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TẬP THƠ “KẺ SĨ” 

TIẾP THEO – (43) 
  

** 

 

TRĂNG NGÀN says:  

02/11/2015 at 20:19  

 

HAI ANH 

 

Hai anh cùng choảng nhau chơi 

Một anh thứ cũ anh thời mới đây 

Vào rừng cùng cố đánh Tây 

Sau này cũng cố thoát ly đều thành 

 

Anh đầu đại tá ngon lành 

Anh sau trung úy cũng đành bỏ đi 

Anh đầu ở Pháp nói gì 

Anh sau ở Mỹ cũng thì vậy thôi 

  

Cũng là cùng ở trong nôi 

Dù là Bùi Tín hay là Tony 

Do đâu mà chõi nhau chi 

Trống xuôi kèn ngược lấy gì mà hay 

 

Đọc xong ta chỉ thấy cười 

Cái này anh Mác quả người vô duyên 

Đưa ra lý thuyết ưu phiền 

Trắng đen đều khiến mọi miền dang ra 

 

SUỐI NGÀN 

(03/11/15) 
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** 

 

THƯỢNG NGÀN says:  

01/11/2015 at 20:27  

 

NGÀY XƯA NGÀY NAY 

 

Ngày xưa chưa có Mác Lê 

Nước ta phạt Tống mọi bề hiên ngang 

Ba lần Mông Cổ kéo sang 

Ba lần thất bại ngổn ngang quay về 

 

Quang Trung một trận ê hề 

Đánh tan trăm vạn quân Thanh chạy dài 

Bình Chiêm đâu có thua ai 

Mở mang bờ cõi tận vùng phương Nam 

 

Từ ngày Lê Mác đưa sang 

Chỉ ra một nỗi bẽ bàng than ôi 

Dân câm miệng hến lâu rồi 

Đố ai dám nói bỏ tù người ta 

 

Độc tài vô sản quỷ ma 

Lại hô dân chủ triệu lần ai ưa 

Toàn dân quả bị lọc lừa 

Cả người lãnh đạo có chừa ai đâu 

 

Toàn mê mà tưởng tỉnh sâu 

Khi Hoàng Sa mất đâu hầu xót xa 

Trường Sa nó chiếm Gạc Ma 

Cả trăm chiến sĩ máu đà thành sông 

 

Giờ thì nó lại nghênh ngông 

Hải đăng nó dựng coi không ra gì 

Biển Đông bịt lối ta đi 

Ta thành con ốc còn gì nữa đâu  
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Phỉnh phờ 16 chữ vàng 

Phỉnh phờ 4 tốt lại càng thương tâm 

Để mong vô sản thành công 

Hay đâu đã đổ cái ầm Liên Xô 

 

Nay hầu thế giới rõ rồi 

Sao dân ta vẫn chỉ toàn u mê 

Ngu ngơ tụng mãi Mác Lê 

Để làm đất nước ê chề mọi phương 

 

Biết chi anh Mác tầm ruồng 

Đưa ra học thuyết chỉ buồn nhân gian 

Trăm năm toàn chỉ ngổn ngang 

Đã trăm triệu mạng phải toàn mò tôm 

 

Giờ đây ai biết nguồn cơn 

Nước nhà tụt hậu hơn mười lần xưa 

Mà so các nước cũng thừa 

Trăm năm xa lắc người chưa ngoái nhìn 

 

Nói ra ai có giật mình 

Hay là vẫn Tập Cận Bình mời vô 

Biển Đông sóng đánh lô xô 

Ta hầu mất trắng lẽ nào chẳng hay 

 

ĐẠI NGÀN 

(02/11/15) 

Reply 

 

** 

 

SÓNG NGÀN says:  

01/11/2015 at 21:06  

 

ĂN CƯỚP VÀ LA LÀNG  
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Ngày xưa Quốc xã Hitler 

Tay thò ăn cướp miệng luôn la làng 

Khiến cho thiên hạ ngỡ ngàng 

Châu Âu nuốt trọn quả càng ghê thay 

 

Bây giờ Trung cộng khác chi 

Biển Đông chực nuốt miệng la hòa bình 

Đúng là thế thái nhân tình 

Gạt người là chính dễ mà nhân văn 

 

Hoàng Sa nó nuốt hung hăng 

Trường Sa nó xởm có cần chi ai 

Việt Nam than thở dài dài 

Chỉ toàn ngậm đắng nuốt cay không à 

 

Bây giờ thấy Mỹ nhào ra 

Cho tàu tuần tiểu mới là chùn chân 

Nhưng mà vẫn thói cù lần 

Dụ rằng Mỹ phải noi gương theo mình 

 

Như là thuê đảo làm riêng 

Cùng nhau chia chát lợi quyền biển Đông 

Đúng là một thói lưu manh 

Cướp người còn rủ để thêm bạn cùng 

 

Ngày xưa chưởi Mỹ lung tung 

Bây giờ để thấy ai khùng hơn ai 

Bởi vì ăn bã dài dài 

Mới nên nông nỗi chẳng hoài quên đi 

 

Nên giờ nghĩ lại còn gì 

Liên Xô tiêu mất lấy chi làm nền 

Chỉ còn Trung Quốc bá quyền 

Việt Nam quả thật mọi miền nổi trôi 

 

Bởi thời gian quá trễ rồi 

Trăm năm thua lận có ngồi mà than 
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Quay về mà hỏi Hồng Bàng 

Bởi con lở dại nay cần làm sao  

 

NGÀN KHƠI 

(02/11/15) 

Reply  

 

** 

 

BIỂN NGÀN says:  

01/11/2015 at 19:57  

 

LÒI ĐUÔI 

 

Ngày xưa tự bốc um sùm 

Cứ mà ra ngõ anh hùng tràn lan 

Ngọn dừa đái xuống không oan 

Lai quần cũng đánh cả làng mê tơi 

 

Bây giờ đã rõ lắm rồi 

Lùi hoài đến mức biển khơi cũng ù 

Nam Quan ải khóc hu hu 

Hoàng Sa rơi cõi sa mù thương tâm 

 

Trường Sa nó lấn ầm ầm 

Chữ vàng 16 chỉ hâm lại hoài 

Lại còn 4 tốt ôi chao 

Tựa con châu chấu bâu vào đuôi voi 

 

Giấu đầu rồi cũng lòi đuôi 

Anh hùng dỏm tỏi bùi ngùi lắm thay 

Chẳng qua quen thói tuyên truyền 

Đâu như thời cổ chấu thường đã voi 

 

NON NGÀN 

(02/11/15) 

 

** 
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NGÀN LUẬT says:  

01/11/2015 at 19:40  

 

MẸO LỪA 

 

Ở đời ai chẳng biết ngay 

Lừa người thành được bởi do hai điều 

Một là tâm lý gian tham 

Hai là cậy chức cậy quyền núp vô 

 

Gian tham thì chỉ chuyện thường 

Phần đông đều có dễ mường tượng ra 

Nhưng mà cái phải xót xa 

Đó là quyền chức dễ mà làm ngơ 

 

Dân đen lừa đảo nhau thừa 

Chỉ cần pháp luật nhúng vào là xong 

Nhưng còn quyền chức tong tong 

Hỏi người pháp luật có còn ra chi 

 

