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BOÁC HỒ THI TÀI CÙNG CHÁU DU KÍCH

( trích"Tiểu Sử Đoảng Đánh Mỹ Cứu Lước" cô du kích đang trồng
khoai tăng gia sản xuất, thấy giặc lái bay ngang, cô liền rút súng đang đeo
bên hông ra cứ đuổi theo mà bắn. Máy bay trúng đạn rơi tơi tả. Cô du kích
mỉm cười với sự thành công, xong, cô cất súng, thản nhiên trồng khoai tiếp
- riêng tặng đảng CSVN-)

Thấy thằng giặc lái bay qua
Cô du kích lấy súng ra bắn trời
Máy bay trúng đạn tơi bời
Phi cơ Mỹ rớt một hồi, sạch trơn
Thản nhiên, nhét súng cạnh sườn
Cô du kích lại ra vườn trồng khoai
Boác Hồ "hồ hởi" cười hoài
Khen cô du kích: Cháu tài bắn ghê
Khen rồi liếc mắt, cười dê
Boác đây bắn giỏi chẳng chê phát nào
Boác học cụ Mác, cụ Mao
Cho nên tài bắn boác cao ra gì
Không tin, boác cháu mình thi
Ta mừng chiến thắng tức thì....cháu ơi...ơi...ơi....
Boác và du kích cùng cười
Bắn thi mấy hiệp nát bời luống khoai ...

Tha Hương
2002
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PHÓNG SỰ
SINH HOẠT CHÍNH TRỊ QUỐC NỘI VÀ HẢI NGOẠI
Ba đình bán nước giết dân
Cộng tàu đòi nợ nuốt dần Việt Nam
Từ Bản Giốc, Nam Quan, hải phận
Tàu hung hăng đến nhận chủ quyền
Chương trình "bọ xít" Tây Nguyên
Dũng, trăm triệu rưỡi tiền riêng, nuốt tròn
Dân ai có căm hờn thắc mắc
Là du côn dằn mặt ngay thôi !
Mới đây, dân chết nữa rồi
Công an cắt cổ giết người Vĩnh Long
Đảng nghi dân có lòng "phản động"
Bắt dân về giết sống ...than ơi
Mới nghi mà đã giết người
Lại vu người tự cắt rời cổ ra !
Còn "nhân đạo" đảng ta nối lại
Và vu oan không ngại không ngần
Cờ vàng gán tội cho dân
Dùng cờ làm cớ, bất nhân giết người !
Trong khi chệt khơi khơi thao túng
Thì đảng hồ chỉ đứng câm thôi
Cộng Tàu được thể, làm trời
Cứ dân nước Việt, Tàu chơi đòn thù
Đấy, trong nước thì như rứa đó
Tàu coi hồ như chó như trâu
Hồ thì cam phận chư hầu
Ngư dân Tàu giết, cúi đầu đảng câm !
*
Ở hải ngoại ... hà rầm tranh đấu
Cứ ông này bôi xấu bà kia
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Cộng đồng bảy xẻ, ba chia
Ông cầm gậy thọc, ông chìa lưỡi dao !
Là do cộng chui vào nằm vũng
Chúng bày mưu đánh lủng chiến hào
Dầu loang, Việt cộng - đồng bào
Cho nên nón cối ồn ào tặng nhau
Hễ ai nói KHÁC câu CỘNG NÓI
Là cộng tung NÓN CỐI vu ai
Hoả mù cộng thả dài dài
Tấn công, phỉ báng, vẹm tài...quán quân !
Chiện xa lại chiện gần, chiện phịa
Vẹm quay tròn như dĩa xi đi (CD)
Chính bày nằm vũng Vi Xi
Cũng còn chóng mặt huống gì Quốc Gia !
Phải nhìn kỹ mới là thấy cộng
Chúng nhuộm vàng coi giống ghê nơi
Nhưng nhìn hành động than ơi
Mới hay cộng đội lốt người Quốc gia
Lại có đám rất là..."hồ hởi"
Tặng cộng cờ, cộng chối, gạt ra
Mà không hiểu thế nghĩa là
Cộng đang sỉ nhục cả ta lẫn cờ !
Nhục mặc nhục, trơ trơ đội cộng
Ai Quốc gia nói động đến Hồ
Tức thì một lũ ma cô
Xúm vào nó nghiến, nó vồ nát ra
Đám rước cộng đến ca đến hát
Thấy cờ vàng, cộng phán: Dẹp đi!
Rứa mà vâng lệnh, thực thi
Cờ vàng vội dẹp để thì cộng vui !
Sự việc ấy khiến người xót nước
Thấy chán chường trên bước đấu tranh
Tại sao bôi xóa lằn ranh ?
Tiếp tay dắt cộng vào thành là ai ???
Đấy, SỰ THẬT mắt, tai đã thấy
Thấy và lòng chán ngấy chán ngơ
Đau lòng ký sự vào thơ
Mong chia sẻ chuyện cõi bờ với ai ...
Ôi trang phóng sự còn dài....
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Tha Hương

