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Có một nỗi niềm mà tôi rất ít khi bày tỏ, đó là tôi rất ghét bị 
gọi là nhà thơ. 

Tôi rất yêu thơ, và cũng vô cùng kì thị thơ. Viết xong câu này, tôi 
nhận ra mình vừa bắt chước ông Văn Cao ngày ấy nói rất cần 
tiền mà cũng vô cùng chán tiền. Tiền thì ai chẳng cần, và tiền 
thì có bao giờ không khiến cho người ta nhọc nhằn lao tâm khổ 
tứ. Ấy là lẽ thường muôn đời vẫn vậy. Vậy còn thơ? 

Trong tiểu luận Một lời biện hộ cho thơ (Trương Hồng Quang 
dịch), Marcel Reich-Ranicki đã nói:

Xin cứ nói thẳng: Thơ ư, có thật cần không? Hàng triệu người 
sống không thơ mà có sao đâu. Họ chẳng biết gì đến thơ mà 
vẫn hoàn toàn hạnh phúc. Họ chẳng thấy thiếu gì hết và còn 
tránh được khối điều phiền toái. Bởi thơ là một thể loại văn 
chương vô cùng đáng ngờ - và có đủ lí do để nhắc nhở ta hãy 
coi chừng nó. Trong văn xuôi người ta đánh bài ngửa, còn 
trong thơ nhiều khi lại đánh lận con đen. Thơ vốn luôn là chốn 
dung thân của những kẻ chẳng có gì đáng nói song lại thích 
được người khác nghe, những kẻ chuộng hát bởi không biết 
nghĩ, những kẻ buộc phải gieo vần bởi viết là thứ rào cản mà 
họ không sao vượt nổi.

Cái không tiêu thụ nổi trong văn xuôi lại được nhiều tác giả bày 
bán xổi trong thơ và cũng tìm được khách mua. Điều quá rồ dại 
để có thể nói xuôi thì họ lại thích đem ra để ngâm nga. Phải 
chăng thi sĩ là những ca sĩ giọng nam cao trong giới cầm bút? 
Có một điều chắc chắn là âm giai êm ái của ngôn từ - hay ít ra 
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là cái được cho là êm ái - có thể dễ dàng che đậy sự nghèo nàn 
của trí tuệ. Ai trịnh trọng ngâm và xướng, kẻ đó không cần sợ 
bị chất vấn về ý nghĩa và mức độ thông minh trong lời lẽ của 
mình. 

Miên man một hồi, kết bài, ông nói: Và có lẽ chưa bao giờ 
chúng ta cần đến cái đẹp nhiều hơn là ngày hôm nay. Thế 
nhưng liệu nó chỉ đẹp thôi, hay còn hữu ích? Thường thì thi ca 
cũng hữu ích, hữu ích bởi vì đẹp. 

Có lẽ ông ấy nói đúng. Thơ ca nhìn chung là mông lung, bất 
định và vô tích sự. Ranh giới giữa hay và dở trong thơ ca là 
không thể xác định, và người ta vừa có thể vịn câu thơ và đứng 
dậy như Phùng Quán, lại vừa có thể khoác tấm áo thơ ca lên 
để trang điểm cho danh tính của bản thân chỉ ngay sau đó một 
khoảnh khắc không biết chừng. 

Phàm đã là bậc cha mẹ ở nước Nam ta, sợ hãi nhất chính là con 
cái mình mới tí tuổi đã thích làm thơ. Và, phàm đã là phận con 
cháu ở nước Nam ta, ngán ngẩm nhất chính là ông bà cha mẹ 
mình đến khi về hưu thì đâm ra thơ ca lai láng. 

Đó là một thực tế mà tôi quan sát được. Có thể trong thế giới 
quan của bạn, mọi thứ không đến nỗi như lời tôi nói. Chúc 
mừng bạn, nếu có dịp tôi nhất định sẽ tới ghé thăm nơi mà 
bạn sống.  

Cá nhân mình, tôi đã luôn tìm đến thơ ca trong những khoảng 
thời gian đầy ngờ vực về bản thân. Tôi không biết phải viết gì. 
Tôi không biết nên viết gì. Và, tôi không biết viết gì. Tôi chẳng 
có gì để viết. Thế là tôi làm thơ. Tôi làm thơ khi đối diện với tôi 
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là trang giấy trắng trống trơn hay đêm đen đặc quánh. Tôi làm 
thơ mỗi khi mất ngủ, nằm trên giường và nghĩ về từng suy nghĩ 
của mình trong những ngày dài đã qua, để rồi khi tỉnh dậy, tôi 
chẳng nhớ nổi mình đã nghĩ gì và đã làm được câu thơ nào hay 
chưa. Một đôi lần may mắn, tôi gom góp được chút chữ nghĩa 
và xếp đặt để thành một, hay vài, bài thơ. Tôi quả thực đã gặp 
may, vì cho đến bây giờ tôi vẫn không cắt nghĩa được đầu óc 
và tinh thần của mình đã hoạt động dưới cơ chế nào để viết ra 
những lời lẽ ấy. Mọi hoạt động không xuất phát từ sự tự chủ, 
suy cho cùng, đều chẳng thuộc về chúng ta. Song le, cũng có 
những khoảng thời gian tôi không đoái hoài, thậm chí nghĩ 
rằng mối duyên của mình với thơ ca thế là đã kết thúc. Không 
một chút tiếc nuối, không một chút níu kéo. Tôi cứ ngỡ thú vui 
ngoài giờ ấy thế là đã kết thúc, giống như muôn vàn thú chơi 
nhỏ lẻ khác của tôi đã từng thoáng đến thoáng đi. May hay 
không may, việc làm thơ vẫn xuất hiện trở lại vào những lúc tôi 
không ngờ tới nhất. 

Đến đây, bạn đọc sẽ thấy tôi chỉ nói năng những điều vòng vo 
và mâu thuẫn. Tôi làm thơ, rồi trên blog của mình tôi không 
nhận những gì mình viết là thơ, và tôi gọi cuốn sách mỏng này 
là tập thơ, và ngay trang bìa, tôi gào lên rằng sẽ không bao giờ 
làm thơ nữa, để rồi tôi lại khoanh vùng thời gian để người ta 
biết tôi sẽ còn viết đấy, hãy đón đọc trong tương lai nhé. Dù 
gần hay xa. Chắc chuyện này cũng có cùng cơ chế với việc thi 
thoảng tôi lại thấy người ta dùng những chữ kiểu như hắn, gã, 
ả, nàng, v.v.. để ám chỉ bản thân họ trong những nột dung đậm 
đà sự tự ca ngợi. 

Ấy là bởi tôi đã mượn cớ tròn 10 năm kể từ ngày tôi mở và bắt 
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đầu đăng những gì mình viết lên trang blog cá nhân, để lựa 
ra vài bài mà làm thành một tập kỷ niệm. Cân nhắc hồi lâu, 
tôi mới quyết định điền chữ thơ ở bìa. Thôi thì, trong một dịp 
tự tạo thế này, thật chẳng biết diễn đạt thế nào cho gọn gàng 
khúc chiết hơn. Dùng uyển ngữ thì tôi làm được, nhưng tự thấy 
thật vô nghĩa và kèm theo đó còn bộc lộ sự đạo đức giả thiếu 
khiêm tốn của bản thân. Hy vọng bạn đọc rộng lòng mà bỏ quá 
cho tôi. Thô nhưng thật còn hơn dị tật nhưng kiêu, hồi đi học 
tôi nghe các đàn anh khoá trên truyền cho câu tục ngữ như 
vậy, ấy là nói về thái độ khi tán tỉnh phụ nữ.   

Khi đọc lại những gì tôi viết, có khi tôi thoả mãn trong chốc 
lát, còn phần lớn thời gian tôi kinh ngạc nhận ra mình đã tạo 
ra những thứ kém phẩm cấp đến thế nào. Vì vậy việc lựa chọn 
ra những bài thơ để đưa vào tập sách kỷ niệm này khiến tôi 
không khỏi băn khoăn và có phần lo lắng về cái đẹp và cái vô 
nghĩa của nó. Toàn bộ nội dung của tập sách này đều rút từ 
trang blog của tôi, không có gì mới và tất nhiên không phải 
một sản phẩm có tính thương mại. Với chút kĩ năng đồ hoạ ít 
ỏi của tôi, phần trình bày không thể tránh khỏi thiếu sót, xin 
được nhận mọi lời phản hồi chê trách. Mong rằng nếu như có 
thể tồn tại một chút đẹp đẽ nào đó từ những lời tôi viết, thì 
hãy coi tập sách này như một món quà nhỏ từ tôi đến bạn đọc, 
những người đã vì tôi mà phung phí những giây phút quý báu 
của đời này trong suốt những năm tháng qua. 

