BẠN ĐÃ TRẢ LỜI
Thân gởi những vị đã quan tâm gọi phone, gởi email thăm hỏi khi
thấy NMH bị bọn tay sai tấn công, đánh phá.

Bạn hỏi ta sao côn đồ cắn phá
Mà cứ tỉnh bơ chẳng phản ứng gì ?
Để chúng gian manh vu oan giá họa
Ác độc, điên cuồng, mọi rợ, man di ...
*
Cảm ơn Bạn, qua những lời thăm hỏi
Bạn đã trả lời đầy đủ, tinh vi !
Vì thưa Bạn, ta có cần phải nói
Với bọn điên cuồng, mọi rợ, man di ???
*
Gần bốn mươi năm sống đời tị nạn
Ta biết ta, chính nghĩa ở trong lòng
Không danh lợi, không dân lừa nước phản
Thì chấp gì loài ăn có nói không !
*
Mặc cho chúng cứ gian hùng bịa đặt
Sự thật muôn năm là ánh mặt trời
Nghĩ cũng tội, kẻ lương tâm què quặt
Mới ác tâm gắp lửa bỏ tay người !!!
*
Chúng dư biết những hành vi của chúng
Hại người ngay và làm lợi cộng thù
Nhưng vô ích, trước tấn công, dàn dựng
Thơ vẫn kiên cường tung cánh viễn du
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Ai cũng hiểu cộng thi hành nghị quyết
Của đảng Hồ mong trừ diệt quốc gia
Chúng cấu kết, chúng điêu ngoa qủy quyệt
Thì những lời chính nghĩa vọng càng xa !
*
Ta đã bước vào con đường tranh đấu
Là thân danh trực diện với quân thù
Khi quê hương đang đau vì thảo khấu
Thì cá nhân mình coi nặng hơn ru ?
*
Chỉ Việt cộng mới thù người chống cộng
Mới mướn tay sai tiêu diệt kẻ thù
Chỉ bọn bất nhân, vô lương, mất gốc
Mới đem linh hồn bán lấy vài xu
*
Chỉ khi nào cộng tan như bọt nước
Hay khi ta từ giã chốn gian trần
Thì đảng Hồ mới ngưng phun độc dược
Để hại người vì chúng vốn vô luân
*
Nhưng Bạn an lòng, đồng bào có mắt
Có lương tâm và phán xét công bình
Họ nhận diện bọn tay sai Hồ tặc
Qua văn phong qua thái độ Ba Đình
*
Cảm ơn Bạn, qua những lời thăm hỏi
Bạn đã trả lời đầy đủ, tinh vi !
Thì thưa Bạn, ta có gì để nói
Với bọn tay sai, vô đạo, bất nghì ?
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