GỞI ÔNG CỰU TỔNG
Nhân thấy ông tiếp tục dùng miệng lưỡi bịp dân, đi kiếm phiếu
giúp Biden để ông đứng sau sân khấu hoàn tất màn dâng Hoa Kỳ
cho Tàu cộng, giúp Tàu thành công giấc mộng bá chủ hoàn cầu.
*
Tám năm ở chức Tông Tông
Việc dân, việc nước, tài ông cỡ nào?
Hay ông chỉ lo gào lo trách
Rằng Bush đi giao sạch cho ông ?
Khó khăn trở ngại chất chồng
Dân không có việc, nước không tiền tài
Thuế dân đóng, ông xài quá cỡ
Tám năm trời công nợ gấp đôi
Chỉ riêng những chuyến đi chơi
Ba Mươi Lăm Triệu trận cười tám năm (1)
Mặc việc nước thăng trầm dâu bể
Cửa mở toang ông để Tàu vô
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Giúp Tàu thực hiện ý đồ
Bào mòn nước Mỹ, tiền đô ông giàu
Ông chia rẽ hai màu Đen - Trắng
Cốt làm dân cay đắng gườm nhau
Benghazi mãi còn đau
Khi người Đại sứ kêu cầu, ông lơ
Nhưng với Chệt nào ngờ ông lại
Rất ân cần chui cái cửa sau
Tiền dân có mệt ông đâu
Biếu Iran để mưu cầu ông yên (2)
Sau tám năm ôm tiền ôm của
Ba chục lần hơn thuở trước kia
Vậy mà ông chửa vui kìa
Cứ người kế nhiệm ông chìa lưỡi dao!
Chưa có cựu Tổng nào như vậy
Làm như ông tôi thấy quá tồi
Phần mình mãn nhiệm thì thôi
Để người kế nhiệm yên ngôi mới là
Nhưng ông khác người ta quá lẽ
Vu tội Trump, bới vẽ đủ trò
Ông còn gian dối quanh co
Những gì thành mãn, ông hò "do ông" !
Ông còn lập ra vòng hành động
Chống phá Trump cho rộng, cho nhiều
Hoa Kỳ, nếu thực ông yêu
Thì ông đâu có gây điều ác ôn !
Tám năm phản quốc hồn, hiến pháp
Cho Tàu vào làm loạn núi sông
Chỉnh trang Trump đã dày công
Ông mong đập nát để không còn gì !
Ông hành xử sao ti tiện qúa
Dân nhìn vào thấy cả tim ông
Tám năm đã hại núi sông
Biden ông muốn tiếp ông nữa à?
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Dân không khờ nữa đâu nha
Hoa Kỳ ghê tởm lũ ma lắm rồi !
Không ai bầu kẻ gian lời
Lừa dân bán nước để mời Tàu vô
Mấy trăm năm dựng cơ đồ
Để Tàu xóa sạch một giờ vì ông ???

Ngô Minh Hằng
1/ https://www.washingtontimes.com/.../obamas-hawaii.../
2/ https://thehill.com/.../477666-obama-should-apologize-for...
Tham khảo thêm:
https://www.youtube.com/watch?v=t2OOm_RPuSkhttps://drive.go
ogle.com/.../1BRFwOXJLONbkkc9.../view

Kính mời đọc thêm những sáng tác khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html

www.vietnamvanhien.net
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