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Cao Dao Mới (TT) 
 
11/2 SÂU VÀ BẦY SÂU: 
  
Khắp cùng phố thị, đồng quê 
Đi ra gặp cướp, đi về gặp sâu! 
  
Ghế thủ Tướng, ‘X’ nó ngồi 
Giáng “cú đấm thép’ vào đầu dân ta 
Tiếng rằng bộ đội tài ba 
Chẳng lẽ cả đám cũng là bầy sâu ? 
  
Bởi môi trường, hóa ra sâu 
Bởi là cơ chế theo Tàu thành ra: 
Hôm nay nát cửa, tan nhà 
Hôm nay đất nước mới ra thế nầy 
  
Hết thảy Cộng đều là sâu 
Dù cho Cộng Việt, Cộng Tàu, Cộng Nga… 
Bởi chưng Cộng đảng lập ra 
Chỉ nhằm tranh đoạt về ta lợi quyền (1) 
  
Mọt, sâu mà nắm chính quyền 
Cho nên dân chịu oan khiên dài dài 
 
 
  

11/3 HÈN VỚI GIẶC, ÁC VỚI DÂN: 
  
Làng nước ơi! Ra mà coi 
“Côn an” cướp đất đánh lòi mắt dân 
Làng nước ơi! Nghĩ lại xem 
Miền Nam Đảng cướp, rồi đem dâng Tàu! 
Bởi ngu xưa, giờ thấm đau, 
Khắp nơi cả nước phủ màu tang thương! 
  
Tự mình giam hãm lấy mình 
Tự mình thờ Marx, rồi rinh Cộng vào 
Sao không có chút tự hào, 
Lãnh đạo như thế bảo sao không hèn ? 
  
Lũ cướp ngày tranh nhau vào đảng 
Đảng theo Tàu, đảng phản lại dân 
Một khi thế nước chuyển vần 
Hậu quả đảng lãnh bởi nhân chẳng lành!  
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Gẫm con tạo đành hanh quá đáng 
Bốn ngàn năm chạy loạn triền miên 
Tiếng rên giờ ở khắp miền 
Hồn oan, dân oán, giáo phiền bởi ai ? 
  
Còn Cộng Sản, còn độc tài 
Còn đám chuyên chính, còn loài tham ô 
Không triệt hạ lũ vong nô 
Tai họa do đám tam vô mãi còn 
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