Xin thành thực cảm ơn,

ChuKim.  

tháng hai, 2021
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anh trả lại cho em

em trả lại cho anh
một chàng trai
hai tay tái lạnh
chỉ có gió với hơi mưa vừa tạnh
em biết đâu

anh trả lại cho em
chiều hây hẩy chao nghiêng
trong kí ức về nhập nhoà nắng lá
như ánh mắt ngày đầu ngơ ngẩn trộm liếc nhau

anh trả lại cho em
ánh đèn đường vọt vàng cháy đỏ
hắt vào đám đông đang bỏ mặc chúng mình
nụ cười vụt tắt vụt oà sang nước mắt
vẫn lặng im
và mải miết không ngừng

anh trả lại cho em
những câu thơ dang dở
em viết tặng anh một đôi lần than thở
có lẽ nào anh cần giữ chúng chăng

r ồ i đ ế n đ ê m
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anh trả lại cho em những quay cuồng, hoan say, những u mê 
tiềm thức, những lặng lẽ bước đi, những níu tay thật lực

em vẫn ko cần
có lẽ nào em không hề phân vân
em biết đâu
nhận lại rồi em sẽ quên đi điều đó
sẽ chẳng còn tái tê, chẳng còn muộn sầu bé nhỏ
sẽ lại hân hoan với hẹn hò bè bạn
những chàng trai và những chàng trai
sẽ không nhớ nhung tột cùng trước giấc ngủ
sẽ biết vui vừa đủ
bên những ngào ngọt cuộc đời

em vẫn ko cần
vì chắc hẳn em biết
anh chỉ trả lại em
cho đến một ngày em trả lại cho anh
...

090316

đ ê m
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ngày tôi viết tặng em

ngày trời đổ cơn mưa
có cô gái thẫn thờ bên cửa sổ
ngày nắng dài loang lổ
có cô gái vén sợi tơ trời

bài ca không lời
không âm thanh, không tả tơi nguồn cội
tôi viết tặng cho em
ngày phất phơ xưa cũ vọng về
nửa tỉnh nửa mê

ngày em ở cạnh tôi
triền đê bị san phẳng
tiếng hát văng vẳng
hay chỉ là giọng nói tròn căng
hay tiếng giọt tơ trời cuộn lại
trên mắt em rơi rớt mất rồi

ngày em ở cạnh tôi
chúng ta không biết trời quang hay trời ảm
tôi chỉ biết bình thản
em không biết gì đâu

r ồ i l ạ i đ ế n đ ê m
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ngày chúng ta xa nhau
trời không đổ cơn mưa
cũng không vừa vội nắng
chẳng xám yêu, chẳng ngọt ngào hay cay đắng
con đường xuôi thẳng
làm gì có đằng trước đằng sau

bài ca thuộc làu
tôi viết tặng cho em
vào những ngày đếm đo bằng kỉ niệm
đừng lo
tôi luôn luôn chiêm nghiệm
về một ngày chỉ có em và tôi
...

110903

đ ê m
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trà đá

như mỗi ngày
anh vẫn hay à ê bên vệ đường bụi bặm
trà đá làm tình ta như dài thêm vài dặm
vài dặm đường xa

anh muốn yêu thiết tha
gặp em trong sớm chiều mùa hạ
đưa em đi giữa gió trời khác lạ
đưa em về quá khứ
chẳng thuộc về chúng ta

em lại muốn la đà
không ngập ngừng, không thẹn thùng, không buồn bã
em chỉ có bời bời những rối lòng rối dạ
chẳng biết có phải là em đã thả tay chưa

r ồ i l ạ i đ ế n đ ê m
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anh chỉ còn trà đá
cốc trà đá tình cảm lắm nha
lạnh toát đầu môi
như nụ hôn ướt nhoèn ngày hỉ hả
cô gái nào với chiếc áo tơi tả
anh nhìn qua lăng kính trong veo
ngực em bỗng vèo vèo lớn nhỏ
lạ kì ha
cốc trà đá không biết ba hoa
không biết nói, không biết ôm anh và không cả yêu anh
chỉ biết lắng nghe, biết im lìm biết khóc
bài ca thất học
là bài ca đâm mọc trong đời

em có nhớ những lời
anh đã nói về ngày ngày trà đá
về sớm hôm anh cần em như chẳng thể cách xa
thế rồi hóa ra
không thể ở bên nhau
anh vẫn cười vẫn sống
vẫn giật tung người nóng lạnh từng cơn
vẫn tìm đến với mạch nguồn bất tận
mà chẳng cần trà đá thân quen

đ ê m
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anh muốn yêu rối ren
tình yêu của một thời rét mướt
trong trắng trong đen
nhập nhèm ánh mắt
những lời ca dè dặt
đi trà đá cùng anh
tất cả tạnh rồi
để nghe kể về em
lời bồi hồi suốt bao năm tháng

trà đá rẻ mà
đừng lo...

111015

đ ê m
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mười hai mười hai mười hai

mười hai mười hai mười hai
thời gian mấy tí mà dài
ngày ấy
những ưu tư vụng dại
chúng ta trao cho nhau
trong một vài chớp mắt
giống như dắt nhau đi
đất trời chao nghiêng
lềnh lệch

thế rồi mười hai giờ
những câu nói yêu đương
chẳng biết nổi lúc ấy là buồn hay vui nữa
chỉ còn lại lần lữa
mười hai như kỉ niệm đầy lửa trong đời
ai nỡ đánh rơi
trời không có nắng

r ồ i l ạ i đ ế n đ ê m
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thế rồi mười hai trắng
ai tính cuộc đời bằng tháng bằng năm
anh tính tình yêu bằng lời thủ thỉ
ai ngờ đâu nhỉ
mười hai rồi mà chẳng thấy nhau đâu
trắng xóa một màu
em đi mau không tàu lại lỡ..

rồi mười hai lại tới
tóc cắt rồi lại dài chới với chơi vơi
cuộc sống vun vút ngược xuôi
lao đi đâu bàn tay ngơ ngác chẳng biết rã rời
bão đời mãi cũng thành quen
chẳng cần tan nữa em ơi

nếu có thể là mười ba
mười tư hay mười lăm, mười một..
đừng tạ từ đằng đẵng phía sau
biết đâu trong mắt nhau
vẫn còn lửa còn máu không rời..

121212

đ ê m
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không tên (3)

sau này
trải hết trận bão đời
giả như việc lớn đéo thành
trước lúc tèo
chắc chỉ muốn ăn bát canh cá khoai
như mẹ vẫn nấu
những niềm day dứt chắc cũng nguôi ngoai

130728
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có.. thì..

có tay thì mướt
có má lúm thì cười
có lời ca thì cất cao tiếng hát
có môi thì ướt át
có mắt thì buồn
có nhau trong đời thì hôn nhau thật chặt
có lưỡi thì nhao sang
có mũi thì nhẹ nhàng đụng chạm
có mối tình thì bảng lảng bang lang

130907
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Không

Không hút thuốc
Không đánh bài
Không hai phai
Không hát những bài ca cách mạng
Không sờ soạng
bạn của người tình
Không khen xinh
những cô gái đẹp
Không ướt nhẹp
mỗi buổi bình minh
Không chung tình
Không buồn ngủ
Không ăn đu đủ
Không rủ nhau
rình rình hóa hủ

Không làm ông chủ
Chỉ làm nhân dân.

