ThơBÚT TRE
Thơ Bút Tre là mộtloại thơ lục bát gồm có hai câu của Ðặngvăn Ðáng. Ông sinh
ngày 23-8-1911, quê quán tạixã Ðồng Lương, huyện Sông Thao tỉnh Vĩnh
Phú.Ðặng văn Ðáng đã từng giữ chức Bí Thư BộNgoại Giao CS năm 1956.
Năm 1960, Ðáng giữ chứcTrưởng Phòng Thông Tin Văn Hóa tỉnh Phú Thọ,ông
mất ngày 18-5-1987.
Thơ Bút Tre củaÐáng đã được loan truyền rộng rãi khắp nơivì tính chất ngô
nghê, ngớ ngẩn khiến ngườiđọc muốn hiểu sao thì hiểu. Ra tới hải ngoạiThơ
Bút Tre đã được nhiều cây viết hưởngứng nồng nhiệt để đả phá các lãnh
tụCSVN và bè lũ tay sai của chúng. Chúng tôi xinsao lục lại nơi đây để chúng ta
cùng đọc. Cógì thiếu sót xin quý vị và các tác giả bổxung cho.

Không đikhông biết Tam Ðao
Ði thì không biết nơi nào mà ngu.
Bác Hồcó một con chim
Bác nhờ chị Ðịnh đi tìm cái lông.
Trung ươngchỉ thị ba cùng
Ðảng viên phải bám quần chùng nhân dân.
VìÐảng xây dựng trong quần
Chúng nên Ðảng được nhân dân thương yều
Ðảng tađã có truyền thông
Sống và chiến đấu ở trong quần chùng
Bác Hồlà lão già dê
Lấy Minh Khai, vợ của Lê Hồng Phòng
Bác Hồlấy vợ của đồng
Chí Lê Hồng Phòng là chị Minh Khai
Tin đâunhư sét đánh ngang
Bác Hồ đang sống chuyển sang từ trần
Tin đâunhư sét đánh gần
Bác Hồ đang sống từ trần chuyển sang
Bác Hồ thuở học chữ Nho
Cùng đèn cùng sách cùng lò Bác Tôn
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Bác Hồ thuở nhỏ bồi Tây
Ðến già bác lại đu giây Nga Tàu.
Cuộc đờicách mạng Bác Hồ
Nâng bi cụ Mác bưng bô cụ Mào
Việt kiềuai thấy có kinh
Nghiệm về xây dựng nước mình thành rông
Ðảngviên nhiệm vụ được giao
Hợp với cán bộ đi đào xác My
Bác Hồnằm giữa hòm kinh
Nguyệt soi chẳng thấy tức mình chùi ra.
Ngoài quầnchúng ngỡ là ma
Cô đi dắt mối hóa ra Bác Hồ
Ðảokinh là cái đỉnh cao
Trí tuệ nên đảng hô hào văn minh
Ðảngviên cán bộ thất kinh
Văn minh cho lắm vẫn mình cán ngô
Hoan hôđồng chí Võ Nguyên
Giáp ta thắng trận Ðiện Biên lẫy lừng.
Hoan hôđồng chí Sít Ta
Lin Ða hở rốn hóa ra Trang Ðài
Anh đi côngtác Pờ Lây
Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
Thương thay thủ tướng Võ Văn
Kiệt sức, kiệt lực chết lăn giữa giường!
Chị em dukích giỏi thay
Bắn máy bay Mỹ rớt ngay cửa mình
Rằng nghemột chuyện đứng tim
Ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm chim thằng Tầu
Tin buồnnoan báo trên đài
Xe tăng bác nái nật hai ba nần!
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Tin thua nhưsét đánh ngang
Làm Bác chết cứng, lúc đang cởi quần
Hômqua còn sống sờ sờ
Mà nay bác đã cứng đơ cái mình
Hôm nay vuisướng làm sao
Anh Ga Ga Rỉn bay vào vũ tru
Mừng ngàymùng sáu tháng ba
Chị em phụ nữ chúng ta vung lền!
Chị Bìnhđón Bác dưới mưa
Chị thấy Bác ướt bèn đưa cái nòn!
Vào thămlăng Bác âm u
Các chị bộ đội ngả mu ra chào!
Ngồi câuchẳng thấy cá ăn
Buồn tình nhổ ít lông măng Bác Hồ
Khôn hồn thả cải tạo ra
Kẻo Ngụy trở lại chết cha Ðỗ Mười
Tổ cha cáibọn đười ươi
Ðỗ Tám, Ðỗ Chín, Ðỗ Mười ăn... "biu"
Hoan hôđồng chí Goóc Ba|
Chớp được chị vợ đàn bà Liên xô
Trạch Dâncó họ Giang mai
Này dân Trung Quốc đói dài vì ông
Ðỗ Mườisang lạy Trung Hoa
Kính dâng quần đao Trường Sa cho Tầu
Nghe tinđồng chí Võ Văn
Kiệt quệ cổ võ xin ăn láng giềng.
