
Những Vần Thơ 30 Tháng Tư 2018 
BS. Tô Đình Đài 

 
 
1 MẸ VIỆT NAM  
 
Lại…ngày 30 tháng Tư 
Mừng vui…Mẹ Việt nam hiền từ! 
Ôm con Ba Miền sưởi ấm… 
Mau vùng lên…Hào Kiệt Anh Thư! 
 
Hà Thành…nở rộ ngàn hoa 
Hồ Gươm gợn sóng đuổi gian tà! 
Bóng dáng Ba đình…thay màu áo 
Ngoại lai Hoang tưởng…bay xa! 
 
Miền Trung cát trắng biển xanh 
Sỏi đá Trường sơn…hoa triểu cành 
Huế, Đà…mây trời ôm đáy nước 
Mây mù hoang tưởng trôi nhanh… 
 
Miền Nam…mưa nắng hai mùa 
Cữu Long sóng vổ…dởn trăng khuya 
Hòn ngọc Biển Đông…vùng thức tỉnh 
Tên HỒ hôi Tanh ấy…theo gío lùa! 
 
Ôm con vào lòng…Mẹ ngất ngây! 
Chữ “S” lung linh…rạng mặt mày 
Hơi thở”Trầu Cau” nhân hậu! 
Con cháu Lạc Long…cất cánh bay 

 
2 NGÀY HỘI 
 
Em ơi…hơn 70 năm, một đời người 
Đắm mình trong cuộc sống…nổi trôi! 
Bởi nghe lời Satan xuối dục… 
Óc tim khô héo… chốn ảo vời! 
 
Biết mình mà chẳng biết ai! 
Huênh hoang…khoe sức tranh tài… 
Chiến thắng mừng vui hể hả! 
Nụ cười chưa dứt…nặng đè vai! 
 
Ôi thôi…lắm cảnh lỗi lầm… 
Nguyện cầu Hồn Thiêng Núi Sông! 
Tha cho kiếp người hư ảo! 
Niềm đau non nước… sắc se lòng! 
 
Hôm nay NGÀY HỘI mừng vui 
Mẹ ôm con…khóe mắt mĩm cười 
Trăm Con…về xây thuyền Mộng… 
Mây trời hồ hỡi…đẩy thuyền trôi… 
 
Đa tạ… Đấng Tạo hóa bao la! 
Áo Dài chữ “S”…vẫy gío ngân nga! 
Chiếc Nón Lá…với lời ru Mẹ … 
Rồng Tiên cất cánh…dựng Sơn Hà. 

 
3 NGƯỜI LÍNH GÌA 
 
Hởi Qúy Bạn Lính Gìa 
Đầu đội sương tuyết… trổ hoa! 
Nhưng chúng ta chưa hề GIẢI NGŨ… 
Xuôi dòng cập bến…chốn quê nhà  
 
Bao năm lưu lạc xứ người! 
Tay chèo tay lái…chiếc thuyền trôi 
Óc tim vẫn hướng về quê Mẹ… 
Hình xưa bóng cũ…không đổi dời! 
 
Nay vận nước đã đến thời cơ… 
Lòng dân…đã vùng dậy phất cờ… 
“Tổ Quốc…Lương tâm và Trách nhiệm” 
Lửa tràn về…đốt sạch nhớp dơ! 
 
Khúc Hùng ca …con cháu Lạc Hồng! 
Quyết một lòng bảo vệ Núi Sông… 
Trưng, Triệu, Lam sơn Áo Vải… 
Cờ Lau, Phù Đổng…hiệp tâm đồng! 
 
Xin tạ ơn… Đất ME, CHA Trời 
Làn gío nhẹ… diều lá vàng rơi! 
Tài hẹn sức mọn…cùng chung sức 
“Tre tàn măn mọc”…mãi rạng ngời! 

