
Đảng Csvn:  Một Con Cá Bị Chết Đuối ? 
vũ trọng khải/úc châu. 
14/3/2014 
                                                        “ " viết cho nguyễn văn tòan, houston, texas. 

Khi nhớ bạn tôi cùng dân cao nguyên ra đi trong  
cuộc “bỏ phiếu bằng chân năm 1975”. 

Ngày ban mê thuật thất thủ !!!" 
                                                                                       

  
Một con cá bị chết đuối!!! 
Nghe hơi lạ? 
Vâng, xin thưa, chết đuối là chết ở trong nước khi người hay vật bị rơi xuống vùng nước sâu mà không biết bơi, chả ai lại 
đi  nói “cá bị chết đuối” bao giờ!! Vì “nước” là môi trường sống của “cá” …  
Chả thế mà ngạn ngữ của dân tộc ta, khi ám chỉ kẻ gặp vận may thường nói: “như cá gặp nước, như rồng gặp mây” 
Xin quý vị vui lòng đọc tiếp đề người viết được trình bầy rõ ràng hơn. 
  
Vào truyện: 
Không biết tự bao giờ, tôi cảm thấy thích thú với câu truyện sau đây, cũng không biết tác gỉa là ai, tôi đọc được ở đâu hay 
do ai kể cho nghe, cũng không còn nhớ nữa, nhưng thiết nghĩ nội dung câu truyện mới đáng để ta chú ý.  
Xin được lên tiếng cảm ơn tác gỉa đã dựng được câu truyện này. 
  
Truyện kể: 
“có một người chuyên thuần hóa rồi nuôi dậy thú hoang, thú dữ… biết hành động, làm trò vui  khi nghe tiếng người sai 
khiến, để bán cho các gánh xiệc. Ông ta rất nổi tiếng trong giới làm xiệc, phải nói, ộng ta là một bậc thầy trong việc nuôi, 
dậy thú làm xiệc. Đã nổi tiếng và giầu có nhờ tay nghề, nhưng ông ta có vẻ như chưa hài lòng với những thành công nuôi 
dậy thú vật của ông ta. Ông ta nghĩ đến cách “phải làm thế nào để đưa một con cá lên sống trên cạn và phải  đi được 
như động vật hai chân” 
  
  
Ông ta bắt đầu thực hiện bằng cách “mỗi ngày ông đổ bùn vào hồ nước nuôi cá.”  
Hồ nước bị đặc dần dần theo ngày tháng, con cá ông nuôi cũng mỗi ngày dần dần bị đẩy lên sống trong vũng bùn lõang, 
lúc nào đầu cá cũng ngẩng cao trên mặt bùn để thở. 
 mỗi lần cho cá ăn, ông ta thường tìm cách làm cho cá phải cất mình cao khỏi mặt bùn, ngóc đầu lên đớp mồi như những 
lần ông cho mèo hay chó ăn, chúng cũng phải chồm lên vồ mồi. 
Bùn càng ngày càng khô dần, con cá ông nuôi cũng đã quen dần với môi trường sống thay đổi chậm chạp. 
Không biết thời gian nuôi và dậy con cá này mất bao năm tháng ? 
Nhưng nay ông đã thành công. 
Con cá ông nuôi từ bùn loãng, sệt, qua đặc, rồi sau cùng bùn đã trở nên khô cứng, cũng qua cách tập luyện kiên nhẫn 
của ông, đến nay, cá đã nghe được những tiếng gọi của ông, làm theo những gì ông chỉ dậy, và kỳ công hơn cả là con cá 
ấy đã đi được trên hai cánh  đuôi như  lòai động vật hai chân. 
Ông có thể dẫn con cá của ông đi chơi như người ta dẫn chó, mèo đi rạo mát mỗi chiều. 
Rồi có một buổi chiều, như nhiều buổi chiều ông vẫn dẫn cá đi chơi, ai thấy cũng nhòm ngó, chầm trồ thích thú vì quá lạ. 
Không lạ sao được ! Cá sống trên cạn, lại biết đi nữa ! 
Lạ quá đi chứ !!! 
  
