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TRANSLATOR’S FOREWORD
____________________________

Đỗ Vinh

With the encouragement of our Editor, the poet Khe Iem, I 
would like to share a few thoughts with the authors and 

readers of this collection (anthology) of poetry. First, let me thank 
all the poets who have given me the opportunity to befriend them 
through their poetry. Although I did not embrace and adore each 
word, each verse, each poem, as the poets had when they wrote 
their poems, I did my best to bring clear meaning and to do jus-
tice to your carefully chosen poems through my very meticulous, 
mindful, respectful and refined art of translation. The act of trans-
lation is in itself a creative endeavor, not entirely mechanical and 
principle-driven. Yet, regardless of my skills, I could not translate 
a “bad” poem into a “good” poem— I could only do the opposite. 
Thus, if I had accomplished the translation task that our Editor and 
poets had assigned to me, then I would be entitled to all the honor 
and satisfaction of a doula who have eased the transition from the 
poets’ mother tongue to ‘new flowery-butterfly life of different 
colors’ (a verse from the poem ‘Early Spring Days’, Green Plums 
by Do Vinh). If I had erred and stifled the poems, causing them to 
take on strange forms, then the mistakes are mine alone and I ac-
cept full responsibility. Please let me apologize now to our poets 
and readers and ask for your forgiveness. Finally, let me thank our 
readers, supporters and especially our editor, Khe Iem, who had 
given me the opportunity to witness history in the making with 
the publication of an anthology of over 60 poets and 70 poems. It 
is my conviction that this publication will not only launch Viet-
namese poetry into the mainstream of world poetry-literature, but 
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squarely place us in the forefront of achievement in this field from 
the 21st century onward into the indefinite future. Only now can 
we claim a true watermark for the advancement of our country’s 
poetry-literature, for the Vietnamese language, and for world po-
etry-literature. Please allow me to humbly congratulate our poets, 
readers and friends, and again, thank you all for this once-in-a-
lifetime chance to shine with you in this brave, bold movement.
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INTRODUCTION

NEW FORMALISM
THE BEAT OF A NEW ERA
_______________________

Đặng Tiến

Vietnamese New Formalism is a new school of poetry which has 
been spreading in recent years, beginning with the Vietnamese 
Journal of Poetry (Tạp Chí Thơ) which is published in the United 
States. Most notable was the publication of issue18, spring 2000,  
“The Change of Centuries», demonstrating its growing influence 
with the enthusiastic participation of many writers and poets from 
within Vietnam and abroad. The name “Vietnamese New Formal-
ism” coined from New Formalism which was flourished in USA 
during the 1980-1990 period.

Vietnamese New Formalism poetry has these particular charac-
teristics:

– Consists of non-rhyming verses, entirely different from the 
rhyme-schemes of classical poetry, yet presented on the page in a  
manner similar to that of a traditional poem; easily recognizable 
as a poem.

– Each classical verse of poetry includes five, six, usually seven, or 
eight words (syllables), sometimes alternating 6-8 syllable verses, 
organized into stanzas of four lines or of multiple lines. Enjamb-
ments occur at the exact number in the syllable count, without 
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deference to the grammar or to the meaning of a sentence. From 
the first to the last verse, it is the same throughout, sometimes 
punctuated, sometimes not.

– Strings sentences together as the author tells a story, one story 
overlapping the next, sometimes clear, sometimes unclear.

– Employs the vernacular, common and sometimes profane, of the 
average person using everyday language in normal daily activities. 
Lacks the classical usage of flowery words found in methaphors, 
metonymy, and parallel constructions, but employs repetition to 
create rhythm in a verse.

These poets appear to take pride in bringing normal, everyday life 
into poetry and in breathing poetry into life, thus reforming and 
even revolutionizing it. Tạp Chí Thơ wrote:

“If we are unable to bring normal every day sayings into 
poetry, then how can we bring life into poetry? And thus, 
how are we able to share the joy and pain of every sector 
of society, so that poetry can become the voice of this new 
era?”1

In some sense, they are right. Vietnamese New Formalism poetry 
is a type of modern folk poetry, not the kind of poetry that has be-
come literature and selected for lectures in the schools under intel-
lectual scrutiny, but the kind of poetry that permeates the common 
folk, reflecting their ordinary daily activities. For instance, these 
two sayings are from lullabies :

Saying A, similar to New Formalism poetry:

Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao mô thẳng thì thôi
Tao mô dùi thì sửa lại cho cân.
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Two hands gripping four ropes’cradle
Let them be, the ropes that are tight
Pull hard to fix the ones that aren’t.

Saying B, similar to classical poetry:

Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao thẳng, tao dùi, tao nhớ, tao thương.

Two hands gripping four ropes’ cradle
One tight, one loose, one to remember, one to love.

Nôm poetry by Nguyễn Khuyến:

Năm nay cày cấy vẫn chân thua
Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa
Phần thuế quan thu, phần trả nợ
Nửa công đứa ở, nửa thuê bò
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.

This year farm work has truly failed
Season after season, loss of rice
Part goes to taxes, part goes to debts
Half pays a servant, half pays a cow’s rent
Breakfast and lunch of salty pickles
At the market, betel and tea we cannot dare to buy.

This is a poem written in the conforming classical Tang-style, 
very exact in its format. But if we look beyond the confines of its 
formalities, we will find it to be a most «New Formalism» poem, 
in the deepest sense: bringing ordinary language and life into po-
etry. If the late great Tam Nguyên was alive in this day and age of 
New Formalism, perhaps the prolific poets Đỗ Kh. and Nguyễn 
Đăng Thường would not be so bold, and Khế Iêm would not have 
to spend hundreds of pages to discuss «the butterfly effect».2 
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In addition, I believe that the first poet of Vietnamese New For-
malism was Nguyễn Văn Vĩnh, when he wrote the line ‘The ve 
cry ve-ve’ (ve = cicada) in 1914, very new formalism. On the con-
trary, a common saying of common folk is: ‘Hear ye, hear ye / The 
sounds of gambling / Fluttering in the mornings...’ again, a very 
classical verse, in the vein of traditional poetry.

Nguyễn Văn Vĩnh revealed that before he translated La Fontaine’s 
fable, The Cicada and the Ant, he had never written poetry, nor 
even tried his hand at it. The verse ‘The ve cry ve-ve’ perhaps 
came to him naturally, arising out of the original French, Nguyễn 
Văn Vĩnh  did not intend to reform or mordernize literature at all. 
Yet indirectly, he had changed the paradigm between poetry and 
life and cut a new course in the literary psyche of the Vietnamese 
although, in reality, that particular verse did not have any signifi-
cant affect upon our literature. It was the later poets who were 
conscious of the efforts to reform Vietnamese literature in more 
direct ways.

The use of enjambment techniques to accent a certain word or im-
age, often encountered in Thơ Mới (New Poetry), is an approach 
adopted from French poetry. By the time of Bích Khê (1915-1946) 
enjambment had become a perfected technique, with its own aes-
thetic value, such as that found in the poem Duy Tân (1941):

Người họa điệu với thiên nhiên, ân ái
Buồn, và xanh trời. (Tôi trôi với bờ
Êm biếc — khóc với thu — lời úa ngô 
Vàng & Khi cách biệt — giữa hồn xây mộ — 
Tình hôm qua — dài hôm nay thương nhớ..)

Humans in harmony with nature, passionate, sad, and blue 
As the heavens. (I float like the shorelines that are clear 
Green – crying with the autumn – wilting words, yellow maple 
Leaves & Once separated – a cemetery amidst souls – Yesterday’s 
love – extending long into today’s memory..)
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In his foreword to The Poetry of Bích Khê (1988), Chế Lan Viên 
confesses Bích Khê’s influence in his own poetry; an example ap-
pears in the poem “Tập Qua Hàng” (Passing By the Lines):

Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
Trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây
Cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và bướm
Cũng thêm màu trên cánh đang bay 3

Just one more day. You will
Return. The morning sun longs for you. The
Trees also remember. The roads await.
And butterflies’ wings fly more colorfully

This poem is not quite New Formalism yet because it still has the 
rhyme cây – bay, but this rhyme does not have any function here. 
Minus the rhyme, by replacing the word cây with the word vườn, 
for instance, and re-ordering the verse, we can make: 

Chỉ một ngày nữa thôi em sẽ
trở về nắng sáng cũng mong vườn
cũng nhớ ngõ cũng chờ và bướm
cũng thêm màu trên cánh đang bay

In this revised format, it would be a great addition to the Vietnam-
ese Journal of Poetry (Tạp Chí Thơ) publication!

When we cite these examples, it is to show that oftentimes, it is 
unclear where the boundaries between schools and delineations 
between periods of modern and classical poetry really are. In that 
spirit, it could be said that Vietnamese New Formalism is a varia-
tion of folk poetry; and we agree whole heartedly with Khế Iêm 
when he wrote, «Looking back upon past eras, from the tradi-
tional to free-style, and to new formalism, poetry has always been 
a vital thread that is dynamic and ever changing, becoming the 
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beat of each and every era”.4 As one of the original proponents of 
New Formalism, and perhaps its most devoted advocate, Khế Iêm 
wrote: 

“Each literary period bears its own unique aesthetic sen-
sibility and historical values. Yet the paradox is there, the 
creative process is also the negation process. What we 
express about pre-war (traditional) poetry or free-style 
is just a deconstruction of ourselves because we had in 
the past composed poetry in the traditional and free-style 
form before switching to New Formalism.”5 

(Khế Iêm has published two collections of poetry Thanh Xuân, 
‘Youth’ 1992, in rhymed verses and Dấu Quê ‘Vestiges of The 
Homeland’ 1996, in free-verse form.)

While in America, New Formalism only emerged as a new form 
of writing in the 1980s under the auspices of Neo-formalism. It 
was not until 1996 that 25 poets came together under the label 
of New Formalism and took center stage with their collection of 
poetry, “Rebel Angels”. 6 But apparently New Formalism poetry 
had its origins in France, starting with the works of Jean Ristat, 
Từ Khúc Giục Mùa Xuân Rảo Bước (Ode pour hâter la venue du 
Printemps) published in a series in the magazine La Nouvelle Cri-
tique from 1977 to1978. A popular form of French poetry is the 
Alexandrin, twelve syllables in length as French is a polysyllabic 
language. With every twelve-syllable count, there is enjambment 
and a new line is started below, regardless of the grammar and 
word structures. Đỗ Kh. had translated this poem, also using the 
same enjambment technique, but with 6-8 syllable verses, since 
they appear more «traditional» (to Vietnamese): a new line is en-
tered after every sixth or eighth word, and this can continue for a 
thousand lines.7 The excerpts of these translations were published 
sporadically in magazines such as Hợp Lưu, and Tạp Chí Thơ, 
issue 2 (1994), issue 18 (2000). The poet Nguyễn Đăng Thường, 
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residing in London, who contributed to the translations, was in-
spired by the translated poems and wrote his own poem of thirty-
one stanzas of five lines each, also using the enjambment format 
of New Formalism poetry, but in the seven-syllable style. That is 
the poem “Những Nụ Hồng của Máu” (Roses of Blood), critically 
acclaimed for its avant garde and original quality. This poem was 
published in the magazine Thế Kỷ 21, issue 27, July 1991, in Cali-
fornia. Perhaps this is the first New Formalist poem, appearing 
about the same time as that of Đỗ Kh. whose translations recently 
were reprinted by Nguyễn Đăng Thường in an arts-and-craft for-
mat, by the Giọt Sương Hoa publishing house.

In a footnote to the translation, Đỗ Kh. carefully noted the political 
context of the poem, wherein the poet Jean Ristat had composed 
the poem with the ambition to «reform» the Communist Party of 
France ahead of its 22nd Convention in the year 1977. That ex-
plains the images of a «hurried spring» giục giã mùa xuân. He 
also notes that it is an Ode, thus, of course, it is also a love poem. 
Jean Ristat was the boyfriend of Aragon, his secretary and the heir 
to Aragon’s literary legacy. The poem has homosexual inuendos. 
Generally speaking, New Formalism poetry in Europe and Amer-
ica falls into a special cultural category alongside the Women’s 
Rights Movement, Homosexual Rights, Anti-War Movements 
and even the Vietnam Syndrome Movement.

Thus, when the Vietnamese Poetry Journal Tạp Chí Thơ pro-
claims:

“New Formalism is the harmonious continuity between 
the past and the present, between traditional and free 
verse, between diverse cultures, and to a deeper degree, a 
conciliation of the conflicts that had long been ingrained 
in the subconscious, not only of any single race of people, 
but all of humanity for from centuries past. We have had 
the good fortune in the past quarter of a century to learn 
and absorb the best that world civilizations has to offer 
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and to apply them through appropriate means of commu-
nication and languages, thereby  enriching Vietnamese 
poetry.” 8

It appears presumptious, yet it is an honest ambition. The authors 
are people who have deep understanding of literature and of their 
role in it. They are willing to sacrifice themselves (financially, in 
some instances) to promote the cause of poetry without any ul-
terior political or literary motives. Even a decade later, they are 
still quiety working in solitude and sometimes may be envied by 
people who have negative preconceptions and biases, without 
enjoying acclaim like the Dadaists in Europe at the turn of the 
last century, or the Xuân Thu Nhã Tập (Spring-Autumn Literary 
Movement) group in Việt Nam around the same period.

In the final estimate, life and poetry both have their destinies. 
Phan Khôi rose to fame with the poem “Tình Già” (Old Love) 
published in 1932 in Phụ Nữ Tân Văn. Today, it would be difficult 
to find a magazine willing to print a poem like “Tình Già”; and 
even if one did publish it, it would not receive the same acclaim. 
Should there be such a clamor, it would only further frustrate the 
author. A reincarnated Phan would probably just swear it off.
More recently, the poet Chân Phương, previously associated with 
the Tạp Chí Thơ  poetry circle, wrote a critical essay about Viet-
namese New Formalism poetry, regarding it as “an inappropriate 
copy, turning enjambment techniques into a mechanical trick de-
void of any thinking.”  9  I believe the Vietnamese New Formal-
ism poets do indeed “respect the rules and regulations,” at least 
subconsciously. Take for example, an analysis appearing in Tạp 
Chí Thơ issue 20, in the poem “Giữa Những Dòng Thơ” (Between 
The Verses) written by Phan Tấn Hải; the hidden structure is a 
five-word verse. Khế Iêm’s “Con Mèo Đen” (The Black Cat) is a 
poem comprised of eight-word lines, Nguyễn Thị Thanh Bình’s 
“Mưa Muộn” (A Late Rain) is a poem of seven-word lines. Some 
will ask: so why make enjambment at all? Answer: the enjamb-
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ment technique is an essential component within the whole for-
mality of Vietnamese New Formalism poetry. Sometimes it is in-
tended to evoke emotions, such as in the poem “Những Nụ Hồng 
của Máu” (Roses of Blood) by Nguyễn Đăng Thường, referred to 
in an earlier paragraph, which contains these opening verses: 

Ten thousand and one rainy nights before
When Christ was crucified on the cross
In the noontime violin that day appeared  
A ray of sunshine meekly shining through
The arched door suddenly striking...

The beauty of these verses is, no matter how you read it, with or 
without enjambments, the poem would still be enjoyable. Thus, 
we could praise the author for his clever talent, or criticize him 
for his trickery, having his cake and eating it too. He explains 
himself:

The poem is lengthy because I wanted to create the im-
pression with some people that it was a kind of Chanson 
du Mal Aimé, or Giây phút chạnh lòng (Affected Mo-
ments) or Le condamné à Mort of a past era, a time of 
turmoil. “Những Nụ Hồng của Máu“ (Roses of Blood) is 
a ballad full of ‘sound and fury’, a love poem, romantic, 
comic, sarcastic, realist, surrealist, of the highest calibre, 
of the lowest grade, perhaps not even poetry, (depending 
on the reader), a kind of pulp  fiction, soap opera, film 
noir, reformed theatre, kabuki, TV, documentary film, 
a confused collage painting, or masterpiece (depending 
on the observer) with all the allusions of things past  and 
present, east and west.10

 (The poems that Nguyễn Đăng Thường alludes to are of Apol-
linaire, Thế Lữ and Genet).

Another beauty: Nguyễn Đăng Thường coincidentally defined 
New Formalism poetry in a dynamic yet also specific way, with-
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out being aware of it. In addition, New Formalism poetry does not 
entirely break with tradition, rather, it embraces diversity, chaos 
and all sorts of baggage from the past.

*

Aspiring to bring common language, common life into poetry. 
Unfortunately, how can one know which normal life it refers to?

In the same New Formalism vein, Mai Ninh composed a poem 
while on a cruise ship touring the Nil River; Trọng Tuyến writes 
poetry while attending a science convention in Japan; Thanh Bình 
writes while riding a back wind in springtime on her way to Đinh 
Cường’s house on a prairie; and Đinh Cường writes poems while 
painting in Virginia; Đỗ Minh Tuấn writes poetry while repair-
ing plumbing in Hà Nội; and Đỗ Kh. writes poetry while having 
fun with making love somewhere around the world and sighs not 
so much ecstasy. So what is the common life? What is common 
language?

Thus, Vietnamese New Formalism poetry plods along. In tradi-
tional-classical poetry, from Nguyễn Trãi to Xuân Diệu, five hun-
dred years apart, the poetic verse did not undergo much change. 
Between Lưu Hy Lạc and Phan Nhiên Hạo, only a few afternoons 
apart, a few streets, and yet their New Formalism poems are so 
definintely different!

That is nothing compared to the distances in mountains and rivers, 
walls and fences, firewalls and bamboo gates. Poetry, intitially, 
is a playful verse of a song, later taking on speech, and ideations 
from the greater society, the advantages and power of authority 
and government. The friends of Tạp Chí Thơ are led by  Khế Iêm, 
who holds only a candle in his hand. For the past decade, he has 
sought «the butterfly effect»11 with the light of his candle. Khế Iêm 
understands the difficulties of New Formalism poetry of the great-



Blank Verse • 24

est concern is the lack of young readers. The overseas Vietnamese 
diaspora generally does not read Vietnamese. While in Vietnam, 
few have even heard of New Formalism poetry, not because it 
lacks  literary value, but because its distribution and diffusion is 
limited by a regulated press that is subject to government control.

As in literature and the arts, a society advances when its politics 
is a product of culture. Society becomes backward and unable to 
grow when culture becomes a tool of politics. The future of po-
etry, including that of New Formalism, lies in the borderlands be-
tween these polarities.

From the times of the Book of Poetry of Confucius, to the Poet-
ics of Aristotle, to the modern day, more than two thousand years 
have transpired; the story of Poetry has been told and retold ad 
nausium. But these two verses still rings delightfully:

“Fukkit, let’s split this grenade between us. Me, no tough shit. 
One needs a piece of one’s heart involved in Poetry.”

These lines belong to no one but Đỗ Kh., I just don’t remember 
which piece he puts them in. Can’t find him anywhere to ask. So, 
heh Khiêm, you write these lines in which poems?

New Year of the Dog – Tết Bính Tuất
02/02/2006

______________________

Notes
1 . Tạp chí Thơ, issue 20, page 73, 2001, California
2. Khế Iêm, New Formalism, pages 35-74, Văn Mới publishing house, 
2003, California. Theory of New Formalism Poetry, 180 pages.



25 • Tân Hình Thức 

3. Chế Lan Viên, Anthology, page 282, Văn Học Publishing House, 
1983, extract from Hái Theo Mùa, 1973-1977
4. Khế Iêm, New Formalism, page 19, Văn Mới publishing house, 2003, 
California. 
5. Khế Iêm, Tạp Chí Thơ, page 114, issue 21, 2001, California.
6. Editors Mark Jarman and David Mason, Rebel Angels, Story Line 
Press, 1996, Oregon, reprinted 1998.
8. Jean Ristat, Ode pour hâter la venue du Printemps, Gallimard, 1978, 
translated by Đỗ Kh., Đoản Khúc Để Mùa Xuân Đến Vội, Giọt Sương 
Hoa, 2001, London.  E-mail: ndtdel@indirect.co.uk, giá 5 Euros.
9. Tạp Chí Thơ, page 75, issue 20, 2001.
10. Chân Phương, Tạp Chí Văn Học, page 74, issue 226, July-August, 
2005, California.
11. Nguyễn Đăng Thưòng, Tạp Chí Thơ, page 124, issue 18, 2000.
12. Extract from Chaos Theory.
13. As of date, I know of three Vietnamese New Formalism  poetry col-
lections that have been published:
In Vietnam: Đoàn Minh Hải, Đại Nguyện của Đá, 2002.
In America: Lưu Hy Lạc, 26 Bài Thơ Tân Hình Thức, Giọt Sưong Hoa, 
2002; Hà Nguyên Du, Gene Đại Dương, nxb Tạp Chí Thơ, 2003.



Blank Verse • 26

PREFACE

VIETNAMESE NEW FORMALISM
STEPPING OUT FROM

A LITERARY TRADITION IN DECLINE
___________________________________

Khế Iêm

By two simple techniques, enjambment and repetition, Viet-
namese New Formalism poetry can convert traditional five- 

seven-, or eight-word verses or six-eight verse couplets into blank 
verses.  As simple as it may appear, that is the foundation of a 
revolutionary.  It is worth mentioning that blank verse started with 
English poetry and was quickly adapted to other poetic traditions 
that were strong stress languages, such as German and Russian.  
Thus, this has become the predominant form of poetic expression 
for many world languages for several centuries now, encompass-
ing many literary geniuses from many different countries.  But 
why convert to blank verse, when it has always been the Vietnam-
ese poetic tradition to have rhyme?  There have been many poets 
who made their fame with rhymed verses.  

In this age of the internet, the need to understand each other in an 
international arena becomes ever more important.  Poetry must 
escape from its semantic prisons to embrace greater and larger 
subject-matter and must strive to bridge the gaps in understanding 
between various cultures. In rhymed verses, the poet must strug-
gle to find words and rhymes, and therefore might not be able to 
adequately express concepts and reflect day-to-day realities.  Even 
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free-style poetry is difficult to understand because thoughts are 
sometimes incongruent, failing because the wordsmith has used 
rare and archaic words.  Furthermore, when such poetry is trans-
lated, those who could not read the poem in its original Vietnam-
ese, would not be able to understand what it is that the author was 
trying to convey.   In short, poetry that relies heavily on rheto-
ric is often only understandable within the context of a particular 
language and culture.  In an age in which everything is rapidly 
changing, how can an aesthetic tradition centuries old be able to 
adapt with the times?  Even generational differences are becoming 
shorter and shorter with time.  Only five years after they have left 
Vietnam, Vietnamese ex-patriots returning to visit their homeland 
would not recognize the society as the same one that they had just 
left behind.  Literary trends within the country, as well as abroad, 
cannot keep up with the social throes and upheavals and thus may 
be short-lived.

The new Vietnamese literary tradition probably began to root 
and grow sometime in the early 1980s, after the resettlement of 
various overseas Vietnamese into stable communities around the 
globe.  This new literary tradition is an extension of the works of 
those who have already achieved renown in South Vietnam, prior 
to 1975, and some authors that became recognizable after 1975, 
along with some others who had gone overseas as boat people and 
émigrés. A part of this diaspora included younger Vietnamese who 
had reached maturity and were proficient enough in Vietnamese 
to write in their native language.  In fact, this new literary tradi-
tion is nothing more than an outgrowth of the South Vietnamese 
tradition.  It is dominated by authors who were acclaimed in the 
South previously, with literary styles reflecting old school themes 
and subject-matter, in addition to new themes of loss, separation 
and exile.  But by the end of the 1980s these writings had reached 
a dead end and lost their influence.
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The early 1990s saw a new force emerging in the overseas literary 
tradition which had its roots in the new literary movements of Đổi 
Mới and the Young Poets from within the country.  Some of these 
writings began to appear in Hợp Lưu Literary Journal, and Tạp 
Chí Thơ (Poetry Journal).  Vietnamese overseas literature began 
getting a lot of attention.  By then, this new literary tradition had 
already had 20 years of activity; vibrant and growing, it had its 
own particular style.  But the literary cycle is commonly ten years, 
after which it enters a new unpredictable phase or is overtaken by 
other movements.  The dominant writers of the overseas Vietnam-
ese early literary movement were by then worn-out after some 20 
years of composing and lacked the energy to contribute anything 
new.  Both those who were at the avant-garde of the Đổi Mới 
(Reformed Literature) and those in the Young Poets movement in 
the country were no longer “young” and could not produce new 
literature.  Even if they are still writing, their writings are out-of-
touch with the new realities.  No one can prolong the past, nor can 
they extend time.  A literary tradition that had run out of energy is 
apt to decline.

The symptoms of decline of the overseas literary tradition are ap-
parent.  The famous writers of the 1980s and 1990s are no longer 
producing, or if they are still writing, it is so much rehash of past 
writings.  Their readers are also waning in numbers.  Those who 
are up on the trends will notice that there is a movement to bring 
overseas writing back home to Vietnam for re-publication, in the 
hope of finding a new readership.  But literature inside the coun-
try is still very much under the control of government apparatus 
and thus no works can attain the level of exposure desired unless 
the government permits it to be published and distributed.  Ironi-
cally, social conditions have changed and a new generation that 
had matured after the war no longer identifies with the writings 
of those who are associated with the earlier generation obsessed 
with the war.  Even the literature written during the Đổi Mới era 
is no longer popular.  Each generation must have its own literary 
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movements to express itself.  No generation wishes for another 
generation to speak for them or to do for them what they must do 
for themselves.  

Truly, language is just a relative vehicle, always changing, and 
thus, the thoughts and concepts that it attempts to convey, remain 
illusive.  And so, when we are too persistent in identifying the 
wrong or right of words, languages or good-bad values, that is 
when we truly make mistakes.  How can we really understand 
poetry, literature?  The entire Western tradition of poetry and art in 
the 20th century amounts to word games and play with colors and 
lines.  When we speak of it as a game, then there is nothing severe 
about it.  What was once judged to be great is simply another ex-
pression.  The concept of “make it new”, repeated like a mantra, 
aims only at shocking the reader, the observer with its strange-
ness.  But the cloak of mystery has fallen away from literature.  It 
no longer shocks anyone, but just revels in its own conceitedness 
and boredom.  With no other avenues, the artist must return to his 
original talents, and that is how to compel the reader to read his 
works.

Just as the literature of the Nhân Văn Giai Phẩm (Humanist 
Movement) in the North, and the Sáng Tạo (Creative Writer) of 
the South of the 1960s, the Vietnamese overseas literature is in its 
twilight.  Their portfolios are no more than dead files waiting for 
review by historians and literary researchers.  The good and the 
bad will all be equally parsed out in time. But the main reason 
for the demise of this literary tradition is that it does not have 
continuity.  After 30 years, a new younger generation has come to 
the fore.  This should be the dawning of a new age of creativity, 
when they are at their prime in intellectual prowess and produc-
tivity.  This new generation should be at the avant-garde of a new 
literary movement.  But they are not composing in their native 
language.  They are writing in the languages of the world, where 
they reside, in English, in French, in German... Those are their 
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primary languages now.  Uprooted, they are dispossessed of their 
native culture and language and can no longer contribute to the 
greater body of Vietnamese literature.  But in order to write, they 
must find inspiration and subject-matter within the roots of their 
culture.  That is the divide between them and the earlier overseas 
generation, a clear thread of boundary signifying decline.

In order to bring them back into the fold, we must have the means 
of communication and understanding that can bridge the cultural 
divide, that may involve multi-languages and collaboration among 
writers inside the country as well as overseas.  That bridge is the 
blank verse of Vietnamese New Formalism Poetry.  We also re-
quire a link generation, born overseas or growing up overseas, but 
still able to read and write in the Vietnamese language as fluently 
as in their current language, be it English or another language.  
They can assist as an interpretive function, going between lan-
guages and ideas.  (Concepts and ideas tend to remain but the 
splendid style will be lost in translation, unless the translators can 
make up for the loss with their own bilingual and bicultural skills.)  
With the two simple techniques of enjambment and repetition, we 
can convert rhyming verses into non-rhyming verses, and through 
translation, we can liberate traditional Vietnamese poetry from its 
self-imposed prison.  Thus, in the search for the new and more 
interesting (of course, the old must be sacrificed), we have seized 
the key that would free us from the demise of the old literature.  
When we are motivated by the desire to bridge the generational, 
cultural, and linguistic gaps, we are aided by new and unexpected 
forces.  On the one hand, we are inspired by successful writers 
that write in foreign languages, such as Linda Le (who writes in 
French), and wish to read them.  On the other hand, we also wish 
that such writers would read the works of new up-and-coming au-
thors writing from within Vietnam. This positive feedback cycle is 
at the center of forces helping New Formalism Poetry spring forth 
and lead Vietnamese poetry to new horizons.
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With these arguments, we are not concluding that rhymed and 
freestyle Vietnamese poetry is obsolete.  What is true is that there 
are always multiple generations existing at the same time, and it 
is also true that each generation has a different understanding of 
itself.  Within such a context, New Formalism Poetry is a new 
understanding for the latest generation of writers, and meets their 
needs.  And of course, it must continue to meet the many demands 
of its time.  Because New Formalism Poetry is simply one form 
of poetry, one way to give expression, that allows the writer to 
go beyond the limits of contents from every literature, genera-
tional-bound writing and dated literature.  Form is also the bridge 
connecting the different generations.  That is the necessary but 
not sufficient condition.  It must also allow Vietnamese poetry 
to emerge from the limits of language to be translated and un-
derstood in other world languages. New Formalism Poetry is the 
culmination of many diverse experiences, between rhymed and 
free-style poetry, between Vietnamese and English poetry.  Like 
six-eight verses, New Formalism is easy to compose, but difficult 
to make splendid.  It is dynamic and can rise to various heights, 
depending only on the talent of the poet. 

Other special features of New Formalism poetry are that it is easy 
to understand because of its story-telling qualities, and it is power-
ful in its expression because ideas and concepts can be expressed 
congruently.  The language used is everyday language, simple, 
and precise, yet able to convey sophisticated thoughts and emo-
tions that are true to life.  It is also easy to translate into other 
languages, and therefore expands the reader base tremendously.  
These are features that are not inherent in other poetry styles.  Fur-
thermore, the reader cannot separate each poem from each poet, 
each poet from a whole class of poets.  Because it is the collec-
tive of many poems, many authors, that make up New Formal-
ism Poetry and define it.  Even the individual poet and translators 
become secondary to the march of the New Formalism collective.  
Perhaps this is an aspect of New Formalism Poetry that readers of 
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traditional poetry are not accustomed to — it is bold and brazen-
ing new frontier. 

The attraction of Vietnamese rhymed and freestyle poetry rests 
with the powers of each individual poet, depending on each poet’s 
talent in selecting particular words and on each’s wordsmithing 
skills, such that the poetry reads melodiously or strangely.  The 
words chosen lead the reader to certain imagery and emotions, 
and the reader experiences each and every word, held spellbound 
by the powers of language.  The meaning of the poem is illusive, 
ambiguous, and the reader has complete freedom to interpret its 
meanings, understanding that there are no right or wrong notions.  
The value of such  a poem does not rest with its ideas, but in its 
imageries and abilities to provoke emotions.  This poetic tradition 
rests entirely on aesthetics, ideas beyond words.  Each type of 
poetry (free verse, meter or blank verse), therefore, is interesting 
in its own manner.  One cannot compare such types to each other.  
Otherwise, it is impossible to evaluate the poems.

There is another reality which we must accept:  That is, with more 
than one million Vietnamese scattered throughout the United 
States, Vietnamese people are barely visible among the some 300 
million Americans, except that we have been renowned for our 
war and our suffering throughout our history before and after it.  
Thus, our overseas literature has powerful roots in these experi-
ences, an entirely different course of development, always within 
the shadows of the ghosts of war, mixed with politics and litera-
ture.  We must also note that to the earliest generation whose pri-
mary language was Vietnamese — English, French and German 
are all foreign languages, barely learned proficiently enough to 
keep up with news and information.  Because it is not the na-
tive tongue of the speaker, it is difficult for them to penetrate the 
depths of language and culture enough to assimilate and enjoy the 
greater body of Western literature.
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Furthermore, as a refugee community, with the inclination toward 
preservation of traditional culture, there are no burning motiva-
tions to learn from other cultures and develop their own literature.  
Thus, to fulfill their need to preserve traditions, the authors that 
have been actively writing for the past 20 years, have only main-
tained the same literary styles and poetic traditions of their former 
societies, while new expressions always require new themes and 
experiences.  It is only when we have a need to express new ex-
periences that we seek to employ new forms.  New Formalism is 
probably the only case where systematic research and study into 
English language and poetry have lead to the conclusion that in 
order to escape from the tribal cultural-literary traditions, we must 
assimilate into the mainstream of world literature.  This is the new 
creative path for Vietnamese poetry.  Thus, Vietnamese New For-
malism Poetry, with time, can only grow into an ever-greater liter-
ary movement.

August – 2005
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Bùi Chát
_______

NOTES

In front of the Dae Woo Exhibition Center
at the intersection of Đinh Tiên Hoàng
there stands these large trees with lots of shade and
a few smaller trees in their shadow. Then
from out of nowhere, an old woman goes
to sit under the trees, quietly; she
casts her glances and her straw hat at the
passers-by without speaking. No one understands
anything that is for sure. If there is
any doubt, just watch from the early afternoon
until now; other than a few leaves that
have fallen into her hat there is nothing else.  
I think only the old trees understand.
(Because even from me, there’s no money).
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Dã Thảo
_______

FARAWAY LOVE

I still go by here every day,
buildings tall and old as always,
the balcony a light color
and low where you used to place
your hands talking to the absent-
minded friends while watching me walk 
by every morning. But now 
you are no longer standing there 
in the sun to greet me with smiles 
sometimes bright; if I look back at 
you by the low balcony, 
sometimes I see only a wink 
behind my footsteps that passes 
by and disappears into your 
dark glasses, that would not return 
until lunch when we are in the 
cafeteria in the fleeting 
moments of noon hurried with everyday 
things, we speak of the crackbrained and
bragging boss, lay-offs past, now and
coming soon; stories about being 
in jail, about world terror, mostly
about broken things (although we 
do not miss them we still think of 
them), stories about you and a 
young girl who speaks the same language 
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but is not of the same skin 
color, about me and a young 
boy who is not the same skin 
color and speaks the same language 
but never stories about us 
alone. I go by everyday 
buildings, tall as always; the talker 
by the balcony is no longer, 
the greeting in the sun no longer, 
the morning smiles no longer, 
eyes quietly warming; you have 
left me before I could tell you 
about my refugee roots, my first 
generation immigration 
and the minority community 
Chinese, Vietnamese, Spanish, 
Cambodians, Indonesians,
Cubans, and Malaysians; and all 
you know is that I am a citizen
of a mixed race nation I love
to work I am lazy at playing
I like brad pitt I am not
addicted to soccer I am
not obsessed with football I
like jazz I love hiphop I
am a different skin color, speak
a different language, am with
the same company. Now that
you are gone, I miss you much!!!
(but I do not say as much because it
does not count for anything anyway.)
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Dã Thảo
________

DIARY OF A RAINY DAY

when the sun goes behind 
clouds and rain starts pouring 
down my mind returns to 
the old rainy days when 

I was lonely, walking 
wet in rain, you once told 
me you loved so much walking 
in rain, laughed at me carrying  
  
a huge black umbrella   
while the tiny bubbles 
did not even wet your 
hands, oh the rain oh the 

rain, over my childhood 
roads, oh the rain oh the 
rain, over the less traveled 
roads, raining on the very  
 
familiar walkway  
this chilly afternoon  
to the almost empty  
cafeteria when I 
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am not carrying the 
big black umbrella and 
not seeing your smile
anywhere

Original in English by the author
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Đặng Thân
_________

THE FIRST TSUNAMI 
OF THE NEW YEAR

i saw the first dewdrop on the roof and
your eyes crying in grievance for the victims
of the tsunami that the creator had
caused in an hour of recklessness. i heard
the first song from the depths of my heart with
your tongue echoing to chase away the powers
of the darkness just before new year’s eve.
i felt the storm in my cells reverberating
and roaring on this first flight that i had
chosen, toward the living reality.
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Đinh Cường
__________

LIKE SOMEONE’S FACE

I draw a pile of rocks and then every
day I sit and look at its cracked lines
to see if any of them were repentances
like the rock piles where the Pope repented.

I’ve forgotten about the moldy patches
outside of the citadel where a bird keeps
chirping, like the sounds of the homeland
under fire-storms that hit the city, when

we ran with hordes fleeing along highways
while clouds traversed Hải Vân Pass taking me
to some place beyond Huế. Now autumn has
returned, a Virginia autumn, when

people go to view yellow leaves at the
sky line. But why do I draw this rock pile, a
frozen stare, like someone’s face looking down
on the past, sunken deep into echoes?

Virginia 5-2000
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Đình Nguyên
___________

CALL IT LIVING

Dying without prior notice.
Who knows ahead the hour of
death. The fateful flight is the
flight destined for a meeting

with the angels of death, for the
first and also the final time.
Nowhere to go only to
make the necessary appointment,

but to die suddenly because
an entire building collapses,
that is what is called destiny,
is it not? Isn’t destiny

what we call dying
without prior notice? So
that one has not gone anywhere,
not yet done anything, but

already knows that death is
sudden from the start, what
to call it precisely! To
die gradually is to live.
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Đỗ Kh.
______

THE LADY ATTENDANT

hello Khiêm, I’ve received your photo and
email and they are both beautiful and
Sad. Actually not sad but privately
pensive so that the reader might read what

the reader always has some thoughts of his
own about the confetti that was lost
From a seafaring ship, asking myself
(don’t know if Cameron took it to use for

the Titanic) today a wall was lost, asking
myself (in the house with excessive walls),
Asking myself at the pastry shop “Why does
the saleswoman look like a kind of

decorated sweet cake?” asking myself
does everyone have some perception about
Everything like some kind of message though
difficult to know? What do I want to say 

about the progress of some sound conclusion?
everyone has some thoughts about this and
That and how there isn’t anything worthy
of attention but these thoughts are not in
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the mind of the lady attendant
that is why it is not possible to
Develop these into something fruitful
in order to... “Telling myself that if

your life is a novel, then it is time
to begin writing”, my dear Bích Nga.
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Joseph Dovinh Tai 
_______________

A SUICIDE NOTE 
 

what if i don’t die –
would it still be suicide? 
 
what if all my insides 
spilled onto the streets 
 
and my feeble heart 
skips every beat, but one 
for when i see you? 
 
what if it’s not true, that 
when we stop breathing, 
we die, 
 
because i am still alive 
as long as my thoughts 
of you never subside? 
 
what if i don’t die – 
would it still be suicide? 
 
if not to feel you 
would be just as fatal 
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as swallowing cyanide? 
 what if i don’t die – 

but stop loving you? 
 wouldn’t that be suicide 

just the same – 
even if i don’t die? 
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Đoàn Minh Hải
____________

RELEASING REINCARNATION

The blind woman selling lottery tickets
on Tự Do Avenue, a one-way street,
now has its name changed to Đồng Khởi Avenue,
also a one-way street. I only go

into town once in a while, and still see the
old blind woman selling lottery tickets.
The blind woman selling lottery tickets
on Tự Do – Đồng Khởi Avenue, why doesn’t

she sell on another street, or at some
other juncture of this town that bears
the name of uncle? What fortune, good or
bad, is she selling and for whom in this     
     
town? Is there fortune, good or bad, for each
individual, or for the person who
is selling it for an entire people?
The blind woman selling lottery tickets 

on Tự Do – Đồng Khởi Avenue, she keeps
selling. Her entire life she has been blind.
She does not see me. She cannot see anyone.
Whereas I have to keep seeing her standing
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on the curbside of Tự Do – Đồng Khởi Avenue,
her hands holding out the lottery tickets
invitingly to the men and women who pass her by.
The blind woman selling lottery tickets

on Tự Do – Đồng Khởi avenue, how many
tickets has she sold, what else has she sold
on this one-way street, that her watery
and tainted eyes twitch with tears running down,

also one-way? The blind woman selling
lottery tickets on Tự Do – Đồng Khởi
Avenue, how many people can she
see in this town bearing uncle’s name,

selling lottery tickets like herself;
and how many blind people like herself,
including men, women, old and young, named
and unnamed, with status and nameless, are selling

lottery tickets like herself? How can
she see since she is the blind woman
selling lottery tickets on the curbside
of rue de Catinat, Tự Do – Đồng Khởi Avenue?
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Đức Phổ
_______

ACT ... 

I have seen the sunken jugs
rolling on the streets of Saigon,
the sunken jugs rolling with
the dream motorcycles from japan
china and korea and the cyclo
pedicabs and the motorized ones ... some
by themselves... The sunken jugs

rolling with the dust and trash
and the trickery and the
thievery and the humanity
and the friendship and the
happiness and the sadness
and the satisfaction of
shedding one’s skin after a
long day of mental labor
and physical labor and
after a day of baloney
and peace without incident
and without work ... It’s like
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every sunken jug carries
with him a story sometimes
alike and sometimes unlike
each other’s, with happy stories
and sad stories and stories
both happy and sad all rolled
into one, some stories neither
happy nor sad ... so that each
sunken jug rolls along his
own way, sometimes alike and
sometimes unlike each other, rolling
this way and that, zigzagging
slowly like a turtle cow
or rolling feverishly with
not a care in life for broken
arms or legs, without a care
for his own life or anyone
else’s... what do such small things
matter? Just drink a few more
sips and then roll on ...
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Gyảng Anh Iên
____________

QUESTION

Two women sitting still weaving
nets ask each other about
a thing called fate. “Is it true
that death is decided in heaven?”

