
Tôi Nghe... 
 
Nhân ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng nói với phóng viên báo Dân Trí: Cần 
làm rõ thông tin về những khối tài sản rất lớn của một nữ trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng Thanh Hóa. 
Và những thông tin lan tràn trên mạng về những “nghi vấn tiêu cực” ở một số bộ phận quan chức,...  

 
Tôi nghe... 
Quan đầu tỉnh xứ Thanh (1) 
Cung phụng bồ nhí siêu xe bạc tỉ 
Biệt thự rải khắp nơi 
Chiếm đất vàng phố thị 
Còn ủ mưu đầu cơ chính trị 
Bợ gót đưa “nàng” vào cơ cấu 
Quan thật giầu! 
Quan tính kế thật sâu! 
Quan lấy tiền từ đâu? 
Từ bòn rút dân đen? 
Hay tận vét bằng trò buôn quan bán 
chức? 
   
Tôi nghe... 
Quan đầu tỉnh xứ Bái khử nhau (2) 
Hệt như phim hình sự 
Vì ân oán tư thù? 
Vì ăn chia không đủ? 
Vì lật lọng bảo kê ghế ngồi cơ cấu? 
Tháng Tám mùa thu 
Tám phát giang hồ 
Khô khốc nổ 
Niềm tin gục đổ 
Náo loạn lòng người 
Choáng váng tình đồng chí. 
 

Tôi nghe... 
Quan đầu tỉnh Hà Giang (3) 
Thiết lập vương triều nhà Triệu 
Này thì vợ 
Này em trai 
Này thêm chồng em gái 
Mật ngọt ruồi bu 
Khoanh vùng chia nhau cát cứ. 
  
Tôi nghe... 
Đứa trẻ Gia Lai chết trong tức 
tưởi (4) 
Ba năm tới trường bằng mượn áo 
rách của anh 
Bà Lò Thị Phanh (5) 
Bệnh viện trả về 
Không tiền thuê xe 
Xác cuốn chiếu 
Gập ghềnh xe thồ hơn trăm cây số. 
  
Tôi nghe... 
Những mảnh đời khốn khó 
Những anh Vươn (6) sắp trơ lì hãi sợ 
Có câu tức nước ắt vỡ bờ 
Khi niềm tin rạn vỡ. 
 
 

 
Hà Nội, 21 tháng 09 năm 2016 
ĐẶNG XUÂN XUYẾN  
 
------------------- 
Chú dẫn: 
 
(1): Bí thư tỉnh Thanh Hóa: Ông Trịnh Văn Chiến 
(2): Ông Đỗ Cường Minh (nghi can và cũng là nạn nhân) bắn chết ông Phan Duy Cường (Bí 
thư tỉnh Yên Bái) và ông Ngô Ngọc Tuấn (Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái) 
(3): Bí thư tỉnh Hà Giang: Ông Triệu Tài Vinh. 
(4): Em Ksor Sôn ở xã Ia Der, huyện Ia Grai, Gia Lai. 
(5): Chị Lò Thị Phanh ở xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La. 
(6): Anh Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, Vinh Quang, Tiên Lãng, Hải Phòng. 