Bất chợt,  trời đổ cơn mưa !!! 
Cũng như những người khác, đang giắt chó, mèo, ông phải chạy tìm nơi trú mưa, mải nhìn trời xem cơn mưa bao giờ 
tạnh, ông cũng quên cả chăm sóc con cá của mình. 
Đến khi trời ngớt mưa, định bước chân đi,  ông nhìn lại, thấy con cá của ông không còn cột ở đầu dây ông vẫn dẫn nó đi 
chơi !!! 
Ông vỗi chạy trở lại khu vườn ông vừa dẫn cá đi rong, xem nó lạc đâu mất…. 
Ông đi lại đọan đưòng ông và cá chạy trú mưa …… 
chợt một hình ảnh làm ông choáng váng, muốn ngã vật ra đất, khi ông nhìn thấy con cá ông nuôi dậy trong bao năm 
tháng, nay đã chết, nó chết thật rồi,. Nó nằm trương bụng trong một vũng nước chỉ sâu hơn chiều cao của nó.(vì cá đã 
biết đi, nên gọi là chiều cao thay vì chiều dài) 
con cá  đã chết đuối trong vũng nước sau cơn mưa !!!  
  
Cuối câu truyện không thấy nói gì về người nuôi dậy thú này nữa. 
Chẳng lẽ “cá chết là hết truyện ?”. 
Không, truyện không hết ở đó dù cá  đã chết đuối ! 
Cá đã chết, chết trong chính môi trường sống nguyên thủy của nó,  



Chỉ vì nó: không còn  bơi được nữa ! Nó không còn thích hợp với chính mội trường sống của nó…… cá  chết đuối !!! 
  
Luận truyện: 
So sánh câu truyện “cá biết đi” hay “cá chết đuối” vào cuộc sống hiện nay của csvn người ta thấy có nhiều tương đồng 
khá lý thú ! 
  
Ngày nào, mấy chú cộng sản từ bắc vào nam, 
Ngày nào mấy chú cộng sản từ núi rừng về thành phố, 
Ngày nào? Thời đó! Mấy chú cộng sản luôn mấp máy trên môi “đạp đổng đài”. 
  
Dân miền nam, ngây thơ quá, thắc mắc hoài,  sao mấy chú cộng sản cứ đòi phải “đạp”  cái “đổng đài”… miền nam làm gì 
có cái “đổng đài” nào do “mỹ ngụy” dựng lên đâu ? 
Chỉ có một  bức tượng “thương tiếc” là quý nhất của dân miền nam thì mấy chú cũng đạp đổ rồi còn gì nữa !!! 
  
Nhưng cũng chẳng bao lâu, người dân miền nam, hiền lành, chất phác nhưng dư thông minh để hiểu các chú cộng sản 
này nói gì và muốn gì !!! 
-    những chiếc xe đạp cũ dân miền nam đã gác xó bếp, nay được lau chùi hay sơn lại mới toanh ! 
-    những chiếc đồng hồ cũ được đánh bóng lại sáng choang ! 
-    những chiếc radio transitor, chạy được cả bằng pin lẫn điện cũng được lau chùi y như mới ! 
Một lô các lọai chợ này được thành hình tại saigon và những tỉnh thành miền nam, sau những ngày các chú cộng sản đổi 
tiền, đánh tư sản…. Dân miền nam trắng hai tay, còn lại cái khố che thân là may rồi ! 
  
Nơi ấy, nơi những cái chợ bất đắc dĩ thành hình, nam bắc gặp nhau ! 
Nơi ấy, quốc cộng gặp nhau ! 
Thay tiếng súng  bằng những trận cười vang dội ! 
Nhiều nụ cười ra nước mắt chung quanh cái “đạp đổng đài”,  
(thế ra các chú cộng sản đã biết đến “3 d” từ những ngày tháng đó !) 
Nó cười vang, nó cười ra nước mắt vì kẻ bán người mua cùng chung một dân tộc, cùng chung một ngôn ngữ mà chẳng 
hiểu được nhau !!! 
  
