THƠ
HỒ CÔNG TÂM

Lời Phạm Thái
Tác giả: Hồ Công Tâm

Chiều nay lạnh, ta mơ về Nương Tử
Vội vàng chi rời gót ngọc vân du
Cánh hoa rơi tan tác mảnh trang thu
Kìa gốc liễu bên đường xưa tàn tạ
Chưa hương lửa đã làm ra xa lạ
Để ôm sầu, ta trọn kiếp thương đau
Nương Tử ơi, oan thác bởi vì đâu
Không ngăn được hai hàng châu lã chã
Ôi chí lớn ngang tàng trong thiên hạ
Đựng chưa đầy đôi mắt của Giai Nhân!
Chủ Quán đâu? Ta ghé bước phong trần
Mau đem rượu năm vò thơm hảo hạng
Ha! Ha! Rượu! Rượu cho quên ngày tháng
Quên đau thương, ta nán đợi chữ Thời
Nhắc làm chi chuyện non nước đầy vơi
Kiếm trong vỏ để lâu ngày hoe rỉ
Ta chợt tiếc đường gươm xưa tuyệt kỹ
Ôi Tiêu Sơn Tráng Sĩ buổi chiều nay
Rượu năm vò sao chưa thỏa cơn say
Năm vò nữa, rượu đâu, ta uống nữa!
Quỳnh Như hỡi, chưa cùng ta hương lửa
Vội vàng chi cho đắm ngọc chìm châu
Để trọn đời Phạm Thái phải đeo sầu
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Ta uống nữa cho đời ta tàn tạ !
Ôi chí lớn ngang tàng trong thiên hạ
Đựng chưa đầy đôi mắt của Giai Nhân!
Nhắc làm chi chuyện nước với chuyện dân
Dân với nước! Mặc! Ta say cái đã !
Thơ với rượu! Gã Chiêu Lỳ xỏ lá
Chí Phục Lê đành bỏ lỡ thời cơ !
Ta thấy ta hèn nhát cứ đợi chờ !
Thời bỏ lỡ, chết già nơi Đất Khách!
Gươm Phục Quốc đêm ngày đeo bên nách
Ta thấy ta đeo nhục ở bên mình!
Ta thấy ta lì lợm thật đáng khinh!
Và, ta thấy ... Chiều nay ta buồn bã
Ôi chí lớn ngang tàng trong thiên hạ
Đựng chưa đầy đôi mắt của Giai Nhân!
Nguồn: http://poem.tkaraoke.com/17917/Loi_Pham_Thai.html

