
TH Ơ THÁNG TƯ 2011- T ô Đình Đài 
 
1. GIA TÀI ĐỂ LẠI 
 
Ông chết rồi, để lại những gì ? 
Một gia tài, một lũ cuồng si ! 
“Một trăm năm trồng người đấy !” 
Gian manh, xão quyệt chẳng lương tri ! 
 
Công chống ngoại xâm, cứu nước ư ! 
Ôi cha, Cha Gìa dân tộc nhân từ ! 
Sự thật , Ông là loài ác qủy ! 
Lòng lan, dạ thú cỏi thực hư ! 
 
Bao năm máu đổ, xương phơi 
Chính ông gây lụy cho đời ! 
Pháp, Mỹ đánh ta… vì chống Cọng 
“Đầu voi bán thịt Chó”, đất nước tả tơi ! 
 
Hơn 36 năm, Việt Cọng thành công 
Chủ nghĩa Ngoại Lai được tô Hồng ! 
Một lũ Gia nô thành Tư bản ĐỎ 
Toàn dân chịu cảnh xiềng gông ! 
 
Nén hương gởi đến Ba Đình 
Cầu cho trời đất chứng minh 
Trói Qủy Satan vào cùm sắt 
Trả lại non sông, cảnh Thanh Bình! 
 
 
2. HAI BẢN ÁN 
 
Một ngón tay chỉ kết tội 
Ba ngón chỉ lại mình ! 
Chánh Án ơi, ông có hiểu rõ 
Luật trời đâu đó phân minh ! 
 
VŨ ra Tòa vì bọn Độc tài 
Tạm thời chịu cảnh nguy tai ! 
Luật pháp, Công Lý… đang chờ DŨNG 
Vĩnh viễn tội danh :phản giống nòi ! 
 
Hai bản Án…một dòng đời 
Rác rến theo gío cuốn mây trôi ! 
DÂN CHỦ và SỰ THẬT…thơm ngát 
Lan xa, tỏa rộng…khắp phương trời ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DŨNG ƠI 
 
Khen Dũng , mưu mẹo lắm thay ! 
Chơi với lửa sẽ phỏng có ngày ! 
Trả thù VŨ… người công chính ! 
Con RƠI, con RỚT…sẽ  nhăn mày ! 
Khôn lanh… hảy mau xoay xở 
Vai tuồng GOC BA CHOP trong tay. 
Ngu dại…nên mới chần chờ mãi… 
Nước đến trôn…chịu cảnh Tù Đày ! 
 
 
4. NGÀY 4/4 
 
Ngày 4 tháng 4 sắp đến rồi, 
Hại NHÂN, NHÂN hại hởi ôi ! 
Mafia lâu nay hóng hách ! 
Hại dân, bán nước…hại dòng đời ! 
Đã đến lúc…phải đền tội ác ! 
Đố ai tránh được lưới trời! 
Ba triệu đảng viên chỉ là bèo bọt ! 
Sóng thần DÂN CHỦ sẽ cuốn trôi !! 
 
 
5. NGUYỆN CẦU 4/4/2011 
   (Giáo Xứ Thái Hà, Hà Nội) 
 
Xin Cha thứ tội trần gian, 
Vì không biết…nên họ đã làm 
Cảnh sống nhồi da xáo thịt ! 
Kiếp người…lệ đổ chứa chan ! 
 
Xin Cha giúp kẻ chẳng may ! 
Đủ sức chịu đựng đắng cay ! 
Được thử thách…như vàng vào lửa 
Ngọc sáng lưu ly…cỏi đời này ! 
 
Cầu cho đất Mẹ thân yêu ! 
Dân Việt Nam đau khổ qúa nhiều ! 
Xin Cha HỒI SINH đất nước ! 
Trên đống tro tàn…biết Thương Yêu ! 
 
Cầu cho nhân loại An bình ! 
Dòng đời mãi mãi đẹp xinh ! 
TỰ DO, DÂN CHỦ và QUYỀN SỐNG 
Mùa Xuân rạng sáng ánh Bình Minh ! 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. CHHV 
 
Cù Huy Hà Vũ là ai ! 
DŨNG biết rõ, nhưng ỷ sức, tài ! 
Chẳng nể Ba Đình… còn đập phá… 
Bao Công thần…choáng mắt, ù tai ! 
 
