
Bão Ida Sắp Vào Mỹ Cuối Tháng 8 - 2021 

 
NEW ORLEANS, Louisiana (AP) – Các chuyên gia khí tượng hôm Thứ Bảy, 28 
Tháng Tám, khuyên dân chúng sống dọc theo vùng bờ biển tiểu bang Louisiana 
hãy cấp tốc chuẩn bị đối phó với bão lốc Ida đang ào ạt kéo tới, với sức gió có 

thể lên tới 140 dặm/giờ (225 km/giờ), khi đổ bộ vào bờ hôm Chủ Nhật. 
Giới hữu trách đưa ra các kêu gọi di tản, cả tình nguyện lẫn bắt buộc, cho các 

thành phố và cộng đồng cư dân khắp tiểu bang. Tại New Orleans, bà thị trưởng 
thành phố ra lệnh bắt buộc di tản khỏi các khu vực nằm ngoài hệ thống đê ngăn 

nước của nơi này. Những người ở bên trong, nhưng sát đê, được kêu gọi tình 
nguyện di tản. 

* 
 
 

Louisiana sắp hứng / bão Ida vào bờ...Gió sẽ chạy như đua, Trăm bốn mươi dặm, hơn nữa...Có 

thể đê sẽ vỡ!  Có thể thành phố bay...Bão từ Đông sang Tây, Cali chắc bão rớt? 
 
Mong mưa thì mong thật / nhưng bão là kinh hoàng!  Bão mạnh thì phá tan / hết gì con người 
dựng! 
 
Louisiana đất sống / của rất nhiều đời người  / làm cái nghề ra khơi / kiếm ăn nhờ hải sản... 
 
Katrina tiêu tán / vùng đó hai mươi năm xưa...Bão dắt dìu theo mưa / ngập lụt cả Texas... 
 
Cali mưa gió tạt / cũng "ăn ké" nhiều nhiều...Biết bao cảnh tiêu điều...hãi hùng như cổ tích! 
 
Từng phút giây nhúc nhích...từng đoàn xe tiến lên...ai cũng nhớ-không-quên:  Sống Còn Là Phải 
Sống! 
 
Ra đi vì Hy Vọng!  Ra đi mà nghẹn ngào!  Ra đi, đi ào ào...Ra đi...rồi lặng lẽ! 
 
Thôi!  Thời Thế, Thế Thời, thời phải thế..." (*).  Người trần còn mơ Khanh Tướng thì đường trần 
còn mưa bay gió cuốn...em ơi!"(**) 
 

Trần Vấn Lệ 
(*)  Đặng Trần Thường, kẻ thắng cuộc, quan triều Gia Long, hí hửng hỏi Ngô Thời Nhậm, quan triều Quang Trung, người thua 
cuộc:  "Ai công hầu?  Ai khanh tướng?  Trong trần ai, ai dễ biết ai?".  Ngô Thời Nhậm đáp lại:  "Thế chiến quốc, thế xuân 
thu!  Gặp thời thế, thế thời phải thế!".  Coi như thế thời thôi vậy! 
(**)  Một câu trong bài hát Chiều Mưa Biên Giới của Nguyễn Văn Đông. 

 


