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Ca Dao Mới (15): VẤN ĐỀ XÃ HỘI DÂN SỰ 
 
  

Nói của dân, phải của dân! 
Chuyện dân, dân tính đâu cần đảng bay! 
Đảng bay là lũ cướp ngày 
Nên Đảng đàn áp thẳng tay dân quyền! 
  
Đứng trước cao trào nhân quyền 
Của toàn thế giới làm điên cái đầu 
Của bè lũ đảng theo Tàu 
Tiến thoái chúng chẳng biết đâu mà làm! 
  
“Về phía Đảng, Đảng vẫn ham 
Nắm quyền lãnh đạo để làm tay sai 
Bởi “Đảng Ta” của Tàu cài 
Vào ta, làm đảng tay sai cho Tàu! 
  
Dân ta đang thúc đẩy mau 
Xã hội dân sự đối đầu “Đảng Ta”! 
Bởi bay là của Tàu, Nga 
Mặt thật bay đã lộ ra hết rồi 
  
Phía nhà nước: “ta nguy rồi 
Không theo dân chủ ta đâu còn tiền ? 
Kinh tế đang lúc đảo điên 
Không đi theo Mỹ, moi tiền đâu ra”? 
  
Nhưng phía Mỹ: “phải là dân chủ 
Phải làm sao hội đủ nhân quyền 
Bỏ thứ láo khoét, xỏ xiên 
Bỏ thói lương lẹo tuyên truyền bấy lâu”!… 
  
Giờ dân ta chẳng sợ rồi 
Nhất quyết không chịu làm tôi mọi Tàu 
Khắp mọi nơi đua nhau thành lập 
Hội dân oan, phụ nữ nhân quyền … 
Và đòi nhà nước ưu tiên  
Thực thi điều ký nhân quyền cho dân 
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Tổng Trọng là tên lú, đần 
Bởi mê quyền chức phản dân, hại nhà 
Người dân nay biết “Đảng Ta” 
Chỉ là lếu láo, chỉ là đảng bay!… 
  
Xã hội dân sự ngày nay 
Được dân ý thức, đang xây dựng dần … 
Dân đứng lên đòi quyền dân 
Dân đang ngày một xa dần đảng bay! 
  
Đảng Cộng ngày càng ngày 
Tiến gần đến hố vùi thây muôn đời 
Ý của dân là của Trời 
Xã hội dân sự khắp nơi hình thành! … 

 

Nguyễn Việt Nho 
 

 
Ca Dao Mới (16): “BỘ ĐỘI TA” 

 
 

Tiếng rằng bộ đội ta tài 
Sao không bảo vệ đất đai của minh ? 
Bộ đội đừng để dân khinh 
Tàu đang tràn ngập: làm thinh là hèn!                    
  
Bộ đội cần đội những ai ? 
Không lẽ đi đội độc tài Cộng nô ? 
Anh là bộ đội “cụ” Hồ ? 
Nên anh phải đội xác khô Ba đình ? 
  
Một khi giảo nghiệm xác sình 
Kết quả giảo nghiệm chứng minh xác Tàu 
Bộ đội ăn nói làm sao 
Mặt quá bỉ mặt, chỗ nào anh chui ? 
  
Bộ đội là đội những ai 
Đội dân không đội, đội loài Tàu ô ? 
Anh là bộ đội “cụ” Hồ ? 
Nên Đảng ra lịnh đội bô giặc Tàu ?! 
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Quân đội là của nước dân 
Đâu phải của Đảng mà cần phải trung ? 
Anh là bộ đội anh hùng 
Giẹp giặc không giẹp đi trung Đảng hèn! 
  
Sang: hèn, Trọng: lú, Dũng đần! 
Lãnh đạo sao lại xa dân, bợ Tàu ? 
Dân nước giờ quá thương đau 
Khôn hồn bộ đội phải mau quay đầu 
  
Anh bộ đội, tôi chiến binh 
Cùng nhau bảo vệ nước mình đi anh! 
Hãy cùng chung nhịp quân hành 
Hãy cùng quét sạch sành sanh Cộng Tàu! 

 

Nguyễn Việt Nho 

 

Chuyển đến: Nguyễn Quang 
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Ca Dao Mới (16): BỘ ĐÔỊ TA  
 
(tiếp theo) 
 
 
Bộ đội là của “ĐẢNG TA” ? 
Mà Đảng theo Chệch không là của dân! 
Thanh niên ta nên phải cần 
Tây chay nghĩa vụ, không vâng lịnh Tàu! 
  
Bộ đội của nước của dân 
Vì dân, vì nước mới cần hy sinh 
“Đảng Ta” đâu phải của mình! 
Binh Đảng đồng nghĩa đi binh thằng Tàu! 
  
Bộ đội ta phải cần mau 
Ý thức trách nhiệm chống Tàu xâm lăng 
Bộ đội phải sớm biết rằng: 
“Đảng Ta” là của mấy thắng Tàu Ô! 
  
“Bác Hồ Ta”, “Chủ Tịch Hồ” 
Cũng là “thằng”, “đứa” bưng bô Tàu phù! 
Miệt mài trong giấc mộng du 
Bộ đội không lẽ nào ngu mãi hoài ?! 
  
Để dân nước có tương lai 
Bộ đội cần phải trổ tài kinh bang: 
Trước tiên triệt hạ Việt gian 
Sau nữa cần phải đánh tan Cộng Tàu! 

 

                                    NGUYỄN VIỆT NHO 
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