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Thơ …đỡ buồn : Bạo lực súng đạn hết thuốc chữa !

***
Mùa lễ quá thảm khốc ở Chicago vì súng đạn: 11 chết, 50 bị thương
50 người chết trong vụ nổ súng tại một hộp đêm ở Florida

Nơi xảy ra vụ nổ súng ở Orlando, Florida……
Thị trưởng Orlando, bang Florida ở miền đông nam nước Mỹ, cho hay 50 người chết và 53 người bị thương trong
một vụ nổ súng tại một hộp đêm của người đồng tính.
Cảnh sát nói vụ này đang được điều ra như là một hành động khủng bố.
Vụ nổ súng xảy ra tại hộp đêm Pulse của người đồng tính vào rạng sáng Chủ nhật. Cảnh sát nói hung thủ có một súng
trường và một súng ngắn, đã bị cảnh sát bắn chết bên trong hộp đêm.
Cảnh sát trưởng John Mina nói nghi can đã bắn nhau với một cảnh sát viên đang làm việc ở hộp đêm, rồi hung thủ trở
vào bên trong hộp đêm và bắt con tin. Ông Mina nói 9 cảnh sát viên tham gia vào cuộc đấu súng với hung thủ.
Các giới chức FBI nói rằng hung thủ có thể là một kẻ bị cực đoan hóa, và vụ này đang được điều tra như là một “hành
động khủng bố.”
Thông báo đăng trên Twitter của sở cảnh sát kêu gọi những ai có mặt chứng kiến tại hộp đêm Pulse cung cấp thông
tin cho cảnh sát.
Một người có mặt tại hộp đêm này cho biết anh nghe có đến khoảng 40 phát súng.
Pulse đăng một thông báo lên Facebook vào khoảng 2 giờ sáng, nói rằng “Mọi người rời khỏi Pulse và tháo chạy.”
Các video quay bằng điện thoại di động được đài truyền hình CNN loan tải cho thấy những hình ảnh cảnh sát bắn vào
hộp đêm.
Sau đó, CNN phát hình một video cảnh mấy người khiêng một người bị thương ra khỏi hộp đêm, đặt lên một chiếc xe
của cảnh sát thay vì đưa lên một trong những chiếc xe cứu thương đang ở ngay quanh đó.
Cảnh sát thông báo trên trang Twitter họ được “các cơ quan chính chính quyền địa phương, chính phủ tiểu bang và
liên bang hỗ trợ.” Hiện chưa rõ tại sao cảnh sát cần hỗ trợ của liên bang.
Trước đó cảnh sát loan tải trên Twitter rằng tiếng nổ là “từ chất nổ do các nhân viên công lực kiểm soát.”…..

Mắc cỡ, xấu hổ quá cho nên mới có thơ rằng :