TÌNH THƠ
Hứa hẹn yêu thương đến bạc đầu
Chúng mình hai đứa phải lòng nhau
Ngày chờ điện thoại chia tâm sự
Đêm mộng liêu trai nối nhịp cầu
Câu chuyện văn chương tình thắm thiết
Luận bàn nhân thế ý thâm sâu
Cảm thông dào dạt bừng thi tứ
Thơ thoắt đơm bông đượm sắc màu
HỒ CÔNG TÂM
Austin, USA - 10/05/2006
Nguồn: http://cothommagazine.com/index.php?option=com_content&task=view&id=304&Itemid=45
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BÃO NỔI LÊN RỒI! TOÀN DÂN XUỐNG ĐƯỜNG!
[1]
Mặt thật của Đảng
Chống Tầu, Đảng bắt bỏ tù!
Đảng ta đích thị kẻ thù của dân!
Té ra Đảng đã đầu quân
Đánh thuê, bán nước, ôm chân giặc Tầu.
Công an đạp mặt, nắm đầu
Bắt người yêu nước xỏ xâu về đồn.
Ơ sao Đảng lại lòn trôn:
Kẻ thù truyền kiếp, Đảng tôn làm thầy?!!!
Hồ Công Tâm
[2]
Lời Bí Thư Thành Ủy
Lũ phản động chúng mày muốn chết
Chống Quan Thầy Hán Chệt… ấy a
Dễ gì bay, hãy bước qua
Thành trì… xác chết Đảng ta đây này.
Đồng chí cứ thẳng tay đàn áp
Xúc lên xe… bắt nạp về đồn
Công an xử lý khéo khôn
Kẻo Tòa Lãnh Sự Ngài phôn la rầy
Tội chống báng quan thầy Trung Cộng
Có khác nào con chống mẹ cha
Sá gì hải đảo Hoàng Sa
Nước Nam dẫu mất, Đảng ta… vẫn còn.
Đảng ta có… tiêu lòn Trung Cộng
Mới có ngày được sống huy hoàng
Công an đội ngũ sẵn sàng
Thẳng tay đàn áp nể nang chó gì…
Hồ Công Tâm
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[3]
Nhà nước quản lý!
Cái quyền sở hữu đất đai
Trong tay nhà nước độc tài ấy ư ?!
Thế thì bỏ bố tiên sư
Phen này đất nước nát như tương Tàu!
Tập đoàn tham nhũng chia nhau
Trưng thu ruộng đất làm giàu bất lương
Từ trung ương đến địa phương
Bạo quyền uống máu nhai xương đồng bào!
Hồ Công Tâm
[4]
Muôn năm trường trị…
Người ta Cách Mạng Hoa Lài
Lấy thân làm đuốc… gái trai xuống đường.
Mình thì “cách… miệng… khói sương”
Ký dâng Kiến Nghị, chủ trương nằm nhà (?!)
Bạo quyền Việt Cộng cười khà
Hễ gây xáo trộn thì ta bỏ tù!
Ký đi, ký… đến thiên thu
Bày trò kiến nghị ruồi bu… xưa rồi!
Đảng cho quả bóng xì hơi
Xẹp như cái lốp người ơi… dễ gì?!
Ai về nhà nấy… ngủ khì
Mai này “Cách Mạng Nhung thì… gấm hoa”!
Muôn năm trường trị Đảng ta
Dưng không thoái vị họa là… Đảng điên?!
“Tập trung dân chủ”… lượm tiền
Độc tài, độc đảng, cường quyền… muôn năm!
Hồ Công Tâm
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[5]
Đồng hành với dân oan
Bạo quyền Cộng Sản đà ung thối
Tham những bất công đầy xã hội
Quyết định thu hồi rõ bất minh
Lệnh ban cưỡng chế sao vô lối
Hùa nhau cướp của giữa ban ngày
Toa rập giết người trong bóng tối
Uất hận đau thương khó tỏ bày
Dân oan bỗng chốc thành tù tội!
Hỡi ơi sao cửa nát nhà tan
Mất đất khác nào lìa gốc cội
Thương giọt mồ hôi đẫm luống cày
Xót dòng nước mắt chan gò mối
Oan khiên nén xuống hóa hờn căm
Uất hận trào lên thành chống đối
Hễ ở nơi nào có bất công
Trách chi nơi đó ra nông nỗi!
Dân oan cả nước hãy về đây
Góp gió ngàn phương làm bão nổi
Hò hẹn xôn xao chốn thị thành
Gọi nhau ơi ới nơi đồng nội!
Đồng tâm hiệp lực siết hai tay
Nhất chí kết đoàn thành một khối
Tra vấn lương tri Đảng cướp ngày
Thôi đừng lải nhải lời gian dối
Công an khủng bố giữa ban ngày
Bè lũ trời chung thề chẳng đội
Còn đảng còn mình (?) Mất giống gì!
Mất dân mất nước (!) Còn bao đỗi?
Trả ta quyền được sống làm người
Ác đảng đang tâm đành phản bội
Tham nhũng thừa cơ lại lộng hành
Ăn chia trắng trợn tiêu manh mối
Khối nông dân cuốc bẫm cày sâu
Cố bám đất mà không bám nổi
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Trước mặt, tương lai cảnh khốn cùng,
Sau lưng, quá khứ đời tăm tối
Còn gì mất nữa để âu lo?!
Mất chẳng còn gì… mà tiếc nuối!
Tham nhũng độc tài, Đảng ác ôn
Khôn hồn… mau cúi đầu đền tội!
[2013]
Hồ Công Tâm