Nước người thượng luật tất khi 

Ai làm sai quấy đều thì hốt ngay 

Nước ta tham nhũng dài dài 

Bởi vì mạng nhện dễ nào chụp voi 

 

Nên thà không biết thì thôi 

Biết mà bất lực quả thời giống ai 

Thuế dân đâu phải lá khoai 

Ngân hàng nhà nước chỉ hoài phá chơi 

 

It đâu ngàn rưởi tỉ đồng 

Dương Thanh Cường đó siêu lừa tài chi 

Agribank chẳng ngu si 

Có gì dễ dãi để thì giải ngân 

 

Vậy nên luật pháp cân phân 

Ai người cầm cán phải cần thấy ra 
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Ăn lương cần phải thiết tha 

Quyết khui ra trọn mới là anh minh 

 

Nếu mà chỉ kiểu lình xình 

Khác chi ăn quịt lương mình lãnh sao 

Vài lời không phải tào lao 

Nhắn ai nghiêm túc lẽ nào chẳng xem 

 

LUẬT NGÀN 

(02/11/15) 

Reply  

 

 

** 

 

NGÀN MAI says:  

31/10/2015 at 23:26  

 

NƯỚC ĐỨC VÀ THẾ GIỚI  

 

Hai lần nước Đức khóc òa 

Chiến tranh lần nhất rồi là lần hai 

Lần hai danh nổi Hitler 

Lò thiêu Do Thái để đời muôn năm 

 

Bây giờ lại bọn Nazi 

Kiểu tân Quốc xã có gì mà hay 

Symbol chữ vạn ngoặc đây 

Màu đen u ám ai thời nhớ không 

 

Quý là nước Đức Kultur 

Thơ văn tư tưởng mới người người khen 

Chớ còn ngầu kiểu hung hăng 

Có chi là quý để hằng trưng ra 

 

Bây giờ Thủ tướng đàn bà 

Nhưng mà bụng dạ tưởng là đàn ông 

http://www.danchimviet.info/archives/99011/em-vo-thu-tuong-va-sieu-lua-duong-thanh-cuong/2015/11?replytocom=222849#respond
http://dcvonline/
http://www.danchimviet.info/archives/98996/phuong-ton-chien-dich-dung-quoc-xa-chong-quoc-xa/2015/10/comment-page-1#comment-222792


2951 

 

  

Luôn luôn tuyên bố hào hùng 

Tiếp dân tị nạn quả tình đáng khen 

 

MAI NGÀN 

(01/11/15) 

Reply  

 

** 

 

TIẾU NGÀN says:  

31/10/2015 at 23:11  

 

ĂN VÀ SỐNG 

 

Thiếu ăn thì chết queo râu 

Thừa ăn cũng chết dẫu lâu hơn nhiều 

Nên chi hỏi thử trên đời  

Ăn nhằm để sống, sống nhằm để ăn ? 

 

Trả lời cho thật công bằng 

Đừng nên theo kiểu nhập nhằng hàng hai 

Ai mà nói đúng mới tài 

Còn như có lở nói sai ngại gì 

 

Ăn nhiều thì sướng cái chi 

Lại như ăn it sướng gì hỡi ai 

Phải chăng tu sướng dài dài 

Hay là ăn nhậu mới oai trên đời 

 

Cái đầu trên trước hỡi ơi 

Hay là cái bụng trả lời đi thôi 

Thông minh dân mới không tồi 

Nước toàn ăn nhậu quả thời ra chi  
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TẾU NGÀN 

(01/11/15) 

Reply 

 

** 

 

NGÀN KHƠI says:  

30/10/2015 at 22:13  

 

ĐẢNG XƯA VÀ ĐẢNG NAY  

 

Từ ngày ông Cụ về đây 

Lập nên cái đảng ngất ngây nhiều người 

Hô lên duy nhất hai điều 

Một là giai cấp hai là đánh Tây 

 

Dân nghèo hăng hái khắp nơi 

Còn giai cấp khác ghét Tây nhào vào 

Giống như bà Cát Hanh Long 

Có năm ngàn lượng vàng ròng góp vô 

 

Ai ngờ sau đó té nhào 

Trong thời Cải cách đã đào mồ chôn 

Bởi do ruộng đất nhiều hơn 

Những dân bần cố dễ còn tha cho 

 

Đó là bà Nguyễn Thị Nam 

Nhưng người trí thức chẳng thua gì bà 

Trần Đức Thảo kể đâu xa 

Một lòng một dạ cụ Hồ về theo 

 

Hay là ông Nguyễn Mạnh Tường 

Một ông tiến sĩ khiếp hồn cả Tây 

Đến kỳ Giai Phẩm Nhân Văn 

Đi tù cả đám vì hăng trong đời 
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Kế rồi khói lửa ngút trời 

Hai lần khốn đốn chưa thời từng qua 

Khiến non mười triệu dân ta 

Hiến thân lửa đạn quả là khó quên 

 

Bây giờ cũng lại hòa bình 

Nước nhà thống nhất dân tình hỡi ôi 

Quyền dân như đã mất rồi 

Vào trong tay Đảng có ngồi mà than 

 

Đố ai lên tiếng mà oan 

Chụp ngay phản động lại càng thê lương 

Nên chi Đảng được còn hoài 

Từ trên xuống dưới ai người khác đi 

 

Bởi vì có nói làm chi 

Nhiều người cơ hội chỉ vì mình thôi 

Chẳng qua qui luật trên đời 

Bao người lợi dụng dễ nào mà không 

 

Chỉ do ông Mác chổng mông 

Để hô lên toáng cần trông độc tài 

Thượng đài vô sản múa hoài 

Nhưng là chính trị hoạt đầu ai hay 

 

Đã non thế kỷ đắng cay 

Tự do dân chủ biết ngày nào lên 

Khiến làm đất nước tênh hênh 

Thua người đến cả trăm năm lạ gì 

 

Nên thôi có nói làm chi 

Con đường đã vậy dễ tìm lối ra 

Chỉ trong cuộc mộng sa đà 

Lợi riêng là chính thiết tha điều gì 
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Ngay như hiến tạng cho người 

Cũng còn tính toán kiểu đời cầu danh 

Tâm hồn thành hóa lưu manh 

Đâu nào cao thượng như thời xa xưa 

 

Nhân tài trí thức lưa thưa 

Dễ nào kiếm được giữa đời hôm nay 

Toàn đồ đái nát bao ngày 

Toàn quân ăn hại ngán thay cho đời 

 

Điều này Nguyễn Trãi nói rồi 

Nhân tài như lá mùa thu rõ ràng 

Bởi toàn chỉ tụng Mác Lênin 

Còn đâu trí thức mọi miền than ôi 

 

Anh hùng sao sớm tàn đêm 

Còn ai ý thức để hầu cứu dân 

Chữ nhân chữ dũng mất dần 

Chỉ còn một lũ luồn trôn tự đầu 

 

Nên thôi chớ nói mà rầu 

Ai gây nên nỗi cơ cầu thế ni 

Có than cũng chẳng ích gì 

Con đường đã thế dân thì ngu ngơ 

 

DẶM NGÀN 

(31/10/15) 

Reply 

  

** 

 

NGÀN TRĂNG says:  

30/10/2015 at 22:36  

 

CON ĐƯỜNG BELARUS  
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Nước này Tây Bắc châu Âu 