The first woman looked
to the sea, where the tsunami
was moving at the speed of
a jet plane that had just flown

over to some unknown destination
across the sky with two women
below sitting still weaving
nets asking each other about

a thing called fate. “No way, for
example, if a thousand people
at a time could die of earthquake,
flood, or fire, that their fate could
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not be all the same, right?” The
second woman smiled, and looked
out to the sea where the tsunami
was moving quietly, deep in

the ocean, faster than the
two women who were sitting
still weaving nets asking each other
about a thing called fate.
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Hà Nguyên Du
____________

EVERY POEM IS AN EPITAPH – TS ELIOT

My advance will be counted steps toward
the grave after God no longer allows  
addition, but subtraction according
to thirty-six thousand days for every

living being like a candle suddenly
flickering for a limited time until
it dissolves back into its original
wax as predetermined as the cries and

laughter from the depths and heights,
optimistic, optimistically pessimistic.
The universe is a candle holder
and so you are a candle and I am 

a candle and love is a candle, and 
friends, and families, event candle, poetry 
candle, writing candle. Candle like Eliot 
said, every poem is an epitaph, 
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every love making is an epitaph, 
world epitaph, human epitaph, lucky 
to be an epitaph. Do not despair, 
must keep hope and try to become a poem, 

an epitaph, an epitaph poem. Flower 
epitaph, leaf epitaph, tree epitaph, 
idea epitaph, word epitaph, art 
epitaph, human epitaph, fate epitaph, 

karma epitaph, polarity epitaph, 
Tao epitaph.
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Hải Vân
_______

MIDNIGHT OCEAN

I sit on the beach one night devoid of
moon and stars listening to the waves slapping
in and out and listening to myself disappear.
Nothing to be passionate about, not

even the lights in the distance of silent
ships sailing by. Why look at the hand that waves,
that now flicks on suddenly a matchstick,
perhaps joy? I wish to smile with them

even if they are strangers. Because of
you everything is the midnight ocean;
because of you I am a grain of sand,
a grain of sand that will be crushed, swept away

by the ocean waves to some unknow place. 
You, the fruit of sadness, are ripening in my 
dreamy garden. I ask silently does life still have 
any meaning? The ocean, not yet knowing 

all the rivers, wherefore is it salty?
I wish that you were a ray of sunshine
piercing through the depths of my midnight ocean.
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Hồ Quỳnh Như
____________

INSECT NIGHTS

When the hammer came down
upon life, in the wooden house,
two shadows came together
at their heads. A journey of

pregnancy, beyond memory,
where, all planning takes root
in the hollow of the eyes. Messy
with blood, chaotic nights

of insects. Life weakens and
then is snuffed out altogether. 
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Hoàng Xuân Sơn
______________

READING THE JOURNAL

of Poetry the Autumn two thousand
issue, the interesting thing is the
balance between what is called new
formalism and six-eight poetry

a genuinely thorough comparison,
the equality of moon and wind, for
all those who wish to write as they please
as long as there is effort, as long as

there is no offense, no criticism
or to stand on one side throwing
stones to another side, only to under-
stand that anything written could be called

poetry if wanted to be called that;
otherwise it’s not poetry or anything
else for that matter, then it is
something that is nothing, which is really
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something, and so new formalism
poetry is thus something peculiar
it’s like just writing whatever and then
breaking it down into stanzas, like dividing

up entitlements, most important
is to cut straight down the middle of a double
sylable word into two small pieces, one 
above and one below, and thus we have 

a new verse of poetry appearing as a dream
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Huỳnh Hữu Ủy
____________

A BRIGHT SHINING STAR
FOR THE NEW CENTURY

Afternoon by the ocean, looking past
floating clouds, floating, floating by. He feels
as if nothing has any meaning.
The flame of war has burst out in

countries around the world; gray clouds transform
into fiery clouds of havoc and sorrow.
Wind and rain crash down day after day;
the roads are flooded, and thunder and lightning

and clouds of fire can break out at any time
and a comet, that dark star no one longs for,
sweeps through the skies toward a battleship
in the seas. He runs to hide from the violence

in some safe-zone but that center of peace
turns out to be a gateway to hell-fire.
There is no reason, damn it, no reason
whatsoever. The peace dove with the globe

and olive branch in its beak flies away.
What remains is a comet burning ever
more intensely, ever more violently at
the heart of compassion, in this new era.
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Huỳnh Lê Nhật Tấn
________________

LINKS

I see myself wanting to jump with the
wings of eagles, flap against the body
of the god of life, fly high up into
the universe, where stars shine brightly

in the horizons, yet without any
footprints of man. To jump from a pedi-cab
driver to a rich boss. To jump the jump
style of a brown-noser, a graffiti

artist jumping up to become an executive.
To jump from the rooftops of shacks to the
rooftops of tall buildings. To cars of all
sorts of danger. The servants also mimic

the jump, in style with various other jumps.
To jump free-style from a Cham tower
to a church tower, to the top of Mount Ngự,
to jump the umbrella-shadow-style.

Empty night, the wind singing by the leaves
and clear moon. I dream of everything
in life, to be able to jump into
the trance of “fame and fortune” and to quell
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the fate of the poor and lowly. I jump
to the only place with my whole body.
I strip naked and yell; I jump into
a river returning to the past. I

lose my bounds before I jump upward
when I am without you. Each morning, I
practice jump-rope. At night, I jump-dance
my sorrows away. And I only need

to do the jump-dances that I have thought up.
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Inrasara
______

STORIES RETOLD ONLY AFTER 40 YEARS

Story 1. Running away from diseases

Mother took my brothers and sisters and
me into hiding in sixty-three. Nowhere
far; mother took us to an aunt’s house three
streets away. Mother said: let’s sleep over at

the lonely aunt’s; I knew that mother was
taking us to run away from diseases.
Father recounted that in times past, our maternal
grandfather had piggy-backed him running far,

far. These days the hamlets cannot move anywhere. 
I remember my sister with one hand
holding tightly to her dhai dress, ragged, that
president Ngô forbade the Chams to wear,

with the other arm holding onto the
youngest boy crying two rows of tears.
Nowadays the youngest boy is in the sixth
grade; the dhai dress no one is forbidden to wear,

my sister tossed it away a long
time ago; the strategic war diseases
are no more. A story retold only after
40 years.
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Story 2. Eating words

I have a friend who is afflicted with the
disease of eating words. Nothing else, he
eats morning noon afternoon; he chews gnashingly.
His wife has cried all of these two years.

He eats all sorts of light and heavy things: Nietzsche,
Confucius, then Sagan. He eats habitually.
He eats slowly, meticulously. When I
was still in shorts, I saw an old man in

my village eating the moon with fresh water 
for lunch. Before that, my father recounted that
my maternal great-grandfather, running
away from a Minh Mệnh mandate, read the

book of rituals, burned through the poetry of
Glang Anak, mixed kids urine to drink instead
of eating words. He lived to be over a hundred
years old, my father said; such strange eating

habits, unique to each generation
no matter where. Chams never cease to have
the word-eating gene. His wife cried; why exactly
did it have to be her husband?
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Story 3. Waiting for boats

Perhaps it has been one, two hundred years,
or more than that, that he has waited. Waited
for the boats. Arriving in the afternoons,
just as the guru had promised. Like seventy

years earlier, his son had waited for the boats.
Surely they’ll come, the father had said.
A father could not ever lie to his son.

Like forty years ago, his grandchildren
now wait for the boats. In the afternoon, after 
closing the cages. They wait as such, still 
in that upright position on that mound

of earth — toward the sea. The boats surely
will come. Their ancestors have promised so,
it is written so in books. They cannot
but wait for the boats to come from the sea.

This inheritance passed down from fathers to
sons. Until the hamlets; then they stopped waiting,
no more opportunity to wait. The boats
had come and gone, a long time ago, perhaps.
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Khánh Hà
________

FIVE O’CLOCK RHYTHM

Nights, staying up late, listening to snow
melting, dripping from the rooftop onto
the porch. Remembering nights lying in
Sàigòn, listening to rain dripping from
the drains of a rented room at the end
of an alley, a wooden ceiling with tin
roofing, burning-hot during the day, at
night, for lying on to look up at stars.
The window always open, the wind slipping
in and out. Only five o’clock there are
people getting up to go to church. The
clopping of clogs the banging of bells.
The five o’clock rhythms now thirty years
later, still in Sàigòn — still in the small
alleys still on the wooden ceiling and tin
roofing still in the dripping of rain still
in the clopping of clogs, in the banging
of bells. The five o’clock rhythm still in
some of us, listening and watching still.
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Khế Iêm
_______

THE BLACK CAT

The black cat with my soul and a piece of 
my rib, wakes up every morning not
washing its face, every morning not 
brushing its teeth; the black cat with clay-like

eyes, opening and closing, or open
-ing and never closing, as it climbs up
and down the stairs, dragging with it my soul 
and a piece of my rib, forgetting that

i had lived much darker days, since when and 
why it was i had buried them in my 
pocket full of allusions, gathered from 
many different tales, strung together 

to make up this story about the black 
cat with my soul and a piece of my rib;
of course, that is the black cat with clay-like 
eyes, not any other kind of eyes; even 

as, the black cat climbs up and down the stairs. 
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Khế Iêm
_______

 

 
A DEATH ON TELEVISION

AP. — MRS. ROSA GONZALEZ SAW HER SON’S BODY ON THE 
ARAB NEWS-CHANNEL AL-JAZEERA ON SUNDAY MORNING, 
AND THE NEXT DAY SHE WAS NOTIFIED THAT HER SON HAD 
BEEN KILLED IN ACTION. “I SAID POOR, POOR BOYS. THEY 
FELL THERE. BUT WHEN I SAW THE FACE, IT WAS THAT OF 
MY SON.” CPL. JORGE A. GONZALEZ, 20 YEARS OLD, WAS AS-
SIGNED TO THE 1ST BATTALION, 2ND MARINE REGIMENT, 
2ND MARINE EXPEDITIONARY BRIGADE, IN CAMP LEJEUNE, 
NORTH CAROLINA. MARRIED TO JUZTY, 25 YEARS OLD; HIS 
SON ALONSO WAS BORN MARCH 4, 2003, SEVERAL WEEKS 
BEFORE HE WAS DEPLOYED FOR COMBAT IN THE MIDDLE 
EAST. END OF NEWS FLASH. END. THE END. SILENCE CAN 
NOT BE SILENT. 
AND A POEM, 
READ RYTHMICALLY, 
LIKE A PRAYER...

The woman sees the death of her own son
on the screen but does not believe that her
son is dead, and even though the news came like
a storm about the death of her son, she

does not believe what she saw; no one received
the news and recognized the death of her
son and she also could not understand
even her own pain because that is only
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a partial death on the screen and in the
news, and the pain is only a partial
pain; the story both real and unreal
about a son in times of war continues

to be told without ever quitting like
the pain shivering in her heart; her son
dead or alive, no one could know what is
behind the death of a young soldier leaving

a wife and a newborn child growing up
without a father other than a letter remaining
“And if you can wait just a little longer,
I’ll be there as soon as the war ends.”

“I’ll be there...” no one could understand
except the woman swallowing her pain
waiting another death of her own in
order to be with her son losing the

way home, and her memories fading for more
than once she does not believe what she saw:
the death of her son.

March 27-2003
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Khúc Duy
________

FINE FLOUR

    For QN

From the scrapes on the walls where you rent
every ray from your eyes and every breath
pierce through flesh and skin; your footsteps
lighten the day. You soak up the night by the
scrapes on the walls, gathering them up with
your deep-set eyes, and release light to
an aged dawn, a kind of fine flour, floating.

From the scrapes on the walls where you rent
every ray from your eyes and every breath
the scrapes are swallowing up your every move.
No matter if the river runs dark and
dry. Go. You are bleeding to the bones through
knife slashes cutting deep into the voices
chasing every ray from your eyes and every breath.

Broken are the bridges that you pass through
during the day, night etched into your breasts
lurchingly. From the scrapes, you have chosen
a death by knife slashes.
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Khúc Minh
_________

I MARRY A YOUNG WIVE

I went back to Việt Nam to marry a
young wife my wife’s real age is sixteen her
parents had to get phony documents
to add two years to her age so that she

would be old enough to marry me and
I was quietly happy that I was
able to marry such a young wife and
that certainly she is a virgin and

that when she immigrates to America
she must live with me for at least
a minimum of five years otherwise she
would be deported back to Việt Nam

every cycle of five and a half years
I could go back to Việt Nam to marry
a young wife until by the time that I
am sixty she would still be a young twenty

year old and that would be alright on our
honeymoon before deflowering her
I would tell her that I had just rented
a foreign film with Vietnamese subtitles
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I put into a video player
to let her see that I have applied the
proper techniques to bring her happiness
my wife tells me that she has seen all those

devilish things before and that the casting
is awful and that she will show me some
techniques that will surely make me feel like
I’m in heaven with all things that the sex films

do not yet know so I thought that I have
met with a young prodigy so after
that she proceeded to show me all the
fantastic moves that all my many years

of experience with sex films in America
have not taught me the levels of ecstasy
to the blue skies that lift me up in my
fantasies all the way to heaven’s first

floor until I gradually pass out and
lose all senses when I came to, I
was lying in an empty room at Chợ Rẫy
hospital in the middle of Sàigòn.
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La Toàn Vinh
___________

LOITERING
AROUND THE LAKE

I remain seated by the aged Hồ Gươm
Oh, Hồ Gươm Lake, with its Ancient Tortoise,
Heaven and Earth, oh oh... The psychic woman
looks at me, “you have the makings of a true

monk” she says, and says, and keeps saying! I
feel hungry all of a sudden. There is a
Phở Thìn restaurant by the Lake. I eat
a bowl of Phở with vegetables, pepper,

sauce; the chill lifts. It’s the chilly season. 
Dear Uncle, “It wouldn’t be Hànội without 
the chills.” I came from Tạ Hiền to Hồ Gươm
this afternoon, loitering around the

intersections without lights. I don’t know
where to go in this open space of
Heaven and Earth. I sit down on the aged
Hồ Gươm Lake. The motorcycle taxi,

the dried squid peddler, the tour guide, the old
calligrapher ... I slowly make my way
around the Lake, the water circling around
the Tortoise Tower that has been there forever.
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I circle around the Lake, around and
around and around endlessly without
thought, looking back at Hồ Gươm Lake at night
somewhat romantic, somewhat loving with

flowers adorning the path with water plants
with the very green greenness of Hồ Gươm.

Chánh Tịnh Cường
HN 01-01-05.
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Lê Giang Trần
  ____________

ANOTHER DREAM

1.
All senses, strong obsession.
The sun rises: slowly the will.  
The moon rises: choking the soul.
The ensuing sleep, with each turn,
another dream a wide-open valise,

2.
presents, joy, questions sitting.
Stimulated, sweating. Sàigòn, sunshine,
the honking of horns, the dust and grime laughing.
Noisily drunk. The ensuing sleep, turning,
another dream... of the refugee season.

3.
Period, end, the returnees Việt Kiều
semicolon. Like winter turning into
spring, the bridge of Mỹ Thuận lights up at night
like the future is something urgent. Like
looking down from the 33rd floor onto
Sàigòn. Authorized. I am free, but can’t
speak naturally. Some creepy feeling,
active but not quite apparent. The cities 
that have come to pass, life that is like that of
well-trained beasts in a circus, former friends
Re-uniting, no different than mummies.
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The young, like potted plants longing for a
garden, for some earth to sprout in and spread roots
in and to rise up from. The incompatibilities,
not just in Love but in everything that is
linked like a chain... The ensuing sleep, with each
turning, another dream... A journey. Back,

4.
the soul grows quieter. Sleep, with each turn is
a dream, dreams without reference, but dissolving,
and overlapping... and blending with each
other... like the veins of a granite stone. The ensuing.

5.
Sleep, with each turn a different dream.

7/2000
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Linh Vũ
_______

RECOLLECTION. DIMS

A thousand years ago. Once upon a
time, we have met. A thousand years later.
Dust and sand still indiferent. I am
looking for scars. In the first moment of
reincarnation. Pinching on the wounds.
Mother shared her breath. Time has not been counted
yet between earth and heaven. No one’s waiting
on the earth. Remains. In you a place.
Solitude I wanted to be in prison.
Uprooting a long hair. Happiness. Tie
up the foot’s pink heel. The soft autumn. A
thousand years ago. I have remembered
once. The sad music replaced your blue eyes.
The yellow silky dress drank in full 
light. I watched. Two hands. Covering the unfilled
dark hole. I knew you would ask anyway.
A scar is not enough evidence. The
hands are not bound, the sadness held tightly.
A thousand years later was only as one
with yesterday. You just stop. I’m dust for a
hundred years passed by searching in your eyes
for a little bit of pain. My heart is
aimless, its content only unfathomable
viruses. Calling each other for love.
A dim recollection.

Original in English by the author
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Lưu Hy Lạc
__________

NIGHT IN TENDERLOIN

It’s night-time, very cold, a crowd of black
Americans is still gathered on the street
below kitty-corner from the window to
my room, strange the ongoing noise and sound

that forbids sleep; i lean out the window,
weird! a crowd of black Americans
disorderly; i glance about to the
corner of the street a white male is loitering

about, he is looking for drugs, he approaches
one guy then the next, i shiver violently;
suddenly the black American crowd
yells out, gathers and grabs the white male;

oh, one after another they beat him
i freeze looking on in outrage, the
black females are just as aggressive as
the males kicking at him and stepping on him;
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i think i really don’t know what to do,
dial 9-1-1 with my choppy English?
the white male is about to be beaten
to death; it’s dark, and very cold, i climb

back into bed shaking, curling in a corner
kitty-corner from the window to my
room the white male lies stiffly still, right above
the street lamp there is a sign in bold letters.

DRUG FREE ZONE.
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Lý Đợi
______

A NIGHT IN SYDNEY

   For the Poet Nguyễn Đăng Thường

The old sailor comes to lie with me in
this prison on Christmas giving me dark  

midnights without visitors like the ocean 
fronts far away without eyes filled with thoughts

pleading with god to look at me and red
wine of judgment when will i sleep with you

or to forget but do not kiss me like that
since i am a wanderer unworthy

of pity or it is only i who loves
you because you had lain on my chest crying.

Sydney 12-1958 
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Mai Ninh
________

LEGEND

There is no young man dropping off bronze horns
in the middle of the market leading
me into the rusty green-painted metal
gates. The wall deteriorates at the roof
of the staircase, the classes empty into
the hallways. Summer days re-arranging
tables and chairs waiting for paintbrushes
to repair them in time for a new
school year. I had not known that in the heart
of life the dust that clings to the poor.
Yet there remains a poetic place for
flowers belonging to that young man just
turned twenty sitting under the clouds, drawing
for his younger siblings in a classroom
with walls fitted with happy images
instead of those of the trash-littered marketplace.

There is no young man strangely inviting
me into a street-side shop to drink
another cup of coffee laden with
black silt and blowing Nagilé smoke, making
popping sounds. How could I know that the shop
owner would make the young man pay ten times
the regular price because he had dared
to invite a foreign woman to drink with him
and pay the equivalent of a day’s meal
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worth three Egyptian dollars, making
my lip gloss bitter, the dirt and dust flying
all around in the afternoon sun? There

are no boats floating between the two rivers,
only a traveler navigating
through the legends of a thousand years, where
sleeping pharaohs rise in the night, screaming
in their tombs and temples surrounded by
mysterious shadows weighing heavy
on the black-scorched skin of the Nubian slaves 
in exile from their homelands. Enter into
nomadic lives wandering on bent-back
camels. They departed from houses with flower-
painted walls and iron birds around the
sun over four-thousand years ago when
Queen Isis drained the rivers to find the
remains of her lover, severed by his
enemies into fourteen parts and dropped
into the murky rivers in a jealous rage.
Finally, the only thing absent is a deep-set
pair of eyes to bond the legend of the Nile to Love.

Nile 2003

 
 



81 • Tân Hình Thức 

Mai Phương
__________

THAT PLACE LONG AGO

Returning to Cao Nguyên Central
Highlands, the rains of July
fill the skies. Coffee groves still
green as ever. Muddy red

earth, inquires, where are the foot
prints of long ago? Enter pine
forests, wafting morning scents,
wild birds chirping noisily

a chorus song. The mountains seem
far and near. Appearing and
disappearing in a mysterious
fog. Suddenly to recall

someone’s smiling eyes, softly
laden with morning dew.
Returning to open forests,
to listen to waterfalls, sounding

out the music of beating
gongs and cymbals, provoking
memories of jug wines warming
drunken lips, arms embracing
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a passionate lover. O Central
Highlands, I stand amidst forests
calling your name to stir a
thousand leaves. Wetted down with dew
 
drops, wetting memories, I am
suddenly overcome with nostalgia.

2004
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Nam Du
_______

THE COLORS OF
OUR HOMELAND’S SKIES

The lullabies dissipate,
Ebbing away, ebbing away, ebbing
Away ... the crowds of children
laughing while they play, pulling
long strings behind them. High up
above is the wind, existing
only in the kites.

Fluttering,
Fluttering,
Fluttering ...

Harmonically echoing
In melodies of flute and
trumpets. Flickering in and
out, I notice images of
myself from my younger days
of peace and tranquility.
The skies framed in smooth silk,
allowing the mind to escape.
Enter poetry ...
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Nguyễn Cảnh Nguyên
__________________

A LITTLE MEMORY OF MONACO

It’s not a poem about a princess
very beautiful whom everyone knows,
and it’s not an article or essay or
a song about a king’s concubine that

so many people are and will continue
wasting much paper and ink on, if I
could just tell a simple little story
about a Diana, very cute. Pretty,

little Diana with a belt tight a
round her waist like a bee’s, who likes to laugh
and has a very pleasant voice; she is
taking me up, and down the stairs very

sloped go in go in go out go out go
around the spacious levels like leading
an innocent and obedient child, easy
to command, easy to threaten as never

before. Listen here ... Diana is teaching
and I am learning how to talk and walk,
yes uno is one, duo is two, tres
is three, yes this feige is a fruit, kiki
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is a pink fruit, and kiwi is the fruit
kiwi. It can’t be any other way, yes
this color is rosa and that color
is violet, yes and the color of

this flower is the color of love and
the color of this flower is the color
of separation, yes ... yes ... I repeat
to myself the words that Diana

remorsefully said, when we first got
to know each other and hurriedly parted,
tomorrow you are gone, only I remain
at this house, and I will still have to go

up go up, go down go down the stairs that
is ever so long, and I will have to
go in go in go out go out go around
the spacious levels empty and mumbling

to myself the new words and new verses
not knowing when and what verses are more
touching than the word, the verse Diana,
my Diana.
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Nguyễn Đăng Thường
__________________

CORPSE

i don’t write poetry because i am sad:
i am sad because i write poetry —
with me, once a poem has been written it
is a corpse and to publish it is to
mummify — the poet — but i am a murderer
of words, a mass murderer of verses —
the poet has left his ivory tower
and entered the desert — there is no corner
left anymore for the poet to come
and go to — so why do i still write poetry? —
i write poetry like sisyphus rolling
the stone? — name: not yet — date and place
of birth: anytime and anywhere.
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Nguyễn Đăng Thường
__________________

JUST CHATTING

if i had to choose between man and god
i would choose satan if i had to choose
between a boat without a port and
a drunken boat i would choose a paper
sail. if you had to choose between wolves
and dogs then wouldn’t you choose a roast pig?
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Nguyễn Đăng Tuấn
_______________

SHE

She has a pair of smooth hands
that doesn’t deny life from
his hands. Her five fingers grasp 
the shoulders between fiery 

kisses. She molts from her body 
and transforms into a silver
cheeked jay. Her sharp beak making 
high-pitched sounds calling to 

the dawn. Her breasts protrude, 
glimmering, her feathers like 
silk. Light shines from her eyes like 
those of so many fairies. Firestorms 

break out from her burning, scented 
lips. I don’t remember anything. 
Night comes to sleep with singing.
The perfumed rice sheaves have

been harvested. The perfumed 
hair still in bundles. The deep 
green forests filled with mystery.
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Voices call from among a
thousand winds, guilt biting at
one’s shoulders. The smell of new
wood. Releasing life’s senses and
awakening a private thirst

for a time gone by.

9 June 2005
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Nguyễn Đạt
__________

TO SPEAK AGAIN OF THE OLD HOUSE

  To remember my brother Nguyễn Nhật Duật

To return to the old house is to wander
back into desolation the old house
in Phú Thọ district up until the day
I left I felt like it was no longer

happy the two meals a day of moldy
rice and the nights raining through and through
those sad nights lying unable to sleep
wandering with the classless forgetting

my own name and birth date going out to
the Sàigòn River to look at the boats
in the fog and remember friends like faded
and forgotten and the form girls without

age and names remembering mother and
father and brothers and sisters the light
by the river is blurry like the hasty
naps as if I needed to live as if
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I needed to die as if I needed
to sleep right on this stone-cold bench to wake
up sometimes emotional to return
to the old house looking to the blackened

roof hearing the buzzing of the canal
where the frog croaks to stay there in your face
cupped in your hands crying only to feel
more pity while mother has rotted away

and father lies underground now to return
to the old house to find an older brother
deceased a younger brother has gone far
away the older brother died of sadness

after eight months of stoicism while
the younger brother is now a naturalized
citizen of the United States to
return to the old house is to listen

to the music of a time gone by
to wander back into desolation.
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Nguyễn Hoài Phương
_________________

LIP LICKS

The black cat, my poetic inspiration.
I see it sitting on a window sill,
licking its lips. Perhaps it just consumed
a mouse or a bird, that’s why I see it

licking its lips so fervently. Perhaps
it just ate a bug, or a dragonfly
or a butterfly, or a cockroach, that
is why I see it licking its lips so

deliciously. Or perhaps it just ate
a basket of dried fish or a piece of
lard or a plate of milk, or a bowl of
soup. That is why I see it licking its

lips so wondrously... Oh! It’s lips licking
really numbingly, really poetically.
Its pinkish tongue wagging left to right
then right to left. Its nimble tongue passes

back and forth across its upper lips and
then passes back and forth across its lower
lips like a new broom. Its sandy sharp tongue,
happily, slowly, flicking all around,
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licking every hair, until there are no
more wings, no more hints of lard, no more scents
of anything, yet it still licks. It just licks
as if it hadn’t eaten anything.

It just licks as if by habit. And so,
it keeps gnawing even when there’s nothing
in life worth gnawing at. It growls
even when there is nothing in life worth

growling at. It is a black cat, my poetic
inspiration. I see it sitting on
the window sill like that, licking its lips,
licking its lips, like that, like that, like that...
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Nguyễn Hữu Viện
______________

MY BELOVED’S VIRTUAL FOOTSTEPS 
REALLY PUT ON  

MY CHAOS’ THRESHOLD

You are as the broken mirror’s uncontinuous
fragments cutting my heart into fractals,
separating into parts my earthly
soul with your whole decent soul. You step out
from the surrealist world, turn bad and spoil
to the extreme point of chaos. My retina
is shattered into broken fractals like the
falling dead yellow leaves in the beginning
autumn. The deeper I look at you under
an electronic microscope, the more
I see you as a mass of billions of
cells structuring into the perfect order.
The farther I look off into the dome
of the universe through a radio telescope,
like King Trụ: the Great Chinese Emperor,
well-known in sex and polygamy,
gathering up into his arms the billions
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of stars and nebulae (but really his
own billions of sperm which a layman can
produce!) assembled according to
Newtonian physics —I am shocked and
jolted and lost by that crazy realization.
Further drifting into the chaos of
adventurous photons: where left-right spin
no longer exists, where ying-yang no longer
exists, where love and hate no longer exist,
where life and death no longer exist — like
neutrinos: without origin, without
cause, without character, without care.
Further drifting into formless complexity,
disappearing into a fraction of
the moments Past, Present and Future of
each Ksana1, feeling deeply and profoundly
every Time drop drifting into a
cold chaotic convection in an
everyday simple glass. My heart trembles
with confusion as your virtual footsteps
pass into the virtual reality through
the threshold of the Space-Time continuum
entering into the Timelessness by passing
an inflexion point of infinite parallels.

Original in English by the author

_________________

(1) Ksana: An indefinite space of time, a moment, an instant; the 
shortest measure of time, as kalpa is the longest.
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 Nguyễn Lương Ba
______________

TSUNAMI TSUNAMI

When I first learned how to read, to write,
to listen, see and understand, to imagine,
to remember my life drifting afar
to a place that is suffering a natural

disaster. The first time I heard tsunami
tsunami tsunami, tsunami tsu-
nami. Oh, in South Asia which I am
familiar with, it had come to pass, had 

made landfall and so many loves, Ladang, 
Penang Galang Indonesia, when I 
was on a boat crossing the seas on a 
voyage. The horrible waves after waves 

and I know that I have died on a stormy 
night. Oh but to let the boat sink. Oh the 
great storm quickly passing powerfully 
and naturally without question, and 

I imagine the horror but how could 
I imagine such horror when the waves 
like the heavens crashing down on the beautiful
beaches like a dream where there are people
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enjoying the pleasures of the world, so
it begs the question where is God’s mercy
for a tsunami as such? (Christmas
had just passed). Too many people

had been killed in a single day quickly
disappearing, quickly dissolving while
they were speaking and smiling in this life.
Life remains virginal. Let’s look to the

Southern sea and the mother holding her
child in Banda Aceh who died truly not
knowing what to say! Is the sea now calm?
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Nguyễn Lương Ba
______________

CROSSING THE RIVER

I imagine her sitting next to the
river, like time passing although this river
is no longer that river near where she 
often carried her books to school. It’s been 

years since I sat playing the guitar 
down in the ferry-boat. I imagine 
she’s still listening to me singing in 
the ferry-boat as it drifts slowly toward 

her, toward the house at the head of the 
market. Sometimes, she wore pink bicycling 
along the river. Sometimes, she wears white 
under the yellowing sunset along 

the river. No matter rain or shine, I 
still sing the slow songs like she speaks of going 
to Pleiku: “My father is no longer
here.” And so, what will I do with this very 

old song, while the ferry-boat drifts slowly 
on this river to no end! She is in 
need of an essay describing the zither 
music-playing of Thúy Kiều: “four-strings if 
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crying, mourning / breaking the hearts of all 
who hear.” Everyone knows Thúy Kiều and 
she’s always crying. But my singing and 
Thúy Kiều’s Zither-playing are very similar.

Sometimes I sing as loudly as crying,
the song, “A Rainy Night on the Borders,”
and imagine that she will leave this town.
If so, there would not be any reason

for me to linger on in this town. May
be it’s better for me to fail my grades
and wait to be drafted. But wherever
I go, I long to return to the river.

Finally, there is a river in America
called the Trinity which also flows slowly.
She is no more, the ferry-boat is no more.
This river also runs slowly across

flooded Highway 35 East. I am by
myself in my car. So many years have
gone by before I look again at a river.
She is no more, the ferry boat is no more.

It’s no matter that this river and the
ferry-boat flows slowly on the river
Trinity, crosses tall buildings in Texas.
I long to look upon that old river.

Some nights I sleep outdoors, now I can’t sleep.
Another slow-flowing river that’s dead.
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Nguyễn Phan Thịnh
________________

MY DREAM

I dream of meeting myself across a river,
crossing a spring, sometimes going uphill
sometimes going downhill but never sitting.
I dream of meeting myself in my dream

asking myself where I am going, looking
for whom, to do what. I befriend myself
and the both of us go down a hill, across
a river, up a mountain, the two of

us crossing a spring, going forward, up
a mountain, down a mountain, not seeing
anyone. I ask myself in my dream
where is our home, where was our home town?

We keep going from dusk to dawn without
beginning or ending, without hope or despair.
Just me and myself, the two of us alone
with each other. I dream of meeting myself

in my dream. Not one chance to sit down, but
certainly on the other side of this
dream, we will both lie down in the same grave.

8/9/2003
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Nguyễn Phúc Bảo Tiên
__________________

A FAMILY TALE

Every afternoon he goes to open
his mailbox in the front porch lined with rows
of red bougainvilleas on time like
the buses making their stops at stations

in the city. At night, after reading
his mail he goes to his desk to reply,
never forgetting. In the early morning
before going to work, he drops off

the letters in the mail box, the mail man
comes every day naturally taking
them away. One fall day, leaves cover his
front porch. There is no one around, the house

is quiet, the landlord becomes suspicious.
The old policeman smelling of alcohol
on his breath, stumbles in, notices him lying
dreamily in his sofa as if dreaming,
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sleeping deeply, but certainly he has
stopped breathing. There are two mailboxes
at his house. One is for receiving and
the other is for sending mail. The recipient,

and the sender, strangely, have the same name.
So it is, he was so lonely he wrote
letters to himself, sent it through the post office,
received his own mail and replied to himself.
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Nguyễn Thị Khánh Minh
____________________

A PLACE TO HAVE 
EARLY MORNING COFFEE

Last night I whispered this story and that
story. The fact is that I am having
a crisis, not knowing what I speak of
in my sleep. Sleep-talking in a half-conscious,

half-unconscious state. Perhaps, they’re answers
to the things I’ve been thinking and doing
during the day but have not been able
to speak about. Have not had the chance to

express, but only have spoken in whispers
to the night, digging up my heart from the 
grave and re-burying it. After a night 
like that, this morning I sat in sunshine, 

across from running water, thinking of 
common things that I must do each day, that 
private emptiness that weighs down on me 
every day. I could no longer contain 

myself, so pretending to tie my shoe 
laces, I let my tears fall without being 
noticed.
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 Nguyễn Thị Khánh Minh
____________________

STIRRING ALL AROUND

Stirring, stirring all around,
dissolving the tiny grains
of sugar. Dissolving,
dissolving the swirls of dark

coffee. Turning... the swirls of
sunshine, glistening darkly
in the morning Coming and
going in the voices of all

those who pass by. I am slowly
turning the spoon in my coffee
cup, stirring, stirring all around
but not knowing how to stay

calm. Other than turning the
spoon, stirring all around. My
hand next to a page of newspaper
with a photo of a young
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child writing with his feet,
a child with little legs growing
out of his sides like a semi-colon.
Children running scared in their

underwear, their feet protruding
out from under a cloth, their
tiny hands. Still stirring the
coffee cup. Legs under a table.

Coffee stains a cloth. Something
that looks like caked-blood.
I stand up. I walk. I have
all of my feet and hands and

head and maybe, a beating heart.

9-2004
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Nguyễn Thị Ngọc Lan
_________________

   TWO-TWO MELODY  

Oh child, I hear your sadness across the
many trails for twenty years. At red lights,
you and I both stop, laughing and crying
together at green lights, I carry you like

a mother cat carrying its young kitten.
My awkwardness hurt you, your stubbornness
pained me. For twenty years you were the only
witness to my suffering, for twenty years

I was the only one to bear your pain.
Then one day, I entered into a new
life with a treacherous man; your suffering
doubled, because there had been several

treacherous men that crossed your life. And so,
you carried my pain but no one knows of
your pain. And this afternoon, the rain keeps
falling on so many other women bearing

their suffering, so many other women
crying alone. There’s me, and there’s you.
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Nguyễn Thị Thanh Bình
___________________

GOING AND COMING

Early morning, I open my eyes; why
must I keep looking around for a
place to go to or to go to a place
only to return to go to go to

come to come to go to return to do
what? Every minute, every second
of every day that I am living
is meaningless like the road of yesterday

and the day before and the day before 
that that I had gone on. I had gone and
also returned on roads empty of
travelers, not a single person not

a single person not a single voice
answering: no no to everything 
that is a great big zero like the roundness 
of the lips of Adam like the road of 

hearts without lovers without wind and storm
without clouds and rain wet like the women
who had reached menopause but still had a 
million million lifetimes to get 
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excited with viagra-pink for the 
broad Eva thirsting for love or in excess 
of love with the embraces of horny 
men partially impotent. Oh viagra

blue for the winds to rise by the skies for 
the depths of the winds to become full and 
to fade for you and I and then nothing 
remains? A time to meet is a time to 

end. But certainly there are no endings 
that are alike and all of us will have 
to go to go to come to come to go 
to return to an ending of all the 

games...
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Nguyễn Tiến Đức
______________

THE MISSING CATS

The poet shaman of language creates
Imaginary cats in his poetic songs
Mixed cats of many colors of various
Materials – not available from

Pets – Mart. Whereas, my colored
Cats are real – like the cats missing the
Colored cats of a little girl with a
Sad face – unforgettable. One afternoon

When the sun was setting the little black
Girl at the neighbor’s house with a very
Sad face asked me if I had seen her black
Cat and Ashley told me that the cat’s name

Was Shadow – a shadow – I suddenly
Saw the name of the pussy cat very
Innocent and I lied to the little
Girl so she could keep hoping – I said I

Saw her cat when the sun was about to set
Behind the row of maple trees with their
Browning leaves – it had just become autumn –
The leaves will soon be missing like the cat
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Whose name is Shadow belonging to the
Sad little black girl – so that the little
White girl can also be looking for a
White cat when the sun has quietly died down,

So that the little Vietnamese girl can
Also be looking for a yellow cat
When the sun has quietly died down
So that a little red girl can also be

Looking for a red cat when the sun has
Quietly died down – but it is not possible
To have a red cat unless that cat falls
Into a pail of red paint so that if

The little red girl also lived next door
To my house then I would get some gasoline
To wash its fur but gasoline is very
Dangerous and easily catches on fire.

I would not be able to light my cigarette
Or wash the cat’s fur near a forest fire
Caused by the woman who burned her husband’s
Letters. The black cat named Shadow makes me

Think of you – our shadow keeps growing longer
As the sun quietly dies on the streets,
The streets that are absent of your shadow.
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Nguyễn Tư Phương 
_______________

MORNING 
AT “THE SECOND CUP”

I sit with you at a coffee shop, “No need
to pay for the second cup,” white rays of
sun falling down outside, the place we are
sitting today was like yesterday, behind

a refrigerator, next to a wall,
the two of us sitting, looking out at
the street, the wind blowing on the banyan
tree leaves outside; we follow the usual

customers, slip into the shop, the coffee
cup stirred by a wind, you become stirred when
my hand touches your lap. We look out into
the streets but also glance at each other

occasionally; I sit with you in
this very familiar shop, to drink this
cup of coffee without milk or sugar
to drink a second cup that doesn’t require

paying extra. We linger and chat all morning;
outside white rays of sun keep falling down,
down again we’ll be late for work today.
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Nguyễn Tuyết Trinh
________________

HEAVENLY DREAMS

Dreams come hiding in me, skirting through
my hungry soul, ambitiously going beyond
to what outside end of the wide sky from
the west to the east, to north and south, across

a million, million years of mystery,
a delusional life. Dreams attempting
to go beyond time, adding to all truths
with growing scars from life’s rejections,

developing deep hope, perfecting evasive
happiness coming together and dissipating.
Dreams attempting to cross into other
future generations, liberating other

rebellious dreams long held captive
in silence, leaking out from the subconscious.
What do we know of dreams from the other side
to adjust them with our hands’ inabilities,
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to continue on the path, falling into
dreams yet residing in the darkness?
Unceasingly, glowingly, reflecting
the dew drops drifting through space, in a never-

ending curtain, to dream the dreams that have
no place in the light of reality,
forever as omnipresent as creation.
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NP 
__

A LULLABY AND YOU

Once upon a time you wore a coat of
autumn, but not entirely because the
leaves were not as yellow as your coat.
You picked hastily a lullaby, blown

into the classroom by the wind. Why not
compose another lullaby? “Yesterday,
I scooped water at the village front,
forgetting my shirt on a lotus branch.”

But this lullaby confused you as
you were growing up. Autumn’s pond and waves
going home, coming to school, take your chances
in trial and error to learn so many

lessons. The footsteps of those ahead of you
come to pass. One time I returned to the
old school, asking the wind, about the lullaby
that was blown into the classroom. Troubled
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and saddened, the clouds dispersed and re-formed.
The lullaby you had picked up long ago.
I returned here, the autumn’s yellow leaves
in the classroom remain. A lullaby

and you. Many things change in ten years.
Your sleeves wilt, flowers wilt, leaves wilt.
Your dewy footsteps jell in mid-season.
The lullaby lives on in my memory;

I think you understand. The lullaby
will always remain ever so beautiful.
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Phạm An Nhiên
____________

SEASON’S CALLINGS

October morning, I stand,
I sit as if to wait. Eager
perhaps because it is
autumn, calling to sunshine,

to wind, to leaves. Fingers yellow
stained with cigarette smoke.
Half of my head filled with gray
hair, yet I don’t wish to dye

my hair, but I wish to love
you, and so to heck with autumn.
The seasons are all the same,
clouds call to the wind, the wind 

calls to the leaves, calls to me, 
calls to you, to all our lives 
that are in the world in which 
I sit and wait, while the wind 

calls to the leaves, calls to the 
rain; I call to you for a 
season of rebirth...

