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MENU 
 
 
Bùi Chát 
Sáng thế truyền khẩu cương mục toát yếu 
Xào chẻ bờ kè 
 

Diễm Châu 
Của chuột và người 
Tưởng niệm 
Bài thơ 
 
ðặng Thân 
KFC (Keep Fuck Constant) 
TỪ ðIỂN THI X/X LOẠI [chúng sinh] 
 
ðinh Linh 
Sống ñể ñếm 
Thực ñơn 
Chùm thơ ngắn 
Hậu Việt ngữ 
 
ðoàn Minh Châu 
Họp kín 
Buồn 
Không ngủ 
 
ðỗ Kh. 
Macau hành (và các bản dịch của Trúc-Ty) 
 
ðỗ Lê Anhñào 
“ðàn bà mà không mặc áo lót là không biết làm vợ” 
Một hồi tưởng 
Những ñiều khác biệt 
 
ðỗ Trí Vương 
Và thằng chăn bò 
Mùa tròn 
Với tôi 
 
eL 
Biến 
Yết 
 
Hoàng Bất Bạt 
Chỉ một 
Thằn lằn là loài bò 
Mùa thu rồi những mùa thu nữa 
 
Huỳnh Lê Nhật Tấn 
Cộng hưởng nguyên âm 
Mắt biển 
 



K.H. Bùi 
Thư gửi bạn 
Bánh mì SG 
 
Khúc Duy 
Thơ của ñồng bào ta ở vỉa hè ñấy các chú 
I(ai) có thơ dùng thơ 
 
Lê ðình Nhất-Lang 
Chú bé bắt ñược hai con ñười ươi  
Chạy, và những ích lợi 
Einstein 
 
Lê Thị Thấm Vân 
Chùm thơ hình ảnh  “... là tôi” của lê thị thấm vân. 
 
Lê Văn Tài 
Citizen blue 
 
Lê Vĩnh Tài 
ðố vui  
Ở Lebanon… 
 
Liêu Thái 
ðĩ văn chương 
10 bài tập chống stress và tẩy bỏ mặt mốc 
 
Lưu Hy Lạc 
ðời, một khúc Bbrandenburg concerto no. 4 g major của Bach. 
Bữa nay nổi hứng 
 
Lý ðợi 
Món 1: Luộc  
Món 2: Hấp 
Món 3: Ăn sống 
 
Lynh Bacardi 
Một mạng tàn ñời trên dấu hỏi  
Rêu rao ñời mình  
Co & duỗi  
 
Miên ðáng 
Mó  
Cà lăm  
Vào giờ thứ 24  
Chân dung  
 
Na Thị Chua 
Ca dao. tôi & tôi 
ðồ ñểu 
Ch. thông cảm  
Về bằng cửa sau nghe Ch. 
 



Nam Di 
Sensitive 
Uncertainty 
Occasionally 
A chorus line 
 
Nguyễn ðạt 

Mộng mùa xuân  
Tổ quốc & tôi  
Kỷ niệm dã quỳ  
 
Nguyễn ðăng Thường 
Chiều chủ nhật 
Chuyện kể (lể) khi ñêm về 
Chùm phi thi 
 
Nguyễn ðức Tùng 
Hãy ñể chim chóc làm ñầy bầu trời  
5 bài thơ  
 
Nguyễn Hoàng Tranh 
Thơ cho người chết  
 
Nguyễn Hữu Hồng Minh 
Lỗ thủng lịch sử  
Vỉa từ 
 
Nguyễn Lâm 
Ly tán 
Dung dăng 
ðó ai 
 
Nguyễn Quán 
Sống hết một ngày 
Hộp ñen 
Quần lót 
Ý tưởng  
 
Nguyễn Thuý Hằng 
Những thứ xưa kia là tạm bợ 
Viết cho x. một ngày gần cuối tháng Bảy. Những con bọ tê tê trong máu. ðốm hoa ñỏ bừng lên 
giữa những hốc ñá. Biển ngoài kia, ù ập không ngớt. 
 
Nguyễn Tôn Hiệt 
Thơ: cái gì lơ lửng 
Diễn văn của nhà thơ 
Phương pháp ñón năm mới  
 
Nguyệt Phạm 
Mắt giấy  
Phức cảm que que  
 
Như Huy 



Hắn 
 
P. K. 
Mưa 
Vỉa hè hà nội  
Mùa thu trên một chiếc thuyền nan 
 
Phan Bá Thọ 
thèm thuồng ñủ thứ & họ ñã ăn gì ñể s[r]ống  
thơ thở thờ một tình yêu lười nhác  
thụ cảm – october  
ñọc, như: ñi - ñứng - ăn - ngủ v.v. & v.v.  
 
Phan ðan 
Cắt từ thảm chữ vùi trong sương mù ðà Lạt 
Bài thơ ñọc trong lễ sinh nhật của một thi sĩ  
Ba tình khúc cho một bóng mờ  
Cd mùa Giáng sinh 
 
Tam Lệ 
Thơ gì 
 
Thanh Xuân 
Chưa phải ngày cuối cùng  
Bikini  
 
Trần Tiến Dũng 
Người ñộc thoại với cột ñèn ở ñường Bolsa  
Một trong nhiều vụ tai nạn trên ñường Main  
Từ vỉa hè Sài Gòn ñến miền ñông Hoa Kỳ  
 
Trần Wũ Khang 
Cái lồn, vô tận  
Quà tặng của quỷ sứ  
 
Trịnh Cung 
Giá mà tuyết rơi xuống bây giờ 
Ngôi nhà bí ẩn ở Dedham – Boston 
 
Trúc-Ty 
Một chuyến chu du 
Rác & bảng tổng phổ trừu tượng sắc màu  
Thơ & nhà thơ — dễ & khó  
ðờn bà 
 
Vũ Thành Sơn 
Bố cục                            
Virus 
Martin Heidegger 
Lý do tôi không uống cà phê sáng nay 
 
Vương Huy 
Mưa  



Trong Tĩnh lặng 
 
Vương Văn Quang 
Hậu quả tất yếu cho việc tiết kiệm tiền bạc, hay là bài thơ có tên : BỊ RẬN LÔNG MU CÓ CẦN 
CẠO BỎ LÔNG? 
Tỏ tình 
Sáng tạo? 
ðố biết ñiều gì 
 
 
 



có xác/có mác/có bác/ 
có rác… 

 
dùng sao? 
  

 



BÙI CHÁT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Sáng thế truyền khẩu1 cương mục toát yếu2 
 
Chương 1  
 
- Khởi thủy là lồn 
 
Chương 2  

 

- Giữa lồn: Ồ3 
 
Chương 3  
 
- Nhìn xa khó thấy 
 
Chương 4: kết luận 
 
Không lồn cả thế gian này cũng không 
 
Lời bàn 
 
Bàn sao thì bàn, miễn là vần “ông”.4 
 
11. 2005 
 
--------------- 
1 hồi ñó chưa có chữ nên chỉ truyền miệng, không thể ghi chép 
 

2 không giải thích tựa ñề, ñộc giả tự ý suy diễn 
 

3 ngạc nhiên chưa! (lời trong quảng cáo bột giặt Tide trắng sáng mới) & xem thêm: Ngạc nhiên tột ñộ hay 
là chơn lý toàn phần (Xác ướp trở lại) 
 
4 gợi ý: ngông, lông bông, phí công, viển vông, mông, công công, mật tông, lông, phông, lạc tông, mọt 
gông, nhẹ bông, kỳ nhông, thiền tông, trần ñông ñông (thơ sĩ tàu ñương ñợi), chạy rông, hongkong… 
 
 
Xào chẻ bờ kè 
 
Cấp: tiểu học 
 
Nguyên liệu: 
 
BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
       _____________            ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc 
           ___________________________ 
Số: 90/BVHTT-HTQT 
 
 
 Bộ Văn hoá Thông tin nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam kính chào Viện Goethe 
Hà Nội và xin trân trọng trả lời bức thư ñề ngày 15/6/2005 của Viện như sau: 
 Trước hết, chúng tôi xin lưu ý với quý Viện rằng, bức thư trên ñây của quý Viện do bà 
Huỳnh Thị Thu Hương ký, không rõ chức danh người ký và có thể không phải là người ñại diện 
pháp luật của Viện. Do vậy, về mặt pháp lý, chúng tôi không thể chấp nhận bức thư này. 



 Theo thông tin mà chúng tôi nhận ñược, Viện Goethe Hà Nội sẽ tổ chức buổi giao lưu với 
nhóm thơ "Mở miệng" vào ngày 17/6/2005 tại Viện. ðây là nhóm thơ có các bài thơ thô tục, bậy 
bạ, hoàn toàn không phù hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam và không tương xứng với 
tên gọi ñẹp ñẽ của nhà thơ Goethe mà Viện mang tên. Việc ủng hộ và tổ chức các hoạt ñộng văn 
hoá dung tục này hoàn toàn ñi ngược lại các mối quan hệ ñang tốt ñẹp giữa Việt Nam và ðức 
trong thời gian gần ñây. 
 Bộ Văn hoá Thông tin ñề nghị quý Viện không tổ chức buổi giao lưu này và yêu cầu Viện 
dừng ngay hoạt ñộng trên ñây trong thời gian sớm nhất. 
 Nhân dịp này, Bộ Văn hoá Thông tin nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam một lần 
nữa xin gửi tới Viện Goethe Hà Nội lời chào trân trọng. 
 
      Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2005 
 
 
 
 
          Kính gửi – Viện Goethe Hà Nội 
 ðồng kính gửi: - Bộ Ngoại giao (Vụ Châu Âu 2) 

- ðại sứ quán nước 
  Cộng hoà Liên bang ðức 
   tại Hà Nội 

 
 
 
Gồm 312 ñơn vị chữ, trong ñó: 
 
 
âu: 1  
 
 
bà: 1  
bạ: 1 
bài: 1 
bang: 1  
bậy: 1  
bộ: 5  
buổi: 2 
bức: 3 
 
 
các: 3 
cầu: 1  
chào: 2 
chấp: 1 
châu: 1  
chủ: 3  
chúng: 3 
chức: 4  
có: 2 
cộng: 4  
của: 5 
 
 

danh: 1  
diện: 1  
dịp: 1 
do: 3  
dung: 1  
dừng: 1  
ñại: 2  
ñang: 1  
ñây: 4 
ñẽ: 1 
ñẹp: 2  
ñề: 2  
ñi: 1  
ñộc: 1  
ñồng: 1  
ñộng: 2 
ñức: 2  
ñược: 1  
 
 
gần: 1  
gian: 2  
giao: 3  
giữa: 1 
goethe: 5 
gọi: 1 

gửi: 3  
 
 
hà: 6 
hạnh: 1  
hệ: 1  
hết: 1 
hoà: 4  
hoá: 5  
hoàn: 2 
hoạt: 2  
hợp: 1  
hộ: 1  
hội: 3  
huỳnh: 1  
hương: 1  
 
 
không: 6 
kính: 3 
ký: 2 
 
 
là: 2  
lại: 1  
lần: 1  



lập: 1   
liên: 1  
lời: 2 
luật: 1  
lưu: 3  
lý: 1  
 
 
mà: 2 
mang: 1  
mặt: 1  
miệng: 1  
mở: 1 
mối: 1  
một: 1  
mỹ: 1  
 
 
nam: 5  
này: 4  
năm: 1  
ngay: 1  
ngày: 3  
ngoại: 1 
ngược: 1  
người: 2  
nghị: 1  
nghĩa: 3  
nhà: 1  
nhân: 1  
nhận: 2  
nhất: 1  
nhóm: 2  
như: 1  
nội: 6  
nữa: 1  
nước: 3 
 

 
phải: 1 
pháp: 2  
phong: 1  
phù: 1  
phúc: 1  
 
 
quan: 1  
quán: 1  
quý: 3  
 
 
rằng: 1 
rõ: 1  
 
 
sau: 1  
sẽ: 1  
sớm: 1  
số: 1  
sứ: 1  
 
 
tại: 2  
tên: 2  
tới: 1   
tháng: 1   
theo: 1 
thể: 2  
thị: 1  
thơ: 4  
thời: 2 
thô: 1 
thông: 5  
thu: 1  
thuần: 1  
thư: 3 

tin: 5  
toàn: 2  
tổ: 3 
tôi: 3  
tốt: 1  
trả: 1 
trân: 2  
trên: 2 
trong: 2 
trọng: 2 
trước: 1  
tục: 3  
tự: 1  
tương: 1 
 
 
ủng: 1  
 
 
và: 6  
vào: 1 
văn: 5  
vậy: 1 
về: 1  
việc: 1  
viện: 12 
việt: 5  
với: 4  
vụ: 1  
 
 
xã: 3 
xin: 3 
xứng: 1 
 
 
yêu: 1  
ý: 1 

 
 
 
và một số ñơn vị ký hiệu khác: 
 
……. 
90/BVHTT-HTQT 
_________ 
_________________ 
: 
: 
,,,,,,,,,, 
( ) 
“ ” 
-  



- 
- 
- 
- 
- 
17/6/2005 
15/6/2005 
16 
6 
2005 
 
 
Thành phẩm: 
 
thơ 
có thể không phải là 
ñại diện pháp lý của Mở miệng  
Xã hội chủ nghĩa 
 
 
Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm  
Tự do – Hạnh phúc 
trong thời gian chúng tôi nhận ñược 
Số Thông  
 
 
lưu bức thư ñang ký  
xin trân trọng thô tục  
trước hết chào không ñẹp 
 
 
tin Theo Hà Nội thuần Văn  
mà thời hoạt xứng bức danh thư này 
Viện không cầu Viện trên ñây  
tổ chức buổi Thông tin này và giao  
lưu luật của HỘI ñề vào 
Việt Nam CHỦ NGHĨA Ngoại giao CỘNG HOÀ 
yêu ðây là nhóm các bà  
Thu tên Huỳnh ký pháp Hà hệ tương  
quan lưu rõ ý Việc Hương 
tốt buổi dịp sứ ngày mang nghị bài 
ðồng Thông Nội kính nhà này 
Bộ tôi ðại ðức gửi ngày Nội trân 
Thị do lời thể chúng Nhân  
mỹ tục quý chấp hoá gần mặt như 
xin bạ Châu Âu 2 Vụ  
 
 
chúng tôi xin kính trọng 
Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Thơ 
dừng ngay các hoạt ñộng 
ủng hộ và tổ chức  
17/6/2005  



15/6/2005 
 
 
trong gian sớm nhất ñề:  
90/BVHTT-HTQT 
--------------------- 
Việt tới mà Cộng tin  
tại Văn trên hoàn toàn 
Bộ hoà nước XÃ nghị 
 
 
Cộng hoà Liên bang thơ và thơ 
Do Goethe tổ chức 
Bộ chức 
quý Viện trả ñây 
 
 
bức thư Hà Nội  
hoàn toàn ñi ngược các mối 
lại người hoá người 
 
 
không dung tục  
không phù hợp với  
lời chào giao ñộng 
- 2005 
 
 
giữa nhận và thông 
gọi tên có một lần  
(Goethe) 
phong hoá nước Việt sẽ ñẹp  
 
 
Văn quý Viện – gửi ñây:  
- tin nữa rằng NAM VIỆT  
của vậy,  

Goethe với Goethe,... 
ðộc lập về ñẽ Nội 
 
 
BỘ VĂN HOÁ – THÔNG TIN:  
quán Nam nước với Viện,,,,, 
Kính  
gửi –  
Không Viện Hà và của Viện sau 
   
 
nhóm "với" tại Viện.,  
Nam và của Viện.  
văn này Việt ðức. 
Nam Hà Bộ Viện.  
Viện Goethe hoá Viện      



----------------------- 
 
 
Xào chẻ bờ kè (theo Sáu Cường & một số giang hồ nghiệp dư ở khu café Gỗ, gần chợ bà chiểu) là cách 
dân ăn ñêm thường dùng ñể chỉ việc mồi chài, tán tỉnh, dụ dỗ gái vãng lai quanh các quán nhậu bình dân 
dọc kênh Nhiêu Lộc, Thị Nghè vào lúc nửa ñêm về sáng 
 



DIỄM CHÂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Của chuột và người  
 

gửi Mai Văn Phấn & Nguyễn Quang Thiều 
 
ðêm qua tôi viết một lá thư 
bày tỏ nỗi lo ngại 
rằng một ngày kia 
những lá thư của một nhà thơ 
sẽ không còn tới nữa... 
Trong ñêm chỉ có hơi lạnh lùa vào 
qua khe cửa hé mở 
ánh ñèn khuya soi không tỏ hạt mưa rơi 
có lẽ ở một lòng cống 
nước vẫn trôi 
có lẽ những con chuột khoác áo tơi màu xám 
ñã ngơ ngác  
ngừng lại một giây: 
ñêm nay trên hàng lan-can quen thuộc 
không cón ánh mắt rầu buồn 
không còn người thi sĩ 
lặng nhìn ñàn chuột 
ñêm nay người ở ñâu có biết 
ñàn chuột chỉ có ñó 
                               vì người! 
ðêm nay những hàng chữ lắt nhắt 
lại tiếp tục leo dây  
lại tiếp tục mò mẫm rình chờ ánh mắt 
của ai ñó người có biết 
ñêm nay ñêm nay chuột và chữ 
lại lang thang 
tìm người – 
ánh mắt người thi sĩ  
gọi 
những con chuột lắt nhắt trong ñêm! 
 
 
Tưởng niệm  
 
Trần Tuấn Nhậm ñã chết 
Thế Nguyên - Trần Trọng Phủ ñã chết. 
Nguyễn Khắc Ngữ ñã chết 
Nguyên Sa ñã chết 
ðỗ Long Vân mới chết 
 
chết 
chết 
chết 
chết tai nạn 
chết bệnh tật 
chết xa nhà chết ở nhà 
chết như mọi người phải chết 
chết như những người chưa chết cũng sẽ chết 
 



Những người chưa chết gửi lời chào những người ñã 
         chết : 
Chết không phải là hết 
chết là chết 
 
 
Bài thơ 
 
Thế là tôi ñã lấp ñầy một hình chim 
bây giờ cánh chim không còn là của tôi nữa 
nó là của mọi chiều không gian 
của mọi màu ñèn của mọi thành phố của mọi làng quê 
của những cành xanh của những cành tím của cả những cành 
không còn màu sắc 
trên trái ñất 
bây giờ thơ của người ñã truyền vào mạch máu 
tôi trả lại người cho sự sống 
hay sự chết 
ñang tìm ñường trở lại 
ñang vu vơ hỏi thăm những ñường phố 
khi những bụi gai ñang chờ tôi 
những giọt máu cũng ñang chờ tôi nữa 
ai sẽ ngắt những bông hồng ñỏ thẫm cho tôi 
ai sẽ gạt ñôi hòn sỏi làm ñau thân xác 
ai sẽ trồng nơi tôi cây ñời thẳng ñứng 
và ai sẽ ñem lại cho tôi dòng nước ngầm 
từng tưới ñẫm hồn tôi 
bây giờ 
cánh chim mà tôi tự rót ñầy 
bằng những ñêm nhung ñen 
bằng những ngày hồng thắm 
cánh chim mà tôi ñã trang sức 
bằng những vòng âu yếm 
và cả những nụ hôn thầm lén 
cánh chim mà tôi ñã vây bủa 
bằng những lời yêu thương 
cánh chim ấy không còn là của riêng tôi nữa 
 



ðẶNG THÂN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



KFC (Keep Fuck Constant) 
 
cái mông  
 
ôi cái “mông for mông’s sake” sao mờ mông thía không biết mông xuội miệt vườn mông khuyến 
mại cả lườn 
 
cái thằng chả cha của KFC trông thì phúc hậu mà thực ra có nụ cười cực kỳ quái quỷ 
 
Kentucky Fried Chicken ngày khai mở  
 
máy lạnh ngan ngát mùi Hoa Kỳ ngày nóng cực lôi tuột vào những nửa tạ thịt nừng nực những 
kẻ sành ñiệu con hàng hiệu viêm tiết niệu có thể ñang theo vật lý pháp liệu với một tên physio-
the-rapist nào ñó  
 
gà phơi lườn phô ñùi sần sùi trườn vào miệng các nàng ñến ñể phơi phô 
 
fellatio 
 
jeans cạp trễ áo treo ngành rợn lạnh sững sờ ñôi bờ ngược nhớ ñến tài tử Cary Grant có cái cằm 
“như cặp mông của một cô tiên” 
 
những ñôi bờ mông vén mở như cằm thiên thần một nét lạch vạch quần vươn 7up 
 
giật mình nhỡ tưởng một chú gà Kentucky sắp tòi ra từ nơi ấy 
 
oh no cái ñầu gà 
 
Gauloise 
 
hào hoa 
 
nhưng mất lịch sự 
 
như các “công hầu” trong vườn thú 
 
nhiên nhiên bản năng 
 
tung tăng bản ngã 
 
làm nên một chút tình ñể duy trì thế giới một chút tài ñể tô ñiểm càn khôn không biết cụ nào mà 
nói như lồn 
 
một chút tình là ñể làm tình mà quân Anh Mỹ Úc gọi là “make love” 
 
dịch ra tiếng ta tức là “làm phúc” vì “phúc” là ñánh vần tiếng Việt của “fuck” 
 
xin hãy nhón tay 
 
nhắc nhở loài ñạo ñức giả ñang làm thui chột loài người 
 
Tử viết: nhân hữu dương vật bất tốc luận luân lý 



 
Nghĩa là: Khổng Tử ñã bảo rằng một ngày mà cặc ngươi nó còn ngỏng ñược thì chớ vội lên giọng 
nói chuyện ñạo ñức 
 
Thế cơ mà 
 
 
TỪ ðIỂN THI X/X LOẠI [chúng sinh]  
 
4 khoai [’]mở 4 M(iệng)ỒM 
 
 
ĂN  NGỦ  ðỤ  ỈA 
GÌ   ðÉO  SAO  THÌ 
MÀ  GÌ  ðỤ  SAO 
ĂN   MÀ  HOÀI  CŨNG 
LẮM  NGỦ  ZẬY  CHẲNG 
THẾ?  NHIỀU?  CƯNG?  KÉM? 
ĂN  NGỦ  ðỤ  ỈA 
[ẢNH  [ÀO  [ÁC  [ÀO 
BÁM  BÙ  ÀO  BẬY 
BẨN  CU  BÃ  CHẢY 
BÙI  ðÃ  BÒ  ðÁI 
CAY  ðỢI  BUỒI  ðỒNG 
CẮP  GÀ  BỰA  ðÙN 
CHÁT  GỤC  CAVE  ðỨNG 
CHẶN  KHÌ  CẶC  ÍT 
CHẸT  LANG  CHÓ  NHIỀU 
CHIA  LĂN  (như) CỨT QUÁN 
CHỊU  LỊM  DAI  VÃI 
CHƠI  MÊ  DÁI  VÀO 
CHUA  NGÀY  DẠI  (từ 
CƯỚP  NGHÊ  (như) ðIÊN ñiển)].   
DÈ  NHỜ  ðÍT  MÁ 
DIỆN  NƯỚNG  ðỦ  NGUYỄN 
ðÊM  O O  EM  QUÁN5 
ðÒN  PHỤC  ÊM 
ðỘN  QUÁ  GÁI 
GIẢI  QUÊN  GHÊ 
GIAN  SAY  HÁNG 
GIẦU  THIẾP  HÔNG (?) 
GỎI  TÍT  Ì Ì 
HẠI  TRỌ  KHAN 
HỚT  U U  KHÔ 
KHÁCH  VỈA (hè) KHÚC 
LIỀN  VÙI  L 
LỘC  YÊN]2  LIỀU 
(như) LỢN TIÊN  MÕM 
MÀY  SƯ  MÔI 
MẶN  MẸ  MÔNG 
NẰM  LÝ  MỘNG 
NGỌT  ðỢI5  N 
NHẠT    NỒN 



NHẬU    ÕNG 
NON    PHẬP 
NỐT    PHÒ 
Ở    QUA 
QUÀ    QUÍT 
QUỊT    QUỊT 
ROI    RỜ 
SỐNG    RUNG 
TÁI    SỜ 
TẠM    SUNG 
TẠP    TÁI 
THAM    TẠM 
THEO     TẠP 
THỀ    TAY 
THỊT    THAM 
TRỘM    THIỀN 
TỤC    TRỘM 
VÃ    UẤT 
VẠ    ƯỚT 
VỘI     VÃ 
VỤNG    VỘI 
XÀI    VỜ 
XIN    VUNG 
XỔI    VỤNG 
Ý]1    XẨM 
KHỈ     XÓC 
BỐ    XỔI 
BÙI     YẾN3 
CHÁT5    YÊU 
    YỂU 
    ZÍA]4 
    TÍA 
    KHÚC 
    DUY5 
 
 
---------------------- 
1. Có tham khảo từ ñiển Lạc Việt và Eva. 
  
2. Cũng có tham khảo từ ñiển. 
 
3. “ðụ yến” là sex party / collective sex (theo từ ñiển X). 
 
4. Từ ñiển ñéo có [thế mới chó]. Mà sao nhiều nhất là nó? 
 
5. ðây là những variant (khảo dị) của “Tiên sư anh Tào Tháo”. 
 
=> Chỉ thấy suốt ngày ĂN với ðỤ.  Bố tổ sư [các/là] CU [.]. 
 
 



ðINH LINH 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 



Sống ñể ñếm 
 
Người Piraha ở Brazil chỉ biết ñếm tới 2.  
Những số lớn hơn 2—3 hay 1 tỉ—họ chỉ nói là nhiều. 
Nhà tôi nhiều ma, cha tôi nhiều vợ, nước tôi nhiều Kiều.  
 
Người Mỹ rất thích ñếm, và ñếm rất chính xác. Có lẽ  
Vì vậy mà họ có nhiều của cải và uống rất nhiều thuốc 
Trấn an tâm thần. 
 
Tôi thì thích ñếm xác chết. 
 
Mỗi khi thấy xác chết, miệng tôi lẩm bẩm 1, 2, 3, 4,  
5, 6, 7, 8,  9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Khi không thấy  
Người chết, tôi ñếm người sống như người chết.   
 
Tôi luôn chờ cơ hội ñể ñược ñếm người chết. 
Có lẽ tôi chỉ sống trên cuộc ñời này  
ðể ñược ñếm người chết. 
 
Gặp ai, tôi cũng hỏi thử, Bạn chết chưa?  
Gặp ông già 89 tuổi, tôi dò, Cụ chết chưa?  
Gặp người thân, tôi chất vấn, Cha, mẹ, bác, chú, 
Cô, cậu, dì, cháu, chắt ñã chết chưa? 
  
Thấy con nít mới ñẻ 2, 3 phút, tôi nhìn thẳng  
Vào cặp mắt người mẹ, Con bà ñã chết chưa?  
 
Mỗi khi nghe, Chưa chết, tôi vô cùng thất vọng,  
Thậm chí hoang mang. Chắc không? Tại sao  
Bạn chưa chết? Tại sao bạn không chết ñi? 
 
 
Thực ñơn  
 
Thịt rắc phấn trắng. 
Thịt giăng ñồ mủ rẻ tiền. 
Thịt rọi từ sau bởi ñèn ñỏ chớp chớp.  
Thịt chụp từ dưới. 
Thịt tự ñắc, chụp từ dưới. 
Thịt vừa ñược chỉnh, ñược trầm trồ khắp thế giới. 
Thịt ñang lang thang bỗng bị ụp. 
Thịt ướp mồ hôi dĩ vãng. 
Thịt riêu trong hậm hực. 
Thịt bị khạc lên, ñạp, rồi ñốt. 
Thịt bị nổ tung ñể kiếm lời. 
Thịt bị bóp méo bởi tiếng tăm hay xuyên tạc. 
Thịt sốt ruột dưới tấm drap xa tanh. 
Thịt cuộn trong một chiếc mền cũ, bện tết. 
Thịt ñược ñem lén vào, ra thiên ñàng. 
Thịt chùa nhưng không chùa, linh thiêng, không ai thấy. 
Thịt cong queo trên lề ñường, lốm ñốm tuyết mùa xuân. 
Thịt núp sau báo mới ra lò. 



Thịt phô toàn những màu chướng. 
Thịt bầy nhầy trên sân khấu. 
Thịt rướm máu ñể ăn khách. 
Thịt rửa, rồi nhét vào lòng ñất. 
Thịt thừa khá có duyên.  
Thịt dứt khoát chéo vào hư vô.  
 
 
Chùm thơ ngắn 
 
Tôi hỏi Hồng Nhung 
 
Hồng Nhung ơi, 
Sao ñã có ca sĩ  tên Hồng Nhung rồi, 
Mà em ñặt tên mình là Hồng Nhung? 
 
Hồng Nhung ơi, 
Walt Whitman bảo tâm hồn là cơ thể,  
Vì nếu cơ thể không phải là tâm hồn,  
Thì ñâu là tâm hồn? 
Em có ñồng ý không? 
 
Hồng Nhung ơi, 
Thằng nào ñã cào vào bụng em  
Ở mé bên phải, gần háng,  
Chỉ cách lông chim em cỡ một tấc? 
 
Hồng Nhung ơi, 
Tuổi trẻ ñi qua, tuổi già sẽ ñến, 
Em nghĩ gì về thi ca dân gian?  
 
Cải lương 
 
Dao này nhọn, thon, dài nhất, 
Dao này không ñâm mà xoá, 
Như cục tẩy học trò, dao xoá 
Mặt mày bằng máu tao, hoặc 
Máu mày, máu nào chẳng vậy, 
 
Cũng như duyên nợ loài lợn. 
Heo biết khóc, ai chẳng biết? 
Ruồi còn biết nức nở về ñêm. 
 
Sông thì phải chết trong biển, chồng nhoà 
Êm ñềm, nếu vô mánh, trong lòng vợ hiền, 
Rồi lại dụi dụi mắt, rút dao khỏi cuộc tình. 
 
Phĩnh và teo  
 
Ai cũng trầm trồ trước những cái phốp pháp, phĩnh, ñầy sức sống. Quá khổ mới ñã. Nhỏ oải lắm. 
Thật bự mới có thể trét ñầy mặt, trám miệng, nhai cho nó sung sướng. Chẳng ai chịu bốc những 
món tẻo teo. Tuy vậy, có những kẻ phổng phao luôn ao ước ñược teo lại. Thay vì bành trướng, 



phát triển, họ chỉ mong ñược thu mình vào một vết rạn. Ngang hay dọc cũng chuẩn. Mịn hay xù 
xì cũng chuẩn. Màu gì cũng chuẩn. 
 
ðổi Chác 
 
Hí mắt tao cho kiếng mày? 
Nắng gắt tao cho gương nứt mày? 
Áo ngắn tao cho lưng dài mày? 
Phần lõm tao cho phần tòi mày? 
Bóng tao cho tương lai mày? 
Tương lai tao cho bóng mày? 
Bướu tao cho ba lô mày? 
Ô xi tao cho khói mày? 
Nách tao cho háng mày? 
Má tao cho má mày? 
Má tao cho vợ mày?  
Lác ñác tao cho lộp ñộp mày? 
Luộm thuộm tao cho dạt dào mày? 
Thú tính tao cho cảm thụ mày? 
Xun xoe tao cho hăm he mày? 
Chiều dài tao cho bề ngang mày? 
Bất danh tao cho hư truyền mày? 
 
Từng tá thơ ñen 
 
Dư trứng, gà, vịt, cu hay cá sấu cũng vậy, luộc thì tốn nước, nhai mỏi cả miệng, cổ nhân phải 
chôn ñi, ñể con cháu ñào lên sau một ngàn năm, vừa ăn vừa nguyền rủa tổ tiên, Sao mà lại lẩm 
cẩm ñến thế! Một lão răng ñen, mắt ñục, khều khều tôi, bảo, “Thơ cũng vậy, chú em. Phải chôn 
ngàn năm mới tạm nhai ñược.”  
 
 
Hậu Việt ngữ 
 

thân tặng Trịnh Thanh Thuỷ và Nguyễn Duy 
 
Tuy có gấp ba cơ hội ñể thoải mái, em tôi, ba phái, vẫn chưa từng áp drap.  
 
“Khổ lắm”, nó lẻo loét, “em chưa hạnh tung hay choãi vã bao giờ. Thà lết dương như anh còn 
hơn!” 
 
“Mày cứ kiên nhẫn”, tôi khuyên. “ðừng vồ ñại bi hài hay hạ bã của bất cứ ai. Làm vậy, chỉ có 
dạng dang. Từ từ mày sẽ có ñối tượng trám mút. ðừng vội neo nồn.”  
  
“ðèo ñéo cả ñời bởi bọn trừ sản, anh quen són hót. Thơ bất ñộng sảng, thơ ñườn, thơ ñùn, thơ 
ông kẹ, anh ñều rành. Nhờ biết phỉnh nặn, ngày nay anh bơ phở, nhưng em không muốn làm 
quân truồng mãi mãi, nhục lắm.” 
  
“Hết liến dương, bây giờ tao chỉ ñại ñường, dộng dang, sắp sửa thụt ñịa, nhưng dù sao ñi nữa, 
tao lạy ông bà vì gia ñình mình khắm khít.”  



 
ðOÀN MINH CHÂU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Họp kín 
 
Bao cao su các phòng tu nữ  
một hôm họp bầu nữ hoàng 
rất nhanh,  
tìm ra cái của nàng Maria 
bị thủng. 
 
