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CHÚC "CỤ" KHÁNH LY
(nhân đọc tin ca sĩ Khánh Ly tựgọi mình là "Cụ" và ngỏ ý muốn được đi theo 

Trịnhcông Sơn nên Tha Hương tôi vội có mấy lời chúc Cụ trước khi cụ lên đường)

Muốn đi theo Trịnh, cứ đi
Có ai giữ cụ làm gì, cụ ơi!
Cụ có biết một thời, cụ được
Sống bình yên, sung sướng, nhờai?
Phải người nếm mật, nằm gai
Giữ an đất nước, trấn ngoài biên khu?
Để chặn bọn cộng thù phương Bắc
Vào xâm lăng, gieo rắc tang thương 
Rứa mà cụ chẳng nhớ ơn
Lại cùng tên Trịnh công Sơn tưng bừng...
Cầm dao nhọn đâm lưng chiến sĩ
Bằng lời ca mộng mị liêu trai
Nhạc kia, phản chiến,những bài
Nản lòng chiến sĩ miệt mài hy sinh
Thưa với cụ, hoà bìnhđất nước
Do hào hùng, đảm lược,đấu tranh
Không do lật lọng, xâm lăng
HoặcBa lê, đảngnhập nhằng, bất lương
Cụcùng Trịnhphù phường cờ đỏ
Nên Bảy Lăm, khốn khó Tháng Tư!
Chạy ra ngoại quốc, ngất ngư
Tưởng rằng cụ đãđứ đừ,tỉnh ra
Nào ngờ cụmù loà lương trí
Vẫn mê tên nhạc sĩ phản thùng
Không nhìn ra tội bất trung
Vớitổ quốc, vớinon sông, giống nòi!
Với chiến sĩ, những người giữ nước
Để bao năm cụ được an lành
Oai hùng, sử Việt màu xanh
Cụ và họTrịnhô thành đỏ tươi !
Nay Trịnh đã về nơi Bắc Pó
Cụtừng ngày lệđỏnhớ thương!
Cụ mongsớm được lên đường
Đi theo anh Trịnh công Sơndzô hòm
Cụđã muốn, ai còn dám cãi
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Muốn thìđi, đi đại xem nào!
Chần chờ...cụ sợhay sao?
Cụcầnai đẩy cụ vào giúp không?

Hương tôi chúc cụ duyên nồng
"Anh Sơn" và cụ chuyên hồng cùng nhau….

Tha Hương

PHẢN BỘI CÓ NÒI
(Nhân tin Kỳ con về thăm đảng hồ dê và tuyên bố“rằng thì là mà”ca sĩ Việtcộng đảng gởi ra 

hátở Cờ Hoa được Vịt kiều ủng hộ qúa xá....Trong dịp này, Kỳ con cũng "hồ hởi phấn khởi" triệt 
để thi hành nghị quyết 36 kiểu của đảng bằng cáchtỏ ra...."quan tâm đặc biệt" đến lớp trẻ VN ở 
Mỹ. Kỳ con tâm sự“rằng thì là mà phải nàm thế lào” đểgiúp lớp trẻkhông rành tiếng Việtcó
thể ..."tiêu hóa" được những những sản phẩm tuyên truyền ru ngủ về nguồn do các ca sĩ Vẹm mà

đảng anh hùng mò môngủy nhiệm ........nên có Tha Hương tôi cóthơrằng)