Thuộc Liên Xô cũ từ thời Lênin 

Cờ tung phất phới búa liềm 

Liên Xô sụp đổ mới thành tự do 

 

Bày mươi năm quả là bao 

Sau ngày độc lập cũng lèo như xưa 

Cũng còn chế độ độc tài 

Còn con người cũ đứng đầu trên dân 

 

Bao ngày xách bách xang bang 

Cuối cùng đổi mới hoàn toàn thật hay 

Bây giờ bầu cử tự do 

Lớp người tiên tiến đã lên cầm quyền 

 

Dân nay sung sướng khắp miền 

Tự mình lựa chọn bầu người mình ưa 

Chẳng cần cái đảng nào thừa 

Lựa người mình muốn buộc dân phải bầu 

 

Ôi Belarus quả ngầu 

Lukashenko xứng đứng đầu toàn dân 

Dầu dân mười triệu đâu hơn 

Nhưng mà triển vọng giàu lên mấy hồi 

 

NGÀN TRĂNG 

(31/10/15) 

Reply  

 

** 

 

BIỂN NGÀN says:  

30/10/2015 at 20:48  
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TỪ VÔ THẦN ĐẾN MÊ TÍN  

 

Bởi ông Tổ Mác vô thần 

Vì toàn duy vật thì thần ở đâu 

Cái sai vốn đến từ đầu 

Lẽ vì vật chất hỏi từ đâu ra 

 

Nước ta từ thuở ông bà 

Vẫn từng quan niệm thiết tha một điều 

Ấy là sống gửi thác về 

Thông minh là thế của người Việt Nam 

 

Cúng tổ tiên thật rõ ràng 

Hương hồn tổ phụ như còn đâu đây 

Nhưng khi cộng sản về đây 

Vô thần thành lẽ trần bày khắp nơi 

 

Đến khi Cộng sản đổ rồi 

Trên toàn quốc tế mở đầu Liên Xô 

Rùng rùng chuyển hướng Việt Nam 

Biến thành mê tín khắp nơi tung hoành 

 

Đình chùa miếu mạo lên nhanh 

Dân ngu cúng lễ quỷ thần như điên 

Lại bày ngoại cảm huyên thiên 

Nương theo lừa bịp khắp miền dân gian 

 

Quả là xã hội ngổn ngang 

Còn đâu nghiêm chỉnh ối làng nước ôi 

Chẳng qua dân trí lạc loài 

Ai gây nên cảnh tôi đòi này đây 

 

Ngày xưa đất nước vốn hay 

Hòa đồng tam giáo những ngày xa xưa 
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Bây giờ quả đã hỏng rồi 

Còn toàn mê tín dị đoan tốt gì 

 

Chuyện này quả thật lâm li 

Chừng nào mới có anh hùng cứu dân 

Dẹp nòi mê tín dị đoan 

Quét đi hết thảy vô thần ngu si 

 

NON NGÀN 

(31/10/12) 

Reply 

 

** 

 

MÂY NGÀN says:  

30/10/2015 at 05:49  

 

LƯU VONG  

 

Lưu vong rời nước ra đi 

Chuyện trên thế giới có gì lạ đâu 

Ngàn năm đã có lâu rồi 

Từ khi cộng sản lại hầu lên cao 

 

Bây giờ người Việt bên ngoài 

Hẳn trên bốn triệu khắp nơi mọi miền 

Ra đi duyên cớ huyên thiên 

Đâu mà chỉ một mới phiền được ai 

 

Nhưng dây tình cảm vẫn dài 

Vấn đề kiều hối vẫn tài bấy nay 

Dù sao cái nước non này 

Ra ngoài no đủ còn trong vẫn nghèo 
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Chỉ anh nào được ăn theo 

Mới thành sung sướng còn nghèo cho dân 

Nên thôi chớ nghĩ đèo bòng 

Đố ai làm được nước này đi lên 

 

Chuyện đời nhiều cái không tên 

Nó ghìm dân tộc mới nên vậy mà 

Nhất là dân trí ta bà 

Tự do dân chủ khó mà như ai 

 

Mác Lê vốn đã đặt cài 

Tuyên truyền sâu rộng quả ai chẳng ngờ 

Cũng may nhờ có Bác Hồ 

Nếu không ai giỏi đưa vảo nơi đây 

 

Bây giờ ai biết mới hay 

Còn như chưa biết cũng tày như xưa 

Thằng Tây về đã lâu rồi 

Giờ còn lạc hậu tại mình chứ ai 

 

GIÓ NGÀN 

(30/10/15) 

Reply  

 

** 

 

TIẾNG NGÀN says:  

29/10/2015 at 21:39  

 

TINH HOA VÀ QUY LUẬT  

 

Tinh hoa chính trị ở đời 

Đó là quy luật vạn thời vậy thôi 

Hoa cho trái ngọt mấy hồi 

Dễ gì lá lại cho đời toàn hoa 
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Chỉ anh Các Mác ta bà 

Hô lên giai cấp quả là than ôi 

Đời thành đảo lộn hới ơi 

Kiểu trồng chuối ngược dễ nào đi lên 

 

Khiến cho ngày tháng buồn tênh 

70 năm đổ rõ ràng Liên Xô 

Còn anh Trung Quốc to đầu 

Nhưng mà vẫn dại giữ hoài bao lâu 

 

Thiên An Môn quả u sầu 

Hàng xe tăng cán dập đầu sinh viên 

Ngàn người máu ngập kinh thiên 

Ông Trời đã chứng mọi miền đều hay 

 

Vậy nên Cách mạng hoa lài 

Tunisie Ai Cập mới tài làm sao 

Cường quyền phải bị lật nhào 

Độc tài phải dẹp trao quyền lại dân 

 

Đưa về tuyển cử cân phân 

Nhân tài được chon giữa phần tinh hoa 

Chan hòa lan tỏa mọi nhà 

Tự do dân chủ quả là thông minh 

 

Còn như giai cấp đấu tranh 

Cái ngu một thuở do anh Mác bày 

Khiến người giành giật lẫn nhau 

Dễ nào phát triển trên đời này sao 

 

Thế nên đừng mãi tự hào 

Cái ngu như vậy lẽ nào chẳng thông 

Văn minh khoa học đáng trông 

Văn minh bạo lực vốn càng hẩm hiu 
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Vậy thời nói it hiểu nhiều 

Tinh hoa quy luật chuyện đời đều luôn 

Giống như nước chảy tự nguồn 

Dễ chi chảy ngược lại luồng tự nhiên 

 

THƯỢNG NGÀN 

(30/10/15) 

Reply  

 

** 

 

CẦM QUYỀN VÀ NHÂN DÂN 

 

Quyền không tự có trên đời 

Phải dân bầu chọn mới thời được lên 

Ấy là dân chủ tự do 

Vốn là chân lý để cho loài người 

 

Chẳng may Các Mác hổ ngươi 

Hô lên chuyên chính để đời tan hoang 

Chẳng cần bầu cử lên ngang 

Cầm quyền mút chỉ cà na thật tình 

 

Nên dân dầu vạn bất bình 

Cũng câm như hến tưởng mình là hay 

Hóa ra chỉ thứ cùi đày 

Đạp bừa dân chủ có ngày chạy đâu 

 

