứ mệnh! 

                                                                                                                                                        

4. Nhìn lại những vật ôi quá hào 
hùng....                                            

Bắc Nam Trung thương nhớ lưu 
giữ đồ!                                                

Đồ vật kỷ vật Quốc Gia trung 
thực....                                           

Hoài niệm về một Chính Thể 
Cộng Hòa!                                              

Người dân tự nguyện thương 
nhớ Quốc Gia....                                                                    

Đường đường chính chính Việt 
Nam Cộng Hòa!                                     

Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa 
Muôn Năm....                      

Thương nhớ Quốc Gia Việt Nam 
Cộng Hòa! 

                                                                                                                                                        

“People should 

not be afraid of 

their 

governments. 

Governments 

should be afraid 

of their people''. 

“Nhân dân đừng 

sợ nhà cầm 

quyền. Nhà cầm 

quyền phải sợ 

Nhân dân” 

“They will save you” 

“They will save 

you” 
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They will 
save you 

1. Có một đấng nam nhi thuộc dân tộc miền Bắc....                            

Chào đời vào ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!           

Là ngày đáng ghi nhớ mãi Mười Chín Tháng Sáu....    

Đáng quý sự trùng hợp Sinh Nhật đúng cùng ngày!          

Thời gian thấm thoát thoi đưa cậu bé lớn khôn....              

Giờ đây đã trưởng thành vóc dáng thanh thiếu niên!               

Chợt xuất hiện ở trên mạng qua những hình ảnh....  

Cùng với một nhóm nhỏ bạn hữu trạc lứa tuổi!        

Người cầm bút không hề biết gì về các em....                

Có được hình do bằng hữu chuyển cho nhau xem!    

Khâm phục các em yêu mến Việt Nam Cộng Hòa.... 

Nên người cầm bút tự sưu tầm thêm hình ảnh!             

Để cho trọn bộ đủ mặt Ngũ Quỉ Yêu Nước....                     

Khí phách tinh thần dũng cảm chẳng sợ bị bắt!                   

Coi sự sống chết nhẹ như gió thoảng mây bay....          

Tựa đôi cánh chim long phụng vỗ cánh sầm sập!     

Lộng lẫy màu Cờ Vàng óng ả Ba Sọc Đỏ....                   

Đàng hoàng tự tin Quân lực Việt Nam Cộng Hòa!                  

Mới hạ bút làm thơ lưu chút tình kính phục....           

Tình nghĩa lòng tin của các em cao đẹp lắm!                   

Với bộ Y Phục Lính dấu hiệu con Ó Vàng....                 

Bảng hiệu hàng chữ đầy ý nghĩa thật thấm thía!                         

Các em đang sống dưới chế độ ác Cộng Sản....       

Cuộc sống giãy giụa quằn quại luôn bị vùi dập!             

Đè đầu cưỡi cổ chèn ép người dân yếu đuối....                                   

Đe dọa hăm he bắt bớ khốc liệt vô lý!                            

Lập mưu giết người ngục tù khổ sai biệt tăm....                 

Chế độ chủ nghĩa Chó Giặc Cộng Sản đàn áp!          

Thủ đoạn mánh khóe gian xảo gian trá Việt Cộng....       

Dù biết bị bắt oan nhưng niềm tin cứng rắn!                     

Dám bày tỏ nguyện vọng tư tưởng không ngại tù....        

Đề cao Quốc Gia Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa!     

Các em thanh niên thể hiện ý chí quật cường....          

Vạch trần tội ác tàn tạo dối gạt Cộng Sản!              

Đáng được khen ngợi bất khuất Tổ Quốc ghi công....           

Danh dự trách nhiệm chờ đợi giới trẻ trong nước!   

Dũng cảm tiến lên sáng suốt nhận định đúng đắn....         

Đã bốn chục năm qua chúng giết hại nhân dân!         

Tịch thu tài sản đi cướp ruộng vườn đất đai....      

Tiếng khóc đồng bào kêu oan xé nát tâm hồn!       

Thương cảm đời khổ hạnh hoạn nạn đặt bút viết....   

Mong rằng những vần thơ lên đến tận Thiên Đình!     

Bàn Tay Tiên trình tấu Đấng Thiêng Liêng soi xét....    

Nay mai chắc chắn ứng nghiệm Thần Linh cứu hộ!                  

Tất cả vong hồn Chiến Sĩ Cộng Hòa hỗ trợ....                      

Linh hồn vị Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu hộ giá!        

Tin tưởng các em thoát khỏi tai nạn bình yên....                    

Chưa hoàn thành nhiệm vụ giao phó sẽ vô sự!           

Vượt qua thử thách xuất sắc chiêu mộ binh sĩ....        

Danh dự trách nhiệm đang chờ dũng sĩ giới trẻ!    

Đương đầu tiến lên để làm những việc nên làm.... 

Vùng vẫy chiến đấu mở trang lịch sử oai hùng!        

Đệ Tam Cộng Hòa tái xuất trong nước làm chủ....          

Chiến thắng hãy nhớ cấm ngặt chính sách cướp của!         

Bánh xe trước bị lật bánh xe sau dừng lại....                      

Tài sản của dân hoàn trả nguyên vẹn cho dân!              

Người dân trân trọng ý thức đóng góp chân thật....             

Đã hiểu sự giả dối từ chế độ Cộng Sản!                                                                                        

Quốc Gia mới xây dựng tốt chớ tham ma giáo....                       

