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Ấn hành 

Cuối Cùng Là Thơ 

Ngu Yên 

...........Tháng 1 năm 2013 

Houston, Texas 

Không giữ bản quyền 
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Ngày 15 tháng 2 năm 2012 

 

Hồn cũ như tờ giấy cũ 

ghi đầy kỹ niệm 

không chỗ trống nào 

viết hôm nay 

dù thơ đến 

 

Viết chồng lên chữ cũ, chồng lên ý cũ, chồng lên thơ cũ  

mãi  xôn xao mới cũ hòa câu, hòa nhạc, hòa âm  

Thơ với ta có mà không có 

cuối cùng là thơ không có ta 

Trống trải đó 

Một mình đó 

Chuyện thời gian kể biền biệt ý lòng 

Khuya đội mũ  

không đi  

im  lạc lõng 

nghe xa rồi 
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xa lắm nghe vắng hiu 

 

Xa tự thuở  tự tình chấm hết 

Nhẹ nhàng thay lầm tưởng làm thơ 

Nhẹ nhàng thay lơ đễnh làm người 

Giấy kín chữ 

Thơ không cần lên giấy 

chỉ qua đường thanh thản bóng mờ 

Gió thổi ngang 

giấy bay cuồng xinh đẹp 

Chữ nghĩa trăm năm lại mất rồi lạc giữa không gian vô định vô tâm 
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                                     Mắt đẹp 

                                            Mắt không thấy 

                              Hết thở 

                                      Không cần mũi 

                        Tuổi trẻ thiếu hàm râu 

                                           Bây giờ thiếu tuổi trẻ 
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thơ tháng năm 2012 
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Ngày 2 tháng 5 năm 2012 

 

Tất cả vô tình  qua 

Ngay linh hồn không chết cũng mất        

Những tiếng cười phải chăng là an ủi 

Ngày bên nhau đếm chẳng quay đầu 

Em đừng khóc  

vì sẽ làm ta khóc 

Khi đã yêu đừng ngẫm nghĩ chi nhiều 

Đừng lý luận trăng sẽ không thay đổi 

còn mặt trời sẽ quên chuyện cãi nhau 

 

Em có biết 

mỗi khi ta nóng giận 

là mỗi khi ta ân hận làm chồng 

Em có biết  

mỗi khi em buồn bã 

ta thấy mình thừa thãi làm đàn ông 

Biết em thích 
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Làm sao ta không thích 

Biết tàn tro là cớ sự làm người 

Biết em cố yêu điều ta mơ tưởng    

Trời lạnh rồi ta chịu sưởi ấm thôi 

Ta già rồi 

Không chịu phục em sao? 

 

Nhanh quá sức 

không ngờ nhanh quá đổi 

Sót điều gì hay chỉ bấy nhiêu 

Ta với em yêu nhau từ thuở trẻ 

Yêu đến giờ còn sót gì không? 
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Ngày 21 tháng 5 năm 2012 

 

Em không còn thời giờ đổi thay 

Anh không còn mơ mộng đổi thay 

Chỉ ngày thay ngày đêm thay đêm  

Em có thấy bổng dưng êm đềm 

 

Sớm nay kỷ niệm sắp hàng chờ cà phê 

Đà Lạt Nha Trang Qui Nhơn Sài Gòn 

Little Rock Houston San Jose Dallas 

Nắm lấy tay 

Anh dẫn em đi  

 Costa Rica Cancun Dolphin Island Bahamas 

và một nơi tuyệt đẹp 

 

Em đã phải chịu đựng anh lâu rồi 

Nhường nhịn trái tim chứa tình yêu lạ 

Vỗ về khi đối kháng đất trời 

An ủi cảnh thâm u luẩn quẩn 
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Em yên chí  

sẽ không còn tháng ngày vô nghĩa 

Anh sẽ dẫn em đến một nơi 

Có tất cả quá khứ 

Có nụ hôn đầu tiên Tuy Hòa 

Có khoái lạc Chiến Thắng Đồi Voi 

Có đêm Noel nằm ôm nhau biết Chúa cô độc 

Có cà phê Tùng uống rất phê 

Có đêm say rượu bỏ em ngoài đường vắng 

Có hát Lục Huyền Cầm, đàn Mây Mùa Thu 

Có sân khấu Tuyết Rơi Giữa Mùa Hè, Mưa Trên Ngày Tháng Đó 

Có mười ngàn người đi chợ Tết, năm ngàn người lễ Trung Thu 

Có thời phát thanh 

Có thời nghèo đói 

Có thời lơ đễnh về hưu 

Nơi mình đến sẽ không cần hạnh phúc 

chỉ dịu dàng tay nắm bàn tay 

 

Nơi tuyệt êm đềm đó 

là trái tim anh 
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thơ tháng sáu 2012 
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Ngày 4 tháng 6 năm 2012 

 

Những nốt nhạc dương cầm lạc loài trong ngụm cà phê 

Sớm nay khát rượu 

Sao bỗng dưng tuyệt vọng chụp lấy tôi 

Mặt trời vẫn chưa thanh thản 

 

Không chiếc lá nào muốn rụng 

dù làm đẹp mùa thu 

Sức khỏe một mình chạy bộ 

bỏ tôi ngồi bên đường 

Tháng Sáu năm trước đi ngang đây 

cục đá này biết nói 

Tháng Sáu năm nay đá khóc 

chỉ mỗi năm đã đổi thay 

Còn đám cỏ gặp hoài 

mới hay cũ? 

Con dế nhỏ 

Biết hát không cháu? 
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Thế giới này tưng bừng lắm 

Sao tim ta im ru 

Sức khỏe chạy ba vòng hỏi ta ngồi không sao mệt? 

Nghĩ  ngợi chi  

Lá rụng đâu phải vì mùa thu 

ừ, hiểu rồi 

Lá rụng chờ mùa xuân 

Sai 

Lá rụng vì nhiều lá 
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Ngày 5 tháng 6 năm 2012 

 

Hai phút thôi 

Nữa ngày sẽ hết 

Con chim khuya hót tiếng giật mình 

Thức nằm xuống hay mơ ngồi dậy 

Nghe  xung quanh câu hỏi làm người 

 

".. Đưa tôi cây súng 

bắn vào đầu tôi 

Cuộc đời như thế 

thì thôi.." 

 

Đời sống thật đẹp 

Xin chứng minh 

Đời nhàm chán 

Tôi nghĩ như vậy 

 

Đưa tôi cây súng 
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bắn vào Trời cao 

vì Trời như thế 

là sao? 
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Ngày 5 rưởi tháng 6 năm 2012 

 

Trong dòng nước chảy có chim bay 

cùng cá 

Có mây ôm lục bình trôi 

Có tôi và đời 

cùng Thượng Đế 

Sắp tiền cắc theo thứ tự 5 cent 10 cent 25 cent.... 

mua được xách bia 

Sắp đời theo thứ tự 1952, 1975, 2000, 1012... 

chờ discount hạnh phúc 

 

Trên dưới buổi chiều bằng nhau 

chia hai 

người vui ở giữa 

Tiếng hát cũ từ Pandora 

Love me, please, love me... Je si fou.....de vou... 

Người làm bạn 

rồi ghét nhau 
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Trời  sinh người 

rồi bỏ 

Em thật sự không muốn gặp  anh sao? 

hay chết tự lâu rồi? 

Tiếng xe cứu thương hú lên 

Trái tim ai đó đang thoi thóp 

Buổi chiếu hết bằng nhau 

vì buồn đang đến 
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Ngày 7 tháng 6 năm 2012 

 

Tôi thích làm thơ 

chán thấy thơ 

ghét liên quan tới thơ 

 

Một mình đi 

đường nối đường cô đơn nối cô quạnh nối cô liêu 

không cô độc 

lòng vừa êm vừa đau 

hát vừa vui vừa tê tái 

hạnh phúc một mình là hạnh phúc thật 

hồn một mình là hồn sống 

chữ nghĩa một mình là máu huyết yêu thương 

nhịp điệu một mình là hương tan trong gió 

tôi tan vào xa lạ 

tôi sống như người chưa từng sống biết ơn 

lúc này chợt biết 
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Lặng lẽ tỉnh dậy 

không phải thơ 
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Ngày 8 tháng 6 năm 2012 

 

Tôi sẽ cố chơi em tháng ngày còn lại 

Tình yêu không tính đời sau 

Nếu Chúa Phật phải giết người theo luật 

Ngửa cổ chờ sao không chịu xuất tinh? 

