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nhà thơ Trần Vàng Sao – kẻ bất 
phùng thời 
 

Nhà thơ Trần Vàng Sao tên thật Nguyễn Đính, 
sinh năm Tân Tỵ 1941, quê quán làng Đông 
Xuyên, huyện Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế, 
sinh sống từ thuở ấu thời đến nay tại phường Vỹ 
Dạ, thành phố Huế. Năm 1962, ông đậu tú tài ở 
Huế và dạy học ở Truồi. Thời gian này ông bắt 
đầu tham gia phong trào chống Mỹ ở Huế. Năm 
1965 ông thoát ly lên rừng chiến đấu. Năm 1970 
ông bị thương, được đưa ra miền Bắc chữa bệnh 
an dưỡng. Theo lời kể lại của nhà thơ Thái Ngọc 
San - người cũng thoát ly ra Bắc và đã gặp nhà 
thơ Trần Vàng Sao, thì đây là quãng thời gian 
khổ ải nhất của Đính, nhưng ông vẫn lạc quan, 
trung thành với lý tưởng của mình.  

Tháng 5 năm 1975, ông trở về Huế được phân 
công làm liên lạc (đưa thư) rồi công tác ở ban 
Văn Hóa Thông Tin xã và nghỉ hưu năm 1984. 
Vào thời điểm này, bài thơ "Người đàn ông bốn 
mươi ba tuổi nói về mình" của ông được đăng 
trên Sông Hương, số kỷ niệm 5 năm ngày tạp chí 
ra đời. Bài thơ lập tức gặp phản ứng dữ dội của 
một số chức sắc địa phương, nhà thơ Thái Ngọc 
San – thư kí tòa soạn, người chịu trách nhiệm 
chọn đăng bài thơ phải rời khỏi tờ báo, và nhà 
thơ Trần Vàng Sao tiếp tục sống với những khó 
khăn của riêng mình. 
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Thơ Trần Vàng Sao mang hơi thở nóng hổi của 
cuôc sống, gần gũi với nhân dân nhất là giới 
cùng đinh, thấp cổ bé miệng, sống tận đáy xã 
hội (những người được nhân danh cho cuộc đấu 
tranh giai cấp), với văn phong trong sáng giản dị 
mà vô cùng sâu sắc, sử dụng ngôn từ bình dân 
nhưng bác học, trải nghiệm những thực tế mà 
ông đã sống, chiến đấu, thơ ông đã vẽ nên một 
bức tranh sống động của một đất nước lầm than 
ngập chìm trong chiến tranh, nghèo đói và lạc 
hậu với một ước mơ muôn đời là hoà bình và no 
ấm. 

Người ta có thể nghĩ khác về ông, cho thơ ông là 
có vấn đề, nhưng ông vẫn tự tại, tự tại sống, tự 
tại làm thơ, và bạn bè muôn nơi vẫn đến với ông. 
Bởi vì ông là nhà thơ biết yêu nước mình, thật sự 
yêu nước mình... 

    Nguyễn Miên Thảo 
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bài thơ của một người yêu nước mình  
 
 
 
buổi sáng tôi mặc áo đi giày ra đứng ngoài  
   đường  
gió thổi những bông mía trắng bên sông  
mùi toóc khô còn thơm lúa mùa qua  
bầy chim sẻ đậu trước sân nhà  
những đứa trẻ đứng nhìn ngấp nghé  
tôi yêu đất nước này như thế  
mỗi buổi mai  
bầy chim sẻ ngoài sân  
gió mát và trong  
đường đi đầy cỏ may và muộng chuộng  
tôi vẫn sống  
            vẫn ăn  
                                vẫn thở  
                                             như mọi người  
đôi khi chợt nhớ một tiếng cười lạ  
một câu ca dao buồn có hoa bưởi hoa ngâu  
một vết bùn khô trên mặt đá  
không có ai chia tay  
cũng nhớ một tiếng còi tàu  
 
mẹ tôi thức khuya dậy sớm  
năm nay ngoài năm mươi tuổi  
chồng chết đã mười mấy năm  
thủa tôi mới đọc được i tờ  
mẹ thương tôi mẹ vẫn tảo tần  
nước sông gạo chợ  
ngày hai buổi nhà không khi nào vắng người đòi  
   nợ  
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sống qua ngày nên phải nghiến răng  
cũng không vui nên mẹ ít khi cười  
những buổi trưa buổi tối  
ngồi một mình hay khóc  
vẫn thở dài mà không nói ra  
thương con không cha  
hẩm hiu côi cút  
tôi yêu đất nước này xót xa  
mẹ tôi nuôi tôi mười mấy năm không lấy chồng  
thương tôi nên ở goá nuôi tôi  
những đứa bà con hằng ngày chửi bới  
chúng cho mẹ con tôi áo quần tiền bạc như cho  
   một đứa hủi  
ngày kỵ cha họ hàng thân thích không ai tới  
thắp ba cây hương  
với mấy cái bông hải đường  
mẹ tôi khóc thút thít  
cầu cha tôi phù hộ tôi nên người  
con nó còn nhỏ dại  
trí chưa khôn chân chưa vững bước đi  
tôi một mình nuôi nó có kể chi mưa nắng  
tôi yêu đất nước này cay đắng  
những năm dài thắp đuốc đi đêm  
quen thân rồi không ai còn nhớ tên  
dĩ vãng đè trên lưng thấm nặng  
áo mồ hôi những buổi chợ về  
đời cúi thấp giành từng lon gạo mốc  
từng cọng rau hột muối  
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vui sao khi còn bữa đói bữa no  
mẹ thương con nên cách trở sông đò  
hàng gánh nặng phải qua cầu xuống dốc  
đêm nào mẹ cũng khóc  
đêm nào mẹ cũng khấn thầm  
mong con khôn lớn cất mặt với đời  
tôi yêu đất nước này khôn nguôi  
tôi yêu mẹ tôi áo rách  
chẳng khi nào nhớ tuổi mình bao nhiêu  
 
tôi bước đi  
mưa mỗi lúc một to  
sao hôm nay lòng thấy chật  
như buổi sáng mùa đông chưa có mặt trời mọc  
con sông dài nằm nhớ những chặng rừng đi qua  
nỗi mệt mỏi rưng rưng từng con nước  
chim đậu trên cành chim không hót  
khoảng vắng mùa thu ngủ trên cỏ may  
tôi yêu đất nước này những buổi sớm mai  
không ai cười không tiếng hát trẻ con  
đất đá cỏ cây ơi  
mười ba năm có héo mòn 
đất đá cỏ cây ơi  
lòng vẫn thương mẹ nhớ cha  
ăn quán nằm cầu  
hai hàng nước mắt chảy ra  
mỗi đêm cầu trời khấn Phật tai qua nạn khỏi  
ngày mai mua may bán đắt  
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tôi yêu đất nước này áo rách  
căn nhà dột phên không ngăn nổi gió  
vẫn yêu nhau trong từng hơi thở  
lòng vẫn thương cây nhớ cội hoài  
thắp đèn đêm ngồi đợi mặt trời mai  
tôi yêu đất nước này như thế  
như yêu cây cỏ trong vườn  
như yêu mẹ tôi chịu khó chịu thương  
nuôi tôi thành người hôm nay  
yêu một giọng hát hay  
có bài mái đẩy thơm hoa dại  
có sáu câu vọng cổ chứa chan  
có ba ông táo thờ trong bếp  
và tuổi thơ buồn như giọt nước trong lá sen  
tôi yêu đất nước này và tôi yêu em  
thuở tóc kẹp tuổi ngoan học trò  
áo trắng và chùm hoa phượng đỏ  
trong bước chân chim sẻ  
ngồi học bài và gọi nhỏ tên tôi  
hay nói chuyện huyên thuyên  
chuyện trên trời dưới đất rất lạ  
chuyện bông hoa mọc một mình trên đá  
cứ hay cười mà không biết có người buồn  
sáng hôm nay gió lạnh vẫn còn  
khi xa nhà vẫn muốn ngoái lại  
ngó cây cam cây cải  
thương mẹ già như chuối ba hương  
em chưa buồn vì chưa rách áo  
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tôi yêu đất nước này rau cháo  
bốn ngàn năm cuốc bẫm cày sâu  
áo đứt nút qua cầu gió bay  
 
tuổi thơ em hãy giữ cho ngoan  
 
tôi yêu đất nước này lầm than  
mẹ đốt củi trên rừng cha làm cá ngoài biển  
ăn rau rìu rau éo rau trai  
nuôi lớn người từ ngày mở đất  
bốn ngàn năm nằm gai nếm mật  
một tấc lòng cũng trứng Âu Cơ  
một tiếng nói cũng đầy hồn thánh Gióng  
 
tôi đi hết một ngày  
gặp toàn người lạ  
chưa ai biết chưa ai quen  
không biết tuổi không biết tên  
cùng sống chung trên đất  
cùng nỗi đau chia cắt bắc nam  
cùng có chung tên gọi Việt Nam  
mang vết thương chảy máu ngoài tim  
cùng nhức nhối với người chết oan ức  
đấm ngực giận hờn tức tối  
cùng anh em cất cao tiếng nói  
bản tuyên ngôn mười bốn triệu người đòi độc lập  
   tự do  
bữa ăn nào cũng phải được no  
mùa lạnh phải có áo ấm  
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được nói cười hát ca yêu đương không ai cấm  
được thờ cúng những người mình tôn kính  
hai mươi năm cuộc đời chưa khi nào định  
 
tôi trở về căn nhà nhỏ  
đèn thắp ngọn lù mù  
gió thổi trong lá cây xào xạc  
vườn đêm thơm mát  
bát canh rau dền có ớt chìa vôi  
bên hàng xóm có tiếng trẻ con khóc  
mẹ bồng con lên non ngồi cầu ái tử  
đất nước hôm nay đã thấm hồn người  
ve sắp kêu mùa hạ  
nên không còn mấy thu  
đất nước này còn chua xót  
nên trông ngày thống nhất  
cho người bên kia không gọi người bên này là  
   người miền nam  
cho người bên này không gọi người bên kia là  
   người miền bắc  
lòng vui hôm nay không thấy chật  
tôi yêu đất nước này chân thật  
như yêu căn nhà nhỏ có mẹ của tôi  
như yêu em nụ hôn ngọt trên môi  
và yêu tôi đã biết làm người  
cứ trông đất nước mình thống nhất  
               
 

ngày 19 – 12 – 1967 
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những trang này 
dành cho bài 

SÂN KHẤU II 
đã bị tịch thu ngày 26 tháng 1 năm 1972 
tại K65 – thị xã Sơn Tây
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khoảng trống ngoài sân khấu 
 
 
 
sân khấu không còn ai biết 
khán giả đã bỏ về nửa chừng 
người kéo màn đắp tấm bố rách ngủ dưới chân  
   cầu thang 
tôi nhìn chung quanh trước mặt sau lưng 
tôi đeo mặt nạ vẽ tôi là hề 
rồi thổi kèn nhảy múa một mình tôi 
này bài tuổi thơ tôi Nghi Xuân Tấn Lực những  
   ngày lang thang không có cơm ăn 
khóc không ra nước mắt 
cha mẹ ơi chết đi bỏ con tồi tàn 
tôi dốc cây kèn lên trời 
tôi thổi cho hết hơi tôi cho tiếng tắt nghỉn đứt  
   đoạn không đành 
tôi cong người lại 
tiếng kèn thở dốc ra 
tôi làm con lợn lòi giận dữ 
đâm đầu vào gốc cây vỡ nát óc không chết 
tôi trợn mắt đứng sững 
con lợn lòi không có răng nanh 
khán giả vỗ tay la ó 
tôi cười thật to 
người nào thù ghét tôi lúc này sẽ nhảy lên sân  
   khấu xỉ vả tôi ngu đần 
còn tôi 
tôi xin cất mặt nạ ra cúi chào mọi người thân  
   mật 
không có ai ở trong và ở ngoài sân khấu này 
đêm có mùi cỏ khô và rơm ướt 
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trước mắt tôi khoảng trống tối tăm 
người kéo màn động đậy hai chân dưới tấm bố  
   rách 
tôi thổi rống lên 
bốc máu trong mắt 
nghẹn cuống họng 
tiếng tức tối oan ức thù ghét 
những cái mặt ở hàng ghế đầu láng mỡ 
những bữa ăn dư thừa cá thịt 
những giọng nói dài nhọn như kim 
da thịt tôi nổi ốc 
tôi cúi xuống 
la hét chưởi độc 
 
tôi thổi một mình tôi 
ti toe kèn lá chuối 
này hỡi các con 
tiếng cười trong miệng ăn khoai mắc nghẹn 
con châu chấu sành nửa đêm kêu lách chách sau  
   kỉnh dựng trên bàn thờ 
tiếng la hét đuổi bắt nhau giữ cột đình ngoài chợ 
ngón tay chỉ thẳng vào đứa đã chết ăn gian còn  
   sống 
tiếng khóc bị đánh đi chơi lâu kêu không về chùi  
   nước mắt không kịp 
tôi cuốn mình làm con sâu đo và nhăn mặt sợ hãi 
(sợi tơ dài gió bay sợi tơ đứt) 
người kéo màn còn ngủ như chết 
sao băng trên trời 
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chung quanh tôi bóng tối và ếch nhái kêu 
tôi bỗng đứng thẳng người ôm cây kèn trước  
   ngực 
tôi mở to hai mắt 
đằng xa khoảng trống không không biết trời đất  
   ở chỗ nào 
tôi khóc 
tôi khóc to như một đứa trẻ mất trí 
phía sau sân khấu không có ai hết 
tôi đưa kèn lên miệng 
và rống lên 
con lợn lòi bị đâm ở cuống họng thở hộc 
tôi xả hết hơi mình vào ống sắt 
tiếng ré to 
những mũi nhọn chọc sâu xuống ngực 
này tôi thằng hề hôi hám đói rách 
này những đứa con ghẻ sài đau ốm của tôi 
này những thằng hề đói bụng làm trò cho mọi  
   người coi chơi 
trời hãy mưa hãy mưa cho to 
mầy đói mà có chết được đâu 
hề ơi 
con lợn lòi vật vã thân thể 
kêu thét từng cơn 
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tôi không thấy gì nữa 
tôi la thật to 
và bước ra ngoài sân khấu 
tôi rớt hoài trong một vũng đen sâu 
trời vẫn không mưa được cho mát 
 

 
ngày 2 tháng 10 năm 1986 
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nhớ Ức Trai 
 
