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C h ư a bao giờ người dân Việt Nam lại
được sống thanh thản trong hòa bình, độc lập,
tự do như bây g iờ .
Chỉ qua hơn hai mươi năm đổi mới của
Đảng và Nhà nước mà nhân dân, đất nước ta
đã giàu lên trông thấy. Nhiều người dân đã
có của ăn, của để, xây dựng nhà tầng và mua
sắm được các vật dụng đắt tiền .
Phần đông cán bộ, Đảng viên, nhân
dân ta làm giàu chính đáng, họ say sưa trong
học tập, lao động sáng tạo, nghiên cứu
nghiêm túc, luôn giữ gìn đạo lý, nhân phẩm,
chăm lo xây dựng nền nếp gia phong, kiên
quyết bảo vệ thuần phong mỹ tục ...
Bên cạnh đó cũng không ít kẻ hãnh tiến
sống gấp, nhiều thói hư tật xấu có nguy cơ
ngày một gia tăng.
Nói về nhân cách, phẩm tiết thì người
xưa cũng đã từng răn dạy :
“Phú quý bất năng dâm,
Bần tiện bất năng di,
Uy vũ bất năng khuất ! ”
'KỂÂ.uý t& ể cÁà xudK
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Phải chăng đó cũng là sự đòi hỏi về phẩm
hạnh của người cán bộ, Đảng viên chân chính
thời nay?
Mảng văn thơ trào phúng trong những
năm qua cũng đã đóng góp xứng đáng trong
việc lập lại trật tự kỷ cương, ngăn ngừa các
thói hư tật xấu. Có nhiều nhà thơ, nhà văn đã
thực sự coi trọng nhân cách cao hơn tất cả,
họ đã dũng cảm, kiên trì theo đuổi công việc
cực kỳ khó khăn, gay cấn này.
Loại hình này vốn đã là một phương
thuốc hiệu nghiệm, góp phần ngăn chặn,
mách bảo, nâng đỡ những kẻ sa ngã, giúp họ
lấy lại thăng bằng hoặc giật mình tỉnh ngộ
mà làm lại cuộc đời trong sự nhân ái, bao
dung. Xuất phát trên quan điểm, lập trường
của Đảng, mang tính xây dựng tích cực, luôn
trăn trở, lo âu trước những thói hư tật xấu,
nên đã mạnh dạn cầm bút viết lên một s ố vần
thơ từ thực tiễn cuộc sống với tất cả tâm huyết
của mình, bất chấp cả vốn ngôn từ còn thô
vụng. Kính mong độc giả lượng thứ.
T á c
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t& ể cAà xocâtt
(Đã phát trên đài PTTH Lâm Đồng tháng 12 -1987)

\ Ợ tôi bảo
- Thôi, đừng làm thơ
thơ thẩn vẩn vơ, ngồi mơ, nghĩ ảo
Hãy xếp bút đi, đừng thơ, đừng báo
Ăn nhằm gì, chuyện hão, thấm vào đâu !
Những kẻ lăng xăng thường có sạn
trong đầu
M ặt chai đá, tim giá băng máu lạnh
Mình mỏng yếu bút tình đâu thế mạnh
Đừng dây vào - bất hạnh - đừng dây.
Nghỉ đi anh, ngủ một giấc cho say
Mai dậy sớm cùng em đi cắt cỏ
nhặt gánh phân rơi bên hồ Than Thở
về bón cho su trẩy quả chợ chiều

'KttÁKỳ t& ể cÁà XUÔK
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Chỉ chục cân thôi cũng đủ bấy nhiêu
Anh thức viết chắc chi nhiều bằng nó
Lại chạm nọc ông này, bà nọ
Miếng cơm ăn liệu có nguyên lành ?
Cuộc đời anh trọn vẹn mái tóc xanh
Cho chiến trận giữ bình yên đất nước
Nay sương bạc vẫn chưa tròn mong ước
Một phút yên lành, một bước thảnh th ơ i!
Không thể em ơi, dù có phải đến cuối trời
Dù một phút trước khi đời từ giã
Cũng không thể lặng câm trước những gì
gian trá
Nào ngại chi buốt giá cuồng phong.

Phải viết thôi em, dù chỉ một đôi dòng
Chút bọc bạch cho vơi lòng chất chứa
Bứt rứt quá ngỡ trong lòng có lửa
Không thể ngồi tựa cửa chờ xuân !
1986
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(Viết tặng nhân ngày Nhà báo Việt Nam)

/ V gười làm báo - chúng tôi chờ ở báo
Những niềm tin hé rạng chân trời
Những hy vọng vào ngày tươi mới
T r i; hức - Cánh buồm hướng đạo ra khơi
Như người lính bước vào trận đánh
Rành rọt, ngọt, chua , đắng đót ở đời,
Cái thiện, ác đan xen đồng loại,
Những nghĩa tình chung thủy đầy vơi !
Người làm báo lấy mình ra chiêm nghiệm
Tinh nguyện hy sinh đứng mũi chịu sào
Người lương thiện rất cần anh bảo vệ
Kẻ sa cơ cần bạn tâm giao.

'KúẤttq- t& ể cÁà xuâa

Nạn tham nhũng, cửa quyền còn cậy thế
Ngòi bút anh sắc nhọn khôn lường
Cái uy dũng của người làm báo
Dầu biết rằng có thể tai ương !
Bao ung nhọt nếu không thầy thuốc chữa
Rách nát tâm linh ai vá cho lành ?
Những bài viết có thể là thuốc đắng
Cứu vớt người sa ngã hồi sinh.
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(Nạn bạo hành trong các gia đình của những
đôi vợ chồng trẻ đang có nguy cơ ngày một
gia tăng)

L à n môi tươi trẻ thắm hoa sen.
Toả dịu làn hương dưới ánh đèn
Anh thốt lời yêu từ thuở ấy
Ngọt ngào cung bậc phút trao duyên
Tinh nồng như ngọn lửa vừa nhen
Như bản nhạc xuân rộn tiếng kèn
Hôn lễ cử hành dâng tiệc cưới
Bạn bè thân thiết đã từng ghen.
Bẽn nhau ngày ấy thật êm đềm
Cứ ngỡ cuộc tình nắng mới lẽn
Xuân chỉ vài xuân còn vị ngọt
Nhạt dần năm tháng giữa bon chen /

‘TC.Aâitÿ t& ể cAà xuârt.