10/2/2006 
 
 
Buồn 
 

Chỉ vì quá buồn 
Tôi ngồi muối bàn tay bằng nước mắt chảy 
Rơi nước mắt cũng thành một hành ñộng trau chuốt 
ñược dạy ñể diễn với người 
chỉ sợ thành quen ñem diễn với mình lúc nào chẳng hay 
những vở kịch không cần tập dượt vương vãi câu chuyện theo nhau chui vào nấm mộ 
bao dấu chân rất hiền cứ rụng dần từng ngày 
con ñường nứt những rạch thẳm cong queo 
 
khôn ra nhiều nhờ những lần bị chửi 
ngu lắm mày là cái ñếch gì phải thánh nhân ñâu mà khư khư tấm lòng thiên thần 
ngu lắm con ạ 
ñi với bụt phải biết mặc cà sa… 
 
Trường ðại Học ñeo vào tôi cái mặt khác và những cử chỉ lịch sự lấp liếm cái áo giấy ñế sống với 
ma 
 
12/2/2006 
 
 

Không ngủ  
 
Chỉ biết nếu dợm chân bước nữa 
tôi sẽ ñổ nhào xuống tiếng tim ñặc quánh ñang gõ ong ong trong ñầu 
mày mò một câu nói mất hình dạng 
nỗ lực chắp nối ñầu ñuôi trong hơi thở của ngày hôm qua tung toé quanh mình  
ñêm loang nhũn nhoét bàn tay. 
 
Nỗ lực nằm im 
nằm im… 
(- 5 cái giường tầng bé 
 - căn phòng 10 ñứa 
 - 5 cái tủ vải cũ 
 - 3 ô cửa sổ bụi 
 giá có một quả bom ụp xuống thì hay nhỉ?) 
 
Dợm chân chút nữa ñi 
rồi ñổ nhào xuống 
vỡ bung tiếng tim ong ong trong ñầu ñang ñập vụn từng tế bào não 
 
Suốt ñêm 



rã tay sờ soạng mình méo xệch.  
 
30/12/2005 
 
  
 



ðỖ KH. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Macau hành 
(Bản gốc, Việt Quảng) 
 
Nàng hỏi 
Tôi nói 
Yí nàm dành 
Nàng nói  
Yí nàm dành hủ tố 
Tôi nói Hầm sếch cỏng Quảng Tòng hỏa 
Nàng nói Yí nàm dành hủ tố hầm sếch 
Tôi nói Sếch 
Nàng hỏi Sếch? 
Tôi nói Sếch sực phàn sực òanh tánh sực xá xíu 
Tôi nói Sếch dẩm xà 
Nàng nói Sếch dẩm chỉu 
Tôi nói Dẩm sủi dẩm sám xập sám nhưng nàng không hiểu 
Tôi nói Tía! Má! 
Má ngộ hui Thày Gòni 
Tía ngộ hui Thày Gòn 
Mua tôm khô củ kiệu 
Mua La De 
De « 33 » 
We say yeahii 
Tôi nói Sám cô dành sực dất cô sành tạiiii 
Tôi nói Hẩu 
Nàng nói Hẩu 
Tôi nói Hẩu bằng dậu 
Tôi nói Tà ca! 
Tôi nói Tỉu mụi! 
Tôi nói cắn chỉ xí mụi 
Nàng nói Hẩu hẩu 
Tôi nói Hẩu hớn 
Lon Son Pạt 
Dất pách pát 
Cẩu sực xí quắc 
Nàng cầm dầu gối tôi lúc lắc 
Tôi nói Công phu sư phọ 
Tôi nói Lỗ Trí Thâm trọc ñầu 
Nàng nhấc cu tôi lên xoa dầu 
Nàng nói Tỉu sư phọ 
Tôi nói Tà sư phọ 
Nàng nói Tỉu sư phọ 
Tôi nói (ñây là) Tà sư phọ chứ 
ðồng thanh tương ngữ bất tương ñồng! 
 
8.3.07 
 
--------------- 
1 Sàigòn 
 
2 Tiểu ñoạn trên là phiên bản ñồng dao hè phố trong thập niên 60 của bài hát « We say yeah » (Cliff 
Richard và ban nhạc The Shadows, 1961) :  

Mummy says no 
Daddy says no 



Brother says no 
But they all got to go 
(ðiệp khúc) 
Cause we say yeah (yeah-yeah) 
We say yeah (yeah-yeah) 
We say yeah (yeah-yeah) 
We say yeah (yeah) 
 

3 Sành tại=Xoài tượng nói lái. Ba người ăn một trái xoài tượng. 
 
 
Mã Giao hành 
(Bản dịch Việt – Hán Việt, Trúc-Ty thực hiện) 
 
Nàng hỏi 
Tôi nói 
Việt Nam nhân 
Nàng nói  
Việt Nam nhân hảo ña 
Tôi nói Bất hội giảng Quảng ðông thoại 
Nàng nói Việt Nam nhân hảo ña bất hội 
Tôi nói Hội 
Nàng hỏi Hội? 
Tôi nói Hội thực phạn thực giảo tử thực khấu nhục 
Tôi nói Hội ẩm trà 
Nàng nói Hội ẩm tửu 
Tôi nói Ẩm thủy Tam Thập Tam nhưng nàng không hiểu 
Tôi nói Tía! Má! 
Má ngã khứ Tây Cống 
Tía ngã khứ Tây Cống 
Mua tôm khô củ kiệu 
Mua La De 
De « 33 » 
We say yeah 
Tôi nói Tam cá nhân thực nhất cá máng quả 
Tôi nói Hảo 
Nàng nói Hảo 
Tôi nói Hảo bằng hữu 
Tôi nói ðại ca! 
Tôi nói Tiểu muội! 
Tôi nói gia ứng tử toan mai 
Nàng nói Hảo hảo 
Tôi nói Hảo hán 
Lương Sơn Bạc 
Nhất bách bát  
Cẩu thực trư cốt 
Nàng cầm dầu gối tôi lúc lắc 
Tôi nói Công phu sư phụ 
Tôi nói Lỗ Trí Thâm trọc ñầu 
Nàng nhấc cu tôi lên xoa dầu 
Nàng nói Tiểu sư phụ 
Tôi nói ðại sư phụ 
Nàng nói Tiểu sư phụ 
Tôi nói (ñây là) ðại sư phụ chứ 



ðồng thanh tương ngữ bất tương ñồng! 
 
 
Áo Môn hành 
(Bản dịch Hán Việt, Trúc-Ty thực hiện) 
 
Tha vấn 
Ngã thuyết 
Việt Nam nhân 
Tha thuyết 
Việt Nam nhân hảo ña 
Ngã thuyết bất hội giảng Quảng ðông thoại 
Tha thuyết Việt Nam nhân hảo ña bất hội 
Ngã thuyết hội 
Tha vấn hội? 
Ngã thuyết hội thực phạn thực giảo tử thực khấu nhục 
Ngã thuyết hội ẩm trà 
Tha thuyết hội ẩm tửu 
Ngã thuyết Ẩm thủy Tam Thập Tam khả tha bất ñổng 
Ngã thuyết ða! Ma! 
Ngã thuyết ngã ma khứ Hồ Chí Minh thị 
Ngã thuyết ngã ña khứ Hồ Chí Minh thị 
Mãi can hà thông ñầu 
Mãi ty tửu 
« 33 » ty tửu 
We say yeah 
Ngã thuyết Tam cá nhân thực nhất cá máng quả 
Ngã thuyết Hảo 
Tha thuyết Hảo 
Ngã thuyết Hảo bằng hữu 
Ngã thuyết  ðại ca! 
Ngã thuyết Tiểu muội! 
Ngã thuyết gia ứng tử toan mai 
Tha thuyết Hảo hảo 
Ngã thuyết Hảo hán 
Lương Sơn Bạc 
Nhất bách bát  
Cẩu thực trư cốt 
Tha nã trước ngã tất cái dao dao 
Ngã thuyết Công phu sư phụ 
Ngã thuyết Lỗ Trí Thâm quang ñầu 
Tha nã khởi ngã dương cụ ma kỳ ñầu 
Tha thuyết Tiểu sư phụ 
Ngã thuyết ðại sư phụ 
Tha thuyết Tiểu sư phụ 
Ngã thuyết giá thị ðại sư ba 
ðồng thanh tương ngữ bất tương ñồng! 
 
 
(Bản dịch Hoa văn, Trúc-Ty thực hiện) 
 
澳門行澳門行澳門行澳門行 
 



她問 

我說 

越南人 

她說越南人好多 

我說不會講廣東話 

她說越南人好多不會 

我說會 

她問會 ? 

我說會食[*] 飯食餃子食扣肉 

我說會飲茶 

她說會飲酒 

我說飲水三十三可他不懂 

我說嗲!媽! 

我說我媽去胡志明市 

我說我嗲去胡志明市 

買乾蝦蔥頭 

買啤酒 

« 33 »啤酒 
We say yeah 

我說三個人食一個芒果 

我說好 

她說好 

我說好朋友 

我說大哥 

我說小妹 

我說 嘉應子酸梅 

她說好好 

我說好漢 

梁山泊 

一百八... 

狗食豬骨 

她拿著我膝蓋搖搖 

我說功夫師父 

我說魯智深光頭 

他拿起我的陽具摩其頭   

他說:小師父 

我說:大師父 

他說:小師父 

我說:這是大師父吧 

同聲相語不相同 
 

---------- 
備註：[*] 食=吃 (廣東話習慣用“食”來代替普通話的“吃”) 
 
 
(Bản pinyin, Trúc-Ty thực hiện) 



 
Ao men xing 
 
Ta wen 
Wo shuo 
Yue-nan ren 
Ta shuo Yue-nan ren hao duo 
Wo shuo bu hui jiang Guang –dong hua 
Ta shuo Yue-nan ren hao duo bu bui 
Wo shuo hui 
Ta wen hui? 
Wo shuo hui shi fan shi jiao zi shi kou rou 
Wo shuo hui yin cha 
Ta shuo hui yin jiu 
Wo shuo yin shui san shi san ke ta bu dong 
Wo shuo Die! Ma! 
Wo ma qu Huzhiming shi 
Wo ba qu Huzhiming shi 
Mai gan xia cong tou 
Mai pijiu 
« 33 »pijiu 
We say yeah 
Wo shuo san ge ren shi yi ge mang guo 
Wo shuo hao 
Ta shuo hao 
Wo shuo hao pengyou 
Wo shuo dage 
Wo shuo xiaomei 
Wo shuo jiayingzi suanmei 
Ta shuo hao hao 
Wo shuo hao han 
Liang Shan Bo 
Yi bai ba 
Gou chi gutou 
Ta na zhe wo xigai yao yao 
Wo shuo gongfu shifu 
Wo shuo Lu Zhi Shen guang tou 
Ta na qi wo yangju mo qi tou 
Ta shuo xiao shifu 
Wo shuo da shifu 
Wo shuo zhe shi da shifu ba 
Tong sheng xiang  yu bu xiang tong 
 
 
Chú thích của tác giả:  
 
Bài này, nếu chỉ có bản gốc (Việt-Quảng) thì chẳng ra nghĩa lý gì nhợt nhạt, và như vậy, xin ñuợc xem các 
bạn ñã cất công giúp vào việc thực hiện  hoành tráng này, Bùi Chát và nhất là Trúc-Ty như những ñồng tác 
giả.  



ðỖ LÊ ANHðÀO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ðàn bà mà không mặc áo lót là không biết làm vợ” 
 
người ñã từng bảo tôi ñiều này 
là người tình ñầu tiên: 
bảnh bao, quyến rũ, người Việt Nam 
 
anh ta tự hào xưng mình có trách nhiệm bảo tồn truyền thống dân tộc 
trung thành với gói thuốc 555 và cà phê phin Pháp 
 
người tình nhắc tôi thường xuyên 
phụ nữ Việt Nam tứ ñức 
công, dung, ngôn, hạnh 
 
nhưng riêng anh thì vẫn lui tới mấy “quán cà phê bikini” ñều ñều, 
tự do ngâm mộ những cô gái mặc áo dài may bằng loại vải “tơ mỏng”, 
lặp ñi lặp lại khen khoa học hiện ñại biết cách mô cấy vú nhân tạo. 
 
“Em cũng nên ñi sửa ñi,” anh nói. 
 
Cuối cùng thì chúng tôi chia tay. 
Tôi cũng chẳng thèm tìm hiểu coi có phải vì ngực tôi lép hay không. 
 
Tôi không bao giờ tự sửa sang mình cho thích hợp với ñòi hỏi của ñàn ông. 
 
ðôi khi tôi cũng mặc áo lót, nhưng tôi không có ý ñịnh làm vợ.  
 
 
Một hồi tưởng 
 
charlie bảo nàng nhớ 
lần ñầu tiên làm-tình-qua-ñường 
nàng ñã ñụ hắn như một xác chết 
một xác chết riêng biệt với con cặc cương cứng 
nàng cưỡi hắn, làn tóc ẩm mùi khói rơi trên mặt hắn, 
mí nàng nhắm nghiền, và mông nàng ñập mạnh lỡ nhịp  
trên lồng hông trơ xương của hắn. 
 
charlie bảo nàng nhớ 
ra trên mình hắn, một cơn máu dồn về 
bộ phận sinh dục của nàng, nhịp tim nàng nhân lên như  
khoa học, từng giọt nước miếng héo khô 
và trí tuệ nàng mất ñi vĩnh viễn trong trò chơi 
giải trí mà trước ñây nàng 
không có vé vào 
 
charlie bảo nàng nhớ 
lần ñầu chơi qua ñường  
như một kỷ niệm ấu thơ 
nàng ôm ấp bên mình, trìu mến và thân thương  
 
nàng bảo  
người ta ba xạo khi họ nói rằng 
làm tình mà không yêu nhau chỉ là một giai ñoạn tạm thời, 



 
bởi vì ñêm hôm ñó khi nàng ñụ 
nó giống như việc lái xe ñạp 
khi nàng ñã lên xe... 
 
“for C” 
 
tháng tám, 2007 
 
 
Những ñiều khác biệt 
 
nàng có cặp giò bất tận hướng về những ñám mây 
sắc màu của ly sữa tươi chưa vang vữa trên lòng ñất 
nàng tốt nghiệp trường tư ñạo Tin Lành 
học thuộc cách làm người từ quyển sách tên Kinh Thánh 
từng vũ ballet những năm dậy thì 
hát opera tiếng Ý 
và khi nàng ñánh bóng rổ trên bãi biển mùa hè 
cả mặt trời cũng không thể thôi nhìn ñôi vú 
người ta gọi, “Mỹ một trăm phần trăm” 
 
nàng rũ thẳng khăn trải giường sau khi làm tình 
phủi những sợi tóc và thấm khô mồ hôi 
nàng không bao giờ nổi nóng nơi công cộng 
không thích cãi nhau và chán ghét nỗi buồn 
mắt nàng xanh như màu ðại Tây Dương 
nhưng nàng không biết khóc 
 
ngày chín tháng mười một năm 2001, 
Hoa Kỳ bị tấn công trên chính mảnh ñất hãnh diện nhất của nó 
nàng thịnh nộ bỏ phiếu cảm tính kêu bỏ bom trả thù, 
“ñó là phong cách Hoa Kỳ”,  
nàng phát biểu thản nhiên. 
 
ñây là người ñàn bà anh chọn thay thế tôi 
sau khi chúng ta tranh luận chính trị và tôi to tiếng 
những uất hận thừa hưởng của thế hệ ñi trước 
anh nhỏ nhẹ nhắc nhở,  
“cô ñừng la hét nữa và làm ơn nói tiếng Anh”. 
 
tôi dám cá là nàng không biết cách mơn trớn anh như tôi 
không có bàn tay chai sần tạo nên ma xát 
không có bờ mông vỡ vạm lao ñộng 
thiếu những sợi tóc ñen dài ñùa giỡn 
thiếu ñôi môi tò mò tìm kiếm nếm mùi da thịt anh lạ lẫm 
thiếu những rên rỉ của ñam mê chưa thỏa 
thiếu chất mặn và thiếu nước mắt 
 
tôi dám cá là nàng không biết cách ru anh ngủ như tôi 
không biết những ñiệu ca dao sầu âm ủ  
không biết thức ñêm chờ ñợi và ao ước 
thiếu hàng mi mong cha mong chồng mong con 
thiếu hai bàn chân khiêm nhường của kẻ tị nạn không tổ quốc 



thiếu bờ vai cưu mang những mất mát của ñất nước 
thiếu sức chịu ñựng và thiếu tình thương 
 
tôi còn dám cá là nàng không biết 
ngày chín tháng mười một năm 2001 
trên giữa con ñường Broadway trong vùng Hạ Manhattan 
cách Trung Tâm Thương Mại Thế Giới chỉ vài phút 
người ta ñã thông báo với tôi về gia ñình 
ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em  
ñều ñã bị giết chết trên chuyến bay American Airlines số 11 ñi Cali 
kết quả của một cuộc tấn công khủng bố, không tặc mang sứ mệnh tử tự, cao ốc ñổ,  
cứu hộ thất bại 
tôi ñã không khóc gào nhưng chỉ lao xuống 
áp thân vào lòng ñất và im lặng lắng nghe 
những âm thanh rung ñộng từ chiến tranh sẽ khởi ñầu 
những di khúc của những trái tim sắp vỡ 
những hủy diệt và những tàn tro 
tôi áp mình lắng nghe và ghi nhớ 
khi người ta quá sẵn sàng quên lãng những cuộc chiến của quá khứ  
ñể bắt ñầu những cuộc chiến của tương lai. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



ðỖ TRÍ VƯƠNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Và thằng chăn bò 
 
Ai ñó lấy nhánh bạc hà  
từ ly của bà ngoại và ném nó qua ñường chân trời 
thành một vệt dài, sáng 
 
Tôi muốn bôi bẩn bầu trời với ñôi tay nhỏ bé, 
nhưng khi cố chống lại vùng ñất tối tăm 
tôi suýt ngã khỏi con ñường 
 
Tôi cười khi tôi kéo  
tay tôi và khoác lên vai hắn – 
một thằng chăn bò tôi nhặt ñược một giờ trước 
cùng với tiếng vo ve trong tai tôi  
bởi ñàn ruồi nhặng bám trên mông con bò 
ñi phân lỏng 
 
Nỗi sợ 
tôi thấy mình rên rỉ trên con ñường chính 
cô nàng tóc hoe, những bộ óc và máu 
lời khẩn cầu tới những thiên thần mà tôi ñang phản bội 
thà ở ñây, khói thuốc lào còn hơn với ả 
 
 
Mùa tròn 
 
Tôi bơi trong mùa mưa. Một 
con kênh thối ñâm xuyên lòng thành phố 
quá khứ tương lai là một vòng tròn 
ñen bẩn 
và tôi cũng vậy 
 
Sẽ tới thôi 
thoát vòng vây của mẹ 
hôn nhân  
hoa 
và ñất  
cả những vết bầm. 
 
Tôi rời nhà  
lưỡi tôi 
bám ñầy mạt cỏ 
 
Chiếc ñiếu bát nằm co buồn bã 
con cá chột ngớ ngẩn ñong ñưa 
những gì tôi không thể vứt bỏ  
sẽ vứt bỏ tôi 
 
Bắp thịt nhão trên ñầu ngón tay 
tàn thuốc lào  
lả tả 
qua mùa mưa. Rất tròn 
 



 
Với tôi 
 
Tôi muốn ñược bế trong ñám bèo tây và bùn nhão 
co lại như chiếc vảy 
 
Thật khó tin rằng ngày hôm qua 
không có thịt và bức tường 
giữ tôi làm tù nhân 
 
Gã hổ phù trong thế giới tôi 
bước ra khỏi bức tranh 
gào thét giữa những thằng còi 
hấp dẫn tôi chỉ là chuyện cổ tích 
 
Bóng tối tung hứng tôi trong lòng  
Và nhốt tôi trong xà lim chật hẹp  
 
Thật khó tin rằng ngày hôm qua 
không có thịt và bức tường 
giữ tôi làm tù nhân 
 
Khi tự do tôi thấy mình lạnh lẽo 
Vì nơi tối tăm - tử cung hay huyệt mộ - 
ấm áp khiến tôi muốn trở về.  
 
Với tôi 
Tôi muốn ñược bế trong ñám bèo tây và bùn nhão 
 
Co lại như chiếc vảy 



eL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Biến 
 

Khi hắn ñến thì         Eva ñã          không còn nữa gã ñàn ông ra mở         cửa lừ ñừ nhìn và xổ 
cả ñầy         khét một ñêm vào mặt         hắn hỏi có bị khùng           không hắn quay lại          
công viên ñi thêm 18 vòng và quyết ñịnh ăn lần      lượt từng bông cúc         dại trên tay cho ñến 
hết 
 
Thế mà nàng cũng không chờ nổi khi hắn ñến          hân hoan bấm          chuông và hồi hộp 
mong          nàng thì nàng thực          sự ñã không còn ở ñó gã ñàn ông sau         khi ñóng sầm         
cửa hé nắp lỗ         khóa chõ ra bảo         hắn: nếu ông là Adam thì có thể bà cố tổ tôi có         
ñể lại một lời         nhắn dù sao em vẫn chờ 
 
Nhưng rõ ràng là nàng ñã ra ñi sau vòng thứ 18         công viên hắn sure       ñiều ñó chắc chắn 
là nàng ñã hoàn toàn          biến mất có nghĩa là ñã thực         sự          mất biến hắn          nghĩ 
như thể hắn bị chổng ngược rơi xoắn ốc vào một thế         giới khác trượt trên lưỡi        ray cứa 
sướt ngọt lịm hoặc nó giống như thể hắn         vẫn mỗi ngày nhìn thấy ở công viên từ chiếc ghế         
ñá bên này những hành khách vừa         mới ñây chen nhau nhấp        nhổm ở trạm chờ bỗng 
phía sau         chiếc xe bus hoàn toàn sạch dấu chỉ trong một cái máy         mắt hắn ñã nhiều lần 
không ngừng         kinh ngạc chiếc xe bus là một cục         tẩy xóa biến những hình hài nơi nó 
ñậu xuống như một con ó lớn phủ cánh khẽ         ñậu xuống trên bầy gà con và alabum hô biến 
hoặc giống những bông cúc        dại ban nãy cũng như rất nhiều thứ khác ñã từng mất        tích 
trong vòm miệng hắn bất giác nuốt trọng một miếng không        khí lưu cữu vô        tình tuột 
xuôi gân        guốc và lẳn         mẳn ñắng 
 
Thế là nàng ñã         không chờ nổi hắn chỉ cần thời gian ñể dựng          xong túp lều cỏ lót        
xong cái ổ rơm mở         một tài khoản dự trữ còm cõi trong          ngân hàng sau này dành mua 
cháo        loãng cho những ñứa bé        con và khố bố         gai cho “hai ñứa lớn” 
 
Hắn vò ñầu hắn thế là ñi        tong bao năm nguyện dạ nguyện lòng dành dâng tặng riêng nàng 
cả cuộc         trẻ trai cả mùa         tinh huyết thế mà         nàng ñã không          còn nữa         
khi hắn lâng mâng lễ mễ        ñến 
 
Hắn thả thêm 18 vòng          công viên khi kết thúc hành trình hắn nhìn quanh thì ñã          
chẳng còn ai nữa lạ         thật tất cả cứ thế là biến        mất hắn vẫn nghĩ công viên lúc nào 
chẳng ñầy         người cứ hễ mỗi khi hắn ñịnh ướm xuống         một chỗ ngồi thể nào cũng có         
tiếng hét lên cảnh        báo dành          chỗ vậy mà giờ ñây bỗng dưng cái chớp        mắt của 
hắn ñã thủ        tiêu cả một thành        phố lúc nhúc hắn ñi dọc những dãy nhà vắng        chết 
chỉ màu tối chế ngự trong từng khung         cửa mực khinh khỉnh tuyệt       không 
 
Hắn trở lại trước         trạm chờ nhưng chẳng thể tìm thấy trạm         chờ ñâu hắn quay nhìn sau        
lưng cả thành phố dài im vắng hắn         vừa ñi qua cũng ñã        lặn không sủi tăm màu         
tối ăn dần chân bò        lên giày và gặm chảy ñầu        gối hắn há miệng rắp        tâm ñể lại một 
tiếng kêu nhưng        vòm miệng hắn ñã tan ra và tiếng thét trở         thành một vực xoáy ñen 
ngóm lời         vĩnh biệt bao giờ cũng muộn ñôi ngươi        mắt hắn hắt ánh thỏa mãn cuối cùng 
xanh         mét ñáng kiếp        ít ra ñể trả thù tất cả ñã         biến mất khỏi hắn hắn cũng ñang 
thực         sự biến mất khỏi tất cả ñây 
 
Nuốt công viên chiếc lá         vàng phơi xương mục âm thầm tan        hơi trên ghế ñá 
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Trong những ngày mất         nắng thế này 
Tôi dát mình cốm         dẹp lòng ñường  
Cần nương hương trong         một tàu sen khác 
 
Trong những ngày mất mùa thế        này 
Quẩy quả         thúng không rời        ñồng tôi bán tháo cái         nhìn giáp hạt 
 
Trong những ngày mất         trắng thế         này 
Cần book         gấp vé one-way thoát về vùng cận         sáng 
 
Trong những ngày mất ñiện thế         này  
Leo         cột ngoắc lại         ñường dây nối         tiếp hoang mang sang một giao diện khác 
 
Trong những ngày mất màu thế này 
Tôi cần mua một khuôn         mặt khác 
Nhập         mùa dạ hội hóa trang 
 
Trong những ngày mất          máu thế          này  
Cần hơi cất rượu         ñầu men bừng ñêm hoang          thác 
 
Trong những ngày mất         lửa thế này 
Muốn là một que diêm         ñủ khô  
Xóe ngời giây thống             khát 
 
Trong những ngày mất         trinh thế này 
Muốn tuột xuôi một ñời tẻ          nhạt 
 
Trong những ngày mất         nước thế         này 
Thèm khuấy rách một mặt          hồ mọng láng 
Tẩy bay vết nám lưu         lạc 
 
Tôi còn biết làm         sao khác trong những ngày mất         dạng thế         này 
Shutterstock, corbis, gettyimages search mình mỏi          mắt 
Rất cần mua ngay một khung          hình khuyết mặt 
 
Tôi còn biết làm sao trong những         ngày mất cắp  
Khoảng vắng không còn trống          tênh ễnh ra ñảo láo          liên câm mấy ngàn con          
mắt thẳm 
 
Tôi còn biết làm          sao trong những ngày mất sức  
Cố ghì môi rướn         cổ căng cơ bóp nghẹt tiếng         nấc  
Cho mình ñừng gãy        gập nổ tung 
 
Tôi còn biết làm sao trong những ngày mất         hứng  
Cần ñược châm          mực thêm vào ñầu          in ý tưởng 
 
Tôi còn biết         làm sao trong những ngày mất hút  
ðơm thêm một nạm thở         dài cho ñống cỏ          ñời khói ngụt 
 
Tôi còn biết làm         sao trong những ngày mất mùi  
Bữa tiệc farewell trong lò quá        ñát  
Lời chia tay ăn kèm mù         tạt ngợp ngạt cháy ñen        thui 



 
Tôi còn         biết làm          sao trong những ngày mất ñuôi  
Chẳng còn gì ñể ve         vẩy làm màu ñể ngoe          nguẩy trêu ngươi 
 
Tôi còn         biết làm sao trong          những ngày mất mát  
Dốc hết ngông          ñiên liều buôn một chuyến         gạc 
Tự cắm sừng tự          nhủ         chán còn may 
 
Thì thử         hỏi còn biết làm         sao trong những ngày mất ñất thế này 
Có mỗi cọc         dùi con mà còn không chỗ         cắm 
 
Còn biết làm         sao trong những ngày mất        của  
ðỏ mắt tìm người sale        off hoặc cần sang         tên một tình         yêu gấp 
 
Còn biết làm         sao trong những ngày        mất nết  
Nhìn ñâu cũng muốn ñâm         muốn vằm muốn         ñằm muốn xiết 
 
Tôi còn biết         làm sao trong những          ngày mất dép  
Tấp tểnh thùi          thụt bới tìm nói ñược tiếng         yêu em mà sùi         tăm bọt mép 
 
Tôi còn biết làm         sao trong những ngày mất dạy  
Lũ dế gáy chăm         bẵm tử         tế bao ngày ñến giờ         ñấu sáng         nay bỗng dưng ñều 
tháo        chạy 
 
 
Tôi còn biết         làm sao trong những ngày mất mạng  
Uống thốc ñến giờ        tàn mà còn cuồng         vã khát 
 
Tôi còn biết làm         sao trong những ngày mất sóng  
Tôi còn biết         làm sao trong những         ngày mất giọng  
Tôi còn biết làm sao trong         những ngày mất gốc  
Tôi còn          biết làm sao trong những ngày mất giống  
Những con người nhìn         nhau bằng mắt         rỗng  
Khác        máu tanh lòng 
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HOÀNG BẤT BẠT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chỉ một  
 
chẳng lẽ mặt ñất chỉ có một chân trời 
vũ trụ chỉ có một thái dương hệ 
nhân loại chỉ có một màu da 
bốn mùa ñều chỉ mùa thu cả  
 
chúng ta chỉ có một quê hương, hẳn thế 
nhưng ñâu phải quê hương này của tất cả 
có thể chung một tên gọi thôi  
quê hương của lòng anh không hẳn của lòng tôi 
 
và có kẻ gán quê hương theo tâm thức nịnh nọt 
ngông cuồng của hắn, ñứa theo ñuôi, cho tôi 
và kết án theo trò chụp mũ ñang ñược tôn vinh 
tôi không nhớ quê hương không lớn nổi làm người 
 
hắn cò mồi to lớn còn tôi nhỏ bé 
nhưng thoắt hắn thành nhỏ bé hơn tôi  
dẫu sao hắn gọi tôi là xác chết của một thời xưa cũ 
sân khấu này riêng những thằng như hắn múa may  
 
tôi nhỏ bé giữa những người nhỏ bé  
vẫn, mặc kệ, nâng niu yêu dấu quê mình  
quê hương tôi có tôi, có anh, có hắn 
có mẹ già chung với một rổ khế chua thôi 
 
và ngay nhân lọai chắc chi chỉ một 
thượng ñế nếu có cũng không chỉ một danh xưng 
lịch sử không dừng lại một chiến tranh duy nhất  
khi lòng người, như hắn, thù hận mãi chưa xong 
 
 
Thằn lằn là loài bò  
 
thằn lằn là loài bò 
sát không sừng 
 
quốc tuấn trao quần 
cho hưng ñạo vương  
 
quân ta tiến lên cầu tiêu 
diệt ñịch 
 
nguyễn du rất anh hùng 
là danh tướng triều nguyễn 
 
nguyễn tuân cực thâm hậu 
viết văn như múa ñả cẩu bổng 
 
bùi thị xuân là chiến sĩ cách mạng 
của nữ tướng trương thị ñịnh bến tre 
 



thị nở là người tình xuất sắc 
của ñại ca chí phèo ñầy mình thương tích 
 
người việt là tổ tiên của 
người ha oai hay người ma lai 
 
kẻ thù trong ngoài vũ trụ 
dân quân ta ñánh cút nhào dài dài  
 
em ghi ơn anh hùng tiết ñinh san  
chinh tây rồi diệt mĩ ñánh ngụy 
 
em thật tình thương cô kiều 
mười lăm năm lấy chồng trung quốc 
 
ñây hình em mặc áo trạng hồi bé 
nguyên giải thần ñồng xuất sắc 
 
người ta gọi em là thiên tài gì ñó 
hay thiên tai, thân ñông hay thân tài 
 
em tranh thủ học vô cùng bài 
và tự hào thuộc lòng vô thiên lủng 
 
ca sĩ và người mẫu chân dài 
là thần tượng của lòng em  
 
em sẽ là tiến sĩ khoa học 
em sẽ giàu như bin ghết 
và em   
 
..... 
 
(Tự bạch của một học sinh trung học) 
 
 
Mùa thu rồi những mùa thu nữa  
 
mùa thu rồi những mùa thu nữa 
mùa áp ñặt vĩnh cửu vàng nghệ  
 
bôi trét thương tích trăm năm 
hay cơn sốt vàng da bủng thịt 
 
quay về lê lết ñộng hang 
thời chúng ta ở truồng mầy mò tìm lửa 
 
khi mặt trời bên kia biển ngoi lên 
ñỏ lừng chảo lửa   
 
cho chúng ta niềm tín phục thần linh 
nhảy ùm thời ñại giả văn minh  
 



bái hỏa giáo và những phép lạ  
thiêu ñốt lông ngực cuối cùng hầu nhân 
 
với tín ngưỡng nhất thần 
mùa thu rồi những mùa thu nữa 
 
mùa thu thắm máu, mùa thu dởm  
và những mùa thu nữa nữa 
 
mùa thu ñẻ ra chim sâm cầm   
mùa thu ñẻ ra cây hoa sữa   
 
mùa thu ñẻ ra vô số nhà thơ nhạc sĩ hèn 
bọn giả danh và những tên sát thủ 
 
từ ấy những trang sử mới mở ra 
chi chít chữ hình nêm ñỏ 
 
loi ngoi lăng quăng 
và nét vạch trên mu rùa bí hiểm 
 
trên mê lộ hành hương 
màu vàng y bát nguyên thuỷ  
 
mùa thu thành bốn mùa vàng võ 
xin xỉn màu ñồng thau han rỉ 
 
ấy vậy, giữa ñất trời ngất ngây mùi lạ 
chiếc lá rơi nhanh âm thầm 
 
gái thơ ép màu vàng giữa vở 
một chiều thu trong mùa thu quê mẹ 
 
và làn khói xanh vẩn vơ không thực 
như ước mơ thật thà trong trắng 
 
bay lên bay lên 
không ai có thể giết giết mãi 
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HUỲNH LÊ NHẬT TẤN  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cộng hưởng nguyên âm 
 
Em mình dây nghĩa là cái gì cũng dài 
Từng tóc ñến chân, cái lưỡi dài cong cõng lên 
Cả tiếng rên khi ñạt ñến ñiểm cực khoái cũng dài 
Nên mang tội với cái tên “Hương Lưỡi câu” tựa giống chữ L.  
 
Em lại ứng phó chõng mông khoe, khoe cái hàng 
khoe qua những ñêm trăng rằm ñau cái bụng  
ñánh bóng thành chiếc lưỡi thích liếm ñủ chỗ. Muốt Cà rem  
thích tưởng tượng, ăn chuối không thèm lột vỏ ñể nguyên  
rồi nhìn tôi ñắm ñuối – mắt ngợ chờ… 
Tôi nóng cả mình ở dưới dương vật cũng dài như em.  
 