Kỳ cha phản bội, bất lương
Tưởng con rửa mặt gia đường, nhưng sai…
Kỳ con hưởng gia tài của bố
Nên một dòng tráo trở như nhau
Bố thì sấp mặt, cúi đầu
lạy bầy cộng sản chưhầu, tôn ông!
Quên nỗi hận quốc vong ngày nọ
Đem xác hồn nhuộm đỏ, tô đen!
Đã không biết nhục, biết hèn
Còn lòi bản chấtnhá nhem, phản thùng
Kỳ con cũng bọ hung giống bố
Về thăm hồ, con nổ "ninh tinh!"
Nào mừng ca sĩ đảng mình
Cờ hoa, chiến dịch ba đình, hát ru
Vịt kiều thấy ý đồ của đảng
Chúng vỗ tay khen bác Hồ dê
Đóng thùng ca sĩ thêm đi
Gởi sang tiếp thuốc cho mê lũ kiều!
Nào lo giới thân yêu...giới trẻ
Nói không rành tiếng mẹ, tiếng cha
Hồ ly, tiếng nói dâm tà
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Đem mà dạy chúng kẻo mà chúng ngu!
Nếu bọn Ngụy lu bù chống phá
“En”...dang chân... loạn đả giùm cho!
Đảng ơi, Ngụy dốt như bò
Nên en qua mặt lắm trò tuyệt chiêu!
Bố en lạy đảng nhiều rồi đấy
Còn riêng en, yêu lấy bác Hồ!
Đảng ơi, en quyết bưng bô 
Mặc cho bọn Ngụy hàm hồ, chửi nhoi

Thì ra phản bội có nòi!

Tha Hương
30.7.2004

Ghi Chú: Trích từ Tòa soạn Báo Thanh Niên, Sài Gòn, Việt Nam.

“MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam 
Chiều ngày 14/7, nghệ sĩ Nguyễn Cao Kỳ Duyên - con gái của ông Nguyễn Cao 
Kỳ trong chuyến về Việt Nam đã ghé thăm Tòa soạn Báo Thanh Niên. Bản tin 
của báo Thanh Niên viếttrên: http://www.thoibaọcom/tinVN/index.html

Kỳ Duyên là một trong những MC của các chương trình ca nhạc hải ngoại được 
công chúng hải ngoại lẫn trong nước yêu thích. Ngoài đời trông cô trẻ, đẹp hơn 
so với những hìnhảnh trên các vidéo ca nhạc. Cuộc trao đổi xoay quanh đề tài
văn nghệ đã diễn ra vui vẻ với phóng viên văn nghệ Báo Thanh Niên. Kỳ Duyên
cho biết các ca sĩ trong nước sang biểu diễn ở Mỹ rất được kiều bàoủng hộ. Cô 
và các bạn cũng rất băn khoăn về thế hệ người Việt trẻ ở Mỹ, điều kiện học tập, 
làm việc và vốn tiếng Việt ít ỏi sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chuyện... nghe nhạc 
Việt của họ. Trong thời gian ngắn tại Sài Gòn, Kỳ Duyên sẽ tham quan một số 
sân khấu kịch, phòng trà ca nhạc.”

NGỤY NGỮ
(Gởi những kẻchóng quên và đang làm những trò tiếp tay,

bắc cầu cho vẹm, phản bội quê hương, dân tộc)

Chẳng cần nghe cộng tuyên truyền
Chỉnghe cộng hát là nghiêng ngảrồi!
Vì tháiđộcủa người yêu nước
Rất quang minh, sau trước, một lòng
Rõ ràng như tấm gương trong
Chẳng vì tư lợi, lòng vòng, quanh co
Còn những kẻgiởtrò phản bội
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Đi đêm cùng nón cối, dép râu
Làm ăn với lũ ma đầu
Mở đường, dắt vẹm qua cầu dối gian
Đểlũ vẹm lừa làng tịnạn
Bằng lời ca, tiếng hát diễm tình
Rồi rằng thếmới văn minh
Cực đoan chống cộng, cũrình, không hay!
Chuyện văn nghệcũng bày đặt chống
Văn hoá ta phải sống cùng ta
Tinh thần của Việt Nam mà
Tại sao ta phải tránh xả? bài trừ?

Thì ra thế, danh từ Văn Hóa
Bị đảng Hồlàm ná, làm tên
Bắn vào óc rỗng, tim hèn
Đểlòng tham, dục làm lem danh từ!

Hỡi làng xóm, chú, cô, anh, chị
Thếhệ ta đã bịvẹm lừa
Vì lòng nhânđạo, ngây thơ
Trước bao ngụy ngữ mà chưa tỉnh à?
Bỏquê quán chạy ra nước ngoại
Tìm TựDọ, LẽPhải, Nhân Quyền
Chứ đâu vì gạo, vì tiền
Cớsao lột lưỡi, đảo điên, phản thùng?