 

Tạm xuất tinh 

Tạm thở 

Tạm yêu em 

Tạm ngày giết ngày không thấy ngày mới 

Người sinh người thời gian sinh cái gì? 

 

Con lớn đi xa nhà trống vắng 

Bàn ghế trần nền giường gối hắt hiu 

Chơi đi em 

mặc ngày hay đêm 

cho sinh động bộ phận già lơ láo 

Tôi sẽ cố 
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em giúp một tay 

sá gì bầm trầy 
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Ngày 10 tháng 6 năm 2012 

 

Khăn bàn đã trải 

chén dĩa bày ra 

ly rượu, khăn giấy 

thiếu tăm cho người già 

 

Lễ Mẹ ngồi đầu bàn 

Lễ Cha ngồi cuối bàn 

Lễ Em ngồi ở giữa 

Lễ Anh ngồi ở đâu 

Xưa nay ai đứng lại không sầu? 

 

Bánh Hỏi 

Heo quay hai mắt không nhắm 

Nhìn hàm răng sát thủ tươi cười 

Gà Quí Phi 

ngẩn đầu chờ trống mái 

chổng chân 
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mời bẻ gãy cặp đùi 

Như người chổng chân chờ đợi cơn vui 

 

Nâng ly 

Mừng tốn tiền tăng ký 

Mừng tương lai chạy ốm mồ hôi 

Nâng ly 

Mừng bất đồng ý kiến 

Mừng hối hả tiếng cười 

Mừng cái gì quá mệt thành vui 

 

Chén dĩa ly dọn rửa 

Khăn bàn bỏ giặt 

Người từ giã no say 

Nghe  không gian nói:  

- Chỉ vậy thôi mất một ngày. 
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Ngày 16 tháng 6 năm 2012 

 

Cánh quạt trần quay nhanh 

Chặt vào đầu bóng 

Sao bóng chưa đứt đầu? 

 

Diều lên cao nhờ gió  

Lòng muốn bay cao 

phải chăng nhờ thơ? 

 

Có nhiều điều không biết nói  

giữ trong người khó chịu 

Dù nói ra 

càng khó chịu hơn 

 

Cần phải chậm lại 

Không thể hết sớm 

Còn quá nhiều chưa xong 

Đêm đã đến 
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Sợ  nghe tiếng gọi trở về chiêm bao 

biết bất ngờ giấc ngủ 

 

Diều bay cao nhờ gió 

Hết gió biết làm sao? 
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"...words and pictures can work together to communicate more powerfull than either alone." 

                                                                                                               William Albert Allard 

 

 

 

 

 

 

thơ tháng bảy 2012 
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Ngày 10 tháng 7 năm 2012 

 

 

Tuổi già ngại Phật Chúa 

vẫn kịp quay đầu                                                           Tình nằm nghiêng nằm ngữa 

                                                                                                             e uổng đời sau  

                                                                  Nơi đây 

                                                                          ngàn lần hẹn 

                                                                                phút cuối nở nào vĩnh biệt nhau? 
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Giấc mơ đêm 18 tháng 7 năm 2012 

 

Bàn tay năm ngón là bài thơ tầm thường 

Ôm được tình 

Thơ hoá tâm thương 

Đừng trao thân xác cho thời gian hao úng 

Hãy nở tim hút nước miếng trữ tình 

 

Em mười mấy đến em năm mấy 

Liệu yêu nhau đến sức bảy mươi 

Trên mặt đất còn có gì tử tế 

Hai người vui hai chục ngón tay 

 

Sẽ một lúc bàn tay thương tâm 

Bài thơ tuyệt thế sẽ tầm thường 

Vĩnh biệt tình 

Thơ là tâm thương 
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Ngày 20 tháng 7 năm 2012 

 

Cứ ba ngày anh cảm thấy cô đơn 

 vì thiếu tình 

thiếu chơi 

hay thiếu thơ? 

 

Thiếu tình em là trái táo 

thiếu chơi em là trái chuối 

thiếu thơ em là cà phê 

 

Hôm qua 

uống cà phê sữa 

ngắm táo nhà bên 

ăn chuối một mình 

Hôm nay 

ăn chuối với mình 

táo ngọt quá em.... 
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       Bỏ rối loạn ra ngoài trái tim 

                Thấy rối loạn thêm rối loạn 

  Đọc không rõ càng rối 

 Hiểu không ra càng loạn 

     Rối trói người 

     Loạn cột người 

  Chỉ cái miệng thều thào: 

        - Tự do 
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thơ tháng tám 2012 
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Ngày 8 tháng 8 năm 2012 

 

Dặn anh đứng trên chân 

lý của em 

Anh lại cãi lời 

lẻ của lửa 

cháy ngầm  

Em nói già rồi thôi đừng đi 

Sao không hỏi đi đâu? 

 

Anh muốn tìm thấy 

trong ngày cuối cùng lý 

do chết là đẹp 
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Yêu  Em Câm lặng 
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Ngày 15 tháng 8 năm 2012 

 

Không phải cái ly nào cũng trống 

khi có người muốn đầy 

Buổi sáng đến không ngờ mưa đến sớm hơn con tim đến sớm nhứt 

Cà phê đến thứ nhì 

Thơ đến thứ tư 

Không phải con chim nào cũng bay 

Chim đi bộ là gà 

khi có người muốn bắt 

gà cũng bay 

Ông sở thuế mặt như con chồn 

rình rình cái túi đầy thơ 

Bay lẩn quẩn bên hoa con muỗi 

Không phải muỗi nào cũng máu 

Toàn bộ buổi sáng thiếu cái gì 

đến thứ ba? 
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Ngày 18 tháng 8 năm 2012 

 

Ngồi là chuẩn bị đứng 

hoặc nằm 

Suốt một đời phải ngồi là tượng 

Trơ trơ nhìn  

không thấy 

Nghe thiên hạ 

không hiểu 

Chứng kiến kẻ vẽ bậy 

không nói 

Gió mưa mấy cấp  

không động đậy 

Nếu có ước mơ 

sao không đứng đi 

Không có ước mơ 

thôi nằm xuống 

Con chim chột mắt làm tổ trên đầu 

chiều chiều bay về thủ thỉ vợ con 
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thỉnh thoảng hót: 

- Thằng tượng là người tốt 
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Lời chứng cửa sổ 
 

Từ ghế ngồi 

đánh ngược lên dương cầm  

nhạc bản năng 

Âm thanh rời rã ra đường nhỏ 

về đâu 

ngày tà nắng  

bùi ngùi hoang xế gợi xa xôi 

1. 

Con thú viết bài ca 

hát to cho bớt sợ linh hồn 

Trùng trùng hồn nắm tay hò hét 

Điên khùng hồn bạo động hô hào 

Thế giới vô hình đầy khủng bố 

Thế giới thần linh 

Nổ nhau bằng niềm tin 

Đêm nay có trăng hay mặt trời? 

Người  nói có Trời dù  không có trăng 
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Hồn ai khóc 

hay giọng cười khinh bỉ 

dù có trăng cũng không có Trời 

không có Trời tin đỡ trăng 

 

Thú  theo trăng mà thở 

vì trăng mà yêu dù mỏi mệt 

Trăng dìu quên khốn khó 

Ánh trăng rơi động nhạc phím đàn 

 

"Tôi suy tư là tôi hiện hữu" - René Descartes 

Thú không suy tư   

Thú chơi 

Thú hiện diện 

Con thú buồn vui  

Con thú sướng đau 

 

Một hôm  

cái ghế  

trống 

2. 

