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QUẢNG CÁO QUÁ ÐỈNH

ÐÚNG LÀ ÔNG TA DÊ SUỐT NGÀY



KHÔNG BỨC XÚC MỚI LẠ!

BẠN MÌNH GIỎI TOÁN GIẢI GIÙM CHO BÉ
XHCN GIÁO DỤC KIỂU NẦY ÐÂY!



ĂN TƯ QUẦN TRONG VÁY NGOÀI LÂN VÁY NGOÀI. ĂN TƯ DƯỚI LÊN TRÊN
ĂN TƯ NGOÀI ĐƯƠNG RA PHỐ CHƠ.CHÔ NÀO CO THÌ ĂN. ĂN CHĂNG TƯ.

Con đường 13 tỷ đồng vừa nghiệm thu xong xuống cấp liền
Tường Vy - SAIGON Nhỏ

Tuyến đường giao thông 700m từ xã Quảng Tân đi Quảng Định, huyện Quảng Xương,
tỉnh Thanh Hóa mới nghiệm thu nhưng có chỗ đã bị hằn vệt bánh xe – Ảnh: TTXVN

https://saigonnhonews.com/tacgia/tuong-vy/


Người dân Thanh Hóa nói “con đường này xuống cấp đúng kế hoạch”, chứ nếu
xuống cấp khi chưa được chủ đầu tư nghiệm thu thì… rối lắm.

Chủ đầu tư là UBND huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, địa điểm thực hiện dự án
là xã Quảng Định, với tuyến đường giao thông dài 700 m từ xã Quảng Tân tới xã
Quảng Định. Tuyến đường được thiết kế với quy mô bề rộng mặt đường xe chạy 7 m,
láng nhựa 3 lớp dày 3.5 cm, tiêu chuẩn nhựa 4.5 kg/m2, với tổng mức đầu tư gần 13
tỷ đồng.

Theo người dân Thanh Hóa, mặc dù mới được nghiệm thu từ trước Tết Nguyên đán
Nhâm Dần (2022) nhưng con đường này đã có dấu hiệu xuống cấp, kém chất lượng
như mặt đường bong tróc, ít nhựa, độ dày mặt đường không đúng theo thiết kế.
Những dấu hiệu đó cho thấy đơn vị xây dựng đã thi công con đường này rất ẩu, có
dấu hiệu rút bớt vật liệu nên nó mới xuống cấp nhanh như thế.

Một người dân có nhà trên tuyến đường này cho biết: “Trên tuyến đường này có
nhiều đoạn chưa tốt lắm. Đặc biệt đoạn dưới chân cầu đã bị xói lở, trơ cả đất và đá.
Tôi chỉ cần lấy một viên gạch đập xuống, đường đã bị lún xuống. Chất lượng đường
như thế này tôi lo rằng một thời gian nữa đường sẽ xuống cấp”.

Chỉ bằng mắt thường, người ta cũng có thể thấy có rất ít nhựa đường được trải lên
trên. Chỉ cần lấy que khẩy mạnh là bung hết lớp đá dăm trên bề mặt lộ ra lớp đá 4×6
phía dưới. Mặc dù đường mới được nghiệm thu nhưng cũng đã có những đoạn đã bị
hằn vệt bánh xe, chứng tỏ con đường này “mềm như đường đất mùa mưa”.

Không chỉ vậy, những đoạn đường phía ta luy âm có đất đắp nền đã bị nứt nhưng
không được gia cố, nếu có mưa lớn rất dễ bị sạt lở phần ta luy âm.

Chất lượng mặt đường kém, lượng nhựa ít – Ảnh: TTXVN

Ông Đoàn Đình Tùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Định, cho biết:
“Vào thời điểm giáp Tết, tôi cũng được tham gia cùng đoàn của huyện về kiểm tra,
đánh giá sơ bộ đoạn đường trên. Tại hiện trường, tôi cũng đã có ý kiến, yêu cầu đơn

https://www.vietnamplus.vn/thanh-hoa-con-duong-dau-tu-13-ty-dong-moi-nghiem-thu-da-xuong-cap/777331.vnp


vị thi công phải lo bảo dưỡng lại mặt đường vì không thấy nổi nhựa, phải làm lại lề
đường bởi chưa đảm bảo yêu cầu, các cọc tiêu có nhiều chỗ bị nứt, đổ….

Do thời điểm giáp Tết nên đơn vị thi công hứa qua Tết sẽ làm lại theo ý kiến của xã.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại chúng tôi chưa thấy đơn vị thi công làm”.

Ông Mai Đình Thủy, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Quảng
Xương cho biết, đoạn đường trên do Công ty xây lắp Thành Đạt thi công, đường đã
nghiệm thu và đưa vào sử dụng từ trước Tết.

Hiện tại, đường đang ổn định và trong thời gian bảo hành. Trong quá trình sử dụng
nếu có trục trặc, đơn vị sẽ yêu cầu nhà thầu bảo hành theo đúng quy định.

Dư luận Thanh Hóa nói, lời hứa bảo hành của Công ty Thành Đạt xem ra khó lòng
thực hiện được, vì tiền rút ruột công trình đã được chia chác đầy đủ cho bên A, bên B,
anh Tư, chú Sáu, thím Tám hết rồi.

Họ nói bây giờ chỉ còn chờ Thanh tra Chính phủ xuống thôi. Để xem!

QUẢNG CÁO THƯƠNG HIỆU Ở VN

Đọc trên internet nói về chuyện Việt Nam hiện đang có một cuộc tranh chấp slogan
giữa các hãng có tiếng với nhau ( Mình chép lại đây , thề không thêm thắt ..)

-Bitis (giày dép) thì có : "Nâng niu bàn chân Việt".
-Vera (áo lót nữ) thì đưa ra: "Nâng niu bầu sữa Việt".
-Kotex (băng vệ sinh) đưa ra là: "Nâng niu đàn bướm Việt".



