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Biếm thi THA HƯƠNG 
 

 
  

VĨ NHÂN 
 

Gởi những ông bà tự cho mình là vĩ nhân, tài cao đức trọng hơn TT Donald Trump cả triệu lần, 
nhưng lại tỉnh queo trước tai họa Tàu cộng đang dùng bọn tay sai vong bản mong đánh gục 
Hoa Kỳ, ông bà đêm ngày hùa tung tin vịt, rủa sả chửi bới TT của một nước mà mấy chục năm 
qua đã nuôi sống ông bà, cho ông bà và con cháu ông bà cơ hội ấm no, hạnh phúc. 
  

  
 

Bảy Lăm cộng chiếm miền Nam 

Ông bà trốn chạy, xin làm nạn nhân 

Mở tay, nước Mỹ ân cần 

Giúp cho cơ hội tẩy trần thành tiên 

Giờ ông bà rủng rỉnh tiền 

Ngồi chê Mỹ tệ, Mỹ điên, Mỹ hèn 

Văn minh, tiến bộ đua chen 

Thành ra "quá độ", lạy khen cộng Tàu 

Chạy theo Dân Chủ ma đầu 

Cắn tay người thuở biển dâu nương nhờ 

Này ông, lỡ Mỹ đỏ cờ 

Cộng Tàu chế ngự cõi bờ, làm vua 

Mừng ông bà nhé, Mỹ Thua 

Ông bà cũng được Thắng Hùa, đúng không ?! 
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Bấy giờ hết lối Tây - Đông 

Chỉ còn một ngõ đại đồng, vui thay ... 
Tự do hạnh phúc lên mây 

Cõi đời từ đấy sẽ đầy đau thương 

Ông bà còn chỉ một đường 

Vâng theo lệnh Chệt, học gương cộng Tàu 

Không còn đường chạy nữa đâu 

Cháu con nhục nhã cúi đầu, sướng không? 

Hỏi còn vỗ ngực, xưng hùng 

Và còn chửi Mỹ là khùng, là ngây ??? 

Đầu thì bã đậu chứa đầy 

Nằm mơ, cứ tưởng mình đây hiểu đời... 
Chửi Trump ngôn ngữ thật tồi 
Như ma qủy nhập, như ngươi mất gà! 
  

Chán cho hoạt cảnh ta bà !!! 
Bình vôi mà tưởng mình là vĩ nhân ! 
  
  

Tha Hương 
  

 

 

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

http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html 
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