Bắc Trung Nam hợp lực đưa nước nhà giàu mạnh!                                                 

Giúp dân xóa nạn mù chữ tiền đồ xán lạn....                

Cả nước tự do dân chủ nhân quyền công bằng!    

Công lý liêm chính trung hậu mỗi người tự giác....                  

Đừng bắt chước bọn cường hào ác bá Cộng Sản!                          

Đào tạo một nền giáo dục lương thiện nhơn đức....         

Tự lực cánh sinh không lệ thuộc vào nước nào!         

Việt Nam mấy ngàn năm qua toàn kiếp nô lệ....    

 

 

 

 

                   

 

2. Ăn đói mặc rách khổ sở tiếp diễn muôn đời!                    

Do đâu tại ai lụy người đều ở tính nết....                        

Tham sống sợ chết tham lam tham giàu vô công!    

Lương ít nhưng bổng lộc nhiều của giới hèn mạt....    

Làm nước nhà phải chịu nhiều khổ ải áp bức!                                                                                

Việt gian bè lũ tay sai bợ đỡ nhiều phía....                  

Vào luồn ra cúi cầu cạnh tiền tài tửu sắc!                                                                

Bán rẻ lương tâm linh hồn qụy lụy tôi tớ....                         

Mối ràng buộc ở cõi đời mang kiếp nô lệ!                 

Công cụ dụng cụ đầy tớ Cộng Sản sai khiến....                

Tôi đòi vô dụng coi phân thừa liệng vứt bỏ!              

Bọn nịnh súc vật đang ẩn náu sống nước ngoài....                 

Đâu có dám hồi hương ở luôn Việt Nam đâu!            

Lũ đê hèn sợ ngộ độc chết đói sống khổ....                             

Về nước móc nối lợi lộc đổi chác xong dông!                 

Tổ cha teo tởn Côn Đồ Việt Cộng thấy bà....              

Cộng Sản xâm chiếm chúng chạy dở sống dở chết!    

Suốt khoảng thời gian e giặc ăn tươi nuốt sống....                                                     

Thiên sư bố chuyên dùng chõ mồm dụ gạt gẫm!                                                  

Chúng là loại sâu mọt đục khoét gây hại đời....             

Hạ mình một cách đê hèn trước Giặc Cộng Sản!           

Để cầu xin nhờ vả và mưu cầu danh lợi....                 

Luồn cúi chui luồn tự động quỳ lại chịu nhục!       

Mong được việc của mình đang cần hại nước nhà....                          

Dã thú cầm thú nhạo báng thói đạo đức giả!                    

Cứ tưởng đeo mặt nạ dối thiên hạ sống sướng....       

Khi nào không có nắng mưa trời đất mới toại!       

Giả nhân giả nghĩa để lấy lòng của mọi người....             

Một khi để mất chữ tín lương tri vô ích!                    

Người đời khinh bỉ coi rẻ phế thải phế nhân....            

Đánh đổ cốc nước làm sao múc lại cho đầy!             

 

3. Chả còn ai tin khinh thị lánh như Cộng Sản....              

An ninh công an đầu chày đít thớt sinh nhai!                      

Con người biết tin nhau trọng lời hứa tín nhiệm....            

Như giấy phẳng sạch nhẵn nhụi thẳng băng coi trọng!                                                                                

Vò nhàu tờ giấy còn nguyên vẹn như cũ không....     

Hoặc bị đạp bẩn đâu tài nào nguyên sơ nữa!               

Vật suy suyển hết tồn tại nguyên lành như xưa....                 

Gạt một lần không thể nào gạt được hai lần!              

Cư xử bầy nhầy bèo nhèo mang nhục xấu hổ....          

Gái hai chồng đâu còn gọi là gái còn trinh!                 

Trai dâm ô bất chấp đạo đức hết trai tơ....                                                       

Hy vọng giới trẻ hữu dụng bảo vệ cây xanh!           

Đừng để bọn Giặc Cộng Sản chặt cây trục lợi....         

Phe phái thông đồng bảo hư hỏng đổ hại dân!           

Cây to rắn chắc có mục ruỗng đâu mà đẵn....                                                                

Đã bốn chục năm rồi quê hương tàn nghèo đói!             

Dân chúng kêu gào phẫn uất vì bị ức hiếp....               

Bởi Giặc Chó Việt Cộng thu cướp ruộng nhà đất!             

Biết bao đồng bào bị đánh đập chết hốt của....                   

Đổ máu thương tích ở tù nhà mất tật mang!                  

Người dân hiền từ yếu ớt đâu biết làm sao....            

Tất cả họ trông cậy vào thế hệ thanh niên!                

Cộng Sản bạc ác dồn giết dân từ trong trứng....       

Riết rồi trứng nổ Chó Cộng gọi bạo loạn oái!            

Phản động đừng nghe bọn xấu, hỏi ai bọn tốt....       

Man di Cộng Sản Việt Cộng cướp của tốt ư!          

Người dân mất tài sản giam tù oan xấu hả....                

Các thanh niên vô tội lại bị nhốt thế nào!                     

Đồ Lính Dấu Hiệu hợp thức thế giới công nhận....                  

Đúng theo cả nước đứng lên Cộng Sản tái ngắt!                

Đứa nào đứa nấy lo chạy bán sống bán chết....   

 

4. Trong 
nước lòng 
tin Quân 
Lực Việt 

Nam Cộng 
Hòa!               

