ĐẢNG CỘNG CƯỚP ĐẤT: ĐẪM MÁU DÂN OAN!
Lộc Hưng vừa tưởng niệm một năm tròn
Mái ấm, ruộng rau, đảng cướp sạch boong
Dân oan đến nhìn, lưng tròng nước mắt
Xóm đạo Tết xưa, không nhà héo hon
Xuân Lộc năm nay, Giáng sinh không nhà
Cào nhà, xua đuổi, ngày lễ không tha
Cướp đất, quịt lường một đồng không trả
Đảng cộng bất nhân, gian trá, qủy ma
Đầu năm mới tới, tưởng được yên lành
Đồng Tâm đã bị ba ngàn quân gian
Bạo lực phũ phàng đến từ đảng cộng
Máu đổ dân lành giữ đất cha ông
Chúng cắt điện thoại, phương tiện truyền thông
Chất nổ, đạn dược, chất ngạt, súng ống
Quây đảo người dân, một phường bạo ngược
Chất ngạt, súng bay đạn réo đất trời
Ba thế hệ: cụ Lê Kình đảng giết
Con trai cũng chết, súng côn an diệt
Cháu cụ ba tuổi cũng chết ngạt hơi
Đảng hô hoán lên: đã chiến thắng rồi!
Một tên côn an đã chết ba lần?
"Hi sinh" thứ nhất khi bắt ma túy
"Hi sinh" thứ nhì khi cứu lũ lụt
"Hi sinh" Đồng tâm, dân oan căm hờn!
Người dân luôn tin đảng cộng gian giối
Giết người xưa nay, máu đỏ ruộng vườn
Truyền thông đảng Vẹm! Ai mà tin nổi
Tiếc thay dân tộc, chưa thoát bạo cường!
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Thương thay quê hương chịu bao oan nghiệt
Dân tôi chịu cảnh, oan ức triền miên
Tội khắc ghi mong sử xanh lưu trữ
Hồ người theo cộng, phá quê hương hiền!
Quê hương ơi! Đồng bào ơi! Hãy nhớ
Giữ vững niềm tin: Bạo cường phải đổ
Một ngày không xa, Trời xanh ngó xuống
Chủ Nghĩa Xã Hội tan nát như tương...
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