Ðồng chítham quan Tân Gia
Ba chân kiềng gẫy, ối Nga, ối Tầu!
Ðỗ Mười ở lại càu nhàu,
Kiềng ba chân gẫy, ối Tầu, ối Nga!
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Giỏi a!Ðồng chí Ðỗ Mười
Lớp ba chưa đỗ đã ngồi bí thư.
Anh mò địađạo Củ Chi
Củ chi là cái củ gì? Củ anh?!
Thươngnhớ bác Hồ Chí Minh
Dán hình bác trước cửa mình... khỏiquên!
Bác Hồsống rất thanh đàm
Heo gà dâng đến bác làm sạch trơn!
Chị Ðịnhkhen bác khiêm tồn,
Bác Hồ cảm động rờ ... chị Ðinh
Mỗi khimuốn hút thuốc ngon
Bác kêu chị Ðịnh giở nòn chị ra.
Mỗi khibuồn bực trong lòng
Bác kêu chị Ðịnh chổng mông bác nhìn!
Bác Hồlàm sổng con chim
Chị Bình hộc tốc đưa chim của mình
Bác Hồcó một con cu
Ðứa nào động đến đi tù mọt gông
Trênđường kháng chiến gian khồ
Có con cu của bác Hồ cũng vui
Nửađêm trăn trở nửa đêm
Bác lần ra cửa mò chim chị Bình
Ởtrong địa đạo âm u
Bác mò mẫm kiếm cái mu chị Sàu
Máybay bom thả ù ù
Bác đút đầu bác vào mu chị Sàu!
Vừachui ra khỏi địa đào
Bác Hồ liền giúp chị Sàu mặc quân
Thấychị Sáu đứng ngờ ngờ
Giữa trưa nắng cực... bác rờ cái cây!
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Báckhiêm tốn nhất trần gian
Nếu không cứ hỏi Trần Dân Tiên còi
Mỗikhi đi ỉa ngoài đồng
Sẵn hột giống, bác liền trồng vào ngay.
Thúvui của bác tầm thường
Thích nhìn sơn nữ trần truồng tắm suôi
Hoảnghồn chủ tịch Goóc Ba
Chớp ngay đồng chí Rai-sà phu nhân
Ðỗ Mườiđấm ngực kêu trời
Lênin ngã xuống không lời trối trăn.
Nếu theochân bốn con rồng
Ðảng ta phải dẹp hai ông Mác Lề
Ðảngthờ Lê, Mác quang vinh
Ðẩy cho Tổ Quốc xuống sình cũng vui.
Hoanhô đồng chí Goóc Ba
Chớp chơi dữ, đảng tan ra tức thì
Hạcờ máu ở Mút Cu
Lộn liềm, rớt búa, sao lu hết trờn
MácLê, Nga đã phóng uê
Việt cộng đớp lấy nhất tề vùng lên
Ðầucộng đã ngỏm cù ti
Cái đuôi còn vẫn ngu si làm càn
Ðuôicộng rồi cũng sẽ tan
Việt, Cu Ba, Tẫu, Bắc Hàn đi đoong!
LiênBang Sô Viết vỡ rồi
Văng Linh, văng Kiệt... Ðỗ Mười văng luôn
Bốnanh nghèo xác, nghèo xơ
Khấu đầu van lạy ăn nhơ Hoa Kỳ
Lãnhtụ học hết lớp ba
Ðỉnh cao trí tuệ đảng ta thiệt giòi!
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Cáitình hữu nghị Việt Trung
Bền chặt như sợi giây thung cột quần
Cụphó bảng Nguyễn Sinh Sắc
Ðẻ con rắn mắt tên là Sinh Cung
BácHồ thuở nhỏ chăn trâu
Lớn lên chơi dại bị Tầu bắt giam
BácHồ khoe bác có kinh
Nghiệm trong sử sách có mình bác thôi!
Tổsư là bác Lê Nin
Cũng là sư tổ linh tinh hại đời
Tráchai sinh thứ họ Hồ
Ðể cho cả nước như đồ vất đi
ChịBình với lại chị Ðinh
Hai chị đều khoái bác Hình Chí Mô
Nướcta bầu cử tự do
Lọc qua, lừa lại toàn lò Mác Lê
Ðảngta chọn tướng họ Lê
Ðức Anh thất đức nên bê lên ngồi
ViệtNam Dân Chủ Cộng Hòa
Cúi đầu dâng đảo Trường Sa cho Tầu
Hẩulớ! Ðồng chí Phạm văn
Ðồng lòng cùng bác bán phăng cõi bờ
"Dọnđường về nước" ai ơi
Nhớ vác máy "fax" thư rơi đều đều!
Bácđi công tác Ban Mê
Thuột xong một cái lại về hang ngay...
------------------------Nguồn: http://tgbt.4t.com/thobuttre.html
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