Xin cảm ơn vị đã gởi cho hình Joe Biden.
Biếm thi THA HƯƠNG

CHƯA ĐỖ ÔNG NGHÈ
Cảm tác khi nghe Joe Biden lớn lối là nếu ông ta đắc cử Tổng Thống năm 2020,
ông ta sẽ không tha tội cho TT Donald Trump, khi TT Trump bị phe Dân Chủ đem
ra luận tội. (TT Trump có tội gì, ngoài tội yêu thương đất nước và những công dân
hợp pháp tại Hoa Kỳ?)

Mèn ui, chưa đỗ ông nghè (1)
Mà sao lớn lối răn đe dzậy cà?
Ông tuyên bố nếu là ông Tổng
Ông mặc bày ác độc, bất minh
Đem Trump ra trước pháp đình
Vu oan, giá hoạ, tội tình buộc Trump (2)
Ra tâm địa nhà ông tàn ác
Thứ bày đàn, phản loạn, bất nhân
Tám năm cùng Nhạc Bất Quần (3)
Mánh mung ông đã phì thân, mập nhà (4)
Thử tưởng tượng ông là Tông Tống
Thì nhà ông tàn độc cỡ nào ?
Giang sơn, biên giới phá rảo ...
Nhập cư lậu, để họ vào tỉnh bơ
Mặc Tàu cộng phất cờ, tác hại
Chiếm biển Đông làm cái sân Tàu
Mộng Tàu thống trị năm châu
Giúp Tàu xây mộng, miễn giàu đảng ông
Đến các nước, lưng cong, đầu cúi (4)
Đem tiền dân dấm dúi cho người (5)
Những gì Ba Đía làm rồi
Thì ông làm tiếp mà thôi, khác gì !
Cùng một khuôn, ra thì một kiểu
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Chẳng có chi khó hiểu đâu ông
Với ông, đất nước Cờ Bông
Vào tay Tàu cộng cũng không hề gì
Dân có nhục, cần chi ông biết ?
Nước có hèn, ông tiếc? ông thương ???
Đạp lên hiến pháp, kỷ cương
Tay ôm bạc khối, vàng rương, ông giàu
Xô dân nước đến đâu thì đến
Xong nhiệm kỳ là hết, phủi tay
Mặc ai trăn trở đắng cay
Đưa người đồng đảng lên thay là ...huề !
Chưa đỗ được ông nghè, đã rứa
Hỏi đỗ rồi ông bựa đến đâu...?
Này, nghe tớ nhắn đôi câu
Ác tâm, vô đạo, ai bầu nhà ông ???
Dân hiền đấy nhưng không ngu xuẩn
Hăm bốn năm rác bẩn lắm rồi
Một ông Tông Tống bình vôi
Hai ông Tông Tống đại tồi, đại gian
Đẩy nước Mỹ khỏi hàng nể trọng
Kìa, hậu môn cũng ngọng mà chui ! (6)
Hôm xưa Ba Đía hèn rồi
Nay ông gian ác buông lời hăm đe...
Dân cả nước đã nghe, rất kỹ
Họ xầm xì khinh bỉ nhà ông
Năm hai mươi, ghế Tông Tông
Chỉ Trump mới xứng, thứ ông? đừng hòng !!!
Lời thật chắc mất lòng ông đấy
Nhưng không sao, tớ vậy quen rồi
Có chi nói nấy người ơi...
Dù bày nghị quyết nó nhồi như điên...(7)
Lũ chúng nó lãnh tiền vịt cộng
Như đảng ông, hành động giúp Tàu
Ông và chúng khác chi nhau
Một bầy óc bọ, tim sâu, bẩn đời !!!

Bác Tha Hương
Chú giải:
1/ Tục ngữ VN "Chưa đỗ ông nghè, đã đe hàng tổng" ý chỉ những tên trí non tài kém
nhưng già dặn lưu manh, đểu cáng, ác tâm, chuyên gian dối, phét lác, doã dẫm, hăm đe
thiên hạ, nhất là với những người tài đức mà chúng ganh, chúng ghét.

2/ Nếu đắc cử Tổng Thống năm 2020, ông Joe Biden nói, ông ta sẽ không tha tội và không
ngăn cản ai cáo buộc tội cho TT Donald Trump. Linh tham khảo:
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https://www.nbcnews.com/politics/2020-election/biden-says-hewould-not-pardon-trump-n1207531
3/ Nhạc Bất Quần là một nhân vật trong truyệnTiếu ngạo giang hồ, là chưởng môn phái
Hoa Sơn, sư phụ của Lệnh Hồ Xung, có ngoại hiệu là Quân tử kiếm nhưng kỳ thực là
một kẻ ngụy quân tử. Miệng nói điều nhân nghĩa lễ trí tín nhưng ngấm ngầm thực hiện
những thủ đoạn gian ác. Y dựng màn kịch để lừa Lâm Bình Chi vào phái Hoa Sơn, dùng
con gái làm mồi nhử để độc chiếm Tịch tà kiếm phổ rồi đổ vạ lên đại đệ tử Lệnh Hồ Xung
và ngấm ngầm làm nhiều điều bất nghĩa. Những việc làm của cựu TT Obama xưa nay
cũng chẳng khác gì.
4/ Khi làm phó TT dưới thời Obama, một trong những chuyện lem nhem của Biden là ông
ta đã để con trai dùng thanh thế của ông ta mà chuyển ngân, kiếm tiền bất chính.
https://www.businessinsider.com/hunter-biden-life-scandals-ukraine-involvement-withtrump-giuliani-2019-9
5/ Obama
5/ - Washington (CNN) Obama đã bí mật cho máy bay đem $400 million

dollars trong ngày đến Iran để Iran thả 4 người Mỹ và không ai biết trước đó
đã đưa cho nước này bao nhiêu về nuclear deal. Link tham khảo:
https://www.cnn.com/2016/08/03/politics/us-sends-plane-iran-400-million-cash/index.html

6 / Ngày Obama còn đang tại chức, sang thăm Tàu cộng. Tập Cận Bình coi thường,
không tiếp đón Obama như một nguyên thủ quốc gia, không thảm đỏ, không trống kèn
nghinh tiếp Obama đã không biết nhục khi phải chui cửa sau của máy bay mà xuống như
một tên vô danh tiểu tốt. Đó là một hành vi khinh miệt của Tập Cận Bình với Obama nói
riêng, với Hoa Kỳ, nói chung.
Link tham khảo:
https://www.theguardian.com/world/2016/sep/04/barack-obama-deliberately-snubbed-bychinese-in-chaotic-arrival-at-g20

7/ Tha Hương là bút hiệu của Ngô Minh Hằng cho biếm thi. Ai sinh hoạt trên mạng cũng
biết NMH làm thơ kể tội ác của CSVN từ ngày vượt biên (1980) nên VC trả thù bằng
cách dùng nghị quyết 36 bám theo đánh phá, đẩu tố NMH dai dẳng gần hai chục năm
nay, mong dập tắt tiếng thơ NMH. Chúng còn cho tay sai tìm cách liên lạc với người
chồng đã ly dị 38 năm vì biết ông này hận thù và luôn nói xấu vợ cũ. Ông này đã đưa tên
cha mẹ NMH cho chúng chửi và bịa đặt những điều NMH không hề làm cho chúng làm
tài liệu.

Kính mời đọc thêm những bài thơ khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/ngominhhang.html [<= bấm vào]
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