
Mode mới XHCN 
thotho Vu  
  
Mặc Áo dài không mặc quần là mode mới XHCN: Hết cở để nói. Quá nhục cho phụ nữ kính thưa quý vị, 
Chỉ có lũ mọi rợ, trâng tráo, vô giáo dục, thiếu đạo đức ( chỉ giữ mỗi một thứ "đạo đức... kách mệnh"! ) 
và vô văn hoá, mới có thể đứng õng ẹo, cười cợt chớt nhả trước ống kính, với những chiếc áo dài làm 
NHỤC phụ nữ VN như thế này đây thôi.  
  

Chẳng qua suốt 40 năm dài = hai thế hệ, gấp đôi thời gian miền Nam 
VNCH kiến thiết đất nước, ổn định chính trị, xã hội, văn hoá và nhất là 
cứu giúp đồng miền Bắc di cư trốn cộng sản vào Nam, tạo cho họ một 
cuộc sống an bình, hạnh phúc thật sự. Và khi miền Nam bị cưỡng 
chiếm vào tháng 4 năm 1975, VNCH đã để lại một quê hương tươi đẹp 
lành mạnh, đạo đức hơn trăm ngàn lần hiện nay. Sự Thật này không ai 
có thể chối cãi được. 
 
Suốt 40 năm qua, vc chẳng làm được cái gì hay ho cho miền Nam 
ngoài chuyện đem rao bán thân thể phụ nữ ( ngay từ cửa miệng các 
chóp bu, khoe"gái" VN đẹp lắm, mời nhào dô, thật là hạ cấp ). Ngoài 
chuyện xuất cảng ( không nói xuất khẩu ) phụ nữ làm con sen, con hầu 
và làm điếm. Ngoài chuyện cướp đất, cướp nhà cuả dân. Ngoài tham 
nhũng thối nát. Ngoài công an đánh dân như đánh kẻ thù, mà với kẻ 
thù thì cúi đầu phục lạy, dâng đất dâng biển.  

 
Ngày xưa ở VNCH chúng tôi, nhứt là thời đệ nhứt Cộng Hoà, gái mãi dâm bị coi thường, xem khinh. Gia đình 
ai vô phước có con gái vì sinh kế phải bán trôn cũng phải đi cho thật xa, đổi tên, đổi họ để cho bà con xóm 
giềng không hay biết. Lúc về quê phải ăn mặc giống gái quê, phải hết sức giữ gìn để cha mẹ, ông bà khỏi 
chịu xấu hổ vì mình. Cái ngày ấy, hôm nay đã chấm dứt!  
 
Gái" VN bây giờ khoe hình khoả thân trên internet (không dùng chữ nude, bắt chước) "gá " VN cs khoe "nghề" 
làm điếm cuả mình một cách hãnh diện. Tôi được người thân ở VN kể cho nghe rằng, một bà mẹ người Bắc 
vào Nam thăm con gái đã khoe ầm lên với hàng xóm: "Con tôi đi nàm chỉ ăn nương đô na, không ăn tiền ta". 
Bà xum xoe khoe cô gái điếm nhà mình như báu vật, bởi vì gái điếm biết hái ra tiền. Có người còn bảo "Gái 
Bắc vào giành hết cả... khách cuả gái Nam"!  
 
Ôi, đau khổ thay cho một xã hội mà nghề bán trôn được xem trọng vì đồng tiền. Nữ sinh khoe hình tục tĩu cho 
bạn bè xem. Nữ sinh ghen, đánh nhau, túm tóc, xé áo ngay trong sân trường. Thày giáo, thày hiệu trưởng thì 
dắt nữ sinh đi nhà trọ, trả bằng điểm thi!!! Bằng cấp thì đi mua, không cần học, cho nên tiến sĩ VNcs bây giờ 
nhiều nhứt thế giới, so bình quân đầu người. Các cô "chân dài", các em "siêu mẫu" hối lộ để được làm việc 
trong Hàng Không vc (Việt cộng E Lai) để có dịp buôn lậu, rồi đi ăn cắp... kiếm thêm. Ngay cả "cô chiêu" nọ 
cũng quen thói ăn cắp bị bắt bỏ tù.  
 