Bao cặp mắt mấy thằng ñàn ông 
nhồm ngó. Tôi lầm lỳ thèm nứng muốn chết mồ luôn. 
 
Tiếng O ó ô cứ huyền (`) muốn ñụ bỏ mẹ.  
Nhưng không ñiên ñể làm ñiều ñó. 
 
Tôi quyết ñịnh theo em chạy “Hic Hic Hic” theo cái lo xo 
uốn quanh thành chữ N 
 
Thì ra: L O ^ ` N  sướng thiệt 
Ngôn ngữ bay bổng giống 1.2.3.4.5.6.7/7.8.9  
Số O là cái lồn sinh nở 
Vậy nên ñáng yêu từ nầy. 
 
Tôi xin không cộng hưởng “ồn ông ông”  
 
 
Mắt biển 
 
Tất cả ngọc viên chúng tròn bắt ñầu xanh 
giữa bãi hoang tràn ngập vô cảm  
những con cá ngủ hoặc ngái 
tôi là ñám rong lý lắc  
bên vòng sóng. 
 
sự sống mãi sinh tồn.  
tướt con người như một con ñường ñầy nước. 
 
kẻ ở lại chỉ về tôi. Tôi chỉ về vùng không khí ấm 
Kẻ ñạo ñức làm kẻ rao dáng “ai mua tao. Tao bán.” 
Và tôi tạo lên vùng cây cối mọc… 
 
tôi lao nhanh diễn thuyết ñối mặt lời an ủi  
kẻ thù vịu giữa miền sóng mắt líu trào  
con bọ tham  
ô trông già chết cắn u o 
mé bên trái vùng ñường bán kính mang hình dạng buồn 
lắc từng vòng ñuôi.  
 



Tôi cãi rồi vả vào mồm lướt tùng tùng âm  
tín hiệu khi ñất nước là ñám san hô ñụng phải 
cuộc ñời nhủ tán tục nhau 
máu hình hài nằm nghẹn  
vùng tương lai chờ… 
 
                             Hồn tôi lạc ở ñầu ngọn núi  
mỗi buổi chiều tôi lại muốn nhìn về vòng biển 
Cảm tia nắng hấp hối. Tôi cười về bãi mắt tro tha ñi… 
tủa màu cờ ñỏ & những ñôi tay hôn ñại nhau nhảy… 
 
Tôi biến ñại dương cỏ mềm xoáy  
Kia biển có cái nhìn bất diệt & gào thét  
Ứ ñọng nhau mãnh hổ từng hồi lối gió tẻ từng nụ 
từng nhịp ở con tim. Tôi sợ hãi bởi sức rọi ngày chói  
bao nhà hoang bỏ lại  
kẻ ñánh cắp ngong mặt con ñường ñỏ mùa.  
Tôi mất lừa lặn thở nhìn?  
xanh màu ñan nhau vận ñủ mùi thối hôi 
Chìm ẩn  
lang thang trong ñộng tác nghiêng ngồi xếp hàng. 
 
tôi ñội lên nhau vùng chiếc nón lá  
sóng ñảo sóng gù gật chảy  
ñổ trên vòng hơi tỏa trên hoa màng trinh 
lâu ñài trắng tuyết trong veo ñục thủng 
 
tôi rên trên tảng băng lạnh  
lưng khòm nước mắt rơi… 
   
 
 
 



K.H. BÙI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thư gửi bạn  
 
From : K.H. Bùi  
To : K.D. Pooh  
 
ðầu thư, tao sẽ không hỏi thăm sức khoẻ của mày 
Vì mày có khoẻ hay không khoẻ 
Âu cũng là ñịnh mệnh! 
 
Thật ñấy, tao không nhớ mình ñã nói gì khi bà lão ñưa tao mảnh lụa ñen 
trong giấc mơ 
Cũng như tao không thể nhớ chính xác là tao với bà lão thằng nào ñã nói 
Bà lão nói trong giấc mơ của tao 
thì ñứa thực sự nói 
chắc tao 
 
Mà tao viết cho mày không phải ñể lảm nhảm ñiều này 
Tao ñương nhớ ñến những con tằm 
ñẻ trứng trong ñống lụa của Thanh Xuân 
lớn lên từ chôm chỉa của mày ở Chiêu chiều Chủ Nhật 
thăng hoa số phận mình trong nhà sách cũ với giá rẻ như bèo 
Cuối cùng vô tay S. 
Âu cũng là ñịnh mệnh! 
 
Mày nói chúng ta chỉ là thứ ñồ chơi của ñịnh mệnh 
làm tao nhớ ñến con mụ tiên nữ, ả ñờn bà và cái bánh bao trong Vô Cực 
Mk bộ phim vô duyên cực! 
 
Mà tao viết cho mày không phải ñể lảm nhảm ñiều này 
Hôm ñi Lễ Tro tao khóc khi thấy hoa dầu rơi  
(lâu lâu thưởng cho mình tí sến) 
Tao nhớ mày rồi tự hỏi ở Sing mày có khóc khi thấy lũ quạ bay 
rồi thịt quạ mùi vị thế nào 
vân vân... 
 
Lê bảo chúng ta chỉ là những con bò ñáy khuya nhai lại kỷ niệm  
Nếu vậy thì tao là con bò nhai ngấu nghiến mùi hoa dầu 
chuyển hóa nỗi nhớ thành phản lực 
và bay trông rất ngu 
 
Mà tao viết cho mày không phải ñể lảm nhảm ñiều này 
Mặc kệ dịch cúm bò 
Tao muốn nói về giấc mơ 
S. dặn tao ñừng cố gắng bám vào dấu hiệu  
Tao ñần mặt hỏi “dấu hiệu nào?” 
Âu cũng là ñịnh mệnh! 
 
Ẹc, lại lạc ñề 
Về vụ giấc mơ 
Giờ thì tao không chắc tao với bà lão có thằng nào không nói :-( 
 
Thôi, thư ñã dài, tao sẽ không chúc sức ngoẻo cho mày 
Vì mày có ngoẻo hay không ngoẻo 
Âu cũng là ñịnh mệnh! 



 
SG – 17.03.06 
 
P/s:  
Mày ạ, tao nhớ ra rồi  
Khi tao hỏi “Âu có phải là ñịnh mệnh không?”  
bà lão bảo tao “Khùng!”  
Vậy chắc khùng mới là ñịnh mệnh.  
 
 
Bánh mì SG  
 
Quên béng sự mất cân ñối của mình 
Bánh mì SG một hôm bỗng muốn ñi shopping 
Siêu thị HN bán ñầy những món hàng lạ mắt 
Từ Lạnh Lẽo ñến Giai  
thậm chí cả Tai  
lẫn Tiếng 
 
Lại hai ngày một ñêm với cơm & café ñường sắt 
ðánh bạc với những lặp lại lẩm cẩm 
È cổ vác hộ balô cho Má mì Trung Hoa ñể ñược cạo gió 
(Mk cái này nặng như heo chứ héo phải balô) 
Trệu trạo nhai những cỗ quan tài bằng khoang miệng phồng rộp 
Buổi tối vật vờ quanh hồ 
bộ mặt rất “bánh mì” 
ñặc 
bơ... ơ… ơ… 
 
Dự báo, dự báo !  
Dự báo sẽ họp  
Buổi họp có các báo…  
Báo cho biết ñể dự họp  
Họp ñể dự báo…  
 
Nói láo! Nói láo 
Chẳng ăn tiền! 
 
Bánh mì SG 
Sớm tinh mơ ñã ra Hồ Tây 
Ngồi chồm hổm một nỗi buồn cóc cộ 
Gặp thằng nào cũng muốn gây  
 
Héo cần biết cái quần ñùi gì! 
Em chả cáo 
Chả luôn chùm nho 
Chả phải Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng 
Chả luôn Baby Shanghai 
Em bánh mì 
Chả biết gì 
Chỉ bơ! 
 
Mày sao vậy 
ðồ mặt thìa! 



Sao vậy? 
 
Tao nhớ S. chứ héo làm sao cả 
Bánh mì không ñược rao ở SG 
Mày không mua sớm 
Khéo chỉ còn bánh mì photo! 
 
Thất thểu ñón giao thừa ở vỉa hè Thợ Nhuộm 
Nhớ SG 
Bánh mì  
Chẳng còn biết làm gì ngoài việc ñặc ruột 
Và bơ… ơ… ơ… 
 



KHÚC DUY   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thơ của ñồng bào ta ở vỉa hè ñấy các chú 
 

(Phải ngâm thơ cho tha thiết vào thì mới ñược ñấy các chú!) 
 
Bác Hồ là người ra ñi tìm ñường cứu nước chứ…ứ…ứ... gì…ì…ì… 
Ở hang pác bó có hòn ñá to những hôm rách việc Bác ñem Bác ñẽo thành hòn ñá nhỏ chứ…ứ…ứ…  
gì…ì…ì… 
 
Bác Hồ là người ñọc bản tuyên ngôn khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì…  
 
suốt ñời Bác chỉ nghĩ riết mà suy chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì…  
giành ñược ñộc lập lấy gì nuôi dân chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì…  
cho nên Bác cứ bần thần chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì…  
sáng ra bờ suối tối lần vào hang chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
 
Bác Hồ cùng với Bác Tôn chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
2 Bác rất  thích  ôm  hôn nhi ñồng chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
nước da 2 Bác hồng hồng chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
nước da các cháu nhi ñồng xanh xanh chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
 
rồi 
một hôm công tác vỉa hè chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
hốt nhiên Bác hỏi: ca ve là gì? chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
Cán bộ: ca ve không phải bánh mì chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
            ca ve ñích thực là ñì1 Bác ơi chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
nghe xong Bác vuốt râu cười chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì…  
cái này Bác biết từ hồi bên pháp chứ…ứ…ứ… gì…ì…ì… 
 
BÁC HỒ ƠI CHÚNG CON BIẾT BÁC QUÁ ðI…i…i… MÀ…à…à…  
ðẢNG CỘNG SẢN ƠI CHÚNG CON BIẾT ðẢNG QUÁ ðI…i…i… MÀ…à…à… (phải ngâm cho tha thiết và ngân 
nga cho dài vào ñấy các chú) 
 
-------------- 
1 ñĩ 

  
 

I(ai) có thơ dùng thơ  
 
có súng dùng súng…  
có tiền dùng tiền… 
 
Không có gì (thì...hì...hì) qúy hơn ðỘC LẬP TỰ DO 
 
chính xác là    ðỘC ðỊA TỰ DO 

      ðỘC 
      CÔ 
      CẦU 
      KIỆU[1] 

 

[1] một cầu danh ở sì gòn 
 

THƠ TƯỚNG HỌC 



 
TƯỚNG TÙY THƠ DIỆT _ TƯỚNG TÙY THƠ SINH 
VẠN VẬT TÙY THƠ 
VẠN BIẾN DO thằng THỢ 
 
 

SÁM HỐI 
 

CON XIN THÀNH TÂM SÁM HỐI NHỮNG TỘI LỖI MÀ TRƯỚC ðÂY CON ðÃ GÂY RA! 
(cũng nhờ sám hối mà tâm con ñược bình an trong sáng, trí huệ con phát sanh) 
Nên con hiểu ra rằng: 

 
tội từ thơ khởi cũng từ thơ diệt  
tội diệt thơ không cả hai ñều hết 
 

NGUYỆN: NGHIỆP CHƯỚNG, BÁO CHƯỚNG 
PHIỀN NÃO CHƯỚNG, BA CHƯỚNG TIÊU TRỪ. 
 
NGUYỆN: TÂN THƠ, CỰU THƠ, 
OAN TRÁI THƠ, MỌI THƠ GIẢI THOÁT. 
 
 

– LỖI TẠI THƠ LỖI TẠI THƠ MỌI ðÀNG –  
 

[2] thơ Khúc Duy mới ñược chế biến theo công nghệ giấy vụn fast foods rất thơm ngon vừa miệng cả làng. 
Thơ Khúc Duy mới ñảm bảo giữ gìn sức khoẻ cho cả làng theo tiêu chuẩn của BỘ Y TẾ VIỆT NAM (người 
nước ngoài dùng phải hỏi ý kiến Bác Sĩ nước mình). Chay mặn ñều dùng ñược. 
 

[3] thơ Khúc Duy có thành phần từ muối iốt giúp ngăn ngừa bệnh bướu cổ, ñần ñộn (cứt cũng ăn), ngu mà 
lì (có cái ghế ngồi hoài). 
 

[4] thơ Khúc Duy không có chất 3-MCPD và các chất nhồi sọ gây ung thơ(ư) tư tưởng (hồ chí minh). Ăn vào 
sẽ phát triển trí não, lòng yêu nước, yêu ñảng, yêu dân như con…vật 
 

[5] chất truyền dịch: “tiến theo lá cờ ñảng là tương lai sáng tươi” 
Lùi xa lá cờ ñảng là tương lai túi thui 
(ñây là chân lý cấm góp ý) 

 
NSX:2/9/2007 
HSD:29/12/2007 
Hàng ñã ñóng thuế vat 
 
 



LÊ ðÌNH NHẤT-LANG 
 
 
 
 
 
 



Chú bé bắt ñược hai con ñười ươi  
 
Chú bé bắt ñược hai con ñười ươi  
ñem về Hà Nội  
Nội cho bốn ñàn bà  
ñem về Ăng-gô-la  
La cho bảy phi ñạn  
ñem về Nhật Bản  
Bản cho vệ tinh  
ñem về Hán Thành  
Thành cho năm tàu cá  
ñem về Cu-ba  
Ba cho ba em nhỏ  
ñem về Công-gô  
Gô cho trực thăng  
ñem về Áp-ga-nítx-tăng  
Tăng cho 72 trinh nữ  
ñem về Ba Tư  
Tư cho chính khách  
ñem về Ðan Mạch  
Mạch cho phi cơ  
ñem về Giơ-ne-vơ  
Vơ cho tàu ngầm  
ñem về Lục-xâm-bảo  
Bảo cho 13 kiều dân  
ñem về Oa-sinh-tân  
Tân không chịu nhận.  
Chú bé chẳng thèm than thân trách phận.  
Chú trả 13 kiều dân lại cho Lục-xâm-bảo  
trả tàu ngầm lại cho Giơ-ne-vơ  
trả phi cơ lại cho Ðan Mạch  
trả chính khách lại cho Ba Tư  
trả 72 trinh nữ lại cho Áp-ga-nítx-tăng  
trả trực thăng lại cho Công-gô  
trả ba em nhỏ lại cho Cu-ba  
trả năm tàu cá lại cho Hán Thành  
trả vệ tinh lại cho Nhật Bản  
trả bảy phi ñạn lại cho Ăng-gô-la  
trả bốn ñàn bà lại cho Hà Nội.  
Hà Nội ơi, trả hai con ñười ươi lại cho tui!  
 
7/2006  
 

--------------  
Nguồn: http://www2.thanhnien.com.vn/Xahoi/2006/7/24/156605.tno  
 
 
Chạy, và những ích lợi 
 
bộ, khoẻ  
bàn, tiền lẻ  
án, tiền ñô  
sô, thêm khách  



ñiểm, tình dục  
ñua, huy chương  
chọt, ñi thông  
trốn, sống sót  
 
8/2006  

 
 
Einstein3 
 
Tàu vào lịch sử, thời gian, ñi không ñều, 
ông vỡ lẽ như vậy sau bao nhiêu thất bại, 
có lần suýt chết trong phòng thí nghiệm, 
vào cái thời người ta ñi tìm một chứng minh 
cho chất bao trùm—phải chăng nó là chất khí? 
Dù nó bao trùm mọi trí tưởng tượng khá lâu, 
ông từ bỏ nó vì coi bộ nó không  
cần thiết—phải chăng ñây là thái ñộ khoa học? 
Mười năm trời ông hằng mơ bay lướt ñi 
ở ngoài cõi bị bao trùm—tất nhiên rồi, 
nhìn sang bên ông còn thấy Galilei1 ñang 
cười và lăn những trái ñạn ñại pháo xuống  
mấy con dốc. Nhưng cái chính là ông ñã  
bắt mình suốt mười năm cực khổ soi mặt  
hàng ngày với một tấm gương—ngay trong tâm trí.  
Ðể rồi vỡ lẽ tính tương ñối của không thời gian  
trong cái vũ trụ này với sự rung ñộng lan toả  
tràn ngập của ánh sáng mà vận tốc của nó  
Maxwell2 ñã cùng với mấy nhà ño ñạc nói ñi  
nói lại trong cả trăm năm là bất biến. Vậy 
ñóng góp của ông là dám nghĩ có gì sai  
với thời gian. Từ ñó, chuyến tàu vào lịch sử  
(môn vật lý) ñã ñến ñược bao nhiêu ga mới. 
 
3/2006 

 
----------------- 
1 Galileo Galilei (1564-1642): nhà vật lý, thiên văn, và triết học Ý ñưa ra nguyên lý tương ñối theo ñó mọi 
quy luật vật lý vẫn có hiệu lực trong các hệ thống chuyển ñộng ñều trên ñường thẳng. Nguyên lý này ñược 
Einstein nâng lên thành một ñịnh ñề nền tảng của thuyết tương ñối. 
 

2 
James Clerk Maxwell (1831-1879): nhà vật lý toán học người Tô-Cách-Lan thiết lập những phương trình 

mô tả ñộng thái của ñiện trường và từ trường trong khoảng không. Năm 1865 ông ñưa ra ý kiến ánh sáng 
là một dạng bức xạ ñiện từ và có vận tốc ño ñược không ñổi. 
 

3
 Albert Einstein (1879-1955): nhà vật lý lý thuyết sinh tại Ðức ñưa ra thuyết tương ñối rộng và góp phần 
quan trọng trong thuyết tương ñối hẹp, cơ học lượng tử, cơ học thống kê, và vũ trụ học. Ông ñược thế giới 
nhìn nhận là nhà khoa học vĩ ñại nhất của thế kỷ 20. Nhiều sách về thuyết tương ñối viết rằng, trong một 
thời gian dài, Einstein thường tưởng tượng cầm một chiếc gương bay ñi với vận tốc ánh sáng và tự hỏi có 
nhìn thấy chính mình trong gương. Về sau ông dựa trên nguyên lý tương ñối của Galilei ñể khẳng ñịnh rằng 
ông vẫn thấy mình trong gương. 



LÊ THỊ THẤM VÂN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chùm thơ hình ảnh  “... là tôi” của lê thị thấm vân. 
 
 
1. 
 

 
 
 
gõ, rắc, ghi … 
những con chữ 
nốt nhạc 
mảng sắc màu 
trên tấm lưng trần  
tôi 
 
cào, cấu 
vỗ về 
cạo gió 
quất roi 
mồ hôi rịn 
mụn trứng cá mọc 
nắng ñổ 
tàn nhang, vết nám 
lằn nhăn 
môi hôn 
mưa rơi, nước tuôn  
úp mặt 



xoa bóp  
vuốt ve ngập ngừng trên tấm lưng trần  
tôi 
 
rồi sẽ một ngày…  
thanh xuân qua ñi 
tôi hết khả năng ñưa lưng ra chống ñỡ  
cho tôi 
cho con  
cho chồng  
hoặc cho bất kỳ ai 
 
lìa ñời  
với tấm lưng trần  
(trụi) 
như ra ñời 
 
 
2. 
 

 
 
 
 
Tôi nghe câu chuyện kể thế này, thật tình chẳng biết hư thực ra sao. 
 
Trong thời chiến, ở làng miiền Bắc nọ, một người ñàn bà ñộc thân bỗng nhiên có bầu. Cả làng 
họp lại kiểm ñiểm bà ta thiếu lập trường. ðến phiên mình tự phê, bà nhỏ nhẹ: “Bấy lâu nay, em 



cứ tưởng cái hĩm nó là của em. Nhờ sự giáo dục sáng suốt của tổ chức, giờ ñây em ñã hiểu ra cái 
hĩm thuộc quyền sở hữu tập thể. Em xin thành thật nhận khuyết ñiểm.”  
 
Lâu nay tôi vẫn nghĩ cái rốn của tôi thuộc về tôi. ðọc xong bài “Một nền văn học xây dựng từ 
ðực và phục vụ ðực” của Nguyễn Trần Khuyên tôi mới biết cái rốn ấy thuộc về một nhóm “nữ 
quyền”. 
 
16.4.2005 

 
 
 3. 
 

 
  
 

tăng hoàng mai, 
                     người ñàn bà ưa nghịch chơi mấy cọng lông măng mọc quanh núm vú  

trong những trưa hè buồn bã trống vắng. 
thấm vân. 

 
 

 4. 

 



 
 

                                                                           (cảm ơn nhà thơ ðỗ Kh.) 

 

Tôi ñã từng (phải) giơ tay 
xin phép 
ñiểm danh 
ñồng ý 
ñầu hàng 
phản ñối 

trình bày ý kiến 
cùng nhiều lý do khác nữa… 

 
Nhưng ngay lúc này, tôi nằm 

giơ tay chỉ ñể 
lộ những sợi lông 

nách mới mọc lún phún của tôi. 
Thế thôi! 

 
 
5.                                                             



 
mây 

… vô biên 
 

em không thể nào hiểu ñược căn nguyên 
nhưng chẳng phải là ñiều em bận tâm 
em không tưởng tượng ra một thần linh 

em không cần một ý nghĩa 
trực diện thực tại 
em sống trọn vẹn 

bởi chỉ 
một lần 

trái ñất rồi sẽ bị tận diệt 
mặt trời cũng sẽ lụi tàn 

ñâu còn ý thức ñể ghi nhớ 
mây 

  

 
(nơi sinh tặng ngày sinh)  

28.09 

  
 
 
 



LÊ VĂN TÀI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cltizen blue 
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VI 
 
 

 
 

5/2007 
 



 
 
 
 

VII 
 
 

 
 

5/2007 
 



LÊ VĨNH TÀI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ðố vui  
 
Câu 1  
 
Có một thời  
là xương máu của nông dân 
và bây giờ 
là nước mắt của nông dân 
không oan khuất nào ra khỏi luỹ tre xanh...  
 
ñố là cái gì? 
(lời giải: ñất ñai) 
 
Câu 2  
(câu này vui hơn) 
 
“yêu nhau cởi áo cho nhau 
về nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay” 
 
ñố là con gì? 
(lời giải: con lừa mẹ) 
 
ñố bạn con lừa mẹ ở câu 2 
có liên quan gì ñến con lừa mẹ ở câu 1 
câu 3 này hơi khó tí xiu... 
  
 
Ở Lebanon… 
 
1.  
những mệt mỏi ñã qua 
không còn thì giờ ñể khóc 
những ñứa con trôi dạt miếng cơm ăn bom ñạn…  
 
bây giờ mới có dịp xem lại những bộ ñồng phục 
ngày ở nhà xếp hàng sân bay 
chuẩn bị lên ñường  
cắt từ người thợ may ngớ ngẩn 
 
ký ức như chiếc phong bì bị xé rách 
không kịp chiếc valy 
không kịp còng lưng Ôsin 
không kịp từ ñâu ñến ñâu 
 
nước mắt xếp hàng vào cửa tự do 
không ai mua vé 
 
2. 
tôi thấy sợi khói bốc lên…  
tôi chạy ra vùng ngoại ô…  
tôi nhắm mắt… 
chằng chịt những ñồng tiền ñang múa…  
 



bất ngờ da vàng máu ñỏ 
hay cúi ñầu vì mang nặng 
tất cả những gì dưới ñất 
bỏ mặc những gì trên trời 
không biết mình mang về lông hồng hay da ngựa 
sau mỗi lần bom rơi…  
 
bất ñộng những tháng lương cay ñắng  
dọc theo những bức tường 
dài theo những bức tường 
chằng chịt mèo con ñang ngủ 
 
3. 
rốt cuộc năm tháng chỉ là bước vào phòng cách ly  
những chuyến bay về như khi ñến    
số ghế ngồi cũng cũ làm tim nhói ñau 
reo vang ñịnh mệnh 
chúng ta không ñể lại máu 
không phải như những anh hùng lên ñoạn ñầu ñài 
trong bộ phim ta ñã xem và khóc 
chúng ta ñánh mất tinh mơ 
không phải trò chơi mà cuộc ñời này thua, ñược 
những ñồng tiền lẻ 
 
lúc ñó không phải 8h mà 12h 
chúng ta dựng ñứng lên 
rồi rủ mềm như tóc 
chuyến xe buýt chạy tung tăng  
mất hút sương mù 
những người bán bong bóng 
thổi phồng cao su bên vườn hoa   
mong manh cái chết  
 
những ñồng tiền lẻ reo vang trong tay 
ngày trở về ta không quên ñược  
tiếng gõ móng như là chiếc xe ngựa 
rời bỏ bóng tối  
chiếc xe gào rách cổ họng 
về ñến tận ñồng cỏ  
uất ức những bó cỏ buộc chặt 
dựng ñứng thẳng lên trời 
chỉ còn nghe tiếng nghiến 
trên ñường sỏi… 
 
 

 
 
 
 

 



LIÊU THÁI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ðĩ văn chương 
 
Tao là con ñĩ văn chương 
Nghề của những nghề sung sướng  
ñứa nào có nhu cầu  
xung năng thơ quá cao  
bế tắc vì lượng ñăng tải hạn hẹp  
và lượng ñọc bằng tai mở rộng  
hãy ñến với tao  
(í lộn!) với em! 
 
em sẽ vuốt ve thơ chàng  
em sẽ nâng niu và hôn lên thơ chàng  
em sẽ nương theo dòng chảy mạch thơ  
ñể ñi ñến cực ñiểm của thân phận và tánh không bằng con ñường mổ xẻ  
em phanh thơ chàng bằng con mắt xanh  
lột trần sáu mặt (tốt)  
và bằng con ñường bú mớm  
em thổi vào thơ chàng sức hăng thời ñại  
bằng con ñường tánh thể nhơn văn  
em sẽ cố gắng hoan hô khen thơ chàng hiện ñại và sành ñiệu/sẽ khóc nấc lên, rên rỉ khi thơ 
chàng quằn quại siêu thoát  
Nhiều, em sẽ làm nhiều, nhiều lắm  
miễn sao thơ chàng trở nên hùng dũng, mạnh mẽ và trữ tình, lãng mạn cũng như bí ẩn, khó hiểu  
Vì em là ñiếm văn chương  
em thích cái tên này  
em không thích những cảnh sát văn thơ họ hay bắt bớ và hỏi tội  
nên cũng không ñược gọi em là nhà phê bình  
 
Tao thích làm con ñĩ văn chương và ưa dạng háng 
Tao rất ghét cái tên nhà phê bình  
Vì nó thiếu ñĩ tính và thừa ñĩ ñĩ tính  
chỉ cần biết tao là con ñĩ văn chương  
có nghề nào sướng hơn làm ñĩ? hãy nói dùm tao  
(và nếu ñược) 
hãy thở dùm tao!  
 
 
10 bài tập chống stress và tẩy bỏ mặt mốc 
 
1. Không cà phê, bia, rượu, thuốc lá, không ñến gần cái cổng quá nghiêm trang và không ñược 
bước vào các ủy ban, bệnh viện, chửi thề, ñiều ñó chỉ nên thực hiện mỗi tuần từ 60 - 80 lần. Tốt 
cho sức khỏe.  
 
2. Nếu biết làm thơ thì cứ viết tự nhiên, lỡ gởi rồi không ñược ñăng tải thì upload lên AMVC của 
Phan Huy ðường hoặc in ra rồi ñọc ñi ñọc lại cho thuộc, sau ñó mua rượu gạo, tai mũi heo luộc 
chấm muối tiêu. Bạn bè sẽ ñến, trước nhậu sau nghe ñọc/bình thơ. 
 
3. Nhất thiết phải khen những bài thơ của mấy vị tai to mặt bự vô tư lự vì thơ này không ñơn 
thuần hay dở, không luận nội dung cấu trúc thi pháp hầm hà vân vân bên trong có chứa yếu tố 
nội soi như soi gương soi nước soi dấu soi thau ñồng “thương em tặng chiếc thau này/ñể em sử 
dụng những ngày hành kinh/mỗi khi rửa ráy cửa mình/thời em lại thấy bóng hình của anh” [1] soi 



vũng nước trâu soi mói hoặc săm soi ñược quyền moi nội lực thâm công sông quê rơm rạ chị em 
trăng lên mưa bão tấm lòng lãnh ñạo.  
 
4. Mỗi sáng ñọc báo khoảng 30 phút trong cầu tiêu ñầu tiên lướt qua trang ñầu trang cuối rồi 
trang giữa muốn xem tình hình thì ñầu xem tình thế cuối xem tình tự quê nhà giữa em eo thon 
răng ngà da trứng (cấm nứng) Kotex softina dùng luôn sau khi ị vừa dùng vừa hô to quang vinh 
thay lòng ta muôn năm sau lòng ta ... 
 
5. Không ñược sục dương vật trước những nơi xem là trang nghiêm giữ mật ñộ 5 lần/tuần thi 
thoảng nên dùng tiền nhuận bút (nếu có) hoặc tiền lương ba ñồng ba cọc gì ñó ra ngã tư ñiện 
ngọc tìm một em gà mái le te vo ve be he ạc me (phải hết sức cẩn thận coi chừng công an và 
AIDS). Lưu ý hết sức về các hàng xóm chồng chết, chồng bỏ chồng làm ăn xa. Khoảng này hơi bị 
ñược. 
 
6. Không bàn về kinh tế giáo dục văn hóa văn nghệ ñặc biệt không bao giờ tự cho phép mình 
nhắc ñến hai chữ THAM NHŨNG vì ñó là mật ngữ bất khả tư nghì cẩn nghiêm mã số lịch sử phù 
chú tụng niệm ở cấp ñộ tăng lữ balamật.  
 
7. Không xúc xiểm, không gọi tên quê hương bằng Nghèo, Thất nghiệp, Dốt, Lạc Hậu, U Mê, 
Tham Lam, ðiếm ... vì ñó là huý danh tiền hung hậu kiết ấn chứng lếch lê 2200 năm vừa nướng 
thịt vừa khen mùi vừa hát vừa móc ñít (có thể móc di ñộng hay thứ gì na ná vậy) của dân tộc/ 
54 sắc ñộ ñố mày tìm ra chết liền.  
 
8. Không nhúng chân quá sâu xuống biển không ñun tay vào ổ ñiện không dùng dao lam hoặc 
thứ gì bén cắt vào cổ tay không ñược nghĩ ñến huân chương huy vương cũng như thất bại trong 
lúc ñụ lúc ăn.  
 
9. Không ñược nghĩ ñến ngày mai vì ngày mai có thể nhục hơn ngày hôm qua  
 
10. Hãy nghĩ ñến hai chữ TỬ TẾ như một ñứa con tội nghiệp của dân tộc lỡ vong thân thất tiết 
vừa trở về nam mô bổn thân cam gai chông chênh bội thực hóc búa rồi nhét giẻ vào miệng mỗi 
khi chửi bọn du côn mặt trơn.  
 
Hãy yêu ñể tiêu ñi nỗi buồn, như con chuồn chuồn/cắn rún biết bơi. 
 
------------------- 
[1] Vũ Ngọc Giao cung cấp 
 

 



LƯU HY LẠC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ðời, một khúc Bbrandenburg concerto no. 4 g major của Bach. 
 
ñiệu này nó dở chứng, sáng nào con martha  
mập cũng giạng háng ở ñầu cầu thang tầng hai,  
vừa ñái tồ tồ lên khắp các nấc thang tầng  
 
một nó vừa hét- tao ñái lên sinh mệnh mày  
cho ơi, ñụ mẹ, cả tháng nay chung cư không  
một giọt nước nóng nghe giọng thằng stevie ñã  
 
khản, ñục vọng từ cuối hành lang tầng một “ya  
ya ya ya ya ya.” không một chữ/ một ñồng,  
trong ñầu bia/ cần sa còn ngập ngụa, thì, còn  
 
một ngày cũng phải sống, chứ sao! bước của con  
martha mập nện ngoài hành lang (nó nện lên  
linh hồn tôi.) tiếng thằng cho manager chung  
 
cư ñương chửi tục, nghe ra bao giờ cũng – mo- 
ther fuck martha, you are asshole [thượng ñế  
luôn luôn vắng mặt nơi này.] dưới góc ñường, xéo  
 
xéo phía cửa sổ phòng tôi bọn mỹ ñen ñã 
tụ năm/ tụ ba bầy ñàn chim, bồ câu chốc 
chốc bay lên, ñáp xuống bắt ñầu một ngày khác  
 
trong phòng tắm, trật quần ñái tồ tồ vô bồn  
(như ñái lên sinh mệnh cuộc ñời.) ñụ mẹ, cả  
tháng trời chung cư không một giọt nước nóng, con  
 
martha mập thì dở chứng, tôi ñộ- nắng ñã  
ñầy bên ngoài từng bầy cá mập ñang dịch chuyển 
dưới ñường, không có lấy một ñồng/ một chữ, ñể  
 
mặc nước lạnh xối xả xuống chân, bụng/ dạ cồn  
cào, thượng ñế hoàn toàn khuất mặt chỗ này. lách  
qua người thằng cho, mồm miệng nó ñương lẩm bẩm, 
 
nghe ra bao giờ cũng- mother fuck martha,  
you are asshole, háy mắt, nhẩy qua vũng nước  
ñái con martha mập, thì, còn một ngày cũng  
 
phải sống, chứ sao! liếc về phía cuối hành lang  
tầng một thấy thằng stevie giương mắt cười khằng 
khặc. ñứng trên thềm chung cư múa may một chập, 
 
ngó nơi góc ñường, xéo xéo phía cửa sổ phòng  
tôi, thằng fat gỡ cái ñót cần- sa từ cặp  
môi dày cộm chìa về phía tôi, cái hẹn 1– 
 
giờ 3 phút với bọn social worker của  
thành phố tôi lắc ñầu, tiếng thằng fat mập lẫn  
cơn ho sặc sụa “yo! mother fucker.” phải  



 
rồi, kiểu kiếm ăn của tôi giờ chạy bằng hai  
chỏ tay- hai chân giơ lên bưng ñầu, ngó về  
quê nhà ngó con cặc, không thể cà khịa cùng  
 
bọn social worker ñược [mọi câu chữ dài,  
ngắn, chả ăn thua.] ñụ mẹ, chung cư cả tháng  
không một giọt nước nóng phát muốn tự tử, lội  
 
ngược hướng mission district không một chữ/ một  
ñồng ñứng ñập cửa thằng jamie nghe tiếng con  
mimi mắng cùng tiếng chó sủa ra, có cảm  
 
giác như bị tạt nước- lạnh buốt linh hồn tôi, 
xớ rớ một hồi [thượng ñế hoàn toàn khuất mặt  
trên ñời.] tôi thấy, mọi câu chữ dài, ngắn bây  
 
giờ quả tình, chỉ ñiệu nghệ trên những ñịa chỉ  
ảo và thực, không thể cù nhầy với bọn so- 
cial worker ñược ñâu. 
 
