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TUESDAY, JANUARY 15, 2013 

"Huyền Thoại" Bác. 
 

 
 

Trước khi từ giã dương trần 

Bác viết di chúc kể thân phận mình 

Tên giả là Hồ Chí Minh 

Là tên phản quốc ... trung trinh với Tàu 

Những ngày trai trẻ đói, đau 

Bôn ba hải ngoại xuống tàu lo thân 

Nào đâu lo nước, lo dân 

"Huyền thoại" do Đảng ngu đần tạo ra 

Bác nào cứu nước non nhà 

http://hoangnhattho.blogspot.com.au/2013/01/huyen-thoai-bac.html
http://3.bp.blogspot.com/-ROXMSg3P0vA/UPWMhnc0alI/AAAAAAAAHDw/zyDt9YTBtHM/s1600/HCM.jpg
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Bác chui vào váy đàn bà mưu sinh 

Gái Nga rồi Tăng Tuyết Minh 

Bác dối gạt cướp chữ "trinh" đàn bà 

Cướp xong, Bác dzọt chạy xa 

Đi theo cộng sản của Nga, của Tàu 

Bác gian nên học rất mau 

Chủ nghĩa Cộng Sản nhuộm màu tóc tang 

Bác quay về lại giang san 

Tổ chức chiếm nửa giang san nước nhà 

Mùa Thu Tháng Tám xót xa 

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bịp dân 

Bác dựng lên Đảng vô thần 

Khủng bố, giết hại người dân hiền hòa 

"Cải cách ruộng đất" xót xa 

Trăm ngàn người chết, tiếng la thấu trời 

"Nhân Văn Giai Phẩm" máu rơi 

Miền Bắc tang trắng khắp nơi máu đào 

Bác diệt "Trí-Phú-Địa-Hào" 

Những ai không Đảng ... tự đào lỗ chôn 

Đất Bắc vất vưởng oan hồn 

Vì tên đồ tể cô hồn Chí Minh 

Bác dâm chỉ biết thỏa tình 

Bức hại, cướp đoạt tiết trinh đàn bà 

Cô Xuân thảm cảnh xót xa* 

Bác gạt dập liễu, vùi hoa tơi bời 

Bác đúng là gã dân chơi 

Chơi xong Bác bỏ tàn đời cánh hoa 

Bác bỏ nhưng Bác chẳng tha 

Giao thằng Hoàn hiếp thật là dã man** 

Hiếp rồi diệt khẩu phi tang 

Đập đầu vỡ sọ chẳng toàn thây thi 

Con đường "đạo đức" Bác đi 

Một trang huyền thoại man di bạo tàn 
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Mộng Bác chiếm cả giang san 

Chiêu bài "giải phóng" dối gian giết người 

Miền Nam đỏ thắm máu tươi 

Dân Nam đã mất nụ cười trên môi 

Mậu Thân, một Tết xa xôi 

Xác người dân Huế nổi trôi xóm làng 

Máu đào loang đỏ Hương Giang 

Xác người chôn sống ... điêu tàn Cố Đô 

Từ Miền Bắc ... lão già Hồ 

Chúc xuân máu đổ, xây mồ dân Nam 

Nhưng Quân-Cán-Chính Miền Nam 

Đập tan giấc mộng gian tham của Hồ 

Bác Hồ tức giận điên rồ 

Lâm bệnh vài tháng thăm mồ Lenin 

Đảng để xác Bác thúi sình 

Trong Lăng cầu xí Ba Đình tanh hôi 

Xong đời một lão già tồi 

Tội nhân thiên cổ hồn trôi về Tàu 

"Đạo đức" Bác ... Dân khổ đau 

"Tư tưởng" của Bác một màu tóc tang 

"Huyền thoại" Bác, lão già gian 

Hại dân, bán nước ... điêu tàn Việt Nam. 
 

Dec 27, 2012 

Hoàng Nhật Thơ 

 

Nguồn: http://hoangnhattho.blogspot.com.au/2013_01_01_archive.html 
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