KIM CƯƠNG VÀ ĐẤT SÉT
Một ông con cháu Tiên Rồng
Một ông con cháu vừng đông, Mặt Trời
Hai người ở hai nơi xa tắp
Rất tình cờ họ gặp nhau thôi
Ông Rồng vui tính, hay cười
Ông Dương trầm tĩnh nhìn đời suy tư
Rồng áo gấm, nhàn cư, "du nịch"
Khi Thái Dương lại thích đi mần
Phi cơ đến Nhật dừng chân
Thái Dương nhập cuộc, ngồi gần Rồng ta
Rồng và Dương hài hòa, trò truyện
Rồng khen Dương quyền biến, giỏi giang
Sau màn Sa Diện tan hoang ( * )
Không lâu, thế giới chói chang Mặt Trời!
Thái Dương khẽ mỉm cười, khiêm tốn
Cảm ơn rằng Rồng vốn từ lương
Qúa khen, nhưng thực ...Thái Dương ...
Chỉ là ... Đất Sét thông thường, sá chi !
Rồng mới đáng được ghi sách sử
Bởi vì Rồng thật sự... Kim Cương !
Bảy lăm, Rồng vượt đại dương
Đến nay mấy chốc đã vươn qua người
Giới trẻ Rồng khắp nơi thành đạt
Đường công danh bát ngát, bao la
Trung niên và các cụ già
Làm thơ, viết sách, hát ca, thả dàn
Ai cũng thể nhân gian lỗi lạc
Rõ thật là những hạt Kim Cương
Long lanh cao quí dị thường
Vô cùng đắt giá, Thái Dương nào bằng !
Rồng đáp lễ, thưa rằng thế giới
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Thái Dương nay đứng với siêu cường
Tinh vi, hàng hóa Thái Dương
Năm châu vượt trội, thị trường chào thua !
Thái Dương đáp: xin thưa, là Đất
Nên chúng tôi DÍNH THẬT vào nhau
Cỏn con, một khoảng địa cầu
Đơn sơ, một khối đất nâu, bao đời
Kim Cương vốn sáng ngời, trân quí
Để chung vào một tí, thấy ngay
Viên kia "CHẠM" với viên này
RỜI ra TỪNG HẠT, dẫu tay người cầm !
Ôi, ý nghĩa gởi thầm vào truyện
Nghe mà buồn cho tiếng Kim Cương !
Kim Cương, rực rỡ, phi thường
Lại rời, khi đất, yêu thương, dính vào!
Rồng Tiên, hỡi những anh hào !!!
Nghe xong câu truyện, nghĩ sao về mình ???

Tha Hương
2007
* Thế chiến thứ hai, ngày 6 tháng 8 năm 1945 Mỹ bỏ hai quả bom ở
Hiroshima và Nagasaki làm Nhật thua, phải đầu hàng hai ngày sau đó.
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