Con thú trốn rừng xuống biển 

Về hồn nhiên nói tiếng tế bào 

Lương thiện như tiền sử chết vì rắn độc 

Ẩn hình như cá sấu hóa rồng 
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Thế giới biển 

ngoài xanh trong máu 

hổn loạn dòng ngầm 

chôn vùi thật giả xuống lòng sâu 

 

Sóng máu 

Gầm thét trong tim 

Cuốn trôi sự thật 

 

Thời đại máu đỏ 

nhuộm đỏ đất trời 

nhuộm đỏ người 

Không còn ai nhớ  

đời màu gì 

3. 

Đàn ông màu xanh 

Đàn bà màu xám 

Trộn vào nhau màu tàn tạ tháng năm 
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Tưởng  tình yêu màu hồng 

Tưởng lãng mạn màu tím 

Tưởng hy sinh màu đỏ 

Không biết gần nhau là màu pha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai chưa từng khoái lạc, ném chiếc giày đầu tiên 

Ai chưa từng yêu màu xanh màu xám 

giục giã màu già nua 

Ai cố tình đếm khoái lạc 

Mỗi sống bao nhiêu lần? 

Ai chưa từng say mê? 

Móng trời cong dáng nữ 
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4. 

Đã là vậy 

Sẽ như vậy 

Bằng lòng vậy 

Vui với vậy 

 

Khác được sao? 

Đừng thao thức tại sao? 

Không có tại sao 

 

Bể dâu là chuyện xưa 

Chuyện nay là sông lửa 

Không gian cháy 

Thời gian cháy 

Sống đang cháy 

Tất cả bốc cháy 
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Ngày 26 tháng 8 năm 2012 

 

Hôm nay thứ ba 

Sao giống thứ bảy 

Không phải 

Giống thứ năm 

Ngày giống ngày 

Sao thiên hạ thấy khác 

Không biết từ bao giờ 

ta mất thời gian 

 

Vợ nói: chủ nhật 

ra ăn cơm 

Ừ, ngày nào cũng ăn cơm 
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Ngày 27 tháng 8 năm 2012 

 

Mỗi thiếu nữ 

đến thăm ta 

để lại mỗi giọt nước 

theo nắng bốc hơi 

 

Theo mưa trở về 

những giọt buồn gọi nhẹ 

Rồi mưa lớn 

họ trôi xa 

 

Mỗi thiếu nữ 

Mỗi giọt nước 

lặng lẽ 

thở dài 
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Ngày 29 tháng 8 năm 2012 

 

Mỗi ngày còn lại 

Mỗi tờ lịch có tử vi bùa chú 

Xé vào rác 

Tiễn buồn thiu 

 

Mỗi giờ còn lại 

Mỗi bước chân đều đặn 

lên xuống thang lầu 

đều đặn 

 

Mỗi phút còn lại 

Mỗi nốt nhạc lạc lõng 

Không ai nghe 

Người đánh đàn lơ đễnh 

 

Tờ lịch hôm nay 

Bói  toán viết: 
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"Daily Overview 

You have a unique talent for seeing the bigger picture while also knowing how to take care of the 

details. This vision could help out a friend who needs some guidance, so don't be stingy with 

your time. This person, in fact, could become quite the ally to you in a business venture down the 

road". 

Sao  mỏi mệt quá 

 

Một  ngày còn lại 

Một  giờ còn lại 

Một  phút còn lại 

Nhìn ra cửa sổ 

vắng tanh 
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Ngày 30 tháng 8 năm 2012 

 

Có hồn là chó 

Có hồn là heo 

Có hồn là rắn 

Có hồn là cọp 

Có hồn là sâu 

Có hồn là ếch 

Có hồn là bò cạp 

Có hồn là vi trùng 

Có hồn là .... 

Có hồn là ... 

Có hồn là ..... 

 

Ẩn trong thân xác 

Thiên thần 

hai chân 

 

 



                                                                                      Cuối Cùng Là Thơ .Tập 12.Thơ Ngu Yên 

46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thơ tháng chín 2012 
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Ngày 2 tháng 9 năm 2012 

 

Khi tiếng gõ liên tục, ngập ngừng, ngợp thở, bơ vơ trên bàn chữ 

Leo lên màn ảnh hình thù ngộ nghĩnh, có khi dị dạng, có khi lúng túng, có khi thẹn thùng 

Tự nhận là thơ 

Cảm giác khó tả: vừa dở vừa hay, vừa khoan khoái vừa ngại ngùng 

Khi ngón gõ theo nhịp tim liên tục, ngập ngừng, ngợp thở, bơ vơ trên bàn chữ 

Rơi vào u mặc, tĩnh lặng, cô đặc 

Nỗi mênh mông xa vắng mơ hồ 

Đâu cần phải là thơ 

 

Chữ ra đi quay lại hỏi: 

- Tiếp theo là gì? 

- Không biết, đi đi. 

Ý khó chịu nói: 

- Tứ chật quá. Thay tứ khác được không? 

- Tứ chết rồi tứ sẽ sống lại. 

 

Khi tranh luận liên tục, ngập ngừng, ngợp thở lúc lời chen lấn trên bàn chữ 

Sắp hàng theo thứ tự định mạng ngẫu nhiên 
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Đâu là tim? Đâu là trí? Chỉ là chữ 

Để lại thời gian dấu tích. Thơ hay là chuyện tình cờ 

 

Khi thơ vào thời đại khản tiếng 

Mạnh thi sĩ nào thi sĩ nấy kêu gào  

Khi thơ và khéo chữ khéo lời thành bè đảng 

Siêu thị đông người không ai nhắc đến thơ 

Khi ngón gõ nhịp tim chờ vọng lại 

Khí tượng báo tin cơn bão đến gần 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Cuối Cùng Là Thơ .Tập 12.Thơ Ngu Yên 

49 
 

Ngày 28 tháng 9 năm 2012 

 

Tôi không phải người làm thơ chuyên nghiệp 

Sống không vì thơ 

Chết không vì thơ 

Vinh dự đó xin dành cho thi sĩ 

Còn tôi 

tự để dành để hết sức yêu em 

 

Hôm về biển yêu em theo gió mặn 

Khi ở đồi yêu theo nắng lá khô 

Lúc xuống phố yêu bàn chân mau mỏi 

Và mỗi đêm yêu quá tiếng cười 

 

Em có nụ cười khiến anh tập thể dục 

Em có môi hôn dựng đứng mùa xuân 

Em có thiếu nữ mà anh say đắm 

Em có ngực trời và háng thiên nga 
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Anh chẳng muốn gì ngoài lười tập thể dục 

Anh chẳng muốn gì ngoài tận hưởng môi xuân 

Anh chẳng muốn gì ngoài tuổi già say đắm 

Ngày với trời và đêm với thiên nga 

 

Tôi là người yêu em chuyên nghiệp 

Sống vì em 

Chết vì em 

Vinh dự này không dành cho thi sĩ 

Chỉ dành riêng cho ngu yên 
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Ngày 30 tháng 9 năm 2012 

 

Em à 

Đi em 

Đàng trước có mây 

Sau lưng có bão 

Đã sương mù 

Còn sợ chi mưa 

Con đã lớn đã già hơn tuổi tác 

Cháu đã khôn hơn ông ngoại ngày xưa 

Trăng sắp Trung mà Thu chưa tới 

Mùa vẫn hè ta lại trễ tuổi già 

Em là hoa khô ta là trái héo 

Chưa tàn thu chưa chịu rụng ly tan 

Sương đêm đêm ướt dần dần quá khứ 

Nắng ban ngày khô gần hết mai sau 

Đôi khi hỏi em còn gì chưa nói? 

