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Mèn ui, tưởng chỉ cúm Tàu 
Mới lây, làm cả năm châu mệt nhoài 
Ngờ đâu một ngài xài bạc giả 
Tiền án đeo cả tá bên người 
Gặp anh cảnh sát trắng tươi 
Qúa tay, ngài vội trút hơi cuối cùng 
Giá ngài trắng thì không có chuyện 
Sẽ êm ru từ huyện đến phường 
Như người da trắng vẫn thường 
Bị da đen giết trên đường Cờ Hoa ! 
Nhưng khốn nỗi ngài là hắc ín 
Nên Deep State vội vịn lấy ngài 
Hung hăng, mướn lũ quái thai 



Biểu tình, thực hiện ván bài đả Trump 
Đòi công lý cho ông bạc giả 
Mà giết người, cướp phá là sao? 
Thế thì chính nghĩa chỗ nào? 
Khi cướp của lại lửa cao đốt nhà ? 
Khi cảnh sát, người mà gây tội 
Đã bị giam, chờ lối ra toà 
Chẳng ai binh vực anh ta 
Sao còn vẽ chuyện để mà đóng phim !? 
Tài tử chính nổi chìm chẳng lạ 
Pelosi, Bamá, Biden 
Bấy lâu trí trá, mị dân 
Đã làm lắm chuyện phong thần gớm ghê 
Chúng ăn đã đẫy mề tiền Chệt 
Nên lây nhau mê mệt bịnh qùy 
Để thêm tình tiết lâm ly 
Tiễn ngài bạc giả huyền vi xuống mồ 
Họ bèn diễn cả trò qùy gối 
Hết Biden rồi tới (Pe)lôsi 
Cùng vài giáo sĩ...từ bi 
Qùy tôn vinh kẻ hành vi gian tà ! (*) 
Đặt bạc gỉa trên toà ...Thượng Đế 
Rồi Biden mắt lệ não nùng 
Xót xa qùy gối tôn sùng 
Cúi đầu tưởng niệm anh hùng...tuyệt chưa! 
Thêm bà chủ viện lừa sôi nổi 
Diễn kịch Tàu qùy gối...oai phong 
Đẻ ra một trự anh hùng 
Dù đầy tội phạm rồi cùng suy tôn 
Ai đạo diễn ác ôn dường ấy ? 
Và diễn viên, dân thấy thế nào? 
Cựu tông tông phó mà sao 
Đi vùi nhân cách làm bao trò hèn??? 
Cái ngữ ấy mà lên chức Tổng 
Sẽ gian manh xảo độc ra gì ! 
Vinh danh bạc giả, ông qùy 
Hỏi thì đáng phục? hỏi thì quang minh ? 
Khi cả nước oằn mình hoạn nạn 
Trăm ngàn người dịch Hán giết đi 
Thì không chia xẻ sầu bi 
Lại đi thương xót lâm ly một người ! 
Kẻ giấu mặt dựng đời tạo phản 
Kích động người bạo loạn là Ma? 
Nếu không, sao ANTIFA 
Mưu đồ để biến Cờ Hoa thành Tàu ? 
                               * 
Cờ Hoa hỡi, hãy mau cứu nước 
ANTIFA đã rước chệt vào 
Đồng lòng, ta với Trump nào 
Giữ cho nước mãi tự hào, Cờ Hoa ! 
Bọn cộng sản do Ma dẫn lối 
Muốn cầm đầu cả khối năm châu 
Cờ Hoa mà để cộng Tàu 



Cướp ngôi bá chủ hoàn cầu, Cờ tiêu ! 
 * 
Đầm lầy, bịnh dịch quá nhiều 
Cùng Trump, ta tát cho tiêu đầm lầy ! 
 
 

Tha Hương 
 
* không tính những chuyện phạm pháp Floyd đã làm trước đây, chỉ tính 
chuyện hiện tại, xài bạc giả là gian hay ngay, và phạm tội gì? ? 
 
 * Xin xem thêm: 

Floyd từng nhiều lần bị cầm tù vì lạm dụng ma túy, anh ta cũng từng phải ngồi tù 5 

năm vì cướp bóc bằng vũ khí hạng nặng. Trong vụ cướp đó anh ta đột nhập vào một 

gia đình, khi đó ở nhà có một phụ nữ mang thai, anh ta đã chĩa súng vào bụng người 

phụ nữ mang thai để uy hiếp và lục lọi trong nhà tìm ma túy và tiền. Owens cho biết: 

“Anh ta có thực sự thay đổi bản thân mình không? Tôi không nghĩ vậy.” 

“Chúng ta hãy tưởng tượng rằng người phụ nữ mang thai từng bị anh ta dùng súng uy 

hiếp, nhưng bây giờ lại xem anh ta như một anh hùng.” 

Tờ The Independent của Anh đã đưa tin, trong một cuộc phỏng vấn Owens đã nói: 

“Tôi không quan tâm liệu CNN có muốn công chúng nghĩ rằng anh ta đã là một con 

người mới hay không, nhưng tôi không nghĩ Floyd là một người tốt.” 

link tham khảo: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_George_Floyd_protests_outside_the_United_States 

" No one thinks that he should have died in his arrest, but what I find despicable to 
be is that everyone is pretending that this man lived a heroic lifestyle when he didn’t. 
…I refuse to accept the narrative that this person is a martyr or should be lifted up in 
the black community. …He has a rap sheet that is long, that is dangerous. He is an 
example of a violent criminal his entire life — up until the very last moment.”  

Xin đọc nguyên bài tại: 

https://www.snopes.com/news/2020/06/12/george-floyd-criminal-record/ 

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

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

www.vietnamvanhien.org 
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