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cơm áo. Lại cũng có tin số tiền bồi thường là hai tỷ bốn và CSVN thì không lo cho dân mà vẫn mập 
mờ lừa mị, há miệng mắc quai, vì VC đã phản bội dân tộc, bán nước VN cho Tàu cộng.) 
  

   

Năm trăm triệu hay là bao trăm tỷ 

Cũng không sao bù được nỗi đau này 

Nỗi đau non sông, tiếng hờn thế kỷ 

Dưới ách cộng nô dân tộc đọa đày 

* 

Nỗi đau tinh thần của người dân Việt 
Nhìn Tàu ô tàn phá núi sông mình 

Và bị đảng mướn côn đồ đánh giết 
Khi bởi thương quê lên tiếng bất bình !!! 

* 

Đau xót lắm, nhìn đồng bào khốn khổ 

Nhìn biển xanh cá chết trắng trên bờ 

Nhìn cộng Tàu nghênh ngang trên đất Tổ 

Chỉ có loài bán nước mới làm ngơ !!! 
* 

Năm trăm triệu hay là bao trăm tỷ 

Đảng bán quê, ngang tắt với cộng Tàu 

Không cần biết dân đau từ xương tủy 

Mặc môi trường di hại đến đời sau !!! 
* 

Cá đã chết, dân Việt Nam đang chết 
Trong đói nghèo, trong bịnh tật, hờn căm 

Chỉ có đảng hân hoan quì lạy Chệt 
Mong bạc tiền ngôi vị mãi muôn năm ! 

* 

Này hỡi đảng, đừng mơ màng huyễn vọng 

Dân Việt Nam luôn bất khuất kiên cường 

Biển đã vỡ và trăm ngàn con sóng 

Sẽ san bằng, xóa sạch đảng vô lương ! 
* 

Hỡi Việt Nam, những ai còn say ngủ 

Dậy đi thôi, nhận diện bọn hung tàn 

Dậy, chung sức mà diệt loài ác thú 

Để công bằng chính nghĩa được vinh quang ! 
 

* 



Chỉ Việt cộng mới sợ dân vùng dậy 

Phá Ba Đình, đập vỡ đảng cờ sao 

Người chân chính quốc gia đều nhận thấy 

Yêu quê hương thì phải đập cộng nhào !!! 
* 

Chính Việt cộng bọn tội đồ, phản quốc 

Cõng Tàu Nga về đạp mộ Tiên Rồng 

Ai chống đối vì yêu nòi xót nước 

Cộng bắt chắng từ, cộng giết như không !!! 
* 

Đồng bào Việt Nam, hỡi người Quốc Sĩ ! 
Hỏi nhục nào bằng nước mất nhà tan !? 

Năm trăm triệu hay là bao trăm tỷ 

Có nghĩa gì khi ta mất Việt Nam ??? 

* 

Gần tám mươi năm cộng không hối cải 
Mà càng ngày tội ác chất càng cao 

Nước sắp mất, cộng, ta mau đào thải 
Xây một Việt Nam độc lập, tự hào ... 
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