140505
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nếu

nếu một ngày chúng ta bên nhau
bằng sợi dây của những lời nói dối
những muộn phiền, ghen tuông, nông nổi
em và anh
không sai, không đúng, không sai..
mong gì tình dài như mơ ước

nếu một ngày yêu quê hương đất nước
xứ sở bao năm giọng nói, màu da
gắn bó bằng quá khứ thiết tha
phải đồng nghĩa với tấm da không thật
mong gì trái tim bập bùng bất khuất
lạc mất nhau giữa hàng triệu con người

r ồ i đ ế n n g à y
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nếu một ngày những chuyện cuộc đời
anh và em
đôi tai, đôi mắt, đôi tay
phải gào lên
chúng mày câm miệng
suốt bao năm biết bao vốn liếng
vẫn mở mồm chỉ nói huyên thuyên
đam mê, cống hiến, hiến dâng
mặt mũi câng câng
toàn là sáo ngữ
mong gì đường dài vượt qua gió dữ

nếu một ngày cạnh bên là cái chết
em có sợ không
chấm hết
sợ không?
ừ
nếu để được sống mà phải chọn cái chết
anh sẽ không mong em và những vòng hoa
nếu cuối cùng là bài thơ em viết
thôi đọc anh nghe
lựa chọn
cuối
cùng

150130
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chuyện tình của tôi

chuyện tình của tôi rất đơn giản
một buổi chiều một ngày buồn chán
tôi nhìn vào mắt em đang lấp lánh bình thản
tôi tặc lưỡi buông lời ra tán
em nhìn tôi một cái nhìn lãng mạn
tôi đã chết không một lời ai oán
và năm tháng
chuyện tình của tôi
như một định mệnh
giản đơn

151009
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mất

đánh mất gì đừng đánh mất mình
đánh mất người đừng đánh mất tình
ai hai..

đánh mất giữa một tiếng thở dài
là trần ai chật ních
đánh mất khi trái tim phập phồng thình thịch
là vô định mất nhau
au hau..

151022
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thế là xa

‘em ơi buồn làm chi
anh đưa em về..’ (*)
với chiều thu hối hả
gió mùa đông bắc sắp về
nắng đổ bóng dài vội vã
trên những con đường mới hôm nào đầy ắp tiếng ca

ngày hôm qua
những câu thơ không thẫn thờ than thở
không màu, không mùi, không vị triết học vị nhân sinh
những câu thơ ngơ ngẩn ái tình
chỉ còn lại ái tình
khi ái tình đã hết

thế là xa

(*) Bên kia sông Đuống - Hoàng Cầm

r ồ i l ạ i đ ế n đ ê m
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bây giờ chẳng lẽ cứ nói mãi về những chuyện đã qua
ai cũng gật gù
ai dà
cuộc đời này dài như một sát na
cốc bia thì ít
chén rượu thì đầy
biết đâu được ngày ấy chúng ta đã bên nhau
chỉ còn lúc trước lúc sau
và lúc ấy bên nhau, bên nhau..

tán cây hàng ngày mình vẫn đi qua
sắp đổi màu thành bầu trời nứt toạc
niềm vui nhiều đến ngột ngạt
nỗi buồn thì mênh mang
khẽ khàng nghe chuyện ái ố giữa trần gian

cái liếc mắt đã tàn
giọt nước mắt ngày nào gạt đi trên má nhau
giờ khô quặn vào trong kỉ niệm
tiếng ly ca lúc dồn
lúc dập
lúc liêng biêng

yêu em yêu em
trời đất ngả nghiêng

151029

đ ê m
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không tên (8)

hôm qua một câu chuyện
trôi qua tai
hôm nay một con người
đã qua đời
hôm qua một giấc mộng
tỉnh giữa chừng
hôm nay một sự thật
chết ngang qua
hôm nào điều chân thật
ngả nghiêng
..

180404
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ước gì

ước gì có vú để khoe
là ngay lập tức biến vè thành thơ
ước gì vạch áo hững hờ
là tôi có thể bất ngờ nở hoa
 
ước gì bỗng hoá triết gia
là sẽ dạy dỗ mọi nhà cho vui
ước gì luôn thấy bùi ngùi
là tôi sẽ kéo giật lùi thi ca
 
thế mà đứng trước hiên nhà
yêu em tôi viết thật thà.. yêu em

181007

r ồ i đ ế n n g à y



   t ô i s ẽ k h ô n g b a o g i ờ l à m t h ơ n ữ a  |  33 

gió mùa

hôm nay buồn quá
một cơn mưa lạnh đầu mùa
đi đâu không biết
dừng ngay lối nhỏ khúc cua
 
bao nhiêu là nước
gạt đi trên mái tóc xanh
bên đôi bờ mắt
nhoà đi chuyện những tròng trành
 
đây là mỹ dạ
hay là cô gái tôi quen
đi đâu cũng nhớ
bước chân dưới bóng cột đèn

r ồ i đ ế n đ ê m



34  |  c h u k i m

hôm nay mồng một
nhà nào hăng hắc ma trơi
nồng qua da thịt
đốt cho cháy hết xuân thời
 
mưa còn hay tạnh
người còn hay đã bỏ đi
bỏ đi đâu mất
mang theo kí ức làm gì
..?

181010
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năm tôi

tôi nhớ mẹ tôi năm tôi hai tuổi
chơi bóng với tôi bên hiên nhà ông ngoại
mẹ tôi tóc ngắn mặc bộ quần áo màu vàng
cùng chiều cao với tôi
thời thanh xuân ngắm thời thơ ấu
bụi cỏ dại nhìn tôi
tôi bé hơn quả bóng nhựa
bụi cỏ dại mỗi sớm lại lớn nhanh như thổi
 
tôi nhớ mẹ tôi năm tôi ba tuổi
bốc mộ bà ngoại
bụi cỏ dại
bị nhổ mất phăng
nhường chỗ cho giọt nước mắt muộn màng
những người con gái của bà ngoại tôi
gào lên gọi mẹ
họ khóc đòi ôm lấy mẹ trong hố sâu dưới lòng đất
tôi giật lui
bấu vào tay một người lớn thật chặt
 

r ồ i l ạ i đ ế n đ ê m



36  |  c h u k i m

tôi nhớ mẹ tôi năm tôi trở mặt
hất tung kì vọng của mẹ
tình yêu và niềm ước ao về tôi
va đập trong phòng ăn mười lăm mét vuông
tôi nhớ mẹ tôi năm ấy bốn mươi sáu tuổi
tuột tôi khỏi vòng tay
chỉ còn biết bám lấy vạt áo tôi
mong tôi đừng đi lạc

tôi nhớ mẹ tôi năm tôi hai mươi ba tuổi
nói tiếng anh ngọng líu ngọng lô
nhờ người ta để mắt đến tôi
một người tột cùng xa lạ
người ta nói với tôi
hãy yên tâm
mày có một người mẹ

tôi nhớ mẹ tôi năm tôi hai mươi tám tuổi
một buổi tối mùa đông
một buổi chiều thứ bảy
một cuộc điện thoại nhỡ
một tin nhắn báo không ăn cơm nhà
một lời kể chuyện trong bữa sáng trước khi đi làm
một lần nghe về những người họ hàng thân thuộc
một ngày sau lễ giáng sinh
bà dừng lại ở tuổi năm mươi tám

đ ê m
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tôi nhớ mẹ tôi năm tôi ba mươi tuổi
là năm tôi bằng tuổi bà khi bà sinh ra tôi
tôi nhớ mẹ tôi khi
tôi nhớ những người bạn cũ
lúc xưa hay ghé chơi nhà
những mối tình đã qua
ngày nào tôi hay kể cho họ
tôi nhớ mẹ tôi khi
tôi nhớ những sinh linh trên cuộc đời này
khi tôi nhìn vào mắt lũ trẻ
tôi trở về lên hai lên ba
tôi nhớ mẹ tôi khi
tôi bắt gặp một tình yêu mới
lung linh và nồng ấm
nhiều năm sau khi bỗng cảm thấy bồi hồi
tôi mới nhận ra
cô gái ấy có cùng ngày sinh với mẹ tôi
 
tôi nhớ mẹ tôi năm tôi bao nhiêu tuổi
giá mà tôi biết.