Rồi bia, rồi rượu trút vào em
Tiếng đắng, lời chua Ố mặt rèm
Hoa mỹ lời yêu theo cánh gió
Làn môi khói thuốc cũng bầm đen !
Đua đòi ăn nhậu mãi thành quen
Lại nhiễm từ đâu thói bạo hành
Em góp lời bàn anh nổi nóng
Ra tay vùi dập tuổi xuân xanh !
Còn đâu mà nghĩ đến mưu sinh
Mặt nặng mày chau rõ cực hình
Vóc dáng hao gầy luôn sợ sệt
Gia đình hạnh phúc quá mong manh
Em luôn nhường nhịn chỉ vì anh
C ố giữ sao cho được ấm lành
Cứu vớt cuộc tình đang rệu rã
Mong người hãy giữ lấy thanh danh.
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Bài viết nhăn "Ngày thế giới không hút thuốc lá ”

H ã y đứng xa em chớ lại gần
Cái mùi khét lẹt bám quanh thân
Những làn khói cuộn trong không khí
Dị ứng làm em muốn xỉu dần !
Thuốc cháy làn môi cứ tím bầm
Biết bao di chứng, hết thanh xuân
Không thể hôn em bằng đôi môi ấy
Hãy đứng xa em chớ lại gần .
2002
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11

£

*

¿ íơ à t t ý

fe / t c c

c iA â u

{Đã đăng ở báo Tư Pháp Lãm Đồng
s ố 25 - 3 - 1988)

C h ồ n g thủ trưởng, vợ nhân viên
Dựa uy, lập thế, cậy quyền phu quân
Lộng hành bản mặt nhăng nhâng
Nhúng tay vào việc “trung quân”nội tình.
Xét lương, lên chức, tuyển binh
Tham gia nghị quyết, điều đình lân bang
Kinh doanh, hạch toán, tuồn hàng
Quỷ đen, ô đỏ, ô vàng giật dây .
Thu, chi, mặn, nhạt, cáo cầy
Ra tay thao túng, trổ tài tham mưu
Lòng lang ghim guốc oán cừu
Thân sơ ton hót, cứng đầu răn đe !
"Chính sách " từ cửa buồng the
Đem ra áp đặt, áp phe mà kình
Tay khuynh đảo, dạ yêu tinh
Công nhân “quý tộc ” hiện hình bấy nay.
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Ai tài, ai sống thẳng ngay
Làm cho điêu đứng đêm, ngày lo toan
Bất tài, nịnh bợ, giàu sang
Đều là cánh của “bà hoàng phu nhân ” .
Nghiến răng phải sống âm thầm
Người trung chưa quá một lần hé răng
Bởi vì tai họa giăng giăng
Bởi ô che những việc xằng bất minh
Bởi “quan "xa với dân tình
Làm sao thấu việc tày đình chuyện oan !
Khéo thay cái thói lăng loàn
Biến chồng thành một loại “quan” khôi h à i!
ỉ 988

'K ádetý t& ể cÁìf xuân
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Ăn của rừng - rưng rưng nước mắt
Câu ca xưa như thắt buồng gan
Hổ, voi, vượn, khỉ trên ngàn
Con người gieo nỗi kinh hoàng, bất nhân
Nào bẫy thú giăng giăng khắp ngả
Nào chông thò đến cả cung tên
sẵn sàng súng Ống dương lên
Môi trường hủy diệt rừng im ắng dần
Quán đặc sản lần khân cứ mở
Kẻ sành ăn hăm hở vào ra
Bọn buôn mánh khoé ranh ma
Trăm ngàn phương kê'moi ra nguồn hàng
Bao trăn, rắn vơi dần chủng loại
Nào rùa thiêng cũng hãi con người
Linh miêu cũng nhậu - trời ơ i !
Giống nào sống sót trên đời được đây
Hãy ngăn chặn bàn tay tàn bạo
Khôi phục dần tái tạo môi sinh
Cân bằng sinh thái thiên nhiên
Giữ cho cuộc sống bình yên trong lành.
14 LÊ BÁ CẢNH
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N i n h mãi mà sao chữ chẳng nhừ
Càng ninh càng thấy thói đời hư
Mang danh bút mực lòng thêm thẹn
Dính dáng văn thơ kiếp dật dừ
Đường p h ố phô phang nhiều của dỏm
Biệt dinh thừa mứa những tàn dư
Biển xanh sóng sớm khoe đầu bạc
Thế cuộc thăng trầm nặng mối tư !

t& ể cẩ à xu âtt
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(thức tỉnh)
(Đ ã đăng ở b á o Tư Pháp L âm Đ ồ n g tháng 3 /1 9 8 7
và b áo T u ổ i trẻ - năm 1988)

L a n đầu tiên ba được đi máy bay
Vì sợ muộn phải tìm đường đi tắt (*>
Ba chạy chỗ này, ba lần chỗ khác
Nên cuối cùng vẫn leo được lên mây.
Tầm nhìn xa trông xuống khoảng mười cây
Biển xanh sáng, đất phì nhiêu nâu mịn
Những cánh rừng xanh phớt hồng, phớt tím
Bãi cát vàng ngập nắng trắng tinh khôi.
Hồi hộp, phập phồng trên chiếc ghế máy bay
Mà choáng ngợp phút giây khi cất cánh
Bởi tiếng động cơ ầm ầm chuyển mạnh
Nhức cả đầu và ù cả đôi tai.
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Khi quen dần với độ cao, lồng lộng giữa
mây bay
Ngồi chễm chệ nhìn ngây không chớp mắt
Phía dưới mình không thấy người chỉ thấy đất
Với những màu xanh lóa mắt tân kỳ.
Phía dưới bồng bềnh mây nâng cánh ba đi
Ba kiêu hãnh - say mê - mãn nguyện
Vì có mẹ và các con tung hô trời biển
Như một người hùng đã khiến ba si /
Đã có lần con từng chế ba sợ ngợp trước
lúc đi
Hay say nắng, say xe, say sóng...
Con hơn ba khi vào giữa bao la khoảng rộng
Lượn tít mù vẫn không ngợp, không nghiêng.