10/03/2004
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Phạm Chung 
___________

A GLANCE AT DECLINE

Hànội, an old town bearing sad markings
of a passionate love that has passed its
prime. Two times a day, she treads her lonely
path to go back to the crowded part of

town. Clinging lovingly to some departed
beloved’s foot prints. The streets, bricks, roots, gutters,
the mossy rooftops, marking the centuries
that have gone by. Two times a day,

she carelessly checks her looks in the waters of
Hồ Gươm; where is the nation-founding sword?
Below the thousand-year-old streets,
the signs of decline appear. Hànội bears

all the ancient and sad markings of time.
Dynasties rise and fall. A glance at our homeland.
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Phạm Việt Cường 
______________

SMOKE

Early morning running around Hồ Gươm Lake,
smelling some familiar scent breathed in and
out some lifetimes ago, but only until
I’ve gone around the second time backwards

in the thick fog. Many people briskly
walking as if dancing through fire in some
mystic dance around the Tortoise Temple,
flickering with some ancient light showing 

through the history of the sacred sword that 
those outsiders could not hear; the tom-tom 
drums so passionately beating in the 
early morning wind blowing through the silvery 

breaths of the city and by the third round 
almost out of breath; then finally recalling 
that it is the smell of leaves gathered in 
heaps and burned, billowing thick smoke like in 

some years past, on the outlying areas of 
Long Khánh Mountain or Thái Mỹ Alum Field.
Many years ago, as a young man, 
the war ended and pushed me into a sad
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and strange history wearing the refugee’s
sack that you stitched for me from the sleeve of
your áo dài. Now at six in the morning
I am waiting for some twenty year-old

with long slender legs to drift into my dream.
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Phan Đình Ngọc Cẩm
__________________

IN A FEVER

In a heated fever, I saw
myself wavering like a
shadow, chasing my desires,
round and round, in unending
pain. The thirsty wait, no longer
whole; wobbly, numb. Afterwards the
needle penetrates deep into
my flesh at the left side of
my chest, hotly beating like
a wild-crazed love song. My hand
tries to grasp at a string
of silence, invisible as
the wind. I see myself running
to hide in a cactus grove,
my body temperature
choking me, my mouth dry and
bitter, my soul struggling. The
fever torments me until midnight.
Longing for some sunshine, I
light a colored lamp,
to swallow a bitter pill.
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Phan Tấn Hải 
___________

THE PERSON STANDING ON THE CURB

Turn around, look across, crowd in, to be
crowded out. A waterfall of people,
pouring footsteps, streams of people fleeing
in fear, pushing each other forward, running,

jumping. The streams of people stampeding
over each other and pouring down like
waterfalls and rivers – not enough time
to look ahead, to look to one side, to look

down at their feet, those behind them push them
forward, those in front of them egg them on,
yelling. I stand on the curb looking at them,
in the midst of a hail of stone and rain

of curses flying through the skies, through the 
towns, through the jungles and mountains, through the 
trails, through the deep valleys without a way 
out. Without a way out, I cast my eyes 

looking for you, pining, dreaming, waiting, 
without a way out, in the clouds gathering 
and parting. Please look back to the curb, where 
the people who have no other place in 
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this world are, where I stand with my hands open 
upward waiting for blessings, open downwards 
to hold the warmth in, shriveled up. Hurry 
up, a little more hurried, in case the 

waterfall of people would wash me away, 
and then there would be a day when we will 
shut our eyes together and remember 
the moments when we crossed the boundaries, 

a little more hurried, just a little more 
in case the clouds part. I go home and cry, 
busily scribbling a few lines of poetry 
on a piece of paper, on wood on the 

side of a bridge, on a brick in the town, 
on a window in front of a house, hoping 
and wishing that one day the waterfall 
of people would push you back to me; I 

find my words scattered through the skies, through the 
towns, through the jungles and mountains, through the 
deep valleys without a way out, and I 
sit amongst the mountains of words, but it 

is too late, the paper has been torn some 
time ago by someone, the wood on the 
bridge is broken and the brick has broken, 
I still pick up the pieces  of broken 

glass, and put them back together, broken 
words, and your innocent soul, where is it 
now. As I stand on the curb, the curb...
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Phan Thị Trọng Tuyến 
__________________

HUNGRY AND COLD PARTICLES

Monday, I saw her climbing up a hill,
her small back bent and her soft shoulders
heavy with a carrying pole. She said
matter-of-factly: its my parents’ karma.
On this pole’s end, is a basket of good,
On the other pole’s end, a basket of evil.
The public lines up to curse and criticize.
The table cloths spread, chairs, barbeque,
a picnic. Those who carry, carry. Those
who eat, eat. She knows acceptingly,
I turn my face downward — pensive, I turn
my back, grope for a sandwich, bite down.

Tuesday I still see her climbing uphill,
her small back still bent, a smile blossoming
through the sweat. Good and evil both heavy
alike. Still those who stand around praising
and criticizing. There’s no good or evil,
my little Sisyphus, it’s always the
stock market’s season, great-small, intelligent
intelligentsia, global-national,
Model. Principle. Determination. You
quietly add: “Sad-happy-angry. Vengeful.
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Separated. Happiness. False. True.
North-South.” Climb. Forget her, I get out of
the way angrily. Cringing. Oh, her. Climb,
climb, go ahead and climb your life away!

Friday-Saturday, January-April.
Dry-wet. Still her climbing uphill in whose life
(Mine?) Throw away the carrying pole and
baskets and put them all in a back-pack.
Round, blood shot eyes swelling with insanity,
Intense, enduring, climbing. Without
looking up, no longer innocent-looking,
she looks at me climbing, eyes on the back
of hands, hearts, wilting. It is already

September, October, the Year of the Dragon, the
Year of the Dog. She, the mountain on her
head. Climbing without shoes, uphill.
Her steps irregular, her lips and teeth
grit down tightly. Those coming down the hill
always invest in real estate. Services,
unions, marketing, investing. Gold standards.
The mountain rises straight up my dear. Stop!
Hong Kong. Paris. Vladivostok. Sàigòn.

Hànội. Biển Hồ. Bangkok. No matter, still
keep climbing, faster, life’s matters must certainly
lie down together impervious to everyone.
How to make her see that I am also
universal. A smart dust! Please help me remove
this dust. Looking up, over there, my dear,
the pinnacle. You’re here stop now and unload
Your burden. Let’s go into town with who?  
(Me?) and listen to Steve Tracy blow   
the saxophone, watch Pina Pausch dance
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the flamenco. Zidane play ball. Williams   
play tennis. You and I on the Blue Boulevard
drink with the choicest food. You laughing at me
teasingly. No the pinnacle is still
far away, and you are still heavy with
karmic burdens. I laugh. I don’t know how

to express myself. You are I and I
am you. We don’t chose our fate, we don’t wish
to be Sisyphus. We bear no life burdens
for anyone else. We are hungry and cold
particles discovering each other.
Dreaming of one energy, fusing together
as one. Love. Regardless of the colors
of the world. Resist. My dear. Wait for me
to pack my things. To climb with you. Free
of what others think. We climb the hills. There
are many Sisyphuses looking on peacefully.
Looking on peacefully. Looking on, looking on...

8/2002
Sent to Khánh Trường
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Quốc Sinh 
________

SICK

Phở at Đề Thám junction is the best and
a bean ice-cream at Cung Ứng is the best.
Isn’t it so? When we are together  
no matter if it’s sweet or bitter, it’s best.

Afternoon on the stone benches of a park,
we invite each other to sit. Đá Chồng’s
waves wake up in the middle of the night.
The fruits and the flowers of Đầm Market

are sweet with honey. I look to the north
and see Bà Nằm Mountain in the horizon,
letting her hair down (all her life) I look
south and see Cầu Đá Palace amidst trees.

Why is H sick and silent like Bà Nằm
Mountain, all her life letting her hair down?
Why is H sick for this room to be sad
like the Palace fading amidst forests?

Let me run up to Long Sơn Temple and 
ring bells for a while. I will light ten-thousand 
incense sticks and pray for color to return 
to your face. I remember when your laughter 
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was like the waves crashing onto a 
beach. I remember when your outstretched arms 
were as long as the seagulls’ wings flapping 
in the open skies. And I took you out 

to go stand by Bóng Bridge where we walked beneath 
the Tháp Bà Tower, to wander on golden 
beaches under moonlight, the passions before 
we parted.

A wanderlust time in Nha Trang.  
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Quỳnh Thi 
_________

THE NUN

In the quiet monastery, the daily
singing and reading of prayers is now
absent. The air is heavy and all encompassing.
It has been only one year since liberation,

but the time seems a lot longer. Ly’s work came
to a sudden stop. Her school was temporarily
turned over to the authorities. Ly
doesn’t know what she needs to do.

She prays quietly and cries. The Mother
Superior said it was the will of God!
All of the Sisters have gone for
re-education. The monks had to re-enter

the world and so must the nuns. A teaching
career is reserved for government
officials only. In order to become
celibate one must have one’s background checked

for three generations! It is a truly
great revolution. The monasteries
were almost all taken over. But it is
not so, to say that is to sin; it is
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not the policy. Jesus Maria
monastery had voluntarily
turned over its facilities; there was
no force whatsoever. As for Ly, what

will become of her now? Her family home
has been confiscated. Her mother and
younger siblings have all gone to the new
economic zone, while her father is in

re-education. Ly’s father is a poet.
All his life, he didn’t do anything
evil at all. The poet is a person
who scatters the seeds of love and humanity,

naive like a saint who has just left the
Paradise of God. Pity, it is not
possible to understand how he could
survive a place that is described as full

of hunger and suffering! Ly cries and
begs Mother Superior to let her stay.
So she lives “illegally” with senior
Sisters on the few acres of land that they

are allowed. Other than farming and planting,
Ly has been assigned to hard labor raising
pigs and cows. To ask in a whisper the
young man who lived next to Ly’s house. When they

were young, they had had intimate relations.
Now when he meets her, the circumstances
are different. They are older. She has
become a nun while he remains a wandering
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romantic. They do not say much to each
other. It is mostly silence. The memories
of their youth reappear from the subconscious...
Suddenly he grabs Ly’s hand. Her hand is cold,

although it is warm and sunny outside.
“I am still under a celibacy vow, sir.”
He sadly lets go of her hand. “Please let
me apologize.” That is all and then

Ly rides her bicycle away, but Ly’s
soul had rested its wings in the light of
his eyes full of pain, lighting her path as
she pedals away, poor thing. Ly keeps her

head down while the winds blow through her hair,
tossed about like a lot of flowers,
her lips trembling with small tears that run down
in rows dripping onto the earth and sky,

her heartbeat irregular, blood pressuring
its center making her feel like it is
about to burst in both joy and fear. Ly knows
not, that he stands silently for a long time,

his thoughts clouded in his mind, his hands
in his pockets still unsure, yet feeling.
The last time he met Ly she was cutting
grass for the cows of the monastery,

her shoulders heavy with carrying grass,
carrying her fate. She had just put down
her load to rest under the shade of a
dried up tree by the side of the road.
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He had come by coincidentally. Nervous
to see the slender girl, beautifully elegant.
He stopped and noticed that it was Ly. He kept
to himself his feelings for the nun.

The young girl of yesteryear... He said:
“Sister, let me carry your load for a distance.”
Ly wiped the sweat from her face, reddened and
gracefully pink as if in tears. She stuttered

out a thank you and then, as if someone had
forced her on or chased her, she picked up her
load and carried it as if running away
perhaps to disappear from this worldly

place full of sweetness with much to thirst for
like a cold drink along the roadside
but with not enough time to drink. She walked
quickly a short distance and then fell down

on the road. Not clear whether it was because
her strength had given out or because she
had stumbled on something his natural
reaction was to run quickly to her side

and help her up, but she had fainted.
He picked her up in his arms and ran
quickly toward the monastery to get help
Things blur and fade into the years. Today 
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he chanced to meet her again riding
her bike into town. The image of a
suffering nun and that of a small girl
once familiar many years ago melt

into each other, causing him to
become anxious beyond description.

 
 



133 • Tân Hình Thức 

Thiện Hiếu
_________

SEEN

I am as a star that has burned out a 
million years before but yet longs to see
the sun... whether hidden by clouds or by
the dark of night so that when we love there

will be flowers blooming by the walls,
tender leaves shivering with happiness.
I am as a star that has burned out a  
million years before yet longs to see a

human face, no matter if there are such
turbulent storms or civil wars once more
breaking out, once more. I am as a star
that has burned out a million years before  
that will completely extinguish its last
reflected light unless a human face
appears, unless a human face is seen...

Sàigòn 18/9/2003
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Trà Đóa 
_______

LIFE IS SO GOOD ALREADY!

Right, life is so good already,
why keep complaining only
to add to our misery?
Before we didn’t have enough

to eat. Now... right, it’s so good
already. So good already,
my brother. My family
will drink beers out of cans this

new year. Right, so very good
already, I am able to buy
an American-made bra, a
name-brand. Right, it’s indescribably

good. So good my mother couldn’t
believe it. She keeps wondering,
staring at sausages and the new
coat I just bought. The poor old
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lady... it’s really so good
already. Very good sir,
better than all things I’ve ever
dreamt of, so good already,

really, really, good, good, sir,
unexpectedly so...
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Trầm Phục Khắc 
_____________

RAPPING

The soft part beneath the envelope of
a letter sent to a man from a woman,
informing him that this woman has reached 
free harbor. The mailman had stuck a new 

address on top of the letter, trying 
to catch up to the man who had just moved 
out of the apartment. But regardless 
of whether the man had enough time or 

not, he could not remember what he had 
said to the woman fifteen years ago 
at the bus station, but the woman still 
sends him the letter like so many other 

letters that had been sent by so many 
other women in so many life times, since 
the time the first woman learned to write, since 
the time the first woman dared to write, only 

the man knows what he wants to do, and what 
he does not want to do, just like only 
the man knows what he wants to say and what 
he does not want to say when the man continues 
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not to say what he wants to say and do 
the things he does not want to do, then the 
woman kept sending these letters (to another 
man) to inform him about a (different) 

matter related to things that were spoken 
of at a (different) place. Then the mailman 
keeps sticking new addresses on top of 
the soft part that the woman sends to the man.
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Trần Kiêu Bạc 
___________

REMEMBERING A PLACE
THOUGHT FORGOTTEN

Still the same dorm in the tiny little
corner of my memory. Still the same
dorm from my student days. Whose gate is green,
whose yard is grey! The two little girls,
Mỹ and Phương are now far from each other.
Where are the days when we could not be apart?
Why is it so hard to be together now?
The little girl of Gò Vấp could not meet
with her friend in Germany? The little girl
returning from Germany could bring all sorts
of things except for the shadow of her friend
etched into the old Lữ Gia dormitory.
Still the same dorm, a friendship. Still the same
dorm, a separation. The entrance gate
has closed, the alley remains the same as
the friendship, preserved by both sides! To speak
about the old Lữ Gia dorm is to speak
of the depths of friendship, not so easily
forgotten. A youth holding onto images
thought long lost. A golden age, a golden past,
a golden era for a dormitory,
forever close yet forever far away.
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Trần Thị Minh Nguyệt 
__________________

UNTIL THERE IS NO MORE BREATH

I’m so tired of the grunting stares of the
landlord and the apartment like a bread
oven. I crave to embrace the forest.
I miss the wind, I hunger for green trees,

I’m heart-broken for birds. Irritated
you drive like mad — gritting my teeth to hold
my heart in so it wouldn’t fall onto
the freeway, hoping no one notices

that I’m trading in my fears for happiness
down the road. Obsessed with exchanging
everything for happiness even though
I’ve never been able to hold on to happiness.

A few days ago I was a flood that
you enjoyed for its smoothness, you savored
and marveled and lost sleep over. Yesterday
I was a deep kiss very real at the

age of forty-five. Today I am the
famine of the century unable to
sense boredom, to sense hunger, not knowing
when to stop until there is no more breath.

9/2003
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Trần Tiến Dũng 
_____________

THE HOMELAND BENDS DOWN

Again the white flowery dreams pour
into the vagina. The prairies, the sound
of birds, the face day and night. The bleeding
moon! A kind of light that we meet each

other at the mouth, the hand, the hair and
the smell instead of the fading moans. To
be or not to be? Take my penis here!
Warm and full. The skin very light on the

return trip, for the creative look of the body,
burning between death and the smell of white
flowers. Please forget the story: about me
in a life with a scratch-less penis.

How to! a perfect penis is always
upright, the color of the moon knows this
secret. How to my dream is without scars.
The winds burn passionately with the smell
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of fire, my body and you yet again
sing. How to! let’s forget the story about
how my sperm seduces even the moon.
Giving to life light rays. My homeland bends

down, and again pours into the vagina
white flowery dreams. I see myself,
as a child running through the hills.
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Tunisia 
______

THE HEN AND ITS CHICKS

The little country girl remembers the flock
of chickens that she had tended to, each
flock, the chickens running and playing in
the yard. The chickens once grown, go to some 
 
unknown place. Her mother said, “The hen
protecting her chicks returns to her former
place.” Then the little country girl becomes
a country lady. She no longer remembers

the flock of chickens running in the yard
because she is dreaming of a country
gentlemen. Then he comes, and gives her
happiness with a flock of kids. The country lady

becomes a country mother. The country mother
remembers the flock of chickens, running and
playing in the yard like she remembers her
beloved children. The flock of chickens and
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the flock of kids have left her. One thing she does
know is that the chickens do not return
to their former place like her mother had
told her, while the flock of kids is taking

the same road that she had, with the flock of
chickens, running and playing in the yard.
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Việt Hà 
______

THE WOMAN IN THE MIDDLE OF THE STATION

   For Thủy, a new female friend

Her luggage was a small valise that she 
opened to show me. I didn’t notice 
anything more than a few articles 
of clothing and some personal items. 

She said that she didn’t have any money 
and the shop had already closed and so 
she had to leave. I watched her carry her 
luggage, tears in her eyes, stumbling as she 

walked away. I know that no one can predict 
what her future will be like. I asked: “Where 
are you going?” She smiled bitterly: “I 
am going anywhere that will take me, 

whereever there’s work.” She said: “My daughter 
lives far  away. She longs for the gifts I 
send home to her every month.” I assume 
that her daughter doesn’t yet know that she 

lost her job, and she is lost in the middle
of the station. She has been in Germany
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for four years and for four long years has lived  
as an illegal. Wherever she is 

taken in, that is her home. She has to 
save every cent that she can get so 
that she can send money home to take care 
of a daughter far away. She says, “My 

daughter is in the third grade. The school is far 
from home. I promised to buy her a new 
bicycle. We’re poor. It has already 
been four springs since I left home to go abroad. 

But I send gifts home to my daughter every 
spring. This year, the shop closed down and I lost 
my job. Now I am all alone in the 
middle of this station.” I met her accidentally

in the middle of the station, looking
at me with darkened eyes and wet tears.
The train will take her to some unknown place,
some hopeless end. When will she reach her station?

2004
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Vũ Huy Quang 
___________

MAKING POETRY
ALSO REQUIRES DEMOCRACY 

If that’s the case, we’re
all going to die. It will
be the end of me. Poetry,
I’ve heard that some always

make it bad. Actually, I
understand it when I read
it. But to keep reading it
becomes an obsession. So

I make new formalism
poetry. The thing is that
I make poetry while I
water my trees. Making
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poetry and watering
my trees while smiling to
myself because making
poetry also requires

democracy.

____________

7/01
Back yard, written on page 8 of Journal of Poetry
Tạp Chí Thơ, Autumn 2001.
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Xích Long 
________

THE EYES OF BRUCE LEE

Eyes sharp as swords slanted arrogantly
as if mocking a world lacking in the
adventurism of the ancients.
If the eyes are the windows of the soul

then, those eyes are like two doors facing
an ocean, shimmering with sadness.
The sadness heavy on the eyelashes.
Furious while the eyes stare even harder?

Sharp eyes, like two very precise lines
cutting through a foolish love like the love
between An Lộc Sơn and Dương Quí Phi,
pointing to a flag, fearless in the face

of death, marching toward Trường An
to lay claim to a beauty! Oh!
Those eyes shoving us into the past,
reminiscent of half-Chinese eyes,

innocently gazing back to a time.
When a lover would come to tear apart
Heaven and Earth like the eyes of Bruce Lee?
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Ý Liên 
_____

NIGHT AND DREAM

Night comes between me and my shadow,
between the 60-watt lights those reading
news at night do not become tired, me and
patient fingers conversing with the computer.

Day breathes into my dreams, shades on the small
streets perfumed with incense, waves in the ocean.
The sun fall into the waters, unfathomably
green. In the provinces that I’ve traveled, there 

is the crystalline laughter of my co-
travelers strange as the falling drops of 
rain, and then the four seasons breathe by my 
life. The first flamboyant Uất Kim Hương branches 

open on the porch that has just thawed from 
the snow. Drifting like the poppy blossoms 
just bloomed. Spring time, jacaranda blossoms 
dreamily waving, painting summer’s streets 

purple. Poetry, bidding us to visit 
the road home. Competing with the maple leaves 
and chrysanthemum blooms dying yellow
the sleeves of autumn while poinsettias
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put on a coat of red for the winter.
Waking up to splashes of rain, splattering
underfoot like sprinklers, while I am as
a blade of grass, fresh and wet in night drizzle. 

Forget sunshine, forget rain, show, allergies
And flu. There is a clear pure happiness   
in following my travel companions
afar toward my dreams, suddenly, a city

never seen, appears from amongst green trees.

April 28, 2000
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Âm Trong Vùng Sân Khấu (stories. Canada: Thời Mới, 2000). She 
lives in Paris, France.

N P
He was born in Ưu Điềm, Huế, Việtnam, in 1955. Immigrated to 
the United States in 1981. Presently living in California.

Nam Du 
(True Name: Đặng Quốc Ban)
He was born in Kiến Xương, Thái Bình, Việtnam, in 1983. Hob-
bies include: Vietnamese Folk Art, reading, sports and travel. 
Presently studying Chèo (Classical Vietnamese Theatre) and writ-
ing plays at the Hà Nội College of Theatrical Arts

Nguyễn Đăng Thường
He was born in Svay, Cambodia, educated in Việtnam and grad-
uated from Sàigòn University’s Faculty of Pedagogy. Former 
French teacher at several high schools in Sàigòn. He is the author 
of four books of translation including the most recent Tiếng nói 
(US: Văn, 2003), a Vietnamese translation of Voix by Linda Le 
(France: Christian Bourgois, 1998). His works have appeared in 
Nhịp Cầu, Thủy Triều, Thế Kỷ 21, Trình Bày, Hợp Lưu, and Tạp 
chí Thơ literary magazines. Presently living in London, England.

Nguyễn Đăng Tuấn
IT (Information Technology) Specialist. Writes short stories, po-
etry, music, and works at a radio station in his spare time. Writings 
have appeared in Văn, Làng Văn, Văn Tuyển, Thơ, Cỏ Thơm... 
v.v... Member of the Vietnamese Overseas Writers’ Association 
and Pen International.

Nguyễn Đạt
He was born in Vĩnh Yên, Việtnam, in 1945. He has published a 
book of poems and two collections of short stories. Presently liv-
ing in Sàigòn, Việtnam.
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Nguyễn Hoài Phương 
(Aka: Nguyễn Cảnh Nguyên, Nguyễn Kim Yến)
He was born  in Nam Định, North Việtnam, in 1956. Emmigrated 
from Việtnam in 1988, presently living in Germany. Poetry pub-
lished in Tạp Chí Thơ, Hợp Lưu, Văn Học, Làng Văn... Books 
published: Chuyện Tình Thời Thổ Tả, Chuyện Đồng Hương.

Nguyễn Hữu Viện
He lives in France.

Nguyễn Lương Ba
He was born in Nam Trung, Vang, Thừa Thiên (Central Vietnam), 
in 1944. Attended Hue Academy of Literature and Đà Lạt Peda-
gogy College. He has Published Hành (1967). Nhật Ký Dưới Hầm 
Trú (Bomb-Shelter Journal) and Người Cô Đơn (A Lonely Man). 
Aka: Nguyễn Phán Ngã. Presently living in Texas, USA.

Nguyễn Phan Thịnh
He was born  in Hà Nam, in 1943. Resettled in South Việtnam in 
1954. He started in the literary community with his poems con-
tributed to several magazines published in Sàigòn, including Mai, 
Tiểu Thuyết Tuần San, Văn, Văn Học, Vấn Đề, Bách Khoa. After 
1975, he contributed to Việtnam and overseas journals: Mỹ Thuật 
Thời Nay, Trí Thức, Văn Nghệ Tp.HCM, Thế Giới Mới, Kiến 
Thức Ngày Nay,Văn Tuyển, Văn Chương (VN), Tạp Chí Thơ, 
Văn Học, Hợp Lưu, Khởi Hành, Thư Quán Bản Thảo, Tiền Vệ, 
Talawas. He is the author of four books of poetry. Presently living 
in Sàigòn, Việtnam.

Nguyễn Phước Bảo Tiên
He was Born in Huế, Việtnam, in 1955. Doctor of Medicine in 
1980 (Huế), Master of Public in 1998, Doctor of Chiropratic in 
2000. Began writing in Huế Student Journal from 1974-1980. His 
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writing also appeared in some American Medicine Journal. He 
lives in California, USA

Nguyễn Thị Ngọc Lan
She was born in Quảng Bình, grew up  in Nha Trang. Graduated 
Sàigòn Pedagogy College and taught in Nha Trang prior to 1975. 
Escaped Vietnam by boat (boat person) to Hong Kong, and re-
settled in California, USA. Began writing since 1985. Her writ-
ings have appeared in: Văn, Văn Học, Hợp Lưu, Thế kỷ 21, Tạp 
chí Thơ. Books published: Một Chút Hạnh Phúc Nhỏ (Small 
Happiness),1993, Trăng Đất Khách (co-authored with other writ-
ers). Also featured in 20 năm văn học Việt Nam hải ngoại 1975 — 
1995. (Twenty Years of Vietnamese Overseas Writings).

Nguyễn Thị Thanh Bình
Recently published book: Dấu Ấn, a collection of short stories 
published by Văn Mới Publisher (2004). This is the fifth book of 
the author, after Trốn Vào Giấc Mơ Em, a collection of poetry 
published by Thanh Văn Publisher (1997); Ở Đời Sống Này, a col-
lection of short stories, published by Đại Nam Publisher (1989); 
Giọt Lệ Xé Hai, a novel published by Văn Khoa Publisher; and 
Cuối Đêm Dài, a collection of short stories published by An Tiêm 
Publisher (1993). Her poems have appeared in numerous maga-
zines, one of her short stories has been anthologized in Thơ văn 
hải ngoại năm 2000 (CA: Văn Mới Publisher, 2000). Nguyễn Thị 
Thanh Bình is presently the editor of Gió Văn, a literary magazine 
founded in 2002 in the United States.

Nguyễn Thị Khánh Minh
She was born in Nha Trang, Việtnam. Bachelor of Law, 1974. First 
poem published at the age of 11 in VanGuard Literary Magazine 
— 1991). Other poems have appeared in Tặng Phẩm (Văn Học 
— 1991), Tơ Tóc Cũng Buồn (Văn Học — 1997) Đêm Hoa (Văn 
Học — 1999), Tự điển Anh-Việt-Hoa, soạn chung cùng Thanh 
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Vân Nguyễn Duy Nhường (Văn Hoá Thanh Niên, 2001), Những 
Buổi Sáng (Nhà Xuất Bản Trẻ, 2002).

Nguyễn Thị Minh Nguyệt
She was born in Nha Trang, Vietnam. Immigrated to the United 
States in 1989. Her writings have appeared in Tạp Chí Thơ, Chủ 
Đề, Hợp Lưu, tạp chí Phố Văn. Anthologized in Khoảng Cách 
Không Mầu (Colorless Space) a collection of poetry featuring 12 
poets, Văn Tuyển 2002. Presently living and working in Califor-
nia.

Nguyễn Tiến Đức
He was born  in Lạng Sơn, North Việtnam, in 1937. Relocated 
South in 1954. Taught at Military Language Academy. Writes po-
etry and short stories, with many publications prior to 1975 and 
two published books in America, after resettling here in 1990.

Nguyễn Tư Phương
He lives in Texas, USA.

Nguyễn Tuyết Trinh
She was born in Sàigòn, Việt Nam. Escaped from Việtnam by boat 
(boat person) in 1981. Presently living in Australia. 

Phạm An Nhiên
He was born in Thái Bình, North Việtnam. Resettled in the United 
States in 1975. Editor of the bilingual magazine NHÀ, published 
in California. Other alias include: Phạm Ngọc, Vọng Âm, Nguyễn 
Khởi Nguyên. Poetry has appeared in Văn, Chủ Đề and Tiền Vệ. 
Books published: Mùa Khát Vọng (A Season of Thirst), Đà Nẵng 
2004; Tình Yêu Em Chưa Đủ Tuổi Nên Buồn (Your Love is Two 
Young Hence Sadness) — Văn Tuyển 2002; Tình Cờ (Incidental 
Poems) — Văn Tuyển 2000; Nỗi Đam Mê Muộn Màng (A Late 
Passion) — HAT 1997).
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Phạm Chung
He was born in Hànội, Việtnam. Grew up in Sàigòn. Graduate of 
Sàigòn University and Michigan State University. Presently living 
and working in Houston, Texas. Books published: Mầu Mắt Lụa, 
(Eyes the Color of Silk) AIKO 1999; Khoảng Cách Không Mầu 
(Colorless Space), a collection of poetry featuring 12 poets, Văn 
Tuyển 2002.

Phạm Việt Cường
He was born  in Sàigòn, Việtnam, in 1952. Immigrated to the Unit-
ed States in 1986. Resettled in San Jose, California. Regular con-
tributor of: Văn học, Thế kỷ 21, Tạp Chí Thơ, Hợp Lưu... Books 
published: Người Tình (The Lover) a novel translating Margue-
rite; Trôi đi Cùng Tháng Chạp (Drifted Away With December) 
poems, Trình Bày, 1993.

Phan Đình Ngọc Cẩm
She was born in Sàigòn, Việtnam, in 1977. Teacher. Presently en-
rolled in graduate school of Education Administration at the Uni-
versity of Hawaii, United States.

Phan Tấn Hải
He was born  in Sàigòn, Việtnam, in 1952. Writes poetry, short 
stories, translates. Works professionally as a journalist. Books 
published: Cậu Bé Và Hoa Mai (A Young Boy and Plum Blos-
soms) short stories, Nhân Văn 1986; Một Nơi Gọi Là Việt Nam (A 
Place Called Vietnam) poetry, 1987; Vài Chú Giải Về Thiền Đốn 
Ngộ (A Study of Don Ngo Zen Buddhism), Văn Nghệ 1990...

Phan Thị Trọng Tuyến
She was born  in Bến Tre, South Việtnam, in 1951. Presently liv-
ing in France. Books published: Mùa Hè (Summer); Một Nơi 
Khác (Another Place) short stories, Văn nghệ, 1987; Một Trang 
Đời (A Page from Life) stories, An Tiêm, 1991.
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Quốc Sinh
He was born in Phú Thọ, Hòn khói, Ninh Hòa, Khánh Hòa, Viet-
nam, in 1974. Earned a Bachelor’s of Journalism, Hồ Chí Minh 
City University, 1996. Presently living in Việtnam.
Quỳnh Thi 
(True Name: Phạm Quang Linh, aka Phạm Quang Vinh)
He was born  in Áng Sơn, Ninh Bình, North Vietnam, in 1946. Im-
migrated to the United States in 1995, resettled in Houston, Texas. 
Books published: Trên Vùng Trời Cùng Khổ, (Suffering Skies), 
poetry, 1974; Tên Em Là Hoa Kỳ, (Your Name is America) poetry, 
US, 1998. Regular conributor to Tạp chí Thơ (Journal of Poetry).

Thiện Hiếu
He lives in Sàigòn Việtnam.

Trà Đóa 
(True Name: Nguyễn Tường Quang)
Born 1972, in Quảng Nam, Việtnam. Presently living Sài Gòn. 
Writes poetry starting while in college.

Trầm Phục Khắc 
(True Name: Đoàn Minh Đức)
He was born in 1958. Resettled in the United States in 1980. Reg-
ular contributor of: Văn, Văn học, Hợp Lưu, Tạp chí Thơ.

Trần Kiêu Bạc
He lives in California, USA.

Trần Tiến Dũng
He was born in South Vietnam, in 1958. Presently living in Sàigòn. 
Regular contributor to: Văn Nghệ, Chuyên San Thơ, Gieo & Mở, 
Việt, Tạp Chí Thơ, Hợp Lưu. His poetry has appeared in transla-
tion in Manoa: A Pacific Journal of international Writing, Hawaii, 
2002.
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Tunisia
He lives in California, USA.

Việt Hà 
(True Name: Ngọc Thắng)
He graduated from Mechanical Engineering College in 1985. 
Went to Czech Republic in 1986 to study Oil Refinery Technol-
ogy. Political Assylee to Germany in 1990. Presently works as a 
quality control inspector at an automobile parts plant. Hobbies in-
clude writing short stories, poetry, news article and playing music 
and sports &.

Vũ Huy Quang
He was born in Nam Định, North Việtnam, in 1942. Books pub-
lished: Tân Liêu Trai, Tân Thư 1991; Câu chuyện Triết Lý (The 
Story of Philosophy); 1992, Chín Truyện Ngắn (Nine Short Sto-
ries), 1992. Other published works includes translations of Viet-
namese books.

Xích Long 
(True Name: Nguyễn Ngọc Lan, aka in French Anne Michèle 
Nguyên)
She was born  in Sàigòn, Việtnam, in 1970. Immigrated to France 
at the age of 13 as a Eurasian. Presently working in administra-
tion for a private corporation. Teaches Vietnamese at Jean Moulin 
in Lyon. Living in the suburbs of Lyon, the city of three rivers: 
Rhône, Saône, and... Beaujolais!

Ý Liên
She lives in California. USA.
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  Hoạt Cảnh                                                       
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Gyảng Anh Iên
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  Đêm Sâu Bọ                                                    35
Hoàng Xuân Sơn
  Sử Thi                                                             
  Đi Chợ                                                               
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Khế Iêm
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  Con Mèo Đen                                                    
  Cái Chết Trên Truyền Hình                              
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  Bậc Thang                                                           

Khúc Duy
  Chất Bột Mịn                                                   
Khúc Minh
  Tôi Cưới Vộ Trẻ                                                
La Toàn Vinh
  Tản Mạn Quanh Bờ Hồ                                      
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Nam Du
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  Đêm Uống Thuốc Để Ngủ                                
  Như Một Đứa Bé                                             

Nguyễn Thị Ngọc Lan
  Khúc Hai Hai                                                     
  Chuyện của Em và Trần Dần                           
  Bài Cho Người                                                    

Nguyễn Thị Thanh Bình
  Đi Đi Về Về                                                        
  Ngã Ba                                                             
  Mưa Muộn                                                       
Phan Thị Trọng Tuyến
  Những Hạt Cơ Hàn
Nguyễn Tiến Đức
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Thiện Hiếu
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173 • Tân Hình Thức 

ĐÔI LỜI TÂM SỰ 
_______________

Đỗ Vinh

Theo gợi ý của người chủ biên tuyển tập thơ Tân Hình Thức, 
thi sĩ Khế Iêm, tôi xin phép có đôi lời tâm sự. Trước hết, xin 

cảm ơn các tác giả đã cho phép tôi có dịp làm quen với qua những 
tác phẩm của các bạn. Tuy không ôm ấp, không o bế từng lời, 
từng câu, từng bài thơ, như tác giả lúc sáng tạo, trong vai trò dịch 
giả, tôi cũng không kém phần âu yếm, trịnh trọng đối với từng tác 
phẩm được tuyển chọn. Công trình dịch thuật thật sự là một sinh 
hoạt sáng tạo riêng chứ không thuần túy máy móc, nguyên tắc. 
Tuy nhiên, dẫu dịch giả có tài năng đến đâu đi nữa, cũng không 
thể biến một bài thơ “dở” thành một bài thơ “hay” được — mà có 
khi ngược lại. Thế cho nên, nếu tôi đã làm tốt nhiệm vụ mà người 
chủ biên và các bạn đã ủy thác  cho, thì tôi được tất cả vinh dự và 
thoả mãn của một bà mụ hộ sinh giúp cho tác phẩm của các bạn 
thoát ly khỏi cái ràng buộc của ngôn ngữ mẹ đẻ để “chào đời, hoa 
bướm trong màu sắc mới” (trích câu thơ bài “Những Ngày Đầu 
Xuân”, Đỗ Vinh, Green Plums). Còn nếu như lỡ không mát tay, 
mà làm méo mó, ngột ngạt nguyên tác đi, thì tôi cũng phải chịu 
hoàn toàn trách nhiệm cho sự sơ sót, thiếu kém, xin qúi bạn cũng 
như đọc giả rộng lượng tha thứ. Sau cùng, tôi xin cảm ơn quí đọc 
giả, quí nhà mạnh thường quân, và đặc biệt các thi sĩ và anh Khế 
Iêm đã để dành cho tôi một công tác rất lịch sử,  được vinh dự 
chứng kiến sự ra đời của thi phẩm lớn nhất từ trước đến nay, bao 
gồm trên 60 tác giả với trên 70 nguyên tác trong một tuyển tập vô 
tiền khoán hậu. Theo nhận xét của tôi, thi phẩm này không những 
sẽ đưa thi-văn Việt của chúng ta hội nhập thi-văn-trào quốc tế, mà 
còn dành được cho chúng ta chỗ đứng ưu hạn tiên phong trên diễn 
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đàn thi-văn thế giớ kể từ thế kỷ 21 này trở đi, đến thời gian tương 
lai bất tận. Thành tích này thật lớn lao, và đánh dấu một vận hội 
mới cho thi-văn nước nhà, thi-văn tiếng Việt, và cả nền thi-văn thế 
giới. Xin chúc mừng tất cả và một lần nữa, cảm ơn quí vị đã cho 
tôi một cơ hội ngàn năm một thuở để đóng góp tài hèn sức mọn 
cho cao trào.
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LỜI GIỚI THIỆU

TÂN HÌNH THỨC
NHỊP ĐẬP CỦA THỰC TẠI 
_______________________

Đặng Tiến

Tân Hình Thức là một trường phái thi ca hiện đại được phổ biến 
từ năm bảy năm nay, phát khởi do Tạp Chí Thơ, ấn hành tại 

Mỹ, chủ yếu từ số 18, xuân 2000 «chuyển đổi thế kỷ», và được 
nhiều nhà văn, nhà thơ trong và ngoài nước hưởng ứng. Tên Tân 
Hình Thức dịch từ tiếng Anh New Formalism, một trường phái 
thơ Mỹ, thịnh hành những năm1980 - 1990.

Thơ Tân Hình Thức có những đặc tính sau đây:
— Thơ không vần, nhịp điệu hoàn toàn khác với thơ cổ điển, 
nhưng được trình bày trên trang giấy như một bài thơ truyền thống 
: nhìn vào thì nhận ra ngay là thơ.
— Mỗi dòng như thơ cổ điển, gồm 5,6, thường là 7, 8 chữ (âm), có 
khi là lục bát, có thể xếp thành khổ 4 (hay nhiều) dòng. Cứ đến số 
chữ quy định là xuống dòng, không cần tôn trọng cú pháp, ý nghĩa 
của câu nói. Từ khổ trên xuống khổ dưới cũng vậy, và cứ vậy tiếp 
tục. Khi có, khi không chấm câu.
— Để xâu kết câu nói, các tác giả thường kể chuyện, chuyện nọ xọ 
chuyện kia, khi có khi không mạch lạc.
— Từ vựng đời thường, thông tục, có khi tục, của người bình 
thường sử dụng hằng ngày, trong sinh hoạt cụ thể. Không có mỹ 
từ pháp cổ điển như ẩn dụ, hoán dụ, biền ngẫu, nhưng có luyến láy 
để tạo nhịp cho câu nói.
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Các tác giả tỏ ra hãnh diện về điều này, là đưa cuộc sống vào thơ, 
làm sống chất thơ trong cuộc sống, như vậy là cách tân, thậm 
chí là cách mạng. “Nếu không mang được những câu nói thông 
thường vào thơ thì làm sao mang được đời sống vào thơ? Và nếu 
không thì làm sao chia sẻ được nỗi vui buồn của mọi tầng lớp xã 
hội, để thơ trở thành tiếng nói của thời đại?”1

Trong chừng mực nào đó, họ có lý. Thơ Tân Hình Thức là một 
loại ca dao tân thời, không phải thứ ca dao đã trở thành văn học 
được chọn lọc và giảng dạy ở nhà trường qua lăng kính thẩm mỹ 
trí thức, mà câu ca dao do người dân quê phát biểu trong đời sống, 
để sống đời sống hằng ngày. Ví dụ câu ru em này có hai thoại:

Thoại A, gần với thơ Tân Hình Thức:

Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao mô thẳng thì thôi
Tao mô dùi thì sửa lại cho cân

Thoại B, gần với thơ truyền thống:

Hai tay cầm bốn tao nôi
Tao thẳng, tao dùi, tao nhớ, tao thương

Thơ Nôm Nguyễn Khuyến:
Năm nay cày cấy vẫn chân thua
Chiêm mất đằng chiêm, mùa mất mùa
Phần thuế quan thu, phần trả nợ
Nửa công đứa ở, nửa thuê bò
Sớm trưa dưa muối cho qua bữa
Chợ búa trầu chè chẳng dám mua.

Đây là một bài thơ đường luật chỉnh chu, thậm chí là sắc sảo 
trong lề lối của nó. Nhưng đặt ra ngoài niêm luật, thì nó rất «tân 
hình thức», trong lý tưởng thâm trầm nhất: đưa lời thường và đời 
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thường vào thơ. Cụ Tam Nguyên mà sống vào thời này tí toáy 
nghịch thơ Tân Hình Thức, e các cụ Đỗ Kh, Nguyễn đăng Thường 
phải sĩ khí rụt rè, và cụ Khế Iêm khỏi bỏ công viết cả mấy trăm 
trang dài thoòng biện hộ cho «hiệu ứng cánh bướm”.2

Ngoài ra, theo tôi, người làm thơ Tân Hình Thức đầu tiên là 
Nguyễn văn Vĩnh, khi năm 1914 ông hạ bút viết câu ‘Ve sầu kêu 
ve ve’, là tân hình thức hết nấc. 

