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CHÁY NHÀ HÀNG XÓM 
 
 

Công an đánh chết bao người 
Đảng không nói được một lời dừng tay ! 

 

 
 

Từ thời lập quốc đến nay 
Hôn quân cũng chẳng thế này, phải không ? 

Giang sơn, tài sản Lạc Hồng 
Xé tan từng mảnh, đảng dâng cống Tàu 

Cướp dân ruộng đất, đảng giàu 
Mị dân, tham nhũng, cưỡi đầu, đạp lưng 

Giết người từ đảng trong bưng 
Ðảng ra thành phố không ngưng giết người 

Cường hào, địa chủ giết tươi 
Văn nhân, trí thức là đời tiêu tan 
Ðầu dân bêu ở đường làng 

Xâm lăng, đảng tạo miền Nam chiến trường 
Ðắp mô, bắn sẻ, đào đường 

Ðặt mìn, pháo kích bất lương vô cùng 
Mậu Thân bi thảm não nùng 
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Huế Ðô một hố chôn chung bao người 
Xác vỡ đầu, đẵm máu tươi 

Xác tan nát mặt, xác rời rụng tay 
Giết đêm đảng lại giết ngày 

Pháo trường pháo chợ pháo ngay thánh đường 

Tấn công chẳng kể nhà thương 
Mẹ ôm con gục bên giường, tan thây 

Bắt người, đảng nối thành dây 
Kẽm gai xuyên thủng bàn tay, giết chùm ! 

Toàn dân ai oán, hãi hùng 
Ðảng làm tổ quốc điệp trùng tóc tang 

 
 

Bảy lăm, đảng cướp miền Nam 
Nhà tù đảng dựng, đảng giam triệu người 

Ðảng rằng "cải tạo" mà thôi 
Mười ngày, một tháng nhưng rồi nhốt luôn 

Mười ngày thành bảy năm hơn 
Một tháng mười mấy năm hờn, chưa tha 

"Học tập, cải tạo" thôi à 
Học tập cải tạo sao ra tù đày ? 
Báng súng đảng nện thẳng tay 

Ngày làm đêm trói, thế này học ư ? 
Giá như ngày ấy, tháng Tư 

Ðừng gây oan nghiệt, đừng tù tội nhau 
Bắc Trung Nam nối nhịp cầu 

Không gây chết thảm sống sầu đau thương 
Mà cùng dựng lại quê hương 

Ðưa dân nước đến phú cường, ấm no 
Nhưng không, tàn ác dựng trò 

Ðảng đưa tổ quốc vào lò đảng thiêu 
Quê hương đảng cống Bắc triều 

Dân lành đảng cướp tan tiêu ruộng vườn 
Ai lời thương xót quê hương 

Ðảng cho tù đến nát xương, tiêu đời 
Từ ngày lập quốc, ai ơi 

Là đây, chính cộng, lũ người tàn hung 
Ðứng lên mau hỡi Lạc Hồng ! 

Ðứng lên mà cứu non sông, cứu mình 
Nếu ta hèn yếu, làm thinh 

Là ta để đảng hành hình chính ta ! 
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Ðứng lên giành lại sơn hà 
Nếu không đảng sẽ từng nhà, giết tươi 

 
 

Công an đánh chết bao người 
Sao ta vô cảm nhìn đời thương đau ? 

Ta mà liên kết cùng nhau 
Cộng quyền sẽ phải cúi đầu ngay thôi 

Đừng cho rằng cháy nhà người 
Nhà ta không cháy, ta cười hân hoan 

Không đâu, cộng rất bạo tàn 
Nhà người cháy hết sẽ sang nhà mình 

 
Cháy nhà hàng xóm, làm thinh 
Là ta tàn ác với mình đấy thôi 
Góp tay chữa cháy cho người 

Là ta đã cứu chính đời sống ta ! 
 
 

Ngô Minh Hằng 
 
 

 

 

ĐÊM PARIS 
 

Ghi nhớ bàn tay khủng bố tập thể đã đẫm máu 129 người dân tại Paris 
ngày 13/11/2015 và làm nhiều người bị thương. 

