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bí ẩn tháng giêng 
 

                  

Trôi qua chòm mây xám đầy quyền lực của                                                                

mùa đông 

con bướm khấp khởi đôi cánh mỏng 

nương nhờ chiếc lá khô chờ hơi xuân hé 

một làn sương mong manh thấm đẫm mơ hồ 

 

Tháng giêng tàng trữ mầm xanh lao lực trong                             

bụi bặm 

ẩn nhẫn chờ đợi một ngày  ấm áp 

giống như chu kỳ của người đàn bà hoài thai     

cánh đồng 

tháng giêng tạm trú vào đàn bướm tơ sắp đến  

kỳ sinh nở 

mặc những cơn gió ganh tị chỉ chực len vào cội hoa 

ức hiếp                 

 

Sự sống ngắn ngủi vẫn phải hụt hơi tồn tại  

tháng giêng ương bướng 

không chịu thở theo nhịp mặc định  của mùa xuân 

gồng mình chấp chịu rét mướt 
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Làm sao có thể tự huyễn hoặc mình 

bằng cách ngưỡng vọng một cành mai rạng rỡ 

khi bốn mùa tự thoả mãn tấu lên khúc tụng 

lạc đệu 

Không một ai được châm chọc nhạo báng 

tháng giêng 

phải trao tận tay tín hiệu khai sinh muôn loài  

chùm chìa khoá bí ẩn có đủ quyền phép 

tháng giêng sẽ tự thân  hoá giải  nắng hạn                  

khô khốc mùa hạ,lốc lũ xâm hại của mùa thu ,               

hẩm hiu giá rét của mùa đông 

 

Và có thể cả rộn ràng của mùa xuân nữa! 
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à ơi điệu cũ 

Ngày quê nhà đùm túm tiếng tre reo 

Cày cục đến chai sần cơn bếp núc 

Còn một khắc chẳng cam buồn đắm ngực 

Lao nếp nhăn theo gom góp bụi đường 

Màu mưa nào không trắng xoá hà phương ? 

Em ở lại chiều anh không hẹn thuở 

Anh thức hết những bọt bèo rơm rạ 

Tiếng chuông câm rưng rức buổi xa người 

 Nhỏ chăn đồng cuối tóc phải chăn côi 

Ngoai ngoái lại mồ cha xanh nếp trán 

Nâng chai cạn mà không đành dốc cạn 

Giọt rơi tràn con mắt nhướng sa mi 

   

Tuổi lăn tròn đời bể nửa viên bi 

Những cạnh sắc cứa vào đâu cũng xóc 

Thôi thì cố níu trái tim thất lạc 

Nếu một mai nó cứng cựa chai lì 

  

Quấn lòng anh trong tà áo em đi 

Tay ram ráp bụi đường xa thiếu bạn 

Anh rớt cuối bươn tràn qua vận hạn 

Tiếng ơi à kĩu kịt rát cơn mê        

Miễn là em cơm nếp dẻo anh về 
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canh giấc cánh đồng 
 

 

 

 

Không cam tâm nghe chiều đổ cơn giông 

thất thểu vịn vào đêm trắng 

cánh đồng xanh mơ ở đâu ? 

gai cào ngực anh  tướm máu 

 

Cánh đồng ,cánh đồng,cánh đồng  

anh canh giấc mơ tràn mộng mị  

có  đôi cánh chuồn chuồn  

rụng kín cầu ao 

                           

Sao không quen nhau lại hôn nhau từ biệt 

nụ hôn  đường cày thiếu nước 

anh cấu vào tháng năm thơ ấu 

cánh đồng sổng ra  rượt đuổi thời gian. 

 

Mùa lũ lớn những cọng bèo bỏ sông đi lạc 

trăng thời đại mênh mông toả sáng 

phá vỡ  những lối mòn quen thuộc 

vẫn chưa đào thoát con đường 
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Không đủ lực đợi những cái chớp mắt biến ảo 

mặc những cơn gió  quậy phá 

quẫy đạp đi tìm di chỉ cánh đồng 

 

cánh đồng xanh mơ ở đâu?  

anh  mải mốt chạy  marathon  tìm em  mệt nhoài ký ức 
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hành cu li ca 
                                             

 

Vất bút,ném phấn  thắt lòng bay đi hề  mù phương 

Cỏ xanh rưng  tim ,cỏ vàng xoay óc 

Người đi chân không dính bụi đường 

Mây  hỗn mang dưới thân hề  khói lam chiều xốn xót 

Tiếng quê nhà  bằn bặt 

Mẹ  cha hiu hắt lâu rồi ấy ai hề nước mắt  

Đùm túm thê nhi hề tung hoành trong bọc  

 

Chân chạm Chicago con  trống già  ngoay ngoắt 

Mưa Boston hề  không giống mưa mình 

Ừ thì xe ừ thì rước  ừ thì tiệc hề  linh đình  

Phập phồng ức hề trống huơ  trống hoác  

Trống không hề trống không bình sinh 

 

Ta sắp hàng hề  mỏi mòn  food stamps 

Miếng phủ phê hề lưỡi lè không cơm 

Hành nhân rục giò  con đường xa thẳm 

Phiền não lên đời  bàn tay căm căm 

Người thản nhiên hề “ Hi …you doing ?” 

 

 

Lại  quắn lòng hề bye bye bang Maine 

Ta nhị khứ hề  nam phi Houston 

Ta tráng sĩ hề  clean  job thơm 

U mê trăm đời hề thương các em… 
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Check ,check làm  vui shoping tưng bừng 

Trống già lạc bầy hề nguôi rưng rưng 

Đêm nằm ủ ê tím bầm vai lưng 

Người cùng gốc sinh hề như ma tinh 

Ngón đòn lòn trôn bỏ quên sao đành (!) 

 

Tam khứ về quê hề ta chưa đâu 

Tích góp niềm đau  cho đầy bể dâu 

Hề cỏ phai  xanh hề  còn hai tay 

Nếm vác khuân  hoài hề thơ thêm say 

 

Mây nước trùng trùng  thề không trắng tay… 

 

Louisiana 
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bài tha phương không tám 
 

 

Sâu màu mắt làn quê không cửa 

Nhớ mưa nghe rớt giọng ru khàn 

Biệt là gió căng buồm níu trĩu 

Em vòng thon eo ếch thương khan 

 

Từng yêu ấp từng mê man tở mở 

Từng vo ta trong cam khó thủ thường 

Mòn con mắt quấn câu vào chữ rối 

Phiếu thăm dò chật cứng váy mơ em 

 

Thì cứ tống cứ tan ngần ấy tuổi 

Biết cùng ai chia sớt chuyện buông tuồng  

Chiều tới sáng lục tìm mưa cắm cúi  

Ngón với bàn ngong ngóng đến thê lương 

 

Gần rất lạ xa tới tầm tay với  

Sợi mong manh riết róng cột âm thầm  

Lầu cây khế leo tấm thân chùm gửi 

Nhướng lên mù thấy rõ  một xa xăm 

 

Vẫn mụ mị lùng bùng  cơn cớ trước  

Và ngơ ngơ ngác ngác những phương chiều  

Mùa không hắt tia nắng vàng ,vô phước 

Kẻ điêu nào còn léo hánh cô liêu 

 

Lầu cây khế TX 
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bản gốc 
 

 

Tất nhiên  không bao giờ em muốn    

làm một người đàn bà đầu xuân 

còn khoác chiếc áo tàn đông ủ rũ 

ngồi bó gối dưới hiên mưa 

chỉ vì em khát nhìn giọt rơi từ mắt người đàn ông   

lấy hân hoan trong cơn túng quẫn   

làm quà tặng ngày sinh em 

 

người xưa phán định những cấm kỵ đàn bà đàn ông  

bằng sự nhân danh quyền phép 

thử hỏi có ai dám bò qua mép vực  

thả thời gian xuống hố thẳm dò thử nông sâu? 

 

cứ bàn tán hoài ích gì 

ngày cứ lên,sông cứ chảy ,chim cứ hót 

hoa tàn ,trái rụng, chồi xanh  

 

già úa héo tàn tro ,trai trẻ phổng phao 

niềm tin cũ  bào mòn  thơ ngây niềm tin mới 

 

trôi qua trôi qua  

những đám mây không để lại dấu vết  

kể cả những  ước mơ giản dị nhất 

rồi cũng băng hà 

không đợi những vì sao thiên di về một hướng 
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tất nhiên không bao giờ  anh biết được 

vì sao em khoác chiếc áo tàn đông  nhàu úa  

ngồi bó gối dưới hiên mưa 

nhưng anh hãy hiểu cho em  

nếu tàn đông không mưa lấy gì  chồi non kịp nảy  

lấy gì cho những người yêu nhau  phập phồng quấn quít 

mưa cháy suốt chiều dài cuộc đời đàn bà 

em còn chấp chịu  

huống hồ chi 
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bài tha phương không chín 

Cổ mạch hàn phong cộng nhất nhân 

 

Xuân xứ sở cao bồi xa tít viễn tây 

sắm tết bằng  không gian ảo 

thân thuộc trên màn hình không nói 

tôi ngóng trân về một phương 

 

Ngày chăm bẳm  lò cò trẻ nít 

gồng gánh bưng biền rơm rác đã xa 

 mong manh cầm giữ dằng dai 

chỉ sợ mình kép hát 

 

Lọt thỏm giữa chiếc xe gìa cộc cạch 

xuân giãy giụa bào mòn ký ức 

em khuất đâu trong đồng lúa vàng 

tôi chun mũi hít hà hương bồ kết 

 

Đêm ri rỉ tiếng thở dài ngốc nghếch 

mắt đen chìm khuất mênh mang 

trong giấc mơ bầm dập nhấm nháp  từng giọt 

mồ hôi cần lao  tôi  tinh tươm  má lúm đồng tiền 

 

Những sợi tóc đen hiếm hoi  

ương bướng chống chỏi  quyết liệt sự bỡn cợt của thời gian 

ngày nào đêm nào  

cũng  quả quyết tự ngôn là lần chót 
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Thân oằn nhớ xứ ngày xuân xúng xính làm  trẻ con 

rau ráu bánh tưởng nhai dòn tan 

văng vẳng  tiếng xóm giềng chúc tết 

biết chia sẻ thế nào  

người đàn bà tóc vàng mắt xanh  lạ hoang  

 

Houston-Texas  
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biến dị 
 

 

khi cơn thèm  bức thiết thức dậy thôi thúc 

phàm nhân  

không thể yên 

hiện nguyên hình phạm nhân 

thường nhân 

không yên 

trí trá biến tướng thương nhân 

thánh nhân  

không bao giờ yên 

bố trí ma trận  siêu nhiên thành siêu nhân 

phàm nhân bất kể mọi sự ngốn ngấu cốt thỏa  

thường nhân không tội gì trì hoãn cuộc sướng  cho dù 

khoảnh khắc để thỏa 

thánh nhân nín nhịn giằng xéo cốt để thỏa  

 

(nhưng không giống cơn thèm của hai gã kia 

nếu không sao nhỡn tiền thánh nhân ) 

 

khi cơn thèm khát tạm thời lui binh 

phạm nhân vẫn là phàm nhân 

thương nhân vẫn là thường nhân   

thánh nhân  không là siêu nhân 

(bất giác hé lộ) 
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bước qua thì cũ mới 

                                                   
hư cấu mãi cũng  đến ngày tắt gió 

buông dao nguỵ tạo  rít  một hơi hết sạch  phiền hà 

tội gì không thở  thực  ra căn phần  hẩm hiu đành  chịu 

em cong để làm gì  không chạm thấu bình sinh trống không  

tôi bèo bọt thiên di hãi sợ những con chữ tuyệt tự  quấy phá 

em yêu  

ai lại không muốn cởi nỗi buồn nhàu nát  

nhưng nó thít chặt như sen trong đầm gì đẹp  

mình em cởi ra một lần thôi  nào tích sự gì 

chỉ đủ lực  mình em ngăm ngắm  

mắt anh vẩn  đục  thuỷ tinh dám đâu thấu thị xuyên tầng 

 

đời nào không hằng hà da thịt 

anh yêu hoài yêu huỷ  sao cơ thể chẳng đậm lên  

mùa thu  bò lổm ngổm trên ngực rúc ráy chẳng chịu chia lìa 

mà anh cũng đã khá già để biết hổ thẹn đôi hồi nhân danh nọ 

này bôi phấn tô son gào thét 

nỗi niềm úm ba la có khi cũng là sự thật 

chán chường quần thảo liên miên muộn phiền quấn lớp 

ngộ nhận giống mình không bao giờ được sex 

cơ man hội nhập em và anh 

 

mơn mởn tóc râu có nghĩa lý  gì miễn là dí vào cõi tận cùng 

khuất lấp 

bơi trên sóng sợ sông dài khủng khiếp 

thấy lăn tăn đã hú ba hồn bảy vía hà bá ma da 
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muốn tháo chạy lên bờ ngặt dưới thân toàn nước  

cõi trăm năm hơi đâu đủ sức dài cút bắt khánh tận nỗi buồn 

mặc cho gã niềm vui đê hèn thiêm thiếp 

chắc chắn có kẻ  sẽ gõ cửa cho em lách váy vào thiên thu 

dọn sẵn một chỗ tinh tươm chơi trò rơi ngược   

nhưng bây giờ có lẽ chỉ một mình anh  đang bơi 

các em còn bận lau bàn chân ướt 
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chat 

 
Em lên thành phố kiêu sa 

Khuya quê anh chat gốc đa rối lời 

Em về quên tiếng í… ơi 

Anh ra lại gốc đa ngồi chat… câm! 

     

 

tội ai? 

 
 

Ngày xưa em rất yêu hoa 

Giờ không buồn ngắm nắng tà 

mưa thu 

Ra đường cắm mặt đi u 

Bao la nhan sắc ở tù .Tội ai ? 

 

 

trước hồ tịnh tâm 
 

 

Tiếng hồ im đến mong manh 

Một tàn sen rớt cũng thành âm giai 

Đáy hồ thấp thoáng cân đai 

Mặt hồ xiêm áo một hai 

chú…chuồn 
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che 
 

 

Ngày đi che kín bóng mình 

Ngày về che khuất tấm tình rỗng không ? 

 

Thuyền che bèo rác rêu rong 

Gió  không che nổi sóng trong cánh buồm 

 

Đêm tàn che khuất hoàng hôn 

Che luôn cả tiếng chim non lạc bầy ! 

