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Bài số hai 

 

hãy mau dấu xác bác vô hang 
 

mấy con cho bác bạt đôi lời 
chớ tưởng nằm đây bác thảnh thơi 

thây mục, oan cừu lưu vạn đại 
xác sình, thù hận tận muôn đời 

khù khờ, quên bẳng phường vong bổn 
mê muội, lầm theo lủ giết người 

xin dấu xác vào hang Pắc Pó 
đố đồ phản động cố tìm moi 

 
Lê-Thụy-Chi 

 

 
 
Lời bàn ngắn: 
 

Hồ Chí Minh 1890 - 1969. 
Bác Hồ chết ngày 2 tháng 9 năm 1969. 

Đã 45 năm qua, xác của HCM vẫn còn bị những người Cọng 

Sản lợi dụng để duy trì sự sống còn của cái thể chế độc tài đảng 

trị ghê tởm và lạc hậu của họ trên toàn cõi Việt Nam. 

Nhận định cho rằng xác chết của HCM bị lợi dụng là vì Ông Hồ 

trước khi chết đã bị phe nhóm đệ tử có thực quyền đương thời 

tước hết mọi quyền hành, chỉ cho "ngồi chơi xơi nước" mà 
thôi. 
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Ông Hồ đã không bị "thoái vị" như Ông đã từng áp bức Hoàng 

Đế Bảo Đại năm 1945, hoặc Ông Hồ đã không bị "truất phế" 

như Bảo Đại bị Ngô Đình Diệm truất phế năm 1955, 

và ngay cả Ông Hồ không bị thanh trừng, thủ tiêu.v.v... 

là kể như Ông Hồ cũng đã có phúc lắm rồi, sau cả một đời lầm 

lạc đưa cả một dân tộc vào một cuộc chiến tranh ý thức hệ của 

các thế lực và thế quyền ngoại bang... 

Nhiều bậc trí thức, sử gia và học giả vẫn cho rằng Việt Nam sau 

cuộc thế chiến thứ hai, sẽ và phải được thực dân Pháp trao trả 

nền độc lập  

vì sức ép và trào lưu tiến bộ của thời thế lúc bấy giờ, nhưng 

Ông Hồ quả tình đã lầm lẫn vì mê muội tin theo chủ thuyết 

Cọng Sản  nên Việt Nam mới biến thành nơi duy nhất có thảm 

cảnh núi xương sông máu  từ năm 1945 cho đến tận bây giờ, 

hiểm họa ngày mỗi lớn hơn... 

Ông Hồ chính là kẻ trọng tội trước lịch sử và trước muôn, triệu 

sinh linh oan hồn của giống nòi Việt tộc... 

Ông Hồ đã đền một phần nào tội lỗi trong 45 năm chết rồi mà 

không được chôn  hoặc được hỏa táng theo di chúc... 

Với bài thơ ở trên "hãy mau dấu xác Bác vô hang", người viết 

mong được xem  như là ý kiến về một nơi rất thích hợp để an 

táng xác HCM càng sớm càng tốt vậy. 
 

Đã đến lúc cho những nhà cầm quyền và ĐCSVN 

 cần dẹp bỏ thần tượng Hồ Chí Minh để thực sự cứu nước và 

phát triển dân tộc. 

Tạm hết. 

Lê-Thụy-Chi 
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