 
 
 

Những viên đạn oan khiên đồng loạt nổ 
Nổ rất thản nhiên vào những thân người 

Paris đêm xanh bỗng đầy máu đỏ 
Tiếng súng vang lên chấm dứt tiếng cười 

* 
Và bom nổ, và bao người ngã gục 

Bao cuộc đời đang sức sống tiêu tan 
Đêm vui Paris thành đêm hỏa ngục 

Bởi những bàn tay khát máu hung tàn ! 
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* 
Chúng tấn công, chúng dã man, khủng bố 
Chúng gây hận thù, chúng tạo chiến tranh 

Thế giới bàng hoàng, xót xa, phẫn nộ 
Thương Paris, thương máu thịt dân lành !!! 

* 
Paris thanh bình sao gieo tang tóc ? 

Người sống vui sao tàn nhẫn giết người ? 
Sao cướp phăng đi tháng năm ngà ngọc ? 
Mộng đang xinh sao đập mộng nát bời ?! 

* 
Hơn trăm con người mất đi sự sống 

Để những mẹ cha con cháu ngậm ngùi 
Để những tình nhân mắt cay lệ bỏng 
Để vợ để chồng đau tiếc khôn nguôi 

* 
Hỡi khủng bố, những bàn tay hiếu sát 

Hãy ngưng ngay hành động vắng lương tri 
Lạy Thượng Đế, con xin Ngài trừng phạt 
Những kẻ giết người uống máu Paris … 

* 
Đêm Paris xé lòng tôi trăm mảnh 
Thương Paris tôi lại xót Sài Gòn 

Sài Gòn của tôi, nhà hàng Mỹ Cảnh 
Người chết ôm hờn vì cộng đặt bom 

 
* 

Xót Brinks Hotel một chiều rộn rã 
Đón Chúa Hài Đồng đến với dương gian 

Mà cộng gài bom giết người cư xá 
Máu đổ thịt rơi, khói lửa kinh hoàng 

* 
Và xót tuổi thơ học trò Cai Lậy 

Đạn pháo vào trường em chết như mơ 
Mắt em mở nhưng van em đừng thấy 

Kẻ giết em cùng một Mẹ Âu Cơ !!! 
 * 

Đấy, nước dân tôi bao điều oan khuất 
Người năm châu nào ai hiểu cạn cùng! 
Nên tôi cảm thông nỗi niềm thống hận 
Đêm Paris này, đau ấy, sầu chung ... 

 * 
Xin những oan hồn được mau siêu thoát 
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Sớm an vui nơi vĩnh cửu, thiên đường 
Paris đêm nay, niềm đau nước Pháp 

Xin chia với Người nỗi hận quê hương ... 
  

 

Ngô Minh Hằng 
 

 

  

TỔ QUỐC ƠI 
CON CÓ TỘI VỚI NGƯỜI ! 
  
  
 "Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" 

 
Thịnh suy này trách nhiệm của ta thôi 
Tổ Quốc ơi, con có tội với Người 
Để Việt cộng dâng cho Tàu đất nước !!! 
    * 
Tội của con là đớn hèn, nhu nhược 
Không biết ta mà cũng chẳng hiểu người 
Ỷ lại, cầu an, ngại khó, buông xuôi ... 
Và chưa thực hết lòng cho tổ quốc 
   *  
Miệng yêu nước, lòng mấy phần cho nước? 
Hay yêu mình, yêu tiền bạc, yêu ngôi ? 
Thấy bất công, con cũng chẳng một lời 
Mặc trung nghĩa bị gian đồ bức hại  ! 
    * 
Mặc tài đức bị đắng cay oan trái 
Ngoảnh mặt kệ bày bỏ lửa phun dơ 
Rồi khỏa lấp rằng huyền thoại Âu Cơ 
Cũng chia cắt ngay từ trong trứng nước !!! 
    * 
Bày tặc tử bốn ngàn sau bắt chước 
Cắt cắt chia chia thây mẹ nát nhừ ! 
Vết cắt Hiền Lương tháng Bảy Năm Tư 
Rồi đến Nam Quan, Hoàng Sa, Bản Giốc ... 
    * 
Mỗi vết cắt là vết hờn dân tộc 
Là vết đau muôn thuở chẳng phai nhoà 
Và hôm nay vết cắt Formosa 
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Làm nhức nhối bao lòng người quốc sĩ !!! 
    * 
Mỗi vết cắt là vết nhơ thế kỷ 
Để tội đồ - Việt cộng - được dài ngôi 
Mất dấu quê hương, di lụy giống nòi 
Vì bị đảng xô vào đường diệt chủng !!! 
    * 
Tại con nghĩ tay không dao không súng 
Nên ươn hèn chẳng dám đứng vùng lên 
Mà không biết rằng dù chẳng cung tên 
Nhưng dũng mãnh là tình yêu Tổ Quốc !!! 
    * 
Tình yêu ấy từng kiêu hùng giữ nước 
Từng kiên cường phá Tống lại Bình Chiêm 
Từng sa trường tan nát giặc Mông - Nguyên 
Từng trốn chạy của bày đàn Tô Định  
    * 
Khi nước lâm nguy, lương tâm là lịnh 
Phận công dân, trách nhiệm phải lo tròn 
Xin anh linh tổ quốc giúp chúng con 
Thêm dũng cảm rửa hờn oan sông núi 
    * 
Dân đã biểu tình Sài Gòn - Hà Nội 
Đảng côn đồ từng nhóm đánh dân tan 
Nhưng bên nhau, đồng loạt, khắp Việt Nam 
Cùng đứng dậy thì đảng Hồ tan biến ! 
    * 
Cùng đứng dậy hô vang lời quyết chiến 
Thì súng nào đánh gục được lòng dân ?! 
Đảng giết dân lành, bán nước, vong thân 
Thì giải đảng để giống nòi cất cánh !!! 
   * 
"Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách" 
Thịnh suy này trách nhiệm của ta thôi 
Tổ Quốc ơi, con có tội với Người 
Nếu để đảng dâng cho Tàu đất nước !!! 
  