Rạng ngời 
Việt Nam 
Cộng Hòa 
lòng dân 

mến mộ....                
Xin gọi các 
Thanh Niên 

trẻ Anh 
Hùng Thời 

Đại!          
Phù hiệu 
quần áo 
Lính Việt 

Nam Cộng 
Hòa đẹp....         

Giữa Hà 
Nội các 

thanh niên 
không bị 
loạn trí!              
Độc nhất 
vô nhị đồ 
Lính Việt 

Nam Cộng 
Hòa....                 

Cờ Vàng Ba 
Sọc Đỏ áo 

mũ lính oai 

phong! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bất chấp những lời hứa hẹn của bọn Chó Giặc Cộng Sản/Việt Cộng, phong trào đình      

công vẫn được tiếp nối tại các tỉnh lân cận Sài Gòn! Điều này cho thấy rõ sự bất lực của 

chế độ độc tài, thối nát CSVN trước sức mạnh của số đông công nhân thức tỉnh! 

1. Trước đó, vào trưa ngày 15-4-2015, sau cuộc giao tranh dữ dội bằng gạch đá của 

nhân dân, giới chức tỉnh Bình Thuận tuyên bố đã giải tán thành công người dân! 

 
2. Cùng ngày vào đêm tối, người dân tỉnh Bình Thuận nổi lửa chặn quốc lộ 1A, ném      

bom xăng chống trả Công An (CA) đàn áp! CA dùng lựu đạn cay, súng bắn vào dân!  

Từ nhà máy nước thải bọt xà phòng ra ... vì Dân ...    

 
Creative frame & poems: Lâm-Ngọc-Mai-Hồng-Jacquiline. Date: 4/30/2015. Năm Ất 

Mùi. Hình: Internet/bạn bè. Kỷ Niệm 30/4, đồng bào trong nước Việt Nam khởi nghĩa 

Tiếng gọi Sài Gòn không bao giờ quên....   

Tiềm thức ăn sâu trong lòng người Việt!         

Cũng như tiếng tăm Việt Nam Cộng Hòa....        

Đã có trong lòng con dân người Việt!                  

Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa bất hủ....                   

Triệu triệu đồng bào tôn trọng gọi mãi!        

Bốn chục năm rồi vẹn nguyên giá trị....                 

Khắc cốt ghi tâm trong lòng đất Việt!           

Phẩm chất tốt đẹp thành tích cao quí....             

Cả bọn Việt Cộng ghi lòng tạc dạ!                 

Khắc cốt ghi xương tiếng tăm Sài Gòn....                          

Thủ đô Sài Gòn Cộng Sản cung kính!                                

Giặc Cộng đầu hàng quy phục Sài Gòn....                                        

Tự hào dân Việt trong nước vẫn gọi!             

Hai tiếng Sài Gòn thân thương ngàn đời....    

Lừng lẫy lan truyền khắp nơi Bắc Nam!               

Chế độ tồi tệ Cộng Sản bái phục....               

Sài Gòn Thủ Đô Việt Nam Cộng Hòa!               

Tên tuổi Sài Gòn lừng danh muôn thuở....       

Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa vĩ đại!              

Tất cả di vật di sản hữu dụng....                               

Lợi ích vô cùng người dân giữ mãi!                    

Cộng Hòa lành mạnh làm sao quên được....                  

Đất nước Việt Nam yêu quí Sài Gòn!                   

Sài Gòn không chỉ tên trong nước Việt....                   

Mà còn mở rộng bốn phương nước ngoài!               

Lũ Giặc Việt Cộng tưởng đã chôn vùi....                

Dân không dám gọi hoặc dùng đồ vật!                

Chó Giặc Cộng Sản khiếp vía hết hồn....                     

Đã bốn chục năm vang dội Sài Gòn!            

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa tái diễn....        

Cộng Hòa quần chúng giới trẻ ái mộ!            

Tại sao vậy hả Chó Giặc Cộng Sản....                  

Quân xâm lược gây tai họa Việt Nam!           

Ngày nay Chó Giặc Việt Cộng biết sợ....                    

Dân là Thiên Tử là Trời là Đất!                                  

Mếch lòng dân chỉ còn con đường chết....           

Điển hình phong trào đình công Sài Gòn!                        

Sức mạnh nhân dân đối tượng rõ nhất....               

Bất chấp những lời hứa hẹn dịu ngọt!            

Người dân đã hết tin tưởng Việt Cộng....                  

Số đông công nhân Sài Gòn thức tỉnh!             

Và các tỉnh lân cận của Sài Gòn....                   

Công nhân đình công liên tục tiếp nối!         

Hơn cả mấy tuần lễ luôn đúng không....           

Điều nầy chứng minh về sự bất lực!                      

Của chế độ bất nhân Cộng Sản ác....                  

Độc tài quyền hành điêu trá ngụy biện!                 

Đàn áp dân lành bốn chục năm qua....         

Toàn bộ công nhân Sài Gòn thức tỉnh!            

Đây là bước đầu khởi sự đình công....            

Ngày Ba Mươi Tháng Tư thật hãnh diện!          

Ăn mừng lớn dân trong nước chống Cộng....      

Không những Sài Gòn khắp nơi hưởng ứng!        

Đứng lên cứu lấy giang sơn gấm vóc....             

Bứng nhổ chế độ hại nước hại dân!                    

Trả lại Việt Nam Sài Gòn thơ mộng....          

Hòn Ngọc Sài Gòn Thủ Đô Cộng Hòa!         

Đừng để Chó Giặc Cộng Sản làm bẩn....             

