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                                                                                      Xuất bản và phát hành trên internet. 

                                                                                                      Không giữ bản quyền. 

 

Vì sao chấm hết? 

Trời không có đường cùng mà người thì có 

đường cùng. Thơ sẽ phải đến cùng. 

Hoa không cùng không có quả. Quả không cùng 

không có hạt. Hạt không cùng không có mầm 

mới. 

Mầm lên cây con. Cây con lên cây lớn. Cây lớn 

nở hoa. Hoa sau khác gì hoa trước? 

Tại sao là hoa? Đẹp đâu phải vì hoa. Vì sắc vì 

dáng vì hình. Quyến rủ đâu phải vì hoa. Vì 

hương. 

Tặng nhau hoa là gửi gấm hương màu. Hoa sẽ 

mất. Hương màu chỉ phảng phất. Hạt sẽ còn. 

Chờ buổi dâng hoa. 

Chấm hết. 
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Nói 

 

Có điều muốn nói 

Cần phải nói 

Nuốt vào chữ N 

Nhả ra chữ ÓI 

 

 

Viết 

 

Trước khi viết 

Thay chữ B là biết 

 

Sau khi viết 

Thay chữ Đ , chữ C  

Điếc 
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Chữ 

 

Thở lời bốc hơi 

Gió thổi không hết chữ 

Lồng ngực nhốt căng thương tâm  

Nổ tung cũng không cạn 

Ai đầu tiên nghĩ ra chữ Tại Sao 

Ai bắt đầu những không cùng Trả Lời 

Từng nhịp tim 

Thúc ra âm điệu 

Gõ lên bàn viết 

 

Tôi đã viết gì và sẽ viết gì 

Đứa trẻ còn khóc khi tất cả mất đi 

Ông lão vẫn khóc khi tất cả mất đi 

Thời gian  mãi mãi sẽ  

Nhưng không phải con người 
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Tôi cúi sát màu giấy 

Dặn dò em, con, anh, chị và những người yêu dấu 

Đừng bỏ đi như mẹ cha 

Cao hơn Thượng Đế là trái tim 

Xin hãy ở lại  

 

Tôi đang viết gì 

Không thấy chữ 

Không muốn chữ 

Muốn được khóc ra chữ 
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Phim Chiếu Từ Ngày  

 

 

Cây không lá  

vói 

chạm trời xám đậm 

Bầy chim đen 

điểm  

chấm phá cô đơn 

Thượng Đế chiếu phim hai người đi bộ 

từ Time Square xuống phố Tàu 

Gió xô đẩy 

Lạnh xuyên người thú vị  

Tuyết bay bay 

 

Phim chạy chữ tên tài tử: 

       

5 Đến 9 Tháng Giêng, 2010 

 

Ngu Yên 

Ngọc Phụng, Michelle 

Chương Tài, Liên 

Jeff Baskin, Tom Toreilly 

Hàng xóm, Tài xế taxi 

Tám đàn ông trần truồng 

Thiếu nữ vô danh. Khách qua đường 

Ban nhạc Storm. Tiếng hát Joanna Newson 

Cảnh cuối đông New York 2010 

Tiệm Bánh Mì Zòn 

Căn phòng trọ cũ 

R 

Cấm trẻ em dưới 18 
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Đã lâu lắm 

Tôi trở lại New York 

Đóng phim tình trong Manhattan 

Tôi rất thích 

Cô tài tử đẹp 

Đạo diễn cho hôn 

Tôi phải hôn thật nhiều 

Cô sẽ nói: Sao anh hôn sâu quá 

Dự định trả lời: 

Hãy để anh yêu  

chỉ một tuần 

Quen Michelle trên chuyến bay New York 

Bên kia chỗ ngồi, ông Trung đông 

Nàng nép bên này, thơm Obsession 

Yêu em vội vàng không vội vã 

 

 

Thiếu nữ New York  

Mặc đồ lót giữa chiều đông buốt 

Nằm trên bảng quảng cáo 

Calvin Klein 

 

Thiếu nữ New York 

theo gió lạnh trốn vào quán ấm 

Cởi áo dày 

từng lớp, từng lớp 

Nụ hoa mùa đông 

nở từng cánh, từng cánh 

Những thân hình thiên thần kinh ngạc 

Những khuôn mặt choáng váng trái tim 

Giai nhân từ xưa đến nay 

đều ở New York 
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Tôi thấy tài tử bình dân ở xe điện ngầm 

Công chúa đứng bán hàng 

Nữ hoàng thở bên cạnh 

 

Bây giờ tôi hiểu 

New York là trái táo 

Adong mắc nghẹn 

 

- Jeff, thị trường sắp lên. Mua giá này 

- Tom, thị trường bát nháo. Chận ở đây 

Tiền bay diều theo gió 

Tiền rơi khắp cuộc đời 

Việc gì phải tranh nhau 

Sợ hãi tham lam hóa người muôn mặt 

Ít nhiều gì cũng dĩ vảng thôi 

Phố Wall có kẻ nhìn trăng sáng 

       

lúc 12 giờ trưa 

- Michelle, chờ một chút 

Thơ đến rồi 

 

Đường đong đá 

Đưa em xuống phố tàu 

Đời trơn trợt 

Hãy bám vào nhau 

 

Thèm muốn mỹ nhân là chân thật 

Yêu vợ già là hạnh phước thần kỳ 

Tô mì nóng em cười như thuở trẻ 

Nắm tay nhăn sóng vỡ trong lòng 

Đuôi mắt xếp 

liếc còn tình chưa đã 

Đâu phải chỉ em, anh cũng già 
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Đêm New York thơm thơm mùi ngọc phụng 

Mền dày môi ấm lưỡi rượu vang 

Thân xác cũ hát bài ca mới 

Bất quá tình vui thế là cùng 

Thức khuya 

Dậy sớm 

Từ âm nhạc  

Đời dài bằng nối những giờ vui 

 

Bánh Mì Zòn 

Tiệm ăn nhỏ vừa 10 người đứng 

Ông chủ 

Kịch sĩ một thời mấy ngàn người coi 

Nghệ thuật không bằng ổ bánh 

Nghệ sĩ chớm già xắt cà chua 

Kịch bản "Tài Liên Zòn" 

       

 

New York 

Phố hẻm đẹp buồn buồn 

Cũ kỷ, lùm xùm, sáng kiến, an phận 

Đêm đi về khúc vắng khúc đông 

Lang thang bất trắc 

Kéo khăn trùm mặt 

Chưa chắc gì ai đã sợ ai 

 

New York 

Thức ăn vị giác 

Khẩu thuật nghệ chương 

Quán đường thơm người no thấy đói 

Pizza michelle, bia phụng 

Một buổi chiều thôi cần gì trăm năm 

Anh và em giữa phố muốn nằm 
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Naked Boys Sing 

Tám người đàn ông trần truồng múa hát 

Michelle cười 

Không giống phải không em? 

Thế giới người người đâu ai giống ai 

Sao bắt chước nhau chân thiện mỹ 

Michelle cười 

Ngộ, phải không? 

- Ngộ quá, anh 

Đàn ông khó hiểu khi mặc áo quần 

 

Đêm sau cùng 

lạnh độ 15 

Michelle nóng rượu mạnh 

Ực vài lần muốn ực hết chai 

       

 

 

 

Khuya thức giấc 

Xuống đường từ giả đất 

Mênh mông vô cùng bé nhỏ tôi đây 

Giữa bát ngát tâm tình vụn vặt 

Hỏi giùm đi: - Đáng sống hay sao? 