VÀNG PHAI
Đâu rồi con phố thân quen
Tổng Nha Bưu Điện kế bên… Nhà Thờ
Đức Bà. Chuông đổ chiều mưa
Nón nghiêng che mái tóc vừa chấm vai
Ngẩn ngơ sau vạt áo dài
Trưng Vương em gái trang đài… di cư
Tuổi 16 biết tương tư
Mơ hoa nhớ bướm 54 Sàigòn!
Thị Nghè, Sở Thú… gót son
Đinh Tiên Hoàng với lối mòn Cầu Bông
Sớm mai Chủ Nhật nắng hồng
Gặp em đi Lễ… bên chồng tương lai
Ngậm ngùi theo tháng năm dài
Mới đây mà đã vàng phai… tóc thề
Thôi rồi ta đã mất quê
Nửa đời lưu lạc, lối về… Chào mi!
Hồ Công Tâm
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NỤ HÔN NGÀY CŨ
Ôm em tròn một vòng tay
Ngoài kia tuyết đổ, trong ngày nồng hương
Cổ em da trắng nõn nường
Anh nghe sóng vỗ thân thương giạt bờ
Hôn em nụ rất tình cờ
Về anh chết điếng từng giờ tê mê
Thoảng hương thơm mái tóc thề
Đôi môi cháy bỏng, hồn nghe phiêu bồng
Xuân nào nắng ấm bên sông
Nằm trên thảm cỏ phiêu bồng ngó mây
Ơi em dưới mấy tàn cây
Dấu chân kỷ niệm còn đầy lối xưa
Đêm nao ướt lạnh dưới mưa
Đường khuya phố vắng anh đưa em về
Xưa sao mình thấy cận kề
Giờ sao cách trở sơn khê mịt mù
Hôm nay trời đã vào thu
Một mùa nhung nhớ chừng như võ vàng
Hẹn hò đâu nữa rộn ràng
Nụ hôn ngày cũ bàng hoàng sao quên!
Hồ Công Tâm

ĐỢI CHỜ
Em có là mây, mây viễn xứ
Là trăng, trăng sáng những đêm vơi
Trăng tròn như mộng rồi trăng khuyết
Mây hợp rồi mây lại tách rời
Tóc xanh buổi ấy ai ngờ được
Điểm bạc thời gian sớm lọc lừa
Tay nắm bàn tay buông chới với
Em về, mai biết nắng hay mưa.
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Ngồi đây mà đợi hoàng hôn xuống
Đêm vắng nhìn sao đếm nhớ nhung
Đêm đã nghìn đêm mòn mỏi đợi
Em về trong mộng gối tay chung
Mây hẹn, mây bay không trở lại
Thời gian có hứa đợi ai đâu
Thế mà anh đợi anh chờ mãi
Chờ đến bao giờ mới có nhau?!
Hồ Công Tâm

QUÊ HƯƠNG NGÀN DẶM
Khi thức dậy, quê hương xa ngàn dặm
Thấy không còn bằng hữu thuở rong chơi
Thèm được nghe lại tiếng nói tiếng cười
Đã chìm khuất giữa sóng đời dâu biển
Những tà áo thướt tha màu lưu luyến
Những con đường đưa anh đến trường em
Qua Đa-Kao, Thống-Nhất, Nguyễn-Bỉnh-Khiêm,
Qua Sở Thú, Thị-Nghè, Hồng-Thập-Tự.
Nắng thuở ấy như môi em ngọt lự,
Gió mát hiền như tắm mát da em.
Đôi gót son anh muốn cắn đã thèm
Cho tê điếng hồn anh còn khờ dại.
Em thuở ấy phấn son chưa từng trải,
Nụ hôn đầu vẫn e ấp chưa trao.
Ôi quê hương về trong giấc chiêm bao
Với hình bóng những người thân thương nhất.
Những em gái Trưng Vương còn hay mất,
Những chiến binh đồng đội thuở xông pha
Trên quê hương xưa thương nhớ thiết tha
Ta hẹn gặp ngày bạo quyền tan tác.
Hồ Công Tâm
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QUÊ HƯƠNG MÙA THƯƠNG KHÓ
Nơi em ở, Xuân đã về chưa nhỉ
Chim có đôi làm ổ ở ngọn cau
Bông bưởi trắng có thơm lừng ngõ trước
Cúc có vàng cho bướm lượn hiên sau
Nơi em ở, Hạ đã về chưa nhỉ
Cho mây trời xanh trong mắt em xanh
Cho phượng vĩ đỏ như màu máu đỏ
Hơn một lần nhỏ xuống trái tim anh.
Nơi em ở, Thu có buồn như liễu
Đang nghiêng mình xõa tóc tắm trong sương
Mùa Thu chết héo mòn theo lá rụng
Như dáng buồn cô phụ ngóng tà dương.
Nơi em ở, Đông đã tàn chưa nhỉ
Nghe như đêm buốt giá lại dài thêm
Nơi em ở như cõi âm tàn tạ
Bao oan hồn rên xiết vọng đêm đêm.
Nơi em ở, Thu vàng hay Đông xám?
Xuân có hồng? Hạ có đỏ au au?
Nơi em ở, mùa nào cây trái ngọt
Hay bốn mùa đều trổ Trái Thương Đau?!
Hồ Công Tâm
***