 

Trăng mờ che khuất bóng mây 

Che  không  nghe tiếng  kêu gầy đêm em…  

 

Ngày còn che khuất tuổi tên  

Anh còn chong  ngọn đèn lên che mình… 
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chiều vận hội 
 

 

Cầm sợi tóc chạy qua từng vận hội  

Thuở tò te kèn lá  thổi miên man 

Ngày úa cỏ mà anh như lá 

Em sóng  nhường kia ai nỡ rụng vàng 

 

Chạy mải mốt vào mông lung xa thẳm 

Hái đọt dâu non nuôi nụ em tằm 

Ráng ve vãn bóng chim tăm cá 

Hoạ may còn êm thấm hát hò khoan 

 

Thôi cũng đừng già kén kẹn hom 

Trời sinh đất phải nuôi đồng xanh lá 

Anh  phung phí quá nhiều rơm rạ 

Biết lấy gì yêu đến tuổi lom khom 

 

Mê đắm lắm lỗi lầm cũng rất… 

Có van xin chẳng ai chịu niệm tình 

Thì thôi vậy dắt câu thơ trốn biệt 

Tận hang cùng  ngõ ẩn tâm linh 

 

Cầm sợi tóc chạy qua từng vận hội 

Anh run tay nghĩ đến sợi xa mình 

Ngày úa cỏ anh vẫn xanh như lửa  

Em sóng ràn anh không thể vô sinh  
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cỏ khác 

 
Khi buồn bã nói lời chia biệt cỏ 

anh đâu biết mình  đã lầm  

 

Cỏ khác chứ không khác 

màu nguyên 

vẫn lưới thưới đắm chìm  

 

Mưa thấm động niềm   

thiếu trời xanh  vặn vẹo  biếc  

lòng đất thâm u  

 

Có chăm xén nâng niu 

có tàn héo rơi rụng 

bại sương tuyết 

 

Cũng biết may đan nghịch ngợm 

gót chân  em đâu còn xưa 

mà son đỏ 

 

Khi buồn bã nói lời li biệt cỏ 

anh sượng câm  hằng lâu 

  

No Name Hill 
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đêm vỡ 
 

 

Vỡ tung ra từ quả thị xa xăm 

Ngày con nít tù tì gieo sấp ngửa 

Sông trôi chết những cánh bèo tím tái 

Lũ đương lên,lúa cũng đương đòng. 

 

Em đi rồi cỏ ngang ngược leo hoang  

Anh biếng nhác loay hoay cào rách chữ 

Ngày sum họp níu con đường lạc xứ 

Tay quấn  tay chia chút cũ càng 

 

Vỡ tan ra từ gốc tre làng 

Em không nhặt hỏi ai còn nhặt nữa 

Gió thì bận trốn vào hương con gái 

Mà hương đồng có đời thuở nào tan 

 

Biết thế nào cũng thua trắng thời gian 

Anh tích góp đủ em dùng suốt thuở 

Đừng hốt hoảng khi nếp nhăn đòi nợ 

Góc ao xưa lòng đã tới rồi ! 

 

Đêm vỡ ra nén đến không lời 

Tiếng mèo dại  tru gọi tình ậm oẹ 

Anh hát hỏng như trẻ con nói mế 

Lũ côn trùng câm bặt nín nhau nghe! 
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cúng cơm cho Cún  

 

Bất ngờ nỗi nhớ Cún duềnh 

như  con sóng táp vào bên ngực rồi 

 

Lá bàng xưa lót  trong nôi  

Mẹ ru ta, Cún ngóng trời mé hiên 

Chút vàng Cún đã an nhiên 

Thủy chung chẳng để ưu phiền cho ai 

Cơm rơi cá cặn hình hài  

Cún ơi nỗi nhớ chẳng phai chút nào 

Phập phù chờ cuộc thớt dao 

Tiếng nhai rau ráu ậm ào máu me  

Nửa vòng trái đất ơi quê ! 

Cún người xơi chán ê hề thức ngon 

Cún vào khách sạn chon von 

Cún ra mỹ viện đổi hòn tinh khôi 
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Buồn tôi tôi tưởng Cún tôi 

Lạc linh khuất núi bao rồi còn đau 

 

Vá vàng mực đớm theo nhau 

Nỗi buồn nhược đến ngàn sau vẫn òa 

Cún nào là trứng  là hoa. 

Cún nào đến mảnh xương già tiêu diêu  
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đánh cờ một mình 1 

 

                                                     

 

Chơi cờ  

ít nhất phải chơi tay đôi 

anh chơi một mình 

cũng lạ !   

 

Mỗi lần anh vượt sông 

anh đều chia quân cản phá 

quay về thủ thành 

anh thí mã 

anh rụng pháo 

anh rớt xe 

cuộc cờ  

tan nát cả  

 

Cái giá phải trả  

cho lối chơi cờ một mình  

địch thủ cũng là Anh . 

 

Điện Bàn- Quảng Nam  1985 
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đánh cờ một mình 2 
 

 

 

Cờ sắp đến hồi tàn cuộc 

anh còn cố dúi con tốt điều qua sông 

liều lĩnh làm cú chót 

 

Cả đời quen thói  rề rề 

bây giờ xa lộ thênh thang 

con mã còm chết ngáp 

 

Thôi những cú nhảy lò cò làm oai  

với chốt 

thôi những nước tấn ,bình gian nan 

khai cuộc 

quân pháo chui vào một góc 

không ngòi 

hòng nổ , nã được ai 

 

Anh điều quân đi lộn tùng phèo 

chẳng quân nào đủ sức 

vào vai 

những nước cờ quýnh quíu 

 

Xa mã nhà người thôi phi nước kiệu 

tốt đầu anh hết nước vô cung 

Quân tướng nhà mình ứng chực đầu sông ? 
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đợi mưa xuân 

 

 

Bầy én ra ràng  chạm trán cuối đông 

kết một hàng ngang thi gan với rét 

mỏi con mắt sấm chớp  

đì đùng  trời xa 

 

Áo em chật căng vồng lưng bắp  

quýnh quáng yêu không kịp dịu dàng 

cơ man xám 

cơ hồ lốc  

lũng đoạn bầu trời  

người đợi én bay về thả cửa 

quên khuấy mình đang là lửa 

mơ màng  rớt tiếng mưa rơi 

Thèm sững nụ hôn li ti lạnh buốt 

hơ vào bếp ủ thời gian  

đôi mắt xao xác ướp  

uống một cốc mộng hờ hương 

liếm láp vành ly trống huơ trống hoác 

Chưa đến lúc mưa  như côn trùng  giăng mắc 

đã xung phong làm gã dế mèn 

gáy quẩn  cánh đồng nứt nẻ chân chim 
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Mưa xuân  chưa rơi hai ta đã ướt  

nhân danh ai em hang rắn hang rồng  

không đủ lòng mua lịch mới  

tờ lịch cuối cùng còn một chút đông 

 

Một chút muộn màng gỡ ra không? 
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giọt 
 
 

Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều ngấm trong nhau  

giọt chảy không gian ngấm vào mây trắng  

giọt chảy thời gian âm trầm thinh lặng 

không đủ lực ngấm vào em dù mòn ngả ba đường  

 

Giọt đầu dời búp măng non thấp thoáng hơi sương 

giọt nửa đời tre tơ cánh cung rướn bật 

giọt cuối đời mấp mem bờ vực 

giọt anh giọt em giọt trốn giọt tìm 

 

Không phải giọt giọt rơi nào cũng đều thấm vào đêm  

giọt mơ hồ mặn chát 

giọt chảy ngược vào trong  

giọt trào dâng quặn thắt 

giọt tưởng cho em  

giọt nhớ cho làng 

 

Tiếng ếch nhái kêu uôm uôm giọt giọt giọt bàng hoàng 

ky bo cả đời góp không đầy một cơn vung tay hào sảng 

nếu không liều mình tạm vay hữu hạn  

lấy gì trả hết đa mang! 

 

Cầm một giọt cuối cùng chẳng biết đọng hay tan 

chần chừ không dốc cạn 

đã biết giọt giọt rơi nào cũng về vô hạn 

sao còn cột trói bi hoan? 
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hèn ta thơ 
 

 

1 quê 

biết chắc mình trơn  như cá 

thấy bộ dạng bức hiếp 

tự nhiên  một sát na rùng mình 

run bắn người 

nghiêng chao 

trong đầu không hiện một mảnh thơ nào 

lấy gì để vịn ? 

 

2 kiểng 

buổi sáng ỏm tỏi căm thù 

tang thương dày xéo 

miệng hô như két 

đọc thơ thợ vanh vách 

bắt nhỏ  học thuộc 

buổi chiều  get line 

chờ kẻ thù  xưa kêu tên interview  

con đường mù tăm 

sáng bảnh chọe ! 

 

3 di 

suốt ba mươi năm quày quả 

mòn hết phấn 

cùn hết bút 

bây giờ bán mạng lưu vong 
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ú ớ  u oa như ngày mẹ sinh đỏ hỏn 

ăn rớt giàu sang 

còn lý thú gì? 

 

4 dân 

quần quật quần quật 

ngày mười ba tiếng 

xương đánh đu với da 

ốc đau no  

còn phải lo tôm bên nhà đớn khát 

còn tơ tưởng cách tân xiếc chữ 

phỉnh dỗ hèn ta 

 

5 thơ 

ông chính quăng cư.. 

ông chát quăng l… 

ông đợi quăng că… 

chẳng thành  nhà thơ cả đó sao 

cớ gì kỳ khu thôi xao tỉ mẫn 

dẹp mẹ ẩn dụ hàm ngôn du dương dụ gái 

chuyên trị thơ tục  thơ rác thơ  phàm  cực khoái 

sướng quá ta ! 

 

6 trá 

quần dân ngu muội của Khổng Khâu 

quần sinh mê muội của các tay lừa dối vĩ đại 

tất thảy quần nhơn xuân lép hạ kẹp đều  muốn quần 

nhưng bị luộc nên  bao giờ cũng xiết 

7 thuật 
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ông Lê ông Trần hưởng cái án lâu năm thành tinh 

rợn liều luộc chữ 

đạt  dần  sáng giá cách tân 

kẻ mon men chưa bị đóng đinh 

cũng đòi cương 

thành kẻ đạo 

mà không được tuẫn bao giờ … 

 

8 ngẫm 

thường trong mười người 

có đến chín người không ưa ngụy quân tử 

trong chín người có đến mười người 

chấp chịu chân tiểu nhân 

có điều ai cũng lắc đầu  nguây nguẩy 

ngay khi chỉ có thơ với mình 

 

9 tung 

bông phèng khoác lác vừa phải 

cho qua 

thơ rác thơ dơ vừa phải 

cho qua 

hũ nút tắc tị nhiêu bấy 

cho qua 

xào đi xào lại chôm chỉa 

Cho qua 
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một chút quê  quê sông sông cỏ cỏ 

một chút em em anh  anh bưởi bòng rạ rơm 

rứa là thành nhà thơ 

xoắn lấy nhau thỏa thuê tha hồ tung hứng 

 

10 rụi 

ông nào sắp tiêu ma cũng ức 

giấu ba mặt ngấm vào trong 

di bút di cảo di ngôn  luộc tùm lum 

bởi biết ngày di quan đã tới 

còng lưng gánh thời đại mình 

nhất định thơ  hèn người hèn không có lổ… 

huống gì ta miệng sên gan sứa 
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cung bậc 
 

       

                                                      

chưa qua cơn mơ chưa ức 

cửu vạn  trây trất vẽ đời con gián chết 

thâm hậu mầm mãn nguyện 

 

khất thực  nụ cười em 

 

độ rung nào bán xác 

trinh nguyên 

không có thơ thẩn gì ráo trọi 

em vẫn ngủ phây phê 

anh ù ù  cạc cạc 

 

thánh hóa nụ cười em 

 

cộng hưởng đường cong  bắt mắt  

hằng hà sa số  phàm phu thành đạt 

chớp tắt một đời thơ 

dốc túi  ba vạn sáu ngàn số không  chễm chệ 

tựa vào quá vãng  cảm khái u mê 

tựa vào tương lai trống huơ lạc phách 

 

cưỡng bức nụ cười em 

thỏa cơn rú cuồng manh động 

anh còn có ra gì ? 
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rúm ró thân mòn giả ngây  càn rỡ với em 

ước bằng an một phút lâm bồn  tỉnh thức 

cồn náu ác nhân  rủ rỉ nhắn nhe  thằng  nát  rượu 

 

ton hót nụ cười em 

 

anh  đâu dám  tội tình  chi mù  say ngất tạnh 

chưa qua cơn mê chưa ức 

muộn phiền độc dược gậm nhấm lần hồi 

tung hê hết thảy cuống cuồng  cảm giác 

anh bước theo quán tính cô liêu  con đường dẫn độ 

hiền triết phàm nhân  một duộc 

gồng gánh bưng biền nghèo ngặt  cam tâm anh  mãn cuộc   

 

tận hiến  nụ cười em 
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họa chữ 
 

                                         

Một duộc mèo mả gà đồng xúm xít nhau  

gán cho  con chữ một mớ tội tình 

gạt phắt ra khỏi cái gọi là văn chương ngôn bản 

buộc nó sống đời lây lất vỉa hè bến xe góc chuồng kẻ chợ 

sợ làm bẩn chữ cõi trên 

 

xóm đĩ gọi xóm bình khang 

bợ đít   xưng anh hùng ỏm tỏi 

hiểm ác dai thành kiên cường 

ép gái nhà lành bán trôn hoa sói hoa hòe hồng lâu kỹ nữ 

 

làm đồng chữ có ích gì  

sao không nói huỵch toẹt ra cho  nó đã 

tôi thường   phục  lăn những kẻ ít ăn học 

ăn một đọi nói một lời 

không biết phủ lên cứt đái cuộc người những lời dối gian hoa 

mỹ  

 

mấy ông nhà thơ nâng bi  gọi là nhã ngữ 

mấy bà buôn gánh bán bưng cóc biết thuyền quyên  
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miệng chữ thơm tho ra sao 

vén váy quai thao chửi càn mệt nghỉ 

 

ẩn  trong miệng trôn toan tính thấp hèn điếm thúi 

bẻ chữ tạo gông cùm chúng sinh mê muội 

tòa tuyên vô tội  nếu chữ không mang ý đồ gian trá 

từ tim đen mà ra 

 

mẹ hiền bên nầy mụ ác phía bên kia 

phỉnh phờ thôi eo ơi vĩnh hằng bất diệt 
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hồn xác luận 
 

 

thoả thích xác 

hồn ngất ngơ 

mệt nhoài xác 

hồn dật dờ  

hồn không xác 

hồn bơ vơ 

cặn bã xác 

hồn lưu dân 

bụi đất xác 

hồn vô cùng 

xác không hồn 

còn tất bật 

hồn không xác 

huyệt mù tăm 

xác vấy đục 

hồn nào trong ? 
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khát hỏi 
 

 

 

Ông bảo: 

-Trời xanh là thanh gươm 

(chúng con như người nghe tiếng sóng reo khi 

đang lên cơn khat) 

Trời xanh là thanh gươm 

sao quá nhiều kẻ ác? 

 

Cha bảo: 

-Trời cao là lưỡi liềm 

(chúng con như chú tiều khốn khổ gặp bà tiên ) 

Trời cao là lưỡi liềm 

sao cỏ dại còn nguyên ? 