 

Gió New York 

đưa tôi ra phi trường 

Lạnh chém da từ biệt 

Trong mắt em luyến tiếc, mõi mệt những ngày vui 

Đêm tôi về Houston trộn phụng  

Tiếp tục tháng ngày leo đeo 

 

Nhớ Michelle. 

 

THE END 
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                                                                         ( Above New York. Rearranged by Ngu Yen) 
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Du K ý 

  

1.Rác 

"Hảy cho tôi rác. Hảy cho tôi rác" 

Bầy chim thùng há miệng kêu gào: Hảy cho tôi rác 

Từ Hà Nội đến Sài Gòn: Rác 

Từ hẻm lầy ra đô thị: Rác 

Từ linh hồn đến trời cao đất rộng: Rác 

Rác tự muôn phương đổ vào 

Rác tự con tim trào ra 

Rác bám chân từ Nội Bài 

Rác ngập đầu đến Tân Sơn Nhất 

Rác vỗ về như dì ghẻ con chồng 

Rác thông cảm như bạn xấu không còn gì để nói 

Rác chống đối như con kiến trước con voi 
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Rác biện minh như Tô Tần bị ám sát 

Rác suy tư như lảo gia yêu gái bia ôm 

Rác khủng bố dân tôi biết bao giờ thơm trở lại? 

Rác cơ mang  

Rác hệ thống 

Rác chuyền tay tham đến thế là cùng 

Rác hãnh diện trên tiền đồ mặt mũi 

Rác cúi đầu ăn rác mập bệnh nan y  

Rác lặng lẽ thành đô la vàng thẻ 

Rác thản nhiên hơi thở lương tâm 

Rác đô hộ chỉ đạo đời sống 

Rác đương nhiên làm số mệnh người 

Rác 

Rác 

Rác 

Mãi nhiều lời cũng rác thôi 
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Bầy chim thùng lông trắng cánh đen 

Há miệng chờ  những nơi cảm lạnh 

Nghiêm chỉnh không thua tượng công viên 

Khôi hài không kém biểu ngữ 

Đáng lẽ phải kêu cấp cứu: 

"Hảy cho rác tôi" 
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2. Hoàn Kiếm 

Ngồi bên hồ Hoàn Kiếm 

Sau lưng là phố cũ 

Nghe rùa thầm vọng Thăng Long 

Lá Bàng Nguyễn Tuân vẫn lăn lóc gió 

Cành Liễu Tản Đà lãng mạn say sưa 

Hồ Tây Trần Dần 

Hồ Gươm Hoàng cầm 

Thê Húc Văn Cao 

Gió Phan Bội Châu 

Mây Nguyễn Du 

Nắng Đoàn thị Điểm 

Chiều đè xuống hồ tâm sự trầm vong 

Thời gian hóa không gian thành rác 

 

Ngồi không thấy kiếm 

Nước xanh đục vi trùng 
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Cá chết 

Rùa ngã bệnh 

Người vẫn vô tư nhếch nhác chụp hình 

Mùi rác từ hồ bốc lên tập quán 

Tình rác quanh hồ chép ngàn chuyện không trang 

Tự hỏi: 

Vì sao vua trả kiếm? 

Không người hiền, không người tài? 

Không có ai xứng đáng? 

Không lịch sử nào kể lại hay hơn? 

Vua trả kiếm hay bị đòi kiếm hay không có kiếm? 

Trả kiếm rồi, biết lượm kiếm nơi đâu? 

Rùa ngàn xưa đã chết 

Rùa ngàn nay đã già 

Rùa ngàn sau chắc gì có kiếm 

Dẫu có rồi biết tặng ai? 
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Ngồi bên Hoàn Kiếm 

Bẩn thỉu ngàn năm gội rửa vào hồ 

Ai dám nhớ nguồn uống nước? 

Đêm vội vã rùng mình 

Kẻ bị vu oan hảy kiện tụng trăng sao 

Vì vô cùng trăng tối 

 

3. Đêm Hà Nội 

Anh bạn thi sĩ quăng xấp giấy xuống đường 

Thản nhiên đi 

Như quăng thơ vào người đọc không biết chữ 

Rác cuốn theo gió 

Thơ bùn bẹp vỉa hè 

Chiều Kha Cương Ban và Văn Miếu 

Bia đá trăm năm thành rác chưng bày 

Hoa giả trồng khắp nơi khinh khi du khách 

Lời hiền dựng nước hồ hởi Tây Balô 
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Thắp nhang khói rác thiêng liêng hồn văn hóa 

Người há miệng thì thầm:" Hảy cho rác tôi" 

 

Đêm Hà Nội 

Nghe nhạc hòa tấu 

Hãnh diện nhai lại 

Nhạc đóng hộp 

Chàng nhạc trưởng trẻ 

Tài hoa nhai lại 

Nhai lại hoa giả 

"Ấy, xưa nay vẫn thế" 

 

Đêm Hà Nội 

Nhìn từ bao lơn 

Ly cà phê nhấp nháy mùi tình 

Mái ngói rêu phong cạnh linh đình khách sạn 

36 phố phường vây uẩn giữa thẩm mỹ khôi hài 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Người Hà Nội mới dùng ngôn ngữ mới 

Tiếng có thanh la lời có kim chích 

Lòng ma lanh điệu hổ ly sơn 

Tim nhảy múa ve sầu thoát xác 

Hồn trăm đốt tre 

Thương Vũ Thành mơ về Hà Nội 

Tiếc Trịnh Công Sơn bức xúc mùa thu 

Hà Nội vắng một lần mưa hồng thủy 

 

4. Chị An 

Tôi ghé thăm chị An 

Chị đã câm từ độ mất chồng 

Xưa nhiều tiêu cay 

Giờ nhiều muối mặn 

Gặp nhau nhìn tóc không ra 

Rối bời bời tình sử quê nhà 
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Đêm Hôi An 

Cấm thịt bò thịt heo vẫn bán dọc phố cổ 

Cao lầu đã thấp trước lầu cao 

Đi bộ trần chân chạm vào đất 

Nghe bụi kể rằng: 

Phố cổ của Tàu Tây Nhật gọi là Việt Nam 

 

Dọc sông dọc biển qua cầu đếm gạch 

Lồng đèn treo xưa nhất là ánh trăng 

Quá nhiều nhựa điểm trang cho cũ làm xấu cổ 

Quá nhiều tham doanh làm du khách quên An 

Tôi đi tìm ổ bánh mì chả lụa 

Phố đóng chơi lúc 10 giờ cuối tuần 

Tôi hỏi: 

- Chỉ vậy thôi sao? 