Điển hình là nước Ba Lan 

Trước là cộng sản ngổn ngang ở đời 

May nhờ Đoàn Kết Công Đoàn 

Đứng lên lật đổ mới toàn tự do 
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Cầm quyền bao bận đắn đo 

Người dân chon lựa khiến cho rõ ràng 

Nên chi phạm chút trái ngang 

Người dân bầu lại chỉ càng hẩm hiu 

 

Cho nên nói vậy hiểu nhiều 

Ông Lê ông Mác chỉ liều vậy thôi 

Bây giờ cái dốt qua rồi 

Trên toàn thế giới mấy người còn tin 

 

Nên đừng xạo xự búa liềm 

Mà cần trí thức mới nên trong đời 

Nhân dân cần trí tuệ thôi 

Cái liềm cái búa đến thời ngu ngơ 

 

Bởi thời công nghiệp ai chờ 

Dại thành chậm bước lơ mơ giữa đời 

Cầm quyền phải đến vậy thôi 

Quyền do dân chọn mới ra cầm quyền 

 

Việt Nam vốn giống Rồng Tiên 

Phải nên sáng trí đừng hoài ngu lâu 

Tự do dân chủ nhiệm mầu 

Con đường duy nhất để hầu cứu dân 

 

NON NGÀN 

(30/10/15)  

 

** 

 

ĐIẾU ĐÓM ĂN TÀN 



2962 

 

  

 

Chỉ anh điếu đóm ăn tàn 

Mới thờ nước mạnh để làm tôn sư 

Liên Xô Trung Quốc ngày xưa 

Được tôn ảnh cả rõ điều tự nhiên 

 

Nhưng rồi mọi việc nhãn tiền 

Liên Xô phải sụm do tin không còn 

Đến nay Trung Quốc dại hồn 

Lưỡi Bò liếm tới hỏi còn ai ưa 

 

Nên đời nói lắm chỉ thừa 

Bởi bao cắc ké thường đi theo tàn 

Quả nhiên chỉ có mơ màng 

Dễ gì nước lớn không toàn lợi riêng 

 

Hoàng Sa cho thấy mọi miền 

Mỹ vì tính lợi nên thành buông trôi 

Dĩ nhiên chuyện ấy phải rồi 

Mỹ luôn thương Mỹ trước người Việt Nam 

 

Ăn tàn điếu đóm nào hơn 

Bây giờ mới thấy việc làm trước kia 

Công hàm năm tám lia chia 

Bây giờ nhìn lại tò te ngẩn người 

 

Nên đừng ham kiếp tôi đòi 

Mà ham tự chủ mới đời khôn ngoan 

Đừng tin vào mấy chữ vàng 

Hay là bao tốt chỉ càng thảm thương 

 

Nước ta là nước đường đường 
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Ngàn năm một cõi chẳng tường hay sao 

Chẳng qua thời thế bù cào 

Khiến dân Hồng Lạc bổ nhào vậy thôi 

 

Nhưng mà vẫn có ông Trời 

Hết cơn bĩ cực tới hồi thái lai 

Non sông một dãy vững hoài 

Cũng ngày quật dậy con Rồng Việt Nam  

 

NGÀN KHƠI 

(30/10/15) 

 

** 

 

CÁCH MẠNG VÀ TIẾN HÓA 

 

Việc đời tiến hóa luôn luôn 

Đắp mền mà ngủ cỡi truồng cũng xong 

Có gì đâu phải đèo bòng 

Con sông vẫn chảy con thuyền vẫn trôi 

 

Nhưng ai tâm huyết với đời 

Biết liền cách mạng tuyệt vời bao nhiêu 

Nghĩa là đổi xấu thành hay 

Đổi tồi thành tốt cần mau tiến hành 

 

Đời cần tranh thủ cho nhanh 

Đừng nên kiểu chó chạy quanh trong nhà 

Đừng nên chơi kiểu lá đa 

Hay lựu đạn liệng ra ném vào 

 

Mà cần cách mạng hoa lài 
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Hòa bình thay đổi mọi người đều ưa 

Nên chi nói mấy chẳng thừa 

Biện minh tiến hóa là vua trùm mền 

 

Đầu hàng đâu phải mình ên 

Toàn dân phải quyết mới thành công lao 

Chưởi cha mọi thói độc tài 

Tự mình phong chức phong quyền kỳ không 

 

Toàn dân lẫn với non sông 

Đó là di sản con Rồng cháu Tiên 

Phải đâu của Mác Lênin 

Chỉ đui không thấy mới tin việc này 

 

Cho nên lý luận giả cầy 

Cho rằng giai cấp quả đầy cái ngu 

Mác xưa chỉ kẻ lù đù 

Nghe mà tin chắc chổng khu đúng rồi 

 

Cho nên dân chủ trong đời 

Tự do phát triển mới thời văn minh 

Độc tài kiểu Mác Lênin 

Chỉ đưa đất nước vào miền hoang vu 

 

Dân ta nào phải là ngu 

Chỉ vì khớp miệng giống tù vậy thôi 

Một mai khi giải thoát rồi 

Anh hùng hảo hán trên đời biết ai 

 

ĐỈNH NGÀN 

(30/10/15) 
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** 

 

THỂ THỐNG QUỐC GIA 

 

Quốc gia bộ mặt toàn dân 

Giống như sĩ diện ở trong một người 

Nên cần đúng đắn trong ngoài 

Nếu mà tầm vấy hỏi còn ra chi 

 

Vậy nên quân lực trước tiên 

Để nhằm đối ngoại giữ yên cõi bờ 

Công an cảnh sát trong ngoài 

Cũng là để giữ mối giềng quốc gia 

 

Nói chung quyền lực nước nhà 

Dân bầu đại diện để ra cầm quyền 

Không ai tự lập mình ên 

Như người lãnh đạo tự lùm chui ra 

 

Cho nên đảng phái mọi nơi 

Để nhằm giới thiệu người cho dân bầu 

Không ai được ý chuyên quyền 

Tự mình vỗ ngực xưng tên cầm đầu 

 

Vậy nên quân đội trước sau 

Của toàn dân tộc chẳng hầu của ai 

Công an cảnh sát một hai 

Cũng đều công cụ của toàn dân chung 

 

Nếu riêng của đảng cầm quyền 

Quả điều nói dối khiến phiền lòng dân 

Trở thành dốt nát chần dần 
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Quốc gia thể thống cũng còn chi đâu 

 

NON NGÀN 

(30/10/15) 

 

** 

 

LỌT SÀNG XUỐNG NIA 

 

Mỗi ngày vào mạng ta chơi 

Làm thơ vấy vá để đời cùng vui 

Ngắn dài cũng tới dăm bài 

Post Đàn Chim Việt nhiều người xem chung 

 

Có khi cũng chẳng được đăng 

Nhưng rồi sàng lọt xuống nia mất gì 

Chuyển qua Blog thường khi 

Đại Ngàn ấy thế cũng nhiều người vô 

 

Tập thơ Kẻ Sĩ luôn trào 

Google gỏ thử ào ào thơ ra 

Giờ này 6 vạn rưỡi câu 

Bài thơ cũng mức trên 2 ngàn rồi 

 

Đúng duyên tiền định lâu dài 

Nhờ Đàn Chim Việt tỏ tài làm thơ 

Phang ngang phang ngữa chuyện đời 

Như người xưa nói lọt sàng xuống nia 

 

