TUỔI TRẺ LÀ TƯƠNG LAI ĐẤT NƯỚC!
Những người trẻ hãy cùng nhau chung bước
Hướng về tương lai quê Mẹ chờ trông
Thế giới văn minh, tự do, dân chủ
Nhân bản, Nhân quyền, no ấm người dân...
Đất Mẹ thương ôi! Mặt trời tăm tối
Mây phủ đầy trời, cờ đỏ máu tươi
Người dân lê la, bao người đói khổ
Người đau không thuốc, chờ chết từng giờ
Thành phố giăng đèn, tưng bừng đón khách
Du lịch ngoại kiều, tấp nập xôn xao
Nhà hàng, khách sạn cao sang, tươi mát
Bạo quyền thu tiền, tham nhũng bon chen
Sau lưng thành phố, trong con hẻm nhỏ
Dưới chân cầu kia, san sát mái nhà
Rách nát mái che, căn nhà mục rữa
Cũng còn đỡ khổ, hơn kẻ không nhà
Công trường "dân chủ" bao kẻ không nhà (1*)
Ven cầu, hè phố bao trẻ lê la
Người dân miền Nam, giàu tình giúp đỡ
Người Việt hải ngoại đóng góp sẻ chia ...
Tuổi trẻ biết không? Từ ngày "giải phóng"
Giải phóng cho AI? - Cho Bắc Việt nam
Miền bắc đói nghèo, đảng cộng cai trị
Cai trị bao tử! Ơi hỡi dân nghèo!!!
Tuổi trẻ biết không? Miền Nam ruộng lúa (54-75)
Xanh ngát một màu, nhà cửa ấm êm
Người dân an bình, học hành tấn tới
Ốm đau, bịnh hoạn, nhà thương chữa dùm
Tuổi trẻ biết không? Miền Nam Dân chủ (54- 75)
Tự do- Nhân bản- Hạnh phúc ngập tràn
Người dân có nhà, cơm ăn, áo mặc
Nhân quyền được hưởng, dân tộc văn minh
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Tuổi trẻ biết không? Tại sao "giải phóng"?
Xâm lấn cõi bờ? Một nước đẹp xinh!
Việt cộng nhờ vào Tầu cộng Bắc Kinh
Nên ngày nay bị Bắc Kinh "uy hiếp"!
Tuổi trẻ chắc biết? Đảng cộng dâng Tầu
Biên giới, Nam quan, Hoàng - Truờng, Bản giốc
Quân Tầu uy hiếp, chẳng dám nói năng...
Dân ta đau lòng, "Xuống đường" đảng bắt!
Tuổi trẻ chắc biết? Từ tuổi lên ba
Tới trường mẫu giáo, chưa học tiếng ta
Đã phải nghe cô giáo dậy ... hát ca
"Bác Hồ" là ai? Suốt ngày mong nhớ?
Tuổi trẻ nghĩ suy! Như vậy có phải
"Y trang như đảng cộng sản đại đồng"
Tầu suy tôn Mao giệt chủng dân tộc
Triều Tiên ơn Kim dù khổ trăm chiều!
Còn ba đảng cộng: Tầu, Việt, Triều tiên
Đảng cộng linh tinh đã "xẹp" , đương nhiên...
Nga- Sô, Đông Âu, "Xẹp" : Dân hạnh phúc
Nghe Dương Thu Hương người khôn thốt lời (2*)
"Cộng Hồ" là kẻ tội đồ đem giặc
Vào quê hương đau khổ, tang thương
Đấu tố, cải tạo, rầy xéo, nhiễu nhương
Chia đôi đất nước, lấn xâm Nam Việt!
Hồ quyết giết biết bao nhiêu người trẻ
Ôi! Cảnh nồi da xáo thịt hoang tàn
Bắn giết người dân, pháo kích học đường
Đem người trẻ Bắc Nam vào chiến địa
Việt cộng tay sai, nhờ Tàu mà thắng
Nhuộm đỏ VN bằng cờ máu tanh hôi
"Đánh miền Nam cho Tầu cộng mà thôi"
Đó là lời Lê Duẩn tay sai đã nói...
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Đảng cộng xảo quyệt, đem lời "Hòa Hợp"
Giờ đây, đừng mong kinh tởm quá rồi !
Chiếm được miền Nam, đảng cộng buá liềm
Đưa dân chúng vào đói nghèo, tang tóc!
Cướp tiền bạc, đuổi nhà đi rừng độc
Bao người dân chết thảm tại rừng thiêng
Bao người về thành phố, ngủ vỉa đuờng
Hoang tàn quá! Đảng dã man thống trị
Bắt Quân, Dân, Chính vào tù, xiềng xích
Cho đói khổ, lao động nặng, tàn suy
Bao chiến sĩ miền Nam đã gục chết
Và người tù thân tàn yếu, xót xa
Bao chia ly, cảnh đời gian nan quá
Vợ xa chồng, con mất bố đau thương
Cha mẹ đau buồn, rồi chết mỏi mòn
Con đi mãi tù giam không ngày thả?
Những đứa trẻ có cha là chiến sĩ
Bị sổ đen, nghiêm khắc loại ra ngoài
Học hành dở dang, việc làm không có
Bán máu, bán thân kiếm gạo sinh nhai...
"Giải phóng" đến đâu, nhân dân hoảng sợ
Chạy thoát thân, nơi nào có cộng quân
Chạy trên đường, cộng pháo kích thảm thuơng
Con đường kinh hoàng, vạn người chết thảm!
Trên đường di tản, chết hai còn một!
Dân vẫn đi, dù sống chết không lường
Chết vẫn hơn, sống với đảng bất lương
54 - 75 hai lần xa quê Mẹ
Có đôi lời với những người Tuổi trẻ
Hãy xét suy và nghiêm chỉnh đáp lời
Cùng non sông hoa gấm đã bao đời
Năm ngàn năm, bao anh linh tiên liệt
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Đã cùng nhau dựng núi sông hùng Việt
Để toàn dân no ấm, nước xinh tươi
Để Quê Hương vùng dậy chí quật cường
Yêu Tổ Quốc, yêu núi sông , Dân tộc...
- Yêu Tổ Quốc là không yêu đảng cộng!

Thiên Kim
(1*) Trong nước csVN còn rất nhiều người dân sống trên viả hè, công
viên, gầm cầu!
(2*) Nhà văn DTH ngồi khóc khi vào Saigon và oán
than : Một dân tộc "man rợ" đã chiến thắng một
dân tộc "văn minh"!

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ThienKim.html
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