t& ể cAà' xuân

Ba đã biến các con thành của riêng
Bắt cung phụng và bắt phục dịch
Miễn làm sao phỉ nguyền mục đích
Thỏa lòng tham chiến tích đ ể lưu truyền.
Hãy nói đi con, những khuyết tật triền miên
Ba vô lý cứ nghĩ mình có lý
No mất ngon, đói cũng mất khôn nên ba
thành ích kỷ
Cứ muốn ép con theo chân lý của ba !
Từ cánh máy bay ba lảo đảo nhận ra
Sắc khí lạnh, sự cách xa quá thể
Ba nhức nhối khi thấy mình xử tệ
Với đồng chí, bạn bè, với con quý của ba !
T hành p h ố H ồ Chí M inh - Hà N ộ i

1986

r) T hời bao cấp, có khi cũng phải đi tắt
cửa sau m ới m ua được v é m áy bay.
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L a n đầu lên thử đu quay
Ngỡ mình níu gió mà bay lên trời
Phóng tầm mắt giữa trùng khơi
Hải đăng giăng sáng chân trời biển xa
Dưới chân thành p h ố sáng loà
Nhìn sao cứ ngỡ sao sa kín trời
Ai lên, choáng ngợp ghế ngồi
Biết chăng trần thế bao người đa đoan !
N ha Trang hè 1997

t& ể cÁà xu átt
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(Đã đăng ở báo Tư Pháp Lâm Đồng
sô' xuân 1987)

A i đang đi giữa những lằn ranh
Bên này dòng trong, bên kia dòng đục
Phía dưới mặn mòi nhưng trên lại ngọt
Giữa cuộc đời - vẫn có những lằn ranh.
Đất nước mình vẫn còn chiến tranh
Máu vẫn đổ ở tiền tiêu, chòi canh biên giới
Sau tầm pháo là hòa bình, dựng xây sôi nôi
Ai đang sống lững lờ giữa khoảng nối- của
lần ranh !
Đảo Trường Sa giữa biển biếc ngời xanh
Bạn bè ta nhiều năm chưa được nghỉ
Giữa lởn vởn bủa vây giặc trời, giặc bể
Căng thẳng bộn bề, chưa vẹn giấc đêm.
Người làm nông không chờ đến bình minh
Bán mặt cho đất, bán cật cho trời quanh năm
suốt tháng
Lúa chín vàng đồng vẫn còn cay đắng
Bão lụt mưa giông lũ úng từng giây
Phải vật lộn với trời mới mong khỏi trắng tay !
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Đừng lóa mắt với những nhà tầng
sáng sủa mới xây
Mà vội quên những bàn tay vôi vữa
Những nhịp búa dồn hơi vào nhịp thở
Mẻ thép ra lò, tia lửa mặt sém đen.
Nói chi nhiều đến cương vị, chức danh
Khi biết bao người đang đổ mồ hôi và máu
Chai sạn bàn tay chất xám từ tủy xương, trí não
Cũng có người chỉ lo quẩn, lẩn quanh.
Tim những nước cờ quanh “ô đỏ, ô đen ”
Lách vào giữa dòng đời làm lây lan ô nhiễm
Trong hành động, tư duy và trong ý niệm
Tim kì e hở của đời, nấp kín giữa lằn ranh.
Nếu ai cũng muốn gối ấm, đệm hồng, tường
quét vôi xanh
Tiếng vợ môi con ngọt ngào ríu rít
Tim cái sống và đẩy đưa cái chết
Sẽ đắn đo hoài đâu dám biết xả thân.
Giữa lằn ranh ít xao động, lặng êm
Những con chạch, con lươn lặng lờ núp bóng
Loài cá ác rình mồi dữ dằn dưới sóng
Nọc độc đen ngòm tỏa rộng bao quanh.

'TC&Ậtty t& ể c&à xudot

Đừng tự biến mình thành con sấu đớp mồi
mài vuốt, giũa nanh
Thành con rắn mai ăn tàn theo đóm
Với đồng loại - triệt tiêu thâu tóm
Với uy quyền khúm núm, xun xoe.
Con người anh chỉ là những xác ve
Chết câm lặng sau một hồi rên rì
Ai dám bảo đồng lòng - đồng chí
Vênh váo với đời, dám ỷ công danh.
Dám tự xưng đàn chị, đàn anh
Chia huê lợi với cả phe, cả phẩy
Lén lút với bị can mớm lời trôi chảy
Phun bẩn ra đời không tự thấy hôi tanh.
Đừng rơi vào khe hở của lằn ranh
Mà khó biết dòng trong hay dòng đục
Loài máu cá lờ nhờ - tim người đỏ rực
Lấp liếm thời gian sự thực phơi bày.
1987
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(Đ ã đăng ở báo L âm Đ ồ n g s ố 698
n gày 1 2 - 10 - 1990)

T h ờ i cuộc buộc tôi phải viết những lời này
Bởi không muốn mãi đất này thù hận
Máu đã đ ổ bao năm dài chiến trận
Bao cuộc đời lận đận đắng cay !
Đất mẹ nghèo địch họa thiên tai
Qua máu lửa những ai còn mất
Qua thuốc đắng những ai dã tật
Ai trốn tìm sự thật, những ai ?
Chung quanh anh lắm kẻ biệt tài
Chúng mớm anh bùi tai, lịm lưỡi
Dan dắt anh dính bao tội lỗi
Những thầy dùi ngồi rỗi khẩy cười anh.

t& ể C Á # x ttâ K

Theo Đảng trọn đời trắng hết mái tóc xanh
Há chịu để ô danh vận nước
Há lại đ ể quân thù xâm lược
Cam go này quyết vượt lần ranh.
Giữa dòng đời đầy rẫy bon chen
Khua đục nước tung bọt men yếm khí
Sẽ chìm nghỉm trong xoáy trào ích kỷ
Không tinh tường đâu dễ thoát thây !
Đừng tự dìm đầu vào những cơn say
Tự an ủi bằng phút giây trác táng
Sẽ mụ mẫm đến quên thù, quên bạn
M ắt thông manh nhìn trắng hóa thành đen.
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Hỡi ai say chưa đã những cơn thèm
Dừng phắt lại kẻo kề bên vực thẳm
Loại chiến hữu mà tim, gan thôi khắm
Ngoài ngọt ngào trong giả trá gian manh.
Đâu tia hồng, tia tím rọi tim đen
Lật mặt nạ phơi hoen dưới nắng
Hãy cảnh tỉnh bởi đó là cách mạng
Bởi đó là tia nắng hồi sinh.
1990

tẩ ể cAà xu âtt

Se
M í ình em thảng thốt mong manh
Cô đơn lọt giữa thị thành xôn xao
Bán non má thắm, môi đào
Bây giờ môi nhạt, má hao hốc gầy !
Biết, thà đừng đến nơi đây !
Cứ quẽ - quẽ vậy vẫn say lòng người
Bây giờ quá lứa, lỡ đôi
Một mình em một mảnh đời hanh hao