 
 
lòng nước nhớ đất còn gang tấc 
sách ngâm ngọn cỏ đầm sương 
người xưa đi từng bước hạc 
bài bình ngô biểu cả nối đường 
 
một tôi nhà đất cỏ liếm vách 
cách song tùng xanh bốn mùa 
tóc chưa bạc thu về thân thục đế 
đậu cành nam chim nhớ cội xưa 
 
người dãi gió ruộng hoang chẳng về 
ao cá mây đêm khôn khuây nỗi quê 
lời suông nhạt nhớ người áo vải 
năm trăm năm rồi Côn Sơn đất lạnh tê 
 
 

1968 
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tôi được ăn thịt 
 
 
 
tôi hãy tưởng tượng một hôm tôi được ăn thịt 
tôi vui vẻ nói cười 
miếng thịt có khúc mỡ dày 
  chảy tuột qua cuống họng tôi 
hai mắt tôi mở to 
tôi ngồi dưới đất và 
  đĩa thịt rất nhiều trước mặt 
những lá hành dài nổi 
  trong nước mỡ 
tay tôi cầm đĩa và miệng tôi nhai 
mặt trời chói trong lá cây 
buổi trưa mùa hè không có gió 
 
tôi ngủ dậy đưa tay cào cổ 
nước sông mặn 
tôi ra ngoài cửa ngõ đứng hút thuốc 
rồi nói to một mình 
đến chiều trời sẽ mưa dông rất mát 
 
 

ngày 19 tháng 8 năm 1982 
 
 
 



22 

đưa vợ đi đẻ 
 
 
 
buổi sáng tháng tư anh đưa vợ đi đẻ 
đang mùa gặt gạo có hơn vài hột 
anh mừng em đẻ dễ 
và con trai 
cây cối hai bên đường còn ướt 
mẹ thắp một nạm hương tạ ơn trời đất và ông bà 
 
vợ tôi nằm thở trên bàn đẻ 
cái bụng to tròn 
tôi làm người đàn ông không có việc chi làm  
   đứng ngoài hút thuốc ngó vào 
tôi không nhớ gì hết 
hai cái gáo sắt úp trên thành bể cạn 
những hòn đá vụn dưới mái hiên 
trời không mưa thêm nữa 
tôi ngồi xuống tôi đứng dậy tôi hút thuốc tôi ngó  
   qua ngó lại 
vợ tôi nằm thở trên bàn đẻ 
cái bụng to tròn 
cửa sổ mở sáng trước mặt 
tàu lá chuối ở nhà bên kia có những giọt nước 
tôi nghe tiếng hai người đàn bà nói trong phòng 
chiếc xe hàng nổ máy lạch cạch chạy ngoài  
   đường Thuận An 
và tiếng con nít khóc 
tôi bước lên thềm 
hai người đàn bà nhìn tôi cười 
tôi đi về nhà  
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hơi có gió trong lá cây 
tôi nói to một mình 
trời cứ chưa nắng to được 
 
 

ngày 9 tháng 4 năm 1982 
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ø ø ø 
 
 
 
sân khấu dựng lên giữa chợ 
ba bốn đêm trời mưa không hát được 
buổi chiều người làm hề buồn bã ngồi trên cái  
   giường tre không có vạt vấn thuốc ngó trời 
ruồi bay vù vù trên đống rác 
người làm hề đứng dậy ngáp rồi bỏ hai tay vào  
   túi quần 
tờ giấy quảng cáo mưa ướt rớt nổi trên những  
   vũng nước màu phẩm đỏ 
 
 

ngày 19 tháng 5 năm 1983 
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thổi chai 
 
 
 
người thổi chai thổi cái chai qua lỗ trống  
người thổi chai thổi từ cái không ra cái có 
người thổi chai thổi cái không để đựng cái có 
người thổi chai không thổi được chất chai chỉ thổi  
   được hình chai 
 
người thổi chai thổi mình vào cái chai
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đứa bé thả diều trên đồng và vắt cơm 
cúng mả mới 
 
 
 
không có ai đi ngang qua đây để thấy con diều  
   của tôi 
buổi trưa đứng bóng trên trời rất nhiều gió 
tôi nằm ngửa nhai mấy cọng cỏ gà 
nước cỏ non mát trong cổ 
tôi đói bụng và muốn nhắm thật lâu hai con mắt  
   lại rồi ngủ quên 
gió rớt lào rào trong lá tre trên đầu 
tôi không thấy mặt trời đâu hết 
chỉ có mấy con châu chấu nhảy trong tóc 
và mùi trú ngún trong bếp ở xa 
tôi nhớ những miếng sắn khô luộc chấm với muối  
   sống 
bây giờ thì không còn gì nữa 
tôi nằm nghiêng co người lại nhìn con diều 
buồn quá nằm lâu không được 
tôi đi lên cồn mả ngồi cho cao 
nhiều người đứng đông đang cúng lạy 
những đứa con nít bằng tuổi tôi bịt khăn đỏ khăn  
   vàng đi giày dép đưa tay che mắt nhìn con                     
   diều giấy của tôi trên trời 
tôi không nói gì hết 
tôi cầm một cục đất ném vào bụi dứa 
gió nhiều thêm 
con diều của tôi quạt hai cánh bay giật lên rồi  
   đứng yên 
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tôi đợi lâu cho mọi người đi hết 
cho mấy cái khăn vàng khăn đỏ hết ngoái lại  
   nhìn tôi con ai dại trời nắng không có mũ nón   
   trên đầu 
mấy cây hương còn cháy cắm lên vắt cơm để  
   trên miếng lá chuối hơ vừa héo 
tôi ngồi xuống đất 
những hột cơm trắng và khô 
tôi ăn cả tàn hương phẩm đỏ vào bụng 
liệu ai ở nhà tôi chết có được một vắt cơm to  
   trắng thế này để trên mả không 
 
tôi phủi hai bàn tay vào nhau 
đến chiều gió rất to 
hai cái đuôi con diều muốn đứt 
nhưng tôi không còn giây nữa 
 
 

ngày 13 tháng 5 năm 1983 
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lời khai của một thằng hề mất trí 
 

 
 
phần khai bổ sung 
vào sơ yếu lí lịch của tôi 

 
 
kính thưa toàn thể khán giả 
đầu tiên tôi xin chúc hết mọi người  

bữa ăn nào cũng dư cơm dư cá  
con cái sạch sẽ thơm tho học hành tới nơi  
   tới chốn  
chết đi có vàng bạc con nghê thả ngoài  
   đường 

như tôi đây tên là nguyễn văn h 
một thằng hề điên tàn 
không mẹ nõ cha 
buồn không thể tưởng được 
bốn năm chục tuổi đầu ăn cơm cứ dọn ra giữa  
   đất 
suốt ngày chạy theo mấy đứa con nít trong xóm 
thổi bong bóng 
chơi đuổi bắt 
đánh cò cò 
đạp mạng 
đầu hôm  
mới sáng 
đứng bóng giữa trưa 
trời nắng trời mưa 
không mũ không nón 
bong bóng dài bong bóng tròn 
bong bóng vẽ mặt tôi xanh đỏ tím vàng mèo chó  
   heo thỏ 
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bong bóng phình to 
hụt hơi nửa chừng bong bóng nổ bụp 
tôi lượm mấy miếng bong bóng rách ngậm trong  
   miệng thổi phù phù 
không có đứa nào nhìn tôi 
đứa dựa cột điện cà lưng cho đỡ ngứa 
đứa cởi áo quơ lên trời giả đò phi ngựa bắn súng 
đứa bẻ lá dỗ em nín cho chị chơi cò cò 
bây giờ tới lúc đạp mạng 
bảy tám đứa tụm lại 
năm mười mười lăm 
hai mươi một trăm 
xa mạng ba bước phải đi tìm 
tôi đứng trời trồng cho một đứa núp sau lưng 
chết rồi 
sau lưng ông điên 
đừng ăn gian 
tôi bị xô ngã chúi cười không được 
bọn trẻ chạy hết còn một đứa đứng chống nạnh  
   đạp một chân lên lon sữa bò rét 
năm mười mười lăm 
một trăm một ngàn 
không thấy thằng nào 
chết hết cả rồi bây ơi 
thôi thôi các con ơi 
đừng buồn phiền điên tàn chi như tôi 
đừng khi không nói không ra giữa năm bảy tiếng 
đừng nghe người lớn đứng ngoài xúi giặc 
rồi ăn gian phá đám 
bỏ cuộc chơi xấu 
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lại đây các con ơi 
tôi sẽ nhăn mắt méo mồm làm chó làm mèo làm  
   khỉ cho tụi bây cười chơi 
vui buồn chi mặc kệ 
tôi khóc 
tôi cười 
tôi nhăn răng hả họng 
tôi ăn đất ăn đá 
tôi làm mặt tôi phung hủi mủ máu 
tôi làm mặt tôi ông vua hát bội vuốt râu giá giá 
tôi đi một chân đạp mẻ chai 
tôi trồng cây chuối đi đầu xuống đất 
tôi leo cây bắt bọ xít làm xe cho các con bay qua  
   dốc 
rồi tôi hết hơi tôi đói bụng tôi nằm dài tôi thở tôi  
   rệu nước miếng 
không nói năng chi được 
các con đi đâu hết 
tôi không biết chơi với ai nữa 
có đứa nào không có việc chi làm vác đá đôi tôi  
   bể đầu 
tau đã xanh xương mét máu 
ăn chi nơi tau 
mà một con mắt ngó một con mắt trừng 
 
còn một mình giữa nắng tôi hát bài chú chuột  
   cắp trứng ra không biết làm sao kéo đi 
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bây giờ mà có một cục cơm nguội ăn không cũng  
   được 
 
lí lịch của tôi đã khai rõ ràng ngang đây 
tôi làm dấu một gạch chéo để sau đừng ai thêm  
   thắt 
      
  

  ⁄ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ngày 4 tháng 4 năm 1990 
  



32 

trong cơn sốt đưa chị Miên về Đông 
Xuyên 
 
 
 
cơn bão số hai sắp rớt vào Hải Phòng 
buổi trưa cây cối ở Vỹ Dạ rất buồn 
em đưa chị về Đông Xuyên 
qua mấy dãy phố không thấy ai quen để chào 
hai chân chị đi vấp vào nhau 
con mắt chị nhìn ra xa 
chắc trời không mưa qua được núi 
chị sợ không qua kịp đò để sớm mai về nhà sớm 
đang ăn chén cơm chị bỏ đũa xuống 
chị đội cái nón của mẹ đi đôi guốc của mẹ 
chị về mai mốt chị lên 
em đưa chị qua mấy dãy phố đông người 
Vỹ Dạ Đập Đá 
phà còn xa nên lên ngã Tòa Khâm cũ 
qua cầu Trường Tiền gió thổi không đội được nón  
hạt bụi bay vào mắt chị 
trong đầu em có cục sạn chị ơi 
chị để tay lên trán em 
về đi không thôi mưa không kịp 
đính ơi 
mai chị về tới nhà rồi 
hết chợ Tài Ba đi trên những con đường mưa trôi  
   hết dải hạ 
chiếc cầu treo bắc qua hoái không có tay vịn 
chị có mang em dặn chị phải đi đò 
lội băng qua mấy đám ruộng 
có con rạm chết dưới chân cây lúa ở nơi miệng  
   còn bọt nước 
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chị buộc sợi chỉ vào chân con rạm cho con chơi 
rồi đi phơi lúa 
 