 

Mẹ bảo : 

-Trời hồng là đuốc lửa 

(chúng con như lũ chim non ngày mùa say sưa 

hót múa ) 

Trời hồng là đuốc lửa  

sao hằng hà bóng đêm ? 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  42 

 

cuộc sinh tồn thon em  
 

                                  

Cuộc sinh tồn thon em  

trói chặt gã đàn ông ứ nhớ   

bầm uất không xuất  

cơn mê dính chặt vào thân  

 

Không có thơ  

gâu gâu nỗi buồn bảy món  

lũ hoạnh tài háu ăn 

 

Chống mắt xác tín những lần giảo nghiệm húp chan 

đời anh đời em đắng chát 

vô vị vô vọng không lẽ vô vi 

lấy gì phà vào sâu hun hút 

đồng tiền bén ngọt cứa vào nhân luân mê hoặc tất thảy mọi 

bộ phận không ngoại trừ  

 

A men 

 

Không đủ đảm lược nói mắt huyền tóc mơ chán chết 

tất nhiên biết uế tạp  

u mê anh cứ ham đeo đuổi cơn động dục lâm bồn mặc em 

vun vào thánh thiện  

 

mãn nhãn chớp tắt 

còn hơn một đời lu câm 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trước khi thánh phải là người 

dẫu trong tận cùng thực tướng 

dẫu ngày thiên địa chuyển sát  

dẫm lên húy kị  bươn rớt  chấp  chịu  

đâu dám bỏ bê cuộc sinh tồn thon em 

 

July  
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không còn 

 

 Không còn sóng để chìm 

sợi tóc già nua chạm đáy 

mặc nụ cười ton hót bờ môi chai sạm lưu dân 

cầm bống bống bang bang ngẩn ngơ gà mẹ lạc con 

nhụi đầu vào chấn song tác  te gào thét 

có hô biến được  đâu mà lấy chồng xa chiều chiều ra đứng… 

ngõ trước ngõ sau ngõ ngõ mịt mù 

 

Không còn gió để tung 

bụi phấn hết đường chiều để đắm 

rơi tắc tị vào đêm 

đêm mà không có em ai thêm sắc vào để đếm 

ngấm câu mẹ dạy tiếc thay mồi bóng con người 

ẩn nhẫn ngồi câu nứơc quá cơn ròng 

mênh mông từng biết chảy 

eo nào thon không là núm ruột 

rứt đi sao đành 
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ngồi lại bên cầu sợ đau lòng con nước 

đánh cờ một mình thả tốt qua sông 

 tướng sĩ  khoanh tay ngồi ngóng 

lần trải lực điền tay lái quàng xiên thất thơ thất thểu 

cùng nòi tương cận phù du 

giọng hố khan khan  hôi hổi phập phồng  đau ran ức trái 

mùa xuân nhồi vào ký ức huyền hồ xa xăm 

cũ càng chưng nhánh mai rong 

 lạc lòng trang giấy 

yêu vì…. 

 

Dallas 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  46 

 

 

 
 

 

 

đợi 
    

 

Một người thức với đăm chiêu 

Đợi khuya sợ sáng đợi chiều sợ đêm 

Đợi mình từ lúc nhá nhem 

Tiếng mưa rớt lạnh ngọn đèn liu hiu 

 

Một người thức với cô liêu 

Không ai chia bớt quá nhiều rối ren 

Đầu sông  bấn loạn sang, hèn 

Cuối sông mới thấm lênh đênh nỗi bèo ! 

 

Một người thức đến rong rêu 

Đợi khuya sợ nhớ đợi chiều sợ quên 

Quên làm sao  buổi gập ghềnh 

Hai bàn chân nhủi cong vênh dưới cầu 

 

Thức thầm cho tới  mai sau ? 

Cắn răng cởi cái  u sầu qua đêm . 
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kính gửi mẹ Âu Cơ 
Nhân xem  một cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 

 
 

 

Em thì  

             lên bục vinh quang 

Em thì 

             nước mắt chứa chan tóc thề 

Em thì  

             áo vá nón mê 

Em thì  

             hồn xác ê chề xa phương 

Em thì  

             bỏ lớp bỏ trường 

Em thì  

             đẽo đá đục đường rẻo cao 

Em thì  

             quang gánh lao đao 

Em thì  

            khâu vá nghẹn ngào ước mơ 

 

Buồn lòng hỏi mẹ Âu Cơ 

Cùng sinh một  bọc một giờ  

mẹ ơi !!! 
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kinh tứ ngũ 
1 

nuốt trót  không trôi đặng 

nhả ra  dĩ lỡ rồi 

khi biết thèm sợi nắng 

cả thì trời tối thui 
 

2 

lờ trảm lơ mắt cá 

lúc lắc cơn xoay quần 

ngày túi cơm ớn sữa 

y chang mùi cổ nhân 
 

3 

thoả cơn em đọng khát 

rốn theo nòi dã man 

xa em câu ý tứ 

rớt xuống anh lầm than 
 

4 

mẹ từng sinh ra gió 

gió từng thổi ra non 

thời chẳng qua đứt cỏ 

sao đói người no con 

5 

huyệt cáo chung phần đất 

biết reo quá muộn màng 

biết bao đời câm bặt 

riết viên thành… bé ngoan 
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làm thơ và múa dao 
 

 

 

 

làm thơ khác gì múa dao 

chém bằng bặn vào một phương 

loang loáng đường dao hữu hạn 

 

chém ngược vào trong 

thương tích hiện hình nếp nhăn 

nẻo ngày kêu thương 

nẻo đêm thảng thốt 

 

bỏ công luyện dao 

còn có một ngày oanh liệt 

luyện câu xiếc chữ nhọc nhằn 

lỗi phần mềm trái tim 

không ai buồn đốt rác 

 

dao không cùn bởi  chưa bao giờ sắc 

người không có vết 

sao động rung thăm thẳm cõi thơ 

thơ không có  vết 

sao động rung thăm thẳm cõi người ? 
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làm thơ khác gì múa dao 

nghề càng tinh 

càng mệt nhoài số kiếp 

 

cùn tóc râu 

thương tích ngữ ngôn 

hãi sợ  rụng vào trăm năm mất biệt! 
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lục 
 

 

 

 

Lục tìm 

đáy túi rỗng không 

lục tình 

còn vướng mấy dòng chua ngoa 

Lục tung 

ký ức mù loà 

bao la đền tháp nguy nga 

lộn phèo 

 

Lục tìm bầu bạn 

trớ trêu 

đứa xanh mất biệt 

đứa chiều ma men 

lửa còn mà củi ướt nhem 

đứa tàn vắt kiệt bóng đèn đòi hơ 
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Lục tìm 

cơn cớ bơ vơ 

vì đâu nên nỗi 

ngai thờ  phai thiêng 

lục mình 

xào xáo không yên 

lục tìm  

ngày đại đoàn viên .Đã lầm 

 

Mà không lục 

cứ ngậm câm 

anh đâu còn xứng 

ăn nằm cùng em 
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lý của Dã Tràng 
 

 

 

 

Dã tràng xe cát biển Đông 

Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì 

(Ca dao) 

 

Sao chẳng nên công cán gì ? 

giá như biển Đông chỉ lúc nhúc cá,                    

cua,nghêu,sò, ốc,hến 

ai xây  lâu đài  để sóng xua tan 

và bao nhiêu thi sĩ trên đời sẽ thiếu đi tứ thơ se thắt 

cảm thán nỗi đời lặn hụp đa mang 

 

Phải nhọc nhằn thôi 

bởi  còn biết làm sao được nữa 

không nọc nanh như bầy sấu,mập 

 không vi vẩy, đuôi râu như bọn cá tôm 

chỉ có tấm thân bọt biển gầy còm 

những cẳng chân khẳng khiu thiếu lực 

nhưng ngôi nhà ta tận sức xe giữa hai đợt sóng vùi cát lấp   

cũng đủ góp cho con trẻ một chút  cười vui nhìn lớp sóng xô 

(thế gian có gì vui hơn tiếng con trẻ bi bô) 
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Người  thấu nỗi đau ta đã hoá hư vô 

thời gian trôi có bao điều lẫn lộn 

có những điển tích hàm hô biến đen thành trắng 

có những câu ca dao  điếng tim cũng đến lúc lỗi thời 

ta vẫn là kiếp dã tràng xe cát  biển Đông thôi 

nhưng biển đã khác,cát đã khác,con người cũng khác 

càng khác nhất là dã tràng xe cát 

 

Sao chẳng nên công cán gì ? 

Cuộc marathon  hão huyền kia mới thật sự phù du 

Dã tràng là vĩnh cữu 
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trước bầy đầu manikin 
 

 

 

 

 

 

 

Trước mắt anh một bầy  đầu manikin kiều diễm  

tóc mây loạn sắc  

tóc mượt bay bay 

tóc từ đâu lại 

có trời mà biết nhưng chắc chắn không phải của những 

người đàn bà giàu sang  

tóc người giàu  không bán 

 

Anh cảm thấu mùi tóc mun  Asia mùi tóc quăn Africa xa xôi 

mùi gì gì đó cùng màu tóc mun em xưa cùng mùi rong rêu 

rừng rú  ruộng rẫy mùi sa mạc mùi đồng cỏ mùi cứt bò  

 

Mùi của anh  

 

Bầy manikin có những đôi mắt đẹp mê hồn long lanh vô cảm 

Anh bất lực không nhận ra màu mắt em trú ngụ hà phương  

Má hồng non môi mọng tang  sao anh mất cảm giác hôn hít 

má bầu mặt mụn 

Manikin và anh lạnh tanh 
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Anh lùn mà bầy đầu manikin lại ở trên cao 

không thèm nhìn anh nửa con mắt 

anh vẫn cố lừa anh theo kiểu phả hồn  

không biết từ lâu khánh tận tình yêu thuần khiết ngày cập kề  

tuổi teen 

 

 Bầy đầu manikin xõa tóc  

 mỗi con nhìn một hướng  

anh nhớ mùi  hương  chang  tóc mẹ  

tóc manikin tuyệt không có gàu 

tóc mẹ khen khét bài ca vọng cổ  

 

Bầy đàn manikin  không hề biết giả dối   

tóc các châu  màu cơ cực  

anh chán ghét bất cứ ai ký sinh màu tóc 

để hát bài bên nhau… 

 

 Monique Beauty Supply TX 
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mông muội 
                          

 

 

 

Anh ném phao cứu sinh em vào thời gian 

chấp chới con đường xa lắc 

phao cứu sinh em lúc đến độ chìm  

tất thảy 

thánh thần úm ba la mông muội  

Ru mỏi từng lóng xương khúc ca tình rủ rỉ sợ phật lòng 

em ừ hử cho qua 

anh trộn lẫn bún ,phở ,mì vào một bát cơm nghe toàn mùi 

khoai sắn 

 

Câu ca dao lỗi đạo rủ rê anh từng đợt từng luồng  

hơn cả đàn bà mê shopping đàn ông nghiện sex 

đố chiêm tinh gia Trần Đoàn dịch số nào gieo quẻ đoán mò  

nầy vượt biên nọ quan tham  

ai phiền muộn hơn ai ? 

Làm thơ không cố ý gieo vần nó lẽo đẽo bám theo sau  

nhắc anh nhớ những con rầy nâu hút no màu  đòng đòng lúa 

trổ 

 

Thôi đừng tiếc chuyện thích khách sang Tần chết banh thây 

nát xác 

không có Trường thành vé tham quan bày bán cho ai 
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thôi đừng nhắc chuyện  bọn Tây dương bán mạng nước 

nghèo  

cuộc thiên hạ chẳng bao giờ phân định hơn thua bằng tạch 

đùng..chóe… chóe… 

cuộc Trường Sa Hoàng Sa  kẻ máu lạnh hơn tiền mới không 

manh động 

 

sang nước người năm năm quên tiếng muỗi rền 

ba mươi năm  tim cấy van heo còn  nước nôi gì  

chống và hô chỉ còn cái bã 

 

Anh ném phao cứu sinh em vào thời gian 

mọi con đường dương gian  đều có quỷ ma canh gác 

cõi kia biết có hay không  

chúng mình đều già quắp cần câu  

bủng beo tình yêu cho buổi côn đồ vụng dại 

làm thơ như gã khật khùng huyết âm lũng đoạn 

may mà nhắc tới em là còn sướng rên 

 

đỉnh cao của văn minh là mông muội thôi 

đỉnh cao của tình yêu là  bày trò lừa gạt 

đỉnh cao của nhân danh là sự đủ đầy 

 

anh hấp thụ tinh âm con chữ mà phóng ra thôi 

mặc cho bất kỳ ai chì bấc 

chỉ riêng  phao cứu sinh em mới có quyền … 

July 
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            khi nào 
                              

 

giữa im lặng và em 

tôi thèm im lặng 

giữa em và im lặng 

tôi thèm em 

giữa nụ hôn chùn chụt và củ khoai lùi 

tôi chọn khoai 

giữa bữa tiệc tòan món ngon  vật lạ và bờ môi rụt rè 

tôi chọn bờ môi 

giữa em và mẹ 

tôi giành mẹ 

giữa mẹ và em 

tôi giành em 

ăn mày tôi 

suốt  đời goá bụa 

tung tẩy tôi 

mất xác linh hồn 

tôi giãy giụa giữa im lặng và em 

củ khoai lùi hết hương  nụ hôn đầy miệng cát  

giữa mẹ cõi mù tăm  giữa em  thời gian quẫy đạp 

giữa tất cả ngập ngụa ký sinh trí nhớ 

cái mường tượng   không ra 

cái  xanh rõ dãi thèm thuồng 

 

San Antonio 
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mộng uất 
 

                                  

 

mộng du em chồng khít lên trăng chới với vọng về 

anh mộng uất 

kim hương rơi  lả tả 

co  co  bắp chân tròn lẳn ngập ngụa măng tơ rúc vào chăn 

từng đợt trận hoang tàn 

anh ngọng đắng niềm tin bước từng nấc nấc 

em vô tư phập phồng gà mái ngon ăn đẻ những núm bầu  

không ái ngại 

  

con kiến già năm mẫy càng mướt nọc ừ thôi  đồng dạng kiến 

càng 

mẹ xắn váy quai xả vào nghiêm huấn  cho bầy kiến  con ung 

dung kiếm mồi 

sao còn đứng đó trêu gan 

góc làm chi cho vết thương bầm trong quạnh hiu nhức nhối 

  

em cởi cởi  lớp  sơn hào nhoáng thi ca mặc có kẻ làm ra vẻ 

tẽn tò co co thâu tóm 

anh  biết tròng vào dâu  nỗi muộn phiền độc dược 

thời gian quỷ ám ma tha lừng lững vô tình 

cảm trói ngấu nghiến những ai may  mắn còn biết gái gọi linh 

hồn 

mắt trừng vào đâu cũng thấy bầy đàn lũ kiến 

hôi kiến càng bu đông đỏ thân  em goá bụa lở bồi 
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bao năm dằn xéo tanh banh hạnh phúc anh mày mò thân em 

nửa đêm về sáng không dám lộ mặt  để em tức tưởi trùm 

chăn sục nỗi buồn trong cảnh chiếc 

áo không còn vá nút không cần đơm khuy em kéo phẹt thả 

vùi không tiếc nuối 

hỏi còn ai  mặt dày mày dạn trơ tráo buông tuồng  gái gú thời 

nay 

hỗn loạn đạo trọng gia phả nghẹn ứ niềm lưu vong khôn xiết 

em bảo anh phải ăn ở ngủ nghỉ thế nào cuối đường  vận hạn 

nếu không ném xích cùn bẻ gãy chấn song tơ trầy trật vụt 

thoát con đường thi sĩ lòn trôn ngoác thơ vung hót 

em còn đâu tượng sáp tôn thờ 

 

thôi mộng du hờ em mà sống  tỉnh queo bắt chước mãng phu 

cười khà khỏe khoẻ 

đừng trách  móc chi nhiều người con rồng rắn 

ánh sáng  toả hào quang rốt cuôc  

cũng  là kiệt cùng đơm đớm thâm u. 

còn chấp chới bên em ơ hơ càng  vục đầu điên đảo. 
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một cách nhìn Bùi Kiệm 

 
 

Ghép đôi Bùi Kiệm ,Trịnh Hâm 

đời làm một việc tổn âm đức và 

gieo hoài tiếng xấu cho va 

ghép  trăng hoa với điêu toa một phường 

 

Trịnh Hâm tội lỗi  chán chường   

nhân danh ai cũng chẳng thương tưởng gì   

chàng Bùi  mắc bệnh  thường  si 

Cụ đưa vào để bẻ đi tính sàm… 

 

Sao đời chí tái chí tam  

bắt  y  nuốt sái quai  hàm oan to 

rớt sông bấu được be  đò 

mấy ai tránh  trớ vây vo như vầy 

 

Bao la tiết hạnh hao gầy 

vì chưng tưởng tiếc mà gây  oán  hờn 

để người gồng gánh cô đơn 

mới là tội nghiệt của phường nhân danh 

 

Đời sau chẳng chịu buộc mình 

cứ khư khư một tội tình không đâu ! 
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lời tình chắp vá 
                                                 

 

Bàn tay mỏi rớt  

đến ly cà phê cũng không thèm quậy 

ôm  ảo ảnh mảnh lưng  thon đuổng 

tuyết vãi mù mịt cuối con đường không tăm hơi 

mải miết những câu cú quạu quọ 

muốn cắn một lời riết róng 

môi em đâu ? 