Đã bất tài, còn mất lòng dân ! 
Rõ ràng một lũ Vô Thần… 
Ăn no…xây đập chén bát ! 
Hồ Gươm vang dội tiếng ngân ! 
 
Cả Thế giới đang xôn xao !  
Đảng Marfiar đang suy sập, đảo chao ! 
Hại Việt nam, coi thường nhân loại ! 
Cố bẻ nạn…chống trời cao ! 
 
Thiên cơ đã đến rồi, 
Sóng Thần vang dội khắp nơi ! 
Dũng ơi,khôn hồn mau hối cải… 
Nước đến trôn…thì đã muộn rồi. 
 
 
7. HOA ANH ĐÀO 
 
Xuân sang…có hoa Anh Đào 
Ôi loài hoa đẹp…tôi ước ao ! 
Hương sắc ngọt ngào.. tuyệt diệu ! 
Ôm nắng hồng…bay nhảy xôn xao ! 
 
Tôi lang thang giữa rừng hoa ! 
Lâng lâng mây trắng ngọc ngà ! 
Quyện lấy hồn tôi bay bỗng… 
Bồng lai Tiên Cảnh nét kiêu sa ! 
 
Em ơi, cay đắng qua rồi ! 
Kiếp người…vị mặn vành môi ! 
Hoa Đào, màu hoa cất cánh… 
Bến mơ, thuyền mộng… khắp núi đồi ! 
 
Làm sao tả hết mừng vui ! 
Việt Nam, đất mẹ rộn tiếng cười ! 
Che lấp chân sầu bao thế hệ ! 
Khách Lữ hành…hồ hởi chẳng hề vơi ! 
 
Tương lai…sẽ rực rỡ em ơi ! 
Mộng Đào Tiên…sương phủ khắp núi đồi ! 
Tình người như dòng suối ngọt ! 
Dòng đời thanh thảng… áng mây trôi ! 
 
 
 
 
 
 
 

8. THỜI CƠ 
 
Thời cơ đã đến rồi 
Hởi Đồng bào ơi ! 
80 năm đau khổ ! 
Nay phải đổi đời ! 
 
Máu chảy về tim 
Khỏi phải kiếm tìm 
Từ trái tim anh Vũ 
Rực sáng Bình Minh! 
 
Đứng dậy mà đi 
Tiếng hót họa my ! 
Tình người sóng vỗ 
Hoa Dân Chủ diệu kỳ ! 
 
Bánh xe đã lăn 
Động cơ huyền năng ! 
Kẻ nào chống lại 
Đè nát, nhe răng ! 
 
Việt Nam nở hoa 
Rực rỡ muôn nhà ! 
Hòa bình Nhân loại 
TRỐNG ĐỒNG vang xa ! 
 
 
9. NGÀY MAI 
 
Ngày mai, có phiên TÒA… 
Con phản bội lại Cha ! 
Anh em nó hóa ra thù địch ! 
Vạch lưng cho dân chúng dèm pha ! 
 
Toàn dân từ Bắc chí Nam 
Như sóng bể lan tràn 
Cùng đồng thanh biện hộ 
Chính nghĩa thắng gian tham 
 
Tơ trời vang dội tiếng ngân 
5 Châu, 4 Biển xa gần… 
Cuốn phăng quân Độc Đảng 
HỒI SINH đất nước Lạc Long 
 
4 tháng 4,  Sữ sách mãi ghi 
Độc Tài dù lắm quyền uy ! 
Lưới trời sưa mà khó lọt ! 
Tiếng đời mãi mãi thị phi !! 
 
 
 
 
 
 
 



10. NGÀY 4/4 
 
Ngày 4/4 đã trôi qua 
Luật Rừng man dã, tà ma… 
Gây làn sóng oán hờn giận dữ 
Gầm thét, ầm ỹ khắp mọi nhà ! 
 
Rõ ràng trái Hiến Pháp ông HỒ 
Ôi, Ba Đình chịu phủ vành sô 
Bọn gian ác khai sinh luật 88 
Để  cùng nhau chôn một Nấm Mồ ! 
 
Còn thêm phản lại Lòng Dân 
Việt Nam dân tộc Nghĩa Nhân 
Quân “ăn cháo đá bát “ 
Ngoại lai, Vong bản, Vô thần ! 
 