Suốt bốn mươi năm Sài Gòn điêu tàn!              

Đường ống cống tắc ngập lụt lầy lội....               

Xăng pha nhớt xe xịt khói mù mịt!                               

Mặt đường nứt rạn lồi lõm ổ gà....                   

Khu nào du lịch sửa sang kiếm tiền!                

Trang trí để dụ Việt Kiều về nước....                 

Đánh cho Mỹ cút đánh cho Ngụy nhào!         

Giờ mê tiền đô Mỹ Ngụy thượng hạng....                 

Van xin nước Mỹ trở lại giúp đỡ!                      

Cúi lòn tiếp Ngụy Quân Ngụy Quyền tuyệt....    

Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa Vinh Quang! 

                                                                                                                                                        

1. Sống dưới chế độ của Giặc Cộng Sản....    

Người dân luôn luôn bị sự kìm kẹp!                

Áp bức đè nén một cách nghiệt ngã....       

Tẹp nhẹp tèm nhèm trong vòng tắc nghẽn!                   

Chó Săn Việt Cộng quen hơi đàn áp....               

Phe lũ an ninh công an dữ tợn!                          

Dọa dẫm hăm he luôn dùng bạo lực....                 

Vũ khí bom cay súng côn gậy đánh!                  

Thói quen đàn áp người dân bình thường....        

Nhất là đồng bào tay yếu chân mềm!          

Đàn áp uy hiếp chứng tỏ Việt Cộng....                                                                 

Chó Giặc ỷ quyền cậy thế làm càn!                         

Cộng Sản súc sinh đàn áp ác liệt....                     

Chúng nó tưởng răn đe thế dân sợ!              

Cường hào ác bá dân đâu có ngán....          

Sức mạnh nhân dân hùng dũng quật cường! 

Căm tức đàn áp xông lên chống lại....         

Đây chỉ mới vạn sự khởi đầu nan!                                                                    

Bởi Cộng Sản bắn xối xả vào dân....                      

Phẫn nộ dân mới phản kháng chống lại!     

Chống trả bằng những gì dân có được....              

Người dân không tiền nên dùng đá gạch!       

Hai bên đấu tranh oanh liệt quyết liệt....                          

Cuộc giao tranh bằng gạch đá ban ngày!        

Chúng dùng lựu đạn cay ném súng bắn....      

Tuyên bố giải tán thành công đám dân!       

Căm hận bất mãn sinh biến phục thù....         

Đợi cho đến tối nhân dân nổi lửa!                 

Tái diễn chiến đấu dữ dội lần hai....             

Chống chọi dùng lửa chặn ở quốc lộ!                        

Nhân dân tỉnh Bình Thuận ném bom xăng....                                                                 

Hoan nghinh hoan hô đồng bào khởi nghĩa!    

Biết đoàn kết chống chọi giặc Cộng Sản....             

Vững lòng tranh đấu đương đầu quân thù!                                                                              

Lập trang lịch sử ấn tượng hùng vĩ....               

Quyết chống đối không lùi bước khuất phục!    

Đừng để Giặc Cộng Sản đàn áp hoài....                                           

Nên nhớ “Một cây làm chẳng nên non!                             

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao”....                 

Thực ra dân đâu có tội gì đâu!                           

Chỉ biểu tình đừng có xây nhà máy....            

Và nhà máy đó nước khác vào cất!                  

Bao nhiêu cặn bã rác rến thảy ra....             

Rác rưởi nổi lềnh bềnh trên mặt sông!      

Mạch nước bị nhiễm bẩn tới mức nặng....           

Ô nhiễm môi trường sẽ gây độc hại!               

Ai sẽ lãnh đủ hứng chịu hậu quả....                      

Nạn nhân đầu tiên nguời dân hứng trọn!                           

Hít khí dơ trước sau lâu ngày bệnh....               

Đã nghèo đâu tiền mua thuốc bịnh riết!   

Uống tầm bậy tầm bạ chẳng đúng chết....                                                                   

Đôi khi có tiền thuốc lại không tốt!                  

Gặp phải bác sĩ dỏm tiêu đời luôn....                                                                       

Bọn Hèn Cộng Sản ham tiền thâu lợi!           

Luật rừng đâu màng sức khỏe của dân....            

Thí dụ để chứng minh dân vô tội!                    

Hình nầy một nhân chứng nhà máy khác....                            

Bọt xà phòng từ nước thảy nhà máy!            

Chạy ra đâu thấm vào đâu chỗ nào....                                 

Vì dân lo cho dân thế đấy ư!                              

Từ ngày Giặc Chó Cộng Sản xâm lấn....         

Chúng chẳng làm gì giúp dân giúp nước!        

Cộng Sản chỉ giỏi đàn áp cướp vét....                    

Chiếm đoạt nhà đất ruộng vườn khỏi chê!                                          

Ghiền nghiện cái thói tịch thu tài sản....                    

Bòn rút của cải đàn áp chống chỏi!                   

Bốn chục năm nay đục khoét nạo nát....     

                                                                                                                                                        

2. Toàn bộ giới chức Cộng Sản giàu dữ!                       

Móc nối cấu kết tham quan hối lộ....               

Xa hoa lâu đài cao lương mỹ vị!                                

Cuộc sống tột bậc chỉ dân đói khổ....           

Chiến tranh đương chức chui rúc chui nhủi!               

Thời bình tự dưng xuất đầu lộ diện....          

Đồng bọn đề xướng quyền cao chức trọng!                             

