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Ca Dao Mới (6): “THỐI ĐẢNG” 
 

Nguyễn Việt Nho 

 
Đảng Cộng tàn bạo, ác nhân 
Làm cho điên đảo nhân quần bấy lâu 
Sao không nghĩ lại: hồi đầu 
Sao không bỏ đảng cho rồi hả anh? 
  
Trăm triệu dân chúng Trung Hoa 
Đăng ký bỏ đảng, còn ta thế nào ? 
Công an, bộ đội tính sao 
Các anh dự định chừng nào bỏ đây 
  
Anh vào đảng để chia phần  
Mà đảng cướp được của dân chứ gì ? 
Một khi đảng nó tiêu đi 
“Lãnh đạo” qua Chệch, anh thì chạy đâu?! 
Mong anh sớm nghĩ, hồi đầu 
Mong anh bỏ cái đảng tôi mọi Tàu 
  
Bỏ đảng là Cộng Sản tan 
Cùng nhau bỏ đảng là làng nước yên 
Hãy cùng mở rộng tuyên truyền 
Hãy cùng bỏ cái đảng chuyên chính nầy 
  
Với dân, với nước cần trung  
Với Đảng Cộng Sản rủ cùng bỏ đi 
Càng theo chúng, nước càng nguy 
Đạo nghĩa dân tộc càng suy vi dần 
  
Quan thì chỉ có nhất thời 
Dân chúng vạn đại, anh ơi quay về 
Cùng nhau giữ trọn tình quê 
Bỏ đi đảng chúng mà về với dân! 
  
Đi học là học cái hay 
Văn minh tiến bộ mau tày người ta 
Cộng Sản bị phế ở Nga 
Đông Âu giẹp bỏ, giờ “ta” theo Tàu! 
Theo Tàu gieo rắc thương đau  
Sao anh chưa tỉnh mà mau quay về ? 
  
Trở về với nước với quê 
Với tình dân tộc con đê, bến đò  
Giả từ cái đảng xin cho 
Trở về dân chủ, sống cho ra hồn 
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‘Đồng Đăng có phố Kỳ Lừa 
Có ngàng Tô Thị, có chùa Tam Thanh’ 
Nước ta có đảng lưu manh 
Đứng đầu Trọng lú và anh ‘X’ hèn 
Đảng viên giờ phải một phen 
Đứng lên bỏ đảng, dân đen mới nhờ! 
  
Từ khi có đảng quái nầy 
Non sông dần mất về tay giặc Tàu 
Bộ đội đâu ? Dũng khí đâu ? 
Sao không nổ sung vào đầu chúng đi? 
Không hành động, còn đợi chi ?  
Việt gian giẹp trước Tàu thì tính sau  
  
Bên Tàu có Pháp Luân Công 
Kêu gọi nhau bỏ đảng không ra gì 
Bên ta hãy nghĩ lại đi 
Theo chi cái đảng, đảng đi theo Tàu ? 
  
Bên Tàu có Pháp Luân Công 
Bên ta có tích tiên Rồng lấy nhau 
Việt Nam có đảng phò Tàu 
Dân không lật đổ còn đâu giống nòi ? 
  
Mượn danh nghĩa đảng Mác Lê 
Hồ già bán nước mà mê cái gì ? 
Anh, chị không bỏ đảng đi 
Theo đảng, có nghĩa, là đi theo Tàu! 
  
Dựa vào Tàu là an toàn ? 
Đứa ngu mới có những toan tính nầy! 
Nhân loại tiến bộ hôm nay 
Đang đứng một phía mà vây China (1)! 
Chống Cộng Tàu, đâu riêng ta 
Việt gian phải sớm nhận ra điều nầy 
Sớm thối Đảng, tự cứu bay 
Khoan hồng dân nước rộng tay đón về 
  
Mấy chục năm, vẫn u mê 
Nhận Tàu là bạn, không hề nhận ra 
Giết đồng bọc, phá quê nhà 
Để cho Tàu Chệch tràn qua dễ dàng! 
Nay muốn cứu xóm, cứu làng 
Phải sớm bỏ lũ tham tàn hại dân 

Lê Hiểu Đằng đang dẫn đầu 
Bỏ cái Đảng cướp do Tàu nặn ra 
Đảng ‘Ta’ chi nhánh Nam Hoa 
Nên hành động nó hại ta, lợi Tàu! 
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Huỳnh Tấn Mẫm xưa, nay đâu ? 
Không lẽ không thấy bọn Tàu xâm lăng ? 
Hãy nối gót Lê Hiểu Đằng! 
Hãy cùng xa lánh mấy thằng Tàu ô! 
  
Lũ Ngụy Hán, lũ Ngụy Hồ 
Là lũ diệt chủng, tội đồ khó dung 
Đến nay là kẻ thù chung 
Của cả nhân loại, có khùng mới theo?! 
  
Nước Nam ai đã làm nghèo ? 
Bởi đâu nước Việt cứ teo lại dần ? 
Đứa nào bách hại nhân dân, 
Khi họ đứng dậy chống quân Cộng Tàu ? 
Nếu nhận ra, sao không mau 
Sao không hợp sức chống Tàu xâm lăng ? 
  
Chống Cộng đơn giản mà thôi: 
Chỉ cần bỏ Đảng, lần hồi Cộng tan! 
Chống Cộng, việc quá dễ dàng: 
Quyết không hợp tác với đàng Công nô! 
Cùng nhau vạch mặt Nông Hồ (1) 
Theo rồi: thì bỏ, chưa vô: thì đừng! 
  
Cả ngàn năm trước, Bà Trưng (2) 
Đất nước tuy nhỏ, Hán từng bị tan … 
Bao phen giặc Bắc kinh hoàng 
Hôm nay sao Đảng lại hàng Tàu ô ? 
Thì ra bởi tại giặc Hồ 
Là tình báo Hán cấy vô xứ mình 
Chí ngu ngụy xưng: ‘Chí Minh’! 
Vào ngồi chiễm chệ Ba đình của ta… 
Xa lánh cái đám ma tà 
Là ta cứu được nước nhà, thế thôi! 
 
  
 Nguyễn Việt Nho 
   
(1): Nông Hồ: Ngoài nghĩa chỉ ra hai cha con là Hồ Chính Minh và Nông Đức Mạnh đã tự nguyện làm 
thân khuyển mã Tàu chệt, Nông Hồ còn có nghĩa là Nô Hồng, là bọn nô lệ đỏ của Tàu của Nga 
(2): Bà Trưng là là Trưng Trắc và Trưng Nhị là hậu duệ của các Hùng Vương, Năm 39 đã đứng lên khởi 

nghĩa chống quân Nam Hán, chiếm 35 thành, xưng vương, được dân chúng tôn xưng là Vua Bà. Về 

sau bị thế cô, nhảy xuống dòng Hát Giang tự vận (vào năm 43 AC) 
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