THƠ LÝ TỐNG
1. BẮC PHƯƠNG
Bắc phương! Một vùng đồng hoang đơn côi
Yên lặng, tối tăm, đồi nương không lối
Gợn sóng trào tuôn dòng suối hoang vu
Băng qua thung lũng xỉ dương rât vội.
Không khí hoàng hôn yên lặng thâm trầm
Cảnh sắc tẻ nhạt vô hồn tưởng ngẫm
Bỗng tựa bóng ma thinh không lướt chậm
Chú nai cúi xuống uống nước suối ngầm.
Xa xa núi non điệp điệp trùng trùng
Hoang mạc trắng phao tuyết phủ lạnh lùng
Một ngôi sao lớn đơn độc dịu dàng
Chiếu sáng bầu trời quang đãng thinh cung.
2. I. THƠ TÌNHYÊU EM LÀM CHI
Cho N.B.
Em thầm hỏi anh: Yêu em làm chi?
Anh thầm hỏi anh: Yêu em làm chi?
Ngày tháng dài dòng, ngày tháng muộn màng
Ðời sống buồn phiền, đời sống hững hờ.
Sáng mai hồng hào, tình sầu lênh đênh
Hoàng hôn úa vàng, chân buồn lang thang
Trời mưa trời nắng, âm thầm chiếc bóng
Ðêm dài đêm vắn, thao thức u hoài.
Yêu em làm chi, yêu em làm chi?
Rượu nồng say men, nhạc tình réo rắt
Ðiệu slow dìu dặt, hồn tình ngất ngây.
Yêu em làm chi, yêu em làm chi?
Cho ngày mải mê, cho đêm miệt mài
Nụ cười héo hắt, nước mắt cạn khô.
LÝ TỐNG
TƯỢNG ÐÁ
Rồi như tượng đá bâng khuâng
Từng chiều đứng đó ngóng trông đợi hoài.
Giật mình gió lộng hiên ngoài
Tưởng như lời gọi của loài chim Uyên.
Ðời người là cõi ưu phiền
Tình yêu mật đắng sao nhiều đắm mê?
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Ðơn phương nên chẳng hẹn thề
Trăng khuya sao sớm vỗ về lòng ta.
Ta yêu nhân dáng kiêu sa
Ta yêu em đến xót xa cả hồn!
Một mai em có theo chồng
Quà riêng một khối tình nồng xin trao.
LÝ TỐNG
TRONG MƠ
Ngoài song ta đứng ngẩn ngơ
Bên song em vẫn thờ ơ lạnh lùng
Tiếc gì một nụ môi hồng
Một tia mắt ấm mà không trao mời?
Để ta lạc lõng giữa trời
Nắng vàng từng giọt rã rời pha phôi.
Bên này ta vẫn đơn côi
Ngẫm buồn thân phân nổi trôi tháng ngày
Đêm về uống rượu thật say
Ngỡ như em mở vòng tay đợi chờ.
Thì thôi em cứ thờ ơ
Còn ta, ta sống trong mơ một mình!
LÝ TỐNG
VAN XIN
Xin được bắn một phát vào đầu
Cái đầu sân si mê mẩn
Ngẩn ngơ vì hình bóng giai nhân!
Xin được đâm một dao vào tim
Con tim si dại
Mạch yêu đương run rẩy nhịp điên cuồng.
Xin một quả B.40 bắn ngay vào miệng
Cái miệng vô duyên khờ khạo
Ðể nín câm mãi mãi
Không còn có dịp tỏ tình hay dù chỉ van xin!
Xin một tràng bom B.52 khủng khiếp
Nổ thật gần cho rỉ máu đôi tai
Ðể không còn nghe những lời ngọt ngào êm ái
Âm vang giọng người thánh thót mê hồn.
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Xin một tia sáng Laser cực mạnh
Chiếu ngay vào mắt
Ðôi mắt đam mê đắm đuối
Cho đui mù vĩnh viễn
Ðể không còn nhìn thấy em lộng lẫy tuyệt vời
Những nét môi son mát tươi
Và ánh mắt nhung tình tứ
Cho khắp thế nhân khi tôi không còn hiện hữu!
Xin một quả mìn trên đường tôi qua mãi
Hủy hoại đôi chân quen đường đi lối lại
Ðể không còn dò dẫm ngõ nhà em.
Xin một nhát mã tấu thật sắc, thật ngọt
Chặt đứt bàn tay hí hoáy suốt ngày
Viết cho em những lời thơ vơ vẩn.
Xin được chết đi và chính tay người giết
Ân huệ đầu tiên xin đừng nỡ chối từ!
LÝ TỐNG
TÌNH LẠC HẬU
(Tặng các O gái Huế)
Răng lạ rứa, bữa mô tui cũng thấy,
Thấp thoáng bên tê những mấy hàng bông.
Ông đứng chi như kẻ bị trời trồng,
Thúi đất thúi đai, thúi lòng tui hở!
Ôi đôi mắt chỉ mà dễ sợ!!!
Dòm lom lom ngó tợ con sâu.
Nắng đang oi, mà tui thấy phát rầu,
Buồn da diết như mưa Ngâu tháng Bảy!
Đứng mần chi mà đứng hoài đứng mãi,
Đêm đã khuya, cóc nhái cũng bùi ngùi.
Trăng thấp thoáng dõi chừng ông thui thủi.
Dáng tình si có làm mủi lòng trăng?!
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Gió ơi nhờ gió nhắn rằng:
Lòng tui như đã… mần răng bi chừ?
Hay ông cứ thử làm như
Là thầy giáo cũ nhàn du ghé nhà,
Để tui dối mạ dối cha,
Vì chưng tui đã… Ui cha dị òm!
Cuồng Sĩ LÝ TỐNG
(Viết tại trại tù Lam Sơn 1976)
O XƯA – O NAY
Hai mươi năm tình cũ tưởng quên
Bỗng gặp lại bên góc trời xa lạ
Cái O nhỏ ở cạnh cầu Gia Hội 1
Mà đôi mắt tình quá đi thôi.
Tôi nhìn O sao O bối rối
Hai bàn tay… nướng thịt run run 2
Hình như lòng O nhung nhớ mông lung
Cái thuở học trò chiều chiều tắm “xẹc.” 3
Da O trắng hơn mây trời muà hạ
O nằm phơi, nắng nhòm lén xiên xiên
Gió ngửi hương trinh, gió cũng động tình
Nước hồ tắm bỗng xôn xao nhan sắc.
Tui hồi đó con trai mới lớn
Chưa kịp biết yêu thì đã… mê O
Bởi O thơ ngây đến độ vô tình
Tôi ấp úng chẳng bao giờ dám tỏ.
Rồi một ngày giặc tràn phố nhỏ
Tôi rời Cố Đô chẳng hẹn ngày về
Mười năm trời chinh chiến phương xa
Thân bách thắng bỗng một ngày gãy cánh.
Chẳng biết O ơi có bao giò O nhớ
Cái gã si tình dạo nớ theo O?
Mối tỉnh câm tưởng vĩnh viễn lãng quên
Nay gặp lại thấy “con” O đã lớn!
Ừ răng lạ bao năm O vẫn trẻ
Bao lần nhìn O tôi cứ tưởng con O
Rồi nhìn con O tôi lại ngỡ rằng O 4
Nên tui cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn!
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O mẹ, O con, O mô mới ngó
Cũng làm lòng tui động chút tình xưa!
Đành thôi chiều ni cứ uống say sưa
Cho lãng đãng hương thừa ngày cũ.

Giờ O biết lòng tui thôi cũng đủ
Thôi để O yên phận vợ hiền
Chỉ mong lâu lâu, O ráng cảm phiền
Cho tui dòm… O con cho đỡ nhớ!!!

Người Núi Ngự LÝ TỐNG
“O cạnh cầu Gia Hội” tức Ph. Lan con Bà Mỹ Th. chủ tiệm Mỹ phẩm. Nhiều
Sinh viên-Học sinh Huế “mê” hai Mẹ-Con vì cả hai đều trẻ-đẹp #1 lại giống ChịEm hơn Mẹ-Con.
1

2

Nhân buổi picnic.

3

Cercle Sportif tại Huế.

Thời tôi và Hồng Khắc Hiền “mê” “O xưa” Ph. Lan thì nàng ở tuổi “17 bẻ gãy
sừng trâu” (hay bẻ gãy mọi nỗ lực tự thân của giới nam nhi chống lại sức quyến
rũ của nhan sắc!) Khi gặp “O nay” (tức con gái Ph. Lan) lần đầu tại New Orleans,
thì “O nay” cũng đúng 17 tuổi và giống y hệt “O xưa” như hai giọt nước. Nhờ “O
nay” mà nhận ra “O xưa” do thay đổi qua gần 20 năm dù “Thời gian đầu hàng
trước nhan sắc nàng!”
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BA GIAI ĐIỆU TÌNH
(For BX)
“Cảm Xúc Tình Yêu” và mùi tình yêu
Nồng nàn, cám dỗ, kích thích, bí ẩn
Hư ảo, quỷ quái, ngọt ngào, đam mê.
Khi đêm mơn trớn vùng hoan lạc
Cựa quậy, trổi dậy, nẩy nở, căng cứng
Rạo rực, rờn rợn, cháy bỏng, phừng phực.
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Khi hoan mê tưởng tượng hiến tặng
Đọa lạc. đắm đuối, cuồng nhiệt, nức nở
Bùng nổ, phun trào, thỏa mãn ẩn ức.
LÝ TỐNG
(Phân tích Đoản Văn và Thơ BX, sử dụng từ ngữ
của 2 bài nầy để viết Ba Giai Đoạn Tình)
TA VÀ EM
Tặng em một áng hoàng hôn
Những gì còn lại trong hồn tha hương
Ðêm tù, nửa giấc vấn vương
Hình như ta đã tương tư một người.
Hình cô tiên nhỏ còn đây
Hồn cô tiên nhỏ đã bay lên trời
Thiên Thai mộng mị một thời
Ta chàng Từ Thức cả đời mơ Tiên.
Hẹn người một buổi mùa thu
Giờ như mãi mãi thiên thu đợi chờ!
Người chờ hay đã quên chờ?
Bởi bao mặc khách gửi thư tỏ tình!
Ta khách đa tình nên đa nghiệp
Em kẻ đơn tình sao đa phiền?
Ta như mặt trời quay cuồng theo định số
Em đoá Hướng dương quay quắc dõi vầng dương!
LÝ TỐNG
Mùa Giáng Sinh Năm 2002
(Chúc em “Bình an dưới thế cho người thiện tâm”)
TA ĐÃ GẶP EM TRONG MƠ
Tặng Minh Tinh MINH THƯ
Có gã qua tuổi Tri Thiên Mệnh
Vẫn tôn thờ Chủ nghĩa Độc thân
Công du thù tiếp khắp thiên hạ
Chưa lập gia đình? Bị questioned!
*
Tự biện: Đời phi công hiểm nghèo
“Ra đi” con vợ dại nhóc nheo.
Số Missions Impossible
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Gã có thể, người không có thể
Dù tài cao vì nợ thê noa!?!
Nếu muốn và dám, người có thể
Nhưng chính gã không thể lập lại
(Nếu)“Thần Hộ Mệnh” đỡ đạn goodbye!
*
Ngoài nhiệm vụ “Thất Phu Hữu Trách”
Gã kiêm nghề tên “Hề” đặc cách
Vui lòng “Quà Thượng Đế” Ngài ban
Quốc sắc, thiên hương đến hàng trăm
Vẫn cứ độc thân, vẫn sống một mình
Đâu phải vì “Thiết Thủ Vô Tình”
“Hit And Run,” “Chạy Làng” người bảo
James Bond hào hoa, (thay) tình như áo?!
*
Gã cưu mang “mối-tình-bí-mật”
Trong giấc mơ đêm đen ngục thất
Có nàng tiên xuất hiện tự nhận
“Quà-Thượng-Đế theo Lệnh em vâng
An ủi anh một đời giông bão!”
Da trắng nõn Phù Tang Anh Đào
Ba vòng: “Tòa Thiên Nhiên” đài các
Ôi dung nhan! Mẫu hình tuyệt tác!
*
Đợi “Tiền Kiếp” nên vẫn độc thân
“Quà Thượng Đế” cuối cùng duy nhất.
14/10/07 Văn Nghệ
Minh Tiểu Thư xuất hiện (San) Jose
Giấc mơ xưa, bỗng thành hiện thực!
“Oan Hồn”- “Dân Oan” chợt ngộ thức
Nàng diễn viên yêu kiều, rực rỡ 1
Chính nàng gã đã gặp trong mơ
Sao không đến tỏ lời nồng nàn?
“Vâng lệnh Thượng Đế tìm gặp chàng?”
Sao nhìn đời, nhìn gã xa lạ?
Cõi Thực-Mơ vực thẳm cách xa?
Như thú săn đóng đèn mắt giương
Ngất ngây phiá nàng đích định hướng
Run rẩy gặp mắt nàng vô tình
Lướt qua đám đông người ngưỡng mộ
Tưởng tượng nàng đảo mắt tìm mình!
*
Dù cùng giới “xờ le brờ ti” (celebrity)
Biết bao Fans săn đón, chụp hình
Gã bỗng ước ao chụp minh tinh.
Gã biếm danh “Giáo Chủ Đạo Ôm”
Nam phụ lão ấu đều ôm ráo
Đồng bào không yêu, ôm đồng bào?
Không lẽ đi yêu, ôm Vẹm cáo?!?
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Được nàng ôm da thịt bốc cháy
Khi bàn tay ngà ngọc choàng vai
Má nàng nghiêng nghiêng kề má gã
Tóc tơ bay vờn mơn trớn cổ
Như đôi tình nhân đang tình tự.
Gã cảm nhận nàng: tảng băng hà
Lạnh lùng như gã: pho tượng đá!
Dù “cách điện” toàn thân rung giật
Gã rùng mình xuất hạn, xuất tinh.
Ôm vưu vật thần tượng trong mơ
“Run như run thần tử — long nhan”
Thư ơi Thư thấu nỗi tâm can?!
*
Tên Không Tặc bắt cóc trăm người
Chàng Phi Công Cộng quân kinh hãi
Kẻ biệt danh “Thiết Thủ Vô Tình”
Mỗi đường bay một cánh hoa rơi
Bỗng trở thành “Khờ Thủ Si Tình”
Kẻ bách chiến giờ thành độc bại!
Ba mươi năm mất ngủ cưu mang
Vận Nước, Đại Cuộc chống Cộng Sản
Ba mươi năm trắng đêm cuối đời
Mê Thư nhan bật vỡ lời thơ.
Tri Thiên Mệnh bất tri lòng người
“Quà Thượng Đế?” hay “Quả Hạ Thủ?”
“Lão Tặc Thiên” lần nầy chơi xỏ!?!
Cánh dù mở, rơi nhằm tầm nỏ 2
Súng đàm tiếu chĩa nòng phòng không:
“Mài sừng làm nghé!” “Thích trống bỏi!”
Thức cảm nỗi niềm “Cây Đại Thụ”
Rũ hào quang, lợi danh phiếm phù
Chuốc chê bai, thóa mạ chính trường
Vì “mắt xanh mỏ đỏ” nõn nường.
Ta cô đơn: “Ngư Ông Biển Cả”
Ta độc hành: Không Tặc trời cao
Ta sẵn lòng từ bỏ độc thân
Chấm dứt nhận, tiếp “Quà Thượng Đế”
Vung song kiếm “Diệt Bạo – Trừ Gian”
Noi chính nghiệp Thái Học – Cô Giang
Nếu nàng Quà-Thượng-Đế ban phúc
Đã ngỏ cùng ta đêm tù ngục!
Hãy cứu linh hồn kẻ tương tư
Tim Trương Chi xin dâng Mỵ Nương
Tách trà lung linh bóng lái đò
Lệ ngọc rơi tan nỗi u tình!
*
Nếu em nữ điệp viên?
Ta James Bond sập bẫy.
8

Ransom kidnapper?
Ta tỉ phú dại khờ.
Chằng tinh sư tử cái?
Ta tự nguyện nai tơ.
Tây Ban Nha giác đấu?
Ta bò thuẫn đợi mâu.
Em quản giáo cai ngục?
Ta mục xương rũ tù.
Em nâu sồng ni cô?
Ta cạo đầu quy Phật.
Lò Chánh Hưng đồ tể?
Lê thớt thịt băm thây.
Gò Dưa đao phủ thủ? 3
Ta rũ đầu chờ chém.
Em serial killer?
Hãy “phơ” ta hàng loạt.
Hít cốc ma cà rồng?
Ta gồng cổ hút máu.
Em sát thủ xuyên bang?
Ta phanh ngực lãnh đạn.
Nếu em nữ hải tặc?
Cứ mặc sức hiếp ta.
Em nữ chúa bạo dâm?
Ta cam tâm khổ hình.
Em “Hấp Tinh Đại Pháp”?
Ta hiến mình khô xác.
Em Nữ Hoàng Nhan Sắc!
Ta đắc tội cuồng si!
TTKL 14/ 10/ 07(tức Không Tặc Lý Tống)
Ghi Chú:
1

Phim “Oan Hồn” hay “Tình Yêu Bất Diệt” / “Love Never Dies?”

Lần nhảy dù từ cockpit Airbus Hãng Hàng Không VC, dù không mở do giây dù
vướng quấn chân nên gã không bị Migs và phòng không bắn hạ. Sau đó lại may
mắn rơi vào giữa ao rau muống nên sống sót, không bị dập xương chết.
2

3

Tên pháp trường ở Biên Hòa nơi VC xử bắn tử tội.

9

CÓ YÊU EM KHÔNG?
Em hỏi ai (?) “Có yêu em không?”
Em hỏi anh (?) “Có yêu em không?”
Hỏi như “diễu dở” thế cô em
Hỏi như “tháu cáy” thế sao đành
Trần gian ai chẳng yêu em nhỉ?
Ma nữ đa tình, ơi Thúy Vi!
***
Cả đến thằng mù cũng phải yêu
Thấy em trong “mộng ướt” 1 diễm kiều
Và ngay thằng điếc, nghe âm vọng
Giọng hát mê hồn cõi linh siêu.
***
Anh chắc thằng say sẽ mê say
Say sắc, say thanh, say tình cay.
Anh biết thằng điên sẽ cuồng điên
Điên thèm, điên khát, điên tình ghiền.
***
Anh muốn yêu em như sư tử
Quằn quại đớn đau cơn tình tự. 2
Anh muốn yêu em như ngựa chứng
Bầm dập đòn yêu cơn tình hứng. 3
***
Anh yêu em đêm bảy ngày ba
Chẳng cần thần dược Viagra
Bởi thanh, sắc, hương chất xúc tác
Kích thích tuôn tràn Lýagra. 4
***
Ơi Thúy Vi, ma nữ đa tình
Cùng ta, Điền Bá Quang, song ca
Khúc giao hoan của Mùa Động Tình
Xem ta có yêu em không nhá?
Cuồng Sĩ LÝ TỐNG
Ghi chú:
1 Mộng ướt (t): Wet dream.
2 Sư tử cái phải đau đớn khi giao cấu mới thụ tinh.
3 Ngựa phải đá… cho sưng phồng mới làm tình.
4 Lý(Tống)agra chỉ cần 3 giây, Viagra cần 30 phút.
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TÌM EM
Tìm em chính thể tìm chim
Em bay Nam hướng, anh tìm Bắc phương
Tìm em tìm dòng e-mail
Em cho, anh nhận, tay khều mất tiêu.
Nhắn tìm mấy bận, mấy nơi
Nơi vờ không biết, nơi lờ không cho.
E-mail em viết bằng tay
Anh cầm miếng giấy thày lay ghi tiền
Ghi tên 3 Mạnh Thường Dân
“Hai trăm sáu” chuyển, nhận Huỳnh Thiện Lương
Thiện Lương giao nôp Liên Hương
Liên Hương tìm giấy, mail vương chốn nào?
Một đằng cầu Bác Phó Nhòm
Chuyên viên dịch vụ chạy lòn cửa sau
Khả nghi “Gác Cửa” forward1
Mong tin hồi báo, thưở nào hởi em?
Tìm em, thiên hạ khó dò
Lòng xanh, vỏ đỏ, mặt – lòng hai mang
Vê Dê muốn “ếm” “Mê Tê”
Đê Tê muốn cản Lê Tê tìm tình
Tê Tê đôi ngã đăng trình 2
Dê Tê nhị mã quyết tình phân thây!
Bài thơ trau chuốt bao công
Làm sao trao gởi nỗi lòng tương tư?
Bao đêm trăn trở nhớ em
Mắt môi, da thịt… rợn thèm khát khao.
Ước gì người hóa từ hình
Tứ chi, ngũ giác quấn mình như trăn.
Mùi hương khứu giác đê mê
Âm thanh thính giác ru mềm con tim.
Vu sơn xúc giác rong tìm
Dung nhan thị giác đói nhìn hau hau.
Suối tuôn vị giác liếm mau
Siết ôm tắt thở cùng nhau hàng ngày.
Ăn chơi “4 món” dâng cầu
Nhất thủ, nhì râu, tam đầu, tứ cũ.
Ước gì “Clone” em tỉ lần
Cho khắp thiên hạ chia phần yêu em.
Ước gì ta được em yêu
Tận tụy Tình – Nước thỏa điều ước mơ.
LÝ TỐNG
Chú Thích:
1 Việt Dzũng: Gate keeper!
2 Vê Dê: Việt Dzũng / Mê Tê: Minh Thư
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Đê Tê: Đ. Trang / Lê Tê: Lý Tống
Tê Tê: Tống (Lý) / Thư (Minh)
Dê Tê: Dzũng (Việt) / Trang (Đ.)

ĐOẢN THI
Hoa Hướng Dương:
Hoa vẫn chờ ai những đêm tăm tối
Xuyên suốt địa cầu hoa dõi vầng Dương.
Kim Hằng:
Thanh Lan tranh sắc Kim Hằng
Mê Lan giọng hát, mê Hằng dung nhan.
B. X. Paris:
Người thơ từ độ dỗi hờn
Ta thành sâu chiếu cuốn tròn tình đơn.
Lam H.:
Chẳng uổng công ai ”hair cut” nuôi tù
Đến khi tù thả, tù vù đtìm ai (đtìm: đi tìm).
Hạnh Sài Gòn:
Thiếu phụ Nam Xương ngồi đợi bóng
Ai tìm dư ảnh giữa cô miên?
Hạnh Như:
Em 18 vừa vòng tay Không Tặc
Đón em về làm áp trại phu nhân.
Đoàn Cẩm Hoa:
”Cơn Mưa Phùn” đã bay vào dĩ vãng
Cô ca sĩ xưa vẫn hát một mình!
Bài hát buồn như cuộc tình vô vọng
Bởi gã vô tình một thuở cuồng ngông.
Th. An:
Giai nhân! Em là Nàng Thơ?
Hay ta chợt thấy trong mơ một lần?
Giai nhân! Em là Tù Nhân?
Sao ta nghe thấy bâng khuâng cả hồn!
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T. M. (Động – Loạn)
Em đứng đó, sexy từng động thái
Ta động tình mơ tưởng động Thiên Thai.
Loạn cuồng luân vũ loạn Thiên
Tịnh yên? Bất khả! Loạn trần đảo điên!
Tình nhân:
Trong trái tim ta, em có phần tham dự
Trong sự nghiệp ta, em có lòng góp công.
Tuyết:
“Nàng là Tuyết hay da nàng tuyết phủ?”
Nàng là Model hay nhan sắc thời trang?
Ta nhìn nàng “Thanh Thúy thuở vàng son,”
Lòng rực cháy nỗi khát khao ngày cũ.
Nàng là Tuyết. Ôi tên nàng diễm tuyệt!
Tên gọi hồn phiêu lạc những chiều thơ.
Tóc trắng tuyết, tim xanh tình “Chú Đạt”
Nhẹ hôn thầm môi “Cháu Diễm” đêm mơ!
Mắt Nhung:
Nàng giết ta bằng đôi mắt nhung.
Đôi mắt nhung đen đẹp não nùng.
Thoáng nét cười trêu như ánh kiếm.
Đâm suốt hồn ta đến tận cùng!
Đẹp:
Nàng đẹp vô cùng trước mắt tôi
Nhưng mà đẹp nhất là đôi môi
Nhưng mà đẹp nhất là đôi mắt
Chưa thức đêm nào, chưa nhớ ai!
Cuồng Sĩ LÝ TỐNG
Đêm Phi Trường:
Giữa lòng đất địch ta còn có những đêm yên ngủ
Trong lòng người thân ta chẳng có một chốn nương thân!
Gươm Đời:
Người xưa mài gươm dưới trăng
Ta nay mài đời trong ngục.
Thù nước chưa xong đầu… còn nặng
Gươm đời chớp lóe ánh ngục trăng.
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Ngục tù:
Nơi chốn an toàn nhất là trung tâm cơn bão
Nơi chốn an tâm nhất giữa song sắt ngục tù!
Tên đường Trại Tù A-30:
Đường Tình Thương… bít kín lối về
Đường Tiến Bộ… hướng về Nghĩa địa!
Ghi Chú: Tên đường 1 ra cổng Trại và đường 2 đi nghĩa địa.
Lý Tống:
Là người Phi công, tận tụy với từng trái bom.
Là người Hàn sĩ, tận tụy với từng trang sách.
Petit à petit, l’oiseau fait son nid.
Step by step, Lý Tống achieves his feat.
Biết lúc ẩn dật, biết lúc xuất hiện
Biết lúc rút súng, biết lúc mài viết.
Ấy là đạo Chiến sĩ thời loạn, Hàn sĩ thời lưu vong.

CHÙM THƠ TẶNG MẠNH THƯỜNG QUÂN
Phật tử Chùa Như Lai, Colorado:
Nặng tâm Phật sự, Tôn Sư giữa cơn Pháp nạn trầm kha,
Nặng lòng Quốc sự, “Đệ tử” trong cảnh Cơ đồ nghiêng ngả.
Đồng Sĩ Phước – Lê Thị Vẻ:
Nặng tình Hiền thê, Tỉ muội sớm giã từ cõi Thế tục,
Nặng nghĩa “Đồng hương, Chiến sĩ” chậm phóng thích chốn Tù ngục.
Vương Kỳ Sơn – Đài Việt Nam Hải Ngoại:
Ngàn Thương thoắt đã… ngàn trùng,
Kỳ Sơn Vương HNgoại độc hành kỳ pthanh.1
Lộc Huế, Cẩn-đẹp-trai và Chiến hữu Không Quân:
Bảo Quốc, Trấn Không: Nhiệm vụ Phi công Chiến đấu,
Yểm hữu, xuyên phòng: Bổn phận Hoa tiêu lưu vong.2
Chú Thích:
1 Kỳ Sơn Vương Hngoại: Kỳ Sơn Vương Ngoại tức Vương Kỳ Sơn Đài VN Hải
Ngoại.
Kỳ pthanh: Đài phát thanh Kỳ vĩ + Ngôn (văn) kỳ thanh bất kiến kỳ hình.
14

2 Yểm hữu: Yểm trợ Chiến hữu
Xuyên phòng: Xuyên lưới phòng không, phòng thủ địch.

CÔ BÉ LỌ LEM
Những nụ cười của ngày
Đã nâng cao phẩm chất những giọt nước mắt của đêm!
Ơi cô bé lọ lem!
Hãy mãi mãi xanh tươi nụ cười
Và đời sẽ cùng em nâng niu những dòng nước mắt!
THỜI GIAN
(Tặng VQ)
THỜI GIAN Như Sao Chổi
Vun Vút
Qua Vạn Thiên Hà
Vô Cảm
Và Khi
“Hơi Bị” Đụng
Nhận Thức
Hủy Diệt
LÝ TỐNG
(Giống như Sao Chổi đụng vào Sao Hoả vừa qua; và khi con người nhận chân
được giá trị của Thời Gian thì cũng là lúc sắp xuống lỗ.)

