
Các Món Ăn Bổ Dưỡng Nhất ở VN Hiện Nay 

Mến chúc cô bác anh chị cuối tuần vui vẻ. Dạ mời thưởng thức món ăn XHCN. 
Thùy Trang 

  
1. ĂN SƯƠNG : Hành động đĩ rạc, liếm trôn ngoại bang khắp 10 phương của Đảng Cộng Sản VN. 
  
2. ĂN GIAN, ĂN CẮP, ĂN TRỘM, ĂN CƯỚP: Quốc sách của tập đoàn cộng sản VN. 
  
3. ĂN MÀY, ĂN XIN, ĂN CHO: Chính sách ngoại giao của nhà nước VN. 
  
4. ĂN HỐI LỘ, ĂN TIỀN, ĂN TẠP, ĂN THAM: Công việc hằng ngày của quan chức Cộng sản. 
  
5. ĂN HẠI ĐÁI NÁT : Chỉ sự ngu dốt của toàn thể Tập Đoàn Cộng Sản VN. 
  
6. ĂN BẨN, ĂN BỐC, ĂN CÁNH, ĂN BỚT, ĂN CHIA: Tập đoàn đưa phe cánh để rút ruột các công 
trình xây dựng…rồi ăn chia. 
  
7. ĂN VỤNG, ĂN XỔI: Chính sách của Công An VN. 
  
8. ĂN CỔ, ĂN GIỖ, ĂN TIỆC: Nơi mỗi buổi chiều gặp nhau của quan chức, công an sau khi ăn bẩn, 
giựt được tiền của dân. 
  
9. ĂN CHƠI: Bia ôm karaoke nơi quan chức tham nhũng đến chơi để tránh bị chụp hình. 
  
10. ĂN HIẾP, ĂN THIẾU, ĂN CHỊU: Ngón nghề của công an đối với dân. Món "ăn hiếp" hiện đang 
được sử dụng tối đa để trù dập các nhà dân chủ. 
  
11. ĂN BÁM: Như con đỉa đeo theo hút máu. Đảng cộng sản ăn bám xương máu của nhân dân VN. 
Trên thế giới không có một đảng phái nào lại được quyền lãnh lương trên tiền thuế của dân nhiều 
như thế. 
  
12. ĂN THỀ: Buổi lễ tuyên thệ để vào đảng cướp Cộng sản. 
  
13. ĂN VẠ: Hành động đi rêu rao đòi kiện Mỹ bồi thường nạn nhân da cam. 
  
14. ĂN KHỚP, ĂN NHỊP, ĂN Ý: Sủa cùng nhịp để tuyên truyền theo lệnh đảng và giả vờ thành nhiều 
người, ở nhiều nơi trên thế giới, rồi kẻ tung người hứng. 
  
15. ĂN CỨT GÀ: xúi con nít ăn cứt gà. Bộ chính trị xúi bọn công an đàn áp dân chúng. Sau này bọn 
chúng đã cao bay xa chạy, để công an ở lại ăn đòn của đân. 
  
16. ĂN ĐẶC SẢN ???, ĂN PHÂN : Món ăn đặc biệt của bà Dương Thu Hương gởi mỗi tháng 1 lần 
từ Paris về để tẩm bổ tập đoàn lãnh đạo cộng sản VN. 
  
17. ĂN ĐÒN: Món ăn đặc biệt sắp tới đây chúng sẽ bị nhân dân cho ăn tròn mình.... 
 