ÁC GIẢ ÁC BÁO
(Nhân tin nhạc sĩ An Bình bị CSVN tuyên án tù 6 năm chỉ vì anh viết
nhạc quê hương)
Sáu năm án đảng nhốt tù
Tội anh viết nhạc “giã từ làng quê”
Sao không viết trở về thăm đảng
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Để đảng còn gỡ gạc đô na !
Viết chi bỏ xứ xa nhà
Đảng teo, đảng ngỡ rứa là…vượt biên
Sao không viết gom tiền Mỹ - Ngụy
Để đảng ta tích lũy thêm giàu
Và dù đảng mấy ma đầu
Cũng khen đảng chẳng mọt sâu tí nào
Rồi chúc đảng ngôi cao thống trị
Thì đảng ta khoái tỉ vô cùng
Có đâu nhạc xé, tay còng
Và thân anh bị tù ròng sáu niên !
Ồ, đảng bảo đảng hiền đấy chứ
Nước tự do dân chủ quá chời
Rứa mà dân viết nhạc thôi
Sáu năm sao đảng khơi khơi nhốt tù !?
Nhưng “TÀU LẠ” lù lù nó đến
Giết ngư dân trên biển nước nhà
Đảng sao tai điếc mắt lòa
Im như miệng hến? hay là đảng câm ?!
Bọn Tàu cộng giết dân chiếm biển
Đảng cúi đầu ngậm miệng thì thôi
Sao dân uất ức ra lời
Đảng sai du đảng tơi bời hành hung ?
Nhục cho mác “anh hùng diệt Mỹ”
“Diệt” bởi vì “nhất trí” mê đô “
Nào vì dân tộc, cơ đồ
Nếu không, sao bán cõi bờ Việt Nam ?
Nếu không, sao đảng làm dân khổ ?
Xô nước dân xiêu đổ, điêu tàn ?
Dân thành một đám DÂN OAN
Nhà dân bị đảng cướp làm của riêng
“Qui hoạch” bán lấy tiền đảng cất
Mặc dân lành đất mất, nhà tan
Đảng còn xé nhỏ Việt Nam
Bán cho Tàu cộng nhiều ngàn mẫu vuông
“Anh hùng” ấy là phường quốc tặc
Là một bày phản trắc, tham ô
Đồng đô nuôi sống đảng hồ
Nhưng đô đưa đảng đến bờ tự tiêu!
Bà dân biểu nói điều hiểu biết
“Rằng lòng dân chết tiệt niềm tin
Thì rồi cái đảng mẹ mìn
Thi nhau chết nổi, chết chìm vì dân!”*
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Thương người viết nhạc vô ngần
Bị tù bởi lũ vô thần sáu năm!
Đảng mà đã để dân căm
Thì dân vùng dậy dân bằm đảng thôi
Đó là qui luật của đời
ÁC GỈA ÁC BÁO, đất trời công minh !

Tha Hương

GỞI NHỮNG KẺ ĐANG MƠ
Gởi quân đội, công an nhân dân các cấp và tất cả mọi cơ cấu đã và đang là
công cụ cho CSVN, những kẻ đang MƠ CÒN ĐẢNG, CÒN MÌNH . Vị nào
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có lòng với quê hương xin chuyển giúp về VN cho những người thân quen
của quí vị, tác giả xin biết ơn.