 
4 VỀ ĐI EM 
 
Nhắc làm chi chuyện đã qua… 
Khổ đau, xương máu… lệ nhòa 
Tôi luyện hồn ta thành đá cuội 
Đã đến ngày…kết nụ, nở hoa. 
 
Dù hoa đua nở… ở xứ người… 
Nhớ về Đất Mẹ…thương qúa em ơi ! 
Hương sắc mặn nồng dâng hiến… 
Gío mưa hòa nhịp…thuận ý trời . 
 
Làm sao diễn tả…qúa mừng vui! 
Mùa Xuân bất tận…đã đến rồi 
30/4 ra đi…bao sầu khổ! 
Nay trở về…rạng rỡ vành môi! 
 
Tiếp tay…Đất Mẹ mến yêu! 
Làng thôn tình nghĩa sớm chiều... 
Hồi sinh Quê hương Tiên Tổ 
Văn Hóa ngàn năm được nâng niêu 
 
Con Rồng phải nở ra Rồng 
Quyết gìn giữ Xương Cốt Cha Ông 
Thuận trào lưu Dân Quyền, Dân Chủ 
Xứng danh Hòn Ngọc Biển Đông. 



5 ĐỒNG BÀO ƠI 
 
Vùng lên…hởi Đồng bào ơi! 
Thời cơ…nay đã đến rồi… 
30/4…Hồi sinh đất nước! 
Vô thần, Hoang tưởng…vận bèo trôi! 
 
Hởi quân bán đứng Trường sa 
PHẠM V. ĐỒNG và HỒ LY già… 
Cháu con chúng…gây thêm oan nghiệt 
Thành Đô… ôi nhục nhã xấu xa! 
 
Nay dẹp bỏ TRỌNG LÚ, ĐẠI QUANG… 
Những tên vô học…lắm bạo tàn! 
Giết dân…nối dáo cho giăc… 
Ba Miền… như bải chiều hoang! 
 
Kinh tế, Văn hóa…lệ thuộc Tàu 
Mẹ Viêt nam…ôi qúa khổ đau! 
Nhìn cảnh họ cuối đầu nô lệ… 
Núi Sông lệ ứa…chau mày! 
 
ĐỒNG BÀO ơi…mau vùng lên 
ĐOÀN KẾT…ĐOÀN KẾT…đồng lòng 
Diệt quân Ngoại lai, Hoang tưởng 
Rạng danh…con cháu LẠC LONG..  
 
7 DÙNG SÚNG GIẾT DÂN 
 
Chần chờ gì nữa…Đồng bào ơi!! 
Tóc tang…bao phủ khắp bầu trời… 
Họ lấy LUẬT RỪNG…cai trị nước… 
Mạng người…như lá vàng rơi!! 
 
LÚ TRỌNG…dùng lưởi kiếm Công an… 
Giết hại Dân ta…ôi qúa bạo tàn! 
Đánh chết giữa đường…không đội mủ Bảo hiểm! 
Đánh chết giữa Hà nôi…vì khiếu kiên Dân Oan! 
 
Đến đồn Công an…là hết trở về! 
Lỏa lồ…xác chết máu me! 
Còn bị buộc tội là TỰ TỮ… 
Bọn Độc tài Đảng trị ơi…qúa não nề! 
 
Mãi dùng SÚNG ĐẠN giết Dân 
Hởi tên TRỌNG LÚ… Vô Thần 
Dám coi mạng Dân như cỏ rác! 
Chỉ biết cúi đầu…NÔ LỆ HÁN GIAN! 
 
CUỘC CHIẾN…bùng nổ rồi… 
Muôn triệu con tim…gan ruột sục sôi! 
MUỐN SỐNG…phải diệt quân CỌNG SẢN 
Đồng bào ơi…MAU CỨU GIỐNG NÒI 
 
 
 

8  CHẦN CHỜ CHI NỮA! 
 
TRỌNG dùng lưởi kiếm Công an 
Đàn em nó xảo quyệt bạo tàn! 
Xữ dụng thêm Côn đồ đầu Gấu… 
Giết hại dân lành…lắm ức oan! 
 