Đuôi mắt cười chuyện cũ chưa quên 

Đi đi em 
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sắp tháng Mười trời trong và mát 

Tìm một quán nào uống ly cà phê 

Đi đi em 

Kẻo gió gây nhạy cảm 

Vì bàn tay biết sẽ lạnh bất ngờ 
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thơ tháng mười 2012 
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Ngày 5 tháng 10 năm 2012 

 

Bạn tôi 

Văn sĩ thi sĩ họa sĩ nhạc sĩ  

Đa số hiền khô trên bước sống hỏng chân 

vài người vất vả công danh không sự nghiệp 

Cả bọn 

nói chung 

không biết làm gì 

mang đẹp ảo vẽ vời cho giống thật 

 

Chúng tôi vẽ mãi mà vời vời không giống 

Đẹp trốn lối này 

Đẹp ẩn chốn kia 

Đẹp đâu chưa thấy 

Tuổi già thấy rõ 

Tháng ngày nhăn nheo xếp lớp cô đơn 

 

Bạn tôi 
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Một bọn đang lơ ngơ tự hỏi 

Bóng tối về khuya khoắt sẽ đi đâu? 

Ai mở cửa? 

Ai đóng cửa? 

Có ai chờ hay chỉ hết thế thôi? 

 

Các em theo chúng tôi vào tai nạn 

Theo nhịp tim hồi hộp triền miên 

Đổi lãng mạn mất dần tất cả 

Chờ trên môi hơi thở cuối nụ cười 

 

Bạn tôi 

Văn sĩ thi sĩ họa sĩ nhạc sĩ 

thân thiết nhất là em 

cùng đi cùng ca hát 

cùng nhau chơi cho khánh tận cõi hồn 

ai nói được 

thế nào là đúng? 
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Ngày 6 tháng 10 năm 2012 

 

André Chénier nói: 

Nghệ thuật làm nên thơ 

Trái tim làm thi sĩ 

Ta làm ngàn bài thơ 

Trái tim cơ hồ lạc vào nơi trống rỗng 

 

Tưởng dễ làm thi sĩ sao? 

Đã gần hết đời người 

Vẫn chưa hiểu làm sao thành thi sĩ? 

Tưởng dễ làm thơ sao? 

Tưởng dễ làm mưa sao? 

Tưởng dễ làm gió sao? 

Tưởng dễ làm hoa sao? 

Tưởng dễ cảm buồn sao? 

Tưởng dễ cảm đau sao? 

Tưởng dễ thấm tình sao? 

Tưởng dễ thấm chữ sao? 
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Tưởng dễ thấm nghĩa sao? 

 

Ta đã lạc mất ta trong tháng ngày yêu thơ dữ dội 

Đi mòn cùn không biết chỗ dừng chân 

Tóc rụng tiếp 

Râu dài thêm 

Chữ dồn nặng không biết làm gì cho nhẹ 

Thi sĩ là ai? 

Sao chẳng giống trong gương 

 

Đêm nay Trung Thu ngày 6 tháng 10 

Dễ đẹp sao cái gì là trăng sáng? 

Dễ hiểu sao cái gì là chán nản? 

Ly rượu đầy uống được cái gì? 

Cái gì là nghệ thuật? 

Cái gì là thơ? 

Cái gì là trái tim? 

Cái gì là thi sĩ? 

hỏi mãi là cái gì? 

Cái gì hỏi mãi? 
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Ngày 15 tháng 10 năm 2012 

 

3 giờ sáng thức dậy 

những tờ tiền 100 từ giấc mơ bò ra 

chúng đi rầm rộ  

những tờ tiền như rít nhiều chân 

mặt chúng quyến rũ nhưng răng có độc 

cắn khắp nhà, quần áo, tủ giường 

cắn hư hao  

cắn cũ dần  

cắn trí não ung mủ 

cắn tâm linh bạo bệnh 

cắn tình nghĩa ly tan 

cuối cùng 

chúng bao vây giấc ngủ 

cắn thần kinh 

 

Những con vật mang số Một và hai Zero 

dễ thương và dễ ghét 



                                                                                      Cuối Cùng Là Thơ .Tập 12.Thơ Ngu Yên 

59 
 

đến với mồ hôi  

đi với máu 

phản bội nhanh như gió 

thuốc người bằng ham muốn 

liệt người bằng lo âu 

những con vật độc ác 

cắn nát giấc mơ tôi 

 

Những độc vật sinh con 

số 5, số 10, số 20 

đám con như bầy kiến 

bu vào khiêng cả voi 

chạy nhanh hơn nước rút 

biết quá rồi lòng vẫn đắm chìm 

 

3 giờ sáng thức dậy 

tiếng thì thầm: "buông dao" 

vì sao Phật không dạy, cách cầm dao nên người? 

không ra tay đồ tể 

không tìm bắt độc vật 
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nói sao với áo cơm 

 

4 giờ sáng 

những tờ tiền khác giá 

lần lựa trình diễn tuồng đời 

chúng  kéo lê tháng ngày quá khứ 

có lẫn xác tương lai 

vào cõi mơ không nghĩa địa 

 

Những quái thú có độc 

cứ mỗi đêm biểu tình 

ban ngày biến mất 

vào ngân hàng 
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Đêm 29 tháng 10 năm 2012 

 

Bão Sandy đến đông bắc Hoa Kỳ 

mắt bão nhìn hồn tôi 

đêm không một gì rơi vẫn nghe cây bật gốc bứng đường New York 

gió gầm xả mưa trên màn ảnh tuông thành sông 

dòng nước ngầm cuộn ngập đường hầm xe tàu điện  

người đàn bà sinh con sau lưng xe truck giữa lính hỏa giăng lều cản mưa 

người đàn ông da đen không di tản đu lên nóc nhà  

lửa cháy khu đông  

nước chìm khu nam tập trung nhiều ngược xuôi cứu mạng 

trên lầu cao xây cất cần trục gãy đong đưa 

con chó lạc chủ ngoài lan can sủa vô vọng 

tiếng thiên nhiên giận dữ đuổi theo giết người 

không còn ai để ý 

kẻ nào đã dẫn bão đến đây? 

 

Sóng từ biển đập lên 

mặt đường thành lòng sông 
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cột điện thành đèn biển không chim nào dám đậu tốc gió 80 dặm một giờ 

xe thành thuyền không chèo trôi không bến 

cây gãy với cành lên mặt nước vẫy kêu cứu không ngừng 

giữa đục ngầu cuốn xoáy 

con búp bê bơi 

 

Người ta vội vã rời khỏi nhà 

trốn bão 

bỏ quên con bé trên sofa 

cô đơn sợ hại biết mấy 

ai biết  hồn nó thất vọng đau thương cỡ nào 

nước tràn  

con bé thoát ra ngỏ cửa sổ 

bơi từ ngoại ô vào thành phố 

lềnh bềnh hoang tàn 

chìm trôi phồn hoa tráng lệ 

những khúc nước xiết 

con bé hấp hối níu dòng định mệnh dành riêng cho người 

- biết không bé 

người cũng trôi như cháu thôi 
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Bão Sandy quá nhỏ, quá ngắn, quá hiền so với bão thiêng liêng 

bão từ đời sau qua đời này 

thánh thần đã trốn bão 

bỏ quên con người 

hãy tự thoát thân 

xin cảm ơn anh quay phim đài CNN 

cho chú nhìn thấy cháu lần cuối 
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thơ tháng mười một 2012 
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Ngày 1 tháng 11 năm 2012 

 

Năm trước hẹn sẽ trồng hoa Thủy Tiên, Anh Đào, Mai năm cánh, Cúc hai màu 

mùa đông đã đến 

chưa bắt đầu ươm cây 

tôi thật sự đã mất lòng xôn xao theo mùa xuân hứa hẹn 

đông tuy buồn nhưng đẹp tuổi hết năm 

Ba tôi thích trồng hoa Vạn Thọ 

mỗi năm chết một lần 

tám mươi mấy lần hoa chết  

ba tôi chết theo 

ý nghĩ của con người không khác ý nghĩ gió 

khuya nay gió rất nhẹ 

Thủy Tiên Anh Đào Mai Cúc đã rụng rơi  

vẫn chờ tôi 
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Ngày 3 tháng 11 năm 2012 

 

Coi  tỳ kheo cạo tóc 

nặng 

nhẹ dần 

lâng lâng 

từng nhát dao lướt 

lát mỏng thời gian  

cắt từng sợi nghiệp nạn 

nạn rơi đầu còn gốc mọc xuống tâm can  

bao nhiêu lần nam mô cho triệt tan cội rễ 

Tôi không tin Phật pháp 

nhưng yêu lời Phật dạy 

Tóc tỳ kheo rụng theo hồn tôi trọc dần 

Có ai mà không muốn sống thanh tịnh vô vi 

tôi tin rằng Phật biết 

tóc mỗi giây vẫn mọc âm thầm 

cạo bao lần mới sạch  

Phật ơi 
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làm sao tạm nghỉ nghiệp đầu thai? 

