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Bác Sĩ học ở trường Đông Đô



VĂN KHẤN CÚNG CHO NGƯỜI MỚI TẬU Ô TÔ

"Con lạy vô lăng, hộp số
Con lạy 4 bánh, khung gầm
Con lạy đèn trần, chân ga, lạy qua đèn pha,
Lọc gió, ắc quy có đó, 4 giò má phanh
Con lạy cụ bugi, lạy bác cầu chì,
Lạy lốp 4 bên, ly hợp có tên
Con lạy kính chắn gió,
Lạy cụ cua-roa
Các cụ gần xa, về nghe con lạy ạ
Hôm nay là ngày...tháng...năm....tại...
Con tên là...
Mới tậu được em xe 4 bánh
Nay có lòng thành, kính xin các cụ
Phù hộ độ trì, thương tên cầm lái
Chở hàng chở gái, muôn dặm bình an
Tới lúc nhỡ nhàng, bán xe được giá
Lòng không mong quá, chỉ cầu vậy thôi
Các cụ nơi nơi, bơi về thụ lộc...

( Chuẩn Xe chuyển )

Hiện Đại Hóa



Xời, coi cầu cá cua miền Tây bi giờ nè!

ẢNH NGHỆ THUẬT: Độc đáo... Cua nghề sửa xe... tác phẩm nghệ thuật thật tuyệt
vời.







Yo Obammy. Brought ya a Little something from the Border.
That 12 Million Dollar house in Martha Vineyard sure does have a lot of vacant
bedrooms and lots of land to set up Homeless Camps for Illegals.

Where can I find these prices again???









Bạn đi bầu cho ai ?
Linh mục Nguyễn Bá Thông

Tôi chả cuồng ai ngoại trừ Chúa! Nhưng đây là lý do tại sao tôi bỏ phiếu cho ông
Trump.
Có một người bạn nói với tôi: “Tao không thể tin nổi mày lại tính bầu cho lão Trump.”
Bạn hãy nghe đây, tôi không hề bầu cho ông ta. Đây không phải là một cuộc thi tuyển
lựa người mẫu mực, mà là :
- Tôi bầu cho Tu chính án thứ hai.
- Tôi bầu cho nền công lý tiếp tục cua tòa án tối cao.
- Tôi bầu cho đảng Cộng hòa mà tôi đã và đang sống cùng nhiều năm.
- Tôi bầu cho cảnh sát, cho pháp trị và trật tự xã hội.

- Tôi bầu cho quân đội bảo vệ quốc gia, cho những cựu chiến binh đã anh dũng chiến
đấu và hy sinh vì nước Mỹ
- Tôi bầu cho lá quốc kỳ thiêng liêng thường ít khi thấy xuất hiện trong nền tảng cua
đảng Dân chu.
- Tôi bầu cho quyền tự do nêu ra ý kiến cua mình mà không bị kiểm duyệt, bị bịt
miệng.
- Tôi bầu cho một biên giới chắc chắn an toàn
- Tôi bầu cho quyền ca ngợi danh Thiên Chúa cua tôi mà không thấy sợ sệt.
- Tôi bầu cho những sinh linh chưa kịp sinh ra mà đảng Dân chu đang ung hộ cổ vũ
việc giết bỏ chúng đi.
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- Tôi bầu cho sự tự do và giấc mơ Mỹ.
- Tôi bầu cho sự thiện lương chống lại bất lương - tội ác - giả dối - gian trá,
và không muốn Trung cộng làm chu nước Mỹ.
Tôi không hề bầu cho một ông có bộ tóc bay bay khó ưa, mà là tôi bầu cho tương lai
cua một đất nước -
một quốc gia dưới quyền cua CHÚA không thể chia cắt, cùng với tự do và công lý cho
tất cả mọi người,
không loại trừ ai.
Còn bạn, hãy nói cho tôi biết bạn tính bầu cái gì?

Khi nhạc sĩ & nhạc công đi khám mắt!







Cảnh tượng như phim viễn tưởng sau trận bão ở Mỹ

Cơn bão mùa đông khiến đã gây thiệt hại không nhỏ, nhưng sau đó là những khung
cảnh đầy ngoạn mục sau khi một vài nơi bị đóng băng.

Bão mùa đông Elliott vừa quét qua Mỹ và Canada vào cuối tuần lễ Giáng sinh. Cơn
bão đã phu một lớp tuyết dày hơn một mét xuống thành phố Buffalo thuộc tiểu bang

New York. Gió mạnh và nhiệt độ băng giá đã làm ít nhất 27 người tử vong.

Elliott đã trở thành cơn bão mùa đông gây chết người nhiều nhất mà Buffalo từng
chứng kiến trong ít nhất 100 năm qua. Bà Kathy Hochul, thống đốc New York, gọi

đây là "trận bão tuyết cua thế kỷ".



Những cơn gió có vận tốc lên tới 112 km/h. Trận bão đã khiến sóng từ hồ Erie ập vào
các ngôi nhà và cầu tàu trên bờ, bao phu chúng trong nước và băng.

Một người đàn ông đang kiểm tra ngôi nhà băng giá cua mình sau khi bị sóng từ hồ
Erie ập vào và đóng băng.



Những ngôi nhà phu băng giống như những cảnh phim khoa học viễn tưởng khi
chúng được bao phu bởi lớp băng dày dọc theo mặt nước.

Một ngôi nhà lớn nằm gần bãi biển Hoover ở thị trấn Hamburg trông giống như một
lâu đài băng sau khi sóng và nước từ hồ Erie ập vào. Sau đó nước bị đóng băng.



Một bến tàu trên hồ Erie ở Ontario, Canada cũng đối mặt với số phận tương tự.
Những ngôi nhà ở tây New York bị đóng trong băng và mang một hình dạng mới.

Sau khi cơn bão lắng xuống vào thứ ba vừa qua và các con đường bắt đầu được dọn
sạch, nhiều người đã mạo hiểm đến Ontario để chụp ảnh bến tàu phu đầy băng.