-Bao cao su: ngừa thai hiệu OK cũng không chịu thua: "Nâng niu vòi voi Việt".
-Mũ bảo hiểm (hiệu Protect thấy thế bèn đưa ra câu): "Nâng niu đầu lâu Việt".
-Còn mới nhất là một công ty quần lót nam (đang tranh chấp với tỉnh Khánh Hoà câu
xì-lô-gân) : " Nâng Niu... Hòn Ngọc Việt".
-Hãng hòm: Bảo vệ thân xác Việt.
-Hãng mỹ phẩm: Gìn giữ làn da Việt.
-Sản xuất sữa , thức ăn trẻ em: Bồi dưỡng trẻ em Việt.
-Bưởi Biên Hòa: Phát triển cặp ngực Việt.
-Nhà bảo sanh: Phát triển dòng giống Việt.
-Hãng bia, rượu: Duy trì niềm vui Việt
-Quán bia ôm: Phát triển đàn dê Việt.
-Bác sĩ mắt: Sáng tỏ cặp mắt Việt.
-Bác sĩ thẩm mỹ: Tô điểm đường cong Việt.
-Nha sĩ: Hàn gắn hàm răng Việt.
-Tiệm uốn tóc, móng tay : Nâng niu tóc tay Việt.
-Tiệm Massage: nâng cao sinh khí Việt
-Quán cafe: Khơi nguồn sáng tạo.
Cái nầy là em đề nghị ..xin đừng thưa gủi em
-Quán Cơm tấm " Đam mê cô Tấm Việt "
-Bán hàng trên mạng" Lùa hàng online Việt "
-Quán karaoke:"Ngân nga tiếng hát Việt "
-Quán nhậu bình dân "Dzô dzô khí thế Việt "
-Trường học Việt Nam "Nhân lên bằng cấp Việt "
-Quốc hội Việt Nam "Thống nhất phiếu bầu Việt "
-Trọng tài Bóng đá " Khí thế tiếng còi Việt "
-Tiệm Game" Tập trung cao thủ Việt "
-Facebook: " Hội tụ luồng gió Việt "
Từ fb Thái Q Hoàng.
Ng. Hữu Trí chuyển

Thanh Sang
Quần xì nam : nâng niu đàn chim việt
Mũ bảo hiểm : nâng niu đầu lâu việt

https://www.facebook.com/groups/478509733047325/user/100001730360761/?__cft__[0]=AZV4Zm-Uf_VQbAE-Iyeb5v09RHnTApm4trthKQC7x2IUtBgw4m7MVu3a_hkCxrmSNFvwcwh5z65dVwK9mk5kDV9PHkr5tP_I0_BUNMerjlfRM4l7yO1yQ3inZdWpse7xtY1wlIOrN1CBQelqymOi4o8pT1JibDXcNMS-8P4UClM8I_l20NVPYyYUMXjm8t9xFes&__tn__=R*F


CÁC CHỊ DÂN QUÂN THANH HOÁ
Hình chụp tại Thanh Hoá vào năm 1969.
Các chị dân quân được huấn luyện để sẵn sàng đánh giặc Mỹ.
Các chị được dạy rằng khi gặp giặc Mỹ, cứ xông vào rồi dùng gươm gỗ mà chọc
mạnh vào CHÔ ẤY. Thằng Mỹ có khoẻ như voi cũng nằm lăn ra rên xiết và các chị
em chỉ việc trói nó lại.

Khiet Nguyen chuyển

ĐỈNH CAO CHÓI LÓA CỦA SỰ NỊNH
Ông Tư Sài Gòn

Sáng Chủ Nhật, đang ngồi uống cà phê quán con Pha đầu hẻm, thằng Tang mặt còn
ngái ngủ, quần áo xộc xệch cầm cuốn sách dày cui đi vô quán, giọng bô bô: “Em…
cho anh ly phê đá, như mọi khi”. Con Pha liếc mắt đưa tình thằng Tang một phát
xong “Dạ!” dẻo quẹo rồi ngoe nguẩy vô trong.

Thẳng Tang xà xuống bàn tôi, đưa cuốn sách ra nói “Chú Tư! Con biếu chú Tư
nè”. Tôi liếc nhìn cái tựa “Niềm tin yêu của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế
dành cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng” là hiểu chuyện gì liền.

Tôi nói “Mày có làm gì sai với tao đâu mà bày đặt biếu xén vậy mày”. Thằng Tang
thiệt tình nói: “Ba con đem về một đống, rồi đem tặng mấy chú đảng viên hưu trí
nhiều lắm. Nhưng họ đâu có lấy, nên ba con nói con đem đi đâu đó thì đem, ổng chỉ
dặn đừng có vất trong thùng rác ở nhà, sợ bị kiểm điểm”.

Lúc này con Pha mang cà phê ra cho thằng Tang, rồi cầm cuốn sách lên tính giở ra
xem nhưng thấy nặng quá vội bỏ xuống: “Sách gì nặng ‘bà cố’ vậy anh?” Thằng
Tang cười nói “sách ca ngợi bác Trọng đó cưng”. Con Pha vội rút tay lại như sợ bị



điện giựt, vừa bỏ vào trong vừa ngoái lại nói: “Bộ anh muốn khùng sao coi những
cuốn như dzầy?”

Tôi cầm thử, đúng là nặng thật, tới hơn 620 trang chứ ít gì. Những cuốn sách do NXB
Sự Thật in ấn và phát hành từ hồi “khai thiên lập địa”, đa số tác giả là lãnh đạo đảng
hoặc nhà nước viết, nhờ viết, hoặc đặt người khác viết rồi lấy tên mình. Với những
lãnh tụ to như thế thì sách phải được in bằng giấy tốt, và phải là bìa cứng bọc thêm
một tờ bìa láng nữa cho nó “hoành tá tràng”. Hồi xưa, ưu điểm của những cuốn sách
này là lúc nào cũng dày, nặng và… rẻ.

Tôi nhớ sau năm 1975, nhà sách Khai Trí bị đổi tên thành nhà sách FAHASA, chúng
tôi thường canh mua những cuốn sách của NXB Sự Thật khi vừa phát hành ở đó, như
mấy bộ “toàn tập” mấy chục cuốn của nhiều lãnh tụ cộng sản, hay những cuốn sách
tiếng Liên Xô dày cui, cầm chọi không nổi.