Cả gan phản bội Tình Người 
Nhân Quyền Quốc Tế…bờ môi ! 
“Ký một đàng, làm một nẽo !” 
Đố ai tránh khỏi Luật Trời ! 
 
 
11. DÂN LÀ TRỜI 
 
DŨNG cởi trên lưng mọi người… 
Mưu mô lấp biển, vá trời ! 
Vì thương dân …nên VŨ kiện… 
Dũng TRẢ THÙ cho đã cái “TÔI” 
 
“Nóng mất ngon, giận mất khôn” 
Chơi với lửa…khó trường tồn ! 
DŨNG ơi đụng tới người Chính Thống 
Lửa Thần ụp xuống…đợi ngày chôn ! 
 
Sự đời “ác báo, ác lai” 
Mắt trời lồng lộng… sáng soi ! 
Toàn dân đang vạch tội ác ! 
Con Rơi, con Rớt chịu nguy tai !! 
 
Thế mới biết “Dân là trời” 
Hết thời Chú Y Tá mình ơi ! 
Khôn ngoan đóng vai GOC BA CHOP 
Sóng Thần DÂN CHỦ…sắp đến nơi !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. TÒA ÁN RỪNG 
 
Hà Nội ơi, xử VŨ…  tòa án Rừng 
Nói HỞ…Mật Vụ vây kín như bưng !  
CÔNG AN DÙI CUI, rải đầy Phố xá ! 
Niềm đau con cháu Lạc Long ! 
 
Luật Sư HÃI biện hộ vụ này 
Đòi Chứng Cớ Buộc Tội phải trưng bày… 
Quan Tòa giận, đuổi Luật Sư ra khỏi … 
Ba Luật Sư còn lại…tẩy chay. 
 
Nạn Nhân tự bào chửa…bị cản ngăn 
Cả phòng toàn là Mật Vụ, Công An ! 
Luật Đảng…không có tranh cải… 
Tuyên án 7 năm TÙ…là xong ! 
 
Ôi chao, Hà Nội mến yêu ! 
Ngàn năm Văn Hiến mỹ miều ! 
Sao ngày nay ra như thế ! 
Đau lòng Đất Mẹ biết bao nhiêu ! 
 
 
13. TUỔI TRẺ, THÁNG TƯ 
 
Tháng Tư, hơn 100 năm trước 
Phan Châu Trinh nhìn rộng thấy xa 
Đấu tranh  Phong Kiến, lệ thuộc HÁN 
Canh Tân DÂN TRí…cứu quê nhà ! 
 
Đau buồn tháng Tư, bảy lăm !(4/1975) 
HỒ LY mê chủ nghĩa Ngoại Bang ! 
Rước voi về giày Mã Tổ ! 
Mẹ Việt Nam đổ nát… điêu tàn !! 
 
Tân Mão, 2011, cũng tháng Tư (4/2011) 
Tiếng còi HỒI SINH…đất Mẹ Nhân từ ! 
Lật đổ bọn Độc Tài, Đảng Trị… 
Đoàn kết nhau, Hào kiệt, Anh Thư ! 
 
Việt Nam trẻ mãi…mùa Xuân ! 
Chúa Xuân huyền diệu vô ngần ! 
Tuổi Trẻ, Mầm non…hoa búp nụ 
Cờ LAU, PHÙ ĐỔNG.. cứu non sông !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
14. NHỮNG BÓ HOA 
 
VŨ được dân Chúng…khen tặng HOA 
NỤ CƯỜI của đấng Tạo Hóa ngọc ngà ! 
Gandhi chống Thực Dân ANH ở ẤN ĐỘ… 
Giờ, DÂN VIỆT NAM đuổi Tà ma !! 
 
Lung linh Cầu Nguyện ở Thái Hà 
Ánh Sáng tỏa rộng gần xa ! 
Xua đuổi SATAN, Qũy dữ… 
Suối Bình An lan đến muôn nhà ! 
 
