
TRỊNH CÔNG SƠN, THIÊN TÀI ÂM NHAC....NHƯNG LÀ MỘT TÊN PHẢN QUỐC.
HÃY CÔNG BẰNG VỚI SỰ THẬT
Nói về Trịnh Công Sơn thì chỉ nguyên chuyện khi lũ khỉ Trường Sơn lọt vô Saigon,
tên TCS đã nhảy lên đài phát thanh hát bài Nối Vòng Tay Lớn để chào đón lũ khỉ
Trường Sơn là đủ biết lập trường của tên nhạc sĩ này rồi.
Một thời gian sau có tin Trịnh Công Sơn được đảng cờ máu cho làm một chức vụ
gì đó ở phòng thông tin tại một huyện thuộc tỉnh Quảng Trị. Nhưng chỉ một thời
gian ngắn TCS bị cho nghỉ việc hay hắn từ bỏ thì không được biết rõ.

Tóm lại kết tội TCS là Việt cộng thì cũng không đúng lắm,(?) mà chỉ có thể coi TCS
là một tên nhạc sĩ đã sống ở Miền Nam, nhưng lập trường chính trị của TCS không
rõ rệt, mà chỉ lả loại "gió chiều nào theo chiều đó" để kiếm sống(?). Khi thấy sống
không được thì thay đổi.!!!!!!
Loại "ba phải" này cũng không thể tin cậy.

Nhưng thôi, giờ này TCS đã trả xong nợ trần thế rồi, và tội của TCS chưa đến nỗi
phải để chúng ta khinh bỉ như bọn côn đồ Vc giao điếm Giác Hạnh, ma cô Gò Vấp
v.v... đang bịa chuyện bỉ ổi chống phá Công Giáo và VNCH bằng thứ ngôn ngữ
đầu dường xó chợ suốt hơn chục năm qua.!!!!!!!!!!!!!
PT

Nếu bênh vực kẻ phản quốc:
AI LẤY LẠI CÔNG BẰNG CHO NGƯỜI ANH HÙNG YÊU NƯỚCMANG TÊN SANG ?
TRỊNH CÔNG SƠN LÀM CÁCH MẠNG TRỞ THÀNH ĐỐC CÔNG ĐAO PHỦ PHƯỜNG
ĐỘI!



TRỊNH CÔNG SƠN: TỪ MỘT NHẠC SĨ ĐẾN MỘT TÊN ĐAO PHỦ...! NÓ ĐẤY!
* Thân gởi đến em: Nguyễn Thanh Bảo Châu. VT
- Người bị xử trong hình là một anh hùng chống giặc cướp cộng sản tên là Sang, khi đó
anh 23 tuổi, anh đã chọi lựu đạn vào chỗ của Việt cộng vào một ngày tháng 5 năm 1975,
không rõ có gây thương vong cho bên kia hay không.
- Người đứng trên bục cao đang cầm giấy đọc là tên phản quốc Trịnh Công Sơn.
- Anh Sang, một anh hùng chống Cộng bị tuyên bố tử hình, bị lôi vào một con hẻm
gần đó bắn vào đầu và vào lưng, có thân phụ và thânmẫu anh chứng kiến.
Tìm tòi thêm nhiều thông tin ở chỗ khác, thì thời điểm sau 30/4, tên phản quốcTrịnh
Công Sơn thường đi hát nhạc cổ động và đọc diễn văn mở màn cho những phiên toà bỏ
túi xử bắn tại chỗ thế này.
Nghĩ:
- Tên Sơn làm người thế nào? Mới cách đó một hôm còn hát nhạc phản chiến, bây giờ lại
làm hề bất lương cho bọn ĐAO PHỦ CỘNG SẢN XÓM PHƯỜNG!
- Những vụ xử bắn chóng vánh này, cùng những vụ xử bắn vô tội vạ không qua xét xử,
đã để lại ấn tượng kinh hoàng trong tâm khảm người miền Nam về quân Việt cộng.
- Anh Sang, chính anh thực sự là một anh hùng chống cộng dám chơi dám chịu, xứng là
một anh hùng chống cộng của Miền Nam.

SAU KHI CỘNG SẢN CƯỠNG CHIẾM MIỀN NAM, ANH SANG TRỞ THÀNH ANH HÙNG
CHỐNG CỘNG; ANH NHẠC SĨ TRỊNH CÔNG SƠN TRỞ THÀNH ĐỐC CÔNG ĐAO PHỦ
PHƯỜNG ĐỘI
TRỊNH CÔNG SƠN



Tốt gỗ hơn là tốt nước sơn
Gian nan vất vã chí không chờn
Cười thằng phản phúc, cầm thua kém
Ghét đứa gian tà, thú trội hơn
Cơm gạo miền nam, nuôi đéo nhớ
Mác Lê đất bắc, họa khôn hờn
Ôm đàn phản chiến bao bài hát
Miệng thế khinh thường thứ bội ơn
Tư Cường
Tacoma - May 22, 2021

Khôi hài đen (thơ cổ phong)
Kính xin nương vận
Trung ngôn nghịch nhĩ !

HỔNG NHỚƠN ?!
Thứ xướng ca mà tưởng thái sơn ?!
Cờ vàng (*) phản bội óc lờn chờn ?!
Thay lòng tại bạc hư thân quá
Đổi dạ vì tiền ..... mất nết hơn
Tiếng hót thần cho, già hóa giận ?!
Lời ca thánh phú, lão thành hờn ?!
Cách sông hát "hậu đình hoa" mặc :
Chính nghĩa QUỐC GIA hổng nhớ ơn ?!
TímMay/15/2021
(*)

TRỊNH CÔNG SƠN: KẺ ĐỨNG TRONG
HÀNG
NGŨ QUỐC GIAMÀ PHẢN QUỐC GIA

Nằm vùng viết nhạc, Trịnh Công Sơn
Ru ngủ quân dân, mộng chập chờn
Huynh đệ tương tàn: Đau khổ quá !
Chiến tranh kết thúc: Sướng vui hơn !
Nối vòng tay lớn, khơi thân ái
Hát khúc tình chung, dẹp oán hờn
Rốt cuộc Cộng vào: Đày "cải tạo" ???!!!
Chửi thằng chó đẻ, đứa vong ơn !!!

Nguyễn Đạt
January 31, 2018

Bài Tự Hoạ:
KHÁNH LY CHẠY VẠY LO KINH TẾ

Hát hò phản chiến với cu Sơn
Qua lại lằn ranh, chập với chờn
Ca nhạc hốt tiền, không chút bận
"Hoà bình" đấu giá, chẳng chi hơn
"Vượt biên" tị nạn lo kinh tế
"Cải tạo" tù nhân chết uất hờn
Chạy vạy quê người đâu khấm khá
Ả về van Cộng chúng ban ơn !!!

Nguyễn Đạt
January 31, 2018