NỖI NHỚ KHÔN NGUÔI
Rồi những con đường vắng bóng em
Như dòng sông nhỏ vắng giang thuyền
Ga không người đến chiều hiu hắt
Quán vắng khuya về sẽ quanh thêm
Con trăng đất khách chừng ngơ ngác
Mây hững hờ che khuất nẻo về
Xa lộ 93 lên hướng Bắc
Ai ngồi trò chuyện giữa đêm khuya
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Ngày mai nắng sẽ vàng thương nhớ
Gió sẽ thì thầm trên lối xưa
Lá đổ như lòng anh lệ đổ
Thương em bên nớ những chiều mưa
Hôm nào? Chẳng có bao giờ nữa!
Những bước thời gian lặng lẽ trôi
Và cả không gian đầy kỷ niệm
Còn chăng… là nỗi nhớ khôn nguôi.
Hồ Công Tâm
Nguồn: https://vuongthuc.wordpress.com/2013/06/12/nha-tho-ho-cong-tam-2/

Gọi nhau xuống đường
Ta đã sống ngày quê hương quật khởi
Đòi nhân quyền, tim rực lửa khát khao
Khắp ba miền đất nước… đại dương gào
Phá xiềng xích, đòi Tự Do Dân Chủ!
Những ngọn nến thắp sáng đêm không ngủ!
Lời nguyện cầu thêm nghị lực đấu tranh
Nén đau thương, dồn sức mạnh đồng thanh
Hô đả đảo đảng độc tài tham nhũng!
Những gào thét… dân oan đòi tố tụng,
Đòi bồi hoàn nhà đất bị trưng thu!
Những bất công, mất mát phải đền bù
Từ đồng nội về thủ đô, thành phố…
Ta đã “sống”… những âm thanh cuồng nộ
Đòi bạo quyền phải giải thể cho mau.
Lại đình công, bãi thị, nắm tay nhau
Gọi Tuổi Trẻ cùng xuống đường, đừng sợ!
Bừng khí thế siết vòng vây trụ sở
Phá Lăng Hồ, xé ảnh, đốt bù nhìn
Đập tượng Mao, tượng Mác, tượng Lê-nin!
Đốt cờ máu, đòi Hoàng Sa, Bản Giốc!
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Đả đảo bạo quyền, tay sai thâm độc
Nội tuyến, nằm vùng vâng lệnh Bắc Kinh,
Lũ Việt gian phản quốc phải tử hình
Quật chúng xuống, bắt cúi đầu đền tội!
Giờ đã điểm! Bạo quyền đang hấp hối!
Sung sướng thay được chứng kiến những ngày
Cờ tự do dân chủ lại tung bay
Bừng khí thế mùa “Diên Hồng Mở Hội”!
Hồ Công Tâm