Sự Thật,Luật Pháp đứng về phía Anh 
Gương Phan Châu Trinh thuở ấy vô ngần 
Mở mang DÂN TRí…chống Quân Chủ… 
Xây dựng Tự Do, Dân Chủ, Nhân Quyền 
 
Anh là đóa HOA SEN 
Vươn lên từ cỏi BÙN ĐEN ! 
Hợp với trào lưu Nhân loại ! 
Con Hồng,cháu Lạc…mãi ngợi khen !! 
 
 
15. K/G tHỦ TƯỚNG DŨNG 
 
Khen cho DŨNG lắm thay ! 
Nghành Y tươi mặt, nở mày ! 
Nhưng nhớ LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU 
Bông băng,thuốc đỏ chớ đổi thay ! 
 
Dù nay địa vị khác nhau 
Từ Y TÁ lên đứng Đầu Tàu 
Cứu giúp người là nhiệm vụ ! 
Kiếp người rồi sẽ qua mau ! 
 
Dù nay chót vót ngôi cao ! 
Nhớ khi dưa mắm thuở nào… 
“VUA nhất thời, DÂN vạn đại” 
“Chơi ĐAO sẽ CHẾT vì ĐAO” 
  
Dù nay cách trở xa xôi 
Nên nhờ Mây Gío nhắn lời… 
“Hùm chết để da, người ta chết để tiếng” 
NGHĨA NHÂN sáng chói muôn đời !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
16. TÌNH ĐỜI 
 
Chim khôn chưa bắn đã bay 
Người khôn chưa nói dang tay đở lời . 
Mồi ngon, tiếng ngọt ảo vời ! 
Đừng nên sa bẩy, ai ơi nhớ tường . 
Lâu đài, dinh thự cao sang ! 
Cũng theo năm tháng…xóa mòn mà thôi ! 
Ông Hoàng, bà Chúa một thời ! 
Đến khi nhắm mắt…cũng về tay không ! 
Kiêu ngạo là thói cuồn ngông ! 
Khoa học, trí thức…cậy trông sức người. 
Phong ba, bảo táp tới nơi 
Bình tan, gương vở…cái TÔI tan tành ! 
Nhìn lên những đám mây xanh 
Khung trời huyền diệu, long lanh mộng vàng ! 
Trăm năm bia đá thì mòn… 
Ngàn năm bia miệng hảy còn trơ trơ ! 
 
 
17. TỐ CÁO TỘI ÁC 
 
Ông HỒ, Cọng sản Việt gian 
Biến Việt Nam lệ thuộc Ngoại bang 
Hia Miền chiến tranh đẫm máu ! 
Hận thù còn mãi…vết dầu loan ! 
 
Pháp trở lại…không phải Thực dân 
Để cản ngăn làn sóng Vô Thần 
Cọng sản lưu manh dối trá ! 
9 năm khói lửa lầm than ! 
 
Gọi Mỹ, Đế quốc là gian ngoa 
Mỹ giúp ta đánh Cọng sản gian tà 
Xây dưng nền TỰ DO, DÂN CHỦ 
Họp trào lưu tiến hóa gần xa ! 
 
Sự Thật nay đã rõ ràng 
Hồ Ly độc ác dã man 
Tay sai bọn Đệ Tam Quốc Tế 
Việt Nam chiến tuyến…lệ máu tràn ! 
 
Xin Liên Hiệp Quốc xét soi 
Kết án kẻ phản giống nòi… 
Đem lại thanh bình cho Nhân loại 
Sự Thật, Công Lý…ánh sáng Ban Mai ! 
 
 
 
 
 
 
 



18. THÁNG TƯ  
      (Kỹ niệm Đệ Ngủ Chu Niên 8406) 
 
36 năm…nửa đời người ! 
Nỗi buồn tràn ngập cả biển khơi ! 
Miền Nam tang thương, đổ nát ! 
Kẻ đi, người ở…lệ đầy vơi !! 
 
Đớn đau…rời bỏ quê nhà ! 
Một trời thương nhớ…thiết tha ! 
Xứ Người nay nở hoa…kết nụ… 
Hướng về quê cũ…bản tình ca ! 
 
Kỹ niệm 8406 khai sinh… 
Những Trái Tim ngà ngọc quê mình 
Nhịp cầu giao kết trên làn sóng 
Hội Nghị Diên Hồng Mới uy linh !! 
 
