Gởi Người Con Gái Ukraine
Thơ: Trang Y Hạ
Thế giới sử - tôi đã đọc qua
hàng triệu người nông dân Ukraine
bị cưỡng bách thu gom hết nông sản
chịu chết đói ở trong thời soviet
học thế giới sử nên tôi đã biết
từng đoàn người dân Ukraine bỏ nước ra đi
xa quê hương nước mắt tràn mi
đôi bàn tay trắng tỵ nạn nơi chân trời góc bể
lịch sử đất nước của các cô
chắc hẳn các cô đã được học qua hay là nghe kể
xác người nông dân Ukraine bị chết đói
đươc vùi lấp tập thể trong nhiều nấm mộ hoang
tha thứ không có nghĩa là quên hết chuyện điêu tàn
của một thời điên cuồng mê chủ thuyết
mấy mươi năm đã không còn nhớ tới tên soviet
nhưng mộng xâm lăng nghĩ lại vẫn bàng hoàng
ở gần người hàng xóm xấu bụng
họ: nói ngược, nói ngang
nên các cô không thể khoanh tay đầu hàng
giặc tới nhà đàn bà cũng phải đánh
đất nước Việt Nam của tôi cũng đã từng trải qua
một thời bất hạnh
chinh chiến hơn hai mươi năm cố gắng giữ
mảnh đất miền Nam
súng soviet – súng nhỏ, súng to
xe tăng, thiết giáp
đổ vô miền Nam như bão táp
lực bất tòng tâm
chúng tôi
đành chịu cúi đầu cho lịch sử sang trang
người dân miền Nam cũng giống người dân Ukraine
vượt biên tỵ nạn trên khắp thế gian
mong một ngày “châu về hợp phố”!
Người hàng xóm to con nhưng xấu bụng
mấy ngàn năm vẫn luôn gây đau khổ
dù muốn thoát cũng không biết thoát đi đâu
đất tổ tiên gầy dựng bằng xương máu biết bao lâu
có lẽ nào cúi đầu hàng địch
Các cô cầm súng ngắm quân thù bắn cho trúng đích
dù xương tan
dù thịt nát
để cho dân tộc mãi mãi trường tốn ./.
Trang Y Hạ.
“Điều quan trọng là bạn ở cạnh ai”