  

Ngô Minh Hằng 
  

   *** 
  
Mời Quí vị đọc thơ Ngô Minh Hằng: 
http://thongominhhang1.blogspot.com/ 

http://thongominhhang1.blogspot.com/
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LẼ ĐỜI 
 
 

Thì ra vỏ quýt mà dày 
Móng tay nhọn sẽ có ngay đấy mà... 

Nếu đời có qủy có ma 
Thì đời có phép trừ tà diệt yêu ! 

Nên dù gian trá bao nhiêu 
MẶT TRỜI - SỰ THẬT là điều khôn che ! 

Hay chi tụ đảng kết bè 
Mà đi theo những vết xe đổ rồi ... 
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Ác tâm, ngậm máu phun đời 
Sân si, bỏ lửa thì Trời phạt thôi ! 
Đã cùng thân phận con người 

Đừng tâm ác độc, đừng lời bất lương 
Kẻo mai sóng gió vô thường 

Gieo chi gặt nấy, đoạn trường buộc thân 
Nay dù đang lúc phong vân 

Ngày mai nào biết đường trần tuyết sương 
Mở lòng mà để yêu thương 

Nếu không, cũng chớ tìm phương hại người 
Cuồng ngôn vọng ngữ thì rồi 

Làm người xa lánh, làm Trời không tha 
Những ai lương thiện thật thà 

Thiệt thòi, có thiệt nhưng mà an vui 
Còn như gian ác, lừa đời 

Cái sân hận ấy tự khơi bão bùng 
Bình an không có tại lòng 

Thì sao hạnh phúc được trong cửa nhà 
Xưa nay dạ qủy tâm ma 

Hại người mà lại hóa ra hại mình! 
Tu thì hái được quả xinh 

Gieo oan trái, gặt điêu linh, lẽ đời... 
 

Ngô Minh Hằng 
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ĐỨNG DẬY ĐI THÔI !!! 
  
