
Xin Hỏi Những Người Việt Yêu Nước: 
Đàn Đâu Đem “Khảy Tai Trâu”?   

 
 Thảo Chương Trần Quốc Việt 

 

Tàu phù bành trướng, 
Viêṭ gian bán nước 

Tổ quốc lâm nguy. 
Tà quyền hung tàn, 

cướp bóc chém giết, 
Dân Việt lầm than. 

  
Liệu chúng ta co ́thể làm được những gì? 

có lợi ích thiết thực và tích cực cho quê 
hương và dân tộc hơn là cứ tiếp tục 

đem đàn đi “khảy tai trâu”. 

  
Chúng ta chưởi chúng nó 

như “tát nước vô mặt” 
như “nước đổ đầu vịt” 

như “nước chảy lá môn”. 
chúng nó vẫn trơ trơ. 

Chưởi có thể làm hã giận. 
Song không tác động bao nhiêu. 

  
Với 

những tên tai điếc, 
dù ta hét thật to, 

hay ta la thật lớn. 
Bao cố gắng nhồi nhét; 

Cũng vô ích mà thôi. 

Vừa tốn bao thời gian, 
vừa tốn bao nước bọt.   

Vì chúng đâu có nghe 
những lời chúng ta chươỉ. 

  
Với 

những đứa óc mù, 
khoe “đỉnh cao trí tuệ”. 

Nhưñg lời chưởi văn hoa, 
làm sao chúng hiểu thấu? 

Nhưñg lời chưởi thô tục, 
dù chúng có lắng nghe, 

tuy tai chúng chẳng điếc. 
Cũng chẳng thấm vào đâu. 

Chúng: không tim, không óc. 

Chưởi chẳng co ́“ép phê”. 
  

Với 
những tên bán nước 

cùng b̀e lũ buôn dân, 
“vô thần – vô tổ quôć” 

không dân tộc, 
chẳng quê hương.                           

Đất biên̉ rưǹg, chúng bán cho Tàu Cộng bá 
quyêǹ. 

Nhân dân chúng hút máu cho đến giọt cuối 
cùng. 

  

đối với bè lũ Viêṭ gian này 
Chưởi chẳng thấm thía gì đâu. 

Vất chúng xuôńg hầm cầu, 
dội nươć cho đỡ thối.   

  
Với 

những ̣đưá phản quốc 
nô lệ cho ngoại bang 

trong đảng cộng sản Viêṭ Nam 
những tên tay sai tân thời 

noi theo Lê chiêu thống 
liêḿ got́ giặc Tàu Ô. 

“rước voi giày mả tổ”. 
Chính be ̀lũ lãnh tụ 

trong ngụy quyêǹ Hà Nội. 

“đỉnh cao trí tuê ̣loài người”    
đang ngôì ghế chóp bu.   

chúng cố vị tham quyêǹ, 
chúng bạo ngược dã man; 

hung tàn hơn quỷ dư.̃ 
  

Chúng đối vơí đồng bào  
còn thua xa cả vượn về lối sôńg tự do. 

Với bàn tay sắt máu 
chúng cùm gông xiềng xích. 

chúng ăn thịt đôǹg loại. 
  

Đối với tụi ác ôn này, 
nguyêǹ rủa bao nhiêu cho đủ. 

Hãy để “nhân dân đấu tố” 

y hệt 
như boṇ chúng 



đã làm trong quá khứ 

tuyên án tư ̉hình hàng trăm nghìn dân vô 
tội mà không cần xét xử. 

  
Với 

Nhưñg tên “phản động” đảng viên Cộng 
Sản 

trong tà quyền Việt cộng  
Chúng ăn trên ngồi trươć. 

Nhà đất của dân - chúng cướp. 
Môi trường - chúng đầu độc. 

  
Ai sống chêt́ mặc ai. 

Bạc tiền chúng nhét túi. 
Dù đã thành đại gia, 

tỉ đô la Mỹ trong tay 

nhưng lòng tham không đáy, 
chúng vẫn vơ, vẫn vét. 

càng vét lại càng ham; 
càng vơ càng thấy thiếu; 

cư ́tiếp tục vơ vét. 
Không bao giờ nhưng nghỉ. 

  
Bè lũ “tư bản đỏ” này, 

Da mặt chúng rất dày, 
Đại bác bắn không thủng. 