TÌNH NGOÀI HÀNH TINH 2
(E. T. LOVE)

TÌNH NGOÀI HÀNH TINH 1
(E. T. LOVE)

Em dùng tia Laser thay dao
Mổ trái tim mình không đau 1
Banh te he chờ người kiểm nghiệm
Từ hang sâu, khe hẹp, mép cao.
***
Người lạn gần rồi vụt bay xa
Em tập trung cao xạ, ra đa
Pháo cấp tập quyết hạ (chàng) giặc lái

Làm sao diễn tả chất
Cảm xúc tràn ngập hồn
Sâu lắng và ngây ngất?
***
Người vừa gần, vừa xa
15

Tưởng chừng tay chạm được
Hoá… ảo ảnh lướt qua.
***
Xa cách: Nỗi u sầu
Nhưng tình yêu nặng sâu
Đã thành thú-thương-đau.
***
Ước là con chim Nhạn
Sải cánh vượt ngàn trùng
Đem tình xuân đến cùng
***

Hụt, vui — buồn, mất hút (chiếc) Mirage. 2
***
Gõ đũa thần em biến Chim Ưng 3
Vượt nghìn trùng thẳng hướng phi trường
Đợi Don-Juan-vô-tình cất cánh
Kamikaze (cùng chàng) nát như tương 4
***
Ai bảo “xa mặt cách lòng” đó
Là kẻ chưa nếm mùi dồi chó
Với “cầy tơ” chỉ ngửi, chưa ngó (thấy)
Nước dãi… tình càng ngày càng rỏ.
***
Yêu người, em lệnh người yêu lại
Kệ tay người (quơ quào), miệng người lải nhải
Chỉ cần đóng đèn… mắt ruồi lửa 5
Là trái tim xèo xèo tan chảy.
***

“Xa mặt cách lòng,” Ai
Chưa lụy vòng tình ái
Còn ta, ngày càng gần.
***
Ôi ta quá yêu ai
Mơ được người đáp lại
Để mãi nghe người nói
Để mãi được người nhìn
Bão lửa đời Kinh Kha 11
Đốt tim băng tan chảy
***
Đợi ngày người trở về
Trao nụ cười đẫm lệ
Đắm đuối nụ hôn nồng
Nhưng… hình như không thể!
***
Người chưa là cuả ta!
Chợt sầu dâng buồn lạ
Thầm nhủ lòng, an ủi
Biết ra sao, ngày sau!
***
Chỉ cần người trở lại
Ướt mơ thành hiện thực
Tình ta mãi không phai
Dẫu người chưa nhận thức.
VQ

Mộng ngày người chống gậy trở về 6
Em đón chờ, nụ cười đẫm lệ
Khóc ướt hết quần xì áo xú 7
Phô (thân) hình sexy cho người mê (chơi)8
***
Ăn nhằm gì (chuyện) em – chàng: người lạ
“Ướt mơ” xưa sắp thành (sự) thật nhá! 9
Tuổi 25 vừa (vòng) tay Không Tặc
Tuyệt đỉnh tình yêu cần… diễn tả! 10
LÝ TỐNG

Ghi chú:
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Bởi vì em là y sĩ
Tên máy bay cuả Pháp, cũng là một thứ “ảo ảnh” như chàng: Vui –> Buồn.
3 “Mắt Chim Ưng” chưa đủ.
4 Nhiều tai nạn xảy ra do nhiều chim tụ tập ở phi trường, đụng vào kính buồng
lái hoặc động cơ máy bay, nên Chim Ưng được sử dụng để đuổi chim.
5 Mắt chàng có ruồi có lửa nên chàng nhìn vào đâu em thấy nhột nhạt như bị
ruồi bâu, và nóng ran như bị lửa đốt.
6 16 năm nữa mãn hạn tù chắc chàng dư tuổi lãnh tiền già.
7 Quần xì líp, áo xú chiêng.
8 Thơ 7 chữ nên những chữ thừa, dùng làm rõ nghiã, được đặt trong ngoặc ().
9 “Ướt mơ”: Wet dream; ước mơ: Dream.
10 Bởi tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức duy nhất để… diễn tả cùng nhau.
11 Đọc “Rượu Tiễn Ó Đen” của Nguyễn Lập Đông.
1

2

TẠ TỘI VỚI TÌNH
(Bài thơ cảm hứng từ Chương trình “Nghệ Sĩ…” của Đài VOA. do Trường Kỳ phụ
trách. Chủ đề “Elvis Phương: Những cuộc tình và tình ca” nghe tại Nhà Tù
Chon Buri đêm 2/3/2002. Đời hai mặt. Một đời trình bày mặt hay, mặt tốt, mặt
đẹp của bản thân. Một đời trình bày mặt dỡ, mặt ác, mặt xấu của tha nhân. Tác
giả thường trình bày hai mặt về mình. Mặt bị phẩm bình nhiều nhất và có lẽ duy
nhất (?) là mặt… Ái tình. Bởi tác giả… hơi bị yêu nhiều, hơi bị yêu lung tung.¹

Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội
Nếu không biết tên vì chẳng hỏi
Nếu quên tên vì thiên tài đãng trí
Nếu quên mặt dù nhớ đủ mọi điều ²
Nếu quên nhà để trở thành gã thất tình… homeless ³
Nếu nhầm lẫn vì tấm lòng vọng tưởng.
Nếu đặt tên: Em tóc dài, xăng xú 4
Em thứ Sáu, thứ Bảy, Chủ Nhật 5
Nếu đặt số: Em 275, 313… 6
Nếu ví von: “Món quà thượng đế.” 7
Không nói “Anh yêu em” dù “Tôi xin người cứ gian dối” 8
Không nghe điện thoại dù khẩn khoản ngỏ lòng 9
Nếu ta là một gã tình… câm 10
Biến Võ Tắc Thiên thành Võ… Tắc Thở. 11
Lỡ gọi “Chú” khi… rên phải xưng “Cháu” 12
Người ngoại quốc phải… rên bằng tiếng Việt.
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Thích người cầm… “cần số phụ” lái xe
(Người tận tụy, thả vô lăng khi cần sang số!) 13
Nếu không vui lòng hai câu thơ tặng:
“Trong trái tim ta em có phần tham dự
Trong sự nghiệp ta em có góp công.” 14
Nếu giao ước người “quit job” yêu ta
Hay “lay off” khi cuộc tình trắc trở. 15
Nếu người muốn thử lòng ta chung nhất
Khi cô bạn thân muốn thử… sức cùng
Để nghe ta ỡm ờ đáp lại:
“Điều đó tùy em quyết định
Bởi ta là tên nô lệ
Em ra lệnh nhảy vào lửa
Ta cũng không nề.
Huống gì nhảy… lên giường làm vui lòng người đẹp!” 16
Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội.
Nhiệm vụ hiểm nghèo buộc ta thờ Chủ nghĩa Độc thân
Tránh cảnh vợ dại con thơ phải mang vành khăn trắng.
(Hình như ta kẻ đi tìm đạn
Đạn vô tình cứ lẫn tránh ta?)
Bởi những gã tình nhân tuyệt vời
Thường trở thành người chồng bội bạc!
Nếu ta yêu đồng thời năm bảy người và đều yêu tận tụy
Nếu ta yêu cháu Diễm “xuội xuội, xạo xạo” 17
(Bởi 25 năm tù trái tim ta “đông lạnh”
Khi tỉnh thức lại trở thành khờ khạo.)
Nếu ta yêu của lạ… tạ đường phèn
Yêu tài tử, ca sĩ, mệnh phụ, phu nhân
Có khi lỡ yêu cả người có chồng
Dù ta cố tình muốn tránh.
Bởi nghĩa hiệp ta trở thành bất nghĩa
Vì nghiệp chung “Lê Lai” cứu Chúa liều mình
Ta nạn nhân, thù đời nữ nhân dùng làm phương tiện
Hoặc yếu lòng trước cám dỗ yêu tinh.
Nghiệp dĩ bắt ta đối đầu nhiều ca kỳ dị
Cô bé dăm bảy tuổi giành ta: “He’s mine!”
Khiến cô chị nỗi ghen suýt đòi… bóp cổ.
Có phu nhân một thời hoa khôi, hoa hậu
Bỗng hứng tình xưng “dì,” thổ lộ… hơi bị yêu!
Dù biết ta gã ngông nghênh vẫn thường tếu táo:
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“Teenagers: Cháu yêu, Twentysomethings: Em yêu, Thirtysomethings: Chị
yêu…”
Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội
Và xin nhận mọi danh xưng, biệt hiệu:
“Thiết thủ Vô tình, Bạc Tình quân, Don Juan, Tiểu Dâm tặc,
Q. sắt, Ngãi thần, Ngựa hoang, Chú Đạt…”
Bởi mỗi cuộc tình ta đều khởi đầu bằng giao ước
Như một nguyên tắc, quy luật tình yêu:
“Không độc chiếm, độc quyền, hứa hẹn, vĩnh viễn…”
Bởi ta chẳng riêng ai.
Ta là sân ga hoang
Tàu nào thích cứ đậu
Nhưng đừng dừng quá lâu
Tàu sau húc đít nhau!
“Bởi chung thủy với MỌI người ta trở thành bạc tình với MỖI người!”
Dù tôn chỉ sống bản thân ta là suốt đời Tận Tụy
Tận tụy trên chiến trường, học đường và cả trên… giường!
Ta biết người chẳng thù ta, hận ta, ghét ta
Dù có người từng “Fuck You!” “Who the fuck do you think you are?”
Khi ta đùa bảo:
Trong các giai đoạn ái tình: “Tỏ tình, gợi tình, làm tình
… Chạy tình là khâu khó nhất! ”
“Áo quần đẹp tôn vinh nhan sắc nữ nhân
Nhưng phái đẹp đẹp nhất khi… không áo quần!”
“Chinh phục mỹ nương phải thắng trên giường!
Nhất thủ, nhì râu, tam đầu, tứ củ.”
Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội
Vì lối tỏ tình lập dị, kỳ khôi
Vượt bão giông để kịp buổi hẹn hò
Để đập tàu bay, bị “ground” và treo cánh.
Cạo trọc đầu, để râu Hitler
Mỗi ngày mấy bận bay thấp qua trường
Để lũ học trò ghẹo trêu cô giáo.
Lao vào xe để người ban thương tích
Đeo người như sam, cuối ngõ cùng đường.
Trồng cây si như thú dữ đóng đèn
Ôm cột điện, chui hàng rào… tìm hứng
Để làm thơ đăng báo tặng người.
Có lúc ghẹo bằng những lời… đỏ mặt 18
Khiến người bẽn lẽn, nửa đêm… “ướt mơ” 19
Lúc ngạo mạn, lạnh lùng, chọc người giận dỗi
Sẵn sàng làm mọi điều, mọi kiểu
Để người không cưỡng nổi gã cuồng si
Để được ta “Đưa em vào hạ!”
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Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội
Nếu biến nàng thục nữ thành kẻ suy đồi
Ngoan hiền, tiết trinh thành kẻ lăng loàn, trụy lạc.
Biến đôi mắt ngây thơ thành hồ ly tinh, quỷ cái
Biến nữ sĩ trữ tình thành dâm sĩ porno
Biến ánh trăng huyền thành mặt trời đen như mực
Biến ước vọng đơn sơ thành tuyệt vọng hãi hùng
Biến nỗi ưu sầu ngàn đời thành “Một phút huy hoàng rồi chợt tắt”
Biến ngày nhàm chán thành tháng đam mê
Biến thú-đau-thương tầm thường thành khát vọng thăng hoa
Biến kẻ nhát gan thành tay liều mạng
Biến kẻ vô tâm thành người quan hoài sứ mạng.
Người sống đời sống nhân vật tiểu thuyết
Nhưng chính ta tác giả, sinh sát toàn quyền.
Ta là cơn khủng hoảng, chất độc dược, nước cam lồ
Chính vì ta, người phải… đổi đời
Xấu thành tốt, ghét thành yêu hay ngược lại.
Chính ở gần ta, người biết người đang sống
Biết hưởng thụ đời, biết mình hiện hữu
Biết khóc, biết cười, biết cuồng si, điên loạn
Biết quý từng phút, háo hức từng giây
Sống như thể ngày mai tận thế
Tận hưởng tới giới hạn: Lục dục, thất tình
Như chưa từng sống, như từng đã chết!
Bởi “Đôi-mắt-ruồi-lửa” cuốn người lên thiên đàng tội lỗi 20
Bởi “Ngãi thần, Q. sắt” đẩy người xuống địa-ngục-cuồng-mê. 21
Bởi ta: Thần Viagra
Vibrators… chỉ là thuộc hạ!
Nên nằm trong vòng tay ta, người vẫn thở than xa cách
Và chẳng bao giờ hết nỗi khát khao.
Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội
Là cơn bão thổi tung đời người
Nhưng chính ta quay cuồng, dõi mắt tìm người đến cuối đời tan nát. 22
Là núi lửa đốt thiêu người
Nhưng chính ta suốt đời há hốc miệng, khản giọng vô âm 23
Gọi người giữa biển trời cô đơn, trùng trùng nham thạch.
Là ngọn sóng dữ nhận chìm người
Nhưng chính ta thủy chung đến bạc đầu nỗi nhớ! 24
Là cơn địa chấn, động dất chôn người
Nhưng chính ta mang vết thương lòng sâu hun hút. 25
Là cơn lũ cuốn trôi người
Nhưng chính nước mắt tiếc thương của ta gây thành lụt lội.
Là cơn hạn tàn phá màu xanh, niềm hy vọng
Nhưng chính ta khô cằn, trơ trụi, tàn tạ, khát khao.
Ta là sét, người thu lôi
Hút ta xuống tận cùng chín tầng địa ngục.
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Ta là sấm, người điện trời
Nổ banh thây như ôm bom tự sát.
Tình nhân ơi! Ta xin tạ tội
Người đã quên ta, hay trong vòng tay lạ?
Hay chờ ta giữa cảnh gọi mời?
Còn ta đang thoi thóp từng đêm
Ôm khoảng không và vòng tay trống.
Còn đâu nữ-cung-thủ-diễm-kiều
“Bắn rơi những nỗi buồn” quanh ta hiện tại!
Còn đâu được người cảm thấu
“Không có đàn bà sao anh chịu nổi?”
Để thấy sự hy sinh tột cùng
Gã “Chủ nhân đời mình, định mệnh.” 26
Mũi ta còn nồng mùi hương da thịt từng người
Tai ta vang rền tiếng rên la động tình đủ kiểu
Mắt ta lồ lộ hàng trăm thân thể lõa lồ
Da thịt ta rợn hàng ngàn môi hôn nóng bỏng
Lưỡi ta ngây ngất dư vị tình mằn mặn
(Ngày càng… dài ra theo mỗi cuộc tình!)
Ta nhớ từng người với từng tuyệt chiêu
“Đòn tay, cối xay, máy bơm, nước thánh,
Bánh xe luân hồi, l. đỉa, lưỡi rắn…” 27
Âm tình, lời tình, vị tình, mùi tình, nước tình
Sống lại cùng ta trong ngàn… “ướt mơ” thác loạn.
Tình nhân ơi! Tình nhân ơi!
Ta đâu phải Don Juan, Bạc Tình Quân, Thiết Thủ Vô Tình…
Bởi “Trái tim Tỉ Cang chín trăm lỗ” của ta vẫn chứa đủ mỗi bóng hình
Trong nghĩa trang tình yêu ta có bàn thờ từng người trang trọng.
Ta không thể chỉ yêu một người
Bởi ta yêu toàn nhân loại.
Yêu người yêu mình, yêu tất cả dung nhan thần thoại
“Bởi chung thủy với MỌI người ta trở thành bạc tình với MỖI người!”
LÝ TỐNG
Nhà Tù Chon Buri, Thái Lan, 2-4/3/2002
CHÚ THÍCH:
1 Mốt nói chuyện của thanh thiếu niên Hà Nội. Động từ, tỉnh từ đều được kèm
theo từ “hơi bị.” Thí dụ: Hơi bị đẹp, hơi bị đểu, hơi bị yêu…
Điển hình là bài thơ “HƠI BỊ” của Thi Sĩ Nguyễn Duy:
Giọt rơi hơi bị trong veo
Mắt đi hơi bị vòng vèo lôi thôi
Chân mây hơi bị cuối trời
Em hơi bị đẹp anh hơi bị nhầu
Lơ ngơ hơi bị ấm đầu
Mù mờ hơi bị ngu lâu tàn đời
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Thần kinh hơi bị rối bời
Người hơi bị ngợm ta hơi bị gì.
2 H., cô bạn gái có nhiều kỷ niệm nhất và những kỷ niệm đó vẫn luôn luôn sống
động, nhất là những bài thơ trữ tình của H. Vậy mà chỉ 6 năm, sau khi vượt ngục
trở về, H. đến nhà tìm gặp mà tác giả (TG) chẳng nhận ra. Đến khi H. nhắc đến
chiếc quần Jean màu tím kỷ vật, TG mới biết là cô bồ ruột cũ! Một dịp khác, TG
theo tán 1 cô gái trên đường Lê Lợi, Sài Gòn. Suốt đoạn đường từ Chợ Bến
Thành đến quán Givral, cô gái cứ mỉm cười mà không trả lời. Cuối cùng khi
nghe TG mời vào tiệm ăn kem, cô hỏi: “Anh định đùa dai thật à? Anh không
nhận ra em thật sao? Năm ngoái em ở với anh tại Đại Học xá Minh Mạng suốt cả
tuần!”
3 Thời kỳ vượt ngục, vì quên nhà người tình, TG phải ngủ đầu đường, xó chợ một
thời gian.
4 Thời làm Quản Lý CLBSQ/KQ Phan Rang, TG có 3 nữ đệ tử đặc biệt: Cô xăng
xì không mặc xì líp, cô xăng xú không mặc xú chiêng và cô xì lỗ mặc xì líp tổ
ong.
5 TG có thời khóa biểu hẹn hò, dành một ngày nhất định cho một người tình để
tránh đụng độ.
6 Em 275 đổi thành số 1. Em 313 thích thú vì được 7 nút, trùng số đắc ý nhất của
TG.
7 Trong các Talk Show, Phỏng Vấn viên đều tranh thủ cơ hội đề cập khía cạnh
James Bond của TG. TG thường phân trần, biện hộ: “Mỗi người tình là một ‘Quà
Thượng Đế’ được ban thưởng do công lao TG phục vụ Ngài, phục vụ nhân loại.
Và ai dám khước từ ân sủng của Thượng Đế?!”
8 Người tình AH mỗi lần lên phi trường đón TG, việc đầu tiên khi lên xe là mở
bài: “Kiếp Đam Mê” với đoạn gợi ý nhất: “Tôi xin người cứ gian dối nhưng xin
người đừng lìa xa tôi.” AH rất thích được nghe câu: “Anh yêu em” dù chỉ là lời
nói dối, nhưng cô chẳng bao giờ được toại nguyện.
9 Vì TG bận học hoặc có hẹn với người tình khác, nên thường cự nự khi một
trong các nàng gọi: “Để mai đến gặp hãy nói chuyện. Tại sao khi gặp mặt không
chịu nói lại cứ chờ về nhà rồi gọi điện thoại?” Người tình bẽn lẽn phân trần: “Gặp
anh bận… iêu đâu còn thì giờ để nói chuyện?”
10 Một người tình quen thời Đại Học Xá Minh Mạng, mỗi trưa cô đều ghé phòng
TG trong giờ nghỉ việc. Sau trận mây mưa, cô lặng lẽ rời phòng đi làm ca chiều
trong khi TG… mệt ngủ. Đến lần thứ bảy, TG mới mở miệng lần đầu bảo: “Ngày
mai anh đổi đi Qui Nhơn.” Cô dùng câu ca dao đầy thương cảm tỏ bày: “Chàng
ơi phụ thiếp làm chi. Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng” và khẩn khoản: “Em
nghĩ có lẽ anh đã chán em! Nhưng bất cứ lúc nào ‘cần’ em, anh cứ đến sở đón
em vào giờ bãi việc.”
11 Người tình “Đêm bảy ngày ba vào ra không kể” hậu duệ của Võ Tắc Thiên sau
thời gian “quá độ” trở thành… tắc thở không chịu nổi phải đầu hàng.
12 Cô nào xưng Chú-Cháu lúc đầu sẽ không được phép đổi sang danh xưng AnhEm dù lúc đang… rên.
13 Có lần suýt gây tai nạn vì 2 tay cô bé bận cầm 2 cần số (cần số xe và cần số…
của TG) không còn tay nào lái xe! Một Nhà Tình dục học nhận định: “Đa số phụ
nữ thích dùng cần số tay hơn cần số tự động vì có cảm giác như đang cầm “cần…
tương tự!” (tức “của quý” của chàng.)
14 Hai câu thơ nầy TG đều tặng cho mỗi người tình. Người tình số 275, ngoài tự
ý đổi thành số 1, còn sửa câu thơ thành: “Trong trái tim ta em hoàn toàn ngự trị.
Trong sự nghiệp ta em đã ra công!”
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15 TG thường giao ước với tình nhân: Tình Yêu có thể xem như một loại JOB.
Nếu em không còn thích (anh) nữa, em cứ “quit job.” Nếu anh không vừa lòng
(em), anh sẽ dành quyền “lay off.”
16 Kinh Tình:
– Tuyệt đỉnh tình yêu chỉ cần một hình thức duy nhất để diễn tả… cùng nhau.
– Muốn chinh phục đối tượng trước hết phải thắng họ trên giường.
– Áo quần đẹp tôn vinh nhan sắc nữ nhân
Nhưng phái đẹp đẹp nhất khi… không áo quần!
– Làm tình là biện pháp “keep shape” hiệu quả nhất.
– Đàn bà người nào cũng dâm. Người không dâm vì chưa gặp đối thủ đủ khả
năng đánh thức dâm tính của họ…
17 Tiếng Thái có nghỉa “đẹp, trẻ.” Mốt cặp bồ mới tại Việt Nam thời Tư Bản Đỏ:
Các cô thích cặp bồ với người có số tuổi đảo ngược tuổi mình. Thí dụ: 15 tuổi yêu
chú 51 tuổi, 16 tuổi yêu bác 61 tuổi!
18 “Đỏ tai… nắng cực, đỏ mặt… nốn lừng.” Kinh nghiệm nhân gian dùng màu đỏ
diễn tả trạng thái… hứng tình của nữ giới.
19 Ướt mơ: Wet Dream.
20 Một cháu Diễm nhận định: “Chú có ‘đôi mắt Ruồi-Lửa’ bởi Chú nhìn vào đâu
Cháu thấy nhột như bị Ruồi bu và nóng như bị Lửa đốt!”
21 Ngãi Thần: Một người tình bị mẹ càm ràm “Bà tốn mấy trăm ngàn mua Bùa
dán đầy nhà nhưng Bùa của Bà không linh bằng… Ngãi Thần của hắn!” Người
tình khác tỏ tình bằng bài thơ “Ngãi Thần Ca”:
Ngãi Thần ơi hởi Ngãi Thần!
Cho ta được hưởng phép thần của ngươi.
Cho ta điên đảo tơi bời
Cho ta quên hẳn cuộc đời đáng quên!
Tục Thơ Q. Sắt:
Chú ơi Q. Chú kinh kông quá
Cứng ngắt làm Cháu sướng cái… tay!
22 Mắt bão.
23 Miệng núi lửa.
24 Sóng bạc đầu.
25 Đất nức do động đất.
26 Trích từ các bức thư, bài thơ tình trong Ó ĐEN.
27 Các Tuyệt Chiêu Của Nữ Nhân: Đòn tay: Tuyệt kỹ dùng tay nắn bóp; Cối xay:
Tuyệt kỹ lắc mông, sàng sảy; Máy bơm: Động tác… bơm thụt non-stop; Nước
thánh: Baby oil hay Lubricant Gel bôi trơn; Bánh xe luân hồi: Hai chân nữ nhân
chòi đạp liên tục; L. đỉa: Loại L. bám chặt bóp thóp; Lưỡi rắn: Tuyệt chiêu đánh
lưỡi…
Sau ngày Valentine “tuyệt vời,” đặc biệt trong thời đại suy trầm kinh tế, cần đọc,
so sánh và chiêm nghiệm Valentine 2000s và Valentine 4000s để thấy vì sao
”Đời nôn mửa,” ”Đời vô nghĩa,” ”Đời là bể khổ,” ”Tha nhân là địa ngục,” Thiên
Đàng, Niết Bàn trở thành viễn mơ nhân loại và sự khác biệt giữa ”huyễn mộng”
và ”thực mộng,” giữa TTKH và TTKL.
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VALENTINE 2000s
Trong ngày Valentine năm 2000s
Nhẫn tình gã chế tác tặng mỗi nàng
Chẳng phân biệt kẻ còn nhớ, quên mình
Và làm thơ Valentine 4000s.
***
Hoa, bánh, thiệp hình trái tim diễm kiều
Trao nhau lời hứa hẹn kẻ chớm yêu
Lời sáo rỗng bổn phận kẻ chán chường 1
Ngày của Tình Yêu, hình thức, biểu tượng!
***
Bao cặp làm tình ngày Valentine?
Bao cặp thèm khát, ước ao… “trả bài?”
Bao gã cô đơn mơ mộng, hoang tưởng?
Bao nàng “cảnh đẹp thủ dâm” miệt mài? 2
***
Bao cặp ngày Valentine ly dị?
Tự tử, giết, cắt cu, tạt a xít?
Bao trẻ bồng bột nổi loạn “run away?”
Chẳng quan hoài lời mẹ cha dạy chỉ?
***
Tình yêu là gì? Tại sao yêu đương?
Tại sao tình yêu muôn hình, muôn hướng?
Tình-lãng-mạn phiêu bồng cõi thực-mộng
Lẫn lộn thực tế-huyền thoại, người-bóng.
Tình-thần-tượng mơ phục tùng, tương tư:
Anh hùng, siêu ca, nghệ sĩ, tài tử.
Tình-vị-tha yêu người hơn yêu mình
Vì kẻ yếu đuối, bất hạnh hy sinh.
Tình-thực-dụng mê giàu sang, quyền lực
Danh giá, địa vị, tiện nghi tột bực.
Tình-đơn-phương thầm, câm lặng không lời
Yêu đối tượng ngoài khả năng, tầm với.
Tình-vô-biên-giới bất kể tuổi tác
25% thích yêu… Chú, Bác.
***
Yêu vì mùi thơm: Tình-yêu-khứu-dâm
“Hĩm” cái tỏa hương, “La vache qui rit” 3
Mùi tóc, nách, l.., nước hoa… kích thích.
***
Yêu vì âm thanh: Tình-yêu-thính-dâm
Chuột rúc, ếch kêu, mèo gào, voi hí
Trong cơn động tình rên rỉ, thủ thỉ.
***
Yêu bùi, ngọt, đắng: Tình-yêu-vị-dâm
Mèo chó, trâu bò, ngựa dê liếm láp
Người “mouth to mouth,” đi đường lưỡi, cạp.
***
Yêu vì nhan sắc: Tình-yêu-thị-dâm
24