 

Coi tỳ kheo xuống tóc 

lá rơi không đợi mùa, tóc rơi không đợi người 

Tay vừa buông dao xuống 

thấy vết sẹo trên đầu 

tâm ta đầy sẹo, tánh đầy vết 

hôm nay lòng  thấm thấu "thiện tai" 
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Ngày 5 tháng 11 năm 2012 

 

Dưới  lùm cây Hài Cú con thằn lằn kêu thơ 

mưa rửa sỏi trắng trơn đường vào u mặc 

đến động trốn nắng dấu bóng nơi chốn hư 

hít sâu vào 

thở phào ra 

thật là tan loãng 

 

Hồn Việt lang thang trên Nhật bản nghe tiếng guốc 

chiếc lá Môn úa thu hứng nước rạp sát đất nhớ tà kimono 

công viên Võ Sĩ Đạo 

lạnh lặng người già chơi cờ 

 

Lạch suối nhân tạo chảy vào hồ xây giả 

đám cá thật 

con chim thật 

hót trên đà ngang treo bảng thiền trang giả 

tượng giả 
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người thật 

hành giả 

 

Cứ để thằn lằn vụt chạy khi thấy người lạ mặt 

kéo trưa sang chiều trốn hút vào ngách đá 

Người đi qua chiều tà 

bóng in lên tượng Phật 

che áng sáng 

Phật vẫn cười 

cô bé chụp hình du lịch 

ôm riết tay Phật 

Phật càng cười tươi hơn 

bóng người đi rồi 

Phật sáng lên 

 

Đèn công viên bắt đầu sau khi côn trùng gọi bóng tối 

quả thật ban ngày khác ban đêm 

thanh lặng lan xa im im buồn buồn không gian như không còn gì ham muốn 

sỏi trắng cũng đen dần 

lùm thấp cây cao như dạng đoàn võ sĩ đi vào nơi xa xăm gọi là lịch sử 
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để đoản kiếm mổ ruột lại không ai cần 

ván cờ đã xong 

ngày đã muộn 

người già chia tay ra về mất dần theo ảo thuật thời gian 
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Ngày 6 tháng 11 năm 2012 

 

Sắp hàng bỏ phiếu 

lưng nhìn lưng dài quanh co đường vào Tòa Bạch Ốc 

gió lò qua tay 

phần phật bằng lái xe dày vò hộ chiếu 

da trắng nghiêm trang im lặng 

da đen ồn ào 

da la tinh đổi màu dream act 

nhìn quanh lốm đốm da vàng 

 

Romney - Obama 

dẫn chúng ta về cách chia Nam Bắc 

Dân Chủ - Cộng Hòa 

lôi chúng ta về Trịnh Nguyễn phân tranh 

sao mắt anh đỏ ngầu cơn uất giận? 

hận ai? 

 

Mai 
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Romney thắng 

Obama thắng 

da trắng vẫn trắng 

da đen vẫn đen 

da vàng vẫn vàng 

chúng ta vẫn là anh em 

và cùng đóng thuế 
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Ngày 11 tháng 11 năm 2012 

 

Trời mưa làm buồn 

trời không mưa 

buồn thêm 

trời hôm nay nắng 

 

Không phải là lá 

không biết cảm giác vàng khô sao khen mùa thu đẹp 

Không uống chén đắng 

làm gì biết nước lạnh ngon 

Đập cái trứng cuối cùng làm ốp-la cho sóc ăn 

sóc bỏ chạy 

Hình như những chuyện đang làm 

đều sai  

có lẽ những chuyện sắp làm, đang sắp hàng như những lá thu 

đẹp không cảm giác 

 

Bây giờ đàn kiến bu rất đông 
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quanh trứng ốp-la 

Con kiến tức cười đánh râu hỏi nhau sao người đổ trứng xuống đất 

không phải người làm sao biết được 

Trang Tử quạt đôi tay bay cao 

 

Tôi quạt mãi chân không hỏng đất 

vì hôm nay chắc chắn trời không mưa 
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Ngày 11 tháng 11 năm 2012 

 

Đầu óc trống lạnh 

Trái tim trống im 

Số điện thoại em trước mặt 
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Sinh Nhật 20 tháng 11 

 

Tôi muốn được thật là tôi 

đã sáu mươi năm sống gần giống tôi 

tháng ngày còn lại 

hãy để tôi làm tôi 

 

Các người biết không? 

các người là ai mà phá rầy đời khác? 

 

tôi đã nhịn lâu rồi 

cho dù là ai 

không nhịn nữa đâu 

 

Ly cà phê ngụi ngắt chưa kịp uống 

sao không chịu uống sớm 

thời gian chẳng chờ 

chờ đến bao giờ trái tim mới đập theo nhịp riêng 

ta chờ ta rồi già rồi bệnh rồi hết muốn gì nữa 
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đi câu 

uống trà 

chỉ vậy thôi sao 

 

Hãy để tôi làm tôi cho thật 

tôi đã học lầm 

tôi đã lớn sai 

đã mê muội để các người phung phí đời tôi mà không phản kháng 

hãy đi chỗ khác 

các người, tránh ra chỗ khác 

đừng hỏi đừng nói đừng khuyên đừng ý kiến đừng phê phán dư thừa 

Hãy để tôi làm tôi cho thật 

Các người là ai  

dám phá đám đời tôi? 
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Ngày 21 tháng 11 năm 2012 

 

Không thể hỏi nhà sư 

mượn  lược 

Không thể hỏi thời gian mượn đôi ngày 

Nhưng phải trả dù không mượn 

nên tôi hỏi em 

mượn tình yêu 

 

Tình bây giờ là chiều xuống trên sông êm ả trước khi đổ thác 

có ven bờ đom đóm soi hoa 

có mây kỷ niệm bay ngang in lại lòng sông thương tiếc 

có nâng niu con cá ngáp hơi 

Em biết không 

Anh thật sự mệt mỏi muốn êm đềm đắp cỏ mặc nắng mưa 

bao chuyện cũ giao côn trùng rền rĩ 

dù biết lòng chưa bạt nỗi niềm 

Nếu có thể mượn lâm chung vài phút 

mới an lòng chải tóc cho em 
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Chỉ nên hỏi nhà sư mượn tràng hạt 

mượn Phật được không nếu có Phật thừa? 

Phật có tóc sao sư không có? 

athitaa tức thị ruupa tức thị không 

 

Đời một người như trăm triệu đời người 

đã như vậy 

sẽ như vậy 

Viết ngàn chương không tỏ được lòng 

Viết để viết không còn gì mong  

Viết như chải nhà sư không cần lược. 

 

 

 

 

 

==================================== 

Atthitaa: Có. Ruupa: Sắc. Theo nghĩa kinh Phật là khác nhau.  

Sắc tức thị không; "Có" tức thị không; Khác nhau. 
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thơ tháng mười hai 2012 
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Ngày 2 tháng 12 n ăm 2012 

 

Thi sĩ chống Trời 

 thơ là tiếng côn trùng ta thán 

khi lòng bất bình 

định mệnh có hay không mặc kệ 

 

 Chưa lái suốt đêm sao biết xa lộ dài 

dù mưa hay nắng ngày rồi sẽ qua 

chỉ có điều không hiểu 

ngày không bằng nhau sao chia đều 24 ? 

giấc mơ không giống nhau sao có thể cùng mơ? 

vì sao Trời thích thưởng thức người khốn khổ ? 