Ngược lại, câu vè dân gian: Nghe vẻ nghe ve /Nghe vè đánh bạc 
/Đầu hôm xao xác& lại là một câu vần vè cổ điển, gần với thi ca 
truyền thống.

Nguyễn văn Vĩnh tiết lộ: trước khi dịch bài ngụ ngôn của La Fon-
taine, Con Ve và Con Kiến, ông chưa hề làm thơ, nghĩa là chưa 
tập tành. Câu ve sầu kêu ve ve có lẽ đến tự nhiên, theo ý câu tiếng 
Pháp, ông Vĩnh không có ý đồ cách tân, tham vọng văn học gì. 
Nhưng vô hình trung, ông đã thay đổi tương quan giữa thơ và cuộc 
sống, và bẻ một bước ngoặt trong tâm thức văn học Việt Nam, dù 
rằng, trong thực tế câu thơ ấy không mấy ảnh hưởng vào văn học. 
Các nhà thơ sau này mới có ý thức và dụng công cách tân rõ rệt 
hơn.

Kỹ thuật vắt dòng, hay bắc cầu (enjambement) thường gặp trong 
Thơ Mới, là một kinh nghiệm tiếp thu từ thơ Pháp, làm nổi bật 
một từ ngữ, hình ảnh nào đó. Đến Bích Khê (1915-1946) thì lối 
vắt dòng trở thành một thi pháp toàn diện, có giá trị thẩm mỹ riêng 
(dùng chữ ngắt dòng có lẽ đúng hơn là vắt dòng) như bài Duy Tân 
(1941):

Người họa điệu với thiên nhiên, ân ái
Buồn, và xanh trời. (Tôi trôi với bờ
Êm biếc — khóc với thu — lời úa ngô 
Vàng & Khi cách biệt — giữa hồn xây mộ — 
Tình hôm qua — dài hôm nay thương nhớ..)
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Trong bài tựa Thơ Bích Khê (1988), Chế Lan Viên thừa nhận là do 
ảnh hưởng thơ Bích Khê, ông đã làm bài Tập Qua Hàng:

Chỉ một ngày nữa thôi. Em sẽ
Trở về. Nắng sáng cũng mong. Cây
Cũng nhớ. Ngõ cũng chờ. Và bướm
Cũng thêm màu trên cánh đang bay 

 
Bài này chưa «tân hình thức» vì còn vần cây — bay, nhưng vần ở 
đây, không có tác dụng gì. Bỏ vần đi, thay chữ cây bằng vườn, và 
xếp đặt lại, ta sẽ có:

Chỉ một ngày nữa thôi em sẽ
trở về nắng sáng cũng mong vườn
cũng nhớ ngõ cũng chờ và bướm
cũng thêm màu trên cánh đang bay

Bài thơ dưới dạng này, mà gửi đăng Tạp Chí Thơ thì tuyệt!

Nói vậy để thấy trong thơ, ranh giới giữa trường phái này trường 
phái khác, cựu nọ tân kia, không phải lúc nào cũng rạch ròi. Trong 
tinh thần đó Tân Hình Thức là một biến thái của trường thơ dân 
tộc; và chúng tôi tâm đắc với Khế Iêm khi anh viết «Nhìn lại mọi 
thời kỳ, từ truyện thống đến tự do và Tân Hình Thức, Thơ như 
sợi chỉ xuyên suốt, luôn luôn đổi thay, phù hợp với nhịp đập của 
thời đại».4 Là một trong những người chủ xướng, có lẽ là người 
tận tụy nhất với Tân Hình Thức, anh tâm sự : «Mỗi thời kỳ văn 
học đều có quan điểm thẩm mỹ và giá trị lịch sử của nó, vì không 
ai có thể phủ nhận. Nhưng có điều nghich lý là tiến trình sáng tạo 
cũng là tiến trình phủ nhận. Những điều chúng tôi nêu ra trong thơ 
tiền chiến hay tự do cũng chỉ là thể hiện tiến trình phủ nhận chính 
mình vì chúng tôi đã từng sáng tác thơ vần điệu và tự do trước khi 
chuyển qua Tân Hình Thức»5  
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(Khế Iêm đã xuất bản hai tập thơ là Thanh Xuân 1992, làm theo 
vần điệu và Dấu Quê 1996, làm theo thể tự do).

Ngay ở Hoa Kỳ, Tân Hình Thức cũng là một thuật ngữ mới xuất 
hiện trong thập niên 1980 dưới dạng Neo formalism. Đến 1996 
mới có 25 nhà thơ ra mắt dưới danh xưng New formalism như 
hiện nay, với tập thi tuyển Những Thiên Thần Nổi Loạn.6 Nhưng 
dường như Thơ Tân Hình Thức lại bắt nguồn từ Pháp, từ thi phẩm 
Jean Ristat, Từ Khúc Dục Mùa Xuân Rảo Bước, đăng nhiều kỳ 
trên báo La Nouvelle Critique giữa 1977-1978. Thể thơ thông 
dụng ở Pháp là Alexandrin, 12 chân (âm) và tiếng Pháp đa âm. Tác 
giả cứ mỗi dòng 12 chân thì xuống hàng, bất chấp cú pháp và từ 
vựng. Đỗ Kh. đã dịch bài thơ dài này, cũng bằng cách xuống dòng, 
dưới dạng lục bát, có lẽ vì nó «dân tộc»: đến chữ thứ sáu thì xuống 
dòng tám chữ, cứ như thế & như thế suốt non một ngàn câu.7 Bản 
dịch có trích đoạn đăng rải rác trên các báo như Hợp Lưu, Tạp chí 
Thơ, số 2 (1994), số 18 (2000). Nhà thơ Nguyễn đăng Thường, ở 
Luân Đôn, hợp tác vào bản dịch, tâm đắc và cao hứng làm một 
bài thơ dài, 31 khổ 5 câu, cũng theo lối xuống dòng tân hình thức, 
nhưng chọn thể thất ngôn, là bài Những Nụ Hồng của Máu, được 
đánh giá là tân kỳ và đặc sắc. Bài thơ đăng trên báo Thế Kỷ 21 số 
27, tháng 7 năm 1991, California, có lẽ là tác phẩm thơ Tân Hình 
Thức đầu tiên cùng với bản dịch của Đỗ Kh mà gần đây Nguyễn 
đăng Thường đã in lại, theo dạng thủ công nghệ, dưới tên nhà xuất 
bản Giọt Sương Hoa.

Cuối dịch phẩm Đỗ Kh. đã cẩn thận ghi chú bối cảnh chính trị của 
bài thơ, Jean Ristat làm để góp phần vào tham vọng «đổi mới» của 
Đảng Cộng Sản Pháp trước thềm Đại Hội thứ 22 đầu năm 1977, 
do đó mà có hình ảnh giục giã mùa xuân. Anh còn nói thêm Ode, 
dĩ nhiên, còn là một bài thơ tình. Jean Ristat là bạn trai của Ara-
gon, là bí thư và là người thừa kế di sản văn chương của Aragon, 
và bài thơ có âm hưởng đồng tính luyến ái. Nói rộng ra, phong 
trào Tân Hình Thức tại Âu Mỹ nằm trong một khí quyển văn hóa 
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đặc biệt, bên cạnh các phong trào Nữ Quyền, Quyền Đồng Tính 
luyến ái, Phản Chiến, thậm chí có cả cao trào Hội Chứng (Chiến 
Tranh) Việt Nam.

Cho nên khi Tạp Chí Thơ công bố: «Tân Hình Thức là một cuộc 
hòa điệu giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và tự do, giữa 
nhiều nền văn hóa khác biệt, và ở phần sâu xa hơn, hóa giải những 
mầm mối phân tranh đã ăn sâu vào ký ức, chẳng phải của một dân 
tộc mà của cả nhân loại từ hàng trăm năm trước. Chúng ta với thời 
gian hơn một phần tư thế kỷ, có may mắn cận kề và học hỏi những 
cái hay của nền văn hóa bao quanh, áp dụng những yếu tố thích 
hợp vào ngôn ngữ, để làm giàu cho nền thơ Việt»8, lời văn có vẻ 
đại ngôn, nhưng là tâm nguyện chân thành. Các tác giả là những 
người có ý thức sâu sắc về văn học, và trách nhiệm của họ, họ xả 
thân (và tài chánh) cho thơ mà không có một tham vọng chính trị 
hay văn học nào. Thậm chí, sau cả thập niên cố gắng, họ vẫn âm 
thầm làm việc trong đơn độc, có khi là đố kị, không được như 
những người chủ xướng nhóm Đa Đa tại Âu Châu hồi đầu thế kỷ 
trước, hay nhóm Xuân Thu Nhã Tập, tại Việt Nam về sau.

Nghiệm cho cùng, thơ và người đều có tử vi. Phan Khôi đã nổi 
danh với bài Tình Già đăng năm 1932 trên Phụ Nữ Tân Văn. Ngày 
nay, e không báo nào đăng một bài gọi là thơ như Tình Già; mà có 
đăng thì sẽ không có tiếng vang. Lỡ có tiếng vang e chỉ gây phiền 
hà cho tác giả. Cụ Phan dù tái sinh, e cũng đành dứt hương thề.

Gần đây, nhà thơ Chân Phương, trước kia cùng lò Tạp Chí Thơ có 
bài phê bình gắt gao trường phái Tân Hình Thức Việt Nam, cho 
rằng bắt chước không phải phép, biến trò vắt dòng thành một tiểu 
xảo máy móc thiếu suy nghĩ.9 Theo tôi thì các nhà thơ Tân Hình 
Thức Việt Nam cũng “tôn trọng ước lệ và cách luật” ít nhất là 
trong tiềm thức. Chỉ lấy ví dụ trên Tạp chí Thơ số 20 đã dẫn, thì 
bài Giữa Những Dòng Thơ của Phan Tấn Hải cấu trúc chìm là thơ 
5 chữ, Con Mèo Đen của Khế Iêm là thơ 8 chữ, Mưa Muộn của 
Nguyễn thị Thanh Bình là thơ 7 chữ. Có người sẽ hỏi: như vậy vắt 
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dòng làm gì. Trả lời: vắt dòng là thành phần hữu cơ trong toàn bộ 
kỹ thuật Tân Hình Thức. Có khi gây hứng thú, như bài Những Nụ 
Hồng của Máu của Nguyễn Đăng Thường đã nói ở đoạn trên; mở 
đầu như sau: 
 

Mười ngàn lẻ một đêm mưa trước
Ngày chúa bị đóng đinh trên cây
Vĩ cầm buổi trưa hôm đó có
một tia nắng khẳng khiu chiếu dọi
qua khung cửa tò vò rơi trúng...

Hứng thú vì đọc kiểu gì, vắt hay không vắt dòng, thơ vẫn hay. Như 
vậy, khen tác giả tài tình cũng được, chê tác giả ăn gian, bắt cá hai 
tay cũng xong. Anh tự sự:

“Bài thơ dài (dòng) vì tôi rất mong muốn với vài ba người nó sẽ là 
một thứ Chanson du Mal Aimé, hoặc Giây phút chạnh lòng hay Le 
condamné à Mort của một thời kỳ, thời đại nhiễu nhương. ‘Những 
Nụ Hồng của Máu’ là một ca khúc đầy ‘âm thanh và cuồng nộ’, là 
thơ tình, thơ lãng mạn, thơ hài, thơ châm, thơ hiện thực, siêu thực, 
thơ hạng nhất, thơ hạng bét hay không thơ (tùy người đọc), là tiểu 
thuyết ba xu, là soap opera, là film noir, cải lương, hát bộ, TV, 
phim thời sự, là một tranh cắt dán hàm bà lằng, hay đầy nghệ thuật 
(tùy vào người xem) với những cóp nhặt từ đông tây kim cổ “10 

(Những bài thơ Nguyễn Đăng Thường nhắc đến là của Apolli-
naire, Thế Lữ và Genet).

Và hứng thú ở chỗ này nữa: Nguyễn Đăng Thường vô hình trung 
đã đưa ra một định nghĩa linh động và cụ thể về thơ Tân Hình 
Thức, mà anh không ngờ tới. Ngoài ra Tân Hình Thức không cắt 
đứt với truyền thống, ngược lại còn đa mang, hỗn mang hằm bà 
lằng quá khứ.

*
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Cao đẹp thay dụng tâm đưa lời thường, và đời thường, vào thơ. 
Khốn nỗi, đời thường, ai biết là đời nào đây?

Cùng một chuyến Tân Hình Thức, cô Mai Ninh làm thơ trên du 
thuyền trên sông Nil, cô Trọng Tuyến làm thơ giữa một hội nghị 
khoa học tại Nhật, cô Thanh Bình ngược con đường gió trên cánh 
đồng xuân đến nhà ông Đinh Cường, khi ông này làm thơ trong 
lúc vẽ tranh tại Vỉginia; cô Ngọc Nhung làm thơ khi đi chợ đêm 
mua băng vệ sinh tại Quận Cam, ông Đỗ Minh Tuấn làm thơ lúc 
chữa ống nước tại Hà Nội, ông Đỗ Kh vừa làm thơ, vừa làm tình 
rải rác đó đây trên thế giới rồi chép miệng sướng cũng chẳng có 
nhiều... Vậy đời nào là đời thường? Lời nào là lời thường?

Do đó mà thơ Tân Hình Thức ỳ à ỳ ạch. Trong thơ truyền thống, 
từ Nguyễn Trãi đến Xuân Diệu cách nhau năm trăm năm, câu thơ 
không khác nhau bao nhiêu. Giữa hai ông Lưu Hy Lạc và Phan 
Nhiên Hạo, cách nhau vài buổi chiều, vài con đường, sao mà thơ 
khác biệt nhau quá! 

Đó là chưa kể đến chuyện ngăn sông cách núi, rào dậu ngăn sân, 
tường lửa màn tre. Thơ, đầu tiên là câu hát vui chơi; về sau trở 
thành khẩu khí, ngôn chí của xã hội, phương tiện của quyền bính 
và đối tượng của quyền lực chuyên chính. Các bạn Tạp Chí Thơ, 
chủ yếu là Khế Iêm, trong tay chỉ có một ngọn nến. Mười mấy 
năm, ngày ngày thắp nến đi tìm hiệu ứng cánh bướm; Khế Iêm ý 
thức rõ khó khăn của thơ Tân Hình Thức, lớn nhất là không có độc 
giả trẻ. Lớp trẻ ở hải ngoại không đọc tiếng Việt. Còn người trong 
nước, ít ai biết đến thơ Tân Hình Thức, không phải vì kém giá trị 
nghệ thuật, nhưng vì ít được phổ biển trong một xã hội mà văn học 
không độc lập với quyền lực chuyên chính.

Trong văn chương, nghệ thuật, một xã hội tiến bộ khi chính trị là 
sản phẩm của văn hóa. Xã hội ngưng đọng, thậm chí tụt hậu khi 
văn hóa là phương tiện của chính trị. Tương lai của Thơ, trong đó 
có Thơ Tân Hình Thức nằm ở biên độ giữa hai tình thế này.
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Từ Kinh Thi của Khổng Tử, từ Thi Pháp của Aristote đến nay, hơn 
hai ngàn năm qua, chuyện Thơ nói đi nói lại đã nhàm tai. Nhưng 
có câu này, nghe còn sướng:

«Đụ mẹ, tao với mày cưa đôi trái lựu đạn. Hổng phải ngon lành gì, 
nhưng mà chuyện Thơ cần có một chút tâm.»

Câu này chỉ có thể là của Đỗ Kh. mà không nhớ chàng viết ở đâu. 
Tìm chàng mãi không ra để mà hỏi. Vậy Khiêm ơi, câu này cậu 
(mày) viết ở đâu?

      Tết Bính Tuất
      02/02/2006
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TỰA

TÂN HÌNH THỨC
BƯỚC RA

TỪ  NỀN VĂN HỌC SUY TÀN
__________________________

Khế Iêm

Với hai yếu tố đơn giản, vắt dòng và kỹ thuật lập lại, thơ Tân 
hình thức Việt chuyển mọi thể thơ có vần như 5, 7, 8 chữ, lục 

bát thành những thể thơ không vần. Chỉ như thế thôi cũng đã là 
cuộc cách mạng then chốt của một nền thơ. Cũng nên nhắc lại, thơ 
không vần là thể thơ của thơ tiếng Anh, được tiếp nhận bởi những 
nền thơ khác, cùng ngôn ngữ trọng âm, như Đức và Nga... Vì thế 
đây là thể thơ mang tầm quốc tế và là thể thơ mạnh nhất qua nhiều 
thế kỷ, với tên tuổi thiên tài của nhiều đất nước. Nhưng tại sao 
phải chuyển qua không vần, trong khi thơ có vần đã là những thể 
thơ truyền thống của thơ Việt, với những nhà thơ tài danh? 

Vào thời đại Internet, nhu cầu tiếp thu và am hiểu lẫn nhau càng 
lúc càng cao, thơ phải thoát ra khỏi cái ao tù ngôn ngữ để hoàn tất 
chức năng rộng lớn hơn, tạo sự cảm thông giữa các nền văn hóa. 
Với cơ chế thơ vần, người làm thơ bận tâm tìm chữ, tìm vần để 
đạt tới cái hay của ngôn ngữ nên không có mục đích chuyển tải 
tư tưởng và đời sống. Ngay cả thơ tự do cũng khó hiểu vì ý tưởng 
rời rạc, rơi vào trò chơi tìm chữ hiếm, chữ lạ. Vì thế khi chuyển 
dịch, người đọc không phải ngôn ngữ Việt không hiểu bài thơ 
muốn nói gì, hoặc không thấy có gì trong đó. Cuối cùng thơ hoặc 
những dạng văn học nặng về tu từ chỉ để thưởng thức riêng cho 
một bộ tộc, cùng ngôn ngữ và văn hóa. Vả lại, ở một thời đại mà 
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mọi sự thay đổi nhanh đến chóng mặt, làm sao một nền tảng mỹ 
học hàng thế kỷ còn thích hợp được với thời gian? Ngay sự khác 
biệt giữa các thế hệ cũng được tính theo chu kỳ ngắn nhất. Chỉ 
cần 5 năm sau từ nước ngoài về thăm quê hương, người Việt đã 
không còn nhận ra bề mặt xã hội trước đó. Văn học cả trong lẫn 
ngoài đã không còn bắt kịp với đời sống xã hội, hoặc bất động, 
hoặc suy tàn.

Nền văn học hải ngoại được hình thành vững chắc và sôi động 
có lẽ vào khoảng đầu thập niên 1980, sau những năm ổn định đời 
sống và quần tụ được với nhau thành những cộng đồng hải ngoại 
ở khắp nơi trên thế giới. Nền văn học đó bao gồm những khuôn 
mặt tên tuổi của miền Nam trước 1975, những khuôn mặt mới 
trưởng thành sau 1975, với thành phần vượt biên và định cư theo 
diện tỵ nạn hoặc di dân, và thành phần trẻ hơn một chút, ra khỏi 
nước vừa đến tuổi trưởng thành, còn tiếng Việt đủ để hình thành 
một lớp nhà văn trẻ mới. Có lẽ vì vậy mà nền văn học hải ngoại 
còn được gọi là nền văn học miền Nam kéo dài. Bởi tên tuổi chính 
cho nền văn học này là những nhà văn nhà thơ đã nổi danh ở miền 
Nam trước đây. Cách biểu hiện vẫn như cũ chỉ khác nội dung, nói 
lên tâm trạng hoài niệm về một đất nước gặp cơn ly tán. Nhưng 
đến cuối thập niên thì nền văn học đó rơi vào bế tắc. Đến đầu thập 
niên 1990, hai nguồn tiếp sức cho văn học hải ngoại từ trong nước 
là phong trào văn học Đổi Mới, tập trung nơi tờ Hợp Lưu, và dòng 
thơ ngoài luồng chính, còn được gọi là Thơ Trẻ, tập trung nơi Tạp 
chí Thơ. Văn học hải ngoại trở thành cái nôi, lôi cuốn sự chú ý ở 
cả trong lẫn ngoài nước. Nếu tính như thế thì nền văn học đó đã 
có một chiều dài trên 20 năm, và là một nền văn học khá đặc biệt 
và sung sức. Nhưng chu kỳ của một nền văn học thường kéo dài 
khoảng 10 năm, rồi bắt đầu chuyển qua một thời kỳ khác, hoặc sẽ 
được tiếp nối bởi một thế hệ sau. Những khuôn mặt chủ yếu của 
nền văn học tiếng Việt ở hải ngoại, bây giờ đã mệt mỏi sau hai 
thập niên, không còn khả năng tiếp nhận thêm điều gì mới. Ngay 
thế hệ những nhà văn Đổi Mới và những nhà thơ trong phong trào 
Thơ Trẻ (đến nay đã không còn trẻ nữa) trong nước cũng không 
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còn sáng tác, và nếu có thì cũng đã lạc điệu. Không ai có thể kéo 
dài quá khứ, không ai có thể kéo dài thời gian. Một nền văn học 
đã hết sinh khí của nó và đang đi vào thời suy tàn.

Dấu hiệu suy tàn của nền văn học hải ngoại đã thấy rõ. Những tác 
giả nổi tiếng ở thập niên 1980 và1990 đa số đã không còn sáng 
tác, hoặc cầm chừng, hoặc lập lại những gì đã viết. Những tạp chí 
văn học số người đọc ít dần. Nhưng có lẽ, qua sinh hoạt, nếu tinh 
ý chúng ta sẽ nhận ra, một số nhà văn nhà thơ đang tìm cách mang 
tác phẩm của mình về nước in ấn, để tìm kiếm người đọc mới. Vì 
nền văn học trong nước vẫn còn dưới sự kiểm soát của quyền lực 
nhà nước nên muốn in lại tác phẩm và có tiếng vang, phải được 
sự công nhận của nhà nước. Điều nghịch lý, thời thế và xã hội đã 
đổi thay. Một thế hệ mới trưởng thành ở trong nước sau thời mở 
cửa, có những tâm tư khác hẳn thế hệ trong thời chiến tranh. Ngay 
chính những tác phẩm của thời Đổi Mới họ cũng không còn đọc 
nổi. Mỗi thế hệ có một nền văn học để nói lên tâm tư tình cảm của 
họ. Không một thế hệ nào muốn một thế hệ khác làm giùm cho 
mình một nền văn học. Vì thế những tác phẩm ở hải ngoại mang 
về trong nước in ấn, không những thế hệ sau mà ngay thế hệ đồng 
thời với họ, cũng không mấy ai chia sẻ, vì khác biệt về chính kiến, 
về hoàn cảnh trong thời chiến tranh chia cắt. 

Vả chăng ngôn ngữ, là một phương tiện tương đối, luôn luôn biến 
đổi, thì những ý tưởng mà nó chuyên chở cũng không bao giờ 
đúng thực. Và khi chấp vào văn tự, chấp vào ngôn ngữ, chấp vào 
đúng sai thì chính chúng ta mới thật sự rơi vào sai lầm. Làm sao 
chúng ta hiểu được thơ, hiểu được văn học? Nhìn suốt thế kỷ 20 ở 
phương Tây, những phong trào tiền phong, cuối cùng thơ văn chỉ 
là một trò chơi ngôn ngữ và ý tưởng, và hội họa là trò chơi màu 
sắc và đường nét. Khi đã nói là một trò chơi thì có gì là ghê gớm. 
Những gì được gọi là cao siêu thì nay cũng chỉ còn là một cách 
nói. Quan niệm “làm mới” (make it new) như kim chỉ nam suốt 
thế kỷ, chẳng qua là tìm mọi cách, qua chữ, chuyên chở những 
ý tưởng kỳ dị làm kinh ngạc người đọc. Nhưng bây giờ thì văn 
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chương đã mất phép màu của nó, chẳng còn khả năng làm kinh 
ngạc ai, mà chỉ phơi bày sự kênh kiệu và nhàm chán. Không có 
cách nào khác, người nghệ sĩ phải trở về chứng thực tài năng, làm 
sao cho người đọc phải đọc tác phẩm của họ. 

Cũng như Nhân văn Giai phẩm ở miền Bắc và Sáng Tạo ở miền 
Nam thập niên 1960, Văn học Hải ngoại là hồ sơ đang khép lại để 
chờ những nghiên cứu của những nhà nghiên cứu văn học. Những 
cái hay, cái dở, những khuyết điểm và ưu điểm sẽ được lọc ra một 
cách công bình. Nhưng lý do chính của sự suy tàn là nền văn học 
này không có thế hệ kế thừa. Quay nhìn lại sau 30 năm, một thế hệ 
rất trẻ nay đã trưởng thành. Đây chính là thời kỳ sung mãn trong 
sáng tạo, khi họ vừa bước khỏi ngưỡng cửa học đường với những 
trang bị về kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ nhất. Nếu trong một 
xã hội bình thường thì chính họ đang bắt đầu một giai đoạn mới 
của văn học. Nhưng họ lại đang sáng tác bằng ngôn ngữ nơi đất 
nước họ sinh ra và lớn lên, như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức... 
vì đó là ngôn ngữ của họ. Họ là một thế hệ bị bứt rễ và không còn 
thuộc vào nền văn học Việt. Nhưng để sáng tác, họ phải đi tìm bản 
sắc và nguồn cội văn hóa của chính họ để làm chất liệu. Đó là sợi 
chỉ mờ nhạt liên hệ giữa họ và văn học hải ngoại, giúp chúng ta 
giải quyết sự khủng khoảng suy tàn hiện nay.  

Để kéo họ trở lại, chúng ta cần có phương tiện để tạo sự cảm 
thông và làm gạch nối giữa những thế hệ có cùng một nền văn 
hóa, nhưng lại viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, cả ở trong lẫn 
ngoài nước.  Phương tiện đó là thể thơ không vần của Tân hình 
thức. Chúng ta lại cần tới một thế hệ bản lề, sinh ra hay lớn lên ở 
hải ngoại từ lúc rất nhỏ, còn tiếng Việt và có khả năng tiếng Anh 
tự nhiên, làm công việc chuyển dịch. (Bởi vì khi chuyển dịch, 
được ý thì mất lời. Cái hay của lời bị mất nhưng còn cái ý, nên cần 
có ngôn ngữ tự nhiên của người dịch để cứu vớt cái hay của lời.) 
Nếu với hai yếu tố đơn giản, vắt dòng và kỹ thuật lập lại, chúng ta 
chuyển các thể thơ có vần thành không vần; thì với hai yếu tố, thơ 
không vần và nhân sự chuyển dịch, lại một lần nữa, chúng ta bắt 
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được một tầm nhìn mới, đưa thơ Việt ra khỏi cái tù túng của ngôn 
ngữ. Như vậy, trong khi đi tìm kiếm cái hay mới (dĩ nhiên phải 
hy sinh cái hay cũ), chúng ta nắm được chiếc chìa khóa, mở cánh 
cửa và bước ra khỏi nền văn học đang suy tàn. Khi bị thúc đẩy 
tạo sự cảm thông giữa nhiều thế hệ với nhau, chúng ta nhận được 
những lực hổ tương mới. Một đằng được kích thích bởi những 
nhà văn Việt  thành công ở nước ngoài, như Linda Lê (trở thành 
nhà văn nổi tiếng của Pháp). Những nhà văn trẻ trong nước chắc 
chắn mong muốn được đọc Linda Lê, đồng thời họ cũng muốn 
Linda Lê đọc họ. Chính lực hổ tương đó là động lực mạnh mẽ để 
thể thơ Tân hình thức chắp thêm cánh, đưa thơ Việt tới một chân 
trời khác. 

Qua những nhận xét trên, không phải chúng ta cho rằng thơ vần 
điệu và tự do Việt đã lỗi thời. Mỗi thời đại gồm có nhiều thế hệ 
sống chung với nhau, nhưng mỗi thế hệ lại có cung cách biểu hiện 
khác nhau. Trong đó, thơ Tân hình  thức đáp ứng cho một thế hệ 
mới nhất. Và dĩ nhiên nó phải đáp ứng được những điều kiện phù 
hợp với thời đại của nó. Vì thơ Tân hình thức chỉ là một thể thơ, 
một hình thức diễn đạt, nên vượt qua được sự hạn chế nội dung 
của từng nền văn học, từng thế hệ và thời đại. Hình thức là phương 
tiện nối kết giữa các thế hệ với nhau. Đó là điều kiện cần nhưng 
chưa đủ, nó còn phải có khả năng đưa thơ Việt thoát ra khỏi những 
giới hạn của ngôn ngữ, để có được tiếng nói ngoài thế giới.3 Thơ 
tân hình thức kết hợp của nhiều kinh nghiệm, giữa thơ vần và thơ 
tự do, giữa ngôn ngữ và thơ tiếng Anh và tiếng Việt. Cũng như lục 
bát, thơ Tân hình thức dễ làm mà khó hay, có khả năng biến hóa 
và đẩy tới tùy theo tài năng của người làm thơ. 

Đặc điểm của thơ Tân hình thức là dễ hiểu nhờ tính truyện, cùng 
với sự mạnh mẽ và liền lạc của ý tưởng. Ngôn ngữ trong thơ là 
ngôn ngữ đời thường, giản dị, trong sáng và chính xác, chuyên 
chở được tâm tư tình cảm có thực từ đời sống, nên dễ chuyển dịch 
sang một ngôn ngữ khác, và lôi cuốn người đọc nước ngoài. Đó 
là ưu điểm không thể loại thơ nào có được. Không chỉ vậy, người 
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đọc không thể tách riêng một cá nhân nhà thơ hay một bài thơ 
ra để chê hay khen, vì tất cả là tập hợp của rất nhiều giọng điệu, 
nhiều tâm tư, nhiều cách diễn đạt khác nhau của một tập thể duy 
nhất là thơ Tân hình thức. Tên tác giả hay dịch giả cũng mờ nhạt 
trước sự chuyển động rầm rầm của những bước chân của đoàn 
lữ hành mới. Có lẽ vì thế mà nhiều người quen cách đọc thơ cũ 
không nhìn thấy cái hay của nó, phản ứng lại vì bị choáng ngợp 
bởi cái hùng tâm của phong trào.
 
Trong khi cái hay của thơ vần và thơ tự do Việt nằm nơi tài năng 
người làm thơ, tùy theo cách chọn chữ chọn lời, dàn dựng âm 
thanh của ngôn ngữ, sao cho khi đọc lên nghe cho du dương hoặc 
khác lạ. Chữ gợi nơi người đọc hình ảnh và cảm xúc, và người 
đọc cảm nhận được cái hay của từng lời từng chữ, nương theo cảm 
khoái để buông rơi vào trạng thái mơ hồ. Ý nghĩa của bài thơ nằm 
trong tính chất mông lung, không rõ nghĩa, và người đọc có toàn 
quyền suy diễn theo cách của mình, nhưng phải hiểu rằng không 
có ý nghĩa nào là đúng thật. Cái hay của thơ không nằm nơi ý 
nghĩa mà nằm nơi hình ảnh và tính gợi cảm của ngôn từ. Cách làm 
thơ hoàn toàn dựa theo quan niệm thẩm mỹ, ý ở ngoài lời. Mỗi 
dòng thơ vì vậy có cái hay riêng. Không thể dùng cách đọc của 
dòng thơ  này áp dụng vào dòng thơ khác. Đọc như thế thì chỉ thấy 
cái dở chứ không bao giờ thấy được cái hay của thơ.

Chúng ta phải thừa nhận một thực tế, với khoảng hơn 1 triệu người 
Việt rải rác khắp các tiểu bang, so sánh với 300 triệu dân số Mỹ, 
chắc chắn không ai có thể tìm thấy sắc dân Việt trên bản đồ Mỹ. 
Nhưng sắc dân đó lại quá nổi tiếng nhờ chiến tranh Việt nam và 
cuộc vượt biển thương đau do hoàn cảnh lịch sử tạo nên. Nền văn 
học hải ngoại, thoát thai từ đó, là một trường hợp khác thường, 
luôn luôn bị ám ảnh bởi bóng ma chiến tranh, pha trộn giữa chính 
trị và văn học. Chúng ta cũng cần ghi nhận, với lớp di dân thứ 
nhất, viết bằng tiếng việt, thì các ngôn ngữ khác như tiếng Anh, 
Pháp, Đức ... chỉ là ngôn ngữ thứ hai, vừa đủ để tiếp nhận thông 
tin và sinh hoạt. Vì không phải là tiếng mẹ đẻ nên không thể vượt 
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qua những lỗ hổng văn hóa, khó có thể hội nhập, rung cảm và am 
hiểu thật sự văn học và học thuật phương Tây. 

Hơn nữa, là một cộng đồng di dân và tỵ nạn, có khuynh hướng bảo 
tồn văn hóa nên không có những thách thức nồng cháy, cọ sát với 
nền văn hóa khác và phát huy văn học. Để thể hiện đầy ắp những 
tình tự mang theo từ quê hương cũ, những người viết của nền văn 
học này, trong suốt hơn 20 năm, cũng chỉ cần tới những thể thơ và 
phương pháp cũ. Bởi cách diễn đạt mới luôn luôn kéo theo những 
nội dung mới. Và ngược lại, khi nào cần diễn đạt những nội dung 
mới, chúng ta mới có nhu cầu tìm kiếm những hình thức mới. Tân 
hình thức có lẽ là trường hợp duy nhất rút tỉa được từ những phân 
tích, suy nghiệm về ngôn ngữ và thơ tiếng Anh có bài bản, và áp 
dụng vào thơ Việt. Tân hình thức còn nối kết được với thế hệ thứ 
hai ở hải ngoại, đưa thơ và văn học ra khỏi tính chất làng thôn, 
nhập vào cuộc chơi với những nền văn học khác. Đó chính là con 
đường sáng của thơ Việt, và Tân hình thức chẳng phải đang tự tạo 
cho nó và nền văn học Việt một phong cách lớn đó sao?

Tháng 8 - 2005
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Bùi Chát
_______

GHI CHÉP

Trước trung tâm trưng bày của hãng 
Daewoo ở ngã tư Đinh Tiên 
Hoàng là những cây rất to tỏa 
nhiều bóng mát và những cây rất 
nhỏ dưới bóng mát đó. Rồi từ 
đâu đến một bà lão lặng lẽ 
ngồi dưới gốc cây, bà cứ lùa
đôi mắt và chiếc nón về phía 
mọi người mà im lặng. Không ai 
hiểu gì hết, chắc chắn là không 
ai hiểu gì hết. Nếu nghi ngờ 
thì cứ xem, từ chiều đến giờ 
chiếc nón có gì, ngoài dăm chiếc 
lá rơi từ những cây kia. Tôi 
nghĩ, chỉ cây cối là hiểu. (Vì 
chính tôi cũng chẳng có đồng nào). 
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Dã Thảo
_______

TÌNH XA 

em vẫn qua đấy mỗi ngày
building cao cao và cũ 
ban công thấp thấp màu nhạt 
nơi anh thường tì đôi tay 
chuyện trò cùng đám bạn lơ
đãng và sẽ nhìn thấy em 
qua đấy mỗi sáng giờ không 
còn anh đứng trong nắng gửi 
một lời chào có khi một 
nụ cười tươi nếu em tình
cờ liếc nhìn ban công thấp
đôi khi chỉ là ánh mắt 
thầm dõi bước em qua và 
em sẽ biến mất trong màu 
kính sẫm tối anh sẽ chẳng 
nhìn thấy cho đến lúc chúng 
mình ăn trưa cafeteria 
chen chúc những phút ban trưa 
vội vàng lắm chuyện đời thường 
để nói chuyện xếp dở hơi 
phách lối, laid-off, đã, 
đang và sắp tới, chuyện trại 
tù, chuyện khủng bố thế giới 
nhiều nhất là những tan vỡ 
dù không hối tiếc vẫn nhớ 
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tình anh với ả con gái 
cùng ngôn ngữ khác màu da
tình em với gã con trai 
cùng màu da khác ngôn ngữ 
nhưng chưa lần nhắc chuyện chúng 
mình em mỗi ngày đi qua 
building cao cao vẫn có
người tì tay chuyện trò 
bên ban công thấp không còn 
lời chào trong nắng không còn 
nụ cười buổi sáng không còn 
ánh mắt lặng lẽ ấm áp
anh đã đi xa em chưa 
kịp kể nguồn gốc em dân 
tị nạn thế hệ thứ nhất 
không thuộc cộng đồng thiểu số 
mít, tàu, xì, campuchia, 
inđônêzia, cuba, 
malayzia... anh biết 
mỗi điều em là công dân 
hợp chủng quốc em mê làm 
việc em lười rong chơi em 
khoái Brad Pitt chẳng ghiền bóng 
đá không nghiện bóng cà na 
em mê jazz khoái hiphop 
em khác màu da khác ngôn 
ngữ cùng công ty giờ đây 
anh đã ra đi... nhớ nhiều!!!
(nhưng chẳng nói nói ra nhiều 
cũng vậy thôi.)



Blank Verse • 194

Dã Thảo
_______

NHẬT KÝ NGÀY MƯA

Khi mặt trời khuất sau mây
và mưa bỗng đổ lênh láng
tôi nhớ về những ngày cũ 
xưa lẻ loi bước trong mưa

anh xưa có lần bảo yêu 
thiết tha lang thang trong mưa 
cười diễu nhìn tôi ôm
chiếc dù đen to tổ chảng 

những hạt mưa bong bóng nhỏ
xíu nào đủ ướt đôi tay
ô mưa rơi ô mưa rơi 
trên những con đường tuổi thơ

ô mưa ơi ô mưa rơi 
trên lối vắng người lại qua
mưa rơi trên lối mòn rất 
quen buổi chiều sắt se đến

cafeteria trống vắng
không chiếc dù đen tổ chảng
và nụ cười anh vắng bóng.
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Đặng Thân
_________

CƠN SÓNG ĐẦU NĂM MỚI ĐẾN

tôi thấy giọt sương đầu tiên trên mái 
lá mắt em nhạt nhòa khóc than cho 
những nạn nhân sóng thần mà tạo hóa 
đã gây ra trong một giờ bất cẩn 

tôi nghe bài hát đầu tiên từ sâu 
thẳm trái tim tận cùng ngọn lưỡi em 
đang vang lên đuổi xua thế lực của 
bóng tối ngay trước giao thừa năm mới

tôi cảm nhận trận cuồng ba trong từng 
tế bào tôi dội vang tun hút trong 
chuyến bay đầu tiên mà tôi lựa chọn 
đang hướng về sự chân thực sống động

1.1.2005
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Đặng Thân
_________

TÁO 7 (THẤT) NGÀY NGÂN 7 NỐT

Bình minh đến nó đến trường học
Liền 7 tiếng. Lời ngọc vàng vang
Vọng ba ngàn thế giới từ những
Miệng kẻ sang. Nhân chi sơ tính
Bản thiện. Nếu cho tôi một điểm 
Tựa thì tôi sẽ bẩy được cả 
Quả đất lên. 7 sắc cầu vồng 
Là điều xa xỉ. Tự nhiên ơi
Đã là cổ điển. Hiện đại là
Phải cứ là điên điên điên triền
Miên. Tự do bình đẳng bác ái.
Cuộc cách mạng lại cái xứ Sương
Mù. Những bậc chân tu tay tu
Bảo hãy kiêm ái. Những bậc cà
Tu bảo đấu tranh này là trận
Cuối cùng. Ngàn đời máu ối làm
Lịch sử ung thối. Vẫn tụng ca
Mùi lòng dạ thế gian. Vĩ đại.
Muôn năm. Vạn tuế. Đời vẫn thế.
Thất Hiền xưa nay vẫn ái tiền.
G7 nhẩy mâm trên nhờ bạo
Lực. Thái Cực vẫn nhiên nhiên nhờ
Lễ nhạc. 7 nốt thăng trầm vẫn
Cần một nốt câm. Đêm về nó
Đau bụng. Đại phúc oằn lên một
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Tiếng rên. Đã thất nhật tiếng nhạc
Lòng không động. Mộng thấy lòng mình 
Hóa dòng sông nhồi thuốc xổ. Nó
Bước vào WC. Một canh. 
Hai canh. Trằn trọc lòng lành. Nhả 
Phanh. Tiếng nhạc lòng đã đổ. Đau
Như mổ. 7 nốt vốùn dài đủ 
Cả bách gia. Sao chờ mãi một
Dấu lặng kia chẳng thấy. Tiếng lòng
Ngân dài đã hụt hơi. Chơi vơi
Giữa trời. Ơi dấu lặng ta chờ. 
Để phong ngươi “Vương Nhạc Đại Vương”

17.1.2005 
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Đặng Thân
_________

THÁP BÚT

Ngong ngỏng bên nghiên mực. Loi choi 
“Tả thiên thanh” như dáng điệu một 
Tên dặt dẹo đứng thủ dâm thầm 
Lặng suốt trăm năm. Hồn trí thức 
Triền miên miền ẩn ức. Cả dân 
Tộc lộc ngộc một đoàn người vía 
Hồn nhược tiểu. Khí thăng hoa được 
Một chút này chăng. Phút thăng hoa 
Cưỡng bức. Một thánh thi tạc dựng 
Ba chữ “địt mẹ giời” để giải tỏa 
Cả khối lòng bi ức của quân 
Trí thức. Bất bình chi bấy hóa 
Công ơi. Từ bấy cây dương vật 
Đá hóa Ngôi Lời. Cả nước vào 
Phen dậm dật, sụt sùi, lầm than 
Huyết lệ. Thủ dâm ơi nay đã 
Thành quốc túy. Tất cả say sưa. 
Bao thi sỹ thủ dâm trước nàng 
Thơ. Bầy hủ nho thủ dâm trước 
Bàn thờ. Nàng thơ hình tam giác.
Cũng là biểu tượng của Tam Tài 
Thiên địa nhân. Tam giác Pita
Gore. Ngọn bút... Bàn thờ hình chữ 
Nhật. Hình quốc kỳ. Tiền tệ. Mực 
Nghiên... Ngọc hành đá cô đọng nỗi 
Ưu phiền cẩm thạch phóng tinh hoài 
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Đầy mãi một Hồ Gươm. Làm cạn 
Kiệt cả khí thần sỹ tử. Hồ 
Ngàn năm như vết chân Giao Chỉ. 
Ướm chân vô kết tử thánh tiên 
Rồng. Tồng ngồng bay lên Thăng Long

17.1.2005
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Đinh Cường
__________

CÓ KHUÔN MẶT AI NHƯ

Tôi vẽ tảng đá rồi mỗi ngày
cứ ngồi nhìn trên những đường nứt
có đường nào là lời sám hối
không phải bên tảng đá năm xưa

Đức Giáo Hoàng đã đến sám hối
tôi bỏ quên lớp rong rêu ngoài
thành nội có con chim mùa hè
cứ kêu hoài bắt cô trói cột

như tiếng quê hương ngày lửa đạn
tràn về thành phố chúng tôi chạy
theo đoàn người trên quốc lộ một
có mây bay trên đèo Hải vân

đưa tôi đến phương nào khỏi Huế
để bây giờ mùa thu trở lại
mùa thu Virginia người ta
đi xem lá vàng trên skyline

mà sao tôi vẽ tảng đá như
đứng sững có khuôn mặt ai như
em nhìn xuống ký ức chìm lỉm
vực sâu tôi hú tiếng vang dài...