NHỤC chưa từng thấy! VNCH chưa từng bị như thế bao giờ. 

  
Các "em" tiếp viên Hàng Không vc còn có màn ăn mặc mát mẻ cho 
hành khách rửa mắt nữa chứ. Năm ngoái tôi đã được xem trên 
internet mà chóng mặt, tưởng mình xem lầm trang nào khác. Nhưng 
nói xin lỗi, vì VNcs không đánh giá đúng mức cách thưởng ngoạn nghệ 
thuật và nhất là nhân cách cuả hành khách ngoại quốc đó thôi. Họ cứ 
ngồi trong giếng sâu, rồi tưởng tuợng rằng đàn ông trên thế giới 
này đều giống họ nhà Ếch cuả họ cả. Nhứt là giống cái nhà bác "bịt 
râu" kia, khoái gái đẹp, khoái hôn "con nít gái miền Nam" giữa 
chỗ đông người, rồi thì... "ếch ngồi đáy giếng" cứ thế mà vẽ vời, nghĩ 
ngợi, tìm cách moi tiền du khách bằng thân thể phụ nữ (không dùng 
chữ sex, bắt chước). 

 



Tiếc rằng VN cs không có liêm sỉ để nhìn ra cái hay, cái dở cuả người khác mà học hỏi, mà chỉ nhất thời xem 
da thịt phụ nữ là nam châm hút... "sắt" thôi! Họ không thấy được rằng các hãng Hàng Không cuả Nhật, 
Singapour, Nam Hàn, Đài Loan, Thái Lan... đều là các hãng Á - Đông cả đó, mà nào họ có cần cho tiếp viên 
cuả họ khoả thân? Ngược lại là đàng khác. Lên máy bay cuả họ là thấy được giá trị đạo đức và văn hóa cuả 
người dân xứ họ, từ cách ăn nói, chào hỏi, phục vụ hành khách. VNcs thì sao? Cứ tưởng làm tiếp viên Hàng 
Không là ngon lành lắm vậy, chỉ là bồi mang thức ăn, nước uống cho khách thôi, có gì hơn đâu.  
 
Tóm lại, 40 năm bị vc cưỡng chiếm, là 40 năm tai hoạ cuả miền Nam và sự kéo dài nỗi thống khổ cuả 
miền Bắc!  
 
Tôi được xem những cảnh đẹp như tranh cuả vùng núi đồi Tây Bắc VN. Thật sự là quá đẹp. Nhưng vài năm 
nữa, nghiã là 5 năm nữa thôi, đến năm 2020 thì vc sẽ giao hết xứ sở này cho bọn TC rồi!!! Còn đâu là cuả 
người VN nữa mà mong! Còn đâu đồng bằng mênh mông, ngút ngàn cuả miền Tây, còn đâu những vườn cây 
trái xum xuê tươi mát quê hương sông nước Cửu Long cuả người miền Nam chúng ta nữa!  
 
Tiếc thương 21 năm VNCH giữ nước, chống giặc vc và chệt cộng. Nay đã bị bọn nghiệt súc cưỡng 
chiếm, tàn phá, xé nát, cào cấu, cướp giựt, rồi đem dâng cho ngoại bang. Tuy vậy, tôi vẫn tin SỰ THẬT 
và CHÍNH NGHIÃ cuối cùng sẽ thắng Lừa Mị, Xảo Trá và Tà Quyền.  
 
Tôi vẫn tin Hồn Thiêng Sông Núi, tin Anh Linh các chiến sĩ Anh Dũng VNCH vị quốc vong thân sẽ phò hộ, 
chở che cho một VN Quang Phục mai sau. Hậu duệ VNCH khắp năm châu sẽ tiếp bước Cha Anh, giữ gìn non 
sông, giòng giống VIỆT này!!! 
  
 
 
 
 
 
 
 