 

Mười ngày không ra đường 

đọc chưa hết Đạo Đức Kinh 

Lão Tử là rồng dù là rồng 

chỉ là con giáp 

Theo như tôi thấy 

bất mãn với Trời mới làm thi sĩ để thương tâm 
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Nếu vì vậy hoa nở 

sẽ thẹn thùng tóc trắng và tay xám 

còn mong gì sang xuân để trồng cây 

bạn tặng hạt giống 

cho chim ăn 

 

Không thuận ý Trời 

thi sĩ làm thơ 

nếu theo Trời 

chỉ là mơ làm thơ 
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Ngày 3 tháng 12 năm 2012 

 

Bỏ thuốc lá hai mươi năm 

thấy nụ cười 

thèm rít một hơi khói 
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Ngày 4 tháng 12 năm 2012 

 

Khi lá cỏ đoạn lìa thân cỏ 

bay theo gió 

không lên được đỉnh cây 

có cao lắm 

bám vào tóc người 

 

Sẽ bị gỡ ra 

trả về gió cuốn 

cỏ dính hương tóc em 

không còn là cỏ tầm thường 

 

Điều phi thường nào hơn được tình yêu 

cỏ không sao hiểu được 

nếu không rời rễ  đất 

 

Khi lá cỏ lìa thân bay vô định 

sẽ làm được gì nếu không bám vào em 
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dù thơ hay cách mấy 

không đủ chữ giã từ 

lá cỏ đứt làm sao không khô héo rồi tan tác 

như chiều nay một lá cỏ đoạn lìa 

tình em 
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Ngày 5 tháng 12 năm 2012 

 

Xưa Hạng Võ khóc Ngu Cơ 

không có Cai Hạ làm sao thấy 

nước mắt anh hùng 

 

Sớm đông 

sương khóc đêm qua lạnh chết cành lan 

dế không gáy vì run rẩy 

đời đối em không thương xót 

anh lại tầm thường 

có kẻ nào phi thường qua đây 

xin dâng hiến Ngu Cơ  

vì bạc phước 

hãy yêu nàng như ta đã từng yêu 

 

Đàn ông nào không lên giường phụ nữ 

anh giật mình lúc nửa đêm 

thấy bên cạnh bóng trăng gọi bạn 
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thì ra em đã quá xa 

 

Thức sớm 

ra sau nhà 

chậu lan ủng rũ 

gió lạnh bỗng nhiên rít như kim đâm 

hoa cận kề không biết 

người xa làm sao biết? 
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Ngày .. tháng ... năm 2012 

 

Đêm qua đọc lại Zorba The Greek 

Bốn mươi năm nhớ chuyện xưa 

ngoài cửa sổ con bọ rầy núp lạnh đâu ngờ chết lạnh 

trên gương mờ thoáng bóng cụ già 

trang sách nhắc một thời lãng mạn thấy được trên nụ cười nhếch môi 

 

Mỗi sớm thức dậy 

nghĩa là chưa chết 

cảm giác tức cười trong ngậm ngùi 

tờ lịch vẫn còn ngày chưa xé đã tháng rồi chưa xé 

giữ từ từ cho chậm năm sang 

 

Mưa đông đá phủ dần con bọ 

Mắt cụ già in trên đôi cánh giăng 

bay về đâu khi vùi chôn hơi thở lạnh dần dần hơi ấm 

nóng ngụm trà không giữ được máu tim 

- Chào Zorba, anh vẫn trẻ. Đừng ngạc nhiên khi thấy tôi già. 
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Ngày 7 tháng 12 năm 2012 

 

Đã chán 

thấy đàn đứt dây thêm chán 

ôm dây đứt độc tấu bài gì? 

Dần cuối năm tự dưng lòng cảm khái 

Năm chỉ còn mấy tuần thôi 

  

Tôi có người yêu bây giờ là vợ 

làm vợ lâu rồi thành người yêu 

Mỗi hôm thức sớm thấy em còn ngủ 

biết em chưa buồn lòng tôi bình yên 

 

Muốn biết đầu nguồn có dông bão 

đón xem cuối nguồn có lá trôi  

Một năm đầy rối rắm 

cuối năm không còn lá để rơi 

Hôm nay phơi hồn bên lò sưởi 

vẫn lạnh hai bàn chân 

xoay chân vào lò sưởi, lạnh đầu 
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Ngày 8 tháng 12 năm 2012 

 

Mặt trời chưa lên ngọn Mai rụng lá 

Xuân báo điềm gì không thấy xanh 

Đọc thơ Okot p'Bitek chợt hoảng hồn 

..............Ocol has lost his head 

              in the forest of books 

..............he had not yet become a woman (*) 

tách trà lạnh ngắt 

không gian đập vào cửa sổ tiếng hoang mang 

văn chương hóa đàn ông thành đàn bà? 

lá xanh hóa thành hoa 

 

Càng chìm vào sách càng bỏ rơi người quen 

thơ như chim dẫn sâu vào núi thẳm 

càng leo trèo chông gai càng một mình 

lạc lõng trở thành niềm an ủi 

đi đã lâu không thấy đường ra 

không có ý tìm đường về 
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gặp cảnh đẹp hay mưa to gió lớn 

im lặng biết nói cùng ai 

Một hôm bắt gặp mình run sợ 

như đàn bà 

đàn bà hơn đàn ông khi run sợ họ khóc 

đàn ông cắn răng chờ ung thư 

 

Khác với rừng thật rừng chữ không còn suối 

khô đã lâu rồi từ thuở Nietzsche điên 

đêm qua Khổng Tử tranh luận với Hugh Hefner 

Catherine Walters đánh cờ với Czeslaw Milosz 

nửa khuya họ cùng nhau đào mạch ngòi 

 

Sáng nay thức dậy bên dòng nước 

rửa mặt soi mặt 

trên cánh lông mày rụng tiếng cú đêm qua 

 

(*) Morden African Poetry. Gerald Moore and Ulli Beier.The Penguin Book. 

Hugh Hefner: Chủ nhân tạp chí Play Boy. Catherine Walters: Người phụ nữ nổi danh trong nghề 

mại dâm cao cấp thế kỷ 19 tại London. Czeslaw Milosz: Thi sĩ  Lithuania, giải Nobel 1980. 



                                                                                      Cuối Cùng Là Thơ .Tập 12.Thơ Ngu Yên 

92 
 

Ngày 9 tháng 12 năm 2012 

 

Văn chương là của chung 

giữ riêng làm gì 

mai rồi sẽ mất 

như những lần mất ở nghĩa trang 

 

Gõ được chữ vào mặt điện tử 

xóa rất dễ dàng 

mỗi chữ vốn nhẹ,  ngàn ngàn chữ vẫn nhẹ 

nhẹ như bông gòn bay một ngày mẹ đã không còn 

Hôm đó trời mùa nào mà gió lạnh 

Con không bao giờ và sẽ không bao giờ 

Đôi khi mẹ về trong mơ nhanh chưa kịp ấm 

và đời lặng lẽ qua 

Con vẫn làm thơ để thơ lặng lẽ qua 

 

Nắm trong tay rồi thả 

có thấy gì đâu 
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không giữ được lòng nhau khác gì đám diều dĩ vãng 

diều đứt dây, mắc cột điện, mắc nóc nhà, mắc khắp phố,  

mất luôn phố, mất luôn trí nhớ thời thả diều 

tất cả đều đáng tiếc 

 

Thơ một thời bão ngầm 

bài thơ đứt dây 

cầm văn chương quá chặt 

giữ dây diều quá chặt 

bay mất cả người 

thật là đáng tiếc 

 

Gõ ngón trên bàn chữ 

xòe tay nghe tiếng rơi 

hình như là đáng tiếc 
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Ngày 10 tháng 12 năm 2012 

 

Rửa mặt. Chợt cười. Chợt thấy da nhăn quá đổi 

là ai đây? 

Râu dài hai mép trắng 

Râu cằm nhọn bút lông, tỷ như viết bằng râu, ông định viết gì? 

 

Buồn là thừa 

Ý nghĩ mất còn đã chán, thơ nào cũng vậy, có gì khác? 