Virginia, 5. 2000
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Đình Nguyên
___________

GỌI LÀ SỐNG 

Những cái chết không được 
báo trước. Có ai biết 
trước sẽ chết lúc nào. 
Chuyến bay định mệnh là

chuyến mà lần kề cận 
với tử thần đầu tiên 
và cũng là cuối cùng.
Chẳng đi đâu cả chỉ

làm đúng nghĩa tầm mức
dịch chuyển cần thiết, mà 
chết đột ngột vì cả
tòa nhà sụp đổ, thì

gọi là ngày định mệnh
chăng? Có phải hai chữ
định mệnh hay được áp
đặt cho những cái chết

không được báo trước. Như
vậy chưa từng đi đâu
chưa từng làm gì, mà 
đã biết mình chết ngay 
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từ lúc bắt đầu, gọi 
là gì cho chính xác!
Chết lần mòn chết từ
từ gọi là sống nhé.

30082004
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Đình Nguyên
___________

CÓ KHÔNG 

Nơi 
không có ánh sáng bóng 
đêm ngự trị 
Nơi 
không có tình yêu trái 
tim ác quỷ
Nơi 
không có niềm tin mọc 
nhánh nghi hoặc
Nơi 
không có hòa bình không 
có chiến tranh

28092004
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Đình Nguyên
___________

 
CHIÊM BAO 

Gửi lại giấc mơ cho 
ngày mộng mị gửi nghẹn 
ngào cho tiếng xào xạt 
của đêm. Con sâu ẩn 
mình trong kẽ lá khẽ 
cựa mình rơi xuống một 
giọt sương khô khốc lạnh
 
& run. Mở ra cho em
mở ra cho tôi cho 
mọi người những điều cần
thiết. Bàn tay đừng trói
lại khô cứng kêu đau
& đau tiếng vọng mong chờ
của mẹ của anh của
chị. Ôi! Hãy mở ra!
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Đỗ Kh.
______

BÀ QUẢN GIA

Chào Khiêm đã nhận được hình và 
điện thư thấy rất đẹp và buồn
Thật ra không có buồn nhưng rất 
riêng tư thành thử chỉ có thể 

là đọc giả nhưng người đọc bao 
giờ cũng riêng có ý xem một
Truyện về confetti bị đánh 
mất trên một con tàu biển tự 

hỏi (không biết Cameron có 
đánh cắp để dùng cho Tita
Nic)  hôm nay mất một bức tường
tự hỏi (trong nhà có chăng thừa 

nhiều vách) tự hỏi ở cửa hàng 
bánh mì (sao bà hàng lại trông 
Giống như một cái bánh ngọt vẽ 
vời) tự hỏi mọi người đều có 

thấy mọi thứ như là một loài 
thông điệp mặc dù rất khó biết 
Nó muốn nói gì tiến trình của
những kết luận hay: ai cũng có
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thể nghĩ này nghĩ kia và nghĩ 
thế nào cũng chẳng có gì đáng 
Để ý “nhưng suy tư này không 
trong tầm của bà quản gia và 

do thế không được khai triển với 
những thành quả gặt hái có thể”
Tôi tự hỏi là (nếu đời anh 
là một tiểu thuyết thì đã đến 

lúc bắt đầu nên viết) Bích Nga

10/12/00
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Đỗ Kh.
______ 

KIỀU 

Em đâu biết nói tiếng Anh, 
chỉ bập bõm vài câu đâu hiểu hết. 
Thiệt ra tụi em gặp nhau 
chỉ có hai lần trong quán bún riêu, 
sau đó cưới luôn. — Anh ấy 
làm gì?  — Thất nghiệp. — Biết vậy sao vẫn 
lấy?  — Em mới học hết lớp 
5, không việc làm, nhà nghèo, em đông.
Dạo đó, em nghĩ chỉ lấy 
Tây là có thể giúp gia đình, đâu 
ngờ khó ăn đến thế! — Sao 
không về Mỹ? — Không nghề ngỗng, làm gì
có tiền để bảo lãnh em! 
— Hiện giờ cuộc sống thế nào?  — Thì phải 
sống nhờ! Mỗi ngày ảnh phát 
30 ngàn, bảo: Phải xài hết, không
thừa cũng không được thiếu. Vì 
phải giúp gia đình, em nhịn buổi sáng; 
trưa cơm hộp, tối cơm bụi 
vỉa hè. Tằn tiện lắm mới dư được 
ít ngàn nhưng nhờ người khác 
giữ giùm, để anh ta thấy là bị 
phạt ngay. — Bằng cách nào? Dường 
như nhớ lại những trận phạt đòn khủng 
khiếp, X. rơm rớm lệ: — Chẳng 
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hạn như cho ngửi mùi toa-lét, cắt 
khẩu phần ăn hàng ngày, cởi 
hết áo quần và đi vòng quanh phòng
lù lù sẵn đúc 1 toà thiên nhiên* 
cho ảnh xem.

(trích Thuỷ Tiên, báo Công An số 783, ngày 16-10-99) * Điền T. 
Nguyễn
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Đoàn Minh Hải
____________

PHÓNG SINH LUÂN HỒI

Người đàn bà mù bán vé số trên
đường Tự Do con đường một chiều bây
giờ đổi tên là Đồng Khởi cũng một
chiều. Lâu lâu tôi mới đi xuống phố

một lần, cũng vẫn thấy người đàn bà 
mù đứng trên lề đường bán vé số.
Người đàn bà mù bán vé số trên
đường Tự Do — Đồng Khởi sao chị không

bán ở một con đuờng khác hoặc ở
một đoạn đường nào khác trong thành phố
mang tên bác? Chị bán sự may rủi
này cho ai cho những ai trong cái

thành phố này? Có sự may rủi cho
từng số phận con người không hay chính
ai ban sự may rủi cho cả một
dân tộc. Ngưới đàn bà mù bán vé 

số trên đường Tự Do — Đồng Khởi. Chị 
cứ bán suốt đời mãn kiếp chị vẫn 
mù chị không thể nhìn thấy tôi không 
thể nhìn thấy mọi người mà tôi thì 
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cứ phải trông thấy chị đứng trên lề 
đường Tự Do — Đồng Khởi tay đưa ra 
những tấm vé số mời ông đi qua 
mời bà đi lại... Người đàn bà mù 

bán vé số trên đường Tự Do — Đồng 
Khởi chị bán được bao nhiêu vé chị 
bán được cái gì trên con đường một 
chiều này mà đôi mắt chị nhấp nháy 

trắng đục đầy nước mắt nước mắt cũng 
chảy xuống một chiều. Người đàn bà mù 
bán vé số trên đường Tự Do — Đồng 
Khởi chị có thấy được bao nhiêu người 

trong cái thành phố mang tên bác này 
bán vé số như chị và bao nhiêu 
người mù như chị kể cả nam phụ 
lão ấu hữu danh vô vị hữu vị 

vô danh bán vé số như chị. Làm 
sao chị thấy được vì chị là người 
đàn bà mù bán  vé số trên lề 
đường Catinat — Tự Do — Đồng khởi.
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Đoàn Minh Hải
____________

PHÁO  THĂNG  THIÊN

Tôi đã học và tôi 
Đã thấy trái táo rơi 
Xuống, mọi vật không có
Cánh đều rơi xuống tại
Chỗ rơi và đúng chỗ

Tôi cũng đã thấy người
Ta khi bị chặt đầu
Máu vọt bắn lên cao
Như vậy định luật New-
Ton đã sai vì máu 
Không thể nào có cánh…

Saigon 09-02
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Đoàn Minh Hải
____________

 
ĐUA SỐNG ĐUA CHẾT

 
Ra đường bây giờ người sống chạy đua
với người chết từng đàn từng nhóm xe
tang chạy loang loáng giấy tiền vàng bạc
tung bay như truyền đơn rối như canh 

hẹ như muốn xóa hết xóa sạch lối
đi về của người sống và kẻ chết...
Ra đường bây giờ người chết chạy đua
với người sống xe tang chạy như bay

bóp kèn qua mặt inh ỏi làm người 
chết nằm trong hòm cũng giật mình để
bay nhanh đến nghĩa trang người sống và
chết đều gặp nhau... những mộ bia của

người chết di động còn người sống thì
đứng chôn chân qua lớp khói hương... hương
Ra đường bây giờ xe rác cũng chạy
đua với xe tang người sống thì vẫn 
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chạy đua với xe tang giấy tiền vàng 
vẫn như bướm bay vui mắt...
Về nhà bây giờ vắng vẻ âm u
lạnh lùng mùi hương khói... từ trong ra 

ngoài vắng ngắt lạnh tanh chỉ còn vài
chiếc bóng như dính trên vách bất động
Về nhà... ra đường ra đường về nhà...

Saigon 201003
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Đoàn Minh Hải
____________

SẮP  GIAO – THỪA

Chiều ba mươi tết ra đứng giữa chợ
Tan tác – tan tác, chung quanh tan tác
Như đàn gà con mất mẹ, lòng tôi
Như tàu lá chuối rách nát tơi bời.

Chiều ba mươi tết ra đứng giữa chợ
Chờ ai đợi ai – chờ gì đợi gì,
Ai chờ – Ai chờ. Tàu lá chuối khô
Những giọt mưa trên tàu lá chuối nát.

Chờ một giọt mưa trong đêm giao thừa.
Chiều ba mươi tết ra đứng giữa chợ 
Chờ Mẹ chờ em chờ Cha khuất núi
Còn biết chờ ai nữa. Đã rách nát

Chờ một bóng trăng trong đêm ba mươi...

Saigon, ngày 30 Tết, 2002-2003
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Đức Phổ
_______

HOẠT CẢNH ... 

Tôi đã gặp những chiếc hũ
chìm lăn trên đường phố sài
gòn, những chiếc hũ chìm lăn
cùng với những chiếc xe dream
nhật bổn trung quốc hàn quốc
xe đạp xích lô đạp xích
lô máy... có chiếc tự lăn... 

Những chiếc hũ chìm lăn cùng
với bụi với rác với mánh 
mung chôm chỉa với nhân tình
với bè bạn với niềm vui
với nỗi buồn với sự thoải
mái cởi bỏ lột xác sau
một ngày lao động trí não
lao động tay chân sau một
ngày tầm phào bằng an vô 
sự không có việc chi làm...  

Dường như mỗi chiếc hũ chìm 
đều mang theo mình một tâm 
sự đôi khi giống nhau đôi 
khi khác nhau có những tâm 
sự vui cũng có những tâm 
sự buồn có những tâm sự 
vui buồn lẫn lộn lại có 
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những tâm sự không vui không 
buồn chi... nên chi mỗi chiếc
hũ chìm đều lăn mỗi kiểu
đôi khi giống nhau đôi khi 
khác nhau có chiếc lăn bên
này lạng bên kia có chiếc
lăn chậm rùa bò có chiếc
lăn bạt mạng bất kể sống 
chết què tay gãy chân thôi
thì sống chết mặc bây mặc
ta... nhằm nhò chi ba chuyện
lẻ tẻ cứ lai rai ba 
sợi xả láng sáng lại lăn...
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Đức Phổ
_______

KHI KHÔNG CÒN YÊU EM ...

Khi tôi không còn yêu em không
có nghĩa là tôi sẽ yêu người 
khác tôi chỉ biết rằng khi không 
còn yêu em thì tôi sẽ trở

lại yêu chính bản thân mình giống
như ngày tôi chưa yêu em dẫu
rằng tôi chưa hề yêu ai bằng 
yêu em bằng tôi yêu chính bản 

thân mình vì tôi vốn là một 
sinh vật trần tục nhất trong những
sinh vật đã và đang hiện diện 
trên quả địa cầu này chỉ tiếc

rằng khi không còn yêu em em
vẫn có thể yêu người khác giống 
y chang như khi em đang yêu 
tôi vì tôi chỉ là một sinh 

vật giống đực mà trên thế gian 
này chẳng thiếu gì những sinh vật 
giống đực y chang như tôi dẫu
tôi là người duy nhất yêu em!...
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Gyảng Anh Iên
____________

HỎI

Hai người đàn bà vẫn
còn mãi ngồi đan lưới 
hỏi nhau về cái gọi
là định mệnh. “Có chăng

cái chết là do trời 
định?” Người đàn bà thứ
nhất nhìn ra biển, nơi 
con sóng thần đang di

chuyển với vận tốc của
chiếc máy bay ban nãy
chẳng biết bay về đâu
ngang qua bầu trời phía

dưới có hai người đàn
bà vẫn còn mãi ngồi 
đan lưới hỏi nhau về
cái gọi là định mệnh.

“Không có đâu, ví dụ 
nếu như hàng ngàn người
cùng chết do động đất,
lũ lụt hay hỏa hoạn 
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thì chẳng lẽ số kiếp
họ lại giống nhau hay
sao?” Người đàn bà thứ
hai cười và nhìn ra

biển nơi con sóng thần
đang di chuyển âm thầm
dưới vùng nước sâu yên
ả với vận tốc nhanh 

hơn suy nghĩ của hai 
người đàn bà vẫn đang
mãi ngồi đan lưới hỏi 
nhau về cái gọi là 

định mệnh.
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Gyảng Anh Iên
____________

 

 
VIẾT CHO NHỮNG NỖI BUỒN VIỄN CŨ

Tặng Tú Trinh

Ly cà fê cũng bắt đầu học
cách thơm ngậy hơn giữa một mưa 
sài gòn để kéo chân nỗi buồn 
ngồi lỳ nơi quán vắng có cỏ 
và có cả gió máy lạnh thổi 
buốt thay mùa đông câu chuyện mỗi 
ngày đi vòng quanh nỗi buồn viễn 
cũ và bất tận khói thuốc bất 
tận ngả đầu nơi góc riêng, có 
cọng tóc nào triết lý về sự 
bạc màu của gốc đầu nơi sinh 
ra những nơ-ron bạc nhược, để 
thay em thay ta nhắn tin cho 
nỗi buồn ngày hôm qua và hẹn
nỗi buồn ngày mai ở một quán 
vắng khác có cỏ và có cả 
gió máy lạnh thổi buốt thay mùa
đông. Câu chuyện cứ thế mỗi ngày 
đi vòng quanh nỗi buồn viễn cũ 
và bất tận như sự học của 
ly cà fê về cách thơm
ngậy hơn giữa một mưa sài gòn.
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Gyảng Anh Iên
____________

 

 

THỞ DÀI

Anh thở dài dài hơn
tiếng em thở dài, tại
sao chúng ta lại cùng
làm hai việc dài và

dài hơn tiếng thở dài? 
Thì em thở dài cho
một nỗi buồn dài mà
có lẽ anh không thể

hiểu dài hơn bằng tiếng
thở dài dài hơn tiếng
em thở dài. Như vậy
cái việc dài hơn của

anh đối với cái việc
dài của em xét về
nghĩa thì không thể dài
hơn bởi lẽ em thở

dài cho một nỗi buồn
dài mà có lẽ anh
không thể hiểu dài hơn
bằng tiếng thở dài dài
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hơn tiếng em thở dài.
Em hỏi lại sao chúng
ta lại cùng làm hai
việc dài và dài hơn 

tiếng thở dài?
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Gyảng Anh Iên
____________

GẦN XA VÀ 

Hai gã con trai ngồi
nhìn nhau từ hai chiếc
bàn xa nhau trong quán
nước, hai đôi mắt cũng

xa nhau chỉ có ánh
mắt nhìn nhau thật gần
nhau. Vì ở trong quán 
nước có những chiếc bàn

đặt xa nhau cho khách
ngồi xa nhau tránh cái
nóng nực và những phiền
phức có thể xảy ra

khi ngồi gần nhau. Chỉ 
có hai gã con trai
ngồi nhìn nhau như thể
chẳng còn gần nhau hơn

được nữa trong một quán
nước mà các bàn đều 
đặt xa nhau. “Tính tiền”,
nụ cười gần. Xa nhau.

Jan 15/2005
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Hà Nguyên Du 
____________ 

EVERY POEM IS AN EPITAPH *

                              
bước tiến tôi sẽ là bước đếm đến 
mộ chí khi Thượng đế không cho con 
người làm phép cộng mà trừ  theo số 
ba vạn sáu ngàn ngày mọi sinh vật 

chỉ như một cây nến tự nhiên thắp 
sáng hữu hạn để được tàn lụi và 
về lại chất nến biến hóa với bản 
sắc tiền định khóc với thẳm vực cười 

với chóp đỉnh... bi lạc lạc bi... vũ 
trụ  là chiếc giá để cắm cây nến 
vậy là em nến tôi nến tình yêu 
mình nến gia quyến ta nến bằng hữu 

ta nến thế sự nến bài thơ tôi 
nến tập văn anh nến như Eliot
nói every poem là nến hay 
hơn mỗi bài thơ là văn mộ chí 

mỗi tình yêu là mộ chí mỗi hơi 
thở là mộ chí mỗi làm tình là 
mộ chí thế giới mộ chí nhân tài 
mộ chí may mắn về mộ chí em 
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đừng thất chí nên cố lấy chí mà 
lập chí để mình như mỗi bài thơ 
là mộ chí mộ chí mộ chí... hoa 
mộ chí lá mộ chí cây mộ chí 

tư tưởng mộ chí văn học mộ chí 
nghệ thuật mộ chí dân tộc mộ chí 
nhân duyên mộ chí hệ quả mộ chí 
thái cực mô chí đạo mộ chí...  

* Lời nói nổi tiếng của thi sĩ T.S Eliot
người được tạp chí Time chọn là thi sĩ của thế kỷ. 
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Hải Vân 
_______

BIỂN KHUYA

Tôi ngồi trên bãi biển một đêm
không trăng sao nghe sóng vỗ rì 
rào và nghe như mình mất biệt
không còn gì tha thiết kể cả

ánh đèn xa con tàu nào đi
qua, thấy làm chi bàn tay vẫy...
bây giờ ai bật nhỉ:  một que 
diêm chắc vui  tôi muốn được mỉm

cười dẫu với người rất lạ bởi
vì anh, tất cả trong màn đêm
biển khuya bởi vì anh lối về
mà tôi còn hạt cát...  hạt cát

rồi sẽ nát sóng giạt tôi đi 
đâu?  ơi anh một trái sầu chín
trong tôi, vườn mộng tôi hỏi thầm:
cuộc sống còn nghĩa gì nữa không?

biển chứa biết bao sông, tại sao
mà biển mặn?  ước chi anh là 
nắng ấm soi những tia sáng lóng
lánh cho vỡ tung lòng Biển khuya!
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Hải Vân 
_______

 
 

ĐÓNG KHUNG

Chỗ tôi ngồi mỗi tối — cửa sổ và 
đàn dương cầm những đêm trăng Rằm lá 
trầu bà nửa xanh nửa bạc ngoài trời gió 
hát trong phòng vang lên những phím nhạc 

lá trầu bà đong đưa hồn tôi bay 
theo thơ chỗ tôi ngồi mỗi tối có 
khi trời mưa lá trầu bà ngẩn ngơ 
ướt tràn con mắt nhớ cọng lá xanh 

ngờ ngợ đốt ngón tay người tình hỡi 
ai sao làm thinh tiếng dương cầm vỡ 
vụn — một cái ly thủy tinh? chỗ tôi 
ngồi mỗi tối tóc rớt trên phím đàn 

long lanh ngày tháng mộng bầu trời trăng 
sao trong lá trầu bà ướt mịn bà 
ngoại không ăn trầu bà mẹ cũng vậy 
chỉ có tiếng đàn tôi vuốt ve lòng 

lá thôi! chỗ tôi ngồi mỗi tối năm 
phút một giờ mà suốt đời có những 
lúc lòng tôi bối rối — gặp nhau chi 
hồi xưa? lá trầu bà bao giờ cũng 

xanh mướt đêm trăng bạc nửa lòng &.
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Hải Vân 
_______

 

VĂN XUÔI

Tiếng chim hót bâng quơ mà lảnh lót
không ai dạy chim hót giống như trái
tim nồng cháy không ai dạy mà nói
mình yêu! lung linh lung linh & tiếng hát

và ánh đèn trôi trên dòng sông sóng
sánh chim cứ hót trong chòm cây bầy
chim đê mê gió lắng nghe bài hát
bay quanh dòng nhạc vút lên vòm cây

dòng nhạc vươn theo triền dốc mây trắng
lũ lượt trôi về ta trái tim nhỏ
bé mềm ru lá cỏ nép trong lồng
ngực phập phồng trong chòm cây ta nghe

dòng nhạc ta sững sờ ngã người lên
nắng lung linh lung linh nắng và ta
chung một bóng hình buổi mai ta chẳng
biết mình ở đâu! ngỡ ngàng buông khẽ

một câu: người ơi ta nhớ lẽ nào
người quên! và nước mắt ta trào ra &.
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Hải Vân 
_______

TÂM NGUYỆN THỦY CHUNG

Tạo Hóa cho tôi gương mặt để
tôi soi rọi vào đời nếp gấp
thời gian chưa làm dị tật sao
ai làm hằn nét buồn lên gương

mặt tôi? Tạo Hóa cho tôi đôi
mắt để tôi nhìn đời tự tấm
lòng tôi từng ngày đôi mắt bớt
trong vẫn chưa mờ đục sao ai

nỡ lấp đầy bóng tối vào mắt
tôi? Tạo Hóa cho tôi đôi tay
níu đời tài sản tôi dựng lên
từ tâm từ sức tôi dặn lòng

tôi mình giữ chặt tấm lòng trung
thực dẫu một ngày kia tôi có
gì cũng mất! Tạo Hóa cho tôi
câu thơ: Thiên Thượng Thiên Hạ Duy 

Ngã Độc Tôn tôi cảm ơn nỗi
Cô Đơn tôi ngước mặt nhìn vào
Vô Tận một vòng tay không đủ
một vòng ôm! Tạo Hóa cho tôi
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nỗi buồn làm sao tôi nói gì
được nữa đây! tôi không nói gì
đâu! các con tôi hỡi các con
tôi hãy để yên cho mẹ khóc &.
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Hồ Quỳnh Như
____________

ĐÊM SÂU BỌ 

Khi những búa đập xuống 
đời nhau, từ phiá căn 
nhà gỗ. Ở đó, hai 
cái bóng chụm đầu về 

một hành trình mang thai
vượt ra ngoài trí nhớ.
Ở đó, mọi toan tính 
nẩy mầm từ hốc mắt,

nhầy nhụa máu. Đêm
sâu bọ hỗn độn. Sự 
sống yếu dần rồi tắt 
lịm.
 
Sep.01.04
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Hoàng Xuân Sơn
______________

SỬ THI

Cubi... cubi... cubi... don
tiếng rao lanh lảnh một đêm hồng
tụt hậu đứng gồng mình che chở
cơn lạnh nồng gay cấn xiển dương

Chàng kẻ can đảm cuối cùng thế
kỷ vạn đại những kẻ làm thơ
ruồi bu dốc tóc thắt bím mũ
mãng xưa rồi chẳng cần đầu đội

chân đạp chàng trưng biểu ngữ xanh
rờn bước vào niềm cô đơn thận 
trọng người thiếu nữ ôm bó hồng
gai đòi kết hôn chàng khước từ

cái gọi là khế ước của vùng
cấm cố tự do. Chàng sục sạo
từ băn khoăn câu hỏi lớn sau
cùng đời thơ ở vào trang thứ

nhất đã định sách trời tuyệt nhiên

Tặng KI bởi HXS
chấm chấm mười hai  hai ngàn.
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Hoàng Xuân Sơn
______________

 
ĐI  CHỢ

Tôi đi chợ bảy đồng
nửa cân cá ươn (con
cá này chắc không ăn
muối nên rõ chi là

mù đường) biết tỏng thế
nào về nhà cũng bị
vợ mắng cũng bị tương
y chang cái điệp khúc

hằng hà thế kỷ: đàn
ông thiệt vô tích sự 
chẳng làm được trò trống
gì cả dạ thưa rằng

trò thì thiệt sự hồi
nhỏ có học dăm ba
chữ nhưng Trống thì chưa
bao giờ chơi cả xin

Cửa Nhà Sấm nguôi cơn
thạnh nộ vợ bảo lần 
sau mua cá nhớ vạch 
xem con mắt cá nếu 
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còn đủ hai tròng đen 
trắng phân minh là cá
còn tươi còn thơ ngây
non dại kỳ như mắt

cá lờ đờ đỏ kè
đỏ cạch là cá đã
nhuốm bụi trần đã kinh 
qua năm châu bốn bể

rồi chớ có dại mà
rớ vào (không về nhà 
lại bị xát muối cả
ngươi và ta!) dần dà

tôi đi chợ cũng bắt
đầu rành sáu câu như
hảo thủ chân đất đá
trên sân bếp tôi cũng

biết mua tiêu hành ớt
tỏi nước mắm xì dầu
vị tinh bột ngọt chỉ
có lâu lâu mới lẫn

muối !!! ra !!! đường !!!

tháng tám không ba
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Hoàng Xuân Sơn
______________

CA  CẨM

Một 

Tôi thức dậy khản cổ gọi tôi
không ai trả lời tôi không ai
ngó ngàng tuồng như tôi biến mất
thực sự là tôi mất biến cổ
khản dậy thức ai tôi gọi vốn
lời như tuồng không tôi ngàng ngó.

Hỡi ơi cút bắt một đời người
bắt cút răng mà ra nông nỗi?

Vẫn Một

Có gì đâu tôi đứng một mình
quen rồi đâu có gì một mình
đứng cũng quen như khi em tạt
qua tạt lại thoạt đến thoạt đi
vẫn đứng quen mình mình vẫn một
chắc một góa côi cút gì đâu.
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À ra thì rằng là đứng một
mình đã quen mình đứng một hồi
một chốc một phía một phen có
khi cả đời một mình đứng một
quen mình như thể mình đứng quen
cả triệu năm nhớ mình cùng đứng.

jan. 02
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Hoàng Xuân Sơn
______________

ĐỌC TẠP

Chí Thơ số mùa thu hai ngàn
thấy được điều thú vị là sự
cân phân của cái gọi là thơ
tân hình thức và thơ sáu tám

lục bát cật lực ra gì vậy
là đề huề trăng gió ai ưa
viết theo kiểu gì cách gì cũng
được miễn là có cố gắng miễn 

là đừng phiền hà nhau trách cứ
nhau hay đứng về một bên ném
đá về một phía phải hiểu như
là bất cứ gì viết ra cũng

có thể gọi là thơ nếu muốn
còn không cũng chẳng phải là thơ
mà cũng không là cái gì cả
một cái gì không là chính là

cái đã là tân hình thức xem
ra cũng ngồ ngộ có phải là
cứ viết tràng giang đại hải xong
chặt đẹp ra từng đoạn như chia
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khẩu phần mà cần nhất là cắt
chính giữa một chữ kép thành ra
hai miếng nhỏ miếng bỏ trên miếng
bỏ dưới là ta có được câu

thơ mới thành hình như mơ mộng.

14.9.00
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Huỳnh Hữu Ủy 
____________

NGÔI SAO CHỔI CỦA THẾ KỶ MỚI

Buổi chiều ngồi bên bờ biển, nhìn 
những đám mây trôi qua, trôi qua, 
và hắn thấy mọi chuyện dường như 
chẳng có nghĩa lý gì. Mồi lửa 

chiến tranh đang muốn nổ bùng khắp 
nơi khắp nước khắp địa cầu. Những 
đám mây xám cũng đang biến dạng 
thành mây lửa vần vũ tàn khốc.

Mưa gió bầm dập đã mấy ngày      
đường ngập lụt và những sấm sét 
cùng mây lửa không biết sẽ bùng       
nổ lúc nào. Và ngôi sao chổi 

ấy, ngôi sao chẳng ai trông đợi 
thì đang quét qua hắc ám trên 
đàn chiến hạm đổ về vùng biển 
nhắm tới. Hắn trốn chạy một nơi 

hung bạo để đến an toàn khu, 
thì hóa ra trung tâm thanh bình 
đã trở nên chính là trung tâm 
của lửa. Chẳng nghĩa lý gì, mẹ   
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kiếp, chẳng nghĩa lý gì. Con chim 
hòa bình ngậm trái đất và cành 
nguyệt quế bay đi,  chỉ còn ngôi      
sao lửa đang cháy đỏ khốc liệt 

tàn bạo chính giữa trái tim từ 
bi của thời đại mới.

Feb 13, 03
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Huỳnh Hữu Ủy 
____________

NHÂN DANH

Lửa nhân danh con người 
mà họng súng thì đen 
ngòm và những cột khói 
những trái nấm lửa vẫn 

âm ỉ qua mùa đại 
nạn. Lửa nhân danh con 
người nhân danh hòa bình 
nhân  danh chân lý tự 

do. Ngọn lửa ấy đang 
muốn thiêu đốt quả cầu 
xanh và màu xanh của 
lá màu diệp lục. Và 

hơi thở cùng giấc mơ 
của đất thì như  đang 
muốn tắt thở. Này những 
lời dối trá, mẹ kiếp, 
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những nhân danh và bóng 
tối địa ngục lòng người       
mẹ kiếp chiến tranh, mẹ 
kiếp nhân danh, mẹ kiếp 

hòa bình công lý.

2.2003
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Huỳnh Lê Nhật Tấn 
________________

NHỮNG MẮT XÍCH 

Tôi thấy mình muốn Nhảy bằng cánh
chim Ưng đập trên thân của vị 
thần sự sống, bay cao lên vũ 
trụ nơi hành tinh sáng rạng hoàng 

hôn chưa có dấu chân con người. 
Nhảy từ thằng đạp xích lô xe 
thồ lên ông Chủ giàu có. Nhảy
theo kiểu nịnh bợ, nhân viên quét “[N]hảy 

chữ nghĩa” lên chức Giám đốc, Nhảy 
từ mái nhà lợp lá rơm lèng 
xèng lên nhà lầu cao chót vót 
đến xe hơi bằng mọi hành vi 

thủ đoạn. Kẻ hầu cũng bắt chước 
Nhảy theo kiểu Nhảy bằng tất cả 
các điệu Nhảy. Nhảy tự do từ 
tháp Chàm thập tự Nhà thờ đến 

đỉnh [N]úi Ngự Chùa chiền... Nhảy theo 
kiểu Ô Dù che khuất bóng đen...
Đêm khuya vắng, gió hát bên lá 
& trăng thanh. Tôi mơ về mọi
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thứ trên đời này để được Nhảy 
vào vòng ma lực “danh vọng & 
tiền tài” bớt đi danh phận nghèo 
hèn... Tôi Nhảy chỉ một chỗ duy

nhất là buộc dây khắp người lại. 
Tôi cởi truồng la hét, ôi tôi 
Nhảy xuống một dòng sông trở về 
quá khứ. Tôi được cởi trói trước 

khi Nhảy cỡn lên khi thiếu em.
Mỗi sáng, tôi tập Nhảy dây. Đêm 
sầu tới tôi Nhảy Đầm. Và tôi 
nghĩ cần tập những điệu Nhảy chính 

mình vừa chợt nghĩ ra.

Nhảy đầm: Từ nghĩa từ Pháp hóa *chuyển nghĩa hóa lại từ điển 
tiếng việt là Khiêu–vũ.
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Huỳnh Lê Nhật Tấn 
________________

GIÓ

Những sợi gió đang ve vút tôi đi
vào tiếng thở của mọi nẻo ngày dài
lê thê hãy tình tự ái ân tấm
lòng buồn rơi rớt, ngập ngờ hát cao
lên băng vào vì sao trên trời tôi 

mường tượng một tiếng rên rỉ rả nơi 
thân xác em nằm trên sa mạc rộng 
mở cõi thiên đàng em cởi ra những 
tấm lụa mỏng trong trẻo chiếu dội vào 
đôi ngực trào căng bến đồi... gió thổi...

suốt một khoảng đời em còn lại đôi 
tay tôi nhào nặn núi đồi và mặt 
trời xòe đôi mắt ấm áp để cơn 
gió chiều xưa ngưng ươm lên thể xác 
em như tàn tạ héo dần.
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Inrasara
_______

CHUYỆN 40 NĂM SAU MỚI KỂ

Chuyện 1. Chạy dịch

Mẹ dắt anh chị em tôi đi trốn 
năm sáu ba. Không đâu xa, mẹ dắtï 
qua nhà bà cô cách ba ngõ. Mẹ
nói: ngủ lại bà cô côi cút, tôi 

biết mẹ dắt anh em tôi chạy dịch. 
Cha kể: ngày xưa ông ngoại cõng cha 
chạy xa rất xa. Thời buổi này ấp 
chiến lược không đi đâu cả. Tôi nhớ 

chị một tay ôm cứng chiếc áo dhai
cũ nát, Ngô tổng thống cấm Cham mặc, 
một tay bế thằng út đứng khóc nước 
mắt hai hàng. Hôm nay thằng út con 

lớp sáu, áo dhai chả ai cấm, chị 
vứt đi lâu rồi, chiến tranh chiến lược 
dịch không còn. Chuyện 40 năm sau
mới kể. 
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Chuyện 2. Ăn chữ

Tôi có thằng bạn mắc bệnh ăn 
chữ. Không thứ gì khác, hắn ăn 
sáng trưa chiều, hắn nhai ngấu nghiến.
Vợ hắn khóc hai năm nay thôi. 

Hắn ăn đủ các thứ nặng nhẹ
Nietzsche Khổng đến Sagan hắn 
ăn tất tần tật. Hắn ăn từ 
tốn chậm rãi. Thuở còn xà lỏn 

tôi đã thấy ông lão làng tôi 
ăn trăng với nước lã trừ bữa. 
Trước nữa, cha kể, ông cố ngoại 
tôi chạy càn Minh Mệnh đã đọc 

kinh lễ, đốt thi phẩm Glang Anak 
pha nước đái trẻ uống thay vì 
ăn chữ. Ông sống trên trăm tuổi, 
cha nói, giòng ăn lạ chỉ sinh 

một trong thế hệ bất kì đâu. 
Cham không bao giờ tiệt nòi ăn 
chữ. Vợ hắn khóc sao trúng ngay 
chồng em.
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Chuyện 3. Chờ tàu

Có lẽ đã một trăm, hai trăm
năm, và hơn thế nữa, ông đã
chờ. Chờ những con tàu. Đến vào 
buổi chiều, như guru đã hứa.

Như bảy mươi năm trước, con ông 
đã chờ. Những con tàu. Chắc chắn 
sẽ đến, người cha nói. Người cha 
thì không thể nào dối con được.

Như bốn mươi năm qua, cháu ông 
chờ. Con tàu. Buổi chiều, sau giấc 
đóng chuồng. Họ chờ như thế, vẫn 
dáng đứng ấy trên mô đất ấy –

về phía biển. Những con tàu chắc 
chắn sẽ đến. Tổ tiên họ đã 
hứa thế, sách chép như thế. Họ 
không thể không chờ. Những con tàu 

đến từ phía biển. Nỗi cha truyền 
con nối. Mãi khi có ấp chiến 
lược, họ mới hết chờ, hết còn 
cơ hội chờ. Những con tàu đã 

đến và bỏ đi, từ lâu rồi, 
có lẽ.
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Chuyện 4. Sông Lu

Sông Lu chào đời cùng tôi năm Đinh 
Dậu. Hai mươi tháng hạn, sông Lu nằm 
phơi thân trầm dòng vào lòng đất. Sông 
Lu chảy quyết liệt lúc tôi vỡ tiếng 

nói đầu đời, sông Lu ẩn mình trong 
tôi khi tôi bỏ làng đi lang bạt, 
lần nữa sông Lu lại ra đời với
tôi, ngày trở về. Đừng ai hỏi sông 

Lu ở đâu, đất Phan Thiết sông Lu 
lớn dậy, sông Lu chảy ngang trời Sài 
Gòn, bay Tokyo, tắt Baghdad, 
hát cùng sông Euphrates. Sông Lu ngã 

bệnh, chết khát. Như tôi. Sông Lu giận dữ, 
gào thét hay rì rầm kể chuyện. Sông 
Lu khô – cháy, sông Lu đầy – tràn, sông 
Lu nung nóng đồi cát hay sông Lu 

tự vỡ bờ, chở phù sa bồi ruộng 
đất quê hương. Cả khi sông Lu bị 
con người biến thành thứ mương tháo vô 
dụng, sông Lu vẫn miệt mài mang phù 

sa đổ vào biển. Sống như là mang 
phù sa đổ vào biển.
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Chuyện 5. Sống lùi

Tôi sống trong cộng đồng mà mọi thứ 
đều lùi. Những cái cây mọc lùi nhỏ, 
nhỏ dần vào hạt mầm, tận kiếp trước 
của hạt mầm. Những con sông chảy lùi, 

rất xiết. Thằng bạn tôi, đám cháu của 
tôi, anh em cha mẹ tôi đi thụt
lùi,  bé, bé dại dần. Tôi đứng nhìn 
họ, bất lực. Không thể níu. Những ý 

tưởng thụt lùi về cổ sơ, bản chép 
tay mọc thêm trang lật lùi như thể 
hết làm thất lạc. Ngôi nhà cô hàng 
xóm thuở bé thơ đã đổ nát được 

dựng lại. Những giọng nói quen và lạ 
bay lùi vào chiều vào trưa vào đêm, 
gọi dậy oan hồn tu sĩ, tiếng thét 
đại ngộ đánh thức loài hổ mang thần 

thoại trườn đổ một góc rừng. Trận lốc 
thổi lùi bóc từng lớp trầm tích lộ 
thiên bạt ngàn, thành phố cổ triệu triệu 
viên gạch vụn lành lặn trở lại dựng 

mênh mông cụm tháp xum xuê, bàn tay 
vẫy môi cười màu áo làng mạc tiếng 
quạ kêu lũ chim bay lùi vào vòm 
nắng. Một mình tôi đứng cô độc. Đứng 

thôi mà như đã bước tới ghê lắm 
rồi.  
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Khánh Hà
________

ĐIỆU NHẠC NĂM GIỜ

Đêm thức trắng nghe tuyết tan nhỏ 
giọt tong tong từ mái xuống thềm, 
nhớ những đêm nằm ở Sài gòn 
nghe mưa nhỏ tong tong từ máng 
xối căn nhà thuê trong con ngõ 
hẹp vách ván mái tôn ngày nóng
hừng hực đêm có thể trèo lên
mái nằm ngắm sao trời cửa sổ
lúc nào cũng mở lồng lộng gió 
mới năm giờ sáng có người dậy 
đi lễ tiếng guốc lộc cộc tiếng 
chuông beng beng điệu nhạc lúc năm 
giờ bây giờ ba chục năm sau
Sài gòn có còn con ngõ hẹp
còn căn nhà vách ván mái tôn
còn tiếng mưa nhỏ tong tong tiếng
guốc lộc cộc tiếng chuông beng beng
điệu nhạc lúc năm giờ có còn 
ai nghe thấy ai nghe thấy ai
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Khánh Hà
________

BỀ GÌ

Lạnh lùng như con mắt thời gian
đang nhìn anh thay đổi nhìn em 
thay đổi không có cách gì thay 
đổi thay đổi bề gì cũng đã
 
có lần anh đã là em em 
đã là anh khi ta nhìn trời 
mưa mùa thu cánh  đồng con  sông 
mặt biển hay bất cứ cái gì 

làm ta chợt nhớ chợt nhớ bề
gì rốt lại anh cũng có cái
gì để nhớ em cũng có cái 
gì để nhớ bề gì bề gì.
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Khánh Hà
________

CHUYỆN BẮT ĐẦU

Chuyện một người đàn ông
và một người đàn bà
ở chung trong một ngôi
nhà là chuyện bắt đầu

cho tất cả là đầu 
mối của mọi sự rắc 
rối buồn vui là nguồn
cảm hứng của văn chương

nghệ thuật và tất cả
tất cả từ khi thế 
giới bắt đầu từ khi 
con người bắt đầu không 

biết đến bao giờ mới
chấm dứt chuyện ông A 
dam và bà E-và một 
đàn ông và một đàn 

bà khi người đàn ông 
và người đàn bà mở 
cánh cửa một ngôi nhà 
thì mọi chuyện bắt đầu.
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Khế Iêm
______

CON MÈO ĐEN

Con mèo đen có linh hồn và chiếc 
xương sườn của tôi, mỗi buổi sáng thức 
dậy không bao giờ rửa mặt, mỗi buổi 
sáng thức dậy không bao giờ đánh răng; 

con mèo đen có đôi mắt bằng đất 
sét, mở ra và nhắm lại, hay cứ 
mở ra và không bao giờ nhắm lại, 
trong lúc lên thang xuống thang, mang theo 

linh hồn và chiếc xương sườn của tôi, 
mà quên rằng, tôi đã sống những ngày 
hôn ám biết bao, tự thuở nào và 
tại sao thì tôi đành chôn kín, trong 

cái túi đựng đầy những đoạn chú thích, 
được lượm lặt từ rất nhiều mẫu chuyện, 
để cấu thành câu chuyện về con mèo 
đen, mang linh hồn và chiếc xương sườn 

của tôi; dĩ nhiên, đó là con mèo 
đen có đôi mắt bằng đất sét, chứ 
không phải bất cứ đôi mắt nào khác;
mù đặc, trong lúc lên thang xuống thang. 