Tài nguyên khoáng sản nuốt gọn sạch bong....   

Quay sang chặt cây xanh ở Hà Nội!                 

Lòng tham không đáy mời rước Ngoại Xâm....   

Bắt dân nô lệ tiền tài chúng hưởng!           

Được lời của cải tẩu tán giấu giếm....                 

Nào có chia cho nhân dân bao giờ!                 

Giá lương công nhân rẻ mạt như bèo....          

Cha con dòng họ giới hiệu giữ chức!              

Khá giả kiếm được việc làm đút lót....                 

Làm gì có phần đến lượt người nghèo!       

Kinh tế nước nhà lạc hậu bần cùng....           

3. Việt Nam tồi tệ đứng nhất thế giới!              

Dân phải tỉnh táo tinh khôn sáng suốt....              

Đừng để bất cứ nước nào xây cất!                 

Nếu không đất Việt sẽ mãi lệ thuộc....                                                               

Dần dà con dân ở đợ ở mướn!            

Muôn đời nước Việt phải chịu đô hộ....                                                                

Đất đai Việt Nam thuộc toàn dân Việt!                                                      

Chẳng của một ai để mưu lợi riêng....                                                           

Đừng để Chó Cộng Sản hiến dâng nước!                                                      

Lộng hành đàn áp cả nước nổi dậy....   

Chống đối loại bỏ chế độ Việt Cộng!           

Ác độc bán nước cầu vinh tiêu diệt....       

Từ nay đàn áp đồng lòng chống trả!                                                         

Hở bất cứ Ngoại Giao xây đừng cho....      

Nước nào cũng đều âm mưu mục đích!                                                    

Sao nước họ không xây lại Việt Nam....     

Lương trả tệ dân muốn làm tôi tớ!            

Cớ gì cứ để đàn áp rồi chống.... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Creative frame & poem: Lâm-Ngọc-Mai-Hồng-Jacquiline. Date: 4/30/2015.  Năm Ất Mùi. Ảnh:  

Internet/bạn. Kỷ Niệm 30/4, em Nguyễn Viết Dũng (Dũng Phi Hổ) bị tù oan chế độ giặc CSVN 

1. Một năm có bao nhiêu tháng....      

Tháng nào là tháng cây xanh bị cưa!          

Hà Nội khắc ghi trong lòng....                 

Tháng mà đáng nhớ nhất là Tháng Tư!    

Vừa tròn đúng bốn mươi năm....            

Lập trang lịch sử tối đen cuộc đời!             

Hà Nội có mái tranh nghèo....                       

Có nhóm thanh niên bảo vệ cây xanh!           

Bởi thương cây của Hà Nội....                                          

Thêm vào Hà Nội quê hương miền Bắc!                   

Mảnh đất nguồn gốc Bắc Trung....                                                         

Nên giới thanh niên bảo vệ cây xanh!         

Xuống đường cùng với đồng bào....          

Tuần hành một cách êm thấm ôn hòa!    

Khuôn viên muôn người như một....                

Một lòng quyết tâm bảo vệ cây xanh!   

Bảng hiệu nghìn người vươn cao....                  

Tiếng Việt tiếng Anh đậm nét nghĩa tình!      

Hà Nội xanh xanh đượm đà....                   

Một màu xanh tươi thẩm cả đường làng!   

Xế trưa rợp mát bóng cây....                           

Xua tan nóng nực chang chang nắng hè!          

Bầu trời không khí trong lành....              

Lắng dịu tâm hồn người dân Hà Nội!       

Thành phố tươi tắn hồn nhiên....                    

Màu xanh lá cây dân chúng mến thương!    

Biết bao nhiêu người yêu chuộng....                         

Nam phụ lão ấu cùng nhau giữ cây!                       

Hàng cây thẳng lối xanh tốt....                           

Cảnh vật Hà Nội đẹp nhờ cây xanh!       

Thơ mộng kiều diễm như tranh....                      

Thiên nhiên tạo dựng nhan sắc tự nhiên!    

Mặc cho nhân tình thế thái....                     

Hàng cây khí phách hiên ngang giữa trời!    

Lắm lúc dông tố ghen tuông....                               

Nổi cơn thịnh nộ quật ngã cây xanh!          

Nhưng cây nào ngán sợ đâu....                        

Đâm chồi nảy lộc sum sê phố thị!      

Đường mòn vắng bóng người qua....    

Hàng cây yên giấc bên thềm lề đường!   

Tỉnh giấc khi nghe xe chạy....                        

Tiếng máy ồn ào đánh thức hàng cây!         

Rì rào đung đưa lá cây....                              

Thổi quạt nhè nhẹ mất hẳn đám khói!         

Khói xe bụi bặm đường sá....                   

May nhờ có cây nếu không hít độc!                

Cây xanh hữu ích vô cùng....                    

Bày mưu tính kế để làm ngã cây!                

Âm thầm âm mưu với gió....                   

Thừa lúc cây to sơ ý đánh gục!               

Đâu thấm tháp nhằm nhò gì....                                                 

Phong ba bão táp chẳng hề sờn lòng!                

Anh dũng bất khuất vươn cao....              

Dẫu gió bão lớn dữ dội hào hùng!           

Bụng người tham lam xảo quyệt....         

Cây bự bán gỗ lấy củi làm thớt!                 

Tại bão một cây bật gốc....                                       

Rơi trúng xe hơi lấy cớ kiếm chác!             

