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Muôn tâu Thượng Đế 
Tháng Chạp hăm ba 
Áo mão Ta Bà 
Trên lưng cá chép 
Thần từ Hạ giới 
Trực chỉ trời xanh 
Xuyên nắng mai hồng 
Ngàn mây gió lộng 
Bay về Thượng giới 
Qùy trước bệ rồng 
Đập đầu binh binh 
Trình thiên hạ sự 
Cùng thế giới sử 
Suốt một năm qua 
Hai ngàn mười ba 
Thiên la địa võng 
 
Năm hết Tết đến 
Rắn sắp bò đi 
Ngựa phi về chầu 
Nhiệm sở Úc Châu 
Táo thâu thế sự 
Một năm lịch sử 
Giữ trong “hác đít” (hardish) 
Điện toán hàng đầu 
Windows số tám 
Xin mở "lép tóp" (laptop) 
Thần đã đem theo 
Click thẳng một lèo 
Vào trong Bộ Nhớ 
Hằng năm thông lệ 
Thế giới phần đầu 
Việt Nam phần sau 
Đầu đuôi tâu rõ 
Suốt một năm dài 
Bắt đầu Tháng Hai 
Ngài Benedict 
Từ chức Giáo Hoàng 
Ngôi sáu trăm năm 

Thế giới bàng hoàng 
Chuyện chưa từng thấy 
Kế đến Trung Quốc 
Ngồi ghế Chủ tịch 
Là Tập Cận Bình 
Tháng Tư  ắc Hàn 
Hạt nhân căng thẳng 
Sau là đến vụ 
 ựu thủ tướng  nh 
Margaret Thatcher 
Từ giã cõi đời 
Tuổi thời Tám Bảy  (87) 
Đặc biệt Tháng Tám 
Edward Snowden 
Tình báo thoát thân 
Quy chế t  nạn 
Dân Mỹ đến Nga !? 
Thiệt nghĩ không ra 
Chuyện đời mâu thuẫn 
Tháng mười một này 
Trung Quốc lập vùng 
 hòng không      
 ăng thẳng Nhật Trung 
Trong vụ Biển Đông 
Nổi lên lần nữa 
Tiếp đến trận bão 
Hải Yến bên Phi 
Trên năm ngàn người 
Thiên tai thiệt mạng 
Cuối Năm  on Rắn 
Tận xứ Nam Phi 
Khóc tiễn Người đi 
Là Nhà dân chủ 
Ông Mandela 
Mất tuổi chín lăm 
Một đời đấu tranh 
 ân thương dân khóc 
Mười Hai tháng trước (ngày 12/12/2013) 
Chủ tịch Jong Un 



Lột truồng ông  ượng (Jang Song Thaek) 
Ném vào chuồng chó 
Trăm hai chục con 
Cẩu cuồng phanh thây 
Ông “Gian” (Jang) banh xác 
   tội bán than 
 à kim loại qu  
khu  ực kinh  thương 
Cho anh Trung Cộng 
 hách hàng độc hiểm (độc nhất - ác hiểm) 
  nh Như ng lo âu  
“ hắc chẳng đợi lâu 
 ắc  inh tóm thâu 
Ủn tui mất hết” 
...... 
“Gian” quan  iệt Nam 
Không phải làng quàng 
“M nh ên” hành sự 
Như “Gian”  ắc Hàn 
Mà là một Đảng 
Nhiều vụ tía lia 
 ina “ ho- hia” 
Và bao vụ khác 
Cháu ngoan của Bác 
Không bán không buôn 
Xin dâng biển đất 
“Đại Đế”  ắc  hương 
 hòm lưng “chư hầu” 
 ám đuôi nịnh hót 
“Đại ca” Trung  ộng: 
Mười sáu chữ vàng 
“Láng giềng hiểm độc 
Cướp đất toàn diện 
Lấn biển lâu dài 
Thôn tính tương lai” 
Luận về việc nước 
Đại sự quốc gia 
Cai trị nước nhà 
Ác – gian - hiểm - độc 
Những nhà dân chủ 
Tranh đấu Nhân Quyền 
Vạch mặt chỉ tên 
Bị giam  đánh đập 
....... 
 hính trường thế giới 
Sôi động cuộc cờ 
Dân chủ Tự do 
Diệt phường giặc đỏ 
Chiến Trận Điện Toán 
Mở rộng Năm  hâu 
Thành tích bấy lâu 
 a tám năm ròng (kể từ 1975) 