 

 Ngày ru rú ôm cây trụ điện xiêu vẹo xóm đáy 

ném lời thù thì như xưa mẹ gieo thoi 

làn da vàng ệch màu đồng đất quê nhà  

thấm những chiều mưa đông đá không em 

còn dăm vết tàn nhang kẻ ở 

 

Thèm chết  lời ỏn thót cô ả 

còn hơn ngậm cứng ngắc ngứ 

nỗi hoang toàng thâm căn cố đế  

không thể bộc bạch dù cả với  mẹ với em 

mặc cho đau thương lẩn quất 

bò lăn bò càng nỗi buồn 

 

Giá như có thể nối những đoạn đời lại với nhau 

không biết anh sẽ nối những đoạn nào  

đoạn đớn hèn  rúm ró đoạn cục súc manh động 
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đoạn ngờ nghệch  đoạn giả trá  đoạn bi thương 

sắp lớp đủ đầy  

nhưng mảng  u uẩn cứ sưng tấy 

 không chịu vỡ 

anh không thể lấn vào em như con buôn gán nợ 

đành câm 

cả những đòi cơn đêm hôm quờ quạng 

 

Chả lý bàn tay cẳng  chân  

chỉ là phuơng thức  bước đến trời mờ mịt 

trái tim  

sự lừa phỉnh của ẩn dụ tình ca dấy lên những câu thơ  cao 

đạo thiếu tháng 

chăm bẳm mục đích tối thượng thân xác 

 

Bởi cớ lời rù quyến   thiếu nồng nàn bú mớm 

em bỏ tôi tong teo vành ngoài 

mãn cuộc vẫn mông muội gào rú lời tình chắp vá 

 

Houston ngày tuyết đầu mùa  
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một góc xứ người 

 
 

 

hiển thị nỗi nhớ trên computer  nặng hơn  50 pound khuân 

vác mỗi lần 

âm ỉ cháy không thành sự thật 

tinh mơ sững nghe tiếng hò rì hò tắc ba mươi năm thít chặt 

vào ký ức 

cày khô 

đen,trắng , nâu lai  ú nục thổn thện trắng,vàng lẫn lộn 

đáy cả thôi mà 

con phố của bé quê trổ dài xuống ngực 

già con khao khát  ăn luồn mảnh mỏng điều không dám nói ra 

thiên đường túm tụm một góc tí xíu 

bụi chuối sau nhà 

con đường héo cỏ bụi mù tung  

không có giọt nào tình cờ hôi hổi 

phải chắt từ  tinh cặn cuộc người ngắn ngủn 

biết phả vào đâu hơi hỡi nghìn trùng 

cho dù mai rồi  cằn khô nếp nhăn túi bụi 

Lốc côc chữ nghĩa lôm côm dẹp sạch loài chả chớt 

nhưng tục  cùng lắm cũng  chỉ  đủ lực vạch mép banh đường 

khai khai phá phách 

chả lẽ mỏn đời  quáng quất bấy lâu  

Lẽ nào duy ngã apartment 

Cách giang do xướng…đợi chờ  sale  
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tự cảm 2 

 

Rêu tìm động để mà xanh 

Người tình tìm nhau để được chết sống 

Chúng ta tìm ai để chơi trò bất diệt 

Dân cờ bạc tìm nhau để bàn ngón bịp 

Dân buôn lậu tìm nhau để tính ngón lừa 

Chủ chứa và gái giang hồ tìm nhau để hóng chuyện ăn chia 

Chúng ta tìm ai khi cứ mon men quấy rầy con chữ 

Cô đơn đặc chủng là của ai ? 

Rêu rao huênh hoang là kẻ thù truyền kiếp của đích thực 

Đừng bẻ vụn  ra thành những mẫu bánh rắc bừa vào ngu 

muội 
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Chúng ta tìm ai khi nỗi buồn nghẹn ngào cao lương mĩ tục 

Cả men say cũng không hề làm vơi cơn ức 

Phù phiếm ảo tưởng là sản nghiệp của ai? 

Luân hồi trần thế là quả báo của ai ? 

Ước chi chúng ta đừng bao giờ cân bằng 

 độ rơi với  những trò đểu cáng 

Đã giống mèo thì Á Âu đâu đâu cũng biết tìm chỗ kín để giấu 

Loài  lông vũ dài ra hót lớn bay xa ít khi nhớ lại thuở chim 

chuyền 

Chúng ta quáng thượng với siêu nhiên  cũng là thói thường 

tọc mạch 

Có gì đâu đao to? 

Nhưng trần mình hưởng mà không đau tìm 

cuối cơn sắp đặt rồi  cũng 

rớt 

thôi thì… 

  

Wilcrest Garden Condominium 
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nghịch âm 

 
 

 1                                            

giọt mưa đen hối hả 

bức tường câm có người đàn bà ngồi dạng 

em bé  thò lò mũi xanh 

phô bựa răng không ai  ngó nghĩ 

mày mò câu ma mị  câu búa xua câu tùng xẻo câu vòng vèo  

ánh đèn  mờ hiu không soi tỏ mặt cô gái ăn sương  vòng vây 

kẽm gai hào nhoáng 

 

2 

lịu địu chiếc lá rừng phong thu vàng  

mắt em lên cơn hậu sản 

thi sĩ thiên tài hú gọi  hồn ma  

thậm thọt  bóng mình đổ nhoài dưới đất 

những cây gai nhọn hoắc nấp kín  

kẽ nhánh hồng đen  

nhát câm không dám hái 

nằm bệnh 

thơ hay đâu chẳng thấy  

chỉ thấy mù tăm cơn cớ lâm bồn 

không có quảng trường đen  

chỉ có pháp trường đen 

người hát tụng ca còi hụ 
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so chày buộc chặt quằn quại thâu đêm 

không dám cởi thả tung hê cho nó sướng 

tôn ti tàn ruỗng  

buộc mẹ đái không qua ngọn cỏ đã đành 

còn em ,còn em ,còn em… 

sao không tưới lên cầu vồng bảy sắc  

 

4 

mót hết muộn phiền độc dược 

thả tinh anh vào hư huyễn không rời 

chúng nó diễn tuồng trên ấy ngoài kia 

chiều  võng mạc   

dự phần im thin thít 

mặc bọn  bưng bợ chầu rìa  cửa hậu 

người xăm xúi về một phương lạnh tanh 

 

5 

thời mới lớn 

mê tít nạ dòng đít teo vú lép 

câu thơ  trinh nguyên  tận hiến   

buổi già khèn còn luẩn quẩn vú mông 

viết thế nào cũng xới  
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6 

vén bức màn áp đặt  ngoi ra   

vẫn nỗi niềm bảo ban của tuổi 

manikin hiện đại nào biết yêu mà không sản giật 

huống hồ em 

bầu trứng giống nòi 

đẻ đái thế nào trống huơ trống hoác 

anh tính  vùi  tàn khuya  vào cuộc  

họa may còn rêu xanh chốc lát 
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ngủ 
 

 

 

 

tôi rồi ngủ thính như ngâu 

ngủ mau như thức ngủ rầu như đeo 

ngủ tàn tật tiếng ve kêu 

ngủ trừng ngủ trợn ngủ trèo ngủ xiên 

ngủ nghe lá rụng Tiên điền 

tiếng dao xớt Lệ chi viên  cứa mình 

ngủ mà con nít thất kinh 

lông mi  dựng đứng tiền đình tối thui 

ngủ cồn ngủ bãi ngủ chui 

trăm năm một nửa ngủ lòi con… ra 

ngủ chưng hửng gíơi đàn bà 

ngủ như lửa chớp tha ma hớp hồn 

ngủ đơn,ngủ kép  ngủ vờn 

dụi cay  cay bỗng đòi cơn mấy lần 

em rồi con mắt khoả thân 

ngủ cho bao gã trai tân tiếc hùi… 

tôi tàng, tôi ngủ xác tôi 

 còn bao nhiêu thứ đã đời.Tuỳ em   
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thuốc chữ 
                             

 

 

Mài chữ để uống  

trị bá bịnh 

 

Bịnh công danh 

đàn ông đàn ang sắc bảy chén  

không còn  phân nào  

cũng cố cương lên 

liếm đáy chén không 

kỳ hết 

đàn bà  đàn bầu sắc chín chén  

còn một tí ti  

quyết bám riết mùi răng long tóc bạc 

 

Bịnh tiền tài 

người khôn nhấp vài ngụm cho có vị 

nâng chén ngang mày 

xòe tay che chắn 

nhổ toẹt ra sau 

người dại 

mặc ai dòm ngó 

phun phèn phẹt  

vào đám tài tử văn nhân ai đó tá 
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Bịnh sắc dục 

con gái tinh khôi mơ màng sì sụp 

đến khi thỏa lòng  

chì chiết bất kể ngày đêm 

con trai quáng thượng   

quên béng thiêng liêng 

cuộc thú cõi người loạn xạ xà bần tuốt tuột 

 

Mài chữ để uống 

trị bá bệnh 

ngoại trừ ba bệnh trên 
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ngụy khúc 
 

        

                                   

 

I 

Váy ngắn mỏng phơ phất 

những đạo bùa cong cong  đường man nhiên  ẩn hiện 

giọt  đan điền trào phọt 

thít chặt từ trán xuyên qua ức xuống 

bẹn 

rát lâng lâng và thốn rân rân 

Ông 

trên giảng đường 

ngồi tréo chân thuyết  một thôi một hồi 

về con đường phát triển nhân cách 

chúng  sinh hồn nhiên nghe mê 

 

II 

rảy nước thánh từ bình bát 

lông mày rũ rậm từ bi 

lấp loáng thần quang thâu tóm 

trưng huyễn tượng 

con đùơng cứu rỗi 

khang trang đền miếu đình chùa 

nơi xác trú hồn đau cõi ta bà duy nhất 

vô minh mờ mắt con 

bất kiến mùi tanh tửi 
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III 

 

từng bầy lũ  lơ ngơ  dậm đạp một con đường 

triệu lần viễn vông  lừa dối cũng hoá thành cứ thực 

mù  thấy đường bằng thính giác 

đui đón đường bằng vành tai 

ngũ giác  cha không tàn khuyết 

thấu  cảm những gì trước khi  cha chảy xiết về mô tê 

còn dặn con đừng đợi đến chữ cuối bài thơ 

 mới dùng dấu câu chấm hết 

chẳng lẽ cả đời con mắt điếc tai đui 

tán tụng mãi  một  trường ca mộ huyệt ? 
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phác lộ 
 

 

 

 

Phác lộ anh thiên tài cống rãnh  

bủng beo em thời gian 

rồi cũng trôi qua một đận bầm dập  

mong ngóng nỗi gì  

 

cái gì đến đã đến sẽ đi  

cái gì đi đã đi sẽ đến  

rốt cục tàn hơi tỉnh thức 

quay về hú vang câm tức ngực 

  

mụ người khói cay con mắt  

không một ngụm rượu mà giọng cứ nhừa nhựa ủ ê thở hắt 

cớ sự lên bàn phím  

ký tự bấu vào nát tan 

cập nhật hóa ngai thờ đoạn trường cống rãnh 

 

Phác lộ em những đường cong phập phù hằng cữu 

sướng thiên thu  cây cỏ không biết buồn 

ái ngại những đợt trận  phồn hoa phủ bùn lên nội y 

con cúi 

em à em 
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khói thuốc có  trù yểm  rù quyến được ai đâu 

mà hăm hở đốt đền 

anh sần sùi hét toáng lên cho đỡ mỏi chứ nào dám xa em sợ 

vung vãi tình yêu gây tội tình lũ nhóc 

nỗi buồn  chó điên sùng sục cắn cấu vết thương vừa kéo da 

non 

phác lộ mùa thu mòn  con đường giãy giụa 

đừng trưng ra nữa quên đi đủ rồi 

 

phù du làm sao mà nở bông huống hồ đòi đậu trái 

chẳng qua bụi bẩn nhét đầy  

giấc mơ anh mang máng có em  

bao giờ cũng đến đi vô tăm tích  

 

Phác lộ yếm em một giây huyền ảo 

che chắn nỗi buồn ngập ngụa 

tất thảy 

ngai thờ cống rãnh  

biến mù đi 

 

August  



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  78 

 

Phản ca 
                           
 

Thơ tình trẻ trai lạm phát bốc phét   

 phỉnh dụ sâu sắc cơi trầu nhằm 

 tăng thêm phần  đạn dược hừng hực 

 sung mãn bắn phá  

thành danh đã đành 
 

Già quắp cần câu  bị phỉnh dụ ngược 

 hỉnh mũi lắng nghe  

 ỏn ẻn lời chót lưỡi không biết chán 

 phùng mắt trợn mang 

 lợi nghiến vào răng   

 sao dám đốt đền ! 

