
GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG

Bài hát "Gia Tài Của Mẹ" vắng bóng mấy chục năm nay bỗng xuất hiện tại Việt Nam
mấy ngày gần đây khiến cho Cộng Sản một phen nháo nhào như lũ khỉ mắc mưa. Tại
sao vậy ? Bởi vì bài hát này phản ánh rất rõ toàn cảnh bức tranh Việt Nam suốt chiều
dài lịch sử mà Cộng Sản là thành phần chính trong bức tranh thê lương ảm đạm đó.

https://youtu.be/XmjD8Fwkvww

- Trước khi đi vào tìm hiểu bài hát, thiết nghĩ nên có đôi dòng giới thiệu về nhạc sỹ
Trịnh Công Sơn (TCS) - tác giả của bài hát vì có nhiều người không biết. Trịnh Công
Sơn có một may mắn to lớn trong đời đó là được sinh ra ở miền nam tự do, được miền
Nam nuôi dưỡng đào tạo trở thành nhạc sỹ . Lẽ ra TCS phải dùng tài năng để cống
hiến cho đất nước như những nhạc sỹ cùng thời, ví dụ như nhạc sỹ Trần Thiện Thanh
đã sáng tác những tuyệt phẩm âm nhạc có giá trị cao như bài Tạ Từ Trong Đêm
hay Anh Không Chết Đâu Em... thì TCS làm ngược lại. Trịnh Công Sơn nghe theo
lời dụ dỗ của Cộng Sản, sáng tác những bài hát trong tập Ca Khúc Da Vàng với âm
điệu ca từ tru tréo như ma ám , giọng hát rè rè như vịt đực của Khánh Ly xem ra hợp
với những bài này, TCS & Khánh Ly cả hai tạo nên một cặp bài trùng làm tổn hại
nguyên khí Quốc Gia. Sau ngày 30/04/1975 truyền thông cộng sản ra sức nâng bi tô
vẽ TCS như là thiên tài âm nhạc...

Một trong những bài hát trong tập Ca Khúc Da Vàng đó là bài GIA TÀI CỦA MẸ,
trong đó có những câu khắc họa rõ nét hình ảnh người Cộng Sản trong đó như :
- "Gia tài của mẹ một lũ lai căng.
- Gia tài của mẹ một lũ bội tình.
- Gia tài của mẹ một nước Việt buồn.
- Hai mươi năm nội chiến từng ngày" ...

https://youtu.be/XmjD8Fwkvww


● Đặc điểm lai căng thể hiện rõ ở Hcm là người Việt mà không bao giờ mặt áo dài
truyền thống chỉ thấy toàn mặc đồ Tàu, mang hình ngoại bang Cac Mác, Lê Nin, Mao
trạch Đông về thờ trông thật là quái dị. Người Việt Nam vốn có truyền thống yêu
thương đoàn kết thì cs lại chủ trương gây hận thù chia rẽ đấu tranh giai cấp theo chủ
nghĩa MacLe..... Thật là "một lũ lai căng".

https://youtu.be/Iohc4UZMqcM

● Bà Nguyễn Thị Năm là người đã cống nạp tiền bạc gia sản cho Hcm và đồng bọn,
nhưng rồi bà lại bị họ giết hại dã man trong cải cách ruộng đất ... Đúng là "một lũ
bội tình" dã thú.

● Năm 1945 vua Bảo Đại và chính phủ thủ tướng Trần Trọng Kim đã giành được
toàn quyền độc lập cho đất nước Việt Nam , vua Bảo Đại đã từ bỏ quyền lực và thành
lập một chính quyền theo thể chế dân chủ - là nền tảng căn bản cho sự phát triển đất
nước . Chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, đất nước độc lập hòa bình , với những nền
móng xã hội dân chủ mà vua Bảo Đại và thủ tướng Trần Trọng Kim đã thiết lập cho
Việt Nam, lẽ ra Việt Nam sẽ phát triển đi đầu châu Á bởi bối cảnh Nhật Bản đang là
một đống đổ nát còn Trung Quốc chỉ là vùng đất hoang sơ man dại. Thế nhưng Cộng
Sản bỗng dưng xuất hiện cướp chính quyền thủ tướng Trần Trọng Kim và đẩy đất
nước vào chinh chiến tang thương đến ngày nay Việt Nam tụt hậu 50 năm so với các
nước cùng thời, biên cương biển đảo thì bị Tàu xâm chiếm... Đúng như lời bài hát
"Gia tài của mẹ là nước Việt buồn".

● Bài hát này TCS sáng tác năm 1965, câu "Hai mươi năm nội chiến từng ngày" ám
chỉ 20 năm (1945 -1965) nước Việt Nam xảy ra nội chiến giữa một bên là phe Cộng
Sản (gồm những người Việt Nam làm tay sai cho Cộng Sản quốc tế Nga Tàu theo chủ
nghĩa Cộng Sản) và một bên là phe Quốc Gia (gồm những người Việt Nam yêu đất
nước yêu quê hương dân tộc theo chủ nghĩa Quốc Gia). Câu này làm cho Cộng
Sản nhột nhất bởi vì vô tình nó tố cáo sự lừa bịp gian dối của Cộng Sản khi mà
Cộng Sản luôn tuyên truyền 20 năm đó là "chống Pháp" ?

https://youtu.be/ax4feHutgnU

- Ngày 25/06/2022 vừa qua bài hát này bất ngờ được ca sỹ Khánh Ly hát ở Đà Lạt,
giọng hát rè rè của Khánh Ly cất lên từng câu từng chữ ca từ như tát vào mặt những
người Cộng Sản (Lũ lai căng, lũ bội tình, "chống Pháp" ư ? Xạo ke ! Chống lại Quốc
Gia dân tộc chứ "chống Pháp" mẹ gì ? Lũ ba xạo...), thế bảo sao chúng không nháo
nhào lên như lũ khỉ mắc mưa cơ chứ . Bài hát ra đời đã 57 năm về trước nhưng nay
bỗng ứng nghiệm như một lời tiên tri mà có lẽ chính tác giả bài hát ở dưới âm tào địa
phủ cũng không thể nào ngờ được. Thật bi hài cho cộng sản !

Đúng là GẬY ÔNG ĐẬP LƯNG ÔNG .
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