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1 LỜI DẠY VUA TRẦN 
 

Trường sơn, biển cả…thịt liền da 
Mối tình Sông Núi…hãi hà 
Bao xương máu…Cha ông để lại 
Nòi giống Lạc Long mãi ngợi ca ! 
 
Vì ai chia cắt núi sông ! 
Giờ đây …cá chậu chim lồng… 
Mặc cho Hán gian lèo lái  
Máu xương dân tộc…nỗi sầu đong ! 
 
Bon Mafia…độc Đảng, độc tài 
Gần 100 năm…nô lệ, tay sai… 
Bán núi, bán rừng, dâng Hãi đảo ! 
Mẹ Việt nam…chìm cỏi trần ai ! 
 
VUA TRẦN…Lời Hịch còn đây 
Xương máu Cha Ông đã dựng gầy… 
Một tấc đất…bán vào tay giặc 
Tru Di Tam Tộc…truyền đó đây… 
 
Chủ nghĩa Tam Vô…tận số rồi 
Khô tim, cạn óc…chỉ ngoắc đuôi 
Vì nghịch Thiên…đang rẩy chết ! 
Độc tài…Cường bạo…bọt bèo trôi ! 
 
2 HOÀNG SA TRƯỜNG SA 
 

Hoàng sa ,Trường sa… 
Thân thương, sâu lắng,,,mặn mà 
Lời ru…mẹ Âu Cơ còn đó… 
Con cháu Hồng Lạc…nở ngàn hoa ! 
 
Hoàng sa, Trường sa 
Trường sơn, Biển cả hiền hòa 
Dòng máu nóng trong tim của Mẹ… 
Bình bồng suối tóc…ánh sương sa ! 
 
Hoàng sa, Trường sa… 
Núi rừng, Biển cả…liền thịt da 
Mồ hôi, nước mắt…bao thế hệ ! 
Rồng Tiên cất cánh bay xa ! 
 
Gần 100 năm…dưới ách Vô Thần 
Biển rừng…Thái Thú đã hiến dâng… 
Cả đất nước…bị ma Tàu gặm nhấm ! 
Niềm đau con cháu Lạc Hồng ! 
 
Mau vùng lên…hởi bà con 
Giữ gìn chữ “S” trường tồn… 
Nhân nghĩa muôn đời của dân tộc ! 
Đất liền…Biển đảo…mãi sắc son ! 
 

3 GẬP ĐẦU SẤM HỐI 
 
Ai khoe…ra đi cứu nước cứu dân… 
Khiên về…chủ nghĩa Vô Thần… 
Phá tan 4,000 năm Văn Hiến ! 
Xã hội suy đồi…”lấn oán làm ân …” 
 
Ai gây cảnh nhồi thịt, xáo da ! 
Bắc Nam le lói…ánh chiều tà ! 
Cả đất nước chìm trong tù ngục ! 
Não nùng ai oán…khóc la ! 
 
Ai ký Hãi Đảo hiến dâng… 
Cúi đầu nô lệ…gây nợ nần ! 
16 chữ vàng…Nị Ngộ ôm nhau ca hát 
Mặc dòng đời…chịu cảnh phù vân ! 
 
Ai bán đất…cho thuê rừng 
Sùng bái…để giặc Hán cởi trên lưng 
Miễn sao lòng tham đầy túi… 
Oan nghiệt ai ơi…động Chin Tầng ! 
 
“Mưu sự tại Nhân, thành sự tại Thiên” 
Đây lời dạy của Thánh Hiền 
Mau gập đầu ĂN NĂN SẤM HỐI… 
Trả lại cho Toàn Dân…lái con thuyền... 
 
4 GIẶC ĐẾN NHÀ… 
 
Thân Em…dáng chữ “S” diệu hiền 
Áo dài…hoa sóng vổ triền miên ! 
Đôi búp nụ…ươm dòng sữa Mẹ 
Duyên tơ…Bến đã gặp Thuyền… 
 
Biển Rừng…tình nghĩa sơn keo 
Lạc Long, Âu Cơ…giữ vững tay chèo 
“Rừng vàng Biển bạc” cho con cháu… 
Giờ đây…đầy rác rến, rong rêu ! 
 
Lang Quân ơi…giờ Chàng ở đâu ! 
Quê hương ta…phủ áng mây sầu ! 
Hãi Đảo thân em…nó đã bán… 
Ngư Dân đày đọa…lệ canh thâu !! 
 
Chàng ơi…lời thề non nước còn đây ! 
Tình xưa nghĩa cũ…đã đong đầy 
Sao lơ là…những đứa con tội ác ! 
Hùa theo… bọn khỉ rung cây ! 
 
