NFSS: T5/cyklop/m/n

TFM: t5-cyklopr

PostScript:

Cyklop-Regular

1

18pt

á ạ àảãă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấậầẩẫđéẹèẻẽêếệềểễíịì
ỉ ĩ ó ọòỏõ ô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớợờởỡúụùủũưứựừửữ
ý ỵỳỷỹÁ Ạ À Ả Ã Ă ẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺ
Ẽ Ê ẾỆỀỂ Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ Ó Ọ ÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠ
Ú ỤÙỦŨƯ Ứ Ự Ừ Ử Ữ ÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ àảãăắặằẳẵâấậầ
ẩ ẫ đéẹèẻẽêếệềểễíịì
ỉ ĩ ó ọòỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡúụùủũưứựừửữ
ý ỵ ỳỷỹÁẠÀẢÃĂẮẶ
Ằ Ẳ ẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈ
Ẻ Ẽ ÊẾỆỀỂỄÍỊÌỈĨÓỌÒ
Ỏ Õ ÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞ
Ỡ Ú ỤÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝ
Ỵ Ỳ ỶỸ

NFSS: T5/cyklop/m/n

TFM: t5-cyklopr

PostScript:

Cyklop-Regular

72pt

á ạ à ảãăắ
ặ ằ ẳ ẵâấậ
ầ ẩ ẫ đéẹè
ẻ ẽ ê ếệềể
ễ í ị ì ỉ ĩóọò
ỏ õ ô ốộồổ

2

NFSS: T5/cyklop/m/n

TFM: t5-cyklopr

PostScript:

Cyklop-Regular

ỗ ơ ớ ợờởỡ
ú ụ ù ủũưứ
ự ừ ửữýỵ
ỳ ỷ ỹ ÁẠÀ
Ả Ã ĂẮẶẰ
Ẳ Ẵ ÂẤẬẦ
Ẩ Ẫ ĐÉẸÈẺ

3

NFSS: T5/cyklop/m/n

TFM: t5-cyklopr

PostScript:

Cyklop-Regular

Ẽ Ê Ế ỆỀỂỄÍ
Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒỎ
Õ Ô ỐỘỒỔ
Ỗ Ơ ỚỢỜỞ
Ỡ Ú Ụ ÙỦŨ
Ư Ứ ỰỪỬỮ
Ý Ỵ Ỳ ỶỸ

4

NFSS: T5/cyklop/m/it

TFM: t5-cyklopi

PostScript:

Cyklop-Italic

18pt

á ạàảãă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấậầẩẫđéẹèẻẽêếệềểễí
ị ì ỉ ĩóọòỏ õ ô ố ộ ồ ổ ỗơớợờởỡúụùủũưứựừ
ử ữýỵỳỷ ỹ Á Ạ À Ả ÃĂẮẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈ
Ẻ Ẽ ÊẾỆỀ Ể Ễ Í Ị Ì Ỉ Ĩ Ó ỌÒỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜ
Ở ỠÚỤÙ Ủ Ũ Ư Ứ Ự Ừ ỬỮÝỴỲỶỸ
36pt

á ạ àảãăắặằẳẵâấậ
ầ ẩ ẫđéẹèẻẽêếệềểễ
í ị ì ỉ ĩóọòỏõôốộồổỗơ
ớ ợ ờởỡúụùủũưứự
ừ ử ữýỵỳỷỹÁẠÀẢÃ
Ă Ắ ẶẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉ
Ẹ È ẺẼÊẾỆỀỂỄÍỊÌỈĨÓ
Ọ Ò ỎÕÔỐỘỒỔỖƠỚ
Ợ Ờ ỞỠÚỤÙỦŨƯỨỰ
Ừ Ử ỮÝỴỲỶỸ

5

NFSS: T5/cyklop/m/it

TFM: t5-cyklopi

PostScript:

Cyklop-Italic

72pt

á ạ à ảãăắ
ặ ằ ẳ ẵâấậ
ầ ẩ ẫ đéẹè
ẻ ẽ ê ếệềể
ễ í ị ì ỉ ĩóọò
ỏ õ ô ốộồổ

6

NFSS: T5/cyklop/m/it

TFM: t5-cyklopi

PostScript:

Cyklop-Italic

ỗ ơ ớ ợờởỡ
ú ụ ù ủũư
ứ ự ừửữý
ỵ ỳ ỷ ỹÁẠÀ
Ả Ã Ă ẮẶẰẲ
Ẵ Â Ấ ẬẦẨẪ
Đ É ẸÈẺẼÊ

7

NFSS: T5/cyklop/m/it

TFM: t5-cyklopi

PostScript:

Cyklop-Italic

Ế Ệ Ề ỂỄÍỊÌỈ
Ĩ Ó Ọ ÒỎÕ
Ô Ố ỘỒỔỖ
Ơ Ớ ỢỜỞỠ
Ú Ụ ÙỦŨƯ
Ứ Ự ỪỬỮÝ
ỴỲỶỸ

8

NFSS: T5/cyklop/m/sc

TFM: t5-cyklopr-sc

PostScript:

Cyklop-Regular

18pt

á ạ àảãă ắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậầẩẫđéẹèẻẽêếệềểễíịìỉĩ
ó ọ òỏõô ố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợờởỡúụùủũưứựừửữýỵ
ỳ ỷ ỹÁẠÀ Ả Ã Ă Ắ Ặ ẰẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾ
Ệ Ề ỂỄÍỊÌ Ỉ Ĩ Ó Ọ Ò Ỏ Õ ÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤÙ
Ủ ŨƯỨỰ Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ ỶỸ
36pt

á ạ àảãăắặằẳẵâấậầ
ẩ ẫ đéẹèẻẽêếệềểễíịìỉ
ĩ ó ọ òỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡúụùủũưứựừửữý
ỵ ỳ ỷ ỹÁẠÀẢÃĂẮẶẰ Ẳ
Ẵ Â ẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊ
Ế Ệ ỀỂỄÍỊÌỈĨÓỌÒỎÕ Ô
Ố Ộ ỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚ Ụ
Ù Ủ ŨƯỨỰỪỬỮÝỴỲỶ
Ỹ

9

NFSS: T5/cyklop/m/sc

TFM: t5-cyklopr-sc

PostScript:

Cyklop-Regular

72pt

á ạ à ảãăắ
ặ ằ ẳ ẵâấậ
ầ ẩ ẫ đéẹèẻ
ẽ ê ế ệềểễíị
ì ỉ ĩ ó ọòỏõ
ô ố ộ ồổỗơ

10

NFSS: T5/cyklop/m/sc

TFM: t5-cyklopr-sc

PostScript:

Cyklop-Regular

11

ớ ợ ờ ởỡúụ
ù ủ ũ ưứựừ
ử ữ ý ỵỳỷỹÁ
Ạ À ẢÃĂẮ
Ặ Ằ ẲẴÂẤ
Ậ Ầ ẨẪĐÉ
Ẹ È Ẻ ẼÊẾỆ

NFSS: T5/cyklop/m/sc

TFM: t5-cyklopr-sc

PostScript:

Cyklop-Regular

Ề Ể Ễ ÍỊÌỈĨÓ
Ọ Ò ỎÕÔỐ
Ộ Ồ ỔỖƠỚ
Ợ Ờ ỞỠÚỤ
Ù Ủ Ũ ƯỨỰ
Ừ Ử ỮÝỴỲ
ỶỸ

12

NFSS: T5/cyklop/m/scit

TFM: t5-cyklopi-sc

PostScript:

Cyklop-Italic

13

18pt

á ạ àảãăắ ặ ằ ẳ ẵ â ấ ậ ầẩẫđéẹèẻẽêếệềểễíịìỉĩó
ọ òỏõôố ộ ồ ổ ỗ ơ ớ ợờởỡúụùủũưứựừửữýỵ
ỳ ỷ ỹÁẠÀ Ả Ã Ă Ắ Ặ Ằ ẲẴÂẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊẾỆ
Ề Ể ỄÍỊÌỈĨ Ó Ọ Ò Ỏ Õ ÔỐỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠÚỤÙ
Ủ ŨƯỨỰ Ừ Ử Ữ Ý Ỵ Ỳ ỶỸ
36pt