 
Bữa nay nổi hứng 
 
... 10 giờ 5 phút tối gió  
bắt ñầu rải mỏng, cắt từng  
lát rát mặt, tôi tha thẩn   
ñi ra ngoài thành phố, trên  
 
những cây cầu bắc ngang free- 
way bỗng thấy rằng ñây quả  
chỗ lý tưởng, mấy tay bợm  
rượu cứ tụt quần tha hồ  
 
ñứng ñái lên ñầu mỗi chuyến  
xe ñương chạy vùn vụt bên  
dưới bởi người cũng như xe  
ñều mơ một giấc mơ mỹ  
 
và tôi biết quanh quẩn down- 
town giờ này ngay góc mar- 
ket street tuyền những tay bại  
não ñi ñi, lạy lạy luôn  
 
mồm lầm bầm tợ cầu, khấn  
(những gì, chỉ có trời biết.)  
cùng bọn ñiếm rẻ tiền, giá  
chỉ ñáng một vài hơi co-  
 
ca ñã nhan nhản; tôi ñang  
ñi ngoài thành phố, nơi gió  
ñã tảng ra thành từng mảng  
mỏng, cắt từng lát rát mặt 



 
cho ñến 1- 2 giờ sáng,  
ngó những tay không nhà nằm  
thẳng ñơ trong từng thùng cát-  
tông tránh gió mà tay thì  
 
vẫn khư khư chai vodka,  
tôi biết gần downtown giờ  
này chừng mươi thằng ñồng tính  
âu lẫn á, ñầu ñội tóc  
 
bạch kim, diện ñầm (xòe) thành  
gái ñĩ ñứng rải rác phía  
north 12 & mission gạ  
tình, tiền bọn mỹ già hám  
 
của lạ mà tôi, ñương còn  
ngoài thành phố, cho ñến 6- 
giờ 2 phút, trời sáng tỏ,  
thờ thẫn lội về ñứng giữa  
 
uptown phát nổi hứng, tôi  
thét toáng lên hệt như một  
câu thơ [ñã nhập tâm.] của  
buk1 “ tao cần lắm một cái  
 
lồn thực khít khao.” ñể vung  
vẩy, thế rồi. 
 
------------------ 
1 thi sĩ Charles Bukowski. 
 
 



LÝ ðỢI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Món 1: Luộc  
 
+ Theo kiểu rau muống luộc của Bắc kỳ  

 
Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất 
Chưa tìm thấy thứ gì mà người Việt không thể luộc… 
 
Vậy nên: 

Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất 
 
Từ luộc xe honda, nhà ñất, bằng cấp, chức tước… 
Từ luộc vệ sinh, an toàn thực phẩm, bảo hiểm… 
Từ luộc trí tuệ, thẩm mĩ, văn hoá, nhân tính… 
Từ luộc nhân quyền, tự do, tư tưởng, tâm linh… 
 
Chưa tìm thấy ñiều gì mà Việt Nam không thể luộc 
 
Vậy nên: 

Sống ở Việt Nam ăn món luộc là tốt nhất 
 
 
Từ luộc cho ñến luộc 
Người người nghĩ chuyện luộc 
Nhà nhà tham gia luộc 
Ngành ngành thi ñua luộc… 
 
Duy chỉ có lý do tại sao mình bị luộc: là không bị luộc 
 
Vậy nên: 

Sống ở Việt Nam luộc là tốt nhất 
luộc là tốt nhất 
luộc là tốt nhất 
luộc là tốt nhất… 

 
 
Món 2: Hấp 
 

+ Theo kiểu khoai mì hấp của Trung kỳ 
  

Ví ñây ñổi phận làm trai ñược 
 Sự nghiệp chăn mùng ñỡ phải lo...  
     Sướng Thì Bo, nữ sĩ ñương ñại 
 
 
ðọc kĩ hướng dẫn trước khi sử dụng:  

� tác phẩm này trôi nổi trong lưới trời, lồng lộng, thưa và khó thoát,  
� tôi lấy về xài ñỡ, lúc trái gió trở trời.  
� cho nên, rất có thể bị tranh chấp, kiện tụng…  
� vì thế những ai sử dụng lại, tự chịu trách nhiệm và cẩn trọng. 
 
 
 



01.  Lâu ngày không ñược xuất [t]binh, BUỒN chết 
02.  Nhịn cả ngày, cuối cùng ñược phóng ra, MỪNG chết 
03.  Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN NHAU chết 
04.  Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết 
05.  Bị bắn xuống ñất, TÉ chết 
06.  Bị bắn vô tường, ñụng BỂ ðẦU chết 
07.  Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết 
08.  Sau khi chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết 
09.  Cuối cùng cũng ñược chính thức lâm trận, ñứa ñầu tiên tới ñích, ðẮC Ý chết 
10.  ðứa thứ hai tới ñích, biết ñã trễ một bước, TỨC chết 
11.  ðứa thứ ba tới ñích, thấy người ta cặp cặp ñôi ñôi, GHEN TỊ chết 
12.  Mải ngắm cảnh, lạc ñường chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết 
13.  Thể lực kém, trên ñường xông pha MỆT chết 
14.  Tới ñược ñích, không tìm ñược trứng, THẤT VỌNG chết 
15.  Tới ñược ñích, tìm ñược một trứng, MÃN NGUYỆN chết 
16.  Tới ñược ñích, tìm ñược hai trứng, SUNG SƯỚNG chết 
17.  ðược một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết 
18.  ðược hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết 
19.  Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết 
20.  Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao,  
      anh em một nhà ðÈ NHAU chết 
21.  Bao bị cột lại, NGỘP chết 
22.  Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết 
23.  Giành giật ñể xông ra, ai ngờ bao bị quăng vô nước, CHÌM chết 
24.  Ở trong nước thấy nòng nọc giống mình quá  
    nhưng lại ñen thui như cục than, CƯỜI chết 
25.  Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG chết 
26.  Lần thứ hai xuất trận, thấy ñứa nào ñứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết 
27.  Chưa kịp tởm, bị tắm dịch ACID chết 
28.  Những anh em có trách nhiệm, bị lạc quyên, bỏ vô tủ ñông, LẠNH chết 
29.  Chống chọi ñược lạnh,  
    nhưng vì lâu không ñược sử dụng, CHỜ chết 
30.  Chủ nhân suốt ngày bôn ba lách luật, CẠN KIỆT chết 
31.  Bị toàn thể lừa dối nên bản thân cũng gian dối, DỐI chết 
32.  Mấy chục năm bị hù doạ nên phập phồng lo sợ, SỢ chết 
 
… 
 
N32… tính từ 1975,  

và lâu hơn, nếu tính từ 1945 
và lâu hơn, nếu tính từ 1802 
và lâu hơn, nếu tính từ 938 
và lâu hơn, nếu tính từ khoảng 43 
và lâu hơn, nếu tính từ thuở chỉ có mông với muội… 

 
Trừ một “ñám” chóp bu ñộc quyền bị TỪ CHỐI chết,  

và chua như giấm 
và trộn trong giấm 
và sống như giấm… 

 
Tất cả, hiện “ giả vờ sống”  và khát khao bất tử như giấm…  
Tất cả hiện diện tại xứ Xích Quỷ và ñương nhiên ở cả Tây Cống 
 “Ung hỉ! Ung hỉ!”  



 
[Tuyệt ñối không nói: Cung hỷ! Cung hỷ!] 
  
 
Món 3: Ăn sống 

 
+ Theo kiểu giá sống của Nam kỳ 

 
ðể giúp cho bào thai thơ phát triển, người mang thai thơ không phải ăn nhiều gấp 2 lần mà chỉ 
cần ăn ñầy ñủ dưỡng chất. Kiểu như: 
 
 

- Mất tự do 
Suốt nhiều năm qua ở nước ta, nhất là càng về sau này, khoa học chứng minh người 
mang thai thơ cần phải bổ sung nhiều sự tự do hơn nữa, ñể lượng máu hay ho của mình 
sôi lên và thai nhi thơ ñược phát triển tốt. Tuy nhiên, ña số vẫn nghĩ rằng mình ñã ăn ñủ 
tự do rồi nên kết quả là tình trạng thiếu máu thơ tăng, nguy cơ sinh non và ảnh 
hưởng tới cân nặng của thơ trẻ khi sinh ra là rất rõ rệt, thế mới mệt. 

 
Lý do chính: thủ thân và vô cảm… 
 
 

- Thiếu ngôn luận 
Ngôn luận ñóng vai trò chủ yếu trong việc phát triển phôi thai thơ. Thiếu ngôn luận cũng 
có thể dẫn ñến nguy cơ sinh non, thơ chậm phát triển và ñặc biệt là có những dị tật cột 
sống, những trục trặc tình dục về sau... Nhu cầu về ngôn luận tăng 30% ngay từ những 
ngày ñầu của thai kỳ. ðó là lý do tại sao chúng ta cần phải chú ý cung cấp ñầy ñủ ngôn 
luận ngay cả thời gian trước khi mang thai. Tuy nhiên ña số vẫn nghĩ rằng mình ñã ăn 
ñủ ngôn luận, thế mới luẩn quẩn. 

 
Lý do chính: bị bịt miệng và tự kiểm duyệt…  
 
 

- Tẩy não 
Trong quá trình phát triển xương cốt và cơ bắp, thai nhi thơ cần tích lũy rất nhiều trí não 
và huệ năng. Việc cung cấp ñầy ñủ thông tin và thao tác xử lý thông tin trong thời kỳ 
mang thai còn giúp tránh việc mất chất, hủ hoá và sự dã man, tàn bạo trong ứng xử 
cộng ñồng. Chúng ta có thể cung cấp ñầy ñủ trí não với các thực phẩm tươi, nghĩa là 
chưa qua kiểm duyệt. Tuy nhiên, ña số vẫn thích ăn ñồ ươn hôi, bị bầm dập… nhưng vẫn 
nghĩ rằng nó tươi nguyên, thế mới ñiên. 

 
Lý do chính: hèn nhát và lười tư duy… 
 
 

- Cùn thẩm mỹ 
Thẩm mỹ ñóng vai trò trọng yếu trong việc phát triển tim, tầm nhìn và tầm văn hoá của 
thơ nhi. Việc cung cấp ñầy ñủ thẩm mỹ trong thời kỳ mang thai là rất cần thiết và cả thời 
gian sau cũng vậy, nó thúc ñẩy sự sáng sủa của tư tưởng và khả năng giác ngộ về tâm 
linh. Vì thế, mỗi tuần, chúng ta nên ăn sách vở an toàn vệ sinh ít nhất hai lần và sử dụng 
dầu nghệ thuật nhiều lần. Tuy nhiên, ña số vẫn nghĩ rằng Việt Nam là một nước thơ, 
giàu bản sắc văn hoá, văn hiến nhiều nghìn năm… nên kết quả bị suy dinh dưỡng về 
thẩm mỹ trầm trọng, thế mới hả họng. 

 



Lý do chính: ảo tưởng và hoang ñường… 
 
 
 



LYNH BACARDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Một mạng tàn ñời trên dấu hỏi  
 
những nóc nhà không dấu hỏi 
dấu hỏi không mọc trên những nóc nhà 
ñêm qua 
tôi vô tình thấy một mạng móc cổ trên dấu hỏi 
trong mắt  
lồi một dấu hỏi cong queo 
khi con quạ lông màu máu xuất hiện 
          rỉa từng khúc dấu hỏi 
mang về mớm cho ñàn con 
những con quạ nhỏ vừa ăn vừa rỉ máu  
bốc mùi dấu hỏi 
khi tôi ñi qua dòng kênh  
bà S lận một mớ dấu hỏi trong lưng quần  
ném vào mặt thằng cha ñứng ñái lên dòng nước 
mặt nước thích chí 
quay tròn thành dấu hỏi thum thủm 
chảy vào miệng  
khi cơn mưa ngồi phịch xuống nóc nhà 
con ñường ñất ñỏ in những bước chân tháo chạy 
của dấu hỏi 
bây giờ 
dấu hỏi ñã ùa vào nhà tôi 
chen chúc 
móc vào hai môi  
khiến mũi tôi chảy lòng thòng dấu hỏi 
nên 
xin ñừng gửi dấu hỏi cho tôi vào một ngày u ám  
bởi  
tôi ñang nổi khùng vì không lời giải ñáp 
cho một mạng móc cổ trên dấu hỏi, hổm rồi. 
 
 
Rêu rao ñời mình  
 
tự xát muối vào vết thương chưa ñóng vẩy. bóp chết dòng hiếu ñạo chực trào. làm sao ñể ñịnh 
hình sự hoàn hảo. tôi cuốn xéo mọi cảm tính bùng phát. gáo nước ngạo nghễ cuốn phăng tấm 
mặt. sự trụi lủi vờ trôi trong ý thức. những gai ốc nhen nhúm mầm bệnh. tôi tru hú vào khoảng 
không. nuôi loài khuyển dại trong cơ thể. chiếc nịt ngực bỗng khô cằn xiết cứng từng ñốt xương. 
lằn ranh thế hệ thoái hóa vùi trong ñất. trợn trừng trơ xác ñòi trọng ñạo tôn sư. những dương 
vật nối ñuôi nhau ngỏng trường kỳ. tôi 1m6 sau khi phục hồi nhân phẩm. trí thức rao bán chứa 
vừa quả trứng úng. hai túi cao su cân bằng mệnh giá. tôi trồng chuối ngược bận quần ba ống. 
chiếc micro buổi mit-ting mọc lông cương cứng. tôi rách chiếc ống thứ ba. tối nay cần vài cái lỗ 
ñể ñút. sẽ trí thức ngày mai. cuốn kinh thánh chảy máu ñen ñầu giường. lời phúc âm ñi bụi. tôi 
làm mới bộ não bằng lớp sơn mác chức vị ở chợ trời. cao sang nát nước. chiều nay hoá thành trẻ 
nhỏ. ràng chữ "xa" nặng cổ khi "mẹ" bế trên tay. ánh mắt tham lam búng sữa. cặp ñầu gối bỗng 
ñiếc trên kẽm gai. khấn vái hi vọng ñẻ một lũ mặt trời. thích soi những khoảng cách bằng giọng 
cười ngổ ngáo. tôi thèm ngửi mùi khai từ xóm ổ chuột. vác gương mặt phẳng chạy rông. rêu rao 
quá khứ bán ñứng hiện tại. con gà trống trên nóc nhà thờ cục tác. tôi chuyển ñổi giới tính. chắp 
tay cho lời cầu nguyện cuối ngày. tối nay tôi lại ngồm ngoàm bánh thánh. săn mác khác vào 
ngày mai – chắc chắn thiên hạ sởn da gà. 
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Co & duỗi  
 
hôm nay tỉnh dậy nói tiếng của vành tang cơ hội. tôi vo ve khóc con bò sữa còm cõi. lỡ chuyến 
bám víu cuối cùng. mẹ ngồi ñếm tiền trong chum nước ñen ñầy nhóc. ñường dây nóng cho 
chuyến cấp cứu tinh thần ô nhiễm. ngoài kia mọi sinh vật mặc áo tang dẫm nhau lên thiên ñàng. 
tôi kệch cỡm toà nhà xây bằng máu trinh. vờ vĩnh rên sảng khoái. nắng trên cao khóc ngập 
ñường. những gã ñàn ông thiếu máu khi ngập mang. mưa phì nộn nóng chảy. tôi mang thai 
những ñồng tiền nồng mùi khét. bà mẹ bán dòng chảy giữ dòng văn hoá ñàn con. vết kim héo 
theo từng mạch máu. tôi ñờ ñẫn nhai tờ hoá ñơn xuân sắc. chiếc miệng lở loét dạy con văn 
minh. tôi ñẻ ra một lũ dư tiền tháu cáy. tấm thân bé xíu chạy theo lon bia dốc vô tội vạ. dãi chảy 
những thức ăn thừa trong mắt. bụt bị thần kinh nhiễu phép mầu. cô tiên lóng cóng cười ra ñống 
rận. hôm nay những suy tưởng bị bội thực. cái nhìn mang mật mã của con người ưa phóng uế. 
này cô bé cười man dại nỗi ñau dâm ñãng. hãy ñeo tiếng nói của vành tang cơ hội. tôi bế bóng 
cô vào cỗ quan mua bằng cơn ñắng lưỡi. những con chữ gan lì phang ñòn vào nhau. tôi chọn 
bước trên than ñỏ ñi mải miết. những sợi lông măng chết lão. nửa ñêm khóc cười nát thành phố. 
cơn lốc suy dinh dưỡng nhát ñời. tôi bán trôn lần ñầu bảy lần. trả ơn cho mình cơn làm tình 
không biết sướng. hôm sau tỉnh dậy vành tang bê bết máu. máu trinh cao giá hơn máu ñời. bà 
mẹ cười nhăn răng trong chiếc chum nước ñen ñầy nhóc. tôi trùm váy lên những cục ñầu ñặc sệt 
phân nhện giăng. bây giờ dương vật tôi mưng mủ. 
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MIÊN ðÁNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mó  
 
Nó bướng bỉnh lảm nhảm. Cánh rùa bơi sứt ñáy mờ. Ruồng bỏ cả. Hy vọng chừa lại miếng thịt. 
Nước lên ảo vị mút và xua ñuổi tơ tưởng về ñằng ñít vẫn hay sờ. ðất dính vào tay... Không có 
tên. Nhòa nhòa tròn móc vào những hốc, lần ra kiểu quay ñầu ngốc nghếch. Ngẫu nhiên ngôn 
ngữ tâm thần ñặt tên là ðĩ Nứng. Khái niệm ñã nhận ra chính mình ngờ nghệch. Chăm chú sờ 
vào rất kỹ. Cánh tay mỏi trần truồng. Và nằm xuống. Bầu trời thoát mặt. ðêm xé ra nhún nhảy, 
hồn nhiên không có bề rộng se thắt. Tôi bày cho nó biết khát khao, bằng cách tập nuốt nước 
miếng. Giác khoái khoáy vụt, hấp dẫn cái chén cấn ngang hông. Như ñã từ lâu mọc lưỡi dài, bao 
la sương trên ñầu ñợi ép vào. Ban mai rồi mó vô ñầu gối làm một tín hiệu an ủi ðĩ Nứng.  
 
(April 20 2003) 
 
 
Cà lăm  
 
Bí mật luân hồi 
Khởi xúc ñộng cứng hoặc mềm 
Da thịt chưa rụng vật chất 
Gác cằm lên một cái ñĩa 
Chờ tình thế ñẩy sóng 
Vụt chạy riết lộ trình heo hút 
Bé bỏng cảnh mặt trời 
Ấp úng "A!" hay "Ô!" ñều ñược 
 
Nov 8, 2003 
 
 
Vào giờ thứ 24  
 
Thực thể xuất hiện trong 24 giờ. Miệng có vẻ như ngậm gì ñó bí hiểm hơn chiếc lưỡi. Khuỷu tay 
kê vào ñâu thì không nhớ. Mắt dãn ra hừng ñông bốc hơi. Vòm trời hút lấy hư vô. Thẳm xanh. 
Hơi thở sau ñó gây sự chú ý. Ấy là vì khoảng trống dư khiến lăn qua lăn lại. Hàm ý về tiếng chim 
líu lo không thể chấm dứt trận bồng bềnh của cát bụi. Nhưng ñiều hệ trọng hơn là cảm giác ray 
rứt bởi vết xước hôm kia so le cùng ý ñịnh ñể trăng soi sáng. Nằm cứng ñờ như vậỵ Trái lê ngà 
xanh. Và chẳng thể lắp bắp lời gì về ñám mây trời tượng hình mõm chó. ði vào một chi tiết khác 
ở ñêm xoắn chặt nụ hoa kỳ dị. ðam mê nháy tung những vì tinh tú. Bẻ vụn dần vẻ ngoài của bí 
ẩn ñến khi cười tan thần kinh vào giờ thứ 24. 
 
Sun, 2/1/2004  
 
 
Chân dung  
 
Tôi biết rồi nụ hoa sẽ nở 
Có thể là màu hồng thiếu nữ 
Hoặc màu con lạc ñà 
Hay màu con sâu róm 
Ngấu nghiến khoét vạn lá cây 
Ăn cắp cho mình một màu xanh 
Làm sao biết có ai thèm nhìn một ñóa hoa màu xanh?! 
 
Có thể rồi ñóa hoa nở ra không trọn vẹn 



Gãy mất một cánh thiên thần 
ðóa hoa cũng chẳng có mùi thơm 
Nhưng tôi mong chờ ñiều gì ñó khác hẳn 
 
Và chàng không có dương vật 
Vặn vẹo lại bên tôi trên một chân RẤT NGƯỜI 
Tôi cũng chẳng có âm hộ 
Chúng tôi làm tình bằng miệng 
Với những cái mút lưỡi 
ðể tạo thêm cảm khoái 
Chúng tôi cạ răng vào nhau 
Thượng ñế ban tặng con người nhiều cảm xúc thật tuyệt vời! 
Nếu thật sự có bộ thần kinh hiện hữu 
Chúng tôi cũng sẽ ñè ra làm tình 
Những ảo giác khốn nạn! 
 
Tôi biết rồi nụ hoa nở ra loang lổ 
Mang ñôi cánh giả thiên thần 
Nhưng tôi trịnh trọng chờ ñiều gì ñó khác hẳn 
 
Và chàng không có dương vật 
Quẩn quanh lại bên tôi bằng một chân RẤT NGƯỜI 
 
Dec 5, 2001  
 

  



NA THỊ CHUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ca dao. tôi & tôi 
 
1. 
ðường ra kinh xa thật là xa 
Anh ra chi mỗi tháng mỗi ra 
Anh ra một bữa em cực ba bốn ngày 

 
Mà anh không ra thì em cực dài dài 
ðủ tháng ñủ ngày có thêm thằng cu Tí 
Hí hí hí …. 
 
 
2. 
ðồ quỷ sứ! 
Làm thơ về cái lồn thì ai có lồn mà làm chẳng ñược 
Cái lồn có kinh là cái lồn hư 
Còn cái lồn không kinh là lồn sắp ñẻ 
Con nít, ông già, thằng cha, con mẹ… 
Cũng từ "miếng thịt có lông/ có mùi thum thủm…."1 chui ra ñấy thôi 
Mô Phật ñừng nói nữa mần chi mà mang tội 
Cái lồn không biết ñẻ mới chính cống lồn hư 
Sinh ra ñể làm có nhiêu chuyện ñó mà còn không biết 
Biết ăn thằng cặc phải biết ị ra thằng người 
Ăn mà không ị là lồn bị trĩ 

 
Gọi là lồn tắc tị. 
 
 
3. 
Chim ơi ta bảo Chim này 
Chim ăn no cỏ Chim cày ruộng ta 
Cày chi mấy ruộng ở xa 
Chim về cày ở ruộng nhà cho vui 
Ruộng nhà cũng lắm thứ mùi 
Chim cày sáng tối cho vui ruộng nhà 
hà hà hà! 
 
 
4. 
Muốn sang phải bắc cầu kiều 
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy 
Yêu là phải dẫn ñi ăn thịt cầy (ý nói chó) 
 
------------------ 
1 xem thêm Cái lồn bỏ ñi, nxb Giấy Vụn 2004. 
 
 

ðồ ñểu 
 
Em về với chồng thôi 
Cả tuần nay vợ chồng chẳng gần nhau 
Một tuần cần phải kiêng trong tháng ấy mà 
 



Tội nghiệp chồng em chỉ ba ngày thôi mà phải kiêng ñến bảy 
Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu em gần anh 
Và ngày thứ bảy cũng vậy… buổi trưa 
Tối nay em về ở với chồng 
Hứa rồi mà, chồng em tính ngày kỹ lắm 
 
Nhưng anh làm em ñau quá thôi 
Dạy anh bao lần rồi mà anh không hiểu 
Chồng em còn dễ bảo hơn anh 
 
ðau quá nhưng cũng phải gần chồng thôi. Hứa mà! 
Tội nghiệp chồng em chẳng biết gì  
Tưởng ñôi môi mím chặt, tiếng rên rỉ là vì sung sướng 
 
Tội nghiệp chồng em, tội nghiệp  
em 
Chỉ có anh là sướng thôi… 
ñồ ñểu! 
 
 
Ch. thông cảm  
 
ðừng dỗi hờn nghe Ch. 
khi em … với Ch. 
chỉ vậy thôi 
chắc là ít ỏi?  
 
Em không yếu sinh lý ñâu Ch. 
Bởi phải… với chồng em nữa mà 
Ch. thông cảm!  
 
Chồng em cũng như Ch. 
ñam mê và nồng nàn lắm 
và em… với chồng em 
cũng… 
tất nhiên 
cũng..  
ñam mê như với Ch. 
 
Không phải em yếu sinh lý ñâu 
Ch. thông cảm! 
 
 
Về bằng cửa sau nghe Ch. 
 
ðừng ñợi em nữa, Ch. ạ! 
Chồng em về rồi 
ðêm nay em sẽ là  
một người vợ 
dịu dàng trên chiếc giường mà 
mới ñây em ñã ñam mê với Ch.  
 
ði ñi! 



Về bằng cửa sau nghe Ch. 
hàng xóm vẫn quen gọi em là cô vợ ngoan 
nếu họ mà thấy ñược… 
Tội nghiệp chồng em, Ch. 
Chồng em vẫn quen nhìn em như thiên hạ nhìn em 
Không ai nhìn em như Ch. ñâu  
 
Vậy là ñủ chưa hả Ch. 
về liền bây giờ và về bằng cửa sau Ch. Nhé 
em phải ñi tắm ñây 
thật sạch… 
Chồng em ñã quen mùi da thịt em rồi 
Sẽ ra sao nếu… 
ðêm nay 
da thịt em không còn thơm như nhiều ñêm trước 
là những ñêm chồng em yêu em ñó Ch. 
Có ai bảo da thịt vợ mình thơm mùi mít chín không Ch.? 
chồng em ñấy 
mà da thịt Ch. thì không như vậy 
Nó ñậm và nồng và khét 
Như mùi khói ñốt lên từ vỏ cây khô và rác  
 
Lẹ lên nữa ñi Ch. 
Về bằng cửa sau 
Em phải ñi tắm ñây 
Thật sạch!  
 



NAM DI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sensitive 
 
Như con sứa biển trong suốt 
dưới ñáy sâu 
tích vào 
bóng tối 
thở ra  
những chùm bọt  
nhợt nhạt  
sắc cầu vồng 
 
Tôi tự tạo dưỡng khí  
bằng cách thả lên trời 
dai dẳng 
giấc mơ 
 
một giấc mơ 
lặp ñi lặp lại liên tục 
 
triền miên 
về một thế giới 
không tròn hay phẳng 
một thế giới  
ño bằng ñộ rung của các sóng âm 
và phảng phất mùi hương  
của loại người không da 
 
 
Uncertainty 
 
Không gì tệ bằng sự không chắc chắn 
về mình - về người - về mọi ñiều  
Nó làm ta có cảm giác rơi xuống 
rơi xuống với tốc ñộ  
dù chậm chạp hay chóng mặt 
vẫn khó thể gượng dậy 
 
Không gì tệ bằng cảm giác rơi xuống 
Nhói ở tim và buốt các mạch máu 
cảm giác mất thăng bằng 
về mình - về người - về mọi ñiều  
Nó làm ta không thể ñịnh vị 
dù nhắm mắt hay 
mở trừng nhìn 
 
 
Occasionally 
 
không thể khóc nấc lên 
nghe có vẻ giả tạo 
cũng không thể khóc âm thầm 
chẳng hiểu vì sao 
chỉ        thi thoảng 



lắng nghe ñâu ñó  
trong ñêm 
tiếng    những giọt nước rơi 
 
 
A chorus line 
 
trong ñêm mùa hè sâu thẳm ấy 
anh ñã nói gì 
 
thói quen 
nếu delete mãi 
là xoá ñược 
 
thời gian tĩnh lặng 
xuyên qua mọi xáo trộn 
 
và nàng ñã có thể mỉm cười 
nhìn 
những gì ñang tới 
 



NGUYỄN ðẠT 
 
 

 
 
 
 
 
 



Mộng mùa xuân  
 
Tôi nhớ cụ ông cụ bà (của tôi) ñều ñã thăng thiên, vậy mà hai cụ còn quành lại gặp tôi ñể nói lại 
mấy ñiều. Nói chung, cả hai cụ ñều hãnh diện ñã có ñứa con làm vinh dự cả dòng tộc. Tôi gặp cả 
nhà thơ nguyên sa là cát bụi ñã trở về cát bụi. Thế mà ông nguyên sa là cát bụi bắt tay tôi rất 
chặt, hỏi chuyện thi ca, tôi nói hết thảy phụ nữ ñều tuyệt vời, chỉ họ mới ñủ khả năng cảm nhận 
thế nào là thi ca ñích thật, chỉ họ mới ñề nghị ñược các viện ñại học quốc gia hoa kỳ giảng dạy 
thơ họ du ñi tới phương trời nào cũng vậy họ nguyên gốc rau muống cho sinh viên hợp chúng 
quốc biết thế nào là lễ ñộ với xứ sở có 4.000 năm văn hiến. Sau ñó tôi gặp người nữ (tôi) yêu, 
nàng thỏ thẻ trọ trẹ giọng cố ñô, bảo giọng phương bắc kỳ cục của tôi thế mà nghe cũng hay chi 
lạ, nói bất cứ ñiều chi cũng ái êm dịu dàng như dòng nước Huế Hương. Rồi tôi ñi vào ñám ñông, 
mọi người nhìn tôi thân thiện, nhiều người giới thiệu tôi vô hội văn nghệ, dành cho tôi chiếc ghế 
êm và ñẹp nhất so với các hội viên. Mộng mùa xuân tới ñây là dứt, vừa lúc một tràng ñạn súng 
AK bắn lên không trung, té ra ñể thay tiếng pháo mùa xuân. Ai còn nghi ngờ sự thần diệu của 
mùa này, khi nó có dư sức ñảo lộn tôi như vậy. Chính mơ xia Printemps chứ không phải 
Baudelaire, ñã hóa phép cho bùn ñen biến thành vàng kim. Sự thật tôi có lúc là bùn, nhưng chưa 
từng mơ tới vàng kim, nên tôi tri ân mùa xuân ñã cho tôi mộng ñẹp hết sức. 
 
 
Tổ quốc & tôi  
 
Hãy cho tôi nói bằng chính tôi / Về tổ quốc tôi trong tim óc (thơ theo cách 1 bài thơ ñã có). Bắt 
ñầu từ ñây là tổ quốc & tôi. Em có vú vê mông miếc em cứ việc lúc lắc / Tôi có tổ quốc tổ cò tôi 
cứ việc tôn thờ (thơ của 1 nhà thơ nọ). Tôi không say, dù lúc say người ta nói thật nhất (chưa 
chắc ông Freud ñã nói thế). Khi say tôi chỉ thích ngủ (một mình) mà thôi. 
 
Tổ quốc tôi hiển nhiên như tổ quốc của rất nhiều người, tại vị ở ñâu ñó phía trên ñầu. Tổ cò của 
tôi hiển nhiên ở ñúng chỗ của nó, hiển nhiên nó quan trọng, dù lúc tỉnh người ta không nhắc tên 
tuổi nó, hiển nhiên nó là loài dị biệt, không bao giờ bay ñi khỏi tổ, dù con hạc vàng cao quý ñã 
rời tổ bay ñi mất tự ngàn xưa.  
 
Tổ quốc tôi, dù hiển nhiên cao quý như rất nhiều người ñã nói, nên dù tóc trên ñầu tôi dày như 
rơm rạ kết cái tổ, cũng bói không ra dấu vết dù chỉ bằng 1 sợi (tóc) thiêng liêng nào. Tóc trên 
ñầu tôi, ngoài chức năng của nó, em tha hồ vò, vê, vuốt, bứt (yêu). Phía trên ñầu tóc tôi là 
khoảng không gian chật hẹp hay mênh mông tùy lúc, nhưng không lúc nào có ý vị thiêng liêng, 
có thể lúc nào ñó nó ñắt giá như một loại mũ nỉ ñắt giá nhất ở Paris, nhưng nó hoàn toàn không 
liên hệ xa gần với cái phẩm chất như cái vốn sẵn có của sự bịa ñặt, của ảo tưởng, của ngộ nhận. 
 
Tổ quốc tôi, nói thật, không biết nói thế nào như rất nhiều người ñã nói. Không phải lỗi sai của 
cái lưỡi, vì cái lưỡi không xương, không phải lỗi sai của tâm trí, vì tâm trí dịch chuyển, không phải 
lỗi sai của tai mắt, vì tai mắt thiển cận. 
 
Tổ quốc của tôi, nói thật, không biết có thật chăng. Tôi ngờ rằng tổ quốc của tôi ñã từng có thật, 
tổ quốc của tôi có lẽ ñã bị bọn trộm ñánh cắp, tổ quốc của tôi có lẽ bị biến dạng thành cái gì rất 
khác, hoặc bị bọn tú bà lôi vào hang ổ bí mật. Nên từ khuya rồi, tôi chỉ còn tổ cò, tôi chỉ còn mỗi 
nó ñể nếu cần một sự tôn thờ.  
 