  
Bao lâu nữa, biển ơi, bao lâu nữa 
Chất độc tan, cải thiện sạch môi trường ? 
Thuyền ra khơi không giặc Tàu chặn cửa 
Như thuở nào, tôm cá ngập trùng dương ... 
                          *                                                                 
Bao lâu nữa, rừng ơi, bao lâu nữa 
Cổ thụ mọc đầy, tuổi mấy ngàn năm 
Không kẻ phá rừng vắt cây ra sữa 
Ra bạc vàng cho chúng cất đầy ngăn 
                          *                                                           
Bao lâu nữa, núi ơi, lòng quặng mỏ 
Lại no đầy như tự buổi sơ khai 
Không có bọn gian hùng tư bản đỏ 
Cướp sạch tài nguyên, tàn phá hình hài .... 
                          *                                                                   
Bao lâu nữa, Hoàng Trường Sa, máu thịt 
Cờ bay vàng bên cột mốc Việt Nam 
Khắp nước tôi không còn chi dấu tích 
Của giặc Tàu, một thuở đã nghênh ngang ! 
                          *                                                                         
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Bao lâu nữa hỡi người dân nước Việt 
Mới trưởng thành mà dũng cảm vùng lên 
Nổi trống Diên Hồng thề lời quyết chiến 
Nhận diện tội đồ, vạch tội từng tên ? 
                          *                                 
Tội của đảng là rước voi đạp mộ 
Áp bức, tham tàn, đánh giết muôn dân 
Nhưng với Tàu lại coi như ông tổ 
Vâng, dạ, cúi đâ ̀̉ u, liếm gót, hôn chân ! 
                          *                                                            
Tội của đảng không bút nào tả hết 
Thành bản chất rồi, chúng chẳng đổi thay 
Đảng mà sống, dân Việt Nam sẽ chết 
Sẽ giống Tân Cương, Tây Tạng một bầy ... 
                           *                                                                
Bao lâu nữa toàn dân ta đứng dậy ??? 
Bảy chục năm hơn quá đủ đau rồi 
Nếu cứ chần chờ thì ta chết đấy 
Vì ta, vì đời, đứng dậy đi thôi !!! 
  
  

Ngô Minh Hằng 
 

 

 

 
 

BÀI THƠ LÝ TỐNG 
 

(Ðể ghi lại việc Ó Đen Lý Tống chống văn hóa vận CS bằng cách 
xịt hơi cay vào mặt tên văn công VC Ðàm vĩnh Hưng ngày 20.70.2010 

tại San Jose, Bắc CA) 
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Tôi muốn đợi cho nỗi mừng chín mọng 
Cho niềm vui làm ngôn ngữ thăng hoa 

Để viết cho anh Bài Thơ Lý Tống 
Và tặng anh, chiến thắng, bản hùng ca 

 
* 

Anh dằn mặt bọn văn công Việt cộng 
Cảnh cáo bọn người theo qủi thờ ma 
Việc anh làm đã kinh hoàng lũ Cộng 

Vì chúng thấy lòng dũng cảm Quốc Gia ! 

 
* 

Theo dõi bản tin trả lời phỏng vấn 
Lý luận của anh vững chắc, kiên cường 
Như thuở Diên Hồng, máu đào rửa hận 

Cho một huy hoàng quang phục quê hương 

 
* 

Thú thật với anh, đôi khi tôi nản 
Bởi thấy người đen trắng đã lòng thay 

Lắm kẻ quên mình là thân tị nạn 
Trốn cộng nô tàn ác đến nơi này ! 

 
* 

Vì tư lợi, họ tiếp tay giặc cộng 
Phản bội quê hương, bán đứng đồng bào 
May còn người có can trường hành động 

Lay tỉnh đời chìm đắm giữa chiêm bao 

 
* 

Dù ai bảo anh làm hề, diễu dở 

Hoặc cộng điên cuồng, mai mỉa, gian ngoa 

Riêng với người yêu quê cha đất tổ 

Anh, người hùng vì anh dám xông pha ! 

* 
 

Hải ngoại này có Việt gian Việt cộng 

Do bọn tham tiền che giấu chúng thôi 
Ước gì nhỉ, có thật nhiều Lý Tống 

Thì Việt gian, Việt cộng sớm tiêu đời 
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* 

Xưa, tôi viết những bài thơ Lý Tống 

Khi truyền đơn anh rải ở Việt Nam 

Nay tôi lại viết Bài Thơ Lý Tống 

Cảm ơn anh gìn giữ nghĩa Cờ Vàng ! 
 

 

Ngô Minh Hằng 
 

 

 

XIN THƯỢNG ĐẾ HÃY ĐƯA TAY QUYỀN LỰC 
 

 
 

 

XIN THƯỢNG ĐẾ 
HÃY ĐƯA TAY QUYỀN LỰC 

http://thongominhhang1.blogspot.com.au/2017/05/xin-thuong-e-hay-ua-tay-quyen-luc.html
https://3.bp.blogspot.com/-uoZNMzYs0ss/WSh0T-XZuLI/AAAAAAAAFJE/_dSiahicLvY7_Slnrj1jAbdwijjlvBNCgCLcB/s1600/no%2B7.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-U20XpLU81F4/WSh0QKRVBtI/AAAAAAAAFJA/aGCTrpQ0b8AaOPHTzL_P9dclN3QvKKWFACLcB/s1600/thuong%2B1.jpg
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Một tiếng nổ và bao người gục xuống 
Kết quả là gì ? chỉ những đau thương !!! 
Ôi, đến bao giờ con người mới biết 

Sống chỉ một lần, sống để yêu thương ??? 