Đảng phao "Còn Đảng, Còn Mình"
Cứ trung với đảng thì vinh, thì giàu
Nghe đảng bịp tưởng đâu là thật
Nên dùi cui anh tẩn dân lành
Dân lành có túp lều tranh
Đảng sai anh cướp và anh tận tình
Sao anh chắng đặt mình vào họ
Anh mất nhà, anh có hận không ?
Hận kia năm tháng chất chồng
Gộp vào bằng núi, bằng lòng đại dương
Thì lúc đó vô phương đảng sống
Và phận anh cũng giống đảng thôi
Này, anh hãy nhớ luật đời:
"Ý dân là ý của Trời" xưa nay
Anh phải biết điều này mới sống:
Phải lấy dân làm gốc, làm nền
Trọng dân thì đảng mới bền
Mị dân, ăn trước ngồi trên là nhào !
Nếu không có đồng bào dân tộc
Chỉ đảng thôi, đảng sống được à ?
Đảng, phường dại chợ khôn nhà
Đội Tàu, dân Việt đảng chà dưới chân
Cho nên khắp bàng dân thiên hạ
Biết đảng loài đá cá lăn dưa
Dân chờ trận gió cơn mưa
Gom hồ và đảng dân đưa xuống mồ
Nếu anh mãi ngây ngô mê muội
Không nhìn ra đảng cuội, lưu manh
Và anh là một trái chanh
Thì ngày đảng chết, có anh đi đầu !
Hãy tỉnh ngộ để hầu được sống
Về với dân, bỏ cộng ngay nào...
Đứng lên cùng với đồng bào
Giữ quê, diệt cộng đuổi Tàu nghe anh
Đừng mơ còn đảng còn mình !!!
Giấc hoang mơ ấy đang rình giết anh !
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Tha Hương

HUY CHƯƠNG

(tặng nhà văn, nhà thơ, các cụ, các bác áo gấm về làng rồi "hồ hởi phấn
khởi" được nghe gọi là Vịt Kìu, viết tuỳ bút khen những trung tâm du
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lịch của vẹm xinh tươi, dụ người khác về thăm quê hương... rồi lại vỗ
ngực nhận mình trung thành với Quốc Gia, yêu quân đội VNCH, yêu tổ
quốc VN và chống cộng một cây xanh lè!)
Muốn khen Việt cộng đổi thay
Cứ khen, vì ở xứ này Tự Do!
Đã cong bút khen lò cộng sản
Sao còn đi tị nạn xứ người ?
Khen rằng mọi thứ khác rồi
Nhà lầu, biệt thự khắp nơi mọc đầy
Khen quê được thế này, tươi đẹp
Là do công của vẹm tạo nên
Trung tâm du hí, công viên
Danh lam thắng cảnh ba miền thiệt xinh!
Dân sống cảnh thanh bình giàu có
Không còn người khốn khó đau thương
Nên về thăm lại quê hương
Để mà sống cuộc đế vương kẻo hoài
Chùa Trấn Quốc kề vai ngắm nguyệt
Thuyền Hương Giang tha thiết tình trao ....
Này, hồ tốt rứa, tại sao
Không về sống với đỉnh cao một nhà ???
Sống chi kiếp xa nhà trôi nổi
Bám vào tiền xã hội Cờ Hoa ?
Về quê lạy đảng dâm tà
Rồi tuyên truyền kiểu hợp hoà, yêu thương !?
Khen nức nở "thiên đường" nhà đảng
Có thua gì miệng cán trung ương
Khen thì về với “thiên đường”
Để xem bác đảng vô lương cỡ nào !
Đừng áo gấm ồn ào "du nịch"
Rồi viết khen thành tích nhà hồ
Nghe sao giống kiểu văn nô
Như chàng Tố Hữu bưng bô ba đình !
Muốn tráo trở giao tình với vẹm
Bởi không còn biết thẹn là chi
Cứ giao, và cứ nâng bi
Nhưng đừng tùy bút kiểu ni, hoả mù !!!
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Dân tị nạn không ngu đâu nhé
Nhìn tên nào phản phé, biết ngay!
Thờ ma cộng sản thế này
Mà khoe chống cộng thì hay thí bà
Thế nào bác đảng nhà ta
Cũng cho đám vịt1 một toà huy chương !!!

Tha Hương
1/ Vịt kìu yêu lước VC.

