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Lời nói đầu :  
 Tại các nước đang mở mang, tai nạn lưu thông thường gia tăng cùng với nhịp độ phát triển kinh tế. Riêng tại Việt 
Nam, trong năm 2009, đã có 11 516 người chết (theo bản tường trình công bố ngày 12.01.10 của Ủy Ban An Toàn Giao 
Thông).  85,5% số vụ tai nạn được xác định do lỗi của những người lái xe vi phạm tốc độ quy định hoặc đi không đúng 
làn đường, phần đường, hoặc chạy ngược chiều. 
 Nhân một chuyến du lịch tại Việt Nam năm 2005, tôi đã chứng kiến một tai nạn giao thông làm thiệt mạng một 
thiếu nữ đi xe gắn máy. Bài thơ dưới đây là lời tiễn biệt của tôi với người xấu số đã nằm xuống.    Đ.P.C. 
 
 

Nàng đi, Hà-Nội buồn như chết 
Hà-Nội buồn như một nhỡ nhàng. 

Nguyễn Bính (Một Lần) 
 
  Hàng xe chậm lại vì tai nạn 
  Chợt thấy chiếc xe bẹp dúm kia, 
  Một thân thiếu nữ bên vũng máu 
  Cái mền vội phủ hở đôi chân. 
 
  Ôi, thế là xong một kiếp người ! 
  Có gì vừa mất ở nơi đây, 
  Một linh hồn trẻ vừa từ giã 
  Đâu kịp vẫy tay trước khi đi ? 
 
  Tôi thấy quanh tôi cả mớ người 
  Nào ai giỏ lệ với người đi ? 
  Có ai tiễn biệt linh hồn ấy ? 
  Có ai mời một chén biệt ly ? 
 
  Rồi đây sẽ có những vòng hoa 
  Mầu hoa trong trắng đến lạnh người 
  Gia đình tang tóc trong nước mắt 
  Đưa nàng về nghĩa địa buồn kia… 
 
  Và dòng đời sẽ tiếp tục trôi 
  Và bạn bè cũng sẽ quên thôi 
  Chắc hẳn mấy ai còn thương nhớ ? 
  Duy chỉ nơi đâu một mẹ già… 
 
   
 
 

Người mẹ có vầng trán đã nhăn 
Cuồc đời đã đau khổ biết bao, 
Tưởng khi nhắm mắt con chôn cất 
Nào ngỡ ôi thôi, phải tiễn con ! 
 
Chắc hẳn nàng còn một đứa em 
Đứa em còn bé, khổ chưa quen 
Mà nay đầu đã vành tang trắng 
Từ nay chẳng được gọi : chị ơi ! 
 
Biết đâu nàng có một người yêu ? 
Khi đêm trở lạnh gió đông về 
Bàn tay tìm nàng trong bóng tối, 
Vành môi mấp máy một tiếng kêu. 
 
Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ ? 
Khi ta phải từ giã hôm nay ! 
Đời người vụt tắt trong nháy mắt 
Mấy ai sửa sọan trước khi đi ? 
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