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Ca triêu ngươi dân My yêu nươc biêu tinh ôn hoa ca mây thang trơi băng tau,
thuyền, may bay, đi tuân hanh. Trong ba lân ca biên ngươi keo đên thu đô
Washington D.C rât ôn hoa trât tư, chi co vai va cham nho do bi bon BLM, Antifa
khiêu khich.
Thê ma vao ngay 6/1/2021 xay ra vu môt nhom nho bi nhưng ke xâu kich đông
trong đo không it Bon Lưu Manh va Antifa đa tra trôn pha hoai ngôi đền Quôc
Hôi lich sư tương trưng cho nền dân chu lâu đơi cua Hoa Ky.
Nhưng vu bao đông, cươp boc, pha hoai đên bât cư tư phe phai nao đều không
đươc dân chung My hoan nghênh.
Tuy nhiên đưng vơ đua ca năm. Truyền thông canh ta va bon ăn theo, noi leo nhân
cơ hôi nay đa quy chup ca biên ngươi yêu nươc, yêu tư do dân chu, phan đôi sư
gian lân bâu cư la bon côn đô,phan đông âm mưu lât đô chinh quyền(!),
Thât gơm ghiêc cho nhưng cai lươi lươn leo đôi trăng thay đen, va nhưng tên lưu
manh chu trương loai bo cơ Vang băng nhưng lơi le cao giong day đơi la phai
dung cơ Vang đung chô, đung luc trong khi nươc My công nhân la cơ Vang la la
cơ di san tương trưng cho Tư Do, Dân Chu va Nhân Quyền đươc nhưng cưu chiên
binh va nhưng ngươi dân My rât quy trong khi đi theo cac cuôc biêu tinh yêu
nươc.
Không hiêu quy vi muôn dung cơ Vang đung chô, đung luc đa câm la cơ thiêng
liêng đâm mau quân dân miền Nam hoa minh vơi đông bao trong nhưng cuôc biêu
tinh đâu tranh cho Tư Do, Dân Chu cho môt nươc Viêt Nam mơi hay chưa. Hay chi

thao diên chao quôc ky trong nhưng nha hang Tâu va sau đo ôn ao ăn nhâu va
nhây đâm đô biên

107,029 ngươi My đu moi săc dân chêt vi Chinese virus do Trung Công reo răc tư
Vu Han trai khăp thê giơi. Tuyêt nhiên không co ngươi dân My nao lên tiêng tô
cao Tâp Cân Binh hoăc biêu tinh American Lives Matter, ma chi mau miêng đô va
cho Tông Thông Trump.
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