Sài Gòn, tháng 1-2006 
 
 
Kỷ niệm dã quỳ  
 



Một ngày nọ, dĩ nhiên khi ấy ông Bùi Giáng còn sống, ñón tôi xuống xe ở Sài Gòn. Ổng nói: trẫm 
gọi mi là dã quỳ ñại ca. 
ðiều ấy không phải vô cớ, bởi vì… 
Chuyến xe lên cao nguyên, chạy qua Di Linh, chạy qua Lang Hanh, chạy tới Dran. 
Xe từ ñó chạy hoài, chỉ có hai hành khách: tôi và nàng. 
Xe xuống hết ñèo, ñi lên thinh không, tôi thề sự thật là như vậy. 
Khi ấy buổi chiều, bụi ở ñâu nhiều lắm, trút xuống thung lũng. 
Trên cao, panorama: ngõ ngách rối mù của trái ñất. Cơn quẫy lộn tầng ñịa phủ. 
Chiếc xe, tôi nhớ người ta vẫn gọi là xe ñò, chẳng giống chiếc xe ñò, lúc này tiếp tục lướt trong 
thinh không.  
Ấy tuy nhiên chẳng có tài xế, chẳng có tôi, chỉ có một mình nàng.  
Khuôn mặt lá nõn. 
Nàng ñằm thắm, nàng thoắt nhẹ, nàng trút áo khoe phô, nàng như tơ. 
ðấy là cõi hư, tôi thề sự thật là như vậy. 
Cõi hư, những hoa nhụy dã quỳ, tiếng hát trên trời hóa kiếp ñời hoang. 
Bấy giờ tôi ở ñâu: lửa cháy rừng thông, lửa mê muội, lửa bạo tàn, lửa ñớn ñau, lửa chất ngất, 
lửa sợ hãi… 
Tôi choàng thức dậy. 
Cửa kính xe trong veo, khuôn mặt nàng tinh khôi, những khóm cây dã quỳ reo suốt lũng ñồi.  
Chúng tôi xuống bến xe giữa thị trấn Dran bình an vô sự.  
 
 
 



NGUYỄN ðĂNG THƯỜNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chiều chủ nhật 
 
Thằng ñó nó bán trời không mời thiên lôi. 
 
Nhưng khi nó bán vợ ñợ con tôi 
Nó có vời 
Nhưng tôi bận việc nước nên không tới. 
 
Chiều chủ nhật, 
Ở Luân ðôn trên trái ñất. 
 
Chúng tôi solo ngồi ngoài sân thượng 
Hồi ức chuyện cố hương. 
 
Nhà hàng xóm om sòm xơi cá nướng. 
 
Hồi sáng ñánh răng súc miệng mày quên cạo lưỡi 
Trưa ñến tao nhai phô mai con bò nó cười 
Với bánh mì và chuối. 
 
Dù không hẹn nhau cất chòi bên suối 
Nghe suối róc rách trôi mặc lá vàng chết ñuối 
Nhưng hai tôi vẫn khắng khít như mật với ruồi. 
 
 
Chuyện kể (lể) khi ñêm về 
 
Lau mắt ñi em. 
Chi vậy anh? 
Thì bài ca bảo em phải lau mắt mà! 
 
Ừ... thì lau mắt nhưng không chùi cặc. 
 
Không chùi cu thì em phải bú! 
 
Hu, hu, hu... 
 
Hổng ñặng ñâu ngài, 
Me bảo làm thân con gái bến nước mười hai, 
Cô liệu mà giữ cái mồm, cái miệng, cái rốn, cái hậu môn, 
Và nhất là cái lồn! 
 
Nếu không thì ñời con sẽ khốn 
ðó, con ạ! 
 
Ngoài hiên giọt sương thu rỉ rả ra... 
 
Nàng và tôi nằm ngửa xuôi chân nhắm mắt ñắp chăn lặng thinh 
Lẻ loi nghe lại khúc nhạc tình. 
 
(Bài thi này tất nhiên không thể là chuyện tiên rồng 
ðể kể lể trước lúc rạng ñông.) 
 



 
Chùm phi thi 
 
Thiên hạ là cái rốn của tôi 
 
ném tay giấu ñá 
thuở trời ñánh nguyễn quốc chánh 
trăm năm khịnh ñinh linh 
chơi dao có ngày ñứt cặc 
ñi ñêm coi chừng chạm mặt mấy thằng công an 
trước ñèn xơi lý ñợi 
cháu ngoan múa hát bác yêu khen hay 
bác yêu ngâm thơ cháu ngoan chê dở  
ngầu pín sẽ trở về cát pụi 
ngày tháng nào còn ngồi lại sao chàng ñã ra ñi 
trải vách nạt bùi chát 
 
Phi thi 
 
phi thi là làm thơ khi ta nhớ hủ tiếu mì 
phi thi là hi hi ñạp xe ba bánh qua cầu khỉ 
phi thi là cô gái củ chi chỉ cu hỏi sao ñen sì 
phi thi là linh dược trị tuyệt trĩ chính trị 
 
thi phi 
là khi bạn uống trà ñá trong hội quán 
nhìn ra sân banh ngập nắng vàng 
nạm beckham 
 
phi thi 
là khi anh ngồi  
chồm hổm ñánh cờ 
thay vì khều nàng thơ 
lúc anh có khối lời hay  
ý bậy 
 
Bát nháo 
 
ủng hộ anti-poetry & nhóm mở miệng 
kiện hội nhà ăn 
 
rimbaud nói ta là một người khác 
ñể chứng minh không có thiên ñường 
sartre bảo tha nhân là ñịa ngục  
 
một cái miệng bé xé to 
cho vừa hai ñòn bánh tét khổng lồ 
ñớp mừng xuân cố ñô 
 
lấy saigon suy ñồi thập niên 60 rồi nhân ba nhân bảy 
bạn sẽ có ngay saigon diễm lệ hôm nay 
 
Chung cuộc 



 
ñêm ñêm trăn trở trên giường nệm 
ñi tìm những dương vật ñã mất 
(cắn tuy nhiều mà chẳng ñặng bao nhiêu) 
sáng dậy 
thấy trời già qua khung cửa sổ 
bật ấm ñiện ñun nước pha cà phê 
(một chén nestcafé ñen nhỏ) 
nước vẫn hạnh phúc 
nước kêu 
ro ro 
 
ðụ mẹ 
 
hốt chữ dọn sân cho giới trẻ 
ung dung thơ thẩn le phè 
ñược vài thằng tặng ñụ mẹ 
 
ñụ mẹ mày nguyễn ñăng thường 
bù nhìn dễ thương chỉ hướng 
gạt gẫm thi nhân lạc ñường 
 
thơ xưa làm bằng mực tàu 
thơ nay phải viết bằng máu 
thi hào biểu hiện nỗi ñau 
 
chó rap cò rên thơ cứ ñi 
về nguồn nhưng không vào chuồng khỉ 
mở miệng cười vang như ngựa hí 



NGUYỄN ðỨC TÙNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hãy ñể chim chóc làm ñầy bầu trời  
 
hãy ñể chim chóc làm ñầy bầu trời  
hãy ñể muối  
làm ñầy môi chúng ta hãy ñể bông hoa  
ñứng thẳng lên  
khi trên màn hình  
một thường dân bị bắn hạ  
hãy ñể chiều rơi  
xuống mí mắt mệt mỏi, hãy hỏi  
ñường ở rễ cây, hãy ñể mưa bôi  
xoá khuôn mặt anh ngoài cửa kính  
hãy ñể kẻ tử tù  
trốn thoát qua mái nhà hãy ñể hắn  
nhảy xuống một sân ga, khi tàu vừa chuyển bánh  
hãy săn ñuổi cái chết như phóng viên nhiếp ảnh  
hãy ñể mắt em hiu quạnh trong  
mắt anh, hãy ñể ong bay  
trên váy hoa goá bụa  
hãy ñể bữa ăn sáng dọn ra như bữa  
ăn cuối cùng của bạn  
hãy ñể những gì bạn ñể lại phía sau là tất cả  
những gì bạn có thể mang theo  
ñược, hãy bay ñi thật xa  
nếu chúng ta còn nhớ ñường về  
hãy chờ anh  
ở chỗ dòng sông nước chảy chậm  
hãy ñể chiếc lá  
chẻ ñôi  
sự giận dữ của chúng ta  
trước cuộc ñời  
hung  
hãn  
này  
hãy  
gõ cửa  
chiều mưa  
như người láng giềng  
ñể mất  
chiếc bật lửa. 
 
 
5 bài thơ  
 
ER 
 
Một người ñàn ông  
Gầy gò râu quai nón rậm  
Tự xưng là Napoleon  
Tuyên bố sẽ giết nhiều người  
ðể tạo nên một thế giới tốt ñẹp hơn  
Vấn ñề là  
Viên cảnh sát không chịu tin ñiều ñó  



Tôi thì  
tôi hơi tin  

 
Rượu vang ñỏ thắm 
 
Khi cuộc cãi vã xảy ra  
Cô ném vào mặt anh  
Nửa cái bánh pizza  
Rồi bước xuống cầu thang  
Nửa chừng  
Dừng lại  
Rất lâu  
Vì bỏ quên trên lầu  
Cái mở nút chai.  
 
Một con ñường ở Phnom Penh 
 
Tháng 9 năm 2006 tôi ra bưu ñiện nhận một thùng quà lớn  
Của người anh bà con thất lạc ñã lâu  
Từ Phnom Penh  
Khi ñọc ñịa chỉ trên gói hàng  
4314 Mao Tse Tung Boulevard  
Một ñiều gì ñó chạy xuyên qua  
Mắt tôi  
Trên võng mạc  
Nó ñảo ngược  
Rồi xuyên qua óc tôi  
Làm óc tôi vọt ra  
 
Thơ tình, kiểu khác  
 
Anh ñược cô dẫn về nhà  
Giới thiệu cho anh ba mẹ của cô  
Thằng em trai  
Và hai con chó nhỏ  
Anh ñược mời một bữa  
Ăn tối thịnh soạn  
Có rượu mạnh  
Mà anh thích, nhưng không dám uống  
Những món ăn nhà quê bày biện xinh xinh  
ðược chỉ cho nhà vệ sinh ở ñâu  
Bây giờ anh ngồi trước mặt cô  
Và hỏi  
Em có chắc cái bầu  
Là của anh không. 
 

Cái giếng  
 
Bạn giữ ở ñó : chiếc lược  
Bạn giữ ở ñó : con búp bê  
Bạn giữ ở ñó : cây gậy trúc  
Bạn giữ ở ñó : mặt trời chưa mọc  
Bạn giữ ở ñó : ñám mây bay ngang  



Bạn giữ ở ñó : tình yêu ñã tàn  
Bạn giữ ở ñó : nỗi giận dữ  
Bạn giữ ở ñó : sự chia ly  
Bạn giữ ở ñó : lịch sử  
Rồi dịu dàng bôi xoá ñi  
Dưới khuôn mặt yên tĩnh của mình. 
 
 



NGUYỄN HOÀNG TRANH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thơ cho người chết  
(trích) 
 
Chương 3: 30 bài thơ tình dành cho công dân Việt Nam 

 
Bài 1: 
Mọi người sinh ra tự do và bình ñẳng về phẩm cách và quyền lợi, có lý trí và lương tri, và phải 
ñối xử với nhau trong tình bác ái. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 2: 
Ai cũng ñược hưởng những quyền tự do ghi trong bản 30 Bài Thơ Tình Dành Cho Công Dân Việt 
Nam này không phân biệt ñối xử vì bất cứ lý do nào, như chủng tộc, màu da, nam nữ, ngôn ngữ, 
tôn giáo, chính kiến hay quan niệm, nguồn gốc dân tộc hay xã hội, tài sản, dòng dõi hay bất cứ 
thân trạng nào khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Ngoài ra không ñược phân biệt về quy chế chính trị, pháp lý hay quốc tế của quốc gia hay lãnh 
thổ mà người ñó trực thuộc, dù là nước ñộc lập, bị giám hộ, mất chủ quyền hay bị hạn chế chủ 
quyền. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 3:  
Ai cũng có quyền ñược sống, tự do, và an toàn thân thể. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 4: 
Không ai có thể bị bắt làm nô lệ hay nô dịch; chế ñộ nô lệ và sự mua bán nô lệ dưới mọi hình 
thức ñều bị cấm chỉ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 5: 
Không ai có thể bị tra tấn hay bị những hình phạt hoặc những ñối xử tàn ác, vô nhân ñạo, làm 
hạ thấp nhân phẩm. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 6: 
Ai cũng có quyền ñược công nhận là con người trước pháp luật bất cứ tại ñâu. [Ngoại trừ bạn là 
công dân Việt Nam] 
 
Bài 7: 
Mọi người ñều bình ñẳng trước pháp luật và ñược pháp luật bảo vệ bình ñẳng không kỳ thị. Mọi 
người ñều ñược bảo vệ chống lại mọi kỳ thị hay xúi giục kỳ thị trái với 30 Bài Thơ Tình Dành Cho 
Công Dân Việt Nam này. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 8: 
Ai cũng có quyền yêu cầu tòa án quốc gia có thẩm quyền can thiệp chống lại những hành ñộng 
vi phạm những quyền căn bản ñược hiến pháp và luật pháp thừa nhận. [Ngoại trừ bạn là công 
dân Việt Nam] 
 
Bài 9: 
Không ai có thể bị bắt giữ, giam cầm hay lưu ñầy một cách ñộc ñoán. [Ngoại trừ bạn là công 
dân Việt Nam] 
 
Bài 10: 
Ai cũng có quyền, trên căn bản hoàn toàn bình ñẳng, ñược một toà án ñộc lập và vô tư xét xử 
một cách công khai và công bằng ñể phán xử về những quyền lợi và nghiã vụ của mình, hay về 
những tội trạng hình sự mà mình bị cáo buộc. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 11: 

1) Bị cáo về một tội hình sự ñược suy ñoán là vô tội cho ñến khi có ñủ bằng chứng phạm pháp 



trong một phiên xử công khai với ñầy ñủ bảo ñảm cần thiết cho quyền biện hộ. [Ngoại trừ bạn là 
công dân Việt Nam] 

2) Không ai có thể bị kết án về một tội hình sự do những ñiều mình ñã làm hay không làm, nếu 
những ñiều ấy không cấu thành tội hình sự chiếu theo luật pháp quốc gia hay luật pháp quốc tế 
hiện hành; mà cũng không bị tuyên phạt một hình phạt nặng hơn hình phạt ñược áp dụng trong 
thời gian phạm pháp. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 

 
Bài 12:  
Không ai có thể bị xâm phạm một cách ñộc ñoán vào ñời tư, gia ñình, nhà ở, thư tín, hay bị xúc 
phạm ñến danh dự hay thanh danh. Ai cũng có quyền ñược luật pháp bảo vệ chống lại những 
xâm phạm ấy. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 13:  
1) Ai cũng có quyền tự do ñi lại và cư trú trong quản hạt quốc gia. [Ngoại trừ bạn là công dân 
Việt Nam] 
2) Ai cũng có quyền rời khỏi bất cứ quốc gia nào, kể cả quốc gia của mình, và có quyền hồi 
hương. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 14:  
1) Khi bị ñàn áp, ai cũng có quyền tìm nơi tị nạn và ñược hưởng quyền tị nạn tại các quốc gia 
khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
2) Quyền này không ñược viện dẫn trong trường hợp sự truy tố thực sự chỉ căn cứ vào những tội 
trạng không có tính cách chính trị hay vào những hành ñộng trái với mục ñích và tôn chỉ của Liên 
Hiệp Quốc. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 15:  
1) Ai cũng có quyền có quốc tịch. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
2) Không ai có thể bị tước quốc tịch hay tước quyền thay ñổi quốc tịch một cách ñộc ñoán. 
[Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 16:  
1) ðến tuổi thành hôn, thanh niên nam nữ có quyền kết hôn và lập gia ñình mà không bị ngăn 
cấm vì lý do chủng tộc, quốc tịch hay tôn giáo. Họ có quyền bình ñẳng khi kết hôn, trong thời 
gian hôn thú cũng như khi ly hôn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
2) Hôn thú chỉ có giá trị nếu có sự thuận tình hoàn toàn tự do của những người kết hôn. [Ngoại 
trừ bạn là công dân Việt Nam]  
3) Gia ñình là ñơn vị tự nhiên và căn bản của xã hội, và phải ñược xã hội và quốc gia bảo vệ. 
[Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 17: 
1) Ai cũng có quyền sở hữu, hoặc riêng tư hoặc hùn hiệp với người khác. [Ngoại trừ bạn là công 
dân Việt Nam] 
2) Không ai có thể bị tước ñoạt tài sản một cách ñộc ñoán. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt 
Nam] 
 
Bài 18:  
Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo; quyền này bao gồm cả 
quyền tự do thay ñổi tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng 
qua sự giảng dạy, hành ñạo, thờ phụng và nghi lễ, hoặc riêng mình hoặc với người khác, tại nơi 
công cộng hay tại nhà riêng. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 19:   
Ai cũng có quyền tự do quan niệm và tự do phát biểu quan ñiểm; quyền này bao gồm quyền 
không bị ai can thiệp vì những quan niệm của mình, và quyền tìm kiếm, tiếp nhận cùng phổ biến 



tin tức và ý kiến bằng mọi phương tiện truyền thông không kể biên giới quốc gia. [Ngoại trừ bạn 
là công dân Việt Nam] 
 
Bài 20:  
1) Ai cũng có quyền tự do hội họp và lập hội có tính cách hoà bình. [Ngoại trừ bạn là công dân 
Việt Nam] 
2) Không ai bị bắt buộc phải gia nhập một hội ñoàn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 21:  
1) Ai cũng có quyền tham gia chính quyền của quốc gia mình, hoặc trực tiếp hoặc qua các ñại 
biểu do mình tự do lựa chọn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
2) Ai cũng có quyền bình ñẳng tham gia công vụ trong nước. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt 
Nam] 
3) Ý nguyện của quốc dân phải ñược coi là căn bản của mọi quyền lực quốc gia; ý nguyện này 
phải ñược biểu lộ qua những cuộc tuyển cử có ñịnh kỳ và trung thực, theo phương thức phổ 
thông ñầu phiếu kín, hay theo các thủ tục tuyển cử tự do tương tự. [Ngoại trừ bạn là công dân 
Việt Nam] 
 
Bài 22:  
Với tư cách là một thành viên của xã hội, ai cũng có quyền ñược hưởng an sinh xã hội, cũng như 
có quyền ñòi ñược hưởng những quyền kinh tế, xã hội và văn hoá cần thiết cho nhân phẩm và 
sự tự do phát huy cá tính của mình, nhờ những nỗ lực quốc gia, sự hợp tác quốc tế, và theo cách 
tổ chức cùng tài nguyên của quốc gia. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 23:  
1) Ai cũng có quyền ñược làm việc, ñược tự do lựa chọn việc làm, ñược hưởng những ñiều kiện 
làm việc công bằng và thuận lợi và ñược bảo vệ chống thất nghiệp. [Ngoại trừ bạn là công dân 
Việt Nam] 
2) Cùng làm việc ngang nhau, mọi người ñược trả lương ngang nhau, không phân biệt ñối xử. 
[Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
3) Người làm việc ñược trả lương tương xứng và công bằng, ñủ ñể bảo ñảm cho bản thân và gia 
ñình một ñời sống xứng ñáng với nhân phẩm, và nếu cần, sẽ ñược bổ sung bằng những biện 
pháp bảo trợ xã hội khác. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
4) Ai cũng có quyền thành lập nghiệp ñoàn hay gia nhập nghiệp ñoàn ñể bảo vệ quyền lợi của 
mình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 24:  
Ai cũng có quyền nghỉ ngơi và giải trí, ñược hưởng sự hạn ñịnh hợp lý số giờ làm việc và những 
ngày nghĩ ñịnh kỳ có trả lương. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 25: 
1) Ai cũng có quyền ñược hưởng một mức sống khả quan về phương diện sức khỏe và an lạc cho 
bản thân và gia ñình kể cả thức ăn, quần áo, nhà ở, y tế và những dịch vụ cần thiết; ai cũng có 
quyền ñược hưởng an sinh xã hội trong trường hợp thất nghiệp, ñau ốm, tật nguyền, góa bụa, 
già yếu, hay thiếu phương kế sinh nhai do những hoàn cảnh ngoài ý muốn. [Ngoại trừ bạn là 
công dân Việt Nam] 
2) Sản phụ và trẻ em ñược ñặc biệt săn sóc và giúp ñỡ. Tất cả các con, dầu là chính thức hay 
ngoại hôn, ñều ñược hưởng bảo trợ xã hội như nhau. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 26:  
1) Ai cũng có quyền ñược hưởng giáo dục. Giáo dục phải ñược miễn phí ít nhất ở cấp sơ ñẳng và 
căn bản. Giáo dục sơ ñẳng có tính cách cưỡng bách. Giáo dục kỹ thuật và chuyên nghiệp phải 
ñược phổ cập. Giáo dục cao ñẳng phải ñược phổ cập cho mọi sinh viên trên căn bản bình ñẳng, 
lấy thành tích làm tiêu chuẩn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 



2) Giáo dục phải nhằm phát huy ñầy ñủ nhân cách, tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và 
những quyền tự do căn bản; phải ñề cao sự thông cảm, bao dung và hữu nghị giữa các quốc gia, 
các cộng ñồng sắc tộc hay tôn giáo, ñồng thời yểm trợ những hoạt ñộng của Liên Hiệp Quốc 
trong việc duy trì hoà bình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
3) Cha mẹ có quyền ưu tiên lựa chọn giáo dục cho các con. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt 
Nam] 
 
Bài 27:  
1) Ai cũng có quyền tự do tham gia vào ñời sống văn hoá của cộng ñồng, thưởng ngoạn nghệ 
thuật, ñược hưởng các tiến bộ khoa học và lợi ích của những tiến bộ ấy. [Ngoại trừ bạn là công 
dân Việt Nam] 
2) Ai cũng ñược bảo vệ bởi những quyền lợi tinh thần và vật chất phát sinh từ những sản phẩm 
khoa học, văn học hay nghệ thuật của mình. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 28: Ai cũng có quyền ñược hưởng một trật tự xã hội và trật tự quốc tế trong ñó những 
quyền tự do ghi trong bản Tuyên Ngôn này có thể ñược thực hiện ñầy ñủ. [Ngoại trừ bạn là 
công dân Việt Nam] 
 
Bài 29:  
1) Ai cũng có nghiã vụ ñối với cộng ñồng trong ñó nhân cách của mình có thể ñược phát triển 
một cách tự do và ñầy ñủ. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
2) Trong khi hành xử những quyền tự do của mình, ai cũng phải chịu những giới hạn do luật 
pháp ñặt ra ngõ hầu những quyền tự do của người khác cũng ñược thừa nhận và tôn trọng, 
những ñòi hỏi chính ñáng về ñạo lý, trật tự công cộng và an lạc chung trong một xã hội dân chủ 
cũng ñược thỏa mãn. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
3) Trong mọi trường hợp, những quyền tự do này không thể hành xử trái với những mục tiêu và 
tôn chỉ của Liên Hiệp Quốc. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
Bài 30: 
Không một ñiều khoản nào trong 30 Bài Thơ Tình Dành Cho Công Dân Việt Nam này có thể giải 
thích ñể cho phép một quốc gia, một ñoàn thể, hay một cá nhân nào ñược quyền hoạt ñộng hay 
làm những hành vi nhằm tiêu hủy những quyền tự do liệt kê trong 30 Bài Thơ Tình Dành Cho 
Công Dân Việt Nam. [Ngoại trừ bạn là công dân Việt Nam] 
 
 
 
 
 



NGUYỄN HỮU HỒNG MINH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lỗ thủng lịch sử  
 
Nhiều khi hắn thấy dương vật hắn ñang ở Sàigòn,  
ðầu hắn ở Hà Nội  
Và tay chân thì rơi rụng ñâu ñó ở Sóc Trăng  
Buổi sáng ở miền Trung, trưa ở miền Nam,  
Chiều ở miền Bắc, tối ở miền Tây  
Ly cà phê nhìn ra tháp Rùa ñắng như máu hắn  
Cơn ñiên rồ chùa Mã Tộc, ngày tháng bạc Kênh Xáng  
Những người ñàn bà Miên, ôi vóc dáng màu da muộn phiền biết bao nhiêu!  
Những sợi khói như những cái thòng lọng dụ hắn treo cổ  
Nhiều khi trong mơ thấy mình ñã chết. Xác thối, diều cắt quạ tha. Hắn khoái trá cho ñiều ấy!  
 
Linh hồn hắn treo ñâu ñó trên một cọng lông háng của em gái Hải Phòng làm ñiếm ở Trung 
Quốc  
Lảm nhảm ở Vĩnh Long, bợ ñít ở Cần Thơ, dạng háng ở Cà Mau,  
Cạo mặt ở Bạc Liêu, quắn như ñiên ở Hà Khẩu, ñộng cỡn ở Sa Pa, say ở Lào Cai  
Miệng còn kêu ðặng Thiều Quang, hãy chết ñi Quang!  
Chửi rủa ở Huế, cúng bái ở Quảng Bình, bắc cặc ñái ở Mỹ Sơn và ñi ỉa ở Hội An  
ðụ trên sông Thu và bú lồn trên sông Hương  
Khạc nhổ trên sông Gianh, rượt ñuổi chém nhau trên sông Hàn  
Khinh bỉ nòi Việt trên sông Hồng, miệt thị giống Hoa trên sông Nậm Thị  
 
Hắn cắt mọi khoanh ñời giấu vào tác phẩm  
Những suy nghĩ non tơ ñã kịp mọc tóc trong hộp sọ rắn như ñá của hắn  
Bản chất hắn là Cộng sản, là Cộng sản!  
Hắn cười cợt méo mó như một lỗ thủng của lịch sử  
Hoảng loạn và kinh sợ khi hắn phát hiện ra mình vẫn sống mà làm việc với những xác chết  
ði ñứng ngoằn nghèo như ma trơi, linh hồn quỉ nhập tràng luôn dụ khị hắn làm những trò mê 
cuồng và quái ñản  
Hắn muốn làm tình với Nguyễn Thị Thu Huệ - Hắn tàn bạo ñiều ñó  
Hắn muốn hiếp Lê Thị Mỹ Ý - Hắn thèm muốn ñiều ñó  
Hắn không nứng trước Phan Thị Vàng Anh - Hắn khẳng ñịnh ñiều ñó  
Hắn yêu Ly Hoàng Ly – Hắn mãi tôn thờ ñiều ñó  
Hắn sợ hãi lỗ nẻ của Vi Thùy Linh - Hắn khiếp hãi ñiều ñó  
Nhân loại chui ra từ háng - Hắn quả quyết ñiều ñó  
Dân tộc Việt là một dân tộc mê lồn - Hắn xác tín ñiều ñó  
 
Nhưng khi hắn cần dương vật thì hắn biết bỏ quên ở Sài gòn  
Hắn cần ñầu thì mới hay vứt ở Hà Nội  
Hắn cần khua khoắng chân tay thì ñã rụng rơi ñâu ñó ở Cà Mau  
Trong giấc mơ hắn không rõ hắn ñã nói ñiều gì với Bạc Liêu, Sóc Trăng, An Giang  
Dạng háng! Hãy dạng háng!  
Hắn kêu lên với những tiếng của lỗ ñít... 
 
Sàigòn, 12.2003 
 
 
Vỉa từ 
(trích) 
 
Tôi tìm thấy Vỉa Từ nhưng chưa ñúc ra Từ. Nó như bụi vàng, khoáng vàng chưa luyện.  
 



Thơ ñích thực, ngôn từ ở gần nhưng nghĩa ở rất xa.  
 
Từ khoắng thành Vỉa.  
 
Một Vỉa Từ 24 ánh kim (24 chữ cái).  
 
Vỉa Từ xanh ánh tâm hồn  
 
Trong Hõm Ngoặc, Vỉa Từ lên tiếng.  
 
Dưới Vỉa Từ là xác trần gian.  
 
Một Vỉa Từ ñôi khi chỉ ñúc ñược một Từ hay chỉ một Từ Mẻ.  
 
Những Vỉa ðời buồn chôn chặt một Vỉa Từ buồn.  
 
Với Vỉa Từ hãy từ từ...  
 
ðời sống trong Vỉa ñem ñến một số hiệu quả cho Từ.  
 
Làm việc triệt ñể với một Từ thường phải khó khăn hơn làm việc với nhiều Từ.  
 
ðào xới trong lòng vô biên những Vỉa Từ của riêng tôi.  
 
Vỉa Từ chứ không phải Từ Vỉa. Từ Vỉa là từ chưa hoàn thiện.  
 
Vỉa Từ : - Thơ ñứt ñoạn, ñốt trí nhớ. Hồi ức là âm bản.  
 
Tôi không quá lí trí. Việc dò tìm Vỉa Từ là một việc ñánh mất lí trí.  
 
Một nhà thơ chỉ có khả năng sử dụng một bến Từ.  
 
Có Vỉa Từ. Thơ nằm trong Vỉa.  
 
Tâm hồn càng dị dạng, càng lưu náu những Vỉa thơ lạ lùng.  
 
Chữ là ñỉnh chóp tâm hồn.  
 
Nhiều lúc phát rồ tôi thấy chữ thường ngu xuẩn. Không bao giờ nó diễn ñạt nổi tôi.  
 
Muốn sáng tạo ñược ngôn từ trước tiên phải học cách giải phóng ngôn từ.  
 
Xin lỗi, nếu thơ thuần tuý chỉ là ngôn từ thì tôi ñã là một ngoại từ.  
 
Sự thật của một nhà thơ không phải chế tác Từ mà phản bội Từ.  
 
Từ già. Từ quá ñát. Từ hết hạn sử dụng. Từ hết size. Từ hết sí-quách.  
 
Thơ tôi không cấu trúc. Cấu trúc tôi sẽ ñược giải quyết trong giai ñoạn hậu-cấu trúc.  
 
Mỗi bài thơ là một tiểu luận về sự Sống ñang chết và cái Chết ñang sống.  
 
Chữ không chết. Cả khi bị ñốt cháy thành tro nó vẫn còn mang một kí hiệu nào ñó.  



 
Nhiều kẻ nghèo nàn ñến nỗi không có ñủ ngôn từ ñể diễn ñạt về sự nghèo nàn của chính mình.  
 
Với giấc mơ, ngôn ngữ chỉ là kí hiệu có tính chất tương ñối.  
 
Thơ cần những ẩn dụ. Những ẩn dụ hướng ñến trong thơ tôi luôn là những khoảng-trống-siêu-
hình.  
 
Trong tâm hồn tăm tối chữ ñể lại những vệt trắng vô vị.  
 
Những câu thơ như chìa khoá mở một mê cung nào ñấy của chữ.  
 
Tường trắng. Chữ ñen. Tâm hồn và kí hiệu.  
 
Chữ trên giấy như hồn vía trên xác phàm.  
 
Tôi luôn nghĩ về những ñôi cánh của Chữ. Nó cho tôi ý niệm vượt khỏi trang giấy thực tại.  
 
Tôi chỉ là con cá trong cái lưới ngôn từ.  
 
Tôi muốn chết trong chữ tôi.  
 
Có bao la nghĩa ñể ôm trọn một từ.  
 
Thơ-cụ-thể cũng không thể lột tả hết ñược bản-thể mà cũng chỉ là hữu-thể.  
 
Thi ca, với những thể nghiệm của tôi ư? Những tiếng nói mới phơi mở trong một hình thức mới. 
ðó là thuyết-tác-ngôn trong phá-cách-luận.  
 
Nhân chứng cuối cùng của thơ là những cái chết của ngôn ngữ. 
 
……………….. 
 
 
 



NGUYỄN LÂM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ly tán 
 
mười ba thứ sáu  
ban mai nhễ nhại mưa phùn  
miệng hè khô khốc  
ñung ñưa tay mượn  
nhìn và không nói  
ñàn bà lòng dạ trái tay  
mắt ngước ñeo trời  
thịt da ñang lành mùa ấu  
xẻ hai nhịp bước dặm ảo  
ai cam ngồi cầm canh năm canh ba giác ba tri 
dừa lửa lạc ñìa chợ lách  
buông câu con mắt  
sợi gió không ñầy  
phe phẩy mấy ñoạn nắng tưa  
từng bậc thang xa nhau quá  
không ai quá giang ai  
không ñồng sàng  
không ñeo dị mộng  
khẳm chữ nhẫn  
bát nước hắt ñi  
bụi khiêng câu phẫn  
vân vê tàn tro câu thương  
nghe mưa như nghe tiếng người về  
còn gì  
những ngói âm dương ngồi xổm  
những con số nhấp nhô chân cột  
trăng non trên kênh nhiêu không còn mùi non bến ñợi  
tiếng cười sóng soãi  
không còn gì  
không còn gì  
người ñi 
 
 
Dung dăng 
 
hình phu khắc tử 
giá khóc ñược 
cần chi ñen bóng 
trai cứ khép 
ñôi bờ vỏ cứng 
cò nhấp nhô 
một vệt mỏ dài 
ai vờn ai 
chuyện xa ñô hội 
mặc lao xao 
ngư ông gật gưỡng 
nhậu một mình 
lại không hé mắt 
trái ớt văng 
xa xăm mấy cõi 
dẫu cười cười 



nhoà nhịt mộng xưa 
ñất thì thừa 
trông ñây ngó ñấy 
dại nhà dại chợ 
trẻ dắt ñi chơi 
ñến ngõ nhà giời 
tướp tơi manh áo 
nắng quái chiều 
gà liều bới bếp 
ngồi dệp xuống ñây 
vất vơ vơ vất 
dung dăng dung dẻ 
lạy ông con về 
 
 
ðó ai 
 
chiều nao ra sông dưng 
nhấp nhô lưng sóng nhão 
tém sầu  
miết nhớ 
vật vờ tà áo năm tà 
guốc mộc khua không hết giấc 
ông cá ông tôm ôm cống võng 
muốn chui vào ñàn ñể nắn dây tơ mê thảo 
cửa lạ không khung 
chữ nhân giữa bóng thốt cười 
áo ñen hát giọng hoả 
nến ñỏ lửa xanh 
chim quyên không chịu luyến hết cung hoa 
nụ tắt 
vẽ không ñầy vòng 
lá vàng nhặt nhặt trong ly 
nước mắt xương rồng tụ lời cát 
ñung ñưa tên mưa ngâu 
phải em an tường 
ñầu nia mộng nõn ñể ngỏ 
áo rách mưa rơi vai không ướt 
chút rét sót anh mong ñã tan vào lửa cốm 
gió trái lên môi 
trăng cong trong môi 
nhoà câu nguyện 
lạy ai cho cả sóng lên 
men hoa hăn hăn 
chắt si 
rót nguyệt 
 



NGUYỄN QUÁN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sống hết một ngày 
 
Như con chó lùng mồi cho chủ 
ðứng ñái bên ñường 
Hành ñộng ñúng nghĩa người vô gia cư 
Mơ ước nhà là hầm  
Ai nghiện rượu? 
 
