
*SÚNG ĐẠN ! Buồn ơi chào mi !*

-Tôi sinh trưởng trong Đất nước chiến tranh,

Khói lửa hai mươi năm mất học hành,

Vì gia đình, tổ quốc phải hy sinh,

Đem cuộc sống từng ngày bên súng đạn.

Đất nước tôi còn vương đầy hoạn nạn,

Nên còn nghèo chưa phát triển được mau,

Sử dụng súng chỉ là một nhu cầu,

Để bảo vệ hơn gieo thêm thù hận.

Cuộc chiến tàn, cuộc đời còn lận đận,

Mười năm tù xa lý tưởng đuổi theo,

Thân tàn tạ đeo dấu ấn bọt bèo,

Dù thoát gục trước mảnh bom họng súng.



Rồi bỗng chốc vượt khỏi cơn ác mộng,

Được ra tù còn như kẻ mộng du,

Sống lang thang tưởng mình còn trong tù,

Và ngóng chờ nơi chân trời hy vọng.

-Tôi đến đất nước tràn đầy sức sống,

Dòng máu quật cường chống kẻ ngoại xâm,

Khuất phục gian nguy sống với thổ dân,

Dựng nên quốc gia tự do độc lập.

Ngưỡng mộ chàng trai hiên ngang quả cảm,

Súng kề hông cưỡi ngựa dẫn di dân,

Đoàn xa mã theo sau về viễn tây,

Mở trang sử đưa dân vào Đất Hứa.

Nhưng nay Mỹ quốc thảm trạng súng đạn,

Gieo đau thương chết chóc không gớm tay,

Lợi dụng tự do xả súng hàng ngày,

Vì tu chính án số hai còn đó !

Hãy nhín các quốc gia trên thế giới,

Không đâu nhiều súng như nước Cờ Hoa,

Ba trăm triệu đân, số súng vượt xa,

Đó là chưa kể súng bất hợp pháp.

Tệ nạn này từ đâu xuất phát ?

Nhóm Bờ-lờ-mờ hay An-ti-pha,

Di dân lậu hay khủng bố Mafia,

Để ngụy tạo hòng đốt nhà cướp của ?

Chính phủ bày ra biết bao biện pháp,

Điều tra lý lịch, súng đạn thu mua,

Giải tán ARN tổ chức quyền uy,

Đó chỉ là tiếng vang rồi tắc lịm !



Riêng tôi thấy một điều hiện trước mắt,

Chỉ là môn chơi bầu cử giữa mùa,

Tranh giành Cộng Hòa Dân Chủ hơn thua,

Con bài chính trị rồi đây sẽ rõ !

Xin đừng chất tội lên đầu tuổi trẻ,

Xin đừng nói chúng cuồng loạn tâm thần,

Xin đừng gieo vào đầu óc thơ ngây,

Xin đừng dạy thất nhân tâm vong bản !

Đừng lợi dụng súng hại lớp trẻ dại,

Súng đâu cần bằng thế hệ tương lai,

Chơi súng đạn sẽ giết chết nhân tài,

Bài học này bắt ta phải suy nghĩ ?

Đinh văn Tiến Hùng

(*) Ghi chú : Đây chỉ là đôi dòng tâm sự cá nhân, nên không đi sâu vào chi tiết những vụ xả
súng đã xảy ra tại Mỹ trong nhiều ngày qua, vì báo chí truyền thông đã đề cập nhiều rồi.



-Xin mượn tên tác phẩm ‘ Bonjour  Tristesse- Buồn ơi chào mi ! ‘  của nữ văn sĩ  Pháp,

Francoise  Sagan làm tựa đề bài viết.