Công mái xòe đuôi, gà trống khoe lông
Đàn ông “bốn bắp,” đàn bà “ba vòng.” 4
***
Yêu vì cứng, phồng: Tình-yêu-xúc dâm
Sam ếch đeo bám, bọ tình siết quấn
Tay run điện giật: sờ soạn, mò mẫm.
***
Tình-nhục-dục thèm ngực nở, mông tròn
Trường túc bất lao, eo thon, môi cong.
Cuồng dâm, bạo dâm, ác dâm, hội dâm
Cưỡng dâm, hiếp dâm, loạn dâm, đồng dâm
Thủ dâm, khẩu dâm, kê dâm, nhũ dâm
Ấu dâm, lão dâm, nhị dâm, nhất dâm
Thú dâm, phẩn dâm, tử (thi) dâm, giả dâm
Trang dâm, phô dâm, khổ dâm, lỗ dâm… 5
***
Chinh phục mỹ nương phải thắng trên giường!
Nhất thủ, nhì râu, tam đầu, tứ củ.
Kẻ thích lớn, dài; kẻ cứng, phông dai
Kẻ chọn úp, ngửa; kẻ cà G-Spot. 6
Kẻ mê kinh nghiệm, lão luyện: làm trò
Kẻ thèm non nớt, khờ dại: làm thầy.
Tiểu thiểu số “hẩu” khứa lão, ghế lão
Đại đa số ghiền kép nhí, đào tơ.
***
Tình yêu: khuyết điểm, thiếu sót bù đấp
Lùn thích cao, đen thích trắng, gầy mập.
Tình yêu: đồng cảm, đồng điệu, đồng tình
“Đồng khí tương cầu” sở thích, mục đích.
Chia sẻ tình cảm, trao đổi tình dục
Vì sợ cô đơn, vì cần tương túc.
Cái liếc đầu tiên: Tiếng sét ái tình
Rung động xế chiều: Tình già nở muộn.
Khi yêu: người ta yêu người? Yêu mình?
Yêu người yêu người (khác)? Yêu người yêu mình?
Đàn bà làm tình khi tình đã tỏ 7
Đàn ông gậy ăn mày, đâu chọc đó!
Loài người tự rắc rối hóa tình, ý
Muốn biến tình yêu đặc thù, đặc dị.
Nữ nhân nào được Tom Cruise (tỏ tình) “em chả?!”
Huống gì nam nhân Britney (Spears) lơi lả?!
***
Tình-tuổi-trẻ: Sự khám phá, hiếu kỳ
Nhu cầu phát dục lứa tuổi dậy thì.
(Cô) Lãng mạn “bẽn lẽn gió hôn lên má”
(Nàng) Táo tợn đê mê “thằng phải gió đè.” 8
Như cô hoa hậu rung động “trái tim”
Thực ra “Tit Twat” chẳng gì cản kìm. 9
Tình yêu về già hóa thành tình nghĩa
Cha mẹ kinh nghiệm (nên xem) tình yêu… cấm địa.
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Nên chi tuổi trẻ điên đảo vì tình
Nên chi tuổi già buộc ràng vì nghĩa.
***
Kẻ phụ tình, bạc tình, cướp, trộm tình
Người thất tình, hận tình, sầu, buồn tình.
Tâm sự, nỗi lòng bi thương, trầm cảm
Than khóc, thổn thức, phẫn nộ, chán nản
Qua những vần, điệu não nề, than vãn
Rên rỉ lời Thơ, gào vang nốt Nhạc.
Yêu là bể khổ, tình là giây oan
Hoang tưởng yêu đương hóa thành hờn oán.
***
Yêu nhau, ngồi nhìn nhau chẳng thấy nhau
Thấy người tình qua nhãn quan chủ quan.
Chỉ thấy ưu điểm tưởng tượng, không tưởng
Không thấy khuyết điểm, hiện tồn, thực tướng.
Đàn ông nghĩ đến hôn nhân, lấy vợ
Khi cảm nhận “hết thời” ngón tình vờ.
Đàn bà nghĩ đến đôi lứa, lấy chồng
Xuân sắc sắp qua, đêm dài ác mộng.
Sau Tuần-Trăng-Mật mê ly, ngây ngất
Khai thác, khám phá, khoái lạc cùng tận
Quay về bận bịu mưu sinh, nội trợ
Chồng vắt giò (lên cổ) chồng, vợ bở (hơi) tai vợ
(Giấc mơ) Vợ đẹp, con ngoan, xe hơi, nhà lầu
(Biến thành) Con nợ, vợ oan gia, nhà (xe) cầm, khấu (nợ).
Gia đình (thành) địa ngục, chồng tìm (đường) thậm thụt
Cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút
Thòm thèm vợ, con gái ông hàng xóm
Các cô qua đường mơn mởn trăng tròn.
Chỉ hai, ba năm sôi nổi, say nồng
Bảy lăm phần trăm vợ chồng vỡ mộng
Ly dị, ngọai tình, tái hôn, ở giá.
Hai lăm phần trăm (sống chung) vì nghĩa, vị tha.
Thời gian (đối) với Tình yêu, kẻ tử thù
Sự nhàm chán là tên đao phủ thủ.
Bản chất người thèm phiêu lưu, khám phá
L.. lạ, C.. lạ đường phèn một tạ!
Vợ “hơi bị cũ” dù cựu “Miss World”
Kém hấp dẫn (thua) sến nương mới khai trương!
(Cao lương) Ăn no mất ngon, ăn hoài (cùng món) mau ngán
(Nên) Tài tử thay tình thay áo vì chán.
Mọi cuộc tình đều kết thúc trên giường
Và từ trên giường …..Tình yêu kết thúc!
***
Bản chất loài người bất toàn, khuyết tật,
(Từ) Nhan sắc, tâm lý (đến) đạo đức, thể chất.
(Phải) Trăm nguời gộp lại thành trăm ưu điểm
(Mới) Thỏa mãn trăm nét, vẻ thích mọi kiểu.
Người mắt, mũi đẹp, vú eo không đẹp.
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Kẻ mông giò xinh, môi cằm không xinh
Tóc, tai, vai, bụng, tay, chân, da, răng
Kiểu đi, dáng đứng, nằm ngồi, nói năng.
Tự ti-tự tôn, tốt-xấu, ác-hiền
Ích kỷ-vị tha, tham lam-hào hiệp.
Tổng hợp (nhiều) ưu điểm, nhân cách, dung mạo
Để đúc nên (một) “Tòa Thiên Nhiên” toàn hão
(Có nét) Đẹp ngoại thân: Siêu Tứ Đại Giai Nhân
Đẹp nội tâm: Siêu Công, Dung, Ngôn, Hạnh.
VALENTINE 4000S
Người 2000s mơ thế giới 4000s
Nơi hàng ngày đều ngày Valentine
Với triệu triệu tình nhân để hưởng lạc
Mỗi nhan sắc là mẫu hình tuyệt trác.
Toàn người độc thân, khỏe mạnh, hoàn hảo
Ba vòng: mông, eo, ngực, “tòa nhân tạo”
Đủ màu tóc, mắt, (mùi) hương da, hơi thở. 10
Miss World, (giống) Aryan Hitler (chỉ là) Thị Nở!
Phái nam sức khỏe dũng mãnh (như) Samson
Kỷ lục thời nay kém trò trẻ con.
Phục sức rất “nghèo,” phô diễn vưu vật
Mỗi người đích thật “độc nhất vô nhị.”
Nam thanh, nữ tú (đều là) tình nhân của nhau.
Thời gian đầu hàng trước Thuật-Trụ-Nhan
Không nặng đẻ đau, qua biển một mình
Khoa học tiên tiến: Ống nghiệm thụ tinh
Tử cung nhân tạo, ghép gien công nghệ
Nhân tế bào gốc, sinh sản vô tính …”
“Bắp thịt hóa” các bộ phận thể xốp
Càng làm tình càng lớn, căng, ướt, “bót.”
Không cần “độn bi,” “cắt khứa” (kiểu) Thái, Phi,
Mắt trừu, lông ngựa, bơm, hút, vá “hỷ!” 11
Nhân loại lai giống càng đẹp, càng dâm
Càng ái ân, càng thâm hậu, nghệ thuật.
Làm tình: Phương pháp hữu hiệu “keep shape”
Không cần “đai ết,” hút mỡ, mát xa.
Không còn xấu xí, nghèo, dốt, bệnh tật
Bất hạnh, thất tình, mặc cảm, tự vẫn …
Kế hoạch sinh sản, dân số quân bình
Tài nguyên dồi dào, nhu cầu thỏa mãn.
Trai tuổi xuất tinh, gái tuổi có kinh
Toàn quyền làm chủ sở thích dục tính.
Trẻ thơ nuôi dưỡng, giáo dục (tại) Dream Land
(Bởi) Chuyên gia thượng thặng, trí-dũng toàn vẹn.
Cầm kỳ thi họa, vũ thuật, dancing
Thể thao, Điền kinh: Văn võ song toàn.
“Thượng Đế” tối cao: độc thần, độc tôn
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Nhiều thầy thối ma; Tiên tri thối (linh) hồn!
Cầu nguyện ngoài trời (dưới) vòm kính thanh thiên
Nằm ngửa trần truồng, chấp tay ba thế:
Lạy Thượng Đế, Ta, Tha nhân: tự kiểm 12
Ngày năm lần. Làm tình: chấm dứt lễ.
Tận diệt bất nhân, đố kỵ, tham, sân
Tư lợi, bè phái, chủ nghĩa cá nhân.
Không còn cướp bóc, giết người, hiếp dâm.
Đảo Thiên Đường: Người (xấu, ác) bốc cháy Trung tâm. 13
Sống giữa thiên nhiên rực rỡ muôn màu
Điều hòa nhiệt độ toàn quả địa cầu
Năng lượng mặt trời, âm thanh chuyển tải.
Vi tính hóa, tự động hóa, người máy.
Không còn thiên tai: Bão, lụt, hạn hán …
Kể cả núi lửa, động đất, sóng thần
(Nhờ) Kỹ thuật “Hút Nham Thạch,” “Bó Bánh Chưng”
Chống “Áp suất phun,” trôi nổi chồng, đụng. 14
Môi trường trong sạch, vô nhiễm, vô trùng
“Tần số âm thanh” (thấp-cao), tiêu diệt toàn chủng 15
Sinh vật, thực vật vô dụng, độc hại
(Chỉ) Cây, hoa đẹp, chim, thú đẹp còn lại.
Không còn bận bịu bếp núc, giặt giũ
Ngủ nghỉ khách sạn, ăn uống nhà hàng.
Ba giai cấp: Tiêu chuẩn tỉ phú (thời nay chỉ hạng) tồi.
Phân hạng theo cống hiến, sáng kiến (vượt) trội.
Nhà cửa kiến trúc kỳ vĩ, mốt phăng
Không ăn cùng món, làm tình cùng người
Kiến thức bác vật, không cần học tủ
Giáo dục (bằng) kỹ năng “Sang Băng” lúc ngủ. 16
Thi thoảng lên lớp, dự thính thuyết trình
Phát minh, khám phá (do chính) tác giả (qua) truyền hình.
Ngày ba giờ, tuần bốn ngày lao động
Năm dài tháng rộng luyện tập, biểu diễn
Giải trí, vui chơi, hưởng thụ, yêu đương
Thể hình, nghệ thuật, hí trường, thao trường.
Kiến trúc đô thị: Đồ hình bát giác
Vòng ngoài: Công xưởng, (đến) Văn phòng, Khách sạn
Thao trường. Trung tâm: Hí trường, hưởng lạc.
Không shop(ping) center, làm việc tại gia
Sắm hàng (qua) Tivi, order tận nhà
Xe điện công, đường lập trình, tự động.
Nhà máy (hình) con bò, cỏ vào, thịt (bò) ra. 17
Thủy, hải sản khoanh, chia vùng nuôi, bắt.
***
Diễn hành: Tượng Thượng Đế nằm sáu tay
Giáo chủ, Tiên Tri giả xưa-nay khiêng
(Tiếp theo) Plato: (Ông) Tổ Neo-Republic
Đầu sỏ Cộng sản dởm gò lưng cõng
Cổ Kim, Đông Tây Triết-Tư tưởng gia
Các nhà sáng chế, phát minh đột phá
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(Cuối đoàn) Tổng hợp mỹ nhân: Hoa hậu, nghệ sĩ
Ca sĩ, minh tinh: Nam nữ tài sắc.
Nhân vật hình sống, công nghệ Cloning
Xương, răng, tóc người đã khuất, khai quật.
Đến độ tuổi lừng danh nhất: Đông lạnh.
Sau lễ, ngủ đông, công nghệ (cải lão) hoàn đồng
Hàng năm tan băng, đánh thức một tuần
Để người 4000 quá khứ chứng kiến
Xấu xí, ngu dốt, cuồng tín thời đại
Hạnh phúc sinh nhằm Đệ Ngũ Thiên Niên.
***
Chứng tích nhắc nhở nhỡn tiền: nhà xí
Nút dội cầu đúc thần tượng chuyên chính
Marx, Lenin, Stalin, Mao, Kim …
Gõ đầu tên đầu sỏ đỏ: Flush cầu.
Gác cửa WC, Cáo Hồ lải nhải:
“Mời các đồng chí vào Đại-Tiểu tiện!
Đồng bào nghe tôi nói có rõ không?” 18
***
Thế giới 4000, thiên đàng trần thế
Tình yêu 4000, khát vọng thăng hoa!
Chú thích:
1 Lời chúc ”Happy Valentine” có nhiều ý nghĩa tùy theo ”nồng độ” tình yêu.
2 Trong một cuộc phỏng vấn truyền thanh tại New Orleans, một nữ tâm-sinh lý
gia kết luận: ”Trên đời không gì đẹp bằng cảnh một thiếu nữ ngồi thủ dâm một
mình!”
3 Hãng phô ma Pháp. Đúng ra phải ”Le boeuf qui rit” bởi bò đực nhăn răng cười
khi ngửi Hĩm bò cái!
4 Bốn bắp: Bắp tay, chân, ngực và bắp… baby. Ba vòng: Vòng ngực, eo, mông.
5 Trang dâm: Khoái mặc trang phục khác giới, Phô dâm: Khoái phô bày của quý
và Lỗ dâm: Khoái nhìn lỗ khóa để… tự sướng! Tất cả những “chứng bệnh dâm”
của loài người được liệt kê trong bài phân tích nầy đều “bất trị” đối với nền y
khoa đương-hiện đại. Chỉ những giải pháp trình bày trong “Valentine 4000s”
mới có khả năng loại trừ tất cả khuyết tật của người và tệ nạn của xã hội người và
biến địa ngục trần gian thành địa đàng vĩnh viễn!
6 G-spot: Điểm sướng của nữ giới nằm tại 1/3 âm đạo từ ngoài vào và ở mặt
trước.
7 Phụ nữ thời xưa chỉ làm tình với chồng. Phụ nữ thời nay chỉ làm tình khi yêu!
8 Ca dao: ”Gặp thằng phải gió nó đè em ra.”
9 Môt Hoa Hậu VC tuyên bố: ”Em chỉ ’YÊU’ khi trái tim rung động!” Nhưng
thực tế, cô ’yêu’ cả khi ”vú, mồng” run, giật và khi túi kim ngân rỏn rẻn.
10 Nhờ Công nghệ Chọn lọc, Lai tạo, Ghép gien… có thể tạo con người mới mỗi
người có màu mắt, tóc cũng như mùi thơm da thịt khác nhau.
11 Hỷ: tiếng thái Pussy. Con trai Thái nhiều người mài thủy tinh thành viên bi
nhỏ, khâu vào dưới da qui đầu dương vật, hoặc bơm silicon để có “đồ nghề” lớn
gấp 2, 3 lần cỡ cũ. Thanh niên Phi lại cắt, khứa da qui đầu rồi ăn cua để thịt nổi
lên, tăng kích cỡ giống đực để phục vụ quý bà, quý cô.
12 Lạy Thượng Đế đã ưu ái ban cho ta một số phận và nhiệm vụ cao cả để thực
hiện. Tự kiểm điểm cách đối xử với tha nhân và sự hoàn thành trách nhiệm
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trong ngày để cải thiện và hoàn thiện.
13 Đảo Thiên Đàng là nơi cư trú của thành phần tội phạm. Họ được hưởng chế
độ đẳng cấp 1 (cao nhất) và có thể thỏa mãn mọi thú tính xấu xa nhất, trong ảo
tưởng, nhờ tác động của một loại thuốc đặc chế. Sau 30 ngày, thân thể họ tự bốc
cháy và biến khỏi Thế Giới Tân Cộng Hòa không tưởng.
14 Do nhiệt độ và áp suất không khí các vùng khác nhau, đặc biệt tại Đại Tây
Dương với các dòng nước nóng ngầm, nước bốc hơi, gió chuyển dịch tạo thành
mưa, bão, lụt. Vùng nầy thừa nước nên vùng khác thiếu nước, sinh hạn hán, mất
mùa. Địa cầu năm 4000 được điều hòa nhiệt độ bằng kỹ thuật phủ sóng tần số
đặc biệt, dùng phân tử âm thanh chuyển tải nhiệt lượng đều khắp mọi vùng,
chuyển nước khoáng nóng thành nước uống, nên toàn địa cầu có cùng nhiệt độ
lý tưởng. Do có cùng nhiệt độ áp suất không khí toàn cầu, thiên tai bị triệt tiêu.
Băng đá vùng Bắc-Nam Bán Cầu tan chảy một phần được giữ bằng hồ chứa nhân
tạo, một phần được chuyển đến 5 Đại Lục bằng các Kênh lớn. Xây đập quanh các
Quốc Gia vùng biển cách 12 dặm để chứa nước ngọt. Đập, Hồ và Kênh được xây
bằng kỹ thuật “Thủy Phân Nước Biển,” (như thành quả của “Hòn Đảo Nhân Tạo”
được hình thành từ một Khung sườn đơn giản) nên có thừa thãi nước ngọt cho
nhân loại xử dụng vĩnh viễn và biến sa mạc thành vùng đất phì nhiêu. Các núi
lửa được hút nham thạch để hạ giảm áp suất và nham thạch được chuyển vào các
khung kiến trúc tạo thành nhà đúc. Động đất do các mảng địa cầu trôi giạt
chồng, đụng lên nhau. Kỹ thuật “Bó Bánh Chưng” dùng những chất liệu Carbon
có độ siêu bền tạo thành những dải nịt rộng quấn quanh địa cầu dọc theo kinh
tuyến, vĩ tuyến. Ở trên biển, các dải nầy trở thành các xa lộ siêu tốc vĩ đại để xe,
tàu hỏa chạy xuyên đại dương, làm phi đạo cho phi cơ. Dọc theo các dải siêu xa
lộ, khách sạn, nhà hàng, công xưởng, hí trường, thao trường được kiến trúc, mở
rộng, diện tích đất liền.
15 Các hóa chất khử trùng, diệt trùng chỉ có tác dụng trong phạm vi nhỏ. Để tận
diệt mọi loại vi trùng, vi khuẩn, sâu bọ, vật, cây độc hại, vô ích hay điều trị bệnh,
chỉ tần số cao-thấp (high-low frequencies) thích hợp mới đạt được mục đích tối
hậu nầy, vì âm thanh có thể xuyên suốt mọi ngõ ngách nhờ hệ thống vệ tinh
phát sóng phủ toàn bộ địa cầu. Thí dụ: Tần số cao 16,5 kilohertz được một nhà
phát minh dùng để đuổi đám thanh thiếu niên hay tụ tập quậy phá làm phiền
chủ nhân cơ sở, bất động sản… Thính giác người lớn tuổi lại không nghe được
tần số nầy!
16 “Sang Băng”: Công nghệ tiên tiến có bộ phận phát, nghe, chuyển tài liệu giáo
dục từ băng, đĩa thành các tín hiệu đặc biệt truyền vào não bộ con người lúc ngủ.
Não bộ còn được nhuộm bằng chất ghi âm (tương đương chất trong tape, disk)
nhờ loại thuốc uống định vị, giúp con người có kiến thức và trí nhớ toàn hảo,
không bao giờ quên và có thể cập nhật (updated) như “xóa, thay” các băng từ
video.
17 “Xưởng sản xuất hình con bò” gồm các bộ phận phỏng theo các cơ quan của
con bò, chẳng hạn: Bộ máy hô hấp, bộ máy tiêu hóa… với các nhu động và hóa
chất cần thiết cho từng cơ phận của một con bò thật. Có điều khác là xưởng bò
không sản xuất các thứ vô dụng như lông, da, xương, chỉ sản xuất thịt. Kích
thước của xưởng không thay đổi vì thịt được thu lấy hàng giờ, và tuổi thọ của
xưởng cao hơn con bò gấp bội. Xưởng sản xuất thịt heo, cừu… cũng được thiết kế
cùng mẫu, chỉ khác nhau về đầu vào và đầu ra tùy theo nhu cầu và thể trạng
từng loại vật.
18 Câu hỏi “ngô nghê” của Hồ Chí Minh khi đọc Bản Tuyên Ngôn Độc Lập tại
Công Trường Ba Đình ngày 2/9/1945.
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II. THƠ ĐẤU TRANH

1. THƠ ĐẤU TRANH

HỔ NHỚ RỪNG
Ó NHỚ TRỜI
(Lý Tống cảm tác qua bài thơ “Hổ Nhớ
Rừng” của Thế Lữ)

của Thế Lữ

Hồn vong quốc ngậm hờn trong lồng sắt
Ta trui mài móng vuốt tháng ngày qua
Khinh lũ cai tù khệnh khạng điêu ngoa
Dương mắt ếch giỡn mặt Thần Hắc Ðiểu!
Dù sa cơ quyết thề không khuất phục
Dù xích xiềng, ngục thất vẫn hiên ngang
Ðâu để ngang hàng lũ đầu gấu, đại bàng! 1
Cùng bọn lưu manh, côn đồ, trộm cướp!

Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé diễu oai linh rừng thẳm,
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi.
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống đợi trong từng giây, từng phút
Ngày Papillon phá ngục, gông cùm
Nhớ ngàn sao lấp lánh trời khuya
Với đội hình hợp đoàn đàn chim sắt
Với tiếng bom rền đầu thù dậy đất
Chim Ó Ðen giương móng vuốt oai thần
Lượn cánh bay như bão dậy, sấm gầm
Vờn áng mây chiều long lanh ngũ sắc
Trong đêm tối khi Ó thần quắc mắt
Lũ cáo chồn Cộng phỉ phải câm hơi
Ta chính ta: Chúa Tể của bầu trời
Giữa không trung Ó vẫy vùng hồ thỉ
Còn đây những đêm nằm trực chiến
Say chiến trường ta chuốc rượu chờ trăng!
Ðây những ngày tang tóc, điêu linh
Ta giận ngắm giang sơn ta rực cháy!
Hởi “Bầy Ó Ðen Trên Thành Phố Lửa” 2
Những bình minh cánh rợp bóng Tháp Chàm 3
Ðây chiến trường lênh láng máu sao vàng 4
Ta đợi sống mảnh mặt trời sắp mọc
Ðể đoạt lấy vầng dương hồng huyết ngọc!
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Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ,
Thủa tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi,
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,

A ha! thời oanh liệt mãi còn đây!
Biến đau thương thành động thái phân thây
Diệt tuyệt người bóc lột người tàn độc
Chính sách ngu dân, mị dân, giả dối
Ðất nứt nẻ hạn, “Ðồng khô Hồ cạn”
Sao nỡ xanh tươi cây cảnh Lăng Hồ?!
Ðịa ngục trần gian, giả hình định hướng…
Chủ nghĩa Xã/xả xú Hộichứng điên rồ!
Cũng học đòi Tư bản Ðỏ man ri
Giữa chốn cùng đinh chó-đá-cá-gỗ! 5
Cỡi thần phong, vượt ngàn mây, biển thánh
Hào khí ngất trời, Ó Ðen soãi cánh
Nam Quốc Sơn Hà, Ðông Hải, Trường Sa
Ðế đô Rồng Tiên chủ quyền ngự trị! 6
Có biết chăng những ngày ta luyện ngục
Chí cả sục sôi (lũ) bán nước, vong nô
Hồn thiêng sông núi hiển linh cuồng nộ
Ó nhớ Trời, cất cánh diệt Tam cố. 7
LÝ TỐNG

Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
– Than ôi! thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Giải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị.
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi,
– Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!

THẾ LỮ (1936)
Chú Thích:
1 Ðầu gấu, đại bàng: Bố già trong nhà tù.
2 Tựa đề truyện ngắn của Lý Tống đăng trong tập san “Gió Cát” Không Quân
Phan Rang.
3 Phi đoàn Ó Ðen 548 đóng tại căn cứ Tháp Chàm, Phan Rang.
4 Cờ đỏ sao vàng tức Việt Cộng.
5 Chó ăn đá, người ăn cá gỗ: chỉ sự nghèo khó.
6 Ðầu gấu Việt Cộng lại vừa cắt thêm lãnh thổ, lãnh hải dâng cho quan thầy
Trung Cộng.
7 Việt Cộng thờ 3 ông cố tổ: Mác-Lê-Mao và cố tâm bán nước, cố tình hại dân và
cố đấm ăn xôi.
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HẬN TRĂM CÔN 1
Nguyễn Sinh Sát: 2
Con yêu quỷ! Hãy nuôi lòng khuyển
mã 3
Gạt/c Chân, Xuân vỗ cánh Max-cơva 4 Con đi đi! Tận Nga – Hoa tận
hiếu!
Thờ Mao-Tịt, thờ Xít-Lin bất diệt. 5
Nếu con muốn Việt Nam chư hầu đỏ
Nguỵ quân, quyền mồ tập thể cỏ
xanh
Giết, giết nữa, bàn tay không phút
nghỉ 6
Con đi ngay! Mau chí nguyện công
thành.
Lợi dụng bần cố đọa đày đau khổ 7
Vung búa-liềm tận diệt lũ dân Nam
Hồ con rơi! Tương lai hồng như máu
8
Cha về vườn trông suốt (số phận) Ải
Nam Quan 9
Hồ… Chính Mi: 10
Cha nói đến tương lai hồng như máu
Khiến lòng con nổi máu…Dracula
Quỳ lạy cha, cha (bị) gông đầu về
Huế 11
Rời Nam phương, (con) cỡi (tàu) vũ
trụ (theo) Phạm Tuân12
Nguyễn Sinh Sát:
Ôi đả điếu! Mưa sa nền cờ đỏ 13
Lên đường ngay, ghi nhớ Hận Trăm
Côn
Lang băm miệt vườn đến ngày tắt thở
14
Cha nguyện cầu con bán trọn non
sông.
LÝ TỐNG

HẬN NAM QUAN
Phi Khanh:
Con yêu quý! Chớ xuôi lòng mềm yếu
Gác tình riêng vỗ cánh trở về Nam.
Con về đi! Tận trung là tận hiếu!
Ðem gươm mài bóng nguyệt dưới khăn tang.
Nếu trời muốn cho nước ta tiêu diệt,
Thì lưới thù sẽ úp xuống đầu xanh.
Không bao giờ! Không bao giờ con chết!
Về ngay đi rồi chí nguyện công thành.
Nghĩ đến cha một phương trời ảm đạm,
Thì nghiến răng, vung kiếm quét quân thù.
Trãi con ơi! Tương lai đầy ánh sáng
Cha đứng đây trông suốt được ngàn thu
Nguyễn Trãi:
Cha nói đến tương lai đầy ánh sáng
Khiến lòng con bừng tỉnh một cơn mê.
Quỳ lạy cha, cha lên đường ảm đạm,
Rời Nam Quan, theo gió, con bay về.
Phi Khanh:
Ôi sung sướng! Trời sao chưa nỡ tắt,
Về ngay đi, ghi nhớ Hận Nam Quan,
Bến Kim Lăng cho đến ngày nhắm mắt,
Cha nguyện cầu con lấy lại non sông.
HOÀNG CẦM

CHÚ THÍCH:
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Tháng 7-1972, Nhà văn Trần Huy Quang đăng truyện ngắn “Linh Nghiệm”
trên tạp chí Văn Nghệ của Việt Cộng, và bị cách chức khỏi Ban Biên Tập vì cố
tình dựng nên nhân vật Hinh để ám chỉ Hồ Chí Minh. Trong bài Linh Nghiệm,
Trần Huy Quang đã kể lại chuyện Nguyễn Sinh Sắc (cha Hồ Chí Minh) kẻ có
“tính khí thất thường, lòng đầy ham hố, ” lạm quyền đánh chết người nên bị
phạt trăm côn (trượng), bị gông đầu về Huế và về sau bị đuổi về vườn. Chuyện
diễn tả Hồ Chí Minh là tên đa mưu túc kế, lòng dạ hiểm độc, gián tiếp nhắc
chuyện bọn văn nô, bồi bút dựng chuyện HCM khi đọc Luận Cương Lê Nin
mừng đến phát khóc, gào lên trước quần chúng tưởng tượng: “Hởi đồng bào bị
đọa đày đau khổ!… Ðây là con đường giải phóng chúng ta!”
1

Nguyễn Sinh Sắc được người đương thời gọi là Nguyễn Sinh Sát vì tật nghiện
rượu và hung bạo, nhiều lần đánh chết người dân vô tội khi say sưa.
2

Hồ yêu quỷ: Hồ Chí Minh có xú danh “con quỷ râu xanh.”

3

Gạt: tức gạt gẫm ái tình xong gạt bỏ người tình, các cô gái trẻ hộ lý (ủng hộ sinh
lý) như cô đầy tớ người Tày Nông thị Chân, (mẹ Nông Ðức Mạnh được lên chức
Tổng Bí Thư nhờ là con rơi của HCM), cô Xuân, khi có thai muốn được làm Bác
gái, thì bị Hồ cho lệnh đập vỡ đầu chết rồi quẳng ra đường cho xe cán để ngụy
trang.
4

5-6

“Thờ Mao Chủ tịch thờ Xít Ta lin bất diệt” 2 câu Thơ của Tố Hữu.

7

Câu này nói móc câu: “Hỡi đồng bào bị đọa đày đau khổ…”

8

Hồ là con rơi chứ không phải con ruột của Nguyễn Sinh Sắc.

Việt Cộng đã dâng Ải Nam Quan, Bản Giốc cùng một số lãnh thổ, lãnh hải cho
Trung Cộng.
9

Hồ Chính Mi là lối đọc ngược của tên Hồ Chí Minh, bắt nguồn từ câu chuyện
một anh bộ đội có tất cả anh em bị đưa vào Nam và đều tử trận theo đúng khẩu
hiệu: Sinh Bắc, TửNam. Trong lúc quá phẫn uất đã nguyền rủa: “Hồ Chí Minh!
Hồ…Chính Mi. Chính mi đã gây bao cảnh chết thảm cho gia đình ta. Chính mi
đã biến dân ta thành ngựa trâu để phục vụ quan thầy Nga-Tàu.”
10

11

Cha Hồ bị gông đầu về Huế vì tội giết người.

Chuyện tếu nhân gian ngoài Bắc kể rằng Phạm Tuân được trở thành phi công
vũ trụ do hai lý do: (1) Liên Xô nâng đỡ đàn em Việt Cộng; (2) Phạm Tuân có
năng khiếu bẩm sinh là chỉ dùng tay… feeling, cảm giác độ nóng, lạnh, khô, ẩm
của không khí là có thể định vị được tàu vũ trụ hiện đang bay ngang nước nào,
khu vực nào. Trong chuyến bay trở về địa cầu, do trời xấu, mây mù, máy định vị
tàu vũ trụ lại bị hỏng, phi công vũ trụ trưởng bèn nhờ Phạm Tuân cho biết tàu
12
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vũ trụ đang bay qua không phận nước nào. Phạm Tuân vừa thò tay ra khỏi
khoang tàu liền rút tay trở lại ngay, thay vì giữ lâu chừng 5, 7 phút như thường
lệ để feeling. Trưởng tàu gắt gỏng hỏi: “Vừa thò ra lại thụt vào nhanh vậy làm
sao đoán chính xác vị trí?” Nguyễn Tuân nhăn nhở trả lời: “Ðồng chí yên tâm!
Mới thò ra bị giật mất cái đồng hồ đeo tay, chắc chắn 100% chúng ta vừa bay
qua Hà Nội, thủ đô của Miền Bắc XHCN, bởi không đâu trên thế giới có diệu thủ
cao cường như vậy.” Các từ trong ngoặc kép không đọc, chỉ để làm rõ nghĩa, và
để giữ đúng 8 chữ thể thơ bát cú.
Thơ Trần Dần: “Tôi bước đi không thấy phố không thấy nhà – Chỉ thấy mưa sa
trên màu cờ đỏ.”
13

Nguyễn Sinh Sắc mò về ẩn thân ở miệt Cao Lãnh, làm nghề lang băm kiếm ăn
và chết già tại đó.
14

LÝ TỐNG

TIÊU DIỆT
Tiêu Diệt… Cộng Sản!!!
Giết chẳng tha mới là thành việc!
Chém chẳng nương mới diệt quỉ rừng!
Quyết tâm tiến bước chẳng ngừng!
Đầu trâu mặt ngựa khó mừng Kỳ Ba!!!
tieudietcongsan.dởm

TIÊU DIỆT
Tiêu diệt Chủ-Chó Cộng thần!!! 1
Tiêu diệt… tieudietCủSâm!!! 2
Giết chẳng tha, giết lầm (hơn) bỏ sót!
Chém chẳng nương không lọt quỉ thành!
Quyết tâm giết gọn, giết nhanh!
Đầu trâu, mặt ngựa gian manh hai lòng!
LÝ TỐNG

BÁC – TÔI

BÁC – TÔI

Bác tôi, tôi bác cũng anh hùng
Có thẹn thùng chi với núi sông
Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Pháp ngọn cờ hồng
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn năm châu tới đại đồng
Bác có thiêng cười lên một tiếng
Mừng tôi cách mạng đã thành công.
HỒ… CHÍNH MI

Bác-Tôi, Tôi-Bác cũng anh (K)Hùng 3
Có thẹn thùng chi với Mỹ-Trung? 4
Bác đuổi quân Nguyên thanh kiếm bạc
Tôi trừ giặc Cộng ngọn Cờ Vàng!
Bác đưa một nước qua nô lệ
Tôi dẫn New World đến Địa Đàng! 5
Bác có thiêng cười lên một tiếng
Mừng tôi “Tân Thuyết” sẽ danh vang! 6
LÝ TỐNG
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Ghi chú: Bài Thơ 1 là chế tác từ Thơ củatieudietcongsan.dởm và Bài Thơ
2 từ Thơ của Hồ Tặc ghi tại đền Kiếp Bạc, dám so sánh mình với Thánh Trần
Hưng Đạo trước khi lên tàu với ý định làm “bồi Pháp” với bức thư xin nhập học
năm 1911 Trường Ecole Coloniale, tức học hiệu huấn luyện các viên chức
thuộc địa Pháp. Từ cổng hậu đóng kín của trường Thuộc Ðịa, HCM sẽ tìm thấy
cánh cửa mở rộng của Ðại Học Phương Ðông để hoàn thành mộng “làm bồi”
Liên Sô Nga 12 năm sau. Trong “Một ngôi trường khác cho Nguyễn Tất
Thành” (Paris: 1983) Tiến Sĩ Vũ Ngự Chiêu đã chứng minh: Hồ Chí Minh
rời nước không vì muốn tìm đường cứu nước, mà chỉ vì những “tao ngộ bản
thân” (cha bị cách chức, tống giam, nên phải bỏ học nửa chừng v.v…) bằng các
bằng chứng cụ thể gồm “Hai lá thư viết tay gửi Tổng thống Pháp và Bộ trưởng
Thuộc Ðịa đề ngày 15/9/1911 tại Marseille và ba tài liệu của Hội đồng Quản trị
trường.”
1

Cộng thần = Công thần Cộng sản.