Ai cứu Dân Oan giờ đây! 
Cả ba Miền xơ xác héo gầy! 
Mất đất,mất nhà…lang thang cầu thực! 
Chần chờ chi nữa…chưa ra tay! 
 
Đừng chần chờ nữa…Đồng bào ơi 
Quyết tâm giành lại cuộc đời… 
Dù phải hy sinh xương máu! 
“Người cày có ruộng” chẳng đơn côi. 
 
Đất cũng là máu thịt của Cha Ông 
Ngàn năm…gian khổ  gánh gồng! 
Chống quân xâm lược phương Bắc 
Lẽ nào…ta phản bội Tỗ Tông! 
 
Tức nước phải vở bờ 
Nhân hòa, Địa lợi…thuận Thiên cơ 
Bọn Cọng sản đến ngày vận mạc 
Rồng Tiên…vùng dậy phất cờ.  
 
 
9 30 THÁNG TƯ 
 
30 tháng Tư bảy lăm 
Miền Nam khóc, miền Bắc cười! 
Rồi…hai miền bầm dập nổi trôi! 
Giờ cả hai miền đều khóc!! 
 
Thức khuya mới biết đêm dài 
Dân tình miền Bắc…rõ nguy tai! 
Sinh Bắc tữ Nam…ôi xảo quyệt! 
Máu xương , sông núi…thở than dài! 
 
Miền Nam…thì qúa rõ ràng 
Hận thù, độc ác…dã man! 
Núi rừng biển cả…đầy xương máu! 
Bốn phương ngấn lệ võ vàng! 
 
Giờ đây lột mặt bọn gỉa nhân 
Ngoại lai, Hoang tưởng, Vô thần… 
Hồ ly…tay sai Đệ tam Quốc tế 
Hàng triệu dân lành…tiếng gío ngân 
 
30 tháng Tư…dậy sóng lòng ta! 
Chín chục triệu con tim yêu nước nhà 
Sông Cữu, sông Hồng vùng dậy!! 
Quyét sạch Vô thần…bản Hùng ca.  
 
 



10 HỞI ANH EM BỘ ĐỘI 
 
Nói QĐND mà phục vụ Đảng 
Hởi bọn Vô thần mù quáng! 
Dối gian…lừa gạt Dân ta… 
Giờ đây… mây trời quang rạng! 
 
Ôi máu xương Bộ Đội ở Gạc ma 
Để vừa lòng bọn Hán tặc gian tà 
64 Linh hồn…lang thang đau đớn! 
Nay toàn dân vạch mặt bọn xấu xa! 
 
Bọn Vô Thần…dòi đục từ trong xương 
Chủ nghĩa Mác Lê…đã đến cùng đường 
Vì mê Liên xô hơn Trung Cọng 
Chiến trường Combodia…ngập máu xương! 
 
Nên bị Trung Cong cho bài học nhớ đời…” 
Biên giới miền Bắc…máu đổ thịt rơi! 
Phải hiến dâng Nam Quang, Bản Dốc 
Bám ghế Đảng…nhất quyết không rời! 
 
Gần 100 năm…lường gạt xấu xa 
Giờ đây…lột mặt nạ quân gian tà… 
Đảng đã LỢI DỤNG máu xương Bộ Đội 
“Vắt chanh bỏ vỏ” không thứ tha! 
 
Đã đến lúc phải ra tay… 
Ngẩn mặt lên…rỡ mặt mày! 
Anh Em ơi…quay về với Dân tộc 
Ngoại lai Hoang tưởng…phải phân thây! 

 
11 TỰ THAN 
 
Bụi đất cát nào…sinh thân tôi! 
Màu xanh đất Mẹ…diều bước đời… 
Ôi ngậm ngùi… dòng đời ngang trái… 
Bình bồng sóng gío…nổi trôi! 
 
