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1-Giòng đời có lắm khúc quanh co 
Uốn éo làm ta thật khó dò 
Quẹo phải, quay ngang rồi mất dấu 
Lên cao, xuống thấp biết đâu mò  
Lòng dạ con người cũng khó đo 
Lời nói cho ta chỉ đoán mò 
Lươn lẹo, loanh quanh rồi trối bỏ 
Dối gian, lừa đảo khó thăm dò 
 
2-Kẻ xấu thường mang cái mặt mo 
Luôn luôn che đậy kiểu pha trò 
Bày binh bố trận tìm danh lợi 
Lập bát quái đồ thế trận to 
Lạm dụng nền dân chủ tự do 
Phô bày nhiều cảnh rất hay ho  
Luật rừng phá lệ tha hồ đặt  
Tạo phiếu ma trơi bịp kẻ dò 
Kiện cáo gặp ngay gã giả đò 
Chối từ phân xử vụ đôi co 
Cán cân công lý còn đâu nhỉ 
Giúp kẻ gian tà giấu mặt mo  
Tranh giành sát phạt quá gay go 
Tiền bạc tìm nơi chốn hẹn hò 
Bán mua địa vị tùm lum cả 
Kỷ luật cương thường hoá bụi tro 
Quyền cao chức trọng cứ bo bo 
Giữ chặt trong tay chẳng thẹn thò 
Phe phỡn ăn chơi tuỳ thoả thích  
Cao lương mỹ vị chứa đầy kho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tham nhũng ăn hoài mãi chẳng no 
Sang sông ắt phải lụy con đò 
Trả ơn kẻ ngoại nhân hối lộ 
Đưa quốc gia này đến rủi ro 
 
3-Than ôi, đất nước hoá chuồng bò 
Rối loạn tơi bời mất tự do 
Manh mối độc tài phi dân chủ 
Bắt đầu lộ diện thật nguy to 
Khi ta đối mặt với thò lò 
Tất phải ôm nhiều những mối lo 
Hay thấy không còn phương bỏ chạy 
Thôi đành im lặng chớ giằng co 
Nhắm mắt ngủ khì ngáy o o 
Thử say cơn mộng thở phì phò 
Thử quên đời sống đầy oan nghiệt 
Thử cho thân phận tự dày vò  
Nhưng biện pháp này có tròn vo? 
Nhân tâm chân giả khó đo dò 
Thôi thì độ lượng, khoan hoà để 
Sống ở trần gian nốt kiếp bò 
Nhưng liệu trâu bò hết rủi ro? 
Trên đe dưới búa vạn âu lo 
Khoan dung có sống yên thân được 
Với kẻ đang cầm chiếc búa to ! 
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