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Sao mà mãi nó vẫn chưa chết nhỉ ?







Hình chụp tại Huế năm 1995. Từ trái qua phải: Nguyễn Đắc Xuân, Hoàng Phủ Ngọc
Tường, Trịnh Công Sơn. Đã biết thằng Sơn này là đồng lõa với những hung thần diệt
chủng như thế, tôi hy vọng sẽ không còn thấy bất cứ ai đem lời nhạc của nó để thuyết

giảng như là lời kinh thánh







Móa, đi ăn đám cưới đọc cái thực đơn lòi mắt luôn. Còn có câu kết: Nhà tui 3 đời ăn
chè đậu xanh nữa chứ. Bó tay!



Chậm chậm thôi đừng nhanh quá!





Lòng nhân ái, khoan dung ‘chó đẻ’! – Huy Phương.... Nhưng hôm nay, xin tất cả bỏ
qua, vì trong trường hợp này, Phật trên tòa sen cũng phải nổi giận, Chúa cũng phải
cau mày vì một câu nói hỗn xược, ngang ngược của một viên tướng csVN tên là
Nguyễn chí vịnh. Câu nói đó lại được thốt ra trong ngày 30 Tháng Tư năm nay là:
“Bảo là không có kẻ thắng người thua là không đúng. Thắng rồi nhưng tôi không có
trả thù. Thắng rồi tôi khoan dung. Thắng rồi tôi tạo điều kiện cho anh quay trở lại
cuộc sống bình thường. Đó là tấm lòng nhân ái của đảng và nhà nước mình.”
Câu nói này na ná phát biểu của tên tướng “đồ tể” lê đức anh mấy chục năm về trước:
“Lòng nhân ái làm nên ngày 30 Tháng Tư, 1975!”
Cả triệu triệu người Việt Nam còn ở trong nước hay đã ra hải ngoại, có mắt thấy tai
nghe, đã biết những kinh nghiệm xương máu, thực tế phũ phàng, đã trải qua những
ngày dở chết dở sống từ khi quân Bắc Việt tiến chiếm Sài Gòn, như là một đại họa
cho dân tộc, như cơn đại hồng thủy nhấn chìm số phận bi thảm của con người, đã cho
chúng ta thấy cái đại ác mang mặt nạ “nhân ái, khoan dung,” mà bọn xâm lược Hà
Nội dành cho những người thua trận, được Nguyễn chí vịnh và lê đức anh ca tụng,
chính là thứ nhân ái, khoan dung “chó đẻ,” không hơn không kém....



Bạn nào ở Hải phòng có thể cho mình biết Cửa hàng này là có thật hay không - Nếu
có thật thì quả là loạn lạc văn hóa , ngu dốt và mất dậy quá rồi.