Hành động loạn điên 
Ba triệu đảng viên 
Ghi vào Não Bộ 
“Ét”  ào lưu trữ (Add) 
“Ớp đây” đều đều (Update) 
Người Việt “xớt” t m (search) 
Công cụ đấu tranh 
Tự do xử dụng 
Màn hình hiện rõ 
Cầm quyền Hà Nội 
Mang tội với dân 
Tàn độc vô ngần 
Hại dân bán nước 
............ 
Đi từ khởi điểm 
Mặt trận Nhân Quyền 
Rải hương hoa nhài 
Đấu tranh Dân chủ 
Nhập Thế Giới Ảo (Internet) 
Blogger quốc nội 
 ùng “phây-x búc cờ” (facebooker) 
Vạch mặt côn đồ 
Tung ra Thế giới: 
Nhà Nước Việt Nam 
Thật quá tham tàn 
Bạo quyền đảng trị 
Bằng “Mác” tám tám  (Điều 88) 
 ùng “Liềm” bảy hai  (Điều 72) 
 à “Đao” bảy bốn  (Điều 74) 
“ úa” hai năm tám  (Điều 258) 
Chặt chém đồng bào 
Tống vào tù ngục 
Điều 4 hiến pháp 
Củng cố bạo quyền 
Tham quan ô hợp 
Hai trăm không tám (208/2013/CP-NĐ) 
Nghị định “ ắn dân” (ban hành 17/12/2013) 
Đầu năm thi hành (kể từ 1/2/2014) 
Công an xử sự 
Chiếm đất đánh người 
Dân mà chống đối 
Tiền trảm hậu tấu 
Nổ súng bắn ngay 
Giết không thương tiếc 
....... 
Dân oan nổi dậy 
Biết “kiện” quan nào !? 
Khi (các) quan (là) ăn cướp 
 ân đòi công l  
Quan sai côn đồ 
Đánh đập dã man 
Giết người bịt miệng 



“ hính” sách hung tàn 
Mạng dân “cỏ rác” 
Nhân quyền thực sự 
Một thứ “taboo” 
Các nhà trí thức 
Tranh đấu nhân quyền 
Bênh vực cho dân 
Bị đánh  bị dần 
Ngồi tù rục rã 
Dân tình ta thán 
Nung nấu căm hờn 
Nuôi lửa đấu tranh 
Dựng cờ Dân chủ 
Đập tan một lũ 
 án nước buôn dân 
 hòm lưng đón giặc 
Bắc phương Trung  ộng 
Đồng hóa Việt Nam 
Dân quyết phá tan 
Hô hào bức tử 
Cộng sản Việt-Trung 
Bảo vệ mọi vùng 
Đất liền biển cả 
................... 
Muôn tâu Thượng Đế 
Phá lệ năm nay 
Thần không giải bày 
Dài dòng Cõi Thế 
Chỉ xin kể lể 
Thế sự cuộc cờ 
Đấu tranh dân chủ 
Luận bàn nghĩa sự 
Đánh dẹp gian tà 
Nhà nhà mong đợi 
Hải ngoại nuôi lửa 
Quốc nội châm ngòi 
Đốt lửa dân đòi 
Tự Do Công Lý 
Nhân quyền Dân chủ 
Người người ấm no 
Khỏi còn phải lo 
Ma đầu Trung-Việt 
.................. 

 
Trước khi cuốn sớ 
Rời khỏi Thiên Đ nh 
Cung thỉnh vị tình 
Một phút mặc niệm 
Cho anh Việt Dzũng (mất ngày 
20/12/2013) 
Người dân nước Việt 
Dũng khí rạng ngời 
Khi mới chào đời 
 nh khóc người cười 
Từ giã cõi đời 
 nh cười người khóc (*) 
Thân về cát bụi 
Tâm ở muôn người 
Gương sáng một đời 
Lửa thiêng Dân Chủ 
Nhân quyền Anh ủ 
Lòng dân dư ng nuôi 
Quyền sống con người, 
Giang sơn  giành lại 
 úi đầu kính bái 
Đốt nén tâm hương 
Cầu xin hương hồn 
Anh về Nước Chúa 
......................... 
 
Khẩn tấu Thượng Đế 
Tính nhẩm Bảy Lăm 
Đến năm Mười Bốn (1975 – 2014) 
           (Gần… ) 
Bốn chục năm dài 
Thật quá bi ai 
 on dân nước Việt 
Đọa đày biền biệt 
Tù nhân lương tâm 
Thống khổ long đong 
Trong lòng Quê Mẹ 
Như anh Hữu Cầu  (Đại úy QLVNCH 
Nguyễn Hữu Cầu) 
Thật đáng lo âu 
Bất hạnh ngập đầu 
 a tám năm tù 

Mù lòa bệnh hoạn 
.................. 
Lòng thành khấn vái 
 âng đóa Hoa Nhài 
 ho Năm  on Ngựa  
.................... 
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Ghi chú:  
(*) Anh cười  nói đến sự an bình của anh khi từ giã cõi đời. Sống tích cực đem lợi ích cho người như 
anh đã làm  khi ra đi không hối tiếc cho thời gian sống của mình và chấp nhận cuộc sống đến đây 
chấm dứt. Trong suốt cuộc đời, anh Việt  zũng đã làm tất cả trong khả năng của mình cho công cuộc 
đấu tranh giành lại Tự Do Dân Chủ Nhân Quyền cho Việt Nam.  
Người khóc/Tâm ở muôn người là sự tương tức giữa hai trạng thái: Sự tiếc thương  à hình ảnh của 
anh Việt  zũng sống mãi trong lòng mọi người cùng ngọn lửa Nhân Quyền anh đã tạo ra và nuôi lớn. 
Ngọn lửa nầy không tắt vì mọi người qúy mến anh, và nguyện thắp sáng lửa Nhân Quyền trong tim. 
Không phải chỉ vì riêng anh, mà bởi vì Quê Mẹ đang oằn người trong nghiệt ngã vùi dập.  


