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Mùa bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ năm nay xảy ra 

đúng chu kỳ thay đổi chủ Nhà Trắng, không có gì 
khác lạ. Có  khác chăng  là năm nay có một ứng 

cử viên nữ đã chính thức ghi danh nhập cuộc chạy 
đua chiếm Tòa Bạch Ốc . Không ai xa lạ, đó là nữ 

Ngoại Trưởng Hillary dưới trướng của chính phủ 

đương nhiệm Obama. 
  

       Nhìn qua các diễn biến cuộc bầu cử xảy ra rất 
gay cấn. Các quán cà phê buổi sáng Bolsa đông nghẹt dân ghiền cà phê trước đây thường 

đề cập về  chiến tranh Biển Dông, Trung Đông, Việt Nam đang chuyển quân chiếu tướng 
, thì nay đã chuyển qua đề tài về Nữ Ngoại Trưởng chạy đua đường trường đã thắng hiệp 

đầu rất ngoãn mục không thua gì nhà tài phiệt Donald Trump đánh bại  tả tơi một lèo chín 
ứng cử viên nhà nghề sáng giá và nổi tiếng là những chính trị gia lão luyện từ trước tới 

nay một cách rất dễ dàng. Thật đáng phục. 
  

  Như quý vị đã theo dõi diễn biến cuộc bầu cứ từ A đến gần đến Z  do các ngành truyền 
thông đưa tin thì bà Hillary đang dẫn đầu trên toàn quốc Hoa Kỳ. Đó là sự thực hiển nhiên 

. Như vậy vương miễn nữ hoàng Hillary đã nắm chắc, chỉ chờ ngày đăng quang.  Dân 
ghiền ca phê Bolsa  đổ xô đua nhau mua cá cuộc và phần thắng chắc chắn là Hillary. Phen 

nầy thì dân ghiền ca phê Bolsa thắng trọn gói. 

                  
     Nhưng đến chặng đường đua nước rút hốt phiếu, thì con rùa vàng thần thánh Donald 

Trum bổng  tỉnh thức giật mình  vội vàng mang đôi hia Bảy Dặm, vượt mọi chướng 
ngại,  chạy như khùng, như điên và kết quả không ngờ “ Ngựa về ngược “.  

  
      Tiếng còi trọng tài đã thổi vang tuyên bố “ Donald Trump” thắng cuộc một cách ngoạn 

mục “ trong tiếng hát reo hò nhảy múa của toàn nhân dân Hiệp Chủng Quốc đổ xô ra 
đường chào mừng vận hội mới . Bravo Trump, Bravo Trump, Tổng Thống Hoa Kỳ thú 45 . 

  
      Theo tin đồn cho biết hiện nay Hillary chưa đầu hàng, mặc dầu trước đây đã công khai 

hơn một lần chúc mừng đối thủ thắng cuộc. Nhưng hiện nay sau khi Trung tâm phụ trách 
bầu phiếu tuyên bố kết quả tạm thời thì số phiếu phổ thông Trump thua Hillary trên hai 

ngàn phiếu. Do đó Hillary đang yêu cầu tái kiểm phiếu. 
  

        Nhưng ván đã đóng thành thuyền  sắp hạ thủy ra khơi được đa số cử tri Đòan bầu 

chọn theo Hiến Pháp thi không vì một lý do nào hay một thế lực siêu quyền nào có thể 
bật gốc rễ ngọn gió xoay chiều theo ý muốn của thiểu số được . Đó là chân lý chưa bao 

giờ thay đổi. 
  

        Hiện nay dân Bolsa đã kéo cờ rủ chia buồn Hillary  và không quên phong tước cho 
nữ ứng cử viên tổng thống đầu tiên của Hoa kỳ là : 

     “ Nữ Tổng Thống Không Ngai” . 
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   QUẢ BÁO NHÃN TIỂN 
  

  
Luật nhân quả, tử sinh thiên mệnh 

Sống trần gian phước hạnh trời cho 
Công thành danh toại  bất ngờ 

Thuyền hoa trôi dạt bến bờ phù du. 
  

Đấng Tạo Hóa nhân từ muôn thủa. 
Cõi nhân gian thiên Chúa tạo hình. 

Họa vô đơn chí chớ khinh 
Người khôn ai dễ biết mình biết ta. 

  

Nữ  phù thủy mưu mô thâm độc 
Miệng ba hoa mê hoặc lòng dân      

Tạo nên biến loạn bất an 
Bất chấp luật lệ, nước non oán hờn . 

  
Là ứng cử tuy hơn đầu phiếu , 

Thua phiếu bầu đại biểu cử tri 
Chi bằng nuốt  nhục ra đi, 

Còn hơn cúi mặt khinh khi dân bầu. 
  

Tưởng thắng cuộc ai đâu tham vọng          
Nữ anh hùng tổng thống không ngai, 

Chủ trương tái kiểm, hại đời, 
Nhân dân tha oán, miệng người cười khinh . 

  

 Luật nhân quả, tử sinh thiên mệnh 
Sống trần gian phước hạnh trời cho . 

Tử sinh đâu biết chữ ngờ                  
Nước trôi bèo dạt bến bờ về đâu. ? 
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