MỜI BẠN VỀ ĂN TẾT VỚI LỘC HƯNG
Chu Tất Tiến.

Mời bạn về ăn Tết với Lộc Hưng
Nhưng xin bạn đừng nghĩ tới bánh chưng
Vì thân chuối đã bị cường quyền chặt hết
Và heo, lợn đã bị quận buộc chọc tiết
Bán vội vàng để lấp dấu, phi tang!
Còn đậu xanh? Vườn đậu đã tan hoang!
Chỉ còn trơ miếng đất gầy, loang máu!
Được đứng canh bởi công an hùng hậu
Mắt lưỡi lê, tay lựu đạn, lưng giây thừng
Những chú lính thiếc với cặp mắt dửng dưng
Đội “robot” được luyện ngửi hơi tiền, hơi thù địch
Mời bạn về ăn Tết, đêm Giao Thừa tịch mịch
Để nghe tiếng dân oan cùng tiếng dế nỉ non
Khóc rợn người bên dưới những tấm tôn
Đã bị xe máy cầy công an dầy xéo
Những tiếng khóc, những cánh tay níu kéo
Như từ dưới âm ti, muốn chọc thủng đất trời
Của những oan hồn, không có chốn nghỉ ngơi
Lang thang giữa Thiên Đường và địa ngục
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Mời bạn về ăn Tết, để xem lũ giòi lúc nhúc
Bò chung quanh tim Chủ Tịch, Bí Thư
Khi chúng thản nhiên nhậu nhẹt thừa dư
Từng tảng thịt dân lành, thiếu nhi, nam nữ
Khi đảng Cộng đã hiện nguyên hình quỷ dữ
Bất chấp lương tri, chỉ thủ đoạn kinh hoàng
Chỉ quyền lợi của Tướng, Tá vênh vang
Tổng Giám đốc, Trưởng Phòng, Thủ Trưởng
Tình quê hương, dân tộc.. chỉ là tưởng tượng
Khi chúng thờ Tiền, Vàng, và Thượng Đế Đô La
Mời bạn về Lộc Hưng ăn một Tết rất xa hoa,
Ngồi trên chiếu rách, tấm nylông, vài tờ báo
Những tờ báo có hàng chữ to, báo cáo:
KỶ HỢI NĂM NAY, ĐẢNG ĐẠI THẮNG HUY HOÀNG!
Cái lũ Lộc Hưng ngu, lếu láo, đã tan hoang
Đảng đại thắng mà không cần tốn đạn!
Mời bạn.. Mời Bạn về Lộc Hưng... Mời bạn!
Xin đừng đem nước mắt về lã chã, ướt dân tôi.
Xin đừng đem trái tim chan chứa tình Người
Vì nơi đó, đã thuộc về ... quỷ dữ....

Chu Tất Tiến,
15 tháng 1 năm 2019
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