ở bến Tượng người ngồi đã đông 
tàu nổ máy nước sông sôi ục ục 
xe qua trên đầu xe qua trên cầu Đông Ba 
chị đội vạt áo sau lên đầu 
hai con mắt em muốn nhắm lại ngủ một giấc đến  
   sáng mai 
chị mở cái giỏ ra gói lại mấy cái bánh để dành  
   cho con 
người dưới Đông Xuyên không thấy ai lên tới 
em không thấy gì bên kia sông 
chị nói nắng to và rất vàng 
hai con mắt em cứ muốn nhắm lại 
xe cứ xe không hết trên cầu 
chị nắm tay em nói em về 
mẹ không la vì em đi với chị 
em không về vì chút nữa chị đi một mình 
trời mưa chi ướt đầu đứa mồ côi không có mũ đội 
chị cắn vạt áo trong miệng 
nước con sông này chia với con sông khác nên  
   không chảy ra biển chị ơi 
em ném hòn đá xuống sông 
gió thổi mát trên mặt 
chị ngó xuống dưới xa đường Huỳnh Thúc Kháng 
hôm qua máy bay thả bom ở Đông Xuyên 
người Mỹ Xá lên nói có trẻ con chết và nhà cháy 
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em ngó vào mắt chị 
con rạm nằm ngửa chết khô dưới chân cột nhà 
cái chân sau còn mắc sợi chỉ 
thôi em về đi 
nhớ đừng dang nắng đỏ hết tóc 
mặt đen con gái không ưng 
chị nóng ruột chị ngồi lâu không được 
hai con chuồn chuồn đậu trên cọng rác trôi ngoài  
   sông 
rồi một con bay 
người đi nói to bên phố 
bánh sắt lăn lăn lên dốc qua cầu 
em không nói gì với chị 
sáng mai trời có mưa luôn không 
giọt mưa dài dưới mái tranh 
giọt mưa qua lỗ phên trống vào trong nhà 
giọt mưa mắc dưới đuôi ngọn lá trầu không 
con chim bay thấp ngang qua kêu một tiếng 
đứa con ai đứng dựa cột đình chợ mở mắt to ngó  
   người đi qua đi lại 
bây giờ chị sắp về rồi 
em xuống đò ngồi với chị một lúc lâu rồi lên bờ 
tấm ván gập ghềnh dưới chân em bước 
đò mới chống ra chị ló mặt nói vói lên 
em lắc đầu không nghe chi hết 
chị cười hai con mắt to tròn 
chị bán lúa được rồi chị lên 
em đứng trên hòn đá mài dao 
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trời vẫn không mưa được 
chị khoát tay em về đi 
nước sâu mấy chừng 
chị Miên ơi 
em như người thổi chai ngồi nhớ hột cát trôi trên  
   nguồn 
 
 

ngày 31 tháng 8 năm 1974 
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đồng chí 
 
 
 
mi đã chết thật rồi 
như Nguyễn Thiết Lê Minh Trường Phạm Bá  
   Thuận Chế Công Việt Trần Văn Nam Nguyễn  
   Thị Nga 
ở Trường Hà ở Xước Dũ độn Mang Chang khe  
   Điên Mỹ Thủy 
bây giờ là tháng sáu 
tau vừa qua sông Hai nhánh 
u ti ti bắn rốc két ngang đầu 
tau muốn nằm trong bụi lách cháy khô này ngó  
   mặt lên trời một lúc 
buổi trưa đất khét mùi thuốc súng và chất độc  
   hóa học 
cuối cùng mi đã đập nát khẩu AK 
còn lại băng đạn không đầy cả máu gối dưới đầu 
mi về Đông Xuyên trước tết 
và thoát chết trong một trận càn 
hầm ngập hết nước 
mi ăn gạo sống chạy nổi ngoài cồn mả ba ngày  
   ba đêm 
mi gởi cho tau mấy viên thuốc dạ dày 
và một xấp Phong Lai 
bây giờ mi chết thật rồi sao 
 
sang bên kia khe Đầy hai đứa ăn một vắt cơm  
   bằng nắm tay với nước lá bạch đàn hòa muối                                 
   sống 
rồi qua Hải Cát cùi gạo 
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đường đi có nhiều dấu giày và lon đồ hộp mới 
tau bước theo chân mi 
lên đỉnh Ba dốc mi chỉ cho tau thấy Huế và cầu  
   Trường Tiền 
mi cười tiếng thật to 
mi chết thật rồi sao 
 
ở Phú Vang lên bị phục kích 
mi ném hai quả lựu đạn bắn một loạt K43 cõng  
   thằng Thành bị thương vượt qua đường quốc 
đến khe Cát mi nằm sốt hai ngày 
rồi ra ấp Năm vào lại thành phố 
bây giờ mi chết thật rồi sao 
 
những đêm tháng chạp B52 đánh dốc Trì 
năm sáu đứa tau chụm đầu bên đống lửa làm  
   báo viết tin 
mi còn dưới vùng sâu 
bốn ngày ba đêm không lên khỏi hầm 
mi cứ sống như thường 
gặp anh em 
mặt đen 
cười ha ha 
bây giờ mi chết thật rồi sao 
 
những ngày đó lạt muối ở Chà Tang hay Con En 
mười mấy đứa ăn một lon gạo nấu với môn vót  
   và đọt mây 
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mi ở miền tây về với nửa cùi sắn khô 
nửa đêm thức nhau dậy mỗi đứa bốc một nắm  
   nằm nhai nghe bom nổ nói chuyện đời 
có đứa con gái bán hành ngò sáng nào gặp mi đi  
   học cũng cười rất vui 
bây giờ mi chết thật rồi sao 
 
mi không lên lại núi nữa như những lần trước 
mi nằm ở vùng giáp ranh 
trận đánh bắt đầu lúc nửa đêm 
mi ở lại trận đầu giặc rút 
ba bốn năm cái mũ sắt lên xuống trước mặt 
mi bắn hết viên đạn cuối cùng 
trời sắp sáng 
mi nằm ngửa úp hai bàn tay lên cỏ 
mở mắt nhìn trời 
 
mi đã chết thật rồi sao 
 
 

tháng 12 – 1985  
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lục bát 
 
 
 
bây giờ tôi đủ tuổi tôi 
nam mô di phật một đời như không 
ra đường tôi đứng trời trồng 
ốm o xo bại tưởng chừng đứa điên 
 
 

tháng 9 năm 1987 
 
 
 
nửa đêm nghe đọc tây du 
bỗng dưng tôi muốn bay vù lên mây 
ngó ra không thấy cỏ cây 
trong nhà ma quỷ đứng đầy quanh tôi 
 
 
 
thưa em thi sĩ là tôi 
bốn mươi bảy tuổi một đời người ta 
tôi cười tôi khóc tôi la 
đội tay tôi đứng ngã ba một mình 
mắc chi mà cứ làm thinh 
để mai sau chết thành tinh cũng đành 
 
 

ngày 20 tháng 7 năm 1987 
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cuối năm tôi kiểm thân tôi 
thì tôi cũng vẫn là tôi thế này 
không nhớ tháng không nhớ ngày 
nửa đêm thức dậy chống tay ngó trời 
bây giờ cho tới cuối đời 
thì tôi cũng cứ như tôi thế này 
 
 

ngày 31 tháng 12 năm 1986 
 
 
 
em ngồi xõa tóc như ma 
tôi đi trong gió nửa khuya qua đò 
thôi em thuở ấy tình cờ 
lạnh tanh trời đất bến bờ vắng không 
bây giờ mưa chưa qua sông 
sang bên tôi lại về không một mình 
 
 

ngày 1 tháng 7 năm 1987 
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không có đề 
 
 
 
câu chuyện bắt đầu bằng một chuyện rất tàn ác 
kẻ giết con gà con bằng cách thắt một sợi dây  
   chuối treo lên cành cây 
và sau đó chẳng có ai nhắc lại 
đứa bé lớn lên làm nghề đào huyệt chôn người  
   chết 
 
 
 
con ngựa hoang không ăn cỏ ngoài đồng xa nữa 
con ngựa hoang đứng ngủ trên đống cát đầu  
   biển 
tôi đi dắt con ngựa hoang về 
rồi lang thang qua hết những cánh đồng những  
   cánh rừng 
đi lạc không biết lối ra 
con ngựa hoang một màu lông trắng 
 

ngày 12 tháng 8 năm 1975 
 
 
 
đứa con nít chưa được ba tuổi bị bóp cổ chết 
nửa đêm người mẹ ngồi bỏ hai chân ra ngoài cửa  
   sổ có hàng rào kẽm gai trong nhà thương 
tôi đứng đọc cái bảng cắm trên đường Trần Hưng     
    Đạo 
CẤM MUA BÁN ĐỔI CHÁC 
 

tháng 9 năm 1979 
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người đàn ông bốn mươi ba tuổi nói 
về mình 
 
 
 
1. 
tôi tuổi tỵ 
năm nay bốn mươi ba tuổi 
thường không có một đồng trong túi 
buổi sáng buổi chiều 
thứ hai thứ ba thứ bảy chủ nhật 
          trong nhà ngoài sân với hai đứa con 
cây cà cây ớt 
con chó con mèo 
cái đầu gãy cái tay gãy của con búp bê 
cọng cỏ ngọn lá vú sữa khô 
thúng mủng chai chén sách vở quần áo mũ nón  
   cuốc rựa trên ghế dưới bàn 
hai ba ngày một tuần một tháng có khi không đi  
   đâu hết 
một hai ba giờ sáng thức dậy ngồi vác mặt ngó  
   trời nghe chó sủa 
miếng nước trà mốc nguội có mùi bông lài rát cổ 
cũng không có chi phiền 
vấn một điếu thuốc hút 
hai ba lần tắt đỏ 
rồi nửa chừng rách giấy 
bạn bè gặp nhau 
cho uống một ly cà phê 
một lần 
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qua hai lần phải tránh 
không phải ai cũng nghĩ như mình 
nhiều đứa vui gặp nhau cho năm ba đồng một  
   chục 
đưa tay cầm lấy 
miệng nói không được 
 
2. 
tôi thấy tôi như người tù được thả rông 
lang thang giữa đường giữa phố 
nhìn hết mọi người 
xem mình lâu ngày mặt mũi có khác người  
   không 
tôi đi lui 
tôi đi tới 
phố phường đông chật 
tiếng cười tiếng la tiếng nói tiếng xe cộ 
chẳng có ai quen thử nói chào tôi một tiếng 
tôi đưa hai tay lên đầu vuốt tóc 
lấy chân hất một hòn đá 
cúi xuống nhìn mấy bao thuốc không bên lề  
   đường 
rồi đi về 
qua cầu dép sút một quai 
tôi không muốn nhớ gì hết 
 
3. 
tôi ngồi trên hòn đá trước nhà 
buổi chiều không có một con chim đậu trên cây 
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đám trẻ con chia phe bắn nhau cười la ngoài sân 
đứa sống đứa chết cãi nhau ăn gian chưởi thề 
những người đi bán về nói chuyện tiếng to 
hai đứa nhỏ nhà bên cạnh cầm đèn che miếng lá  
   chuối qua xin lửa hỏi tôi chưa nấu cơm  
tôi cười lắc đầu muốn đi ngủ 
trong gió có mùi rơm cháy 
tôi không biết làm gì hết 
tôi bỏ hai chân ra khỏi dép cho mát 
đám trẻ con bỏ chơi chạy theo phá đàn trâu bò đi  
   qua 
tôi bước vào nhà mở rộng hai cánh cửa lớn thắp  
   một cây đèn để lên bàn thờ 
hai đứa con ra ngoài đường chờ mẹ chưa về 
trời còn lâu mới tối 
tôi đi gánh một đôi nước uống 
 
4. 
tôi sống yên ổn với những việc làm hàng ngày ở  
   nhà của mình 
không định được ngày mai 
có một đồng để mua cho con nửa cái bánh tráng  
   hay hai cái kẹo gầng 
có hai đồng cất dưới chân đèn trên bàn thờ lỡ khi  
   hết dầu thắp tới bữa thiếu ruốc hết bột ngọt 
mả cha cuộc đời quá vô hậu 
cơm không có mà ăn 
ngó lui ngó tới không biết thù ai 
những thằng có thịt ăn thì chẳng bao giờ ỉa vất 
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5. 
lâu ngày tôi thấy quen đi 
như quen thân thể của mình 
tiếng ho gà nửa đêm của những đứa bé chưa đầy  
   hai tuổi buổi chiều không có cơm ăn 
những con ruồi ăn nước mũi khô trên má những  
   đứa đau quan sát 
những con chuột chết lòi ruột ở bến xe đò 
những tiếng cha mẹ vợ chồng anh em con cái  
   chưởi bới la hét trong bữa ăn 
người điên ở trần đứng làm thinh giữa trời mưa  
   ngoài chợ 
những ngày hết gạo hết tiền hết củi muối sống  
   không còn một hột của tôi 
những trách canh rau khoai tháng năm không có 
bột ngọt 
hai mắt tôi mở to 
đầu tôi cúi thấp 
miệng tôi há ra 
những lá khoai nhám và rít mắc vài hột cơm dồn  
   cứng chật cuống họng 
 
nói thật lúc này tôi muốn được say rượu 
họa may thấy một đồng thành ba bốn đồng 
 
6. 
nhiều khi tôi quá chán 
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chân tay rã rời 
đầu óc đau nhức 
không muốn làm gì hết 
mấy đứa nhỏ chơi buôn bán bỏ đi đâu không biết  
   để đất đá lá cây đầy nhà 
tôi dựa cửa ngồi yên một chỗ 
dụi mắt nghĩ hết chuyện này tới chuyện khác 
nói chi tới những đứa đã chết trên rừng giữa phố 
bạn bè có đứa giàu có đứa nghèo 
đứa ngụy đứa cách mạng 
đứa tiền của ăn tiêu mấy không hết 
đứa không có được một cái áo lành 
đứa đi kinh tế mới ba bốn bảy tám năm trở về  
   xách một cái bị lác 
mặt cắt không có hột máu 
đứa đạp xe thồ ngồi vắt chân ăn củ sắn chờ  
   khách ở bến xe 
đứa vô tích sự ở nhà không có việc chi làm 
có đứa râu tóc dài che kín mặt 
có đứa tàn không nhớ mình tên chi 
có đứa chịu không nổi dắt vợ con vào nam ăn  
   chợ ngủ đường 
mỗi lần gặp nhau mở to mắt cười hút một điếu  
   thuốc lắc đầu 
hết chuyện nói  
 
