NẾU TRUMP KHÔNG TÁT ĐẦM LẦY ...
Tưởng rằng tệ một ông Ma
Nay thêm ông Bush, thiệt là đẹp đôi !!!
Nghe Ông nói mà tôi chán ngán
Khi trong cơn bạo loạn thế này
Nếu không nói được lời ngay
Thì Ông nên nín mới tày người khôn
Nhưng Ông lại dại hồn, nói sảng
Ông binh bày làm loạn quốc gia !
"Biểu Tình" ? họ biểu đó a ?
Hay đi cướp của, đốt nhà hở Ông ?
Họ cướp hết đồ trong cửa tiệm
Họ đập cho bể kiếng tan tường
Nhà, xe, cháy đỏ hiện trường
Bao nhiêu cảnh sát bị thương Ông à
Thưa, Ông gọi rứa là chi nhỉ ?
Nhìn tang thương Ông nghĩ thế nào ?
Ông cho họ đúng hay sao?
Đạp lên hiến pháp, ôn ào Ông binh?
Ông gạt đổ công bình, lẽ phải
Để nói lời vừa trái vừa ngang
Nếu như chẳng nói lời vàng
Thì xin Ông chớ nói quàng nghe không !
Lỡ thế giới mấy ông ruột ngựa
Họ "khen" rằng Ông bựa giống ...Ma
Thì rồi "đẹp" cả Cờ Hoa
Chớ nào có đẹp riêng mà mình Ông
Tội cho nước Cờ Bông qúa lẽ
Đã có Ma còn ké Ông vào
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Thêm Ông kèn thổi tiêu dao
Tác oai tác quái tài cao vài Bà
Phá cho nước Cờ Hoa nát bấy
Đặng Chệt vào Chệt thấy Chệt ... thương
Chệt mà nắm được dây cương
Thì bầy ngựa cứ một đường ngựa đi
Không còn nước Hoa Kỳ giàu mạnh
Không còn Ma còn mãnh chi chi
Cờ Lon Ton cũng hết chì
Không Hill, không Bush, Lô Sì̀ ̀̀ cũng không !!!
Ông có thấy và Ông có biết
Rằng Cờ Hoa oan nghiệt đang đầy ?
Nếu Trump không tát đầm lầy
Thì bày Chệt cộng sẽ đầy Cờ Hoa
Chệt sẽ bảo là nhà của Chệt
Và Cờ Hoa sẽ hết đường binh
Bởi vì trăm nẻo đường tình
Đô la Chệt rải lộ trình, Chệt mua
Rằng Ông biết hay hùa, chẳng biết
Tát đầm lầy rắn rít sợ run
Sợ teo nên chúng lấy bùn
Cứ Trump chúng ném mong chùn bước chân
Khốn cho chúng, Trump gân hết biết
Cứ đường làng mài miệt Trump đi
Nếu Ông không giúp được gì
Thì đừng với bọn bất nghì, tiếp tay...
Kẻo lịch sử rồi đây phê phán
Ông cùng phe phá nát Cờ Hoa
Thì bao danh ngọc giá ngà
Mấy đời làm tổng cháy bà nó luôn !!!
Hương tôi nói thật, chớ buồn !
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