á ạ à ảãăắặằẳẵâấậầẩ
ẫ đ éẹèẻẽêếệềểễíịìỉĩ
ó ọ òỏõôốộồổỗơớợ
ờ ở ỡúụùủũưứựừửữ
ý ỵ ỳ ỷỹÁẠÀẢÃĂẮẶẰẲ
Ẵ Â ẤẬẦẨẪĐÉẸÈẺẼÊ
Ế Ệ ỀỂỄÍỊÌỈĨÓỌÒỎÕ
Ô Ố ỘỒỔỖƠỚỢỜỞỠ
Ú Ụ ÙỦŨƯỨỰỪỬỮÝỴ
ỲỶỸ

NFSS: T5/cyklop/m/scit

TFM: t5-cyklopi-sc

PostScript:

Cyklop-Italic

72pt

á ạ à ảãăắặ
ằ ẳ ẵ âấậầẩ
ẫ đ é ẹèẻẽê
ế ệ ề ểễíịìỉĩ
ó ọ ò ỏõôố
ộ ồ ổ ỗơớợ

14

NFSS: T5/cyklop/m/scit

TFM: t5-cyklopi-sc

PostScript:

Cyklop-Italic

ờ ở ỡ úụùủ
ũ ư ứ ựừử
ữ ý ỵ ỳỷỹÁ
Ạ À Ả ÃĂẮẶ
Ằ Ẳ Ẵ ÂẤẬẦ
Ẩ Ẫ ĐÉẸÈẺ
Ẽ Ê Ế ỆỀỂỄ

15

NFSS: T5/cyklop/m/scit

TFM: t5-cyklopi-sc

PostScript:

Cyklop-Italic

Í Ị Ì Ỉ Ĩ ÓỌÒ
Ỏ Õ ÔỐỘỒ
Ổ Ỗ ƠỚỢỜ
Ở Ỡ ÚỤÙỦ
Ũ Ư ỨỰỪỬ
Ữ Ý ỴỲỶỸ

16

Cyklop-Regular at 8pt

17

line spacing 1

line spacing 1.1
Chí Phèo

— Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có
hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh
sương đã thấy hắn trần truồng và xám ngắt
trong một váy đụp để bên một lò gạch bỏ
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Chí Phèo

— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có
hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng
không ai biết.
Một anh đi thả ống lươn, một buổi sáng tinh
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Chí Phèo

— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có
hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng

line spacing 1.4
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Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có
hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà
chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà
biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có trời mà
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có
hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà

Chí Phèo

— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ
rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu chửi trời. Có
hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn
chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn chửi ngay
tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai
cũng nhủ, “Chắc nó trừ mình ra!” Không ai
lên tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì tức
thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải
chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn.
Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn
không? Không biết đứa chết mẹ nào đẻ ra
thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A
ha! Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn chửi
đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái
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Chí Phèo

— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có
khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
Phải đấy, hắn cứ thế mà chửi, hắn
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có
khổ hắn không? Không biết đứa
chết mẹ nào đẻ ra thân hắn cho
hắn khổ đến nông nỗi này? A ha!
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có
khổ hắn không? Không biết đứa
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng
cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế
thì có phí rượu không? Thế thì có
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào
không chửi nhau với hắn. Nhưng

Chí Phèo

— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng
thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt
đầu chửi trời. Có hề gì? Trời có của
riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả
nhưng chẳng là ai. Tức mình hắn
chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng
cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ, “Chắc
nó trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này thì
tức thật! Tức chết đi được mất! Đã
thế, hắn phải chửi cha đứa nào
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Chí Phèo

— Nam Cao
Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ
cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi
cha đứa nào không chửi nhau
với hắn. Nhưng cũng không ai
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ
cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được
mất! Đã thế, hắn phải chửi
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ
cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
thì tức thật! Tức chết đi được
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ
cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên
tiếng cả. Tức thật! Ồ! Thế này
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— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ
cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó
trừ mình ra!” Không ai lên

Chí Phèo

— Nam Cao

Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ
cũng thế, cứ rượu xong là
hắn chửi. Bắt đầu chửi trời.
Có hề gì? Trời có của riêng
nhà nào? Rồi hắn chửi đời.
Thế cũng chẳng sao: đời là
tất cả nhưng chẳng là ai. Tức
mình hắn chửi ngay tất cả
làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ
Đại ai cũng nhủ, “Chắc nó