2

tieudietcongsan.dởm được sửa thành tieudietCủSâm!

3

(K)Hùng: Anh Hùng và anh Khùng chỉ khác nhau chữ K!!!

4

Mỹ-Trung = Mỹ Quốc và Trung Quốc.

và 6 Tân Thuyết tức Học Thuyết “TÂN PLATO” về THẾ GIỚI MỚI tương lai
của Lý Tống, được trình bày trong bài thơ “VALENTINE 4000.”
5

HỒ PHƯỜNG
(Tức phường Hồ tặc. Nhại
theoHồ Trường của Tiêu
Ðẩu Nguyễn Bá Trác)Trượng
phu há không hề bầm gan tím
mật?
Phù Cương Thường hào kiệt
lại Tiêu dao?
Bốn bể cầu thực tha phương?
Trời Nam nghìn dặm thảm.

HỒ TRƯỜNG
NGUYỄN BÁ TRÁC
Trượng phu không hề xé gan bẻ cột
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Non nước một màu tang!
Học không hành! Công hay
tội?
Trai trẻ tóc xanh mà đầu bạc,
Năm canh ngụp lặn chốn tà
âm.
Vỗ mông đào hát, nghiêng
bầu rượu nốc.
Trời đất ma men ai người tri
kỷ?1
Lại đây cùng nhau nhập một
Hồ phường!
Hồ phường! Hồ phường! Mi
biết trốn về đâu?
Trốn về Ðông phương: Cảng
Cam Ranh hết hạn.
Quan thầy Nga Sô cháy túi
chạy làng!
Trốn về Tây phương: Đàn em
Hun Sen phản trắc.
Chạy theo đô la đổi ý Thượng
hồi hương. 2
Trốn về Bắc phương: Ngọn
Bắc phong 79 vi vút hoả tiển,
đạn pháo cuồng loạn. Dạy
một bài học!
Trốn về Nam phương: Tương
lai mù mịt.
Nhớ thuở “cha già” theo tàu
Tây phụ bếp, làm bồi!
Nào ai tỉnh? Nào ai mê?
Chí mi mi biết!

Phù cương thường hà tất tiêu dao
Bốn bể luân lạc tha hương
Trời Nam, nghìn dặm thẳm
Non nước một màu sương
Chí chưa thành, danh chưa đạt
Trai trẻ bao lăm mà đầu bạc
Trăm năm thân thế bóng tà dương
Vỗ gươm mà hát, nghiêng bầu mà hỏi
Trời đất mang mang ai người tri kỷ…
Lại đây cùng ta chung cạn một hồ trường!
Hồ trường, hồ trường! Ta biết rót về đâu…
Rót về Đông phương nước biển Đông chảy xiết sinh cuồng loạn
Rót về Tây phương mưa Tây sơn từng trận chứa chan!
Rót về Bắc phương ngọn Bắc phong vi vút đá chảy cát vương!
Rót về Nam phương trời Nammù mịt… Có người quá chén như điên
Nào ai tỉnh… Nào ai say…
Chí ta, ta biết
Lòng ta, ta hay
Nam nhi sự nghiệp ư… Hồ thỉ
Hà tất cùng sầu đối cỏ cây.
NGUYỄN BÁ TRÁC

Lòng mi mi hay!
Nam nhi sự nghiệp mãi quốc.
Hà tất tàn đời kiếp cẩu mã!
LÝ TỐNG

Chú thích:
2

Vụ 38 người Thượng được đi Mỹ tị nạn.
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Mấy tay “Bợm rượu, ma men” thường cố che đậy bệnh nghiện rượu bằng những
từ ngữ và lý lẽ “đao to búa lớn.” Chẳng hạn:
1

“Ai bảo rằng say, ai bảo điên?
Chân cao tay thấp múa huyên thiên.
Phàm phu đâu biết người say nhỉ?
Say nước say nhà lúc ngửa nghiên!”
vodanhtienboi còn luận chuyện uống rượu sâu sắc như sau:
“Uống rượu nhiều là hảo hán, không uống rượu là quân tử. Không dám uống
rượu là dạng tâm chưa khai, không dám say, thực tuý giả cuồng là dạng nguỵ
quân tử. Chỉ muốn đổ cho người khác say là tiểu nhân. Chỉ khuyên người khác
uống mà mình không động đến một giọt là chân tiểu nhân. Không thích uống
rượu là người thành thật. Thích uống rượu là người đáng yêu. Thất ý mới uống
rượu là kẻ thất bại không dứng dậy nổi. Đắc ý mới uống rượu là người không
nhẫn nại. Dùng nhất tuý giải thiên sầu, nói cho cùng thì cũng chỉ là kẻ tự kết
oán với bản thân mình. Say lúc không đáng say là kẻ đi đến đâu cũng kết cừu
kết oán. Lúc cần say mà lại không say, đích thị là người đang có sầu não.”
Người Mỹ thì đơn giản, gọi họ là kẻ nghiện rượu: Alcoholic! Ngày mới vào
Quân trường KQ Nha Trang, tôi uống 1/2 chai bia là say nên bị đám “Cầu Muối”
cùng Khóa 65A chế nhạo. Sau nầy tôi tập uống rượu để có thể núc cạn 1 chai
Martell 2 hơi mà không say. Tôi từng “hạ” tay Thượng sĩ Hải Quân, đệ nhất lưu
linh tử, tửu lượng vô địch ở An Thới, Phú Quốc. Nhưng tôi không hề nghiện
rượu, chỉ uống lúc nào có dịp vui và khi bị thách hoặc “cá độ” rượu.
Do chán trò “khoác lác” đem chuyện nước non để tự biện cho tật “túy lúy càn
khôn” mỗi ngày, dân nhậu sau này thay Hồ Trường bằng Túy Ca, thơ của
Trương Minh Dũng, Châu Ký phổ nhạc, tại các quán nhậu có Karaoke. Bài thơ
Túy Ca anh Dũng làm những ngày tôi bị sa thải từ Mỹ về VN và ở nhờ nhà anh
nằm sát Cầu Trương Minh Giảng. Túy Ca được xem làTình khúc người say!
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TÚY CA (NHẠC)
(Châu Kỳ & Trương Minh Dũng)

Thà rót cho ta trăm nghìn chung rượu độc
Đừng một lời nào mai mỉa cho nhau
Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc
Cho mang mang, cho mang mang đến tột đỉnh sầu.
Này này rót đi em từng chén buồn cay đắng
Cho ta cười trong nỗi xót xa đưa
Rót nữa đi em, em rót đầy ly cạn
Say giùm ta, say giùm ta như từ thuở bao giờ.
Em cứ lên ngôi đi xin đừng run và đừng sợ
Bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ
Đêm đứng đó ta ngồi nghe gió hú
Trong âm vang, vang dậy sóng sông hồ.
Rót nữa đi em rồi mai về xứ lạ
Để mình ta, mình ta buồn cho héo hắc tim gan
Hết thật rồi sao? Thôi ta xin từ tạ
Cuộc tình này, cuộc tình này rồi cũng đến dở dang
Này uống đi em một giọt sầu ly biệt
Cho ta về trong nỗi nhớ buồn tênh
Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết
Bởi sông dài, bởi sông dài ta còn mãi lênh đênh.

Khi anh qua đời tại VN, tôi làm bài thơ gồm tên các bài Thơ của Trương Minh
Dũng đã được Châu Kỳ phổ nhạc để nhớ ông “anh cùng mẹ khác cha” đã từng
dấu bia trong ly đựng nước trà cùng ký thịt chó mỗi lần ghé thăm tôi trong thời
gian bị giam tại Khám Chí Hòa từ Phi vụ Saigon 1, ngày 4/9/1992.

TRƯƠNG MINH DŨNG
Lời thơ âm hưởng bâng khuâng
Ngôn từ chất ngất, ý vần rưng rưng.
Sử thi? Thơ phú bừng bừng?!
Bao trang bi tráng, phế hưng ẩn tàng!
Thi Nhân – Chiến Sĩ ngang tàng
Túi Thơ, bầu Rượu, khúc Đàn: Cần-Trưng 1
“Túy Ca” đô hội tưng bừng
Mình ta “Bỏ Phố Lên Rừng” chinh-kha! 2
39

