CHỢ NET - CHỢ ĐỜI
Khi lên Net khác chi người đi chợ
Đủ cách chưng khoe, đủ mọi mặt hàng
Thượng hạng kim cương, châu báu, bạc vàng
Đến rác rưởi của hạ tầng tôm cá
*
Người đi chợ nhìn mặt hàng quen, lạ
Đánh giá rồi mua nếu tốt, nếu cần
Và sau một hồi đong, đếm, đo, cân
Thường hoan hỉ với món hàng họ chọn
*
Có những gian hàng thoạt nhìn đẹp nõn
Nhưng nhìn thêm, hoa mắt, loé trăm màu
Có mặt hàng vàng, đỏ trộn vào nhau
Và người bán cam đoan vàng nguyên chất
*
Không gian ảo chứa dòng đời rất thật
Chân thiện, sân si, quỉ quyệt, lọc lừa
Kẻ bán người mua tấp nập chen đua
Phẩm cách từng người hiện trong ngôn ngữ
*
Gian ác, hiền lương lộ qua hành xử
Ôi một bức tranh sống động tuyệt vời
Dù hiếm hoi nhưng suốt buổi chợ đời
Cũng sẽ gặp đôi điều mình trân quí
*
Khi thấy món hàng ta không vừa ý
Thêm người bán hàng điên đảo điêu ngoa
Thì có gì đâu, ta hãy tránh xa
Cũng đừng nản nếu người phun lấm áo
*

Đời là thế, trong chợ đời huyên náo
Có nhân từ, tài đức, có hiền lương
Thì có bất nhân, gian ác, lật lường
Chứ nào phải thiên đàng mà toàn mỹ !
*
Mặc kẻ tà tâm, ghét ganh, hiềm tỵ
Kệ những món hàng độc dược, dao găm
Thượng Đế cho giới hạn chỉ trăm năm
Thì chớ để phút giây nào uổng phí
*
Phiên chợ thật đông, thời gian thật quí
Chỉ tặng người ta trân quí thời gian
Và chỉ nên mua, nên chọn món hàng
Có lợi ích cho tinh thần, trí tuệ
*
Chợ Nét, chợ Đời sẽ vui đáo để
Khi ta biết nhìn, biết chọn, biết mua...
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