Biếm Thi Tha Hương

CHÍNH ÔNG LÀ KẺ TO MỒM !
Ta không muốn nhắc đến ông
Vừa dơ bút lại mất công bận lòng
Cây muốn lặng, khốn không ngừng gió
Nên buộc lòng ta ngỏ vài câu
Chính ông phân biệt sắc màu
Chính ông kỳ thị chớ đâu phải người !
Từ tại chức tới thời mãn nhiệm
Ông thổi phồng tình tiết Trắng - Đen
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Chính ông đánh trống thổi kèn
Dựng tuồng ĐEN - TRẮNG làm lem Hoa Kỳ
Chuyện bạn ông, Henry bị bắt (1)
Ông cố tình vu đặt lâm ly
Mắng rằng cảnh sát ngu si
Còng người chỉ tại người vì ...da đen !!!
Đấy, có phải là đèn ông bật
Cho Trắng - Đen thù hận lẫn nhau???
Nếu người kỳ thị sắc màu
Lối vào Bạch Ốc, ai bầu cho ông!?
Từ may mắn làm Tông Mỹ quốc
Hỏi nhà ông làm được những gì ?
Điển hình, vụ Benghazi
Stevens cầu cứu ông thì làm ngơ
Ông tàn nhẫn tỉnh bơ ăn ngủ
Mặc Stevens lãnh đủ thứ đòn
Thẩy cho khủng bố mồi ngon
Bọn Islamic chẳng còn ngại chi
Chúng tra tấn Hoa Kỳ Đại sứ
Và giết ông hung dữ vô ngần
Thêm ba American
Cũng cùng chung một số phần đau thương
Ông, lúc ấy đường đường ông tổng
Phản ứng sao? hành động những gì ?
Hay ông với Hillary
Cả hai đồng loã che đi tội mình ???
Tội ác ấy đáng khinh, ô nhục
Mà ông còn vỗ ngực, tởm không !(2)
Tám năm với chức tông tông
Ôm hơn hai chục triệu đồng, giàu nha ! (3)
Giá ông cứ đô la ông hứng
Đừng hô hào bạo lực núi sông
Deep state ông chẳng góp công
Cùng bày phản phúc nhuộm hồng Cờ Hoa
Thì ta chẳng nói mà phí sức
Nhưng ông khen bạo lực, gian hùng
Vỗ tay cổ võ tàn hung
Xúi bày khủng bố không ngừng đập tơi
Bản hiến pháp từ thời lập quốc
Qua bao đời dân nước tôn vinh
Chính ông khuyến khích biểu tình
Chính ông khích động bất bình Trắng - Đen
Phải bác Trump thay đèn, đổi cảnh
Ông sợ ông bể mánh gian tà
Nên khuyến khích ANTIFA
Dựng tuồng, đóng kịch phá nhà Cờ Bông ?
Cố đập vỡ bao công xây dựng
Đặng cộng Tàu, Xi đứng chỉ huy
Thấy Trump trị đẹp chệt Xi
Ông vâng lịnh Chệt đi đì bác Trump ???
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Ông gian ác, dã tâm đủ kiểu
Dân nói bằng lá phiếu, chờ nghe
*
Biden rồi lại khóc nhè
Bọn ông là bọn cá mè, đầu tôm ...

Chính ông là kẻ to mồm !!!

Bác Tha Hương
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
Chú thích:
1/ Henry Louis Gates, bạn của Obama bị cảnh sát Cambridge, Massachusetts còng tay, được tin
Obama la toáng lên là cảnh sát Cambridge, Massachusetts ngu xuẩn, và buộc tội cảnh sát là kỳ thị,
còng tay bạn ông chỉ vì ông này là dân da đen.

Mr. Obama stopped short of accusing the police department of racial profiling, as
Mr. Gates has done. Link tham khảo:
https://www.nytimes.com/2009/07/23/us/politics/23gates.html
2/https://www.cnn.com/2012/12/19/us/benghazi-what-happened/index.html
https://twitter.com/Perch313/status/1039380280279269376/photo/1

3/Số tiền hai vợ chồng ông Obama rời toà Bạch ốc cỏ tổng cộng hơn 20 triệu, trong khi lương ông là
400,000. một năm chưa trừ thuế.
https://www.reviewjournal.com/life/president-barack-obamas-net-worth-as-he-leaves-the-white-house/
Ngày nay, vợ chồng ông có hơn 50 triệu, link:
https://www.afr.com/work-and-careers/management/the-obamas-are-worth-30-times-more-than-when-theyentered-the-white-house-20180912-h159bg
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