Thì thầm: “Người Nhớ Bài Ca”
“Nỗi Buồn Của Hạ” xót xa nhân quần?!
Trọn đời chung thủy cố nhân
Mà “Sao Chưa Thấy Hồi Âm” hở người?!? 3
LÝ TỐNG
San Jose 22/12/2008
PS: 1 Cần-Trưng: Rượu Cần, đàn Trưng;
2 Chinh-Kha: Chinh Nhân-Kinh Kha;
3 Các chữ trong “…” và nghiêng-và-đậm là tên các bài Thơ của Trương Minh
Dũng do Châu Kỳ phổ nhạc.
BÌNH THƯỜNG – PHI THƯỜNG
Anh Dũng “Bảo Quốc” Chàng lái phi cơ
Kiên Cường “Trấn Không” Nàng lái Phi Công.¹
Người lính hào hoa, túi nhiều bóp rỗng
Cockpit bọc thây, phi… cơ (ngựa) ra trận.
Áo liền quần, “tàu bò” liền “tàu bay”²
Trên trời phi hành, dưới đất phi… tỏi.
Bên dao, bên súng, (giữa) le lói Rocket.
“Không bỏ anh em, không bỏ bạn bè.”³
Cờ bạc, rượu chè, trai gái, nghiện hút.
Thú nào (cũng) vi vút (nên) rách tả kinh niên
Đào đạt liên miên nên hơi… sợ vợ!
Lắm tật, lắm tài, chơi bạo, bay bạo.
Mê trận mạc chẳng thua mê cờ bạc
Ghiền chiến trường chẳng kém ghiền vũ trường.
Say máu thù như say rượu Bồ Đào
Mỹ tửu, mỹ nữ… những chuyến bay đêm
Sống ngoài giới hạn, chết trên giới hạn.
Sống rất đời thường, sống-chết hết mình
Công trận vang lừng, trở thành Phi Thường.
Những loại… hàng mã, lập lờ Chánh-Tà
Lẫn lộn Chân-Ngụy, “lạnh cẳng”4 chơi cha
Nói thánh, nói tướng, toàn chống Cộng… ma.
Tổ Quốc đang cần Chiến sĩ, Dân thường
Coi nhẹ mạng sống, ngục tối, đau thương
Những người Bình Thường, chiến công Phi Thường!
LÝ TỐNG
Ghi Chú:
¹ Bảo Quốc – Trấn Không: Tôn chỉ của Quân chủng Không Quân.
² Tàu bay vs Tàu bò: Phi hành/ trên trời vs Không phi hành/ dưới đất.
³ Châm ngôn Không Quân.
4 Chỉ những người gan thỏ, sợ chết (tiếng lóng KQ).
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NGÀY THƯƠNG NHỚ HUẾ
Thương nhớ vô cùng Cố Đô ơi,
Mười năm mòn mỏi chốn quê người.
Sông sâu không chuyển dòng bạo lũ,
Núi cao không chận nổi cuồng phong. 1
Nên người phải đứng lên thành quách,
Nên khí hùng anh dậy ngang trời!
LÝ TỐNG
New Orleans 26-1-1992
Chú Thích:
1 Hai câu nầy ngụ ý chỉ trích câu “Sơn bất cao, thủy bất thâm” (Núi không cao,
sông không sâu) của vua nhà Nguyễn (Minh Mạng hay Tự Đức) để mạt sát
chính quê Huế mình. Lý Tống đã sửa lại:
Núi bất dài, Thủy bất sâu
Trai đa tài, Gái đa sầu.
Hay:
Núi bất dài, Thủy bất ngặt 2
Trai đa tài, Gái đa sắc.
(2 ngặt: ngặt nghèo, khúc khuỷu)
Hay:
Núi “hơi” bất dài, Thủy “hơi bị” cạn
Trai “hơi” đa tài, Gái “hơi” đa cảm.
TƯỢNG ĐÀI HAI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ WESTMINSTER
Thân tặng tất cả chiến sĩ QLVNCH và Hoa Kỳ, đặc biệt những
người có công lao lớn trong việc hình thành Tượng Đài.
Đứng sừng sững, Tượng Đài Hai Chiến Sĩ
Một biểu tượng Tình-Đồng-Minh Việt-Mỹ
Ba trăm ngàn Liệt sĩ Việt kề vai
Năm tám ngàn hai trăm Anh Hùng Mỹ.
Nằm xuống bảo vệ Nhân loại, Thế giới
Máu đổ nhị thập, Tự do vạn thập
Đã qua đi thời “lãng quên, lăng nhục”
Bầy lũ kênh-kênh-phản-chiến nhố nhăng.
Đạp trên “đố kỵ, đa nghi,” công kích
Bỏ ngoài tai những bêu rếu hạ cấp
“Trò lừa đảo” và “Đòn phép kiếm phiếu”
Của bọn nội thù, ngoại địch điêu ngoa.
Frank Fry đuổi “kỷ niệm” về Việt Nam
Dành đất diễn hành “Tưởng niệm” Quốc Hận
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Margie Rice, Russel Paris
Những lương tâm, lương tri Thời đại.
Kermit Mark đặt Vẹm nằm vùng
Ngoài vòng pháp luật Westminster
Năm năm cưu mang, một ngày tháng chín
Tượng Đài nhập thế rúng động càn khôn.
Bàn tay thần điêu khắc gia Nguyễn Tuấn
Nặn nên Dũng Sĩ da sắt mình đồng
Chạm ngàn nét mặt trên hai khuôn mặt
Tượng hiển Thần linh từng Đấng Anh Hùng.
Ta ngắm Tượng thấy hiện thân trên Tượng
Ngưỡng mộ Anh Hùng ta thành Anh Hùng
Chiêm bái, noi gương, theo đòi Nghiệp Lớn
Dòng giống Hùng thờ Chủ nghĩa Anh Hùng.
Ta ngắm Tượng bỗng hoá thân thành Tượng
Dáng đứng Việt Nam bất khuất trời Tây
Những loài hèn mọn bán nước, buôn dân
Nào dám hiên ngang ngắm nhìn Thần Tượng?
“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” chúng viếng “Lăng Hồ”
Lê văn Bàng, Nguyễn xuân Phong và Vẹm nằm vùng
Khi hồn Người ăn năn trở về trong hồn Quỷ
Chúng sẽ đến phủ phục sám hối lời xuẩn động.
Bởi “Tinh thần Bang giao Vẹm-Mỹ phải rạn nứt”
Để Tình nghĩa Đồng minh Việt-Mỹ mãi trường tồn
“Công viên Tự do” sa bàn chiến trận Việt Nam
Dựng lại hai thập kỷ cuộc Trường chinh Quốc Cộng.
Rợp bóng “Con Đường Những Đấng Anh Hào”
Tượng Thần Nguyễn Khoa Nam, Trần Đình Bảo
Phạm Phú Quốc… những “we were soldiers”
Khí thế ngang trời bạt vía Lê-Mao.
Khắc tên Chiến Binh trên nền Đại Kỳ
Hải, Lục, Không Quân rùng rùng xuất trận
Tiếng “sát” tiến quân, tiếng gầm “Thần Sấm”
Tan tác xương thù, mồ hoang vạn nấm.
Đường độc nhất Vẹm dám lén chui vào
Khi bí… đại: (Nhà) Cầu đi thăm “Lăng Bác”
Đường vào tên “Đường Những Tên Phản Quốc”
Vạch mặt kẻ mạo danh Nguyễn Ái Quốc.
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Trước cổng đung đưa hình nhân giặc Hồ treo cổ
Lải nhải: “Đồng bào có nghe tôi nói rõ không?”
Xin mời vào “Lăng” hưởng thú tiểu, đại tiện… nghi
Và giẫm đạp lên lá cờ sao vàng… hạ thổ.
Xả xú uế xong, gõ đầu gấu long cong
Nghe tiếng “Chinh, Đồng, Duẫn, Mười, Phiêu, Mạnh…phát biểu:
“Không có gì! Không có gì!” Rồi ngâm nga ong óng
Trong tiếng nước dội cầu màu hồng rào rào trút xuống.
“Tôi đi không thấy cửa, không thấy nhà
Chỉ thấy mưa sa trên nền cờ đỏ”
Tượng Đài Hai Chiến Sĩ Việt Mỹ hình thành
Biểu tượng Cáo chung Thời đại Khỉ làm Người.
Công viên Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Westminster
Nơi tụ hội quần hùng mọi sắc dân, thế hệ
Nơi Người yêu chuộng Tự Do, Công Lý tìm nhau
Nơi chứng nhân “Trật Tự Thế Giới Mới” tượng hình.
Nơi “Đảng Quốc Gia” thành lập, làm Lễ Xuất Quân
Nơi Đảng Viên đồng thanh thét Lời thề Tâm huyết
Chính là nơi ta tìm thấy cội nguồn, bản sắc
Dù Mẹ Việt Nam biệt ly nửa vòng Trái đất.
Là nơi ta mãi mãi là ta, mãi là ta
Những hùng binh đi vào sử xanh nghìn thu oanh liệt.
LÝ TỐNG
Trại Tù Rayong-Thailand
Tháng 12/2002
NHẤT NHẬT TẠI TÙ
Thân kính tặng: Tất cả quý vị H.O, những người từng
“Mài đời trong ngục tù cộng sản” từng thưởng thức mùi
“nhất nhật tại tù.” Những người bạn tù: Thầy Quảng Ðộ,
Tuệ Sĩ, các Thầy chùa Thiên Mụ, Cha Hiếu cùng Quý Thầy
Huyền Quang, Cụ Liêm, Cha Nguyễn văn Lý. Những Chiến
sĩ hải ngoại trở về Việt Nam và những Chiến sĩ phục quốc.
“Cơm bưng, nước rót, dâng tận miệng
Mỗi bước ta đi có kẻ hầu” (Tù khám Chí Hoà)
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Nhất nhật tại tù, bán nguyệt tại ngoại
Mười lăm năm tù, thoắt một sát na
“Thời gian ơi xin dừng lại” 1 cùng ta
Ðừng vội vã chỉ sớm về… nghĩa địa
Ta muốn hưởng từng phút giây kỳ vĩ
Giá trị Tự do trong cảnh ngục tù.
Ta ước ao đêm ngủ toàn mơ
Dù chỉ toàn những cơn mộng dữ
Ta mơ đủ ngàn giấc mơ thác loạn
Vạn ngàn cảm giác, tình huống, tác nhân
Dù ức triệu, người đời không mua được
Trong đời thường, ngay cả Bậc Ðế vương.
Ta vọng mơ “Xã Hội tân Plato” 2
Toàn giống người khoẻ, đẹp, không tật nguyền, bệnh hoạn
Ăn ngon mặc “nghèo” 3 không già, tội ác
Yêu đời, yêu người, yêu đương hoan lạc.
Bởi mơ là tư duy tiềm thức
Nên mơ là hiện hữu, tồn tại
Ngủ không mơ là phần đời đánh mất
Là …chết nửa đời, nửa kiếp nhân sinh.
Ta trân quý từng đêm trằn trọc
Ta tiếc than từng ngày tù chóng qua.
Chẳng cô độc giữa biển trời mênh mông
Chẳng biến tan giữa thác người cuồn cuộn
Một ngày trong tù cũng như một ngày ngoài đời
Cũng đọc, viết, học, và miệt mài chuẩn bị.
Ta sống xa các tình nhân rồ dại
Nên gần hơn người tình vĩ đại… Việt Nam
Sống giữa đám “điên” 4 bỗng thấy mình tỉnh táo
Giữa đám tội đồ bỗng thấy thanh cao
Có đủ khoảng cách để thấy rõ thiện, chân
Có đủ thời gian để nhìn ra giả, ngụy.
“Xa mặt cách lòng” là điều hiện thực
Nếu lòng người hời hợt vô tâm
Kẻ nghĩa nhân càng thấy rất gần
Ðại Tây Dương trở thành ao nhỏ.
Ăn cơm tù ta cảm tưởng cao lương
Dành phần cơm mua chia tù nghèo khó
Khi nghèo tự đấu tranh chống thèm khát
Khi giàu tự đấu tranh chống hưởng thụ.
Chống lũ cai tù lãnh chúa bất nhân
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Chống Mafia tù: Bạo tàn hiếp đáp
Trong xã hội tù xấu xa, độc ác
Trong luật lệ tù, kềm kẹp dã man.
Ta tên tù đòi đưa cai tù vào tù
Ta bị cáo đòi đưa quan toà ra toà
Ðấu tranh cho người yếu đuối, cô thân
Ðấu tranh cho tù: Nhân phẩm, tù quyền.
Ta hạnh phúc khi làm người hạnh phúc
Ta khổ đau khi nhân loại khổ đau.
Ta hãnh diện vì chưa từng khuất phục
“Ðầu gấu, đại bàng” 5 cai ngục phải chào ta.
Ta sống cùng đám ngoại nhân “văn minh”
Nhưng chỉ thấy toàn những tên mọi rợ!
Thô tục, cộc cằn, vô học, vô luân
Những cá nhân, hiếp dâm Chủ nghĩa Cá nhân!
Thấy điều tốt trong con người xấu
Thấy sự hào phóng trong kẻ bần tiện
Ta hãnh diện khi được gọi “gã điên”
“Kẻ giàu nhất sống như người nghèo nhất.” 6
Thấy đói khổ không chia, thấy hiếp đáp không can
Ðâu xứng danh “Freedom Fighter tầm thế giới”?!
Tai quen tiếng xiềng khua ngục thất
Tấu khúc-tù-ca theo từng bước nhạc
“Màu trắng bạch kim” 7 khoen vòng bạch ngọc
Trang điểm đôi chân “Ðạp đất đội trời.”
Ta tri ân tháng ngày tù nhàn
Ngoài vòng áo cơm quay cuồng chóng mặt
Ngoài cảnh bon chen, gió tanh mưa máu
Khỏi bận “rửa tai” nghe lời lăng nhục
Của kháng chiến giả chửi kháng chiến ma
Của chống cộng ma chửi chống cộng giả.
Ta chẳng tranh giành với lũ kênh kênh
Món chiến lợi phẩm cao lương toàn… xác thối
Ðôi koòng sắt giải phóng ta khỏi niềm hổ thẹn
Của lũ ma men “say nước, say nhà”
Của lũ vô tâm bằng lời giả, nguỵ
“Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách.”
Ta chẳng bận lòng nghĩa-ân-tầm-gửi
“Ðại thụ sống còn nhờ tầm gửi bám chân!”
“Của ít lòng nhiều” của kẻ ngoa ngôn
Coi “đồng tiền dính liền khúc ruột.”
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Nhất nhật tại tù, bán nguyệt tại ngoại
Tại sao người than thở ”Thiên thu?”
Chẳng lẽ nhà tù xưa độc tài hơn Việt Cộng?
Dã man, mọi rợ hơn ngục thất Thái Lan?
Có phải người đi đày vì thất sủng?
Trung Quân xưa không bằng Ái Quốc nay?
Hay chí người chưa quyết, tâm chưa kiên?
Thích mài kiếm dưới trăng hơn mài đời trong ngục?
Bởi người vì vị kỷ, vị lợi, vị ta?
Vì mình hơn vì thiên hạ?
Người chỉ muốn… trị quốc, bình thiên hạ
Chẳng tu thân dù Trí đoản, Dũng cùn, Nhân bạc?
Không biết thắng mình, khó hơn thắng người?
Không biết an nhiên, hướng thiện, tự tại?
Bởi Lý tưởng người chưa trong sáng, thanh cao?
Bởi thực chất người… kẻ hoạt đầu giả, nguỵ?
Ta trái lại ”Càng ở tù càng thấy hứng”
Bởi ta không thể Tự do khi dân ta nô lệ
Ta không thể no say khi dân ta đói khổ
Bởi mỗi ngày tự cảm nhận Thăng Hoa
Hôm nay hơn hôm qua và kém ngày mai
Kim cương càng sáng càng cần mài giũa.
Ó nhớ trời, như Hổ nhớ rừng
Nuôi mối căm hờn, đợi ngày… thoát ngục
Ðạp sóng dữ, cưỡi tàu bay phục quốc
Gọi Ðồng Bào nổi dậy giành lại Ðất Cha
Từ Ải Nam Quan, Trường Sa, Nam Hải
Chúng đã cướp, đã đoạt, đã bán, đã dâng!
“Bắc Bộ phủ toàn những tên Ðầu gấu
Sống vô tâm quanh bữa tiệc đầu lâu.”
Ta cúi đầu – Cộng cưỡi cổ
Ta đứng dậy – Cộng sụp đổ.
Lý Tống
Chon Buri, ngày 06/02/2002
Thailand
Chú Thích:
1 Câu nhật tụng trong nhà tù Ba Sao, Nam Hà.
2 Neo-Platonic Society: Xã hội Lý tưởng của loài người
trong học thuyết “Thế giới Tương lai” của Lý Tống.
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3 Mặc rất ít vải để phô bày thân hình toàn mỹ.
4 Nhà thương điên thời kỳ tuyệt thực.
5 “Bố già” trong tù.
6 So với bạn tù, Lý Tống giàu nhất nhờ sự yểm trợ của thân hữu.
Nhưng trong chỉ tiêu 200 baht được phép sử dụng hàng ngày,
ngoài chi phí cần thiết, LT chỉ dành cho mình 5 baht mua 1 bịch
cơm trắng, dùng thức ăn nhà tù phát. Số tiền còn lại chia cho tù
nghèo khó thời kỳ Trại tù Chon Buri.
7 Koòng chân của tù được chùi bóng, sáng loáng như bạch kim.
TRONG MƠ TA THẤY VIỆT NAM
(Tặng Victor Vũ Uyên Giang)
Trong mơ ta thấy Việt Nam
Thấy núi xương khô trắng bạc ngàn
Mưa máu tuôn rơi tràn sông biển
Bầy kênh kênh say tiệc liên hoan.
Ngày không mặt trời, đêm giông bão cuốn
Thành phố đen sâu hút vực trầm luân
Em tả tơi tóc sũng gió mưa cuồng
Hát thảm khúc ca gọi hồn tử sĩ.
Lối cũ em đi oán sầu thấp thoáng
Mõ đầu lâu ai gõ gọi hồn xưa
Tiếng cú rúc điểm danh đoàn tử tội
Bóng ma trơi ẩn hiện cõi dương trần.
Ta thấy xích xiềng gông khua ngục thất
Ðoàn tù binh hình sống những thây ma
Trong đói khát đã xanh mầm nụ chết
Ðêm âm ty ma quỷ chán hơi người.
Ta thấy Việt Nam trong ngày tận thế
Lửa bạo quyền thiêu rụi mảnh giang sơn
Bầy sói dại tru rền đêm sinh – tử
Thực hay mơ, ta đang tỉnh hay mê?
Nguyễn Ngọc Thuận,
Trại Sikew, Thái Lan.
(Lý Tống bổ túc)
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NGƯỜI VỀ
(Viết tặng Tướng NCK)
Xưa:
Người về trên Khánh Dương
Ta bay vào lửa đạn
Vẫn nghe đầy huyền thoại
Một thuở nào dọc ngang
***
Người về trên Khánh Dương
Cao giọng hò vỡ đất
Sao ta nghe lồng lộng
Như lệnh truyền xuất quân
Nay:
Người về dưới Houma
Ta ngồi trong Ðại học
Nghe sóng gầm biển cả
Lời “danh ca” rền vang.
***
Người về dưới Houma
Ðêm đỏ xanh tướng sĩ
Chiều nghiêng bầu rượu quí
Thong dong tháng ngày thừa
Kết:
Người hôm xưa Khánh Dương
Ta hôm xưa chim sắt
Người hôm nay Houma
Ta hôm nay Hàn sĩ
Người cùng ta đối ẩm
Ngẫm chuyện đời xưa, nay
Lý Tống
TẠ ƠN – TẠ TỘI ĐỜI
Tạ Ơn Đời đã yểm trợ, đấu tranh
21 năm tù Việt Cộng, Thái Lan
Tù “Cải tạo”, Không tặc đến Dẫn độ
Khỏi bị Tử hình, mục xương Cấm cố.
Chiến thắng trở về, vinh quang, phấn khởi
Welcome nồng nhiệt khắp toàn thế giới.
Tạ Tội Đời vì bất tài, bất lực
Ra sinh vào tử, ra tù vào ngục
Vẹm Chuột vẫn còn, Nằm Vùng vẫn sống 1
Tàn phá tài nguyên, bóc lột Công-Nông.
Đồng Bào tiếp tục đói khổ, lầm than
Tù đày, quản chế các Nhà Đối Kháng.
Vẫn thiếu Tự do, Dân chủ, Nhân quyền
Vẫn thừa Áp bức, Đảng trị, Lạm quyền.
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Kêu gọi Đoàn Kết càng thêm Chia Rẽ
Tự thân chưa vượt, sai sót nhiều lẽ!
Chủ trương xuống đường: Sức Mạnh Quần Chúng
Vì thiếu “tài,” trí chẳng được đáp ứng 2
Gà Đại ca không thắng nổi Tiểu ca 3
“Mậu Tí” đã đến, “Mậu Vẹm” chưa “ma” 4
Với Nước? Tội: Bất kham Đại Quốc Nghiệp!
Với Đời? Lỗi: Yểm Trợ Viên bất mãn!
Với Tình? Xù: Lắm mối tối nằm không!
Với Tiền? Vù: Xài hoang toàn bạc giả!
Bắt, Tù tạm đủ; Bay, Dù đã xong 5
Triệu phú không may, gia nhập ăn mày 6
Ghi Chú: 1 Vẹm Chuột có 2 chữ đầu VC.
2 Tài: Tài chánh.
3 Gà Đại ca-Tiểu ca: LT sinh 1/9/1945, VC sinh 2/9/1945, năm Gà Ất Dậu, sau
một ngày.
4 Ma: tiếng Thái nghĩa đến. Mậu: tiếng Tàu nghĩa không, Tí nghĩa Chuột. Chuột
dùng chỉ VC. Mậu Tí là điềm “không còn VC.” Mậu Tí đã đến nhưng điều ta
mong: “Vẹm tiêu tùng ” (mậu cộng) lại chưa đến (ma).
5 Bị Bắt 4 lần, Tù 21 năm, Bay 4 Phi vụ sau khi đến Mỹ, Nhảy Dù 2 sauts:
5/4/1975 từ A.37 và 4/9/1992 từ cockpit AirBus 310-200 của Air VietCong.
6 Lý Tống vuột 4 cơ hội trở thành Triệu phú nên định gia nhập giới ăn mày qua
“Tiệc Cái Bang.”
a. Vợ Triệu phú: Tỉ phú TĐT giới thiệu quả phụ có tài sản 60 triệu không thành
vì không hợp “goût moi.”
b. Kiện Thaksin Shinawatra: Đòi bồi thường 50 triệu Mỹ Kim nhưng do ông cựu
Thủ tướng Thái không đến Mỹ hay không có tài sản tại Mỹ nên không thành.
c. Hồi Ký: Cuốn Ó Đen được Phó Giám Đốc BBDO, 1 trong 4 Công ty Sách,
Phim ảnh lớn nhất tại New York, ký contract. Do “trục trặc kỹ thuật” cuốn sách
không được dịch sang Anh ngữ kịp thời và thị trường Phim-Sách cùng đề tài bị
“bão hòa” (saturated) sau sự ra đời của 6 cuốn phim nổi tiếng thời đó như The
Killing Field, Born on the Fourth of July, Rambo… nên “go no where.”
d. Thuốc Trị Bệnh Nan Y: Thời ở tù Thái Lan, LT pha chế được loại thuốc đặc trị
chữa bệnh nan y. Nhưng khi trở lại Thái Lan năm 2009 để liên hệ các dược
phòng để cộng tác thì bị bắt giam 24 giờ và bị trục xuất vì luật Thái cấm LT trở
lại Thái Lan trong vòng 100 năm!
LẪM CẪM ĐẦU XUÂN BÍNH TUẤT 2006
Mọi năm nhớ trễ, vi vút làm thơ thì Tết đã qua
Năm nay khai bút sớm, tứ thơ lại đến muộn.
Ngồi cắn bút mãi, ý thơ chẳng trào, chẳng tuôn
Sấm Trạng Trình đã hết linh nên cụt hứng?
“Ngựa, Dê, Khỉ” đã qua, “Gà” đã đẻ hết trứng
“Đồng khô, Hồ cạn,” “Ưng lai Sư Tử thượng” đã tới.
Ứng nghiệm vào năm Ất Dậu: “Đầu Can Top Gun ra đời
Cuối Can trăm họ thới bình âu ca.” 1
Gian hùng chưa tận, dân đen thêm lận đận dịch cúm gà,
Triệu triệu Nguyễn-Trãi-Gà liều mình cứu Chúa.
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Hỏa tiễn phòng không chào thua không hại được gà vua
Lại (biết đâu?) toi mạng vì thực phẩm nhà tù toàn gà bệnh, gà rù,
Việt Cộng sẽ yên tâm khỏi cần dẫn độ “Không Tặc” tù.
Dù rải truyền đơn là hành động chính trị
Thái Lan thông gian giao trứng cho ác thần CPC 2
Qua thủ thuật đồng ý nếu Việt Cộng chỉ kết án “Vi phạm không phận”
Dù Tòa Rayong đã phạt tội “Bay ra không phận” 3
Dùng luật rừng “Double Jeopardy” cho cùng một tội trạng.
Lại tung tin buộc Hoa Kỳ cam đoan tuyệt đối ngăn cản
“Không Tặc” sử dụng phi cơ và đồng bào ngưng quậy
Hai điều kiện tiên quyết để Việt Cộng hủy bỏ yêu sách sai quấy. 4
***
Bush khỏi bị nguyền rủa dù tuyên bố “đứng cạnh” lại bỏ rơi Freedom Fighter,
Howard được tuyên dương với năm lần can thiệp cứu Drug Smuggler!
(Sự tích cực can thiệp của lãnh đạo Úc trong cả chục vụ án tử hình
Cùng sự đói tin của Truyền thông gây ấn tượng xấu đáng bất bình:
Người Việt tỵ nạn tòan thứ dân… buôn lậu ma túy!)
Hàng ngàn ủng hộ viên kêu gọi án treo cổ bị hủy,
Biểu tình, thắp nến canh thức, cầu nguyện cho “thánh tử đạo” gốc Việt Nam,
Dù 400 gam bạch phiến tinh chất gấp 26 lần số lượng luật định 15 gam.
Trong khi nhà tranh đấu dân chủ già, chữa bệnh trở về bị hành hung, sách
nhiễu, lăng nhục, tạt át xít, ném trứng thối …
Và các nhà lãnh đạo tôn giáo bị bách hại, tiêu diệt, bôi nhọ, quản chế, tù tội…
Hình như chưa từng được ai, tổ chức nào quan tâm vận động
Biểu tình lên án, phản đối trước Tòa Lãnh sự, Đại sứ Việt Cộng!
***
Để cứu một chúa chỗm anh em
Chàng hiệp sĩ định tán phát 26 ngàn liều độc dược tàn hại hàng trăm người, từ
học sinh đến dân làng bẹp.
Nếu cú đầu lọt lưới ngoạn mục, chàng sẽ thừa thắng xông lên “build up” áp phe
Bay phi vụ thứ nhì cứu tiếp hàng trăm chúa chỗm bạn bè
Và phi vụ thứ ba, thứ tư… để cứu vớt hàng triệu chúa chỗm nhân dân.
Với số lượng ma túy tăng vọt theo cấp số nhân sau mỗi lần thắng trận.
Cho đến ngày bị tó với cả tạ, tấn heroin
Chẳng tay buôn ma túy nào tự giác ngưng mạo hiểm khi mỗi vố kiếm hàng chục,
hàng trăm ngàn Mỹ Kim!
Trong vài chục năm tới, khi tỷ lệ người già ngày càng đông
Hai người lao động phải cưu mang một người không lao động.
Và nếu tòan bộ án tử hình bị hủy bỏ, số tù án chung thân sẽ lạm phát phi mã.
Bệnh nhân tuyệt vọng “sống đời thực vật” phải chịu đựng quãng đời còn lại từng
phút giây cơn đau hành hạ.
Người muốn chết không được phép chết! Kẻ đáng chết không cho chết!
Mỗi người lao động phải quằn lưng lệt bệt dưới gánh nặng nuôi báo cô gấp hai,
ba. 5
***
Giải pháp tòan hảo nhất là Đảo Thiên Đường Neo-Republic
Nơi không có nhà tù và tội nhân hưởng 30 ngày đêm huy hoàng, thỏa mãn tột
cùng mọi cuồng mơ sa đích.
Mặc sức hiếp dâm, giết người, độc tài, bạo ngược đã điếu bằng… ảo giác
Và cuối cùng tự bốc cháy, thăng thiên nhờ tác dụng thần dược Paradise kích
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thích!
***
Trong khi Hải ngoại nổi lên cao trào vận động đòi lại tên Sài Gòn cố đô
Các đài quốc tế và địa phương tiếng Việt tự nguyện lải nhải gọi tên thành Hồ!
Gọi Việt Nam, Chính quyền ta, Nhà nước mình… thay vì Việt Nam CS, Nhà Cầm
quyền, Nhà nước VC
Trong các cuộc interviews, tự đồng hóa mình, đồng chí đồng rận với Cán Vẹm
phản động.
Hãy tự sửa mình, thay đổi mình trước khi yêu cầu Việt Cộng sửa đổi!
Tự giác dùng tên Sài Gòn trên đài, báo, thư, internet, các diễn đàn Hải ngoại,
Quốc nội.
Triển khai điệp vụ sơn, viết lại các tên đường cũ, mới
Để “Tự Do hóa giải Đồng Khởi Vi Xi. Công Lý triệt tiêu Nam Kỳ Khởi loạn.”
Sửa các khẩu hiệu thành: “Đảng quáng bịnh, bác Hồ bí đái,” kể cả
“Sự nghiệp bí đái của Hồ Chủ Tịt sống mãi trong quần chúng bà.”
Sơn “Sao vàng hạ thổ, cờ đỏ thượng hỏa” thành cờ vàng ba sọc đỏ.
Rạch mặt, gạch chéo các hình, tượng Cáo già trong năm Bính Chó,
Thả bong bóng rải cờ VNCH “Đả đảo Cộng sản” trong các dịp lễ lạc.
Cung cấp cơm gạo, thực phẩm, tăng, mền, quần áo, tiền bạc
Yểm trợ hữu hiệu Ni Sư Thích Đàm Hoa và những người dân can trường khiếu
kiện,
Biểu tình đòi đất, nhà, nằm vật vạ tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng và các công
viên.
Biến Đại Hội Đảng CS Khóa X năm 2006 thành chiến trường hỗn đấu giữa phe
bảo thủ, cấp tiến.
Tẩy chay Bầu Cử Quốc Hội bù nhìn năm 2007 bằng “CÁCH MẠNG ĐUA XE”
toàn quốc đến toàn thắng!
Không thể há miệng chờ sung từ các bầy kênh kênh Hòa bình chống chiến tranh
bằng mọi giá,
Và những Quốc gia xem Tập đòan Quân phiệt Miến Điện áp bức, bách hại hàng
triệu dân vô tội
Không ảnh hưởng đến An ninh và Hòa bình Thế giới chúng ta!
Chủ trương “Không có quyền can thiệp vào công việc nội bộ và chủ quyền nước
khác”
Và bản chất bất nghĩa, bất trí xem Liên Minh lật đổ Saddam giải phóng mình là
“Lực Lượng Chiếm Đóng” của đám Shia, Iraq,
Những Tổ chức Nhân quyền chỉ quan tâm đến Guantanamo, nhà tù bí mật của
CIA giam giữ bọn khủng bố!
Hơn 100 triệu nạn nhân CS trong quá khứ và hàng triệu nạn nhân dưới ách toàn
trị hiện đang thống khổ!
LÝ TỐNG
Chú thích:
1 Ưng lai Sư Tử thượng: Có thân hữu đã sửa Sấm và giải thích cho phù hợp với
tuổi Ất Dậu của Lý Tống để khuyến khích
tinh thần kẻ đã ở tù 20 năm lại nghe thêm tin VC yêu sách dẫn độ: “Tới lúc Ó
đen (Ưng) trở về và quý nhà Sư, cùng đệ tử
Phật giáo đã nhất tề đứng dậy” thay vì “Tới lúc Ưng về Sư Tử dậy.
2 CPC: Countries of Particular Concern.
3 “Bay ra không phận” Thái Lan tức phải “Bay vào không phận nước” khác (Việt
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Nam). Tòa Rayong đã phạt tội “bay ra,”
nếu Thái Lan chấp thuận dẫn độ để VC kết tội “bay vào” tức phạm điều luật “kết
tội 2 lần” hay “gây thiệt hại gấp đôi” cho
cùng một tội trạng (double jeopardy).
4 Tin nầy do Tòa Đại sứ VC cùng tình báo Thái phối hợp bịa đặt, qua trung gian
của phóng viên người Thái Pimuk, dùng
mồi “hủy bỏ yêu sách dẫn độ” giả để chiêu dụ và vô hiệu hóa đòn áp lực hữu hiệu
qua các cuộc biểu tình, kiến nghị, đòi tẩy
chay hàng hóa Thái và VC.
5 Chi phí cho một phạm nhân tại nhà tù Mỹ mỗi năm 35,000 Mỹ Kim.
CUỘC HÓA THÂN MÙA XUÂN
Bài Thơ Xuân đã đươc Ban Giáo Dục Trại Tù A.30
nghiên cứu và ghi vào hồ sơ đen của Lý Tống.
Có thể nào ca ngợi mùa Xuân
Khi con tim ta không hề rung động?!
Có thể nào nói đến ngày mai
Khi hôm nay ta quên mình đang sống?!
Mùa Xuân – Ngày mai
Ta – Hôm nay.
Có thể nào cứu được cây
Khi những rễ cây không tự mình vươn đi tìm mạch sống?!
Và người!
Một lũ người bất nhân?!
Và người!
Một bọn người vong thân?!
Có thể nào rửa hết được vết nhơ
Trong đầu những con-vật-người hèn hạ?!
Có thể nào soi sáng được lương tri
Cho người – Kẻ mong suốt đời quỳ lụy?!
Phải luộc vào nước sôi!
Phải tắm lửa nắng, mưa dầm!
Như cuộc hóa thân của đời hạt lúa.
Phải túm lấy cổ!
Phải nhổ tróc da đầu!
Phải nhận xuống bùn sâu!
Như nhánh mạ non
Để đâm xanh
Những nhành lúa trổ.
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Có hạnh phúc nào không vươn lên từ đau khổ
Và thăng hoa nào không tổn thương?!
LÝ TỐNG
Trại Tù A.30
TÔI ĂN THỊT TÔI
Ăn thịt người cũng có nhiều kiểu cách.
Cán Ngố hưởng bù những ngày đói rách
Bằng hài nhi mới sanh hầm cường dương
Viagra không đủ làm cực sướng!
Bọn lính Miên dã man khi ra trận
Móc mật địch nuốt sống, ngâm rượu nhấm.
Xẻo tai phơi khô, đeo cổ khoe mẽ
Thiếu mồi nhậu nhâm nhi thay tai heo.
Khmer đỏ, lãnh chúa vùng biên trấn
Chọn bé tị nạn trắng nõn, bụ bẫm
Mổ bộ đồ lòng làm mồi đánh chén
Xứ Congo ăn thịt người như Vẹm.
Thuyền nhân nhìn cảnh đồng hành chết đói
Vì sinh tồn, cắn răng thịt đồng loại.
Tôi ăn thịt người! Tôi ăn thịt tôi!
Không xẻo thịt đùi, bắp tay làm mồi
Ăn tà tà, từ trong ra, mỡ, thịt.
Dành lại hốc mắt sâu hoắm, đen kịt
Xương ống, xương sườn bọc da nhăn nhúm
Ðến lúc kiệt sức quỵ ngã, đổ gục.
Tôi ăn thịt tôi những ngày tuyệt thực
Ðã năm lần suốt đời tù cay cực.
Bảy ngày Aran tuyệt thực – tuyệt ẩm 1
Chống cảnh hung bạo, kòng kẹp bất nhân
Ngày ngày đồng tù khẩn cầu, nức nở
Hắn không ăn, đánh chúng mày tắt thở.
Tuyệt thực khám Chí Hòa bốn tám ngày
Phản kháng phù thủy tuyên truyền mất dạy
Biếu tặng hoa nàng tiên chiêu đãi viên
Hàng không, thành tặng hoa quan tòa điếm.
Tôi ngưng tuyệt thực vào ngày bốn tám.
Kỷ niệm tuổi đời vừa tròn bốn tám.
Tuyệt thực một tháng Ba Sao – Nam Hà
Phản đối nhà tù ngược đãi, man dã.
Cắt nước uống ba tuần dài bất tận
Kỷ niệm Tháng Tư đen, Ngày Quốc Hận.
Việt Cộng phải thỏa mãn bốn yêu sách:
Không “cày,” phòng riêng, thể thao, đọc sách.
Tuyệt thực sáu tháng Rayong Thái Lan
Phản đối cảnh sát, quan tòa tham, gian
Toa rập Ðầu Gấu Hà Nội phi nhân.
Ba tháng tuyệt thực, mười ngày tuyệt ẩm
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Gục ngã trong cơn hôn mê hấp hối
Ba tháng uống nước trái cây phục hồi.
Giờ đây Rayong tôi lại tuyệt thực
Chẳng chống ai, chống gì, chỉ đánh thức
Lương tâm Nhân Loại yêu chuộng Hòa Bình
Diệt bạo chúa Saddam bằng biểu tình.
Hỡi người tị nạn chính trị, độc tài!
Bất kể chủng tộc, tôn giáo, đảng phái
Của mọi quốc gia đã, đang nô lệ
Chộp lấy cơ hội ngàn năm kẻo trễ.
Hóa giải sáu triệu biểu tình phản chiến
Chống Bush, đòi hòa bình,chống cuộc chiến
Giải cứu triệu người Iraq nô lệ.
Saddam không chết, những tên đồ tể
Kim, Assad, Khin Nyunt, Khamenei
Bắc Bộ phủ, Trung Nam Hải, Gaddafi
Vĩnh viễn trường trị, hại dân, nhân loại.
Phải tiêu diệt Bạo Chúa vì tương lai
“Trật Tự Thế Giới Mới” và Ðịa Ðàng. 2
Nếu không, kiếp con chim én phủ phàng
Suốt đời ngục tù, ôm niềm u uẩn.
Một con én không thể làm mùa Xuân
Khi hằng tỉ én chỉ bận mưu sinh
“Money, eating, drinking, sleeping”
Không quan tâm mối hiểm họa, nguy khốn
“Vị lợi, vị tôn, vị tộc, vị tồn.” 3
Lại nhân danh Hòa Bình, điều cao thượng
Nhưng thực tế là đầu hang, tương nhượng.
Cầu xin Bạo Chúa bớt cơn cuồng sát
Lạy Bạo Chúa cho sống yên hưởng lạc.
Saddam chết, Tôi sẽ sống
Saddam sống, Tôi phải chết!
Không thể sống giữa rên rỉ, oán than
Của quần chúng bị bóc lột, áp đàn
Ðáp bằng những câu khẩu hiệu lũ dòi
“Give Peace A Chance,” “No Blood For Oil!”
Những kẻ ngây thơ, ấu trĩ, xuẩn động
Ăn không ngồi rồi, chán nhàm cuộc sống
Tham gia biểu tình, tham gia lễ hội
Kiếm thành tích kể qua ngày nhàn rỗi.
Những Exhibitionists cơ hội
Phô bày “của quí” công nhiên, vô tội
Cởi trần truồng, nằm tựa má, kề đầu
Xếp thành hàng chữ cao thượng: Peace, Love. 4
Bọn nghiện ngập đòi tự do chích choác.
Bị Ðảng đối lập trục lợi, khuynh loát
Cùng bọn “Kênh Kênh Hòa Bình” dẫn dụ
Cứu Saddam, “giúp” Dân tiếp tục…tù!
Làm sao có đủ can đảm sống nhỉ?
Hằng đêm tra tấn toàn lời giả-ngụy 5
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Kẻ ngô nghê chưa nếm mùi Gulag
Cả kẻ trở mặt quên cảnh đọa đày.
“Chính sách Ánh Dương” nửa tỉ Mỹ kim 6
Hội Nghị Thượng Ðỉnh, Nobel Hòa Bình!
Trai Nam Hàn quan hoài hai thiếu nữ 7
Thờ ơ hằng triệu đồng hương bức tử
Gông cùm, chết đói, ăn cỏ, vỏ cây
Bài Mỹ, đuổi Mỹ, chống Mỹ, phản Thầy
Cưú sống nửa nước, chận lũ xâm lăng. 8
Bất nghĩa, bất trí, bất nhân, phản trắc!
Nước Phi Luật Tân hỗn mang, hỗn loạn
Bắt cóc, tống tiền, ám sát, nổ bom
Chống nước tình nguyện khủng bố tiêu diệt
Hiến Pháp “cấm quân ngoại nhập tham chiến!”
Luật pháp u mê, tự ái ba phải.
Bọn Ðầu Gấu chính tên Trung Nam Hải
Chẳng đại diện dân, “đại diện” đầu dân
Phần tư Nhân Loại khổ đau lận đận.
Thống trị thế giới, Bá quyền say men
“Giai Cấp Ðấu Tranh,” “Mèo Trắng Mèo Ðen” 9
“Tam Ðại Biểu,” Bạo Chúa Mao, Ðặng, Giang
Thế giới văn minh ngoảnh mặt bàng quan!
Sao sống được? Gà Gaulois Chirac
Gáy “cực lực chống chiến tranh” điếc óc
Hậu dụê Hitler Schröder hợp xướng!
Không chiến tranh, Pháp: Quốc xã thiêu nướng
Không chiến tranh, Ðức: Quỉ đỏ nuốt tươi
Ban Căng thanh tẩy sắc tộc như rươi
Afghanistan, Taliban trị!
Không phân biệt chiến tranh chính – phi nghĩa
Chiến tranh giải phóng – xâm lược, chinh phục.
Chúa Trời còn răn đe Ðại Hồng Thủy
Thanh tẩy loài người, chọn lọc chính nhân
Ngày Phán Quyết cũng là ngày thế tận.
Người Anh Hùng giải phóng nước Ba Lan
Người nhận Ân Thiên Khải từ Chúa Cha
Giúp Bạo Chúa, vận động chống chiến tranh
Hòa-bình-bong-bóng, Hạnh-phúc-bất-hạnh
Công-lý-bất-công, Thế-giới-hỗn-loạn!
Ngày Tận Thế! Hãy đến ngay! Khẩn Khoản
Tẩy uế trần gian, diệt trừ ác quỷ
Bạo Chúa, Trục lợi, Hoạt đầu, Giáo ngụy…
Ðể thế giới Hậu-Tận-Thế an bình
Toàn giống người lương hảo và công chính!
“Kênh Kênh chiến tranh” Nga Sô, Cộng Tầu
Ðã từng ôm mộng đỏ hóa toàn cầu
Giờ hết thời vẫn hiếu chiến hung hăng
“Dạy Việt Cộng bài học,” Chechnya
Lại lên giọng đòi Hòa bình, chống chiến!
Ôi kinh tởm loài sài lang phản chiến!
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Làm sao sống? Khi Nhân loại đau thương
Quằn quại dưới tay máu lũ Quỷ Vương
Ðe dọa hạt nhân, hóa học, vi trùng.
Mọi quốc gia, tuỳ nổi cơn điên, hứng!
Trùm khủng bố Bin Laden, Omar
Những tên Giáo chủ cực đoan, ác ma
Ðầu độc tín đồ: cuồng tín, hận thù
Bom mìn tự sát. Giết! Giết hết lũ
Bạch Mao, Thiên Chúa Giáo. Hãy giết mau!
Ðể dựng nên một Ðịa đàng khát máu:
Treo cổ, hiếp dâm tập thể, ném đá 10
Chặt tay chân nếu phạm luật Sharia.
Khi bản thân Ta hoàn toàn bất lực!
Và thế giới chống chiến tranh cực lực!
Saddam còn ngự trị, Ta ra đi
Rời bỏ thế giới hỗn mang, đào tị
Cõi đời khác, thế giới khác trần tục
Bởi đâu cũng hơn Trần gian địa ngục
Dù là chín tầng Ðịa ngục vô minh
Ta đã chán mứa ăn thịt chính mình!
Ta đi vì người mang danh Tị nạn
Chẳng còn thiết tha Quê hương lầm than
Dân tộc đọa đày, giống nòi bức tử
Chỉ bận mưu sinh, đấu đá, hưởng thụ
Không dành một buổi xuống đường ủng hộ
Chiến tranh giải phóng, diệt trừ Tội đồ.
Không nhận thức rằng Saddam phải chết
Bọn Ðầu Gấu Bắc Bộ Phủ mới chết!
Những tên Chính Khách, Lãnh tụ thời cơ
Viện dẫn “chủ quyền” bênh quyền bạo ngược
“Không can thiệp vào công việc nước khác”
Ðể phủi tay, phủi trách nhiệm, phù ác.
Năm chục phần trăm dân Nga kỷ niệm
Vinh danh “Anh Hùng Ðệ Nhị Thế Chiến”
Năm chục năm Stalin tự diệt
“Thời đại hoàng kim,” Gulag tận diệt!
Việt Cộng tưng bừng ăn mừng chiến thắng
Ba lăm năm Tổng Công Kích Mậu Thân
Khoe chiến tích hàng chục ngàn thi thể
Chôn sống trong những nhà mồ tập thể!
Saddam sống, Ta phải chết
Saddam chết, Ta sẽ sống!
Bài thơ kêu gọi Nhân loại yêu chuộng
Hòa bình, Tự do, Công lý, Nhân quyền
Bức Tuyệt-Mệnh-Thư thay lời vĩnh biệt!
LÝ TỐNG
Rayong, ngày 6/03/2003, ngày thứ chin Tuyệt thực
Chú thích:
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1 Aran Jail, Thái Lan thời kỳ vượt biên 1982.
2 Ðọc bài “Trật Tự Thế Giới Mới vs Thế Giới Hỗn Loạn Mới” của Tác giả.
3 Vì tôn giáo, vì chủng tộc và vì sự tồn tại.
4 250 đàn ông, 750 phụ nữ Úc trần truồng, tổ chức “biểu tình nằm” sắp thành
chữ “NO WAR,” “Trái Tim.”
5 Hằng đêm nghe tin tức Radio.
6 Kim Ðại Trọng chủ trương “Chính Sách Ánh Dương” vừa bị lật tẩy bí mật chi
Kim Chính Nhật nửa tỉ Mỹ kim để Bạo Chúa Bắc Hàn chấp nhận Họp Thượng
Ðỉnh để lãnh giải Nobel Hoà Bình.
7 Vụ hai nữ sinh Nam Hàn bị xe rà mìn Mỹ cán chết và Tòa án binh Mỹ tuyên
trắng án 2 tài xế.
8 Chiến tranh Triều Tiên (1950-53) Mỹ cứu Nam Hàn và cho 37 ngàn quân đồn
trú ngăn chận Bắc Hàn xâm lăng.
9 Các Học thuyết của Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và Giang Trạch Dân:
– Mao: Giới vô sản đấu tranh lật đổ giới tư bản.
– Đặng: Mèo trắng, mèo đen mèo nào bắt được chuột là mèo tốt.
– Giang: Đảng CS Trung Quốc đại diện cho đại đa số quần chúng, nền văn hóa
tiên tiến và khoa học, kỹ thuật hiện đại.
10 Phụ nữ bị phạt ném đá chết vì có con ngoại hôn (Nigeria), và một thiếu nữ bị
phạt hiếp dâm tập thể vì có anh quan hệ với phụ nữ đẳng cấp cao (Pakistan).
TÔI MƠ HÓA THÂN SIÊU VI KHUẨN SARS
Tôi kẻ suốt đời sống bằng ước mơ
Ðộc hành dấn thân biến mơ thành thực.
Ngày và đêm cứ nhập nhằng Mộng-Thực
Dù đang thức vẫn ngỡ mình mộng du
Dù đang tỉnh vẫn tưởng mình mộng ngày
Dù đang tù vẫn thấy mình bay nhảy.
Học lịch sử tôi mơ Trần Quốc Toản
Tuổi trẻ tài cao, khí phách song toàn.
Xem kiếm hiệp mơ cuộc đời hành hiệp
Trừ gian diệt bạo, cứu khổ phò nguy.
Mơ hình ảnh chàng cao bồi John Wayne
Rút nhanh, bắn nhanh, bách trúng, Viễn Tây.
Phi vụ Mission Impossible
Xuất quỷ, nhập thần, điệp viên James Bond.
Thành tích vượt ngục thần sầu, quỉ khốc
Nhà đá, biển cả, chào (thua) Papillon.
Tôi mơ cuộc đời tình ái Don Juan JJ JJJJJ
Rực bóng giai nhân nhan sắc vẹn toàn.
Mơ thành nhà văn, nhà thơ, lập thuyết
Làm đẹp thế nhân: Văn chương, học thuyết.
May mà cuộc đời toàn người rộng lượng
Nâng đỡ “mầm già” danh xưng cao thượng.
Tài năng, cống hiến, sự nghiệp bản thân
Chẳng gì nổi bật, xứng đáng ngang tầm.
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êêê
Giờ tôi chán ngấy vinh dự đời ban
“Anh Hùng, Hiệp Sĩ Diệt Bạo – Trừ Gian”
“Cao Bồi Truyền Ðơn, Don Juan, Papillon”
“Nhà văn, nhà thơ, lập thuyết, James Bond”
Những danh hão, thành tích vô tích sự
Giúp gì quê hương phút giờ sinh tử?
Vẫn cảnh đàn áp, bóc lột, bất công
Ðời có/không tôi thì chợ vẫn đông.
Bộ mặt tởm lợm, đần độn, trơ tráo
Ðầu Gấu Bắc Bộ (Phủ) tiếp tục lơ láo.
Nọng heo bờn bợt, phù thũng (Kim) Chánh Nhật
Ánh mắt Fidel (Castro) điên dại súc vật
Mafia bần cố, chó nhảy bàn độc
Phút đổi đời, ngồi trên đầu dân tộc.
Thế giới chân-ngụy, thiện-ác vàng thau
Hội Ðồng Bảo An: đấu trường mưa máu.
êêê
Tôi mơ hóa thân loài hèn mọn nhất
Siêu vi rút SARS gây viêm phổi cấp 1
Dìm địa cầu trong ác mộng điên đảo
Quên Tomahawk, Mạng Thần Kinh Ảo.
Trường học, thư viện, café internet…
Ðóng cửa, tẩy uế, di chuyển hạn chế
Lữ hành, bệnh viện, thành phố, cách ly.
Xuất nhập, đầu tư, giảm GDP 2
Kinh tế, du lịch, hàng không khánh tận
Khách sạn, quán ăn, giải trí, lận đận.
Người quỷ, phố ma, bệnh viện, nghĩa trang
Mặt che, bịt, chụp mặt nạ, khẩu trang.
Môi hồng gợi tình, sóng mũi tao nhã
Thành Trư Bát Giới, trẻ mang ngược… tã. 3
Bộc phát 11/02 Quảng Ðông
Thành Ðại dịch do “ếm sách Trung Cộng.”
Bộ trưởng, Ðô trưởng bay chức đột xuất
WHO phát hiện 10 lần nhiễm, tử tuất 4
26 nước, 8 trăm, 8 ngàn SARS 5
Hiểm họa, thiệt hại 10 tỉ đô la.
SARS giết người thua Ho lao, bệnh AIDS
Hoảng loạn: Chưa tìm nguyên nhân, liệu pháp.
êêê
Nếu tôi hóa thân siêu vi rút SARS
Nhân loại vô tội sẽ được buông tha.
Chẳng phép thần thông: Phi thân, tàng hình
Trảm thủ Bạo chúa: Đột nhập tư dinh.
Chẳng tàu sân bay, chiến thuật phủ đầu
“Chấn động, kinh hoàng,” tiền trảm hậu tấu
Biến thái (vi) rút Carona bất trị 6
Tôi bay đi thăm các Bộ Chính Trị
Quân phiệt, giáo phiệt, vương phiệt, tứ thần…
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Ðáp trên thân thể nõn nà giai nhân
Thời điểm Quỷ vương dâm ô cực điểm
Theo hô hấp chiếm lá phổi cứ điểm
Bạo chúa hưởng mùi Viêm phổi Cấp tính.
Chân tay vấy máu chà đạp sinh linh
Teo tóp, bại liệt, bò, lết súc vật
Ðau đớn tùng xẻo, kinh phong co giật
Như chúng tra tấn, hành hạ (kẻ) thế cô
Rũ rượi cơn ho khản giọng, rách cổ
Ðờm dãi, máu đỏ vọt bắn từng tô
Rừng rực cơn sốt cao hàng trăm độ
Thoi thóp, nghẹt thở trong cơn vật vã
Do tôi tàn phá, biến thể Corona.
êêê
Tôi mơ hóa thân loài hèn mọn nhất
Siêu vi khuẩn SARS gây viêm phổi cấp.
Ước mơ đầu tiên thấy mình bất lực
Biến thành hiện thực: Tôi – Corona!
LÝ TỐNG
Chú thích:
1 SARS: Severe Acute Respiratory Syndrome (Hội chứng viêm phổi cấp tính
nặng).
2 GDP: Gross Domestic Product (Tổng sản lượng nội địa).
3 Khẩu trang có loại giống mõm heo, có loại giống tã trẻ nít (diaper).
4 WHO: World Health Organization (Tổ chức Y Tế Thế Giới).
5 Ðại dịch SARS 11/2002-6/2003 gây hơn 800 người chết, 8000 người nhiễm
bệnh.
6 Corona: Tên loại vi khuẩn cúm bị nghi là biến thái siêu vi khuẩn SARS.
ỦY NHIỆM VÈ
Lý Tống là Lý Tống “chung”
Ai cùng lý tưởng hãy cùng góp tay.
Lý Tống là Lý Tống “chùa”
Không ra tay gấp -> Mút mùa Tù Vem (Vẹm).
SẤM TRẠNG TRÌNH
“Bao giờ Thạch nổi, Mao chìm
Hồ khô, Đồng cạn Búa Liềm gãy me!” 1
Hồ khô xác nứt, xú 2
Đồng cạn nghĩa điên, mù 3
Mạnh Cầm danh chìm lỉm 4
Cơ Thạch phận nổi trôi. 5
Búa gãy cán đập đầu Cộng bố 6
Liềm mẻ lưỡi xẻo dế Vẹm con. 7
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Bội Bác (bạc) nhỉ! Cái tên Ái Cuốc 8
Dâm Đảng (đãng) thay! Cái giọng chính chuyên. 9
LÝ TỐNG
Chú thích: Xin chú ý các chữ được gạch đít (hoặc đậm).
1 Đang quai tay búa mà búa gãy cán bất ngờ, búa có thể đập bể đầu thợ rèn.
Đang vung liềm cắt lúa mà liềm mẻ lưỡi, miếng mẻ có thể xẻo đứt dế (hay dái)
thợ gặt. Đây là ý của hai câu có chú thích 6 & 7. Còn trong chú thích 1, sử dụng
lối thơ của Bút Tre nên gãy (cán) mẻ (lưỡi) viết thành gãy me (thay vì mẻ). Đó là
ý nghĩa câu:
“Hồ khô, Đồng cạn Búa Liềm gãy me.
2 Xác chết khô của Hồ được chưng trong quan tài kính, lâu ngày bị teo nên lớp
phấn hồng dày cộm trét trên khuôn mặt xác ướp nứt nẻ chằng chịt và có mùi xú
uế. Xú còn có nghĩa: “Lưu xú vạn viên” những tội ác của Hồ quốc tặc. Đó là ý
nghĩa câu:
“Hồ khô xác nứt, xú.”
3 Phạm Văn Đồng cạn nghĩa với đất nước (bán nước/đất cho Trung Cộng), nên
bị Trời phạt mù mắt; cạn tình với vợ, nên vợ Đồng phẫn hận hóa điên. Đó là ý
nghĩa câu:
“Đồng cạn nghĩa điên, mù.”
4 Nguyễn Mạnh cầm (Bộ Trưởng Ngoại Giao VC). Cầm là chim, thuộc loài lông
(mao) vũ, nên sấm Trạng Trình dùng chữ Mao để ám chỉ tên cầm trong Mao
chìm. Đó là ý nghĩa câu:
“Mạnh Cầm danh chìm lỉm.”
5 Nguyễn Cơ Thạch (kế vị Nguyễn Mạnh cầm). Tên Thạch chính xác với Sấm
Thạch nổi. Đó là ý nghiã câu:
“Cơ Thạch phận nổi trôi.
8 & 9 Người miền Trung thường đọc lẫn lộn giữa dấu sắc và dấu nặng, và không
phân biệt dấu hỏi và ngã chính xác như người miền Bắc. Vì thế tôi dùng Bội Bác
(bạc), vừa là bội bạc vừa có từ Bác (Hồ), và Dâm Đảng (đãng) vừa dâm đãng vừa
có từ Đảng (CS). Bà Huyện Thanh Quan có câu thơ:
“Nhớ Nước đau lòng con quốc quốc” dùng tiếng kêu của chim Cuốc bày tỏ lòng
thương nhớ nước, ái quốc của mình. Tôi dùng ngược lại quốc thành cuốc để gọi
tên (Nguyễn) Ái Quốc thành Ái Cuốc, để diễn tả đặc tính thích/ ái cày sâu, cuốc
bẩm trên… đồi cỏ lông tơ mơn mởn thanh xuân của những thiếu nữ thơ ngây của
bọn chóp bu Đảng CS đặc biệt Hồ Chí Minh với Nông Thị Xuân. Khi nghe cô bồ
nhí Xuân báo tin có thai và muốn làm “Bác gái,” HCM đã bán cái cô hộ lý trẻ
cho tên đệ tử Trần Quốc Hoàn, Bộ Trưởng Công an. Hoàng hiếp dâm xong, giết
chết cô Xuân và dựng cảnh tai nạn ô tô ngày 12-2-1957 để che dấu bản chất bội
bạc của Bác dê già. Đầu Sỏ của đám dâm đãng đầy thành tích bội bạc và ác độc
như vậy mà bọn sử nô, văn nô lại đánh bóng thành kẻ chính chuyên: “Bác hy
sinh cả cuộc đời, không vợ, không con để lo việc nước, việc dân.” Chữ chính
chuyên còn ngụ ý chuyên chính vô sản (viết đảo ngược thứ tự). Đó là ý nghĩa Bác
bội bạc, Đảng dâm đãng của 2 câu:
“Bội Bác (bạc) nhỉ! Cái tên Ái Cuốc!
Dâm Đảng (đãng) thay! Cái giọng chính chuyên!”
Trong bài thơ “Sấm Trạng Trình” có đủ các từ: Hồ khô, Đồng cạn, Mao chìm,
Thạch nổi, Búa Liềm, Cộng, Vẹm, Bác Đảng, Ái Quốc, chuyên chính (vô sản),
những chữ được gạch đít (hoặc đậm), để diễn dịch Câu Sấm Trạng Trình với 4 từ
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cuối “mới ra Thái bình” được đổi thành “Búa Liềm gãy me.” Khô, cạn đều chỉ
tình trạng làm “mất nước” (nghĩa đen và bóng) nên Đồng khô, Hồ cạn thành Hồ
khô, Đồng cạn; Thạch nổi, Mao chìm, tức Mao Trạch Đông chết, và Tưởng Giới
Thạch phất lên, chỉ vận hội tại Trung Quốc. Và ý Cầm chìm lỉm, Thạch nổi trôi
ứng dụng cho Cộng Sản Việt Nam.
NIETZSCHE: THÂN LỪA ƯA NẶNG
9 tháng 4 xe tăng Liên Quân tiến vào trung tâm Baghdad
Giữa tiếng hò reo của nhân dân Iraq
“Hoan hô Bush”,“chỉ một Thượng Ðế
Và Saddam là kẻ thù của Thượng Ðế!”
Tiếng gào như từ những khẩu thần công cấp tập
Khi bức tượng ngạo nghễ của Bạo chúa bị giật sập.
Một thời đại tàn độc, ác ma vừa cáo chung
Biểu tượng của chế độ cực quyền bị giẫm đạp dưới bàn chân quần chúng
Những người Iraq nô lệ trong ngày giải phóng.
Ta nấc lên theo từng cơn chấn động
Nước mắt tích tụ hằng chục năm bi ai
Trào tuôn trong niềm hạnh phúc vĩ đại.
Lịch sử nhân loại đang lập lại
Bức tường Bá Linh-Tượng đồng Baghdad.
Hồi chuông báo tử của thời đại bạo chúa đồi trụy, xa hoa
Phô trương bằng 50 dinh thự trị giá 20 tỉ đô la
Vọng qua Vịnh Ba Tư, Ấn Ðộ Dương
Hòa cùng âm ba sóng Thái Bình Dương.
“Tượng Saddam to gấp mấy lần tượng Bác
Còn bị giật sập…” Bé mừng vui bằng những lời chất phác. 1
Ta cố kìm những dòng nước mắt còn lại
Ðể dành khóc thêm một lần và mãi mãi
Khi nghe báo tin Lăng Hồ
Và tất cả tượng Hồ Tặc bị giật sập, phá đổ.
Nhưng niềm vui, ôi những niềm vui chẳng bao giờ trọn!
Ðã tàn phai khi hàng vạn tên côn đồ hèn mọn
Xuất hiện khắp nẻo đường đất nước tái sinh
Cướp trộm, thổ phỉ, đốt phá …điêu linh
Không chỉ tư dinh, lâu đài Bạo chúa
Cả Viện Bảo tàng, Trường học, Bệnh viện… hôi của
Cướp, giật, chôm, chĩa từ cổ vật lịch sử
Ðến viên thuốc, dụng cụ cấp cứu sinh tử!
Những thành phố vừa được giải phóng sinh động hôm qua
Bỗng hoang tàn, thê lương, đầy âm khí bãi tha ma!
Ba lăm năm sống trong lò sát sinh súc vật
Tên đồ tể tàn độc ngang hàng Hitler, Stalin về bản chất
Ðược thu nạp ám sát Thủ Tướng Kassem, đảo chánh Tổng Thống Bakr
Rồi trở thành Tổng Thống và Bố Già Ðảng Baath
Hăm mốt ngày luyện ngục, thử thách, hóa thân
Thoát khỏi xích xiềng, vươn vai lột xác thú thành nhân
Thể nghiệm qua những hành động anh hùng, can trường
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Bỗng thú tính trỗi dậy ngay sau 24 giờ hạ tượng!
Ôi Tự do! Tưởng là điều linh thiêng, cao quý nhất
Không hấp dẫn bằng những nhu cầu tồi tàn vật chất!
Người nô lệ chớp cơ hội sổng chuồng, tự do
Thể hiện những khát khao tởm lợm của loài dòi bọ
Dùng miệng lưỡi điêu ngoa phun toàn ngôn từ thối, ngông
Khi lũ-lừa-lá-chắn đã hoàn toàn tỉnh mộng 2
Qui trách lực lượng chiếm đóng tình trạng vô chính phủ
Phản đối cảnh mất điện, nước… tệ hơn thời Saddam cũ!
Dân tỉnh Mosul cực lực lên án phản đối Mỹ treo cờ
Bắn Liên Quân, đền tội mười tên tắt thở.
Bọn giáo thần lợi dụng thánh lễ thứ Sáu
Tuyên truyền, khích động Sunni-Shi’ite Hồi giáo
Biểu tình đuổi Mỹ, kẻ vừa giải phóng mình
Lên án, phản đối nỗ lực bình định của Liên Minh.
Cuộc hành hương về Thánh Ðịa Karbala
Sau 25 năm bị Bạo Chúa Saddam cấm, phá
Thánh Hussein không diệt được Bạo Chúa Hussein
Giáo chủ Hakim dùng cuộc hành hương tự do đầu tiên
Theo lệnh quan thầy Khamini, chống kẻ cứu giáo phái:
“No to Saddam. No to Bush”. Ôi lương tri, lương tâm Shi’ite!
Cả đám lừa đã thoát khỏi hỏa ngục, tha phương thực cầu
Cũng bêu rếu: Giá trả quá đắt, Baghdad tàn phá, tương lai Iraq về đâu?!
Chính phủ chuyển tiếp hậu chiến quy tụ các đảng đối lập
“Hội đồng Tối Cao Cách Mạng Hồi Giáo” tẩy chay
Al-zubaidi người “Thượng Ðế chọn”
Tự phong Ðô trưởng Baghdad bị tóm gọn!
Hồi giáo Shi’ite Basra trong-ngoài tranh chấp
Ðâm chết tại đền thờ Adin Sheikh.
Ôi quần chúng! Thân lừa ưa nặng
Ðại đa số đàn lừa Nietzsche thầm lặng 3
Tự nguyện thay gánh nặng quân phiệt bằng giáo phiệt
Ngoan ngoãn thờ từ chó chăn thế tục đến chó chăn thần quyền! 4
Thay vì giúp Liên Quân tái lập trật tự trị an
Khi Saddam còn tại đào, tuyên bố hung hãn
Ðảng Baath, du kích Fedayeen, vệ binh Cộng Hòa
Như bóng tử thần chập chờn hiểm họa.
35 năm địa ngục trần gian, bầy quỷ
Quỷ vương, quỷ thần, 55 tên “The most wanted list.”
Phòng tra tấn: Lò-ba-toa-vật-người tàn bạo
Chặt, chém bằng rựa, xẻng, cuốc, dao
Chôn sống, treo cổ, đập đầu, cắt lưỡi, chặt tay
Hiếp dâm, tra điện, đốt xăng, lóc thịt, nghiền máy
Trẻ con cũng chung nỗi thống khổ anh, cha
Khi từ chối tham gia Ðoàn Thiếu Niên Ðảng Baath.
1988, bom hơi độc giết 5000 dân Kurds Halabja
1991, nổi dậy, tiêu diệt trăm ngàn tín đồ Shia.
Lũ chó chăn cơ hội, lũ đồng minh tạo phản
Pháp- Ðức-Nga chưa nhận thức WMD nguy hiểm nhất: Saddam! 5
Ba thập kỷ rưỡi trầm luân trong ác mộng
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Sau “Chiến Dịch Trảm Thủ, kinh hoàng chấn động”
Ðược trả tự do, đám lừa mất định hướng
Lẫn lộn bạn – thù, giải phóng – xâm lược.
Từ chối chức năng con người “mục đích,” tự nguyện làm con người “phương
tiện”
Ðể được trường trị, chăn dắt, sai khiến
Bởi đám chó chăn tự vũ trang bằng bộ lông nhím
Mỗi chiếc lông sắc, nhọn biểu trưng một điều tín
Ðược lập thuyết, lập trình từ thời cổ đại dã man
Từ công xã nguyên thủy, chế độ nô lệ, phong kiến đến Tư bản, Cộng sản
Từ nền văn minh hái lượm, nông nghiệp, kỹ nghệ đến điện tử, tin học công
nghiệp
Bởi bọn Vương phiệt, Quân phiệt, Giáo phiệt, Triết phiệt, Tài phiệt.
Mỗi chó chăn cố thủ một pháo đài
Chỉ huy quần chúng lừa gờm nhau qua lỗ châu mai.
Có lông nhím là sản phẩm tật nguyền của học thuyết Khổng Tử
Biến gia đình-tế bào xã hội-duy trì trật tự
Gồm con trai, con rể, cháu chắt, họ hàng, đồng hương Tikrit
Thành nhóm cận thần bảo vệ đế chế bằng chính sách gia đình trị.
Có lông nhím là bánh vẽ kiểu Cộng sản
Biết bánh vẽ vẫn cầm lên nhấm nháp, ngồm ngoàm
Sợ bị đuổi ra khỏi bàn tiệc
Vì tội phá rối, mất khả năng nhai của… Chế Lan Viên.
Những chiếc bánh vẽ Tôn giáo khai sinh từ niên đại hàng ngàn
Ðe dọa Hỏa ngục, ngày Tận thế… hứa hẹn Niết Bàn, Thiên Ðàng.
Có đàn lừa bị ru mê bằng lông nhím tẩm thuốc phiện
Có đàn lừa bị lông chích chất kích thích… cuồng điên lao vào Thánh chiến.
Những cuồng tín về bản sắc, văn hóa, truyền thống, sắc tộc
Những mê tín dị đoan về Chủ nghĩa Dân tộc
Tự cho giống lừa mình thuần chủng, thông minh
Khôn ngoan, thượng đẳng, hơn mọi giống lừa địch!
Ðàn lừa thời đại chinh phục vũ trụ, sinh sản vô tính, công nghệ Nano Thiên
Niên Kỷ IIII
Sẵn sàng tự sát, giết người vô tội vì những ông con rể, cháu nội… những bóng
ma 6
Của Thế kỷ thứ 7, những Thánh Tử đạo từ cuộc chiến Huynh Ðệ Tương tàn!
Những tư tưởng học thuyết lỗi thời, những lời sấm, tiên tri, lời phán
Tự hư cấu từ những giấc cuồng mơ, hoang tưởng, kẻ đương thời xem là dị giáo
Gây những cuộc thảm sát khủng khiếp toàn nhân loại.
Ôi lũ lừa! Ðến bao giờ mi mới tự đứng trên hai chân
Nhận danh xưng, danh dự và nhân phẩm
Hiểu được giá trị dân chủ, tự do
Ðuổi và tiêu diệt toàn bộ lũ chó?
Rũ bỏ kiếp lừa và những vinh danh huyễn hoặc
Anh hùng, thánh tử đạo, nhà đạo đức… khi lịch sử rẽ vào khúc ngoặc
Thử thách thời-đại-băng-giá-hạt-nhân đến gần.
Nếu không xích lại cùng mọi giống lừa truyền hơi ấm
Mi sẽ chết rét như loài chó-săn-lông-nhím 7
Bởi bộ lông chủ nghĩa, tư tưởng, giáo điều chúng tự khoát, tự tin