Nổi trôi theo sóng gío chiến tranh! 
Bắc Nam… nhịp bước Quân hành… 
Xác  hồn…đều bi mê hồn trận! 
Đau lòng đất Mẹ…lệ long lanh … 
 
Thế rồi… vận nước lại đổi thay! 
Tù tội…khô héo… tháng ngày… 
Tìm đất lành…chim con đậu… 
Ôi cỏi đời…sao qúa chua cay! 
 
Giời đây…tóc trắng như vôi! 
Vẫn hướng về quê Mẹ bồi hồi… 
Máu trong tim con… đừng phai nhạt 
Trùng dương xa cách…lệ đầy vơi! 
 
Tạ ơn…đất Mẹ trời Cha 
Cho con  vóc ngọc thân ngà…. 
Kiếp người đôi vai triểu năng 
Phong trần thử thách…mộng nở hoa. 

 

12 NHÌN LẠI 
 
Hơn 40 năm…nhìn lại hởi ơi! 
Mẹ Việt nam nay qúa suy đồi! 
Thua bè bạn hàng Thế kỷ… 
Hoang đàng ảo tưởng…bèo bọt trôi! 
 
Hởi bọn Đảng trị, Độc tài… 
Vô Thần Hoang tưởng, Ngoại lai… 
Chỉ biết đàn áp và trấn lột… 
Dân tình chịu…lắm cảnh bi ai!! 
 
Bốn ngàn năm Văn Hiến…nay còn đâu! 
Tù lớn, Tù nhỏ…khó ngóc đầu! 
Biến con người thành súc vật… 
Tiền tài, danh vọng…ngập hố sâu! 
 
Kinh tế thối nát lâu rồi! 
Cuộc hôn nhân…cưởng ép mà thôi 
Kinh tế Thị trường mà XHCN 
Hảy diệt bọn Tư bản đỏ…chống trời. 
 
Tình thế nay đã sang trang… 
Tìm lại Hương xưa…Ánh Đạo Vàng 
Hòn Ngọc Biển Đông…một thời lừng lẫy 
Hồi sinh…dòng máu Lạc Long. 
 
 
 
14 TRỌNG LÚ 
 
Thằng đui mà dắt thằng mù! 
TRỌNG lú lẩn…mà giữ chóp bu 
Nói năng hoàn toàn sao chép… 
Làm sao phân biệt được Bạn, Thù  
 
Kẻ Thù từ ở trong xương 
Ngoại lai, Hoang tưởng dẫn đường… 
Đầu độc dân tình hàng thế kỷ! 
Mây mù tang tóc khắp quê hương! 
 
Bảo ông Trọng giỏi Mác Lê 
Đã từng coi Tư bản như trò hề… 
Nay học Kinh tế Thị trường làm trụ cột 
Độc tài sinh tham nhũng…giữa bến mê! 
 
Lý luận Mac xít…ông để đâu ? 
Tuổi đời đã bạc mái đầu! 
Ham quyền thế… ôm chân Trung Cọng 
Hèn hạ…còn thua ngựa trâu! 
 
Lật đổ TRỌNG đi…hởi bà con ơi 
Đại Đồng Thế Giới…đã hết thời! 
Xây dựng nền Tự Do, Dân Chủ… 
Vì Nước, vì Dân…cứu Giống nòi 
 



16 LÁ CHẮN CHO ĐẢNG 
 
Hởi Anh Chi Em Công an 
Thức tỉnh…chớ có mơ màng 
Lấy thân làm “lá chắn” cho Đảng 
Vâng lời TRỌNG LÚ huênh hoang! 
 
Anh Chi Em cũng là người 
Đâu phải dụng cụ…để Đảng sai 
Sao cam tâm…làm tôi đoài nô lệ 
Vách tường che…cho lũ độc tài. 
 