Người thích lấy tiền ném vào sọt rác 
Sự khốn khổ chạy ngang  
Những ñồng tiền chạy tìm bạn nhậu 
ðen ñầu ñỏ rốn. 
 
Thứ nghệ thuật phải làm là nghe chưởi rủa 
Bận nợ lông háng 
Thời gian lặn vào thận 
ðường ñi ruột già 
Những cuộc chạy hoang 
Trong hố thẳm nhầm nhây bệnh hoạn 
Chúng ñi tìm ñáy nghĩa người 
Nơi phải mấy lần ñánh rắm 
Giục hơi thở 
Nơi mọi người nhút nhát bỏ chạy. 
 
Tôi thương sót những ngày nuôi dưỡng tôi. 
 
 
Hộp ñen 
 
ðể bế một ñứa bé tôi cần 
Thứ nhất: một cái ñèn chớp 
Thứ nhì: một cái quạt 
Thứ ba: một cái áo mùi sữa 
Thứ tư: cái ngủ 
Khi ñứa trẻ phá vỡ im lặng 
Cây cầu những ñường viền 
Nối gót chân ñường rầy              Ngựa chiến 
ðứa bé gạt phắt cây bút 
ðó là hành trình trở lại những ñiều kiện ngủ. 
  
 
Quần lót 
 
Thứ che ñậy khoảng trống lỗ ñen 
Mỗi khi dò thấy tôi thèm thích 
ðêm hôm qua nửa chén nước rót 
Vào miệng. Tôi cười trước cơn khát  
Nước hụt hẫng, tôi có trò chơi  
Mỗi khi lên cái nệm mua ñược 
Từ tay vợ. 
 
Tôi không bàn ñến sự nhảy nhót 
Tự nó vận ñộng và 



Cuộc chơi vô tội. 
 
ðêm trước tôi không thức dậy ñược nữa 
Vợ sẵn lòng với cái thùng gỗ 
Nhiều người ñã ñến 
 
Quần lót ñược xếp ñúng vào vị trí  
Không gian sâu thẳm  
Mùi ñang ở trong lỗ mũi. 
Tôi. 
 
 
Ý tưởng  
 
Khi tả về cây bút  
ñống giấy rách   
trái bóng bay ngang ñầu  
một sự kiện rất lạ vắt ngang trán  
tôi cố vận hơi  
vòng xoáy của gió  
cuốn hình xoắn tôi trong hộp ñen  
ñi tìm mụ ñàn bà  
lâu không ñến bia ôm  
lâu không tệ nạn  
tôi tự quất roi vào mình  
không thường lệ  
không khí nuốt mất sự ñau ñớn  
em tặng cái hôn miệng giếng  
ghim chấm ñỏ bụng người  
không lý giải  
 
tôi nương thời gian nghỉ ngơi  
tôi mọc cây sáng sớm  
những người giúp người khác tưới vườn xanh  
họ không thèm tên trong guiness  
tôi tồn tại một ñêm mất ngủ năm lần  
trong rốn trời không chịu tỉnh 
                       



NGUYỄN THUÝ HẰNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Những thứ xưa kia là tạm bợ 
 
Mọi thứ ñã dấy lên màu tạm bợ 
ừ em nhỉ, chúng ta là những ñôi chim què 
 
 
ở San Francisco, tôi ñã mường tượng mình ngồi ñấy, trong một quán cũ nát 
tôi chờ ai ñó sẽ ñến và mở toang cửa tối âm u này, nhưng rồi hắn sẽ ñứng ngần ngại một chút vì 
ngoài kia cũng không sáng sủa là bao. Sao mùa ñông có ánh nhìn thật kì dị. Con chim câu béo 
quay ñang mổ cặn bã bên ñường. Tôi hình dung ở Hang Art người ta treo ñầy những xác chết 
thối trương 
[rồi hình như, em ạ, không, chắc chắn là thế, tôi nằm giữa những xác chết ấy, ñể rùng mình vì 
nhìn nhận mặt người quen] 
 
có thể nghĩ rằng mình là ñộng vật có cánh ñể bâng quơ ñôi chút 
nhưng cành khô ñã quá nặng cho sức vóc của chúng ta 
nhưng em nhỉ, mọi thứ của xưa kia, những vốn liếng của hồi ức và ñiều chúng ta ñang tạo nên 
bây giờ, ñều tạm bợ và rời rạc như buổi sáng tôi ngồi bên tách cà phê nóng 
thẫn thờ nhìn mặt bàn và tưởng ai ñó sẽ ñến thăm tôi trong ngày u uất này 
 
tất cả xưa kia của tôi là tạm bợ, em nhỉ 
ngày ñã trôi, ngày ñã trôi và tôi bỗng muốn vuốt má em ñể lấy lại bình tĩnh 
 
nhà, T3.1.8.06, 11am. 
 
 
Viết cho x. một ngày gần cuối tháng Bảy. Những con bọ tê tê trong máu. ðốm 
hoa ñỏ bừng lên giữa những hốc ñá. Biển ngoài kia, ù ập không ngớt. 
 

1. Tôi ñã chiến ñấu kịch liệt với những giấc chiêm bao. Tôi bắt ñầu mơ thấy những cành 
hoa ñã trụi gai, thay vào ñó là mùi hương tựa phân dơi ñược tiết ra từ nhụy, ñặc quánh 
và làm tê liệt hết cả buổi sáng [mình thử hình dung xem, người ñi ngang tôi và tất cả 
ñều ngưng hoạt ñộng. Họ ñã ñứng im lìm như thế từ hơn ba mươi năm nay và cử ñộng 
trở lại khi mùi hương kết thúc và tắt lịm trong một buổi sáng mà toàn dân thành phố 
bỗng nhiên nhận ñược làn gió biển mặn chát lùa vào mắt họ] Tôi cũng choàng dậy, ngơ 
ngác nhìn cảnh vật xung quanh. 
Ai ñã ñặt tôi trên chiếc ghế này, với một bình ô-xy và những chai nước biển nguội lạnh, 
trong vắt? 
 
Thế nhưng, cứ như câu chuyện không thể nào gỡ ra khỏi ñầu. Họ cố tình kéo dài chi tiết 
và họ làm tôi nhão ra. Phía chân tôi ñang loãng như cháo bột. 
Mình biết không, mỗi khi như thế tôi vẫn thèm nhai một ñiếu thuốc rồi nhổ ra với một 
nắm bã và cát trong tay [có thể ñó là niềm vui duy nhất của chúng ta chăng, khi nhận 
biết trong người còn diễn ra cơn thịnh nộ] 
 
Viết cho tôi. Một ngày gần cuối tháng Bảy. Những con bọ tê tê trong máu. ðốm hoa ñỏ 
bừng lên giữa những hốc ñá. Biển ngoài kia, ù ập không ngớt. 
 

2. Tôi ñã mang một vẻ ñiềm tĩnh ñi thẳng ñến vùng biển này. Ngồi xuống chiếc ghế gỗ dài 
màu trắng và nhìn ra dãy ñá khổng lồ trước cửa phòng. Ai ñã mang tôi ñến ñây và ñặt 
tôi vào chiếc ghế này, cho tôi thấy khung cảnh trước mặt và tiếp tục chờ ñợi với bình ô-
xy và những chai nước biển nguội lạnh, trong vắt? 



Không, chỉ có ñá núi im lìm và ñêm làm biển cũng như bầu trời gầm gào và bọn chúng 
ñều mang một vẻ ñau ñớn kì dị giống nhau. 
Có lẽ, nó không ñòi hỏi gì cả, giấc chiêm bao của tôi ấy, nó chẳng là gì với nhiều tên gọi, 
nhiều bệnh tật và sự bi quan khi nhìn dãy ñá trước mặt. 
Tôi không thể nhấc nổi chân tay và sự lười biếng khiến tôi bỗng thấy mình hoà nhập với 
nhiều vât thể ñang bất ñộng quanh ñây. Những dây leo ñang bám vào hốc ñá cũng 
không lung lay, tôi cũng thế, cũng dính chặt vào chiếc ghế và dường như, những năm 
sau này người ta sẽ tìm thấy sự im lặng của tôi cùng với khối ñá cằn cỗi và dây leo kín 
mặt kia.  
Ừ, ta có thể chọn một cơn thịnh nộ như thế. Những con bọ vẫn tê tê trong máu nhưng 
mọi việc xảy ra ñã chấm dứt rồi. Sẽ không ai, và ngay cả tôi, biết nguyên cớ vì sao cứ 
bệnh triền miên không dứt. 
 
Giờ ñây, ngồi trước của phòng b04 này, với hai chiếc giường con ngăn nắp và rèm cửa 
có màu ñỏ của máu một người bệnh ung thư gan ñã khô, tôi nhìn ra phía bên phải, một 
ngọn ñèn nhấp nháy treo từ xa. Tôi biết rằng khoảng từ mười một giờ ñêm trở ñi, nó sẽ 
tắt hẳn. 
Và tôi sẽ giúp mình chìm vào cơn chấn ñộng nho nhỏ trước khi thấy hải triều sẽ dâng, và 
dâng mãi cho ñến sáng 
 
12h trưa T5.3.8.06, nhà. 

  
 



NGUYỄN TÔN HIỆT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thơ: cái gì lơ lửng 
 
Có cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy 
Tôi cố gắng chép nó xuống. 
 
Giữa tôi 
và trang giấy 
có cái gì lơ lửng. 
Tôi cố gắng chép nó xuống. 
 
Tôi                          cái gì lơ lửng                  trang giấy 
      (cố gắng chép)                        (xuống) 
 
Tại sao tôi phải làm thế? 
Tại sao tôi phải cố gắng chép xuống cái gì lơ lửng giữa tôi và trang giấy? 
Tại sao tôi không viết tôi thẳng xuống trang giấy? 
(như phun một bãi nước miếng từ miệng tôi thẳng xuống trang giấy) 
 
Tôi phun mạnh một bãi nước miếng xuống trang giấy. 
Bãi nước miếng bay ra khỏi miệng tôi và rơi xuống trang giấy. 
Bãi nước miếng bay ra khỏi miệng tôi 
                             lơ lửng giữa tôi và trang giấy nhanh hơn một chớp mắt 
                                                                                    rồi rơi xuống trang giấy. 
 
Miệng tôi ----------------> bãi nước miếng ----------------> trang giấy 
 
Tôi không thể nào ñi trực tiếp vào trang giấy. 
Giữa tôi và trang giấy luôn luôn có sự lơ lửng. 
Từ tôi ñến trang giấy luôn luôn có một khoảng lơ lửng. 
Phải chăng thơ chính là cái lơ lửng ấy? 
Nếu thơ chính là cái lơ lửng ấy, tại sao tôi còn phải chép nó xuống trang giấy? 
Liệu cái lơ lửng ấy có thể ñược chép lại bằng chữ trên trang giấy? 
Liệu cái lơ lửng ấy có thể ñược chép lại hoàn toàn chính xác bằng chữ trên trang giấy? 
Liệu bãi nước miếng tung toé xẹp lép trên trang giấy có phải là bãi nước miếng trong miệng tôi? 
 
Nếu không, 
có lẽ tôi phải luôn luôn ngậm sẵn một tờ giấy trong miệng. 
 
06.09.2006 
 
 
Diễn văn của nhà thơ 
 
Kính thưa quý vị, 
 
Hôm nay tôi ñến ñây không phải ñể nói chuyện với quý vị. 
Hôm nay tôi ñến ñây ñể nói chuyện với chính tôi. 
Hôm nay tôi ñến ñây ñể nói với chính tôi những ñiều tôi không thể nói với bất kỳ ai khác. 
 
Hôm nay quý vị ñến ñây không phải ñể lắng nghe tôi nói chuyện với quý vị. 
Hôm nay quý vị ñến ñây ñể lắng nghe tôi nói chuyện với chính tôi. 
Sự hiện diện của quý vị cùng sự im lặng và kiên nhẫn lắng nghe của quý vị là những ñiều kiện 
cần thiết cho cuộc nói chuyện hôm nay. 



Không có những ñiều kiện ấy, cuộc nói chuyện hôm nay không thể diễn ra, mặc dù ñối tượng 
của cuộc nói chuyện hôm nay không phải là quý vị, mà là chính tôi. 
Quý vị không cần phải hiểu những gì tôi nói. 
Quý vị không cần phải chống ñối hay ñồng ý với những gì tôi nói. 
Quý vị chỉ cần lắng nghe tôi nói. 
Quý vị chỉ cần im lặng và kiên nhẫn lắng nghe tôi nói. 
Chỉ cần lắng nghe thôi. 
Không cần hiểu. 
Chỉ cần lắng nghe tiếng nói của tôi. 
Chỉ cần lắng nghe cách tôi phát âm, chuyển giọng, lấy hơi, tăng giảm cường ñộ, tăng giảm tốc 
ñộ, tăng giảm cao ñộ, thay ñổi tiết tấu, lặp lại, khai triển, ứng biến và kết thúc. 
Quý vị không cần phải biết tôi ñang nói với chính tôi ñiều gì. 
Nếu quý vị có bất cứ ñiều gì muốn phản hồi xin quý vị hãy nói với chính quý vị. 
Cuộc ñối thoại từ ñây trở ñi sẽ là cuộc ñối thoại giữa quý vị với chính quý vị. 
Tôi không cần biết. 
 
Bây giờ tôi chỉ yêu cầu quý vị kiên nhẫn im lặng lắng nghe tiếng nói của tôi cho ñến khi cuộc nói 
chuyện của tôi chấm dứt. 
 
Trân trọng cảm ơn quý vị. 
 
 
Phương pháp ñón năm mới  
 
(THƠ THỰC HIỆN) 
 
ðón năm mới, bạn không cần mua lá hoàng bì, lá bưởi, lá quýt ñem nấu ñể lau sàn nhà, cột nhà, 
và các ñồ vật khác vào ngày ba mươi Tết, vì làm như vậy cũng vô ích, bạn sẽ không trừ ñược ám 
khí của năm cũ. Ám khí ñã ñóng dày cả thiên hạ hơn nửa thế kỷ rồi. 
 
 
ðón năm mới, bạn cũng không cần treo ñào phù ñể trừ tà khí, ñón vượng khí và cát khí mới. 
Người xưa nói cây ñào tuổi từ ba năm trở lên áp phục ñược tà khí, chế ngự ñược bách quỷ. Nói 
thế là nói nhảm, vì ngày nay ai cũng thấy nơi treo những cành ñào ñẹp nhất, to nhất, chính là tư 
gia của bách quỷ.  
 
 
ðón năm mới, bạn cũng không cần tắm nước cây mùi ñể khử những hôn khí ra khỏi cơ thể. Làm 
thế cũng vô ích, vì những người nhiều hôn khí nhất lại là những người thơm tho nhất, xài những 
loại nước hoa ñắt tiền nhất thế gian. 
 
 
ðón năm mới, bạn cũng không cần dựng cây nêu và ñốt pháo ñể xua lũ ôn dịch, ác quỷ, tà ma, 
vì những cây nêu cao nhất ñã ñược dựng lên trước tư gia của lũ ôn dịch, ác quỷ, tà ma, và nếu 
bạn muốn ñốt pháo thì cũng không còn pháp ñể ñốt. Diêm vương ñã thâu hết pháo từ hơn một 
giáp rồi. 
 
 
ðón năm mới, bạn chỉ cần treo trước ngõ và trước cửa lớn của nhà bạn một tấm biển ñề hàng 
chữ "Tự Do Muôn Năm! Dân Chủ Muôn Năm!" 
 
 



Hàng chữ ñơn giản này là chính ngôn vĩnh cửu, là ñạo bùa có tác dụng trừ ám khí, tà khí, hôn 
khí, và bách quỷ. Chúng rất ghét và sợ ñạo bùa này. Nếu chúng không liều mạng ñến bắt bạn ñi, 
thì ñó là ñiềm lành. Bạn sẽ ñược sống một năm mới an khang, hạnh phúc. 
 
Giao thừa Tết ðinh Hợi, 2007. 
 
 ---------------- 
Sau khi ñọc xong, ñộc giả có thể THỰC HIỆN THƠ một mình nhưng tốt nhất nên rủ láng giềng cùng THỰC 
HIỆN. 
 
Nếu hàng triệu nhà ở Việt Nam cùng THỰC HIỆN "Phương pháp ñón năm mới", thì THƠ sẽ tràn dâng trong 
mùa Xuân này, và nước Việt Nam sẽ xứng ñáng ñược gọi là Nước Thơ, không còn ñiều gì ñáng nghi hoặc. 
 
ðể tìm hiểu thêm về THƠ THỰC HIỆN, xin ñọc "Tuyên ngôn về THƠ THỰC HIỆN", và những bài thơ: 
"Giải hoặc", "Bức tâm thư", và "Thực hiện phương trình"của cùng một tác giả, ñã ñăng trên Tiền Vệ. 
 



NGUYỆT PHẠM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mắt giấy  
 
Nhiều khi anh nhìn em bằng ñôi mắt giấy  
Trống rỗng vô hồn  
 
Nhiều khi anh viết gì trên giấy  
Trống rỗng vô hồn  
 
Nhiều ngày em qua phố  
Ai nhìn em  
Ai nhìn nhau bằng những ñôi mắt giấy  
Nung thanh sắt ñỏ sau gáy  
Dán cuộc ñời thiển cận  
 
Nhiều khi em ñọc ñược ñiều gì ñó  
Xuyên qua giấy  
Nhiều khi em chẳng thấy ñược ñiều gì  
Trên giấy  
 
Mắt giấy, mắt giấy ñang nhìn ai trên những cao ốc ñô thị  
 
Các bạn gái chú ý!  
Hãy xử dụng Whisper!  
Whisper có cánh vào những ngày cuối tháng!  
Hai lớp, siêu thấm!  
An toàn”  
 
À há!  
 
Chiều nay em vào shop thời trang  
Tìm mua những chiếc xì giấy  
Cho chuyến du lịch sớm mai  
 
Tạm bỏ những ngày buồn như giấy loại  
 
Sài Gòn, 8/2004 
 
 
Phức cảm que que  
 
Những con ngựa trời xinh ñẹp  
Lạ thay, một cảm xúc bất lực khi nói về chúng  
Có sự khác biệt mơ hồ  
 
Trên ñỉnh cao ñầy nắng, dư thừa hơi lạnh  
Tôi khoái những con que que chân tay dư thừa màu thân củi  
Hào hứng vui sướng lạ thường  
Quên hỏi nó tên gì, ñặc tính sinh dục, sở thích, kích thước tối ña  
Tôi chỉ biết nó rất ñặc biệt  
Lần ñầu tiên  
Trong phòng tắm lạnh ngắt không nước nóng  
Nó nhúc nhích như con ma trinh tiết cố tình chọc phá tôi  
Thế thôi  



 
Ngựa trời,  
Có thể cùng tổ tông nhưng trông xinh xắn  
và thu hút hơn nhiều  
ðiều mờ ám thiên vị?  
ðể bảo vệ bí mật  
Chúng sẵn sàng nuốt trọn cái ñầu của những tên bọ ñực bẻm mép  
Ăn năn vì trót ñược sinh ra trong hình hài bảnh bao  
Suốt ngày sám hối tội ñồ tổ tông  
 
Tôi quí những con bọ ngựa – loài vật ñầy cá tính  
Nhưng luôn cảnh giác nghi ngờ giai thoại và ñộng cơ lí giải  
Tôi thích những con que que  
Mơ hồ và công khai chơi trò quái  
Tôi gặp nó chỉ một lần  
Trong căn phòng thiếu sáng và nó thiếu màu sắc  
 
Giấu ñôi mắt  
Không biết que que nhìn tôi từ bộ phận nào  
Thích và sợ...  
 
Highland, 27.9.2005  

 



NHƯ HUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hắn (1) 
 
Chính cơn ñói của hắn ñã làm nên hắn, còn ước mơ ư? ước mơ ñã giết chết hắn.  
 
Vì lẽ ñó, công việc của hắn - thủ thư ở một thư viện huyện (niềm mơ ước từ ấu thời của hắn), 
công việc mà vì nó, hắn ñược trả ñồng lương ñể thóat khỏi cảnh chết ñói, 
 
ðã-ngay-lập-tức-giết-hắn-chết-tươi.  
 
 
Hắn (2) 
 
Hắn là một kẻ cô ñơn, không phải vì xung quanh hắn không có bạn bè, mà bởi dẫu trong căn 
phòng chung cư nhỏ bé hắn tạm trú luôn lèn chặt ñồng bọn và họ hàng thân thích của hắn, 
nhiều ñến mức những kẻ ấy ñã phải luân phiên thay nhau gí mũi vào ô thông gió nhỏ xíu nơi góc 
cửa ra vào ñể khỏi chết ngạt, hiện thực vẫn từ từ tuột khỏi tay hắn như cát trôi bởi nước.  
 
 
Hắn (3) 
 
Dù vẫn biết rằng ñây là một ñộng tác khó, mà nếu muốn thực hiện, sẽ phải huy ñộng ñến rất 
nhiều cơ và gân trong cùng một lúc ở những tư thế rất trái chiều, vào mỗi buổi sáng, trước khi 
tới cơ quan, hắn luôn tìm cách xoay ngược cổ lại về phía sau, ñể có thể: 
 
Tự-Nhìn-Sâu-Vào-Khuôn-Mặt-Chính-Mình. 
 
 
Hắn (4) 
 
ðối với cơ thể bản thân, hắn ñã xác ñịnh một thái ñộ duy nhất – ngạo mạn. Hắn tưởng rằng hắn 
biết ñau, trong khi thực chất, ñó là lúc cơ thể hắn bắt ñầu sụp ñổ. Hắn tưởng rằng hắn biết lắng 
nghe, trong khi thực chất, ñó là lúc cơ thể hắn ñòi quyền lên tiếng. Hắn tưởng rằng hắn biết dối 
trá, trong khi thực chất, ñó là lúc cơ thể hắn cô ñơn và cần lời an ủi. Hắn tưởng rằng hắn biết 
cảm thụ, trong khi thực chất, ñó là lúc cơ thể hắn phá tung xiềng xích ñể hư cấu hóa mọi hiện 
thực. Hắn tưởng rằng hắn ñang ngất khoái, trong khi thực chất, ñó là lúc cơ thể hắn rơi vào cuộc 
giằng co không bao giờ dứt với giới hạn. Hắn tưởng rằng hắn ñang chiếm ñọat, trong khi thực 
chất, ñó là lúc cơ thể hắn bị buộc phải nhường chỗ cho hình ảnh về chính bản thân mình.  
 
 
Hắn (5) 
 
Hắn là ai? một con vật xã hội? một con vật ñạo ñức? một con vật ngôn ngữ? Không, hắn không 
là ai hết trong số ñó. Thật ra, hắn là một bi kịch ngôn ngữ - nhìn dưới góc ñộ cuộc ñời hắn ñang 
bị căng trành ra ñến mức nghịch dị giữa hai xung lực, xung lực thứ nhất: hắn – kẻ vô tình sở hữu 
một khối lượng khủng khiếp những mảnh ngôn ngữ rời, xung lực thứ hai: hắn – kẻ bao lâu nay, 
dẫu nỗ lực ñến mấy, cũng không tài nào tự chiết xuất ra nổi, thậm chí nửa giọt nước bọt giúp 
dán liền vào nhau hai vẩy chữ lẻ chứ ñừng nói ñến việc làm thế nào kiếm ñược cho ñủ hồ dính 
ñể  có thể gắn kết lại cả cái ñống vĩ ñại những mảnh rời ngôn ngữ ấy, ñang ñè sụp xuống ñời 
hắn. 



P. K. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mưa 
 
Khi trời bắt ñầu ñổ mưa, những người ngồi trong những căn nhà tối om thò ñầu ra ngoài tìm hít 
thở chút không khí mát lành; và ngược lại, những người ñi ñường cố lao vào bên trong ñể tránh 
nhiễm phải lạnh. 
 
Với một vận tốc khá lớn, bọn họ gặp nhau ở những ô cửa sổ cũ kỹ của Hà Nội. Chính xác hơn, 
miệng, mũi hoặc trán của bọn họ, do ai cũng ñang rướn ñầu về phía trước. 
 
Sau giây hoảng hốt ñầu tiên, họ chộp lấy hôn, cắn, liếm, nút lưỡi nhau; ñàn ông ñàn bà lẫn lộn. 
Cứ một ô cửa sổ lại có hai người, trong và ngoài, với những cánh môi ôm quấn chặt một cách 
hết sức âu yếm.  
 
Họ bắt ñầu ướt. Chính xác hơn, lồn và cặc của họ lúc ñó ñẫm nước. 
 
Giữa một ñời sống thực sự thiếu thốn những ẩn dụ, mưa cũng ñược sinh ra như vậy. 

  
Hà Nội 06.05.2007  
 
 
Vỉa hè hà nội  
 
người lái xe ôm chở tôi ñến trung tâm thành phố 
nơi con bé trượt patin quanh bồn hoa 
làm chóng mặt những bông cúc nhạt nhẽo 
 
bên cạnh người yêu 
thiếu nữ mút tan mùa hè trong miệng 
nàng bảo trời sắp tối rồi kìa 
và họ dắt nhau ñi khỏi 
 
chiều muộn giơ tay ñốt từng ngọn ñèn 
hà nội chảy máu rấm rứt trên chùm băng-rôn 
những quyển sách phẳng phiu nằm nghiêm trang bên lề ñường 
tham gia trò chơi 
bằng khí sắc rổn rảng của riêng chúng 
những con cá vàng lề mề bơi trong không trung 
cũng tham gia trò chơi 
giữa ñám hoa trồng rợp vỉa hè vô cảm 
 
nấp sau thân cây hai người ñàn bà vụng trộm 
cột ñèn loang lổ cháy  
người ta ñem giấu mặt trời vào ñêm ñen 
lửa toả ra lúc nào không hay biết 
 
tháp rùa ung ủng dưới cơn mưa 
ñứa bé gái bán hàng rong vọc tay xuống hồ 
làm cử chỉ vuốt ve một cái âm hộ lớn 
 
17.05.2006 
 
 
Mùa thu trên một chiếc thuyền nan  



 
Không phải cụ ñồ của nông thôn Bắc bộ  
            cuối thế kỷ mười chín,  
                       người câu cá ñã dùng thơ thất ngôn  
                                  tóm cả mùa thu trên một chiếc thuyền 
Những năm tướng cờ ñen 
            Lưu Vĩnh Phúc, dù liên tiếp  
                       xử hết Garnier rồi Rivière ở quận Cầu Giấy  
                                  vẫn ñếch cứu nổi An Nam thoát khỏi ách ñô hộ 
 
 
            trong ao nước nhỏ 
            nỗi buồn mùa thu gọn gàng  
            có người ngồi mơ 
            biển 
 
 
Tôi ñi câu mùa thu  
Ở vịnh San Francisco 
Mồi là những con chữ Việt giãy giụa 
            ñang tìm mọi cách tháo gỡ  
                       bản thân chúng ra khỏi một bài thơ  
                                  kể cả tự sát  
bằng cách ñâm ñầu từ tầng hai building City Lights xuống ñường Kerouac 
Một con ñường không sạch sẽ  
            và thơm bằng những con ñường mang tên các thi sĩ ở Hà Nội hoặc Sài Gòn 
 
 
Nơi những con thạch sùng chui ra từ kẽ tường bẩn thỉu 
            bò trên lưng vài mươi người hiếu kỳ  
                       và tặc lưỡi như họ vẫn thường làm 
“Còn trẻ quá” 
            trong lúc ñứng nhìn những con chữ tắt thở       
 
 
Tôi lỡ mất mùa thu 
            ñành bỏ ra ba mươi ñô la mua hai tập thơ từ http://haophan.net 
 
San Francisco 11, 2006  
 
 
 
 



PHAN BÁ THỌ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



thơ thở thờ một tình yêu lười nhác  
 
1. thi thoảng ñôi tháng, có lúc tháng một 
mấy vỉa hè, vỉa quặng thiếc kim cương cải lương lại bị những chiếc lá từ trên giời rơi 
xuống trúng ñầu [có thằng mơ màng… dính, nhưng khối kẻ lại khoái hứng chưởng. rồi sau ñó 
ngất ngứ ñến gần toi, càng khoái]. 
những chiếc lá nặng ñô [ping] ñến nỗi những lúc như vậy 
chẳng thể không nhậu cho nó nhẹt. 
rồi i như rằng, sau ñó là nối mệnh viễn liên ñể bóc phét và… phết 
t, một ông trùm chủ thầu xây dựng khu ñô thị thịnh vượng chung của hát ca việt nam 
[ở tuốt luốt bên bờ kia ñại bác] thể nào cũng ừ hứ mà ràm: 
— ê, yêu nước thì phải mần thi nghe mày. 
người lính ñào ngũ không phải là người lính, mà là 
một kẻ nhát gái và phản chiến theo phong trào, lấy lệ 
hê hê… 
 
2. những buổi sáng café, thi thoảng ñụng em 
[râu xồm và mần thi siêu hình, lại thi thoảng siêu tục thơ 
ngon tuyệt, làm khối anh nhảy dựng như phải ñỉa] 
kiểu gì em cũng hỏi [trước, sau]: rứa lâu ni có mần cái thi khôn 
hoặc, có gặp bò tót [một triết gia cổ ñại, sắp tuyệt chủng] 
 
3. suốt ñời tôi ñã học cười, học làm việc [hơi hơi chăm chỉ chút xíu, là chết liền] 
tất nhiên là trước ñó xa xôi học nói, hát 
học thổi khói lên trời học nốc như bợm học ñịt nhau 
học nuôi dưỡng buồn phiền luyện cô ñơn 
học khóc [khóc mà học, nghĩ sến thiệt — song, 
có ñấy] 
 
nhưng, sẽ chẳng bao giờ tôi thèm học cách ñể 
quên ñược em. 
 
saigon 15.5.2007  
 
 
thụ cảm – october  
 
lại phải nhớ ñến roma, linh - diễm & mây xám  
ñêm kia, hắn gởi qua email  
cho tôi một người bạn [không râu & nhỏ thó]  
chúng tôi vừa bơi & anh ta thì thầm: bỏ phiếu cho bùi giáng  
 
[ñịt mẹ… cách nào, thủ tiêu một cái xác  
chết không bị sờ gáy]  
 
tôi, ñang sống giữa một saigon dựng ñứng nhiều sao  
hào nhoáng & nông cạn, kỳ thực  
saigon là con ñĩ rạc không yêu không ñược  
một con ñĩ [rùng rợn, &] nhiều ý nghĩa  
một ngày october rồi cũng trôi qua  
tệ quá  
 
saigon 2003  



 
 

ñọc, như: ñi - ñứng - ăn - ngủ v.v. & v.v.  
 
nhiều lúc, cái sự ñọc lôi thôi giống hệt kiểu chúng ta  
bị kẹt chân giữa một ñống những thứ ñiều muốn biết & không thể biết  
ñọc, như leo cỡi trên một thứ gì ñó hoặc, bị nó tha chạy  
tôi, ñã từng ngồi lên cái mặt bùn nhơ márquez  
những lớp mỡ chạy vòng quanh thắt lưng của henry miller gợi  
cái cảm giác thi vị khoẻ mạnh của một bãi tắm khỏa thân  
những ñêm nằm ñè lên giới tính barthelme & nghe thấy một chuỗi nức nở  
ñôi khi gián ñoạn, không phải chính mình  
tôi biết anh ta rất mỏng  
tôi, một con ñiếm già, tính hợp lý dạy tôi rằng:  
mày, không còn ñủ gân cốt ñể chơi & giữ lấy những cái ñẹp  
tôi biết ñiều ấy, biết cái ñiều của một con ñiếm biết  
ừ, một con ñiếm già thì rất thích hợp cho các lãnh tụ  
 
saigon 11.2003  
 
 
thèm thuồng ñủ thứ & họ ñã ăn gì ñể s[r]ống  
 
nhà thơ trần dần ngồi dựa lưng vào bóng tối chân tường non nửa thế kỷ: ông, thèm ánh sáng & 
ăn cổng tỉnh [1]  
 
ñặng ñình hưng thi sỹ, lúc sanh thời có ít cái ñể ăn & ông, ñã thèm nhai cả 1 cái chợ  
 
nhà thơ [miệng rộng, một hậu sinh khả ố / úy của ô mai, bến lạ] nguyễn hữu hồng minh: ăn hải 
cảng  
 
trần tiến dũng xơi cả bầu trời lông gà lông vịt  
 
ñinh linh ăn [những]: từ ñẹp nhất [the most beautiful word]. lê ñạt phu chữ, ăn: bóng chữ. ñặc 
biệt bóng của những chữ… ñộng chân cầu [tiêu / thang / vượt / cơ / may…]  
 
nguyễn quốc chánh ăn: căn cước [của ẩn dụ] & khí hậu ñồ vật  
 
bùi chát ăn giấy vụn, xác ướp & cả những cái lồn bỏ ñi [tu]  
 
vi thùy linh ăn mặn nên luôn mồm la làng: khát [khát, khát quá mẹ ui]  
 
nói chung họ, thèm từ cái bình dị cho ñến những thứ ghê rùng rợn [chính ñáng] & ăn uống cũng 
bô la bố láo bạo tàn, ñủ các kiểu loại  
 
có ñứa ăn mày dĩ vãng [nghiệp dư] & cũng khối em ăn mày văn chương [nghiệp dĩ]  
 
nguyễn huy thiệp ăn: hoa [thủy tiên] & trò chuyện với cứt [nghe ñồn: tất cả các nhà văn việt 
nam cả nội lẫn ngoại không phải chỉ là ñồ hâm hấp vô học, dốt nát, ñồ bỏ ñi ñâu. mà là ñồ cứt. 
cứt, cứt hết]  
 
trần ñăng khoa [cầu kỳ - thi họa, thì] chỉ ăn những thứ mong mỏng [… như là rơi nghiêng]. 
chẳng hạn: siêu mỏng có cánh, hoặc có 2 cánh siêu mỏng. ăn tuốt  
 



tuy nhiên, nếu ñem so với các bậc lão thành [tiền - bối / rối] thì tất cả bọn họ chỉ là 1 ñám nhãi 
ranh dễ thương hoặc cùng lắm là những mầm non tương lai của 1 ñất nước [lơ [2] thơ & ñầy ñĩ]  
 
nghe nói, những nhà thơ có chân trong bộ chánh trị thì tợn lắm, ngầu thật ấy. họ, những nhà vô 
ñịch về nhịn ăn. là những nghệ sỹ nhịn ăn thứ thiệt & làm xiếc thứ xịn. à, à… [tất nhiên] họ 
không ăn gì cả rồi. ñúng, ñúng nhé  
 
ừ, họ không nhai gì cả [ngoài nhân dân & tổ quốc]  
 
---------------- 
[1] những in nghiêng là: ý, thơ, tựa tập thơ của những tác giả bị nêu [hoặc ñã không ñược nêu] 
tên ở trong bài trên.  
[2] lơ thì ñồng nghĩa với phụ [lơ xe = phụ xe] → lơ thơ cũng có nghĩa là phụ thơ. 
 