63

Không dung thứ, dung chấp bất cứ ai, sự tiếp cận nào nên phải tự diệt.
LÝ TỐNG
Chú thích:
1 Thư thính giả gởi Ðài BBC Ban Việt ngữ.
2 Phần lớn nhóm “lá chắn” từ Anh Quốc rút về vì bị Saddam buộc làm “bia thịt”
tại các trọng điểm chiến lược nguy hiểm, trong khi họ chỉ tình nguyện “làm
cảnh” ở các cơ sở an toàn để tìm… danh tiếng.
3 Triết gia Nietzsche Friedrich (1844-1900) người Ðức nhận xét: “Quần chúng
là bầy Lừa.”
4 Tục ngữ: Hằng chục con lừa không thể trở thành đàn lừa nếu thiếu chó chăn.
5 WMD: Weapons of Mass Destruction: Vũ khí giết người hàng loạt.
6 Hồi giáo chia hai phái Sunni và Shi’ite do cuộc huynh đệ tương tàn giữa con
dòng chính và con dòng thứ, giữa con ruột và con rể của Tiên Tri Mohammed để
tranh dành thừa kế. Con rể là giáo chủ phái Shi’ite và cháu nội Iman Hussein bị
giết tại Karbala vào thế kỷ thứ 7 là nơi tín đồ Shi’ite đi hành hương lần đầu sau
25 năm bị Saddam Hussein cấm đoán.
7 Tục ngữ: Loài nhím (hay chó chăn mang bộ lông nhím) sẽ chết trong thời tiết
giá lạnh vì chúng không thể đến gần để sưởi ấm cho nhau do bộ lông nhọn ngăn
cản.
TRƯỜNG CA: ANH HÙNG HÀNH ĐỘNG
(EPIC: ACTION HEROES) 1
Sau kỳ đổi mới của thời “Phỏng Dái”
Dân tăng hai, ba. Đất tóp, ruộng teo,
Thành vùng da beo, quý kim, vàng ròng.
Dân ngu khu đen khốn khó chật vật
Nền không mua nổi tiền đâu chòi cất?
Cán, quan đảng ta: Nhà đất bạt ngàn
Qua trò “cưỡng chế, thu hồi” ngược ngang
Nhắm vào những khu có giá bán cao
Kết bè kết phái qui hoạch, thông báo.
Đi đêm, lại quả, ngao du, ăn chơi
Con cái du học, mua sắm cơ ngơi
Rửa tiền, chuyển tiền, kim cương, bạc vàng
Tiền chủ dự án… thiên hình vạn trạng!
Vơ mọi của cải, đoạt mọi sức mạnh,
Hưởng mọi lạc thú dã man, lưu manh.
“Đất đai thuộc quyền sở hữu toàn dân”
Ngụy ngôn, che đậy bản chất lột trấn.
Đảng cướp đất, bồi thường bèo bọt giá
Bán tư bản đỏ, hàng tỷ đô la.
Bị đuổi khốn đốn vất vã lang thang.
Con bỏ học hành, mất nơi buôn bán
Mồ mã cha ông không có chổ dời.
Thật khổ dân ta thê thảm suốt đời!
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Cướp đất cách làm giàu nhanh nhạy
Dân nạn liên tục, sạt nghiệp, trắng tay.
Đoàn Dân Oan, ngày càng dài vời vợi,
Đơn kêu oan chất chồng cao ngất trời.
Kiện CS: “Con kiến kiện củ khoai!”
Dân chịu không thấu, kêu Trời oai oái!
Gia cố ngai vàng: Nhà tù, súng đạn
Không thuận: Chuyên chính cưỡng chế dã man.
Lớn tham nhũng lớn, nhỏ tham nhũng nhỏ
Đỉa Cộng hút máu, dân tộc xanh cỏ.
Cán càng giàu sang, Dân càng nghèo túng
Hố giàu – nghèo, bị trị – thống trị “khủng!”
Cướp bóc, hối lộ, nhũng nhiễu, bạo tàn
Ngu dốt, gian xảo, dối trá, tham lam
Đại (địa) chủ độc nhất, vét sạch, hốt sạch
Kể cả đồng chí, đồng rận cũng “cạch.”
Duy trì quyền lực: Khủng bố, đàn áp,
Theo dõi, bao vây… tay đấm, chân đạp!
Nuôi béo công an, dung dưỡng, bao che
Cùng xã hội đen tận dụng kết bè
Công an, bộ đội trang bị tận răng
Phong cấp, tăng lương, đặc quyền, đặc lợi.
Độc tài toàn trị, độc hữu tài nguyên
Độc dụng quân lực, độc đảng tham tàn.
Bán nước duy trì độc tôn thống trị
Quốc doanh thua lỗ, trục lợi, béo vỗ.
“Đỉnh cao trí tuệ,” “Dân chủ triệu lần”
Xấu hay làm tốt! Dốt hay nói chữ!
Mù quáng tin tưởng bạo lực, dối trá
Đưa đến chiến thắng, tồn tại dài lâu.
Mù quáng đẩy ba bản năng: “Sinh tồn,
Truyền sinh, Quyền lực” vinh tôn cực điểm,
Say sưa thành công: Lật đổ, “Cách mạng”
Hệ thống pháp luật, chính quyền vững vàng
Mạng lưới công an, tuyên truyền báo chí,
Nhồi sọ giáo lý… mê muội, mù quáng!
Mù quáng mê muội: Căn tính Cộng sản
Mù quáng sử dụng quyền lực cứng- mềm
(Vũ khí hăm dọa – Ngoại giao lừa mị).
Thống trị thế giới, nô dịch nhân loại
Chính sách xâm ngoại, bành trướng thế nội
Sản phẩm độc hại, động thái gian thương
Ứng xử bất nhân, xâm hại thiên hạ.
Mù quáng mê muội, cuồng tín mê muội
Nuôi tình đồng chí, tương trợ quyền lực
Đầu vòng kim cô: Quốc tế vô sản
“16 chữ vàng, 4 tương, 4 hảo!”
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Sụp đổ tan tành Liên Xô Đông Âu
Cơ cấu thập niên 8- 90 trước.
Đất khiếu nại chiếm 70 phần trăm
“Con giun xéo lắm cũng quằn”
95: Sóng đầu cơ bất động sản
Mở cửa bắng nhắng lợi nhuận đền bù
Không thỏa đáng gây thảm cảnh bất công
Dân gồng xăng trụ sở dọa tự thiêu.
2000 đến nay, hình ảnh tuẫn tiết
Bùng nổ xảy ra quyết liệt đây đó.
“Dân chết mặc bây” tiền thầy bỏ túi
Đúng nghĩa vô cảm, bạc ác chính quyền!
2009 đại gia địa ốc
Tăng tốc cùng khẩu ngữ “Bạn của Dân”
Từ chuyện Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng,
Coi thường, vô cảm vun vén tài sản.
Dân Oan Tiền Giang kéo về Sài Gòn,
Còn Tỉnh Miền Bắc tập kết Hà Nội,
Ngọn lửa bạo động khởi từ Nông Thôn
Tiến về thành phố đốt mồi NỔI DẬY.
Mười sáu năm trước, dân chúng Thái Bình
Bắt giữ cán binh chỉ thời gian ngắn.
Mười sáu năm sau quyết liệt tố, chống
Càng nhịn càng lừng, càng nhường càng lộng
Tuy tâm thế bằng tư thế thụ động.
Bạo lực, sợ hãi => Trả thù chủ động
Nhận thức “hồi tố” => Tự phát khởi nghĩa.
Tín hiệu hỗn loạn nảy nở bùng phát.
Nhắm vào lực lượng quyền lợi dự án,
Kế hoạch bồi thường, cưỡng chế, giải tỏa
Nam Định, Thái Bình, Hưng Yên, Bắc Gianh,
Kể cả Nghệ An, xung đột bộc phát
Cộng đồng Kitô x Chính quyền, Cảnh sát.
Dân Oan (đòi) Ruộng đất: Văn Giang, Thanh Hóa…
Tín đồ (đòi) Công lý: Cồn Dầu, Mỹ Yên…
Công dân (đòi) Dân chủ: Sài Gòn, Hà Nội…
Quá đủ thời gian, không màng bài học
Ngày càng gia tăng củng cố lực lượng
Báo chí công cụ, bồi bút nô ngôn,
Tô son trát phấn (Đảng), thóa mạ vu khống (Dân)
Công luận xã hội lèo lái đầu độc!
17-2-11, Phạm Thành Sơn
Tự thiêu trụ sở cầm quyền Đà Nẵng
Chính sách đền bù giải tỏa bất công
Cướp đất, tài sản “gia đình có công”
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“Liệt sĩ,” “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Khiếu nại vô hiệu, bị dồn đường cùng.
Ngày 5/1/12 tại Cống Rộc
Xã Vinh Quang, Huyện Tiên Lãng, Hải Phòng
Tiếng súng nhà Đoàn Văn Vươn đã nổ
Mìn tự chế, đạn hoa cải bắn độ
Chấn thương nhẹ 6 bộ đội, công an,
Từ “phòng vệ chính đáng” đổi tội danh
Giết người, chống người thi hành công vụ.
Công cụ cưỡng chế: Trái luật, phạm pháp
Cơ ngơi gầy dựng xương máu tan hoang.
Việt Cộng khiếp hoảng, (Nguyễn) Tấn Dũng xoa dịu.
Nhưng do bản chất quỷ quyệt, manh tâm
Họ Đoàn bắt bớ, trừng phạt, giam cầm
Quan sai phạm: Xã, huyện nhẹ xử lý
Cấp tỉnh, cấp bộ rung đùi tại vị.
Đỗ (Hữu) Ca, đầu têu cưỡng chế Tiên Lãng
“Một trận đánh đẹp”(!), hàm cấp tướng thăng!
Tiên Lãng: Coi khinh, chọc giận dân chúng.
Hỡi Đoàn Văn Vươn! Người Hùng tiên phong!
Diệt lũ “Hèn với giặc, ác với dân”
Điêu linh, cùng bần => Đại lộ Nối Dài.
Trong cuộc tranh tài giữa người và thú,
Giữa người với người, ai SỢ sẽ thua!
Nắm được nguyên lý: Gây sợ, khiếp đảm.
Giờ Dân hết sợ đã dám đứng lên.
Theo gương vụ đánh bom Bạch Hạt Than,
Huyện Xảo Gia, Trung Cộng, tỉnh Vân Nam
Ngày 10/5/12, 4 người mất
16 bị thương uất thu hồi đất.
Mười sáu năm sau “Sóng Thần 97”
Phản kháng “lòng tham vô đáy” quyền cường
Địa phương tỷ lệ cao nhất “sĩ liệt”
11/9/13 Đặng Ngọc Viết
Lại trải nghiệm tâm thế “cùng tất biến.”
Xông vào Trung tâm Phát triển quỹ đất
Trụ sở Ủy Ban Nhân Dân Thái Bình
Đội giải phóng mặt bằng đang hội thính
Quát lớn: “Giám đốc Tư đâu?” “Ai Dũng?”
Hỏi tên, điểm mặt thủ ác cực hung
Móc súng độp execution-style!
Bắn chết 1, trọng thương 3 cán đại 2
Như quan tòa, anh tuyên án, xử án
Rồi tự xử, tự bắn tim giải thoát.
Tọa vị hướng tâm Quan Âm, Đông Sơn
Để (lại) hai hài nhi, di ảnh chuẩn bị.
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Chuyện đất đền bù giải tỏa giả-thật
Bị quỵt 470 triệu, còn mất
80 triệu chi “cò, sổ xanh-đỏ”
Dự án bỏ xó, đình hoãn, túi tư
Hối lộ “đẹp” => “Sổ, đất, tái định cư.”
(Dù) đủ tiền bù, con gái dâng Tàu phù
Và con trai tù, lao nô ngoại quốc
Không chỉ mất 200 mét vuông đất!
Vụ đầu tiên nổ súng bắn cán Cộng
Tức nước vỡ bờ chủ động tấn công
Bằng hành vi sát thương có chủ đích.
Bùng nổ cá nhân chưa từng tiền tích.
Tiếng súng đã nổ => vỡ bờ thác đổ
Sinh tử coi thường hành động can trường,
Lòng dân oán hận quyết chí Cộng trừ.
Anh hùng bất khuất, chí hùng bất tử
Thế thiên hành đạo, thay dân hành quyết
Xử tội tà quyền bán nước diệt tuyệt
Mở đầu lịch sử, mở đường cách mạng
Dấn thân trừ diệt đảng-bác tham tàn.
Tiếng súng lệnh nung sôi hờn căm, oán,
Tiếp (theo)… đại bác, bom, hỏa tiễn, lựu đạn.
Viết tiếp nối Vươn, người tiếp nối người
Trận chiến chống ngợm đười ươi toàn diện,
Đại lộ Vươn-Viết tỏa rộng khắp miền.
Sống như Anh – Chết như Anh. Vùng Dậy!
Nguyễn Viết Thành uất ức tự treo cổ
Đà Nẵng, ngày 28/8/13
Giữa đêm khuya, bỏ nhà mẹ, 3 con!!!
Có gan tự vẫn cần có gan trừ bạo
Diệt lũ gian tà, trừ hại dân làng.
“Biến đau thương thành hành động Cách Mạng!”
Chống đối tiêu cực: “Giây, lửa” Thành, Sơn
Phản kháng tích cực: “Súng, mìn” Vươn, Viết.
Phương cách đánh động lương tri nhân loại,
Cần nhiều Anh Hùng “Thế Thiên hành đạo.”
Vô cảm bất chấp => Phản kháng bất chấp
Xung-phong thanh-trừng lạm quyền cao cấp
Tỉa từng tên đại ác, nhiều quốc táng
Địa ngục sáng láng, không thằng Cộng Sản!
Vụ Mỹ Yên, Nghệ An đang sôi động,
Liệu hồn ăn đạn, chết không kịp ngáp.
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Dân sợ CS => CS sợ Dân
Dân không sợ hãi => Cán tham lạnh gáy.
Phường Hòa Xuân biến thành “Phường Họa Xuẫn”
Quận Cẩm Lệ thay bằng “Quân Cầm tâm”
“Liên hợp thể thao” => “Liên kết thảo khấu”
Tỉnh Thái Bình xưa => “Bãi Chiến trường” nay.
Bất bình, dân Bắc Hàn “khóc tập thể”
Người Tây Tạng có truyền lệ “tự thiêu”
Thái Lan bạo loạn, lật đổ, biểu tình,
Việt Nam “binh” kiểu Vươn, Viết, Văn Giang! 3
Bắn bọn chó đẻ, chồn sanh, không tội,
Bắn càng nhiều, cấp càng cao, càng tốt.
Phân biệt động cơ chính-tà trừng trị
Không đánh đồng tội hình sự, chính trị.
(Phạm) Hồng Thái, Kinh Kha… đừng sánh hồ đồ!
Giết người vô tội lý do điên rồ:
Aaron Alexis: Trả thù sa thải
James Holmes: Tôn thờ ảnh tượng
Chris Lane: Buồn tênh, chán chường
John Hinckley: Ấn tượng đào nhí
Adam Lanza: Tâm thần, loạn trí
Illuminati: Hận thù danh nhân
Nidal Hasan: Thánh chiến, Trinh nữ
The Ku Klux Klan: Da trắng ưu việt. 4
Đặng Ngọc Viết không sát thủ chuyên nghiệp
Không Hồi giáo chiến đấu tiếp Allah,
Không thuộc “thế lực thù địch” từ Mỹ.
Không hận thù cá nhân. Vì công lý.
Ranh giới trái-phải, lương thiện-bất lương
Mong manh, vô hình, vô dạng, biểu tượng
Con chữ vô tri, đẫm máu, lạnh băng
“Đền bù giải tỏa,” “Giải phóng mặt bằng”
“Quy hoạch,” “Phát triển,” “Tích lũy”: Sản phẩm
Tiền đề “đất đai là của toàn dân.”
“Đầy tớ,” “Chủ nhân” từ ngữ trống không
Ma thuật quỹ đất biến tông quỷ đất.
Tích lũy nội tâm: Hoàn cảnh gia đình
Mẹ mất, cha bại liệt, cựu chiến binh
Viết bị chất độc da cam hành hạ
Con thơ nhờ ngoại, vợ bỏ, đi Nga
Nên khi “quỷ đất” há mồm vồ trúng
Ứa máu, sôi gan: Triệt để, tận cùng!
Đặng Ngọc Viết tuyệt đối không “Khủng bố”
Tổ chức “Tòa Án Nhân Dân Đích Thực”
Địa chỉ Tòa: Chính Trụ Sở Ủy Ban
69

