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Biếm thi THA HƯƠNG 
 

 
 

KHEN BÀ CHỦ TỊT !!! 
 

Nhân lúc Tông Tông đến Hà Nội họp thượng đỉnh với Bắc Hàn, ở nhà, 
Hạ viện mời Cohen đến điều trần, tố khổ Tông Tông là "lừa đảo, gian lận 
và kỳ thị." Cuộc điều trần này của Hạ viện và Cohen không khác gì một 
nhát dao của kẻ giả danh chiến hữu đâm lén người chiến sĩ đang yên 

cương ngoài trận mạc. 

 
 
Khi xưa Dân Chủ, Cộng Hoà 
Chung tay xây dựng Cờ Hoa mạnh giàu 
Tinh thần ấy bỗng đâu mất biệt 
Mà chỉ còn chiến tuyến ngăn đôi... 
Bao truyền thống đẹp tuyệt vời 
Ai làm băng hoại mất rồi, hỡi ai ! 
Phải Dân Chủ mấy ngài xôi thịt 
Dân bầu lên lại bịp ngay dân? 
Thay vì góp sức, hợp quần 
Để làm vĩ đại từng phân nước nhà 
Thì Hạ viện có bà chủ tịch 
Làm lắm trò mắc dịch, mắc toi 
Không thương dân nước thiệt thòi 
Biên cương để ngỏ mặc người vào ra 
Gây chia rẽ Cộng Hoà - Dân Chủ 
Dựng chiến tranh đắp ụ, chặn đường 
Cản chân người giữ quê hương 
Fake news tráo trở, lật lường, dối gian 
Khi Tông Tông trong bàn hội nghị 
Cùng Bắc Hàn đấu trí đường xa 
Thì phe Dân chủ ở nhà 
Cohen, Hạ viện đem ra điều trần 
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Và đem Tông chúng dần, chúng phạng 
Và Cohen phỉ báng không ngơi 
Nào là "Lừa đảo"...chao ơi... 
"Gian lận", "Kỳ thị" dựng lời điêu ngoa 
Nghe mà tưởng như là ác qủy 
Hãm hại người chiến sĩ yên cương 
Tung hoành giữa chốn sa trường 
Mang tài thiên sứ trị phường tà ma 
Ai chỉ đạo cho bà chủ tịch 
Những quái chiêu bất chính, dơ hày? 
Khen bà phá hoại thiệt hay 
Nên bày phản quốc chắp tay vái bà 
Tông dại quá, đang mà sung sướng 
Thấy tương lai dân nước đen xì 
Thương dân, dấn bước ông đi 
Bỏ ngoài tai mọi bấc chì, đảo điên 
Để lèo lái con thuyền đất nước 
Cứ Tự do đúng hướng ông chèo 
Ngược dòng ông lái veo veo 
Thế là địch cứ vèo vèo tấn công 
Xưa nay kẻ một lòng yêu nước 
Luôn gian nan, ít hưởng an lành 
Chỉ khi nghĩa vụ hoàn thành 
Thì công lao mới sử xanh rỡ ràng 
Nước sẽ biết dân làng sẽ thấy 
Ai là người vực dậy non sông 
Ai người gánh nợ tang bồng 
Ai tên phản phúc, lộn sòng bấy nay ? 
 
Khen bà chủ tịch giỏi bày 
Tài bà phá nước thế này, tuyệt chiêu !!! 
 
 

Tha Hương 
 

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

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<= bấm vào] 
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