26 LÊ BÁ CẢNH

'?lắ<ZK cácA
(Đã đăng ở báo Tư pháp LĐ-1987)

Đ ù n g những lời nhẹ nhàng không thể lọt vào tai
Đối với những người mà tim, óc đã bám đầy rỉ sét
Đôi với những con người khi tâm hồn đã chết
Cũng đừng trách người đời nặng lời búa, lời đao !
Bởi có những người đáng phải nhốt nhà lao
Những buôn lậu cho vào sọt rác
Đừng lẩn tránh, cũng đừng nên dấu mặt
Trút bỏ cho người - qua mắt được chăng !
Có những người mà mỹ vị cao lương luôn ngập chân răng
Người xưa n ó i: “Miếng ăn là miếng x ấ u ”
Nhưng đành phải nói, bởi có những hạng người
luôn ngồi bên “lẩ u ”
Nốc say bia rồi ký ẩu, ký tràn !
Bởi có những người vốn lọc lỗi khôn ngoan
Tự biến mình thành quan “miệng gang, miệng thép"
Tạo chỗ đứng và giữ gìn khoảng cách
Khéo tung hỏa mù, khéo biện bạch ngụy trang.

'?£.6ô4ty t6 ể c6ỉf xuâtt 27

Có những người luôn nói dôi, ăn gian
(ở những người thanh liêm không bao giờ có)
"Dối như cuội" và gian manh như hổ
Mà lòng tham vô độ vô đình
Có những người luôn nói đức hy sinh
Làm đầy tớ quên mình cho tât cả
Nói thì thế nhưng làm thì rất lạ
Chỉ vì mình mà quên cả giang sơn
Những người vốn cũng từ thân cỏ, thân rơm
Cách mạng về đã nâng đứng dậy
Nhân dân chở che yêu thương nhường ấy
Mà bây gịờ quay lại vong ân !
Hãy thôi đi những vụ lợi phì thân
Những buôn lậu bất nhân quan cách
Đừng tiếc nữa hãy giũ đi cho sạch
Làm lại cuộc đời nhân cách giữa tình thương.
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L ì n h xinh suốt mấy năm qua
Buồn vui lên xuống quả là long đong
Những ai sáng mắt, sáng lòng
Tài hoa, đức trí mới mong lâu bền
Những ai oán vội, ơn quên
Những ai sỹ dỏm, sỹ hèn tiêu vong
Cái tâm rỉ sắt, hoen đồng
Văn thơ xám xịt, cõi lòng u minh !
Tự dưng mình đánh mất mình
Trước thanh thiên lộ nguyên hình bán buôn
Ngẫm qua th ế sự mà buồn
Bao giờ lấy lại tâm hồn sáng trong !

'TC.&âtty t& ể cAà totân

Vô tình đ ổ biển, đổ sông
Uổng cơm dân nước, uổng công tác thành
Còn đâu máu đỏ, mắt xanh
Còn đâu ngẩng mặt tung hoành tứ phương
Chưa qua đủ lớp, đủ trường
Học đòi học mót dọc đường đã vênh
Cánh diều nhờ gió mà lên
Đứt neo tuột dốc tận nền vực sâu
Cái tài thường chỉ đến sau
Cái tâm sáng giúp cái đầu thăng hoa
Mệnh cung trùng cái rớp nhà
Xưa nay cái bệnh trầm kha luân hồi !
Hư danh mệnh yểu hỡi ôi
Gắng mà học tiếp làm người thiện căn !
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C h iề u thu ghé bến Ninh Kiều
Thấy em đon đả muốn liều chút xem
Làm trai vác nặng ăn thèm
Biết đâu chả - biết đâu nem mà lần
Giá mà có máu Trịnh Hâm <*>
Chắc gì đ ể lỡ một lần bẻ hoa.
19 90

(,) Hai nhân vật tà dâm trong truyện Lục V ân T iên
của cụ Đ ồ C h iểu :
"Trịnh H âm , B ù i k iệ m m áu dê
N g ồ i chai b ệ m ặt như sề thịt trâu"

“7C.ẩS-HỶ t& ể cẲò: %uã*t

*v¿et cÁỡ- tccẩi <í<zttý Cỷêu,
H ẹ n nhau bãi cỏ - bờ sông
Chớm yêu đã tỏ bướm ong mới kỳ
Tiếc thay dại một phút si
Một mình mang lấy khỉnh khi một mình
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C ơ quan kia có phong bì
Đơn vị mình phải có gì lót tay
Lệ làng đã bấy đến nay
Người ta chơi trội mình đây khó lòng
Dự suông - chắc bộ không xong
Rừng vàng, biển bạc mấy đồng thấm đâu
Lời ton ngọt - thủ gật đầu
Trưởng ban hành chính ngõ hầu ra tay
Thế là món mặn , món chay
Quà bưng , gói biếu chất đầy sum suê
Miếng ăn trôi nuốt lời thề
Cụng ly say mới hả hê bụng lòng !
Dân tình chạy bữa long đong
Bát cơm n h ạ t, mồ hôi đồng chảy chan
Ba cơn bão - bảy cơn hàn
Cốc bia bàn họp xói tràn thân đè !
Còn nhiều cuộc họp lê thê
Nội dung chút xíu, cà kê suốt ngày
Tiếc cho lời nói gió bay
Người vui cạn chén, kẻ say giấc nồng !
1986

'fcááíty- t á ể cÁà xuân

D í n h vào bút mực cực mà yêu
Lận đận, lao đao vẫn mỹ miều
Danh lợi phủ phàng coi khinh chúng
“Bạc, vàng ” thừa thãi chẳng thèm tiêu
Loại giàu tiền của ham trác táng
Kẻ nghèo nhân phẩm rởm mà kiêu
Góp một đôi vần cho cuộc thế
Thấy lòng thanh thản rộn niềm yêu.