QUỐC HẬN
Băm tám năm qua tuổi đã già?!
Da mồi, tóc bạc tuyết sương pha…
Chân mây nhớ tới… lòng day dứt,
Góc biển mơ về… dạ thiết tha!
Ngày ấy vẫn tin lời quốc thệ,
Đêm nao còn tưởng tiếng quân ca.
Lời thề phục quốc nghe đau đáu,
Lỗi hẹn rồi ư (!) với nước nhà?!
Lưu vong năm thứ 38
Hồ Công Tâm
Nguồn: https://vuongthuc.wordpress.com/2013/04/17/nha-tho-ho-cong-tam1/
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Thế lực nào?
Đảng họp kín chơi nhau sát ván
Phê, tự phê… bầu bán, ăn chia
Phe này tố cáo phe kia
Tư Sang, Ba Dũng… hai bia pháo đài
Rằng thế lực bên ngoài thù địch
Nhắm phe ta đả kích dài dài
Hỏi rằng: – Thù địch là ai?
Thưa rằng: – Đích thị là ngài Hán gian!
Quân bành trướng tham tàn bạo ngược
Mà Đảng ta bạc nhược ươn hèn
Ôm chân thù địch đã quen
Cửa quan Thái Thú bon chen ra vào…
Đảng trái lại… ác sao quá ác
Đối với dân oan thác đọa đày
Đuổi nhà cướp đất trắng tay
Kiện thưa trăm đắng nghìn cay não lòng!
Đảng đấu đá trong vòng bí mật,
Nước Nam còn hay mất hề chi
Miễn sao còn Đảng trị vì
Đảng còn tham nhũng được thì… tốt thôi!???
October 9, 2012

Hồ Công Tâm
Nguồn: https://nghiathuc.wordpress.com/2012/10/10/the-luc-nao-tho-ho-cong-tam/
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HỘ CHIẾU HÌNH LƯỠI BÒ
Ba Tàu nhập cảnh
Hộ chiếu hình in… cái lưỡi bò
Mẹ con thím xẩm… mặt dày mo
Láng giềng lạnh nhạt… kiềng ba họ,
Thiên hạ tẩy chay… chết cả lò!
Nhập khẩu… hớ hênh… trình cụ lớn,
Quá giang… tênh hếch… bẩm bà to!
Xí xô nị ngộ… vô thong thả
Vẹm Chó im re… dám hét hò?!
1.12.2012
Hồ Công Tâm

Biếm họa Babui (Danlambao)

[Thơ xướng họa]

HỘ CHIẾU HÌNH LƯỠI BÒ (Bài xướng)
Thế nhân thường ví dốt như bò
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Cái bản đồ hình giống mặt mo
Sâu mắt gồng mình nhìn lấc láo
Rộng mồm le lưỡi thả thò lò
Liếm cùng biển cả xôn xao lớn
Bêu khắp hoàn cầu nhục nhã to
Bành trướng gian manh nhiều thủ đoạn
Cha truyền con nối cứ reo hò
Lê Ngọc Kha

Kính họa:
H.C HÌNH LƯỠI BÒ
Mặt chúng từ xưa vẫn giống bò
Thế nên xấu hổ phải đeo mo
Tưởng rằng lưỡi sắc toan lè nạt
Mới há mồm khoe thổi được lò
Mõm Bắc chồm qua toan liếm sạch
Bà Nam mới gắng dạng thêm to
Chúi đầu Chệt rúc vào trong hẽm
Bắc Đảng bày tôi hết dám hò
Hoài Việt
Nguồn: https://nghiathuc.wordpress.com/2012/12/01/tho-moi-hoa-van-hohieu-hinh-luoi-bo-ho-cong-tam/

Cứ Để Hồn Anh Tuyết Phủ Sâu

Tác Giả: Hồ Công Tâm
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Em hỏi bên anh tuyết có rơi
Vầng trăng có lạnh buốt khung trời
Đêm đêm có nhớ nhau thao thức
Thư viết gửi em có tuyệt vời
Hỡi ơi thơ thẩn ai mà đọc
Hồn vỡ âm thầm dưới gót chân
Rượu đắng một mình sao uống nổi
Môi người lạnh ngắt cõi phù vân
Thôi em thôi nhé thôi đừng gọi
Cứ để hồn anh tuyết phủ sâu
Điện thoại viễn liên chi tốn kém
Viết thư cũng đủ ấm lòng nhau
Bên nớ chiều nay trời nắng ấm
Tiệc tàn rượu đổ áo hồng say
Bên ni tịch mịch trời đông giá
Đêm xuống hồn băng tuyết trắng bay

Nguồn: http://music.vietfun.com/tview.php?cat=10&ID=8455

www.vietnamvanhien.net
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