VÔ CAN !!!
(đồng chí Bộ trưởng bộ giết người Tô Lâm thanh minh thanh nga
về vụ dân chết tại đồn công an)

Đồn công an có cái gì
Mà dân đồn thổi nhiều đi ít về ?
Ai vào đồn cũng mê cũng mệt
Rồi lăn đùng...tự chết, thật không ?
Dân là chỉ thích thổi phồng
Chẳng ai động đến chân lông của người
Tại dân cứ khơi khơi tự tử
Thì hỏi ta biết xử cách nào...?
Người thì tự tử bằng dao
Dao đâu dân có, đem vào cách chi ?
Công an bảo rằng khi vắng mặt
Dân cầm dao tự cắt cổ dân
Thôi, cho tiêu cực lắng dần
Để ta bảo chúng tế thần vài tên
Sau khi tế, chết thêm, cứ chết
Chết thì đừng tím hết châu thân

Tím bầm, dân tự đánh dân
Công an chẳng có dự phần, tin đi !!!
Gan, mật vỡ bởi vì thứ đó
Nó mềm mà, chứ có cứng sao?
Gan mà cứng tựa cán dao
Thì đâu dập vỡ mà gào mà than !
Chết là hết, công an vô tội
Chớ bu vào đổ lỗi công an
Công an bảo vệ đảng đoàn
Chớ nào bảo vệ dân oan bọn mày!
Dân phải biết điều này, ghi nhớ
Đảng ta là đầy tớ nhân dân
Công an để đảng khi cần
Sai đem ông chủ ra dần, thế thôi...!
Dân đến đồn mà rồi hóc nước
(Nước uống vào, dội ngược, không trôi)
Thế thì phải chết, đúng thôi
Công an vô tội, chết rồi là xong !
Còn ai chết dây vòng quanh cổ
Sợi dây làm nghẹt thở tim gan
Có khi là bọn Cờ Vàng
Nó vào thắt đấy, công an biết gì !
Đã tự tử, "tử" thì là chết
Đồn công an đặc biệt là nơi
Công an làm việc mà thôi
Mời dân đến để nói lời cảm thông
Dân không cảm, lăn đùng,, tự chết
Là do dân, kiện mệt công an !
Công an nhà đảng vô can
Bay mà đồn nhảm, tao gàng họng bay !
Tô Tô, à quên, Tô Lâm
Bộ trưởng bộ giêt người ký tên và đóng dấu
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