Thơ…cà chớn : Bệnh này…hết thuôc chữa !
-------Nổ súng tại nhà máy gần Chicago, 5 người bị thiệt mạng
February 15, 2019
Chicago Tribune – 5 người bị thiệt mạng, 5 cảnh sát
và một số nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng xảy
ra tại một cơ sở sản xuất tại thành phố Aurora, tiểu
bang Illinois, vào chiều thứ 6 ngày 15 tháng 2.
Nghi can Gary Martin – 45 tuổi – cũng bị cảnh sát
bắn chết. Nhà chức trách tin, anh ta là nhân viên của
Henry Pratt Co. nằm trong khu công nghiệp vùng ngoại
ô Chicago. Hiện chưa rõ động cơ, sự việc vẫn đang
được điều tra.
Vụ nổ súng được tường trình vào khoảng 1h24’ chiều
(giờ địa phương) tại nhà kho công ty Henry Pratt. Cảnh
sát đến hiện trường trong vòng 4 phút sau, và “bị bắn
ngay lập tức,” Cảnh sát trưởng Aurora Kristen Ziman
cho hay tại buổi họp báo. “Hai trong số 4 cảnh sát đầu tiên vào toà nhà bị bắn. Các cảnh sát đến sau cũng bị bắn. Tổng
cộng có 5 cảnh sát bị trúng đạn bị thương.” Theo lời Cảnh sát trưởng, khi tiến vào bên trong toà nhà, cảnh sát phát
giác ra nghi can, “giao tranh súng với anh ta, và cuối cùng giết chết y.”
Lực lượng thực thi công lực có vũ trang gồm cảnh sát điạ phương, cảnh sát Hoa Kỳ và ATF có mặt dày đặc tại hiện
trường. Các cảnh sát bị thương đang hồi phục. Tin mới nhất : Kẻ nổ súng mang súng bất hợp pháp.
Một nhân viên có tên John Probst cho hay, anh có mặt trong toà nhà khi vụ nổ súng xảy ra, và nhận ra kẻ nổ súng là
đồng nghiệp. “Một người ở trong văn phòng bảo, kẻ đó đang bắn, và anh ấy chạy xuống, người bê bết máu,” Probst
nói. “… Những gì tôi nhìn thấy là một gã đang chạy trên lối đi với khẩu súng ngắn gắn laser.”
Tổng thống Donald Trump và Toà Bạch Ốc đã đuợc báo cáo về vụ nổ súng, và hiện đang theo dõi tình hình.
(Theo Chicago Tribune)
*

Rứa cho nên mới có Thơ như vầy :
*
Đất nước Cờ Huê là số một
Sức mạnh vô song, nhất hoàn cầu
Muốn oánh ở đâu cũng ngon sớt,
Hải, lục, không quân sẵn sàng…sơi tái bất cứ nơi đâu.
*
Ấy thế mà đành phải chịu
Mấy thằng cà chớn lâu nay
Phá tung đất nước thế này mới đau.
Bắn tung khắp chốn thật rầu,
Giết người như ngóe, thảm sầu khắp nơi
Chúng coi quân đội…đồ chơi !
Chúng coi cảnh sát…ối sời..chẳng ke !
Trẻ con đi học ớn ghê,
Shopping, sốp piếc…phê phê trong lòng.
Đông người họp mặt ngó trông…
Cái chi ? - Súng bắn đùng đùng ở đâu ?
Núp mau ! Kẻo bể cái đầu
Vỡ tim,.nát óc thì rầu lắm ta !
Một thằng cà chớn bắn ra,
Phe ta rối loạn, hét la rầm trời.

Xác người rải rác khắp nơi,
Đau thương ,thê thảm, đất trời thấu chăng ?
Ba thằng chó chết lăng nhăng
Đủ làm ta khổ, thấu chăng hả Trời !
Máy bay, hỏa tiễn ngồi chơi,
Làm chi chúng nó ? Lắm người tức điên.
Các quan lớn nhỏ nhà trên,
Cũng như nhà dưới ngồi nhìn với nhau
Vua quan, trước cũng như sau,
Chịu thua chúng nó, bể cái đầu đám dân.
Mai kia bầu bán quyết tâm
Chọn người tài đức vì dân mà lo vụ này.
Trên trời, dưới đất, nói hay
Kệ cha tụi nó ! Tính ngay sự đời
Kẻ nào khoác lác, khơi khơi
Không ke súng đạn thì thôi…cho về vườn.
Chuyện chi thì chuyện, phải thương
Đám dân vô tội vô phương, ngồi nhìn.
Kẻ nào khoác lác đừng tin,
Hãy lo những chuyện trong tim, trong lòng,
Những điều ta đợi, ta mong,
Gần xa, lớn nhỏ. người dân trông chờ.
Nghe chi những chuyện trong mơ,
Trên trời, dưới biển, lơ tơ mơ chán phèo.
Lựa người xứng đáng mà theo,
Ba hoa, phét lác, cho nó trèo lên cây !
Dân ta tỉnh táo phen này !
Chọn người đúng…cỡ : thợ, thầy mà chơi…
Đứng lầm phải thứ trời ơi,
Ba hoa xích chó, lại khóc cười về sau….
Chuyện trò nhắc nhở bảo nhau…..

Lão Phan