181021

đ ê m



38  |  c h u k i m

tôi cứ tưởng khi em vừa bỏ đi

tôi cứ tưởng khi em vừa bỏ đi
thì trời hưng hửng nắng
con mèo đen cụt đuôi nhảy lên lòng tôi
trên chiếc ghế bên hàng hiên mới hôm rồi
chúng ta nhìn ngắm ánh trăng chiếu qua đầu hàng cây trước 
ngõ
bông hoa bé nhỏ
bỗng ngẩng đầu tươi tắn nhìn tôi
hỏi tôi tiễn em đi rồi à
tôi nói nó
hỏi con ếch kêu đêm và con tắc kè lè nhè đi nhé
chúng chuyện trò với em khi hôm qua vắt thành hôm nay
mà không một mảy may
bận tâm đến tôi
đang ở đó 
dưới tán cây xoài
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tôi cứ tưởng khi em vừa bỏ đi
thì ngọn đèn đường vụt tắt
không hắt bóng lên mỏm đá nơi tôi ngồi bên em nữa
từng con sóng tung lên ngã ngửa
giữa lưng chừng tầm mắt chúng ta
thanh âm cô đơn sầu thảm
tôi không biết đó là lời ảm đạm của biển
hay là tiếng nấc của em
hay tiếng gió mằn mặn
khi ngón tay tôi chạm vào đuôi mắt em
nghe như một chuyện tình
kể về những kỉ niệm trong đời đã qua

n g à y
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tôi cứ tưởng khi em vừa bỏ đi
thì đất trời nhẹ bẫng
tiếng cười không còn ám ảnh
tiếng nói không còn lanh lảnh quẩn quanh
tôi quay trở lại với cuộc sống thường khi
với niềm vui của nỗi buồn cố hữu
với những con người 
cứ lần lượt
đến đến đi đi
chỉ có khu vườn xôn xao như rừng thẳm
lối đi rải sỏi mới đây
rêu chưa kịp bám
con chó không sủa em nữa
nó lặng lẽ đi cạnh tôi
vui thích nghe rào rạo dưới chân mình
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tôi cứ tưởng khi em vừa bỏ đi
thì tôi không còn yêu em nữa
ấy thế mà
khi em vừa thực sự bỏ đi
thì trời đổ cơn mưa
bên cửa sổ phòng tôi
hệt như ngày xưa
em cắn bàn tay tôi
và chỉ trong một giây
thì cơn mưa ập tới

190618
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không muốn

em
không muốn 
anh
chỉ nghe nhạc việt nam
không muốn 
anh
chỉ làm
một người an phận
em 
không muốn
anh
nhận
phần thiệt về cho nhau
em
không muốn
anh
chỉ xem phim chưởng tàu
không muốn 
anh
chỉ đọc toàn self-help
không muốn 
anh
gào thét 
trong cái nghèo
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em 
không muốn 
anh
dặt dẹo
như một thằng ất ơ
em 
không muốn 
anh
chỉ làm thơ 
suốt ngày
em 
không muốn
anh
chỉ biết mỗi zalo
em 
không muốn
anh
như một kẻ khắc kỉ hồ đồ

đ ê m
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em
không muốn
anh
dừng lại
em 
chỉ muốn
anh
tin vào những điều lớn lao hơn
trong cuộc đời này

anh chẳng làm được gì
chỉ biết yêu mình em
một điều vô nghĩa
em
không muốn
anh 

190627
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con chim bé nhỏ mùa thu phương xa

con chim bé nhỏ mùa thu phương xa
bay trên trời biếc biết đâu là nơi quanh ta
hót bài tình ca
cho nhau nghe thấu ngày hè thong thả
tiếng cười ha hả như sóng cả mây ngàn
la la la

chao nghiêng vượt thoát từ trong phong ba
người con gái nhỏ ngày nao xa cha
ôi người con gái xa cha
bỏ qua tất cả 
lời hát du dương theo cái vẫy chào tạm biệt vút qua năm 
tháng rộng dài
kỉ niệm em cài trên đôi cánh nhỏ
chân trời mây trắng nơi đâu là nhà
đỉnh núi xanh thẫm biển cả bao la
thị thành hay chốn hoang sơ một lần em bỏ
bỏ đi không ngắt một đoá hoa
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con chim bé nhỏ mùa thu hà nội
bay trên trời biếc dòng sông tuổi thơ chưa một lần bơi lội
hót bài tình ca
về chốn yêu đương
tả tơi ôi một trời thương nhớ
cho ai nghe tỏ cho ai nghe ra
ngọn gió phương bắc thổi về phương nam
em bay đi đâu cánh chim của ta
la la la

con chim bé nhỏ 
một mình cất tiếng hót trong đêm
bài ca rơi ướt đôi mi ngọt mềm
không bớt không thêm chẳng tài nào mà ngăn lại được
vẫy cánh bay xa
bóng đổ như chiếc lược buồn
chải trên những hoài niệm còn vẫn chưa qua
con chim bé nhỏ
bay đi xa

190712
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rượu

chén rượu còn thừa
không ai uống
tôi rót cho gốc cây vạn tuế trong vườn nhà
trên sân thượng giữa lòng thành phố
mẹ tôi trồng lúc xưa
cây vạn tuế uống nước mưa
uống bã chè mới vừa ngả nhạt
uống những gì còn lại sau ngày oi tháng ngạt
mà tôi vứt bỏ không thèm
 
chén rượu còn đẫm hơi men
tôi từ chối cha tôi
không uống
cha tôi gật đầu như một thói quen mỗi lần rủ tôi trước bữa 
ăn
bình rượu ngâm tới lúc muộn mằn
người khách nào cũng thích
chỉ có tôi tim đập thình thịch
một mình nuốt chén
trong quán quen không một bóng quen
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chén rượu rót trong nhà tôi
từ muôn năm nào
tôi nhớ có lúc đầy lúc vơi
có khi cạn khi còn
tôi chỉ quên mất những chuyện cỏn con
chúng tôi đã từng kể lể
bên bàn ăn
và cả những điều chưa thể
nói ra
 
ngoài sân gốc cây vạn tuế mẹ tôi trồng
tết năm nay đã chết

190716
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cô đơn

một người đàn ông đọc sách trong nhà ga
một người đàn ông hút thuốc lào bên hiên nhà
một người đàn ông ngồi câu cá trên bến cảng
một người đàn ông nghĩ về mẹ của mình
một người đàn ông chạy trong cơn mưa
một đứa trẻ ngồi bên gốc cây dừa
một đứa trẻ nghĩ về chuyện ngày xưa
một đứa trẻ mới vừa thiếp ngủ
một người phụ nữ dạo bước trong đêm
một người phụ nữ để mặc gió hất tung mái tóc trước thềm 
nhà
một người phụ nữ ngắm một nhành hoa
một người phụ nữ khoả thân
một người đàn ông trong hình hài phụ nữ
một người phụ nữ dưới dáng vẻ đàn ông
một người đàn ông làm một người đàn ông
một người phụ nữ làm một người phụ nữ
một người lớn mong làm đứa trẻ
một đứa trẻ già hơn tuổi thật của chính mình

190724
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nàng bước ra
tặng cánh chim nhỏ mùa thu bay về phương nào

-----
nàng bước ra từ nỗi cô đơn trong giấc mơ của tôi những đêm 
mưa mùa hạ
nàng vén tóc, vén váy, vén mây
chuyển động đẹp như dạ khúc ngày nào
tôi hát cho nàng thay xiêm áo
tiếng thì thầm chao đảo đời tôi
nàng bước ra từ nỗi buồn dưới bóng hoàng hôn của tôi 
những bước chân đi trong chiều xuôi con dốc cũ
nàng tình cờ, tình tự, tình yêu
giọt nước mắt hay đại dương
chung chiêng, hối hả, tiêu điều
tôi kể cho nàng nghe một câu chuyện phiêu diêu
tôi chết trong cơn mưa ngập trắng lòng mình
nàng bước ra từ hoài niệm của tôi trong miền miên man suy 
tưởng về một khoảnh khắc tôi không bao giờ ngờ tới
tôi không bao giờ biết tại sao

190728
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nàng thơ

nàng thơ là ai..?

một ngày, nàng bước ra từ nỗi cô đơn của tôi trong giấc mơ 
những đêm mưa mùa hạ, lấp lánh đẹp đẽ theo cách mà tôi 
không bao giờ ngờ tới giữa cơn chập chờn nửa tỉnh nửa mê. tôi 
trò chuyện cùng nàng, và bằng một linh cảm kì lạ chỉ có thể giải 
thích bằng ngôn từ huyền ảo cố tình ra vẻ kì bí của những bậc 
thầy lừa đảo, tôi nhận ra, nàng là nàng thơ, nàng là nàng thơ 
của tôi ngay trong giây phút bất diệt ấy. và đó là khoảnh khắc 
tôi biết rằng cuộc đời mình đã mãi mãi không còn như xưa.

nàng thơ của tôi, giấc mộng của tôi.

