HOAN HÔ NGƯỜI VIỆT PHI LA
Văn công Đàm Vĩnh Hưng này
Lại mò đến Mỹ múa may nữa rồi
Lý còn, Đàm dám trêu ngươi ?
Hơi cay Lý xịt, Đàm rơi mất hồn
Đàm đem văn nghệ loài chồn
Bịp lừa tình cảm cội nguồn, nhân sinh
Vẹm rao sứ mạng Ba Đình
Lý đưa hoa, vẹm cúi mình nhận hoa
Hơi cay Lý Tống xịt ra
Vẹm ta hoảng hốt mắt loà, hồn bay
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Cuống cuồng bưng mặt che mày
Tưởng đâu là trái đất này nổ tung
Tỉnh rồi vẹm mới hãi hùng
Thì ra Tị Nạn không dung giặc Hồ
Không dung cả đám ca nô
Thi hành sứ mệnh xoá mờ lằn ranh
Mặt Đàm như nhái, tái xanh
Vía bay, hồn lạc trốn nhanh, chạy dài
Bao năm không dám vãng lai
Sợ rằng Lý Tống lại cài thêm hoa
Bây giờ Lý Tống đi xa
Vĩnh Hưng lại đến lân la giở trò
Lại đem tiếng hát câu hò
Để mà quảng cáo cho lò sát sinh
Ca nô ở tận Ba Đình
Nhưng ai móc nối để rinh tiếp Đàm???
LÀ NGƯỜI TỴ NẠN VIỆT NAM
THƯƠNG DÂN XÓT NƯỚC CÓ LÀM THẾ KHÔNG?
Đàm là Chủ Tịch văn công
Đem bùa ru ngủ cộng đồng chúng ta
Hoan hô NGƯỜI VIỆT PHILA (Philadelphia)
TINH THẦN LÝ TỐNG, QUỐC GIA, DIỆT BÙA

Ngô Minh Hằng
Trang Blog: http://thongominhhang1.blogspot.com.au/
Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<=bấm vào]

Trích:

Philadelphia:
Biểu Tình Chống Ca Nô ĐÀM VĨNH HƯNG
Ghi nhanh của Lê Thành Quang.

I.Tại sao cộng đồng người Việt Quốc Gia khắp nơi trên thế giới
đều chống ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng?
Bề ngoài dễ nhìn, giọng ca chỉ vào hạng trung bình trong một cung cách giao
thiệp hài hòa, kính trên nhường dưới như được dấu kỹ để một Đàm Vĩnh Hưng
kênh kiệu, tự mãn, kiêu căng khi lên được đỉnh điểm của danh tiếng.
2

Nhà nghèo, Đàm Vĩnh Hưng không được theo học ở trường lớp. Trưởng thành
theo hè phố và xã hội như định luật “trời sanh voi sanh cỏ”, về mặt Đảng, Đàm
Vĩnh Hưng gặp được nhiều “cơ may”, nhiều “phấn đấu” để trở thành một đảng
viên cốt cán với một chức vụ cao: Chủ Tịch Hội Nghệ Sĩ Nhân Dân.
Theo báo Tuổi Trẻ 15/10/2009, Đàm Vĩnh Hưng là đại biểu trong số 69 đại biểu
được chọn trong một đại hội lần 6 gọi là Đại Biểu Hội Liên Hiệp Thanh Niên Việt
Nam diễn ra tại Saigon ngày 15/10/2009, và sau đó họ chọn ra 22 đại biểu để dự
đại hội tại Hà Nội với cùng một mục tiêu cho niên khóa 2010-2015.
Như vậy, người Việt tỵ nạn chống Đàm Vĩnh Hưng vì Đàm Vĩnh Hưng là 1 đảng
viên Cộng đảng bán nước độc tài.
Hình ảnh, tác phong, cung cách của tên này đã không còn là một nghệ sĩ chân
chính theo nghĩa bình thường.
Họ Đàm đã là mũi nhọn tiền phong trong các chủ trương ru ngủ cộng đồng
tỵ nạn do Cộng Đảng đề ra, cho dù hoạt động của tên này chỉ giới hạn trên bình
diện phá thối và càng không có hiệu quả khi hắn thực tâm quyết thực hiện Nghị
Quyết 36 trên vai trò của một ca sĩ.
Đàm Vĩnh Hưng từng hôn môi một nhà sư tại Việt Nam. Những câu tuyên bố láo
lếu về việc Lý Tống xịt nước cay vào năm 2010… đã khiến đồng hương tỵ nạn
khinh bỉ, không chấp nhận sự hiện diện của hắn ta trên bất cứ địa phương nào
khắp thế giới.
Dĩ nhiên, hoạt động của Đàm Vĩnh Hưng dầu sao vẫn có ảnh hưởng đối với
những thành phần thờ ơ, đã quên hết những tội lỗi của Cộng Đảng trong quá khứ
chỉ mới vài chục năm. Đối với đa số, Đàm Vĩnh Hưng chỉ là một tên hề rẻ tiền
không hơn không kém.
Ngưng Trích
Xin đọc toàn bài tại link:
https://baotgm.net/philadelphia-bieu-tinh-chong-ca-no-dam-vinh-hung/
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