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HÃY XINĐỂ TẤM BIA VÀNG

Vượt qua bờ Thái Bình Dương
Để mong tìmđến con đường Tự Do
Qua sông, rẻ sóng, quên đò
Ông quên cái nhục nhà Hồ nữa sao?
Ông giở quẻ, bang giao với đảng
Văn hóa kia, mỡ nạc, giao lưu
Đảng la: "Yêu nước, Vịt Kìu !"
Là ông khoái tỉ, ông yêu đảng liền
Ông hí hửng làm tiền cho đảng
Và cho ông bằng các đường dây
Mỗi ông một kiểu múa may:
Bán buôn, dịch vụ, ăn mày đồng hương!

Câu thần chú yêu thương nòi giống
Bí bầu kia vui sống chung giàn
Thì ta, người nước Việt Nam
Mở lòng nhânđạo mà làm..."việc... chung!"

Ai phản đối là không thương nước
Không lương tâm, việc phước, sao ngơ?
Hầu bao, cứ móc, đừng ngờ
Cứ về du lịch, nước giờ đổi thay!

Thế là“Đỉnh”có ngay bạc tỉ
Đỉnh đem ra nước Mỹ, mua nhà
Ông thì quên béng Sơn Hà
Tay bôi nhọ mặt, thờ ma giặc Hồ!

Ông quên hết cơ đồ tan nát
Ông quên ngày Quốc Nạn Bảy Lăm
Quên người tù tội khó khăn
Quên bao dân Việt xác nằm biển sâu
Quên hết những cơcầu bác, đảng
Đã làm ông khốn nạn một thời
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Quên chi vội thế ông ơi
Lương tâm, đạo nghĩa con người, để mô?
Dù ông giàu triệu tiền đô
Tiếp tay với bọn giặc Hồ, có nên?
Tim ông đỏ máu Rồng Tiên
Hay là đen một dòng tiền hở ông?

Hỏi mai còn lại gì không
Khi ông nhắm mắt theo dòng thời gian?
Hãy xinđểtấm bia vàng

Tha Hương

THÁNH GIÚP TÔI CÙNG

Công tao cầu tựra mày
Cớsao mày tệthếnày, thằng kia!?
Mày quì gối lia chia lạy giặc
Không sợrằng ê mặt mẹcha?
Thứcon phản bội sơn hà
Mày làm xấu nước, nhục nhà, biết không?
Thật là phí cái công cầu tự
Thánh ban chi cái thứcô hồn!
Ngày xưa màyđã chẳng khôn
Cảđời dại miệng, dại mồm, u mê!
Xưađã nổbanh mề, vỡmật
Hạquyết tâmđánh vật với Hồ
Ngày nay lại quyết bưng bô
Đem thân lạy cộng, cáiđồbất nhân!
Miệng ôngổng vì dân, vì nước
Ái quần thôi, ái quốc gì mày!
Mày làm tao nhục lắm thay
Thánhơi, cái thứcon này .... khổtôi!
Uổng công cầu tựthật rồi
Phí cơm nuôi thứtanh hôi, phản thùng!
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Linh thiêng, Thánh giúp tôi cùng
Bắt ngay nó, nhốt vào vùng âm ti!
Kẻo không, thánh hết linhđi
Và tôi nhục cảtông chi, họhàng!

Người có con cầu tự

Tha Hương

CHỚMÀ KỲCỤC
(nhờcác bác chuyển đến ông kỳcục giùm nhà cháu)

Nghe tênđãđủthấy kỳ
Đã kỳmà lại còn lỳ, mèn ôi!
Lỳđến nỗi ông tồi hết biết
Ông bảo rằng nước Việt ngày nay
Không còn nữa,đảng cướp ngày
"Không còn Việt Cộng" : Cái này ông ngu!
Thêm cao hứng: "Hận thù xoá bỏ"
Ôngơi ông, ông cóđiên rồ?
Ông xin "Đối thoại với Hồ"
Cộng cho ôngđối ? Rõđồmát dây!

Tôiđãđịnh kệthây, chẳng nói
Nhưng lời ông nó chói lỗtai
Thấy ông vụng vởkhôi hài
Tôiđànhđáp lễông vài ba câu

Ôngđại diện aiđâu mà rốỉ
Nhân danh ai, xóa tội cộng thù?
Bảy Lăm, còn nhớtháng Tư?
Khua chiêng, gõ trống ông lừa thằng dân!
Ông lớn giọng, lên gân, ôngổng
Ông thềrằng chết sống cũng cam
Ông nguyềnởlại Việt Nam
Gúynh cho Việt cộng vỡhàm, chết queo
Dân cảm phục, dân theoủng hộ
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Dựng tuyếnđầu,đốt lửađấu tranh
Mong sao giữvững Sài Thành
Vì quê, chiếnđấu , khôngđành bỏđi
Nhưng kỳthật, thật ...kỳquá xá!
Vài giờsau ôngđã xa bay
Đểdân ngậmđắng nuốt cay
Bịông lừa gạt, lọt tay cộng thù!

Giờông lại lu bù tuyên bố
Sao không im, lại cứhuênh hoang
Hay ông theo bước Việt gian
Bắt tay với bọn côn quan nữa rồỉ

Nếu là cái thứtôi: thằng dốt
Nói nhữngđiều mắm sốt, cũng cam
Nhưng ông: hàng Tướng Việt Nam
Tông Tông vai phó nghênh ngang một thời!