Dù phỉ nhô ̉đến cỡ nào, 
Chúng cũng trơ trơ như đá. 

Chưởi làm chi - moỉ miệng. 
Để dân đưa chúng ra xử 

ở các “toà án nhân dân” 

bỏ tù chúng đến “mọt gông” 
giống y hệt như bọn chúng 

đã qua bao nhiêu năm qua 
chúng nó bắt bớ, hành hạ, 

tra tấn, đánh đập, trù dập, 
tù đày biết bao triệu người dân vô tội. 

  
Chưởi... 

Chưởi mãi không ngừng...  
Chúng ta đã tốn không biết bao nhiêu giấy 

mực. 
Chúng ta đã viết cùn không biết bao nhiêu 

cây bút. 
Chúng ta mất không biết bao nhiêu nươć 

bọt. 

Chúng ta chưởi đến trẹo xương quai hàm. 
Xin hãy nghĩ lại xem 

Chúng ta đã làm “chó” gì được chúng no?́ 

Bọn chúng nó 

vẫn “tiến nhanh, tiến mạnh, tiêń vững 
chắc ” 

trên thiên đường cộng sản 
rất có thật 

trên mặt đất 
nhưng chỉ dành đặc quyền 

riêng cho những tên đô ̀tể 
lũ đồ đê ̣trung thành 

của 
chủ nghĩa vô thần Mác Lê. 

  
Đối với đôǹg bào mình 

với dân tộc Việt Nam ta, 
con đươǹg xã hội chủ nghĩa 

“lai căng” của ngoại bang 

chỉ là con đươǹg một chiều 
đưa đến 

địa ngục trần gian 
“kềm kẹp, cùm gông, xiềng xích” 

“tù đày, cheḿ giêt́” 
do 

bè lũ  
độc đảng 

độc tài cộng sản nắm chốt. 
Bọn chúng luôn “hồ hởi” 

luôn luôn “phấn khởi” 
“bóc lôṭ người” 

“ăn thịt người” 
còn dã man hơn bao nhiêu loài thú dữ. 

  

Đã đến chúng ta cần có hành động cụ thể 
để giúp nhân dân trong nước” 

“lôi đầu chúng xuống 
đánh cho sứt trán; 

đánh cho vỡ mặt; 
đánh cho dập đầu; 

rồi đem chúng nuôi sấu”.   
  

Chúng ta nghĩ lại xem: 
Bao nhiêu năm chúng mình viết; 

bấy nhiêu năm chính chúng mình đọc 
về những chính điêù 

chính chúng mình 
đã 

viêt́.  

Bao năm qua chúng ta chưởi biết bao lời; 
từng ấy năm chính chúng ta nghe từng ấy 

lời 



đúng y như những lời chính chúng ta 

đã chưởi. 
  

Chưởi có thể giúp chúng ta xả “xú bắp” 
trong vài giây hoặc vài phút 

với mục đích xả hơi “ô kê” 
Xin cứ việc tiếp tục 

chưởi cho đã lỗ mồm. 
  

Tuy nhiên hơn bôń mươi năm qua, 
chúng ta lãng phí mất biết bao thời gian 

chỉ để dành riêng cho việc chưởi. 
nhưng có thấm thía chút nào đâu 

Chúng ta đã thay đổi được những gì? 
bọn vẹm Việt vẫn phây phây 

Chúng “tà tà” hươn̉g thụ 

“sáng xỉn, chiều say, đến tối ngủ với gái” 
rồi tỉnh queo lăn quay ra ngáy như heo ú. 

  
Chúng ta càng chưởi 

bọn chúng nó cứ tỉnb bơ 
chính chúng mình trở thành giận giữ, 

lại càng chưởi nhiều hơn 
nên càng tưć tối hơn. 

vừa tốn hơi, tốn sức khoẻ 
“tăng xông” máu nhảy voṭ lên 

Cho đến khi lăn đùng, 
còn lấy ai để tranh đấu? 

  
Chúng ta hãy thoát ra 

cái vòng lẫn quẩn này 

càng sớm càng tốt; 
Cho đầu óc thêm tỉnh táo, 

sáng suốt, 
và minh mẫn; 

Cả thể xác lẫn tinh thần thêm thanh thản. 
  

Chúng ta có nhiều thời gian hơn 
để ủng hộ nhân dân trong nươć. 

trong cuộc đấu tranh đôí đầu với bọn việt 
cộng bán nước hại dân.    