Chị An ra dấu: 

- "Ấy, xưa nay vẫn  thế". 
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5. Rát 

Ra Tân Sơn Nhất 

Núi mới số một 

Trợt té 

Đá sỏi quê mình cắt vết thương 

Máu chảy ít 

Rát vì nắng gió 

Nắng bốn ngàn năm sáng ngọn cỏ Lùng 

Gió mới bốn mùa hiu hiu giông bão 

Rát quá ta về 

Rát quá ta đi 

 

Chào Hà Nội Sài Gòn 

Chào Nha Trang Đà Lạt 

Chào vợ chồng Nguyễn Văn Trổi Nguyễn thị Minh Khai 

Chào Vịnh Hạ Long ngập ngừng động đất 

Chào Văn Miếu vắng hồn kẻ sĩ hưởng nhang 
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Chào xe đò nằm suốt đêm thảm thức 

Chào chuyến bay dời mãi giờ bay 

Chào em năm trăm chào em một triệu 

Chào phong bì nối tiếp phong bì chồng chất phong bì 

Chào quê tôi ngút ngàn thương cảm 

Rát quá ta về 

Rát quá ta đi 
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                                                                           A Poet Mannequin. Rearranged by Ngu Yên. 
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Thơ Thấp Hơn Nửa Giá 

 

Sáng như nắng biển Nha Trang mà mờ như sương chiều Đà Lạt 

Mơ hồ trong rõ ràng 

Tôi đứng giữa gian hàng bán sách cũ nửa giá 

Đọc từng bừng chuyện bán rẻ chiêm bao 

Tội nghiệp Tristan Tzara, André Breton, Butler Yeat, Maria Rilke, T.S. Elliot, Charles 

Baudelaire, Arthur Rimbaud, ......  Pablo Neruda, Octavio Paz, Yoshioka Minoru, Unsi al-Haji, 

Denise Levertov, Tchicaya U Tam'si, ..... Paavo Haavikko,  Bei Dao, Yang Lian, Bernard 

Heidsieck...các ngài cũng nửa giá thôi sao. 

Ngẫm nghĩ Nguyễn Du, Thanh Thâm Tuyền, Bùi Giáng, Tô Thùy Yên, Nguyên Sa, Nguyễn 

Khuyến, Tản Đà, Hàn mặc Tử, Huy Cận, ...... chưa đạt nửa gíá 

Huống chi Ngu Yên 

 

Cầm ông Allan Ginsberg 

Bìa cứng 

Đã một lần xuống 2.95 

Suốt một đời tôi ngưỡng mộ ông. 

Một thời thơ trần truồng danh thật 
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Xáo dưới đáy 

Bà Wislawa Szymborska 3 tập 

Giải Nobel cũng nửa giá sao 

 

Một chồng cao nặng bưng không xuể 

Cộng thuế 

Chưa quá 110 đồng 

Mỗi bài thơ chưa được 10 xu 

Mỗi thi sĩ hết một đời sống chữ 

Tôi bước ra trỉu hai xách tay 

Thấy con chó dám bên đường phạm bậy 

Vậy mà tôi nghiêm chỉnh 

Làm thơ.... 
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27 Tháng 10 Năm 2010 

 

Tôi mở quá khứ 

Bước vào 

Dấu tương lai sau lưng 

10 giờ sáng mặt trời lặn 

Nửa trưa trăng lên cao 

Nghĩ  không ra câu hỏi: 

Tại sao? 

 

Sợ buồn như trần truồng sợ lạnh 

Mà buồn như lạnh mãi  

Không hiểu sao trời cao lạ quá 

Bắt người buồn bắt cả thế gian buồn 

Bắt kiếp trước kiếp sau 

Bắt thiên thần ma quĩ 

Tất cả buồn cho Thượng Đế vui 
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Xem phim Đại Hàn 

Ngưỡng mộ 

Đàn ông khóc như đàn bà 

Đàn ông như tôi không dám khóc 

Chỉ âm thầm, âm thầm, âm thầm 

Không gian rộng  

Bóng người nhỏ  

Bóng chìm vào đen tối âm thầm 

 

Vào quá khứ 

Bao nhiêu điều quen thuộc 

Mai  tương lai xa lạ quá chừng 

Tôi cảm giác như ngày xưa cần mẹ 

Ôm dỗ dành khi sấm sét dọa ma 

Tôi đang sợ 

Dù sợ gì không rõ 

Sợ  điều gì  



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tôi không sợ chết 

 

Tôi đã chờ 

Chờ 

Chờ không đợi 

Tiếng trống thời gian 

Tiếng pháo đồng hồ 

Tôi đã chờ 

Tóc trổ bông hoa trắng 

Hoa cuối mùa  

Rụng héo giấc mơ 

 

Tôi đã đợi 

Đợi 

Đợi  không còn chờ 

Những vui buồn cứ thủng thẳng đi qua 

Con đã lớn  



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Cháu  dần dần lớn 

Cao lênh khênh những lùn thấp tầm thường 

Như quạt máy loay hoay thổi gió 

Gió tan vào bốn phía gió mông lung 

Thượng Đế chết 

Khi tôi chết 

Dẫu uy quyền cũng thế thôi 

 

Xin hỏi thăm 

Có ai biết sống 

Chỉ giùm tôi đoạn cuối thăng trầm 

Người thức mãi mấy đêm rồi chưa ngủ 

Nghĩ không cùng hai chữ: 

Tại sao? 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

28 Tháng 10 năm 2010 

 

Ngày đến sau cánh cửa 

Nắng gõ, ừ 

Mở thăm bạn cũ, giỏi 

Chết chiều qua 

Về lại, khỏe 

Vào chơi, buồn 

Đi ra, chán 

Bạn biết, không 

Khi nắng chết nắng về với nắng 

Bước luân hồi trở lại sau đêm 

Khi người chết người về với đất 

Nên luân hồi không giống con người 

Bạn biết không, biết 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

30 Tháng 10 Năm 2010 

 

Hỏi còn làm thơ không? 

- Không phải việc thiện nguyện 

Có lảnh lương mới làm 

 

Hỏi thơ bây giờ ra sao? 

- Không phải thơ ra sao 

Ra sao mới là thơ? 

 

Hỏi không thấy đăng thơ? 

- Thơ vẫn làm đều đặn 

Dư dấu nặng thiếu chữ g. 

 

Hỏi sao trả lời gắt gỏng? 

- Tại hỏi quá nhiều 

Thơ để im lặng. 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      "03112012". Rearranged by Ngu Yên. 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Thơ Tết 

 

Đã hết chưa? 

Thơ? 

Suốt bao đêm không chữ 

Mồng một mồng hai mồng ba 

Không một chữ 

Không thể ngờ 

 

Người bỏ thuốc lâu rồi vẫn mơ hút thuốc 

Chữ  lạc lâu ngày thấy lạ quen 

Họ nói: Không biết làm gì làm thơ đở trống 

Thơ đâu rồi? 

Vắng vẻ mồng năm 

 

Chạng vạng choàng tôi bóng tối hé qua cửa sổ 

Gió vẫn đông mờ hơi thở xuân 

Đáy tim chạm lời gì không rỏ 

Nghe rung rung tiếng nhạc đầu ngón tay 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Chữ rất nhẹ viết lên cảm giác 

Đẹp bắt đầu lai vảng nín hương thơm 

 

Em mở cửa lớn bước vào không gian hỗn loạn 

Bông mai đầu tiên rụng một cánh vàng 

Thằng bé la lên: Ông ngoại 

Thơ vừa thơm biến mất đôi mắt tròn xoe 

 

Tôi bồng thơ lên 

Thơ cười 

Thơ hát 

Thơ biết hôn 

Thơ biết vuốt râu 

Mồng năm tết thơ vô cùng cảm động 

 

(Mồng năm Tết Tân Mão 2011). 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Ăn Tết 

 

Em 

Anh đã già ăn tết hết hăng say 

Bánh chưng bánh tét bánh gì cũng mỡ 

Mức sen mức táo mức gừng mức tiểu đường tăng tốc 

Còn hạt dưa, không dám hy sinh răng 

 

Em 

Nhạc xuân năm nào cũng vậy 

Quá khứ về hoài, phát nhàm 

Lạnh ly rượu 

Ngụi tách trà 

Sáu mươi năm rồi biết chúc gì đây? 