Mà hồi đó, mấy cuốn sách này rẻ lắm, rẻ như cho. Lúc đầu mua rất dễ, chúng tôi cứ
xếp hàng mua một bộ xong ra ngoài đưa một thằng giữ giùm, rồi quay lại mua tiếp,
tìm cô thu ngân khác tính tiền cho khỏi lộ. Cứ thế mỗi thằng mua ba bốn bộ rồi lụi hụi
đạp xe về xóm. Về tới nơi là có bà ve chai chờ sẵn, vì hôm qua chúng tôi đã
dặn “sáng mai có sách” nên bả đến sớm ngồi chờ. Mấy thằng đổ sách ra vỉa hè, rồi
xé bìa ra vất đi, chỉ cân ruột thôi. Bà ve chai nói bả không lấy bìa, chỉ tổ nặng mà
không làm được cái giống gì. Ruột thì bả bán cho mấy bà bán xôi.

Tính ra một “phi vụ” mua sách “toàn tập” của lãnh tụ cộng sản Liên Xô như Lenin,
Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh,… lời lắm. Một lần mua cả trăm ký sách, mua
một đồng, bán hai, ba đồng, nên chúng tôi cà phê, thuốc lá thoải mái cả tuần.

Hồi đó sách NXB Sự Thật càng in càng lỗ là thật. Giờ cũng vậy. Cái “giỏi” của NXB
Sự Thật là lỗ thì nhà nước lấy tiền thuế của dân ra bù, cuối năm tổng kết vẫn lời. Thế
mới tài!

Hồi đó, và cả bây giờ, đảng viên nào cũng được “khuyến khích” (một ý nghĩa khác
của từ “bắt buộc”) mua sách của NXB Sự Thật. Đảng viên càng cao cấp, lại càng
phải có trong tủ sách riêng để chứng tỏ trình độ lý luận, và “tư tưởng vô (số)
sản” của mình.

Cũng hồi đó, đến cơ quan nhà nước nào, vào phòng chủ tịch cũng đều thấy một tủ
sách to đùng, cơ man “toàn tập”. Trong nước thì ngoài Hồ Chí Minh, còn có Trường
Chinh, Lê Duẩn,… Ngoài nước có “toàn tập” Các Mác, Ăng Ghen, Lê Nin,
Sì-ta-lin,… Chỉ nhìn sơ thôi, tôi cũng cũng đoán được giá trị của tủ sách đó theo
giá… ve chai.

Thiệt ra, có ma nó đọc. Mà tôi nghĩ ma nó cũng chê. Người ta có nó là vì phải che
đậy cái đầu óc bã đậu thôi. Giờ thì đỡ rồi.

Thằng Tang kể, hồi đó cơ quan ba nó vận động đảng viên, đoàn viên viết bài ca tụng
bác Trọng. Nói vận động chứ ai cũng phải nộp bài, vì không nộp bài khó xử lắm.
Đảng viên khác không biết sao, chứ ba nó từ bằng tiểu học đến trung học đều phải
mua thì biết viết gì. Nó bày cho ba nó mướn người viết. Xong nó rủ một thằng bạn



tướng tá xì-ke lắm, bắt mua cái kính không độ đeo vào giả danh nhà thơ, “điu” (deal)
với ba nó, được bao nhiêu chia đôi.

Thằng bạn xì-ke này nói sao đó mà ba thằng Tang chịu mua ba bài thơ, mỗi bài mười
triệu đồng, lại chịu đưa tiền trước, khiến thằng Tang há hốc mồm khâm phục. Thế là
hai thằng có mấy ngày vi vu ra Vũng Tàu ăn chơi phè phỡn.

Thằng Tang kể tiếp, “chú Tư biết không, đêm cuối cùng ở Vũng Tàu, thằng bạn con
vừa ôm gái vừa ‘rặn’ một lúc ba bài thơ cho ba con. Con đọc chưa hết một bài đã
muốn ói. Tiên sư nó! Nó nịnh bợ bác Trọng một cách lố lăng, nhễu nhão không thể
chịu được. Thế mà ba con lại khoái, khen nó có tài. Mà cũng hay, cả ba bài đó lại
được chọn hết. Con nghĩ cái thằng cha tuyển chọn bài cho tuyển tập này mới là người
tài nhất đó ông Tư.”

Tôi giở mục lục tìm tên ba thằng Tang nhưng không thấy, hỏi nó “sao tao không thấy
tên ba mày”, nói ba nó lấy ba cái tên bút danh khác chứ không lấy tên thiệt vì sợ
người quen đọc được rồi chửi muối mặt.

Tôi cũng muốn biết cảm giác đọc thơ ca tụng ông Trọng ra sao nên giở lại một trang
đọc:
Đồn rằng ở xứ Đông Anh
Có người hào kiệt nổi danh nước nhà
Người này xứng tuổi ông cha
Ở ngôi cao nhất Đảng ta bây giờ
Hỏi ra mới thật bất ngờ
Bác là Nguyễn Phú Trọng phất cờ chống tham
(Trích bài thơ “Người đốt lò” lịch sử của tác giả Hoa Của Đá, trang 295)

Đúng là chỉ đọc tới đó thôi đã thấy hơi chóng mặt. Đang “thơ lục bát” (nếu gọi đó là
thơ), hai câu cuối chuyển thành “thơ lục cửu” (nếu vẫn gọi đó là thơ). Ai đời ca ngợi
bác Trọng mà lại dùng “thể loại 69” thì sao bác chịu nổi!
Mở một trang khác:
Bác ơi! Con dạ bàng hoàng
Nghe tin bác ốm đàng ngoài Kiên Giang
Lịch trình thực tế ruộng, làng
Tuổi cao nắng rát sức vàng cũng đau
Người ta ô, lọng trên đầu
Còn bác giản dị che đầu mũ thôi
Tuổi già chẳng quản nắng nôi
Nên người đổ bệnh, dân tôi xót lòng.
(Trích bài thơ “Thương Bác” của tác giả Nguyễn Tuyết Lan, trang 305)

Đọc đến đây thì quả tình tôi buông sách không dám cầm nữa. Thực ra, mấy nhà làm
thơ nịnh lãnh tụ cỡ này còn thua xa những kẻ xu nịnh thời xưa như Xuân Diệu, Tố
Hữu, Chế Lan Viên, hay Nguyễn Tuân,…

Nhưng thời kỳ nào cũng thế, từ ông Hồ, đến ông Chinh, Duẩn, Linh, Mười, Phiêu,
Mạnh, cho đến ông Trọng, ông nào cũng muốn cầm cây “gậy tự sướng”. Khi họ
không tự làm được, thì đã có các đệ tử cầm cho họ, để họ sướng… “rên mé đìu hiu”.



