
Tháng Tư Nước Mỹ Một Ngày Nắng Rực Rỡ 

 

Chưa có hôm nào như hôm nay! 

Sáng trưng!  Nắng rực rỡ ban ngày... 
Tháng Tư nước Mỹ mùa Xuân mới 
Phương Bắc hoa đào nở gió bay... 
 
Gió nhẹ nhàng như không có gió 
Hương ngào ngạt tỏa khắp muôn phương 
America nghĩa là Xinh Đẹp (*) 
Nước Mỹ đôi bờ hai đại duơng! 
 
Nước Mỹ, chính danh là Nước Mỹ 
Nó nằm phía Bắc Mỹ Tân Châu (**) 
Bản đồ, châu Mỹ, ta nhìn thấy 
Nước Mỹ viết là USA! (***) 
 
Nước Mỹ không là Nước-Hoa-Kỳ 
Gọi sai, người Việt...kệ, thôi đi 
Thấy hoa nhiều quá thì tung hứng 
Chỉ bọn Tàu nghe, chúng nó khi! 
 
Vinh nhục, dân Ta đều nếm trải 
Chuyện gì "như thị" hóa "như nhiên" 
Chùa xây cao ngất rồi tranh tụng 
Người Việt...đúng là một lũ điên! 
 
Tôi cũng điên rồi...nên lảm nhảm 
Làm thơ cho có những bài thơ. 
Sáng nay nước Mỹ huy hoàng thật 
Tôi ngó trời trong...tôi ước mơ! 
 
Mơ ước dân ta bừng mắt dậy 
Thấy mình như thể ở trời Tiên! 
Thiên Đường hay Nát Bàn, đây, thật 
Rồi sống, rồi tu...để dịu hiền! 
 
Buổi sáng, cảm ơn ngày nắng đẹp 
Cảm ơn...tôi thấy mình yêu đời! 
Nắng...trên nghĩa địa hoa đua nở 
Ai thác, có mồ chắc thấy vui? 
 



Trần Vấn Lệ 

 
(*)  America có nghĩa là Đẹp, nên cả Châu Mỹ và nước Mỹ có tên Đẹp / America / Mỹ. 
 
(**)  Châu Mỹ là một lục địa được những nhà hàng hải khám phá vào Thế Kỷ 17, họ gọi là Tân 
Lục Địa - nước Mỹ có lịch sử lập quốc chưa đầy 300 năm!  Mỗi ngôi sao trên lá cờ Mỹ tượng 
trưng một Bang, người Tàu chế giễu lá cờ Mỹ là cờ hoa vì thấy nó in nhiều hoa, người mình với 
tính nô lệ bèn gọi là Hoa Kỳ cho "nhân văn", sự thật là người Tàu, chính phủ Tàu (bất cứ thời đại 
nào) cũng không hề gọi một nước nào là Hoa Kỳ Quốc! 
 
(***) Châu Mỹ viết đúng tên là America.  Nước Mỹ viết đúng tên và đầy đủ là United States Of 
America  (một quốc gia do nhiều quốc gia . states - hợp lại mà thành, viết tắt là U.S.A hay 
USA.  Hiện nước Mỹ gồm 50 quốc gia, người mình thay vì gọi mỗi quốc gia trong USA là Bang thì 
cứ gọi Tiểu Bang; điều này để nhớ:  Nước Việt Nam từ năm 1948 sau khi Pháp trao trả lại cho 
Vua Bào Đại, Việt Nam là Etat Du Việt Nam.  State, chữ Anh là Etat chữ Pháp.  Ông Phan Bội 
Châu kêu gọi Đồng-Bang-Đoàn-Kết; chữ Đồng Hương chỉ có nghĩa là Cùng Làng, người mình nói 
bậy thành...cùng Nước (họ hiểu không tới nơi chữ Quê Hương!) 
 
(....) Còn nhiều chuyện nữa, mà thôi, người đọc bài này của tôi một là tự hiểu hai là ném quăng. 
 

 


