QUỐC HẬN TRƯỜNG CA
Nguyễn Đình Hoài Việt

Mùa quốc hận
Làm tim ta đau nhói
Tháng Tư Đen, (1)
Mưa ngập máu quê hương .
Người giêt người ,
Xác chất đống ngổn ngang
Cả khu phố , khắp lối mòn ngỏ hẻm.
Lũ giặc Cọng,
Say máu người nhả đạn
Trút vào dân đang hốt hoảng kêu la .
Giặc giết người không phân biệt trẻ già
Nam hay nữ miễn chính là Việt tộc .
Chúng phong tỏa
Từng khu nhà lục soát
Cướp bạc vàng, bắt nhốt hết “ ngụy quân “.(2)
Trói từng xâu , không phân biệt lính, dân
Dùng cuốc xẻng đánh dập chân vở sọ.
Người còn sống bị chôn chung cùng hố
Nằm chất chồng đầu nghẹo cổ vào nhau .
Lấp đất rồi còn nghe tiếng kêu cầu
Trong tuyệt vọng trời mưa sầu địa thảm.
Cả thế giới vẫn bình tâm vô cảm
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Biết làm ngơ , để Cọng Sản giết người .
Dân kêu gào cho lắm cũng thê thôi
Vô trách nhiệm chẳng có ai can thiệp .
Đời là thế các bạn ơi cần biết
Phải đứng lên cùng đoàn kết một lòng
Phải dấn thân mới hy vọng thành công
Cứu dân tộc thoát khỏi vòng nô lệ.
Hởi các bạn, vì tương lai thế hệ
Là anh hùng của hậu duệ tương lai.
Hãy đứng lên làm ngọn đuối soi đời
Chết vì nước rất rạng ngời sử Việt.
Mùa quốc hận,
Không mãi ngồi mơ mộng ,
Trông thời cơ chờ sung rụng bên ngoài .
Muốn tự do.
Ta tự cứu ta thôi .
Trời sẽ giúp , tự tin rồi tất thắng.
Hãy đứng dậy bắn ngay đầu mặt Đảng
Đốt hồng kỳ, ly khai đảng, đoàn viên .
Bắt công an còn mắc nợ máu dân.
Giết giết hết bọn mang tên Cờ Đỏ.
Chúng là quỷ mang xác phàm ác thú ?
Đội lốt người , chuyên khủng bố Ba Miền .
Formosa diệt nguồn sống tự nhiên
Diệt tất cả , Huế, Nghệ An Hà Tĩnh.
.............................
Gấn thế kỷ quá đủ rồi suy tính
Chưa đủ sao ? đừng bán đứng tương lai.
Dựng thành trì “ Cách Mạng” với sức người
Ta thề quyết, diệt hết loài Cọng phỉ .
Vũ khí chính là tinh thần dũng khí
Hai Bà Trưng đánh tan quỷ Hán Trung ,
Là anh hùng đại thắng Bạch Đằng Giang
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Làm khiếp đảm giặc Bắc Phương bành trướng.
Là hậu duệ vua Quang Trung, Thánh Gióng
Phải xuống đường làm “ Cách Mạng Mùa Đông “.
Cứu Viết Nam khỏi nanh vuốt Hán Trung,
Không hổ thẹn dân anh hùng Phù Đổng .
Dầu phải chết , để cháu con được sống,
Được làm người chung huyết thống Rồng Tiên .
Sống Tự do, dân chủ với nhân quyền
Khắp đất nước cả Ba Miền quật khởi.
Tháng Tư đến , Phải quyết tâm vùng dậy
Lấy máu thề ta đòi lại quê hương .
Từ ruộng đồng, hay nhà máy công trường
Đầy sát khí quyết một lòng diệt Cọng.
Hởi hậu duệ thuộc Việt Nam hùng dũng
Hãy đồng tâm thề diệt Cọng cứu đời.
Cứu Việt Nam khỏi nanh vuốt đười ươi
Đươc vui sống dưới nắng trời sáng chói.
Đừng hy vọng hay khoanh tay chờ đợi
Người ngoại bang thêm thất vọng mà thôi .
Hợp thiên thời địa lợi với lòng người
Ta quyết chí thực thi lời trăn trối . (3)
Hãy đốt lửa đuổi màn đêm tăm tối
Gọi bình minh về dẫn lối tương lai.
Khắp ruộng đồng đầy nhựa sống yêu đời
Tạ ơn Chúa, nắng Thần trời soi sáng.
Giờ đã điểm chiêng trống đồng Cách Mạng
Giục liên hồi tiêu diệt Đảng Cọng nô.
Hãy đứng lên dậy sóng khúc trường ca
Dân vạn đại (4) dựng cao cờ Chính Nghĩa.
NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
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