THƠ NGÀN 

(30/10/15) 
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** 

 

TRÍ NGÀN says:  

28/10/2015 at 21:35  

 

ĐỜI LÀ BỂ KHỔ 

 

Con người là sinh vật 

Cái khổ vốn tự nhiên 

Có thân luôn muốn sướng 

Không sướng thấy khổ liền 

 

Nhưng con người hiểu biết 

Nhờ hiểu biết trước tiên 

Thấy đời toàn là khổ 

Phật vội tu liền liền 

 

Bởi nghĩ muốn thoát khổ 

Cần thoát ly cuộc đời 

Bởi ở hoài trong biển 

Phải nuốt mặn vậy thôi 

 

Vậy Phật dùng trí tuệ 

Để giải phóng con người 

Vì người đời ngu dốt 

Nên luôn cứ nổi trôi 

 

Ví như anh Các Mác 

Nghĩ cần lặn biển sâu 

Cần quậy lên dữ tợn 

Cuộc đời mới sướng mau 

 

Nhiều người vì ngu dốt 

Tưởng lầm là phép mầu 
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Càng lao sâu biển khổ 

Càng khiến đời đục ngầu 

 

Chân lý vậy đã rõ 

Trí tuệ luôn hàng đầu 

Nếu vất đi trí tuệ 

Con người như con sâu 

 

Trí tuệ là nhận thức 

Biết phải trái ở đời 

Biết đâu là giải thoát 

Phật lý quả nhiệm mầu 

 

Tư duy là vậy đó 

Với vật chất khác nhau 

Anh Mác toàn duy vật 

Nên quỷ khốc thần sầu 

 

Phật vượt lên duy vật 

Hướng tới cõi tinh thần 

Tâm linh là thế đó 

Đúng là trí huệ sâu 

 

ĐẠI NGÀN 

(29/10/15) 

Reply  

 

** 

 

Ý NGÀN says:  

28/10/2015 at 22:34  

 

ĐẠO ĐỨC VÀ SỨC MẠNH 

QUỐC TẾ 
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Ở đời đạo đức mới hay 

Còn duy sức mạnh dễ thầy lưu manh 

Như xưa Quốc xã hoành hành 

Kết cùng Phát xít tanh bành thế gian 

 

Dứt xong thì đến Liên Xô 

Cầm đầu thế giới chư hầu tứ tung 

Hay nay Trung Quốc toàn hồng 

Hoàng Sa nó chiếm dễ mong trả mình 

 

Nên đừng dại dột linh tinh 

Ngu đần chỉ biết phe mình là hay 

Dẫu sao nước Mỹ trước nay 

Chưa từng xơ múi kiểu này của ai 

 

Nên thôi đừng kiểu lợn loài 

Bênh hay chê Mỹ mọi bề vì ta 

Dễ còn độc lập tự do 

Dễ còn nhân cách để ra con người 

 

Chỉ mong buôn bán dài dài 

Chỉ dùng sức mạnh để mong làm giàu 

Cách này đâu có hại ai 

Khác anh mác xít độc tài mới ghê 

 

Liên Xô Trung Quốc mọi bề 

Ngoài như viện trợ trong nghề chơi khăm 

Để mình nên bậc đàn anh 

Nắm đầu thế giới mới thành điêu ngoa 

 

TỨ NGÀN  

(29/10/15) 

Reply 

 

** 
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MƯA NGÀN says:  

28/10/2015 at 21:50  

 

FIDEL CASTRO 

 

Anh con nít lau hau 

Để râu xồm dễ thấy 

Ăn phải bã của Mác 

Nghĩ ta phải làm thầy 

 

Nên hô hào cách mạng 

Nhằm lật Mỹ mới hay 

Để Cuba lãnh đạo 

Để ta chúa tụi mày 

 

Nhưng giống ếch vẫn ếch 

Làm sao to bằng bò 

Vậy là nửa thế kỷ 

Chú ếch vẫn co ro 

 

Tới khi đã già lão 

Bèn đưa em làm trò 

Tưởng anh truyền em nối 

Em càng thấy nguy to 

 

Nên quy hàng xếp dáo 

Đành ra mặt tẽn tò 

Bởi đâu còn đồng chí 

Đâu còn ai la to 

 

Cuộc đời là vẫn vậy 

Đôi anh óc loài bò 

Lại chơi điều chồn cáo 

Cuối cùng mới xuôi ro 
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Nay phe ta đã hết 

Đừng ra kiểu giả đò 

A dua và xu nịnh 

Để mọi người cười cho 

 

SÓNG NGÀN 

(29/10/15) 

Reply  

 

** 

 

MƯA NGÀN says:  

28/10/2015 at 22:16  

 

LÃNH ĐẠO MỸ  

 

Mỹ dầu tiềm lực trên đời 

Nhưng giàn lãnh đạo cũng thời quyết đa 

Xìu xìu ễnh ễnh mưa sa 

Thì dù nước mạnh có mà hơn ai 

 

Cho nên sự thực ở đời 

Chính người cầm lái mới thời cần luôn 

Thông mình tài trí mới thường 

Làm cho đất nước phú cường hơn ai 

 

Chớ toàn ngu ngốc dài dài 

Cũng đều nhu nhược hay khờ vậy thôi 

Tự do khác với độc tài 

Tự do thay được độc tài thì không 

 

SẮC NGÀN 

(29/10/15) 
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Reply 

 

** 

 

QUAN THẦY 

 

Quan thầy đã mất từ lâu 

Bây giờ còn bọn lau chau binh liều 

Ôi thôi sĩ nhục bao nhiêu 

Đâu còn nhân cách của người Việt Nam 

 

Mỹ Nga là chuyện ngoài làng 

Mình người trong nước lại toan về hùa 

Cái đầu cộng sản búa xua 

Quan thầy là chính mới vừa lòng nhau 

 

Ai gây nên cớ sự này 

Đã non thế kỷ kiểu bầy đàn kia 

Toàn cùng ton hót lia chia 

Nước non sỉ nhục đầm đìa nhớp nhơ 

 

Dân tình sao mãi chỉ khờ 

Toàn quân điếu đóm tôn thờ đàn anh 

Bây giờ Nga thế Liên Xô 

Nhưng lòng bọn chúng có nào khác đâu 

 

Làm người đứng giữa cõi đời 

Mà không xương sống có gì khác sâu 

Luôn Nga Trung Quốc hàng đầu 

Tâm can nô lệ quả rầu bao nhiêu 

 

BẠT NGÀN  

http://www.danchimviet.info/archives/98097/my-van-tiep-tuc-lanh-dao-the-gioi/2015/09?replytocom=222549#respond
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(29/10/15) 

 

** 

 

DƯ LOẠN VIÊN 

 

Mấy tên dư loạn cào cào 

Lãnh tiền lương tháng ào ào nói têu 

Óc đầu quả chỉ lêu hêu 

Đâu còn nhân cách con người thế gian 

 

Mỹ Nga đều kẻ ngoài đàng 

Óc đầu nô lệ chúng toàn vơ vô 

Tinh thần độc lập tự do 

Chúng đem bán đứng quả trò vô lương 

 

Còn đâu quân tử đường đường 

Tiểu nhân mạt hạng phố phường đều chê 

Chúng quen thói bốc quan thầy 

Liên Xô đã mất giờ này còn binh 

 

