
Đoạn Trường Thất Thanh 

 

Chưa bao giờ người ta thấy / Việt Nam buồn như bây giờ!  Dân ùn ùn, xác xơ, gánh gồng về 

quê quán...chạy trong ngày trời nắng, chạy bất kể trời mưa, chạy không dưới là cờ...mà trước 
nỗi niềm tuyệt vọng! 
 
Tại sao đang cuộc sống / đi dưới những ngôi nhà lầu / đi bên hàng xe bóng nhoáng...mà chừ 
như từng mảng / vỡ / của một khối lập phương?  Cái nghĩa chữ nhiễu nhương / nghẹn ngào 
trong nước mắt!  Bác Sĩ, Y Tá chật vật / nâng niu từng bệnh nhân / mở tung từng tấm chăn / 
đắp cho người...tủi phận? 
 
Không thấy Ngài Thủ Tướng / đọc thêm bài diễu văn! 
Ông Phó Vũ Đức Đam / chỗ nào cũng vênh mặt! 
Còn ông Nguyễn Xuân Phúc / cười trừ thấy mà vui! 
Ông Nguyễn Phú Trọng, ôi giời:  Tóc ông là tóc giả! 
Ông Vuơng Đình Huệ vui há?  Còn họp Quốc Hội kìa! 
 
Một Đất Nước hết chia / sao tình người phân tán?  Trộm cướp đâu cũng loạn / người quét rác 
lậy trối cha:  "Xin cho em được sống / làm lụng nuôi con thơ!".  Tất cả không bất ngờ!  Tất cả 
đều định mệnh!  Nó nằm ngoài toan tính...của Hiến Pháp, Hiến Chuơng!  Nó nằm ngoài yêu 
thương / nếu con người còn chút! 
 
Trời ơi là Đất Nước!  Đất Nước Việt Nam bây giờ...thảm hơn năm Năm Mươi Tư, thảm hơn bất 
cứ cuộc di cư / nào sau mỗi...chiến thắng! 
 
Mở miệng không nói đặng, tôi xin gửi cho đời bài thơ... 
 
Thơ không còn là mơ.  Thơ không còn là mộng.  Không có một chỗ trống...nhìn thấy nữa, bây 
giờ:  Bây Giờ Không Phải Thơ!  Bạn ơi có thấy chưa / nước mắt đang thành suối, máu không còn 
cho muỗi đốt kẻ nằm bên đường!  Bệnh nhân không còn giường trong Bệnh Viện Dã 
Chiến...Con én tha hồ liệng trong trời thơ Nguyễn Du! 
 
"Hoa trôi nước lặng đã yên 
Hay đâu Địa Ngục giữa miền Trần Gian!" (*) 
 
Giữa cái nước Việt Nam / quan tham quần không đáy...trong khi lòng dân nát bấy / cái áo che 
thân tả tơi!  Bác Sĩ Lê Vĩnh Tài ơi!  Nhà thơ Bùi Chí Vinh ơi!  Nhà thơ Đỗ Trung Quân ơi!  Mục Sư 
Trương Trạn Văn ơi...hãy vỗ về mọi người, hãy vo những nụ cười bằng những giọt lệ chữ 
nghĩa... 
 
Bây giờ không mai mỉa! 
Bây giờ là Tình Yêu! 



 

Trần Vấn Lệ 
(*) Thơ Nguyễn Du trích trong Đoạn Trường Tân Thanh 
 

 


