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Ca Dao Mới : CHỐNG CHỆCH & VIỆT GIAN 

  

Chống Cộng cứu nước, cứu nhà 

Bởi chưng vì Cộng mà ra thế nầy 

Hãy đứng về phía phương Tây 

Cùng nhau hợp lực chống bầy Hán xâm 

  

‘Chính mi’ là tên ó đâm 

Núp bóng Tàu Cộng hoang dâm phỉ tình! 

Hồ chính mi! Hồ Chí Minh! 

Biết bao ‘cháu’ đã mất trinh vì mầy! 

  

Muốn chống Cộng, chống làm sao ? 

Phải cùng kêu gọi đồng bào đấu tranh 

Vạch mặt hết bọn lưu manh 

Việt gian bán nước cho anh Tàu phù! 

  

Đứng đầu là thằng già ngu 

Được Mao Xánh Xáng rủ, cù theo Mao 

Cây đa bến nước Tân Trào 

Dựng ngọn cờ máu kêu gào đấu tranh 

Độc lập dân tộc tranh giành! 

Để khi thắng lợi cõng anh Tàu vào! 

  

Không thù mà cảm thấy thương 

Bởi chưng ‘đồng bọc’ lầm đường sa chân 

Chỉ hận lãnh đạo lú, đần 

Buôn dân, bán nước cho quân Cộng Tàu 

  

Việt Cộng tồn tại bởi đâu ?  

Chúng còn sống sót nhờ Tàu đỡ lưng 

Muốn chống Tàu, chẳng đặng đừng 

Diệt đám lú lẫn khom lưng trước Tàu 

  

Cách nào để chống Việt gian ? 

Vạch điều láo khoét của đàng Cộng Nô 

Chỉ ra tội ác của Hồ 

Đồng, Giáp cùng lũ bưng bô giặc Tàu! 

  

Bất bạo động, nhưng kiên trì 

Là đường của Thánh Gandi chỉ bày 

Cùng nhau góp sức, góp tay 

Quyết không hợp tác với bầy Việt gian! 

  

Bởi Tàu Chệch tham tàn phải chống 
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Bởi Việt gian, Việt Cộng theo Tàu 

Toàn dân, toàn quốc không mau  

Chống lại bọn chúng mình đâu nữa còn ?! 

  

Dân Nam tộc, con Hồng cháu Lạc 

Mà hôm nay đốn mạc thế sao ? 

Tự hào ‘bộ đội Tân Trào’ 
Dửng dưng nhìn giặc tràn vào nước ta?! 

  

Đảng lãnh đạo không ra mà chống 

Đảng anh hùng núp cống, chui hồm! 

Cứ nhìn Sang nó lom khom  

Thảm thương cho đám núp trôn Hán Tàu! 

  

Làm lãnh đạo sao mà đốn mạc 

Với giặc hèn, lại ác với dân 

Chúng bay muốn được toàn thân 

Sớm quay trở lại cùng dân Việt mình! 

  

Đám phương Bắc, lũ rợ Hồ  

‘Chính mi’ lương lẹo, chính đồ lưu manh! 

“Đại Đồng Thế Giới” mượn danh 

Để rồi đem nước dâng anh Tàu phù!  

  

Trước giặc cướp, nên hòa hay chiến ? 

Lãnh đạo nên lên tiếng hỏi dân 

Để cho thân được toàn thân 

Để cho dân nước thoát dần mối nguy … 

  

Muốn bớt lửa chỉ cần rút củi (1) 

Muốn Cộng tan nên xúi bỏ đi 
Bỏ đi là bỏ cái gì ? 

Bỏ đi Đảng Cộng tức thì Cộng tan! 
 

Nguyễn Việt Nho 

  

  

(1): Lão Tử 
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Ca Dao Mới : TÀU, MỸ, NGA & ‘CM TA’ 
 

                                                NGUYỄN VIỆT NHO 

  

Chiến Tranh Lạnh thế kỷ qua 

Chính là cuộc chiến giữa Nga Mỹ Tàu! 

Việt Nam gánh chịu thương đau 

Bởi chưng kẹt cứng giữa Tàu Mỹ Nga! 

  

Hết thảy ‘lãnh đạo của ta’ 
Đều là tình báo Nam Hoa của Tàu! 

Hết lớp trước đến lớp sau 

‘Lãnh đạo ta’ bợ đít Tàu, đít Nga! 

  

Giới lãnh đạo ‘Cách Mạng Ta’ 
Đều làm tình báo cho Nga, cho Tàu 

Gẫm lại, đau quá là đau 

“Ta đánh là đánh cho Tàu, cho Nga!” (1) 

  

Làm CM không vì ta! 