34 LÊ BÁ CẢNH

V i tằm nên phải chăm dâu
Vì ai nên phải giăng câu buông mồi
Bây giờ giữ được ai rồi
Còn lâu mới thả cho người kẻ dưng !

‘TC.úẬtuỹ. t&ể cÁà xuân
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ơmười sáu trăng tròn

Mười lăm trăng náu em còn non tơ !
Giã từ nhí nhảnh tuổi thơ
Thướt tha tà áo những giờ ra chơi
Giã từ phượng thắm làn môi
Còn đâu ánh mắt rạng ngời mai sau !
Đôi mắt xanh đã phai màu
Khăn quàng em đã úa nhàu trong tim
Mình em chiếc bóng im lìm
Nuốt thầm nước mắt mà kìm nỗi đau
Giá em giẫy nẩy cơi trầu
Khi em mười sáu tuổi đầu long bong !
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Ầu ơ mười sáu trăng tròn
Em tập làm mẹ ru con khẽ khàng
Mỗi lần gặp chuyến sang ngang
Thập thò nhìn bạn xốn xang qua cầu
Hoang mang nghiêng nón che bầu
Nhìn bâng quơ chẳng dám chào lẻn đ i !
Bạn bề rộn rã mùa thi
Em về hong tã.... buồng khuya bẽ bàng /
1994

'KAány t& ể cÁà xu âtt
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H o à n dân, trở lại với đời thường
Có sá chi nào những nhiễu nhương
Tham nhũng sợ gì không điểm mặt
Điển hình mạnh dạn quyết nêu gương
Dưỡng sinh rèn luyện tâm hồn sáng
Việc nghĩa tham gia với p h ố phường
Lao động góp phần thêm của cải
Cuộc đời trong sáng nắng lên hương.
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L ờ i yêu bốc lửa lên trời
Gặp cơn mây động đang hồi giữa trưa
Đá trời ta chảy thành mưa
Vỡ muôn ngàn mảnh tình vừa tan theo !

'K&âtty. táể cÁà xuân
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H ã y tự bằng an với phận nghèo
Cho dù rau cháo cảnh gieo neo
Cũng không bằng được nghèo nhân phẩm
Mạt kiếp trong mồ án vẫn treo !
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N g ỡ chìm sóng cứ duềnh lên
Bọt bèo nổi giữa lênh đênh bọt bèo
Trời cho một duộc ăn theo
Nào rươi, nào đỉa lều bều mà kinh !

‘TC.úẬtty táể cÁà xuân
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V o n tính ông ta lọc lỗi đời
Ngoi lên tụt xuống suýt phen toi
Thế mà ông vẫn ôm khư ghế
Bởi có ô dù vẫn cứ nhoi !
Quan quẹt trông vào thực khó coi
Vững chân bám ghế, tỏa xa vòi
Sá chi sạch, bẩn giàu là được
Cái nhọt, cái ung cứ nảy nòi !
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S in h chi con hụi, cái huê
Đ ể cho bao kẻ si mê lãi lời
Đáng đời - cái của trời ơi !
Trăm cây của đút lãi lời gió bay
Lời xưa "phúc bất trùng lai"
Họa chồng lẽn họa rằng ai chớ liều !

t& ể c ắ ầ ' x u d it

Ẩ ỗ - i t a i c A c íc lỶ

M ộ t Số trẻ bây giờ ít biết vòng tay
Qua mặt người lớn thường hay phớt tỉnh
Chẳng chào hỏi, cũng chẳng cần
thân thiện
Cứ cách vời như khác lạ hành tinh !
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B ả y giờ mở cửa phòng, ban
Xun xoe trình mặt cơ quan gọi là
Tám giờ lấm lét vào ra
Tụm năm, tụm bảy quán trà lai rai
Cà phê chầu một, chầu hai
Bọt bia lươn lẩu tiêu xài rõ hoang
Có anh đâu phải “quan” xoàng
Phòng này, sở nọ xe vàng, xe đen
Tâng nhau ngôi thứ sang hèn
Chuốc nhau cho đến say mèm mới thôi
Tiền đâu xài lắm của trời
Liệu chừng có phải vay nơi hỏa lò !
1990

'K.&Ậvty t& ể cắẶ' xctãvt
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(Viết hưởng ứng NQTW 8, phần nói về
chống tham nhũng)

Q u ố c thán suy vi khổ mọi nhà
Lộng quyền đặc lợi sống kiêu xa
Mánh mung lừa đảo khinh công lý
Nhũng nhiễu ních đầy rỗ thôi tha
Lý tưởng tiền, vàng chôm trước hêt
Lương tâm bia, gái ngự phòng trà
Thuần phong mỹ tục còn đâu nữa
Băng hoại nhân tâm một lũ tà !
19 97

(Đã đăng báo CCB. VN và tạp chí người làm báo
Lâm Đồng s ố 3/1997 với bút danli: Tùng Nguyên)
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B ê n trong là những khuôn rằm
Phía ngoài mặt nạ đăm đăm trăm chiều
Ngộ Không - ngộ nghĩnh đáng yêu
Cái thương, cái ghét trớ trêu ở đời
Bộ mặt chú Tễu khơi khơi
Mặt con lật đật —mặt người lao đao
Đầu trâu, mặt ngựa hao hao
Mặt ông Thổ Địa phổng phao lợm lỳ !
Trung thu 2001

^d cccỷ p Á c c ^ t

( J đây rõ lắm các bà
Coi chừng thất lạc “ông nhà ” như chơi
Đi trong bướm lượn hoa cười
Thôi thì trăm chước, vạn lời vương mang !
Ở đây lắm cỡ sẵn sàng
Sức tơ đang độ vơ quàng vơ xiên
Vào nơi bụt ác, gấu hiền
Có thân thì giữ, kẻo phiền lụy thân
La Khê - 1976
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O n g vẫn than mình nghỉ rỗi hơi
Cao lâu, tây tửu bữa thường xơi
Nhà hàng, biệt thự vài ba cái
Trang trại, vườn “chùa” một s ố nơi
Cô cậu xun xoe xe với ngựa
Sui gia rườm rạp phước ơn trời
Tiệc tùng hỏi cưới khách ngàn lẻ
An toàn hạ cánh ẩm đào chơi !
04-2001