 

Em 

Giao thừa ngủ gật trể nửa tiếng 

Cúng muộn ông bà tha thứ cháu sắp đi 

Thắp nhang lạy 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Trong âm thanh của khói 

Tiếng ba tôi hỏi: chuyện làm người 

- Thưa ba, con làm người rất dở 

Có lẽ muộn rồi, không thể  khá hơn. 

 

Tiếng mẹ tôi dặn: ….. 

- Thôi, con xin mẹ 

Giờ đầu năm vui vẻ là mừng 

 

 

Em 
 

Nhìn ảnh mẹ cha rồi anh hiểu 
 

Anh già rồi phải ăn tết cho nên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Chửi Thề Là Tử Tế Với Mình 

 

Vợ nói: 

Tử tế đừng chửi thề 

Tập nuốt thề không chửi 

Lâu rồi không chửi ai 

Thấy mình tử tế 

 

Hôm nay xui đủ chuyện 

Ra  đường đụng xe 

Đứng giữa trời mưa 

Gẫm ra 

Đụ má một hơi 

Lòng thoải mái 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Đêm S.C. 

 

Những tập sách đầy chữ lạnh suốt đêm 

Tác giả còn tên không thấy xác 

Thông thái tài hoa hỏi nhau: 

- Anh này ngồi yên sao không đọc? 

Vì chiều nay bạn ghé thăm 

Tặng viên thuốc hứng 

Uống rồi lỡ quên 

Làm thơ hay đọc sách? 

 

Đêm đối diện thức 

Tưởng sẽ viết được gì 

Lại nhớ bệnh 

Bác sĩ  không nói chơi 

Báo tin mắc chứng hiểm 

Com muỗi sống được mấy ngày? 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Hút máu đi 

Ta đãi ngươi tiệc tùng hoan hỉ 

 

Tôi thích sống dù tò mò chết 

Như thích cười dù buồn 

Tôi thích yêu dù ngán mgẩm  

Như thích hát dù không người nghe 

 

Đêm 

Răng buốt rùng mình tóc bạc thêm 

Nhà phê bình không nói chơi 

Không nhắc tên tôi trong dòng thơ sống 

Buồn cho tôi  

Buồn cho ông 

Hôm nào nhắm mắt gọi nhau 

Thơ tro văn bụi 

Nguyễn Hưng Quốc, Bùi Vĩnh Phúc, Nguyễn Vy Khanh, Nguyễn…Tuấn,  



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Trần…., Lê….Lý……Bụi nào khác tro nào 

Xin hỏi: - Ai đây? 

 

Đêm không có trăng 

Bóng đen mừng rỡ 

Tại sao phải có ánh sáng 

Như em chiếu rực đời anh 

Để rõ ràng vô lý một người 

Sẽ chết 

 

Houston, 22  tháng 2 năm 2011 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           The Promised Drink. Rearranged by Ngu Yên 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Trộm Vào Nhà 

 

Khuya ăn trộm cạy cửa 

Còi báo động thất thanh 

Tay soi đèn 

Tay cầm viết 

Câu thơ hiện thình lình 

 

Kẻ trộm trèo qua tuổi 

Bẻ gảy khóa học trò 

Em thay mưa áo lạnh 

Ướt môi hôn Tuy Hòa 

 

Kẻ trộm chạy ra biển 

Về ngủ Hai Bà Trưng, thức dậy Tăng Bặt Hổ 

Qui Nhơn trèo Trứng Cá 

Đường buồn đếm ổ gà 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Đèo thăm em Đà Lạt 

Giữa chừng lạnh gay gay  

Đêm đắp mền da thịt 

Thuở chẳng cần ngày mai, chẳng cần ai, ngoài em 

 

Soi đèn vào hiện tại 

Kẻ trộm bỏ chạy rồi 

Để lại ly rượu đỏ 

Cây viết và bài thơ 

 

Houston, 23 tháng 2 năm 2011 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tư Án 1 

 

Xác đụng vào hồn kêu: Xin Lỗi 

Lỡ lầm chưa chắc muốn vì nhau 

 

Bây giờ xác nói lời từ biệt 

Lỡ thất thân rồi 

Cứ ở đây 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tư Án 2 

 

Yêu: Có chữ Y, chữ Ê, chữ U 

Em: Có chữ E, chữ M 

Sao yêu em đọc quá khó: 

MÊU  YE 

UEM  ÊY 

YU  EÊM 

ÊMUYE 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tư Án 3 

 

Con nít không biết  

Cầm đái 

Ông lớn biết nhiều 

Cầm đái 

 

Em biết được gì 

Sao cầm không đái 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tư Án 4 

 

Ví dụ: Thơ là mì gói 

Tôi ăn khi không có món ngon 

Ví dụ: Thơ là thể dục 

Tôi cố tập dù chán 

Ví dụ: Thơ là gái điếm 

Vợ tôi cấm làm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tư Án 5 

 

Thi sĩ? 

Người làm thơ? 

Hay thơ làm người? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Tư Án 6 

 

Cử động đi 

Nằm im mãi sao? 

Cái con này 

Mày khinh bỉ tao? 

Đã 60 mươi năm chung thân thế 

Nở đành phản nhau? 

Hảy đứng lên 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                " Who is it?". Rearranged by Ngu Yên 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

24 Tháng 2 Năm 2011 

 

Sầu sủi tăm 

Tình sùi bọt 

Ngẫm nghĩ  không ra hết năm lon bia 

Củ kiệu tôm khô thơm mùi ngựa cái 

Nắng bỏ đi rồi 

Biết hỏi ai? 

 

Hỏi khan cổ 

Ngàn năm điếc 

Trời cao không miệng 

Đất rộng không tai 

Người chẳng buồn nghe 

Chỉ thằng bé hát: 

- ABCDEFG….sing with me… 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

1 Tháng 3 Năm 2011 

 

Nhiều bà mang thai: Giàn bầu đơm trái 

Sơn nữ lòng thòng: Mướp ngọt đong đưa 

Cột đèn khuya: Bà sơ tỏa hào quang tiểu học 

Còn em thế nào 

Anh tưởng không ra 

 

Năm 20 anh vẽ thầm em già 

Giờ 60 anh tưởng không nỗi  90 

Móm 

Nhăn 

Còng 

Run 

Ốm 

Con nhỏ này đã một thuở lâm ly 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Rụng vài răng ăn thua gì than thở 

Chờ hết hàm mỗi hơi thở là than 

Con cháu rườm rà nồng nàn vui sướng 

Đâu biết ta cười rổng tuếch cô đơn 

Sáng thức dậy: Có thêm ngày nữa 

Đêm đi nằm: Lại hết một ngày 

Khuya trở giấc, không thấy em bên cạnh 

Hỏi, biết rồi: Thật sẽ phải xa nhau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

14 Tháng 3 Năm 2011 

 

Trời đổ mưa 

Rải buồn ướt 6 giờ sáng 

Con kiến trốn nước bỏ bạn 

Bò lên mây 

Đâu biết trên cao lạnh lẽo 

Chủ Nhật: Phạm Công Thiện chết 

Thứ Ba: Nguyễn Đức Quang đang chết 

Chai rượu năm 2002 

Trả lại cho tôi 

Kẻ ra đi đã mửa 

Kẻ còn lại uống ngùi 

 

Trong garage Vũ Huy Quang 1991 

Phạm Công Thiện, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Bá Trạc, Ngu Yên dàn hàng ngang. 

