
*** Nghịch Lý Thời Đại Mới **

Trong những ngày còn bé,
Tuy sống ở rất xa, Người chê ta mà chê phải là thầy ta.
Luôn ngưỡng phục Cờ Hoa. Người khen ta mà khen phải là bạn
ta.
Nước vĩ đại giàu có ! Người nịnh ta là kẻ hại ta.

Tuân Tử
Những tiền nhân chứng tỏ,
Bao quốc phụ anh tài,
Xây dựng nước tương lai,
Hùng cường nhất thế giới.

Từ khi bỏ Cộng sản,
Sống tự do nơi đây,
Bây giờ tôi mới thấy,



Có nhiều điều không hay.

Sự việc diễn từng ngày,
Mang chiều hướng đổi thay,
Giống xã hội chủ nghĩa
Đang gieo rắc khắp nơi.

Chính quyền nói một đàng,
Lại thi hành một nẻo.
Trước tình trạng biến đổi,
Bao tội ác phô bày !

Ông tông tông hiện nay,
Xem ra chỉ khoe tài,
Đề cao về nhiều mặt,
Qua Bá cáo Liên bang.

Ngài lên tiếng rộn ràng :
Quốc gia rất huy hoàng,
Tình trạng Liên bang mạnh,
Dân tình sống hân hoan.

Nhưng dân lại ca than,
Vì vật giá leo thang,
Xăng dầu cao quá giá,
Trăm mối lo ngổn ngang !

Du đãng đi huênh hoang,
Rồi tụ tập biểu tình,
Đốt nhà vào cướp của,
Tài sản bỗng tan tành.

Nơi biên giới bỏ ngỏ,
Dân tị nạn tràn vào,
Mỗi ngày một tăng cao,
Năm triệu vượt biên giới.



Trong lúc dân nghèo đói,
Nạn tham nhũng hoành hành,
Trên dưới đều mắc ngoắc,
Đút đầy túi cho nhanh.

Chinh phủ thật mong manh,
Những người đang cầm quyền,
Chọn màu da giới tính,
Chẳng chữ nghĩa đầy mình !

Chính trị như chính trường,
Giữa Dân chủ Cộng hòa,
Tố nhau vì che dấu,
Tài liệu mật quốc gia.

Giáo dục nơi học đường,
Bị coi nhẹ khinh thường,
Trẻ con học sinh lý,
Đầu óc bị tổn thương.

Tôn giáo đã đổi thay,
Thượng Đế ngày hôm nay,
Thay bằng tên bất hảo,
Phải quì mặt cúi gầm!

Bao người sống vật vờ,
Bị chinh quyền làm ngơ,
Dựng lều ngoài mưa nắng,
Nhà cửa chỉ là mơ !

Dịch Cô-vít lan mau,
Cướp đi hơn triệu người,
Thuốc men vẫn còn thiếu,
Lại đổ tội cho nhau.

Các nước trên địa cầu,
Giờ không phục trước sau,



Âm mưu và chống đối,
Như tên tập cẩm tàu.

Trận tuyến Áp-nít-tan,
Ba giờ đêm vội vàng,
Bỏ lại bao chiến cụ,
Trốn chạy Ta-li-ban.

Còn vỗ ngực bảo rằng :
Ta đây đã sẵn sàng,
Chục ngàn quân tham chiến,
Nếu Nga đánh Ukraine.

Nhin bầu trời bao la,
Thấy gì những ngày qua ?
Nhiều bóng bay dò thám,
Trên vùng trời Cờ Hoa.

Còn bênh đỡ gọi là,
Bóng bay đo thời tiết,
Xin đừng quá lo xa,
Hãy bình tâm như vại.

Riêng ông đâu lo ngại,
Mọi chuyện đều sẽ êm,
Qua hai năm bình yên,
Tương lai đầy phấn khởi ?

Đừng mong lại lừa bịp,
Như bầu cử trước đây,
Thời gian kéo dài ngày,
Phiếu đổi thay nên thắng

Nhìn Nữ Thần Tự Do,
Đón muôn người từ xa,
Giang hai tay rộng mở,
Bình an tới bến bờ.



Cuôc sống mới đón chờ,
Với ngày tháng ấm no,
Với vinh quang chính nghĩa,
Trên miền đất Tự do.

Nhưng nghĩ lại mà lo,
Tượng Nữ Thần Tự Do,
Một đêm tôi bừng tỉnh,
Nữ Thần buồn chào mi !

Tôi không phải nằm mơ,
Lòng mong đợi từng giờ,
Trở lại nước vĩ đại,
Đó là nước Cờ Hoa !!!

Tôi mong vị cứu tinh,
Biết phục vụ quên mình,
Hy sinh xây dưng nước,
Trong hùng cường quang vinh.

Tôi nhớ câu nói để đời,
Của vị Tổng thống một thời nổi danh:
“ Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho bạn.
Hãy hỏi bạn: có thể làm gì cho Tổ quốc.” (*)

Đinh văn Tiến Hùng
(*) Câu nói của TT thứ 35 Hoa Kỳ : John F Kennedy.