 
 
 
 



47 

 
 
 
 
hai đứa con đi chơi về cười nói 
đứa nhỏ bắt tôi đánh trống cho nó làm ông địa  
   múa thiên cẩu 
 
7. 
cái trống lon mặt ni lông và hai chiếc đũa tre 
tôi đánh 
múa đi các con 
này đây cái nón gãy vành làm đầu thiên cẩu 
và sợi dây chuối treo ngọn lá làm tiền 
múa đi các con 
cái bụng ông địa to tròn giơ lỗ rún gài nút áo  
   không được 
ông địa chống tay vỗ bụng ngửa mặt lên trời cười  
   ha ha 
tôi vỗ tay hoan hô 
và không biết mình có nhớ ra được cái mặt ông  
   địa không 
 
 

tháng 9 năm 1984 
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những trang này dành cho bài 
 BẢN THÁNH CA 
 CỦA MỘT NGƯỜI 
 DỰA CỘT ĐÌNH LIẾM LÁ BÁNH 
đã bị tịch thu ngày 26 tháng 1 năm 1972 
tại K65 – thị xã Sơn Tây 
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buổi trưa giữa đường tôi ngồi núp 
mưa 
 
 
 
rồi tôi chỉ còn lại có một mình em 
như thằng điên tự vẽ mặt mình hề ngồi núp  
   mưa trong góc phố 
buổi trưa không có người đi qua đi lại tôi ngó cho  
   đỡ buồn 
tôi sẽ đi hết cơn mưa này tối tăm mặt mũi 
em sẽ là người cuối cùng tôi còn nhớ lại 
da tóc và lông lá 
những giọt nước mưa chảy trong kẽ ngón chân 
tôi rùng mình 
trời mưa lâu quá 
em không đi qua ngã này cho tôi thấy em ướt  
   hết 
tôi không còn tham lam gì nữa 
tôi muốn ngồi ở đây rồi ngủ quên 
một người 
hai người 
mưa như to thêm 
một ngàn một vạn muôn vạn ức triệu người chết 
hôm qua 
hôm nay 
mai mốt nữa 
Timishoara Budapest Praha Berlin Bucarest Sofia  
   Siberia Thiên An Môn 
súng máy súng trường dao găm lựu đạn 
xe tăng thiết giáp 
thuốc độc thuốc mê 
chết đứt đầu chết mất xác 
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chết bị moi óc 
chết bị móc mắt 
chết như kiến chết 
chết ruồi bu kiến đậu 
chết không kịp ngáp 
chết buổi sáng 
chết buổi trưa 
chết buổi chiều 
chết lúc nửa đêm 
chết oan ức 
chết tức tối 
chết nghiến răng 
chết trợn mắt 
chết trong tù 
chết ngoài đồng 
chết giữa đường phố 
chết trong hầm mỏ 
chết một mình 
chết tập thể 
chết không có giấy đắp mặt 
chết không ai chôn 
chết hết đường chết 
chết trần truồng như cha mẹ sinh ra 
lúc đó 
kẻ giết người không đeo mặt nạ 
kẻ giết người không làm dấu thánh 
kẻ giết người không lần tràng hạt nam mô 
kẻ giết người đứng đọc diễn văn 
kẻ giết người hô nhân dân muôn năm 
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kẻ giết người cười 
kẻ giết người sửa lại cổ áo 
và 
súng máy xả vào đám đông 
nhân dân tôi muôn năm 
lúc đó 
không còn tiếng người la hét nữa 
 
trời mưa to thêm 
một người đàn ông bên kia đường chạy qua đứng  
   chen chân vào chỗ tôi ngồi 
người đàn ông nhìn tôi 
tôi không nghe tiếng người đàn ông nói 
tôi đứng dậy hút thuốc bước ra ngoài 
người đàn ông ngồi vào chỗ tôi 
tấm băng khẩu hiệu giăng giữa hai cột điện nước  
   trôi còn hai chữ muôn năm không có N 
không biết ở nhà mấy đứa con có lấy áo quần  
   phơi ngoài dây thép vào không 
 

 
ngày 17 tháng 1 năm 1990 
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lúc đó 
 
 
 
em ơi 
thế này em ơi 
tôi đã hôn em như một kẻ bị ma ám 
dữ tợn và mệt mỏi 
sau đó tôi buồn quá sức 
em ơi là em 
tôi ngồi lại một mình dựa cột đình giữa chợ 
mở to hai mắt nhìn những nuột lạt trên mái 
   tranh 
một hai ba bốn 
mười lăm mười sáu 
những nuột lạt đứt những sợi tranh mốc 
tôi đã thấy hết da thịt em 
thơm tho và mặn 
em mở miệng và cười 
những sợi tóc ngắn những sợi tóc dài 
những sợi tóc đứt trong miệng tôi 
tôi có nghe em nói 
tôi có thấy cổ em dài 
tôi có thấy ngực em thở 
miệng tôi chảy máu 
em ơi là em 
tôi đã hôn em cực khổ như thế 
em có nhớ gì lúc đó 
buổi trưa mùa đông trời không mưa 
tôi nghe tiếng nước giọt 
hai bàn chân em cong 
bây giờ tôi ngồi không một mình 
lúc đó lúc đó tôi muốn chết 
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cho em không còn ai trên cuộc đời này 
và em sẽ lang thang như một mụ điên 
 
ăn hết quần áo 
cuối cùng đứng ở một góc chợ 
chờ trời mưa thật to 
 
 

ngày 20 tháng 6 năm 1989 
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những điều có khi hôm nay bỏ qua 
không nhớ 
 
 
 
những điều hôm nay có khi bỏ qua không nhớ 
như ăn miếng cơm có hột sạn nhả ra trên bàn  
   tay nhìn một lúc hắt xuống đất 
rồi và miếng khác 
như mặc trái cái quần cột dây lưng 
sáng sớm đi ra vườn con sâu rớt trên áo 
nắng buổi trưa một nửa trên tàu lá chuối 
cái đuôi con thằn lằn rớt giữa nhà 
đầu hôm chó sủa lảng ngoài cửa ngõ 
những mảnh chai mảnh chén trên vạt đất mới  
   cuốc lật 
con mèo ngồi trên cái ghế đẩu dưới tấm cửa  
    chống 
tiếng chuột đuổi nhau nửa đêm trên mái nhà 
có ai ở nhà bên cạnh kêu tên 
cây cỏ lùng mọc dưới nước chết khô 
những cọng rơm rớt vãi giữa đường 
hai con trâu nằm nhai cỏ đầu ngã ba sợi dây dắt  
   mũi chảy nước 
con nhện sa trước mặt 
tiếng trẻ con ru em buổi trưa trời nắng 
những điều đó bỏ đi có khi tình cờ thấy lại 
không kể năm 
không kể tháng 
không kể ngày 
những bãi phân trâu trời mưa nước đọng vũng ở  
   giữa 
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chiếc chiếu rách phơi ngoài hàng rào 

 cái lưng ướt mồ hôi của đứa con gái đi qua trước  
   mặt 
tôi đứng yên một lúc 
những miếng vá làm cho hai ống quần của tôi  
   dày thêm và cứng lại 
có chín mười giờ rồi 
đèn hết dầu 
tôi lấy chai ra đường kêu cửa mua chịu 
người bán hàng dim mắt ngó tôi đứng ngoài tối 
mấy đứa bán bánh về gặp tôi giữa đường hỏi tôi  
   đi chơi 
trời mưa chưa to 
đường đi có tiếng người 
 
không biết ở nhà người khác về tôi có bỏ quên gì  
   không 
tôi cứ nhìn phía trước 
gặp người quen chào đi khỏi một lúc lâu mới nhớ 
tôi bỏ hai bàn tay vào túi quần xóc xóc đồng bạc  
   kên 
không biết mua cái gì cho con 
con chuồn chuồn hết đạp nước rồi đậu trên dây  
   thép gai 
con bò kéo xe chở gạch bước lách cách 
người đánh xe đội trụp cái mũ levis ngồi dựa  
   ngửa hút thuốc 
buổi chiều nước sông không có mặt trời 
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tôi xoa hai đồng bạc kên trên mấy đầu ngón tay 
 
năm năm 
mười năm 
hai ba mươi năm 
những nồi canh chuối cau trộn bột sắn khô đang  
   nóng húp vội vàng 
chảy mồ hôi nước mắt 
ăn rồi ra đứng dựa cửa nhìn người đi qua đi lại 
bạn bè gặp nhau cứ nói chuyện trên trời 
miếng vá nơi quần lâu ngày chỉ đứt không biết 
tôi tưởng tôi dại và quá tội 
những điều bỏ qua khi không nhớ lại 
con kiến cắn ở sau lưng 
tay không với tới được 
cuộc đời kể cũng vui 
 
 

ngày 20 tháng 3 năm 1985 
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văn bia 
 
 
 
người này chết cha 
tên là Nguyễn Văn Hẹ 
tám tuổi 
ăn sắn say chết 
chết ba ngày mẹ mới biết  
   hàng xóm phụng lập 
 
Trần Văn Hạ  
bốn mươi tuổi 
bốn đứa con 
cuốc đất trên núi 
lựu đạn nổ 
chết 
vợ con không lên kịp để đưa đám 
 
người nằm 
ở đây là đàn ông không biết 
tên tuổi quê quán 
lúc chết mặc áo lính ngụy 
quần đàn bà màu nâu 
nằm sấp cách đường xe lửa năm mét 
mặt bị đánh giập không có mắt mũi chân tay  
 
người chết ở đây 
hai mươi sáu tuổi 
bị bắn 
đạn xuyên qua đầu 
họ và tên: Phan Văn Tế 
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lý do: ăn cắp bỏ chạy 
kêu không đứng lại 
 
Nguyễn Hắn 
ba mươi chín tuổi 
tự đâm cổ bằng cái chai nước cam đập bể 
có người nói bị điên 
trước khi chết có nói 
thời buổi này 
cứt cũng không có mà ăn 
 
Nguyễn Thị Lùn  
34 tuổi 
Lê Văn E 13 tuổi 
Lê Thị Muốn 10 tuổi 
Lê Văn Thuộc 6 tuổi 
Lê Thị Lý 2 tuổi  
uống thuốc tự tử ở trong bếp 
bên cạnh có mấy củ khoai cả hà còn nóng để  
   trong cái rá không có vành 
trong giấy để lại có viết 
cực quá sống không nổi 
mẹ con tôi phải chết 
 
Trần Thị Lan 
hai tuổi rưỡi 
đau không có thuốc chết 
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Nguyễn Văn Lớn 
bốn mươi lăm tuổi 
đói lâu ngày ăn quá nhiều 
chết 
không có bà con thân thích 
 
Nguyễn Văn Thụ  
hai mươi sáu tuổi 
chết ở trần trên đống rác 
giữa chợ 
 
Nguyễn Hữu Thực 
năm mươi tuổi 
chết ngay giữa bàn tiệc 
không kịp đưa vào bệnh viện 
có trên một ngàn người đưa đám 
 
Phan Ngọc Thế 
chết trong trận dịch tả năm 19… 
sống được bốn mươi hai tuổi 
 
ở đây chôn bốn em nhỏ 
khoảng từ sáu đến chín tuổi 
sốt xuất huyết 
nằm chết ngoài chợ 
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Phạm Huỳnh Thưởng 
chết năm năm mươi sáu tuổi 
đứt mạch máu 
lúc đang đọc diễn văn 
gần đến đoạn cuối 
 
