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LẰN RANH AI XÓA MỜ RÙI... 

 

Phần 1 
 

Trong tù cộng, ngài rằng không ngán 

Vâng, tôi không dũng cảm như ngài 
Nên đành nhắm mắt, bịt tai 
Khi vì con với trần ai vì chồng 

Ngài can đảm sao không ở lại ? 

Sống với hồ mà phải chuồn đi? 

Rồi nay ngài nổ ầm ì 
Rằng mặc cộng nói, ta thì ý ta ! 
Cộng mà rứa thiệt là...tuyệt hảo 

Ta có quyền cộng bảo, không nghe??? 

Tôi thì thấy KHÁC ngài nhe 

Dân tôi dưới búa trên đe khốn cùng ! 
Cộng là mối họa chung dân tộc 

Cộng giết dân, ác độc, điếm đàng 

Ai không sợ cộng, chớ bàn 

Lời bàn không thực, hàm oan cho người 
Muốn biết rõ dưới thời cộng sản 
Hãy cùng Hồ, can đảm sống đi 
Để xem cộng TỐT cái gì 
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Và mình hành xử có chi hơn người ? 

Hay rồi lại quá trời tệ hại 
Gấp mười người vì hãi vì teo 

Trước bày đồ tể thiến heo 

Để coi ngài có vâng theo không nào 

Bài chính trị khi vào thu hoạch 

Ngài dám chăng ương ngạnh lắc đầu ...? 

Nói rằng ngài chẳng tin đâu 

Những gì đảng nói toàn màu dối gian ... 
Hay ngài cũng vội vàng ghi chép 

Rằng "đảng ta sự nghiệp huy hoàng 

"Bác hù nhơn đạo, vinh quang 

"Thiệu Kỳ là bọn điếm đàng bất nhân 

"Chạy theo Mỹ liếm chân liếm đít 
"Phản quê hương lừa bịp xóm làng" 

Hoặc khai "đã trót lầm đàng 

"Gây bao nhiêu tội rõ ràng ác ôn" 

Rồi dân phố những hôm họp tổ 

Ngài có ngồi một chỗ, im re 

Để nghe cán bộ răn đe 

"Ngày xưa Mỹ - Ngụy là phe điếm thày"? 

Khi cán bộ giơ tay đả đảo 

Nói thiệt đi, ngài bảo không giơ ? 

Hay ngài vội vã cầm cờ 

Giơ tay “nhất trí”, nay vờ ...đã quên... 
Đừng như cộng, xoá tên bôi mặt 
Phong mình ngon, rồi vạch tội người 
Mắng người sợ cộng quá thôi 
Còn mình can đảm, sáng ngời, trắng phau ... 
 

Phần 2 
 

Đã áo gấm đua nhau về nước 

Đã cúi đầu đứng trước công an 

Để xin qua cửa "hải quan" 
Hỏi còn tư cách để làm nạn nhân? 

Tháng Tư ấy, nhanh chân tẩu thoát 
Thì biết chi cộng sản dập vùi ? 

Một ngày ở với cộng thôi 
Không tung hô boác thì đời mò tôm! 
Nay phét lác to mồm nổ sảng 

Và huênh hoang, điên loạn, tầm phào 

Biết chi đất nước đồng bào 

Ai không bị cộng nó bào đến xương!? 

Nạn nhân cả, trừ phường Việt cộng 

Trừ Việt gian và giống tay sai 
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Còn ai cũng khổ như ai 
Đều ghê sợ cộng mới nhoài đến đây... 
Thì chớ cắn, chớ nhay người khác 

Nếu không mang sứ mạng nhà Hồ 

Hoặc là tự nguyện bưng bô 

Cứ bưng nhưng chớ giả vờ đấu tranh ! 
 

Phần 3 
 

Tôi sợ cộng vuốt nanh, tôi dzọt 
Tôi chống Hồ vì xót dân tôi 
Cộng nhai, cộng nghiến, cộng nhồi 
Cộng làm dân nước tả tơi mọi phần 

Từ tỵ nạn không lần phản bội 
Không về thăm Hà Nội, Sài Gòn 

Không làm tổn hại nước non 

Không lừa bịp để hao mòn niềm tin 

Không vì bạc nhận chìm Tổ quốc 

Không vì danh mà bước theo người 
Mần thơ kể tội đảng thôi 
Tài hèn sức mọn vẫn lời đấu tranh 

Dù Việt cộng có nanh có mỏ 

Và dù tôi bị nó dập vùi 
Nhưng vì xót nước dân tôi 
Nên tôi kể tội cộng nhồi dân ta 

Mong thế giới nhìn ra ác qủy 

Có chi sai mà dí tôi nào ? 

Nước ta bị cộng nó bào 

Dân ta bị cộng đá nhào đủ chiêu 

Nay hải ngoại lắm điều kỳ lạ 

Nghe đầy tai nhưng chả lọt tai 
Vì rằng cộng sản độc tài 
Làm gần thế kỷ đã dài đau thương 

Dân thì sắp đoạn trường Hán Hóa 

Nước, cộng kia dâng cả cho Tầu 

Giang sơn vực vực thẳm bờ sâu 

Ai không trăn trở nỗi sầu quê hương??? 

Dân thì muốn bạo cường sụp đổ 

Nhưng Trúc Hồ bảo chớ, im đi 
Sai rồi, lật đổ làm chi  
Cứ XIN đảng sẽ thực thi quyền người ! 

Thấy vô lý tôi thời thắc mắc 

Rằng nhí Hồ nói chẳng thuận tai 
Rứa là hơn bốn năm dài 
Váy tôi rách cả trong ngoài ông ơi... 
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Ông ..."nhơn đạo" im lời bặt tiếng 

Nhưng sai người bịt miệng tôi a ? 

Kiểu này ông gọi Quốc Gia ??? 

Thưa không, ĐẤU TỐ mới là đúng tên! 
Bốn năm rưỡi khắp trên liên mạng 

Tuyên án tôi từng tháng từng ngày 

Nhố rồi ông liếm thiệt hay 

Tấn công rồi lại vu ngay tại người ... 
 

Đời có mắt, và người thức giả 

Họ nhìn vào biết cả, ông ui... 
Lằn ranh AI xóa mờ rùi...??? 
 

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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