Mà làm CM cho Nga, cho Tàu! 

Phá đất nước, giết lẫn nhau 

Để ta suy yếu, cho Tàu thực dân! 

  

Tàu đánh Mỹ, bằng dân ta 

Ta nhận vũ khí từ Nga, từ Tàu 

Việt giết Việt, cố thi nhau 

Cho ta suy yếu, cho Tàu thực dân! 

  

Đần sao! đần quá là đần! 

‘Cách mạng’ đem nước hiến dâng cho Tàu! 

Dân miền Bắc có thấy đau ? 

Đánh cho Mỹ cút, cho Tàu chiếm ta! 

  

  

 (1): Lời Tổng Bí Thư Lê Duẩn 
 

Có một số hồi âm nói rằng những lời kết án thiếu trung thực, không bằng chứng... Cho dù không 
đồng tình, nhưng tác giả cũng xin ghi nhận và mong được thảo luận để minh chứng những gì 
mình viết, nơi chỗ kín đáo hoặc công khai, trên phone 1(408) 207 5769 hoặc trên email 
nguyenvietnho1943@yahoo.com. Rất cảm ơn. NVN. 
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Ca Dao Mới: LẠI "BÁC" HỒ!  

Hoe Nguyen  Nguyễn Việt Nho 
  

  
 

Mở miệng ra, vinh danh Mao 

‘Bác Hồ ta” đâu lẽ nào nào ngu đâu ?! 
Mà sao một mực bợ Tàu ? 
Và bắt dân nước cúi đầu trước Mao ? 
 
Tại sao ? Thử hỏi tại sao ? 

“Bác” dẫn dân, nước đi vào lối nguy 
Nhìn cho sâu, thấy tại vì: 
“Bác” là tình báo, “Bác” đi theo Tàu! 
  
Lúc nào “Bác” cũng Mác, Mao 
Trước lúc lìa thế vẫn ao ước là: 
Muốn trở về tổ quốc Hoa 
Để “Bác” nghe lại lời ca tiếng Tàu! 
  
“Bác” Hồ là đứa gian hùng 
Là tên gián điệp nằm vùng của Mao 
Là Tập Chương Tàu cấy vào 
Khi Bác Hồ thật bị lao qua đời! 
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Ca Dao Mới : CHUYỆN DÀI CỘNG SẢN 

                                                NGUYỄN VIỆT NHO 
  

11/1 CHỈNH HIẾN 

  

Hiến pháp sửa đổi, Cộng nô 

Vẫn trao ‘lãnh đạo’ cho đồ lưu manh 

Điều 4 Hiến Pháp vẫn giành 

Cho đảng Cổng Sản lộng hành, hiếp dân 

  

Hiến pháp trước với cái nầy  

Cả hai như nhất, khéo bày sửa chi ? 

Đảng lãnh đạo, chưa bỏ đi 

Một trăm lần sửa cũng thì thế thôi! 
  

Chuyện chính trị ở xứ ta 

Lập, Hành, Tư Pháp cũng là Đảng thôi! 

Chiếu trên, chiếu dưới chia ngồi 

Nên trò chỉnh hiến là câu chuyện hề! 
  

Hiến pháp hai ngàn mười ba (2013) 

Chỉ là cương lĩnh, chỉ là Đảng cương 

Giúp bọn Hán Ngụy giọn đường 

Cho lũ giặc Hán Nam phương chiếm dần! 
  

Đất đai, Hiến Pháp hôm nay 

Vẫn trao quản lý vào tay ngụy quyền 

Cuộc sống vẫn mãi truân chuyên 

Người dân vẫn gánh oan khiên mãi hoài…  
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Hiến pháp vẫn sửa trước đây 

Sửa mà không đổi như vầy sửa chi ? 

Hiến pháp hóa cái đảng qui 

Để Đảng “hợp hiến” mà đi theo Tàu! 

Toàn dân Việt phải mau mau 

Đứng lên lật cái “đảng-Tàu-ở-ta”! 
 

 

Hiến pháp sửa theo nhu cầu 

Tùy theo lúc Đảng theo Tàu hay Nga 

Hiến Pháp hai ngàn mười ba (2013) 

Nhằm để khẳng định ‘Đảng Ta’ theo Tàu!  

  

Bốn con sâu sắp hàng đằng trước 

Cả bầy sâu lần lượt nối nhau 

“Cương lĩnh đảng” đã cột đầu 

Thì cái hiến pháp sửa rồi, vẫn sai… 

 

Nguyễn Việt Nho 

 

 
Chuyển đến: Nguyễn Quang 

Ngày 24/11/4892 – Qúy Tỵ  (26/12/2013) 
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