'K ổSttỷ t& ể cÁà xuân
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T ừ ngày sinh quán “mát x a ”
Nhiều nơi dậm dật, lắm nhà hồi xuân
Quá giang cụ cốp tần ngần
Phất phơ khoe ngực, khoe thân gọi mời
Loai choai cũng ướm thử chơi
Xem cho biết mặt, biết đời dại khôn
Văn minh hiện đại hớp hồn
Gã buôn sập tiệm, quan ôn bẽ bàng !
Dây vào bệnh “ết", bệnh “giang”
Bạn bè xa lánh, th ế gian coi thường
Xì ke, ma túy tai ương
Thân tàn, ma dại tang thương muôn nhà
Mãi dâm, bia bọt, “mát x a ”
Toàn đồ nhập ngoại làm ta hãi hùng /
05/2001
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2 .c c a * t ïtÂ c c ttÿ tÌM Á
(Lỗi ph ép xin họa b ài “Qua đ èo N g a n g ”
của Bà huyện Thanh Quan)

X o n g việc cơ quan rảo bước tà
Lách vào khách sạn chọn tìm hoa
Xum xoe phục dịch cò đôi chú
Xúng xính nâng niu sếp, mấy bà
Túy lú y sơn hà ra lưỡng quốc
Lâng tâng tửu quán ngỡ tư gia
Của chùa ngân kh ố vung như nước
Một mối tình hoang nhí với ta !

'KắẬttý tÁ ể cÁà xuân
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O n g mãnh trời ơi - Thê'mới là...
Đòi chi được vậy rủ nhau và ...
Đêm về xa lộ phô tài rỡn
Sáng ở trong buồng hắt thở ra
Chiều lắm học hành sinh biếng nản
Cưng nhiều nhậu nhẹt cũng đua mà
Tấm gương tày liếp nêu ngoài bãi
Mất của, mất con nghĩ chẳng thà ĩ lì
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ßdcc
(Chủ nhật rảnh tôi ra hồ cá chơi, mới biết
được cách câu rà ... không dùng mồi mà vẫn
giật được cá mới hay.)

C ó một cách câu chẳng tốn mồi
Chỉ cần hai lưỡi, một phao thôi
Anh mè, chú trắm thích chao lượn
Cô chép, chị rô muốn đổi đời
Ngọt nhạt dễ làm ai lịm nuốt
Béo bùi thường lắm kẻ tìm xơi
Cả tin, nhẹ dạ đều mắc mép
Vùng vẫy cho ra sự đã rồi !
Có loại người câu chẳng tiếc mồi
Vung tay quá trán, chán thì thôi
Quan quyền, công tử phất giàu sụ
Tài phiệt danh gia mới trỗi đời
Rửng mỡ thừa tiền thích ngọa điếm
Hồi xuân hảo ngọt ngủ nghê chơi
Buông cần, bốc hốt vơ vào cả
Danh liệt, thân tàn, mộng vỡ - Ôi !

"PCáẲitỷ
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s áng ra dốc Lết với mình
Đèo Rù Rì cứ vờn quanh lững lờ
Tháp Bà vẫn đứng trơ vơ
Với bao cô Hến ỡm ờ quanh đây
Nghêu, sò, mái ghẹ ta - tây
Nhớ đừng có lết mà dây vào mình !

54 LÊ BÁ CẢNH

*KyA¿cA tý

S á n g ngồi uống ngụm trà suông
Mấy đồng dính túi tiền lương cuối tuần
Bàn bên ai đó cười răn
Bọt bia bôm bốp, ngực trần lả lơi
Bạn hưu đã đến kia rồi
Dìu nhau bách bộ mong trời quang mây.

t& ể c Á à x u á tt

ty à ty U til “

'K ÿ à ’ty n a y

N g à y xưa chuyện kín phòng the
Ngày nay ở cả đầu hè cuối thôn
Cái “y ê u ” mua bán dập dồn
Từ thân xác đến tâm hồn mới đau !
2003
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Sế

K ẽ giàu trời lại chiều cưng
Của ăn, của đ ể không ngừng vào ra
Mấy ai ngụp lặn giang hà
Câu dầm, dậm tép nên tòa nên dinh.

t ả ể cÁỉf XUÔK 57

Trơ trẽn làm sao chuyện cái bằng
Tưởng nên ông lớn, hóa ra thằng
Lem nhem ba chữ, hành nham nhở
Lõm bõm đôi vần học cuội nhăng !
Dấu đỏ rõ rành, nhưng lại dỏm
Bìa son loè loẹt th ế mà - phăng !
Giây mơ rễ má nên đùm túm
Cất nhắc lên rồi biết sao quăng !
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(V iết v ề n ạn c h ạ y trư ờ n g, c h ạ y lớ p và đ ô i tình
lấ y đ iể m c ủ a m ộ t s ố "thầy" ở H N vù T P .H C M )

K h é o m ỉa m a i th a y c h u yện như n g nhà
Đ ổ i tình lấ y đ iể m - thú c h ơ i hoa
Tôn s ư ch ứ c g iá o vă n n ằ m c h ó t
T rọng đ ạ o h ọ c đ ư ờ n g c h ữ v á i x a /
C h ạy lớ p, c h ạ y trư ờ n g b ằ n g n g o ạ i tệ
M ua b ằ n g , m u a c ấ p p h ả i v à n g ta
Chức da n h h ọ c v ấ n n h iều ta y d ỏ m
Bẩn m ắ t d â n tình, đ ẹ p m ặ t nha !

c Á ¿ a y o cc ỷ
{Viết về “quan tham ” đất ở Gò vấp )

JJn g nhọt nên đành phải gọt đi
Thế thời phải thế nghĩ mà bi
Đường không kín kẽ nên nhiều lối
Đoạn rẽ cuộc người thậm chí nguy !
Đất đai xài x ể tỉ, tì ti
Móc nối cò phe hưởng tí xì
Gợi khéo chủ thầu xin kiểu đểu
Chủ thầu bấm bụng mặt buồn xi !
"Quan ” mà cứ thế trách ai chi
Học mót phong lưu sống nộn phì
Quỷ quái ranh ma chuyên đục khoét
Nhân tâm, đạo lý kể làm chi !
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Ngày đêm khấn vái cửa từ bi
Bói toán tìm mong được độ trì
Vỡ lỡ ra rồi không bít được
T rong vành móng ngựa - Thế là đi !
Thôi đừng than nữa chớ lâm ly
Đừng tiếp kêu oan đ ổ tại v ì ....
Đã lỡ nhúng chàm đen phải chịu
Muôn đời gương đ ể tiếng khinh khi!
Phải đành lòng vậy - vậy là đi
Nhà đá yên thân cứ ngủ khì
Oanh liệt một thời nay có dịp
Gác tay lên trán ngẫm và suy !