KIM CƯƠNG VÀ ĐẤT SÉT
Một ông con cháu Tiên Rồng
Một ông con cháu vừng đông, Mặt Trời
Ông Rồng ... Mỹ khoái mòi … du ... nịch
Ông Thái Dương lại thích đi mần
Rồng bay đến Nhật dừng chân
Thái Dương nhập cuộc, ngồi gần Rồng ta
Rồng và Dương hài hòa, trò truyện
Rồng khen Dương quyền biến, giỏi giang
Sau màn Sa Diện tan hoang ( * )
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Không lâu, thế giới chói chang Mặt Trời
Thái Dương khẽ mỉm cười, khiêm tốn
Cảm ơn rằng Rồng vốn từ lương
Nên khen, nhưng thực ...Thái Dương ...
Chỉ là ... Đất Sét thông thường, sá chi !
Rồng mới đáng được ghi sách sử
Bởi vì Rồng thật thứ... Kim Cương !
Bảy lăm, Rồng vượt trùng dương
Đến nay mấy chốc đã vươn kịp người
Giới trẻ Việt khắp nơi thành đạt
Đường công danh bát ngát, bao la
Trung niên và các cụ già
Làm thơ, viết sách, hát ca, thả dàn
Ai cũng thể nhân gian, lỗi lạc
Rõ thật là những hạt Kim Cương
Long lanh cao quí dị thường
Vô cùng đắt giá, Thái Dương nào bằng !
Rồng đáp lễ, thưa rằng thế giới
Thái Dương nay đứng với siêu cường
Tinh vi, hàng hoá Thái Dương
Năm châu, trên các thị trường, chào thua !
Thái Dương đáp: xin thưa, là Đất
Nên chúng tôi DÍNH THẬT vào nhau
Cỏn con, một khoảng địa cầu
Đơn sơ, một khối đất nâu, bao đời
Kim Cương vốn sáng ngời, trân quí
Để chung vào một tí, thấy ngay
Viên kia CHẠM với viên này
RỜI ra TỪNG HẠT, dẫu tay người cầm !
Ôi, ý nghĩa gởi thầm vào truyện
Nghe mà buồn cho tiếng Kim Cương !
Kim Cương, rực rỡ, phi thường
Lại rời, nhưng đất, yêu thương, dính vào!
Rồng Tiên, hỡi những anh hào !!!
Nghe xong câu truyện, nghĩ sao về mình ???

Tha Hương
* Thế chiến thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ bỏ hai quả bom ở
Hiroshima và Nagasaki làm Nhật thua, phải đầu hàng hai ngày sau đó
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MÓN QÙA MA DÊ IN VIỆT NAM
Nhân tin ngày 30/5/2017,cán Phúc đến yết kiến Tông Tông xứ Cờ Hoa,
vác cái đèn Ma Dê In Việt Nam đến biếu.

Đảng ta đã giỏi lại tài
Bốn hai năm Mỹ chạy dài, thua xa
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Mỹ chỉ có đô la là tốt
Trí óc vừa dại dột vừa ngu !
Đô la tung tẩy mịt mù
Đảng ta cứ chộp rồi xù tỉnh bơ
Nay Tông Mỹ bất ngờ vời Phúc
Đảng mần trò ngoạn mục một phen
Đến không thì lộ mặt hèn
Phúc ta bèn vác cái đèn đi theo
Gía của đèn không "BÈO" đâu nhé (1)
Bởi công trình đảng vẽ Cờ Hoa
"MA DÊ IN VIỆT NAM" mà
Đèn thần cũng chẳng đáng mà sánh đâu !
Rồi Tông Mỹ gật đầu ..." nhất trí" (2)
Rằng thế gian tuyệt mỹ thua... đèn
Đèn ta đẹp thế, Mỹ thèm
Copy y hệt thì phiền, thì nguy!
Boác đã dạy tin chi được Mỹ
Không thức thời, chẳng tí khôn ngoan
Trong khi Mỹ ở trần gian
Đảng ta đã tới thiên đàng từ khuya !
Cán bộ ta giàu kìa, hết biết
Nhà các quan trần thiết ngọc ngà
Chớ đâu như xứ Cờ Hoa
Tiếng là tư bản, tiếng là văn minh
Nhưng tụt hậu, thua mình qúa xá
Nhìn phố phường buồn bã làm sao
Mưa về, không hóa thành ao
Gái không đồi núi sông hào phô ra
Các trường học rõ là phiến diện
Chẳng có màn "biểu diễn võ công" !
"Chị em" cũng chẳng vui đông
Chắc tài "phục vụ" hẳn không bằng mình !
Nói tóm lại hiện tình nước Mỹ
Đến thăm chơi một tí thế thôi
Còn cuộc sống, boác Hồ ơi
Làm sao sung sướng bằng nơi xứ mình !
Nước ta vốn văn minh hết sẩy
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Đảng muốn gì cứ lấy của dân
Dân thì bé miệng, đơn thân
Tên nào "phản động" cứ dần chết cha !
*
Thế là với chiếc đèn hoa (kỳ)
MA DÊ IN VIỆT NAM mà, tài không ?
Vác đèn, Phúc đến Cờ Bông
Dâng đèn khúm núm xin Tông nhận đèn
Thế rồi tuồng cũ, nghe quen
Thưa Tông, nhà đảng đang thèm đô na ...
Đu dây là đảng nhà ta
Ăn xin, lừa lọc vưỡn la ...ANH HÙNG !!!

Tha Hương
1/ "Bèo", Tiếng VC : rẻ như bèo.
2/ "Nhất trí" Cũng tiếng VC: đồng ý,

www.vietnamvanhien.info

15