Dù cho còn lắm khó khăn ! 
Chung tay, góp sức…dội cung Hằng ! 
Trong nước HÙM THIÊNG phá Ngục… 
SÓNG THẦN ụp đến…diệt Satan ! 
 
HỒI SINH con cháu Rồng Tiên 
Bình Minh rực sáng Ba Miền ! 
DÂN CHỦ trào lưu tiến Hóa ! 
Tay bắt, mặt mừng…LỆ ĐOÀN VIÊN !! 
 
 
19. GIỔ TỔ HÙNG VƯƠNG 
                                    ( 10 tháng 4) 
 
Chúng con đất Khách quê Người 
Nhìn về Quê Mẹ…lệ đầy vơi ! 
Ngày Giổ Tổ…Hương Lòng xin bái tạ ! 
Lễ Nghi, Nguồn Cội…nhớ muôn đời ! 
 
Đa tạ Anh Hùng, Liệt Nữ trời Nam 
Máu xương gìn giữ Giang San… 
Một tấc đất…không rơi vào tay giăc 
Lời Tổ Tiên, khuôn ngọc thước vàng ! 
 
30/4/75  nhiệm vụ chẳng tròn 
Xin tạ lỗi cùng với nước non ! 
Nhớ lại lòng đau như cắt ! 
Chờ đợi thời cơ…phận chu toàn  
 
Tình thế nay đã đổi thay 
Bọn Gian đền tội đã đến ngày 
TOÀN DÂN vùng lên lật đổ 
SÓNG THẦN vang dội…tiếp tay ! 
 
Rạng danh con cháu Rồng Tiên 
TỰ DO, DÂN CHỦ, NHÂN QUYỀN 
Đa tạ Hồn Thiêng Sông Núi ! 
Tương lai rực rỡ Ba Miền ! 

20. DÁNG XƯA 
 
Thoáng buồn, anh nhớ dáng xưa 
Niềm đau thuở ấy…nói sao vừa ! 
Mộng ước thì thầm trong mây gío… 
Ôi dòng đời… trong cảnh gió mưa ! 
 
Anh chết lặng…đứng nhìn em 
Tóc rơi… còn đọng vai mềm ! 
Khóe mắt  hững hờ như  xa lạ ! 
Gía buốt lòng ai…sầu nặng thêm ! 
 
Chia tay..kẻ ở người đi 
Lá thu lả chả…nước mắt chia ly ! 
Chân bước ngập ngừng…vang  xóm nhỏ 
Nhạc buồn héo hắt… tiển người đi ! 
 
Mây trời vẽ cảnh nổi trôi, 
Khoảng trống mênh mông…dạ bồi hồi ! 
Hơi thở thì thầm…bờ biển mặn 
Tơ trời lạc lẽo…lạnh lùng trôi ! 
 
Từ đó…ta mãi cách xa ! 
Trăng xưa… gởi quê nhà… 
Gát trọ…ngậm ngùi xa xứ ! 
Mỗi độ thu về…giọt lệ sa ! 
 
 
21. SÀI GÒN ƠI 
 
Sài gòn ơi, ta đang làm thơ… 
Nhớ Người… nét bút ngẩn ngơ ! 
Nhạt nhòa trên trang giấy trắng… 
Lòng đau quặn thắt… ngấn lệ mờ ! 
 
Bức tranh… vẻ lại dáng Người 
Đây, Iowa, miền đất xa xôi… 
Có hàng me và con đường vắng ! 
Quán Cốc bên đường… áng mây trôi ! 
 
Công viên Đại Học giữa tuyết Hoa 
Lung linh áo trắng…dáng Tiên Nga ! 
Bổng chốc…tan theo dòng nước ! 
Cỏi đời vật chất… hận tình ca ! 
 
Thôi, nghỉ vẻ…chẳng làm thơ 
Xót thương Người…tóc đã bạc phơ ! 
Dáng, tên Nàng…họ thay đổi ! 
Quặn thắt trong tim…đếm từng giờ ! 
 
Mơ ngày trở lại Phố Xưa 
Bình minh rực sáng…gío thay Mùa 
Bôn ba tìm về mái nhà cũ 
Mừng  gặp bạn…qua rồi cảnh gío mưa ! 
 