Phải chăng các bạn lỗi lầm 
Đầu độc nhồi sọ bởi bọn gian thâm 
“Còn Đảng còn mình “ 
Rõ ràng miệng lưởi dao găm! 
 
Anh Em ơi…mất hết tình người 
Gây bao máu đổ thịt rơi! 
Giúp cho Tư bản Đỏ toại hưởng 
Cha Mẹ, bà con…kêu thấu trời! 
 
Giờ lại cho dùng súng giết dân 
Với lý luận tàn bạo ngu đần… 
Chống lại những người yêu nước  
Ngược dòng đời… qủy vô lương tâm! 
 
Tỉnh lại mau…Anh Chị Em ơi 
Tránh xa bọn gian ác hại đời 
Hảy quay điểm nhắm vào chúng mà bắn 
Cứu dân, cứu nước…hợp ý trời. 

 
 
18 GIỮ MÀU XANH ĐẤT MẸ 
 
Không ai…tự hủy thân mình! 
Đau thể xác…quặn tâm linh! 
Dòng đời nghịch cảnh…trôi trôi mãi… 
Mây gío luôn giữ chung tình! 
 
Qủa đất tròn xoay…dáng ngọc ngà 
Đóa hoa…giữa Vũ trụ bao la 
Con người được vinh hạnh làm chủ 
Tham lam…không phân rõ Chính, Tà! 
 
Cái gì cũng có hạng mà thôi! 
Đã không vuôn đắp…tô bồi 
Lại còn phá hoại…xác thân Mẹ! 
Cuối cùng…tan nát hởi ôi!! 
 
Biết một…mà không biết hai 
Lòng tham…đua sức tranh tài… 
Kho tàn vô gía…càng mai một… 
Nắng hồng, mây ấm…cũng dần phai! 
 
Muốn sống còn…phải có con tim 
Văn minh Khoa học…thuận nhân tình 
Ích kỷ, Tà ma…mau xóa bỏ 
Giữ gìn mặt đất…mãi màu xanh! 

 
20 CHÀNG NGHỆ SĨ 
 
Hởi chàng Nghệ sĩ tài ba 
Lời thơ nốt nhạc…dợn Ngân hà 
Mây gío rộn ràng nhảy múa… 
Ấm lòng Lữ khách gần xa! 
 
Hởi chàng Nghệ sĩ đa tài 
Thở than chi giữa chốn trần ai! 
“Vui buồn theo vận nước…” 
Chiều về hiu quạnh…thở than dài 
 
Hởi chàng nghệ sĩ đa tình! 
Thiên nhiên vạn vật…cỏi nhân sinh… 
Xao xuyến… muôn tim rơi lệ! 
Cát bụi giờ đây…rõ nguyên hình! 
 
Nhân loại vẫn thương chàng… 
Mây buồn…rủ gío lang thang… 
Âm thanh đây đó còn văng vẳng 
Khen Chê…sàng lọc bẽ bàng! 
 
Mới hay…muôn sự trên đời… 
Cuối cùng…gío cuốn mây trôi! 
Cái TÔI…làm mình đau khổ! 
Càng đa đoan…càng lắm ảo vời! 
 
 
22 SỢ HÃI 
 
Lâu rồi…quằn quại dưới bùn đen 
Sợ hãi…vì muốn sống còn! 
Qúa tức giận bọn tham tàn, độc ác 
Sùng sục vùng lên cho hả gan! 
 
Tức nước phải vở bờ 
Chà đạp dân tình…dưới lớp bùn nhơ 
Sự chịu đựng con người có hạng… 
Vì Dân, vì Nước… phải phất cờ. 
 
Cả 100 năm hành hạ dân ta 
Lại còn cỏng rắn cắn gà nhà! 
Qúa khiếp nhược…ôm chân Hán Tặc! 
Đau lòng Thần thánh…cũng khóc la! 
 