 

Khú đế  

lẩy bẩy lên đời thơ tình rắn ráo 

không thấy 

chút hơi hám 

mùi tinh tươm trai trẻ  

không cả mùi phấn son nhớp nháp 

càng cố càng bộc tỏ mùi lotion  

 

Tình tang  tình 

chẳng thà thương nữ 

không trốn đau hận được đâu 

thôi  ngay đi  trò  xoắn xít tụng ca   

trai ngay thờ gái. 
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tự khúc 
                                      

 

                      

Mười năm bương hết trẻ trai cời than 

không thành ngọn lửa  

thời gian nguội lạnh phía chân mây 

cứ lần mò quay lại 

phà nóng ấm tình em vào hố thẳm cách ngăn 

 

Vỡ lòng yêu đợi một ánh trăng 

đợi một bàn tay vẫy 

mụ mị những cơn sóng tình gào thét 

đánh đổ muộn phiền đeo bám 

ký sinh vào bình minh 

 

Mặc ai nghĩ rằng anh bắt bóng anh  

hát liều một câu hò đi lạc 

thương đứt ruột lại cời cho lửa tắt  

không sớm mai thì chiều hôm  

cũng mất trắng bãi bờ 
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Day phía nào lòng cũng con đê 

ngăn dòng lũ phải xanh rờn liếp cỏ  

biển xâm lấn hoà sóng sông hoá  

đắm chìm xanh thành thử  

cánh buồm… 

 

Nói thế nào thì tụ cũng là tan 

nanh vuốt lắm chóng quy hàng vĩnh cữu 

cái đăng đẳng  không chờ cũng tới 

một giây thôi  mãi mãi không về 

 

Sợ gì nhau mà không dám mê 

dẫu hết hiệp vẫn không cời ra lửa 

anh phế hết những sắc màu của khói 

miễn là sau tàn lửa vẫn còn thon. 
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phản cảm 

 
quần áo có công năng che đậy dối trá  em nhàu nhĩ  che 

chắn nỗi gì mà không  vạ vật kiếm chác 

chém giết  đẻ ra tiền  

ăn cướp càng  đẻ ra  nhiều tiền 

tiền đẻ ra tội 

bán chác như  bọn em sòng phẳng lương thiện 

giả sử không có bọn em giải phóng mặt bằng thế giới ngập 

ngụa hiếp giết tàn bạo 

không lẽ người nghèo khổ đói khát không có bản năng gốc 

quý bà quý cô cao vời kênh kiệu 

sao bằng ‘’người ngựa ngựa người-đồng thị thiên nhai…’’ 

trẻ trung vụt thoáng  mấy chốc tàn phai bám đuổi quyết liệt 

em  meo mốc không có thời lượng  vớ vẩn yêu iết  không 

gian thông thoáng khi còn có thể tận dụng sao nỡ phí phạm 

để cha già con dại nheo nhóc thảm thê 

lẳng lơ chính chuyên là sao hay chỉ là rơi rớt tàn dư nghìn 

năm  buồn nôn phi lý trên miệng bọn đàn ông  rặt một 

phưòng mồm mép thối tha lu loa sáng người tối thú 

luân lý dã nhân giả nhân đè ép bọn em cuối đường đào thoát 

em đâu phải cỗ xe già nua rệu rã đâu  mà bắt phục hồi 

nẻo cũ em về  ai đừng phí nhiều lời trơ tráo  bọt bã 

bằng  giường chiếu thân xác  tê liệt cộng hưởng em cảm thấu 

rõ rành  hơn bất kỳ ai  sự trá nguỵ nhân danh quý phường 

hào nhoáng 

hơn cả lao động chân tay một bậc 

bán chác như bọn em lương thiện nhất trên thế gian này 
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rót mưa với tượng 
                    

 

mưa rót cay từng giọt tượng câm 

nín đi mừ.. gió rít căm căm 

thù thì lắng tiếng giun sinh nở 

rộ một chòm râu bít chỗ nằm 

 

đổ xới lên mưa tiếng rủa thầm 

thì đâu còn đất hít ăn năn 

nỉ non cũng chẳng còn trinh huyết 

áp chật bờm môi lún núi non 

 

nhắm với li ti quét rối mù 

mờ câm từng mảng hững hờ thu 

phong long xông khói chiều đi bụi 

bờ lạnh đường xa nhắn gã mù 

 

chìm một vòng mưa lớt phớt  mê 

đắm em đôi mắt cuối mùa quê 

quán không chiếu rách gường không bạn 

bầu chịt vòng thon ngực luống xề 

 

mưa chẳng còn mưa mưa nhớ mưa 

móc tay lên tóc quấn không vừa 

lòng lên cơn tượng đau như tượng 

hình chẳng chừa ai quặn gió mưa 
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thời gian thấm 

 

 

luồng chảy nghẹn phía rìa sông 

chui vào sóng cuồn cuộn trì níu trôi nuốt 

vơ sạch  những ý đồ  tã lót  nhầy nhụa giặt giũ phơi phong 

mặc cho nỗi buồn  ruồi bu ẩm ướt quện chặt 

tha thiết gọi  mời thân danh  rã riêng  mỏi mệt 

tẽn tò hai tiếng  yêu em 

con người  tức thời khoẻ lên gấp bội 

ước chi buồn mãi mãi là một hư từ 

mình chẳng bao giờ thèm chắt chiu trả nợ 

bám vào đất thấy phát sợ 

thả ra nghiêng đổ vầng trăng xuống vũng đen 

bản lĩnh còn đâu móc mồi nhử nhắp 

con cá lôi cần rát tay người câu chới với 

em goá bụa bấy lâu xa xót  thiệt là… 

tội anh trời đoạ 

khi thấu ngu ngốc bặm trợn  quả nhiên hạnh phúc 

anh  đã trả giá đày ải đầy đủ 

quỷ tha ma bắt, thánh thần Amen 

một ngày rồi cũng qua 

một đời rồi cũng qua 
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bất cứ phân nào cơn xác  cũng đòi tiếng tru thống khoái 

nỡ mỡ phí phạm làm chi 

long lanh mắt mèo trên tít  từng bẹ  cau thậm thụt 

điên đảo ngữ ngôn nghĩ cho cùng  chẳng qua cũng là trò bá 

vơ bá láp 

của  kẻ quàng xiên ăn bám căn phần 

gọi là… sao khi còn sống nhăn răng 

đi huyễn hoặc bóng chim tăm cá 

anh, tóm lại phải  tỉ  mẩn chia đều một cách cân phân 

những  phập phồng của cô gái hơ hớ tênh hênh 

đâu biết phút lâm bồn của đấng trượng phu 

dấm dúi  khóc ngoài quan ải 

 

Hồng  Kông 4 City Mall 
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thu Quảng-Đà thu Boston 

  

 

Mùa chưa ngấm đã mọc mầm đau  triền miên bão tuyết 

gối quê nhà trong chập chờn say 

 

Gío lì lợm quất ngược 

Mưa mảnh dẻ rù rì điệp khúc từ New Hamsphire 

Anh dìu em lụm cụm chạm bay vàng rụng 

Bunker hill,Lexington,Gò nổi ,Sơn trà 

Mùa trùng trùng lá xanh  đâu rồi ! 

quắt quay bụi chuối gió nam Lào héo xàu 

ngắn ngủi  nụ tơ  phập phồng mù tít phương trời  

giông đen 

Mùa hãi hùng thu xưa ơi 

Anh kiệu con xoi thủng mái tranh ngước nhìn  

vô vọng 

sống lưng  

lạnh 

 

Bạn già hát  công quả giữa chợ Dorchester 

giọng khàn khàn vịt đực 

Thu quyến rũ,Thu cô liêu, Thu hát cho người 

thùng phước sương đầy chưa 

Đôi má hóp mẹ già địu bủng beo niềm xứ sở 

Freeway vun vút sáu làn xe rào rào  

Sương như mo cau úp vào thảm vàng loang lổ 
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Lụt tràn đường cái đường đê rồi  

Mẹ cúng ông chuồng bằng nước mắt 

 

Thu ơi ta hãi thu mà thương thu như xé 

Thu chìm trong mưa mù  trừ âm âm độ 

Líu lo ngọng nghịu phận lạc linh 

Gió từ phương nào với anh cũng từ phương mùa đông 

bắc,nồm nam 

Năm eo ngửa lòng hướng biển gió chướng triều lên 

dập dềnh mái tôn trôi con chó già kinh hoàng ăng ẳng 

Xe chui vào hầm xe lên cầu vượt 

khúc tráng ca đường sá xứ người 

rưng rức con đường quê mưa bùn nắng bụi 

trốn tìm quanh quất bụi chuối bờ tre 

 

Còn mấy thu vàng rơi 

trên môi người tình già  còn chút dây mơ rễ má 

Đỉnh Trường sơn trùng trùng Harvard University cao ngất  

Anh phủi hết tóc mờ  bước nhanh đến thế nào cũng không 

bao giờ còn được tới ầu ơ ví dầu… 
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tìm sông 
                        

 

 

Tìm sâu trong đá nghe mùi sóng 

ì oạp long bong thuở nào 

chọc quá khứ vào bến khe mon men rêu trượt 

trơn trợt nghìn xưa em 

lá rơi bơ phờ tiếng con cá quẫy 

thạch sùng non hay già cũng vậy thôi  

nếu không tắc lưỡi 

còn biết làm gì  

hỏi hỏi hỏi  

vàng thu hay ẩm mốc xuân ? 

 

Đèn kéo quân trẩy tấp tán bất kể thời gian 

xanh bạc  

rồi cũng qua hết qua hết 

tìm sâu trong tóc nghe róc rách mỏi mòn 

nào phải sông đâu?  

nào phải sông đâu. 
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Trận địa mai phục chỉ tổ  chuốc đau mua cười 

đừng hòng phỉ chí 

con sông non dạ chỉ biết chảy về đông 

mặc quằn quại sóng 

 

tìm sông không bến  

bến tìm không sông 

tìm sông không sóng  

sóng tìm thấu không? 
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tình ái 
 

 

 

I 

 

Thuỷ tinh vỡ 

cứa mà không đau 

nhoi nhói vết bầm ký ức 

rạo rực tìm quên 

vết bầm tan 

cơn nhói vẫn còn 

Vườn xanh khoá 

leo ngõ 

có khi còn được hái 

đường hoàng gõ cửa 

về không 

Đám cỏ trơ ủ dột bến không chồng 

bén gì nhanh biếc thế ! 

                                      Quảng Nam  7/1997 
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II 

 

đau mà anh vẫn sướng 

sướng mà anh vẫn đau 

ngày ta  không biết sướng 

cũng không còn biết đau 

chẳng có gì đáng nói 

với muôn trùng xưa sau 

bướm rụng rơi đôi cánh 

có khác gì xác sâu 

bao qua rồi không tướng 

mấy ai  thèm biết đâu 

kìa kia bao lứa trẻ 

lại hồn nhiên  sướng đau 

 

 

Beechnut St   
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tôi quày quả tôi 

  

1                         

 Tôi ùa hả hê thanh xuân vào cuộc  

ghì riết những tiếng gọi gào rát họng 

phương châm động 

sự mê muội quái dị vô cảm 

một lũ hạnh phúc hiến phụng không tưởng 

  

Người hát bài ca ngụy tạo  

bạn bè tôi nằm xác  lại vất vưởng không hình 

(có những đứa khôn lanh nằm đại trên gường  

trộn cả nắm vinh quang với hèn nhát nhằm giữ tấm thân 

huyết nhục tồi tàn ) 

chu kỳ tuổi trẻ tái diễn bội nhiễm 

sao còn nỡ cuồng nộ xé nhau bằng những huyễn nghĩa sắc 

giới hữu hạn 

  

thú thật tôi hằng tâm kính sợ những kẻ nhát gan 

biết gậm nhấm khoái lạc  

chủ nghĩa an thân thịnh trị 

 

2 

mà thôi  

dù sao  dần thân tỵ hợi cũng đã xương tan cốt tán 
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thìn tuất sửu mùi miên viễn đi 

mẹ ơi dốc tiêu muối qua hết phía bên kia rồi còn nhói lời mẹ 

dặn 

dao chém đá mà dao không quằn ư con ? 

 

3 

bỏ đi đau như bò đá dái 

hòn thót lên tim ức nghẹn  

quần tơi tả  mà nhớ cứ nhớ đau cứ đau 

có mà lạ 

biết  vèo một hơi là thị ngạn 

mà không chịu hồi đầu Eva 

ngông nghênh hát khúc cũ mèm múa hoài tay trong bị 

đứa nhát hít chê  thằng hèn đớn 

ngó nhau dấu tiếng thở dài 

chơi trò chàng nàng dục tính đam mê tụng hót với nhau bầy 

đàn xoắn xít 

thương hồ thương nữ  thương ngân thương thân   

phạm trù thói lẽ thường 

chữ nghĩa cùng mình hàng hàng đui điếc buồn thiu 

mới hãi 

xác diễn tập vãng lai hồn bày trò quy khứ 

muôn sắc  màu  còn lại một màu em 

 

4 

ai từng đứng ở ngã ba cứng người vì những nụ cười điêu  

những giọng mềm vật dục 

dù đã nhét vào đầu hàng ngàn câu triết  

mới hiểu tình yêu thê thiết đến nhường nào ! 
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phút tục tằn  đẻ ra  những vì sao 

 

5 

bên nớ bên ni hoàng hôn không đổi khác 

chạng vạng bên này mai sớm phía bên kia 

mặc sắc phục tình yêu  dĩ nhiên là hoạt 

mà em ơi anh lại không đành 

mẹ lấm lem dưới sình ngoáy tay vào hang cua chỉ gặp toàn 

vỏ ốc 

anh còn mặt mũi nào vắt chân lên đời niệm thinh 

  

 6 

phế bỏ hoàng hôn đời chẳng còn thú vị nào 

ăn ngon chỉ tổ thừa cân thôi là hết những đường cong háo 

hức 

mặc đẹp  ngoài thân sát na ấy cởi ra là vất tất 

phút rung người  quá độ đìu hiu 

sông vẫn cạc cạc biển vẫn ù ù 

 em dớn dơ dớn dác 

 cuộc còn đen thui  

 

7 

không đủ  tinh lực khóc cho ra khóc cười cho ra cười 

bần bật  bần bật tôi quày quả tôi 
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trước bức tranh trăng Mỹ Sơn 
 

 

 

 

Người  đắm trăng , chìm vào tranh 

                   Tháp tháp lung linh huyền hoặc  

                    Lin ga hiện thành thánh thể 

                    Sắc rêu bám mê tràn  bộ tộc 

                   Tiếng người thảng thốt trăm năm 

 

                    Chiếc cọ hẩm hiu thổi nồng nàn lên vải 

                    trập trùng  khao khát 

                    Trăng tranh không dám quấy nhiễu thời gian 

                    sợ động đến nỗi niềm  biên thuỳ cây cỏ 

 

                     Khách bên trời ngắm bụi thời gian 

                     ngắm trăng  hay ngắm tranh không ai biết nữa 

                     chỉ biết trăng ,tranh và người đọng lại 

                     thành khối ca Chăm  mới mẻ chập chờn 

 

                    Tôi  gặp vô cùng tranh trăng Mỹ Sơn  

                     bằng mối tình  Quảng Nam quê kiểng 

                    Trước tháp tháp lung linh huyền hoặc 

                    Trăng Lin ga đắm vào tranh 
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phản tuyên ngôn thơ 
                      

                                                             

Thơ  không là  

dung nham  

rỉ ri  từ lổ hẻ  

đẻ ra từ bệ phóng khật khùng 

sính đồng bóng 

khơi nỗi cuồng liệt dương 

 

Thơ không  là  

bộ phận sinh linh quần thảo  

trong cơn bất thần phấn hứng 

dung nham  

thì thụt về đâu  

thít xuống  trôn  

thơ vẫn  thùy đại não  

rài rạc dung nham hôi hổi 
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con chữ bồi hồi thiêm thiếp giấc mơ  

 

Thơ  không là  

dung nham  

chắt ra từ túi tinh cường liệt 

rủa sả  cho sướng miệng 

đẻ rớt trên da chùm bợt bụi tàn 

Thơ không màng 

dung nham 
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Triết lý vặt 
 

 

 

 

Bé tí  

quẩn quê  

chẳng được tích sự gì  

ngoài chuyện thả diều bắt dế 

 

Trai trẻ  

dập dờn con sóng xa  

cử tưởng 

biếc xanh là đã bể 

 

Già cỗi 

về quê 

còn nước nôi chi 

nhắc chuyện cũ 

sụt sùi cơn mế 

 

Ô hay ! 

cạn đáy cuộc người 

chưa cảm thấm 

điều giản đơn như thể … 
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trói  tay múa võ 
                          

 

 

 

Hồi  còn quá nhỏ 

đã  thấy anh  kiêu hùng  oai phuông đấu  võ 

gân guốc ẩn tàng  đôi ba chiêu lẻ 

đánh quỵ mầy thằng to tổ bố 

tôi thấu cảm  mèn  oai hơn dế 

Thuận bấc  xuôi  nờm 

muốn trổ tài  ta đây đáng nể 

anh trói tay  

tự  đấm vào ngực mình trong cơn  hát mế 

Thế ghim trong thế 

quyền quấn trong quyền 

vẫn  rặt một phưòng xơn xớn  khen 

Riết rồi thành quen 

khi được tự do lao vào trận đánh 

vật cản 

đôi tay vô dụng 

Sân đài mở rông 

người ta múa may 

anh thừa  đôi tay 

 

Tôi lạc giấc mơ Phù Đổng 
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trước sau như một 
 

 

 

 

thông thường  áp sát đàn bà  

nhớ  lưng kề lưng vai kề vai 

chớ bao giờ đâu ngực  

vĩnh viễn không  bao giờ tìm ra mặt phẳng đối chứng 

ngoại trừ  

trước sau như một. 