* 
Sống để yêu thương, thứ tha, chấp nhận 
Những giống nhau và khác biệt của nhau 

Đừng vì bất đồng mà sinh sân hận 
Tạo oán gây thù khốn khó thương đau ! 

 

* 
 
 

Hãy tưởng tượng một gia đình đầm ấm 
Có đủ mẹ cha, con cháu, vợ chồng 

Rồi tiếng nổ, rồi đau thương tràn ngập 
Còn lại gì ngoài tan nát nữa không ??? 

* 
Ngoài tan nát, ngoài máu xương la liệt 

Người chết đã đành, kẻ sống thì sao ??? 
Sống tàn tật, sống đau buồn suốt kiếp 
Hỏi nhân sinh ai muốn thế đâu nào ?! 

* 
Ai muốn thế, Thánh Thần nào muốn thế ? 

Là u mê, ác độc của con người ! 
Là xúc phạm đến quyền năng Thượng Đế 
Xem mạng sống người như những trò chơi ! 

* 
Tội ác ấy đã kinh hoàng nhân loại 
Là nỗi buồn vì vắng bóng lương tri 
Là ưu tư của văn minh thời đại 

Của Chúa nhân lành, của Phật từ bi .... 

* 
Dừng ngay lại hỡi bàn tay tắm máu 

Hỡi tâm hồn bịnh hoạn thiếu lòng nhân 
Xin Thượng Đế hãy đưa tay quyền lực 
Thức tỉnh ai lạc lối giữa dương trần !!! 

* 
Và trừng phạt kẻ gieo điều tang tóc 

Chốn nhân gian đau khổ quá nhiều rồi 
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Sự còn, mất, con người, ai chọn lọc ? 
Chỉ có ý Trời định đoạt mà thôi … 

 
 

Ngô Minh Hằng 
 

 

 

TIẾC THAY !!! 
 

 
 
 

TIẾC THAY !!! 

https://2.bp.blogspot.com/-6SI0DphU1Qk/WTWfSt4pXcI/AAAAAAAAFKY/O2DflgbAlTgKp5Q02jXEMX2BQjzbpB1xwCLcB/s1600/trump%2B2.jpeg
https://2.bp.blogspot.com/-S7HUPL3aZRY/WTWe0Y6EU1I/AAAAAAAAFKU/LQET495ACJQpA4x7VGbbLdNC93LtzoEowCLcB/s1600/Trump%2B1.jpg
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Ngày 30/5/2017 Kathy Griffin,  liberal actress-comedian, trong khi thu hình với Tyler Shields đã 
cầm một chiếc đầu lâu cắt lìa khỏi thân mình, mặt là TT Donald Trump đầy máu, giơ lên.  Hình 
ảnh này do IMZ đưa ra công chúng làm nhiều người bất bình. Kathy Griffin xin lỗi Trump và bị 
CNN cho nghỉ việc. Bị mất việc, bà ta khóc và đổ tội tại Trump làm hư hết sự nghiệp của mình. 

 
 
Tưởng bà người Mỹ văn minh 

Ghét điều tàn ác, qúi tình chân phương 

Nào hay bà cũng lật lường 

Cùng hung cực ác, bất lương nhường này ! 
Đầu người đẫm máu trên tay 

Giơ cao cho thế gian hay tâm bà 

Khác gì  ISIS đâu ta 

Cũng tàn bạo, cũng quá đà dã man 

Đầu lâu có mái tóc vàng 

Cắt lìa khỏi cổ, mặt tràn máu tươi 
Nhìn thôi là thấy lạnh người 
Nhưng bà cho đó chuyện đời trần gian 

Đầu lâu đẵm máu kinh hoàng 

Với lòng sân hận, bà làm trò chơi !!! 
Bà ơi, đời sợ bà rồi 
Và làm bất mãn những người từ tâm 

Bà gây một đợt sóng ngầm 

Giữa người và bọn thú cầm, bất lương 

Thẹn cho nước Mỹ phú cường 

Với lòng nhân đạo luôn thương giúp đời 
Mà nay bỗng có một người 
Cắt đầu đồng loại ngời ngời, kinh sao! 
Dù cho đầu giả đi nào 

Nhưng hình ảnh ấy tự hào được a ? 