'TCúẵuc/ t& ể cAòc x u â n
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C á i ghen là cái làm sao
Ghen bốc như lửa, ghen trào như sôi
Ghen cao hơn núi, hơn đồi
Thoáng nghe chỉ mới đứng ngồi biết tay /
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(Về các vụ xà xẻo chia chác đ ấ t công
của m ột sô'quan chức cấp tỉnh ở Đ N .TB .H P.PQ ...)

Đất đai vườn ruộng của toàn dân
Thậm thụt ngày đêm cứ gặm dần
Lèo lá mưu gian phường nguỵ tạo
Quyền ông thao túng - tựa phong vân
Toé loe mặt mẹt vẫn lần khân
Trách nhiệm đ ổ cho lũ hạ thần
Lọc lỗi còn hơn loài bợm búa
Trắng đen công lý biết sao phân !

'Ká âtKỹ t ứ ể CÁ& xu â tt
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Lòng tham không đáy vét kim ngân
Biệt điện cao cao mấy chục tầng
"Quan” càng giàu sụ, dân nghèo kiết
Hãy gắng phanh phui, quyết vạch trần.
Nhà đá Đảng ta mở cửa rồi
Chộp ngay chúng nó nhốt vào thôi
Xử nghiêm phép nước vì công lý
Quét sạch gian tham giữ đạo trời.
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CƠ41 ý t é i p ,

ĩ “

Lũ khỉ năm Thân cấu véo nhiều
Bao nhiêu ngân quỹ cuốn trôi theo
Những hàng thẩm lậu qua biên giới
Vàng bạc - đô la cứ cháy vèo !
1992

Câu đôi năm Thân :
Tiễn Giáp Thân xin giã biệt “K hỉ” đầu đen
Đón Ất Dậu quyết không dây “Gà ” móng đỏ.

"KẩStUỹ, t& ể cÁà xuân

2

-

'D ậmo c

Đổi mới đường lên vượt hiểm nghèo
Bộ Luật năm Dậu bớt phần treo
Gà quay năm Dậu đang bê đến
Nuốt vội xương gà có đứa teo !
1993

3 -

* 7 cca t

Tuất vốn tham lam quyết giật mồi
Giành ăn với một lũ đười ươi
Động rừng dấy biển đang càn quấy
Bủa lưới sức dân có chạy trời.
1994
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4 -

'X ẹ c

Lão Hợi say mèm vẫn chửa thôi
Bụng tròn mắt híp "VIP" còn xơi
Thụt két sổng chuồng mau tóm lấy
Mài dao, dũa bút đón xuân ch ơ i!
1995

5 -

7 ?

Lũ chuột xưa rày cậy khoẻ chui
Bầu đàn thê tử khoét hoài thôi
Phen này ta quyết giăng nhiều bẫy
Dốc sức thanh trừng lũ chuột hôi /
1996

‘TCúó-ttý ( á ể cAà xuân

6

-

S cíu

Bình sinh nguồn lực bác Trâu cui
Tứ trụ bền dai vỡ ruộng đồi
Thế quặp đôi sừng bao kẻ sợ
Hức loài nhũng nhiễu cụp vòi - ui !
1997

7 Mãnh hổ sơn lâm đã dậy rồi
Vươn vai, mài vuốt, chuốt làn đuôi
Xuân Trường, Minh Phụng gương tày liếp
Chộp cổ phanh thây cũng đáng đ ờ i!
1998
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iT -

‘TPCão*

M ừ n g c h ú lin h m i ê u g i ỏ i c h ộ p m ồ i
H ọ h à n g n h à T ý rộ k h ă p n ơ i
C h u ộ t là n g , c h u ộ t s ở g o m k ỳ h ế t
K h o tà n g , r ư ơ n g k é t g i ữ đ ừ n g vơi.

t ẩ ể cá à ' xccâ-et-
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ọ -

Cuối thu Rồng cuốn lũ cuồng trôi
Hồng thủy miền Trung nước trắng trời
Toàn Đảng, muôn Dân bền một khối
Cùng nhau chia sẻ vượt khúc nhôi.
2000

t o -

7 *

Thế kỷ sang trang bước khởi đầu
Rắn thần xuất tướng rạng năm châu
Dân cường, nước thịnh đang đà tiến
Sử sách âu vàng để mãi sau
Quyền lợi vì dân làm trước hết
Đức tài theo Bác nhắn đôi câu
sẵn liều nọc dược phanh tìm vết
Chích huyệt ung tỳ, Ổ mọt sâu !

.2001
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ĩĩ Thông reo gió dựng tung bờm
Ngỡ như tiếng hí bay vờn mây xa
Bao năm dong ruổi sơn hà
Dừng chân vỏ ngựa nở hoa xuân tình.
2002

t & ể c ẩ à X íid tt

Ỉ 2 -

• W tà i

Năm giáp rồi chân còn vững bước
Bắp gân từ ngày trước còn đương
Tiết Dê hòa rượu lệ thường
Cật Dê ướp tỏi men hương cuộc đời.
Sáng ra thấy gã mỉm cười
vểnh râu dê với cuộc đời tươi non
Thấy ai đang độ nây sòn
Ngỡ chân, đầu gối vẫn còn săn gân.