 

 
 
 



PHAN ðAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cắt từ thảm chữ vùi trong sương mù ðà Lạt 
 
1.  Qua ống kính Nikon 
 
Mở tung các tổ ong thần của mắt, 
Chỉ thấy rèm thuỷ tinh Prenn loá sáng ngậm cười... 
 
Từng lượng tử mơ hồ bay sóng sánh, 
Dệt những bóng thực hư ngang võng mạc... 
 
Em ở ñâu - vệt buồn thương trên nền lở giấc mơ thần cảm? 
Một màu son chớp bể mưa nguồn... 
 
Bầy thằn lằn thất vọng kêu hoang mặt gió, 
Một mình anh lóng âm chiều trung du bên hồ thông than thở, 
Nhớ khôn nguôi con sóng loạn thét gào... 
 
ðể ñánh ñắm mình vào vực mây hối tiếc, 
Tuổi ñẫm sương sau vó ngựa ngủ ngày lật trang gầy ñêm ñá núi, 
Vầng trăng co ro phục kích anh nơi phố ñổ ngoằn ngoèo... 
 
Còn ñâu chuyến chót tới thiên ñường ảo mộng, chiếc Toyota loạng choạng triền thiên lý, 
Heo hút hàng triệu chân dung vòng xoay telezoom mất trí, 
Nghe quả thông buông cánh gỗ khô khan... 
 
Mimosa vàng cộm tròng ngươi gã tiểu thị dân chọn ngày tự sát, 
Chùm ký ức lắt lay lan can thuỷ tạ sắp phai màu, 
Bùng nổ một sát-na ñiên cuồng thương người dưng nước lã, 
Biết nói gì với sương mù ðà Lạt trên mút cánh chim ñêm? 
 
Phấn rừng ba lá âm thầm qua mộng mị, 
Giã từ. 
 
2.  Âm bản 
 
mày ñã tới ñó chưa ñã sống ở ñó chưa ñã ñẫm cái tâm cảm thế kỷ mười chín ấy chưa mà không 
mộng mơ kiểu vĩ nhân tỉnh lẻ dẫu sao ñà lạt cũng chỉ là phiên bản nhếch nhác của một thị trấn 
trung âu nào ñó nếu không phải là cha mẹ mày thì cũng ông bà nội ngoại mày từng giấu dưới 
gối một ñồi thông hai mộ ñã quăn mép sách nếu không gục ñầu bên hồ mà thì thầm lamartine 
thì cũng lang thang thành phố nào vừa ñi ñã mỏi rồi lạc vào cà phê mắt tím nghe não nề chủ 
nhật buồn nằm trong căn gác ñìu hiu rơi tõm vào vũng lầy hiện sinh nửa mùa theo nhau xuống 
phố buổi trưa chất ngất cơn say chỉ có mấy lát khoai mật vàng như hổ phách lót dạ bên thềm 
chợ tới khi bóng ñêm chảy dài trên phố núi vó ngựa lóc cóc như tiếng rao mì xực tắc một mình 
mày lặn lội những vườn hồng gai ñâm chảy máu ngón tay dẫn ñến cái chết oan uổng chỉ vì trò 
duy mỹ gượng gạo bói lứa quả ñầu tiên rồi cứ thế sẩy thai theo quán tính từ tiềm thức cộng 
ñồng những mẫu hình chán mứa bạn bè mày lầy bùn từ gót chân lên ñỉnh ñầu dắt díu nhau cùng 
yersin thám hiểm vùng không phận sự trong hậu cung thời ñồ ñá gã thái giám cắt bỏ niềm tự 
hào bằng một lưỡi liềm bẩn thỉu là vầng trăng hạ huyền tối tăm nơi ñầu dốc nhạc ngựa ñã câm 
bặt mùi nhựa thông cháy suốt cuộc truy hoan tàn bạo cơn gió lạnh buốt cũng chẳng thể làm mày 
co quắp hơn vì mày còn gì ñâu ñể ruỗi dài cái giống ñã bị tước ñoạt như một ngón tay cụt mà 
người ta vẫn cảm thấy nó tồn tại nó ngọ nguậy thèm khát vùng ñịa ñàng ấm áp trái táo rơi vào 
không gian phản hấp dẫn ñoàn tàu leo dốc cao nguyên bằng ñường ray răng khía rồi sẽ tuột 
xuống không bộ thắng thuỷ lực nào hãm nổi giấc mộng trưởng giả khi mày trầm ngâm trước 



vầng tử ñinh hương chỉ biết trong mớ văn chương pháp quốc alphonse daudet ban phúc cho tuổi 
thơ của mày một ñoá lồng ñèn to ñỏ thắm ứ ñầy sương là tinh thể của một ñà lạt trong tưởng 
tượng bên này hiện thực không bờ bến với mớ rệp khách sạn hạng bét và nụ cười ngây dại của 
các thánh nữ ñồng trinh má ửng ñỏ vì lạnh và vì khao khát dậy thì ngước nhìn tháp chuông ñâm 
lên vòm mây xám như một cột linga ñầy thách thức và cô ñơn tiếng chuông thu không ñổ hổn 
hển trên trang dục tính và văn minh herbert marcuse nói chuyện tầm phào những kẻ tự chiêm 
ngưỡng trong vũng trâu ñầm mất toi cả gương mặt dã nhân còn tiếp tục khai triển những hàng 
rào hồng leo có thể gọi là từng sống ở thành phố hiu hắt này từng yêu rẻo ñất buồn thảm này 
từng bỏ quên những gì không phải của mày ở một chốn không thể chiếm hữu nếu chỉ ñi qua và 
những cuộc tình không thể ñi qua nếu chỉ chiếm hữu dẫu sao mày cũng ñã ñam mê mặt nước ấy 
mặt phẳng biểu cảm ấy nơi con chuồn chuồn ớt mong manh như một vệt môi trong ký ức ñã 
buông rơi chùm trứng của vô hạn ... 
 
 
Bài thơ ñọc trong lễ sinh nhật của một thi sĩ  
 
Chúng ta hãy nâng ly lên ñến các vì sao và chúc phúc, 
ðây là lễ ñăng quang của loài chim thong manh, 
Không phải chúng ta ñãng trí ñến mức bỏ quên hai con ngươi trong bụng mẹ, 
Mà chỉ vì Cha chúng ta ở trên trời thua bạc ñã gán mắt chúng ta cho bầy rắn Vô Minh. 
 
Thay cho tiếng khóc lọt lòng, chúng ta phải tiên tri những thời dâu bể, 
Phải ñịnh vị các chòm sao bằng xúc giác hai bàn tay, 
Phải ngân trên xương sống mình tiếng gào thét của ñêm, tiếng rên la của gió, 
Và lên ngôi theo lời nguyền của những pho tượng ñá không ñược phép ñầu thai. 
 
Tinh thể của chúng ta là một tiếng kêu tròng trành trong trống rỗng, 
Bay ñuổi theo những thiên thần thoáng hiện ở mặt trái giấc mơ, 
Trên hai vai chúng ta, hàng ngàn mặt trời ñã mọc và tắt, 
Tín hiệu sấm sét của chúng còn rền vang suốt những thiên niên kỷ băng hà. 
 
Hãy tạc vào vầng trán tối tăm của cô ñơn và niềm ghê tởm, 
Hình bóng kiêu hùng của bậc Bồ Tát bị xiềng xích trong khói ñen, 
Giờ ñây, chúng ta lang thang ñi tìm lại mắt mình trên những ñường biên cương quanh co của 
vương quốc, 
Trong ký ức hoang vu và những ngẫu tượng ném trong bùn. 
 
 
Ba tình khúc cho một bóng mờ  
 
1. Tiếng chuông 
 
Không biết tiếng chuông ñến từ ñâu, 
Anh diễn dịch buổi chiều rung ñộng hai bàn tay bị gãy ngón trỏ, 
Giá như có thể trích dẫn chính mình, 
Cho một siêu văn bản vô nghĩa. 
 
Tiếng chuông vỡ trên mặt ñường chuỗi vọng âm cay ñắng, 
Những vũng sáng giả dối của một thời không tình thương, 
Nụ cười sau lớp kính màu làm nhoè nỗi ñau thể xác, 
Khi em ñi khuất tầm nhìn. 
 
Trên lưới chiều chỉ còn một con cá nhỏ, 



Quẫy trong tiếng chuông, 
Anh ném chiếc neo cuối cùng vào dấu chân em, 
Nơi sóng âm ñang dần tắt …  
 
2. Chiếc CD xước 
 
Bản Mantra của Stockhausen quay ngược cuộc ñời nhốn nháo em chuốt ñen hàng mi dài từ ñầu 
phố ñến cuối phố hoàng hôn Sài Gòn bập bùng còi xe lửa chạy qua cổng số 6 nền chuyên chính 
tàn bạo của ruồi ký ức bê tông cốt thép ñã phân rã trong cô ñơn các buổi chiều không biết làm gì 
cho hết cơn tâm thần chủng tộc em ñừng tin những lời năn nỉ biết làm sao trám lỗ hổng siêu 
hình ñể mặc dòng kinh nguyệt lửa ñốt cháy cổ họng ñêm sẽ ñẫm gió biển tràn qua ô cửa sổ mở 
vào một trí nhớ ñẫm máu và chân dung em nhìn nghiêng dù sao cũng ñã cho anh bài học vỡ 
lòng về cơn thương cảm theo ñiệu bolero cùng mớ ngữ pháp ngạt thở này khi chui vào ñịa ñạo 
sám hối ñốm sáng duy nhất là ñiếu thuốc lá cháy vĩnh hằng trên ñôi môi tím ngắt của kẻ bị giảo 
hình ngã xuống ngã xuống … 
 
3. Bài bi ca khác 
 
Nước chảy lặng lờ vào vùng thẫm tối. Chỉ còn vệt trắng mờ ảo của con thuyền giấy tưởng ñã 
buông mái chèo trên trời. Không có cánh hồng nào. Không có hạt sao hôm nào. Con thuyền chỉ 
chở im lặng và rải vệt im lặng ấy theo dấu hấp hối của ánh sáng. 
 
Mặt bàn quán cà phê cũng thẫm tối. Chiếc khăn trải bàn trắng ñã co lại khi nhận ra giọt ướt vừa 
rơi xuống không phải là nước mắt mà chỉ là sương chiều vô cảm. 
 
Mở lòng thuyền giấy ñẫm giấc mơ sơ sinh cho tất cả những nỗi buồn ñổ ra bàn. ðếm từng giây 
trôi qua. ðồng hồ ñập trong ngực. Không thể quay mặt trước những hạt hối hận lấp lánh. Không 
phải là một lần. Cũng không phải là lần chót. Như một tiếng vang rơi nhanh trong không gian 
cong. 
 
Nước ñã ñông cứng cùng bóng ñêm. Em ñã trào ra ngoài miệng ly theo bọt cà phê vừa làm cháy 
một lỗ thủng trên mặt khăn rồi tàn lụi giữa hai tay. 
 
Chiều ñã hết và nước ñã cạn. Em ñừng trở lại. 
 
 
Cd mùa Giáng sinh 
 
Best of X 
 
01. Ai có tai ñể nghe, hãy nghe.                                             - Mác                (7:16) 
 
02. Những kẻ chưa nghe sẽ hiểu biết.                                     - La-mã             (15:21) 
 
03. Chúng ta không phải thuộc về ban ñêm, cũng không  

       thuộc về tối tăm.                                             - Tê-sa-lô-ni-ca  (5:5) 
 

04. Cả thân thể ñều kết cấu liên lạc bởi sự tương trợ của  
       các lắt léo.                                                      - Ê-phê-sô         (4:16) 
 

05. Thảy ñều trần trụi và mở ra trước mắt.                              - Hê-bơ-rơ         (4:13) 
 
06. ðấng ñã ñược tỏ ra trong xác thịt.                                    - Ti-mô-thê        (3:16)  



 
07. Chúng ta làm như một thứ trái ñầu mùa.                           - Gia-cơ             (1;18) 
 
08. Rải mùi thơm về sự tri thức.                                             - Cô-rin-tô         (2:14) 
 
09. Cũng vì lẽ ñó mà tôi bị xiềng xích.                                     - Cô-lô-se          (4:3)   
 
10. Nếu người ta làm sự ấy cho cây tươi, thì cây khô sẽ ra sao? - Lu-ca              (23:31)  
 
11. Thì linh hồn các ngươi sẽ ñược nghỉ ngơi.                          - Ma-thi-ơ          (11:29) 
 
12. ðạt ñến sự sống lại từ trong kẻ chết.                                - Phi-líp             (3:11) 
 
 
Bonus1. Cũng bởi lời ấy ñược ñể dồn lại cho lửa                       - Phi-e-rơ           (3:7) 
 
Bonus2. Nàng ñã ñể dành dầu này cho ngày chôn ta                - Giăng              (12:7) 
 
 
* Play songs with full-synchronized lyrics from Bible   
* All rights of the reader reserved. 
 

 
 



TAM LỆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Thơ gì 
(trích) 

 
Thơ gì 
Thơ phú 
Phú gì 
Phú hộ 
Hộ gì  
Hộ ñê 
ðê gì 
ðê hèn 
Hèn gì 
Hèn hạ 
Hạ gì 
Hạ cám 
Cám gì  
Cám cảnh 
Cảnh gì 
Cảnh tỉnh 
Tỉnh gì 
Tỉnh khô 
Khô gì 
Khô họng 
Họng gì 
Họng súng 
Súng gì 
Súng lục  
Lục gì 
Lục bình 
Bình gì 
Bình thủy 
Thủy gì 
Thủy ñiện 
ðiện gì 
ðiện giật 
Giật gì 
Giật dây 
Dây gì 
Dây dưa 
Dưa gì 
Dưa cà 
Cà gì 
Cà lưng 
Lưng gì 
Lưng ong 
Ong gì 
Ong ong 
Ong gì 
Ong châm 
Châm gì  
Châm kim 
Kim gì 
Kim Trọng 

Trọng gì 
Trọng tài 
Tài gì  
Tài vặt 
Vặt gì 
Vặt lông 
Lông gì 
Lông khỉ 
Khỉ gì 
Khỉ ho 
Ho gì  
Ho Lào 
Lào gì 
Lào Cai 
Cai gì 
Cai thầu 
Thầu gì 
Thầu dầu 
Dầu gì  
Dầu ăn  
Ăn gì 
Ăn mảnh 
Mảnh gì 
Mảnh vải 
Vải gì 
Vải thiều 
Thiều gì 
Thiều quang 
Quang gì 
Quang quác 
Quác gì  
Quác miệng 
Miệng gì 
Miệng thúng 
Thúng gì  
Thúng cát 
Cát gì 
Cát ñen 
ðen gì 
ðen thui 
Thui gì 
Thui chột 
Chột gì 
Chột dạ 
Dạ gì 
Dạ vâng 
Vâng gì 
Vâng dạ 
Dạ gì 
Dạ dạ 

Dạ gì 
Dạ vâng 
Vâng gì 
Vâng vâng 
Vâng gì 
Vâng dạ 
Dạ gì 
Dạ dày 
Dày gì 
Giày dép 
Dép gì 
Dép lê 
Lê gì 
Lê la 
La gì 
La hét 
Hét gì 
Hét vang 
Vang gì 
Vang xóm 
Xóm gì 
Xóm liều 
Liều gì 
Liều lĩnh 
Lĩnh gì  
Lĩnh nam 
Nam gì 
Nam giới 
Giới gì 
Giới chức 
Chức gì 
Chức vụ 
Vụ gì 
Vụ án 
Án gì 
Án mạng  
Mạng gì  
Mạng lưới 
Lưới gì 
Lưới cá  
Cá gì 
Cá ñộ  
ðộ gì  
ðộ hâm 
Hâm gì 
Hâm hấp 
Hấp gì 
Hấp cơm 
Cơm gì  
Cơm rang  



Rang gì 
Rang lạc 
Lạc gì  
Lạc ñường 
ðường gì 
ðường ñất 
ðất gì 
ðất ñá 
ðá gì 
ðá bóng 
Bóng gì  
Bóng loáng 
Loáng gì 
Loáng thoáng 
Thoáng gì 
Thoáng qua 
Qua gì 
Qua ñời 
ðời gì  
ðời sống 

Sống gì 
Sống sượng 
Sượng gì  
Sượng mặt 
Mặt gì 
Mặt ñất 
ðất gì 
ðất công  
Công gì 
Công ñoàn 
ðoàn gì 
ðoàn kiến 
Kiến gì 
Kiến ñen 
ðen gì 
ðen bạc 
Bạc gì  
Bạc vàng 
Vàng gì 
Vàng vọt 

Vọt gì 
Vọt lên 
Lên gì 
Lên giời  
Giời gì 
Giời ơi 
Ơi gì 
Ơi hỡi 
Hỡi gì  
Hỡi em 
Em gì  
Em ấy 
Ấy gì 
Ấy nấy 
Nấy gì 
Nấy thôi 
…… 
 

 
 



THANH XUÂN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Chưa phải ngày cuối cùng  
 
Một ngày tân cảng 
Nghìn nghịt xe nghìn nghịt người 
Dựa vào một ñôi vai phía trước 
Ảo ảnh một núi ñá có thể rơi vào một ngày không ñịnh trước  
 
Giấc mơ vẽ vời như những chiếc bóng 
Rơi tõm vào một giác quan nào ñó 
Không chờ ñợi dư ba sau một ngày mai mang hình dấu hỏi 
Tóc rụng một vài sợi 
Niềm vui không phân biệt nỗi buồn 
Thảng thốt và hoang hoải sợ những ñiều sẽ vuột mất 
Vất vưởng như trước một ngày mai 
Dù chẳng kịp cười, giọng cười xẻ núi 
 
Trở lại cuộc sống bình thường 
ðồng sàng mà dị mộng 
Con ñường không ánh sáng, le lói những ñom ñóm lập lòe tưởng tượng 
Ngày tân cảng cuốn hút dòng người vào vòng xoáy trách nhiệm 
Con thoi chính mình và mai một những ñam mê 
ðôi bàn tay chạm vào nhau, ngổn ngang vô số hoài nghi có thật 
Bí mật có phanh phui? 
Rồi tự phỉ báng vào sự hèn nhát vô nghĩa 
 
Trưa tân cảng mang con người vào khói bụi 
Vào sự thiếu kiềm chế của hai-mươi-tư giờ nhân bản 
Khẽ khàng quay lưng như sợ tâm hồn vỡ tung  
Chẳng muộn màng cho những khát khao 
Nhưng vẫn thấy kiệt sức nếu bắt ñầu lại những ñấu tranh thần thánh 
Muộn phiền vì ñói ngủ ñêm qua 
Thử sống một ngày thiếu vắng niềm tin 
Mà thấy khó khăn như không còn hơi thở 
 
ðó là ngày bắt ñầu, và sẽ không bao giờ kết thúc 
Bám chặt vào những giọt nước mắt rơi ra từ những nụ cười 
Vào giác quan 
Vào núi ñá 
Vào bóng ñêm 
Vào những tù túng mê mải 
Vào sự vĩnh hằng vòng vây ñịnh mệnh 
Vào vòng ràng buộc sắp ñặt lý tính 
Hụt hơi vào cái quan có nhiều chọn lựa 
Thấy chùng chình một niềm tin yếm thế vô hình 
Và rẽ trái. 
 
Ngày mai tân cảng  
Cứ tưởng sẽ bình yên như vốn có 
 
Ngày có một ranh giới 
 
 
Bikini  



 
Vé khứ hồi trễ nãi. 
Lấn cấn lo toan sau bốn mươi tám giờ sét ñánh. 
Miết dần bikini. 
 
Mặc nhiên cửu vạn 
Trống rỗng những dằng dưa 
Buổi chiều phù hoa làm thơ vách ñá 
Vang vọng phản hồi và lặp ñi lặp lại 
Loằng ngoằng rêu mốc 
Thôi ñi ñây 
 
Có kẻ ñem lời nhạo báng một câu thơ thô ráp 
Sửa ñổi chút ngôn từ 
Làm ñẹp số ñông 
Quấy quá bình thường và lắc ñầu nhún vai 
Thoát xác bikini 
ðồ con trẻ 
 
Cuộc sống không phải ít tai ương 
Mà cứ hả hê gieo rắc  
Nhọc nhằn những búa rìu  
Phỉnh phờ tai mắt buông lời chật 
ðối thoại mật 
Toàn thư mê tín 
Giáp hạt chỗ ngồi 
 
Tự vẫn khẽ khàng ñám ñông 
Bikini mù loà 
 
Thôi thì ñi thì ñi 
Cho mọi thứ ñược trở lại bình thường 
Sáng trưa chiều chạy hộc tốc trên những ngả ñường tắc tắc  
Mà thiếu sót một niềm tin hàm ngôn như qui luật 
Xót xa cho những ñe nẹt và cố tình xúc phạm 
Vần ñiệu như những bài thơ trau chuốt ngữ âm vần từ 
Cười khan mà không thèm biện minh 
Nhọc sức chi một lần ñánh ñố 
Rơi rớt niềm tin ñâu ñó bên ñường 
Cho kẻ ñi rong vô tình nhặt lấy 
Cho trẻ nít ñùa vui 
 
Ai có nhiều bất hạnh 
Thì ai cứ ñi thôi 
 
Thông lệ tuột dốc bikini 
Bao biện miết dọc bikini 
Hỏa hoạn vịnh-ñầu-gỗ 
 



TRẦN TIẾN DŨNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Người ñộc thoại với cột ñèn ở ñường Bolsa  
 
Ông ñứng trên ñường Bolsa với những cột ñèn vàng 
từng cột ñèn là bạn của một người lưu vong,  
ông ñến ñây chỉ màu vàng là bạn 
màu vàng cao và rộng. 
Mỗi ngày ông ngước lên và nói: 
“Tôi về sớm nấu một nồi cơm,  
hôm nay có lẽ chúng ta ra khỏi bóng ñêm của rượu.” 
 
“Một phần xứ này quả thật thuộc về màu vàng 
của nước ñái bò và của những bụi cỏ cháy khét, 
có quá nhiều những miếng thịt bò ñã chết trong miệng, 
có miếng da bò Mỹ ñã làm ra thứ ánh vàng ñắng nghét.” 
 
Mỗi ngày ông ngước lên và nói: 
 
“Mà vì sao tôi 
không thuộc về ñâu cả 
màu mỡ bò ở quán phở Hạnh 
                              màu âm nhạc ở cà phê Ly Ly  
không gì khác vẫn màu Mỹ vừa ngon vừa dễ chán.  
Mỗi sáng tôi bước khỏi giấc mơ 
co rúm và khô, 
cái ñiện thoại không thể gọi người ñàn bà ấy 
chỉ có thể gọi màu vàng.  
Mỗi tối tôi bước vào mùi rượu 
tiếng tôi say trong ñêm không thể gọi cô gái làng chơi,  
tôi chỉ có thể nói chuyện với màu vàng và  
sau câu chuyện rất dài 
màu vàng trên ñường Bolsa lại trải ra cái chăn rất dầy.” 
 
“Tôi từng tưởng tượng một màu vàng lạ, 
nói cách khác tôi từng tin màu vàng là ñôi cánh  
ñôi cánh bắt ñầu từ nỗi ñau ở phía ñông 
ñôi cánh là nắng xoa dịu bao nhiêu chuyện buồn 
mà vì sao tôi vẫn ngước lên. 
Nỗi ñau và chuyện buồn không xóa tan ñược nỗi sợ. 
Tôi sợ mùi cộng sản, tôi sợ mùi bơ Mỹ.” 
 
“Tôi ñứng ñây cạnh cột ñèn ñường Bolsa 
dang rộng tay như một con ñại bàng,  
không một loài ñại bàng nào ở Mỹ có màu lông gà. 
Tôi vẫn ngước lên. 
Tôi vẫn yêu những con gà mà tôi lỡ bóp chết và vẫn 
                                            khóc thương số phận gà con. 
Tôi vẫn yêu cái màu vàng máu ñã khô và linh hồn ngơ ngác ấy.” 
 
“Tôi vẫn ngước lên ñây. 
Không một loài ñại bàng Mỹ nào có lông của loài gà. 
Tôi sợ màu Mỹ, tôi sợ màu cộng sản.” 
 
“Tôi ñứng ñây trên ñường Bolsa từ ngày cho tới ñêm, 



không một chút ảo tưởng 
                             ở ngoài chính thể Mỹ 
                                        ở ngoài sự săn ñuổi của cộng sản. 
Nỗi sợ của tôi nhìn thấu hết mọi thứ trừ màu biển.” 
 
“Tôi ñến ñây từ biển. 
Biển là miệng một loài quái vật có ñôi cánh tự do. 
Tôi ñứng ñây với những cột ñèn Bolsa  
sợ nơi chốn dung chứa sợ nơi chốn trốn ñi. 
Tôi ñứng trong bình minh biển 
ñối diện với nỗi sợ không bao giờ bị phân huỷ.” 
 
 
Một trong nhiều vụ tai nạn trên ñường Main  
 

Nhớ: Nhiên, Giao, Thanh, Trọng, Thành, Liêm...  
Những người bạn trẻ vỉa hè Little Sài Gòn 

 
Bánh xe cán chết  
                một hàng ñinh nhựa trên ñường  
thành phố Garden Grove trở nên trong suốt  
giấc mơ về Việt Nam treo trước mắt thấy ghét  
 
chiếc xe sẽ biết cách vào khu Bolsa  
cái ñen ñá sẽ ngồi vào bàn ñược phép hút thuốc lá  
happy với việc làm lau chùi rest-room  
khoe chiếc camry giá một ngàn  
thủ dâm với nội dung mẩu quảng cáo: “Các anh trai sau  
         ngày làm việc muốn vui vẻ - thư giãn xin gọi cho Hương…”  
 
có thể ngày mai khu Bolsa không còn bàn cầu nào ñể chùi  
cỏ và cây cảnh từ ngoài ñường, vườn riêng sẽ tự ñi vào barber shop  
có thể ngày mai ñó là ngày thứ hai tuần sau  
những dĩa thịt chó từ ký ức, bill tiền nhà, tiền ñiện thoại  
                                từ hòm thư cùng bay lượn trước kính xe  
thứ hai tuần sau phượng tím vẫn y nguyên màu tím  
 
có lúc muốn ñụng chết cây phượng tím  
có lúc ñịnh cán chết màu tím tuyệt ñẹp ở góc ñường Main  
 
không ai hẹn rằng mười năm nữa sẽ khóc  
chỉ là mười năm nữa sẽ về Việt Nam nhậu, chơi  
và thăm Má  
không ai nói rằng sẽ về ñể kể chuyện  
                                          màu tím tuyệt ñẹp ở góc ñường Main  
 
màu tím gió sáng ñặt vào mắt  
màu tím bóng tối ñặt vào ñầu  
màu tím rơi xuống như một thứ dầu dính nhầy níu giữ  
màu tím ñẹp ñến quá hớp  
mà tím cứ tử tế mà tím cứ im lặng  
phượng tím ở ñường Main ñẹp ñến thấy ñường về  
 
ai về thì cứ về trước khi bánh xe cán chết ký ức cũ.  



 
chiếc xe sẽ biết cách vào khu Bolsa  
cái ñen ñá sẽ ngồi vào bàn ñược phép hút thuốc lá  
bầu trời Nam Cali mỗi sáng mát trơn như  
                     một người ñàn bà từ bồn tắm bước ra thơm hết sẩy  
 
không xe nào ñụng chết ñược cây phượng tím  
không ai ñụng chết ñược màu tím tuyệt ñẹp ở góc ñường Main  
 
6/ 2007 
 
 
Từ vỉa hè Sài Gòn ñến miền ñông Hoa Kỳ  
 
Xa lộ Mỹ-hành trình dài 
Rừng cây xe hơi nối nhau trên ñường chân trời 
Không ñiểm dừng 
                             tất cả kéo dài, lao tới 
Nước Mỹ biết gì khi xô vào bất tận 
Chúng ta biết gì 
Một cậu bé da ñen cắm ñầu chạy theo trái banh 
Ai ñó nói: Nước Mỹ coi thế giới như một trái  
               banh chơi trong mảnh sân bên cạnh 
               gara nhà mình 
Hoa nở hết màu — chim mở hết giọng 
 
Một lúc nào ñó chúng ta nghĩ mình cũng có 
thể vờn thế giới như cách cậu bé da ñen chơi 
bóng rổ. 
 
Một lúc nào ñó chúng ta nổi giận khi số phận 
chúng ta lăn lóc theo nhịp nhồi banh. 
 
Một lúc nào ñó chúng ta lại ñê mê niềm vui chiến 
thắng khi cho mình là một quả banh lọt vào 
rổ Mỹ 
 
                             * 
 
Miền ñông Hoa Kỳ — mùa xuân 
Những cái nhìn Việt Nam ñược sưởi ấm sau cửa kính 
Chuyện kể của từng cái nhìn: Nước Mỹ luôn quá ñẹp! 
Hoa nở chật cây không có chỗ cho lá 
Chim và tiếng hót của chim tưởng có thể chạm vào 
Bầu trời lúc mờ lúc trong nhưng luôn có thể rửa mặt 
Những ñôi giày qua hàng ngàn dặm ñường không lấm ñất 
 
Tôi có thể nghĩ: Nước Mỹ là một nơi ngủ tốt 
                                                       cho một giấc ngủ bù 
Tôi có thể bắt ñầu mở nút thắt những rối rắm của tôi 
                                       khi vừa ñi, vừa ăn, vừa chào buổi sáng 
Nước Mỹ nơi ñơn giản chấm dứt mọi mong cầu một kiếp sau  
Có việc làm ở Mỹ- có những ngày nghỉ lễ vô hạn 



 
                             * 
 
Chúng ta chẳng biết gì về nước Mỹ 
Cái chuồng cho chó mỗi ñêm trải tấm nệm dày 
Cái ñèn treo hạt hướng dương mỗi ngày cho chim 
Cái lỗ nhỏ trên thân một loài thông ứa mật ngọt cho kiến và người 
Những bài ca ña ngôn ngữ mỗi ngày vang trong xe hơi 
Những cây sồi ñủ hùng vĩ cho mỗi cách nhìn bầu trời 
Mọi nơi 
             bồn cầu  
                          khăn giấy 
                                           nước nóng  
                                                              gương soi  
Không thể gọi xã hội Mỹ là thiên ñường 
Nhưng mọi người Mỹ lại biết tôn trọng thiên ñường công dân của họ 
 
Và chúng ta 
ðến từ những mùa lạnh ñắng cay những mùa nóng khốn nạn 
ðến từ một nơi chỉ biết nói thật lúc cười chua xót và lúc khóc 
 
ðâu phải chúng ta không có ñời sống bình thường 
Chúng ta rốt cuộc cũng chẳng biết gì về chúng ta 
Một quốc gia nơi hàng ngày những mảnh ñời dân sự bình thường bị xâm ñoạt 

  
  
 
 
 



TRẦN WŨ KHANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cái lồn, vô tận  
 
Một ngày kia  
chợt 
thượng ñế nghĩ ra Cái Lồn – những Cái Lồn vô tận. 
 