Mau tỉnh ngộvềcùng dân tộc
Chớtiếp tay đầu độc giống nòi
Hãy cho thếgiới, loài người
Biết rằng Việt cộng muôn đời ác gian
Cho tuổi trẻViệt Nam biết rõ
Tránh cộng ra kẻo họ tàn đời
Nếu như cộng tốt, ai ơi
Ta không bỏ nước, bỏ người thân yêu
Để vượt những ngọn triều hung dữ
Giữa mịt mùng, thập tử, nhất sinh
Mà nay bôi lọmặt mình
Quên thân tịnạn, quên tình Quốc Gia!
Và vô sỉthờma cộng sản
Phản quê hương, chà đạp giống nòi
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Tỉnh mà soi tấm gương đời
Tránh xa Việt cộng hỡi người khôn ngoan!

Tha Hương

NHỮNG CÂY BÚT CUỐC RA
(riêng tặng những nhà dzăn, nhà thơ ..."cuốc ra", yêu nước đáo để nhưng vềdu
lịch Việt Nam xoành xoạch, sau đó, viết bài tường thuật, chê VC một nhưng lại
khen những thành quảcủa VC mười, kiểu tuyên truyền xám).

Vềkhoe áo gấm, cứkhoe
Đừng tuyên truyền xám lập loè khen chê
Chê Việt cộng lắm bềchậm tiến
Nhưng khen rằng toàn diện đổi thay!
Khoe thêm đất nước hôm nay
Sân gôn, caoốc mọc đầy khắp nơi
Chê Việt cộng, bọn người tham nhũng
Nhưng lại khen là chúng giàu mê
Chê rằng cộng có "lềmề"
Thức thời, ta cũng nên về"tham quan"
Muốn bắt cọp, vào hang đểbắt
Chớ đứng ngoài chống mắt nhìn xuông!
Chê rằng trộm cắp bất lương
Nhưng khen nhà đảng mọi đường trịan
Chê còn những xóm làng nghèo khổ
Nhưng địa cầu, hỏi chỗnào không?
Ra chê tiểu cán sò lông
Nhưng khen đại cán mò mông anh hùng

Khen chê tới tấp lung tung
Cứtuyên truyền xám mà dùng thảga!
Viết bài, vỗngực "cuốc ra"
Nhưng mần những chiện  đảng ta sai mần.....

Tha Hương
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NHẮN CỘNG CON
(Gởi du học sinh và các cháu nằm vùng chưa tiến bộ)

Cho con đi học để mà
Mong rằng con mở mắt ra với đời
Cái hay, cái tốt của người
Học mà để biết những lời đúng, sai
Nhưng con nhắm mắt, bịt tai
Cái hay chẳng học, học loài sói lang
Hỗn hào, ăn bậy, nói càn
Không nhờ "phản động" rã hàm từkhuya!
Bao năm họ gởi tiền về
Đảng ta béo tốt phủ phê thế này
Con chửi Mỹ, Ngụyô hay!
Trong khi đảng vẫn ngửa tay xin tiền
Mồm con, Mỹ Ngụy chửi điên
Mà sang Mỹ học, ăn tiền Ngụy cho
Sao con giống lũ côn đồ
Con càng du học, bưng bô càng tài 
Già Hồ dốt đặc cán mai (1)
Đã làmđất nước dài dài khổ đau
Còn con, trẻ tuổi, xanh đầu
Tưởng con học được hoàn cầu văn minh
Ai ngờ thấm nọc yêu tinh
Con đem cái xác thúi rình khen thơm!
Con ơi, muốn đẹp, muốn giòn
Muốn thân ấm áo, no cơm với đời
Thì con xađảng đi thôi
Thay tâm đổi tính làm người hiền lương
Đảng con bất nghĩa, lầm đường
Con theo cái bọn vô lương, tàn đời!
Nghe lời ta dạy, con ơi
Cải tà quy chánh cho đời thứ tha

Bác Tha Hương

(1) Cán mai: cán cuốc, xẻng, làm bằng gỗ đặc