Hình như râu mọc không đều 

Muốn cạo e nhìn không thể trẻ 

 

Soi gương kỹ, sáu răng trước còn nguyên, răng hàm trống 

màu răng vàng như hình cũ 1960 

mặt nghiêm nghị vì thiếu răng má hóp 

càng già hơi thở càng làm hôi gương 

sao bây giờ mới hiểu 

không phải người xưa cởi hạc vàng 

là hạc vàng chở người xưa 
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Ngày 11 tháng 12 năm 2012 

 

Mua cây thông 

dựng trước nhà 

mắc đèn treo quà đón Chúa  

hay cháu ngoại? 

cả hai đều nhi đồng 

 

Giáng Sinh này tôi muốn hát 

hát to: 

"Bình an dưới thế cho người thiện tâm" 

để biết mình không lương thiện: 

 

Lưỡng lự trước hỏa ngục thiên đàng 

lõng bõng Kinh Thánh cùng Tam Tạng 

Tôi là hợp tinh của ma quĩ và thiên thần, của người và thú, của đàn ông và đàn bà 

của mẹ cha, những người ngoan đạo 

của bạn bè từ du côn, mất dạy đến trí thứ, học giả, tu hành  

 của em 
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của con cháu 

tôi trở thành một thứ bụi trầm uất 

không tan qua lỗ Đen 

 

Cứ mỗi Giáng Sinh 

lòng xấu hổ tin Chúa dù biết không có 

cảm giác phản bội dù không biết phản bội ai 

Cứ mỗi Giáng Sinh 

tôi thấy mình có tội 

dù không biết tội gì 

 

Bắt thang lên cao 

mắc ngôi sao lớn trên đỉnh cây 

thì thầm 

"Bình an dưới thế...." 

lòng thật bất an 
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Ngày 12 tháng 12 năm 2012 

 

Sớm kéo rác đi đổ 

xe hư nghĩ chuyện mua xe 

mua lần này không còn lần nữa 

xe mới sẽ hư ở nhà quàn 

 

Em  thích xe hiệu gì? 

Anh  không thích "Huynh Đài"                  *(Hyundai) 

tình anh em chạy không tốt 

bánh mau mòn và máy nhạy tim 

 

Anh không thích xe Amigo 

tình bằng hữu thường bất ngờ đứt thắng                *(Amigo của Isuzu) 

đường đời ngã sáu, ngã ba, ngã bảy 

chia tay rồi còn có tiếc nhau? 

 

Anh thích xe Sunbird                                  *(Hãng Pontiac) 

 chim mặt trời rũ cánh cuối đời  
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dù không bay vẫn nhớ thời thân ái 

thuở bè bạn nhạc sến hát quên lời 

 

Anh thích xe Bà Già                                  *(Baja của Subaru) 

máy gần hư sợ gì xe hư, sợ gì đời hư, sợ gì người hư 

đôi khi hư hay hơn hỏng 

hư bây giờ có nghĩa hư không. 

 

Sớm đổ rác 

kéo một thùng toàn rác hư không 

rất nặng 
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Ngày 13 tháng 12 năm 2012 
 

Kể bạn nghe 

chuyện buồn cười (nghĩa là cười mà buồn) 

Chim Bàng bay bắc về nam không ăn của chết 

bầy quạ kêu la sợ tranh tài 

Cái gì chết sẽ không thể sống 

Cái gì sống chỉ nên vui 

Đã là chim, bay là chính hót là phụ 

chim hót hay bay thấp 

 

Tôi là người thiếu may mắn 

suốt một đời không gặp chim Bàng, không biết chuyện bắc nam 

Ra đường gặp Se Sè, Hỏa Mi, Sơn Cà, Chào Mạo, Hoàng yễn 

thôi thà cô đơn ở nhà 

Ép tháng ngày thành giờ khắc bôn sai, sắp phù phiếm theo chiêm bao hoang tưởng 

Dẫu không được ăn, theo lão Tô hút ánh mặt trời 

dẫu không được ngủ  

đếm chuyện hoang mang cho rằng lỗi tại tôi mà chim bàng không thành bươm bướm 

Đôi khi len lỏi hỏi thầm 

vì sao? 

 

vì sao muốn hỏi vì sao? 
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Ngày 14 tháng 12 năm 2012 

 

Nếu có thể làm tiền thật đẹp 

cần gì làm thơ 

thơ dẫu hay con không ăn được vợ không lo nỗi chuyện ngày mai 

tranh nhau làm thơ 

như homeless trannh chỗ ngủ 

dưới gầm cầu, trong công viên, trên bệ đá đều là chiếu đất 

đều thấy màn trời 

tha hồ nhìn trăng sao hoang mộng 

rồi tự hào 

mềm mỏng vẫn che nỗi mùa đông 

 

Giành nhau chỗ đứng, ngã tư, ngã sáu, ngã ba 

nơi đèn đỏ nhiều người thấy 

có kẻ đưa cao bảng lớn, dòng chữ kiêu kỳ: TÔI LÀM THƠ 

có kẻ đọc thơ không cần người qua lại 

mặc nắng mưa 

mặc bốn mùa 
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rồi tự hào  

 

Kẻ chê tiền thường không có tiền 

Kẻ chê thơ người khác thường không có thơ 

Thơ vỗ tay là thơ sân khấu 

Thơ đăng quang là thơ quảng cáo 

Thơ của mình là hay nhất trên đời 

 

Nếu biết làm tiền thật đẹp 

cần gì làm thơ 

nghệ thuật nào cũng như phi cơ chở người du lịch 

ra khỏi sân bay cát bụi mịt mờ 

đời sau không có thơ 
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Ngày 15 tháng 12 năm 2012 

 

- Vì sao cửa sổ có kính trong suốt? 

- Để nhìn 

- Không phải, để đập  

 

Người mơ mộng thích gương trong 

Kẻ trộm thích phá cửa 

Ai là người thích hợp tình em? 

 

Anh sẽ đập kính 

vào trái tim  

bí mật 

khó hiểu 

rồi xuống dạ dày 

tuột theo ruột non 

đu quả thận 

ôm tử cung 

em sẽ không bao giờ biết 
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kẻ nào đã lấy trộm 

một trăm noãn sào của Âu Cơ. 

 

Nếu em cảm giác 

thiếu thốn 

tiêng tiếc 

là vì em mất chút tình dư. 

 

Với của thừa này 

anh sẽ làm Lạc Long Quân suốt đời còn lại. 

 

Vì sao cửa kính trong? 

vì đàn bà thích nhìn đàn ông qua khung chắn 

phản chiếu chiêm bao. 
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Ngày 17 tháng 12 năm 2012 

 

Thơ Hai Cú 

 hai câu 

một cú 

 

Thơ Hai Cu 

hai dái 

một cu 

 

Thơ Hài Cú 

hai cú  

một hài 
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Tôi Cùng Gió Mùa 

Thơ: Nguyễn Xuân Thiệp 

Nhạc: Ngu Yên 

Bản diễn: Ngu Yên 

Houston, ngày 20 tháng 9 năm 2012 
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Diễn ghi: Chọn một trong hai cách diễn. Một: Dàn dựng sân khấu sẵn sàng theo lối cũ. Hai: Để 

diễn viên ra dọn sân khấu, vừa dọn vừa giới giải vở kịch. Tiêu chuẩn: Đơn giản. Cô đọng. Ngạc 

nhiên. Tạo chiều sâu và cảm giác bất an cho người xem. 

Có thể thay đổi bản diễn. Tùy nghi sáng tạo. Không bản quyền.  

Ánh sáng: Dùng ánh đèn thật. Gió: Dùng quạt máy nhỏ tạo gió nhẹ. Dùng quạt lớn tạo cuồng 

phong. Lá khô, trải trên sàn, đính dây chỉ cho khỏi bay mất. Treo lá trước quạt máy, đặt trên cao. 

Lá sẽ bay trong không gian vào đoạn cuối. Nếu diễn ngoài trời, cho lá thật bay tứ tán khi cuồng 

phong tới. 