 

tháng 11 năm 1982 
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ø ø ø 
 
 
 
bây giờ tôi trông mỗi ngày có gạo ăn 
không phải đủ no 
chỉ cần mỗi ngày hai bữa mỗi bữa mỗi người hai  
   chén đơm ngang miệng 
với thêm rau cải độn thật nhiều 
 
ngó quanh ngó quất tôi không biết sống để làm  
   gì 
người ta đông đúc cùng mình 
tới bữa hết gạo tôi lại nói tiếng to chưởi hết trời  
   đất 
lượm mấy cái tàn thuốc 
xé miếng giấy vở 
vấn một điếu hút 
đứng thẳng như trời trồng nhìn lên ngọn cây gió  
   thổi đằng xa 
bạn bè quen biết lâu ngày ít thấy mặt 
rồi khi không nhớ tới có một lần mình được ăn  
   thịt mắc răng 
tôi cúi xuống lượm một hòn đất ném con gà đang  
   đi trước mặt 
hòn đá rớt trong bụi cây 
con gà bỏ chạy 
tôi phủi hai tay 
hơn một tuần nay tôi chưa cạo râu 
 
hình như tôi không nhớ gì hết 
tôi ngồi ở đây 
hai bàn tay động đậy trên thân thể 
mười ngón 
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ngón dài ngón ngắn  
những đường gân nổi rõ 
chỗ chai chỗ nứt 
tôi vuốt mặt tôi gãi đầu 
tôi nhìn quần áo tôi đang mặc 
tôi hút thuốc 
tôi uống nước 
những cái tàn thuốc ướt trong lon cái bật lửa mất  
   nắp cây đèn bể bóng những vòng nhện trên            
   vách que lẻ cán viết chén uống nước con heo   
   bùng binh bằng nhựa con búp bê vải mất   
   mắt mất mũi 
hai con mắt tôi trong gương 
tôi cúi đầu xuống 
thân thể nhức mỏi khó chịu như thử mọc mụn  
   nhọt 
tôi nhắm mắt lại 
mấy đứa con nít đánh mạng cười la to quá 
không biết tôi đã ăn cơm chưa 
bây giờ là mấy giờ rồi 
 
tôi hút một hơi thuốc 
khói thuốc nặng hóc trong cổ 
điếu thuốc cháy lửa ngọn 
mùi giấy hôi khét 
tôi nhìn ra ngoài 
cây cối và nắng 
chung quanh nhiều tiếng người nói 
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cái cống ở đầu ngã tư trời mưa nước chảy qua  
   không được 
cái ao trước mặt nhà mười lăm mười sáu năm  
   nay khô hoài 
cây trứng cá trẻ con trong xóm hay phá không ra  
   lá non 
tôi uống nước 
đứa con thứ hai của tôi đang nằm sốt chờ lên  
   sưởi 
tiếng thở khò khè mắc ngang cuống cổ 
đứa lớn ngồi ngoài thềm gõ gõ que sắn xuống  
   đất nhìn ra đường 
lúc này mà tôi có một đồng 
 
rệp 
rệp trên mùng rệp trên bàn rệp trong chiếu rệp  
   trong mền trong vạt giường trong sách vở  
   quần áo rệp trong tóc trong mũ 
thức cũng bị rệp cắn 
ngủ cũng bị rệp cắn 
nằm rệp cũng cắn 
ngồi rệp cũng cắn 
đi rệp cũng cắn 
ngứa nơi cổ 
ngứa sau lưng 
ngứa hết cả thân mình 
rệp và muỗi  
máu 
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cái mùng mười năm không có một thân lành chỗ  
   cột túm chỗ gài kim băng chỗ vá đậy bằng vải  
   quần lót 
nửa đêm cả nhà thức dậy thắp đèn bắt muỗi 
thấy máu nghĩ tới bữa ăn lúc tối 
đứa có thịt ăn lại không bị muỗi rệp cắn 
tôi chưởi 
tôi nói lầm thầm trong miệng 
rồi nằm ngửa mở mắt lắng nghe tiếng muỗi kêu 
bữa trước một người chết trùng bị đóng chân trói  
   tay bỏ kim vào miệng và chôn sấp 
đám đưa gặp trời mưa 
người chết năm mươi ba tuổi đàn ông 
con cháu đi sau cúi mặt làm thinh không khóc  
   được 
 
tôi đội mũ vào đi ra đường 
những người quen gặp tôi chào hỏi tử tế 
tôi cười 
người mua chai bao bỏ gánh xuống chui vào bụi  
   lượm cái bao ni lông cả kiến 
cái nón rách cột dây chuối để ngửa trong thúng 
ra đường cái tôi đứng dựa cột điện ngó lên ngó  
   xuống 
có bốn năm giờ rồi 
cuộc đời cứ như thường 
người đi qua đi lại đông vui 
 
hai con mắt tôi không thấy rõ nữa 
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chữ nghĩa lộn xộn trên giấy 
đầu óc tôi không có cái gì hết 
một chữ hai chữ ba bốn chữ 
người sống người chết 
chữ sau chữ trước 
bụng tôi trống và xót 
chữ lộn ngược chữ 
chữ Anh chữ Pháp 
màu trắng màu đen 
tôi thèm một miếng mỡ 
miếng mỡ to và dày nằm trong một thứ nước đặc  
   đóng váng 
miếng mỡ ở trong miệng tôi 
tôi cắn 
miếng mỡ kêu bụp đứt ngang 
nước chảy giữa hai hàm răng 
tôi nuốt 
miếng mỡ trôi qua cuống họng 
tôi mất đà 
gió thổi chao ngọn đèn 
những chữ dồn lại thành đám màu đen 
tôi đứng dậy 
nuốt nước miếng 
 
 

  ngày 27 tháng 11 năm 1984 
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a di đà phật 
 
 
 
Bây giờ đến phiên tôi 
tôi nghe đọc tên 
tôi đứng dậy 
(ở đây không có bàn 
không có ghế 
tất cả đều đứng 
tất cả đều mặc áo đen 
và đeo mặt nạ đỏ 
và mang bí danh giấu kín trong hồ sơ mật 
không có bàn thờ 
không có bát hương 
chỉ có ảnh vẽ mặt người to treo trước mặt 
không ghi tên họ) 
bản án đã được học thuộc lòng 
một người cầm tờ giấy trắng không chữ đọc to 
im 
im hết 
không nghe gì cả 
 
tất cả hãy nghe đây 
tất cả hãy dong tay lên và đầu hàng 
tất cả 
không kể già  
không kể trẻ 
tất cả  
không kể đàn ông 
không kể đàn bà  
mới sinh ba ngày 
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vừa đi chập chững 
chưa đầy tuổi tôi 
không kể 
miễn là  
dong tay lên 
dong tay lên 
nghe rõ chưa  
hãy đầu hàng  
không được quỳ 
 
tất cả phải đứng thẳng  
dong tay lên  
nếu không 
sẽ chết  
chết hết 
 
mười phần chết bảy còn ba 
 
tất cả là địch 
tất cả là thù 
tất cả đều phản 
tất cả đều chống nhân dân 
chỉ có ta  
ta  
ta  
ta 
tất cả chỉ là ta 
là ta muôn năm 
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muôn năm được quyền là ta 
muôn năm có quyền xưng tôi 
ta có súng 
ta có xe tăng 
ta có tất cả 
tất cả của ta 
công an mật vụ chỉ điểm 
ta muôn năm muôn năm ta 
bí danh là ta 
 
tiếng vỗ tay hoan hô trên máy 
màn vẫn không hạ 
tôi buồn tôi nói 
tôi ra ngoài kia đứng một mình nghe gió thổi qua  
   sông 
 
im  
im đi 
hãy im đi và dong hai tay lên 
không được động đậy 
tất cả là thù 
tất cả đều đói 
tất cả đều thèm ăn 
tất cả không có máu 
tất cả không có cơm 
tất cả bị đàn áp 
tất cả đều ở tù 
tất cả đều câm  
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tất cả đều mù 
tất cả đều ngu 
tất cả là Việt Nam 
còn lại là 
tau 
những thằng tau 
những thằng tau 
những thằng tau 
bí danh 
muôn năm 
muôn muôn năm 
 
a di đà phật 
 
 

ngày 29 tháng 11 năm 1991 
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những lúc đó có khi như thế 
 
 
 
những lúc đó rất buồn 
tôi cứ dong hai tay lên trời xoay quanh tôi làm  
   người xiếc đứng trên trái cầu 
tôi đếm 
một hai ba bốn năm sáu 
và muốn mình mất hết trí nhớ 
như đứa trẻ cầm đồng bạc trên tay đánh mất  
   trên đường đi 
tôi mở to hai mắt nhìn mọi người đi qua trước  
   mặt 
tôi không có điều gì giữ kín 
(tôi mất một đồng 
tôi không nói có ai được cho tôi lại) 
này tôi đây 
mặt mũi chân tay râu tóc là của cha mẹ sinh ra 
vết sẹo trên trán cái môi nứt làm dấu tôi không  
   là người khác 
quần áo tôi mặc thường không được tốt lành 
ít khi tôi được ăn cơm no 
tôi cười nói đi đứng như mọi người 
tôi nói ra điều này 
dẫu có thiệt thân tôi 
 
những lúc đó tôi quanh quẩn với mình 
đi lui đi tới trong nhà ngoài sân 
rồi ra ngõ đứng lại 
bỏ hai tay vào túi quần ngó sang nhà người khác  
   lúc lắc mấy đồng bạc kên 
có khi như thế 
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tôi nhìn xuống đất cho đỡ chóng mặt 
không biết hôm nay là ngày mấy 
tôi tên là 
tuổi tỵ 
sinh năm 1941 
tôi nói thôi tôi đi ngủ một giấc cho lâu 
rồi nhìn vào trong bếp vác khoèo đi hái củi 
tôi ngẩng mặt lên trời 
đợi nghe tiếng cành khô gãy trên cao rớt xuống  
   đất từng đoạn 
 
những lúc đó tôi thường chơi với đám trẻ con  
   trong xóm 
để nguôi những nỗi tức tối cuộc đời của mình 
tôi nghe tiếng la chưởi cười khóc 
những trận giặc giả đuổi bắt giành giựt phá đám  
   ăn gian 
cái cột nhà lon sữa bò miếng mẻ sành cái kiện lá  
   gói bánh sợi cao su trái banh nhựa bông lá cỏ  
   hôi 
nửa chừng có đứa bỏ cuộc 
nửa chừng có đứa xin vô 
sau đó tất cả đều bình yên vô sự 
đứa nào về nhà nấy 
còn lại tôi ngồi với hai đứa con 
buổi chiều có gió trên cây 
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những lúc đó 
tôi quanh quẩn với mình 
 
 

ngày 4 tháng 11 năm 1985 
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bài kính tặng mình 
 
 
 
nửa đêm 
người làm thơ mất trí nhớ nghe tiếng ru con bên  
   hàng xóm thức dậy thắp ba cây hương đọc bài  
   kính tặng mình 
 
tôi xin mở hết các cửa 
kính chào toàn thể mọi người 
tôi không còn biết ngày biết tháng nữa 
ba ngày trời mưa luôn nước đen không tạnh 
sau đó trời nắng châu chấu nhảy trong cỏ 
chim bay hết ra đồng ăn lúa rụng 
ban đêm ếch nhái kêu đầy ao 
cuộc đời có gì vui 
người làm xiếc đâm con dao vào bụng 
sau đó không nhớ mình phải làm gì nữa 
tôi nhìn lên bàn thờ 
mệt đắng cuống họng 
có người gọi to tên tôi ngoài đường 
gió thổi rất nhiều trong lá cây 
không thấy mặt trời ở đâu 
tôi hút thêm một điếu thuốc 
rồi bỏ miếng giấy đang cầm trong tay vào miệng  
   nhai 
tôi thấy mình không còn muốn một cái gì hết 
thôi tôi đi ngủ cho khỏe 
 
tôi chúc mừng tôi buồn bã khô héo 
như thằng điên soi gương thấy mình người lạ 
tôi nhìn lại sau lưng 
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không còn có ai khác tôi 
một thời chiến tranh đã đi qua 
người lính nhớ tiếng súng nổ và tiếng máy bay  
   ngang đầu 
mọi người bây giờ có khi ôm nhau nhảy múa  
   ngoài ngã ba đường 
lũ trẻ hoảng hốt la hét bỏ chạy 
tôi cười không được 
muôn năm những người anh hùng được đúc  
   tượng 
muôn năm tôi đã chết 
tôi chúc mừng tôi anh hùng không được thờ  
   phụng trong am miếu 
tôi lang thang trên các cồn mả 
tiếng người tình gọi tôi bốn bề trong cây cỏ 
lúc đó tình cờ tôi đã hôn em rất lâu ngoài đồng  
   trống 
rồi em xõa tóc chạy như bay về phía mặt trời đỏ  
   rực 
 
bây giờ em hãy ngồi lại đây 
tôi xin em thôi đừng nói nữa 
bởi vì tôi không còn nhớ gì hết 
 
 

ngày 4 tháng 4 năm 1987 
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đêm 
 
 
 
đêm chảy trong óc não những tiếng hét bị đâm  
   thình lình ngang cuống họng 
mưa ào xuống 
rồi câm hết 
không gió 
không tiếng nước giọt 
trống không như bưng 
 
đêm rình mò sau lưng trước mặt bên phải bên  
   trái trên đầu dưới chân 
những con mắt 
những cái mũ đội trụp 
ngoài cửa sổ 
trong góc tường 
sau tấm phên mục 
suỵt 
 
đêm rỉ máu mười đầu ngón tay 
cào trong rác 
bì ny lông 
giẻ rách 
những cục cơm 
những miếng xương 
chai bể lon rét dây điện đồng 
 
đêm chuột và người rúc trong cống rãnh 
dưới chân cầu 
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giữa đình chợ 
bên hè phố 
bùn 
nước 
mồ hôi 
đất cát 
rác  
và cứt 
 
đêm hỏa châu những người cầm cờ chạy trên  
   máu 
những hàm răng nghiến lại 
những khuôn mặt tái xanh 
tiếng hô xung phong 
những cánh tay cong lên trời 
B57 DKB F105 B40 AR15 AK M113 T54 
người chết 
người sống  
người cười  
người khóc  
1975 
 
đêm xuống đường mít tinh biểu tình 
xe tăng lựu đạn kẽm gai concertina 
mặt nạ và chó săn 
 
đêm chiến tranh thức canh người chết 
 
đêm B52 lộn mửa chất độc hóa học 
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đêm 1968 
đêm mật vụ 
đêm âm mưu 
đêm thủ tiêu 
đêm tự sát 
đêm bắt cóc  
đêm xử bắn 
đêm hoan hô 
đêm đả đảo 
đêm tù 
đêm máu 
đêm đói 
đêm vượt biên 
đêm chọc mù hai mắt người câm 
đêm quỷ xa tăng nhai bánh thánh ngửa mặt lên  
   trời rửa tội 
 