Chánh án Tòa: Liệt sĩ Đặng Ngọc Viết
Cáo trạng: Tội cướp đất của Dân Oan
Kết án, Hành quyết thủ phạm đích danh.
Khủng bố giết bừa đàn bà trẻ con
Gài mìn, pháo kích, thủ tiêu kiểu Cộng.
Ai tàn nhẫn, ai lạnh lùng? Việt Cộng!
“Nách thước, tay đao,” tư => công, công => tư
Qui hoạch, thông tư, thu hồi, cưỡng chế
Cướp đất người chết, nghĩa địa Cồn Dầu
Bá Thanh, Đà Nẵng, nạn nhân mất đầu!
“Thu mua” chưa đủ, còn đoạt không nương
Phương tiện làm ăn, ngôi nhà, mảnh vườn
Trinh tiết con gái, nội tạng trẻ con
Lao nô thanh niên, giang sơn không còn!
Đồng Bào, Tổ Quốc: Những con chuột bạch
Thí nghiệm chủ nghĩa, cai trị chính sách.
Quốc dân đồng bào: Con cái dạy dỗ,
Con ở sai khiến, con tin mặc cả!
Tai họa, thảm cảnh, tệ nạn? Không ngộ!
Số phận Dân Oan “không khác con vật”
Quốc hội đòi đánh thuế người khiếu kiện,
Tổng thanh tra đòi cưỡng chế người đòi
Không “care” “Lấy dân làm gốc” Nguyễn Trãi
Cài ẩn nguy cơ tự hủy, phản lực.
Cái giá sự vô cảm cần phải trả!
Mohamed Bouazizi, Tunisie
Tự thiêu châm ngòi “Cách Mạng Hoa Lài”
Sụp đổ chế độ gian ác độc tài.
Nhưng Phan Thanh Sơn, Đà Nẵng, tự thiêu
Đặng Ngọc Viết, giết quan tham, tự vẫn
Không tạo ngọn lửa thiêu rụi chế độ
Không đủ khí thế, can trường bùng nổ!
Hải Ngoại, Quốc Nội theo chân Anh Hùng
Đặng Ngọc Viết viết trang sử hào hùng?!
Kinh nghiệm Syrie đừng mang ảo tưởng
Quốc tế tương trợ dứt bỏ độc tài.
Assad sử dụng vũ lực đẫm máu.
Vũ khí hóa học tàn bạo giết dân.
Mỹ dọa ném bom giúp phe kháng chiến
Nga gài độ, trừng phạt biến thanh tra.
Bao Thỉnh Nguyện Thư van nài trừng phạt
Cộng LÁO, GIAN MANH, XẢO TRÁ tàn ác
Cứu dùm Hoàng Sa, Tầu hù, trò cuội
“Oh! Ba Má” 5 trở thành mèo cụp đuôi!
OBAMA, Hollande: Sính lý thuyết
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Tập (Cận) Bình, Putin: Cáo già phủ quyết.
Barbara BOXER, “phán” không “On đơ” 6
“IRAN (WILL) VIEW US (AS A) PAPER TIGER!
Áp lực không tác dụng? “Lip service!”
Nếu giúp, thảo luận trên đầu dân Mít.
Quá nhiều Hội Nghị áp đặt Giải pháp:
Hiệp định Genève xé đôi Việt Nam,
Hội nghị Đình chiến da báo Miền Nam,
Hội Nghị Paris thực thi Hòa Bình
Để Miền Bắc tràn xâm lăng Miền Nam.
Chỉ tin sức mạnh tự lực địa bản
Giải cứu chính mình khỏi ách Cộng Sản
Dù với giá máu, cũng phải NỔI DẬY
Tự mình xây dựng Xã Hội Đất Nước.
Mẫu người thời đại Tây phương-Đông phương
Thời cổ Hy Lạp: “Le Sage” (Khôn ngoan)
Lão tử-Khổng tử: “Chính Nhân,“ “Quân Tử”
Đế quốc La Mã: “Guerrier” (Chinh chiến)
Thời đại bành trướng: “Barbares” (Man Rợ)
Trung Cổ Âu Châu: “Chevalier” (Hiệp sĩ)
Hoa Kỳ Cận đại “Cow Boy” John Wayne.
Anh Hùng hành động! Nối chí Viết-Vươn!
Chưa thể tập hợp, quyết tử cô đơn!
Từng người, từng ngành, thi hành khẩu hiệu:
“Chuyên nghiệp tối đa, nhân sự tối thiểu.” 7
Pháo binh trộm súng, pháo kích Ba Đình
Thiết giáp xáp tăng húc lăng Hồ cáo
Hải quân gài mìn đánh chìm chiến hạm
Tiếp liệu xe bồn, xăng tổng hỏa công
Công binh đào hầm nổ ngầm dưới đất
Vận tải lái bom, ôm bom tự sát
Điện tử hacker máy chủ xâm nhập
Lập (trình) lệnh tấn công: (Vũ khí) Mỹ-Cộng hiệp đồng.
Toy cars, toy planes, (khinh) khí cầu, bong bóng (bay)
Mang bom, chất nổ siêu nhẹ, cực mạnh
Remote control bấm nút Cộng banh (xác)!
(Nguyễn) Thành Trung, Trần On, đoái công chuộc tội!
(Cùng) “Tuấn kiệt (KQ) thức thời” tận dụng phi cơ 8
Tiêu diệt Bộ Chính trị Việt cứu Dân
Đánh sập Đập Tam Hợp Tàu cứu Nước.
(Như) “Leaflet Cowboy” phạt Bắc chinh Nam 9
Có máy bay, bom đạn… sẽ sẵn sàng
Bay bất cứ đâu, giết hết sói lang
Độc tài, quân phiệt, cực quyền, toàn trị… 10
Một cánh én không làm nổi mùa Xuân
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Trăm “Anh Hùng cô đơn”… nên đại sự.
Vùng lên! Người tiếp người… làm lịch sử
“Anh Hùng tử khí hùng bất tử”
“Action Heroes” muôn đời bất diệt!
LÝ TỐNG
Chú Thích:
1 TRƯỜNG CA: ANH HÙNG HÀNH ĐỘNG ngoài ý tưởng Tác giả còn dựa trên
các tài liệu sau:
(1) Thơ Nguyễn Cung Thương, Ngô Minh Hằng,
(2) Phỏng Vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng của RFI Việt ngữ,
(3) Bài xã luận của bán nguyệt san Tự do Ngôn luận số 179,
(4) Thái Bình Nổi Dậy, Áo Nobel Obama & Mẫu Người John Wayne và Liệt Sĩ
Đặng Ngọc Viết Nổi Dậy Với Tòa Án Nhân Dân Đích Thực của Giáo sư Tiến sĩ
Nguyễn Phúc Liên; Quỹ đất, Quỷ đất và bảy phát súng colt của Đặng Ngọc Viết
của Hạ Đình Nguyên.
2 Các nạn nhân là Vũ Ngọc Dũng (SN 1962), Phó Giám đốc, tử vong sau khi
được đưa đi cấp cứu và 3 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình,
gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1975), Bùi Đức Xuân (SN 1975) và Vũ Công
Cương SN (SN 1990) bị trong thương.
3 Văn Giang: Nông dân huyện Văn Giang chống việc giải phóng mặt bằng lấy
đất xây dựng khu sinh thái Ecopark ở tỉnh Hưng Yên 4/2012.
4 Thí Dụ Các Tên Tội Phạm Điển Hình:
(1) Ngày 16/ 9/ 2013 Aaron Alexis, 34 tuổi, nổ súng tại bãi bảo trì, sửa chữa hải
quân (Washington Navy Yard) gần Washington D.C. làm thiệt mạng 12 người
và nhiều người khác bị thương để trả thù bị sa thải.
(2) Ngày 07/ 2012 James Holmes, 24 tuổi, nổ súng tại rạp chiếu bóng tại
Denver giết chết 12 người, làm bị thương 70 người khác do ám ảnh hình tượng
điện ảnh của Batman, The Joker.
(3) Illuminati, (người được khai sáng, mạc khải) chuyên giết những nhân vật
danh tiếng.
(4) Ngày 14/12/ 2012, Adam Lanza, 20 tuổi, giết mẹ, lấy 3 súng của bà, đến
trường Tiểu học Sandy Hook ở Connecticut giết chết 26 người, trong đó có 20
trẻ con do Bệnh Tâm thần.
(5) Ngày 5/11/ 2009, Nidal Malik Hasan, 39 tuổi, Thiếu tá Bác sĩ Tâm thần, tiến
hành “Thánh chiến” tại Căn cứ Fort Hood, Texas, giết 13 quân nhân, làm bị
thương hơn 30 người khác để trở thành “Thánh Tử đạo” được lên Thiên Đàng
hưởng 72 Trinh nữ theo hứa hẹn Hồi giáo.
(6) Ngày 30/3/1981, John Hinckley, Jr., 26 tuổi, ám sát Tổng Thống Ronald
Reagan tại Washington D.C., để gây ấn tượng với đào nhí điện ảnh Jodie Foster
trong film Taxi Driver vì tưởng mình là Travis Bickle (do Robert De Niro thủ
diễn) bởi chứng dâm tưởng.
(7) Ngày 20/8/2013, nạn nhân Chris Lane, 22 tuổi, cầu thủ bắt bóng chày, gốc
Melbourne, Australia, được học bổng của East Central University, bị một nhóm
thiếu niên 15-17 tuổi bắn chết trong lúc chạy bộ tại phố Duncan, miền Nam
Oklahoma. Lý do: Giết vì buồn chán do vô công rỗi nghề! (‘We were bored and
didn’t have anything to do, so we decided to kill somebody!’)
(8) The Ku Klux Klan (KKK) hay the Klan, the “Hooded Order” Tổ chức tự cho
“Tộc trắng Ưu việt” (White Supremacy) tại Hoa Kỳ chuyên treo cổ người da đen
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và di dân.
4 Các nạn nhân là Vũ Ngọc Dũng (SN 1962), Phó Giám đốc, tử vong sau khi
được đưa đi cấp cứu và 3 cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình,
gồm: Nguyễn Thanh Dương (SN 1975), Bùi Đức Xuân (SN 1975) và Vũ Công
Cương SN (SN 1990) bị trong thương.
5 “Oh! Ba Má” = Obama.
6 Không “On đơ” = Không “Un, deux.”
7 “Chuyên nghiệp tối đa, nhân sự tối thiểu”: Phương châm hoạt động của Lý
Tống. Thí dụ: Cần rải truyền đơn từ phi cơ phải sử dụng phi công top-gun, cần
xâm nhập đường biển, cần sử dụng hạm trưởng số một. Bất cứ công tác nào có
thể hoàn thành bởi 1 người, chỉ sử dụng duy nhất 1 nhân sự để giữ bí mật.
8 “Tuấn kiệt (KQ) thức thời”: Các Phi Công VC cấp tiến bỏ Bác-Đảng đứng về
phía Tổ Quốc và Dân Tộc.
9 “Leaflet Cowboy” là một trong 21 Danh hiệu truyền thông, báo chí đặt cho Lý
Tống, gồm” (1) Black Eagle (2) Resistance Icon (3) Mr. Impossible (4) Leaflet
Cowboy (5) James Bond (6) Legend (7) Crusader (8) Papillon (9) Martyr (10)
Daredevil (11) Patriot (12) Don Quixote (13) Top Gun (14) “Ike” Eisenhower
(15) International Father (16) Freedom Fighter (17) Hero [The Last Action
Hero, American Hero, Binational Hero, Folk Hero, War Hero, Tragic Hero]
(18) Mr. Franklin (có thói quen yểm trợ với những tờ bạc mệnh giá $100 Mỹ
Kim có hình ông Franklin) (19) Hijacker (20) Terrorist (21) Robin Hood.
10 Lời cam kết: “Nếu các ông cấp máy bay đầy đủ bom đạn, xăng nhớt, tôi sẽ bay
bất cứ đi đâu để diệt hết bọn đầu sõ độc tài” được Lý Tống tuyên bố với quan
chức Nam Hàn trong Phi Vụ Phạm Hữu.
BỆNH LIỆT KHÁNG VÀ THÁNG TƯ ĐEN
[Gợi ý từ Tiểu luận “Bệnh Liệt Kháng Trước Bất Công” của Dương Thu Hương]
Mới đó mà đã ba mươi năm trời!
[Sát na lịch sử, phần ba người đời.]
(Từ) Tháng Tư, thế giới quặn mình địa chấn 1
Thành trì Liên Sô, Đông Âu sụp, tận
Độc tài, Bạo chúa lần lượt tiêu vong
Nam Dương, Nam Tư, (tiếp) theo Phi Luật Tân .
*
Suharto, Milose (Vich), Marcos 2
Ucrai(na), Georgia, Iraq, Afgha(nistan)
Yanu(kovych), Shevar(nadze), Omar, Saddam
Ai Cập, Sâu Đi, Pales(tine), Li Băng.
*
Hạ tầng lung lay, thượng tầng vãi đái!
Cớ sao Việt Nam bình chân như vại?
Vạn dân vùi thây vùng Kinh Tế Mới
Quân, Cán quằn quại chết thảm như rươi.
Triệu người vượt biên, bỏ mạng, lưu xứ
Đổi đời trẻ thơ, công nhân, thiếu nữ.
*
Bán thân, bán trinh, bán sức, tương lai
Nộp tiền nuôi béo lũ Tư bản Đỏ
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Dâng đất, cống biển, tùng xẻo dư đồ
Nương Tàu vinh thân, trường trị vạn đại.
*
Cộng Đồng Hải Ngoại chưa đủ nhục, đau?
Bớt mê cá cược, rượu, gái, nhà, xe
“Chống Cộng độc quyền,” “gió tanh mưa máu”
Yểm trợ Kháng Chiến, đồng thuận nhất tề!
*
Tòan dân Quốc Nội chưa mở mắt, tâm?
Bớt thèm miếng ăn, ân sủng, quyền lợi
Ươn hèn, khiếp nhược, sợ hãi, cầu an
Đoàn kết hợp quần, đứng dậy quật khởi!
*
“Bệnh Liệt Kháng Trước Bất Công,” vô luân 3
Bọn Tiểu Bạo Chúa mặc sức lộng hành
Biến cỗ máy chém. Của thời chiến tranh
Thành máy nghiền nội thân tộc bất tuân.
*
Giải pháp “sát nhất nhân, vạn nhân cụ”
“Tồn tại hơn chết” dù ách, gông cùm
Sợ hãi thâm căn trở thành bản thể
Thi đua tự nguyện hèn nhát, thủ phận.
*
Khiếp nhược, thỏa hiệp, thuần phục nội quyền
Chấp nhận cúi đầu trước bọn thống trị
Cộng đớp, cộng mút, tham nhũng, lạm quyền
Bởi chúng đã từng thắng Tây, hạ Mỹ!
*
Tầng lớp tinh hoa đến giới cùng bần
Tê liệt ý chí, suy đồi sức sống
Chưa bước khỏi ngưỡng đói, rét, trú thân
Khát vọng Tự do, Dân chủ, Quyền sống?!
*
Vì ta yếu nên Cộng thành cường, ngạo
Vì ta hèn nên Cộng biến cuồng ngông
Tự tin tuyệt đối họng súng, cùm gông
Bất khả, mong manh Dân Chủ Phong Trào.
*
Cùng sự cố kết lực cản tiến bộ
“Phức cảm chống Mỹ,” “Hội chứng Việt Nam”
Giàu lòng khoan dung bọn đồ tề Đỏ
Nghiệt ngã, cay chua (kẻ) bảo vệ Tự do.
*
Ta trong tù mười chín năm phẫn kích
Tai buốt rĩ máu (lời) phản chiến ngu ngơ
Mắt cay bốc lửa (hình) chủ bại cò bợ
Nội chiến phe ta, (hòa) hợp-giải phe địch.
*
Nhân loại bất tri phân biệt Chính-Tà
Thiện-Ác, Xấu-Tốt, Chân Chính-Ngụy Giả
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Đánh đồng giải phóng với phường xâm lược
Hô hào Hòa bình, trả bằng mọi giá!
*
Hởi ơi thời đại văn minh, nhân bản
Ban ngày đốt đèn chẳng tìm thấy người
Chỉ ngộm, đười ươi, chủ nghĩa cá nhân
Nhân danh mọi thứ cao cả …trên trời.
*
Chẳng vì tha nhân, (vì) bản thân hèn mọn
Danh lợi phù vân, lắm chiêu, nhiều ngón
Kể cả thành phần lãnh đạo thế giới
Chỉ còn quan tâm kỳ bầu sắp tới!
*
Lịch sử mờ mịt khói sương huyền hoặc
Óng ánh trang kim sân khấu phường chèo
Nhưng bọn cướp, nhất, kẻ cướp chính quyền
Vẫn muôn đời chỉ là quân ăn cướp.
*
“Bạo dâm thi” dựng thây ma quá khứ
Tô son vẽ phấn, cưỡng hiếp, khẩu dâm
“Ăn Mày Dĩ Vãng,” “Chiến Thắng Vĩnh Cửu”
Bánh vẽ Đại Đồng: hộ mạng bùa thần.
*
Huyền thoại “Chống Mỹ Cứu Nước” phá sản
“Chiến Tranh Thần Thánh”: Dấn thân mù lòa
Trẻ ăn cứt gà tưởng mình Thánh Gióng
Sinh thế hệ mới não trạng bệnh hoạn
Hung hăng bọ xít, hiếu chiến đánh thuê
Đàn anh đâu cần đem thân đỡ đạn.
Ra ngõ gặp anh hùng …xa lộ. Đi
Từng ngõ, gõ từng nhà… bắt dũng sĩ!
*
Xã Hội Chủ Nghĩa: Xạo Hết Chỗ Nói
Xếp Hàng Cả Ngày, Xuống Hàng Chó Ngựa.
Chuyên Chính Vô Sản: Chuyên (đạo) Chích, Vồ Sảng
Đảng bịnh quáng [gà], Bác Hồ bí đái. 4
Hồ Chí Minh, tên bán nước, chính mi!
Tuồng Cách Mạng, đã hạ màn, cạn mánh.
Cờ đỏ thượng hỏa, sao vàng hạ thổ
Hạ bệ “thần tượng”: phá khâu bế tắc!
*
Ta chỉ còn mơ một ngày Xuân mới
Từ bầu trời cao, không dù “sky dive”
Rời bỏ trần ai, thế giới vô “nhân”
Giây phút thăng hoa ảo vọng một đời.
*
Hồn chợt xao xuyến: Ao tù lay động!
Lời sõi kim cương, đanh thép uy dõng
Các Bậc Chân Tu từ chốn đọa đày
Dân Chủ Ly Khai, Người Thượng nổi dậy.
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Băng tần Quê Hương (San)Jose vang vọng
Từ Bắc Cali dội về Biển Đông
Hịch Truyền vô úy: liều tiên dược quý
Giải tỏa ẩn ức, phục hồi ý chí
Suy nhược trầm kha, chứng bệnh Liệt Kháng
Dựng dậy tinh thần bất khuất ngoại bang
Lịch sử trải nghiệm, suy nghiệm, nghiệm thân
Dấu ấn thời đại, bài học thức ngộ
David tí hon, Goliah khổng lồ
Asile vô địch, yếu huyệt gót chân.
*
Sá gì răng đen, mã tấu cục súc
Gặp thời cướp bóc, tham nhũng khoét, đục.
Sách lược bành trướng Nhân quyền, Dân chủ
Áp bức quyết không bỏ qua, tha thứ
Nhân loại tuyệt vọng dưới ách bạo chánh
Tự do! Đứng lên! Hoa Kỳ đứng cạnh. 5
*
Nung chảy não trạng đóng băng, độc tôn
Tập hợp Gorba(chev), Yeltsin… thời đại
Cùng thành lập Đảng Dân Chủ Ly Khai
“Lập Thuyết Xúc Tác,” “Ngọn Triều Dân Tộc.” 6
*
“Cách Mạng Phủ Định Chuyên Chính Cộng Sản”
Nhân “Tổng Cục 2,” “Hiệp định Việt-Trung”
“Biến Cố Vịnh Bắc Bộ” bằng hai mặt trận
Tôn Giáo-Chính Trị (tại) Quốc Nội, Hải Ngoại
Giải trừ Đảng chủ, Nhất Nguyên, Độc đảng
Phục hồi Dân chủ, Đa nguyên, Đa đảng.
*
“Muốn thắng Cộng sản phải thua Cộng sản,
Chỉ người Cộng sản mới thắng Cộng sản”.
Thà quyết định sai hơn không quyết định.
Biết lo, biết thẹn Quốc Tổ nhục vinh
Sóng thần Tsunami “Bất Tuân Luật Pháp”
Nhận chìm chế độ độc tài, đàn áp
Cửa quyền, hủ hóa, bóc lột, tham, gian
“Giải phóng cái giải phóng của Cộng sản”.
Hãy cho “Hồ-Lăng Ba Đình-phòng giai
Bằng bom Napalm, Rocket xơi tái.
*
Hãy noi theo gương cuộc Cách Mạng Nhung
Cách Mạng Hoa Hồng, Cách Mạng Da Cam
Biểu dương People‘s Power Việt Nam
Bằng “Cách Mạng Đua Xe” đến tòan thắng. 7
*
Tinh thần Hịch Tướng Sĩ Hưng Đạo Vương.
“Cộng sản không thay đổi, chỉ thay thế”.
Hãy quyết tử cho Tổ Quốc trường tồn
Anh hùng vì Đại Sự tạo Thời thế.
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*
Là Bush, Ta chẳng cần “Đồng Minh Tà”
Ném Chirac, Schroeder, Putin, Hồ (Cẩm Đào)
Vào thùng phân, hố rác dơ sử ma
(Dùng) “Sách lược Three Tomahawks và Drone.” 8
*
Tỉa từng tên, trảm từng bọn đảng tả
“Trục Ác Quỷ” và tập đoàn ăn hại
Castro, Khami(ni),Muga(be), Assad
Than(Shwe), Kim (Jong Il),Bắc Bộ Phủ, Trung Nam Hải.
*
Giải độc …độc tài, độc quyền, độc đảng
Nhân lọai hết (đói) nghèo, bất công, khủng bố.
“Trật Tự Thế Giới Mới” cùng khai sáng 9
“Xã Hội Tân Plato” cõi địa đàng. 10
15/03/2005
Thái Lan, Klong Prem
LÝ TỐNG
Chú thích :
1 Để giữ đúng thể thơ 8 chữ, một số từ dùng làm rõ nghiã hoặc một phần các tên
quá dài cần cắt ngắn được đặt trong ngoặc đơn ( ), không đọc các từ nầy khi
ngâm, đọc thơ. Không áp dụng với dấu [ ].
2 Bài thơ chia thành từng đọan 4, 6, 10 hoặc 14 câu dựa trên ý hoặc cách gieo
vần.
3 Những nhóm từ đặt trong ngoặc kép “ ” là các tên sách, học thuyết, khẩu hiệu
hoặc danh ngôn.
4 Đảng Quang Vinh, Bác Hồ vĩ đại.
5 “Chính sách Bành Trương Dân Chủ-Tự Do” của Tổng Thống George W. Bush
trong Diễn Văn Nhậm Chức Nhiệm Kỳ II ngày 20/01/2005.
6 “Lập Thuyết Xúc Tác”: tức “Thuyết Chất Xúc Tác: Cách mạng và phản Cách
Mạng”
[Catalyst Theory: Revolution And Counter-Revolution], Chủ đề Luận văn Tiến
sĩ Khoa Chính trị của Lý Tống.
“Ngọn triều Dân Tộc” tức “Lý Thuyết Lọan Biến về Ngọn Triều Dâng của Tòan
Dân Tộc” của Tiến sĩ Nguyễn Bá Long.
7 Xem Truyền đơn Lý Tống thả tại Sài Gòn ngày 17/11/2000.
8 “Sách Lược Three Tomahawks và drone” của Lý Tống; Dùng máy bay không
người lái (Drone) phóng 3 phi đạn Tomahawks để ám sát các tên Bạo Chúa.
Tomahawk thứ nhất phá thủy công sự phòng thủ. Tomahawk thứ nhì xuyên lỗ
thủng vào hầm trú ẩn giết Bạo Chúa. Tomahawk thứ ba… để chắc ăn 100%.
9 “Trật Tự Thế Giới Mới vs. Hỗn Loạn Thế giới Mới” [New World Order vs. New
world Disorder] tức “Con Đường Thứ Ba,” Tiểu Luận của Lý Tống về Tương Lai
Nhân Loại năm 3000.
10 “Xã Hội Tân Plato” [Neo- Platonic Society] tức “Con Đường Thứ Tư,” Tiểu
luận của Lý Tống về Tương Lai Nhân Loại năm 4000.
* Bài thơ nầy viết xong ngày 15/03/2005 và nhờ Luật Sư Vat Tongsiri chuyển
nhân dịp kỷ niệm 30 năm Quốc Hận. Nhưng Luật sư Vat, chắc bị Tòa Đại sứ VC
ở Bangkok mua đứt, đã “ếm” bài thơ nầy cùng tài liệu gởi cho Ái nữ Thủ Tướng
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Thái Thatsin (nhờ chuyển). Tôi phải lục bài nháp, làm lại lần thứ nhì, nên có thể
hay hơn hoặc dở hơn bài cũ.
15/03/2005
Thái Lan, Klong Prem
LÝ TỐNG
WELCOME “HUNG THẦN” GIÁP MẬP
(Tặng đàn anh Ngô Giáp vừa tạ thế và gia đình)
(Khóa) 64 (C, D) có ba Hung Thần 1
Thời đen, Giáp mập, Trọng khùng… Không Quân.
Thần đen mắt lộ, môi lem (lém)
Giọng kìm ren rét, cười xem (ra) đểu (điệu) đàng.
Thần khùng tay (chống) nạnh, miệng phang (ngang bổ củi)
Quắc nhìn tóe lửa, rỗn ran lệnh, (chửi) thề.
Thần mập phục phịch, lề mề
Mặt nghiêm, mắt lạnh, môi trề ra uy.
Quân trường nắng cháy, bò, quỳ,
Hết chạy, hít đất, (đến) lăn (thùng) phuy, quay (vụ) tròn.
Mắt mờ, tai điếc, hơi mòn
Tháng ngày huấn nhục đủ đòn chơi khem (khăm).
Đàn anh tụt khóa đàn em 2
Thay vì chống nạnh, thế chờ chống tay (phạt hít đất).
Trọng khùng cà cuống (đến chết) còn cay. 3
Thời đen qua Mỹ lột vay (vảy, da) tái ngần.
Giáp mập “hung” (thần) hóa “bụt thần.”
“Chiến Sĩ xuất sắc,” xa gần mến thương
Công danh càng phất, lên hương (để chuẩn bị lên khói)
Không Quần (Quân) Hữu Ái Hội Trường (Trưởng), Tây Nâm (Nam)
Tâm Trưởng Trung hợp Cộng Huề
Mười bốn, một, sáu…về quê âm thầm
Hưởng dương tạm đủ, hưởng âm
Cõi tù ta trụ, cõi âm người “ềm” (aim)
Tù – Âm hai cõi xêm xêm (same same)
Bái bai (phần) thiên hạ, welcame (welcome) ta mời!
Không Tặc LÝ TỐNG
15/01/2006
Chú thích:
1 Các chữ trong () không đọc, chỉ để giải thích.
2 Lý Tống khám sức khỏe Khóa 64A. Khám xong long nhong về Huế chơi, nhờ
anh Trương Minh Diệu (Bảo trì phi cơ vận tải) theo dõi kết quả và báo tin. Gặp
lúc vợ đẻ, anh Diệu quên bén vụ thằng em nhờ. Đợi hoài không thấy thư (lại
do… cà nhõng quên lấy địa chỉ KBC Tân Sơn Nhất của anh Diệu, Lý Tống mò
vào Sài Gòn lại thì Khóa 64A đã lên đường ra Nha Trang. Quá hạn 6 tháng, LT
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phải khám sửc khỏe lại, thành tụt xuống Khóa 65A, vì thế mới được ba hung
thần chiếu cố “săn sóc tận tụy” do bản chất justice defender + phức cảm đàn anh
hụt.
3 Năm 1966, du học Mỹ LT “đục”nên bị đuổi về nước và bị sa thải khỏi Không
Quân. Năm 1969, LT trở lại Không Quân, rồi đổi về cần Thơ, vào đúng Phi đòan
122, Họa Mi, nơi Trọng khùng đang phục vụ. Trọng tránh mặt và sau đó xin đổi
đi đơn vị khác. Năm 1999, chiến hữu Úc Châu mời LT sang thăm viếng. Do bản
tính “không thù, không giận,” LT nhắn anh em mời Trọng đến để làm hòa. Thay
vì “dĩ hòa vi quý” Trọng lại cho đàn em Mafia đến định phá buổi nói chuyện tại
Sidney, nhưng Ban Tổ Chức biết tin sớm, đã có biện pháp hóa giải.
III. PHÂN ƯU:
PHÂN ƯU
Được hung tin “Hung Thần Giáp Mập” tự Ngô Giáp, khóa 64C đã từ giả cõi hung
trần.
Tạ Trời, Tạ Phật, Tạ Thiên, Tạ Địa cứu khổ, cứu nạn, cứu linh hồn người tạ thế,
Tiêu diêu miền Cực Lạc hưởng âm ngàn thu và hưởng đại cực thú:
Bay lạn bằng đôi cánh Thiên Thần thay đôi cánh sắt,
Bắn cung tên Thần Ái Tình Cupid thay Rocket, Machine Gun.
Đại xá tội vi phạm nội quy Không quân: “Bỏ anh em, bỏ bạn bè”
Bỏ cả vợ lớn, vợ bé, con cái, gia quyến, quyền cao chức trọng: Hội Trưởng, Trung
Tâm Trưởng,
Đột ngột lặng lẽ cất cánh rời cõi Ta Bà, Solo phi thân về cõi “Niết Bàn”
Ngày 14 tháng 01 năm 2006 tại Nam California.
Không Tặc LÝ TỐNG
Khóa 65A KQ
Thái Lan 15/01/2006
PHÂN ƯU
Lão Tướng TRẦN HỒNG
Lão Tướng 4 lần xuất chiêu tuyệt mỹ
Tấn công Cộng huyệt, biểu dương Quốc Kỳ.
Quốc Hận chín sáu (96) Sứ quán ủi tông 1
Cộng Khánh không không (00) cờ máu bắn cháy. 2
Lẫm liệt tung bay (Tượng) Tự Do Nữu Ước 3
Ngạo nghễ phất phới (Tháp) Ép Phen Ba Lê. 4
Đại Kỳ biểu tượng hồn thiêng sông núi
Hiễn linh đón nhận hùng tinh Trần Hồng.
Chú Thích: 4 Phi Vụ của Lão Tướng TRẦN HỒNG:
1 Ngày Quốc Hận 30.4.1996, Lão Tướng Trần Hồng đã dùng xe ủi đất định ủi
sập Sứ quán VC trên đường Boileau, Quận 16, Paris, biến hang ổ địch thành
“nhà quàn” khâm liệm chúng.
2 Một ngày trước Lễ Cộng Khánh (2.9.2000), (từ Quốc Khánh chỉ nên dành
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riêng cho phía Quốc Gia), Lão Tướng Trần Hồng đã biểu lộ ý chí sắt đá chống sự
thống trị tàn bạo gian manh của đảng CSVN qua hành động bắn cháy Cộng Huy,
Cộng Kỳ của Cộng Sản VN tại sào huyệt của chúng ở Paris.
3 Ngày 28.4.2001, Lão Tướng Trần Hồng lại treo Đại Kỳ VNCH trên Tượng Nữ
Thần Tự Do (Statue of Liberty) của Mỹ tại Nữu Ước.
4 Ngày Quốc Hận 30.4.2000, Lão Tướng Trần Hồng đã treo Đại Kỳ VNCH trên
Tháp Ép-Phen (Tour Eiffel) của Pháp tại Ba Lê.
ĐIẾU VĂN ĐẠI TÁ VŨ VĂN ƯỚC
Ô hô!
Hữu sanh, hữu diệt!
Hữu tương phùng, hữu tương biệt!
Từ cát bụi người trở về cát bụi
Kiếp phù sinh sớm nở tối tàn!
Dù Đại Bàng ngang dọc không gian
Không gãy cánh ngang trời cũng bệnh, già mà mất.
Tên vừa VŨ vừa VĂN lại ƯỚC mơ đội trời đạp đất!
Từ Bộ Chỉ Huy Hành Quân vẽ những đường bay táo bạo
Đốc xuất Thiên Lôi, Kim Ngưu giáng địch thù những đòn điên đảo (1).
Ngồi cockpit lót mông 2, 3 nệm dày mới thấy phi đạo
Nhưng đáp, cất cánh, roll, loop tuyệt vời, tuyệt hảo.
Lực sĩ “kiến càng” lại tài hoa đủ ngón
Cầm, kỳ, thi, họa… gốc già, mầm non.
Thổi Saxo, (har)Monica mùi mẫn trội hơn Bill Clinton
Đàn guitar, đàn… bà điệu đàng chẳng kém John F. Kennedy.
Hát nhạc tình quyến rũ đối thủ Elvis Presley
Kể chuyện hài hấp dẫn sánh phần Larry David.
Ca sĩ, Tài tử, Hoa khôi… ái mộ tôn thờ
Vẫn một lòng thủy chung cơm nhà, quà vợ.
Trên Không đoàn giọng truyền quân sang sảng Đại tá
Dưới Hậu cung tiếng nhỏ nhẹ lép vế Lệnh Bà.
Vùng trời Tham Mưu Cao Cấp Đà Lạt đầy sao (Five Star Review)
Người không vớ được sao hôm, sao mai vì lãng du nghệ sĩ (2).
Đại học đường xứ Mỹ đầy cấp bằng Tiến Sĩ
Ta hai phen bỏ lỡ defend Luận Án vì mê thú ở tù.
Ngày sa thải kỷ luật từ Lackland trở về nước
Người hứa giúp ta tái bước đường du học Phi công.
Mãi khi tốt nghiệp Thủ Đức thời mới hanh thông
Trở thành Top Gun Tiên Rồng đảm lược (3).
Không Người ta không trở thành hiển hách chiến công
Dziên Bình, Phù cát, Buôn Mê Thuột, Phước Long (4).
Miệt mài băng rừng, lội suối kiếp lính Bộ binh
Làm sao thỏa chí bình sinh, vẫy vùng hồ thỉ?!
Đâu thể vươn cánh Ó Đen qua tận Havana
Quậy nát xứ Cu Ba, Cu mẹ, “con khủng long già” điên đảo?! (5)
Xuyên lục địa, đại dương về tận Sài Gòn
Đập đầu lũ Việt cộng, Việt trừ, Cáo Hồ chết sình chí mạng?!
Mười lăm năm tận tụy đẩy xe lăn hầu Bà (6)
Bỗng một sáng mùa Đông lặng lẽ rời cõi Ta Bà không lời từ tạ!
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Hôm nay đây
Trước Tôn Linh
Tình Huynh Đệ Chi Binh đời đời bất diệt.
Tri ân Người đã giúp ta trong cơn kiết hung, bĩ vận
Điếu tế tâm thành chút báo ân.
Lễ phủ Quốc kỳ – Tổ quốc ghi công
Tiễn Người rũ sạch nợ tang bồng
Sắc sắc, không không
Tiêu diêu Miền cực sướng.
Thượng hưởng!
Ô hô! Ai tai!
LÝ TỐNG
Chú Thích:
(1) Thiên Lôi, Kim Ngưu, Ó Đen: danh hiệu 3 Phi Đoàn A.37 đóng tại Phan
Rang.
(2) Đại tá Vũ Văn Ước học Tham Mưu Cao Cấp tại Đà Lạt bị đánh hỏng không
lên cấp Tướng vì cuối tuần thường cho trực thăng lên đón về Nha Trang chơi.
(3) Năm 1966 khi Lý Tống bị đuổi từ Mỹ về nước Đại Tá Vũ Văn Ước hứa can
thiệp cho tái du học nhưng Thiếu Tướng Tư Lệnh KQ Nguyễn Cao Kỳ lại “Sa thải
kỷ luật vì Hành hung cán bộ có thương tích.” Năm 1968, khi LT tốt nghiệp Khóa
4/68 Thủ Đức, Đại Tá Ước, Tư lệnh KĐ 62, từ Nha Trang bay về Sài Gòn trực
tiếp gặp Trung Tướng Tư Lệnh KQ Trần Văn Minh thuyết phục. Tướng Minh gửi
văn thư “Đề nghị các Trưởng Phòng cứu xét giúp đỡ đương sự.” Tất cả đều chấp
thuận, trừ Cố vấn Mỹ, do đó LT không được tái du học, phải học lái Cessna tại
Nha trang. Năm 1973, LT chuyển sang học lái A.37 tại Phan Rang và trở thành
phi công phản lực cường kích.
(4) Địa danh những Missions Impossible của Phi Đoàn Ó Đen Lý Tống.
(5) The Old Dinosaur: Tên Lý Tống gọi Fidel Castro trong tuyền đơn thả ngày
1/1/2000 tại Havana nhân dịp Kỷ niệm Quốc Khánh thứ 41 của Cuba.
(6) Phu Nhân Đại Tá Vũ Văn Ước bị bệnh phải ngồi xe lăn đã 15 năm.
ĐIẾU VĂN
Thiếu Úy Phi Công TRẦN VĂN VÂN
Ô hô!
Hữu sanh, hữu diệt!
Hữu tương phùng, hữu tương biệt!
Từ cát bụi người trở về cát bụi
Kiếp phù sinh sớm nở tối tàn!
Dù Đại Bàng ngang dọc không gian
Không gãy cánh ngang trời cũng bệnh, già mà mất.
Đời Phi Công mộng đội trời đạp đất
Vẫy vùng hồ thỉ, thỏa chí bình sinh
Đập đầu lũ Việt cộng, Việt trừ, Cáo Hồ chết sình.
Dù không là Top Gun tiêm kích, cường kích
Với những màn nhào lộn roll, loop tuyệt đích.
Thiên Long 718, James Bond Không Thám Ðiện Tử
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Điệp vụ thực hiện bằng EC-47 và hệ thống ALR-34
Thần Hộ Vệ là 12 trái flare chống hỏa tiễn SA7 tầm nhiệt.
Để oanh tạc cơ F4, B52 có tọa độ thanh toán hủy diệt
Phi cơ bí mật âm thầm bay lượn trên vùng địch chiếm
Trên đầu họng súng phòng không không nề hung hiểm
“Search and destroy” và theo dõi địch chuyển quân: Nhiệm vụ Phi Tiêu
Khám phá tin tức tình báo chiến trường, xác định mục tiêu
Giáng địch thù những đòn trí mạng.
Dù Phi Đoàn sinh đẻ muộn màng năm 73
Ba Phi Vụ Thiên Long cùng mang số 13 định mạng
Đã trúng đạn lâm nạn trên vùng trời biên giới Việt Miên
Nhiều thành viên phi hành đoàn tử nạn tại Mõ Vẹt, Núi Bà Đen
Kẻ nhảy dù sống sót bị địch bắt làm tù binh dẫn bộ đưa ra Bắc
Phi Công họ Trần thi thể được kéo khỏi máy bay bị cưa đôi
Lại được lôi khỏi nhà xác rồi “đội mồ sống dậy!”
Quyết không chết tại chiến trường, trong ngục tù Cộng phỉ
Vân vượt thoát, tự “đổi đời” trên miền đất hứa Mỹ.
Xưa hiển hách chiến công, nay âm thầm làm nghề xe lunch mưu sống.
Cùng Đồng Hương San Jose tranh đấu phò Quốc-chống Cộng
Nhưng Lão Trời già ghen tài vẫn ra tay cay nghiệt
Bắt người vợ yêu lâm bệnh bại liệt.
Kinh tế kiệt quệ, tán gia bại sản phải bán xe
Để trở thành lái xe chở nhóc tì Mỹ con đi học!
Nhưng con số 13 vẫn không chịu buông tha
Nên ngày 13 tháng 13 năm 13 (1)
Ba Vân đột ngột cất cánh solo rời chốn ta bà
Một ngày mù sương phi thân về cõi Vĩnh Hằng không lời từ tạ
Rũ nợ trần ai: Hỉ, Nộ, Ái, Ố!
Tạ Chúa, tạ Phật, tạ Thiên, tạ Địa
Cứu khổ, cứu nạn, cứu linh hồn người tạ thế.
Tiêu diêu Miền Cực Lạc hưởng âm ngàn thu và hưởng đại cực thú.
Bay lạn bằng đôi cánh Thiên thần thay đôi cánh sắt
Bắn cung tên Thần Ái Tình Cupid thay Rocket, Machine Gun.
Đại xá tội vi phạm Nội Quy Không Quân “Bỏ anh em, bỏ bạn bè”
Bỏ vợ, bỏ con, gia đình, chiến hữu, Hội Ái Hữu Không Quân…
Hôm nay đây
Đời đời bất diệt Tình Huynh Đệ Chi Binh
Điếu tế tâm thành trước vong Linh.
Lễ phủ Quốc kỳ – Tổ quốc ghi công
Tiễn Người rũ sạch nợ tang bồng
Sắc sắc, không không
Tiêu diêu Miền cực sướng.
Thượng hưởng!
Ô hô! Ai tai!
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Ó ĐEN LÝ TỐNG
Chú Thích: Phi Công Trần Văn Vân mất ngày 14-3-13. Nếu lấy bớt 1 từ ngày 14
ghép vào tháng 3 thì sẽ trở thành 3 số 13: 13-13-13!
IV. CÂU ĐỐ
1. Đố quý vị “cái” gì:
Không e sợ, e ngại, e dè
Không e ấp, e lệ, e thẹn
Không nam, không bắc, không trung
Không á – âu, không tây – đông.
Rực rỡ làn da, trắng nõn hàm răng
Diễm lệ nụ cười, trang đài kiểu tóc
Quyến rũ đôi mắt, duyên dáng đôi môi
Khêu gợi bờ vai, mơn mởn vu sơn
Khiến nam nhân hồn xiêu phách lạc
Khiến nữ nhân mơ ước, thèm khát?!
3. Trả lời:
Đó là “cái” cô có tên Jacquelin “không e” tức “Nữ Hoàng Nhan Sắc”
Jacquelin(e) Nguyễn của Đài VHN-2073!
Giải thích: Câu 1 và 2 có các chữ “không e.”
Câu 3 và 4 ý nói cô Jacquelin Nguyễn người Huế nhưng giọng nói không phải
giọng Trung, giọng Bắc, giọng Nam vì giọng lai và sắc đẹp không hoàn toàn
Đông phương hoặc Tây phương vì có nét lai.
Câu 5 đề cập 2 mục quảng cáo về Da và Răng của Jacquelin.
5 câu cuối diễn tả vẻ đẹp “Chim sa, cá lặn” của Jacquelin Nguyễn làm cả nam
nhân lẫn nữ nhân mê mẩn, ái mộ.
Freedom Fighter LÝ TỐNG
V. THƠ CHÚC TẾT
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CHÚC XUÂN QUÝ MÙI 2003
XIN CHÚC ĐỒNG BÀO – CHIẾN HỮU
An Khang để thừa Nhân Lực chống Cộng
Thịnh Vượng để thừa Tài Lực diệt Cộng
Vượt trên những dị biệt, bất đồng
Đoàn Kết để thừa Tổng Lực
Giải thể Chế độ Cộng sản Việt Nam!
UỶ BAN PHÁT HUY TINH THẦN LÝ TỐNG
Uỷ ban kết hợp những người yêu nước
Phát huy dũng khí, đảm lược Tổ tiên
Tinh thần bất khuất, quật cường Nòi Việt
Lý Tống: Viên gạch, Uỷ ban: Thợ xây
Quyết tâm đắp xây mở đường Phục Quốc!
ĐÀI VIỆT DZŨNG – BAN HƯNG CA
Nhạc khí Ban Hưng ca nâng bổng Hùng Tâm Dân như Trống Mê Linh
Luận khí Đài Việt Dzũng nhận chìm hèn khí Địch như Sóng Bạch Đằng.
Chú Thích:
Ban nhạc sử dụng kèn, trống
Đài truyền thanh phát sóng.
BẾN CŨ
Hãy nốc cạn Hồ Trường cùng Lý Bạch!
Hãy rung phím Nguyệt cầm cùng Bá Nha!
Hiệp sĩ! Hãy Tango về Bến Cũ!
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Chốn Hội Quần Hùng thời đại lưu vong.
Chú Thích:
Ba món ăn chơi của Bến Cũ: Nhậu, ca hát, nhảy đầm.
TẶNG BÁO – ĐÀI NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA
BÚT- LỜI
Bút sắc bén như Gươm
Đâm thủng Bức Màn Sắt
Lời rừng rực như lửa
Đốt cháy Ngọn Cờ Đỏ/Hồng.
TẶNG GIỚI NGHỆ SĨ
Xin chúc Quý Văn – Thi hữu, Ca Nhạc sĩ, Hoạ-Điêu Khắc gia đã viết văn, làm
thơ, đặt nhạc, ca hát, vẽ và điêu khắc hình cho Lý Tống:
“Văn như Siêu, Quát vô tiền Hán
Thi đáo Tùng Tuy thất Thịnh Đường.”
Nhạc khuấy động hùng tâm Dân như Long vẫy
Ca trấn áp hèn khí Địch như Quy phục
Họa vẽ nét giang sơn xinh như Phụng múa
Điêu khắc ghi tội ác Cộng như Lân vồ. 1
LÝ TỐNG
Chú Thích:
1 Long, Lân, Quy, Phụng là Tứ Linh
THƠ XUÂN TẶNG BÁC SĨ TRƯƠNG KIM & ĐỘ
Bỗng đâu tới tấp thiệp hồng
Ai người nhớ tới chim lồng đêm Đông?
Cal(ga)ry xứ lạnh, tình nồng
Sông băng, núi tuyết vẫn không ngăn tình!
Iêu người Chiến sĩ trung trinh
Trấn Không – Bảo Quốc một mình xả thân.
Rượu đào hãy nhắp đón Xuân
Uỷ Ban Lý Tống xuất quân Quý Mùi.
Ơi này Kathy tranh vui
Ngây tơ Tina, rất… mùi (Mỹ) Lệ Hoa
Gởi người đày đọa trong tù
Không Quân, Bác Sĩ, Nhảy Dù, Bộ Binh.
Í-tình Chiến hữu, Quân-Dân
Mai kia thời thế xoay vần… xung phong!
Đông tiến vũ bão lập công
Ôi Mẹ yêu dấu! Đợi (chúng) con trở về!
Quý Mùi 2003
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CHÚC XUÂN GIÁP THÂN 2004
Nhân dịp Giáng Sinh và Xuân Giáp Thân 2004, tôi cầu Chúa-Phật và kêu gọi
Toàn Dân Tộc Việt Nội-Ngoại, Lương-Giáo:
Nếu CHÚA thật sự Toàn Năng
Cầu xin CHÚA dụng phép Toàn Năng tiêu diệt loài Quỷ Đỏ!
Nếu PHẬT thật sự Từ Bi
Cầu xin PHẬT khai lượng Từ Bi cứu độ lũ Dân Đen!
Nếu chúng ta thật sự Tự Hào Dòng Dõi ưu việt
Hãy đứng lên phát huy Tự Hào Dân Tộc.
Nếu chúng ta thật sự Ô Nhục Lịch Sử vong nô
Hãy lên đường rửa sạch Ô Nhục Quốc Gia.
Nếu chúng ta thật sự chấp nhận thực tiễn Khuyết Ưu
Hãy Đoàn Kết sửa sai Ưu Khuyết.
LÝ TỐNG
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CHÚC XUÂN ẤT DẬU 2005
Bọn bạo chúa Saddam Hussein, Mullah Omar đã bị trừng phạt
Trùm khủng bố Bin Laden, Al-Zarqawi đang bị truy sát.
Indonesia, Yugoslavia, Georgia, Philippines, Haiti và Ucraina
Đã và đang chứng kiến sức mạnh vô địch của People’s Power.
Kim Jong Il, Ayatollah Khamenei, Fidel Castro, Robert Mugabe, Bashar Assad,
Than Shwe và hậu duệ Mao Hồ
Sẽ bị tận diệt trong trận tổng tấn nội công – ngoại kích đồng bộ.
Sóng thần Dân chủ, Tự do vả Nhân quyền đang tràn qua địa cầu,
Quét sạch tòan bộ mọi chế độ độc tài, tập đoàn khủng bố.
Kinh – Thượng, Quốc gia – Cộng sản phản tỉnh, Phật giáo, Thiên Chúa giáo –
Cao đài, Hòa hào… đã tỉnh thức,
Đoàn kết biến lời sấm tiên tri “Thân Dậu niên lai kiến Thái bình” thành hiện
thực.
LÝ TỐNG
November 25/2004
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LẪM CẪM ĐẦU XUÂN BÍNH TUẤT 2006