Đúng là một lũ xập xình 

Những quân vô học bực mình lắm thay 

Chúng quên ta có những ngày 

Bình Chiêm phạt Tống chớ đâu sợ người 

 

Bây giờ thế hệ hỏng rồi 

Ai làm cớ sự hỏi người là ai 

Chỉ toàn tự bốc bề ngoài 

Còn trong nô lệ lạc loài đáng thương 

 

CÂY NGÀN 
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(29/10/15)  

 

** 

 

SÓNG NGÀN says:  

28/10/2015 at 06:27  

 

BÌNH ĐẲNG GIỚI  

 

Không nam thì nữ đâu ra 

Còn như không nữ dễ mà có nam 

Nên bình đẳng giới phải làm 

Ấy là quy luật khách quan đất trời 

 

Nhưng điều cần nhất là tài 

Dầu nam hay nữ cũng tài như nhau 

Miễn là học lực cao sâu 

Lại thêm trời phú để hầu khác ai 

 

Song tài cũng phải được bầu 

Mới là dân chủ giúp đời cùng hay 

Kiểu như chỉ thói độc tài 

Con cha cháu chú lấy gì làm sang 

 

Chỉ do anh Mác điên tàn 

Xướng ra học thuyết phan ngang trên đời 

Hô to khẩu hiệu độc tài 

Còn thêm vô sản khiến đời điêu linh 

 

Khiến cho thiên hạ bất bình 

Nhưng đâu dám nói sợ mình lâm nguy 

Quả là học thuyết ngu si 

Đè đầu nhân loại còn gì tự do 
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Con người đâu phải con bò 

Chỉ lo kéo ách mặc cho ăn gì 

Hay gà công nghiệp thường khi 

Cốt nhằm vỗ béo để thì ăn thôi 

 

Nên chi ngẫm lại việc đời 

Trước là bình đẳng sau là tự do 

Cộng hòa luôn mãi hay ho 

Còn như cộng sản giả đò mãi thôi 

 

Thụt lùi ai cũng biết rồi 

Nhưng đâu dám nói để rồi tiêu sao 

Nhục thay thân phận kiếp người 

Chỉ toàn đóng kịch để đời sống lâu 

 

Khó mà sánh với chim âu 

Vì toàn giun dế ở đời thế thôi 

Chim âu sãi cánh bầu trời 

Còn loài giun dế chỉ nơi bãi sình 

 

Chừng nào có ánh bình minh 

Con người mới sống ra người thế gian 

Ngày xưa Mác phỉnh địa đàng 

Hóa thành địa ngục trần gian lạ kỳ 

 

NGÀN KHƠI 

(28/10/15) 

Reply  

 

** 

 

MÂY NGÀN says:  

28/10/2015 at 05:31  

 

CHƯỞI ĐỜI 
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Mẹ cha đất nước Việt Nam 

Sao đầy dốt nát sao toàn cái ngu 

Hở ra là nại Bác Hồ 

Hở ra là nại cơ đồ Mác Lê 

 

Thế thì độc lập ở đâu 

Nếu như không có cái đầu riêng tư 

Từ trong cho chí ra ngoài 

Từ trên xuống dưới chỉ hoài thế sao 

 

Chỉ toàn một thứ tép riu 

Thở toàn một giọng quả đều than ôi 

Ai gây nên cớ sự này 

Đã non thế kỷ lỗi này tại ai ? 

 

Chứ vàng 16 mới tài 

Cộng thêm bốn tốt lại càng ngô nghê 

Hoàng Sa đã mất mọi bề 

Trường Sa nó chiếm hỏi còn ra chi 

 

Eo ôi sao thảy vô nghì 

Có ai lo nước lo gì cho dân 

Hay là thảy thứ cù lần 

Lợi riêng là chính cóc cần chi ai 

 

Nói ra thành chỗ dông dài 

Nhưng mà chẳng nói giống nòi còn chi 

Cứ đua ca ngợi ly bì 

Song toàn đóng kịch lấy gì hay ho 

 

Điều này quả thật làm lo 

Dân tình như thế giả đò bao năm 

Nhân tài biến mất bọt tăm 

Thảm thương đất nước lại càng tệ hơn 
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Chỉ vì cái dốt xanh rờn 

Cái ngu đỏ khé mới càng thương đau 

Ngu dân từ lúc ban đầu 

Còn đâu Nguyễn Trãi để hầu cứu nguy 

 

Khiến dân mê ngủ li bì 

Óc đầu vôi hóa biết gì nữa đâu 

Than ôi Con tạo cơ cầu 

Non sông rồi sẽ về đâu nữa kìa 

 

Đêm thì vắng bóng sao khuya 

Ngày thì chẳng có mặt trời tỏa cao 

Hóa ra toàn bọn cào cào 

Còn chi hi vọng lẽ nào thế a ? 

 

Ai gây nên cảnh sa đà 

Tư duy tự chủ gọi là ở đâu ? 

Thảy toàn đều sống cầu âu 

Ngàn năm mấy thuở tội này của ai ? 

 

GIÓ NGÀN 

(28/10/12) 

Reply  

 

** 

 

NÚI NGÀN says:  

27/10/2015 at 23:16  

 

THẰNG NÀY 

 

Thằng này thù ghét Diệm ghê 

Chắc là từng bị mọi bề đảo điên 
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Nên nay núp bóng cửa Thiền 

Búa xua chưởi bới con chiên vậy kìa 

 

Vạch lưng nó tự làm liều 

Dễ đâu Phật tử lại ngu kiểu này 

Từ bi dễ loại như vầy 

Rủa người hạ cấp bậc thầy thế gian 

 

Đúng là núp bóng y vàng 

Tà gian trong đạo rõ càng lưu manh 

Dốt mà chính trị chính em 

Dễ chi hiểu được bậc trên ở đời 

 

A dua vẫn kiểu con người 

Hùa bầy sũa đổng rõ thời khác chi 

Chó thì tưởng chó mới chì 

Nhìn người cũng ngỡ khác nào bóng trăng 

 

NON NGÀN 

(28/10/15) 

Reply 

 

** 

 

NON NGÀN says:  

27/10/2015 at 23:51  

 

CHÍNH TRỊ VÀ CÁCH MẠNG 

 

Ở đời đạo đức mới hay 

Chớ còn chính trị nói ngay chỉ thừa 

Không đạo đức chỉ gạt lừa 

Nói toàn xạo xự quả là chính em 
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Đó là cách mạng lèm nhèm 

Phỉnh phờ bọn dốt có nhằm gì hay 

Giống như Các Mác cùi đày 

Đưa ra học thuyết cướp ngày vậy thôi 

 

Nhân danh giai cấp trên đời 

Mà phi đạo đức cũng thời ra chi 

Trước sau bạo lực ai bì 

Cướp rồi phân lại nhiều khi tức cười 

 

Lại toàn xuyên tạc chuyện người 

Hô hào giai cấp gạt đời thế sao 

Nhân danh cách mạng tào lao 

Mà phi khoa học lẽ nào đúng đâu 

 

Trăm năm chừng ấy mạng người 

Giết đi trăm triệu toàn cầu hay chi 

Tuyên truyền nói láo thường khi 

Hỏi xem nhân cách còn chi ở đời 

 

