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Đồng bào mình, người Việt Nam ruột thịt 

  
Giờ mới biết dân mình không đoàn kết 

Chẳng bao giờ họ sát cánh chung vai, 

cùng đồng ý trong tinh thần hòa ái 

….vì từ lâu đã bị chia để trị 

  
Sáu mươi mốt năm bị Tây cai trị 

Bị giặc Tầu quấy nhiễu cả nghìn năm! 

Nên tôi hiểu tại sao họ chăm chăm, 

đi tôn thờ người nắm đầu đất bước 

  
Hè nhau chửi để người ta chùng bước 

“Chửi những người rất yêu nước cho ta 

Dám nói ra sự thật về ngài Trùm? 

Ta phải chửi, chửi cho hả dạ” 

  
Phải chửi rủa với danh từ tàn ác 
Cố nghĩ ra càng tục tĩu càng hay! 
Đòi đốt nhà cho chúng bay sợ hãi 
Đánh mạnh tay, đánh thật mạnh tay vào 

Sức đánh phá phải vũ bão ào ào 

Đoàn kết nhé, chúng ta hùa nhau nhé 

Dùng thủ đoạn đê hèn anh em nhé 

Ta cùng nhau chuyển gửi những emails… 

ca tụng Trump, ca tụng đảng Cộng Hòa 

Ta đánh phá, chê bai người Dân Chủ 
 
Họ, cuồng Trump, bị tuyên truyền ru ngủ 

Nên còn gì lý trí với lương tâm? 

Đã hành xử như một phường vô lại 

Đã nhẫn tâm đi ác hại đồng bào 
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Đồng bào mình cũng Việt Nam ruột thịt 

Chúng tôi cùng yêu nước giống như anh 

Ý kiến khác đâu nghĩa là có tội? 

Xin bình tâm suy xét kỷ anh à 

  
Đừng lộ ra chân tướng quá xấu xa 

Vì cuồng Trump nên làm chuyện gian tà 

Có đáng không? Phò một tên chó má? 

Tôi chỉ dịch, gửi tin không gian trá 

Cớ sao anh, sao chị chửi mắng tôi? 

Anh biết dùng quyền tự do ăn nói 

Sao lại đi bịt miệng những người hiền? 

  
Hiện tượng lạ, người Việt Nam đoàn kết!??? 

Một nhóm người đoàn kết để thờ Trump 

Khám phá ra họ có cùng chí hướng 

Nên hô hào ủng hộ kẻ bất lương! 
 

                                  *** 

Sáng hôm nay, hồn thơ tôi lại đến 

Bài thơ này không tình tứ, buồn ghê! 

Tôi làm thơ cho thấy đỡ thảm thê 

Bị chửi rủa tôi buồn ghê buồn gớm! 

  
Mong anh chị để giờ làm việc tốt 

Đừng dùng giờ quý báu chửi người ta! 

Lo đọc tin, báo Việt có đăng mà 

Tin trung thực có hàng ngày nhan nhãn 

  
Đảng Cộng Hòa “cover up” cho Trump 

Quyền lợi đảng đặt lên trên tổ quốc 

Họ la hét kêu gào đòi đấu tố 

Bỏ tù! Ta bỏ tù!  Còng nó lại! Bắt Hillary! 

Bạn tôi ơi, chịu khó ngẫm nghĩ đi 

Hành động đó có khác chi Cộng Sản? 
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Bao nhiêu lần tôi nói tôi không dính 

Đám ruồi bu, thiển cận, nói làm gì? 

Nhưng vẫn thương, vẫn muốn cho họ hiểu 

Họ đang làm những chuyện trái lương tâm! 

Tôi không lầm vì thấy ngay trước mắt 

Chuyện trái tai, gai mắt…có hằng ngày 

Ngài lãnh tụ chuyên nói năng bừa bãi! 

  
Vì yêu quê hương, yêu Việt Nam, nước Mỹ 

Nên tôi đành cam chịu các anh ơi! 

Chửi nữa đi, hãy chửi cho sướng miệng 

Chửi đàn bà nên nào khác gì Trump? 
 

Như Nguyệt 

4/4/2020 

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

http://www.vietnamvanhien.org/QuachNhuNguyet.html [<= bấm vào] 
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