Bà là người nước Cờ Hoa 

Hành vi ISIS, ngán bà biết bao !!! 
Hôm qua tay bắt mặt chào 

Hôm nay tráo trở thế sao hỡi trời ? 

Tự bà làm nát bà thôi 
Mà còn gieo tội cho người, tiếc thay... 
Thì ra trên thế gian này 

Biết người, biết mặt, ai hay tấm lòng !!! 
 
 

Ngô Minh Hằng 
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ĐỨNG LÊN, PHẢI ĐỨNG LÊN MAU !!! 
 

 
 

 

http://thongominhhang1.blogspot.com.au/2017/06/ung-len-phai-ung-len-mau.html
https://4.bp.blogspot.com/-cjimYSENEYw/WTbaYmvRS4I/AAAAAAAAFKw/q1UfW4v_wI0fLyyd84s5Nl7J48wXypt5QCEw/s1600/vc%2B2c.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-dIR058XMphA/WTbZnk2JYcI/AAAAAAAAFKo/tQ2QbbhZ2TQLKK1anEyCOvUsA0eEwYuXQCLcB/s1600/co%2Bvang%2B1.jpeg
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ĐỨNG LÊN, PHẢI ĐỨNG LÊN MAU !!! 

Tha thiết gởi về Quê Hương và đồng bào VIỆT NAM mà tôi xót xa  
vừa thương vừa giận. 

 
Nhà mình, cướp đốt thành tro 

Mình không đuổi cướp, không lo giữ nhà 

Lại đi oán trách người ta 

Bất nhân, sao chẳng xông pha cứu mình  !!! 
* 

Nhà người, người điểm hoa xinh 

Nước người, người giữ an ninh cho người 
Nước mình, mình để xé tơi 

Dân mình mặc cộng làm đời ai đau 

Rồi rằng cộng đánh mình đâu 

Thì im, chớ nói, bể đầu, thiệt thân ! 
Quê hương đảng tính mọi phần 

Đảng lo mọi việc, ta cần bình an ! 
Nhục thì nhục hết Việt Nam 

Đâu mình ta nhục mà than uổng lời ! 
Thế nhưng hằn học trách người 

"Vô tâm, sao để nước tôi suy tàn ???" 

* 

Biết điều với chứ, Việt Nam ! 
Nhà mình, trách nhiệm lo toan do mình  !!! 

Mỗi người có một gia đình 

Mỗi dân có nước, phân minh thế rồi 
Nước ai dân nấy tô bồi 

https://2.bp.blogspot.com/-4XEJIlEjyHU/WTbaF5cykSI/AAAAAAAAFKs/V0FaPqJB5as7xBQxoy90szsH1lPfC-c9gCLcB/s1600/vn%2B1.jpg
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Nhà ai nấy giữ cơ ngơi của mình 

Quốc gia liên đới là tình 

Giúp ta nếu có chiến chinh điêu tàn 

Thiên tai, dịch bệnh lan tràn 

Chớ còn việc nước hoàn toàn do ta 

Nhà ta, ta phải giữ nhà 

Nước ta, ta phải biết mà yêu thương 

Nếu như gặp buổi nhiễu nhương 

Toàn dân ta phải một phương, một lòng 

Đứng lên gìn giữ núi sông 

Bảo toàn bờ cõi cha ông giao truyền 

Nếu ta để bọn tà quyền 

Đập tan chính nghĩa, phá thuyền quốc gia 

Thì là trách nhiệm của ta 

Đứng lên, dũng cảm, xông pha diệt thù 

Gương xưa oanh liệt đừng lu 

Hồn xưa hãy để thiên thu sáng ngời 
Đừng mơ mà trốn việc đời 

Chờ người lấp biển vá trời giùm ta ! 
* 

Nhà ta, ta phải giữ nhà 

Và làm nghĩa vụ sơn hà đã trao 

Noi gương trung nghĩa anh hào 

Diên Hồng hãy dựng cao trào đấu tranh ! 
Để mà giải đảng cho nhanh 

Nếu không, Chệt biến ta thành Tân Cương 

Thì ta hết cách, cùng đường 

Dân thành nô lệ, quê hương thuộc Tàu ... 
Đứng lên, phải đứng lên mau !!! 

 
 

Ngô Minh Hằng 
 

Nguồn: http://thongominhhang1.blogspot.com/ 

 
 

 

http://thongominhhang1.blogspot.com/