Tiến hành chặt mấy trăm cây....              

Hàng loạt cây to cao lớn cưa hết!                                                               

Nói láo rỗng ruột bồm bộp....                      

Cây già đã chết đã mục cắt bỏ!                  

Bằng không tổn hại mất mát....               

Chả muốn bị đổ nên đành phải đốn!                 

Nhìn coi những tấm hình kìa....                 

Cây nào cây nấy chắc nịch đặc ruột!            

Cây gỗ cẩm lai hạng nhất....                           

2. Quí hiếm hãn hữu điêu khắc khẳm tiền!           

Mở miệng dân quyền vì dân....                         

Cưa đẵn chặt cây khỏi hỏi ý dân!               

Cái mồm ba xạo phét lác....                       

Sống chết mặc bay đói khổ kệ mày!             

Miễn túi tiền ông đầy ắp....                          

Chớ đừng vơi cạn sống sướng khỏe re!              

Đường phố nứt nẻ rạn nứt....                         

Bố láo đời nào quan tâm sửa chữa!            

Chức quyền bận bịu mọt dân....               

Đục khoét bòn rút bóc lột bóp nghẹt!                              

Giỏi tài bắt bớ ngang ngược....                              

Giở thói hành hung cướp của hàng đầu!                                                         

Nào biết săn sóc thực vật....                       

Dốt đặc đâu hiểu cây cối lâu năm!                                 

Trải qua biết mấy đời người....                  

Cây đa cổ thụ ngàn năm có được!          

Chế độ Cộng Sản tồi tệ....                                   

Lợi ích cá nhân nham hiểm cắt cây!           

Sản vật thiên nhiên tiêu tan....                 

Nguồn tài nguyên bị Việt Cộng nuốt sạch!   

Tham ô tham nhũng hối lộ....                       

Túng quẫn đồng lõa ăn chia chặt đốn!   

Thú rừng còn biết giữ cây....                      

Còn thứ Việt Cộng Cộng Sản ma quỉ!        

Một cây bị ngã cưa hết....                          

Lòng dân phản kháng thì lại bị bắt!                                                     

Biểu ngữ dán đóng vào cây....                    

Như lời của cây cầu xin thống thiết!            

Van xin hãy cứu mạng sống....                   

Cây nào có tội chi đâu giết hại!             

Tiếng kêu thảm thiết thê thảm....                      

Thấm thía thấm tháp sâu trong lòng dân!    

Kinh hoàng hành động Cộng Sản....                                       

Cây xanh mầm non giới trẻ bảo vệ!       

Phong trào bảo vệ cây xanh....              

Đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng!       

Cộng Sản kinh hãi hoảng sợ....                                

Khẩn cấp cho du côn công an bắt!                       

Ỷ đông thế mạnh làm càn....                            

Thối tha hèn nhát đâu có hay ho!                           

Vì một màu xanh Hà Nội....                                

Bảo vệ cây xanh bị bắt giam cầm!            

Tụi cao cấp nó bá quyền....                      

Tàn ác lộng hành vu khống vô cớ!            

Bịa chuyện phạm tội gây rối....                        

Mất trật tự nơi công cộng, thật sao!          

Tại trung tâm Hồ Hoàn Kiếm....                     

Dân chúng Hà Nội phẳng lặng ôn hòa!           

Họ chỉ phản đối chặt cây....                        

Hãy đọc khẩu hiệu rất mực phải đạo!     

Ngay cả áo quần của dân....                   

Chẳng thấy gì sai thế giới xem hình!           

Bắt gian một người thanh niên....              

Chỉ vì y phục Việt Nam Cộng Hòa!                               

Bị ở tù hơn một năm....                                      

Hỏi khắp hoàn cầu suy nghĩ thế nào!   

Nguyễn Viết Dũng người vô tội....                  

Bảo vệ cây xanh bị bắt Hà Nội!                  

Chế độ Cộng Sản hà hiếp....                    

Dùng quyền bắt người tùy tiện phi lý!             

Cảm thông khốn khổ kêu cứu....                  

Thôi thì hạ bút làm thơ phanh phui!           

Cộng Sản lén lút bắt người....                            

Vi phạm tội gì phạm luật ở đâu?                       

Mạnh dạn tranh đấu phản đối....                 

Bảo vệ tự do nhân dân làm chủ!             

Đồng bào cả nước nổi dậy....                   

Cộng Sản bắt giam trừng phạt oan uổng! 
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2. Xã hội nào quá dã man....                         

Tịch thu tài sản gạt lừa quân dân!             

Nhốt giam đày đọa muôn người....              

Cướp của cướp hình giết người chưa toại!      

Tiếp tục cướp nhà ruộng đất....                  

Bắt giữ đánh đập dân oan tội tình!             

Chế độ tàn bạo tàn tạ....                             

Thứ gì thấy được bắt bớ chiếm bán!         

Ngay cả con sông Đồng Nai....                     

Tụi bọn nhà nước chức cao đồng loạt!     

Lấp sông xây cất nhà cửa....                      

Tận thế tận cùng lấy chỗ của sông!         

Cộng Sản xã hội thối nát....                          

Đút lót mua chuộc làm giàu bọn chúng!     

Dân sống nghề chài lưới đói....                   

Dòng sông Đồng Nai chủ yếu sinh nhai!   

Mất tiệt con sông Đồng Nai....                        

Việt Cộng Cộng Sản sai người lấp sông!        

Chó Giặc chiếm lấy miền Nam....                