Đóng kịch nhậu 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Hát bia 

Đàn thuốc lá 

Và tưới cây trước hiên nhà 

Sớm vợ đón về xanh như tàu lá hôi khai 

 

2005 Nguyễn Đức Quang hát 

Y hệt tuổi trẻ vẽ thêm râu sơn tóc bạc 

Tiếng đàn thâm trầm hơn 

Sầu kêu lên kéo nhiều gân cổ 

Tôi đệm đàn theo lòng nước dâng tràn  

 

Kiến già kiến bệnh bỏ bạn lên mây 

Hỏi: - Bên kia sông có thật mặt trời? 

- Sau lưng đời có ý thức mới? 

Hay cả một bầy thảng thốt là chơi? 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Chủ Nhật Phạm Công Thiện chết 

Thứ Ba Nguyễn Đức Quang sẽ chết 

Thứ Tư ai chết? 

Thứ Năm ai chết? 

Thứ Sáu ai chết? 

Thứ Bảy, khoan chết, gặp nhau cuối tuần. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

18 Tháng 3 Năm 2011 

 

Thua là chuyện thường 

Đời vốn là thua 

Em không tin cứ hỏi anh hùng 

Nếu thắng dại gì chết sớm 

 

Anh đã chai những trận thua chí tử 

Từ tình yêu đến sự nghiệp công danh 

Thua tối mặt 

Thấy thành công phát bệnh 

Già dần đi chưa có dịp trở mình 

Hôm qua nắng anh ra ngoài đi dạo 

Chuẩn bị tìm một chút tươi 

Mưa bất chợt như những lần em khóc 

Chuyện tầm thường cũng thất bại như thường 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Anh thật sự là anh hùng chưa chết 

Chảy máu từ từ thành kẻ nhát gan 

 

Quen đến đổi biết thua cần thiết 

Thua đậm đà mới đóng dấu nhân sinh 

Thua chuyên nghiệp mới rõ ràng tư cách 

Mỗi chuyện người kết luận là thua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"05252012"                                                                                                    

Rearranged by Ngu Yên 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

24 Tháng 3 năm 2011 

 

Mai chết 

Xin để bia trống 

Đời nối đời không ai viếng thăm 

Tôi muốn cô đơn tan vào vũ trụ 

Lạc tim không chốn trở về 

 

Mai chết 

Xin để cỏ 

Nhổ 10 năm, 100 năm, ai nhổ 1.000 năm 

Xin miễn đọc kinh, xin miễn cúng 

Xin miễn tìm tôi trong thư viện 

Em nhớ không? Bó hoa dại yêu người 

 

Mai chết 

Thả bong bóng bay 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Kéo rút dây vĩnh biệt linh hồn 

Khi bóng nổ giữa trời cao lồng lộng 

Tôi sẽ cười nhớ câu thơ này  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Thưa Chúa 

 

Vâng lời Chúa 

Bị tát má này, đưa má kia 

Bị tát má kia, đưa má này 

Tát qua tát lại 

Mặt sưng húp 

Chúa nhìn không ra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Thưa Phật 

 

Vâng lời Phật 

Cắt thịt cho người đói 

Người đói quá nhiều 

Mập bao nhiêu mới đủ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          "Drink Red Wine and Have Chicken Sex". Rearranged by Ngu Yên. 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Phở Chó 

Bên đường Nghệ Thuật 

Có quán Phở Chó 

Người đang ăn vừa húp vừa sủa 

Phở bò phở gà phở chay 

Sao bằng phở chó 

Nước ngọt thịt thơm hiếm có trên đời 

Tô Đặc biệt tặng tài năng lớn 

Chó Gầu chia chiếu văn  

Chó Nạm dinh dưởng họa sĩ 

Chó Tái tiếp máu thơ 

Chó Gân ủng hộ phê bình 

Nhạc sĩ cần nhiều xí quách 

Quán chật người đông vừa sủa vừa húp 

Sắp hàng chờ qua thế kỷ sau 

Không trả tiền, dại gì không hạm phở 

 



                                                                                                 Thơ .Tập 10. Chấm Hết. Ngu Yên 

Karaoke 

 

Nhạc lên rồi 

Thi đua trình diễn 

Sân khấu trệt tung toé rượu bia 

Đèn xanh đỏ đê mê cảm giác 

Hát lên. Nhón chân. Quơ tay 

Thuộc lòng vũ đạo 

Không nhìn. Mong ngưỡng mộ danh ca 

 

Âm thanh nhái cho ngân đỡ đứt 

Âm thanh vang cho giọng tăng hơi 

- Tới phiên chưa? 

- Sao hát nhiều quá 

- Chọn bài lâu rồi  

- Đăng ký còn dài 
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Chị yểu điệu hát văn vào sĩ 

Anh thi thố hát sĩ vào thơ 

Ông gục gặc hát phê vào bình 

Bạn không nghe phập phồng chờ diễn 

Đêm tối, đèn mờ cần gì trời sáng 

Cứ ca ra là phải ô-kê 
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Puerto Thì Thầm Múa Rico 

 

Dắt tay em Puerto Rico 

Nắng hổi cạ lên da rướm nước 

Mùi biển hấp tấp trên môi 

Trèo cao lên cổ thành 

Nằm lờ lững giữa gió và mây 

Thở tận cùng một lỗ nhỏ 

Con kiến bò ra 

Màu rất cũ 1872 

 

Nghĩa địa mọc giữa phố 

Vói trời thánh giá cắm vào sọ 

Người qua sống vội chụp hình 

Kẻ chết nhớ một thời rất trẻ 

 

Chào cụ  San Juan 
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Da nhăn nhẵn gạch màu rửa mưa mòn giày 

Phố buồn thú vị  

Ngồi cùng em thắp đèn cơm bản xứ 

Bia địa phương ngót vị đường mút trên ngón tay 

Chiều đáp vào hâm hấp 

Muỗi uống mồ hôi thay máu 

 

Đêm hẹn biển dẫm cát trên mông 

Em quì nhẹ đè tim còng nghẹt thở 

Con còng tìm hang vợ 

Trổi theo biển vọng  âm ư   

Tóc em bay nhấp nhô vì sóng 

Váy em rộng đắp kín người da 

Trời đen biển đen lấm tấm đèn mênh mông gió 

Em dang tay man dại hốt tình 

Rung thì thầm tiếng đàn bà kêu: Bacardi 
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Sáng đi núi  nắng về rừng trèo thác 

Lá cỏ hỏi người mấy tuổi nữa đầu thai 

Mưa nhiệt đới xuống một giàn hòa nhạc 

Ếch đặc quyền Cọt-Kít hát  

Người ôm người mềm mại quá thời gian 

 

Anh muốn bồng em lên tảng đá 

Rồi bồng tảng đá lên cây xanh 

Rồi bồng cây xanh xuống thung lũng 

Không quay về 

Huyền thoại yêu cho lại người sau 

 

Không có đêm nào ở Puerto 

Anh cùng em quên múa Rico 

Nhạc đảo rộn ràng tình nhún nhảy 

Nóng hâm yêu nướng da thịt thơm lừng 

36 năm trước anh hỏi em làm vợ 
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36 năm sau anh hỏi vợ làm em 

Hảy đứng lên giữa giường khách sạn 

Cửa sổ nhìn trăng xuống  tắm biển khuya 

Trăng trên trăng dưới có nhau ảo tưởng 

Vậy mà đêm đêm vẫn hẹn hò 

 

