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Từ chữ nghĩa không thật! 

 

Thứ  “chủ nghĩa” phơi bày ra trần trụi  

Loại “nghị quyết” không một phân giá trị 

Danh “chí minh” lềnh đặc cặn hồ nghi 

Lý “tính đảng” quỷ ma phi nhân bản..   

 

Chúng giương cao ngọn cờ “độc lập” 

Để cướp giật không nương tay hối lỗi 

Để giết người chẳng nặng lòng phạm tội   

Quê hương tôi buổi hồ hỡi quang vinh 

Thời đại hồ chí minh! 

Con trẻ quen thói sát nhân từ ngày nằm nôi, gọi mẹ!   

 

Chúng diễn tập cơn “cách mạng” đánh cướp   

Cướp chính quyền 

Cướp dân chủ 

Cướp độc lập 

Cướp tự do 

Cướp giật ngang nhiên, hăm hở giong cờ    

Ẩn náu sau “nhân dân” 

BÓNG tối mịt mù thống khổ 

“THẬT Nhân Dân” thảm chết tự bao giờ! 

 

Chúng giết người từ  “Cải cách ruộng đất” 

Chúng giết người từ “Công kích Mậu Thân” 

Chúng giết người từ “Đại thắng Mùa Xuân” 

Dối trá âm mưu, ngạo ngược chia phần 

“Chiến lợi phẩm nhân dân”: Chúng toàn quyền định đoạt 
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Hạ quyết đoán không một ai giảm khinh khiếu nại 

Mặc kẻ chết nhầm tên, không được quyền kinh hãi?! 

Quan tài sẫm máu vòng hoa 

 “Không có gì quý hơn độc lập - tự do” 

Tự Do,  

Miếng bánh rỗng “nhân dân” mặc tình nuốt xuống 

Độc Lập,  

Lượng cực ĐỘC gớm ghê buộc “nhân dân” phải uống  

Chào mừng “cách mạng mùa Thu”.  

Suốt nửa kỷ, Người Việt kiệt cùng oan khiên gánh nặng! 

 

Giáp Tết năm nay  

Miền Gia Định thêm một lần tầng tầng uất hận 

Miệt Tân Bình bật âm khốc Lộc Hưng!  

Lộc Hưng!  

Chước cướp giật  nhập tâm từ Bắc Kinh Hán Tộc  

Thói lang sói vượt quá tầm Thực Dân-Đế Quốc 

Oán hờn rung mạch Thất Sơn   

Phẫn nộ sôi giòng Đồng Nai, Bến Nghé 

Tình Dân Tộc-Nghĩa Đồng Bào chúng khoét sâu vết chém  

Hèn giặc quy hàng bán khống Biển, Đảo Hoàng-Trường Sa! 

Phải, 

Chính “đảng ta”! 
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