đêm bão số tám 
đêm chấp tay cầu nguyện 
đêm Việt Nam 
 
đêm và sáng mai mưa mù trên đống phân người 
đêm ngủ nửa chừng thức dậy ngồi ngó đêm 
đêm còn những bóng ma đêm qua lấp ló trước  
   cửa 
đêm chuột reo bên nhà người khác 
đêm mèo cào nhau trên mái nhà 
đêm con ngựa nhà trời đực bị ăn đứt đầu 
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đêm những con đĩ xông phong long tử trước  
   trường đại học sư phạm 
chai phà gai bốm muối sống chổi cùn 
đêm ngoại tình tối tăm 
đêm em thơm tho và u mê 
đêm người mất trí đeo mặt nạ Tề Thiên Đại  
   Thánh núp trong bóng tối dọa con nít chơi 
đêm yên ổn không mưa gió 
đêm và tôi một mình trong đêm 
đêm chưa hết đêm đã nghe trẻ con đánh trống  
   thiên cẩu điệu ăn tiền 
 
 

ngày 7 tháng 10 năm 1990 
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ø ø ø 
 
 
 
1. 
lúc này tôi đang đứng trong đám đông 
như một người câm điên 
và mọi người ra dấu chỉ chỏ tôi 
tôi chỉ ngón tay vào ngực nói ú ớ rồi cười 
 
em sẽ quên tôi 
như thử tôi không có thật trên cuộc đời này 
những xác chết đã đứng dậy 
và bắt đầu những điệu nhảy ma 
máu 
những con mắt máu 
từng dòng từng dòng chảy trên da thịt khô nứt 
mặt trời sáng trắng 
tôi không thấy em ở đâu 
máu giọt 
tôi buồn hết sức 
chắc rồi tôi cũng lang thang câm điếc ú ớ với cây  
   cỏ đất đá như thế này 
đám trẻ con vây chung quanh nghe tôi đọc lời  
   chúc tụng 
nói chi đến thịt cá đường sữa 
cầu chúc các con không có bữa nào thiếu miếng 
không có đứa nào vỗ tay hoan hô tôi muôn năm 
chúng đứng dậy phủi đất sau quần bỏ đi không  
   ngó lui 
tôi lắc đầu nhổ một cây cỏ hôi bỏ vào miệng nhai  
   nuốt nước rồi nhả bã ra hai bàn tay 
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làm bò ăn cỏ cũng không được 
 
2. 
tới một chỗ trống 
tôi nhắm hai mắt lại 
ngồi xếp bàn như Phật 
 
một đám đông trong rạp hát ùa ra đứng xa nhìn  
   tôi 
những tấm băng vải đỏ dán đầy chữ muôn năm  
   hoan hô đả đảo 
tôi đọc to nam mô tiếp dẫn 
đám đông cứ đứng xa phất cờ trên tay nhìn tôi 
tôi vùng dậy cắm đầu chạy xa khỏi đám đông 
máu 
cả máu 
và máu 
 
da và thịt người tươi 
nổi trên máu 
từng vũng từng đống 
 
3. 
bây giờ những xác chết đứng bu bên kia cầu 
dẫn đầu là một lá cờ đen 
phía sau là đàn ruồi kêu vo vo 
tôi muốn mửa 
tôi chạy qua cầu 
chiếc cầu chỉ có một nửa ở bên này 
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dưới sông mặt trời đỏ ối 
chung quanh tôi tiếng la và cờ 
những xác chết khô đen ở bên kia đứng ngả  
   nghiêng như những cây que cắm trên bãi cát 
không có tấm vải đen và đàn ruồi nữa 
gió bắt đầu hú ở trên trời 
 
 

ngày 3 tháng 8 năm 1991 
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những trang này 
dành cho bài 
 NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐÃ ĐI QUA 
 NHỮNG CON ĐƯỜNG SẼ ĐI TỚI 
 và những bài khác 
đã bị tịch thu ngày 26 tháng 1 năm 1972 
tại K65 – thị xã Sơn Tây 
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bản thánh ca của một tên hề mất trí 
là thi sĩ hay là sự tích tôi làm hề 
 

 
 
tôi tên hề mất trí  
nói lời công an theo dõi  
và làm thơ bị bắt  
 

tôi ký tên tôi  
nguyễn đính 

 
 
lúc đó đám rước đi qua hết dãy phố 
đám đông ở hai bên đường thắp đuốc chắp tay  
   tụng niệm 
 
những con nộm được treo lên trên cột điện bằng  
   dải vải đen viết lời ca ngợi người chết 
 
còn người nhắc tuồng hoa bó hương lên trời khấn  
   vái trước chân dung những cái mặt nạ dựng ở  
   ngã ba đường 
 
và bây giờ tên hề bắt đầu đọc lời phúng điếu  
   mình 
 
1. 
tôi làm kẻ hát ca 
nửa đêm lang thang ngoài nghĩa địa đọc to danh  
   sách những người chết được vẽ chân dung dán  
   ngoài đường 
tôi đốt những tờ giấy đắp mặt 
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rồi đắp mặt nạ vào nhảy múa 
 
này tên tuổi của tôi 
bầy đười ươi đã rút tay khỏi hai ống lồ ô 
những người sống đứng sắp hàng trước bài vị  
   của mình 
rồi ném những chùm bông nứt nẻ xuống huyệt 
đám người mù bắt đầu đánh trống 
này tên tuổi của tôi 
kẻ mất trí làm thi sĩ 
ca ngợi những anh hùng không có thật trong  
   truyện cổ tích 
mai sau chết mù mắt 
lúc đó mặt trời trong suốt 
 
     thi sĩ đọc to 
người anh hùng Tiên Dung không biết có Chử  
   Đồng Tử 
hột cát trên tóc nàng 
và giọt nước mắt trên ngực nàng 
trong miệng nàng cắn một lá cỏ 
nàng đi trên bãi sông trước gió 
chàng gối tay nằm trên đầu ngọn mưng ăn nắm  
   trái non nhả hột xuống đất 
mặt trời mọc trên thân thể người anh hùng Tiên  
   Dung 
thơm tho tình ái 
khi chết đi Chử Đồng Tử còn giữ miếng gương soi  
   mặt của nàng lúc tắm 
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thi sĩ bỗng dừng lại bên một cái giếng và ném  
   xuống một đồng bạc 
chàng cúi đầu trước thiếu nữ trên giấy bổi trên  
   khung gỗ tụng niệm 
nàng đội mũ có bông 
miệng đỏ và lông mày dài 
thi sĩ buồn bã đi ra bờ sông 
 
này tên tuổi của tôi 
kẻ mất trí đọc thơ cho những xác người 
mầy sẽ gây thù hận 
 
2. 
trong trí nhớ chàng 
lời trăn trối thê thảm của người nhắc tuồng 
tới đoạn kết nhân vật chính là kẻ ác trước khi  
   chết mở trừng mắt ngó khán giả và đánh trống 
chàng nói với đứa bé kéo màn lại và ngả nón ra  
   xin tiền 
đám đông bỏ ra về la ó phản đối 
thằng hề ở trần chạy ra dang hai tay lên trời rồi     
   quỳ xuống chắp tay lạy 
đám đông dừng lại 
thằng hề nói 
này mọi người không có kẻ tiên tri nào nói dại  
   mọi người phải chết và những kẻ làm thơ sẽ ca  
   ngợi hết lời đám đưa có thằng hề mù thổi kèn  
   gỗ đi theo sau 
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về nhà thằng hề ôm con nhịn đói nhớ bài hát cổ  
   của người lính ba năm trấn thủ miệng ăn măng  
   trúc măng mai bạn cùng con cá nước trong 
 
đám đông chảy nước mắt 
thằng hề vái lạy mọi người rồi ra về 
 
3. 
kẻ hát ca lang thang là tôi 
đọc thơ giữa đám đông ca ngợi mình 
thằng hề mất trí trúng số an ủi 
nỗi vui mừng của nó và này tên tuổi của mầy 
lúc đó họ sẽ căng nọc mầy và treo tóc mầy  
   ngược lên cột nhà 
cho mầy bớt thói làm hề không biết che miệng  
   lúc cười 
tôi đứng trước bàn thờ tổ tiên cúi đầu làm thinh 
tượng ảnh là cảnh tiên và cây to và nhà cửa mát  
   mẻ không có người 
 
mọi người chưa chết hết 
nên còn kẻ cho mầy hề 
những anh hùng không để lại lý lịch rõ ràng 
cái chết của con sâu róm bị mặt trời thiêu cháy  
   trên đá 
lúc đó tôi mang mặt nạ thật 
và cầu trời 
những thằng hề không mất trí 
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thác lời kẻ khác 
bấy giờ kẻ điên đi ngang qua chỉ ngón tay vào  
   mặt thằng hề 
kẻ ngu đần là mầy hãy vất cái mặt nạ vào đống  
   rác và khóc thật như khóc cha mầy chết 
 
kẻ mất trí là tôi 
đọc to thơ giữa những xác người là anh hùng để  
   gây hận thù 
kẻ mất trí đọc 
 
này một hai ba bốn năm sáu 
một trăm hai trăm ba trăm bốn trăm sáu ngàn  
   vạn ức triệu xác chết anh hùng viết tên trên  
   bia đá 
kẻ đến sau đứng nghiêm đặt vòng hoa 
sau đọc lại lí lịch những người chết 
và loại dần những anh hùng 
còn lại một hai năm sáu người được ghi tên tuổi  
   rõ ràng 
 
vào lúc này 
kẻ mất trí đi qua 
cười ha ha 
hãy thổi kèn chia tay 
con bọ chét 
tôi vén áo lên cho mọi người thấy những vết đạn 
này một trăm một vạn ghi tên chung 
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không có tên ghi trên bia và không có xác thật  
   chôn dưới đất 
này kẻ mất trí làm thơ có gạo và thịt 
những người không có cơm ăn không la hét  
   không đi biểu tình được 
mọi người có quyền mặc áo rách đi ngoài đường  
   không xấu 
mọi người đều được là người 
như kẻ ở trên được treo ảnh và đề tên ở dưới 
 
tôi tên hề mất trí 
nói lời công an theo dõi 
và làm thơ bị bắt 
 
4. 
em chạy qua những xác chết thối tha ruồi bọ 
cành cây khô trên tay 
giữa đồng không 
người đàn ông chạy đuổi theo là một cái xác  
   không có mặt 
em dừng lại 
người đàn ông cúi đầu xuống 
đêm trong mặt trăng xanh 
 
ngày xưa 
có anh Trương Chi 
này tôi lúc đó làm kẻ hát ca lang thang 
úp mặt vào bức tường 
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tôi yêu em xấu xí vô cùng 
những sợi tóc em trong giấc ngủ của tôi buổi  
   chiều 
gió thổi lá tre ngoài đường 
và dấu chân con trẻ trên cỏ 
 
chàng ơi 
tôi khóc thảm thiết như thế 
người Trương Chi lá gan khô héo 
 
chàng ơi 
sao chàng dại dột vô cùng 
 
những người đàn ông đó đã chết 
không còn mặt mũi chân tay 
đám đàn bà và trẻ con vùng chạy ra giữa cánh  
   đồng gào thét 
trên hàng rào kẽm gai những trái lựu đạn gỉ 
đám người hoảng hốt ôm mặt lại 
sau đó súng và bom nổ 
 
không còn nghe ai kể thêm gì 
 
5. 
thôi rồi 
này tên tuổi của tôi 
mầy bị đọc to lí lịch giữa đám đông 
hắn là một thằng hề giả đò để chưởi rủa mọi  
   người 
tôi cứ đứng đầu đường 
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cha mẹ ơi 
cơm không có mà ăn nữa là 
tôi bị nguyền rủa kẻ độc 
xúi giục mọi người đừng thờ cúng kẻ khác hơn  
   mình 
rồi đọc thơ cười la giữa chỗ đông người 
một hai người cho tôi ăn cơm 
tôi cúi đầu cảm ơn 
và nhảy múa làm trò coi chơi 
những người đứng chung quanh chảy nước mắt 
 
về tới nhà 
tôi treo hình tôi tự vẽ tôi trên giấy báo bán ki lô  
   lên tường 
rồi sụp lạy 
này tên tuổi của tôi 
chết đi cho khuất con mắt 
 
những người không có cơm ăn ngồi đông giữa  
   chợ 
không nói không khóc 
dãy chân dung người chết dựng đứng trước mặt 
mọi người cúi đầu 
tôi cầm lá cờ đứng sau hết 
tôi la thật to 
hãy cứ ăn thịt những đứa ăn cơm không đổ một  
   hột nào cho chúng ta lượm 
đám đông khóc ré lên rồi ôm mặt nhảy múa như  
   điên 
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tôi thắp ba cây hương đặt trên cái nồi úp giữa  
   đất rồi đọc bài cầu an 
cầu chúc mọi người chết đi có chén cơm cúng  
   trên đầu và tờ giấy tinh đắp mặt 
cầu những đứa con nít sa chân sẩy tay xuống hồ  
   ao sông hoái có chén cơm quả trứng và ba cây  
   hương cúng ở ngã ba đường 
cầu cho tôi chết sớm đi để đừng làm hề 
 
6. 
tôi yêu em rất buồn 
không có gì để nói tình yêu tôi 
biển động nặng và gió có mùi cá 
nửa đêm tôi đi hoài trên bãi cát 
 