 



22. MỘT NGÀY CỦA THÁNG TƯ ĐEN 
 
Tôi nắn nót…những vần thơ 
Hè buồn hoa phương đỏ ! 
Bọn ngạo mạn che ánh mặt trời ! 
Miền nam ơi, máu lệ tuôn rơi ! 
 
Hàng cây, tôi vẽ màu xanh… 
Ôi Sài gòn , lá đã lìa cành ! 
Bao gia đình ly tan…đổ vỡ ! 
Đại dương gào thét…đến trời xanh ! 
 
Trang nhật ký bỏ dở… năm xưa… 
Ba Miền rừng núi gío mưa ! 
Ôi ! mang tấm thân tù tội ! 
 Còn thua con vật…làm trò đùa ! 
 
Tôi  lại xử dụng computer… 
Tưởng mình hoa mắt…lệ mờ ! 
 Sài gòn !! toàn dân đang đứng dậy ! 
Làn sóng DÂN CHỦ… như nước vở bờ ! 
 
Chấp tay tôi nguyện cầu… 
Con cháu Hồng Lạc thương nhau ! 
Xin Hồn Thiêng Sông Núi diều dắt… 
Vượt qua khổ nạn thương đau ! 
 
Trong mơ, tôi lại về quê… 
Bình minh nở rộ khắp sơn khê 
Bà con ôm nhau ca hát… 
Sông Hồng, sông Cữu…vẹn lời thề ! 
 
 
31. HOA HƯỚNG DƯƠNG 
 
Sống thì phải làm… 
Nhiệm vụ chung hay riêng 
Theo trí khôn và hiểu biết… 
Hoàn thành nhiệm vụ thiêng liêng ! 
 
Nhưng con người có trái TIM ! 
Khi phải làm việc trái ý mình ! 
LƯƠNG TÂM sẽ cắn rứt … 
Gọi hồn ta vượt cỏi U Minh ! 
 
Cuộc sống…đấu tranh hằng ngày… 
Làm Người phải sống Thẳng Ngay ! 
SUY NGHĨ diễn ra trên Đầu Súng… 
Hướng về đâu…Nở Mặt tươi Mày !! 
 
Đừng chậm trể Anh Em ơi ! 
Là Chồi Non, là Nhựa Sống của đời ! 
Hoa HƯỚNG DƯƠNG còn hiểu biết ! 
Chúng ta mang Kiếp CON NGƯỜI !! 
 
 

23. THÁNG TƯ ĐEN 
 
Tình đời ích kỷ nhỏ nhen ! 
Lửa Tự Do… le lói ngọn đèn !  
Cả đất Mẹ chìm trong đêm tối ! 
Tháng tư đổi trắng thành đen ! 
 
Đại dương tức giận thét gầm ! 
Sự Sống rơi vào vực thẳm hư không ! 
Bao Hồn Linh theo về mây gió ! 
Vòng tay nhân loại thì thầm !   
 
Rừng sâu, nước độc…ly tan ! 
Tim em…ánh lửa dẫn đàng… 
Gót chân nhỏ…phai mòn đồi dốc 
Mong gặp anh…để suối lệ tràn !! 
 
Ra đi bỏ lại…đất Mẹ khổ đau ! 
Tình người vùi dập tháng ngày !  
Nay“ trời cao luôn có mắt “ 
Bình minh ló dạng…sẽ đến mau ! 
 
Em ơi, tình ta mãi mãi không xa ! 
Mây theo gío…mãi thuận hòa… 
Biển cả ôm Trường sơn…âu yếm ! 
Tơ trời hòa nhịp…bản Tình Ca ! 
 
 
24. CỨU GIỐNG NÒI 
 
Nam Quan, Bản Dốc hiến dâng ! 
Máu xương con cháu Lạc Hồng ! 
Toàn dân hảy mau đứng dậy… 
Đáp lời kêu gọi Núi Sông ! 
 
Việt Nam rừng bạc, biển vàng ! 
Tổ Tiên truyền lại cháu con ! 
Hoàng Sa, biển cả… máu tim của Mẹ 
Mất một tấc đất…phạm lỗi với cha ông ! 
 
“Quân cỏng rắn cắn gà nhà 
Rước voi dày xéo Mộ Ông Cha !” 
Đào xới Cao Nguyên Nóc Nhà của Mẹ ! 
Lâm nguy !! mau cứu Sơn Hà ! 
 