Nhiệm vụ của NXB Sự Thật là như thế, và sống được nhờ biết làm những cuốn sách
tạo được niềm vui “rên mé đìu hiu” cho các lãnh tụ. Nhờ đó, rất nhiều “nhà” (thơ,
văn các kiểu) bám vào đó sống, nhờ làm được những bài gọi là thơ, văn ca ngợi lãnh
tụ.

Tuy nhiên ngày nay không phải chỉ có giới văn nghệ văn gừng mới biết “lấy thân
mình làm gậy tự sướng” cho lãnh tụ, mà ngay cả mấy tay đại biểu Quốc hội cũng bắt
đầu “lấn sân… nịnh”.

Tôi nhớ trong phiên họp Quốc hội vào Tháng Ba năm ngoái, đại biểu Vũ Tiến Lộc ở
Thái Bình nịnh ông Trọng bằng một câu “đi vào lòng đất”:
“Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là kiến trúc sư và nhạc trưởng của
mối quan hệ nhân hòa.”

Tuy vậy, dù ông Lộc cố gắng đội ông Trọng lên bằng ông Hồ bằng các từ “kiến trúc
sư, nhạc trưởng” thì cái sự nịnh của ông Lộc không bằng ông Nguyễn Anh Trí (đại
biểu Hà Nội).

Cũng trong phiên họp Quốc hội đó, ông Trí nói: “Cảm động vô cùng với một vị Tổng
bí thư, Chủ tịch nước có ‘mái đầu bạc trắng hiên ngang’, với ‘gánh sơn hà nặng trĩu
hai vai’, là trung tâm đoàn kết, là ngọn cờ tập hợp, là người khơi nguồn tự hào dân
tộc.”

Tay đại biểu Trí này còn có một bài chẳng biết nên gọi là gì, nhưng có dùng bảy nốt
nhạc, mang tên “Có một mái đầu tóc bạc”, rồi tổ chức hát hò trên YouTube với tựa
đề: “Có một mái đầu tóc bạc – GS.TS. Nguyễn Anh Trí sáng tác – Bài hát ca ngợi
Bác Nguyễn Phú Trọng”.

Một người tên Pham Sang khi nghe bài này trên YouTube bình luận: “Tác giả bài này
(Nguyễn Anh Trí) có mối thù truyền kiếp với âm nhạc.” Bình luận này ác quá, nhưng
nếu ai có nghe mới thấy… đúng! Có lẽ do nhiều người còm-men giống như thế, nên
tác giả đã đưa đoạn video này về “chế độ riêng tư”. Chắc là chỉ để cho tác giả “tự
thủ… sướng” thôi!

https://l.facebook.com/l.php?u=https://www.baogiaothong.vn/dbqh-vu-tien-loc-nam-2020-khong-thien-thoi-dia-loi-nhung-nhan-hoa-toa-sang-d500824.html?fbclid=IwAR0TVjw7LgRIt4DVE7Iq3ZVS3Ub_FnUBv8BB6wFwDrYNEgDGd-vS0zctXwk&h=AT0Z-WfLRwmNvKdTYwgej-lOLdn-TxTa-fvJwOigmEKm_PkKQtdLW7Wy3Lo9JyOihAtq53eYNodGxFMfZuUAN7N6c6GxEja6_23ZmccWzAOA88E2gjL7REXs1d2mAIEq9JPx&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0IkR5FEg_YGqCTAMbXRhBUcPK2jlPEpC1JjqbrpGvZf1V43jIthKGfBHPoBKful-XXZazeVZpQCBrinCqLr6R_Az4-UV1tPQNxSj0b1BW_1lrEuqStE_da-hP36K7JTTo-i3b3MIQhk4s6q3zl1piqG9YDe29YM1HS26DUJrctWhCKgJ_6mhhLmrGt14lVw68J8RD1uW-cMB8BcF5hR3U
https://l.facebook.com/l.php?u=https://thanhnien.vn/cam-dong-vo-cung-voi-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-co-mai-dau-bac-trang-hien-ngang-post1050905.html?fbclid=IwAR09-i_zbzzcSxPod8D3lHQhd15jI4D7z0JRSnFU_kwO8WOIUCZRAlaWCVA&h=AT2Cbp6QX6I37oh91wh_7dGmuqYepeM4Fyz9u1ls9gCV3TpZfc1_HLFpLX13Td8MMxTXmFIzvrLtrsS_nLc1mQmj6kS-tN8lWPW4DV_eyg83CAlBqpnKqLcotsJ6rhg5JaiP&__tn__=-UK-R&c[0]=AT0IkR5FEg_YGqCTAMbXRhBUcPK2jlPEpC1JjqbrpGvZf1V43jIthKGfBHPoBKful-XXZazeVZpQCBrinCqLr6R_Az4-UV1tPQNxSj0b1BW_1lrEuqStE_da-hP36K7JTTo-i3b3MIQhk4s6q3zl1piqG9YDe29YM1HS26DUJrctWhCKgJ_6mhhLmrGt14lVw68J8RD1uW-cMB8BcF5hR3U


Ông Trí phát biểu ở Hà Nội, thế mà nhà thơ Cứ Nguyễn ở Đà Lạt lại thấy câu nói ông
Trí có mùi, nên viết vài câu thơ đối đáp như thế này:
“Giang sơn nặng trĩu hai vai”
Như hai hòn d. nằm trong đáy quần
Mặc cho nước cạn trơ rừng
Quê hương ta đó vừa mừng vừa sung
Tổ quốc mình lắm anh hùng
Không cần ra trận nịnh hung quá trời…

Ét O Ét lần đầu tui thấy.







cs trung quốc công bố rồi... hcm chính là người tàu! Vậy csbV, Vc đang tôn sùng
"lãnh tụ" tàu à? Hay là đảng quá rõ rồi nhưng cố làm "bức bình phong" để giữ đảng
và mị dân?