 

Puerto Rico tháng 7 năm 2011. 
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Niệm 36 

 

25 tháng 8 

36 năm xưa 

Anh và em đám cưới 

Một bàn 

Hai đứa ăn  

Không ai tham dự ngoài đêm 

Không ai chúc mừng  ngoài gió 

Một chiếc nhẫn 

Hai đứa mang 

Không thầy không cha làm phép ngoài bồi bàn 

Không ba không mẹ không anh không em ngoài bảo trợ 

 

Sau bữa cơm rẻ 

Hai đứa đi coi phim 

Anh ngủ say vì làm quá mệt 
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Sáng đèn thành vợ chồng 

 

36 năm  

Không biết phải nói gì 

Dù thơ trào rung cảm 

Hảy để anh cầm tay 

Im lặng 

Ngủ say 

Như xưa  trong rạp hát. 
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Tư Án 7 

 

Người đàn ông mở miệng 

Con quạ bay ra 

Người thứ hai chục sẳn 

Mở miệng 

Con diều hâu bay ra cắn chết con quạ 

Người thứ ba mở miệng 

Không con gì bay ra 

Ông ngáp. 
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Tư Án 8 

 

-“Cục cứt  này, cục cứt này” 

Thơm quá 

Cho ngoại cắn miếng 

 

Xưa chửi cứt vì ghét người 

Nay gọi cứt vì thương cháu 

Con bé mắt to 

Má phính muốn hun 

Dể thương quá 

-“Cục cứt cưng, cục cứt cưng” 
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Tư Án 9 

 

Thiếu nữ thả hai bong bóng 

Bong bóng bay cao 

Người chồng chạy theo nhảy chụp 

Người vợ đi viện thẩm mỹ 

Bơm 
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Chuyện Houston Bôn Sai 

1. 

Houston không mưa đã lâu 

Tháng 8 năm 2011 

Cây cỏ chết khô  

Thống Đốc Perry và 30 ngàn người cầu mưa 

Rừng cháy 

Perry ứng cử tổng thống 

Ra lệnh cấm tưới cây 

 

Tôi nhiều tối ngồi khô nước miếng 

Theo dõi con giun hấp hối 

Quậy quọ chập chừng diễn đạt Ly Tao 

Con dế chờ sương gáy rách cánh 

Cóc chờ mưa thất vọng Allah 

Nhưng tôi chờ em đâu cần mưa phép lạ 

 

Houston bây giờ nhiều người Việt giàu 

Tranh nhau giàu hơn những giàu không có 
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Houston bây giờ nhiều nhạc sĩ ca sĩ 

Tranh nhau đã có những nhạc ca 

Houston bây giờ nhiều đài truyền ảnh 

Tranh nhau phát  

Không cần người xem 

Người thương người ghét người đả đảo hoan hô 

Qua bài viết trên mạng 

 

Quá nhiều ngày không mưa 

Bia rượu Cô-ca không thế được nước 

Hảy ứng cử chủ tịch cộng đồng, thống đốc tiểu bang 

Ra lệnh cấm tắm 

 

Đã đến lúc mắt nên mờ 

Tai nên lảng 

Trí nên khối u  

Còn trái tim múa theo giun dế. 

 

Tôi có nhiều điều chưa kịp  

Lãnh hội 
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Thẩm thấu 

Những người  Bôn Sai 

2. 

Những Tùng Bách Lim Gụ từ Việt Nam 

Trồng vào đất mới 

Nén hồn bóp trí bịt mắt che tai 

Bôn Sai  

 

Những cỏ Lùng Lau Sậy từ Việt Nam 

Trồng lan đất mới 

Muốn thành cổ thụ 

Rễ ngắn thân rỗng bông xoàng 

Bôn Sai 

 

Người Bôn Sai có tai mắt mũi họng 

Có trí hồn cảm súc 

Đẹp như cây lùn 

 

Em Bôn Sai  
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Cắt cành cho thân ốm 

Tỉa lá cho mắt to 

Bơm nhựa cho nảy nở 

Cong phía dưới quẹo phía trên  

Uốn éo như rồng phượng thâu gọn 

 

Anh Bôn Sai 

Đứng chật trong chậu 

Bám cạn vào đất 

Xanh lá đỏ hoa 

Nhỏ xíu 

Không đủ hương thơm 

 

Bước vào rừng Bôn Sai 

Chim không dám đậu bướm không dám dừng 

Mùa xuân vẫn đến 

3. 

Thượng đế đi xa mới về 

Trời mưa nhỏ 
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Tiết kiệm nước sông hồ 

Cây cỏ giun dế reo vui 

Bôn Sai mừng rỡ 

Rồi kéo màn che kẻo bị lớn khôn 
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Sát Thủ 20,000 

 

Sát thủ họ Nguyễn 

Vừa bị bắt tuần qua 

Giá 20,000 giết một mạng người 

Mai ra khỏi ngục 

Tôi sẽ mướn anh 

 

Trời chạm mùa thu  

Nóng 100 ngâm trong ly bia Red Dog 

Ngậm trong miệng Michelle 

Tôi biến thành con chó đỏ rúc vào lưỡi em 

Say chí tử 

 

Khi đã biết tình yêu là gì 

Tôi yêu em dù trên xác thân kẻ lạ 

Đời sống buồn như phải vĩnh viễn buồn 

Chán ngắt đi đứng nằm ngồi chán ngắt 

Biết lấy gì vui  
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Michelle 

Cho anh chơi 

 

Tôi ghét nghe người ta nói xấu 

Hai người yêu nhau mắc mớ gì ai 

Cần có sát thủ 

Làm miệng đời lặng thinh 

Những kẻ chê bai tình yêu người khác 

Là kẻ không tình yêu 

Sống làm chi cho nhiều 

 

Tôi quá quải những điều đang quải 

Đời xung quanh diễn sợ hãi kinh niên 

Ông Bill Gate xin cho tôi từ thiện 1 tỷ 

Hai chục ngàn là 50, 000 mạng 

Chưa thấm vào đâu 

Thôi đành chờ 

Khi ra khỏi ngục 

Tôi sẽ mướn anh 

Giết tôi  
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Hy vọng niềm vui sẽ bắt đầu. 

 

Hôm nay 17 tháng 8 

Sát thủ Nguyễn Nhựt 

45 năm tù 

Khi ra khỏi ngục 

Tôi không còn cần anh 
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Nơi An Toàn 

 

Sáng thức dậy 4:30 

Tôi an toàn 

24 người Sunny bị chặt đầu 

108 người bị thương 31 người chết bom nổ Afghanistan 

Tổng thống Obama chắc còn ngủ 

Ông Gadhafi ngộp thở suốt giấc mơ 

Đức Đạt Lai lạt Ma cầu siêu cho Đặng Tiểu Bình, Hồ Cẩm Đào, Ôn Gia Bảo 

Vàng chuẩn bị lên giá 

Em trở mình hở một mảnh da hình chữ S mộng mờ 

 

Ly cà phê nghe nhạc như độn mì 

Ai sắp đặt? 

Ngẫu nhiên? 

Ai rảnh rỗi ác độc quá vậy? 

Ai rảnh rỗi bác ái quá vậy? 

