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SỚ TÁO ĐỒNG TÂM.  

Tôn Nữ Mậu Thân 
 

 

Hôm nay hăm ba 

Của ngày tháng chạp 

Táo ta lật đật 

Trình diện thiên đình 

Dù chẳng lưu linh 

Cũng lo cồn lái 

Vì dân thương hại 

Cúng trái cây nhiều 

Ăn vào tăng cồn 

Táo sợ đi mau 

Côn an chúng thổi 

Phạt lỗi lái cồn 

Là tiêu cái tết 

Nên táo phải lết 

Mòn đôi dép râu 

Để kịp báo cáo 

Tội thằng già lú 

Táo vốn là dân 

Đồng Tâm chi địa 

Chẳng muốn cà khịa 

Vào thẳng vấn đề 
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Lòng rất oán hận 

Đế lú lùa quân 

Ba ngàn thằng giặc 

Đột nhập thôn làng 

Nửa đêm bắn giết 

Toàn dân chết khiếp 

Chẳng kịp trở tay 

Giống như mậu thân 

Ở cố đô Huế 

Ông Kình thủ lình 

Của đám dân oan 

Mất làng mất đất 

Bị giết đang tràng 

Bốn viên đạn nổ 

Ở cự ly gần 

Tim não văng tưng 

Chết không trăn trối 

Vậy mà thằng lú 

Một não hai mông 

Chụp mũ Việt Tân 

Lu loa phản động 

Gắp lửa bỏ tay 

Chiêu này xưa lắm 

Gắp luôn lựu đạn 

Mới thật tinh vi 

Ối ông Kình ơi 

Năm mươi tuổi đảng 

Chừ lãnh đại nạn 

Lựu đạn cầm tay 

Nửa khua gà gáy 

Sao không chịu ném 

Mà để chết oan 

Hay lựu đạn thúi 

Đảng nhét vào tay 

Để truyền thông đảng 

Dựng kịch bản hay 

Vì dân tấn công 

Phải cho nổ súng 
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Dựng thêm hậu cảnh 

Nửa đêm về sáng 

Ba thằng sài lang 

Vụng về ngu dại 

Bị rơi xuống giếng 

Ông Kình đổ xăng 

Đốt thành tro bụi 

Chết chẳng kịp than 

Mau chóng được ban 

Chiến công hạng nhất 

Chuyện nghe kỳ cục 

Ai mà dám tin 

Đảng cùng tất biến 

Nợ công lút đầu 

Biết vơ vào đâu 

Chỉ còn cướp đất 

Gán cho tàu cộng 

Để giữ ngai vua 

Nhưng biến chẳng thông 

Dân đen biết tỏng 

Đâu đâu cũng chống 

Dù chết chẳng lùi 

Mảnh đất cắm dùi 

Cha truyền con nối 

Nghiệp cày nghiệp cuốc 

Đã bốn ngàn năm 

Phải lo giữ lấy 

Nên thằng già lú 

Ra lệnh thẳng tay 

Cứ bắn chết ngay 

Người già con nít 

Dân phây chơi ác 

Vạch mặt chỉ tên 

Rành rành cướp đất 

Ăn Cướp giết người 

Khiến bọn tây phương 

Ê …U … ê ẩm ( USA ) 

Đòi vào chỗ cấm 
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Điều tra thực hư 

Thế là…cấm vận 

Táo xin nói thật 

Ngay giữa ba đình 

Ới … thằng già lú 

Phen này mày cũng 

Phải chết mới vừa . 

Tội mang rợ ấy . 

 Tôn Nữ Mậu Thân 

Nguồn: https://badamxoevietnam2.wordpress.com/2020/01/18/so-tao-dong-tam-ton-nu-mau-

than/ 
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