NHẬN DẠNG CẢ BÊN TRONG QUẦN



TỈ PHÚ "VƯƠN"CŨNG PO TAY!
Siêu phẩm xe "thái dương năng" của pháp sư Việt Nam khiến ai cũng phải ngước
nhìn. Có ánh nắng thì chạy. Khi không có ánh nắng thì nhất định không chạy.
Ảnh: Phạm Đức Vinh (OFFB)



Kính chuyển một clip hay để quý Anh Chị ôn lại một số những sự việc đau lòng mà
bon VC đã gây ra sau ngày bọn chúng chiếm đoạt được miền Nam VN.
Xin kính cám ơn người làm clip và người chuyển bài.
NTL



ĐẾN HẬN BAO XA ? - TƯỞNG NIỆM 47 NĂM QUỐC HẬN - 30-4-2022

...CSVN tịch thu tài sản của người Miền Nam giữa ban ngày, nếu tôi không gọi họ
là quân ăn cướp thì phải gọi họ là gì đây???
...Khoảng 165.000 người của VNCH đã chết trong thời gian từ 1 đến 17 năm trong
150 trại tù cải tạo của CSVN. như vậy nếu không gọi CSVN là quỷ đỏ thì tôi phải
gọi họ là gì đây???

...Thảm cảnh chết chóc và đẫm máu do CSVN gây ra ở khắp mọi miền trên quê
hương Miền Nam VN sẽ không bao giờ phai mờ trong ký ức của những người Miền
Nam VN chân chính.
Giờ đây chữ HẬN(THÙ) trong lòng tôi đối với CSVN ngày một lớn hơn và đậm
nét hơn...

…Trong tháng tư đen năm nay, 2022, tôi cầu xin:
TẤT CẢ NGƯỜI VIỆT QUÔC GIA
đã chết dưới đòn thù, dưới chính sách vô nhân đạo của CSVC và người bạn thân
của tôi
TRONG THƯƠNG NHỚ VÔ VÀN
XIN YÊN NGHỈ DÙ Ở BẤT CỨ NƠI NÀO



KHI QUẦN CHÚNG TA LÀM VĂN HOÁ
Bọn phong kiến, thực dân lấy người học vấn cao làm văn hoá, cho nên quần chúng ta
mới trở thành vô văn hoá. Một thời, quần chúng ta bị mang ra sỉ nhục, nào bình dân,
nào hạ lưu...
Để giải cái mặc cảm hạ lưu, cách mạng của giới bình dân thì phải để giới bình dân
làm văn hoá. Văn hoá đọc sách nữa mới kêu! Đọc sách thì phải biết chữ. Biết chữ là
đã chí thức hoá rồi, rất xang chọng.

Bọn trí thức tàn dư của chế độ cũ vẫn còn thói quen nhạo báng giới bình dân cách
mạng, cho nên tha hồ đàm tiếu, mỉa mai khi nhìn thấy một câu khẩu hiệu mà chúng
cho là sai chính tả: LỄ PHÁT ĐỘNG PHONG CHÀO ĐỌC SÁCH. Chính tả là cái gì
vậy? Chẳng qua là cách viết mà bọn trí thức tàn dư của chế độ cũ để lại, sai bét mà
chúng cứ cho là đúng.

Chẳng phải các nhà Việt ngữ học cách mạng từng mở các cuộc hội thảo cải cách chữ
viết rồi sao? Nhiều giáo sư đề xuất, một là phải lấy tiếng Hà Nội làm chuẩn âm, hai
là phát âm thế nào thì viết theo thế ấy. Người Hà Nội nói "phong chào" mà viết là
"phong trào" thì mới là viết bậy. Cũng như người Hà Nội nói "lem rán", "thịt lướng",
mà viết là "nem rán", "thịt nướng" thì chỉ có loại trí thức bị điếc. Không tin thì hỏi
nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ?

Lỗi là trong các hội thảo về chuẩn âm và chính tả, ý kiến lấy tiếng Hà Nội làm chuẩn
âm để cải cách chính tả chưa được thông qua. Chứ nếu đã thông qua thì bây giờ đố
đứa thù địch, phản động nào dám nói câu khẩu hiệu trên là sai?

Chu Mộng Long

XẾP HÀNG KHÁM BỆNH Ở VN





MẮC NGHẸN VÌ MỘT CÁI CÔNG HÀM
Đỗ Ngà

Ngày 4 tháng 9 năm 1958, Quốc hội Trung Cộng họp bàn và ra bản Tuyên bố đưa ra
4 quan điểm về vấn đề Đài Loan và chủ quyền trên biển của Trung Cộng. Trong 4
điểm đó, đáng chú ý là điểm thứ nhất vì nó có dính tới quần đảo Hoàng Sa và Trường
Sa của Việt Nam.

Nội dung điểm 1 trong bản tuyên bố này có nội dung như sau: “Chiều rộng lãnh hải
của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là 12 hải lý. Ðiều lệ này áp dụng cho toàn
lãnh thổ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bao gồm phần đất Trung Quốc trên
đất liền và các hải đảo ngoài khơi, Ðài Loan và các đảo phụ cận, quần đảo Bành Hồ,
quần đảo Ðông Sa, quần đảo Tây Sa, quần đảo Trung Sa, quần đảo Nam Sa, và các
đảo khác thuộc Trung Quốc.” (hết trích)

Vấn đề chiều rộng lãnh hải 12 hải lí là đúng luật không có gì bàn cãi, nhưng ở đây họ
kèm vào đó là chủ quyền của họ ở Tây Sa (tức Hoàng Sa) và Nam sa (tức Trường Sa)
của Việt Nam.

Thế nhưng không biết vì lí do gì 10 ngày sau đó, ông Phạm Văn Đồng Đại ký một
công hàm công nhận bản tuyên bố của CHDCND Trung Hoa ngày 4 tháng 9 năm
1958, và giao cho Nguyễn Khang -đại sứ Việt Nam DCCH tại Trung Quốc trình lên
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Cộng-Cơ Bàng Phi.

Như vậy là phía Trung Cộng xem công hàm này là sự thừa nhận của phía Việt Nam
DCCH đối với chủ quyền của Trung Cộng trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa
của Việt Nam.

Và từ đó đến nay, Trung Cộng xem Công hàm này như là sự bảo chứng cho “chủ
quyền hợp pháp” của họ trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Chính vì thế ngày
30 tháng 1 năm 1980 khi Việt Nam ra sách trắng về chủ quyền biển đảo thì Trung



Cộng trưng công hàm này như “một bằng chứng không thể chối cãi” về chủ quyền
của họ trên 2 quần đảo này.