Bố ai mà dám tin 
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Đêm Mexico 

Người đàn ông nằm trên vợ 

Bị đâm xuyên qua mình 

Cả hai chưa kịp 

Lúc đó cả triệu người sung sướng la yêu 

 

Bản đồ nhân sinh có một đảo nhỏ 

Giữa Thái Bình Dương như chấm kim 

Chưa ai quấy nhiểu 

Chim ở  không đến đất liền 

Thú vật không bơi qua biển 

Anh đặt ngón tay lên đó 

Lòng ấm áp vô cùng 

Tỉnh lặng thiên nhiên chập chờn theo điệu sóng 

Ngụm cà phê chảy tàu lá rừng 

Không có ai nói gì 

Dù là lời chúc phúc 

Là một nơi bị xóa bão Irene 

 

Đã không còn nơi cư ngụ 
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Sáng nào anh cũng ưu tư 

Em hảy lăn qua đây 

Hảy bày cả bản đồ thế giới 

Anh sẽ tìm một nơi 

Ở lại suốt đời. 
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Đêm 7 Tháng 11 năm 2011 

        

Trăng đêm nay 

Viết lên rừng núi những lời thư giản 

Không buồn 

Không vui 

Không áp lực 

Không muốn mơ 

Ánh trăng lâu rồi không gặp cỏ 

Êm đềm ngã theo gió  

Từng mắt đá nhìn lên  

Cao xóa tan giới hạn tầm thường 

Không còn gì để thấy 

Sao tấm rỗ trời đen 

Côn trùng tự nhiên sống 

 

Trăng viết mãi suốt đêm 

Chờ rạng đông 

Mặt trời sẽ xóa hết 
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Rừng núi thức dậy xào xáo chim muôn 

Thú dữ thức dậy ăn nhau để thở 

Nóng hâm sôi những thanh thản ngỡ ngàng 

Những lời thơ đêm qua  

Xa trăng thấm vào đất 
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Ngày 20 Tháng 11 Năm 2011 

 

Có một lối ra từ căn nhà vây kín 

Mấy mươi năm cứ tưởng đã đi rồi 

Đời lồng lộng lòng teo khuôn khổ 

Ngồi đã lâu tưởng đã đi xa 

Dựng bia đá 

Trải da cọp 

Khắc tre xanh 

Phiền muộn dây dưa phiền toái 

 

Từ chưa tuổi  đến ngày bạc tuổi 

Dẫm lên chân truyền thuyết mộng du 

Công danh cũ 

Tiền tài cũ 

Tình ái cũ 

Triết lý cũ 

Văn chương cũ 

Sáng tạo cũ 
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Đạo đức cũ 

Luân lý cũ 

Pháp luật cũ 

Xã hội cũ  

Thiên hạ cũ 

Cũ đã cũ 

Ngày chết cũ hơn ngày sinh 

Hồng Thủy rửa chắc gì mới 

Vì Hồng Thủy cũ 

Đất trời cũng cũ 

Chúa cũ 

Phật cũ 

Allah cũ 

Sống cũng cũ 

Chết càng cũ hơn 

 

Khi thức được nản lòng mình cũ rích 

Chạng vạng âm u 

Trong căn nhà vây kín 

Ngộp thở 
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Tức ngực,  

Suyển 

Xông máu 

Xưa cũ đã đành, nay cũ đành sao? 

 

Có một lối ra từ vòng vòng vây kín 

Chân bước đi cởi bỏ lại con người 

Cầm dang díu như cầm hư không có 

Nuốt nợ nần như uống ngụm tiêu hao 

Thấy được lối ra 

Dẫn ngược lại lối vào 
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Costa Rica 

 

Hãy kể Bay Đình nghe 

Trời biển Costa Rica dính liền nhau bởi cánh chim 

Rừng nhiệt đới đêm gió đưa vượn hú 

Ông bà ngoại chưa ngủ nghe mưa 

Rơi nặng nhẹ chậm rời nhanh cao thấp 

Nghe thanh thản 

Nghe lan man 

Nghe nhơ nhớ 

Nghe có gì trăn trở tuổi sáu mươi 

 

Hãy kể Bay Đình nghe 

Con cua đỏ chét 

Con ếch xanh lè 

Con kênh kênh mù mắt 

Và lá hoa sắc hát màu cười 

Sóng biết thấy 

Cát biết nhột 
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Đường đất biết chạy 

Chai bia biết buồn theo du khách mơ mòng 

 

Hãy kể Bay Đình nghe 

Ở Costa Rica 

Buổi rừng hoang vắng 

Buổi biển đen thui 

Buổi cơm mặt trời lặn 

Buổi thơ mỗi lời dịch tiếng côn trùng 

 

Hãy kể Bay Đình nghe 

Bà ngoại là hoa dừa 

Ông ngoại là trái dừa 

Chưa biết được khi nào rơi bão đảo 

Nhưng biết được thời mặn nồng hơi thở 

Hoa cài mình vào trái nghe nhạc trăng 
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Cost  a  R  i  can 

 

Ngồi lưng chừng rừng 

Nhìn ra biển 

Đầu trời đỏ trồi lên 

Xem chim đánh nhau giành cá 

Suy nghĩ theo sóng chập chùng 

 

Để ngoại kể Anavi nghe 

Cái mơ của loài hiu quạnh 

Giữa nhân trần 

Sinh ra người máy 

 

R là robot 

Cost a R ngày ra đời 

i can tôi mở mặt trời sáng giấc mơ 

 

Áo cơm đòi nợ con người kinh sợ 

Xã hội dày vò con người âu lo 
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Trái tim tưởng tượng cuối cùng sẽ khóc 

Như trẻ con lạc lõng biết về đâu 

 

Ngoại đang chế những con người máy 

Không bị  thời gian  

Không chịu không gian 

Không ăn uống 

Không buồn sầu 

Không ngủ nghỉ 

Không biểu tình 

Không phản bội 

Không ước mơ 

Chỉ  làm việc, kiếm tiền, kiếm cơm, kiếm áo 

Để cuối đời ngoại chỉ làm thơ 

 

Để ngoại kể Anavi nghe 

Trời tuy cao 

Đất tuy rộng 

Không bằng mơ mênh mông 

Đàn ông tuy giỏi 
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Đàn bà tuy hay 

Không bằng người máy 

 

Mai khôn lớn 

Con lên rừng này 

Ngồi đây 

Nhìn ra biển 

Sẽ biết tại sao..... 
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Những Bài Không Chắc Là Thơ 

24 Tháng 12 Năm 2011 

 

1. 

Đường ngắn nhất đến bình an 

tự giết mình 

hủy bỏ ước mơ 

hủy hoại ý tưởng 

chấm dứt tâm tình 

 

Đường còn lại đến bình an 

giết hết mọi người 

 

2. 

Khi người chết 

Tóc vẫn sống 

Móng tay vẫn mọc dài 
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Khi em chết 

Anh sống như tóc và móng tay 

 

3. 

Mưa đong đá 

Chiếc xe trơn qua 

hóa chiếc lá 

cuộn theo gió bay 

khỏi xa lộ 

lăn  

trước cổng nhà thờ 

đèn hoa hân hoan 

người qua đời 

đón Chúa ra đời 

 

4. 

"Bình an dưới thế cho người thiện tâm" 

Con là con của cha 
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Nếu con bất lương 

Không ban bình an cho con sao? 

 

Cha công bình  

Hãy giết con 

Cha bác ái 

Hãy tha con 

 

Cha vừa công bình vừa bác ái tột cùng 

Định làm gì con? 
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31 Tháng 12 Năm 20?? 

1. 

Lạnh theo môi em cười vết hở 

Ngày cuối năm nhẹ cấn đôi giày 

Đi ra đường quên răng giả 

Sự thật ai ngờ cũng khó coi 

 

Trời có giả được không? 

