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CHỌN AI LÀM TỔNG THỐNG ??? 

   

Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ? 
Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump ! 

- Sao lại chọn một người nhiều kẻ chông? 
- Thưa, thấy những gì Ông ̣đã làm không??? 

  
Thưa có thấy những gì Ông thực hiện 

Cho nước Hoa Kỳ trong bốn năm qua ? 
Và cho an nguy năm châu trực diện 

Trước gian hùng hung hiểm của China ? 
 

Có thấy tường ngăn di dân trái phép 
Ai khởi ra nhưng chẳng thể hoàn thành ?(1) 

Có thấy Israel thành công tốt đẹp 
Qua những năm dài là đích giao tranh ? (2) 

  
Có thấy nhiều năm trên trường quốc tế 

Mỹ ra tay hào hiệp với bao người ? 
Kẻ chẳng biết điều lại còn tác tệ 

Ông đã công bình chỉnh đốn từng nơi 
  

Có thấy mọi ngành phát minh, khoa học 
Tàu gởi chuyên gia ăn cắp tinh tường ? 

Tàu tung đô la mua từ giáo dục 
Mua đến nghị viên làm loạn chính trường ??? 

 
Mua bọn truyền thông làm điều vô đạo 
Và bọn này bán sạch cả lương tâm ! 

Lừa phản dân, chúng dối gian trở tráo 
Bán đứng sơn hà không chút phân vân ... 
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Và ai đã suốt đêm ngày tận tụy 

Có phải Trump ra sức tát đầm lầy ? 
Ai đã kiên cường thẳng tay trừng trị 

Bọn Tàu gian làm hại nước non này ? 
  

Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ? 
Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump 

Vì Ông đã hào hùng trong hành động 
Đưa non sông qua tai họa, thăng trầm 

 
Vì Ông đã hết lòng yêu dân, nước 

Nên dấn thân ôm trách nhiệm vào mình 
Khi thấy cộng Tàu nuôi bày phản ngược 
Ông can cường trừ diệt bọn âm binh ! 

 
Vì Ông chỉ qùy trước Thiên Nhan Chúa 

Để cầu xin cho dân nước an lành 
Vì non sông, ông giữ bền đuốc lửa 

Cho một Hoa Kỳ rức rỡ bình minh !!! 
 

Người hỏi tôi: - Chọn ai làm Tổng Thống ? 
Tôi trả lời người: - Tôi chọn Ông Trump! 

Hai mươi bốn năm mọt, sâu đục rỗng 
Cứu nước, dấn thân, Ông đã anh hùng !!!.... 

 
 

Ngô Minh Hằng 
 

1/ https://fee.org/articles/trumps-wall-against-mexico-built-on-the-rubble-of-american-
homes/?gclid=EAIaIQobChMIx_LS3-ef6wIVBTiGCh3hewzfEAAYAiAAEgK7F_D_BwE 

 
2/ https://www.nytimes.com/2017/12/06/world/middleeast/trump-jerusalem-israel-capital.html 

 

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html 
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