Vậy nên chẳng nói nhiều lời 

Ngôn từ cách mạng quả thời nói suông 

Bởi khi đạo đức buông tuồng 

Trở thành chính trị tuồng luông hại người 

 

Nên điều chính đáng ở đời 

Không ngoài khoa học chẳng ngoài nhân văn 

Con đường khoa học thẳng băng 

Con đường nhân đạo cũng hằng vậy thôi 

 

Chính em chính chị nếu tồi 

Nhân danh cách mạng cũng hầu điêu toa 

Lợi mình để bịp mọi nhà 

Bịp xong nắm chóp quả là gian tham 
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Phải điều đạo đức nên làm 

Để không gian dối lại càng tự do 

Thế nên dân chủ trong đời 

Chính điều đạo đức hỡi người thế gian 

 

BIỂN NGÀN 

(28/10/15) 

Reply 

 

**  

 

QUÂN ĐỘI VÀ ĐẤT NƯỚC  

 

Còn dân thì nước mới còn 

Nhưng khi mất nước dân còn được sao 

Vậy thì đừng nghĩ tào lao 

Cho rằng quân đội đâu nào của dân 

 

Bởi vì nếu biết cân phân 

Quân mà chẳng có thì dân chẳng còn 

Bởi quân nhằm giữ nước non 

Còn quân vì Đảng cũng còn nước đâu 

 

Lẽ vì Đảng Mác Lênin 

Là do ông Mác ông Lê đặt điều 

Hai ông nay đã phiêu diêu 

Lấy gì cơ sở để liều mất dân ? 

 

Vậy là suy nghĩ sáng dần 

Đảng này là Đảng của ông cầm quyền 

Nó nhằm vì ích lợi riêng 

Đâu nhằm cho cả mọi miền nhân gian ? 
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Thế thì đâu kết luận oan 

Quân mà của Đảng quả càng vô duyên 

Hỏi khi giặc đến khắp miền 

Có đâu quân đội giữ gìn giang sơn ? 

 

Vậy nên suy nghĩ nguồn cơn 

Trách ai lý luận chập chờn khó nghe 

Cốt nhằm vì cánh vì phe 

Dễ đâu tâm huyết mà vì non sông 

 

Thế thì người lính phải mong 

Làm sao mình giữ quê hương mới ngầu 

Chớ còn công cụ của ai 

Đều là đầy tớ dân nào chẳng khinh 

 

Dù cho dân thảy bất bình 

Hãi kinh vũ lực nên thành im re 

Lỗi do quân đội công an 

Nếu không minh bạch lại càng nặng thêm 

 

Cuối cùng vẫn kẻ chỉ huy 

Nếu không yêu nước còn gì nói sao 

Coi quân tợ kẻ tôi đòi 

Vì mình là chính đâu nào vì dân 

 

Điều này chẳng có gì oan 

Cứ sờ lên gáy thì toàn thấy ngay 

Yêu dân yêu nước mới hay 

Còn duy yêu Đảng có ngày lộn thin 

 

Đừng mà giả bộ không tin 

Liên Xô ngày trước kế là Đông Âu 
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Giờ này thử hỏi về đâu 

Liệu còn có Đảng để ngày nhởn nhơ ? 

 

Cha sinh mẹ đẻ tới giờ 

Đầu tiên có nước rồi thời có dân 

Còn như Đảng Mác Lênin 

Vẫn đồ ngoại nhập lại vin quả là 

 

NGÀN TRĂNG 

(28/10/15) 

 

** 

 

NHÂN TÀI VÀ QUY LUẬT 

 

Nhân tài nguyên khí quốc gia 

Nhân tài mới giúp nước nhà phồn vinh 

Nếu mà toàn thứ lình xình 

Chỉ luôn ăn hại quả tình ra chi 

 

Lại thêm qui luật thường khi 

Khách quan là tốt lấy gì không xong 

Nghĩa là dân chủ tự do 

Nhân tài hợp lực chẳng lo điều gì 

 

Còn như lý thuyết cu li 

Đày dân khốn khổ lẽ gì không tiêu 

Nên thôi nói it hiểu nhiều 

Thông minh suy nghĩ mọi điều sáng ngay 

 

Bởi trong thể chế độc tài 

Người như công cụ nhằm sai trong đời 
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Bởi vì không có tự do 

Lấy đâu nội lực mà lo nước nhà 

 

A dua toàn bọn ta bà 

Vắt dân như kiểu vắt bò nông trang 

Còn chi khí thế đàng hoàng 

Dân càng xơ xát nước càng hoang vu 

 

Chuyện này chỉ vậy thiên thu 

Nhân tài cộng với khách quan lẽ trời 

Đáng khen Bảo Đại một thời 

Tuy rằng tài kém yêu vì tự do 

 

Chọn ngay ông Diệm ra trò 

Mươi năm đã phất cơ đồ Miền Nam 

Thương thay chỉ bọn càm ràm 

Bởi do đầu độc lật tràn ông thôi 

 

Nên giờ nghĩ lại hỡi ôi 

Nước nhà tụt hậu so người trăm năm 

Quả là đúng chuyện oái oăm 

Bọn ngu hại nước hại dân lẽ thường 

 

Khiến bao người thảy vấn vương 

Nhưng mà lịch sử cứ đường mình đi 

Chẳng qua vẫn tại số trời 

Dễ đâu con én biến đời thành xuân 

 

ĐẠI NGÀN 

(28/10/15) 

 

** 
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CÁCH MẠNG HOA LÀI 

 

Một người can đảm tự thiêu 

Thổi bùng ngọn lửa lên toàn nhân dân 

Biến thành cách mạng hoa lài 

Khiến tên Tổng Thống chạy dài thảm thương 

 

Độc tài đã đến cùng đường 

Cầm quần để chạy rõ thương không nào 

Nhân dân sôi nổi ào ào 

Quyết nên thành quả lẽ nào lại không 

 

Nhưng đời vẫn chỉ dài dòng 

Kẻ này chạy trốn kẻ kia lấp vào 

Tunisie thật rủi sao 

Hiện còn binh lửa hỏi nào ai mong 

 

Lại thêm "IS" nhân dòng 

Phất cờ trước gió cốt hòng nhân ra 

Dân tình ấy thật xót xa 

Chỉ do ngu muội khiến đà vậy thôi 

 

Vậy nên dân trí trên đời 

Cần luôn coi trọng mới người thông minh 

Bởi vì ngu dốt cùng mình 

Hại dân bán nước quả tình ai ưa 

 

GIÓ NGÀN 

(28/10/15) 

 

** 



2985 

 

  

 

NGỐC VÀ NGHẾCH  

 

Loài người ổn định từ xưa 

Lâu lâu ghẻ ngứa cũng thừa ngoài da 

Con đường phát triển bao la 

Từ từ tiến tới ta bà được đâu 

 

Vậy mà anh Mác ngu lâu 

Hô làm cách mạng tạo đời đảo điên 

Lênin giả dại liền liền 

Đứng lên bạo loạn mọi miền vào ta 

 

Thảy đều lời dốt nói ra 

Nhưng kèm sắt máu quả là thành ngay 

Liên Xô làm chủ bao ngày 

Lênin hoàng đế mặt mày hân hoan 

 

