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Thơ…cà chớn : 

              Hoan hô Tông Tông một phát ! 

                                ----- 
TT.Trump tuyên bố chấm dứt tạm thời tình 

trạng chính phủ đóng cửa một phần; 
Thứ Sáu, 25 Tháng Giêng 2019 

 

 
Fox news 

TT.Trump tuyên bố chấm dứt tạm thời tình trạng 

chính phủ đóng cửa một phần; thề xây tường mặc dù 

không có thỏa thuận tài trợ  

Tổng thống Trump cho biết hôm thứ Sáu rằng ông sẽ 

hỗ trợ dự luật chi tiêu ngắn hạn để mở lại chính phủ, 

tạm thời chấm dứt sự đóng cửa một phần của chính 

phủ kéo dài hơn một tháng - mặc dù trước đó một 

ngày, đảng Cộng hòa sẽ không can thiệp nhu cầu tài 

trợ của ông cho một bức tường ở biên giới phía nam. 

  

"Tôi rất tự hào tuyên bố chúng tôi đã đạt được thỏa 

thuận chấm dứt việc đóng cửa và mở lại chính phủ liên 

bang,"  ông nói trong tiếng  vỗ tay từ các thành viên 

nội các tập hợp. 

  

Ông nói rằng thỏa thuận sẽ giữ cho chính phủ mở cửa 

trong ba tuần cho đến ngày 15 tháng 2 và rằng một dự 

luật sẽ gởi đến Thượng viện ngay lập tức. Ông đã tham 

khảo sự đe dọa trước đây của mình để tuyên bố tình 

trạng khẩn cấp quốc gia, gọi đó là vũ khí rất mạnh, 

nhưng nói rằng ông ta không muốn sử dụng nó. Thỏa 

thuận dường như không bao gồm tiền cho một bức 

tường hoặc hàng rào thép, nhưng ông nói ông hy vọng 

các cuộc đàm phán sẽ tiếp tục đi đến một thỏa thuận về 

tài trợ cho bức tường. 

  

"Những bức tường không nên gây tranh cãi", ông nói, 

trước khi nói dài ra về sự nguy hiểm của tội phạm và 

ma túy đi qua biên giới. 

  

Sau đó, ông nói rằng nếu không đạt được thỏa thuận 

nào và chính phủ đóng cửa lại vào ngày 15 tháng 2, thì 

ông sẽ sử dụng quyền hạn tổng thống của mình để giải 

quyết những gì ông mô tả là "tình trạng khẩn cấp quốc 

gia". 

  

"Là tổng tư lệnh, ưu tiên cao nhất của tôi là bảo vệ đất 

nước vĩ đại của chúng ta," ông nói. "Chúng tôi không 

thể đầu hàng hoạt động khống chề trên biên giới quốc 

gia của chúng tôi với các tập đoàn tội phạm nước 

ngoài, nạn buôn người và buôn lậu."…. 

  ….. 

                                   * 

Rứa cho nên mới có Thơ cà chớn như vầy: 

                              * 
Ôi sướng quá ! Nhà ta thôi đóng cửa ! 

Lúc toàn dân …ói mửa tùm lum, 

Bà con chửi bới um xùm 

Tổ cha chúng nó ! Thoát cùm thật ghê 

Nghỉ làm, mất giốp quá phê 

Cứ nhai mì gói mà  ê…cả mồm. 

Thằng Nga, thằng Chệt đứng nhòm : 

Thiên đàng kiểu đó, đâu còn sướng chi ? 

Phe ta khoái chí cười khì 

Xưa nay vĩ đại ,ai đi cho bằng ? 

Máu ta đang lúc hung hăng 

Ta còn chơi tiếp, đếch thằng nào hơn.     

Xưa nay, chẳng đứa nào ngon, 

Make America Great ! Ta còn lắm chiêu. 

Đứa nào chơi được bấy nhiêu  

Nổ tung trời đất như điều ta chơi ? 

Có điều những chuyện trời ơi 

Hiếp dâm, súng đạn tơi bời phe ta, 

An ninh trước cửa, sau nhà, 

Ta còn phải tính cho ra ngón cờ. 

Không thì rách toác giấc mơ 

Kéo quân giữ vững…cơ đồ đang ôm, 

Tình hình coi bộ chẳng ngon, 

Bốn phương, tụi nó nhòm nhòm mưu toan 

Nhà trên thì vẫn an toàn, 

Mất cha nó…nhà dưới, nó cón nhắm White House. 

Thế thì ta phải tính mau 

Mở toang chính phủ kẻo đâu đâu cũng biểu tình. 

Thế là tạm ổn, đỡ kinh 

Mấy thằng cà chớn nó rình sau lưng. 

Ta mà ấm ớ linh tinh 

Mất toi Bạch Ốc thì mình đi tiêu…. 

Có điều lắm đứa nói liều  

Rằng ta xuống nước coi chiều…xuống gân 

Rằng ta…hơi nhão tinh thần, 

Mất  toi ít phiếu xa gần mai đây. 

Cả lô phụ nữ béo gầy, 

Trắng đen, xanh đỏ từng bầy giơ tay 
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Thằng cha…phải chết phen này, 

Phe ta phái đẹp cho bọn mày mở mắt ra, 

Đừng ngu động đến phe ta,  

Nếu không là…mì gói, lau nhà nghe chưa ! 

Bà gọi một tiếng phải thưa  

Nói năng lễ phép, sớm trưa nịnh đầm, 

Nếu không là máu tà dâm 

Nổi lên …ráng chịu ầm ầm…chết luôn. 

Ở đời phải có trí khôn, 

Càng cao càng khó, liệu hồn đó nghe ! 

Đừng chơi cái lối…ba que 

Đàn bà, phụ nữ coi như vứt bỏ ngoài hè, ngoài sân, 

Làm Vua phải biết thương dân, 

Đàn bà, phụ nữ càng cần thương yêu. 

Mai đây… phiếu có mất nhiều,  

Tiêu tan sự nghiệp…chỉ là điều ở trên. 

Bấy giờ đừng có kêu rên 

Rằng phe phụ nữ… làm ta điên, ta khùng !!!! 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                 - Lão Phan- 