nàng khởi phát trong tôi cảm giác về bố cục của không gian 
ngôn từ, đó là cảm giác của suối nguồn thơ ca tưới tắm tôi giữa 
vũ trụ mênh mông mà tôi từng bơ vơ lạc lõng không biết đâu là 
phương hướng. nàng khơi mạch cho dòng chảy mãnh liệt qua 
tâm hồn tôi một buổi ban trưa chang chang nắng trút như thác 
đổ, tôi thả mình tận hưởng nỗi niềm vừa hân hoan hạnh phúc, 
vừa day dứt khổ đau bởi hình ảnh cao vời, lung linh và chớp tắt 
mà nàng gieo xuống cánh đồng hoang vắng lòng tôi. nàng đả 
phá mọi định kiến, mọi kịch bản lố bịch, mọi ảo tưởng trần trụi 
giữa đời này. câu chuyện của nàng về việc tự mình phá bỏ và 
dựng xây bản ngã của chính nàng làm tôi nghẹt thở, trái tim tôi
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bất tuân theo ý chí của tôi mà đập như mê cuồng loạn nhịp. tôi 
đã bắt gặp giấc mộng của chính tôi.

nàng là hiện thân của lời thơ tôi viết, của nét tranh tôi vẽ, của 
tiếng ca tôi ngân nga, của miền suy tưởng tôi đắm đuối trong 
cô độc suốt những ngày tháng rã ròng. nàng là tạo tác của ai? 
của tôi, hay của một điều kì diệu nào mà tôi không thể gọi tên?

nàng là trái ngọt mọng căng đầy ngát hương thơm mà tôi vô 
tình bắt gặp, tôi không biết đó là vô tình hay là sự sắp đặt hữu 
ý của cái gọi là số phận, tôi chỉ biết sau chừng ấy thời gian mà 
trái tim tôi đã bị sự thô bạo của cuộc sống dày vò, tôi nhất 
quyết phải đoạt lấy nàng, trái ngọt ấy, sự sống ấy, thanh xuân 
tươi trẻ ấy. không phải sự trẻ trung trong dáng vẻ, điều tầm 
thường ấy không bao giờ có thể mê hoặc được tôi, mà là cảm 
giác về sự hồi sinh mãnh liệt, cảm giác về mạch đập cuồng 
nhiệt mà nàng mang tới cho tôi. nàng là sức mạnh của tôi, tự 
do của tôi, sáng thế của tôi. nàng là nàng thơ của tôi.

nàng thơ của tôi, thế giới của tôi.

nàng xuất hiện, đem tôi trở về với miền cổ tích tuổi thơ tôi. 
lang thang giữa đời này, người ta hướng tới lợi danh bạc tiền, 
còn tôi mải mê kiếm tìm những giấc mơ về hồi ức nào đã trôi 
qua, đó có lẽ là thế giới của thời thơ ấu mà tôi đêm ngày đau 
đáu mong một lần được sống lại. ở nơi ấy tôi có mẹ tôi, có 
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những ngày mông lung khờ dại, có những giây phút bâng 
khuâng chiêm nghiệm bất chợt ập đến với tôi khi chứng kiến 
muôn người và muôn chuyện thế gian, cái thế gian bé tẹo của 
tôi ngày ấy. nàng xuất hiện, tôi không có được tuổi thơ của 
mình như tôi hằng mong mỏi, nhưng nàng đã mang cho tôi gói 
quà của thời thơ ấu, tôi mở ra và đó là mênh mông thơ ngây, 
là chân thật và nhiệt thành. tôi lại thêm lần nữa trở thành đứa 
trẻ, tôi phóng chiếu cái nhìn của mình vào tầm mắt một đứa 
trẻ, để được đằm thắm nhìn đời bằng tất cả niềm tò mò háo 
hức. nàng cho tôi được thêm lần nữa bùng cháy khao khát lớn 
khôn, một lớn khôn khác với lớn khôn tôi đang nếm trải mỗi 
ngày.

nàng thơ của tôi, nỗi buồn của tôi.

nếu tôi phải gọi tên một cảm xúc đẹp nhất, thì không gì khác 
ngoài nỗi buồn. nỗi buồn hoang hoải, nỗi buồn mênh mang, 
nỗi buồn tư lự và sâu lắng. không có nỗi buồn, tôi không còn là 
tôi, tôi sẽ trở thành một kẻ khác, nhạt nhoà đến mức tôi không 
hoài nhắc tới. nỗi buồn đắm đuối trong tôi, hay tôi đắm đuối 
trong nỗi buồn, tôi cũng không biết nữa. tôi vui vì niềm vui, tôi 
vui vì nỗi buồn, thậm chí có những khi tôi chỉ có thể vui nổi với 
nỗi buồn của mình. muôn màu buồn vui là gì giữa đất trời này, 
nàng nói đi?

nàng đến đây, và trở thành nỗi buồn của tôi. nỗi buồn dằn vặt
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tôi qua từng cái chớp mắt, qua từng cử chỉ, khi tôi lặng ngắm 
hoàng hôn, khi tôi bình tâm nghe tiếng hàng cây xôn xao giữa 
đêm tối không một tiếng người không một tiếng cười, hay khi 
tôi vắt kiệt sức mình qua từng bước chạy, khi các thớ thịt bó 
gân của tôi bùng nổ trạng thái thú tính mà không ai có thể ngờ 
nổi tôi buồn. nỗi buồn ấy, là nàng thơ của tôi, là trập trùng 
hoan ca và ly khúc, là ngạc nhiên bất tận mà tôi không thể chối 
từ, là sự hối thúc bừng nở trong tâm trí tôi, ép buộc tôi phải 
thiêu đốt cuộc đời mình cho đến tận tàn tro cũng chẳng còn.

là nàng, nàng thơ của tôi.

là nàng chứ không phải ai khác, là nàng trong từng từ ngữ 
này, là nàng trong từng khoảng trống, là nàng trong tiêu đề, là 
nàng trong dấu chấm câu, là nàng trong nhấp nhô hoa mộng 
của ngôn ngữ mẹ dạy cho tôi, là nàng triền miên và ám ảnh. là 
nàng trong trạng thái kiệt sức của tôi mỗi khi ngừng bút. nàng 
hiện ra nơi miền hư ảo mà trí tưởng tượng dẫn dắt tôi đi, nhìn 
tôi, lắng nghe tôi, chạm vào tôi, nuốt lấy tôi, xâm chiếm và 
huỷ diệt tôi bằng chính sinh tồn của nàng. tôi tồn tại và chết 
đi, tôi hiện ra và biến mất, tôi là chính tôi hơn cả chính tôi, tôi 
trở thành sự hiện diện huyền ảo của chính tôi, một tôi phiên 
bản hoàn mỹ chỉ có một trong biết bao phiên bản biết đâu đã 
có thể được sản sinh. nàng đã thắp lên ngọn lửa nhỏ nồng ấm 
trong tôi, nàng khơi lên bão tố điên rồ trong tôi, nàng cho tôi 
tận hưởng cơn phê pha của chính tôi theo cách mà không ai và
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sẽ không bao giờ có.

tôi đã sống những sát na tuyệt đích của đời mình.

nàng thơ của tôi.

190804
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tao đéo yêu nước

chúng mày ra đây
ra giữa trời đất này
giữa muôn triệu ánh mắt
giữa cuộc đời đầy rẫy những điều đắng cay
ngẩng mặt lên
giương mắt lên mà nhìn tao
vểnh tai lên mà nghe tao nói
đọi máu của một con người
 
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi đó là một gánh nặng
hằng ngày đè trĩu vai tao
tao phải ngược xuôi gồng gánh cuộc đời
mà nào có bình lặng
tao ra đường sợ xe đâm
tao ăn uống sợ bị đầu độc
tao hít thở sợ cái chết từ từ
tao làm ăn sợ lọc lừa
tao nhìn quanh sợ dối trá
tao sợ
những cái miệng dẻo quẹo
những bàn tay tàn bạo
những ánh mắt mới vừa đây thôi hẵng còn đon đả nói cười
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tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi đó là một định nghĩa
chúng mày gạch chân đập bảng
nhịp dùi cui và chĩa nòng súng vào những tràng pháo tay
chúng mày bắt nhịp đồng thanh
những lời ngây ngô rỗng tuếch
đôi mắt chúng mày trừng trừng như ăn tươi nuốt sống xem 
tao có yêu nước không
 