đòi nhân quyền, 
đòi dân chủ, 

đòi tự do, 
đòi quyền sống, 

đòi áo ấm, 

đòi cơm no, 
đòi thức ăn không độc hại, 

đòi môi trường không ô nhiễm. 

  

Xin 
tẩy chay 

lũ phá thối 
bọn phá rối 

bất kỳ chúng là những ai 
ở “bên này” hay “bên nớ”. 

tất cả lũ Việt gian 
bọn tôi tớ cho ngoại bang. 

  
Đối với nhưñg ke ̉có ý đồ đen tối  

dù chúng vô ̃ngực tự xưng là quốc gia hay 
cộng sản. 

Rất dễ nhận diện qua bài viết của bọn 
chúng 

vì boṇ chúng chuyên môn tung hỏa mù, 

cố tình làm cho chúng ta nghi kị lẫn nhau 
không coǹ biết 

ai là anh, 
ai là em, 

đâu là thù, 
đâu là bạn. 

  
Chúng chụp mũ, 

Chúng xách động, 
gây chia re,̃ 

gây mâu thuẫn, 
với mục đích kích chống phá, 

đục khoet́ sự đoàn kết của chúng ta. 
  

Hãy tẩy chay các bài viết của boṇ này. 

không them̀ đọc những gì chúng đăng trên 
mạng. 

Hãy vất ngay vào thùng rác  
không trả lời 

không chuyển đi các “i meo”; 
Không đối thoại; 

không đôi co 
với 

những con chó “sủa ma”. 
cóc them̀ nghe 

không cần ngó. 
Mặc cho ́sủa, chúng ta cứ “phờt tỉnh Ăng 

Lê”, 
tiêṕ tục bước về phía trước. 

  

Hãy hoan nghênh 
hãy ủng hộ 

hãy phổ biêń rộng rãi 



hãy lên tiếng cho cả thế giới biết 

vê ̀các vi phạm nhân quyền của việt cộng 
cùng hoạt động, và các cuộc xuống đường 

lãnh đạo 
do 

những nhà hoạt động nhân quyền, 
những người lãnh đạo tôn giáo 

nhất là các linh mục đi tiên phong cùng 
giáo dân và dân chúng 

trong các cuộc biểu tình trong nước 
chống Tàu cộng, 

đòi quyền sống, 
và đòi nhân quyền. 

  
Xin chúng ta hãy: 

cùng hỗ trơ ̣

cùng tiếp tay 
cho 

đồng bào trong nươć  
và tất cả những những người yêu tô ̉quốc  

cho dù họ thuộc thành phần nào 
phe phái nào, tôn giáo nào 

hay bất kể họ là ai 
dù quốc gia hay cộng sản. 

Miễn là họ đang đứng cùng chung một 
chiến tuyến 

đang sát cánh, 
vai kề vai, 

với 
toàn dân 

cùng đấu tranh 

chống 
lại 

lũ tham quan, 
bọn Việt gian phản quôć, 

bè lũ bán nước và buôn dân 
trong tà quyền tay sai Việt cộng, 

lẫn ngăn chặn bọn bá quyềnTàu cộng. 
  

Nhân dân ta 
từ Bắc chí Nam 

đang xuống đường 
đang hò het́ 

đang đứng lên lật đổ tà quyền Hà Nội 
Đảng cộng sản đang sụp đổ 

bọn Việt gian đang run sợ 

đang chuẩn bị trốn chạy 
khỏi thiên đường của Mác Lê 

Chúng chuyển tiền ra nước ngoài; 

Chúng đưa con đi du học; 

Chuẩn bị phóng ra ngoại quốc,  
để tiếp tục “vinh thân phì gia.” 

  
Còn chần gì nưã? 

Thời cơ đã chín mùi. 
Hỡi những người yêu nước ở khắp mọi nơi: 

Đây là lúc cần hành động 
Hãy đưńg lên với đồng bào. 

Cùng xông lên phía trước,   
Lật đô ̉“ngụy quyền” Hà Nội. 

để dân Việt được sống bình đẳng, tự do, 
cơm no, và áo ấm 

dưới 
một thê ̉chế chính trị dân chủ 

của một nươć Viêṭ Nam độc lập và tự 

cường. 
  

  
Thảo Chương Trần Quốc Việt 
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