Những Cái Lồn sinh ra ñàn ông, ñàn bà & thế giới 
sinh sự, sinh vật, sinh khoái lạc với muôn hệ lụy ñời 
hạnh phúc & ñau khổ 
tội ác & hình phạt. 
những Cái Lồn sinh ra những Cái Lồn 
những Cái Lồn vô tận 
 
Những Cái Lồn ướt, khô, buồn thiu hay phơi phới – những 
Cái Lồn vô tận 
những Cái Lồn teo tóp hay ñầy ñặn 
khép nép hay mở toang 
sẵn sàng bao dung triệu câu thơ lạc 
ngàn nhà thơ cô ñơn 
những Cái Lồn trụi lông, bị bỏ quên ghẻ lạnh  
những Cái Lồn ñã oải cuộc chơi 
những Cái Lồn tưởng quá ñát 
những Cái Lồn ñã dính SIDA 
những Cái Lồn vĩ ñại… 
 
Những Cái Lồn ñứng ñường, nằm nệm mút hay 
vạt tre, bắt chữ ngũ xa lông hay ngồi  
xổm khúc gỗ xóm nhà lá 
những Cái Lồn sắp mãn ñời vẫn còn trinh 
những Cái Lồn nhẫn nại chờ ñợi 
như bà mẹ chờ ñứa con hư 
vẫn bao la vô tận. 
 
Cứ làm nơi an nghỉ của kẻ thất bại 
mơ tưởng của phạm nhân, nhỏ dãi của 
quan tòa, co rúm của mô ph(ật)ạm, phẫn nộ của 
ñạo ñức giả, nuốt nước bọt của kẻ bất lực 
những Cái Lồn vẫn bao dong, nỗi bao dong vô tận. 
 
Người bao la như mẹ, nhẫn nhục như  
chị, dịu dàng như em gái – Tôi trang trọng  
gọi tên người: Những Cái Lồn!!! O Darling!!! 
 
Khi vui tôi mân Người, khi buồn 
tôi gối ñầu lên Người, khi ñói tôi cắn  
Người, khát tôi uống Người,  
những Cái Lồn như giếng sâu thăm thẳm. 
 
Khi cô ñơn (ôi bao nhiêu là nhà thơ cô ñơn) 
(thay vì âm AUM cũ xưa xa lắc) 
bạn hãy phát âm tiếng LLÔÔỒNN 
tiếng vang LLÔÔỒNN dội âm ấm áp 
– bạn hết ngay cô ñơn. 



 
Khi tôi không còn phương tiện, Người là  
phương tiện, tôi hút mục tiêu, Người là  
mục tiêu, tôi bị khủng bố, dọa nạt, Người là  
nơi ẩn trú an toàn ấm cúng, tôi bị hất hủi 
Người vẫy tới an ủi vỗ về 
Những Cái Lồn vô tận. 
 
Biển cạn, núi mòn – Người có 
Chế ñộ sập, văn minh tiêu – Người còn 
Vô tận, ñầu tiên & cuối cùng: Những Cái Lồn…  
 
 
Quà tặng của quỷ sứ  
 
bọn thi sĩ làm thơ – tao khủng bố 
lũ trai gái hôn hít nhau – tao khủng bố 
thợ may vào xưởng, ñám nhóc tan học – tao khủng bố 
chúng ñánh bạc – tao khủng bố 
chúng tắm biển – tao khủng bố 
chúng hoảng loạn, chúng bị thương, chúng chết  
– tao khủng bố nhà thờ, nhà nước, khách sạn, chợ, nhà thương ñiên, tàu ñiện ngầm  
nắng, mưa, gió, bão, tắc ñường, ñồng ñôla sụt hay lên giá – tao khủng bố 
cha cố giảng ñạo, ca sĩ chạy sô, bọn cai trị ñè ñầu cưỡi cổ thiên hạ, ñám tỉ phú vạch dự án làm 
tiền, bọn khố rách chết ñói – tao khủng bố 
 
chúng làm tình 
chúng sinh con ñẻ cháu 
chúng nuôi nấng dạy dỗ nhau 
chúng ca ngợi hay tố cáo nhau 
chúng giả vờ hay thật lòng với nhau 
chúng lo lắng cho SIDA cho lỗ ñen cho cách mạng xanh cho cái chết trắng 
tao khủng bố 
 
không ai khủng bố – tao khủng bố 
thây kệ ñứa nào, nhóm ñảng nào khủng bố hay không khủng bố – tao khủng bố 
tao nhận tao khủng bố, dù là tao hay không phải tao khủng bố 
chúng biểu tình lên án tao – tao khủng bố 
 
nhân loại toàn cầu hoá hay quay lại hang ăn lông – tao cũng khủng bố 
tao khủng bố dưới ñất, trên mặt trăng, tận sao hoả, sao chổi, tao khủng bố mọi mọi sao sao  
húng tìm ra triệu triệu năm nữa 
kiếp này chết tao tiếp tục khủng bố hằng hà sa số kiếp sau 
 
vui – tao khủng bố; buồn – tao khủng bố; không vui không buồn – tao khủng bố 
tao ăn ngủ ñụ ñái với qua bằng cho khủng bố 
chúng chế ra bom, tao mua – tao khủng bố 
tao không mua ñược, tao tự làm lấy – tao khủng bố 
 
KHỦNG BỐ là tên TAO 
là việc làm của tao, sứ mạng của tao, tình yêu và thù hận của tao, trò chơi và cuộc chiến của 
tao, miền ñất hứa của tao, hữu thể và hư vô của tao, niềm tin và ñam mê của tao, thiên ñường 
của tao… 



tao khủng bố tao khủng bố tao khủng bố 
khủng bố khủng bố khủng bố 
 
 

t i ế n g n ó i 
t i ế n g c h i m                                            t i ế n g h á t 

t i ế n g h á t                                                                             t i ế n g c h i m 
KHỦNG BỐ 

t i ế n g k ê u c ứ u                                                                             t i ế n g v a n x i n 
t i ế n g v a n x i n                                            t i ế n g k ê u c ứ u 

t i ế n g k h ó c 
TAO KHỦNG BỐ 
TAO KHỦNG 
TAO KHỦ 
TAO K 
TAO 
TA 
T 

. 
 

 



TRịNH CUNG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Giá mà tuyết rơi xuống bây giờ 
 

Kính tặng những người chết vụ 11 tháng 9 và những ai ñã chết vì khủng bố 
 

Mùa ñông vẫn cố làm New York ốm và rỗng 
Dù bây giờ là tháng 5 
Chúng tôi 2 thằng Sài Gòn chỉ có một buổi sáng  
Làm sao nuốt hết con ñường số 5 
Lần này không phải là những viện bảo tàng Broadway Wall Street và toà nhà Liên Hiệp Quốc 
Quên ngay chúng ñi 
Ai biết chỉ dùm linh hồn 2986 người chết ngày 11 tháng 9 ở quảng trường Times nay ở ñâu 
Có tiếng thở dài và lời thầm thì từ tro bụi trên những tấm hình những kỷ vật những người lính 
cứu hoả ñã bỏ lại 
Có tiếng ai ñó nói vào tai chúng tôi: ”Hãy nhìn lên bầu trời” 
Sao không thấy Chúa khóc 
May mà Nữ thần Tự do ñứng bên kia bờ   
Nên tự do vẫn ñẹp như mơ  
 
Và chúng tôi chỉ còn biết nuốt nước miếng 
 
Em và New York vẫn còn ngủ trong chăn len Cachemire 
Dù bây giờ là 9am một ngày làm việc giữa tháng 5 
Những sợi mì chưa kịp tuột xuống bao tử 
Hơi lạnh phả ra từ cái ngáp của buổi sáng trên vỉa hè phố Tầu 
Chỉ có ñôi mắt gã homeless trên Fifth Ave là trong và sáng  
Chúng tôi bỗng nhớ những cụm hoa tulip vừa chớm ñỏ trước cửa chuồng chó ở Massachusetts 
Và cũng thấy nhớ những con kiến gió chết mỗi ngày trong ly trà chanh ở hẻm 47 
 
Không phải mùa ñông chưa chịu ra ñi 
Những khung cửa kính New York ñã không chịu mở  
Em cũng còn muốn cuốn chặt lấy nó 
Và ánh mắt chàng homeless vẫn trong và sáng 
Trong và sáng hơn mắt Nữ Thần Tự Do 
Dù bây giờ là 12am ngày 15 tháng 5 năm 2007 
 
Giá mà tuyết rơi xuống  
Bây giờ 
 
New York 05/07 
 
 
Ngôi nhà bí ẩn ở Dedham – Boston 

 
Tặng  LDV và TTD 

 
1. 
NGÀY KHÔNG  
 
Không có ñiều gì bí ẩn trong ngôi nhà gỗ ấy 
Ngoài khối im lặng vắng chủ giữa cánh rừng phong không lá bao quanh 
Cánh rừng trơ xương sau mùa ñông như gã thi sĩ qua một trận thất tình 
Bị ñàn bà tước sạch hết chữ nghĩa  
 



Nhưng 
Cánh rừng rồi có lá 
Chỉ ngôi nhà ñang chết mòn theo hơi thở phì phò của lão ñất già và những cơn ñau thắt từ 
chứng thấp khớp của gỗ mỗi ñêm 
Không phải bước chân linh hồn viên ñại tá chủ nhà chết trận ở Việt Nam giận dữ quanh những 
căn phòng bị xâm phạm 
Ông ta chẳng thể nào hiểu nổi nước Mỹ hôm nay 
Bỏ dollar mang những thằng dở hơi từ Việt Nam ñến ñây ñể cãi nhau mỗi ngày   
Từ phòng khách ñến bếp ăn 
Cả khi ngâm mình trong bồn tắm nước nóng và tẩy rửa bằng body wash hiệu Dove 
Từ Boston ñ ến New York 
Hành trình tiếng ngáy 
Bản nghịch tấu cuốc xẻng và dze chai 
 
Nếu ñó có thể ñược coi là ñiều bí ẩn 
 
 
2. 
ðÊM CHỈ  
 
Không có gì bí ẩn trong ngôi nhà gỗ ấy 
Chỉ những con sâu bò ra từ ác mộng  
Nhát ma bọn ñi ñâu cũng dáo dác thấy mình con nợ 
Chỉ cái cựa mình của xác chết thời gian 
Nhắc nhở một hiện hữu không mai táng 
Chỉ tiếng ú ớ của những giấc ngủ  
Nằm mơ thấy chập chờn tự do  
Chỉ tiếng lục cục những con rối ñào thoát khỏi kiếp làm rối nước  
Made in Viet Nam 
 
Nếu ñó là ñiều bí ẩn 
 
 
3. 
GIỜ THỨ 25 
 
Không có gì bí ẩn trong ngôi nhà gỗ ấy 
Trừ căn phòng ngủ của 2 gã Sài Gòn ăn chơi bại trận trở thành trại tu dòng khắc kỷ 
Máy sưởi Mỹ nghỉ ñông 
TV Mỹ diễn mù 
ðiện thoại Mỹ diễn câm 
E-mail Mỹ cắt nguồn 
Nước tắm Mỹ lạnh băng 
Thằng quá căng ỉa máu 
Thằng quá buồn sình bụng 
ðêm ngày tự tra tấn mình bằng ngọn roi hối tiếc mong ñược Chúa cứu chuộc 
 
Và  
          cuối cùng 
                               Giờ thứ 25 
                                                      LDV ñã ñến 
Quần jeans Giorgio Armani bó xanh trong boot ñen BCBG cao bước thiên thần thoăn thoắt 
Nổ ñom ñóm 10 con mắt ma 



Cuộc giải cứu tự do nhanh    gọn    hoàn    hảo  
 
Và  
Cây ở Dedham bắt ñầu lú lá 
ðó mới chính xác là ñiều bí ẩn  
                                     
Boston tháng 5/2007 
 
 
 



TRÚC-TY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Một chuyến chu du 
 
 tặng Sơ-ri & ông nội              
 riêng tặng em nhỏ Thuý Vy  

 
ñể chuẩn bị cho chuyến chu du ngoài vũ trụ 
trước khi khởi hành 3 ngày 
chính xác là sáng nay 28.11.2047 hắn gửi trước cho cha hắn 
một cái vali ñựng ñủ thứ, cộng với 
vài cái áo ñầm nhỏ, gương lược, nón, giày cho con gái 
một ít bạc, một máy cassette cũ hiệu sony 
một cuộn băng ñọc kinh nhật tụng 
hai ñiện thoại di ñộng ñời mới nhất 
một ñiếu cày và một chiếc nạng 
tất cả ñều bằng giấy. 
kiểm tra mọi thứ ñầy ñủ xong xuôi 
hắn ñem tất cả ra sân chất lên 
chiếc xe 16 chỗ, cũng bằng giấy 
rồi hắn ngửa mặt nhìn trời 
chắp tay lâm râm khấn vái hồi lâu 
xong, hắn thò tay vào túi lấy hộp quẹt 
ung dung châm lửa. ñốt.  
 
 
Rác & bảng tổng phổ trừu tượng sắc màu  

 
Thơ, song song với lịch sử, phải soi tỏ ñược khoảng tối 
của thời ñại nó. Bởi những gì thuộc về khoảng tối 
thường không ñược ghi vào lịch sử. 

 
ñầu tôm, vảy cá, lông heo,  
rau lang úa... bao nhiêu kí 
lô mỗi người? bao nhiêu kí 
lô mỗi ngày? bảng hoà màu 
vĩ ñại, rác rê trên mỗi 
bậc thang tiến hoá, là trang 
bẩn của cuốn sử văn minh 
hôm nay tôi viết, hôm qua 
ai viết, ngày mai ai viết, 
có cần phải viết? bao nhiêu 
kí lô mỗi người, bao nhiêu 
kí lô mỗi ngày, ý nghĩ  
trừu tựợng/tổng phổ sắc màu 
những ñầu tôm hồng, vảy cá 
ñen, lông heo trắng, rau lang 
úa vàng..., gói gọn trong cái 
túi nylon xanh xanh, như 
ñời sống gói gọn trong quả  
ñất xanh xanh, một cánh tay 
như cái ñòn bẩy (archimède)1 
gồng lên,và quăng mạnh. 
 
23.04.2007 



 
------------------ 
1 Archimède [Archimedes]: nhà vật lý học Hy-lạp cổ ñại (287-212 B.C.) 
 
 
Thơ & nhà thơ — dễ & khó  
 
Dễ, chẳng hạn như: 
—bóp vỡ quả trứng ngỗng bằng 2 ngón tay bất kỳ 
—múc cháo bằng một chiếc ñũa 
—thưởng thức một bản nhạc bằng ñôi tai ñiếc 
—chơi trống bằng một cây kim thêu, lắng nghe tiếng vang của nó 
—há miệng, chờ một trái sung rụng 
—ñọc to, rõ, hùng hồn một mẩu rao vặt (kết bạn bốn phương), biến nó thành một bài tình ca 
lãng mạn 
—lôi hai gã du côn ñang quần nhau ra khỏi cuộc chiến mà không bị sặc máu mũi  
 
& khó, chẳng hạn như: 
—nấu xong món bò nhúng dấm trong vòng 5 phút 
—xơi hết 1 gà nướng, uống hết 1 chai rượu vang trong vòng tiếng rưỡi 
—viết một bài báo ngắn (bằng máy tính, có thể tham khảo từ nguồn in-tẹc-nét ) về nạn tham 
nhũng trong ñó liệt kê ít nhất 10 vụ tiêu biểu và khoảng 50 cá nhân (chỉ tính cấp Bộ trở xuống ) 
ñiển hình, trong vòng nửa tiếng 
—phiên dịch (tức thì) cho một lão bà lẩm cẩm, lời chào, và lời cám ơn, của một gã tây mẽo  
—cùng khán giả vỗ tay hoan hô một ca sỹ ngôi sao (mới nổi) sau màn trình diễn ấn tượng, chỉ 
bằng một bàn tay, lưu ý: tất cả không hú hét, reo hò, hoặc quá xúc ñộng  
 
& còn nữa 
bắt ruồi — nguyên một hộp,1 bằng tay không.  
 
----------------- 
1 
Bài thơ Người khách của Orhan Veli qua bản dịch ðinh Linh (tienve.org) 

 

 
ðờn bà 
 
ðẹp nhất Thế giới. Mẹ ñẻ Trứng, Bọ và Người.   
Vợ lạc của Long quân. Nường quệt miếng trầu  
hôi, người ñầu gối tay ấp, mẹ ñẻ bậc Thánh nhân,  
tên hà tiện. ðờn bà. Chủ nhân hai trái mướp. Kẻ  
móc vú ra, buộc trả tiền. Là mồi ngon lũ cướp. ðờn  
Bà. Bậc sinh ra Lồn Cặc [Hĩm & Cu], Tư bản ðỏ &  
ñen, bọn Bạch vệ. Người ñẻ ra Lưỡng Viện, Chánh  
Phủ, Nhà Nước. Mồi lửa thành Troy, Má lũ con tranh  
giành ñịa ốc. ðờn Bà. Người làm ñẹp Quốc gia, là linh  
hồn Tượng ðài. Bà nội của Tổng thống, mẹ Lãnh tụ,  
lũ ñiên, bọn cớm. ðờn Bà. Chủ ñầu tư dài vốn, bầu  
sô vé xổ liền. Mẹ Sòng Bài, ñẻ lãi. ðờn Bà. Luôn luôn  
ở tâm ñiểm, mẹ của Sử dân tộc, màu da. Cơn Ngột  
Hứng của Nhạc, là Vũ ñiệu Loã thể . ðờn Bà. ðờn Bà,  
là cất lên, là vút lên một tiếng. Hay hai tiếng cũng vậy:  



ðờn. Bà..  



 
VŨ THÀNH SƠN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bố cục                            
 
Nhìn bên ngoài, 
 
ñây không phải là một bài thơ. 
 
ðây là ñờm, dãi nhớt, nước mắt, 
 
tinh dịch và máu. 
 
ðây là những mảng tan rã 
 
của chính chúng ta  
 
trong dung dịch tẩy rửa 
 
ñược bố cục lại. 
 
 
Virus 
 
Trong cái hộp diêm này ñang cất dấu những ý tưởng chờ ñược loé sáng. Tôi tự hỏi nếu tôi kiên 
nhẫn cuộn tròn mình lại như con cá ướp dầu gói trong giấy aluminium nằm yên trong ngăn ñá thì 
ñiều gì sẽ xảy ra. Tôi ñã xê dịch bàn ghế ñể chọn một chỗ ngồi không quá lộ liễu. Tôi ñã cắt hết 
tất cả những hình ảnh trong tờ họa báo dán chung quanh ñể tránh vượt qua những ranh giới quy 
ñịnh. Tôi thực hành nguyên lý ñối xứng bằng cách giữ thăng bằng khi di chuyển qua khoảng 
trống giữa các ñồ vật, mặc dù ñôi khi tôi cũng dung túng mình bằng một vài bất cẩn không chết 
người. Tôi coi ñàn bà là những tai nạn nho nhỏ thỉnh thoảng làm tôi tổn thương (lần ñầu tôi bị 
mất bộ da và lông, lần sau mất tất cả nội tạng và lần gần ñây nhất, tôi chỉ còn một nửa linh 
hồn). Thế nhưng tôi không thể cải thiện ñược tình trạng của mình tốt hơn. Hay thực ra, cái cần 
thiết cho tôi vào lúc này chính là một cái click ñủ mạnh, ñể ném tôi ñi thật xa, thật cao, ñể tôi 
bùng cháy trên tất cả các mặt phẳng? 
 
 
Martin Heidegger 
 
Trước mắt chúng ta là tấm ảnh chụp Martin Heidegger năm 1933. Lúc ấy ông bốn mươi bốn tuổi, 
vừa nhậm chức Hiệu trưởng Trường ðại học Fribourg và danh tiếng của ông ñã vượt ra ngoài 
biên giới nước ðức sau khi công bố tác phẩm “Hữu Thể và Thời Gian”. Tấm ảnh trắng ñen, có lẽ 
ñược chụp trong phòng làm việc. Chúng ta thấy Martin trong bộ suit ñen, bên ngoài khoác chiếc 
áo dạ, loại trang phục mà các sĩ quan ðức thời ấy thường mặc. Ba chiếc khuy ñồng trên áo sáng 
lấp lánh bên cạnh chiếc huy hiệu ðức Quốc Xã. Phía sau Martin, trong ánh sáng mờ nhạt, là dãy 
kệ chất ñầy sách. Martin không nhìn thẳng vào ống kính, mắt ông hướng về phía sau chúng ta. 
 
Tấm ảnh giới thiệu một lát cắt trong một cái nhìn toàn thể về cuộc ñời của ông: Martin 
Heidegger với chế ñộ ðức Quốc Xã và Triết học. Nó ñược thể hiện bởi sự hiện diện của ba biểu 
tượng: con người ông, chiếc áo khoác và sách. Sau khi ông mất hơn ba mươi năm, người ta vẫn 
không ngớt tranh cãi về mối quan hệ và tầm quan trọng của ba biểu tượng ấy trong tấm ảnh.  
 
Nhiều người kết án Martin ñã cộng tác với Hitler. Ông là nhà lập thuyết cho Nhà nước ðức Quốc 
Xã; ông sùng bái bạo lực và giết chóc; ông ca tụng “những khả tính nền tảng của nòi giống 



thuần chủng Nhật Nhĩ Man” ngay cả khi ñề cập ñến những vấn ñề có vẻ thuộc về lĩnh vực Siêu 
hình học và Lịch sử Triết học. Ông dè bỉu Karl Jaspers có vợ là người Do Thái; ông so sánh 
những phòng hơi ngạt như công cụ kỹ thuật ñược sử dụng trong nền nông nghiệp cơ giới hóa. 
Trong cái nhìn này, Martin xuất hiện với dáng vẻ một sĩ quan trong tư thế ngồi ở vị trí tiền cảnh. 
 
Một góc nhìn khác từ hậu cảnh, lại cho nhiều người thấy Martin xuất hiện trong tư thế một nhà 
tư tưởng ñang lắng nghe “tiếng gọi của Hữu Thể” vang vọng ñến từ hơn hai ngàn năm bị Triết 
học phương Tây lãng quên. Những ý niệm về Thời Gian, Chủ Thể, Lịch Sử ñược ông suy tư lại. 
Ông muốn thay thế sự ngự trị của Lý Tính bằng ngôn ngữ của Thi Ca.  Martin ñã nhầm lẫn trong 
thời gian ngắn ngủi về bản chất của chế ñộ Quốc Xã; ông từ chức sau ñó một năm, rồi bị thất 
sủng và ngược ñãi hơn mười năm cho ñến ngày nó sụp ñổ.  
 
Trên thực tế, tuy mâu thuẫn nhau, ñó lại là hai phiên bản của cùng một cái nhìn ñối với tấm ảnh. 
Trong cái nhìn ñó, tấm ảnh mang tính trùng phức: Martin Heidegger là Martin Heidegger. Người 
ta không nhận thấy tấm ảnh là một thực tại ñã ñược hư cấu. Nó là một bí ẩn về một bí ẩn khác. 
“Dù nó cho thấy bất cứ cái gì và bằng bất cứ cách nào, tấm ảnh luôn luôn vô hình: người ta 
không nhìn chính tấm ảnh.” (Roland Barthes). 
 
 
Lý do tôi không uống cà phê sáng nay 
 
 1.  Bàn tay phải của tôi mất trí nhớ. Có thể nó ñã quá già, cần phải nghỉ hưu. Hoặc nó có quá 
nhiều giấc chiêm bao dữ 
 
  2.  Vợ tôi thường hay quan trọng hóa những chuyện nhỏ nhặt. Chẳng hạn nàng nói cần phải 
diệt trừ kiến, dán, bởi vì chúng làm cho tư duy của chúng ta không thể liên kết thành một hệ 
thống hợp lý 
 
 3.  Tôi ñọc thấy câu này trên một tờ báo: Tự tin hơn với làn da sáng khoẻ! 
 
 4.  Một con ốc sên ñi qua cửa. Tôi không biết nó có phải là con ốc sên trong vườn nhà tôi hay 
của bà hàng xóm. Ngày hôm qua chúng tôi sang bên nhà bà chơi, bà than phiền về giá xăng và 
một vài thứ cần thiết khác quá ñắt ñỏ 
 
 5.  Không lẽ chỉ nhìn bằng một mắt 
 
 6.  Vòng tròn hoàn hảo là sản phẩm của trí tưởng tượng 
 
 7.  Tôi thú nhận ñiều ấy 
 
 8.  Raymond Federman nói chủ nghĩa hậu hiện ñại chết khi hàng loạt những họa sĩ lớn của New 
York như Stella, Johns, Rauschenberg,…bỏ ñi làm cho tờ Women’s Wear Daily vào năm 1960, 
năm mà chủ nghĩa hậu hiện ñại ñược khai sinh 
 
 9.  Chiếc váy của người ñàn bà ấy xẻ quá cao 
 
10.  A rose is a rose is a rose 



VƯƠNG HUY 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mưa  
 
Tôi hỏi thăm hoài một cơn mưa 
nhiều những lần ñứng ñi của tôi hơn nữa 
ñã không còn về lại 
chỉ ñôi lúc lay bay trong lời hát lạ 
ñôi lần thoáng trong câu chuyện hoang mang của những mái ñầu bạc 
tôi chưa từng sống 
chưa từng sống nó bao giờ 
 
nơi ñây nắng như bùn trong buổi ñầm cô tịch 
tôi nhớ im hơi  
về một bàn tay ñã mất 
về nó 
ñá long lanh trong veo 
một trời ñá trên mái nhà mái tóc 
 
mọi sự ở ñây ñều lấp lơ thu vén 
tất cả những gì ñi ñến ñều ñể tự tràn ñầy 
những bài thơ những ñiệu múa 
những phế tích ngủ mê trong tình ñất 
 
chỉ còn cơn mưa ấy 
không lấp ñầy những buổi mai những buổi chiều 
không lấp ñầy chúng ta 
nếu hơi thở ñã khép mắt ñi vào ngực 
lặng một ñáy huyệt 
nó sẽ là những hạt tình thâm 
bay trên nỗi chết 
 
nếu ngày tháng là một vũng lầy 
nơi trăng sẽ mọc 
mặt trời sẽ mọc  
rồi tan như một miếng bánh khô giòn 
ai ñánh rơi 
hay lặn ñi như một tiếng chửi thề 
ñỏ ối 
nó sẽ xoá bằng con ñường ñẹp nước 
một dòng suối 
trôi 
không nguồn không biển 
 
cần có sự chôn vùi 
như cơn gió dìm chết người trên cạn 
cần có sự ñảo sự ñảo  
như mặt ñất ñặt lên bầu trời một ñoá hôn nâu sậm 
khi ñó 
chúng ta như những vẩy nước chơi ñùa trong chiếc bình thuỷ tinh không tận 
hân hoan trong sự giam cầm trong sáng  
chúng ta sẽ hiểu lại những ñám mây và lửa  
qua bức vách trẻ thơ 
âm âm bốn cõi  
chúng ta sẽ tìm thấy giọng nói thần tiên 



ñã lùi xa vĩnh viễn 
bước chân của cỏ 
 
tôi thường hỏi những ngày mưa mềm chân mắt  
khi nào cỏ mọc lên mây  
khi nào nắng lau sạch thời gian lầm bụi 
khi nào gió thở căng ñịa cầu 
bay lơ mơ 
cười tan xanh nhạt 
thoát khỏi mọi ñường mòn nơi bóng ñen phủ tối 
thoát khỏi mọi cụm mắt sao lơ láo 
tinh phận hư vô 
 
 
Trong Tĩnh lặng 
 
Trên bức tường mỏi mệt 
Tôi treo lên chiếc bóng của mình 
Trong im lặng 
Trong cỏ và mặt trời 
Trong tiếng ñộng 
Tôi chỉ còn tôi 
Với ánh sáng niềm vui lãnh ñạm 
Với tiếng ñàn của một cây ñàn không dây 
 
Nơi căn phòng lang thang ấy 
Mỗi khi buồn 
Tôi thường nhóm lên một ngọn lửa nhỏ nhoi 
Và lặng im 
Nhìn nó 
Cháy 
 
Tôi tìm thấy gì 
Giữa rơm rạ và mây trời 
Một dòng sông bay ñi mãi mãi 
Tôi còn gì 
Mặt trời buổi sáng ñầu xuân lấp lánh 
Những con chim 
Hót trên những lối mòn trôi ñi bất tận 
Như khói 
Trong ánh sáng của hoa 
Trong màu của gió 
Nhưng tôi cúi xuống nhận ra màu của ñá 
 
Nói ñược gì 
Khi một giọt nước lăn trên bức tường thinh lặng 
 
 



VƯƠNG VĂN QUANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hậu quả tất yếu cho việc tiết kiệm tiền bạc, hay là bài thơ có tên: BỊ RẬN LÔNG 
MU CÓ CẦN CẠO BỎ LÔNG? 
 
  Tặng Bùi Chát thi sĩ  
 
Rận lông mu là một loại kí sinh trùng  
rất nhỏ, mầu vàng hung, bám sát vào chân  
lông mu, gây ngứa nhiều ở phần xương mu  
và bộ phận sinh dục, thường lây nhiễm qua  
quan hệ tình dục với người có rận. Tuy  
bệnh rận lông mu rất dễ chữa trị bằng cách  
thoa kem Gamma benzene hexachloride, 
nhưng cần thận trọng bởi rận có thể là dấu  
hiệu của một bệnh lây nhiễm qua ñường  
tánh dục khác, nhất là bệnh [lương] lậu. Hãy ñến  
bệnh viện ñể khám và ñiều trị, không cần  
phải cạo lông, vì nếu cạo, lông vẫn mọc trở  
lại [nguyên ân]. 
 
(theo tinh thần: “ñâu cần thanh niên có …”. trong trường hợp này là: tuổi trẻ hô hào/thanh niên ñáp ứng). 
 
------------------- 
Nguồn : Thanh Niên – thứ ba 15/02/2005 – tức 7/1/At Dậu. 
 

 
Tỏ tình 
 
Là bầy tình cảm ra cho tỏ. 
Của 1 cộng ñồng. rồi của cá nhơn. 
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn các em nhi ñồng1 Chẳng hạn 
&: ðảng cộng sản Việt Nam ôi quang vinh muôn muôn năm2 
hoặc: ta thà làm quỉ nước nam chớ không thèm mần [ma] vương ñất bắc3 
 
Thằng Tây da trắng mũi trắng thường tỏ:  
“Anh yêu em” vậy…  “Em yêu anh”  
ít ra trên phim ảnh hưởng như thế 
Thằng Ta hiếm khi cảm xúc bằng lời. [chúng] Ta tỏ tình  
Bằng ñộng tác. kiểu  
hửi ñít trước khi giao hiệp ở ñộng vật  
có vú cấp thấp. Cũng khi  
lại tỏ tình có tính biện chứng  
trong trường hợp chúng quá rạt rào: 
“Anh yêu em thật mà. Nói sai ra ñường xe tông liền” 
“Anh yêu em ñéo chịu ñược. Anh thề ñịt mẹ ñứa nào nói láo”. 
 
------------- 
1 lời một bài hát 
 
2 khẩu hiệu 
 
3 câu nói của thằng cha nào ñó trong lịch sử. Mà lịch sử bằng chữ thì luôn ñáng ngờ. 
 
Sáng tạo? 
 



ðọc chùm thơ của cô bé  
mười sáu tuổi. Hay!! Giỏi quá. 
Mười sáu tuổi tôi nghĩ gì? 
Tôi ước mơ bữa cơm có thịt, 
hoặc chỉ là nước thịt kho. 
Thằng người nói nhỏ với tôi: 
ðừng buồn!! bởi mày là kẻ  
chịu ñựng lịch sử. ðừng nghĩ. 
Tôi vẫn nghĩ, thậm chí còn 
làm thơ. Những dòng thơ toàn 
lảm nhảm. Những dòng chữ toàn 
vô dụng. Tôi cố gắng sống  
hai lần. Thằng người bảo tôi: 
Vấn ñề quan trọng nhất của 
con người: phải biết tự sát. 
Tôi suy nghĩ về ñiều này. 
Thằng người khác lại bảo tôi: 
Sáng tạo là công việc của  
Thượng ðế. Mọi thứ sáng tạo 
của con người ñều nhảm nhí. 
Kiệt tác văn học nghệ thuật, 
bom hạt nhân... In-ter-net 
cừu ðô-ly v.v … ðều nhảm nhí. 
Cho tới ngày tận thế, sáng 
tạo duy nhất của con người, 
sánh tầm Thượng ðế: ñó là 
thuốc – tránh – thai – bao – cao – su. 
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ðố biết ñiều gì 
 
Lồn bà Tèo 
Treo trên cây 
Ba thằng Tây bắn lồn bà Tèo 
 
Lồn bà Tèo 
Rơi xuống ñất 
Ba con chó lao ra ñớp mất 
 
Ba thằng Tây ma lông 
Bị bộ ñội ñặc công 
Tóm sống ở bờ sông 
 
Ba con chó hắc lào 
Chơi ngớ ngẩn thế nào 
Bị xả thịt mang xào. 
 
Bà Tèo muôn năm cũ 
Lồn bây giờ nơi nao? 
 
 



Câu hỏi phụ:  
Bà Tèo có phải vợ ông Tèo? 
Bao nhiêu người có câu trả lời giống bạn? 
 

 

 
 



Tác phẩm ñã phát hành 
 
 
1. Vòng tròn sáu mặt, in chung 6 tác giả (1/2002) 
 
2. Mở miệng, in chung 4 tác giả (6/2002) 
 
3. Xáo chộn chong ngày, tác phẩm Bùi Chát (12/2003) 
 
4. Bảy biến tấu con nhện, tác phẩm Lý ðợi (12/2003) 
 
5. Cái lồn bỏ ñi & những bài thơ chửi rủa [bới, lộn], tác phẩm Bùi Chát (12/2004) 
 
6. ðống rác vô tận, tác phẩm Phan Bá Thọ (12/2004) 
 
7. Hừm bà lần, tác phẩm Khúc Duy (4/2005) 
 
8. Trường chay thịt chó, tác phẩm Lý ðợi (6/2005) 
 
9. Lĩnh nam tạp lục, tác phẩm Vương Văn Quang (8/2005)  
 
10. Khoan cắt bê tông, in chung 23 tác giả (9/2005) 
 
11. Tháng tư gãy súng, tác phẩm Bùi Chát (12/2005) 
 
12. Luận ngữ tân thư, tác phẩm Phạm Lưu Vũ (7/2007) 
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