255 • Tân Hình Thức 

Khế Iêm
______

CÁI CHẾT TRÊN TRUYỀN HÌNH

AP. — BÀ ROSA GONZALEZ  THẤY XÁC CON XUẤT HIỆN 
TRÊN TRUYỀN HÌNH Ả RẬP AL JAZEERA VÀO SÁNG CHỦ 
NHẬT, VÀ HÔM SAU NHẬN ĐƯỢC GIẤY BÁO CON BÀ TỬ 
TRẬN. HẠ SĨ JORGE A. GONZALEZ, 20 TUỔI, TIỂU ĐOÀN 1 
TRUNG ĐOÀN 2 PHÁO BINH, LỮ ĐOÀN THỦY QUÂN LỤC 
CHIẾN VIỄN CHINH HOA KỲ, CAMP LEJEUNE, NORTH CARO-
LINA, CÓ VỢ JUZTY, 25 TUỔI, VÀ ĐỨA CON TRAI ALONSO, 
CHÀO ĐỜI NGÀY 4 THÁNG 3 NĂM 2003, VÀI TUẦN TRƯỚC 
KHI ANH LÊN ĐƯỜNG SANG CHIẾN TRƯỜNG TRUNG ĐÔNG. 
BẢN TIN CHẤM DỨT. CHẤM DỨT. IM LẶNG. KHÔNG THỂ IM 
LẶNG. VÀ BÀI THƠ, 
ĐỌC  ĐỀU ĐỀU 
NHƯ MỘT 
BÀI 
KINH 
CẦU.

Người đàn bà nhận ra cái chết của 
con mình trên màn hình nhưng không tin 
con mình đã chết, và dù rằng một 
tin báo tiếp theo như cơn bão tiếp 
 
theo về cái chết của đứa con, bà 
vẫn không tin điều mình đã thấy; không 
ai nhận được tin báo và nhìn ra 
cái chết của con bà và cũng không 
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ai thấu được nỗi đau ngay cả chính 
bà vì đó chỉ là cái chết dở 
dang trên màn hình và trong tin báo, 
và nỗi đau chỉ là nỗi đau dở 

dang; như vậy câu chuyện hư thực về 
đứa con của thời chinh chiến cứ tiếp 
tục được kể đi kể lại không bao 
giờ chấm dứt như nỗi đau không bao 
  
giờ chấm dứt trong lòng bà; con của 
bà đã chết hay chưa chết, không ai 
có thể biết được gì đằng sau cái 
chết của người lính trẻ có người vợ 

và đứa con sơ sinh, khi lớn lên 
không thấy cha đâu ngoại trừ lá thư 
còn lưu lại “Và nếu con có thể 
chờ, chỉ ít lâu thôi, cha sẽ trở 

về...”; “cha sẽ trở về...” không ai hiểu 
được gì ngoài người đàn bà đang ngậm 
nỗi đau chờ đợi một cái chết khác, 
của chính mình, để mong gặp lại đứa 

con đã quên mất con đường trở về, 
và bà cũng dần dần quên mất, đã 
hơn một lần bà không tin điều mình 
đã thấy về cái chết của đứa con.

Ngày 27 tháng 3 — 2003
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Khế Iêm
______

CÂU NÓI

“Tôi bước ra cửa lúc năm giờ”, nhưng 
bước ra cửa là ra cửa nào và 
lúc năm giờ là lúc nào, cùng hàng 
loạt những câu hỏi không bao giờ có 

câu trả lời cho rốt ráo, bởi câu 
nói “tôi bước ra cửa lúc năm giờ” 
là câu nói rơi ra từ  một câu 
chuyện kể nào đó đã tan biến trong 

mớ âm thanh hỗn độn ngoài đường phố, 
giữa cuộc đời thường, và không ai lần 
ra được dấu vết, mặc dù ai cũng 
có thể nhét nó vào bất cứ câu 

chuyện nào khác, và dĩ nhiên bất cứ 
câu chuyện nào khác không hẳn là câu 
chuyện đúng thực của câu nói “tôi bước 
ra cửa lúc năm giờ”; vậy thì, câu 

chuyện đằng sau cái câu nói tầm thường 
như bao nhiêu câu nói tầm thường khác 
ấy, mãi mãi là điều bí mật, dù 
rằng câu nói vẫn truyền từ người này 
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qua người khác, trong đám đông vô danh, 
mang theo câu chuyện không bao giờ đúng 
thực của câu nói “tôi bước ra cửa 
lúc năm giờ”. Thôi, tôi đi nhé! Chào.

 

 



259 • Tân Hình Thức 

Khế Iêm
______

BẬC THANG

Những bậc thang nối với nhiều tầng 
lầu, những bậc thang dẫn tới nhiều 
đường tầu, những bậc thang và những
bước chân; những bước chân trong tôi

có ngón giao chỉ, từ phố phường
đi ra biển đông; những bước chân 
trong tôi rướm đời du mục, dù
rằng tôi chưa bao giờ sống đời 

du mục;  điều này ám chỉ rằng 
tôi là mảnh vỡ tí ti của 
quá khứ, bị cánh bướm đập, văng
ra thành kẻ lưu cư nơi miền 

đất lạ;  không khác nào những bậc 
thang và những  bước chân, tái hiện 
rồi tái hiện, rơi trong hỗn mang; 
bởi chẳng phải là những bậc thang 

vẫn nối với nhiều tầng lầu, những 
bậc thang vẫn dẫn tới nhiều đường 
tầu, và những bước chân trong tôi 
vẫn còn đang vang lên thanh âm 
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quyến rũ dị kỳ; thật ra, tôi 
không muốn nói hơn một ly những 
gì tôi nói —  những bước chân và 
những bậc thang đến đây là hết.
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Khúc Duy
________

CHẤT BỘT MỊN

                                       Tặng QN

Từ những vết xước vách phòng em trọ
mọi ánh mắt và hơi thở người thân
đâm da thịt mỗi bước em gõ gót
nhẹ ngày em hút đêm trong vách xước
gom lại dịu dàng từ đôi mắt sâu
nhão nhả sáng qua cửa bình minh già
thứ bột mịn bay từ những vết xước 

vách phòng em trọ mọi ánh mắt và 
hơi thở người thân dấu vết nuốt những 
cử động em không cần biết sông đang 
đen và cạn mạch đi thôi em đang 
rỉ máu buốt tủy trong mũi dao xé 
vào tiếng xua đuổi mọi ánh mắt và 
hơi thở người thân đã gãy những cây 

cầu nơi em đến bỏ ngày vạch đêm 
vào ngực và nấc từ những vết xước 
em chọn hướng chết mũi dao.
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Khúc Minh
________

TÔI CƯỚI VỢ TRẺ

Tôi về Việt nam cưới vợ trẻ vợ
tôi tuổi thật là mười sáu ba má
nàng phải chạy giấy tờ tăng hai tuổi
cho nàng đủ tuổi làm giấy hôn thú

với tôi tôi hớn hở mừng thầm mình
lấy được vợ quá trẻ chắc nàng phải
còn trinh trắng sau này qua mỹ nếu
nàng muốn bỏ tôi phải ở với tôi

tối thiểu là năm năm nếu không nàng
sẽ bị trục xuất về Việt nam mỗi
chu kỳ nănm năm rưỡi tôi lại về 
Việt nam cưới vợ trẻ một lần cưới

vợ trẻ mãi cho đến khi ngày anh
sáu mươi em cũng vừa đôi mươi có
sao đâu trong đêm tân hôn trước giờ
động phòng tôi nói với vợ tôi anh

vừa thuê cuộn phim ngoại có chuyển âm
lời việt anh bỏ vô máy chiếu anh
em mình xem áp dụng cho đúng bài
bản đem lại hạnh phúc em nhé vợ
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tôi bảo ba cái quỷ đó em xem
hết cả rồi mấy người ấy đóng dở
ẹc em sẽ chỉ cho anh nhiều kiểu
bảo đảm phê ngút trời xanh mà các

hãng làm phim sex chưa biết đâu tôi
nghĩ mình gặp thần đồng tuổi trẻ tài
cao rồi thật vậy sau đó nàng chỉ
cho tôi thực hành với nàng các tuyệt

chiêu mà nhiều năm luyện phim sex ở
mỹ tôi chưa hề biết tôi cảm thấy
phê ngút tận mây xanh như đang ở 
trong cõi ảo tôi đến được tầng trệt

của thiên đường dần dần tôi bị kích
ngất và mất hết cảm giác khi tôi
tỉnh lại tôi đang nằm trong phòng cấp
cứu của bệnh viện chợ rẫy Sài gòn.
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La Toàn Vinh
__________

TẢN MẠN QUANH BỜ HỒ
 

Tôi vẫn ngồi bên cái già cỗi của 
Hồ Gươm. Hồ Gươm ơi, cụ Rùa ơi
trời đất Thiên địa ơi. Ới ời ơi...
Bà thầy bói nhìn tôi: “anh này có 

chân tu...” Bà nói, bà lại nói, bà 
nói nữa! Tôi chợt đói. Bên bờ Hồ 
có quán Phở Thìn. Đói ăn liền bát 
Phở. Rau, ớt, tương... cái rét vơi đi.

Mùa này rét đậm? Bác ơi “không có 
rét không phải Hà Nội” Buổi trưa từ 
Tạ Hiện bước sang hồ Gươm, loay hoay 
ở Ngả tư đường không có đèn xanh

đỏ, không biết phải đi đâu trong cái 
mênh mang của Đất Trời. Đặt đít ngồi 
trên cái già cỗi của Hồ Gươm. Người 
lái xe ôm, em bán khô mực, người 

hướng dẫn viên, ông đồ viết chữ... Tôi 
chầm chậm đi quanh bờ hồ, dòng nước 
bao quanh Tháp Rùa không biết tự bao 
đời. Tôi đi quanh hồ, đi lại, đi 
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vòng vòng, đi mãi, đi miết, đi vô 
tư. Buổi tối nhìn lại hồ Gươm có 
chút lãng mạn, có chút tình tứ, có 
dàn hoa bên đường, có liễu rũ, có 

hồ Gươm Xanh. Thật Xanh, thật xanh...
 
Chánh Tịnh Cường
HN, 01-01-2005
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La Toàn Vinh
__________

BÊN NÀY ... ĐÊM HÔM QUA

Ở Bên ngoài mùa đông ngập tuyết 
tôi nhìn M trong cái lạnh của 
loài người thời hoang sơ tuyết vẫn 
một màu da “diết” thịt da người 
con gái trong gian phòng này đây 
bây giờ chỉ còn mình tôi và 
M chúng ta cụng ly lần thứ 
mấy đây nhưng chỉ cho một đêm 
giao thừa đêm cuối năm căng phồng 
trên vòng ngực tử sinh của M 
tôi mơ về những vầng trăng khuất 
trên đôi môi người đàn bà tràn 
đầy sức sống... ở bên ngoài vẫn 
còn lạnh lắm sao??? bên trong tôi 
lửa cháy thơm thơm vầng tóc trên 
khuôn mặt ngày hội ngộ người đàn 
bà khỏa thân không tên trong lòng 
tôi ngày cuối năm hai ngàn không 
trăm lẻ năm tôi khẽ nhắm mắt 
lại và hạnh phúc của tôi lại 
rơi vào vòng tử sinh bên người 
con gái nơi đây không còn lạnh 
như tôi nghĩ...
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Lê Giang Trần
____________

GIẤC MÊ KHÁC

I.
Chỉ toàn những thôi thúc, ám ảnh 
mạnh mẽ. Mặt trời dậy: chần chừ 
ý muốn. Mặt trăng lên: dỗ ngộp 
lòng đi. Những giấc ngủ sau đó
mỗi lần trở mình là một giấc 
mê khác... Chiếc va li mở toang,

II.
quà, mừng rỡ, hỏi han... Ngồi lâng
lâng, rướm mồ hôi. Nắng Sài Gòn,  
còi xe, bụi bặm... Nằm say náo 
nhiệt. Giấc ngủ sau đó, trở mình, 
là một giấc mê... Mùa tị nạn

III.
chấm hết, mùa việt kiều chấm phẩy, 
như mùa đông bước qua xuân, chiếc 
cầu Mỹ Thuận ban đêm rực sáng 
như tương lai là mọi cấp bách, 
như trên tầng 33 nhìn xuống 
sàigòn. Đã được phép, tôi tự 
do mà nói không tự nhiên. Có 
điều gì rờn rợn, không phải nhộn 
nhịp phồn vinh. Những thành phố đã 
đi qua, đời sống như con thú 
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xiệc thuần thành, những con người cũ 
gặp lại, không khác hơn một xác 
ướp. Tuổi trẻ dãy đầy không khác 
cây ươm bó chậu, chờ một mảnh 
vườn, xuống đất vươn lên. Những bất 
cập không riêng tình trai gái, đồng 
dạng như sợi xích đoạn trường... Những 
giấc ngủ sau đó, mỗi lần trở 
mình, là giấc mê khác... Một chuyến

IV.
đi-về, lòng thêm lặng lẽ. Những 
giấc ngủ, mỗi khi trở mình là 
một giấc mơ, giấc mơ không có 
những đối cực, mà, những tan loãng... 
chất chồng... hòa nhập vào nhau... như 
đường vân trong phiến đá. Những giấc

 V.
ngủ sau đó, mỗi khi trở mình..
là một giấc mê... khác...

Tháng 7/2000
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Linh Vũ
______

CHỖ NHỚ. LU MỜ

Ngàn năm trước. Có lần. Anh đã gặp
Ngàn năm sau. Cát bụi, vẫn hững hờ
Anh, tìm vết sẹo. Trong phút đầu thai
Bấu chặt vết đau. Mẹ chia hơi thở
Thời gian. Chưa đếm giữa đất với trời
Thế gian chẳng ai. Chờ đợi. Còn. Nơi 
em một chỗ, cô đơn. Anh, muốn ngục 
tù. Bứt sợi tóc dài. Hạnh phúc. Cột 
bàn chân, gót đỏ. Thu mềm. Ngàn năm 
trước. Có lần anh đã nhớ. Nhạc trầm
buồn, đổi mắt em xanh. Chiếc aó lụa 
vàng, uống no ánh sáng. Anh nhìn. Hai 
bàn tay. Úp mặt, trên vũng tối chưa 
đầy. Anh biết, thế nào em cũng hỏi.
Vết sẹo chưa đủ làm tang chứng. Bàn
tay. Chưa cột chặt hết. Nỗi buồn. Ngàn 
năm sau, cũng chỉ là hôm qua, em 
vừa đứng lại. Trăm năm qua. Anh vẫn 
là hạt bụi. Đi tìm. Trong mắt em
Chút gì đau, không chốn cội nguồn. Trong
tim anh.Toàn vi khuẩn điên cuồng. Gọi
tình nhau. Một chỗ nhớ. Lu mờ.
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Linh Vũ
______

MƯỜI NĂM: MỤC KINH 
                 XIÊU TƯỢNG

Có những bàn tay giữ mùa xuân em
theo lời ru của gió tiếng mặn nồng
rớt trên vạt áo vò nát một tuổi 
thơ em phủi tay xem như một lần 
vuốt mặt anh khâu sợi chỉ cuộc đời
niềm đau em bỏ lại túi càn khôn 
không đủ rộng để buộc chặt tiếng em
cười mươi năm qua rồi ngôn ngữ không
mòn trong hơi thở chỉ có anh đuối 
sức  trên dòng sông chảy ngược tìm em
sân nhà anh còn dấu chân em ngậm
vùng nước động chẳng còn ai gõ khẽ
một điệu buồn mười năm trước có màu 
xanh của tóc mười năm sau cỏ úa 
dấu ngậm ngùi tôi biết rồi, em đi
chẳng bao giờ trở lại còn quanh tôi
những tiếng động rất mập mờ tiếng guốc
em trên mặt đường như tiếng mõ khuya
trong miếu đền anh lần hạt nụ cười
mười năm mục kinh, xiêu tượng anh đã
cạo đầu nhưng tóc trắng vẫn còn em
hãy để anh gọi tên em một lần
chỉ một lần giấu chỗ xót xa để 
anh gói lại những mảnh buồn tuổi thơ
bằng đống gạch vụn ngổn ngang dĩ vãng
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có những bàn tay giữ mùa xuân em 
ở lại có những màu trăng nhợt nhạt
mắt em cười ngày mai phiên chợ chiều
đóng cửa anh một mình kể chuyện trăm 
năm có em có anh có thằng Cuội 
già đánh rơi nước mắt. Chẳng còn buồn. 
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Linh Vũ
______

MIỆNG LƯỠI MÔN ĐỒ

Anh cũng chỉ là hạt cát mang nỗi
buồn vũ trụ lăn với thời gian mài
nhám chỗ dư thừa nếu em nối lại
hai không gian giữa đôi bàn tay úp
ngửa thì cuộc đời chẳng phải nhăn nheo
một ngày em khóc một thoáng em cười
cũng chỉ bớt đi chút hao mòn thể
xác ngồi nói chuyện tình yêu như kinh
Koran rớt trên đầu tử tội đang ôm 
hết mặt trời mà anh cứ tưởng mình
Thượng Đế nếu anh gom đủ ngôn từ 
để  bỏ vào mắt em lấp đầy vết
sâu trăm năm thầm lặng thì anh còn 
gì giữ lại hôm nay vẫn là hạt 
cát em thường đi qua mỗi sáng vẫn
lăn đều nghe tiếng gió gọi nhau anh
xầm xì như lá điên giữa vũng đen
phần nửa mặt trời nếu gọi là đau
thì không phải ra đi từ hai lồng
ngực mà  nơi em tay dày quá lớp
nhiệm màu tiếng em buồn của thời gian
làm nhăn hơi thở của một ngày như
chưa được đi qua anh vẫn gọi em
hạt bụi giữa hai không gian quá cũ
sợi tóc thì dài thời gian đen trắng,
anh thì câm đầy một túi cội nguồn
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em vẫn đi qua mỗi sáng. Âm thanh
như hồi chuông trong đền thờ sánh đặt
trên miệng lưỡi môn đồ thôi thì em
hãy quay lưng lại không gian thời gian
chẳng còn có thật, chỉ còn anh viên 
sỏi chứa chật nỗi buồn phiền. Thế gian. 
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Lưu Hy Lạc
__________

TỐI DƯỚI TENDERLOIN *

Giữa đêm, trời lạnh lắm, khoảng một
đám Mỹ đen hãy còn tụ dưới 
góc đường xéo xéo phía cửa sổ 
phòng tôi, mà lạ bao giờ cũng 

ầm ĩ nhốn nháo chả tài nào 
dỗ được giấc ngủ; tôi nhoài người 
ra cửa sổ, quái! nguyên một đám 
Mỹ đen thật tất bật; tôi để 

mắt dáo dác từ đầu đường thằng 
Mỹ trắng đi lơn tơn, nó tìm 
thuốc, nó gạ hết thằng nọ đến 
thằng kia, tôi giật bắn cả người; 

nguyên đám Mỹ đen bỗng hô hoán 
lên, xúm lại túm thằng Mỹ trắng; 
ô, hết thằng kia đập đến thằng 
nọ nện; tôi chết điếng người ngó 

trân trân, mấy con Mỹ đen cũng 
hùng hổ không kém hết con nọ 
đạp đến con kia thụi; tôi nghĩ 
mình thật chẳng biết phải làm gì,
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bấm  9 1 1 với mớ tiếng 
Mỹ ăn đong của tôi, thằng Mỹ 
trắng cũng nước chết đến trọng thương;
trời tối, lạnh lắm, tôi trèo lên
 
giường giật thót người, co quắp dưới 
góc đường xéo xéo phía cửa sổ 
phòng tôi thằng Mỹ trắng nằm thẳng
cẳng, ngay bên trên cột đèn có 

gắn tấm biển in đậm hàng chữ —
DRUG FREE ZONE. 

Tên một khu ổ chuột của thành phố San Francisco.
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Lưu Hy Lạc
__________

CHỈ NHẰM SÁNG TỎ BÀI THƠ 
ĐĂNG BÁO CÁCH ĐÂY VÀI NĂM

quả tình thưa mr. lee trong suốt thời 
gian của nửa thế kỷ vừa qua tôi 
sống, hết còn luôn luôn đeo một tâm 
trạng lúc nào cũng đầy nghi ngại nữa; 

do đó việc giao tiếp — thân tình của 
tôi suốt năm tháng vừa qua thực sự 
mười phần/ chết bảy/ còn ba; thưa tôi 
phải ngồi xổm, chung quanh những hình người 

thật quá cổ lỗ sỉ, cứ nhằm tôi 
các cậu tra tấn bằng cách này/ cách 
khác mà một trong những cách tôi bị 
thấm đòn nhanh nhất là cách, các cậu 

tự do ẩn dụ rất khó hiểu chơi 
đến điển tích ầu ơ — sướt mướt như
tiền chiến buộc lòng tôi dán các cậu 
lên vách, dù hằng ngày ra/ vào ngó 

mặt cậu nào cậu nấy cứ tỏ ra 
mếu mếu — cầu tài mà tôi thì mr. 
lee; quả tình sống, hết còn luôn luôn 
đeo một tâm trạng lúc nào cũng thật
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đầy nghi ngại nữa do bởi việc tình 
thân — giao tiếp của tôi mười phần/ chết 
bảy/ còn ba/ chết hai còn một... và 
chung quanh tất cả các cậu thì hệt

hình người quá cổ lỗ sỉ, nhằm tôi 
các cậu cứ tra tấn cách này/ cách 
khác liên tục; tôi thực không còn ngại 
giấu giếm điều gì trong lòng nữa cả 

mr lee; trong suốt thời gian của nửa 
thế kỷ vừa qua tình trạng các vị 
thật quá cổ lỗ sỉ mà cứ một, 
hai đòi dán nơi công cộng thì như 

tôi đã thưa trước làm sao ra thái 
bình.  
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Lưu Hy Lạc
__________

CỨ KỂ LẦN NỮA, LOAY HOAY VỚI KÝ ỨC

Chả biết hư thực, cứ mỗi bận 
làm tình xong cô ưa vu vơ
“chàng có biết ký ức, một thứ 
đồng nát.” và thường, chẳng đợi nghe

anh, cô chìm đắm vào giấc ngủ. 
Anh nằm đó, loay hoay một mình 
loay hoay liên tưởng đến hoa, quả, 
cây trong bức dinner table 

của henri 1 và liền, ký ức 
lập tức bị choáng, ngợp bởi tuyền
một màu đỏ nồng hơi thở đàn
bà cùng mùi gió chạng vạng. Cô

nằm đây, mái tóc vàng hết nửa 
khuôn mặt cho đến giờ, anh vẫn 
không biết cô tới từ đâu, rồi 
anh về đâu; nơi góc phòng, quyển 

sách đọc dở, bụi bám một lớp 
dầy nằm quạnh hiu, lâu nay thôi 
thúc trong anh ý nghĩ chồm qua 
người cô nhặt nó lên mà chả 
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hiểu sao anh cứ nằm ngó, loay 
hoay một mình, loay hoay liên tưởng 
đến những vòng tròn đồng tâm nâu, 
xanh, trắng trong bức gift của ken-

neth 2 và ký ức thì, lập tức 
bị phủ bởi một màu vàng nhợt, 
hệt màu cà-phê sữa uống mỗi 
sáng; anh nhớ, đâu khoảng hơn phần 

tư quyển sách có kẹp bức ảnh 
trong đó mà chịu, không cách gì 
biết ai trong hình, bận nào cũng 
thế, hễ trở người, mái tóc cô

bung ra nồng hương cuộc đời, cho 
đến giờ anh vẫn muốn nói cùng 
cô như nói với anh rằng — thật
không dễ chút nào khi rũ đi 

ký ức, mặc dù nó chả là 
cái đinh chi cả, mặc dù nó 
tuyền một màu trắng như tranh ro-
bert ryman chẳng hạn... nhưng chẳng 

hiểu sao, anh cứ nằm đó loay 
hoay một mình, loay hoay liên tưởng 
đến tình của anh & cô; rồi đây,
mai kia mốt nọ sau mỗi bận 

làm tình với gã trai nào đó, 
cô cũng sẽ hỏi “chàng có biết, 
ký ức màu chì.” rồi chẳng đợi, 
nghe ai cô đắm vào giấc ngủ, 
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mặc cho anh cứ thế một mình, 
loay hoay bên cạnh dòng chính chặt 
ký ức thành từng miếng, vuông vức.

1- Henri Matisse.  2- Kenneth Noland.
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Lưu Hy Lạc
__________

BỐN THÔI

Ngày nào giáp mặt nhau 
tôi sẽ lên giọng thầy 
chùa — này, em ơi! nhỏ 
nhẹ giùm, đi đứng phải 

biết dấu cái giọng thầy; 
đời này ai cũng biết 
dè sẻn đúng lúc, tay 
bắt mặt mừng mừng — tủi  

tủi cho cái giọng thầy 
chùa; này tuổi, này tên 
này! sao còn mở miệng 
lên giọng thầy, đời này 

ai cũng ăn miếng trả 
miếng, lại cũng giọng thầy; 
đời này còn khổ hơn 
chó, tóm lại hơn thua 

chả ăn thua gì, thì 
ngày nào giáp mặt nhau 
nhớ nhắc giùm — khi đứng 
lên đi về cũng phải 
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biết đừng tưởng bở cái 
giọng thầy chùa, mà ở 
đâu làm ơn ở yên 
đi.
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Lưu Hy Lạc
__________

VÀ EM VỚI ĐÊM XUÂN

Không một ai bám được vào giấc 
mộng em đâu, không một ai cả, 
nói em nghe — bây giờ bốn mùa 
ở miền nhiệt đới bầy thú đã 

thuần chủng đương động tình — tôi ăn 
em miếng da thịt nồng mùa cá 
ươn, chẳng có sự đồng lỏa nào 
ngoài hai bờ mông cong thoai thoải 

con dốc sau nhà dẫn về biển 
bắc, lặng trong mỗi con mắt khép; 
tôi biết không một ai bám được 
vào giấc em mơ, không ai cả 

chỉ bốn mùa nước dâng cùng tiếng 
reo vang dục lạc, mùi của hơi 
thở ẩm ướt dậy những cơn mưa 
xuân đầy ắp dục tình tắm đẫm 

hình hài; tôi một tên khát tình 
kẻ giật gấu vá vai trong từng 
giấc mộng con ca cẩm, trời đất 
đang chìm vào mắt em say; tôi 
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ăn em miếng da thịt nồng mùa 
cá ươn chẳng có sự đồng lỏa 
nào ngoài hai bờ mông vung, căn 
phòng lặng, màn đêm bắt đầu rạng, 

biển một màu biếc xanh và mưa 
vẫn lất phất đầy vàng; con dốc 
thoai thoải sau nhà dẫn về biển 
bắc lặng trong mỗi con mắt khép; 

tôi biết không một ai bám được 
vào giấc mộng em đâu, không ai 
cả chỉ mãi bốn mùa nước dâng 
cùng tiếng reo vang dục lạc gọi 

bầy thú đã thuần chủng nơi miền 
nhiệt đới giao hoan và tôi vẫn 
mãi khát tình, kẻ giật gấu vá 
vai trong từng giấc mộng con ca 

cẩm. 
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Lý Đợi
______

 

MỘT ĐÊM Ở SYDNEY

                               Tặng thi sĩ Nguyễn Đăng Thường
 
người thủy thủ già qua đây nằm 
tù đêm giáng sinh với tôi những 

giờ đêm tăm tối khuya không ai 
ghé thăm như bờ biển xa không 

đôi mắt nào có rất nhiều tâm 
sự xin thượng đế nhìn tôi cùng 

rượu đỏ ngày phán xét bao giờ 
tôi sẽ ngủ với em hay sẽ 

quên nhưng đừng hôn tôi như thế 
tưởng vì tôi phiêu lưu không xót 

thương hay tôi chỉ thương em vì 
đã nằm trên vai tôi nức nở
 
Sydney 12-1958
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Lý Đợi
______

TRƯỜNG CA HÀNH (XÁC) GỞI TỬ SĨ VÔ DANH
NHƯNG CÓ TÊN PHẠM CUNG SƠN 1

anh ngã xuống trên đường băng qua bình hưng hòa
(còn gọi tiểu lộ lò thiêu)
nhưng anh không gượng đứng lên
không tì súng trên xác trực thăng
vì anh đã chết trong lúc anh đang đứng đ... 2

thế thôi.

chú thích (thú)

(1) nếu có dịp đi ngang
nghĩa trang bình hưng hòa,
hướng tân kỳ tân quý
đi bằng chánh, qua ngã
tư bình long, qua cổng
lò thiêu khoảng 49
mét, cũng tay phải cùng
hướng, có 2 mộ chí
nằm sát đường, có lẽ
sắp bị giải tỏa nay
mai, chữ đề bia màu
xanh: phạm nguyên cung sơn
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giáng, phạm nguyễn cung si
thăng... đạo công giáo, biết
đâu họ cũng sẽ là
liệt sĩ vô danh (dự)

(2) đ... ở chỗ này xin hiểu là đứng đường
(bán phim sex lậu cũng được),
nhưng cấm suy diễn lung tung...
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Mai Ninh
________

HUYỀN SỬ

Không có gã thanh niên bỏ những
kèn đồng giữa chợ dẫn tôi vào 
sau cánh cổng sơn xanh sắt ố
bờ tường vỡ lở mái trần cầu
thang, lớp học hành lang trống vắng 
ngày hè chất xếp ghế bàn chờ
sơn cọ sửa sang cho kịp tựu
trường, tôi đã chẳng biết trong lòng
đời sống bụi dơ chen chúc lất
lay người khốn khó vẫn còn nơi
thơ rực thắm bông hoa của gã
con trai mới được quá hai mươi
ngồi vẽ dưới mây cho đám trẻ
em nghèo một lớp học tường đầy
hình ảnh sáng vui thay rác rưởi
dềnh quanh chợ búa. Không có chàng 

thanh niên lạ lẫm mời tôi vào 
quán bờ đường uống thêm một ly 
cà-phê đọng bã đen nhờ và 
thổi vài hơi khói vòng nạc-ghi-
lê kêu bập bập làm sao tôi
biết người chủ quán đã bắt chàng 
ta phải trả mười lần giá cả bình 
thường vì dám mời một người 
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đàn bà ngoại quốc không quen bằng 
món tiền ăn một ngày trọn ba 
đồng Ai Cập đắng môi tôi son 
khép ngoài đường bụi bay múa hồn 
nhiên trong chiều nắng. Không có con 

tàu trôi giữa hai bờ sông chỉ 
là người lách vào huyền sử bao 
ngàn năm ngủ yên vua trời đội
đêm kêu hoảng trong mồ mả đền
đài chùm bóng không gian u uất 
đè lên phận người da cháy dân 
nuy-bi bị lưu đày ra khỏi 
quê hương cội nguồn nhường đất đai 
mang phần mệnh tha phương trên lạc 
đà cong lưng, họ lìa  xa những 
ngôi nhà tường vẽ hoa và chim 
sắt vòng tròn mặt trời hơn bốn 
ngàn năm về trước bà hoàng I-
Sis đào sông để tìm thân thể 
người tình chung bị thù nhân chặt 
mười bốn khúc thả trôi trong dòng 
đục hờn ghen. Cuối cùng chỉ còn 
thiếu đôi mắt đắm sâu nên huyền 
thoại sông Nil không thoát khỏi chữ 
Tình.  

Nil, 2000
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Mai Phương
__________

NƠI ẤY NGÀY XƯA ...

Về lại cao nguyên mưa 
tháng bảy mù trời vườn 
cà phê xưa vẫn bạt 
ngàn xanh lá đường đất 

đỏ nhầy nhụa dấu chân 
xưa còn đâu? vào rừng 
thông hương nồng buổi sáng
lũ chim rừng ríu rít 

bản đồng ca núi gần 
xa sương chập chùng mờ 
ảo chợt nhớ mắt ai 
cười lấp lánh giọt sương mai

về lại núi rừng bao la 
nghe thác đổ hoà tiếng 
chiêng còng gợi nhớ xôn 
xao rượu cần ai say 

bờ môi nóng vòng tay 
ghì siết lửa tình yêu...
cao nguyên ơi ta đứng 
giữa núi rừng gọi tên
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người cho ngàn lá rưng 
rưng sương giăng mắc làm 
ướt nhoà kỷ niệm lòng 
bỗng chùng tiếc nhớ mênh 

mang...
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Mai Phương
__________ 

ĐI TÌM
NƠI MẶT TRỜI MỌC

Buổi sáng, trên xa lộ 
dài và rộng không còn 
anh bên cạnh những giòng 
xe tấp nập những con 
đường đi về đâu mà 

thênh thang nỗi nhớ phía 
trước mặt màu đỏ của 
mặt trời đốt cháy nỗi 
cô đơn rực nóng những 
đam mê một thời khao 

khát anh ở đâu? có 
hay một người đang tìm 
anh tìm lại hạnh phúc 
của đời mình đã để 

vụt bay xa lộ đoàn 
xe nối nhau bất tận 
những màu xe vượt qua 
mặt xe nào anh trong 
đó vùng nào anh đang 
đi sao nỡ vội xa 
nhau...?
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Mai Phương
__________ 

TRÊN RẶNG NÚI JURA

Tháng tư, trên rặng Jura tuyết phủ
những con đường ngoằn ngoèo lên núi rừng 
thông xanh lá bốn mùa vi vu cùng 

gió tháng tư những bờ tuyết trắng chưa 
kịp tan còn in dấu chân đoàn người 
lấm chấm trên cao trượt xuống sườn đồi

trên lưng chừng núi căn nhà nhỏ phơi 
mình trong nắng
        lặng yên
                     nghe rừng thở,
nghe gió thì thầm có hay một người 

lên núi rừng tìm quên nhưng núi trắng – 
rừng xanh, màu thiên nhiên gợi nhớ lắng 
nghe tiếng động của thinh không mà trái 

tim thêm thắt nặng một bóng dáng xa 
    vời...