Tại sao súng lọạn tùm lum ?
***
Đất nước Cờ Hoa cái gì cũng nhất :
Khỏi nói về chuyện Dân chủ, Tự Do,
Lớn bé, trẻ già gồng lên cũng sài chẳng hết,
Cứ việc …vô tư, thoải mái đem chất vào kho.
Bây giờ…tính sổ những màn thực tế,
Mục đầu tiên là cái vụ uống, ăn :
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Ngồi trong quán nhậu ngó ra đường mà coi thiên hạ
Rảo bước đi qua: Béo mập ú ù …sáu chục phần trăm…
Xe cộ chạy qua sao mà đông thế !
Ờ nhỉ ! Từ đại gia cho đến công nhân
Thấp cao chi cũng xe hơi, ngó hoài chẳng thấy xích-lô, xe đạp,
Dép râu, nón cối tiến lên, tiến xuống, chẳng được một phần…
Nhà lầu cao ngất chọc thủng trời xanh,
Phố phường, đại lộ thì bin-đinh, cao ốc đã đành.
Trên đồi, trên núi cũng xây đủ thứ nhà cao ngất ngưởng,
Xe vẫn leo lên, phóng xuống, tưởng như…sẽ nát tan tành.
Cửa hàng, cửa hiệu bán hàng từ sang đến dỏm
Chẳng thiếu thứ chi, nếu ưng, cứ bốc rồi quẳng lên xe
Chẳng ai thèm ngó, kiểm soát lôi thôi, lộn xộn,
Tới quầy cà thẻ hay trả bạc tiền, khoan khoái ra về.
Đường xá thênh thang, nhiều “ len “, vẽ vạch
Chỗ nào gặp gỡ là có đèn đỏ, đèn xanh,
Lưu thông đàng hoàng, kỷ luật, chẳng cần…công an, cảnh sát,
Băng ngang, bảo đảm cho khách bộ hành.
Không thấy…công an, dùi cui , tu-huýt
Phong bì dúi dúi, đầy tớ nhân dân
Hò hét tùm lum, hết hù lại dọa
Làm xiệc…úm ba la: đút bạc vô quần.
Có ai chẳng may gặp nạn trên đường
Lập tức lắm người nhào ra giúp đỡ,
Phú-lít, cứu thương tức thì ào tới
Như thấy tình thương tràn ngập phố phường.
Lão khoái ban đêm xe chạy Freeway,
Chao ơi ! Đường lộ rõ ràng coi sao mà…đả !
Kẻ lái cũng ngon, hành khách thoải mái…phê phê,
Sướng ơi là sướng ! Con người quên đi vất vả.
Lão thích hàng đầu là mục…restroom,
Cờ Hoa chắc là …số một, nam-bờ oăn thế giới !
Đi đâu, cũng cóc sợ …quần ôm, “ cái nớ “
Nó muốn hăm he…cho nổ…cái bùm !!!
Thùng rác chỗ nào ngó ngang cũng thấy,
Khỏi cần vứt bậy, liệng ném tứ tung,
Như kiểu… xã hội dép râu, nón cối
Không có để sài, nhân dân phải đành quăng bậy.
*
Nói hoài chẳng hết cái hay
Của đất Cờ Hoa, đứng đầu thế giới hôm nay.
Nếu hỏi : Điều chi Lão Phan ấm ức
Muốn chê cái đất nước này ?
Lập tức Lão bèn phán ngay cú một :
Cái gì Cờ Hoa cũng tốt mà sao lại chịu bó tay :
Súng đạn tùm lum, giết dân đủ kiểu,
Trường học, sở làm, Siêu thị…chết chòc đêm ngày…
Làm sao quên được những cảnh tang thương
Súng đạn tùm lum ở chốn học đường,
Con trẻ, máu me …Trời ! Loang mặt đất,
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Cô giáo…tiêu luôn, sao quá thảm thương…
Súng đạn toàn thấy giết chóc, tấn công,
Mấy ai nỗ súng bảo rằng: ta đây tự vệ !
Hiến Pháp lâu ngày, không hạp thì ta tu chỉnh,
Có ai cấm cản Quốc Hội, hỡi mấy Bả, mấy ông !
Khi mô súng đạn thịt luôn những tay tài phiệt,
Vét vơ, làm giầu nhờ màn súng đạn hôm nay,
Khộng cho chúng nó nắm quyền, chiếm ghế
May ra bớt khổ, chết chóc thế này !
Mọi người tham gia lễ thắp nến tưởng niệm các nạn nhân
một ngày sau vụ xả súng loạn cào cào ….. Ảnh: Reuters
Phe phái nào bênh, ô dù che chắn
Bà con nhớ mặt, thuộc tên…cả làng chúng nó
Ne-vờ thí bỏ một phiếu cử tri,
Gạt tuốt ra xa ghế lớn, ghế con, hết đường…súng bắn.
Dân ta chỉ còn vũ khì giữ thân,
Giữ cái mạng mình, người thương ruột thịt
Là lá phiếu :
Đứa nào khoái mục giết dân , không thương, không tiếc
Là …A-lê hấp ! Cho nó đi chơi : ghế tránh xa ra, cấm ngặt lại …gầ…à… à …gần !
( xuống câu vọng cổ đàng hoàng )…. Cương quyết không để Cờ Huê tiêu tùng vì súng đạn loạn cào cào như rứa
!!!
Ngày 26 tháng 5 –2022, sau vụ thảm sát
tại trường tiểu học, xú Cao Bòi Tếch Xịt

Lão Phan

