Chuyện Đời Thường
Một con thỏ bị một con chồn vồ, ăn thịt.
Chuyện bình thường như mọi chuyện bình thường.
Thức ăn của chồn là Thỏ, Gà, Vịt...
Thức ăn của thỏ là Cỏ.
Thức ăn của muôn loài có trong tự nhiên,
hoặc phải đi tìm kiếm, tranh giành hay tạo ra
Sống, muôn loài phải phấn đấu nuôi mình hoặc chia sớt cho con.
Muôn loài chỉ nghỉ ngơi khi đã hết việc làm và đã no bụng.
Chuyện bình thường là Chân Lý.
Chuyện Vô Thường không thường mà là rủi ro, không là may mắn.
Muôn loài đều sống có bầy, đàn, đoàn thể, tổ chức hay Đảng Phái.
Sống có đôi là một căp, thương yêu nhau, san sớt cho nhau.
Sống có cặp rồi có gia đình, có đoàn thể: phải làm việc, cung phụng người mình sống chung,
nhường miếng ngon cho người lãnh đạo.
Người lãnh đạo không làm gì, sống ung dung, ở trên cao.
Người trên cao nói tào lao về cây trụ điện biết đi, được!
Người trên cao muốn người trong bầy, đàn diễu hành, được!
Người trên cao hứng chí thì cầm tờ giấy đọc, gọi là diễu văn!
Người trên cao có Hồng Phúc thì Cha Truyền Con Nối.
Người trên cao do một cuộc đầu phiếu cử ra.
Người trên cao hơn Cha, hơn Mẹ.
Nhiều khi là Ông-Cố-Nội người ta.
Người trẹn cao là Ma Gie In Việt Nam.
Tôi dài dòng, lòng thòng cho có chuyện.
Mời bạn đọc mẩu chuyện bình thường để thấy Chân Lý:

"Một con đại bàng đang đậu trên cây nghỉ ngơi, chẳng làm gì cả. Con thỏ nhìn
thấy thế hỏi: “Tôi có thể ngồi không và chẳng làm gì như anh được không? “. Ðại
bàng trả lời: “Được chứ, sao không”. Thế là con thỏ ngồi xuống gốc cây nghỉ
ngơi. Bỗng dưng một con cáo xuất hiện, vồ lấy con thỏ mà ăn thịt."
Bài học xương máu: để được ngồi không mà chẳng cần làm gì, anh phải ngồi ở vị
trí rất cao.
Chúng ta có thể quay lưng lại câu chuyện này vì chúng ta đồng loại!

Chúng ta cứ tôn thờ Karl Marx vì Karl Marx đã nói: "Chỉ có Con Người mới Quay Lưng
trước sự đau đớn của Đồng Loại".
Bạn nghĩ sao? Uống với tôi chén nước lã được không ạ?
Quân tử chi giao đạm nhược thủy. Mời bạn!
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