
Thơ cà chớn :  Nhờ ơn Bác, Đảng phe ta !                                

Hình ảnh kinh hồn ở bệnh viện ung bướu thành Hồ 

                                      

Trước bệnh viện... 

 

Phòng chờ đợt lụt lội 

 
Bệnh nhân nằm chen chúc trong các phòng  

 

 
Bệnh nhân tại các phòng… 

                                    * 

Rứa cho nên mới có Thơ như vầy : 

                          * 

Nhờ ơn Bác, Đảng phe ta 

Đấu tranh kiên - dũng nên ra thế này. 

Thành Hồ bệnh viện ngày nay 

Trông mà phát khiếp, đêm ngày như…ma 

Đám dân du lịch phương xa, 

Vào thăm, hoảng sợ, hét la kinh hồn. 

Ai mà yếu vía thì nôn 

Ói ra cả đống, xác hồn như say… 

Phong bì lớn nhỏ dúi tay 

Qua cầu rồi vẫn thế này mới đau. 

Bà con tức quá bảo nhau 

Kéo vô la hét, càu nhàu đôi co 

Bị đàn bảo vệ dở trò…dùi cui 

Vào đây thứ tự theo tôi 

Xếp hàng đến trước thì ngồi chỗ kia 

Miệng mồm không được tía lia 

Nói năng bậy bạ là …ăn chia gậy này. 

Văn minh thời đại ngày nay 

Bà con nghe rõ ? Kẻo có ngày khóc oan. 

Phe ta …bức xúc trăm ngàn 

Muốn cho…bom nổ chết hết cả đàn Vi xi 

Miệng mồm láo khoét cu li 

Vinh quang theo Bác, Đảng đi…đâu à ? 

Đi làm quỷ sứ, tà ma 

Tiến mau, tiến mạnh…cho ra thế này. 

Tổ cha cái lũ chúng bay ! 

Trước sau rồi cũng có ngày ra ma. 

Bà con lớn nhỏ, gần xa 

Có ngày điên máu cho bọn bay ra pháp trường 

Bắn luôn, bắn hết chẳng thương 

Việt gian, Việt cộng cái phường lưu manh 

Bạc tiền vơ vét thì nhanh 

Cướp nhà, cướp đất tan tành nước non. 

Còn trời, còn nước, còn non 

Người dân còn sống là còn khắc ghi : 

Dẹp tan cái lũ Vi xi ! 

Chuyên nghề hầu hạ, cu li Quan Tầu. 

Nhân dân chúng nó thiết đâu, 

Đè đầu, cưỡi cổ, ngóc đầu chẳng lên. 

Toàn dân …tất cả đứng lên ! 

Phá tan tù ngục của lũ điên theo Tầu… 

Nếu không thì kiếp ngựa trâu 

Muôn đời đè xuống nát đầu dân ta… 

 

                                  Lão  Phan 
. 

 

  