Bốn chục năm qua điêu tàn thô bạo!           

Hà Nội nào có khác đâu....                      

Nghìn cây cổ thụ xanh tươi đốn chặt!      

Chế độ du côn lưu manh....                        

Thiên sư bố Cộng Sản Việt Cộng tồi!                 

Ra sức vơ vét tịch thu....                               

Của cải quí giá Cộng Sản làm nhẵn!      

Chẳng biết tự lực cánh sinh....                     

Tối ngày quỳ lạy van xin nước ngoài!          

Sản xuất nào thấy gì đâu....                                     

Xuất cảng xuất khẩu khỏi chê số một!        

Việt Nam hiện giờ thậm tệ....                              

Người dân nghèo rớt còn chúng quá giàu!    

Đại gia triệu phú đục khoét....                                 

Bọn chúng bòn rút bán chác tài nguyên!    

Bằng chứng là sông Đồng Nai....                            

Bị lấp để chúng xây cất kiếm lời!                  

Mất sông dân đói càng khổ....                             

Hết còn câu cá bắt cua với còng!               

Hỡi các đồng bào Việt Nam....                 

Vùng vẫy nổi dậy kháng cự giữ sông!      

Đập tan xã hội vô đạo....                               

Lật đổ ách thống trị Việt Cộng ác!                  

Lường gạt điêu trá lừa lật....                         

Gian tà mưu lợi gây nhiều tổn thất!               

Di sản hủy hoại mất mát....                               

Chia phần bán sạch giàu có Cộng Sản!    

Thời của Việt Nam Cộng Hòa....                    

Lo dân lo nước thương dân như con!    

Quốc Gia Cộng Hòa cường thịnh....             

Dòng sông Đồng Nai nào có bị lấp!                

Từ xưa đến nay dân thương....                        

Nhất là Lá Cờ Việt Nam Cộng Hòa!  

 Tuy nước nhà tạm bị mất....                  

Nhưng Cờ Vàng lừng danh khắp thế giới!    

Tại sao vì sao được vậy....                                  

Cờ Vàng thành thật có trong lòng dân!                    

Lá cờ đem lại ấm no....                            

Người dân hạnh phúc cả nước yên vui!       

Cộng Hòa đâu có lấp sông....                    

Dòng sông Đồng Nai ấp ủ xóm làng!       

Uyển chuyển uốn lượn nghĩa tình....         

Tình đời tình sông tình cả đất Việt!         

Biên Hòa có Thánh Thần linh....                         

Vị Thần Trần Thượng Xuyên sẽ phù hộ!   

Che chở con sông Đồng Nai....                   

Bảo tồn thiên nhiên hoàn trả Thiên Địa!    

Miếu thờ sát sông Đồng Nai....                      

Công Chúa tấu sớ mong Thần độ trì! 

1. Dòng sông Đồng Nai hiền hòa....              

Mà sao lại nỡ đang tâm phá vỡ!                         

Hủy bỏ chẳng tiếc thương hại....              

Vạn sinh vật chết khi đổ đất đá!               

Hỏi lòng hỏi người vì sao....                                

Những loài động vật đâu có lỗi gì!          

Phải chịu chìm trong khói lửa....               

Oan ức ai cứu thảm họa xót xa!                                    

Hòa bình đâu có chiến tranh....                    

Vậy mà đáy sông ngập tràn pháo binh!     

Đại họa nện xuống muôn loài....             

Vạn vật dưới nước bị dập lớp cát!          

Biết bao nhiêu đá gạch sỏi....                        

Lớn bự to nhỏ ồ ạt trút xuống!                             

Uẩn khúc kiếp sống sông ngòi....              

Lâm cảnh chết chẹt bởi người tàn nhẫn!       

Sông suối ao hồ nhựa sống....                

Nuôi dưỡng xiết bao loại ký sinh trùng!                                                                    

Lấp sông mất nguồn nước mát....              

Từ nay dòng sông Đồng Nai bặt đường!    

Con sông nước chảy trăm chiều....                

Rạo rực xao xuyến nhớ về cố nhân!    

Chiều chiều ra đứng bến sông....                     

Nhớ người bạn cũ xa vời mấy năm!       

Người ơi còn nhớ bến chăng....                    

Bến xưa vẫn đợi đò ghe vẫn chờ!         

Người đi rồi sẽ trở về....                                 

Tìm lại giây khắc sum họp bên nhau!       

Nắng chiều hết soi bóng hình....                 

Mặt sông cạn khô cứng sao chiếu xuyên!                           

Dần dà dân gian quên lãng....                     

Thay đổi hết còn hồn nhiên ngày nào!                                                      

Tác động lãnh đạm thờ ơ....                         

Ai sẽ là người cứu sông Đồng Nai!                                                                   

Sông nào có tội chi đâu....                           

Mà lại nhẫn tâm tàn phá con sông!     

Đồng Nai có sông thơ ngây....                           

Lãng mạn yêu đương hẹn hò nhân tình!                                                         

Lả lơi âu yếm tỏ tường....                        

Nhắn gửi ước nguyện lời thề sắt son!        

Bịn rịn lưu luyến nhớ nhung....                   

Nhiều buổi nóng bức nóng nực nhờ sông!    

Hiu hắt cõi đời lụi tàn....                            

Dòng sông đậy kín mất rồi Đồng Nai!            

Ai có thế lực ngăn chặn....                                

Bọn kinh doanh túng thiếu đói làm càn!           

