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CUỒNG TRUMP ??? 

Để ghi lại thời điểm những người thiên tả, không thích TT Donald Trump, 
miệt thị những người ngưỡng mộ TT Donald Trump là "CUỒNG TRUMP". 

 
 

Nào ai cuồng cuống gì ai 
Chỉ là trọng bậc có tài, có tâm 
Quốc gia kiên định tinh thần 

Vì yêu dân nước, dấn thân chính trường 
Đem tài lãnh đạo phi thường 

Đắp xây đất nước phú cường, đúng không? 
Hãy công bằng nhé, kìa trông 

Gần ba năm ấy thành công thế nào ? 
Thị trường, kinh tế ra sao ? 

Giảm bao thất nghiệp, tăng bao việc làm ? 
Những gì cần phải sửa sang 

Đã hoàn tất hoặc vẫn đang tiến hành... 
Và dù thù nghịch vây quanh 

Xông pha, Ông vẫn hoàn thành chiến công 
Chính trường, chuyển núi dời sông 

Năm châu, Nam Bắc Tây Đông nghiêng mình 
Hứa chi làm nấy, phân minh 

Tận trung với nước, tận tình với dân 
Dù không mưu thánh chước thần 

Nhưng tài đức ấy, cõi trần mấy ai ? 
Reagan xưa đã anh tài 



2 

 

Chuyển vần thế giới ván bài, nay Trump! 
Làm Tàu, một kẻ dã tâm 

Mưu đồ bá chủ âm thầm vỡ tan ! 
 

Từ ngày cộng cướp miền Nam 
Đến đây tị nạn, nhận làm quê hương 

Đã đau dưới ách bạo cường 
Nên tôi trân qúy lập trường Tự Do 

Thấy phe thiên tả giở trò 
Như chim thấy ná, tôi lo tôi rầu 

Lo rằng nếu lỡ cộng Tàu 
Mạnh lên thì cả hoàn cầu thê lương 

Hoa Kỳ, nơi gọi quê hương 
Sẽ không còn nữa hiến chương, nhân quyền 

Cõi trần tăm tối vô biên 
Vết thương chưa khỏi, tiếp liền vết thương... 

Thấy Trump lòng nặng quê hương 
Quyết đem tim óc, can trường cứu nguy 

Ba năm xoay chuyển thần kỳ 
Nên tôi cảm phục Ông vì thế thôi! 

Người đem tâm huyết xây đời 
Không màng tiền bạc, mặc lời thị phi 

Yêu quê, đúng hướng Ông đi 
Một người như thế, cuồng thì đã sao !? 

Miễn không cuồng bọn “đỉnh cao” 
Buôn dân bán nước, hầu bao vơ đầy ! 

Và ngày bầu cử tới đây 

Cũng như lần trước, phiếu này bầu Trump ! 
 
 

Ngô Minh Hằng 
 

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

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