Bình minh nay đã hé nụ rồi… 
Hồn và Xác được luyện tôi 
Sức mạnh vùng lên như vũ bảo 
Số phận Satan…sẽ chôn vùi ! 
 
Tạ ơn…thời sơ hãi đã qua… 
Công lý luôn thắng bọn gian tà! 
Hồi sinh dòng máu Lạc Long 
“Chó sủa mặc chó.. đường trường cứ đi”. 
 



 
23 CHỐNG DÂN 
 
Chống Dân là”bẻ nạn chống trời…” 
Mác Lê hoang tưởng…lá vàng rơi! 
Trời Tây đã cho vào sọt rác… 
Đông phương le lói…ngạo dòng đời! 
 
Trung Cọng như áng mây sầu! 
Chủ nghĩa Đại Hán gian ác thâm sâu… 
Luôn cho mình là con Thiên Tữ 
Ước mơ Bá Chủ khắp Hoàn cầu. 
 
Việt Cong…đàn em ngây thơ! 
Hồ Ly đem Mác xít về thờ… 
Nay còn chống Dân ra mặt… 
Môt lũ trò hề qúa nhớp dơ! 
 
Đã dại…mà lại làm khôn! 
Ham xác thịt…mất linh hồn! 
Hồn Thiêng Sông Núi đang vạch mặt 
“Ác lai ác báo” vỏng Càn khôn. 
 
Vật sắp chết…thường rống to 
Cảm thấy mình chẳng thuận chuyến đò! 
Thân cát bụi… vẫn còn núi tiếc… 
Cuối cùng vùi lấp dưới đất tro! 
 
 
24 HIẾN PHÁP 
 
1946…HỒ LY Hiến pháp  ra đời… 
Mượn đầu heo…bán thịt chó mà thôi! 
Cố lườn gạt…lòng dân và Thế giới… 
Máu xương tràn ngập…khắp núi đồi! 
 
Bao lần…Hiến pháp sửa tới sửa lui 
Thêm mắm thêm mật…ngọt bùi… 
Sơn phết che dấu Độc tài Bạo lực… 
Mẹ Việt nam… tan tóc tả tơi! 
 
Tất cả do bọn Thái thú dối gian… 
Nói một nẻo...làm một đàng… 
Hiến pháp VÌ DÂN…Đảng lảnh đạo 
Núi sông tím ngắc chiều hoang! 
 
Giơ đây…tình thế đổi thay… 
Tội BÁN NƯỚC…rõ mặt mày! 
Đồng bào ơi…một lòng đứng dây… 
Hiến pháp Tà ma…VỨT BỎ ngay! 
 
Kề vai…dựng lại núi sông… 
Hiến pháp Mới…ý hợp tâm đồng 
Óc tim của từng người dân Việt 
Độc lập, Nhân quyền…dòng máu Lạc Long. 
 

 
25  DỐI GIAN… 
 
Dối gian, xảo quyệt…nghề của Chàng 
Đã bao lần Hiến pháp chỉnh trang… 
Tạo cơ hội : hút máu và bán Nước! 
Xây dựng Tư bản ĐỎ…mộng vàng! 
 
Lòng Dân…đã chán qúa rồi! 
“Vỏ quýt dày có móng tay nhọn mà thôi” 
Trí thức, Tôn giáo…mau đứng dậy… 
Mầm non Đất Việt…cũng nẩy chồi! 
 
Bản chất Satan…khó đổi thay 
Cố trì hoản…mưu kế đặt bày… 
Dùng Luật Rừng để chống chọi 
“Chơi với lửa sẽ phỏng tay “ 
 
Vùng dậy…hởi Đồng bào ơi… 
Đâu còn sợ hãi…gan ruột sục sôi! 
Hầm chúng càng sâu…sụp đổ càng nặng 
Dân Nam vùng dậy…thuận ý Trời. 
 