Phe phái ăn chia lợi nhuận....                   

Tiền trao cháo múc lệnh che chắn sông!          

Vì tiền lợi nuôi tham vọng....                          

Trời cao Đất rộng chứng giám soi xét!        

Bề trên giúp sông Đồng Nai....                       

Trở về nguyên sơ của Thiên trả Địa!                                                       

Quê tôi có sông Đồng Nai....                     

Mát mẻ mát dịu nằm ngay Biên Hòa!        

Cách xa mấy chục năm rồi....                                

Chưa dịp thăm viếng nghe tin đau lòng!    

Người đi biền biệt không về.....                  

Để sông mòn mỏi đợi chờ phương xa!              

Chừng nào dẹp tan quân thù....                              

Hết sạch ác tà Cộng Sản mong về!                                                                                        

Trở lại cố hương quê nhà....                     

Rợp bóng Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ tươi!    

Đường đời thấp thỏm gập ghềnh....          

Ngay cả mạng sông Đồng Nai không yên!    

Tiêu diệt tiêu hủy bằng được....               

Con sông Đồng Nai thiên nhiên tạo nên!      

Đã có suốt mấy ngàn năm....                           

Bao nhiêu thời đại sông Đồng Nai còn!      
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Hạ bút dệt thơ làm trang lịch sử....                  

Về một gã chân dung toàn giả mạo!     

Suốt mấy chục năm qua chuyên lừa bịp....  

Tên tuổi sửa đổi liên miên trốn tránh!            

Vì nghèo khổ nên lừa bịp sống sót....     

Bản thân cu li trôi dạt muôn phương!     

Mai đây mai đó cầu xin miếng ăn....       

Thất học lại ham muốn được nổi tiếng! 

Đổi tên đổi tuổi giấu giếm sự thật....         

Ngày xưa hệ thống mạng lưới chưa có!   

Tên giả mạo này lập bày mưu kế....         

Tạo ra Cộng Sản Việt Cộng Việt Minh!     

Quá trình sự nghiệp bọn chúng độc hại....                           

Giả mạo lừa bịp đất nước Việt Nam!                                         

Gieo rắc biết bao tội ác tày trời....           

Chế độ cách mạng ấn tượng cay nghiệt!   

Lịch sử rùng mình lưu trữ chê trách....                             

Giết người cướp của lừa bịp gạt dân!     

Giành giật chiếm kêu cải cách ruộng đất....         

Tội lỗi tên giả mạo này vang dội!            

Khắp hoàn cầu đều biết rõ bộ mặt....             

Thời đại ngày nay phát triển mạng lưới!          

Sự thật xấu xa phơi bày rõ ràng....            

Vạch trần phanh phui vốn được che đậy!                                                                

Một mình gã đó có mấy trăm tên....    

Toàn tên giả mạo phải gọi cái gì!            

Tên nào mới đúng thật sự của nó....     

Một tên lưu manh hại chết vợ con!          

Để được mang danh vẫn còn độc thân....        

Dễ dàng tung hoành hãm hiếp dâm đãng!      

Biết bao gái tơ bị lừa mất trinh....             

Nhi đồng dâm dật này cũng không tha!      

Thứ hạng con nhà bố cu mẹ đĩ....                           

Đồ thứ côn đồ đầu trâu mặt ngựa!       

Lòng lang dạ sói lịch sử lên án....                                                

Sát hại hàng vạn người dân vô tội!           

Đến nỗi lịch sử biên chép kinh hoàng....   

Xếp loại thượng đẳng tột bậc tội ác!             

Tập chí báo chí bán rao quảng cáo....        

Tên tựa đề hoạt động vô nhân đạo!                                           

Trang bìa chân dung du côn giết người....      

Một tên sát thủ muôn người oán thù!           

Nhiều tác giả bài viết thơ miêu tả....            

Mô tả mọi rợ sống ở rừng núi!                   

Chỉ áp dụng luật rừng rú kiếm sống....       

Dư luận dân riêng thế giới nói chung!       

Lịch sử chứng minh cỗi nguồn giả mạo....  

Lừa bịp tên tuổi sát nhân khát máu!         

Cả nước Việt Nam uất hận bức xúc....         

Cái tên giả mạo loại bỏ từ lâu!                

Bằng chứng nhân dân luôn gọi Sài Gòn....   

Thủ đô Sài Gòn Việt Nam Cộng Hòa!    

Tiếng gọi yêu thương ngàn đời bất diệt....    

Dân tộc nguyền rủa căm phẫn Cộng Sản!    

Việt Cộng Việt Minh tham tàn súc sinh....                      

Tội đồ Trời đánh Thánh vật chết sớm!    

Biết chết khóc lóc thảm thiết ân hận....        

Vì quá dốt nên mới đi sai đường!             

Tên giả mạo nhờ bọn nịnh lăng xê....        

Sắp giải phóng thủ tiêu trước đáng đời!       

Chó Cộng Sản chả dại cho hưởng phước....    

Chết chẳng toàn thây cũng không mồ mả!      

Tên vô loài này hết xài được liệng....     

Chôn cất làm gì hơi đâu bận tâm!          

Thời gian tính toán kỹ lưỡng ăn cướp....         

Vừa chiếm miền Nam tịch thu tài sản!           

Lừa bịp tạo hình giả bắt dân thờ....            

Tên giả mạo không thèm gọi gì hết!          

Lưu lại những hình ảnh này lịch sử....          

Nhìn xem lòng dân phản ứng thế nào!         
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