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TÔI VẪN TIN 

  
  

 
Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử 
Dù phe Dân Chủ đã bầu gian 
Vì trăm ngàn phiếu tay người tráo 
Đã bị phanh phui qúa rõ ràng 
 * 
Tôi vẫn tin Ông Trump đắc cử 
Bởi Hoa Kỳ dân mến thương ông 
Bốn người tiền nhiệm, qua thành tích 
Dân biết lòng ai với núi sông ! 
 * 
Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử 
Vì lòng dân vốn vẫn lòng Trời 
Nơi nào Ông đến là dân đến 
Rộn rã chờ Ông cả vạn người ! 
 * 
Tôi vẫn tin Ông Trump đắc cử 
Vì tâm yêu nước, trí anh hùng 
Đầm lầy quyết tát trừ gian tặc 
Dũng cảm đương đầu với hiểm hung ! 
 * 
Tôi vẫn tin Ông Trump thắng cử 
Đức tài, nhân thế có bao đâu ! 
Ông, người duy nhất dân tin tưởng 
Sẽ cứu quê hương thoát họa Tầu 



2 
 

  
Lưỡng đảng dẫu nhiều tên phản quốc 
Nhưng dân trăm họ quyết bên ông 
Và ông, lịch sử huyền trao lệnh 
Tát cạn đầm lầy dựng núi sông ... 
 * 
Tôi vẫn tin những trò tráo phiếu 
Xé toang hiến pháp, bịp toàn dân 
Là điều ô nhục Hoa Kỳ đấy 
Nếu để gian đồ được thoát thân ... 
 * 
Tôi vẫn tin người dân nước Mỹ 
Rất trung thành yêu mến quê hương 
Sẽ không cho phép quân lừa bịp 
Giúp bọn Tàu ô cướp chính trường ! 
 * 
Và nếu tiền Tàu kia quá ngọt 
Lương tâm chính nghĩa đã suy đồi 
Hoa Kỳ mà mất cho Tàu cộng 
Thì hận muôn đời sử sách ơi !!! 
 * 
Tôi vẫn tin Tối Cao Pháp Viện 
Một toà đại diện của công tâm 
Tuân theo công lý mà phân định 
Hiến pháp tôn vinh, chẳng xử lầm ! 
 * 
Để mãi Hoa Kỳ, dòng quốc sử 
Hào hùng oanh liệt đến muôn sau 
Không hoen tỳ vết vì gian lận 
Xứng với danh vang nhất địa cầu ! 
  
  

Ngô Minh Hằng 
  

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

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