Câuđối nămMùi :
- Đón Tết đuổi loài Dê ra khỏi động đào
Quyết giữ lấy thuần phong mỹ tục.
- Khai Xuân, xua lũ khí nhốt vào nhà đá
Không dung tha lạm nhũng quan liêu.
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ttiê v ü ,
0

Những điều răn về đạo đức của võ sinh
Nên và không nên làm
(Tặng sân tập Thiếu Lãm phật gia quyền)

Phản thầy
P hế đạo
Vong ân
Sanh tâm
Đạo tặc
Tà dâm
Hiếp người
Cậy tài
Hiếu sắc
ăn chơi
Thắng kiêu
Bại nhục
Miệng đời
Rẻ khinh !
Lấy chân - Thiện - Mỹ
Răn mình
Tôn sư
Trọng đạo
Hiển vinh
Giống n ò i.
t&è c&à xuân

cÁuáctty cảttÁ títtÁ
( 1)
H o e n ố thanh danh tiếng đ ể đời
Tham lam trục lợi ẩu đường chơi
Vênh vang khoe mẽ khinh đồng loại
Nhũng nhiễu gian manh bẩn cuộc người
Phẩm hạnh Đảng rèn nên sắc đỏ
Đức tài dân dạy há buông lơi
Tiếng chuông cảnh tỉnh luôn nhắc nhỡ
Đừng để ô danh chúng bạn cười!.
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^?íế(^Ỷ cÁuaa^ cảvtA ÚÍttA
(Nhân sự kiện Kôxôvô)

(2)
T'inh sương thánh thót giữa thanh bình
Đât nước rộn ràng đón ánh minh
Tây bắc bán cầu bom pháo nổ
Thịt xương nhân loại nghĩ mà kinh !
Bên đời, bên đạo đâu là trọng
Ai chính, ai tà mới thấy khinh
Thê giới rung hồi chuông cảnh tỉnh
Giang sơn vững chãi mới phồn vinh.
25/6/1999

G iệ t c tc fíÁ

^Đ ổỊ Í

(Đã đăng ở tạp chí Người làm báo
Lâm Đồng 3/1997 với bút danh Tùng Nquyên)

B ả o Đại thời trước ăn chơi
Tư dinh, cung điện ngất trời xa hoa !
Bây giờ một s ố "quan " ta
Cũng ăn chơi, cũng xây tòa tư dinh
Học theo lối sống cung đình
Có biết chăng cảnh dân tình lắt lay !
Thà làm một đấng quan ngay
C()n hơn làm kẻ mặt dày - “quan tham ”
1990
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'V e X
9

C h ú vẹt nhà tôi rõ tuyệt vời
Lưng xanh màu lá bụng vcing tươi
Mỏ hồng sắc lửa chân hồng thắm
Tiếng hót long lanh rạng cuộc đời
Vốn trước tung bay lộng giữa trời
Một lần sa lưới tóm về nuôi
Xiềng chân cắt lưỡi nên đành phải
C ố hót sao cho giống tiếng người !

'Ĩc.ẩô-UỶ t ắ ể cAà xuâa
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C ụ xưa từng đã m ổ "Rồng"
Cả gan m ổ ruột lấy lòng lai rai
Chân Rồng móng vuốt sắc gai
Lắm khi xước mặt, xước tai lẽ thường
Đã từng mũi giáo, ngọn thương
Chưa lành vết sẹo đã vương nghiệp nghề !
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ty c i’i tty u & c r tu z l ¿u& cc

G ử i mai hậu, kính người xưa
Tôi không có ý làm thơ đ ể đời
Trải lòng ra chút vậy thôi
Ngẫm trong cuộc thế đầy vơi dập dồn
Đã từng chết chẳng chiếu chôn
Đã từng sống đến trơ xương kiếp người
Đã từng trụ dưới vòm trời
Đội bom nghìn tấn vẫn cười vẫn ca
vẫn còn vất vưởng tà ma
Người rơm hình nộm mang da lốt người
Nào ai thật, nào ai chơi ?
Ván bài lật ngửa ra phơi mập m ờ !
Bầu trời vẩn đục bụi nhơ
Mây đen khói núi bao giờ mới tan
Hỏi người lỡ bước sang ngang
Niềm yêu vô vọng có mang theo về
Hỏi người mông muội sy mê
Biết bao giờ tỉnh ? Khen, chê để đ ờ i!

t& ể cÁè xudtt
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Đừng như tuyết rụng, băng trôi ■
Lạnh tanh máu cá kệ người, mặc ai
Da đoan lắm bậc hiền tài
Nghĩ là thân phận an bài - mà đau !
Lửng lơ bom đạn trên đầu
Hùm lang, chó sói hoàn cầu điêu linh
Mấy ai nhận diện lại mình
Hồ quang sắc lửa nhân tình dõi soi !
Đà Lạt, 9 - 9 - 1999
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‘T ĩ t c i c C ụ c
m
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01

Lời ngỏ

02

Không thể chờ xuân

03

Uy dũng

04

Buộc lòng em phải nói

05

Không được hôn em bằng đôi môi ấy

06

Bà hoàng phu nhân

07

Nguồn rừng

08

Ninh Chữ

09

Dưới cánh máy bay

10

Choáng ngợp từ cao

lì

Khoảng giữa lằn ranh

12

Cảnh tỉnh

13

Bẽ bàng

14

Nhân cách

15

Suy ngẫm về nhân cách hội viên

16

Trên bến Ninh Kiều

17

Viết cho tuổi đang yêu

18

Họp

19

Nghiệp

20

Giữ
'KúẬtty t 6ể

xuátt

21

Lời ru khẽ khàng

36

22

Trở lại đời thường

38

23

Hệ quả

39

24

Gương đời

40

25

Môi sinh

41

26

Ngoi

42

27

Họa chồng lên họa

43

28

Lỗi tại chúng ta

44

29

Quan trà

45

30

Quốc nạn

46

31

Mặt nạ Trung Thu

47

32

Lụy phiền

48

33

Chân dung người về

49

34

Nhập ngoại

50

35

Quan nhũng tình hoang

51

36

Yêng hùng xa lộ

52

37

Câu

53

38

Dốc Lết

54

39

Nghịch lý

55

40

Ngà y xưa - Ngày nay

56

41

Số

57

42

Dỏm

58

43

Bẩn
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Thậm chí nguy
45

Ghen

46

Quyền ông thao túng

'47

Thân

48

Dậu

49

Tuất

50

Hợi

51

Tỷ

52

Sửu

53

Dần

54

Mão

55

Thìn

56
57

Tỵ
Ngọ

58

Mùi

59

Tâm niệm

60

Tiếng chuông cảnh tỉnh 1

61

Tiếng chuông cảnh tỉnh 2

62

Biệt dinh Bảo Đại

63

Vẹt

64

Nhớ cụ Tam nguyên

65

Gửi người mai hậu

'KAôsuỹ. t& ể cAè xuâu

tẩ c

c Â è x u â tt

(Thơ trào phúng)
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