Độc Tài, Đảng Tri…một Lũ Hèn ! 
Hiếp Dân…mà luồn cuối Satan ! 
Khúm núm…cho là “Tàu Lạ”… 
Biến cỏi đời : Trắng thành Đen ! 
 
Thời cơ mạt vận đã đến rồi… 
Trống Đồng vang dội khắp nơi ! 
Lửa Thần Phù Đổng mau thiêu đốt… 
Quang Trung, Lê Lợi…cứu Giống Nòi ! 
 
 



25. THIÊN THẦN – ÁC QUỸ 
 
Dân MỸ, NHẬT có tình người 
Nước Mỹ Chiến tranh nội bộ mà thôi. 
Mỹ đánh bại Độc Tài Phát xít Nhật 
Tình hai dân tộc như Răng với Môi ! 
 
Việt Gian Cọng Sãn là bọn Vô thần 
Ngoại Lai, Hoang Tưởng, Phi Nhân… 
Nói một đường, làm một nẽo 
Ác mơ Thế Giới Đại Đồng ! 
 
Nhớ ông HỒ hòa giải 1945 
Chiêu bài chống Pháp xâm lăng ! 
Tạm yên…”giết lầm hơn bỏ sót” 
Hai Miền xương máu chất chồng ! 
 
Hình ảnh 1975 hảy còn đây… 
Lòng lan, dạ thú phơi đầy ! 
Dân chạy trốn, Lính vào Tù tội ! 
Nhà TÙ LỚN…chém giết không gớm tay ! 
 
TRẮNG, ĐEN nay đã rõ ràng 
Đừng nhẹ dạ…nghe bọn Satan 
THIÊN THẦN không sống chung  ÁC QUỸ 
Việt Nam con cháu LẠC LONG ! 
 
 
27. CÔNG AN DÃ THÚ 
 
Nhìn ra các nước Tự Do 
Con người…quyền sống trời cho… 
Luôn được Cảnh Sát bảo vệ ! 
Nghiêm minh Luật pháp hộ phò ! 
 
Ngược lại, cuộc sống xứ ta ! 
Công An là Mẹ, là Cha… 
Hành hạ Dân như súc vật ! 
Rõ quân độc ác, gian tà ! 
 
Chủ nghĩa không có tình người 
Một bầy dã thú, đười ươi ! 
Hột Giống bác HỒ Trồng đấy… 
Khổ đau tím cả đất trời !! 
 
Đã đến lúc phải đổi thay 
Vũ PHU chỉ biết chân tay… 
Bán linh hồn cho Ma Quỹ ! 
Hố sâu, ngục tối…chờ ngày ! 
 
Con người đạp đất, đội trời ! 
Trào lưu Tiến bộ khắp nơi… 
TỰ DO, DÂN CHỦ, QUYỀN SỐNG 
Bình Minh nở rộ núi đồi ! 
 
 

28. SỰ THẬT BÀN VỀ SƯ TỬ TRUNG QUỐC 
 
SỰ  thật, nước lớn nhất Á Châu 
THẬT  độc ác…Quỹ khóc Thần sầu ! 
BÀN  bạc…hung hăng như SƯ TỬ! 
VỀ  quỷ quyệt…HỒ LY chẳng kém đâu ! 
SƯ  đệ…nhát gan như THỎ ĐẾ ! 
TỮ  địa đang chờ dưới Mộ sâu ! 
TRUNG  thực về Tàu Cọng là thế ! 
QUỐC  biến sơn hà…há sợ bèo dâu ! 
 
 
29.  THÁNG TƯ 
 
Bà con đây, đó ngược xuôi 
Nhớ ngày Giổ Tổ HÙNG VƯƠNG thì về ! 
Nước non giữ trọn lời thề ! 
Công ơn Lập Quốc…lưu truyền cháu con ! 
BÀ TRƯNG Trí Dũng song toàn 
Má hồng tô điểm Giang san oai hùng ! 
Tình Nhà, nợ Nước vai mang 
Đuổi quân Xâm Lược, Bia Son để đời ! 
75 vận nước đổi dời… 
Việt Nam xương máu…một trời tang thương ! 
Niềm đau tràn ngập bể Đông ! 
Núi rừng Tù Tội…tai ươn chất chồng ! 
4086 tia ấm trong lòng ! 
Làn sóng Dân Chủ bùng bùng sục sôi ! 
Hãi Ngoại góp sức tô bồi… 
Sóng Thần vang dội, quyền oai từ trời ! 
Tháng TƯ…ngọn đưốt châm ngoài 
Hại người Công Chính…lòng người hờn căm ! 
Lửa thiêng con cháu Lạc Long 
Trống Đồng vang dội, đuổi quân Độc tài. 
Toàn dân chung sức kề vai 
TỰ DO, DÂN CHỦ…nắng mai rực Vàng !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
32. 30 THÁNG TƯ 
 