 

thế kỷ hỗn loạn 

không dễ gì khám ra phẩm chất  đàn bà  

trước sau như một 

ở các nước tiền tiến 

phải chịu khó  mở rộng tròng mắt  

sang  một số nước chậm tiêu hóa 

văn minh con ruồi 

 

ngày tôi được tuổi thôi nôi 

chú tôi gồng  gánh khù khờ xăm xăm đi tướt 

chẳng có thể làm gì hơn 

thím mới non hai mươi  tay bế tay bồng 

có biết chả nem gì đâu   

ngoài việc chổng mông mò cua  

tím tái sự đời bắt ốc 
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thâm sáng thâm trưa  

tội tình trước sau như một 

 

khúc khải ca hoành tráng vang lên 

chú tôi xỉnh xoảng nồi niêu chén sờn tô mẻ 

hai người đàn bà trước sau như một  

xa lạ gặp nhau  

nhìn nhau  

bật khóc 

 

năm mươi tuổi tôi trở thành kiều dân 

lơ ngơ ngoài nước 

đếm  tợn những người đàn bà tây phương 

không  tịnh  lấy một người   

trước sau như một 

đêm nằm nghiến  tức sái hàm răng 

nỗi buồn rịn ướt 

 

già cỗi trẻ con 

trước sau như một đã đành 

chẳng lẽ những người phụ nữ đang sung 

dài ngoẳng cuộc người  

chịu cái  

trước sau như một 

 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tứ khúc rời 

 
 

1 

Túm tụm lá  khô dòn rụm bước chân                 

đừng thắc thỏm  mùa thu đã cạn 

biét đâu  

dưới lớp phèn nâu ẩm ướt     

sắp ngoi lên tráng  kiện một mầm xanh  

 

2   

Trì níu rã riêng rồi cũng  phải  tới  

ai mơ cái ngày 

đèn không hắt bóng ấy đâu  

gậm nhấm mênh mang hoài thôi  

làm chi em ơi 

nỗi muộn phiền độc được ! 
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3 

Từng bị câm nín dày vò 

đôi lúc 

thèm một chút tự nhiên như nhiên 

như mây thèm nắng 

như gió thèm  sưong 

như chiếu tìm gường  

như trâu  tìm cỏ 

 

4 

Tim là căn nhà truy hoan của máu  

quê hương của hận thù  

tổ quốc của tình yêu 

em biết không  

trái tim chỉ lỗi nhịp một lần 

một lần thôi  

cả đời không hối kịp ! 
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World Cup hàm ca 

                                         
 

 

 

Việc bóng y chang việc binh 

chỉ những kẻ cõi trên mới không chơi trò 

trí trá 

 

trái bóng chạm vào  bất kể nơi đâu 

thoát ra ngoài đường biên 

cầu thủ hai bên cũng đều giơ tay giành bóng 

không cần biết có thuộc về mình ? 

 

nhập nhoạng cầu môn 

lỡ một đường banh 

ai cũng chăm băm diễn trò láu cá 

 

cuộc chơi vua còn lắm điêu ngoa 

cứ khư khư phán quyết toàn trị trọng tài 

cơn cớ  

cầu thủ giả đò, trọng tài mắt lé 
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tôi phản đối 

chế độ  độc tôn toàn trị trọng tài 

cần có đủ tam quyền tam phân 

trọng tài ,camera, khán giả 

 

Viêc bóng  

y chang việc binh 

bàn thắng, bàn thua qua rồi 

uổng công ra đứng ngõ sau chờ mạ… 
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cuối năm tính sổ 
 

 

 

 

 

lầm lụi cuối năm mươi 

khúc khuỷu trong nghĩ ngợi 

thẳng băng trong nụ cười 

vùi  cơn nhớ vào tóc 

con chữ nhét vành tai 

nằm nghe con nít khóc 

môi lớn và môi bé 

quá thương người đẻ dai 

 

lởn vởn tràn năm chục 

tíu tít mắt nhắm nghiền 

em rô và em giếc 

quần xoay trùm cả đêm 
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anh thoi và em thóp 

hai phong bì  thiếu tem 

đôi lúc  buồn như nghé 

linh tinh húc địa cầu 

giá mà không bấn loạn 

có lẽ mần đôi câu 

 

 

lấn quấn cuối năm mươi 

tính rợ không còn số 

hú hoạ mà ra thôi 

thì cũng đành líu lố 

hù cho mình khôn nguôi 

niềm quê cha đất tổ 

chớp nháy mi  ngày cũ 

dụi tay rụng cả rồi 

mùa xuân rên khe khẽ  

kẻo bầy chim mất vui 
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thấu cảm hành 
                                    

 

ngỡ đổi đường bay xê dịch 

phóng tay đào thoát mù phương 

câu thơ dãy lên quẫn bách 

may ra còn thấy con đường  

 

người tít phương phương biền biệt 

người xa  vô tận xa rồi 

miếng phủ phê không buồn nuốt 

gậm hoài không hết cơn côi 

 

bệnh người di căn tự kiếp 

lây lan ếch nhái mượn hồn 

biết cái phù du đáo hạn 

sao còn xí xọn chon von 

 

vơ quáng vào tâm sự cưỡng 

ô hay dốc đứng trêu người 

còn bức lông mày quạnh quẽ 

cũng đành nhướng đến sa ngươi 
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cùng tắc hay thông chẳng biết 

quơ tay bấu  đến không lời 

cõi cuối dù sao đã tuyết 

quá đà  ra mảnh băng  trôi 

 

quê hỡi lòng như gió xới 

xoáy tâm thức nhớ trăm vòng 

vừng trán nếp nhăn  đã  đuối 

cuối mày còn thấm  tơ giăng 

 

lối vắng mỏi mòn đại lộ 

kinh  thơ tụng rát luân hồi 

đêm quá  còn chưa thức trắng 

bàng hoàng tìm bóng trong tôi 

 

đi suốt chiều sâu tâm tưởng 

trống không  dắng chát cối cời 

đôi cánh chim di rũ tổ 

về không bến đến không nơi 
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minh bạch cỏ 
 

 

 Này người bạn già  

đã đời chưa  

trước sự đớn hèn truyền kiếp giống cỏ 

cỏ êm cỏ xanh cỏ mượt cỏ vàng cỏ úa 

tất cỏ 

 nước mắt chân thành  nước mắt cá sấu  nhỏ xuống cỏ cũng 

long lanh 

hà phương tung hứng  bưng bệ hoa 

cỏ  vẫn minh bạch cỏ 

cỏ cũng có giấc mơ giàu sang tráng kiện 

cỏ càng biết xiểm nịnh tàn khốc khi thành hoa bởi  non tơ đã 

từng rồ dại  

trót thành hoa về già thất thế thua thời lại  lừa kẻ vô tâm xưng 

mình là cỏ  

Này người bạn già lầm lạc ơi 

suốt ngày  cặm cụi tưới tắm những luống cỏ xanh ngỡ mình 

cao thượng lánh hoa tìm được yên bình bên cỏ 

là nghi hoa  đấy thôi tàn lụi cuối đời hối ngộ  lừa dối bấy chầy 

thấp thỏm leo lan mặt đất  cúi luồn 

thành hoa quên tuốt tuột bạn bầu 

hỏi han lời giả chữ giả đạo đức giả  

nên chăng hoa héo thường hèn 

hay là cỏ tươi diệt tộc 
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thế hệ @ già 

 

 

Mon men léo hánh  khát chạm ranh  giới rào cản ngôn ngữ 

một cách quẫn bách 

thòm thèm cuộc trẻ trung quýnh quíu  

ráng cương  bung hết tàn lực trận chót vào em 

cơn cớ gì đìu hiu tàn hơi quy kết cơ đồ nhão nhoẹt 

mà anh không ậm ờ đâu còn gì để vun quén lùng bùng tuổi 

nhớ 

 

Cắn từng miếng chữ  nhâm nhi bàn phím bơ thờ  

phiền em xa tít xa tăm  

ghì riết trống không cận thành độc dược 

cầu môn gần đến quá xa xa đến quá gần 

 cơ hồ đụng chạm 

gường chiếu ơi phúc phần 

Bóc hết nhẵn ký tự mà vẫn chưa cam tâm 

xóc từng khi hông quặn 

thấm ruồi bu tất thảy phục tùng 

vinh danh nhảm nhí 

khơi ra rồi em còn đứng khoeo chân  

điếc câm mùi thuốc tẩy rẻ tiền 
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Hố hố  phổng phao con đàn  con lũ  nít nôi  

nào có biết gì 

không dám mót máy quăng hết  bệnh tình  lưu niên lưu cũu   

trám bon chen sao vừa khít khuôn thiêng 

mà la rầy 

con chữ 

hiện đại bỏng rát huống hồ... 

 

Thế hệ @ tơ bày cuộc hồn nhiên thâu đêm hoành tráng tùng 

phèo 

thế hệ @ già đắp điếm  nỗi niềm cơ cực buồn thiu 
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Tiễn bạn trước lò thiêu xứ khách 
 

 

 

 

Hài cốt tàn tro gọi thế nào cũng vậy 

chung quy 

tam mụi chân hỏa bên trời than lửa cố hương 

không còn thấy bức 

bụi lai khứ vòng vòng 

tụ tụ tan tan  

huề cả làng thôi oan khuất 

 

lửa nung ba ngàn  

tro tất 

sá gì xương răng 

may mà còn biết quá giang câu thơ 

mắt lửa tròng vàng 

sổ toẹt giận hờn 

vuốt đuôi ấm ức 
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đừng huyễn về quả báo luân hồi 

bánh vẽ ta bà còn không tham ăn 

huống hồ phỉnh 

mù tăm mù tít 

 

 

Đáy biển lò thiêu 

ức triệu sinh phần  mồi cá khác gì nhau 

thêm một tẹo thời gian 

bóng của phù du không lý bất cứ mệnh nào 

nghĩa gì đâu trước sau tro nước 

 

Nước mắt bi nước mắt hề 

không có con mắt thấu thị xuyên tầng 

đố con mắt điện tử nào  thấu được ? 

    

Nhà quàn Thiện Tâm  
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màu gì mùi gì vĩnh cửu phù du 

 

 

Đột nhiên tiếng cơn trốt xoáy hầm hè 

căn gác sợ mùa thu  hô biến  

tên lái buôn đếm lời  lỗ trong những câu thơ ráo hoảnh 

nụ hôn bà lão sướng rân bật rật đến môi anh bầm ngắt 

dấu son bải hoải lưu đày. 

Nhớ em sặc sụa mùi đau mà không lại  thòm thèm 

cái gì bác sĩ dặn dò hút rít phèo phổi tan hoang 

anh xơi tái nỗi buồn bằng cơn khói 

huyết áp lần mò huyễn mộng khác gì nhau 

chỉ thương chân sáo chân nhồng run rẩy dìu lóng xương lấp 

gấp. 

Bốn mươi năm hơn quen  thói mất rồi 

đến buổi hom hem chẳng lẽ  cam tâm diễn trò nín thắt 

cành khế xương gà nuốt ực cái nào đây 

thành phố tám làn xe chỏng trơ gốc rạ 

soi môi hú ba hồn bảy vía  mông muội ấu thời. 

Đột nhiên thực tại tán loạn xà bần 

dối trá nhau mà làm gì 

những kẻ chuyên nghề bóc tem da thịt 

leo lẻo hô hoán  phù du vĩnh cửu. 

Ai biết chỉ giùm màu gì mùi gì 

vĩnh cửu phù du? 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  115 

 

 

 

không có tiếng gì sất 
                                     

                        
Không có tiếng tỳ bà  trên sông lạnh đâu em ơi ! 

tiếng gà què cuồng si ó o  

quờ quạng gáy phỉnh  đấy thôi  

lơ mơ  xào xạc gió bấc xâm lấn  

làn da vàng ệch bủng beo  ngày ấy năm ấy tháng ấy 

bào mòn  lần hồi niềm tin  

tất nhiên thơm vì còn em em còn 

 

Cả đời lấn quấn quạnh hiu  

biết gì mù mờ biển đảo 

có cái lủm qua cơn con hạn 

là vui là vùi 

 

Nhai nghiến những chùm râu mọc từ xa phương 

vo quấn  câu cú chương hồi móc họng 

thương  em ngày hơ hớ má hóp  hom hem mà anh  biết răng 

chừ  

 

Không có tiếng dương cầm dưới bưng biền đâu em ơi  

tiếng quốc ré thảm thê lẻ chồng lạc vợ từ thời ông cha mở 

nước đấy thôi 

lởn vởn người đi tối đất  

rách toạt mùa thu thần diệu thực rồi  
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Rà soát bao bị trăm năm rốt cục  chẳng đựng được gì 

chẳng lẽ  già  sần còn làm con thằn lằn chắt lưỡi đến quỳ 

trước phật đường nam mô nước chúa 

 

mà không  

ai chịu nổi lối  sống lợn đòi cám hấp 

tảng lờ xác chuối nghìn năm nuôi lớn ông cha  

 

Tỳ bà huyễn ảo dương cầm lừa mị   

xoắn xít bầy đàn  

cáp duồn sinh mệnh cỏ   

đường cong mù mịt nỗi buồn bão lũ 

anh biết mình giống con chuồn chuồn kim quẩn quơ mặt 

nước chẳng màng trong đục 

ước em hãy cố rướn  mình đè bẹp hãi hùng thâm căn 
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trùng trùng bay nhớ loạn 

 
 

Thương con sẻ đồng trốn chui trốn nhủi  

bọn âm hồn bất tán  

lùng sục không sót nhành cây bụi cỏ nào 

chúng nhai rau ráu nỗi buồn chim sẻ 

mùi thơm đau chim non 

 

Tôi chạy mù mịt đắng họng 

gãy cổ ngắm lớp lớp đàn đàn chim bay bang Texas 

chúng bay sướng  

chẳng biết sợ ai 

nhẩn nha  lu bù lầu cao cột điện  

nguýt háy kít bụp loạn xạ chớt nhả  mấy tên cu li da màu 

khiêng bê… 

 

Mùa mưa khô mưa  

tuyết còn lang thang đâu miền bắc 

những khu rừng nguyên sinh cây ríu rít xanh 

cái cây mầy cũng sướng  

không ai rờ rẫm râu ria ra rậm rịt từ thuở mẹ cha sinh 
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Con sông gầy gò quê tôi  

quen thói lên bờ xuống ruộng  

lính quýnh chảy về đông 

thi thoảng đến kỳ kinh  cũng lên cơn đồng bóng  

ăn sống nuốt tươi đám rách rưới bần hàn 

con sông này đây sướng rơn  

rong chơi óc ách quẩn quanh nuôi sống côn trùng 

 

Cả cum mây vàng mây xanh mây xám  

mầy cũng sướng  

nhởn nhơ bay tán loạn xà bần   

thỏa thích bốn phương tám hướng  

mây quê mình chỉ biết cuống quít về tây  

theo chiều gió đông gió chướng tạo cơn  

mưa cuối thu , đầu đông trẩy hội côn đồ 

giông  gió ,bão lũ quăng quật cuống cuồng xô tất thảy rơm rạ 

tranh tre xuống biển đông mù mịt  

 

Làm gì có cao xanh đâu  mà kêu thấu  

dao găm đồng lõa với nam mô 

thế gian toàn điệu khải truyền nát bét   

đầy dẫy những con giòi con sâu tương cận 

 

 Thành một nấm,  em và tôi. 
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cảm  thức mé chân dung 

                  

Lên xanh nói hộ phù du 

 

Miếng không gồng gánh oán thù sao cam 

 

Gượm làm ra kẻ chơi ham 

 

Mà lòng canh cánh mối hàm oan xa  

 

2 

 

Kiếm sắc chém sâu buồn tướng 

 

Sinh vi vàng lửa may thời 

 

Đem sửa chữ tài ra sướng 

 

Sang người hái trái văn tươi  

 

3 

 

Cầm chịch văn đàn nỏ có roi 

 

Bầu trời giàn mướp đã phôi phai 

 

Mặc phường châm chọc kê, phang, xóc 

 

Ông cứ khum khum được đứng hoài  
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4 

 

Ngồi xổm ghì cột mốc 

 

Trước lằn ranh biên cương 

 

Mẹ đào hầm bằng cuố 

Anh đào bằng thê lương  

5 

Cái thời xa vắng ngông nghênh 

 

Lập lòe thôi đã bồng bềnh nước non 

 

Lên trùm văn hóa yêu ngôn 

 

Sắp lên một bảng dở ngon lộn phèo  

 

6 

 

Đò Lèn sóng đã nguôi im 

 

Miệng ,trôn nhan nhản há tìm hà phương? 