Nhiều trận cười vang chung quanh “cái đồng ba tay, hai cửa sổ” …trước những khuôn mặt ngây ngô của núi rừng. 
Nhưng rồi cuối cùng, bắc nam cũng hiểu nhau…. 
Rồi từ đó các chú được dân miền nam tặng hai chữ “cán ngố” 
Đó là những ngày sống xa núi rừng của các chú cán ngố, như cá tập sống trong môi trường từ nước lỏng đến bùn khô 
cứng…. Để tập làm người !!! 
  
Truyện ấy xưa rồi !!! Nói làm chi nữa !!! 
Nó hết ngố rồi, nó vượt xa người luôn rồi !!! 
  
Chuyện ngày nay khác xưa nhiều lắm !!! 
Các chú cán ngố ngày nay quên béng ba chữ “đạp đổng đài”  !!! 
Ngày nay, bụng các chú phệ xuống, cổ có nọng vài ba ngấn, mặt phẹt ra …đạp xe đạp sao nổi, peugeot, durat các chú 
cho vào sọt rác, thay vào đó con của các chú  chơi những chiếc “xe khủng” trị giá bạc triêu đô la mỹ !!! 
Những chiếc “xe khủng” này được các chú lôi lên từ những mảnh ruộng, mảnh vườn hay cả trong khu nghĩa trang khi các 
chú lấy quyền “thu lại đất đai” của dân !!! 
Đổng thì các chú chê seiko các chú cũng chả thèm longines, rolex… chả thấy chú nào nói đến cái gì là “ba tay, hai cửa 
sổ” nữa … 
Đài! Thì ôi thôi, bây giờ được thay bằng apple vàng, nạm kim cương, trị giá “vài chục vé xanh” các chú mới chịu 
rờ  tay!.... 
  
Các chú như con cá biết đi trong cậu truyện kể trên đấy! 
Các chú là những con vật trong gánh xiệc của tụi ba tàu đấy! 
  
Nhưng các chú còn thua con vật trong gánh xiệc vì các chú không biết nghe tiếng người !!! 
-    ngày xưa khi các chú từ bắc vào nam, các chú từ rừng núi xuống đồng bằng, mặt các chú ngây ngô, ngờ ngệch trước 
tiếng nói của người. 
-    ngày nay mặt các chú cứ lạnh như tiền trước tiếng khóc của người. 
  
Tiếng khóc vang lên trong lòng dân tộc các chú, nhưng các chú không nghe thấy hay vì không hiểu tiếng người hay các 
chú còn phải khom lưng làm con vật trong gánh xiệc của bọn giặc phương bắc ! 
  
Thầy nào dậy các chú khi ra ngòai tuyên bố biển đông của quốc tổ gọi là biển nam trung hoa ? 



Thầy nào dậy cho các chú “cắt đất” dâng biển cho ngọai bang ? 
Thầy nào dậy cho các chú cướp đất của dân để làm nhà to cửa rộng ? 
Thầy nào dậy cho các chú biết bỏ đạp đi “xe khủng” ? 
Thầy nào dậy cho các chú bước chân ngênh ngang đạp trên mặt, trên lưng đồng bào ? 
Thầy nào dậy cho các chú biết bỏ đổng chơi apple ? 
Thầy nào dậy cho các chú………………………………………….? 
  
Chẳng có thầy nào dậy các chú như thế cả !!! 
Chính lòng tham vô đáy trong các chú dậy các chú đó thôi. 
Như ngày nào, “con cá biết đi” chết đuối trong chính môi trường sống nguyên thủy của nó là “nước” …. 
Thì cũng có một ngày, các chú sẽ “chết trong lòng dân tộc” 
Là nơi đã sinh ra và nuôi dưỡng các chú lớn lên…. 
-    các chú sẽ chết vì tội: phản bội quốc tổ. 
-    các chú sẽ chết vì tội: buôn dân bán nước. 
-    các chú có quá nhiều tội, mà tội nặng nhất là:  
 “tội các chú không biết nghe tiếng người !!!” 
thời vàng son của các chú, một đời làm con vật trong gánh xiệc của bọn giặc phương bắc  như hôm nay….sẽ biến mất 
trong một ngày không xa. 
  
Sydney, ngày 14 tháng 3 năm 2014. 
Vũ trọng khải 