30/4 Thống nhất… để Ly tan ! 
Ai vui sướng… trước cảnh kinh hoàng ! 
Mắt vợ trẻ…hoa tàn, suối lệ ! 
Tiếng con thơ lạc lõng… giữa chiều hoang !! 
 
30/4 Biển Đông dậy sóng thương đời ! 
Kiếp người như bèo bọt… nổi trôi ! 
Bao xác lạnh…ướp mùi biển mặn 
Đắng cay, tức tưởi… khắp phương trời ! 
 
Nhìn về đất Mẹ… thân yêu… 
Ruột đau quằn quại chin chiều ! 
Tình nghĩa xóm thôn…giờ xa vắng ! 
Tháng ngày rơi rụng…chốn cô liêu !! 
 
Chết rồi cũng chẳng được yên ! 
Nghĩa trang đào phá… tỵ hiềm ! 
Xác chết…mộ hoang nơi xứ lạ… 
Hồn ma hốt hoảng…cảnh đảo điên !! 
 
30/4  vui sướng trên khổ đau ! 
Miền Nam bị phản bội…đắm chìm tàu! 
Tình người…như sương khói ! 
Thu Vàng Dân Chủ…hẹn đến mau!! 
 
 
30. ĐẢNG THẮNG DÂN THUA ! 
 
Hết chiến tranh, ĐẢNG thắng DÂN thua !! 
Gia nhân…bầy thú tranh đua… 
Tất cả biến thành Tư Bản ĐỎ… 
Bạo tàn…làm gío làm mưa !! 
 
Dân chúng Hai Miền khóc than ! 
Mất đất, xa xóm, bỏ làng ! 
Trẻ em lang thang đầu đường xó chợ ! 
Xót thương…lắm phụ nữ bán thân !! 
 
Nhân Nghĩa thành chuyện trò chơi 
Lễ Nghi, phong tục lỗi thời… 
Con người không còn Nhân Tính ! 
Lòng lan, dạ thú…chỉ biết cái TÔI ! 
 
Việt nam chữ “S” thân yêu ! 
Biển, Rừng xơ xác tiêu điều ! 
Cắt xén cống dâng cho Tàu Cọng… 
Đau lòng TIÊN TỔ biết bao nhiêu !! 
 
Không lẽ chịu vậy, bà con ơi ! 
Lòng DÂN, ý NƯỚC muôn đời … 
Hảy đứng lên giành QUYỀN SỐNG 
Cờ TỰ DO, DÂN CHỦ khắp muôn nơi !! 

 
 
33. BÌNH VỠ, GƯƠNG TAN ! 
 
Thật là Chế Độ VŨ PHU ! 
Khoe khoan…mắt lại tối mù ! 
Hoảng sợ…tay chân đấm đá… 
Chỉ biết dùng sức…là kẻ NGU ! 
 
“Chim khôn…kêu tiếng rảnh rang !” 
Người Khôn…tâm địa diệu dàng ! 
Kẻ Tiểu Nhân mới dùng Vũ lực… 
NHÂN NGHĨA thắng, BẠO TÀN xác tan! 
 
Quyền Cao, Chức Trọng…chỉ một thời… 
Đố ai tránh khỏi Lưới Trời… 
“VUA nhất thời…DÂN Vạn Đại !” 
Hảy mau thức tỉnh AI ƠI ! 
 
Khôn ngoan biết nhìn rộng thấy xa ! 
“Trông Người…hảy nghĩ đến TA !!” 
“Gieo gì …thì Gặt nấy “ 
“Gương Vở Bình Tan”SỐ bọn Gian Tà !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