 

Đánh không thức nổi miếu đường  

 

Cuối đời rổ rá văn chương vậy cà !  
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7 

 

Mở quàng Hội ngộ văn chương 

 

Văn âm cực thịnh văn dương héo đời 

 

Van người đừng bỏ cuộc chơi 

 

Bấy nhiêu là gã trổ trời lấy đâu ?  

 

8 

 

Đọc văn ngẫm anh nói sảng 

 

Đọc thơ nghĩ anh nhị trùng 

 

Đọc láo mấy bài thơ phản… 

 

Biết anh cũng có anh hùng  

 

9  

 

Dám dang tay tát người thơ 

 

Ngồi đan áo giấy bên bờ sông Thu 

 

Con nòi tuồng tích anh thư 

 

Chơi toàn bọn giấy vụn như Lý, Bùi  
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10  

 

Không màng hai nẻo đế kinh 

 

Về quê vung vít lời bình xỏ xiên 

 

Thơ thường đá tạt ra biên 

 

Dấu chân qua trảng qua biền vẫn đau  

11 

 

Tẩy trần dấy động tháng tư qua 

 

Ẳm giải buồng văn cứ nhẩn nha 

 

Cố quốc xa xăm hồn một trạm 

 

Phê chùm bên nách cố lu loa 

 

12 

 

Tên thì hide bớt vần iêm 

 

Thơ thời huỵch toẹt từ l… đến mông 

 

Tân hình thức cựu tồng ngồng 

 

Bao nhiêu là gã lông bông dẻo mồm 
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13 

 

Nàng tình rỗng thiệt tiên tri ? 

 

Cãi chầy tận mạng chẳng gì bằng cu 

 

Mười năm dị mộng có dư 

 

Bỗng nhiên ngỏng dậy lu bù ngoa ngôn 

 

14  

 

Ban đêm chế tạo thơ ca 

 

Ban ngày thách đấu với nhà Đ Kh… 

 

Buôn làng rách đến… xong phim  

 

Sao còn lấn bấn đi tìm đòn châm ?  

 

 

15 

 

Trẻ trai khuất sóng dòng Seine 

 

Retire bỗng nhóng mình lên NewVietArt 

 

Bao đời thơ thủi lê la 

 

Từ nay có bãi tắm gà sướng chưa? 
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16 

 

…cóc thì tung tuốt mây xanh 

 

Cường , ngoa mà giảng rõ rành y như… 

 

Ngươi đừng toan tính phần thư 

 

Tường internet lửa hư huyễn rồi 

 

17 

 

Còn nguyên đất nước đứng lên 

 

Đứng lên rồi lại trùm mền nhéo nhau 

 

Dù ngày cởi trói qua mau 

 

Ít ra cũng ráng vài câu thỏa lòng 

 

18 

 

Bần ly trắng đến xanh trời 

 

Khải hoàn ca xót người rơi thiên đường 

 

Một đời đau điếng mù phương 

 

Lối sân góc phố con đường thót tim 
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19 

 

Xưa ghiền ông Tố ông Xuân 

 

Câu thơ con nít gánh phần cao sâu 

 

Giờ chưa già quắp cần câu 

Máu thơ đã biến ra màu chân dung 

 

20 

 

Bao nhiêu năm những cu Tai 

 

Ngủ ngoan lưng mẹ dài dài răng ông ? 

 

Phũ phàng vung chỉ cách không… 

 

Chắc ai rệp chắc ai rồng mãi đâu!  

 

21 

 

Làm thơ kiếm tiếng hơi lâu 

 

Thôi thì thơ đến từ đâu họa hoằn 

 

Quay đầu về núi dung dăng 

 

Lưỡi cùn đã có hàm răng dở trò 

  



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  126 

 

22 

 

Người mang Thiên sứ cứu Marie 

 

Một cuộc hồn tây cởi thả vì… 

 

Sập quán Tala.. buồn một phút 

 

Cười hoài khinh tất đám tu mi 

 

 

23  

 

Tân thư đẻ trong giấy vụn 

 

Nét văn móc máy chuyện đời 

 

Phải xin lỗi cả loài chó 

 

Đồ rằng chỉ một ông thôi ? 

 

24 

 

Con cu ngỏng ráo cuộc tình 

 

Câu văn thấm đẫm mùi tinh lộn kèo 

 

Các nàng yêu nữ đáng yêu 

 

Có gì bí mật hãy mail xuống mồ 
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25  

 

Một thời mở miệng cắt bê tông 

 

Xáo chộn mà đau đáu một vần 

 

Mượn xác anh hùng la ỏm tỏi 

 

Bao giờ la hán cũng qua phân 

                

  26 

 

Văn : phong hàm chánh tổng 

 

Thơ : đen trắng một màu  

 

Chân trái nhón lề phải  

 

Chân phải biết về đâu ? 

 

27 

 

Nẻo về  của ý hay thơ 

 

Rêu xưa Phương Bối mắt mờ Làng Mai 

 

Đàn tràng giải ngót oan sai 

 

Sao chuông Bát Nhã rạc rài tứ tung 
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28 

 

Kể từ lề trái văng tưng 

 

Hoa anh đào cuối mép rừng lặng căm 

 

Lạc đường được bấy nhiêu năm 

 

Còn hơn héo hắt mù tăm lối về 

29 

Giận ai gọi tới Huê Kỳ 

Qua mùa chuộc tội tức thì tai ương 

Riết còn nhăng nhít yêu đương 

Thì còn rối loạn cung đường gối chăn 

30 

Ráng bơi dòng ngược mệt phơ 

Dưới trời quá vãng ngai thờ sâu thiêng 

Bạn bầu sum họp liên miên 

Dễ dầu chi, nếu em hiền không mê 
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31 

Thư trong một nách hai trầu 

Thư ngoài còn lại lâu lâu bến bờ 

Mắt nghe bằng hữu lơ ngơ 

Lại khi đau đáu một tờ thư xưa 

32 

Thơ thèm bạc tóc thèm xanh 

Dối ai ai lại dối mình sao yên  

Ngu ca phụng xướng đường duyên 

Cũng là một lối không tiền khoán(g)…sau 

34 

Tinh âm lần lữa huyết âm 

Bỏ âm nầy lấy âm thầm đã chưa? 

Về quê râu rít lưa phưa 

Hăm he lấy rượu chích ngừa ung gan 

 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  130 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Hâm cà phê tưởng  phố văn 

Một cây chụm,có khi bằng ba cây 

Đêm nằm thức với hiên tây 

Có nghe gió rớt canh chầy đông ba? 
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hai con xuân 

  

một con nhắm một con nhòe 

con nhắm rõ rành như ban tối 

con nhòe mơ hồ như ban khuya 

hơi xuân ngọng nghiụ phồng  líu cả lưỡi 

em váy tốc tan hoang không ngờ 

bứng cả mùi hương xuân khờ năm xưa 

quên bẳng câu sáo mòn cửa miệng 

những ngôn âm tới thì dậy mẩy 

ngứa nghề lẳng lơ em  sàng cho ai biết tay 

một con nhắm một con nhòe 

con nhắm mồn một rơm rạ gai quào tứ tán 

con nhòe bèo bọt cũ xì thâm căn 

mùa ở đâu mà xuân chẳng ràn rụa 

chỉ  là cố lý  tha hương… 
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bồng em lên tay nhẹ sâu phiền muộn 

đầu mày cuối mắt  thuyền quyên lúng liếc xưa rồi 

anh mân mê bú mớm con trẻ ngày nào 

chợt thấm niềm tin  nát nhàu cỏ rác 

một con nhắm một con nhòe 

xuân  biết có còn nhắn nhe đào mai  lá nõn 

có  gã chăm bẳm đầu thai vào cơn mơ hái lộc 

nhưng dẫu mệnh vận xúi quẩy thế  nào 

cũng còn hơn  mấy gã đàn ông lụa là 

khăn gói lên đàn vu qui 
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cao tốc hành 
                                

                            

 

ngựa nghìn năm  

                   xe trăm năm  

                                        chuyện cũ  

mấy gã  hồ đồ  

 

uống rượu dòm trăng 

 

kết những đường ray chon von mệt lử 

 

cõng những con tàu cao tốc hung hăng 

 

cao tốc hề cao tốc  

 

chạy về phía trường giang xả xui 

 

mấy gã phần thư bàn độc  
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X 

 

 

 

 

 

ua bầy đàn heo hạch tận cùng hang 

 

ngựa nghìn năm  

                   xe trăm năm  

                                        rỉ rả 

 

đường mù mờ xe long rong thổ tả 

 

cao tốc phom phom chân trời 

 

chân lấm tay bùn  

 

cái nòi vai u thịt bắp 

 

trăm nơi 
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cao tốc hề cao tốc  

 

lừa lê lết la lết lê    

 

người ngựa  ngựa người máu hộc  

 

có hề chi trường sơn  xưa xa  

 

mù mù âm vực 

 

con đất đỏ đất đen rồi  

 

vú mẹ thòng trống không 

 

ngựa nghìn năm  

                  lạc rơ  

xe trăm năm  

                 cổ hủ 

 

ém nhẹm hãi hùng trọi trơn 

 

hỉ hả chị chị em em vén váy hộc tốc lên tàu  văn minh cao tốc  

 

cao tốc hề tốc cao 

 

cao tốc hành hành cao tốc 

 

mặc kệ ăn cầm hơi 
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PHỤ LỤC 

 

Cảm nhận về thơ 

 Nguyễn Hàn Chung  
 

 Liêu Thái  

 

       Nói hộ phù du – Cảm thức tro bụi 

và ý thức bền bĩ về tính hữu hạn 

tồn sinh 

 

Anh đã sống ở một phương trời xa lắc xa lơ quê nhà, 

những câu thơ anh bắt gặp cũng mang một màu da 

khác. Nhưng dường như đâu đó nơi khuất lấp tâm 

hồn, những đồng vọng của hôm qua vẫn còn đọng lại 

trên đỉnh chữ, âm ỉ chảy thành lời trong cuộc dấn tồn 

sinh… 

 

Trong những người cầm bút, sáng tác thơ của Điện Bàn 

và Quảng Nam,có thể nói rằng làm cho thơ hay thì 
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không phải ít, nhưng làm cho mới thơ thì quả thực đếm 

trên đầu ngón tay. Đất Quảng Nam vốn nằm trên bản đồ 

những miền đất yêu thơ, “làm cách mạng thơ”… Nhưng 

đó là chuyện của một số quá ít ỏi những con người có ý 

thức tìm tòi cái mới. Dường như phần còn lại là những 

nghệ sĩ thị trấn, tỉnh lẻ khư khư ôm cái cũ, tiếc nuối cái 

mà lẽ ra nó đã được yên vị trong viện bảo tàng… Đào 

cái cũ, hòng làm mới lại nó chẳng khác nào việc chăm 

sóc một xác chết với hy vọng nó tươi rói và tiếp tục nói 

chuyện (hoặc chí ít thì nó cũng “thị phạm” được những 

gì nó từng nói trong quá khứ!) là một chuyện hi hữu và 

vô bổ. Nhưng người ta đã làm và làm không ít! Chưa 

bao giờ khái niệm Truyền thống lại đủ vững mạnh và 

sức sống như tình trạng văn nghệ tại cái tỉnh nhỏ bé – 

khúc ruột miền Trung như bây giờ. Có lẽ do vậy mà bất 

kỳ một người cầm bút nào có ý thức cách tân đều để lại 

một ấn tượng nào đó trong bạn đọc và thi hữu. Nguyễn 

Hàn Chung cũng nằm trong số ít ỏi này. Dường như ý 

thức cách tân vốn đã có từ rất sớm, manh nha trong Tìm 

tôi trong bóng và hiện rõ hơn trong Nói hộ phù du. Tuy 

không triệt để, nhưng chí ít anh cũng có một thái độ 

khước từ những giá trị sáo mòn và tìm một lối đi mới. 

Một lối đi có nhiều gai góc, cạm bẫy trong cảm thức tro 

bụi và ý thức bền bĩ về hiện hữu. 
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Tôi tin loài phù du bị hàm oan 

bởi kiếp tồn sinh quá ngắn 

Nếu không hiến đời mình bằng 

đường bay ánh sáng 

Sao kịp thành thiêu thân? 

Cuộc chạy đua nào không vòng quanh 

Nhưng chỉ cánh phù du biết 

làm sáng lên ngọn lửa 

mới mong chiết ra chất tinh ròng. 

(Nói hộ phù du – NHPD) 

 

Nếu không hiến đời mình bằng đường bay ánh sáng/ sao 

kịp thiêu thân? Hỏi nhưng mà cũng là trả lời. Trả lời 

bằng chính sự bất lực, bất khả giải của một hiện tượng 

không phải là của con người nhưng lại có sức biểu cảm, 

chở thân phận con người trên “đường bay” của nó. Phải 

chăng hiến (dù trên phương diện nào) là một bất khả 

kháng trong cõi tồn sinh, là một khả thể trên lộ trình bất 

định của sinh – thành – bại – diệt? Và hành vi hiến cũng 

là trạng thái tìm về bản thể hư vô mang nặng bản năng, 

định mệnh hơn là lí trí, dự tính?! Dường như Nói hộ phù 

du nhưng cũng là nói hộ ai đó đã, đang đi qua mặt dất 

này, nói hộ ai đó cũng là đang nói hộ mình, nói hộ mình 

cũng là đang nói hộ cho im lặng, nói hộ cho im lặng 
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cũng là đang nói hộ cho cát bụi vô thường! Ở đó, người 

nghệ sĩ bắt gặp cái hữu hạn giữa cái hư vô và cái không 

cùng giữa cái nhỏ bé mong manh, ý thức cộng sinh, dun 

rủi con người tiếp tục đi tìm để tái sinh, sáng tạo ra mình 

thêm lần nữa trong ý nghĩa phù du… 

Em múa những đường mây của trời 

trong đất nung 

qua gió mưa từ bấy 

những chùm rêu chưa kịp tỏ tình 

em múa đến bao giờ vậy 

thần SiVa lặng thinh… 

(trích Với người vũ nữ Chăm trên tháp Mỹ Sơn – 

NHPD) 

Dường như đó là lời tự luận, tự vấn, tự trấn… những ý 

hướng thường thấy trong thơ lãng mạn. Tuy nhiên, sự 

phản tỉnh đã được thổi vào đó hơi hướm của thời đại, 

sinh khí của hiện đại bởi âm hưởng lãng mạn có dính 

những hạt li ti ngôn ngữ siêu thực thông qua kĩ thuật 

ngắt dòng, định vị từ và sử dụng nhiều hình ảnh mới (tuy 

rằng chất liệu và chủ đề hoàn toàn không có gì mới mẽ) 

đậm tính phồn thực, hiện thực huyền ảo của thi ca trong 

đất nung, qua gió mưa, những chùm rêu chưa kịp tỏ tình 

với thế giới quanh nó, với cơn khát thèm được sống 

đang cháy mãnh liệt bên trong nó… Dường như đến đây, 
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ý thức cách tân về hình thức lẫn nội dung trong thơ 

Nguyễn Hàn Chung đã bắt đầu hé lộ – một sự hé lộ hàm 

Nn nhiều hệ lụy cho kẻ trót đa man với con chữ, dự báo 

một nỗi cô đơn rình rập… 

Nhận tặng vật của đêm 

Biết không còn yên ổn 

Món quà rẻ rúng khao khát kia! 

