CÂU CHIỆN LAPTOP CỦA NHÀ BIDEN
Tin net: Cha con nhà Biden sau bao năm lạm dụng chức Phó Tông Tông làm ăn bất
chính với cộng Tàu, phản dân, phản nước, cốt làm giàu cho bản thân. Cậu "qúy tử tồng
ngồng quái thai" nhà Biden đã ăn chơi trác táng và nhận tiền triệu triệu của Tàu cộng,
của Nga và Ukraine. Gieo nhân gặt quả, chuyện thâm cung bí sử của cha con nhà
Biden lại do chính Hunter Biden tung ra khi đem sửa hai cái laptop chứa đầy bằng
chứng tội phạm mà Y quên lấy máy về.

*
Hồi Một
Lạ nghen, cái laptop này
Sao rơi xuống nước để mày vờ hư !
Bởi hư thật thì từ gốc ngọn
Mới thơm tho cho bọn Biden
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Ai hay được chiện loạn luân
Chiện điên với sex, chiện khuân tiền về ?
Còn anh bố vẫn mê qùy gối
Thờ những tên phạm tội, gian hùng
Và Lừa vẫn hứng vẫn tung
Biden tài đức còn Trump đại tồi ...
Biden mới xứng ngôi hoàng đế
Đặng cho Tàu tác tệ mánh mung
Nào ngờ trời đất nổ tung
Thâm cung bí sử đùng đùng tuôn ra ...
Cái laptop mới va vào chiện
Đía nhảy ra ứng chiến, cứu bồ ! ̣(1)
Xưa nay Đía tưởng Đía gồ
Giờ hay Đía đứng chơ vơ chợ chiều !
*
Hồi Hai
Quay về chiện quái chiêu nhà phó
Chiện Hunter tự nó ra khơi
Phải đây ý của Cụ Trời
Nên thằng tặc tử tìm nơi nạp mình !?
Tự đem máy cố tình đi sửa
Rồi quên luôn cái bữa lấy về !
Anh chàng sửa máy mân mê
Tìm ra vở kịch của nghề....kịch heo !
Cái laptop làm reo hư hại
Nay hoàn hồn sống lại khơi khơi...
Nhìn hình, thợ sửa chơi vơi
Bao câu hỏi vẫn một trời vô minh !
Ai đạo diễn mà tình tiết nọ
Lại chứa đầy trong đó dzậy ta ?
Lắm màn tồi bại danh gia
Lắm màn phản phúc, sơn hà lệ rơi !
Ra những chuyện tầy trời gian ác
Nhà Biden ghi tạc vào đây
Thâm cung bí sử vơi đầy
Mà quên lấy máy, cái lày...chết cha !!!
*
Hồi Ba
Chàng thợ máy thật thà chính trực
Thấy những trò bán đứng gian san
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Và không muốn bị hàm oan
Công quyền, laptop luận bàn, trao tay
Rứa là khắp Đông Tây Nam Bắc
Biết Biden phản trắc nước - dân
Thôi từ đây nhé, Biden
Vết dơ có tẩy vạn lần vẫn dơ !!!
Ai tín nhiệm mà mơ chức Tổng ?
Ông u mê, bạo động tôn thờ
Trí đâu ông chuyển thời cơ ?
Tài đâu ông tạo cõi bờ hương hoa ?
Đức của ông: gian tà, biển lận
Bầu cho ông, tương cận mới bầu !
Thờ bạo loạn, lạy ma đầu
Vì tiền bán nước, vì Tàu lừa dân !
*
Hồi Bốn
Đã cùng Chệt bao lần trót lọt
Bởi chưa hư laptop ông ơi
Nhưng nay Trời phạt ông rồi
Hình kia, tội ác tự phơi, tự bày
Hẳn Trời muốn dùng ngay laptop
Của con ông mà tóm nhà ông
Có hình "qúy tử tồng ngồng"
Có thư cảm tạ, có chồng tiền chia
Có địa ngục và kìa, tiếng khóc...
Có tuổi hồng, chén ngọc tan rơi !!!
Có qủy sứ đội lốt người
Chị dâu, cháu gái cũng thời ôm luôn
Có ma túy, dâm tuồng, dàn dựng
Cha con ông bán đứng sơn hà
Cho Tàu cơ nghiệp Cờ Hoa
Hành vi phản quốc mà là Tông Tông ?
Vì thấy rõ nhà ông trở tráo
Không đủ tài lãnh đạo núi sông
Nên Trời nổi một cơn giông
Khiến cho laptop nhà ông hết xài
Khiến cậu ấm quái thai đem sửa
Nhưng lại quên ngày hứa lấy về
Rứa là như nước vỡ đê
Đầy trời tội ác, khôn bề thoát thân
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*
Hồi Kết
Thì ra trong cõi hồng trần
Không ai trốn khỏi nghiệp phần TRẢ - VAY !
Nhãn tiền, laptop là đây
Khôn chi cũng chẳng thoát tay Cụ Trời !!!
*

Tha Hương
https://www.youtube.com/watch?v=4qrj6uI_MoQ&feature=youtu.be
1/ https://www.c-span.org/video/?477346-1/president-obama-campaign-event-joe-bidenmiami

Links tham khảo:
https://www.foxnews.com/.../cbs-news-john-dickerson...
https://www.dailymail.co.uk/.../Laptop-allegedly...
https://justthenews.com/.../biden-breaks-silence-son...
https://nypost.com/.../hunter-biden-laptop-linked-to-fbi.../

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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