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Việt Nam đẹp nhất “Bác Hồ” 

Người Tàu họ gọi là Hồ Tập Chương 

70 năm mở lối chỉ đường 

Tạo nên một bọn bất lương thế này 

Đố ai biết kẻ nào đây 

Người thực việc thực tỏ bày đừng che! 

 

* 

Kẻ nào xỏ lá ba que, 

chuyên dùng tên giả viết khoe đời mình? 

Kẻ nào Hồ, Duẫn, Đồng, Chinh, 

nhận bừa biển đảo của mình bán đi? 

Kẻ nào chẳng biết chữ gì, 
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hoạn heo, thiến chó cũng ngồi bí thư? 

Kẻ nào cha mẹ chẳng từ, 

đem ra đấu tố, bỏ tù lập công? 

Kẻ nào rút ván qua sông, 

Bắn người bảo dưỡng có công với mình? 

Kẻ nào theo lệnh Chí Minh, 

giết người bịt miệng oan tình chưa tan? 

Kẻ nào trấn áp dã man, 

Nhân Văn Giai Phẩm để ngàn lệ rơi? 

Kẻ nào dại nhất trên đời, 

tương tàn cốt nhục cho người Trung, Sô? 

Kẻ nào đến tận Thành Đô, 

rước quân xâm lược giày mồ ông cha? 

Kẻ nào bỏ nước bỏ nhà, 

bên kia biên giới cũng là quê hương? 

Kẻ nào Tổng Bí bất lương, 

qua Tàu chơi gái biên cương cắt bù? 

Kẻ nào hèn với quân thù, 

với dân độc ác bỏ tù, thủ tiêu? 

Kẻ nào vừa lú vừa điêu, 

bám chân Tàu cọng tiêu điều nước Nam? 

Kẻ nào 16 chữ vàng, 

cọng thêm 4 tốt Việt gian cho Tàu? 

Kẻ nào tham nhũng làm giàu, 

mua bằng chạy chức thay nhau cửa quyền? 

Kẻ nào thủ tướng tham quyền, 

hại người yêu nước, cướp tiền nhân dân? 

Kẻ nào Quốc Hội bao sân, 

vô tài, bất tướng vinh thân nhờ Hồ? 

Kẻ nào ăn nói hồ đồ, 

Việt Nam gái đẹp tha hồ mua vui? 

Kẻ nào chưa đánh đã lùi, 

quốc phòng bộ trưởng lòn chui háng Tàu? 

Kẻ nào quỳ gối cúi đầu, 

van xin Trung cọng rút tàu biển đông? 
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Kẻ nào liềm-búa-cờ hồng, 

ôm chân xâm lược non sông bán dần? 

Kẻ nào vì lợi bản thân, 

bắt người yêu nước yêu dân bỏ tù? 

Kẻ nào “kách mạng” mùa thu, 

vẫn còn tin tưởng già Thu, bác Hồ? 

Kẻ nào chết chẳng xuống mồ, 

ác lai ác báo thây khô nhãn tiền? 

Kẻ nào 3 triệu đảng viên, 

vẫn chưa sáng mắt mơ thiên đường mù? 

 

* 

Nước ta là một nhà tù 

Nhân dân là phạm cai tù là đây 

Ai ơi muốn thoát họa này 

Mau mau chung sức chung tay chung lòng 

Đứng lên bứt xích bẻ còng 

Đập tan liềm-búa-cờ hồng “đảng ta” 

Mới mong còn nước còn nhà 

Tự do dân chủ nhà nhà yên vui. 

Lê Dủ Chân 
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