
   
 

Câu đối Ất Mùi  
Phần II 

Mấy nét Văn hóa năm Con Ngựa 
 

Câu đối số 7 : Niềm tự hào mang tên Việt Nam: 
 

- Chống trộm cướp gian manh, thế giới quen tay 

dùng chữ Việt !!!  

  - Xây thiên đường cộng sản, nhân quần trố mắt 

chịu người Nam !!!    (Sướng thiệt đấy đồng bào ơi!) 

 

 

Một ví dụ: 
Poster cảnh cáo người Việt hãy ngưng trộm cắp tại Nhật. 

(Hình: Internet ) người Việt dẫn đầu về trộm cắp tại các 

cửa hàng, siêu thị (lưu ý lá cờ đỏ rớm máu và khẩu hiệu 

Lao động là vinh quang, không tự tạo ra giá trị nên phải 

trộm cướp để tọa hưởng?) 

http://danquyenvn.blogspot.nl/2014/12/quoc-ky-csvn-

uoc-in-vao-poster-canh-cao.html#more  
 

 

 

 

 

 

Văn hóa “Hà Lội”: 
 

Câu đối số 8: 

- Phở chửi, cháo la, “văn vật” gớm! 

- Bún lườm, ốc nguýt, “thủ đô” ghê! 

 

( Chủ các quán ăn vừa bán vừa la lối 

chửi mắng thực khách mà khách vẫn 

chấp nhận bất đắc dĩ như một “thú 

vui” thì nền văn hóa ẩm thực độc đáo 

này có lẽ chỉ đất Hà thành “nghìn 

năm ôn vật” mới có !! 

 

http://danquyenvn.blogspot.nl/2014/12/quoc-ky-csvn-uoc-in-vao-poster-canh-cao.html#more
http://danquyenvn.blogspot.nl/2014/12/quoc-ky-csvn-uoc-in-vao-poster-canh-cao.html#more


Câu đối số 9: 

- “Thù địch” phần đông là tử tế ! 

- “Tà-Ru” hầu hết lại văn minh ! 
------------------------------------------ 

“Thù địch” : Những nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ tiền phong trong cuộc canh tân đất 

nước như Nguyễn Hữu Đang, Nguyễn Hộ, Hoàng Minh Chính, Trần Độ, Ba Sàm 

Nguyễn Hữu Vinh, Điếu Cày, Nguyễn Quang Lập…(và một danh sách hàng trăm , 

không thể kể ra đây) đều bị gán cho tội liên quan đến các thế lực thù địch nên mắc 

vào các tội phản động, chống đảng, chống chính quyền…  

“ Tà-Ru”= Tù ra (Chữ của nhà văn vừa quá cố Bùi Ngọc Tấn) nghe như tên một tộc 

dân thiểu số còn ăn lông ở lỗ vậy, nhưng chính là những trí thức-văn nghệ sĩ tiền 

phong đáng kính đã trải qua tù ngục của chế độ mới, nay đã ra tù.  

Nghịch lý ấy đã được nói ra từ giới bình dân, xin viết ra đây mấy câu ca dao tôi nghe 

được ngay tại Hà Nội: 

 

 

Lượm lặt ca dao 

Những người Đảng ghét dân yêu 

Ngẫm ra phần lớn là siêu anh tài 

Những người đảng đến khoác vai 

Xem ra tất cả là loài bất lương 

                 ( Ca dao ghi được ở Hà Nội) 

 

 

 

 

 

 

Câu đối số 10 

- Kim-cổ giao duyên, tượng đá tiền nhân đành… 

bất động! 

    - Bi-hài nghịch cảnh, môi son hậu thế nhạo… 

vô tình! 

 

Thoạt nhìn bức ảnh trớ trêu này ta dễ dàng bỏ 

qua, chỉ thấy một trò chơi nghịch ngợm của lứa 

trẻ ngày nay. Nhưng rồi bất giác một nỗi buồn từ 

đâu đó hiện về, man mác… khiến tiếng cười như 

nghẹn lại nửa chùng. 

 

 

                

 

 

Văn hóa tang chế và nỗi buồn phong thủy 
Câu đối số 11 

 

 - Thương nhà này cha chết đã lâu , oan khí hồi luân, dương thế cứ nhấc lên đặt xuống! 

- Buồn đám nọ mẹ già vừa khuất, vòng hoa tiễn biệt, âm binh vào phá ngược phá xuôi! 

 



 

 

 

 

 

Câu đối số 12 

Dân với Đảng thi nhau làm xiếc 
 
 - Đảng đu dây, dân bắt chước đu dây, dẫu dây cáp mảnh như dây rạp xiếc (cirque) ! 

- Tiền vào túi, người cũng chui vào túi, nhưng túi quan dày hơn túi ny-lông (nylon) !  

 

 
 

                                                 ***************** 

 