7. 
biển 
và sóng 
và cát 
và những cây xương rồng 
gió thổi mặt trời trong những cây xương rồng  
   chảy máu 
tôi giận dữ la to 
đưa hai tay ra trước mặt 
máu 
chiến tranh làm những thằng hề không có cơm  
   ăn 
và những người đàn bà khô héo 
máu 
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tôi chảy hết mồ hôi 
máu 
tôi chạy giữa cánh đồng trống 
trực thăng nổ máy trên trời 
những cái áo giáp đầu súng AR15 và những cái  
   mặt mỹ đỏ ối 
máu 
 
8. 
tôi đứng trong góc đình chợ hát bài cầu những  
   người chết đừng sống lại 
mặt mũi buồn xo 
lúc đó tôi không đeo mặt nạ và vẽ râu 
tôi kính cẩn chúc mọi người quanh đây đừng sợ  
   hãi tôi 
tôi là một tên hề thật thà 
đi hát dạo và làm trò sống qua ngày 
không ai có mà cho 
 
này mọi người 
hãy xem tôi đi đầu xuống đất và hát 
những thằng hề mất trí như tôi 
có chi tên tuổi 
chết đi không ai phúng điếu 
chỉ còn cái mặt nạ cho con chơi 
ngày mở cửa mả không có một tờ vàng bạc 
mọi người đừng cười tôi tội nghiệp 
trong giấc ngủ tôi thấy những miếng thịt to 
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rồi vùng dậy chạy ra đường la lớn 
thịt thịt 
người đi đường không ai ngó tôi 
tôi hoa tay múa chân làm người đánh trống  
   thùng thùng 
này này hãy đến đây coi tôi làm hề 
 
như tôi đây 
a ha 
như tôi 
mọi người xúm lại 
tôi ngậm miệng ôm mặt khóc 
những điều tôi nói thật không ai tin 
 
9. 
gánh xiếc dán tờ quảng cáo đầu phố 
đêm trên những bức tường lủng lỗ đạn xử bắn 
(tôi nói với em rằng cái mặt nạ thằng hề vẽ trên  
   giấy dó không giống như tôi đây) 
đêm những con chuột rúc trong đống rác 
tôi ngồi xuống bên đường hút thuốc 
người lính đeo súng đến hỏi giấy tờ 
tôi chỉ cái mặt thằng hề trên tờ quảng cáo và nói  
   tôi ở nơi khác đến 
đêm hôi hám những cống rãnh nước không chảy  
   được 
người lính nói mấy tiếng thổi xúp lê bỏ đi 
đêm lộn mật 
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tôi đứng dậy ngửa mặt lên trời cười to 
a ha những thằng hề không vẽ mặt chực ăn cơm  
   cúng người chết dọc đường 
đêm máu 
và những cuộc tình duyên buồn bã trong góc phố 
tôi nằm mơ bay lên trời 
 
trời mưa to hết ba ngày không tạnh 
gánh xiếc xếp đồ đạc vào góc chợ 
hai đứa con người làm trò đâm dao vào cuống  
   họng không chết ngồi trên cái trống 
tôi không biết làm gì hết tôi ngó hai đứa bé thúc  
   gót chân vào thành trống hát bài vui múa vui  
   hát 
tôi không nói gì thêm nữa 
chân hai đứa bé cả bùn 
 
10. 
kẻ mất trí còn lại hòn bi chai ở trong túi quần và  
   những trận giặc giả không có người chết thật 
như trí nhớ tôi con bò ghẻ và chiếc xe bánh gỗ  
   lên dốc 
tuổi thơ đi qua hột lúa mọc cây trong nhà 
cái chết thảm thương của người phu xe già đắp  
   chiếc chiếu rách ngoài chợ 
trí nhớ của tôi còn lại những cuộc khảo tra tù tội 
và những bà tiên trong cổ tích 
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tôi đọc những chữ in trên trái bom hơi độc không  
   nổ 
biết chết bình yên vô sự sau này 
tôi giấu hết trí nhớ mình trong hòn bi chai 
và đem khoe với lũ trẻ hàng xóm 
em sẽ không thương tiếc gì 
như buổi đó em đi qua cầu 
gió bay bụi nước vào con mắt 
tôi đọc thơ tôi thật to giữa đám đông 
tôi cảm ơn mọi người không nghe tôi dại dột 
như mẹ tôi đẻ ra tôi làm hề nói như điên 
hết một đời không được gì hết 
 
chiến tranh bỏ sót tôi lại 
tôi làm hề 
ngay hai buổi ra ngoài chợ ngó những miệng thịt  
   không ăn được 
rồi làm thơ 
sau này chết đi để lại bộ xương cứu chúa 
 

 
ngày 25 tháng 10 năm 1981 
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người đàn ông mất trí và con chó con 
chưa mở mắt 
 
   
 

sơ yếu lí lịch của một người điên 
 
 
sau đây tôi xin khai hết 
thành thật về tôi thế này 
trước hết 
gia tài của cải của tôi là một con chó con chưa  
   mở mắt mới chết hôm qua 
tôi không có chi cho con chó ăn 
con chó kêu hai ba tiếng đến nửa đêm trời mưa  
   thì chết 
sáng mai trời nắng rất to và có gió mát 
tôi bỏ con chó nằm giữa đất đi ra chỗ trống đứng  
   ngó mặt trời 
buổi sáng cây cỏ rất thơm 
tối nay tôi ngủ trên cái sạp tre cũ nơi đình chợ 
một mình nhiều khi cũng thấy buồn 
tôi tưởng tôi vừa rớt mất một cái gì cầm trên tay 
một miếng giẻ rách một miếng khoai sống đang  
   ăn nửa chừng một khúc dây thép gai rét một  
   miếng lá chuối khô con châu chấu đứt đầu  
   không chịu chết 
tôi nói tôi không biết cất giấu ở đâu trong trí 
tôi cắm đầu xuống đất chạy đi tìm 
cuối cùng tôi ngồi bó chân ma thu trong bụi hóp  
   nhai một sợi rơm khô cho kiêng răng 
buồn thiệt chứ không phải chơi 
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tôi xin cảm ơn mọi người đã cho tôi khi miếng  
   cơm cháy khi củ khoai hà khi khúc sắn sượng 
tôi ăn ngon lành hết sức 
một đứa bé đưa ngón tay nhỏ xíu chỉ vào tôi  
   nghiêng mặt cười 
tôi cúi đầu chấp tay trước ngực cầu chúc các em  
   bữa nào cũng no 
và không ai dọa ông kẹ 
lúc nhỏ tôi có lần kiến lửa đốt sưng hai chân 
ngồi khóc không ai dỗ 
thôi thôi cho em cái bông dứa này cầm chơi cho  
   vui 
đừng ăn chết dại 
người lớn không ai tin lời tôi nói 
em ơi em ơi cái mũ của em đội trên đầu lủng  
   một lỗ 
 
tôi nhìn chung quanh tôi 
tôi nói tôi cười to tiếng 
tôi dong hai tay lên trời tôi chúi đầu xuống đất  
   tôi hả họng tôi trợn mắt 
rồi tôi không biết làm gì thêm nữa 
(có đứa nào đứng ngoài nhìn tôi lấm lét chực  
   chạy đi báo công an cảnh sát) 
tôi thả hai tay rớt xuống 
tôi lặng thinh rầu rĩ 
(đứa nào lại đội mũ trụp che mặt liếc ngó tôi 
thì tôi xin nói thế này 
tôi có đầy đủ mặt mũi chân tay 
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và được gọi là người 
được không 
lí lịch của tôi ngang đó) 
không ai tin vì nói quá thiệt và không đóng dấu 
con chó con của tôi đã chết đành đoạn chưa 
 
tôi bốc một nắm đất chùi lên mặt 
không còn ai nữa 
tôi kẻ mất trí đeo mặt nạ giả làm hề ở trần ở lỗ  
   chạy quanh đình chợ cho chóng mặt rồi nằm  
   ngã ngửa ra sùi bọt mép kêu trời chưởi đất 
lúc đó đám con nít vỗ tay hoan hô tôi muôn năm  
   làm người dại dột đi bằng đầu xuống đất 
tôi đành chịu thua soi mặt mình trong vũng nước  
   và đánh cuộc lần sau tôi sẽ bay lên trời bằng  
   hai tay của tôi  
con chó của tôi đã chết như thế 
em ơi tôi sẽ lang thang trên cuộc đời này không  
   quần không áo không mẹ không cha không   
   bạn không bè làm kẻ yêu em thất tình hư thân 
trời ơi bây giờ mà có ai gọi tên tôi 
mọi người đã thù ghét không muốn tôi có tên 
để tôi như chó như cầy như cứt như đá 
 
như đứa trẻ rớt mất hòn bi nhổ nước miếng vào  
   lòng bàn tay hu chuột chuột ba ngày không  
   tìm được tình cờ một buổi sớm ra vườn gặp   
   hòn bi trong vũng nước tiểu của mình đứa bé  
   chùi hòn bi trong túi quần quên rửa mặt chạy  
   ra đường tìm bạn 
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tôi cứ yêu em 
cả ngày nay tôi chỉ nhai mấy cái lá bánh bột sắn  
   câm miệng ngó trời 
đằng nào con chó của tôi cũng đã chết 
còn em đứng xa che mặt giả đò không thấy kẻ  
   tội tình là tôi 
tôi có nhìn em lâu đâu 
gió thổi mấy sợi tóc trên trán em 
người đi qua không ai để ý tôi 
thôi em đừng ngó xa cho mặt trời chói mắt nữa 
mấy con chuồn chuồn đậu trên sợi dây phơi áo  
   quần đã bay đi 
tôi lượm mấy hòn đá thật to cầm chặt trong tay 
tôi không nhìn em nữa đâu 
tôi ném hòn đá vào bụi cây bên đường 
em bỏ lơ luôn 
bây giờ tôi nhớ ra rồi hòn đá của tôi nằm trong  
   bụi cây này 
 
tờ giấy quảng cáo dán trước cổng chợ mới viết  
   tối-nay-diễn-xử-án-Bàng-Quí-Phi-lúc-tám-giờ- 
   tại-đây 
tôi ngậm miệng lại cố đừng cười 
cái mặt thằng hề khóc có râu chồng lên cái mặt  
   thằng hề cười không râu 
tôi chưởi mấy tiếng cho hết ngứa cổ 
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không biết đêm nay có sáu câu vọng cổ buồn hết  
   sức không 
rồi sẽ tới phiên thằng hề bước ra 
hết vai thằng hề sẽ thắt cổ nơi kèo nhà 
sợi dây lưng quần vải to nối hai khúc 
thằng hề chết không mặc quần 
người đi xem còn cười như nắc nẻ 
tôi ngu quá 
không mắc mớ gì đến tôi hết 
người chung quanh chưa ai gọi tên tôi 
 
trời không mưa 
cây cối buồn quá 
tôi cũng không nhớ là tháng mấy nữa 
trên trời buổi chiều hay có mây xám 
tôi ngồi yên một chỗ ở đây không còn biết lâu  
   mau 
lúc đó con chó con chưa mở mắt của tôi còn sống 
nó bò ra khỏi cái bị lác và nằm giữa đất 
bây giờ tôi không còn ai nữa 
tôi cắn nát cái tàn thuốc nhai cho ra bã 
đắng và hôi 
người chung quanh không bao giờ có ai gọi tên  
   tôi 
như tôi thật không ngồi ở đây 
 
 

ngày 14 tháng 8 năm 1989 
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sự tích hòn bi của tôi 
 
 
 
những cái hang cút cút trời mưa nước lấp hết 
đọt hóp non tìm không ra miệng 
tôi lang thang suốt buổi trưa đầu đình ngoài chợ 
cái ná cao su tổ đĩa không có da lót 
hai con chim sâu nghệ lộn đầu treo ngược cành  
   tre 
tôi lộn hai bọc quần đổ hết sạn ra giữa ô làng  
   của mấy đứa con gái 
rồi đứng nghe chưởi 
con cái nhà ai chơi hết nước 
chắc tôi phải chưởi lại cho sướng miệng 
đồ tiệt tự vô dư như cứt họ 
tôi nhảy tưng tưng một chân chọc tức 
một đứa xây lưng vỗ khu vào mặt tôi 
tôi cười thật to nhảy cà xơn méo miệng bỏ chạy 
 