Thì chớđểno cười thiên hạ
Kẻo không còn mặt nạmà mang
Cộng kia tâmđịa bạo tàn
Giết dân, bán nước, dã man vô cùng
Sao ông lạiđiên khùng rồdại
Ngu một lần, ngu mãi sao ông!
Hỏi ông, liêm sỉcó không ?
Mười phương hãyđểlấy chồng một phương!

Chớmà kỳcục, diễn tuồng
Nóiđiều phản phúc,điên cuồng, imđi!
Tướng không ra tướng. Tướng gì?
Bảy Lăm mất nước cũng vì bọn ông!

Lời ngay, gỗvẹođau lòng!

Phó thường dân Tha Hương
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ĐỪNG GIỐNG KỲNHÔNG

Kỳcon nối nghiệp kỳcha
Đổi màu xoành xoạch nhưlà kỳnhông!

Loài kỳnhông lúc hồng lúcđỏ
Lúc cam, vàng, lúc có màu xanh
Cha con Kỳđổi thật nhanh
Hôm qua vàngđậm nay thànhđỏtươi!

Kỳcha thíchăn chơi, thích nổ
Nổtan tành, quáđộ... linh tinh !
Nổkhông biết trọng chính mình
Chạy theođuôi cộng, cầu vinh,đốnđời!

Không biết nhục là người mất nước
Còn xun xoe, ngạo ngược, bán buôn
Nghe tin, ai cũng chán chường
Nàođâu liêm sỉ,đạo thường, hỡiơi!

Ông còn nhớmột thời ông cũng
Hưởng ngậpđầu ân sủng quốc gia
Tưng bừng danh lợi gấm hoa
Đến ngày cộng chiếm sơn hà, mới thôi

Mà nay lạiđiđôi cùng cộng
Nói những lời của giống bốn chân?
Thà rằng nhưmỗ, thằng dân
Làmđiều phản phúc, nguđần, cũng cam!

Nhưng khốn nỗi ông làm tới tướng
Mà lòng ông xuôi ngược,đảođiên
Thằng dân, mỗthấy, mỗphiền
Mỗbèn bày tỏ"tình riêng" chút mà!

Chúc ôngđượcđảng ta "hồhởi"
Cho cha con ông tới "kỳniêu" ( * )
Cúiđầu, phục dưới trướngđiều
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Đẹp cha mà cũng mỹmiều cho con!

" Trăm năm bia đáthì mòn
" Ngàn năm bia miệng hãy còn trơtrơ" !

Cờcao, nếu muốn cao cờ
Mỗkhuyên ông chớvật vờ,đỏđuôi!
Tu thânđi nhé, ôngơi!
Cho dân cho nước chođời thương ông

Xinđừng nhưthứkỳnhông
Nay vàng maiđỏmà lòng người khinh!

Phó Thường Dân Tha Hương

MẶC KỆTHẰNG AI
(Tộng thộn KỳCà KỳCục gởi những tên "chống cộng cực đoan", to mồm, không chịu
xóa bỏhận thù, vềxây dựng đảng mà còn thọc mạch chuyện nhà đảng và nhà ...cầu ...,
chết, quên.... xin lỗi, nhà ....kỳ)

Tụi bây to miệng, dài hơi
Tao vềlạyđảng, kệđời nhà tao!
Đảng còn có chỗnào là Cộng?
Đảng bây giờcuộc sống thần tiên
Bây xem: túiđảngđầy tiền
Lầu ngà, gác ngọc, mái hiên giát vàng
Tao muốnđảng giàu sang hơn thế
Nên tao vềđội ghế, bưng khay
Tao yêuđất nước một cây
Chứđâu nhưlũchúng mầy - thù dai!
Bây chống cộng dài dài nên khổ
Sao bây không xoá bỏhận thù?
Đảng nay quăng áo chiến khu
Nên không giống bọn bú dù nữađâu ...
Đảng lột xácđỏngầu tưbản
Bảođảng còn cộng sản là ngu!
Đảng nay dễtính, hiền từ
Cắt biên giới Việt, luồn khu cộng Tàu
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Vài dặmđất cóđâuđáng kể
Lê Chí Quang bảo thếlà nhiều!?
Rồi Quang gióng tiếng chuông kêu
Thếmàđảng vẫn...thương yêu, cho ....tù!
Đảngđịnh xử, nhưng từkhắp chốn
Người biểu tình,đảng thộn ngay thôi!

Thấy chưa,đảng cóđâu tồi?
Chỉlưu manh thếchođời gấm hoa
Tao khoái mónđiêu ngoa nhàđảng
Vềchuyến này tao ráng luyện thêm
Đểcho nghềđược chân truyền
Trước, tao lén lút,điđêm, chưa rành!
Bây có chửi, taođành nghe vậy
Bảo tao ngưng làm bậy?Đùa không?
Bây xem,ởxứcờbông
Thấy tao xanh vỏđỏlòng, bây khinh!
Tao vềnước, rập rìnhđảngđón
Đảng cho làmđồng bọn ngay thôi
Rượu ngon, gái trẻ,đãđời
Chuyếnđi này thế, tao lời thật to!

Hoan hôđảng cướp bác Hồ
Kỳnày vềđểbưng bô hầu ngài
Ai cười mặc kệthằng ai
Mặt trơbỏmặc ngoài tai mới ....kỳ!

Tha Hương