Trăm năm rồi mới la làng 

Khắp nơi rên xiết hàm oan ở đời 

Cuối cùng sụp đổ tơi bời 

Nhưng trăm triệu mang đã từng đi đoong 

 

Bởi vì xuống biển mò tôm 

Đấu tranh giai cấp ngón đòn thảm thương 

Cái lồng sắt đúc đường đường 

Loi nhoi trong đó đố hòng ai ra 

 

Mọi người khiếp sợ sa đà 

Chỉ toàn nói tránh dễ mà ngay đâu 

Chẳng qua bởi việc độc tài 

Ngày xưa anh Mác đã cài lên dân 
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Tạo nên xã hội cù lần 

Toàn lời hươu vượn chẳng cần đúng sai 

Chỉ đều xách đít chạy vòng ngoài 

Lõi trong đâu dám đụng vào hỡi ôi 

 

Thế nên dù chạy lòi đuôi 

Cũng trong cái vại đâu đời đổi thay 

Khác gì sâu bọ loay hoay 

Ở trong bao tải nói ngay chỉ tồi 

 

Vì điều cốt lõi than ôi 

Vẫn luôn còn đó mọi người biết không 

Ấy là thuyết Mác Lênin 

Sao còn giữ mãi làm tin được kìa 

 

Mặc đời nước mắt đầm đìa 

Tội này anh Mác mãi thời khó ra 

Bởi làm dân chủ tự do 

Vì anh mà phải co ro bao ngày 

 

Có điều ai thấy được ngay 

Chỉ vì dốt nát hay là hãi kinh 

Nhân đây thấy chuyện bất bình 

Phải nên huỵch tẹt dân mình cùng nghe 

 

ĐẠI NGÀN 

(28/10/15) 

 

** 

 

KHỞI NGUỒN 
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CỦA MỌI KHỞI NGUỒN 

 

Khởi nguồn núi Mác suối Lê 

Trăm năm giờ cũng chưa về nơi mô 

Mác kia núi hết còn cao 

Lê kia sông cũng ào ào cạn đi 

 

Bây giờ còn lại những gì 

Còn trong hoài niệm có gì hay sao 

Ngày xưa tình cảm dạt dào 

Ngày nay tiền bạc lẽ nào không tin 

 

Bây giờ ông Mác im lìm 

Dưới mồ khó hỏi đặng tìm lối ra 

Ông Lê cũng hạt mưa sa 

Thấm trong lòng đất dễ mà xới lên 

 

Nên giờ chỉ có nhãn tiền 

Những người kế nghiệp mọi miền nước non 

Lai quần cũng đã không còn 

Mỹ nay quay lại chỉ còn đô la 

 

Chỉ điều dân mãi xót xa 

Tự do dân chủ dễ quà ai trao 

Bởi vì do Mác tào lao 

Đã gài chuyên chính lẽ nào quên đi 

 

Danh từ khẩu hiệu ích gì 

Rõ toàn chất dính bôi trơn bề ngoài 

Dân tình chẳng khác bột khoai 

Nặn chi cũng được chỉ hoài mà trông 
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Ngày xưa núp bóng non sông 

Đặng làm mác xít ai không thấy nào 

Bây giờ rõ mặt anh hào 

Liên Xô đã sụm sông trào biển Đông 

 

Hoàng Sa thử hỏi còn không 

Trường Sa cũng vậy dễ mong điều gì 

Nên thôi đừng có vân vi 

Ai người lãnh đạo ai người vì dân 

 

Ai vì đất nước non sông 

Hay toàn một mớ ăn không ngồi rồi 

Làm vua hiện đại không ngôi 

Chỉ cần quyền lực để ngồi mãi trên 

 

Lấy dân chỉ để làm nền 

Tha hồ múa gậy vườn hoang loạn ngầu 

Đúng đời thật kiểu bể dâu 

Vòng quay thế kỷ lại hầu là đây 

 

Nên chi ông Nguyễn Khắc Mai 

Nói hươu nói vượn cũng khen rầm trời 

Lưỡi cùn dẫu nói tơi bởi 

Chỉ toàn thậm thụt biết đời nào nên 

 

Dân giờ chỉ có dân quèn 

Còn dân chính thống ối mèn đéc ơi 

Đã non thế kỷ tả tơi 

Ngu dân cỡ đó nay còn có chi 

 

Nên toàn chỉ ngủ li bì 

Hoặc toàn sợ hãi lấy chi mà gờm 
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Chỉ còn toàn thứ lơn tơn 

Bác Hồ tụng mãi vẫn còn cứ ngu 

 

Người ta tiến hóa vù vù 

Dân mình đắp chiếu trùm chăn nằm khò 

Tháng ngày nên cứ co ro 

Khó mà mở mặt lại nòi Rồng tiên 

 

THƯỢNG NGÀN 

(29/10/15) 

 

** 

 

MỤC LỤC TẬP THƠ “KẺ SĨ” 

TIẾP THEO – [43] 

 

** 
 

2464. HAI ANH (3/11/15)  
2465. NGÀY XƯA NGÀY NAY (02/11/15) 

2466. ĂN CƯỚP VÀ LA LÀNG (02/11/15) 

2467. LÒI ĐUÔI (02/11/15) 

2468. MẸO LỪA (02/11/15) 

2469. NƯỚC ĐỨC VÀ THẾ GIỚI (01/11/15) 

2470. ĂN VÀ SỐNG (01/11/15) 

2471. ĐẢNG XƯA VÀ ĐẢNG NAY (31/10/15)  

2472. CON ĐƯỜNG BELARUS (31/10/15)     

2473. TỪ VÔ THẦN ĐẾN MÊ TÍN (31/10/15) 

2474. LƯU VONG (30/10/15)  

2475. TINH HOA VÀ QUY LUẬT (30/10/15) 

2476. CẦM QUYỀN VÀ NHÂN DÂN (30/10/15)  

2477. ĐIẾU ĐÓM ĂN TÀN (30/10/15) 

2478. CÁCH MẠNG VÀ TIẾN HÓA (30/10/15) 
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2479. THỂ THỐNG QUỐC GIA (30/10/15) 

2480. LỌT SÀNG XUỐNG NIA (30/10/15) 

2481. ĐỜI LÀ BỂ KHỔ(29/10/15) 

2482. ĐẠO ĐỨC VÀ SỨC MẠNH QUỐC TẾ (29/10/15) 

2483. FIDEL CASTRO (29/10/15) 

2484. LÃNH ĐẠO MỸ (29/10/15) 

2485. QUAN THẦY (29/10/15) 

2486. DƯ LOẠN VIÊN (29/10/15) 

2487. BÌNH ĐẲNG GIỚI (28/10/15) 

2488. CHƯỞI ĐỜI (28/10/12) 

2489. THẰNG NÀY (28/10/15) 

2490. CHÍNH TRỊ VÀ CÁCH MẠNG (28/10/15)  

2491. QUÂN ĐỘI VÀ ĐẤT NƯỚC (28/10/15) 

2492. NHÂN TÀI VÀ QUY LUẬT (28/10/15)  

2493. CÁCH MẠNG HOA LÀI (28/10/15) 

2494. NGỐC VÀ NGHẾCH (28/10/15) 

2495. KHỞI NGUỒN CỦA MỌI KHỞI NGUỒN (28/10/15) 