Khổ đau…nung chin hồn em 
Hoàng Sa, Trường Sa…hoa trắng bồng bềnh 
“Giặc đến nhà…đàn bà phải đánh” 
Sóng Thần, Vũ bảo…sẽ gọi từng tên… 
 



5 ANH HÀNG XÓM 
 
Hởi anh Hàng Xóm bự ơi 
Trải bao… thế sự đổi dời… 
Anh đã làm…tôi nghiêng ngả ! 
Vẫn Hiên ngan đứng giữa dòng trôi ! 
 
Vì thời thế…đất nước ngữa nghiêng ! 
Hồ Ly tráo trở…cướp chính quyền 
Khiến Đồng ký…hiến dâng Hãi Đảo… 
Gây nên tường ngả, dậu xiên ! 
 
Được thế…giăng lưới bủa câu… 
Biên giới xâm chiếm…nối nhịp cầu ! 
Gặm nhấm lần lần..Văn hóa, Kinh tế… 
Trời Nam quằn quại…thương đau !! 
 
Anh có biết…”ý Dân là ý Trời” 
Ngược dòng Lịch sữ hởi ôi ! 
Khổng Tữ ngàn xưa đã dạy… 
“Ác lai ác báo” không đổi dời ! 
 
Thế kỷ 21…tiến bộ văn minh ! 
Nội bộ của anh đang thối ình ! 
Bọn Thái thú…cũng đang run sợ ! 
Phương Đông…ló dạng ánh Bình minh … 
 
 
6 NƯỚC XUÔI DÒNG 
 
Liên Xô quậy phá trời Tây ! 
Dối gian, quỷ quyệt…phơi bày… 
Rồi cũng theo giòng nước chảy ! 
Cờ hoa Dân Chủ rạng đó đây… 
 
Á Đông thoi thóp…vẫy vùng… 
“Mèo đen, mèo trắng”…chẳng thủy chung ! 
Chiếc bóng thổi phồng sắp tan vỡ… 
Dòng sông đời…sóng gío sẽ cuốn tung ! 
 
Việt Cọng ơi…bèo bọt nổi trôi ! 
Đôi bờ…bên lở, bên bồi… 
Chơi vơi…giữa dòng nước cuốn ! 
Tan tành cát bụi…xác tanh hôi !! 
 
Mau gỉa từ chũ nghĩa Mác Lê 
Từ gỉa Hán Gian…vứt lời thề… 
Oan nghiệt lần lần tháo gở… 
Sóng Thần Dân Chủ…gội bến mê !! 
 
 
 
 

7 LUẬT BIỂN 
 
Luật Biển cuối cùng đưa ra… 
Quốc Hội…oan nghiệt giữa Chính Tà ! 
Nhọc nhằn  ru ngủ và hăm dọa 
Đi chơi đêm…thì phải gặp Ma 
 
Tuyên truyền Báo Chí…cũng mập mờ… 
Biểu tình chống đối…ngóng thời cơ 
Nên muốn mình Đảng trình diễn… 
Đàn áp lòng dân…lợi dụng phất cờ... 
 
Thôi rồi…ảo ảnh 16 chữ Vàng 
Đã một thời “HÃO HÃO” hân hoan ! 
Anh Em…liền da liền thịt… 
Mộng mơ Thế Giới thiên Đàn ! 
 
Kể chi Hãi Đảo, Biển Rừng ! 
Cùng nhau chung cật, dựa lưng 
Kẻ Thù chung… là Tư Bản 
Nào hay Mặt Nạ…rớt nửa chừng 
 
Giờ đây…tay đã nhúng chàm 
Đảng- Dân…cách trở đò ngang ! 
Biết ai đây mà oán trách ! 
Cô đơn…run sợ…bóng xế tàn !! 
 
8 MẸ VIỆT NAM 
 
Mẹ Việt Nam…chữ “S” trải dài 
Mắt xanh, răng trắng…ánh sao mai 
Suối tóc long lanh đầy châu ngọc 
Tô điểm đàn con…đủ Sức Tài… 
 
Năm 74…xương máu Miền Nam 
Quyết lòng bảo vệ Giang San ! 
Ngụy Văn Thà…con tim ngà ngọc 
Chiếu sáng biển xanh…diệt bạo tàn ! 
 
Năm 88…dấy động Trường Sa 
Dưới cờ Việt Cọng…lẻo mép gian tà 
64 thân trai…làm mồi cho súng đạn ! 
16 chữ vàng…”NỊ NGỘ…”đồng ca ! 
 
37 năm cưỡng chiếm Miền Nam 
Bọn bất tài…Đảng trị tham tàn 
LƯỞI BÒ… săc mùi hút máu 
Hoàng sa,Trường sa…le lói chiều hoang ! 
 
Ôm bờ đất Mẹ…Ngư Dân khóc la 
Biển xanh, cát trắng vẫn hiền hòa 
Nhưng tình đời qúa cay đắng ! 
Rừng Vàng Biển Bạc…ôi xót xa !! 
 



9 CỨU NON SÔNG 
 
VÙNG DẬY…Bà con ơi … 
Việt nam…nay đã mất rồi ! 
Đây lần Thứ Ba Bắc thuộc ! 
Ân tình non nước chơi vơi !! 
 