(Có thể làm dây treo áo quần phơi khô để khi gió thổi sẽ tung bay phất phới. Dấu trong quần áo 

phơi một số bài thơ in sẵn để gió sẽ bay. Có thể treo lụa hoặc vãi sô để gió thổi phất phơ nếu 

muốn dựng cảnh theo ấn tượng. Tùy nghi sáng tạo....). 

Dùng dây thòng lọng treo cổ một hình nhân đặt nằm sẵn trên sàn. Tủ lại bằng khăn đen cùng 

màu với sàn, không để người xem biết trước. Dây thòng lọng cũng dấu vào khăn. Nối với dây 

cước trong để không ai thấy. Bắt dây cước lên trần hoặc cành cây. Sẽ chấm dứt bằng màn treo cổ 

hình nhân. 

Nữ diễn viên mặc áo dài đen, tóc dài đen (tóc giả nếu cần) để khi gió thổi sẽ tạo cảm giác lãng 

mạn và liêu trai.  

Nam diễn viên mặc đồ trắng. Nếu sử dụng đàn, để sẵn ngoài sàn. 

***** 

Trong bài diễn này, sẽ sử dụng phương cách kịch hiện đại. 

Cảnh: Sân khấu âm u. Có vài đèn bão hoặc treo hoặc để bàn. Một bên sân khấu có chiếc ghế. 

Treo trên ghế là dây thòng lọng. Tiếng gió bình thường. (Phát tiếng từ CD). 

***** 
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Bắt đầu: 

Người nam bước ra sân khấu. Đi thẳng đến chiếc ghế, đút đầu vào thòng lọng. Gút dây, sửa soạn 

tư thế bị chết treo. Nếu dùng đàn guitar, mang lên trong vị trí treo cổ. 

Nam nói:  

Chào các cô hồn. 

Cảm ơn các bạn đã tề tựu nơi đây. Hôm nay không phải là ngày Cúng. Không có gì cho các bạn 

ẩm thực. Tuy không phải là ngày Cúng nhưng là ngày Kiến. Là ngày các cô hồn hội họp để xét 

xử con người. 

Con người là một con vật rất thông minh. Khôn khéo nhất trong các loài vật. Nhưng nó lại dùng 

sự khôn ngoan này để che dấu, lừa gạt, dụ dỗ lẫn nhau. Gây ra những phiền hà, thất vọng, khổ 

đau rồi chúng nó lại hỏi nhau: Vì sao chúng ta đau khổ?  

Trong cái đám nhân sinh bất tận phiền toái này, có một chàng thi sĩ. Hắn đã tự giải thoát mình, từ 

bỏ mọi thứ trói buộc, để đi theo gió. Rồi hắn lại bỏ gió để trốn vào trái tim sâu thẳm cô đơn. 

Bổng một hôm, gặp lại cơn gió cũ. Gió nhắc nhớ quê nhà. Gió gọi tên em. Gió mời gọi hắn quay 

về. 

Đi hoặc về. Hắn phân vân giữa màu nhiệm và thực tế. Hắn thao thức giữa có và không. Có hay 

không? Trong cõi nhân sinh này, có hay không, một chỗ dừng chân cho con người...?  

(Trong lúc người nam nói, người nữ bước ra sân khấu. Tay cầm đèn bão. Treo hoặc đặt lên một 

nơi có ánh sáng tỏa đều dù âm u. Mở sáng vài ngọn đèn bão khác. Rồi đến vị trí bên đối ngược 

với người nam.  

Khi người nam chấm dứt, người nữ bắt đầu đọc thơ khi tiếng gió gia tăng....) 

Trong cuộc hành hương về nơi bình minh ẩn náu 

Cuộc đi nối tiếp những con đường từ bóng tối 

............. 
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Khi tôi về qua khu phố nhỏ 

Gió mùa cũng trở về 

giữa ngã ba chiều 

gặp lại nhau 

 

Nam hát: 
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Nữ hát: 

 

 

 

 

 

 

 

Nam hát: Gió mùa. Gió mùa thổi qua......tiếp tục hát cho đến hết đoạn thơ. Hát tự do, kéo nhịp 

dài khi cần thiết để làm khung cho tiếng đọc thơ... 

 

 

 

 

Nữ đọc thơ:  (Gió gia tăng. Lá bay càng lúc càng nhiều....) 

 

Hỡi gió mùa 

đã đến trong cây 

đã nói cùng lá 

rằng ta yêu nỗi cùng khổ kiếp người 
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cả những điều tuyệt vọng 

rằng khắp nơi trên mặt đất mùa đông này thiếu lửa 

(Người nam chấm dứt khúc hát.) 

Nữ hát: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nam hát:  
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Nam tiếp tục: 

( Gió mùa thổi qua.....cho hết đoạn đọc thơ.) 

 

 

 

Nữ đọc thơ: 

Đã có những cơn gió mùa chợt dậy 

Đã có cơn gió mùa thổi qua thành quách cũ 

Thấp thoáng bóng ngọn cờ 

Đã có cơn gió mùa thổi qua hàng hàng bia mộ 

Những mặt người thiên thu 

Gió mùa  .... Gió mùa  

Thổi qua .... Thổi qua 

Nam tiếp tục 

 

 

 

Nữ hát:  
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( Cảnh:  Gió gia tốc. Khi đoạn hát lập lại, nổi cuồng phong. Gió phải mạnh đủ để bay tóc và tà áo 

dài của người nữ. Lá rác bay loạn trên sân khấu. (Có thể thả thêm lá cột dây để lá bay nhiều).  

Nam nữ cùng hát đoạn đầu. Khi nam sang đoạn : Gió mùa thổi qua....Nữ bắt đầu kéo dây treo cổ 

hình nhân. Kéo từ từ theo đoạn nhạc. Nam nữ cùng hát lại đoạn Trên cây vô ưu....Chấm dứt cùng 

một lúc thắt cổ hình nhân, kéo lên cao.... Tắt hết đèn. Bật một ngọn đèn pha vào hình nhân. Hát 

câu kết. Đây là chỗ dừng chân cho con người....) 
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Kết: 

 

 

 

Người nữ quì xuống (quì một chân) cuối mặt. 

Người nam nhảy xuống ghế. Treo cổ. 

Chấm dứt. 

===================================================================== 

Ghi: Nhạc có ghi hợp âm dùng hát bè. Những đoạn khác, xin tùy ý mỗi nghệ sĩ và nhạc trưởng. 
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Tác phẩm đã in hoặc phát hành ebooks 

 

1- Hoá Ra Nét Chữ Lên Đàng Quẩn Quanh. Thơ. 1986. 

2- Tựa Đề Ở Bên Trong. Thơ. 1987. 

3- Hỡi Ơi. Thơ. 1991. 

4- Hãy Cho Ta Sống Giùm Đời Nhau 

 (5)   và Tình. Thơ  đôi. 1993. 

6- Thi Sĩ và Tôi. Thơ và tùy luận. 2002. 

7- Thơ Tóc Bạc. Thơ và tùy luận. 2009. 

9- Nháp và Nốt. Phần 1. Tùy Luận. 2012. 

10- Chấm Hết. Thơ. 2012. 

11- Hay Đẹp Tình Cờ 1, 2, 3. Ghi. 2012. 

12- Cuối Cùng Là Thơ. Thơ. 2013. 

13- Nháp và Nốt. Phần 2. Tùy Luận. 2013 

14- Thơ Federico Garcia Lorca. Chuyển thơ. 2013. 

 

==================================== 

Bóng Nắng Khuya. Nhạc. CD 2001. 

Hát Không Dám Buồn. Nhạc. CD 2003. 

Đợi Chờ Không Biết Đợi Chờ Ai. Nhạc. CD 2004. 
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Tác phẩm sẽ phát hành: 

 

- Thơ Vĩnh Biệt. Tuyển Tập Thơ Nhật Bản. "Japanese Death Poems". Yoel Hoffmann. Ngu Yên. 

- Tuyển tập Thơ Phi Châu. Modern African Poetry. Gerald Moore & Ulli Beier. Ngu Yên. 

- Nháp và Nốt. Phần 3.Ngu Yên 

- Thơ 2013. Ngu Yên. 
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