
Khet Thi Anh Cũng Chỉ Là Hạt Bụi 

Trước khi ngả xuống, Khet Thi đứng thẳng. 

Cảnh Sát hỏi:  "Tình Yêu Nước mày để đâu?" 
Rồi Cảnh Sat im lặng nghe Khet Thi trả lời: 
"Tình Yêu Nước tôi để trong tim!" 
 
Một cây súng đưa lên.  Một viên đạn nhả ra. 
Khet Thi ngả xuống, đầu anh bể, máu tuôn ra. 
Cùng đi ra:  Viên đạn và máu!   
Nằm trên nền nhà một người không nói láo! 
 
Một người làm thơ bị Cảnh Sát và Quân Đội Miến Điện giết! 
Vì cái tội Đi-Biểu-Tình đòi Tự Do Dân Chủ. 
Hơn năm trăm người đi vào lịch sử Miến Điện bằng 
súng và lưỡi lê!  Trong vòng mười ngày sau đảo chính! 
 
Vợ Thi Khet đến đồn Cảnh Sat nhận xác chồng. 
Không còn tim gan phèo phổi! 
Khet Thi đã nói:  Tình Yêu Nước tôi để trong tim 
Và người ta cướp trái tim của Khet Thi bằng cách bắn vào đầu nhà thơ! 
 
Cả thế giới không nằm mơ 
Cả thế giới biết chuyện đó 
Biết nhiều hơn:  người dân Miến Điện bị bắn vào đầu không chỉ một người dân! 
Bọn bắn người vẩn hung hăng:  Sẽ Bắn Nữa!  Sẽ Bắn Nữa! 
 
Quân Đội Miến Điện cướp được Chính Quyền Quốc Gia 
Họ áp đặt Chế Độ Độc Tài cai trị Đất Nước. 
Họ thách thức Luơng Tâm của con người và sự Phản Ứng của Người Dân! 
Bước đầu họ không lầm vì Thế Giới nhỏ hơn xứ sở Miến Điện! 
 
Không lẽ chuyện gì cũng Trời Khiến? 
Không lẽ chuyện gì cũng đã An Bài? 
Một con ngựa đau cả tàu không ăn cỏ! 
Chúng ta là Con Người không ai là Con Ngựa! 
 
...và ngựa thì Hí Vang Đường Xa 
Nếu nó đi ngang trước nhà, thì "Thưa Chị, 
Ngựa hồng đã đến bên hiên / mà trên lưng ngựa chiếc yên vắng người!" 
Khet Thi...anh cũng chỉ là hạt bụi! 
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