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A DAO THÀNH HỒ

Phong lan, phong chức, phong bì
Trong ba thứ ấy, thứ gì quý hơn?
Phong lan ngắm mãi cũng buồn
Phong chức thì phải cúi luồn vào ra
Chỉ còn cái phong thứ ba
Mở ra thơm nức, cả nhà cùng vui.
***
Một năm hai thước vải thô
Nếu ñem may áo cụ Hồ ló ra
May quần thì hở lá ña
Chị em thiếu vải hóa ra lõa lồ
Vội ñem cất ảnh bác Hồ
Sợ rằng bác thấy tô hô bác thèm
****
Thanh “cha”, thanh mẹ, thanh gì?
Hễ có phong bì thì nó “thanh kiu” (thank you)
***
Đảng ta là ñảng thần tiên
Đa lô (ñô-la) thì ñược, ña nguyên thì ñừng.
***
Ngày ñi, ñảng gọi “Việt gian”
Ngày về thì ñảng chuyển sang “Việt kiều”
Chưa ñi: phản ñộng trăm chiều
Đi rồi: thành khúc ruột yêu ngàn trùng.
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***
Trăm năm bia ñá cũng mòn
Bia chai cũng vỡ, chỉ còn bia ôm.
***
Thầy giáo, lương lãnh ba ñồng
Làm sao sống nổi mà không ñi thồ
Nhiều thầy phải ñạp xích lô
Làm sao xây dựng tiền ñồ học sinh?
***
Cô giáo phải bán bia ôm
Ôm phải học trò, ăn nói sao ñây?
***
Tìm em như thể tìm chim
Chim bay biển Bắc, anh tìm biển Đông
Tìm chi cho phải mất công
Đài Loan, Hàn Quốc em dông mất rồi.
***
Bác Hồ ñại trí, ñại hiền
Chơi Minh Khai chán, gá liền Hồng Phong
Minh Khai phận gái chữ tòng
Bác Hồ sái nhất, Hồng Phong sái nhì.
Hoan hô ñộc lập tự do
Để cho tớ nhá bo bo sái hàm
***
Một thằng lên vũ trụ
Trăm thằng ñi Mút Cu (Moscow)
Nghìn thằng chè chén lu bù
Để dân bảy mươi triệu ñói thò cu ra ngoài
***
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Nhân dân thiếu gạo thiếu mì
Mày vào vũ trụ làm gì hở Tuân???
Ai lên vũ trụ thì lên
Còn tôi ở lại ghi tên mua mì
***
Ở với Hồ Chí Minh
Cây ñinh phải ñăng ký
Trái bí cũng sắp hàng
Khoai lang cần tem phiếu
Thuốc ñiếu phải mua bông
Lấy chồng nên cai ñẻ
Bán lẻ chạy công an
Lang thang ñi cải tạo
Hết gạo ăn bo bo
Học trò không có tập
Độc Lập với Tự Do
Nằm co mà Hạnh Phúc!
***
Ngày xưa chống Mỹ chống Tây
Ngày nay chống gậy ăn mày áo cơm
***
Còn trời còn nước còn non
Còn thằng cộng sản là còn nát tan
***
Mấy ñời bánh ñúc có xương
Mấy ñời cộng sản nó thương dân mình?

Khuyết danh
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