Suisse, 2003
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Nam Du
_______

SẮC THẮM TRỜI QUÊ 

Tiếng đồng dao loãng dần 
tan xa tan xa, tan 
xa... đám trẻ con cười 
trong lúc nô đùa kéo
những sợi dây dài tít 
trên cao là ngọn gió 
hữu hình bằng cánh diều 

phấp phới
phấp phới
phấp phới...

nhịp nhàng và du dương 
từng tiếng sáo tiếng vè
thấp thoáng trong đám ấy
tôi bỗng nhận ra mình
của những ngày thơ ấu
Đẹp với Bình Yên bầu 
trời hoá khung tranh tơ 
mịn cho không ít tâm 
hồn tìm lối thoát. Đã 
vào thơ...
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Nam Du
_______

TIẾNG KHÓC TRONG ĐÊM

Dòng nhỏ teo con sông 
buồn vướng mắc rền rỉ 
chảy suốt đêm ngày và 
khoảng tĩnh trong khuya rất 

tù túng cô liêu và 
xa xôi tĩnh mịch cái 
buồn bã đọng dần từng 
giây phút chất chứa tan 

ra rồi ngấm dần vào 
nỗi suy tư tiếng khóc 
tỉ tê... bên con bến 
những ngôi nhà đìu hiu 

đêm mất điện những ngọn 
nến leo lét mờ tỏ 
khêu ra những hình ảnh 
dật dờ tôi hoảng hốt 

lặng thinh ém từng hơi 
thở hồn tôi loạn lên, 
đêm cô lẻ bóng... mảnh 
kiếng vỡ cảm giác lịm

dần vào giấc ngủ.
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Nguyễn Cảnh Nguyên 
__________________

CHÚT KỶ NIỆM Ở MONACO

Chẳng phải bài thơ về một công nương 
rất xinh đẹp mà ai cũng biết, 
cũng chẳng phải là bài văn bài báo 
hay một bản nhạc về một vương phi 

mà người đời đã đang và sẽ còn 
hoài hoài tốn giấy tốn mực, nếu có 
thể được đây xin chỉ là câu chuyện 
kể giản dị về một Diana 

rất dễ thương của tôi. Diana 
nho nhỏ, xinh xinh, thắt đáy lưng ong, 
vừa thích cười vừa có giọng nói rất 
hay, em đang dắt tôi đi lên, đi 

xuống những bậc cầu thang rất dốc vào 
vào ra ra quanh quẩn khắp mấy tầng 
nhà mênh mông như dắt một đứa trẻ 
thơ ngây và ngoan ngoãn dễ bảo dễ 

đe chưa từng thấy. Lắng nghe này... Di —
ana đang dạy và tôi thì đang 
bi bô tập nói, ừ thì uno 
là một, due là hai, tre là ba, 
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ừ thì quả fei — ge này chính là 
quả vả, quả ki — ki này là quả 
hồng, còn quả ki — wi này thì chính 
là quả kiwi chứ chẳng thế nào 

khác được, ừ thì mầu này là mầu 
rosa còn mầu này thì là 
violet, ừ thì mầu hoa này 
là mầu hoa của tình yêu và mầu 

hoa này là mầu hoa của sự xa 
cách, ừ thì... ừ thì... tôi vừa nhắc 
đi nhắc lại lời Diana vừa 
nuối tiếc, vừa mới quen nhau sao đã 

vội xa nhau, ngày mai em đi rồi, 
căn nhà này còn chỉ mỗi mình tôi, 
sẽ vẫn phải lên lên xuống xuống những 
bậc cầu thang dài thăm thẳm, sẽ vẫn 

phải vào vào ra ra quẩn quanh khắp 
những tầng nhà trống trải, sẽ vẫn phải 
lẩm nhẩm những từ những câu mới nhưng 
biết có từ nào câu nào du dương 

thiết tha bằng từ bằng câu Diana, 
Diana của tôi.
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Nguyễn Cảnh Nguyên 
__________________

CÚ THỤT LỊCH SỬ 

 Trăm năm trong cõi người ta
 Cuộc đời cũng chỉ thụt ra thụt vào
   Lẩy Kiều — Dân gian
 Có những phút làm lên lịch sử
    Tố Hữu

nó lại thụt vào rồi 
mình chẳng còn thấy nó 
nữa đâu, thôi tiếp tục 
thụt nữa đi anh ơi

thụt mạnh thụt mạnh nữa
em lẩm bẩm chi vậy? 
là em nói con chuột 
nó lại thụt vào rồi 

mình chẳng còn thấy nó 
nữa đâu, thôi tiếp tục 
thụt nữa đi anh ơi
thụt mạnh thụt mạnh nữa

lo gì, thụt vào rồi 
nó lại phải thụt ra 
chứ ở mãi trong ấy 
làm sao mà được à?
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nhưng mà mình chờ đến 
bao giờ với lại có 
thụt ra thì nó cũng 
thụt ra ở một cái 

lỗ khác tận đẩu tận 
đâu ấy mình làm sao 
mà nhìn thấyđược, thôi 
thì ta cứ tiếp tục 

thụt nữa đi anh ơi
thụt mạnh thụt mạnh nữa
vậy mà em làm anh 
cứ tưởng là em nói 

về thằng bil la đèn 
thằng cha này cũng đang 
thụt ra thụt vào một 
cái địa đạo nào đó 

rồi thì địa đạo như 
ở củ chi như ở 
vĩnh mốc như ở cồn 
cỏ ở bạch long vĩ 

nhà mình ấy nhưng mà 
sâu hơn cả nghìn mét 
dưới đất những cái địa 
đạo đó như người ta 

đồn là có từ thời 
ông bờ rê giơ nhép 
thời áp ga nít tăng 
còn bị quân liên xô 
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chiếm đóng thời ấy nó 
làm để giấu tên lửa 
giấu xe tăng giấu nhà 
máy hay giấu diếm cái 

gì đó bí mật lắm 
thế thì có giời mà 
tìm được anh nhỉ thôi 
thì ta cứ tiếp tục 

thụt nữa đi anh ơi
thụt mạnh thụt mạnh nữa
mà sao em cứ hơi 
tí gì cũng giời thế 

giời nào mà vào đây 
đấy chỉ là cú thụt 
lịch sử của nó trong 
những cú thụt có những 

cú thụt vớ thụt vẩn 
thụt chẳng ra đâu vào 
với đâu có những cú 
thụt chiến thuật những cú 

thụt chiến lược thậm chí 
siêu chiến lược nhưng cú 
thụt này của nó là 
cú thụt nên lịch sử 

anh thì lúc nào cũng 
lịch sử lịch sử, thôi
thụt nữa đi anh ơi
thụt mạnh thụt mạnh nữa
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chứ còn gì nữa anh 
đã chẳng bảo em rằng 
giả sử con mình sau 
này có làm tổng thống 

hoa kỳ hay làm tổng 
thư ký liên hiệp quốc 
hay làm tổng bí thư 
đảng cộng sản việt nam 

thì những cú thụt ra 
thụt vào như thế này 
của chúng mình chẳng là 
những cú thụt lịch sử? 

bảo rồi anh thì lúc 
nào cũng lịch sử lịch 
sử là cái con khỉ 
gì lúc nào cũng chỉ 

được cái thụt vào thụt 
ra thụt vào thụt ra 
thụt vào thụt ra... chỉ... 
được... cái... thụt...thụt... thụt... 

thụt... vào... thụt... thụt... thụt... 
thụt... ra... em... ra... rồi... 
em... ra...
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Nguyễn Đăng Thường
__________________

TỬ THI

tôi không làm thơ vì buồn: tôi buồn 
vì làm thơ — với tôi, thơ làm xong 
là xác chết thơ đăng báo là xác 
ướp — thi sĩ — nhưng tôi chỉ là keœ 
giết chữ thậm chí kẻ giết thơ hàng 
loạt — thi sĩ đã rời đỉnh bỏ tháp
xuống đường vào sa mạc — chẳng còn xó 
xỉnh nào để cho người thơ hôm nay 
tới — mà sao tôi còn làm thơ ? — tôi 
làm thơ như sisyphe lăn tảng đá? —
tên tuổi: chưa có — ngày và nơi sinh: 
bất cứ lúc nào bất cứ ở đâu. 
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Nguyễn Đăng Thường
__________________ 

BA PHẢI

nếu phải chọn giữa con người và thượng
đế tôi sẽ chọn sa tăng nếu phải
chọn giữa con thuyền không bến và con
tàu say tôi sẽ chọn cánh buồm giấy
nếu cần chọn giữa sói và cầy
bạn nên chọn heo quay.
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Nguyễn Đăng Thường
__________________ 

CHÀO NHAU 

tôi chiêm bao một cánh đồng hướng dương
bước tới thì ở giữa là một con 
đường phía trước có một cái mương phía 
sau có một cái tường  bỗng xuất hiện 
một mỹ nương  tôi nói xin chào nhau 
giữa con đường cái mương phía trước cái 
tường phía sau.
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Nguyễn Đăng Thường
__________________ 

HIỆN THỰC HUYỀN AỎ HAY LÀ
CHÀO NHAU 2

năm 1974 có một chuyện 
hết sức lạ kỳ xảy ra khi tôi 
mới tới paris ngay buổi chiều đầu 
tôi mò xuống st-germain-des-prés 
tìm cái quán rượu của sartre và si
mone vừa chui ra khỏi hầm tầu điện 
ngầm lên mặt đường còn đương ngơ ngác 
thì tôi thấy một ông tây to tướng 
bô trai như christopher reeves trong 
phim superman ông tây lớn mặc 
đồ tây lớn liếc tôi một cái rất 
tình rồi đi thẳng vô một cầu tiểu 
nhỏ gần đó tò mò tôi vào theo 
ôi kinh ngạc ôi kinh ngạc xiết bao
trước mặt tôi là một pho tượng mi
chelangelo khổng lồ nõn nà 
đẹp như tiên nga nhưng giữa cặp mông 
trắng hồng như hai gò bồng đảo của 
cái thân hình đàn ông xinh như mộng 
đó hình như có một cái đuôi heo 
ló ra tuy tôi không chắc lắm cuối 
cùng tôi đánh bạo xáp tới gần hỏi 
siêu nhân xin chào nhau giữa paris 
củ chi phía trước cái gì phía sau



Blank Verse • 306

Nguyễn Đăng Thường
__________________                              

   

    — Mày chỉ là tên hề buồn
   tên hề buồn nhất thế giới
   làm mọi người cười rộ

SURPRISE, SURPRISE

sau một đêm mưa rào tôi 
ra xó vườn nhỏ thấy 1 đóa bạch 
hồng mới ló lộng lẫy trong 

buổi sớm mây tôi ngắm người 
nó một chầy rồi chưa kịp mắng mầy 
chỉ là đóa hồng là đóa 

hồng là đóa thì bỗng nghe 
trong bụi rậm có tiếng thì thầm a 
nose is a nose is a 

28. 10. 2000
 

 



307 • Tân Hình Thức 

Nguyễn Đăng Thường
__________________ 

LE SQUARE

ngày sinh nhật của bà
đầm già duras nó 
lang thang tới 1 quảng
trường tĩnh mịch rợp bóng 
mát ngồi xớ rớ dĩ 
nhiên là một mình trên 
chiếc băng ghế lắng nghe 
chim chóc trên lá cành 
xanh xao xí xô xí 
xào bằng tiếng ăng-lê 
khiến nó chợt nghĩ tới 
cuốn phim kinh dị của 
ông già Hitch bụng phệ 
mà phát ghê nghe toàn
thân anh hào nổi da 
heo trên cái square
trời vào mùa hạ / hè 
hệt như trong mùa đông 
winter / hiver trời 
thì dĩ nhiên lúc nào 
cũng phải xanh màu thiên 
thanh cho nó nên tranh 
ma tít xơ nhưng lơ
ciel bleu không hiểu 
sao bỗng khiến nó mơ 
thấy những hạt lựu đỏ 
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hồng trong chén chè xuân 
sa hay sương xa (?) người 
thầy việt văn trẻ ốm 
đói ho lao tên nguyễn 
khoa ngày xưa ở ngôi 
trường kiến thiết cũ lợp 
mái tôn xi măng nóng 
bức nằm trên con đường
nancy như trường pé
trus ký (đường nancy 
sau nới rộng thành đại 
lộ cộng hòa dưới thời 
đệ I cộng hòa) ngôi 
trường tư thục đó cũng
như căn nhà nó ở 
gần cái chợ chồm hổm 
cũng tên là nancy 
người thầy cũ đã thao 
thao bất tận giảng câu 
“ (lâm) bạch vân” — tên của 
một thằng bạn đã được 
gia đình giàu sang cho 
sang pháp du hí — “ (lâm)
bạch vân tây tán (gái) 
thủy đông lưu (bị) “ gió 
thoảng rất nhẹ và nắng 
rỏ những giọt nắng rất 
buồn xuống mũi giầy nó 
da đen size 5 mua 
sale £4.99 
ô hay sao nắng lại 
buồn nhỉ chắc là tại 
vì hi hi nó đang 
mần thi và pác xơ 
cờ đêm hôm trước nó 
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đã tắm douche nước suối
và soi kiếng ngắm nhìn 
bóng mình thấy hình ta 
ôi rất là xếch xy
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Nguyễn Đăng Thường
__________________ 

NHỮNG NỤ HỒNG CỦA MÁU 

mười ngàn lẻ một đêm mưa trước
ngày chúa bị đóng đinh trên cây
vĩ cầm buổi trưa hôm đó có
một tia nắng khẳng khiu chiếu dọi
qua khung cửa tò vò rơi trúng

ngay trên đầu con maggie 2
đứa tôi mặc y phục của tổ 
tiên nhân loại a dong với ê
và trong vườn địa đàng không rắn
không mận đỏ chỉ có 2 đứa

tôi bơ vơ trên tấm nệm đặt
trên nền xi măng bụi căn hầm
squatter làm chỗ trú tạm
để nhai cần sa uống bia lon
ngốn cuốn sách hình tintin tới

tây tạng cả chục rưỡi lần hỡi
miếu đình chùa thiêng mái tôn rêu
phủ không còn chim chóc bay về
đấu hót đừng coi những gì bọn
các chú nói hãy cam những gì 
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bọn các bác nàm hồ hởi thổn
thức nhạc jazz tưng bừng pháo bông
đêm dạ hội chúng tôi nằm ngược
thổi kèn lịm chết ôi hạnh phúc
tuyệt vời giữa paris mưa tơ

đùa phất phơ áo nhung mềm môi
đào gái hà nội băm sáu phố
phường xưa cũ trong tưởng tượng đã
chết hãy tưởng tượng một chiều hè
êm ả bên bờ xa lộ biên

hòa tờ chính luận mới ra lò
loan tin mối tình bí mật của
rupert brooke đã bị bật mí
dĩ nhiên không phaœi tờ lá cải
ta mà một tờ xà lách tây

vừa đăng cái tin giựt gân ấy
hỡi em không là con bé tuổi
15 noel olivier
tóc vàng sóng mũi dọc dừa cuœa
chàng thi sĩ lãng mạng yểu mệnh

tội nghiệp cho em tôi chỉ có
1 cái miệng cười nhạt nhẽo vô
duyên & 1 mái tóc xơ dừa
cứng ngắt đen thui những cành gai
nhọn đâm vào ngực tôi đau những

nụ hồng của máu & bởi ở
bên kia bờ đại tây dương hay
ở bên này bờ thái bình dương
thời cũng thế thôi máu huyết vẫn
là máu huyết mồ hôi nước mắt
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vẫn là mồ hôi nước mắt đồng
tiền bát gạo vẫn là bát gạo 
đồng tiền nghiện ngập rượu chè thất 
nghiệp vẫn là thất nghiệp nghiện ngập
chè chén sáng chủ nhật ngon rồi 

sẽ là bloody sunday &
palm beach sẽ là napalm for
each dĩ nhiên ngắt lá đụng cây
bứt mây động rừng bản dịch 1
tập thơ tiếng nga của nhà thơ

lão ấy có nhiều viên ngọc quí
hơn chiếc vòng vương miện của nữ 
hoàng anh trưng bày trong tòa tháp
cổ london có lính canh mặc 
áo đỏ quần đen tay cầm cây

thương của thời phục hưng & có
cửa sắt điện tử tự động đóng
sập xuống khi gặp biến những kẻ 
thừa tiền & văn minh nhất thế 
giới cộng thêm đám du khách nhật

vai đeo tòng teng máy ảnh máy
chỉ máy ổng máy bả nối đuôi
chen lấn dẫm lên chân nhau oh
i’m soly vào đứng xem trầm
trồ mỗi trự độ vài ba giây

dĩ nhiên dẫu rất muốn chúng tôi
vẫn không thể là 1 nữ hoàng 
khả ái để bù lại anh xin 
ca em nghe vài câu nôm na
của ông cụ nguyễn khuyên nguyễn dụ
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gì đó này mợ nó nghe nhé
1 mai 1 mốt 1 ngày xưa
thơ thẩn kìa ai ăn bánh còng
tui rại tui rờ răng rắn rết
bà lanh bà lắt lưỡi lâu la

dĩ nhiên gầy mập đói no rách
lành đau mạnh già trẻ buồn vui
cù chớn cà lần hào nhã phong
hoa chi chi hay gì gì thì
2 đứa tôi cũng vẫn là 2 

đứa tui như từ thủa mới chọc
đất ghẹo trời hay vào lúc ông tây 
nhà đèn dựng nước an nam 
ta & con maggie 1 bữa 
nọ nó lẻn vào siêu thị siêu

thực siêu ăn cuỗm mất mẹ của
chàng 1 khúc thịt dồi to tổ
bố nó ngậm mãi ngậm hoài mà
chẳng teo mòn mẻ sứt thì nó
vẫn là con maggie đáng thương

nó cũng không thể là siêu sao
liz / maggie trong cuốn phim màu
mèo cái trên mái thiếc nóng đố
em biết mán ở đâu biết mao
mấy tuổi biết mưa mấy đồi đố

anh biết khỉ là ai dĩ nhiên 
là tôi & tất cả bà con
ở đây ai cũng biết mặt cái
con ngựa đó hỡi người anh em
mỗi đêm khoác blouson đen mù
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xoa đỏ nhét ló một góc chéo
ra ngoài mép túi sau quần jeans
đứng tựa quầy quán khuya đẫm mùi
bia đắng nước tiểu mặn mồ hôi
nồng hơi thở thối tha thuốc lá

marlboro cao bồi giả hiệu
1 ngày nào ta sẽ cỡi har
ley davidson tay trong tay
hò hơ hò dắt nhau về quê
tôi đói thăm nương ngô thăm đồng

lúa trên bến đò thủ thiêm vớt
cành rong ướt lên chùi những giọt
lệ khô 1/ 4 thế kỷ từ
chiều xuân xưa em qua đây làm
thuyền người dĩ nhiên thành hồ

rồi sẽ có cái tên mới là
sài gòn dĩ nhiên trên đường trần
ruổi dong dại nhờ khôn chịu cuộc
đời là manh chiếu rải những nụ
hồng chờ ta khi ta không buồn 

ngủ tình yêu là suối mật bờ
xôi đợi ta khi ta chưa muốn 
ăn dĩ nhiên đêm phải trắng ngày
phải đen biển trên cao trời dưới
thấp khi thủơ bé tôi thủ dâm

ôm rừng thu khiêu vũ dĩ nhiên 
em không bao giờ thuộc về tôi
còn tôi chẳng khi nào là của
em & tụi mình ê cóc cần
cái chuyện khôi hài lẩm cẩm khối
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tình trương mÿ chén nhựa em cười
vỡ tan ấy xin quí vị cho
1 tràng pháo miệng thật ròn như 
còn ngồi rạp quốc thanh coi vở
con gái chị hằng hay đứng trong 

rạp hát bộ bên hông trường tôn
thọ tường coi cọp tuồng triệu tử 
long đoạt ấu chúa kính thưa quí 
độc giả chúng tôi là những kẻ 
lang thang trong các hành lang tàu

điện ngầm trên những thiên đường giả 
tạo sống bằng dao búa của ác 
mộng hằng ngày nên chỉ được biết 
những cuộc tình 100 năm trong bụi 
coœ lùm cây đêm nở sáng tàn

lũ chúng tôi & con maggie

London, tháng 5 - 1991 

* Bài thơ này đã đăng trên tạp chí Thế Kỷ 21 (số 27 tháng 7 - 
1991) và đã được tác giaœ sửa chữa thêm để in lại trên Tạp chí 
Thơ. Nhà thơ Nguyễn Đăng Thường đã tâm sự với chúng tôi qua 
email: Bài thơ khá dài (dòng), vì tôi rất mong muốn với vài ba 
người nó sẽ là một thứ “Chanson du Mal-Aimé” hoặc “Giây phút 
chạnh lòng” hay “Le condamné à mort”… của một thời kỳ / thời 
đại nhiễu nhương.”  Những Nụ Hồng của Máu  là một ca khúc đầy 
“âm thanh và cuồng nộ”; là thơ tình, thơ lãng mạng, thơ hài, thơ 
châm, thơ hiện thực / siêu thực, thơ hạng nhất, thơ hạng bét hay 
không thơ (tùy ở người đọc); là tiểu thuyết ba xu, là soap opera, 
là film noir, caœi lương, hát bộ, TV, phim thời sự; là một bức tranh 
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cắt dán “hầm bà lằng” hay “đầy nghệ thuật” (tùy vào người xem) 
với những hình ảnh cóp nhặt từ đông tây kim cổ. Cám ơn nhà thơ 
NĐT đã “léc-tuya” (lecture) cho chúng ta về cái “magnum opus” 
(tác phẩm chính yếu) của ông. Hy vọng sẽ còn có những “sequel” 
hay “prequel”, “Những nụ hồng…” part 2, 3 để chúng ta được 
biết thêm về quá khứ / tương lai của “con bé maggie-tóc-gai-xơ-
dừa” đáng thương mà cũng rất… đáng yêu của nhà thơ!  
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Nguyễn Đăng Tuấn
________________

NÀNG

Nàng có đôi tay mướt
chẳng khước từ sự sống
trên bàn tay chàng năm 
ngón tay nũng nịu bíu 
lấy bờ vai giữa những
nụ hôn nồng cháy nàng
thoát xác thành cánh chim
bạc má mỏ chu chíu 
chít gọi lấy người hừng
đông rực sáng đôi bờ
ngực nhấp nhô muôn tơ
óng ánh đếm thần tiên
bằng từng đó ánh mắt
ngời cơn bão lửa vỡ
bùng từ những tiếng kêu
bằng môi thơm cháy bỏng

Đôi khi tôi cũng chẳng
nhớ gì chỉ biết vỗ 
đêm bằng tiếng hát bởi 
hương lúa mùa chiêm ai 
đã gặt hương mái tóc
còn nằm trong mái rạ
những cánh rừng xanh biếc
nhễu phù dung tiếng kêu
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khẽ giữa muôn vàn gió
lộng còn oan khiên nhẹ
cắn lấy vai người mùi
gỗ mới thơm đời vun
toả lại, còn khát khao
riêng từng buổi mong chờ.

ngày 9 tháng 6 năm 2005
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Nguyễn Đạt
__________

NÓI LẠI VỀ MÁI NHÀ XƯA

 Để tưởng nhớ đến anh tôi
 Nguyễn Nhật Duật

Trở về mái nhà xưa ôi
Lãng du quay về điêu tàn
Mái nhà xưa miệt phú thọ
Tới ngày ở đó tôi thấy
Hết vui thấy hai bữa cơm
Gạo trắng ẩm mốc suốt những
Đêm mưa những đêm mưa đó
Thiệt rầu nằm không thể ngủ
Lang thang cùng đám vô lại
Riết quên cả tên khai sinh
Ra bờ sông Sài gòn ngó
Những con tàu lù mù trong
Sương nhớ tới bạn bè thằng
Nhạt thằng quên nhớ tới những
Đứa con gái không hình dáng
Không tên tuổi nhớ tới cha
Mẹ anh em đèn bờ sông
Thì mờ giấc ngủ đòi vội
Vàng như tôi cần sống như
Tôi cần chết như cần ngủ
Ngay trên ghế đá lạnh băng
Thức dậy có khi động lòng
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Cảm xúc trở về nhà xưa
Ngó nghe ôi mái nhà thì
Đen tiếng động thì da diết
Con kênh thì nước dâng ếch
Nhái thì kêu la đứng đó
Tay bưng mặt lỡ òa khóc
Nước mắt chỉ tủi gia cang
Mẹ thì đã mục thịt xương
Cha còng lưng xa mấy đất

Giờ trở lại mái nhà xưa
Thấy người anh đã mất thấy
Người em ở nơi quá xa
Ảnh chết buồn rầu sau tám
Tháng phớt tỉnh ănglê
Của người em là công dân
Chánh hiệu có cầu chứng tại
Tòa ở đất nước huê kỳ
Trở về mái nhà xưa là
Để nghe hồi âm khúc hát
Lãng du quay về điêu tàn

V. 2000
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Nguyễn Đạt
__________

HÀ  NỘI 

Luân nhìn xuống vực thẳm hà nội
Ở dưới đó ông mai thảo đêm 
Giã từ hà nội hãi vực đêm
Là lẽ tất nhiên ấy tuy nhiên
Sáng tạo sài gòn vẫn nhức tim
Với nghìn năm hà nội phố hàng 
Bông hàng đào hàng xén vân vân.
Trưa ngõ hội vũ uống cà phê 
Bờ hồ rượu quán rendez-vous
Đêm phan huyền thư cũng huyền ảo

Hà nội hôm nay hiện đại hơn
Ấy tuy nhiên vẫn có cái gì 
Kỳ lạ không kể các trai gái
Tiến vào thế kỷ hậu hiện đại
Cho anh quá giang xe a còng
Em bảo đéo chở giai ấy tuy
Nhiên hậu hiện đại ở khách 
Sạn kim đô phố hàng bông
Em tâm sự lúc mới thấy anh
Đã khuynh hướng anh ngay tức khắc.   

Ấy tuy nhiên hà nội lạ kỳ
Không ở chỗ tôi vừa mới nói
Mà ở chỗ nào tôi không rõ 
Mãi tới khi cơn nghẹn bật lên
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Cơn nghẹn của thành phố chứng nhân
Lịch sử nói gì thì nói nên
Ông mai thảo nói rất có lý
Vì dù sao ông cũng sẽ yêu 
Vỡ hà nội khi về chắc bây
Giờ ông mai thảo có thể đang
Ngồi nghe hồn cổ thăng long thành
Bồi hồi trên sóng nước hồ gươm
Ấy tuy nhiên tôi yếu bóng vía
Nên dù sao cũng nổi da gà.
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Nguyễn Hoài Phương
_________________

NHỮNG CÁI LIẾM MÉP

Con mèo đen, cảm hứng thi ca 
của anh, anh thấy em ngồi trên 
bệ cửa sổ và liếm mép. Có 
thể là em vừa xơi xong một 

con chuột, một con chim chăng mà 
anh thấy em liếm say sưa thế. 
Hay có thể là em vừa xơi 
xong một con thạch sùng, một con 

chuồn chuồn, một con bướm, một con
dán chăng mà anh thấy em liếm 
ngon lành thế. Hay cũng có thể 
là em vừa xơi xong một khoanh 

cá rán, một miếng mỡ hoặc một 
đĩa sữa, một chén súp chăng mà 
anh thấy em liếm khoan khoái thế... 
Ôi! Những cái liếm mép của em 

mới ngất ngây, mới thi vị làm 
sao. Cái lưỡi hồng hồng của em 
cứ quẹt một nhát sang phải lại 
quẹt một nhát sang trái. Cái lưỡi 
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ram ráp của em cứ đưa qua 
đưa lại nơi môi trên mấy nhát 
lại quét qua quét lại nơi môi 
dưới mấy nhát. Như một cái chổi 

mới cái lưỡi gai gai nhọn nhọn 
của em khoan thai, chậm rãi lia 
qua lia lại khắp nơi, liếm sạch 
hết không còn một sợi lông, không 

còn một mẩu cánh, không còn một 
chút váng mỡ, không còn một chút 
hơi hướm gì mà vẫn cứ còn 
liếm. Em liếm như em làm như 

em chẳng ăn gì mà em vẫn 
cứ liếm, làm như em chỉ liếm 
như một trong những thói quen của 
em... Thì đấy, em vẫn chẳng gừ 

gừ khi cuộc đời chẳng có gì 
đáng gừ gừ đó sao, em vẫn 
chẳng kêu toáng lên khi cuộc đời 
này chẳng có gì đáng kêu toáng 

lên đó sao. Em là con mèo 
đen, là cảm hứng thi ca của 
anh, anh thấy em ngồi trên bệ 
cửa sổ và cứ thế liếm mép, 

liếm mép mãi, cứ thế, cứ thế...
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Nguyễn Hoài Phương
_________________

NÓI VỚI NHAU Ở MỘT QUÁN SU SI

& nếu mày ngồi ở một góc như 
một thằng ăn mày nhìn người qua 
người lại thì mày mới thấy cuộc 
đời mày vô nghĩa như thế nào 

nếu mày ngồi ở một xó như 
một kẻ hành khất nhìn người ra 
người vào thì mày mới thấy đời 
mày chẳng là cái quái gì thôi 

thì mày hãy yên phận với một 
tờ báo cũ một quyển sách nát 
hãy bằng lòng với một cốc cà 
phê cuối bình đắng ngắt một cốc 

bia quá đát chua loét ngồi yên 
đấy mà nhìn người ta ra ra 
vào vào ngồi yên đấy mà nhìn 
người ta đi đi lại lại nhìn 

người ta nhìn mày một cách ghẻ 
lạnh khinh bỉ như nhìn một con 
chó đói nhìn người ta lóng ngóng 
cầm đũa nhìn người ta bốc thức 
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ăn nhìn người ta nhồm nhoàm nhai 
nhìn người ta húp sột soạt nhìn 
người ta thì thầm người ta cười 
người ta vuốt tóc vuốt má người 

ta âu yếm nhau nhìn người ta 
tất bật vội vội vàng vàng khẩn 
trương nhìn người ta quát tháo người 
ta cáu gắt chửi bới nhau nhìn 

người ta thỉnh thoảng lại liếc nhìn 
mày xem mày đang nhìn đi đâu 
nhìn mày đang nhìn cái băng chuyền 
vô hồn đang chầm chậm lạnh lùng 

quay đưa những bát những đĩa nho 
nhỏ đựng su si nguội ngắt nguội 
ngơ đến bên những người ăn nhìn 
những cánh tay thoăn thoắt tiếp đồ 

ăn vào băng chuyền những cánh tay 
thoăn thoắt lấy đồ ăn từ băng 
chuyền ra tất cả chính xác như 
những bộ phận của một cỗ máy 

nếu mày mới có một ngày như 
thế mà mày đã cảm thấy buồn 
chán cảm thấy thất vọng thì đời 
mày còn buồn chán mãi mãi đời 

mày còn thất vọng dài dài mày 
nên nhớ là mày phải luyện phải 
tập làm quen với mọi hoàn cảnh 
mày phải tập quên chính mày là 
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mày đi thật sự có phải mày 
chẳng là cái quái gì không nào,
nếu &

Munich, 30 - 7 - 04
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Nguyễn Hoài Phương
_________________

VỚI EM

ai chẳng biết mọi điều đều có 
thể xảy ra nhưng tình yêu bao 
giờ cũng là điều vô lý nhất 
trên đời giải thích làm sao cái 

nắm tay ngập ngừng đầu tiên trên 
đường chiều ấy và nụ hôn chiều 
nay đầu tiên mà đắm đuối mê
say trên ghế đá công viên em 

thấy không ai cũng thấy mình yêu 
nhau thế này là cực kỳ vô 
lý chẳng ai hiểu tại sao mình 
lại cứ yêu nhau cả mình nữa 

mình cũng không hiểu nổi mình tại 
sao mình lại yêu và tại sao 
lại yêu tha thiết đến thế này 
thôi thì cũng đành liều nhắm mắt 

đưa chân mình xuôi tay kệ nhân 
tình thế thái kệ điều gì đến 
cứ đến điều gì đi cứ đi 
điều vô lý điều trớ trêu hay 

bất cứ điều gì &
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Nguyễn Hoài Phương
_________________

SEX

Những ngày tháng đằng đẵng theo nhau 
trôi đi với những ám ảnh triền 
miên về sex thật ra thì cũng 
vô nghĩa như tất cả những ngày 

tháng khác của bạn của tôi hay 
là của bất kỳ một con người 
nào trên trái đất này ngày tháng 
của ông nọ bà kia của ông 

hoàng bà chúa của ông tổng bí 
thư tổng thư ký tổng thống tổng 
trưởng hay ngày tháng của một thằng 
cha căng chú kiết nào đó thì 

cũng vậy vậy cũng có khác gì 
nhau thì bạn đã vẫn chẳng nói 
là bạn chẳng cần thỏa mãn về 
một chỗ ngồi một chỗ đứng một 

chỗ nằm đó sao bạn đã chẳng 
vẫn nói cái giường này có thể 
khác cái giường kia cái bệnh viện 
này có thể khác bệnh viện kia 
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nhưng tất cả các cái nghĩa trang 
trên trái đất này đều giống nhau 
đó là gì thì bạn chẳng vẫn 
bảo dù có là nghĩa trang Hồi 

giáo hay nghĩa trang Phật giáo nghĩa 
trang Thiên Chúa giáo hay nghĩa trang 
Do Thái giáo nghĩa trang Hin đu 
hay nghĩa trang Hin đi nghĩa trang 

trên đường Mạc Đĩnh Chi ở Sài 
Gòn hay nghĩa trang Trường Sơn bên 
đường Hồ Chí Minh nghĩa trang Văn 
Điển hay nghĩa trang Mai Dịch nghĩa 

trang bố thí cạnh một trại tế 
bần giành cho những kẻ không nhà 
không cửa hay nghĩa trang làm phúc 
cạnh một trường bắn nơi chỉ để 

thi hành những án tử hình tất 
cả các loại nghĩa trang đã đang 
và sẽ còn tồn tại sẽ còn 
nảy sinh trên thế giới này nào 

có khác gì nhau tất cả đều 
chỉ là những cái kho chứa những 
xác chết vô dụng trên đời này 
rút cục sinh vật nào cuối cùng 

mà lại chẳng trở thành những cái 
xác chết như thế vậy thì tội 
tình gì mà bạn phải băn khoăn 
việc cóc gì mà bạn phải ám 
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ảnh mãi về cái ấy thế thật 
ra thì nó cũng chẳng là cái 
quái gì như tất cả những thứ 
khác cũng chẳng là cái quái gì 

với bọn mình đâu bạn ạ. Thế &
Những &
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Nguyễn Lương Ba 
_______________

TSUNAMI TSUNAMI 
 

Khi bắt đầu biết đọc biết viết biết
nghe nhìn hiểu biết tưởng tượng biết nhớ
lại trong đời mình đang trôi ở một
nơi xa cái nơi đang bị thiên tai

thì lần đầu tiên tôi nghe tsunami
tsunami tsunami sóng thần sóng thần
ôi vùng đông nam á nơi tôi biết
đã đi qua đã cập bến biết bao 

thân thương nào Ladang, Penang
Galang Indonesia khi tôi từ 
con thuyền vượt đại dương một ra đi
sóng dữ vâng sóng dữ và tôi biết

rằng mình đã chết giữa đêm giông bão
ồ thì cũng đành để con thuyền chìm
ôi cơn bão lớn lao vội vàng đi qua
mạnh mẽ thản nhiên chả cần hỏi han

và tôi liên tưởng sự khủng khiếp kinh
hoàng mà làm sao liên tưởng được khi
cơn sóng như trời sập đánh vào các
bãi biển xinh đẹp thơ mộng mà ở
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đó những người ở thế gian đang tận
hưởng lạc thú trần gian thì thử hỏi
ân sủng của Chúa và tsunami là thế nào?
(một mùa Giáng Sinh vừa mới qua đi)

quá nhiều người đã chết trong một ngày
nhanh chóng biến mất nhanh chóng tan đi
mà họ thì đang cười nói với cuộc
đời này cuộc sống vẫn còn trinh nguyên

hãy nhìn về biển Đông và bà mẹ 
đang ôm đứa con ở Banda Aceh 
đã chết mà thật không biết nói gì!
mà biển thì lại đang êm có phải?

12-29-2004

* Theo bản tin của các hãng thông tấn AP và Reuters phát lúc 22g30 
ngày 29-12, con số nạn nhân ở các nước Châu Á bị sóng thần tàn phá 
sẽ hơn 200,000. Hiện tại, ngoài khoảng 76,700 người chết được ghi 
nhận chính thức vẫn còn hàng chục ngàn người mất tích và ít còn hy 
vọng sống sót.
(Theo Tuổi Trẻ Online).
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Nguyễn Lương Ba 
_______________

ĐI QUA DÒNG SÔNG

                 
Tôi tưởng tượng em đang ngồi bên 
cạnh dòng sông ngày nào dù dòng 
sông này đã không còn là dòng 
sông ngày nào em vẫn thường hay 

cặp sách đến trường đã bao năm 
khi ngồi đàn ghi-ta dưới đò 
tôi tưởng tượng em đang nghe tôi 
hát dưới con đò thả trôi chầm 

chậm về phía em nơi căn nhà 
ở đầu chợ có khi em mặc 
bộ đồ màu hồng đi chiếc xe 
đạp bên bờ sông có khi em 

mặc áo trắng dưới nắng hanh vàng 
trên bến sông cho dù mưa nắng 
tôi vẫn hát bài ca chầm chậm 
mà nghe như nàng nói sẽ đi 

Pleiku: ‘’Ba em không còn ở 
đây nữa.’’ và như thế tôi sẽ 
làm gì với bài hát thật xưa 
này còn con đò trôi chầm chậm 
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trên sông thì nào có ích gì!                 
cho nàng đang cần một bài luận                 
văn tả tiếng đàn của Thuý Kiều:              
‘’Bốn dây như khóc như than / Khiến       
          
người trên tiệc cũng tan nát lòng.’’                 
mọi người đều biết Thuý Kiều mà                 
nàng thì khi nào lại không khóc             
nhưng tôi hát và Thuý Kiều đàn      
           
thật ra rất gần gũi nhau nhiều                 
khi tôi hát to như khóc bài                 
Chiều Mưa Biên Giới rồi tưởng tượng                 
em sẽ rời bỏ thành phố này  
               
thì tôi đâu còn gì để luyến                 
lưu cái thành phố này như thế                 
thà tôi xin cái học bạ chờ                 
đi lính hay là tôi đi đâu    
             
thì cũng mong về lại dòng sông                 
cuối cùng ở Mỹ lại có dòng                
sông Trinity cũng chầm chậm
em cũng không còn,con đò cũng 

không còn dòng sông cũng chảy chầm 
chậm qua cái xa lộ 35E 
ngập nước chỉ một mình tôi trên 
chiếc xe đã bao năm tôi lại 

trở về nhìn dòng sông thoạt đầu 
tôi cứ ngỡ như dòng sông Trinity                 
nhỏ thôi em cũng không còn con                      
đò cũng không còn cho dù dòng   
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sông này với con đò trôi chầm                 
chậm hay dòng sông Trinity                 
chảy ngang những cao ốc ở Texas                                  
tôi thật mong được trở về nhìn   
              
lại dòng sông đã bao năm nhớ                 
có đêm tôi ngủ ngoài trời, giờ                 
thì chẳng có cách chi để ngủ                 
lại một dòng sông chảy chầm chậm    
             
nhưng mà em biết không, đã chết.
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Nguyễn Lương Ba 
_______________

GIẤC MƠ

                   
Những giấc mơ tựa như ngày tháng
quấn quýt tôi mang đi về vùng 
sâu thẳm của ký ức dò tìm
dạo quanh những bức tường khô cứng
                         
bật tiếng kêu tại sao tôi mường 
tượng những giấc mơ sự thật là 
tôi còn đây người ta bảo trong 
căn phòng này dưới ánh đèn này
                         
và thế giới với những khoảng cách 
có hạn tại sao tôi mường tượng 
những giấc mơ? tôi đã thấy một 
rừng biểu ngữ người ta nâng những 

xác chết được phủ cờ reo hò 
trên đường phố tôi nghe đầy những 
âm thanh thù hận kêu đòi Dân 
Tộc của người Palestine tôi 

nghe tiếng súng nơi đây một em 
bé đang núp mình bên kè đá
nghe ì ầm tiếng tăng đi tôi 
nghe Jerusalem nơi hang 
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Bethlehem Chúa sinh ra đời 
vâng tôi biết nơi đây người con 
gái đã quấn bom tự sát trong 
một nhà hàng sang trọng bên những 

cặp tình nhân và tiệc cưới sắp 
sửa bắt đầu có thể nhạc đang 
trổi những tấu khúc của tình yêu
thì (trong tình yêu cứ ngỡ là 

thời gian hạnh phúc sẽ vĩnh cửu
bên ngoài một vùng tranh chấp đầy
khích động hiến mình cho cái chết 
cũng tin là đi về vĩnh cữu)
                     
tôi thấy một chiếc buýt nằm ụ 
bên vệ đường hành khách có thể 
là người đi làm đi chợ đi 
học đi chơi bị nổ bom chiếc 

xe đã đi qua đi lại nhiều 
ngày hành khách cũng đi lên đi 
xuống nhiều ngày mà ngẫm đời mình
từng cơn ác mộng tôi lại thấy 

một bà già đang bươi đống gạch
trong thành phố Jenin đổ nát
tiếng khóc và những lời oán than
rơi trên thành phố cổ xưa của 

Chúa ngày Ngài vác Thập Giá tôi 
nghe tin chiến sự qua nhiều địa 
danh: Ramallah, Jenin, Hebron 
bên bờ Tây Ngạn, ngọn đồi Golan 
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của vùng sa mạc Trung Đông tôi 
sực nhớ những năm tháng chiến tranh 
trên quê hương tôi cũng Quảng Trị 
Kontum Bình Long cũng ngọn đồi 

Charlie ở núi rừng biên giới                         
tôi nhớ tôi đã ra đi cùng 
lắm cho tôi khuất dần dấu chân
tôi nhớ rõ là tôi đã ra 

đi ngày hôm đó trên vai có 
chút quà mọn xin phân phát cho 
anh em xưa kia nơi cứ điểm 
biên phòng hỏa châu rực sáng
                         
tôi sực nhớ cũng món quà xưa 
cho người chiến hữu nay món quà 
tôi hiến tặng bỗng nhiên sao nghẹn 
ngào lẫm dẫm bước chân đi tôi 

mơ được gặp lại em trước cổng 
chùa trong gia đình Phật Tử những 
buổi chiều em và tôi đi ngang 
khu vườn cây mùa hoa trái hay 

lời ước nguyện những bực thềm còn 
đọng lời kinh em xuống tóc mùa 
pháp nạn hay đất nước tang thương
tôi mơ được gặp lại các soeurs 

các frères trong ngôi trường đại học 
thân yêu buốt lạnh bên dốc đồi
soeur và tôi đã cùng hát
(kẻ thù ta đâu có phải là
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người giết người đi thì ta ở 
với ai)* chiếc xe Citroen đó 
soeur nhỏ nhắn như chìm khuất vào 
chủng viện tôi muốn đi đến New

York nhìn thành phố hồi sinh khi 
người công nhân đang dọn những mảnh 
vụn sắt cuối cùng trời sẽ trong 
xanh hơn nắng ấm hơn cho người 

ở lại và cũng ấm hơn cho 
người đã nằm xuống tôi muốn gặp 
người đàn bà Aghanistan để
nói với cô ấy rằng xin hãy 

gỡ tấm mạng che mặt thế giới 
này đâu của riêng ai (xin tặng 
cô 2 câu thơ của một thi 
sĩ Việt Nam: cảm ơn hoa đã 

vì ta nở thế giới vui từ 
mỗi lẻ loi.)** tôi cũng rất muốn
gặp một người đồng hương ở một 
nơi nào đó trên quả địa cầu 

này mà chuyến tàu ra đi đã 
bị thất lạc đến một nơi không 
định đến chúng tôi sẽ trò chuyện
thăm hỏi nhau, và sẽ cùng hát 

bài ‘’Việt Nam, Việt Nam.’’

                         
 *   Nhạc Tâm Ca của Phạm Duy
 ** Bài thơ Ta Về của Tô Thùy Yên
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Nguyễn Phan Thịnh 
________________

GIẤC MƠ  TÔI 

tôi mơ gặp tôi đi qua sông đi 
qua suối có khi đi lên đồi đi 
xuống đồi nhiều lần đi lên núi đi 
xuống núi nhưng không bao giờ đang ngồi

tôi mơ gặp tôi và tôi trong mơ 
hỏi tôi đi đâu tìm ai  làm gì 
tôi làm quen tôi và hai tôi đi 
xuống đồi đi qua sông đi lên núi 

hai tôi đi qua suối đi tới đi 
tới và lên núi xuống núi không gặp
ai tôi hỏi tôi trong mơ nhà mình 
và tôi trong mơ không biết quê mình

đi hết hòang hôn đi tới bình minh
không có bắt đầu chẳng có tận cùng
không tuyệt vọng không hy vọng vẫn tôi 
và tôi vừa là hai vừa một mình

tôi mơ gặp tôi và tôi gặp tôi
mơ tôi mơ tôi chưa một lần được 
ngồi nhưng chắc chắn bên kia giấc mơ 
này chúng tôi sẽ nằm xuống chung mồ 

8/9/2003
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Nguyễn Phan Thịnh 
________________

 
 

NÀNG RỰC RỠ NHƯ CHIM CÔNG

nàng rực rỡ như  chim công
huyền bí như chim hồng hộc
thần thọai như chim lạc từ
trống đồng và cổ tích xưa.

nàng múa lượn thật mỹ lệ
nàng véo von thật du dương
nàng hóa thành thần tiên và
hớp hồn người trong mơ ứơc 

khát khao đêm nung lửa điên.
nàng rủ người đi như ma
trơi. như  âm binh lục súc
như chó như gà như bụi rác.

tất cả cho hạnh phúc lừa
mỵ về tình yêu một góc
đông phương truyền đời ẩn ức.
và đuôi khỉ mọc dài ra

lông mỹ miều rơi rụng hết
trên ngai vàng khải hoàn nàng 
giữa bầy heo mặc đồ jeans
giơ đít đỏ cười khọt khẹt…

4/2003 
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Nguyễn Phan Thịnh 
________________

 
 

KẺ LẠ

anh ngây thơ và anh sống như 
thằng khờ đung đưa chân trên cầu
 
gục đầu nhìn dòng sông trôi và
ngẩng đầu nhìn làn mây trôi và 

người thấy anh lơ mơ nghe gió
u u trong tai u u u 

trong đầu u u u đêm ngày
ray rứt u u liên miên hoài

anh lù mù ngồi anh lờ mờ
bay và anh lơ ngơ khóc thầm
 
trước mọi nỗi đau thương tăm tối
co cóng bi thảm biết bao đời

tất cả điên rồ tất cả điêu 
linh tất cả bốc mùi . anh bay

dưới những vì sao và anh bay
một mình nát lòng không ai hay

anh ngồi đung đưa chân không trên
cầu người hằng ngược xuôi tất bật



Blank Verse • 344

 ngày ngày là bầy ong thợ trong 
một tổ ong nhân tạo cam đời

anh bay theo mây trôi theo sông 
trôi ra biển trời một mình và 

anh đau đớn không ai chia sẻ 
một tình yêu cùng một niềm tin 

anh cô đơn lặng im bay qua 
nỗi chết trừu tượng và siêu hình 

khờ khạo hay khật khùng mãi như 
tên lạ mặt ở chính quê mình 

làm sao anh có thể sống dửng 
dưng giữa đời với người vô nghĩa

vô tình đến cây cũng mọc ngược 
và sâu bọ cũng hóa thần linh
 
12/11/04 
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Nguyễn Phan Thịnh 
________________

Ở MỘT THÀNH PHỐ ĐƯỜNG SÔNG

                       
đi vẫn đường về bỗng hóa ra sông                      
sau cơn mưa người đâm ở hai lòng                        
thành phố tôi suốt những mùa bão vội 
gió trong đầu và mặt đất dập dềnh.

trôi và trôi những mái nhà nuôi lũ
những cuộc đời không bến. những con đường
không dẫn về đâu. một thế hệ không
bình an. nhiều thế hệ không thương yêu.

người mà không thương người. người mà không 
yêu nhau. em ê a học gì không
phải học làm người. em học làm giầu
em học mua học bán cả đời nhau.