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi chẳng có quá khứ chẳng có hiện tại chẳng có 
tương lai
lúc nào cũng muôn năm vạn tuế thì làm gì còn bố cục thời 
gian
chúng mày tẩy xoá quá khứ của cha ông tao
chúng mày bóp nặn tương lai của con cháu tao
chúng mày phóng uế vào hiện tại của tao và của cả chính 
chúng mày
tất cả trở thành một mớ bầy nhầy không ra hình hài không ra 
cảm giác
những tiếng kêu yếu ớt rời rạc
đau thương như thể lời tuyệt vọng sau cuối của đời người

tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi đó là đất nước của chúng mày
chúng mày kè kè loài đầu trâu mặt ngựa
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chúng mày lăm lăm bắp thịt và vũ khí
chúng mày xiết thòng lọng vào lòng dân tộc
bắt phải nôn ra xương, máu, ruột, gan
cho tới khi úa tàn
 
thế thì
tao đéo yêu nước
 
tao đéo yêu nước
yêu làm gì khi chúng mày giam giữ lòng yêu nước làm con tin
bắt tao phải cúi đầu câm lặng
bắt tao phải hèn đớn van xin
được đứng trên mảnh đất của chính mình
yêu làm gì khi chúng mày ngày ngày hả hê
chỉ biết có tiền, tiền, tiền, tiền
chỉ biết còn tiền thì còn mạng

tao đéo yêu nước
tao nhổ toẹt vào lòng yêu nước của chúng mày
yêu làm gì để rồi phải mang gông cùm của lương tri
phải chịu ngục tù trói buộc của lòng người
yêu làm gì để rồi thành công là bỏ đi và trở về là điên dại
yêu làm gì khi chẳng còn ai đủ bình tĩnh mà ngồi lại
cùng nói chuyện nước non
tất cả chỉ quay cuồng quanh số phận
những kẻ còn một chút mảy may le lói
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ngay lập tức bị nguyền rủa và nhấn xuống tận đáy cuộc đời
trời ơi

tao đéo yêu nước
biết yêu gì khi chẳng còn gì để mà yêu
sự tử tế và lòng nhân hậu trở thành những điều xa xỉ
sự dũng cảm và lòng nhiệt huyết bị cười nhạo và chịu đựng 
những lời mai mỉa xuẩn ngu
nỗi buồn thời cuộc ri rỉ như chảy ra từ vòi nước tập thể năm 
mươi năm chưa được thay mới
nói chuyện văn hoá khoa học nghệ thuật làm gì khi không có 
tự do
và bất chấp những điều người ta lắng lo về vận mệnh
chúng mày tiếp tục cắn xé từng mảnh hồn
như loài cầm thú ngoi lên từ địa ngục

biết yêu nơi nào khi chẳng còn gì để mà yêu
làng quê không ra làng quê
phố thị chẳng ra phố thị
nông thôn bị biến thành những cục bê tông ớn lạnh
thành phố trở thành mớ hổ lốn xà bần
rừng nào là rừng vàng, biển nào là biển bạc
vàng bạc nỗi gì khi trơ ra chỉ còn cái chết
chúng mày vơ vét phá huỷ bằng sự thèm khát đến ghê người
không còn gì nơi đáy mắt
lòng người cứ mỗi ngày lại ly tán muôn phương
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biết lấy gì để yêu khi chính chúng mày đẩy tao đến tận chân 
tường
ngày đêm chỉ biết mê mải nghĩ đến tiền
dạy nhau toàn những điều đổi trắng thay đen
tự vả vào miệng mình ngay khi vừa dứt lời đạo đức
quanh năm suốt tháng chỉ biết sồn sồn cuồng điên những 
chuyện tầm xàm
hay tự ái như thể bị ma làm
ôm trong lòng mặc cảm của ngu dốt và đói nghèo mà không 
hề hay biết
nhắc đến đất nước chỉ có nỗi hổ thẹn
đau đớn thay cho chính bản thân mình
đã quá nhiều lần tự nhủ rằng sẽ đến lúc bình minh
có hay đâu triền miên sống trong đêm giữa ban ngày
chuyện đời
hay chuyện trả vay

và bây giờ chúng mày bảo tao phải yêu nước ư?
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có những ngày lồng ngực tao đập loạn
gan ruột tao cháy tàn
mắt tao khô rang và môi tao mặn đắng
tao gọi một lần cuối
chúng mày ra đây
và nghe cho rõ những lời nói này
tao đéo yêu nước

190805
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hôn
tặng cánh chim nhỏ mùa thu bay về phương nào

-----
hôn là một va chạm
của hai trái tạc đạn
trong một cái chớp mắt rất dài
là một bùng nổ đúng sai
âm thanh chấn động
dai dẳng
ánh sáng căng thẳng
chói loà
thổi bay vật chất cứng
ép sạch không khí khỏi thế gian
xuyên qua mọi hoang tàn
tâm hồn bốc hơi khỏi cõi tạm
chỉ còn lại những mảnh vụn
của hai trái tạc đạn
vỡ tung không thể vãn hồi
sau một nụ hôn

190809
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tiếng ca khuya

thôi mộng còn đâu, ngôi sao xa trời
cõi đời bể dâu, chông chênh bao lời
cho nhau nghiêng một chén đầy
cuộc tàn môi hé lả lơi

đêm dài còn nguyên, không nghe ai thề
tiếng người hàn huyên, sao cô đơn hề
thương đau trong khoảnh ly phùng
ngoảnh đầu ôm nỗi tái tê

bên nhau ngày cũ, sóng cả mây ngàn
nhìn trăng nước rủ, dồn dập lang bang
có đâu được đến khi tàn
lửng lơ trong những muôn ngàn luyến lưu

bên là chớp mắt ân cừu
bên là hoài niệm vô ưu

ai đem chuyện kể gối đầu..

191009
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không tên (13)

khi cha mẹ tôi còn trẻ, họ có thực phẩm sạch
khi tôi còn nhỏ, tôi có không khí sạch
còn con cháu tôi, chúng có những lời xin lỗi
hoặc không có gì
ngoài nỗi đau

191214
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quên

khi tôi viết những dòng này
tôi thấy mình 
trót lỡ
quên người ta có nhà để trở về
quên người ta có quê hương để hoài nhớ
quên người ta có thành phố để hào hoa
quên người ta có nông thôn để hiền hoà
quên cuộc đời này có nhà cửa, đường xá, cầu cống, đất đai, 
cây cối, ruộng vườn, sông suối, biển cả, núi non, mây trời,
có mưa, có nắng, có gió, có nồm, có bão, có động đất, có hạn 
hán, có lũ quét,
có thiên tai địch hoạ, có tự người hại người
quên người ta có hành tinh này để sống 
quên người ta có biên giới để xa nhau
quên ai rồi cũng chết
quên người ta muốn sống 
quên người ta muốn chết ở nhà
quên người ta muốn thấy những người già
chết đi trong niềm thanh thản
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quên rằng
người trẻ lẽ nào cũng sắp chết
quên người già muốn người trẻ chết sau mình
quên ai cũng đều là nạn nhân của cơn bạo bệnh
quên đi như một mệnh lệnh
để gào thét sinh tồn
quên hết rồi
tôi
quên mất cả giọng nói của mẹ tôi
 
cho tới giây phút cuối cùng
điều duy nhất tôi không muốn quên
là giọng nói
của những người
tôi yêu

200323
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tôi sẽ không bao giờ làm thơ nữa

thơ có mài ra mà ăn được không
không
thơ có chăm sóc được mẹ cha không
không
thơ có bảo ban được con cái không
không
thơ có dọn nhà, có nấu cơm, có rửa bát, có thay bóng đèn 
không
không
thơ có giáo dục nổi ai không
không
thơ có mua vui được cho ai không
không
thơ có chống được bất công không
không
thơ có đem đến sự thật không
không
thơ có đổ máu cho tự do không
không
thơ có trị bệnh cứu người không
không
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thơ có đem đến bình yên không
không
thơ có thắp sáng được cuộc đời không 
không

vậy thơ có đem lại cho anh chút danh tiếng nào không
cũng không

không được tích sự gì
nên từ mai, tôi sẽ không bao giờ làm thơ nữa
tôi sẽ chết theo những lời thơ đã chết trong tôi

