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Đối Diện Niềm Vui  

Sao Em Lại Khóc…  

 
 

Ngày 4 tháng 7 

Tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn 
 

Có người con gái tóc bạch kim, 

Tung tăng trên đường nhảy nhót chân chim 

Nàng đi trước rừng cờ sặc sỡ 

Nắng tô hồng rực rỡ má hây hây 

Ngọn gió đùa thổi cánh áo tung bay 

Áo và váy cũng mầu cờ sặc sỡ 

Rất hồn nhiên 

Miệng cười rạng rỡ 

Vươn cao lồng ngực thiên thần 

Bàn tay ngọc quay tròn cây súng nhựa 

Gót chân son theo nhịp bước quân hành 

Kèn trống vang lừng 

Kỷ niệm ngày Hoa Kỳ độc lập 

Nỗi hân hoan tràn ngập Thủ đô 

Phố xá người đi như nước vỡ bờ 

Trai gái ôm nhau khiêu vũ 

Mấy cụ già mừng rỡ vỗ tay ca 

Em bé da đen phe phảy lá cờ hoa 

Toe toét cười rất tươi trong nắng 

. . . Người con gái tóc bạch kim 
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Dẫn đầu đoàn diễn hành 

Nhịp chân đều đi vào lòng dân tộc 

Ánh mắt ngời độc lập, tự do 

Đoàn phản lực vẽ mầu trên không phận 

Đưa niềm vui lên vút tận trời xanh 

Niềm vui toả khắp thị thành 

Cả nước tưng bừng hoan hỉ 

 

Riêng một góc công viên 

nơi Đài Tử sĩ 

Dưới lá cờ vàng sọc đỏ 

Có người con gái Việt Nam 

Em ngồi đây lặng yên như cây cỏ 

Lệ đầm đìa ướt vạt áo lam 

Nhòe hàng chữ trên trang thơ nhỏ 

Thư của  “út Chó”  gửi  “chị Năm” 

. . . “Bố bị cùm chân trong trại giam 

Mẹ và em đói nghèo kham khổ ” . . . 

Đau thương òa vỡ 

Xót xa buồn . . . em khóc giữa ngày vui 

      Tội nghiệp quê hương 

      Tội nghiệp em tôi 
 

                        Trần Quốc Bảo                               
Richmond, VA 

 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.org/TranQuocBao.html 

www.vietnamvanhien.net 
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