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KHEN NÔNG ĐỨC MẠNH
Nhân kỷ niệm 75 năm thành lập đảng cướp ngày, Tha Hương tôi thấy báo đăng tin
Nông Đức Mạnh đã nhận tội, đứng thút thít nức nở thú nhận rằng trong 75 năm đảng 
cướp ngày lãnhđạo đã mắc phải bao nhiêu là lầm lỗi với nhân dân và đất nước,nay
đảng nhìn thẳng vào những đống tài sản kếch xù đã cướp đượcđể trân trọng và lắng 
nghe sự góp ý của nhân dân.Thấy thế, Tha Hương tôi bèn cảm động, khóc thét lên vì
thấyrằng đảng CSVN đã thay lòng, chuyển từ đỏ lòm sangđỏ choét nên vội vàng ...góp
ý bằng cách cổ võ toàn dân Việt Nam vỗ tay khen rằng:

Hoan hô ....dân vỗ tay đi 
Mừng cho đảng cướp cực kỳ thành công!
Bảy lăm năm chuyên hồng lãnhđạo
Cướp dân từng chén gạo, đồng xu 
Từ người xuống vượn, ngất ngư
Đảng nhồi dân tộc đứ đừ, thất kinh!
Đảng lãnhđạo, ba đình quản lý
Dân chỉ cần"Nhất trí" là xong!
Chứ cần chiphải mất công
Chọn người lãnhđạo có lòng, có tim!
Bảy lăm năm nổi chìm vìđảng
Kiếp dân đen khốn nạn vô cùng!
Bây giờ đảng nói .... lạ không?
"Lỗi lầm" "khuyết điểm" "quyết tâm""phê bình"?
Câu "góp ý" cũng tìnhđấy chứ 
Nhưng tai nghe, tim cứ ...giật mình!
Bao năm sống với yêu tinh:
Đã quen nhất trí, đồng tình, vỗ tay.....
Để khenđảng trăm hay, ngàn tốt
Ai dám nào dại dột chê đâu!
Sao nay vẹm đánh phủ đầu
Ý dân đóng góp để hầu sửa sai?

Thì ra nhàđảng vỡ ngai
Tìm dân ngài vuốt. Khen ngài, đứt lông!

Tha Hương
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DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ NÔNG ĐỨC MẠNH
(nhân lễ kỷ liệm 75 năm thành lập đảng)

Hỡi Cụ Mao, Cụ Mác, Cụ Nin,
Hỡi hồn con thúba đình,
Hỡi các đồng chí và nhân dân VN thân mến ...

Bảy lăm năm ấy đảng tôi
Qúa trình lãnhđạoquá chờilầm sai
Sai nhưng đảng sửa hoài đấy chứ
Sửa.... đãđời, sai cứ vưỡn sai!
Dân thì chúng nó quen tai
Hiểu ngầm: Sai? Muốn giữ ngai, cứlàm!
Dù đảngđã trẹo hàm nhận lỗi
Mong nhân dân sôi nổi phê bình!
Đảng ta dân chủ cùng mình
Chớ mà ghét bọn ba đình, vu oan!
Nhưng phê phán, phải mang đảng duyệt
Trước khi đem….phổ biến đấy nha
Năm xưa, trí thức mấy nhà
“I meo”lại viết, gởi ra nước ngoài
Cái kiểu ấy,sửa sai ý kiến
Thì trách chi đảng nghiến trong tù!
Phê bìnhđể đảng tiếp thu
Là... đô la nhé..... lu bù hiến dâng!
Thì sự nghiệp buôn dân bán nước
Của đảng Hồ mới được tiến lên

Phê đi sẽ bị đảng nghiền
Thì ngồi bóc lịch, chớ phiền đó nghe!

Nông Đức Mạnh kí tên, đóng dấu

Tha Hương