 
 
26 BẢO NỔI LÊN RỒI 
 
Bảo nổi lên rồi…Đồng bào ơi! 
Sông Hồng, sông Cữu…sóng vổ liên hồi… 
Trường sơn…cây gào, đá hét! 
Ba miền…lửa bỏng dầu sôi! 
 
Tiếng còi Diên Hồng hú vang 
NAM PHỤ LÃO ẤU…lên đàng… 
Nhất quyết…đòi lại QUYỀN SỐNG 
Tạ ơn Tạo Hóa…Đấng Cao sang! 
 
Trí thức hiểu rộng, học cao 
Tổ Quốc đang cần đấng anh hào 
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách” 
Óc tim sáng chói tợ ngàn sao. 
 
Tuổi trẻ…rườn cột nước nhà… 
Ào ào như bảo táp phong ba 
Đuổi quân Ngoại lai Hoang tưởng 
Dù phải hy sinh…cứu sơn hà! 
 
Đồng bào ơi…nước mất nhà tan! 
Khắp nước…Hán tặc lan tràn 
“Giặc đến nhà, đàn bà phải đánh” 
Gương xưa Trưng Triệu…còn vang! 
 
Đồng bào ơi…thành thị, nông thôn 
Vùng lên như…bảo tố ,sóng cồn 
Hồn Thiêng Sông Núi diều dắt! 
Độc tài Đảng trị…phải nát tan  



 
27 THIÊN THẦN va ÁC QUỶ 
 
     Sự thật, Công lý rõ ràng 
Dối gian, Hoang tưởng…ăn quàn nói xiêng 
    Vo tròn, bóp méo, ngửa nghiêng 
Uốn cong tấc lưởi…đảo điên Sơn hà 
 
    Thiên thần trái ngược Qủy ma 
Kẻ Thiên ngưới Ác…khó mà sống chung 
    Nước trời Trung thực vô cùng 
Người đời tráo trở…khôn lanh ảo vời! 
 
    Mác Lê mơ mộng vá trời 
Thù hận, bạo lực…khiến đời ngửa nghiêng 
    Trời TÂY lấy lại uy quyền 
Chỉ còn Đông Á triền miên chìm tàu 
 
    Trung Việt Cọng tựa kề nhau 
Môi hở răng lạnh…trước sau xuống mồ 
    Chúng đang thất thế sa cơ 
Bày ra mưu kế…lập lờ trắng đen! 
 
     Dân ta bị gạt nhiều phen 
Sửa đổi Hiến Pháp…tiếng kèn cáo chung 
    Thiên thời, Địa lợi trùng phùng 
Diệt quân Cọng sản…mau vùng đứng lên. 

 
30 TỔNG BÍ TRỌNG! 
 
Vô thần Hoang tưởng của trời Tây 
Giờ đây…như mảnh trăng gầy! 
Trung Cọng, Việt Cọng…đang hốt hoản! 
Hởi ơi…bầy Khỉ đang cố rung cây … 
 
Bầy Khỉ…đầu đàn cũng Khỉ thôi! 
Hởi ông TRỌNG LÚ…tóc bạc da mồi! 
Phản bội Tổ Tiên Dân Tộc… 
Ôm chân Hán Tặc…chịu đấm ăn xôi! 
 
Trọng ơi…còn gồng gánh bao lâu… 
Gây bao cảnh Qũy khóc Thần sầu! 
Chỉ biết súng đạn và bạo lực… 
Hố giữa DÂN và ĐẢNG…càng lún sâu!! 
 
Hởi ơi…Việt nam tan nát vì ai ? 
Tất cả…do Mafia độc tài… 
Tiếng súng Famosa…đang báo động 
Kêu gọi toàn dân…chung sức kề vai… 
 
Khôn ngoan…thì được sống còn 
Đầu đã bạc…mà trí trẻ con! 
Sự Thật, Công lý…đang gầm thét! 
Độc Tài, Tham nhũng…cảnh Hoàng hôn! 
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