Tiếp theo là để bao biện cho việc kéo dàn khoan HD-981 vào lãnh hải Việt Nam, ngày
20 tháng 5 năm 2014 đại sứ Trung Quốc tại Indonesia – Lưu Hồng Dương cho đăng
công hàm trên báo Jakarta Post để báo cho thế giới biết rằng “nó đã bán cho tao rồi
nè!”. Và cứ mỗi khi phía Trung Cộng trưng công hàm này thì phía Việt Nam lại im
lặng.

Thực ra công hàm đó của ông Phạm Văn Đồng là đã bán nước thật chứ không phải
chối cãi gì nữa. Vấn đề là khi ông Đồng kí bán là ông ta “bán vịt trời”, tức bán
những thứ không thuộc chủ quyền của phía ông ta. Giờ chỉ có VNCH mới đủ tư cách
đòi chủ quyền (về lí) chứ CHXHCN Việt Nam thì làm sao đủ tư cách?

Nếu nói CHXHCN Việt Nam làm chủ hợp pháo phần lãnh thổ vốn thuộc VNCH thì tại
sao Trung Cộng không làm chủ “hợp pháp” 2 quần đảo Trường sa và Hoàng Sa? Cả
2 đều đánh chiếm để cướp của kẻ khác chứ có ai được bán hay được cho hay được
nhường một cách hợp pháp đâu? Một khi anh giết người cướp của thì làm sao anh là
chủ nhân hợp pháp những gì anh cướp được từ nạn nhân?

Tất nhiên nếu dựa vào hành động đánh cướp thì Trung Cộng không đủ lí, nhưng nên
nhớ trên tay của Trung Cộng đang giữ công hàm của Phạm Văn Đồng nên họ sẽ vin
vào đó mà cho rằng, họ là chủ sở hữu hợp pháp 2 quần đảo của Việt Nam. Đây là yếu
điểm chết người, và chính nó sẽ được phía Trung Quốc khai thác nếu Việt Nam dám
kiện.

Nếu Trung Quốc có cơ sở để trưng bằng chứng chủ quyền của họ trên Hoàng Sa và
Trường Sa thì ngược lại, CS Hà Nội sẽ không có cơ sở để tuyên bố mình đủ tư cách
để thay mặt VNCH đòi lại chủ quyền với 2 quần đảo trên. Anh cướp của người ta thì
sao anh đủ tư cách hợp pháp được?

Cho nên có thể nói, dù cho chính quyền Cộng Sản có thừa nhận chính thể VNCH là
một chính quyền hợp pháp thì họ vẫn không đủ lý để cho rằng, họ là chủ hợp pháp
của những phần đất vốn thuộc VNCH trước đây.

Đó là một lẽ mà chính quyền CS Việt Nam hiện nay không dám kiện Trung Cộng, đấy
là chưa nói đến phận chư hầu mà đcs Việt Nam đang tự chấp nhận.

Hiện nay phía CS Việt Nam cho rằng, Trung Cộng chiếm 2 quần đảo là bất hợp pháp
nên phần chủ quyền biển mà Trung Cộng tự vẽ ăn theo phần ăn cướp kia cũng bất
hợp pháp.

Đúng! Thế nhưng thực tế Trung Cộng phớt lờ lý do đó, họ chỉ xoáy vào công hàm bán
đảo của Phạm Văn Đồng thì sao đây? Văn bản cấp nhà nước chứ đâu phải là trò chơi
con nít đâu mà đ Việt Nam có thể phủ nhận? Như vậy qua đây chúng ta thấy, ngay cả
việc giành lấy cái lý cho mình thì CS Việt Nam cũng không thể làm được thì nói gì
đến việc giành lại chủ quyền “bằng biện pháp hòa bình”?

Người ta nói “danh không chính thì ngôn không thuận” là rất đúng trong trường hợp
này. đ thực ra là kẻ ăn cướp phần lãnh thổ của một quốc gia có chủ quyền thì hôm



nay họ không thuận ngôn trong vấn đề phản đối sự lộng hành của Trung Cộng ngay
trên lãnh hải vốn của Việt Nam.

Trung Quốc sẽ nắm yếu điểm này mà quật lại, chắc chắn. Để chỉ mặt Trung Cộng một
cách hợp pháp thì chỉ có VNCH, nhưng VNCH đã chết nên việc giành lấy cái lí cho
mình thì CS Việt Nam không thể.

Cho nên nên câu nói “Đời tôi, đời các bạn chưa đòi được thì con cháu chúng ta sẽ
tiếp tục đòi lại” của ông Vũ Đức Đam là câu nói khốn nạn vô cùng. CS tiếp tục gạt
thế hệ con cháu trong khi mình đã bán hết cho giặc.

Ngày 30 tháng 3 năm 2020, cs Việt nam trao công hàm lên Liên Hiệp Quốc để bày tỏ
quan điểm ủng hộ Công hàm số CML/14/2019 ngày 12 tháng 12 năm 2019 của
Malaysia gửi Ủy ban Ranh giới thềm lục địa và tất nhiên việc ủng hộ Công hàm của
Malaysia thì cũng đồng nghĩa với việc phản đối Công hàm số CML/11/2020 ngày 23
tháng 3 năm 2020 của Phái đoàn Trung Cộng gửi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc.

Lập tức ngày 14 tháng 4, Bắc Kinh mở cuộc họp phản pháo lại công hàm Việt Nam.
Tại cuộc họp, người phát ngôn ngoại giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên khẳng định
“Quần đảo Tây Sa (tức Hoàng Sa), quần đảo Nam Sa (tức Trường Sa) là lãnh thổ
Trung Quốc. Các chủ trương liên quan của phía Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc
tế (trong đó có Hiến chương LHQ và Công ước LHQ về Luật biển), là phi pháp và vô
hiệu.”

Vâng! Tại sao Trung Cộng cho họp báo không đáp trả phía malaysia mà đáp trả
thẳng thừng phía Việt Nam? Bỡi vì đơn giản, phía Trung Cộng đang nắm Công hàm
của Phạm Văn Đồng trên tay. Chính công hàm này biến mọi hành động cướp bóc của
Trung Cộng đều trở thành “hợp pháp” trước mọi cuộc tranh chấp với Việt Nam.

Nói thật, trên mặt chữ của công hàm năm 1958 thì ông Đồng đặt bút ký, nhưng chủ
trương thì phải là kẻ có quyền cao hơn, kẻ đó là ai chắc không cần phải giải thích.