CHÚC XUÂN BÍNH TUẤT 2006

CHÚC CHÚNG TA:
Giữ chó nhà mình bớt sủa bậy
Bằng khéo dạy, dỗ, nâng niu, ve vuốt.
Bịt mồm chó Việt Cộng khỏi cắn bậy
Bằng giả cầy, dồi, mận, nướng, luộc.
CHÚC CÁC NHÀ TRANH ĐẤU QUỐC NỘI:
Củng cố đội ngũ,
Kiện tòan “Phong Trào Dân Chủ Việt Nam Thống Nhất” khắp nước.
Chó sủa mặc chó.
Đoàn Dân Chủ nhất tề đằng trước! Bước!
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CHÚC XUÂN ĐINH HỢI 2007
Gởi Toàn Dân Việt Nam, đặc biệt Khối 8406
8 chục triệu thần dân tuấn kiệt
4 ngàn năm văn tiết thấm nhuần.
0 lẽ vô ưu? Đành cam phận?
6 thập niên uất hận gông cùm!
Vùng lên! “Hiệu Ứng Cánh Bướm” hờn căm 1
“Áo trắng” Dân chủ: Mười Lăm – Mồng Một! 2
“Phân Cực Đảng Cộng Sản”: Chột thành mù 3
“Cách Mạng Đua Xe” Bầu cử 07. 4
Bởi: Ta cúi đầu – Cộng cỡi cổ!
Ta đứng dậy – Cộng sụp đổ! 5
LÝ TỐNG
Xuân Đinh Hợi 2007
Chú thích: Bốn giải pháp “Giật Sập Chế Độ CSVN” của 4 tác giả:
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1 “Hiệu Ứng Cánh Bướm” của T/S Nguyễn Bá Long.
2 “Áo Trắng” của Khối 8406. Riêng “Bạch Công Tử” mặc áo trắng đến ngày khai
tử CSVN.
3 “Phân cực Đảng CSVN một thành hai”… mắt mù của Trần Lâm
4 “Cách Mạng Đua Xe” của Lý Tống.
5 Câu châm ngôn của Lý Tống.

KHAI BÚT CHÀO LITTLE SAIGON
Khai tử Cộng Sản ngày Cộng khai sinh 1
Khai sáng “Xan Hô” ngày Hồ khai nhãn 2
Khai lập “Đế Mỗ”, khai trừ “Ảo Vọi” 3
Khai Cổng “Lý Đô”, khai huyệt tội “Ma.” 4
Freedom Fighter LÝ TỐNG.

90

Chú Thích:
Đọc bài “Khai Tử Cộng Sản Ngày Khai Sinh 2/9” của Lý Tống.
Xan Hô tức San Jose. Khai sáng San Jose cho Hội Đồng Thành Phố biết “Sức
Mạnh Quần Chúng” của Cộng Đồng VN tại Bắc Cali vào ngày Hồ tặc mở mắt
chào đời (19/5 tại VN).
1

2

Đế Mỗ: “Democracy” đọc tắt, tức “Phong Trào Cử Tri San Jose Đòi Dân Chủ,”
còn có nghĩa: Vương Quốc của Chúng ta, hay Quê Hương Thứ Hai tại Hải ngoại.
Ảo Vọi: “Our Voice”, còn có nghĩa: Thằng Vọi có thể lực lớn nhưng đầu óc ngây
ngô. Vọi (Voice) có tài lực lớn nhưng do “ảo” vọng làm “trùm” thiên hạ, dù thiểu
số vẫn “đội đá vá trời” chống lại Tuyệt đại Đa số, nên bị thảm bại và bị khai trừ
khi SJVFD được khai lập.
3

Khai Cổng “Lý Đô”: Khai mạc Cổng “Welcome To Little Saigon” — Khai huyệt
tội Ma: Đào mồ chôn kẻ “tội” đồ phản bội “Ma” Di Xân Nguyễn bằng bãi nhiệm
4
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CHÚC XUÂN MẬU TÍ 2008

CHÚC XUÂN MẬU TÍ 2008
Kính Chúc Đồng Bào Quốc Nội – Hải Ngoại,
Quý Thân Hữu – Chiến Hữu… năm mới:
Thể chất tráng kiệt, Tinh thần dũng liệt để:
Theo gương Miến Điện: Xuống đường trăm
ngàn
Chiến thuât, U Crai (na): Cắm Trại đêm, ngày.
Quyết tâm tiến hành Giải thể Cộng Sản
Mậu Tí trở thành Mậu Vẹm toàn thắng! 1
Chấm dứt đại nạn gậm đất, nhấm biển
Bè lũ ôn dịch Mafia đỏ Việt!
Chú thích: 1 Mậu: Không; Tí: Chuột/Vẹm
Chuột (VC)
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CHÚC XUÂN CANH DẦN 2010

CHÚC XUÂN CANH DẦN 2010
Năm Cọp, “cọp” tấm thiệp đầu Xuân
Cóp Cọp đỏ, Ó đen
Cùng Phi Đoàn 548 Kính Chúc:
“Ưng tranh – Hổ đấu”
Chiến thuật thần sầu!
Đại nghiệp Giải thể
Bản Giốc –> Cà Mâu
Thiên Hạ tóm thâu
Nhất thống Tổ Quốc!
LÝ TỐNG
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CHÚC XUÂN TÂN MÃO 2011
CẦU CHÚC ĐỒNG BÀO:
VẠN SỰ NHƯ Ý
CON CHÁU VINH QUY
TÂM THÂN LẠC AN
TÀI LỢI SUNG MÃN
BẰNG HỮU, THỦ TÚC
PHÚC-LỘC-THỌ: CHÚC!
CẦU CHÚC TỔ QUỐC:
TỐNG CỌP CỘNG SẢN
NGHINH MÈO TƯ BẢN
MỪNG XUÂN THANH BÌNH
CHÚC TẾT HẠNH PHÚC
QUỐC HỢP GIA TỒN
QUÂN HÙNG DÂN MẠNH!

LÝ TỐNG
Nguồn: https://lytong.wordpress.com/2016/09/13/tho-ly-tong/

www.vietnamvanhien.org
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