Biên giới phía Bắc, Ải Nam Quang 
Nóc nhà Tây Nguyên…nay đã hoang tàn ! 
Ba Miền…đi đâu cũng thấy Tàu Cọng 
4,000 năm Văn Hiến…bãi chiều hoang ! 
 
Đấu thầu…vang dội gần xa… 
Khai thác Dầu Khí…sát thềm nhà ! 
Cướp đoạt tài sản…Cha Ông để lại… 
Mẹ Việt Nam ơi…bải tha ma !! 
 
Thành phố Nam Sa…sắp hiện hình 
Niềm đau muôn vạn Sinh Linh ! 
Ngư Dân không còn chỗ sống ! 
Quê nghèo cát trắng…đoạn tơ tình ! 
 
Cầu xin Hồn Thiêng Núi Sông ! 
Đốm lửa trong tim…con cháu Lạc Hồng 
Diệt tan…bọn Việt Cọng Thái Thú… 
Phất cờ Khở nghĩa…Cứu Núi Sông… 
 
10 NHỮNG ĐÓA HOA            (1/7/2012) 
 
Việt Nam…trời sắp vào Thu 
Nước non chìm đắm sương mù ! 
Ba Miền….mỗi nơi mỗi khác… 
Sóng cuồn Vũ bảo…cỏi thực hư ! 
 
Hà Nội còn những giọt mưa rơi… 
Sông Hồng đẫm lệ…vì dòng đời ! 
Kim Tuyến trong nhà…chống mưa nắng 
Bên ngoài  Đen Trắng…đang nổi trôi ! 
 
Phượng vĩ đỏ trời xứ Huế Đô 
Kinh Thành kèm cặp bởi côn đồ ! 
Thục Vy (QN) bay vào Sài gòn nhập cuộc… 
Thân xác đọa đày…hồn vẫn ngẩn cao ! 
 
Vũng Tàu…cát trắng trời xanh 
Hằng Nga soi sáng Sài Thành 
Bao lần… tù tội hành hạ ! 
Hoa Dân Chủ mãi long lanh ! 
 
Đa tạ…biết ơn những đóa Hoa 
Con cháu Trưng, Triệu ngọc ngà 
Dâng hiến sắc hương cho Dân tộc 
Nước Non…mãi mãi ngợi ca !! 
 

11 NGƯ DÂN 
 
Từ Ải Nam quan đến mũi Cà mau… 
Biển xanh cát trắng…sóng bạc đầu ! 
Là nơi… Ngư dân sinh sống… 
Gạo thơm, tôm cá…miếng trầu cau. 
 
Hoàng Sa, Trường Sa…khúc ruột dân ta 
Đất liền, biển cả…sống hiền hòa 
Tình nghĩa Cha Ông…bao đời để lại 
Mái tranh nghèo…hương khói trổ hoa… 
 
Lâu rồi Biển Đảo…bị hiến dâng 
Lưởi bò…bọn Hán Tặc Vô thần… 
Nay cưỡng đoạt…không cho dân đánh cá… 
Giết hại, tù đày…tiếng chuông ngân ! 
 
Đêm đêm…nhìn ánh sao trời 
Thèm mùi biển mặn…héo lòng tôi ! 
Chim xa rừng thương cây nhớ gốc 
Xa biển rồi…ngất liệm chơi vơi ! 
 
Bà con ơi…mau vùng lên 
Biển mặn trời xanh…chí vững bền 
Biến đau thương thành sức mạnh 
Việt Cọng, Hán Gian…gọi từng tên . 
 
12 XUỐNG ĐƯỜNG 
 
Mau xuống đường…bà con ơi 
Việt Nam ta…đã mất nước rồi ! 
Vì Việt Cọng là vô TỔ QUỐC ! 
Đai Đồng Thế Giới…ảo tưởng thôi ! 
 
Mau xuống đường…hởi bà con 
Việt Cọng là bè lũ không hồn… 
Loài KHỈ…làm gì có TÔN GIÁO 
Dối gian, độc ác…lũ  Satan 
 
Mau xuống đường…bảo vệ GIA ĐÌNH 
Con người là Sinh vật có Tâm linh… 
Đạo Nghĩa, Nhân Tình…luôn giữ trọn 
Làng thôn thịnh vượng…thanh bình. 
 
Mau xuống đường…ĐÒi LẠI RUỘNG CÀY 
Tranh nghèo…cơm áo, canh rau… 
Xuống đường…NGƯ DÂN ĐƯỢC ĐÁNH CÁ 
Biển xanh, cát trắng…ôm ấp tháng ngày  
 
Mau xuống đường…mau xuống đường… 
Quyền sống…quyền được yêu thương 
Diệt hết bọn TAM VÔ gian dối 
Dân Nam…được hưởng phú cường. 
 


