Biếm thi THA HƯƠNG

KHI BÀ TIẾN SĨ LU CHỐNG NGẬP
Tin Nét: Trong phiên họp HĐND của VC chiều 12/7/2019 tại Sài Gòn,
Phó giáo sư,Tiến sĩ VC Phan Thị Hồng Xuân đề xuất sáng kiến “dùng lu
chống ngập”. Ngay lập tức dư luận xôn xao, nhiều người cho rằng đây
là chuyện hài hước, không thực tế và chọc quê bà ...tiến sĩ LU. Sáng
13/7 bà Phó giáo sư, tiến sĩ LU cho biết giải pháp "dùng lu chống
ngập" là giải pháp rất tâm huyết, đã nghiên cứu kỹ lưỡng mới đề xuất.
Tuy nhiên do thời gian trên nghị trường quá ngắn, không thể diễn giải
hết ý khiến dư luận hiểu lầm. Thấy bà phó giáo sư tiến sĩ LU không đủ
thời gian diễn giải được hết ý kiến, bác Tha Hương tiếp tay phụ giúp bà...

Bọn bay dám báng bổ bà ...
Bà là Tiến sĩ đây mà, biết chưa?
Hàm tiến sĩ, bà thừa tài giỏi
Bay khôn hồn chớ nói "linh tinh"...
Bà là đại biểu Ba Đình
Ngôi to vị lớn, quang vinh là bà
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Bà, chủ tịt hội nhà, Hữu Nghị
Lại kiêm thêm Thư Ký, tài không?
Giảng viên học đại, bay trông
Hỏi bay bằng cấp sánh cùng bà chăng?
Bà thông tuốt Nhân Văn, Xã hội
Thì chữa màn ngập lội khó chi?
Bà giàu kinh nghiệm ai bì
To gan, bay dám khinh khi tài bà !
Này bà bảo, khi mà nước ngập
Là tại Trời tới tấp mưa rơi
Mưa thì phải ngập, thế thôi
Đảng nào xây cất để rồi ngập đâu
Dù mưa suốt đêm thâu sầm sập
Nhà đảng cao, chẳng ngập bao giờ
Đảng ngồi đếm bạc, đánh cờ
Mặc dân bì bõm mệt phờ, lội sông
*
Tại phiên họp Hội Đồng nhà đảng
Bà ngứa mồm, lỗi lạc phun ra
Lu kia mỗi cái một nhà
Sài gòn hết ngập ngay mà, khó chi
Bà mới nói, nói thì chưa hết
Những ly kỳ siêu việt của Lu
Mà bay đã tréo đã tru
Đã to họng chửi, đã trù, đã chê
Đã ôm bụng mải mê cười ngất
Rồi vừa cười vừa vật bà ra
Hiểu lầm bà nặng rồi nha
Chỉ vì bay chẳng biết là cái Lu
Nó tuy chẳng hình thù vĩ đại
Nhưng to hơn cái vại, cái chum
Đã ngu còn vuốt râu hùm
Chê bà dốt hả ? Bà cùm đầu bay!
Chờ mưa đến thử ngay đi nhá
Thử mà xem hiệu quả trên đời
Lu bà thần thánh tuyệt vời
Ba dòng cách mạng sáng ngời trong lu !
Bà bảo thật, bác Hù nếu sống
Cũng như bà, xử dụng Lu thôi
Lu là giải pháp cứu đời
Bà nghiên kíu kỹ lắm rồi đó nha
Nhật đã lấy lu ra chống ngập
Phi phục lăn, hấp tấp theo liền
Bi giờ nước họ sướng điên
Không bơi như cảnh Điện Biên, Sài Gòn
Với tâm huyết lòng son, ý sắt
Bà đem Lu dìu dắt nhân dân
Vỗ tay khen chẳng rần rần
Còn chê bà dốt, bà đần, ác ôn !
Hãy như Phi và khôn như Nhật
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Là Sài gòn sẽ nhất thế gian
Mưa dù trút nước trên đàng
Sài gòn người vẫn huy hoàng dạo chơi
Sẽ chẳng thấy ai bơi, ai lội
Bởi nhờ Lu bay mới an toàn
Tiếc thay, chỉ một Việt Nam
Là chưa biết cái siêu phàm của ...LU!
Thôi, bay chớ nói ngu nữa nhé
Kẻo bà cho đảng xé bay ra
Khen đi, huyền diệu...Lu bà
Lu này chống lụt mới là tuyệt chiêu
Đứa nào dại nói điều thành thật
Làm bà quê và mất lòng bà
Thì bà xé nhỏ bay ra
Rồi bà "xử lý" thế là bay tiêu !

Bác Tha Hương ghi lại...

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

www.vietnamvanhien.org
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