… 

gã tình quất ngựa truy phong 

đứa bé đói bấu ngực cha tìm mụn vú 

đêm có tội tình chi… 

(trích Biến tấu đêm – NHPD) 

 

Ý thức tha nhân, ý thức về nỗi đau nhân tình thế thái, ý 

thức về những hệ lụy của đời sống luôn là niềm day dứt 

khôn nguôi trong thơ anh, dường như ở đâu người đọc 

cũng bắt gặp những dòng thơ mang mang nỗi buồn thế 

sự, âm âm một mối cảm hoài về sự yếu đuối, bất lực của 

sự sống trước qui luật khắc nghiệt thời gian, trước những 

tàn phai và phụ rẫy, trước những hy vọng và bi thảm 

khôn nguôi… Những dòng ý niệm bên trong được thác 

vào một cấu trúc ngôn từ mở rộng mang tính đa chiều 

được định dạng bởi kĩ thuật ngắt dòng tự do, đột ngột, 
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tạo độ trường cấu tứ và ý niệm, mở ra không gian đa 

chiều kích của thơ.… 

Người đàn bà hết duyên 

vắt lòng đẻ ra những đứa con bụ bẫm 

rồi lặng lẽ gục giữa tro than 

níu những giọt mưa kì ảo của thế gian 

nước mắt không còn đủ ấm 

những lời ca vẫn bay thấu địa đàng. 

Những chuyến tàu cắm vào thời gian 

không ga nào đỗ lại 

chồi non ra hoa rồi kết trái… 

nghiến lên đường ray 

vĩnh hằng khúc tráng ca. 

(trích Dưới mưa – NHPD) 

 

Dường như khi đọc những bài thơ trong Nói hộ phù du, 

tôi có cảm giác vẫn còn thấp thoáng những hình ảnh, ý 

tứ, không gian tâm lý của Tìm tôi trong bóng. Và điều 

này ít nhiều tạo cảm giác khó chịu về tính liên văn bản 

hơi “sống” của những tác phNm thơ anh. Tuy nhiên, đây 

cũng là “căn bệnh” không thể tránh khỏi của bất kì một 

người nghệ sĩ nào trên con đường sáng tạo. Vấn đề nằm 

ở chỗ mức độ và dung lượng phản chiếu của cái cũ (do 

chính anh tạo ra) lên cái mới đậm hay nhạt, khả dĩ chấp 
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nhận được hay không và tạo ra hiệu ứng nào cho độc 

giả. Với Nói hộ phù du, vẫn còn âm vang đâu đó cái âm 

hưởng của Lãng mạn – Nhân văn, vẫn còn khuất lấp nơi 

ngóc ngách của “căn nhà mới” một cái bóng của ca dao, 

dân ca, vè bởi nỗ lực làm mới lục bát bằng cách tận dụng 

tối đa vần lưng, tạo nhịp theo một qui thức hoàn toàn 

mới: 2 – 2 – 3 – 1; 4 – 2 – 3 – 1; 5 – 3 – 1; 1 – 1 – 5 – 

1… 

Đó cũng là cách chơi khá mới mẽ của anh trong lục bát – 

một thể thơ cũ và dễ dẫn đến sáo mòn cho người sử 

dụng, khai thác, đó cũng là cái bẫy.… 

Nếu như cái vẻ nhu mì 

Rớt về ta đạn bom thì…hiểu không? 

Muốn cho biển lặng trời trong 

Thì thôi, gửi gió bế bồng, thế thôi! 

Phải chăng có những kiếp người 

Suốt đời lấy cái xa xôi làm gần. 

(trích Tự thức – NHPD) 

… 

Chưa bao giờ tới Pleiku 

Mà sao nhớ quắt quay như nhớ nhà 

Nhớ làn môi bỏ bùa ta 

Nhớ con mắt hạt dẻ già đắm sông… 

(trích Nhớ Pleiku – NHPD) 
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Với một dung lượng mỏng, chi phối không đáng kể 

trong toàn tập, nhưng lối viết thả lơi cảm xúc chảy theo 

dòng tự nhiên, không gắn gượng áp đặt một cấu tứ nhất 

định nào lên tác phNm – viết automatic – giúp cho tập 

thơ có những khoảng rơi, những khúc phiêu dẫn dụ cảm 

giác vào một cảm quan mới lạ, thuần tính và chứa sức 

nặng suy tư… trong không gian mở của thơ văn xuôi, 

thơ hoạt tính… 

 

Giọt trời xanh không ngoái lại cuối sông, cửa Đợi đang 

chờ. Đại ngàn lốm đốm lá vàng tơ theo con nước dập 

dềnh sóng vỗ. gặp Vu Gia sông chia đôi nhánh ghé Điện 

Bàn tắm táp vườn dâu. Tiếng thoi đưa lách cách đuổi 

nhau. Sự sống bừng bừng tở mở… 

(trích Thu Bồn – NHPD) 

 

Những chùm rêu bầu bạn áo xiêm em, cuộc hôn phối 

thời gian và cổ tháp. Điệu múa ấy làm hồi sinh phế tích, 

trong vô thanh phản phất nét ca Chàm. Cỏ bàng hoàng 

từ mấy trăm năm, em vẫn múa sá chi màu dâu bể. Đã tro 

bụi những hoàng triều chuyên chế, mọi trò chơi phù 

phiếm bậc quân vương. Người về đây để được tái sinh 

em, sự già cỗi hóa thanh xuân quyến rũ. Những gót nhảy 



nghịch lưu của tuổi nguyễn hàn chung  144 

 

tay xòe hông múa, không dễ tìm đâu trên thế gian này. 

Đừng hao mòn vì một thoáng mưa mây, Chiêm nữ ạ! Em 

vĩnh hằng tĩnh tại. Cứ vũ lộng hồn em đi, cô gái, thời 

gian xanh quì rạp trước em thôi. 

Đừng bắt những chùm rêu phải nhận chịu đổi dời, xin 

van vỉ kẻ nguôi lòng cổ tích. Tôi muốn hóa thành rêu để 

ôm em thật chặt, mốc meo nhau ngôn ngữ không lời. 

trong hoang tàn diễm lệ… 

(trích Mỹ Sơn – NHPD)  

Dù đứng ở góc độ nào, triển hạn trên phương diện nào 

nhằm tạo ra những mới lạ trong thi pháp, cấu trúc, ngôn 

ngữ thơ, vẫn bàng bạc đâu đó một dòng hoài niệm lNn 

khuất dưới đáy câu chữ, bên trong những vỉa từ của Nói 

hộ phù du. Có lẽ sự bắt gặp nhiều nhất trong thơ Nguyễn 

Hàn Chung không nằm trong hình thức mới lạ và cũng 

không khu biệt trong những nỗ lực thay đổi hệ qui chiếu 

của chủ đề mà lại hàm chứa dáng dấp, chân dung của 

một con người luôn tha thiết sống, tha thiết yêu, tha thiết 

đau và cả tha thiết đón nhận nỗi đau như một người bạn 

cưu mang trong đời sống vốn mang nhiều hệ lụy và phi 

lý. 

Phía trái căn nhà tôi ở 

Có ông lão già quắt queo 

Các con chia nhau vạt đất 
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Chia cho ông vạt nắng chiều 

Phía phải căn nhà tôi ở 

Có người đàn bà năm con 

Mỗi con có riêng một bố 

Bơ vơ đến sáu linh hồn 

Phía trước căn nhà tôi ở 

Lấp ló mươi nàng mắt xanh 

Có người đạo cao như núi 

Đến đây cũng biến mất hình 

Phía sau căn nhà tôi ở 

 

Có lối thông ra bến ngang 

Tôi rủ chiều ra sau ngõ 

Ngó đăm đắm lũy tre làng 

Không thể chia lòng bốn phía 

Nên còn nặng gánh đa đoan. 

(Cạnh nhà tôi ở – NHPD) 

 

Và viết, sáng tạo giống như là hành vi khẳng quyết sự 

tồn tại, khẳng quyết những bất an, trăn trở tử sinh được 

kí thác trên ngôn ngữ để rồi trả nó về với gió bụi không 

cùng. Khi những lời phù ảo bay lên, cũng là lúc người 

nghệ sĩ đối diện với bản ngã lao lung trên những bước 

hành hương dõi tìm diện mục, dõi tìm bóng dáng chân 
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như… Và, trong mỗi sát na đi qua thường hằng sự sống, 

những câu thơ gắn trên hệ lụy đời người như một thoại 

đầu bất tận. Những nhận định chỉ mang tính chất võ 

đoán (nhận định của tôi cũng không nằm ngoài qui luật 

này) và làm rối mù hiện hữu. Nhưng dẫu sao, người đọc 

vẫn có quyền suy ngẫm, ôn lại những ấn tượng còn chìm 

khuất trong sương mù kí hiệu và bản ngã, dấu hiệu và 

tồn sinh, hiện tượng và vô cùng… như một lời tri âm 

trên mặt đất hoang vu này! 

Anh đã để lại cho bạn đọc quê nhà một hình ảnh đẹp về 

người nghệ sĩ – nhà giáo tóc muối tiêu có đôi mắt sâu 

thẳm, ánh nhìn tinh nghịch và nhân hậu luôn quắt quay 

thoát khỏi những ràng buộc của sáo mòn để tìm đến 

không gian mới của sáng tạo.   

Quỳnh Thi   (Houston Texas) 

“Nguyễn Hàn Chung thuộc nhóm những người chủ 

trương  canh tân đổi mới thi ca, từ  hình thức đến nội 

dung. Anh dùng chữ rất  cNn trọng ,cân nhắc chi li. 

Trong  suốt cả tập thơ của anh, người đọc ít tìm ra được 

những câu thơ, mượt mà, lê thê, sướt mướt. Ngôn ngữ 

trong thơ  anh song hành với đời sống ý tưởng gồ ghề 

mà anh đã thể hiện. …Trong khuynh hướng đổi mới thơ 

văn trên các tạp chí văn chương ở hải ngoại mấy thập 
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niên qua , người ta thấy các nhà thơ không ngừng tìm tòi 

nghiên cứu các thể thơ và văn phong bút pháp. Họ luôn 

đổi mới, cầu tiến, mong sao đuổi kịp với thNm mỹ 

thưởng ngoạn văn chương  thời đại. Nguyễn Hàn 

Chung cũng là một người trong số đó.” …  

 ( Một số suy nghĩ về tập thơ Nghịch lưu của tuổi -  

chuyên mục Điểm sách 25/10/2010  của Talawas)  

 

 (Huỳnh Minh Tâm- Quảng Nam -) 

 

Nguyễn Hàn Chung là nhà giáo giảng dạy văn 

chương,có sức đọc rộng và sâu, có tiềm lực thNm thấu . 

Anh là cây bút  nhiều  khát vọng và đam mê văn chương, 

luôn nỗ lực và có ý hướng làm mới mình. Riêng tôi có 

cảm nhận thơ ca của anh đã có độ chín nhất định, đã 

được nung nấu và tinh lọc…Phần chủ quan đầu tiên, dễ 

dàng nhận thấy Nguyễn Hàn Chung luôn luôn ý thức sự 

sáng tạo, đổi mới  cả cách viết ( hình thức thơ, thi pháp 

thơ...),cả đề tài phản ánh ( nội dung thơ ,tư tưởng 

thơ).Mặc dầu anh đang ở  rất xa quê nhà nhưng rất nhiều 

người vẫn trông ngóng , theo dõi, đọc thơ anh. Những 

năm xa quê, thơ anh đượm buồn và có chất kỳ hồ hơn. Ở 

đấy chất chứa câu chữ lóng lánh kỷ niệm,vẻ đẹp u hoài 

về quê hương và bè bạn, những khúc “ độc tấu” về nỗi 

cô đơn và công việc, về những giá băng lạnh nhạt của 
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con người với con người ở cái xã hội quá chú trọng vật 

chất… 

(Thơ Nguyễn Hàn Chung những năm gần đây-

phongdiep.net) 

 

Nguyễn Vân Thiên 

 

Vào khoảng thập niên 1980, thơ NGUYỄN HÀN 

CHUNG bắt đầu xuất hiên trên Văn đàn thường có cấu 

tứ lạ, độc đáo nên đã gây được ấn tượng khá sâu sắc 

trong lòng độc giả. 

 

 

     

Sau hơn 35 năm làm nghề dạy học ở quê nhà, năm 2006 

anh cùng gia đình sang định cư tại Hoa kỳ. Mấy năm 

gần đây, thơ NGUYỄN HÀN CHUNG xuất hiện khá 

nhiều trên các trang mạng văn nghệ như: Da màu, Văn 

chương Việt.gió o..các tạp chí: Thư quán Bản thảo, Hợp 

lưu, Tạp chí Thơ... Người yêu thơ NGUYỄN HÀN 
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CHUNG trước đây bất ngờ, ngạc nhiên vì thơ anh bây 

giờ giọng nhịp, ngôn từ đã khác xưa khá nhiều: gân guốc 

thô ráp hơn, táo bạo hơn trong cách sử dụng từ ngữ; 

nhịp điệu gập ghềnh cheo leo, gấp gáp, dồn nén, bức 

bách hơn... Không biết có phải vì anh đang được hay bị 

sống tại một đất nước có nền công nghiệp tiên tiên vượt 

bực, với nhịp sống tốc độ chóng mặt, gây nhiều căng 

thẳng, ức chế... nên Thơ cũng phải cuốn theo cơn lốc 

xoáy của thời đại?  Hay, những gì độc giả thấy khác lạ 

trong thơ NGUYỄN HÀN CHUNG hiện nay là kết quả 

của việc anh tự vượt lên chính mình, lột xác đổi mới cho 

thơ Việt theo kịp trào lưu thơ thế giới? 

 

 Môi trường, hoàn cảnh sống đã khác xưa, mọi giá trị 

cả vật chất lẫn tinh thần đã khác xưa, không lẽ bắt Thơ 

cứ hoài ngân nga vần điệu cũ? Xin chân thành chúc anh 

gặt hái được nhiều thành công trên chặng đường đổi mới 

Thơ. 

 

(Đôi điều chợt nghĩ về thơ Nguyễn Hàn Chung- - 

songtho.net ) 
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