200416
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súng đạn

chúng có súng đạn trong tay
muốn gì
được nấy
muốn chính quyền, có chính quyền
muốn tiền, có tiền
muốn con người thành con sâu con kiến, con người thành 
con sâu con kiến

chúng có súng đạn trong tay
muốn gì
được nấy
muốn chúng ta vỗ tay, chúng ta vỗ tay
muốn chúng ta câm lặng, chúng ta câm lặng
muốn chúng ta khuất phục, chúng ta khuất phục

chúng có súng đạn trong tay
muốn gì
được nấy
muốn nạp đạn, đạn nạp 
muốn nổ súng, súng nổ
muốn chĩa vào chúng ta, chúng ta đứng trước đường đạn
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chúng có súng đạn trong tay
muốn gì
được nấy
muốn thành chân lý, chân lý mang tên chúng
muốn cao vạn trượng, vạn trượng là vị trí chúng ngồi
muốn điều hoang đường thành sự thật, sự thật lập tức trở 
nên hoang đường

chúng có súng đạn trong tay
muốn gì
được nấy
muốn mãi mãi, mãi mãi
muốn muôn năm, muôn năm
muốn bất tử, bất tử

chúng có súng đạn trong tay
chúng chẳng còn muốn gì
ngoài súng đạn
chúng ta nằm trong tay súng đạn
và từ bao giờ
trở thành chính súng đạn lúc nào không hay 

200508
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anh muốn em

anh muốn em
phát điên lên
anh nhớ em 
đến muộn phiền
anh cần em
trên miền mênh mông cô đơn
thành thị
anh thích em
đôi lần xưng chị
gọi anh bằng chú
tỉnh bơ 
anh mong em
thờ ơ 
thơ
thẫn thờ dang dở ngẩn ngơ bừng nở
những mối tình như cánh chim bay
buồn khổ qua trời 
làn mây và những tơi bời sóng xô 
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anh muốn em
trong một thoáng
cảm động chân thành đậm sâu
trong một thoáng
miên man ngước mắt ngoái đầu
anh nhớ em 
bao lâu bao lâu
anh cần em
đêm thâu loang lổ
cơn mưa dài vệt nước mắt tạnh khô

anh quên em
một điều không có thật 
anh viết cho em
những điều hay nhất  
anh tặng em
điều đã mất

anh rất 
anh rất
anh rất 
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tặng

tôi tặng em thời gian
em đến trễ 
tôi tặng em những câu chuyện 
em nghĩ tôi là máy kể chuyện không bằng
tôi tặng em một chiếc váy 
em cho rằng đó là điều đương nhiên
tôi tặng em tiền
em không bao giờ từ chối
tôi tặng em lời nói dối
em tin sái cổ 
tôi tặng em cô đơn đau khổ
em oán trách tôi 
tôi tặng em cái nhìn sâu thẳm bồi hồi
em thậm chí không hề hay biết
tôi tặng em tình yêu tha thiết
em muốn tất cả tình yêu của tôi
tôi tặng em tình dục
em nói nữa đi nữa đi
tôi tặng em nỗi nhọc nhằn chẳng thể giãi bày 
em khen hay 
tôi tặng em những ngày mãi mãi 
em chỉ biết thở dài 
tôi tặng em ký ức mãnh liệt
em quên ngay lập tức 
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tôi tặng em buồn bực 
em chỉ sợ tôi làm người khác vui 
tôi tặng em những lời sỉ nhục 
em còn chẳng hiểu tôi nói gì
tôi tặng em một chiếc bút chì 
em làm gãy ngòi và không bao giờ gọt nó 

tôi tặng em một bài thơ 
em không đọc 
em hỏi tôi muốn em tặng tôi điều gì
tôi không muốn em tặng tôi bất kì điều gì cả
tuyệt đối không

201020
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giảm giá

một bức tranh giảm giá
anh có mua không
có chứ
một bức tượng giảm giá
anh có mua không
có chứ
một ý tưởng giảm giá
anh có mua không
để tôi nghĩ đã 
một bản nhạc giảm giá
anh có mua không?
có chứ
một nhạc cụ giảm giá
anh có mua không
có chứ
một giọng hát giảm giá
anh có mua không
để tôi nghĩ đã
một cuốn tiểu thuyết giảm giá 
anh có mua không?
có chứ
một tập truyện ngắn giảm giá
anh có mua không?
có chứ
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một bài thơ giảm giá
anh có mua không?
để tôi nghĩ đã 

sao anh nghĩ nhiều như vậy 
những thứ khiến anh phải nghĩ
đều đã rẻ lắm rồi 
rẻ như cho

vậy tại sao còn hỏi tôi mua
tại sao anh không cho tôi
tại sao anh còn giảm giá 
vì, bạn thân mến của tôi, tôi đã quen với cái nghèo 
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không được yêu

yêu là không được thay đổi
yêu là không được thấy chán
yêu là không được ngao ngán khi nhìn nhau
yêu là không được làu bàu
yêu là không được đau nỗi đau đã cũ
yêu là không được mắc lỗi
yêu là không được quên
yêu là không được thấy phiền
yêu là không được vô tâm
yêu là không được gọi nhầm kỷ niệm
yêu là không được tự do
yêu là không được bàn cãi về tự do
yêu là không được đòi tự do
yêu là không được nghĩ đến những viễn cảnh chỉ dành cho 
riêng mình
yêu là không được làm tình cùng nhiều người khác 
yêu là không được buồn 
yêu là không được không chia sẻ 
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yêu là không được nghĩ tình yêu của chúng ta tẻ nhạt, tầm 
thường, ấu trĩ, ngu dốt, dằn vặt, khổ sở, chẳng có gì đặc biệt 

yêu là không được cho người khác thấy tình yêu của chúng ta 
tẻ nhạt, tầm thường, ấu trĩ, ngu dốt, dằn vặt, khổ sở, chẳng có 
gì đặc biệt

bỏ ‘không được’, chúng ta nói đó đéo phải là tình yêu
thay ‘yêu’ bằng ‘sống’, chúng ta nói đó là địa ngục. 
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tôi nhớ

tôi nhớ bài thơ đầu tiên tôi viết năm tôi học lớp bảy là bài thơ 
tôi đạo của người khác, lần đầu tiên tôi biết đến khoái cảm của 
thơ ca, sau này tôi cố gắng đạo thêm nhiều lần nữa, nhưng đều 
bất thành, thế là tôi đành phải tự viết  

tôi nhớ đoạn văn xuôi đầu tiên tôi tự nghĩ ra là nhằm mục đích 
tán tỉnh một vài cô nàng, cô nào đọc xong cũng tin rằng đoạn 
văn ấy là dành cho cô ta, và đồng thời cũng nghi ngờ không 
biết có phải tôi còn tặng cho cô nào nữa không, tôi đã cho họ 
cảm giác mà họ yêu thích nhất: sự chiến thắng những người 
phụ nữ khác

tôi nhớ lần đầu tiên được chín điểm đồ án, tôi tưởng mình là 
đứa con của kiến trúc, sau này tôi cũng được chín điểm đồ án 
thêm mấy lần nữa, tôi tưởng mình là bố của kiến trúc  

tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, mẹ tôi hay dặn tôi sau này con chỉ có 
thi khối a thôi con ạ, thế là từ hồi còn nhỏ ấy, tôi đã biết mẹ 
tôi cũng hay nói năng vớ vẩn chứ không phải điều gì cũng là lời 
vàng ý ngọc
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tôi nhớ thằng em tôi lúc nhỏ hay bị tôi bắt nạt, lớn lên nó cao 
hơn tôi, nhiều lúc nghĩ lại cảm thấy rất có lỗi và thế là tôi nguỵ 
trang lòng thương em dưới sự quát mắng bắt nạt ở mức độ 
cao hơn

tôi nhớ sàn nhà tôi nghiêng sang bên phải theo chiều nhìn từ 
trong nhà ra ngoài cửa, tôi hay đặt hai viên bi xuống sàn rồi 
nhìn chúng lăn xem viên nào chạm tường trước trong những 
ngày được nghỉ học ở nhà, lúc ấy bọn trẻ con được nghỉ học 
thứ năm và chủ nhật chứ không như bây giờ

tôi nhớ chú hàng xóm trông rất bặm trợn có hai thằng con hiền 
khô hay đá bóng trong ngõ cùng chúng tôi, sau này lớn lên tôi 
mới nhận ra chú cũng hiền khô y như hai thằng con chú vậy 