hết chuyện chơi tôi ra bờ sông trèo lên cây sung  
   nằm đu ngó mặt xuống nước 
 
làm chi một mình cũng buồn 
tôi cởi áo quần nhảy ùm xuống nước tắm một  
   trận  
rồi huýt gió đi chơi 
có mấy đứa đang đánh bi nơi ngã ba trong xóm 
tôi bỏ hai tay vào túi quần cười một mình 
cái túi nào cũng lò một ngón tay ra ngoài 
tôi ngồi bệt bó gối xuống cỏ 
nhìn những hòn bi lăn trên đất 
những hòn bi chai trong veo xanh đỏ tím vàng  
   bụi đất không dính 
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những hòn bi chai đụng vào nhau kêu cong  
   cong 
tôi ngồi nhìn những hòn bi chai lăn trên đất 
một đứa thua hết bi đứng gãi đầu ngậm miệng 
hắn ngó tôi phủi tay cười rồi đến với tôi 
tôi cù hắn đánh bi mo mù u 
hắn làm thinh hai mắt ngó chăm vào những phát  
   bắn của thằng vừa ăn hắn 
không lí cứ ngồi mãi thế này 
tôi đứng dậy 
tau chơi với 
bi ăn bi 
tôi mới vô chơi chót 
tôi cố đi núp sau gạch đá rác cỏ không có đứa  
   nào thấy hòn bi của tôi 
có hai đứa công cò giữ lỗ một 
tôi bắn điền một đứa 
tôi vô lỗ một rồi kè đứa kia lên lỗ hai 
hòn bi đến kề miệng lỗ xoáy nửa vòng đứng ụp  
   lại 
thằng bị tôi bắn bay la lên 
đồ bi bể ăn gian không chơi 
tôi chụp hòn bi nhảy lùi ba bước cười trừ 
khi không tôi chùi miệng lên vai áo 
tôi không bỏ đi cứ đứng với hòn bi bể trong tay 
không có đứa nào để ý tôi 
chết 
một thằng 
chết rồi 
một thằng nữa 
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thằng thua thằng được 
thằng chết ngay lỗ một 
đứa tức điên ở lỗ hai 
tôi đứng ngoài lộn ruột 
mắt cứ đảo quanh hoài 
những hòn bi đỏ 
những hòn bi vàng 
những hòn bi đục 
những hòn bi trong 
đồ mắt cá không ăn 
còn tôi một hòn bi bể 
cứ đứng ở ngoài vòng 
cứ đứng cứ đứng mãi 
không ai cho tôi chơi 
những hòn bi chai 
tôi xủi hai bàn chân vào cỏ 
châu chấu nhảy tứ tung 
tôi bắt một con nói về cho chim ăn 
 
sáng hôm sau trời mưa 
 
tôi ngồi trong nhà ngó ra 
trời mưa to quá 
nước đổ từng trận với gió ào ào trên cây lá 
tôi ném lẻ củi mục cả kiến lửa ra ngoài vũng  
   nước 
lẻ củi chìm đàn kiến nổi lao xao 
mưa cứ mưa to không ngớt hột 
hòn bi chai bể nằm trong tay tôi 
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tôi lăn qua lăn lại 
hòn bi sứt một miếng bằng hai hạt gạo và đầy  
   mắt cá 
sáng hôm qua 
một đứa chơi bi bể quăng trong đám cỏ ở sân  
   trường 
tôi giả đò đi đái cúi xuống lượm 
tôi cố giấu cuối cùng chơi cũng lộ 
hòn bi bể 
bây giờ có một đồng tôi sẽ chạy ngay ra chợ mua  
   hai hòn mặc cho ướt hết quần áo 
nhưng không ai ngó nhà 
tôi chùi hòn bi vào vạt áo 
đất còn mắc trong cái mắt cá dăm 
trời mưa không có đứa nào tới chơi 
tôi lượm một viên sạn tròn tròn to bằng hòn bi 
tôi đánh 
hòn bi bể là tôi 
viên sạn là đứa khác 
hòn bi bể chưa có lỗ một 
viên sạn đã vô lỗ hai 
tôi thua ván đầu 
ván sau tôi có lỗ hai trước 
và bắn trật 
thằng viên sạn bò tới lỗ một 
tôi mê cách ba gang sát cột nhà 
thằng viên sạn liền bắn tôi một phát 
tôi văng vào bếp nghe cái cốp 
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tôi đứng sững 
chết cha rồi 
hòn bi sứt thêm một miếng 
tôi cầm hòn bi trên tay thổi phù không chơi nữa 
hòn bi không tròn không vuông 
sứt mẻ quá tội nghiệp 
tôi ném vụt hòn bi qua hàng tre bên kia đường 
mưa to quá không nghe gì hết 
bây giờ buồn thiệt chứ không phải chơi 
 
trời vẫn mưa hoài không tạnh 
có tiếng chim kêu chíp chíp trên cây nhãn 
tôi ngồi không nhìn trời mưa ngó nhà 
tôi nhớ mình còn mười mấy hòn mù u cất dưới  
   bàn thờ 
 
 
    tháng 10 năm 1991 
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phụ lục 
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tau chưởi 
 
 
 
tau tức quá rồi 
tau chịu không nổi 
tau nghẹn cuống họng 
tau lộn ruột lộn gan 
 
tau cũng có chân có tay 
tau cũng có đầu có óc 
có miệng có mắt 
có ông bà 
có cha mẹ 
có vợ con có ngày sinh tháng đẻ 
có bàn thờ tổ tiên một tháng hai lần 
rằm mồng một hương khói bông ba hoa quả 
tau đầu tắt mặt tối 
đổ mồ hôi sôi nước mắt 
vẫn đồng không trự nõ có 
suốt cả đời ăn tro mò trú 
suốt cả đời khố chuối Trần Minh 
kêu trời không thấu 
tau phải câm miệng hến 
không được nói 
không được la hét 
nghĩ có tức không 
tau chưởi 
tau phải chưởi 
tau chưởi bây 
tau chưởi thẳng vào mặt bây 
không bóng không gió 
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không chó không mèo 
mười hai nhánh họ bây đem lư hương bát nước 
giường thờ chiếu trải sắp hàng một dãy ra đây  
đặng nghe tau chưởi 
tau kêu thằng khai canh khai khẩn tam đợi mười  
   đời  
cao tằng cố tổ ông nội ông ngoại cha mẹ chú bác  
   cô dì  
con cháu thân hơi cật ruột bây tau chưởi 
tau chưởi cho tiền đời dĩ lai bây mất nòi mất  
   giống 
hết nối dõi tông đường 
tau chưởi cho mồ mả bây sập nắp 
tau chưởi cho bây có chết  chưa liệm ruồi bu kiến  
   đậu 
 
tam giáo đạo sư bây 
cố tổ cao tằng cái con cái thằng nào móc miếng  
   cho bây 
hà hơi trún nước miếng cho bây 
bây ỉ thế ỉ thần 
cậy nhà cao cửa rộng 
cậy tiền rương bạc đống 
bây ăn tai nói ngược 
ăn hô nói thừa 
đòn xóc nhọn hai đầu 
ngậm máu phun người 
bây bứng cây sống trồng cây chết 
vu oan giá hoạ 
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giết người không gươm không dao 
đang sống bây giả đò chết 
người chết bây dựng đứng cho sống 
bây sâu độc thiểm phước 
bây thủ đoạn gian manh 
bây là rắn 
rắn 
toàn là rắn 
như cú dòm nhà bệnh 
đêm bây mò 
ngày bây rình 
dưới giường  
trên bàn thờ 
trong xó bếp 
bỏ tên bỏ họ cha mẹ sinh ra 
bây mang bí danh 
anh hùng dũng cảm vĩ đại kiên cường 
lúc bây thật lúc bây giả 
khi bây ẩn khi bây hiện 
lúc người lúc ma 
lúc lên tay múa ngón sủi bọt mép gào thét 
lúc trợn mắt khua môi múa mỏ đả đảo muôn  
   năm 
lúc như thầy tu vào hạ 
lúc như con nít đói bụng đòi ăn 
hai con mắt bây đứng tròng 
bây bắt hết mọi người trước khi chết phải hô 
cha mẹ bây ông nội ông ngoại bây tiên sư cố tổ  
   bây 
sống dai đời đời kiếp kiếp 
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phải quì gối cúi đầu 
nghe bây nói không được cãi 
phải suốt đời làm người có tội 
vạn đợi đội ơn bây 
đứa nào không nghe  
            bây hớt mỏ chôn sống 
thằng nào không sợ  
            bây vằm mặt thủ tiêu 
bây làm cho mọi người tránh nhau 
bây làm cho mọi người thấy nhau nhổ nước  
   miếng 
đồ phản động 
đồ chống đối 
đồ không đá bàn thờ tổ tiên 
đồ không biết đốt chùa thiêu Phật 
 
 
thượng tổ cô bà bây 
mụ cô tam đợi mười đời bây 
tau xanh xương mét máu 
thân tàn ma dại 
rách như cái xơ mướp chùi trách nồi không sạch 
mả ông bà cố tổ bây kết hết à 
tụi bây thằng nào cũng híp mắt hai cằm 
bây ăn chi mà ăn đoản hậu 
ăn quá dã man 
bây ăn tươi nuốt sống 
mà miệng không dính máu 
người chết bây cũng không chừa 
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năm năm mười năm hai mươi năm 
xương chân xương tay sọ dừa vải liệm` 
bây nhai bây khới bây mút 
cả húp cả chan bây còn kêu van xót ruột 
bao nhiêu người chết diều tha quạ rứt xương 
khô cốt tàn dọc bờ dọc bụi giữa núi giữa rừng 
để bây xây lăng đắp mộ dựng tượng dựng đài  
   cho 
cha mẹ cố tổ bây 
 
 
hỡi cô hồn các đảng 
hỡi âm binh bộ hạ 
hỡi những kẻ khuất mặt đi mây về gió 
trong am trong miếu giữa chợ giữa đường  
đầu sông cuối bãi 
móc họng bóp cổ móc mắt bọn chúng nó 
cho bọn chúng nó chết tiệt hết cho rồi 
bây giết người như thế 
bây phải chết như thế  
ác lai thì ác báo 
 
tau chưởi ngày chưởi đêm 
mới bét con mắt ra tau chưởi 
chập choạng chạng vạng tau chưởi 
nửa đêm gà gáy tau chưởi 
giữa trưa đứng bóng tau chưởi 
bây có là thiền thừ mười tám con mắt tau cũng  
   chưởi 
mười hai nhánh họ bây 
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cao tằng cố tổ bây 
tiên sư cha bây 
tau chưởi cho bây ăn nửa chừng mẻ chai mẻ  
   chén  
xương cá xương thịt mắc ngang cuống họng 
tau chửi cho nửa đêm oan hồn yêu tinh ma quỷ 
mình mẩy đầy máu hiện hình vây quanh bây đòi  
   trả đầu trả chân trả tay trả hòm trả vải liệm 
tau chưởi cho cha mẹ bây có chết cũng mồ xiêu  
   mả lạc  
đoạ xuống ba tầng địa ngục bị bỏ vào vạc dầu 
tau chưởi cho cha mẹ bây có còn sống cũng điên  
   tàn 
đui què câm điếc làm cô hồn sống lang thang  
   đầu đường xó chợ  
bốc đất mà ăn xé áo quần mà nhai cho bây có  
   nhìn ra  
cũng phải tránh xa 
tau chưởi cho con cái bây đứa mới đi đứa đã lớn  
sa chân sẩy tay đui què sứt mẻ nửa đòi nửa đoạn  
chết không được mà sống cũng không được 
tau chưởi cho dứt nọc dòng giống của bây cho  
   bây chết sạch hết 
không bà không con 
không phúng không điếu  
không tưởng không niệm 
không mồ không mả 
tuyệt tự vô dư 
tau chưởi cho bây chết hết 
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chết sạch hết  
không còn một con 
không còn một thằng 
không còn một mống 
chết tiệt hết 
hết đời bây 
 
 

ngày 29 tháng 6 năm 1997 
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nhân dân và tôi 

 
 
Nhân dân và tôi  
chúng ta gặp nhau  
mỗi ngày  
như người câm  
không nói  
chiến tranh đi qua đi qua  
người vẫn chết  
còn chết vô tình  
ở Sơn Mỹ Ba Làng An  
Đắc tô Đắc Xiêng  
Đường Chín  
ở miền Nam  
miền Bắc  
Cam pu chia  
ai biết  
 
còn chết mãi  
 
Nửa đêm thức dậy  
nghe tiếng còi tàu thở hơi than máy đen  
cùng nỗi mệt mỏi  
của những khúc gỗ trôi trên sông một mùa nước  
   trước  
đã đi qua những chặng rừng không cây cối  
đất đỏ bom hoang  
khi cuộc biểu tình bị đàn áp  
chúng ta rát cổ hô hào  
dân chủ tự do  
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trong mạch máu những con giòi còn rúc  
đứng đầy đường đại bác xe tăng  
chúng ta nói chúng ta còn lực lượng  
nhân dân ơi  
tôi khóc tôi khóc  
 
em bỏ về một mình  
hai hàng cây xanh đường Trưng Trắc  
bao giờ tôi mới được hôn em  
 
Chúng ta gặp nhau  
còn gặp nhau  
mỗi ngày  
như nhân dân  
còn gặp nhau  
bốn ngàn năm chưa thấy mặt  
Việt Nam  
 
Nhân dân ơi  
mỗi lon gạo lon bắp  
mỗi củ khoai củ sắn trồng trên đất này  
chưa được tự do ăn  
nên còn đẩy xe thuê  
làm đĩ  
lượm lon  
hốt rác  
mỗi ngày  
 
như mọi đêm  



118 

 
 
 
 
Nhân dân ơi rất anh hùng  
Nhân dân ơi chúng ta còn đông  
nơi mũi chông nhọn chúng ta giận dữ  
đòi trả thù  
và được ăn no  
 
Chúng ta gặp nhau  
mỗi ngày  
thân mật  
như nhân dân còn đông lực lượng  
 
tôi yêu em  
như người lạ  
vô cùng đắng cay  
 
hôm qua hôm nay  
ngày mai ngày mốt  
người chết  
người sống  
không nói  
không cười  
không khóc  
hòn đạn bắn vào đầu  
hòn đạn đồng thối  
quá khứ như một đống phân  
tương lai treo ngọn cờ đỏ  
nhân dân tôi  
rất độ lượng  
chống đất đứng dậy làm anh hùng  
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nhân dân ơi  
trong giọt máu này của tôi  
da vàng Châu Á  
 
 

tháng 5 năm 1970 
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