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TÓ h»u có câu thÖ: "chúng bay là súc vÆt, ta Çây m§i là ngÜ©i". B†n tÜ bän, Ç‰ 

quÓc, nh»ng kÈ chÓng phá cách mång, công chÙc, sï quan ch‰ Ç¶ cÛ ÇŠu là súc 

vÆt. Bªi th‰ chúng ta hi‹u ÇÜ®c phÀn nào nh»ng båo tàn tinh vi, dày công nghiên 

cÙu, rút tÌa kinh nghiệm qua các tråi tÆp trung Nga, Tàu, Việt c¶ng. ChÜa có ch‰ Ç¶ nào trên th‰ 

gian låi ca ng®i, hun Çúc, c° súy, nuôi dÜ«ng hÆn thù nhÜ c¶ng sän. Nh© th‰ m§i tåo nên mÓi 

cæm h©n sôi søc trong Çãu tÓ cäi cách ru¶ng ÇÃt. ThÜ©ng ai làm t¶i ác, gi‰t ngÜ©i, hành hå ÇÒng 

l†ai, cÛng run tay, vì bi‰t mình làm ÇiŠu bÃt thiện. NhÜng ngÜ©i c¶ng sän Çâm kÈ thù vØa vui 

sÜ§ng hát vì Çó là b°n phÆn, vinh d¿, cûa ngÜ©i có tình yêu giai cÃp ª trong tim. H† càng månh 

tay hÖn, vì kÈ thù là súc vÆt. Quän giáo trong tråi Tiên lãnh thÜ©ng nhøc må tråi viên: "các anh 

là dã thú Ç¶i lÓt ngÜ©i". Trong làng tôi, sau cách mång tháng Tám, du kích Çào hÓ chôn sÓng 

vài ba ti‹u ÇÎa chû dám chÌ trích lén lút Cách mång. Khi nện ÇÃt ch¥t Ç‰n ngang ng¿c, nån nhân 

b¡t ÇÀu Ùa máu ra mÛi, miệng, m¡t và kêu la. Du kích thì cÜ©i s¢ng s¥c và nện ÇÃt thêm ch¥t, 

kéo dài Çau kh° cûa kÈ thù giai cÃp. M¶t nông dân chÃt phác làng tôi, chÌ vì nói lén quÓc gia tÓt 

hÖn giäi phóng, Çã bÎ ÇÜa lên núi h†c tÆp. Anh ta trÓn ra ÇÜ®c, n¢m bệnh viện ñà-n¤ng, Çã k‹ 

tôi nghe nh»ng ác Ç¶c cûa công sän. Vì là th©i kÿ chi‰n tranh, nh»ng ngÜ©i bÎ b¡t không có nhà 

tù. Ch‡ ª thay Ç°i thÜ©ng xuyên Ç‹ khÕi bÎ quân Ç¶i quÓc gia truy lùng. Tù leo tØ núi nÀy Ç‰n 

núi n†, l‰ch th‰ch, thi‰u æn thi‰u ngû. ñ‰n ch‡ nghÌ, thì n¢m dÜ§i gÓc cây, ho¥c treo võng mà 

ngû. Có mÜa thì n¢m co dÜ§i tÃm nylon. V¡t c¡n mu°i mòng, sÓt rét, æn Çói, làm cho Çoàn tù 

kiệt quệ rÃt mau. B†n dÅn giäi b¡n hå tåi ch‡ nh»ng ai không Çi ÇÜ®c n»a. Có m¶t xã trÜªng bÎ 

b¡t. Chúng không b¡n ch‰t, mà Çào m¶t cái hÓ sâu, bÕ ông ta xuÓng Çó. Chúng không cho æn, 

uÓng, nên ông ta uÓng nÜ§c ti‹u cûa mình, và khi mê Çi æn cä phân cûa mình. Khi ông không 

còn rên la n»a, chúng lÃp b¢ng cái hÓ. CÛng nên nói Ç‰n cái ác Ç¶c cuä lãnh tø c¶ng sän, b¡t ÇÀu 

là h† HÒ. NhÃt Linh NguyÍn tÜ©ng Tam có dÎp vào g¥p HÒ, Ç‹ xin thä nh»ng ÇÒng chí bÎ b¡t. 

HÒ nhÆn l©i. Lúc ra vŠ, vì quên cái mÛ, ông ta trª låi phòng khách. Ông nghe ti‰ng HÒ tØ phòng 

trong v†ng ra, khi‹n trách thu¶c hå: "mÃy chú b¡t ÇÜ®c mÃy tên Çäng phái phän Ç¶ng thì thû 

tiêu ngay, c§ sao giam gi», Ç‰n bây gi© h† Ç‰n xin, phäi trä, vì Çang chû trÜÖng Çoàn k‰t Çäng 

phái’’. Chuyện h† HÒ chÖi gái, có con, song s® bÎ l¶ ra ngoài, cho thu¶c hå gi‰t cä chøc ngÜ©i 

vô t¶i Ç‹ bÎt miệng. TrÜ§c khi gi‰t, thu¶c hå còn Çè ngÜ©i ta ra hi‰p dâm. VÛ thÜ Hiên và ngÜ©i 

cha bÎ ÇÀy Ç†a, ch¡c là vì bi‰t nh»ng thâm cung bí sº nÀy. T¶i ác cûa HÒ thÆt chÃt ngÃt tr©i 

xanh. 
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