Đất có giả được không? 

Sự thật khó coi, ít ai coi khó 

Coi kỷ chằm chằm thêm khó coi 

Sự thật cần không nên chú ý 

Sự thật lơ là dể sống vui 

Sự thật chỉ cần cho vĩnh cửu 

mà đời thì phù du 

 

Giày chật chân sẽ đau 

Đời chật người sẽ đau 

Tình chật anh sẽ đau 
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Anh chật làm sao hồn không khổ? 

 

2. 

Ngàn thu cuối cùng vẫn xanh lá cây 

Ngàn người quen quên nhớ xanh xanh cỏ 

Một năm qua đi cầm ly rượu thả 

Tiếng vở nghe vui hơn tiếng đóng đinh 

 

Dạ hội đêm nay thề không uống rượu 

Làm sao thề không chết 

Anh thề tập thể dục 

Thề bệnh vẫn cười 

 

Buồn đơn giản giữa đám đông nhảy nhót 

Vui theo người hát dở đang đê mê 

Trống dội mười  nhịp tim một nhịp 

Đàn lướt mỹ miều đạp dưới chân 

Anh  boston em dìu đôi cò lướt gió 

Anh  twist em từ con trẻ nhảy dây 
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Anh tango em hai chiều chen xe cộ  

Anh rhumba em lăng lắt bahamas 

Anh slow em chợt tình yêu xuất hiện 

Có điều gì chưa kịp nói mang theo 

  

Một năm qua đi cầm lên ly rượu 

Hỏi đã thề rồi uống được không 

 

New Year, tên gọi năm sắp cũ 

Cho mùa xuân đến 

Ngàn xuân cuối cùng vẫn lá khô 

Mười 

Chín 

Tám 

Bảy 

Sáu 

Năm 

Bốn 

Ba 

Hai 
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Một 

? 
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Ngừa Thai Cho Chúa Hay Cho Em? 

 

Em hãy uống thuốc ngừa thai 

Thiên thần sẽ làm thuốc mất hiệu lực 

Nếu em phải có bầu 

 

Chúa không cần Tổng thống Obama cho phép 

Không cần nghe đảng Dân Chủ, Cộng Hòa 

Nếu tin Chúa 

Hãy nguyện cầu trước khi ngủ 

 

Chị có năm con 

Mãi cầu xin thôi đẻ 

Vẫn phải bầu 

 

Chị không con 

Lên giường sớm 

Càng cố càng hiếm muộn 
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Toà Bạch Ốc ra lệnh phát ngừa thai 

Đạo không nuôi trẻ con không nuôi nỗi 

Nghĩ đến đàn con đông 

Anh biết mình bất lực 

 

Em uống hay không uống 

Ngừa thai hay phá thai 

Nuôi con hay bỏ chợ 

Anh sẽ không nói gì 

Tay xé vụn lá phiếu 
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Xuân Thuế 

Thơ và Thuế giống nhau TH 

Một rất buồn  

Một rất vui 

15 tháng 4 mất tiền 

30 tháng 4 mất nước 

Mỗi năm mất dần trí nhớ làm người 

 

Hãy cho tôi đóng thuế bằng thơ 

Một chữ 10 xu 

Triệu chữ chắc thừa 

Vẫn còn dư trăm triệu 

Ông Mitt Romney yêu người giàu 

Ông Barrak Obama yêu người nghèo 

Không thấy ai yêu thi sĩ 

Tay cầm lá phiếu 

Biết gửi người nào 

Tôi đi giữa trời xuân hoa nở 

Dị ứng với phấn hoa. 
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Giao Thừa Nhâm Thìn 

 

Bỏ tâm sự  vào chai rượu trống 

đậy nút 

Xách đi trong mưa 

Đêm Giao thừa 

 

Mẹ dẫn con đêm chợ gò đón tết 

Tay cầm đèn bão 

Tay dắt con dài 50 năm 

Âm u thổi te te bầy gà đất 

Bánh Thuẩn nhiều màu 

Con thích ăn bánh Mật  

Nhang làm bằng cứt bò 

Thơm không kém nhang chùa ông Thang 

 

Con da nhăn tóc bạc 

Hỏi thăm đâu có chợ gò? 

Mẹ cười sương nước mắt 
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Sao không thương mẹ lúc còn xưa 

Tuổi trẻ là cơn vui vô nghĩa 

Dân chơi là thằng bé vô tâm 

Vui đâu đáng gì ngày cuối năm 

Sao không về thăm mẹ 

 

Giao thừa mưa rửa tàn dơ năm cũ 

Tay cầm chai 

Tay dắt mẹ con đi 

Đời sống chê con sao quá tệ 

Sáu mươi năm nhớ mẹ được mấy lần? 

Động  sấm sét xé lòng ra xác pháo 

-Mẹ, con đã về đây trước cửa nhà. 
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20 Tháng 2 Năm 2012 

 

Có lúc bình yên chứa đầy mai sóng gió 

Ngồi thật im 

Nghe 

Tận cùng những tiếng động câm 

Khúc suối êm để trổ vào thác 

Trước khi đêm chim kêu thật buồn 

 

Đứa bé một tuổi mọc răng khóc ông ngoại mất răng 

Đời rất vội còn bên nhau rất ngắn 

Cháu thiếu nữ ông đã đi xa lắm? 

Vội sắp rồi để ông bồng cháu lên 

 

Nước mắt không lẽ mãi chảy xuôi? 

Thượng đế không lẽ mãi lẩn trốn? 

Người không lẽ mãi phải chết? 

Ta không lẽ rồi cũng chết? 
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Khúc suối êm hát đi ngày còn lại 

Không mặt trời sao không hót đón trăng 

Bò lại đây 

Ông nằm dài sát đất 

Cháu hãy trèo lên 

Hãy đứng lên 
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14 Tháng 3  

 

Vẽ thật chậm cơn gió qua 

Cho buổi chiều chậm xa mất 

Tấm hình cũ bốn người 

Còn  mỗi ta 

Bạn như bóng nắng về chạng vạng biết đâu hỏi nắng 

Im lặng chung quanh đối đáp lạnh lùng 

Bỏ hút thuốc đã lâu lấy gì đốt khói 

Hình như rất cần lúc trống không 

Buổi chiều da diết đi ngang ngượng ngạo 

Cây níu chim về người níu ai? 

Cô đơn vừa đau đau vừa thoải mái 

Nửa tháng Ba rồi 

Tháng Ba nào? 
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Ai ? 

 

Sớm thức dậy 

Giấc mơ hỏi người còn nhớ gì không? 

Đêm qua có kẻ ghé thăm 

Lạ mặt 

Lòng dường quen đã lâu 

 

Những người tôi quen đã chết gần hết 

Những người tôi yêu hoàn toàn đã lấy chồng 

Em là ai? 

Tiếng đàn guitar lạc dây 

Sao thân thiết như vợ chồng hoan lạc 

 

Khi gần hết 

Chiêm bao đau tha thiết 

Tiếng đàn guitar hết dây 

 

Định mạng đặt Bầu ra Cua đặt Nai ra Cọp 
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Xóc nữa đi những may mắn hết giờ 

Khách bộ hành qua sân đi  đâu mãi 

Thảm cỏ còn nát  dấu giày 

 

Chiêm bao mơ tôi và ...... 

Bù đắp những gì sắp mất đời sau 

Thật ra, chúng ta là 

Những gì mất hôm nay 
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