
Lá Thư Thụ Nhân 

Ba Chiếc Lá Rơi 
nhân đọc ‘‘Bài Thơ Tháng Tám’’của Bùi Minh Quốc  

do bạn Trần Đình Chỉ đưa lên TN 1-2. 

 

 

Xem thơ chợt thấy lá rơi 

Mùa thu rơi rụng tả tơi ngoài đường 

Này là chiếc lá màu hồng 

Hồng kỳ nợ máu Con Hồng cháu Tiên 

Dân lành cam chịu xích xiềng 

Bao người bỏ mạng rừng thiêng núi rừng 

Thi hành mệnh lệnh ‘‘tam cùng’’ 

Ba năm đấu tố, ngổn ngang tiêu tùng  

Nhân Văn Giai Phẩm mịt mùng  

Nhớ ‘‘Lời Mẹ Dặn’’ thẳng thừng nói năng 

Đảng ta trù dập văn nhân 

Thân tàn ma dại, thơ văn ngậm ngùi  

Đất lành dậy sóng Quỳnh Lưu 

Công an xứ bắn, thiên thu lưu truyền 

Sử xanh ghi chép còn nguyên 

75 : đầy đọa, bạo quyền ra tay 

Núi rừng cải tạo đó đây 

Bao người đói khát phơi thây núi rừng 

Biền Đông sóng nước chập chùng  

Nam phụ lão ấu chết chung ngoài thềm (1) 

 

Này là chiếc lá lấm lem 

Dân tình khốn khổ tèm nhèm kiếm ăn 

Nhà cao cửa rộng : công an 

Cán bộ phè phỡn nghênh ngang đầy đường  

Này là chiếc lá hoang tàn 

Tự do chết yểu nhà quàn phơi thây 

Thấy chăng chiếc lá trên cây 

‘‘Tự do, Độc lập’’ bay bay mơ hồ  

Sau cùng ‘‘Hạnh phúc’’ : ô hô ! 

Mấy ông cán bộ ô tô nhà lầu 

Trong mùa đại dịch, lầu lầu : 

Khẩu trang che kín, tránh sâu đỏ lòm 

Xác thân khỏi bị vô hòm 

Tránh xa virus cờ son sao vàng 

Ngày nào cộng sản suy tàn  

Thái bình thịnh trị, cung đàn hoan ca. 

 

Paris, 22/08/2020 

 (1) thềm lục địa. 
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 Lá Thư Thụ Nhân

BÀI THƠ THÁNG TÁM 

From:   Ch  Tr n-  nh  

Date:    Sat, Aug 22, 2020 at 12:22 AM 
 

 

Một bài thơ Tháng Tám hay! 

 ã trên 1/4 thế kỷ rồi mà tưởng chừng như Bùi Minh Quốc mới vừa viết hồi đ u Tháng Tám 2020 ! 

 

SeeCiTy Sydney. 

 

BÀI THƠ THÁNG TÁM 

 

Các anh - những người Tháng Tám 

Các anh đâu rồi? Thấm mệt rồi chăng? 

Các anh nghĩ g  sau nếp nhăn v ng trán 

“Thế sự du du…” thật giả nhập nhằng! 

Có lẽ nào? Có lẽ nào? Lịch sử 

Lại như con thò lò trong ván bài quỷ dữ 

Máu nhân dân tuôn chảy đúc ngai vàng 

Bạo chúa ngồi lem lẻm tụng nhân dân? 

Ơi em gái Trường Sơn mười tám tuổi 

Cùng đồng đội đêm nao truy điệu sống cho m nh 

Và cứ thế dấn thân vào lửa dội 

Em nghĩ g  sau cặp mắt kiên trinh? 

Em nghĩ tới tương lai tươi thắm ngọt lành? 

Tương lai ấy bây giờ tôi sống dở 

Quay mặt vào đâu cũng phải gh m cơn mửa 

Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi 

Tôi bước đi trên đất nước nghẹn lời 

Các anh đâu rồi 

Những người Tháng Tám? 

 

 

Chẳng nhẽ khoanh tay nh n tấn trò bội phản 

Dân tộc này bị vỡ nợ Tự Do? 

Dân tộc từng sống chết chẳng so đo 

Quyết không làm nô lệ 

Sao hôm nay Người đành cam chịu thế 

Mặc thân phận m nh dưới ách tà gian 

“Việt Nam bao năm ròng rên xiết l m than…” 

Câu hát cũ lòng tôi r  máu 

K a em gái Trường Sơn hiện hồn về nh n tôi đau đáu 

Tháng Tám ơi! Tháng Tám nước non m nh 

Tôi lại đi, l m lũi cuộc hành tr nh 

Ch  có thế thôi! Thơ 

Với cường quyền 

Ðối mặt 

Sống trong tôi là triệu người đã khuất 

Ðang thét đòi món nợ: Tự Do! 

 

Bùi Minh Quốc, 19-8-1994. 

 


