
Ba Hồi Trống Giục 

 

Chúng ta giống nhau nước mắt? 

chúng ta giống nhau nụ cười?. 
Nước ta vẫn còn hay mất? 
sao không chung một buồn, vui? 
 
Người đi tha phương buồn thật, 
khi không thành kẻ ăn mày! 
Người trong nước vui, bản chất? 
hay là tránh né nhau thôi? 
 
Tại sao ngửa tay xin xỏ? 
Tại sao câm miệng làm người? 
Nước ta có phải nước nhỏ? 
Thế Đại Cồ Việt, nói chơi? 
 
Nước ta là nước Dân Chủ 
hay Đảng làm chủ nhân dân? 
Dân ta là dân buồn ngủ 
ngậm mồm ngậm cả câu than? 
 
Nước ta là nước văn hiến 
tượng dài chất ngất dân khinh? 
Dân ta chết đành đốt xác 
mênh mông cái bãi Ba Đình! 
 
Đó là cái bãi nước bọt? 
đó là Di Chúc chưa thiêu? 
Hay đó là lời mặn, ngọt 
của phường tự mãn, tự kiêu? 
 
Người đi xa thường nói láo? 
Kẻ gần xạo sự nghe hay? 
Bá Quát hay là Bá Đạo? 
ba hồi trống giục múa may? 
 
"Một Chùa phá ba trại giam?" (*) 
Sư Thầy ăn chay nói gạt! 
Miếu Đường ngày cứ nhiều thêm 
Khám Đường nhiều hơn, kệ mẹ? 
 



"Mày nói mày nghe thôi đấy 
Tao không hề nói như mày!" (**) 
Nhắm mắt, cau mày, nín thở 
Qua sông mà được, ngộ thay! 
 
Cái gì cũng của Nhân Dân 
Riêng cái Ngân Hàng Nhà Nước! 
Đù má giát giường gãy, nát 
Nghĩ thương quá há Tú Xương? (***) 
 

Trương Nghĩa Kỳ 

 
(*) Châm ngôn của người tu hành chân chính "Xây một ngôi Chùa truyền bá đạo đức cho người 
dân là giúp Chính Phủ dẹp bớt đi ba cái Khám Đường vì bớt người tội lỗi". 
 
(**) Tục ngữ trong nước đang truyền tai nhau:  "Anh nói anh nghe nha!  Tui không dám nói!". 
 
(***) Thơ Trần Tế Xương: 
Đù Mạ, đù Cha cái giát giường 
Đêm nằm chỉ thấy những đau xuơng! 
Mai ông mua nứa đi mần lại 
Đù Mạ đù Cha cái giát giường! 

 