CON GÁI BÙI HIỀN BỊ BẮT !!!
Lệ Hằng chuyển

https://www.facebook.com/LeHangVoThuong?__cft__[0]=AZW_oSZfH9bXvlqtk9bEK22yuYsR4_i5_H0jd5qhtH41MdyQqwM4npZz-2rZ3JqT-8crP4xQClgBGbSMDdXpwOYvB88ENlgL5tiQ5_DvHyallR-YRRF1guyyBPTatgqRA12_o5TggZdgtSjiUQXtMilZGm9ewpf-zVbC3aujdc2MnYSyPFiEq9oEPckfyu6L--s&__tn__=-U-UK-R


Sáng nay tại chốt CSGT ở cầu Hoàng Văn Thụ (Hải Phòng) có một cô gái đi xe đạp
điện vượt đèn đỏ bị chú xxx tuýt còi và chạy ra chặn xe lại bắt cô ta dẫn xe vào lề.
Xong, chú xxx nói :
- Vượt đèn đỏ nà vi phạm pháp nuật. Chị có biết nỗi của chị chưa? Bây giờ tôi sẽ nập
biên bản phạt chị về tội lày.

Cô gái tỏ vẻ choãnh chẹ nói
- Phạt thì phạt đi. Có sao đâu.

Thế là chú xxx mở cặp rút tờ biên bản ra ghi. Chú xxx ngước lên hỏi:
- Chị tên gì?

Cô gái trả lời cọc lóc :
- Nồn

Chú xxx tức giận lớn tiếng :
- Lày cô kia. Tui hỏi cô tên gì để ghi vào biên bản sao cô trổ Nồn tui. Tôi hỏi cô tên
gì?

Vẫn nét mặt chảnh chẹ đó, cô gái trả lời :
- Như Nồn

Chú xxx điên tiết hét to :
- Lày cô. Cô đừng có mà ăn lói vô văn hoá mất dậy với tôi nhé. Cô có tin nà tui phạt
cô thêm cái tội chống người thi hành công vụ không? Tui hỏi nại nần nữa. Cô tên gì?

Cô gái cũng không vừa. Nổi nóng và lớn tiếng :
- Chống người thi hành công vụ nà chống thế lào. Ông có bị nàm sao không? Tui tên
Bùi Thị Như Nồn thì tui nói tên Như Nồn cớ sao nại na tui. Ông vừa phải thôi nhé.
Đừng nghĩ mình nà công an muốn nàm gì thì nàm nhé. Ông biết tui nà ai không ?

Nói xong cô gái móc chứng minh nhân dân ra đưa cho chú xxx xem. Cầm chứng minh
nhân dân của cô gái xem xong. Chú xxx vui vẻ hỏi :
- Chị nà con gái của giáo sư Bùi Hiền đúng không?

Cô gái cười to nói :
- Quỷ xứ. Biết rồi còn hỏi !



BẦY ĐỘC TRÙNG TRỌC KINH TỞM LỢM BÁI LẠY PHẬT TỔ HỒ
HỘI PHẬT BÚT TỰ DO VN

Với người tu trì Phật Giáo thì có việc luôn phải nhớ là ''bất bái quân vương''. Có
nghĩa là không cần cúng bái,lễ lạy,phục tùng nhà cầm quyền. Bởi lẽ Người xuất gia là
khách vượt ngoài xã hội, dấu tích vượt thoát cuộc đời.

Mục đích của họ là thấu triệt mọi âu lo trói buộc nơi thân, đoạn dứt thói thường của
thân tâm nhằm nhổ tận gốc rễ âu lo. Biết thân trong nhiều đời do bẩm thọ mà có, nên
họ chẳng thuận theo thói đời để cầu chỗ thú hướng, cầu nơi thú hướng chẳng thuận
theo dòng chuyển lưu.

Bởi vậy họ không xem trọng vật chất như những người thế tục. Dứt mọi âu lo không
phải ở việc duy trì thân mạng, thế nên họ không chú trọng đến vấn đề làm cho đời
sống vật chất sung túc.

Thế nhưng 100% sư sãi quỷ ma của giáo hội quốc doanh ( Giáo Hội Phật Giáo Việt
Nam ) lại không bao giờ làm theo điều đó. Cho nên đàn đàn lớp lớp lũ quỷ trọc kể cả
đực lẫn cái,đều rất siêng năng vào hang Ba Đình mà bái lạy,khấn hứa,nguyện xin,quỳ
mọp với Hồ Phật Tổ của chúng.

Dù hang Ba Đình là cái cầu tiêu thối tha nhất không những của VN mà của cả thế
giới.



Ngoài những thứ dâm ác,đàng điếm của bầy trọc,thì việc tôn thờ ,phục vụ và làm mật
vụ cho nhà cầm quyền là những điều vô cùng điếm nhục khiến phật giáo VN tàn suy
kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,từ trong ra ngoài.

HỘI PHẬT BÚT TỰ DO VN

"Giặc lái" trong ngôn ngữ Miền Bắc

Một bạn hỏi "Giặc lái" là gì?Giặc lái là ngôn ngữ,là Tiếng Việt Miền Bắc chỉ những
"phi công" mà Anh Ngữ ghi là "Pilot"

Chiếc máy bay,dân Nam Kỳ kêu là “phi cơ” thì Bắc Việt phong hàm là “tàu bay”,phi
thuyền bay vào vũ trụ thì kêu là “tàu vũ trụ”

Trong khi đó người Nam Kỳ phân biệt rất rõ,rất rành mạch giữa “xe” và “tàu”
Đứa con nít mới biết nói cũng biết rằng xe là phương tiện chạy trên đường lộ,trên
mặt đất ,còn tàu là phương tiện chạy trên mặt nước,dưới sông.

Lẽ dĩ nhiên là “xe lửa” là xe chạy trên thiết lộ (đường ray sắt) nhưng người Miền Bắc
thích nên biến nó thành “tàu hỏa”

Sau 1975 Tân Sơn Nhứt thành Tân Sơn Nhất ,người Sài Gòn đi máy bay ở Tân Sơn
Nhứt nghe giọng thánh thót:”Tàu bay sắp cất cánh”

Chưa xong,cái sân bay, phi trường nó kêu là “Cảng hàng không”

Một năm trước thiên hạ um sùm “Trạm thu phí” và “Trạm thu giá”

Dịch bịnh thì chống theo "kịch bản”,rồi bắt người Sài Gòn phải nghe lời anh bộ đội,
dân quân "đi chợ hộ”

Đọc báo thấy cứ "Cực hay” ,"Cực điểm”,"Thích cực”,"Sướng cực”, "Trân quý”,
"Chỉnh chu”, "Tố chất”, An yên”



Rồi lãnh đạo phát biểu "Tôi còn lăn tăn quá”

Xưa nay chỉ nghe chữ "băn khoăn” hay "áy náy” hoặc "chưa rõ” và "hoài nghi”.
Không ai biết chữ '"lăn tăn” nghĩa là gì?