tôi nhớ lần đầu tiên bố tôi cho tôi uống nước ngọt có ga năm 
tôi ba tuổi, nước không màu đóng trong chai thuỷ tinh rót ra 
nhìn như 7up với sprite sau này, cay xè tôi chẳng thích 

tôi nhớ những ngày ngồi vắt vẻo ở chuồng cọp khu tập thể cũ, 
cùng mẹ tôi nhìn ngắm bầu trời và những nếp nhà phía xa, nói 
chuyện gì to tát lắm mà đến đó thì tôi không nhớ được, sau 
này chuyển về nhà mặt đất tôi chỉ còn thích ngồi mơ mộng 
một mình
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tôi nhớ những lần bạn tôi bật khóc bên chén rượu

tôi nhớ bố tôi mua cho tôi một hộp bút chì màu năm tôi học 
lớp một, tôi mang đi học hôm có giờ mỹ thuật, tôi để trong 
ngăn bàn, sau giờ ra chơi thì tôi không thấy hộp bút chì màu 
của mình đâu nữa, tuần sau bố tôi lại mua cho tôi một hộp bút 
chì màu, tôi mang đi học hôm có giờ mỹ thuật, tôi để trong 
ngăn bàn, sau giờ ra chơi thì tôi không thấy hộp bút chì màu 
của mình đâu nữa, tuần sau bố tôi lại mua cho tôi một hộp bút 
chì màu, tôi mang đi học hôm có giờ mỹ thuật, tôi để trong 
ngăn bàn, sau giờ ra chơi thì tôi không thấy hộp bút chì màu 
của mình đâu nữa, tuần sau bố tôi lại mua cho tôi một hộp bút 
chì màu, và ông lên tận nơi kể cho cô giáo của tôi nghe chuyện 
này, sau đó tôi chẳng còn ký ức nào về bất kì hộp bút chì màu 
nào nữa 

tôi nhớ tôi có hai cô giáo chủ nhiệm cùng tên với mẹ tôi, một 
cô là mẹ của một thằng bạn cùng lớp với tôi, sau khi học hết 
cấp một thì mẹ tôi dẫn tôi tới thăm chào cả hai cô nên tôi mới 
biết một cô nhà giàu và một cô nhà nghèo, nhiều năm sau, cô 
giáo nghèo hơn trở thành cán bộ quản lý và có lần tôi đọc báo 
thấy cô dính lùm xùm tham nhũng ở ngôi trường cũ của mình 
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tôi nhớ tôi viết được mấy cái tiểu luận nhỏ, vài cái truyện ngắn 
con con, tôi nghĩ mình thế là thành tài rồi, sau đó tôi hiểu ra 
vấn đề không phải ở lúc đang viết như bay mà vấn đề nằm ở 
lúc viết xong mấy cái kia rồi rơi vào trạng thái chưa viết nổi cái 
gì mới, thành tài chó gì mà lại khổ sở thế 

tôi nhớ lúc học hết lớp hai, tôi thi đỗ sang lớp chọn của trường, 
thế là giờ ra chơi nào tôi cũng chạy về lớp cũ chơi với mấy 
thằng bạn ở đấy, chuyện này kéo dài suốt năm lớp ba

tôi nhớ tôi có một thằng bạn lúc nhỏ luôn khinh khỉnh khi nhắc 
tới những người nghèo hơn nó, bây giờ lớn rồi nó vẫn luôn    
khinh khỉnh khi nhắc tới những người nghèo hơn nó, chẳng 
hiểu sao nó lại chơi với tôi trong những năm tháng tôi nghèo 
hơn nó khi chúng tôi còn là trẻ con, và không chơi với tôi nữa 
trong những năm tháng bây giờ khi tôi vẫn nghèo hơn nó

tôi nhớ cả cuộc đời mình tôi chưa từng cảm nhận được niềm 
vui kiếm tiền, mãi khi lớn lên rồi tôi mới hiểu, tôi tưởng mình 
là kỳ tài văn cao
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tôi nhớ mẹ tôi sau khi đồng ý cho tôi đi học vẽ, thì cũng nhờ vả 
xin xỏ cho tôi vào được lớp học thêm môn hoá của một thầy 
rất giỏi ở trường tổng hợp, tôi thấy mẹ tôi nhượng bộ tôi nên 
tôi cũng nhượng bộ mẹ tôi, tôi đến học ở nhà thầy và chỉ sau 
vài buổi tôi nhận ra đó là một người thầy khá tử tế, thế là tôi 
nghỉ luôn để nhường chỗ cho người nào chí thú hơn tôi, tiền 
học tháng sau mẹ tôi đưa, tôi cầm đi chơi điện tử hết sạch và 
về bảo mẹ, hai tháng là quá đủ rồi con không học nữa đâu

tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ, học dốt bị coi là hư 
 
tôi nhớ có một thứ mà tôi tuyệt đối quên sạch sẽ không sao ghi 
nổi vào đầu, đó là thơ do chính tôi viết

tôi nhớ một lần trên sân trường cấp hai một ngày mùa thu 
chớm lạnh, giờ ra chơi và một cơn gió cuốn qua, lá cây từ trên 
cành bị hất tung lên tạo thành một chuyển động đẹp đẽ ghê 
gớm trước khi chạm đất, tôi ngây người nhìn ngắm cảnh tượng 
ấy, cùng vạt váy cũng bị hất tung lên của đám con gái mới lớn 
bạn tôi

tôi nhớ cầm kỳ thi hoạ bộ môn nào tôi cũng biết, và đã sống rất 
nhiều ngày trong ảo mộng về một đứa trẻ đa tài

tôi nhớ cứ hễ gần tết là mẹ tôi sẽ đi làm đầu
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tôi nhớ những cuộc chuyện trò với những người phụ nữ thông 
minh, tôi luôn muốn họ ở bên cạnh tôi, cho tới khi họ cũng 
muốn điều đó 

tôi nhớ hôm nay tôi kể cho một người lạ về một thằng bạn cũ 
của tôi, rằng nó có người mẹ nấu ăn rất ngon và nó thì không 
ăn nước mắm, tôi sang nhà nó chơi thì hay ăn cơm chung mâm 
với mẹ nó, còn nó thì ăn đồ mẹ nó nấu riêng

tôi nhớ hồi học đại học tôi chẳng bao giờ đóng quỹ lớp, tiền đi 
đút lót mua điểm môn phụ thì tôi đóng đầy đủ, thậm chí thừa 

tôi nhớ những ngày xa nhà, tôi được bạn tôi mời đến ăn bữa 
cơm gia đình bạn nấu nhân một ngày lễ, lúc ấy tôi rất xúc động, 
nhiều năm sau, khi tôi trở lại nơi đó gặp bạn bè, tình cờ cũng 
đúng dịp lễ ấy, thế là tôi được gặp lại các thành viên gia đình 
bạn, tôi thực sự xúc động 

tôi nhớ có lần tôi qua nhà một người bạn để bạn dạy tôi học, 
rồi mẹ bạn nấu cơm cho tôi ăn cùng, vài năm sau, mẹ bạn mất, 
bữa cơm ấy trở thành kỷ niệm trong lòng

tôi nhớ ngày trước mình hay trách mọi người sao quên chuyện 
này sao không nhớ chuyện kia, mãi về sau tôi mới biết là tại tôi 
nhớ dai chứ không phải do mọi người vô tâm với tôi
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tôi nhớ những đêm gù mình cặm cũi vẽ vời, những ngày ở công 
trường trong túi lúc nào cũng thủ sẵn cuốn sách, tôi sẽ rình 
canh những khoảng trống mươi mười lăm phút để lôi ra đọc, 
và thế là tôi mắc lỗi và phải trả giá cho lỗi lầm ấy

tôi nhớ tôi hay kể chuyện này chuyện kia, nên mọi người thích 
đọc vì thấy có phần nào bóng dáng đời sống của họ trong đó, 
dần dần tôi không kể nữa, tôi hết chuyện rồi, tôi bắt đầu viết 
những thứ khác, và mọi người rời xa tôi

tôi nhớ tôi từng rất yêu em, rất yêu em, rất yêu

tôi nhớ rất nhiều chuyện đã qua, và trong một buổi sáng cuối 
năm, tôi viết ra những dòng miên man như một lời tâm sự
rằng tôi rất nhớ mọi người, từ trong nỗi cô đơn của chính tôi.

201229  
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