Trong khi người Miền Nam kêu Joshua Wong là thủ lĩnh sinh viên Hồng Kông, nhà
hoạt động dân chủ Hồng Kông ,vậy mà báo Bắc kêu là "Thủ lĩnh ô dù”

Báo chí thì đưa tít lớn "Mù bao trùm TP HCM”. Mù bao trùm là mù gì?mù co hả?
Hay mù u?

"Mù u ba lá mù u
Vợ chồng cãi lộn con cu làm huề”

Tiếng Việt có chữ "sai lầm” ,"phạm sai lầm” , " lỗi lầm”," vạch mặt”, "vạch trần”,
"phơi bày” thì không xài,Tiếng Việt Miền Bắc thích "bốc phốt” và "dính phốt”. Phốt
là gì? là bể phốt ,tức hầm phân người.

Nữ quân nhân không viết,cứ thọt "Chiến sĩ gái”

Ôi thôi!
"Chết vì gái là cái chết thoải mái
Chết vì trai là cái chết lai rai”

Toàn là Tiếng Nói Bắc Việt
Nhớ xưa mấy cha nhậu hay hát nhạc chế lời,chả hát bài "HN niềm tin và hy vọng”
thành :

" Mặt Hồ Gươm có ba cô đang ngồi, thằng phải gió đưa tay ra sờ mông. Nghe tiếng
tủm hương đưa toàn mùi mít”

Đố ai biết đây là bài nào:
"Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy chưa chồng, đêm nằm khó ngủ. Thúc em
hoài mà em cứ đòi mai mốt. Hết trai rồi, em có nấy anh không ?”

Nấy anh không hỡi nường "chiến sĩ gái”?.

Nguyễn Gia Việt

food for thought.!
THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẤT LOẠN…
Amy Truc Tran
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Báo tuổi trẻ vừa đưa tin: Cầu Thủ Thiêm 2 (nối quận 1 và TP Thủ Đức, TP.HCM)
vừa thông xe chưa lâu đã bị kẻ trộm cạy mất 44 nắp chắn rác của cống thoát nước.
Các công nhân phải móc thanh sắt vào những nắp chắn còn lại để tránh tiếp tục bị
mất trộm.

Chuyện trộm cắp ở Việt Nam vốn không còn xa lạ gì đối với người dân trong nước và
cả những du khách nước ngoài. Có thể nói vấn nạn trộm cắp ở Việt Nam là một trong
những vấn nạn gây nên nỗi ám ảnh cho người dân khi mà kẻ trộm có thể trộm bất cứ
thứ gì, từ trộm chó, mèo; trộm xe máy, xe đạp, trộm gương ô tô; cho đến đột nhập vào
nhà dân, vào cơ quan công sở, kể cả trường học, bệnh viện để trộm cắp tài sản. Còn
sân bay Quốc Tế Tân Sơn Nhất thì được xếp vào hàng “trộm cắp nhất thế giới”.

Trộm trong nước chưa đủ, trộm luôn khi đi ra nước ngoài. Du học sinh và lao động
xuất khẩu người Việt đứng đầu bảng về ăn cắp ở Nhật Bản. Ngoài ra, các quốc gia
khác cũng phải khốn đốn trong công cuộc chống trộm cắp của người Việt như: Hàn
Quốc, Malaysia, Đài Loan, Singapore, Thái Lan…

Câu hỏi đặt ra là tại sao người Việt Nam trước kia vốn thuần hậu, tự trọng mà ngày
nay lại bệ rạc, mất phẩm chất đến như thế?

Còn nhớ Thủ tướng Đức, Angela Merkel, từng nêu nhận xét như sau : “Tôi lớn lên
trong chủ nghĩa cộng sản tại Đông Đức và tôi hiểu rõ về họ: cộng sản là chủ nghĩa
gian trá và man rợ nhất của nhân loại ! Chủ nghĩa cộng sản là một vết nhơ của loài
người và thế giới văn minh!”

Đúng vậy, “thượng bất chính, thì hạ tất loạn”.
Một chế độ được xây dựng trên sự dối trá, lừa lọc, trộm cướp từ trên xuống dưới thì
ắc sẽ tạo ra những lớp người “ăn cắp”. Ăn cắp đại trà. Ăn cắp siêu khủng. Ăn cắp vô
tư. Ăn cắp quốc tế.
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Đây chính là kết quả của sự nghiệp “trăm năm trồng người” dưới mái trường XHCN,
là sản phẩm của chế độ cộng sản. Nỗi buồn cho dân tộc Việt Nam. “Đất nước có bao
giờ được như thế này chăng?”, cái nắp cống thôi mà cũng lấy trộm…

* Thời "Diệm Thiệu bóc lột tận xương tuỷ" thì dân Đại Hàn sang làm công cho
VNCH.
* Thời "hồ chí minh ấm no hạnh phúc, rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc" thì dân VN
phải xếp hàng xin đi làm cu li, làm vợ chung cho Đại Hàn.
Vậy mà chúng nó cứ ngoác mõm ra gâu "VN bây giờ văn minh, tiến bộ, ấm no, hạnh
phúc" rồi!



Thời trang đặc sản của người ngoài ta.
Đây là kiểu độc quyền, cấm người trong Lam bắt chước.

Có một đồng chí công tác tại một trường học trong nước hỏi tôi câu này.
Tôi chịu thua. Ai hiểu được xin chỉ giáo.



Trông thấy tàu của đế quốc Mỹ thù địch thì cả lũ hểnh mõm lên nhìn.
Trông thấy tàu của thằng láng giềng 4 chữ tốt, 16 chữ vàng thì cong đuôi chạy.

Quái lạ thật!



Hình điển trưng: thêm một cách dịch "hoành tráng" ở ngoài ngoải