đường hay ao và cầu hay võng nọ
người hay ma nhập nhòa nghi hoặc nhìn
nhau trước hiên nhà? mình tin ai và 
ai tin mình dù đi ngay giữa nắng?

và bão vội luôn luôn là cuồng bạo
những cánh rừng rên siết nát chân mây
những con lũ hung tàn vùi dập hết
hồn nhiên và lãng mạn cuối cùng này. 
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em yêu tôi và em yêu ai nữa
em là gì? mặt đất này phải chăng 
còn đủ lâu đủ rộng cho người biết 
thương người — để em thật yêu tôi...
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Nguyễn Phúc Bảo Tiên
___________________

CHUYỆN NHÀ KỂ

Mỗi chiều anh ra mở hộp thư 
trước hiên nhà nơi có hàng bông 
giấy đỏ đúng giờ như mỗi chuyến 
xe buýt đi qua thành phố tối

anh đọc thư, rồi ngồi vào bàn 
viết trả lời chẳng bao giờ quên
sáng sớm trước khi đi làm anh
để thư vào hộp bác đưa thư 

hồn nhiên như mọi ngày sẽ đến 
lấy mang đi một ngày mùa thu 
lá rơi ngập cả hiên nhà người 
vắng nhà im chủ phố thấy lạ 

ông cảnh sát già miệng còn hơi 
men khệnh khạng bước vào thấy anh 
đang mơ màng trên ghế dựa như 
mê như ngủ yên lành lắm nhưng 

chắc chắn là đã nghỉ thở nhà
có hai hộp thư,một đến một 
đi người nhận người gửi thật lạ
đều chỉ là một tên hóa ra
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anh chàng cô đơn đến nỗi viết 
thư gửi bưu điện nhận lại rồi 
viết hồi âm. Cho mình.
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Nguyễn Phúc Bảo Tiên
___________________

THƯ KHÔNG NGÀY THÁNG

Có những lá thư không ngày tháng
có những nỗi buồn không có tên
có những cung đàn cứ rung mãi 
một điệu sầu có những đêm thao 
thức có những sáng một mình mà 
phải nghe lời chim tình tự có 
những chiều gió lồng lộng tóc em 
bay trong trí tưởng có những đêm 
trăng và biết là sẽ có em 
và ta cùng nhìn trăng và cùng 
nhớ đến nhau. 
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Nguyễn Phúc Bảo Tiên
___________________

NỬA ĐÊM
    
                                
Gió trăng tràn vào phòng anh se lạnh
đêm và anh lặng lẽ bên nhau dĩ  
vãng và em buồn cũng lặng lẽ bên 
anh những con bồ câu trở mình trên 
mái ngói vàø lòng anh trở giấc mơ xưa.
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Nguyễn Phúc Bảo Tiên
___________________

NGUYỆT

                                  
Em mong manh như liễu rũ ngày 
trôi qua và năm tháng trôi qua...
nhưng sao em không trôi đi những 

tưởng tất bật cuộc đời sẽ làm 
mờ đi nụ cười em xa lắc vậy 
mà không em ơi trăng cùng nguyệt 

tận trăng nửa vầng nụ cười em 
nửa miệng trăng tròn nhớ ngực em 
thanh tân rất tròn em ơi rất 

tròn trong trí tưởng...
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Nguyễn Thị Khánh Minh
___________________

NƠI UỐNG CÀ PHÊ SỚM

Đêm hôm qua tôi nói thầm
hết chuyện này đến chuyện nọ
thực tình tôi rất hoang mang
không biết mình nói trong mơ

hay mớ trong cơn nửa mê 
nửa tỉnh, hình như đó là
những câu tôi trả lời về
những việc mà ban ngày tôi

chưa kịp nói, không có cơ
hội để giải bày, trò chuyện
hoặc là những lời nếu không
nói thầm với đêm thì chỉ

biết đào mộ nơi con tim
mà cất. Qua một đêm như
thế, sáng nay ngồi dưới  nắng,
đối diện với một dòng nước
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chảy, nghĩ đến những việc quen
thuộc phải làm mỗi ngày, cái
trống trải riêng tư đeo nặng
mỗi ngày, tôi không kìm được

giả vờ cài dây giày để
nước mắt có đường rơi xuống.   
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Nguyễn Thị Khánh Minh
___________________

TRONG CÁI QUẬY ĐỀU

Quậy đều quậy đều tan 
ra những hạt đường bé 
xíu tan ra tan ra... 
dòng cà phê đen xoay 

vòng... những vòng xoay ánh 
nắng lấp lánh lấp lánh
đen buổi sáng tới lui
trong tiếng người qua lại

tôi thì chậm chậm từ 
từ với chiếc muỗng quậy 
ly cà phê quậy đều
quậy đều quậy đều mà

tôi không biết làm sao
để mình bình tĩnh được
ngoài việc cầm chiếc muỗng 
quậy đều quậy đều miết 

– bàn – tay – mình để cạnh
trang báo có hình những
đứa trẻ ngồi viết bằng
chân – có đứa trẻ từ 
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hai bên mông mọc ra 
hai cái chân bé xíu 
như hai dấu phẩy – có
những đứa trẻ đang kinh

hãi chạy chỉ với cái
quần lót – có những đôi 
chân lòi ra từ tấm
khăn phủ – những đôi chân

còn bé lắm
                    ... bàn tay
vẫn còn quậy ly cà
phê đôi – chân còn ở
dưới gầm bàn
                        ... cà phê 

dính trên khăn giống màu
máu khô 
                Tôi – đứng – dậy
– tôi đang đi – tôi-đầy
– đủ – chân – tay – cái đầu

– và – hình như – có một
trái tim – còn đang đập –

9-2004
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Nguyễn Thị Khánh Minh
___________________

ĐI CHƠI TẬP THỂ

Không biết ai đó nói
bi giờ mình la lên
là có tiếng vọng lại,
rồi cũng chẳng biết ai

là người đầu tiên hét 
lên một tiếng, rồi người
thì hùng hổ réo tên
mình, kẻ thì giơ hai 

nắm tay lên la to: 
– ai đó, thôi thì đủ
thứ câu hỏi và trả 
lời. Con bé đứng cạnh 

tôi cong cả người lại
gào: – Minh ơi, làm tôi 
giật bắn mình – gọi tui 
hả– dả, đâu, tên bồ –

à, ra tên bồ, hèn 
chi nó hớn hở hết 
sức. Nói chung  ai cũng 
hết sức hớn hở la

hét, kêu, gào, rồi nghếch 
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mặt lên chờ tiếng vọng 
lại của mình, mà có 
nghe ra cái gì đâu, 

ngoài tiếng ồm ồm, vậy 
mà lúc ra về ai 
cũng cười thoả thuê làm 
như rất đã, khi được 

hét loạn lên như  thế, 
và trong mớ tạp âm 
vọng lại kia họ khoái 
chí vì chắc mẩm là 

của mình. Có một người 
không la không hét gì 
cả, nên giờ y là 
kẻ duy nhất không cười.
         
2/2003

 

 



Blank Verse • 358

Nguyễn Thị Khánh Minh
___________________

ĐÊM UỐNG THUỐC ĐỂ NGỦ

Trong cái nóng kinh khủng 
của tháng Tư  tôi vẫn
theo thói quen kéo chăn 
lên ngang miệng, xoay trở

mãi với sức nặng của
một ngày đầy những rác 
rưởi, những lời nói, những
khuôn mặt. Đúng rồi một

khuôn mặt, khuôn mặt sợi
dây, khuôn mặt cây gậy,
khuôn mặt  cái dằm, khuôn
mặt hạt sạn, khuôn mặt

con gián. Thôi chắc phải
uống một viên thuốc ngủ
thôi! Làm đổ một ly
nước, rớt cái kính cận
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rồi cũng mò được để
uống, thở phào, mong sẽ
được yên trong giấc ngủ
mượn từ viên thuốc nhỏ.

Vậy mà vẫn có chút 
rắc rối, ông chồng đang
ngủ say bỗng thức dậy
lầm bầm khoan hẵng ngủ.
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Nguyễn Thị Khánh Minh
___________________

NHƯ MỘT ĐỨA BÉ

Cặp tình nhân trẻ bên
cạnh tôi tự nhiên như
đôi chim bồ câu đang
gù gù dưới nắng. Họ
không thấy tôi vì họ
đang hạnh phúc, tôi đang 
hạnh phúc nhưng sao tôi
vẫn say sưa ngắm họ?
Như thể một đứa bé
đang chơi nhảy dây nhìn
đứa khác đang chơi u
mọi, như thể một đứa 
bé đang ngậm kẹo nhìn
đứa khác đang ăn kem,
sao giống như tâm trạng
của kẻ tham lam đứng
núi này trông núi nọ.
(Có khi tôi bị bạn
bè phê bình như thế.)
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Nguyễn Thị Ngọc Lan
__________________

KHÚC HAI HAI

Mẹ cõng nỗi buồn của con qua những 
chặng đường hai mươi năm đèn đỏ mẹ 
cùng con dừng lại cùng hát cùng cười 
đèn xanh mẹ tha con đi như mèo 

mẹ tha con vụng về mẹ làm con 
đau bướng bỉnh con làm mẹ đau hai 
mươi năm chỉ có con làm nhân chứng 
cho niềm đau của mẹ hai mươi năm 

chỉ có mẹ đeo riết niềm đau của 
con rồi một ngày con đi vào đời 
một người đàn ông bạc ác và nỗi 
buồn của mẹ nhân đôi vì có vài 

người đàn ông bạc ác trôi qua đời mẹ 
cứ thế mẹ cõng niềm đau của con 
nhưng niềm đau của mẹ không ai biết 
đến và chiều nay chiều nay mưa rơi 

mưa rơi có bao nhiêu người đàn bà 
khóc một mình có bà ngoại có mẹ 
có con...
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Nguyễn Thị Ngọc Lan
__________________

CHUYỆN CỦA EM VÀ TRẦN DẦN ...

Gặp em đi trong mưa.
Em đi tìm việc.
Mỗi ngày đi, lại cúi đầu về.
— Anh ạ! Họ vẫn bảo chờ
— Tôi không gặng hỏi, nói gì ư?
Trời mưa, trời mưa...
Ba tháng rồi
em đợi...
Sống bằng tương lai.
Ngày và đêm như lũ trẻ mồ côi.
Lũ lượt dắt nhau đi, buồn bã...
Em đi
 trong mưa
  cúi đầu
   nghiêng vai
Người con gái mới mười chín tuổi.
Khổ thân em mưa nắng đi về
    lủi thủi.
Bóng chúng 
đè lên
số phận
từng người
Em cúi đầu đi, mưa rơi, mưa rơi... 1

Cứ như thế, em đi... Mảnh bằng vàng
ố cũ mèm vì đưa ra đưa vào
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cúi đầu, xin xỏ... cứ như thế em
đi... rồi về... người con gái mới mười

chín tuổi năm một ngàn chín trăm năm
sáu người con gái mới mười chín tuổi 
năm một ngàn chín trăm bảy lăm người 
con gái mới mười chín tuổi năm một 

ngàn chín trăm chín lăm người con gái 
mới mười chín tuổi năm hai ngàn lẻ 
bốn. Chiều mùa đông buồn mưa rơi miền 
Bắc... Mẹ đi ra đi vào chờ tin 

con sáng tinh mơ mẹ dậy đong nếp 
thổi xôi... lũ em thức giấc vì mùi 
xôi nếp mới ùa vào bếp bốc nhai 
cười nói mẹ cốc vào đầu từng đứa 

“Chúng mày ăn khoai dành xôi cho chị...”
mẹ nén vào là chuối từng năm xôi 
nắm cho buổi sáng nắm cho buổi trưa...
“Con đi nhé! Nhớ cài cúc vào kẻo 

rét.” , “Thưa bố con đi!” , “Ừ con đi, 
chóng về bố đợi...” em đi,mang theo 
hai đôi mắt lo âu hy vọng của 
bố của mẹ... buổi chiều cúi đầu trở 

về buồn bã... “Họ vẫn bảo chờ, bố 
ạ!”, “Ừ thì chờ, con ráng kiếm cái 
việc làm để khỏi lam lũ ruộng nương 
một đời, như bố mẹ.” cứ như thế 

em đi rồi về...
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Tôi đi giữa trời mưa đất Bắc,
Đất hôm nay buồn bã mưa phùn.
Bỗng nhói ngang
máu rỏ xuống bùn
Lưng tôi có tên nào chém trộm?
A! cái lưỡi dao cùn!
Không đứt được, mà đau.
Chúng định chém tôi làm hai mảnh
Ôi cả nước, nếu mà lưng tôi lạnh.
Hãy nhìn xem, có phải vết dao!
Không đứt được, mà đau.
Lưng Tổ quốc hôm nay rớm máu.
Tôi đã sống rã rời cân não.
Quãng thời gian nhức nhối chuyện đi Nam.
Những cơn mưa rời, mãi tối sầm.
Họ lếch thếch ôm nhau đi từng mảng.
Tôi đã trở nên người ôm giận.
Tôi đem thên làm ụ cản đường
Dừng lại!
 đi đâu!
  làm gì?
Họ kêu những thiếu tiền, thiếu gạo... 2

“Hay con vào Nam, bố nhé? cái Lụa 
vừa thư về nó làm công nhân xí 
nghiệp lương những chín trăm ngàn cơ một 
tháng!”, “Ôi con ơi! Đừng nói chuyện hoang 

đường, bố hãi. Mười chín năm chưa rời 
bố mẹ một ngày, làm sao bố yên 
tâm...”, “Nhưng mà con nản lắm. Đã đi 
xin việc cả năm rồi, bố ạ.” bố 
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cúi đâu nước mắt lưng tròng có con 
dao nào cứa vào lòng em rớm máu...
Tôi nức nở giữa trời giông bão
Họ vẫn ra đi
  nhưng sao bước rã rời
Sao họ khóc?
  họ có gì thất vọng
Đất níu chân
  gió cản áo bay về.
Xa đất Bắc tưởng như rời cõi sống.
Tưởng như đây là phút cuối cùng.
Trăn trối lại – mỗi lùm cây – hốc đá
— mỗi góc vườn – gốc vả – cây sung.
Không nói được chỉ còn nức nở
Trắng con ngươi nhìn lại đất trời.
Nhìn cơn nắng lụi, nhìn hạt mưa sa
Nhìn con đường cũ, nhìn ngôi sao mờ
Ôi đất ấy, quên làm sao được?
Quên sao nơi ấm lạnh ngọt bùi.
Hôm nay đây mưa gió dập vùi
Mưa đổ mãi trên người xa đất Bắc
Ai dẫn họ đi?
  Ai?
  Dẫn đi đâu, mà họ khóc mãi thôi.
Trời vẫn quật muôn ngàn gió tảng. 3

Rồi em đi... mang theo giọt nước mắt 
lưng tròng của bố... hình hài đét khô 
gầy của mẹ... và khuôn mặt lũ em 
những đứa trẻ chưa biết mùi thịt cá.

Trời miền Nam chợt nắng chợt mưa người 
miền Nam lúc nào cũng đông đúc rộn 
ràng như ngày hội nhưng lòng em sao 
nghe quạnh quẽ... nhớ nhớ mẹ nhớ bố 
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nhớ lũ em nhớ đôi mắt có đuôi 
người con trai hàng xóm... chín trăm ngàn 
lương tháng chia đôi chả thấm vào đâu 
chả thấm nổi vào giấc mơ thay lại 

mái nhà cho bố mẹ rồi thì thư 
về Bắc ‘Hay con đi theo đoàn người 
lao động xuất cảng, bố nhé? Đài Loan, 
Đại Hàn, Singapore, Mã Lai, Tiệp 

Khắc, Hung Gia Lợi, Nga sô... Những ba 
triệu cơ, một tháng”, “Ừ, thì con đi. 
Đằng nào cũng tha phương cầu thực...” rồi 
em lại đi... mang theo món nợ cầm 

nhà đất bố mẹ cho lũ người môi 
giới Mã Lai, trời nóng chảy mỡ xi 
măng cát sạ công trường nỗi nhớ nhà 
oằn lên tấm thân em bốn mươi hai 

ký rồi trời đất quay cuồng rồi em 
ngất đi dưới mặt trời dưới mắt lũ 
người không biết xót thương có tấm giấy 
nào như định mệnh đời em quyết định 

hồi hương lý do thiếu sức khỏe làm 
sao em dám về nhìn vào mắt của 
bố của mẹ của lũ em và căn 
nhà phải mất cho lũ người môi giới 

mắt và lòng em mờ đi trên đường 
phố Sàigòn ngủ ngoài công viên ăn 
xin thì xấu hổ có người đàn ông 
liếc mắt, “Cô bé đi không?” và em 
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làm đĩ máu và nước mắt của em 
đổ xuống trên chiếc giường xa lạ tỉnh 
cơn đau người đàn ông đi mất ngày 
đầu tiên cho nghề mới cũng bị người 

ta lừa gạt. 

Tôi  vẫn quyết, Thơ phải khua gió bão.
Nhưng hôm nay
  tôi bỗng cúi đầu.
Thơ nó đi đâu?
  Sao những vần thơ
Chúng không chuyển không xoay đất trời?
Sao chúng không chắp được cõi bờ?
Non nước sụt sùi mưa.
Tôi muốn bỏ thơ
  làm việc khác. 4

Chú thích
(1), (2), (3), (4): Thơ Trần Dần.
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Nguyễn Thị Ngọc Lan
__________________

BÀI CHO NGƯỜI 

 
“Hãy đến, hãy đến bên  anh buồn phiền 
đang vây anh chất ngất” — “Em không thuộc 
trần gian này không thuộc không gian anh 
đang sống hãy thuần dưỡng em nếu anh 
muốn... với em anh chỉ là một  trong 
muôn muôn vạn người đi ngang qua đời 
em; với anh em chỉ là một loài 
thụ tạo trong muôn muôn vạn loài thụ 
tạo dưới vòm trời này, nhưng nếu anh 
thuần hóa em, ta sẽ là cần thiết 
của nhau; anh sẽ là em sẽ là 
duy nhất của nhau...” — “Ồ... anh đã hiểu. 
có một đóa hoa anh nghĩ đã thuần 
dưỡng anh...” — “Mọi sự chẳng  có gì hoàn 
hảo... chẳng có gì tuyệt đối cuộc đời 
ôi chỉ là nhàm chán nhưng nếu anh 
thuần hóa em cuộc đời sẽ sáng lạn 
ra như mặt trời sẽ làm ấm lại 
vạn vật... và bước chân anh sẽ khác 
với muôn vạn bước chân những bước chân 
tàn ác chỉ làm em vội vã lẩn 
trốn dưới những nấm mồ em xây sẵn 
cho em... anh sẽ gọi tên em phải 
không... tiếng anh sẽ như nhã nhạc em 
biết thế.” —  “Và cuối chân trời  kia là 
những cánh đồng lúa mì... em không cần 
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bánh mì hình như em chỉ ăn sương 
sống để chờ đợi anh, hình như là 
anh... sẽ đến một ngày nào đó... bước 
vào đời em thuần dưỡng em...và cánh 
đồng lúa mì  kia là vô nghĩa nhưng 
mà anh ơi nó đã trở thành vô 
giá vì anh đã nhìn nó rồi mãi 
mãi về sau, những cánh đồng lúa mì 
sẽ làm em nhớ anh, nhớ màu tóc 
anh phất  phơ trong gió một chiều nào...
hãy thuần hóa em thuần hóa em anh nhé!

“Loài người thì không muốn mất thì giờ 
để nhìn sâu trong mắt nhau để nhìn 
vào cõi lòng nhau... ọ thích thu góp 
sắm sửa... họ thích mua những thứ làm 
sẵn ngoài chợ búa nơi những người lái 
buôn ôi những người lái buôn đầy dẫy 
trên trái đất này... họ buôn danh buôn 
lợi buôn vợ buôn chồng buôn người sống 
xác chết... nhưng không có người lái buôn 
nào chuyên bán những bạn thiết nên anh 
ơi hãy thuần dưỡng em không có lấy 
một người bạn thiết trong đời bất hạnh 
biết bao...” — “Nói cho anh nghe, phải làm 
sao để thuần dưỡng được em” — “Thoạt tiên 
hãy kiên nhẫn hãy ngồi hơi xa em 
một chút trên thảm cỏ này như thế 
đó em sẽ nhìn anh rất khẽ, qua 
khóe mắt em... và đừng nói gì cả 
ngôn ngữ đôi lúc cũng bất lực nhưng 
mỗi ngày qua anh sẽ ngồi gần em 
hơn gần em hơn một chút....
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“Ồ cám ơn anh đã trở lại nhưng 
đừng đến bất ngờ như thế hãy trở 
lại  vào giờ của hôm trước... để vài 
khắc trước đó em sẽ có những phút 
xôn xao chờ đợi sẽ nghe được tiếng 
nhã nhạc của bước chân anh từ bên 
kia bờ tâm tưởng rồi giờ khắc  càng 
gần nỗi hoan lạc của em sẽ dâng 
lên dâng lên... à anh đến hạnh phúc 
em òa vỡ... em sẽ khám phá được 
ý nghĩa vô ngần của phù du mênh 
mông hạnh phúc... nhưng nếu anh đến bất 
kể lúc nào sợ cõi lòng em không 
kịp vận y phục cho diễm lệ để 
đón anh cũng cần có những nghi lễ 
thơ mộng phải không anh  ghi lễ thơ 
mộng làm cho một ngày khác mọi ngày 
một giờ khác mọi giờ...” — “Ừ, thì thế 
anh sẽ thuần hóa em...” – “Và giờ chia 
tay.” — “Anh ơi sợ em sẽ khóc” — “Tại 
em,anh đã bảo... anh không bao giờ 
muốn làm em buồn khổ...” — “Vâng em biết.” 
— “Thế thì sao lại khóc.” — “Em không biết... 
nhưng mà em chịu đánh đổi một đời 
buồn hiu hắt, để có một buổi chiều 
trên thảm cỏ này với anh... cho em 
đổi nước mắt lấy một lần,một lần 
thôi nghe tim em đập sai nhịp nghèo 
nàn biết mấy khi một đời vẫn nhìn 
mà không thấy được màu vàng óng ả 
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của cánh đồng lúa mì vẫn nghe tim 
mình đập đều đặn những nhịp đập vô 
vị và hết một đời, vẫn những nhịp 
đập vô vị rồi thì ra đi mất 
hút dấu trên cái trần gian vô vị 
này...”

“Phóng tác từ chương 21 tác phẩm 
”The Little Pince, cua Saint Exupery

 
 



Blank Verse • 372

Nguyễn Thị Thanh Bình
___________________

ĐI ĐI VỀ VỀ

Buổi sớm mở mắt sao lại cứ phải
lục lạo tìm mãi nơi nào để đến
hay đến mãi một nơi nào để về
đến đến về về đi đi lại lại
để làm gì khi mà cứ mỗi phút
mỗi giây của những ngày mình đang sống
cũng vô nghĩa như con đường hôm qua
hôm kia hay hôm kìa tôi đã đi
qua. Tôi đã đi và cũng đã về
trên những con đường vắng ngắt không người
không còn một ai không có một ai
không lời gọi không lời đáp: không không
tất cả là những con số không to tướng
như vòng môi cong cớn của những Adam
như con đường của những trái tim không
tình nhân không gió bão không mây mưa
thứ ảm đạm của những người đàn bà
đến thời kỳ mãn kinh nhưng vẫn còn
cả một triêu triệu kiếp để xuyến xao
viagra-hồng cho những mụ Eva khát tình
hoặc quá thừa mứa những vòng tay ôm
lũ đàn ông dâm đãng bán liệt dương
ôi viagra-xanh cho gió nổi bên trời
cho vực sâu nào chở gió đầy vơi
cho tôi và anh rồi cũng chẳng có
gì? Một lần gặp gỡ là một lần
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kết thúc. Nhưng chắc chắn không có
một kết thúc nào giống kết thúc nào
và chúng ta ai rồi cũng sẽ phải
đến đến đi đi về về lại lại
một nơi kết thúc. Của mọi cuộc chơi...
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Nguyễn Thị Thanh Bình
___________________

NGÃ BA

Sao em không là nhân tình của anh
sao anh không là tình nhân của em
chúng ta vừa gặp ở một ngã ba
nơi này anh đang ôm hôn một người
đàn bà khác. Và lại sắp chia tay
nơi này em và hắn cũng hôn nhau
rồi hắn lẫn vào một ngã ba đời
cầm bằng như không ai buồn định trước
một điều gì, nhất là một điều gì
chẳng đẹp mà cũng chẳng thể đổi khác
những cuộc tình đứng giữa ngã ba đường
hôn khát khao hôn vội vã đèn đỏ
đèn vàng. Hôn xô ngã những nghịch lý
đèn xanh. Cho một hạnh phúc không có
thật. Mà hạnh phúc thì làm gì có
thật. Không. Không phải môi hôn nào cũng
giống môi hôn nào. Môi hôn bóng tối
môi hôn rực sáng. Môi hôn của những
người đàn ông để râu hoàn toàn khác
môi hôn của những người đàn ông vừa
cạo râu. Môi hôn của hắn thích mùi
khói không thể mang hơi hướm của chàng
trai khoái nhai chewinggum chờ đào
ở một ngã ba kia. Mà rồi họ
cũng đã chia tay. Cả ba chúng tôi
ba đứa đều ba ngã. Như đường đời
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vạn lối. Lối nào rồi cũng chỉ thấy
một-chút-hắn ở người đàn ông này
và có thể nhiều-chút-hắn-hơn ở
người đàn ông kia. Nhưng ở ngã ba
ngã tư ngã năm hay ngã sáu. Ở
đâu thì người đàn ông ấy cũng không
là hắn. Không thể là hắn, đã lẩn 
khuất nơi một ngã ba đời. Mây trắng.
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Nguyễn Thị Thanh Bình
___________________

MƯA MUỘN

Không ngờ cơn mưa đẹp sáng nay
cứ nấn ná ở lại với tôi
cho đến chiều tối thì lá rụng
có phải lời gió từ mạn ngược
nghe ra những đời cây mục rã
như điều gì thật khó an ủi
lay mãi lay mãi dội thốc lòng
lá vẫn rụng và tôi sắp ngã
tôi muốn đuổi theo chiếc bong bóng
đâu cần biết màu trời dễ vỡ
anh cũng chỉ biết hồn chao chọng
và cứ thế hung hãn bước tới
xông thẳng vào đời nhau ngổn ngang
ôi trái tim quá đỗi thật thà
đâu hề biết chuẩn bị đắng cay
đâu hề biết cuộc đời nghiệt ngã
ồ không chúng ta chỉ muốn yêu 
những cơn mưa đẹp. Đẹp và buồn
dĩ nhiên, những cơn mưa ướt rượt
làm tôi không một cơ man nào
đứng yên. Đứng yên đừng mây bay
những hàng cây cũng đâu thể yên
gió. Như không một cơ man nào
là gió. Và tôi đến nhà anh
rồi chẳng biết gió thổi bay tôi
hay chính anh là mùa gió xanh
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hứa hẹn căn phòng đầy giông bão
hennessy, khói, mùi đàn ông
tôi nói với anh về bài thơ
môi anh cười chới với phượng hoàng
anh bảo: anh muốn hôn lên mỗi
câu-thơ-tôi. Tôi hỏi để làm gì
tình yêu và dâng hiến, hiến dâng
mà không mắc phạm và mất mát
sao được. Sao không như bài thơ
nguyên vẹn. Nguyên vẹn để không mất
không bao giờ mất cả phải không?
anh nói: mùa đông năm nay lạnh
tôi đoán vì mưa cứ rả rích
từ sáng đến chiều và đôi khi
không chịu bỏ đi cho đến tối
tôi lúng túng đổ lỗi tháng mười
tháng mười anh hái nụ cười tôi
thả buốt những bông mưa hạt trắng
tháng mười tôi hái những chùm thơ
rủ ướt vô cùng giấc mơ anh
thì ra không dễ gì để giữ
một tình yêu. Một con tim. Một
số 1. Cho dẫu những giấc mơ
thì luôn quay đi quay lại chỉ
một khuôn mặt. Nhân dáng. Hình bóng
tôi nói với anh: đã đến lúc
cuộc đời cần có super glue
đặc biệt dùng để dán tình yêu
ôi tình yêu keo sơn trần thế
ôi khi tôi hôn lên môi ấy
sao biết được nụ nào tinh khôi!
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Nguyễn Tiến Đức
______________

NHỮNG CON MÈO MẤT TÍCH

Người thi sĩ yểm bùa ngôn ngữ tạo
Được những con mèo hoang tưởng thi ca
Những linh miêu ngũ sắc bằng đủ các
Chất liệu – không thể mua ở Pet Mart

Còn những con mèo mầu của tôi thì 
Có thật – những con mèo đang mất tích
Những con mèo mầu của những cô bé
Có khuôn mặt buồn hiu – không thể quên

Có một buổi chiều lúc mặt trời đang
Lặn thì cô bé da đen cạnh nhà
Với khuôn mặt buồn hiu hỏi tôi có
Thấy con mèo đen của cô không và

Ashley cho biết tên con mèo là
Shadow – cái bóng – chợt thấy tên con
Mèo con rất thơ tôi phải nói dối
Để cô bé hy vọng – tôi nói tôi 

Thấy con mèo của cô lúc mặt trời
Sắp lặn sau hàng cây phong tàn lá 
Chớm vàng – trời vừa sang thu – những chiếc
Lá cũng sẽ mất tích y hệt như
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Con mèo con có tên Cái bóng của
Cô bé da đen buồn – như vậy thì
Một cô bé da trắng cũng có thể 
Đang đi tìm một con mèo trắng lúc

Mặt trời đang chết lặng – như vậy thì
Một cô bé Việt Nam cũng có thể 
Đang đi tìm một con mèo vàng lúc
Mặt trời đang chết lặng – như vậy thì

Một cô bé da đỏ cũng có thể 
Đang đi tìm một con mèo đỏ lúc
Mặt trời đang chết lặng – nhưng không thể
Có một con mèo đỏ trừ khi con

Mèo đó rơi trúng thùng sơn đỏ mà
Nếu cô bé da đỏ cũng ở bên 
Cạnh nhà tôi thì tôi sẽ lấy xăng 
Rửa lông cho con mèo đó mà xăng

Thì rất nguy hiểm vì dễ bắt lửa
Tôi sẽ không thể châm thuốc lá hút
Hoặc rửa lông con mèo cạnh đám cháy
Rừng do người đàn bà đốt thư chồng

Con mèo đen có tên Shadow làm
Anh nhớ em quá – cái bóng của mình
Cứ dài ra lúc mặt trời đang lặng
Chết trên hè – hè phố thiếu bóng em.
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Nguyễn Tiến Đức
______________

CHƠI VẮT DÒNG MÙA ĐANG CỎ

đục một tảng than ròng từ đáy mỏ 
nối với những mạch lửa đầu của trái 
đất thuở hỗn mang để phục chế mầu 
đen nguyên thủy của hai tròng mắt em 

ấn lúm đồng tiền của em dựng lại 
đức tin về lỗ đinh xuyên quằn hai 
bàn tay Chúa về lỗ đen của tâm 
hồn mọi thứ ngôn ngữ đều mất hút 

tán dương sợi tóc em đen là anh 
vực dậy cái âm vang dòng sông đêm 
dòng sông anh đánh mất dòng sông yêu 
em giữa hai hành lang cỏ hấp hối 

tô son môi cực đỏ Rouge Ab-
solu Lancôme em cứu mặt trời 
hoàng hôn sống sót thêm những khoảnh khắc 
đẹp thinh lặng trong ký ức của anh 

mặc yếm mini xanh tơ một mảnh 
dây buộc hờ lưng không em đã tái 
tạo cánh diều tuổi thơ và anh chợt 
thấy bầu trời giãn ra giãn thật lơ 
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mặc tank top em đã chiêu niệm cái 
ngây thơ lẫn sự khiêu dụ nhớ E- 
Và cũng để hở điểm trũng vĩnh cửu 
trước khi bị đuổi ra khỏi địa đàng 

đi guốc cao gót trong suốt em lênh 
khênh phục sinh cho ly cà phê đá 
trưa Sàigòn giọt mưa và giọt nước 
mắt khi em xa một dòng sông đen 

bay vù con xén tóc giam từ hộp 
thơ lục bát khỏi những vần điệu úa 
vàng đã đánh thức cái khát vọng về 
tự do thôi thúc một cuộc đào thoát 

vắt dòng những câu thơ để nhớ dáng 
em xuống thang máy hốt hoảng từ một 
cao ốc New York khi chiếc phi cơ 
khủng bố đâm vào World Trade Center.

7-2002
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Nguyễn Tiến Đức
______________

TỰA VÀO BÓNG TỐI TUYỆT LỘ

im lặng anh tựa vào bóng tối tuyệt 
lộ quay về phương em anh tìm thấy 
môi em thơm mùi dãi trẻ thơ đang 
tụng niệm tràn trề chuỗi kinh xuân ngây 

anh tìm thầy đóa cỏ linh diệu nở 
trong dấu tích chân em để lại trên 
đồi tử thảo anh tìm thấy chiếc võng 
đan bằng những sợi tóc em buông thả 

anh nằm chơi trò chơi dòng chợt vắt 
anh tìm thấy mắt em chừa những mảnh 
lửa bắn tung từ cơn bùng nổ sáng 
tạo không cùng anh tìm thấy mắt em 

nâu  thẳm mở trên say nghiêng đất cùng 
vũ điệu bụi hồng vơ vẩn đưa anh 
vào sóng thân em biển ngầm anh tìm 
thấy phía đông vuông cửa sổ phòng em 

chốn duy nhất con chim thi ca mới 
cất tiếng hót cấm kỵ tiếng hót phóng 
viết vượt đỉnh trời sấm sét đang thiêu 
rụi kinh kệ lẫn giáo điều vĩ đại.

Sinh nhật Kimberly 2002
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Nguyễn Tư Phương
________________

BUỔI SÁNG Ở “THE SECOND CUP” 

anh ngồi với em trong quán cà phê
“ly thứ hai không cần phải trả tiền”,
bên ngoài mưa trắng đang rơi chỗ ngồi 
hôm nay cũng như hôm qua sau lưng 

cái tủ lạnh sát bên tường hai đứa 
ngồi bên nhau nhìn ra đường, bên ngoài 
ngọn gió rụng từ cành cây bàng theo 
chân người khách quen lẻn vào quán ly 

cà phê bừng lên vì gặp gió em 
bừng lên khi tay anh bỏ lên đùi
mình nhìn ra đường nhưng lâu lâu cũng 
nhìn nhau anh ngồi với em trong quán 

thật quen uống ly cà phê không sữa 
không đường uống ly thứ hai không cần 
phải trả tiền mình ngồi cà rề nói 
chuyện hết buổi sáng bên ngoài mưa trắng 

vẫn còn rơi hừm, hôm nay lại trễ 
làm nữa rồi.
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Nguyễn Tư Phương
________________

ĐÊM NGOẠI TÌNH VỚI BÓNG

bằng những bước chân mèo
đêm tôi nhón nhén bước
vào thơ ngày cật tình
góp chữ đêm ôm nguyệt

sau hè em muộn phiền
đem giấu nỗi sầu riêng
tim hạn hẹp chữ đen
ngòm thơ che lòng bức

xúc tôi ôm thơ ngủ
qua đêm (nhắm hờ con
mắt trống) em cấu đêm
sau lưng khi tôi bỏ

đi tìm khởi hứng lúc
quay về trong bóng dày
của chữ của đêm và
của em lòng giấy kiệt

cùng thơ đỏ quặn tôi
khơi ngọn nến cùn đêm
ngoại tình với bóng tôi
ngoại tình với thơ &

... với tôi.
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Nguyễn Tuyết Trinh
________________

NHỮNG GIẤC MƠ BÊN TRỜI

Giấc mơ đến cùng tôi ẩn náu
luồn lách giữa linh hồn háu đói
ham hố tiếp tục đi xa hơn
dù đi tận nơi đâu bên ngoài

trời rộng sang tây sang đông tới
nam và bắc bước qua triệu triệu
năm huyền ảo mê ảo cuộc đời
những giấc mơ tìm cách vượt thời

gian bổ sung lên tất cả chân 
lý có vết rạn bị đời khước 
từ triển khai hy vọng hun hút
thẩm sâu hoàn thiện những hạnh phúc

lẩn khuất hiện thân phối hợp và
tan rã những giấc mơ tìm cách
đi tới bên kia thế hệ vô
tận giải phóng những giấc mơ hoang

tưởng dự trữ từ lâu câm lặng
han rỉ cùng từng ký ức chúng
ta biết gì về những giấc mơ 
ở bên kia để có thể xê 
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dịch chúng với sự bất lực của
đôi bàn tay để tiếp tục theo
dấu lọt vào những giấc mơ còn
cư ngụ trong bóng tối không ngừng

lấp lánh phản quang sương mù trên 
không có màn che bất tận để 
mơ cho những giấc mơ không có
chỗ trong ánh sáng của thực tại

mãi mãi bao la như sáng tạo.
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Nguyễn Tuyết Trinh
________________

GIẤC MƠ XUÂN

Khi những chiếc lá đã buông rơi
dưới cội cây mùa xuân trìu mến
ngọn gió đỏ níu cánh bay chim 
én chảy lên ánh ngày lớp sáng

của phiêu lưu tôi muốn tìm kiếm
anh người đã từng đến trong giấc
mơ tôi tôi đã mơ nụ cười
anh và khoé mắt lặng lẽ không 

để lộ thời gian mời linh hồn
tôi ương ngạnh trở về trong vòng
tay anh ve vuốt, ấp ôm trên 
những con đường mùa xuân mơ hồ

thời gian đi qua một cách vô 
tích sự mỗi lúc một mau không
biết tới sự xót thương đổ đầy
tiếng khóc đơn độc quạnh hiu vào

cuộc đời tôi vẫn mơ tơiù gần
anh trang sức bằng bản thể căn
cốt của tình yêu buông lỏng sự
dối trá của những giấc mơ mù
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mờ lập lờ không định hướng tôi
đã mơ được gần anh không sợ
tương lai chẳng ngại quá khứ là
tù nhân của một tình yêu duy

nhất có thật, trọn vẹn thay vào
chỗ lạc lõng lạnh cóng của ảo 
ảnh, hư vô.
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Nguyễn Tuyết Trinh
________________

ÁNH SÁNG

Ánh sáng là nguồn gốc của mọi
cuộc sống mọi hy vọng mênh mông
đầy đủ sức mạnh vô hạn vô địch
trong trẻo ánh sáng thật hiền hậu
bình yên nghiền nát phá vỡ những
vết đen mà bóng tối để lại
làm đẹp đẽ và trẻ trung sống 
động mọi sự dưới ánh mặt trời
hãy nghĩ chúng ta sẽ ra sao
nếu ở bên ngoài ánh sáng...
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Nguyễn Tuyết Trinh
________________

CÕI THƠ

Là bên trời tôi còn nhìn
thấy những con chim rạch sáng
đường bay băng giá là nơi
khu vườn đương hoa tiếng reo
xa xưa của ngọn gió cuốn
xoay chiều đung đưa chùm lá
óng bạc tháng năm là màu
của trời xanh đẫm nắng ngời
lên rung động lột bỏ sự
trống rỗng của cuộc sống là
ánh sáng sung mãn của vầng 
trăng bạc đuổi theo những vì
sao xa xăm trong một khoảnh
khắc của tôi cõi thơ không 
tiếng động xuyên thủng hư không
gậm nhấm im lặng rời xa 
rồi trở lại mơn trớn trái
tim si tình cuồng dại trỗi
dậy uốn lượn giữa hiện hữu
và vô hình bao trùm tác 
động trên những giấc mộng hợp
nhất của chúng ta hình ảnh
anh trở về là những trò
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chơi trùng trùng mê mải của
kỷ niệm vô tận không cần
phô trương anh làmột giấc
mơ bước ra từ bóng tối
đạm bạc mộc mạc của cõi thơ.
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Nguyễn Hữu Viện
_______________

GÓT CHÂN ẢO EM BƯỚC THỰC 
QUA NGƯỠNG HỖN MANG

Em như đường gương vỡ gián đoạn cắt 
tim anh thành gianh giới fractal cách 
ly đứt đoạn phân khúc cả tâm hồn 
em đoan trang. Em bước ra từ cõi 
siêu thực hư hư đốn đến độ hỗn mang.
Võng mạc anh đứt đoạn bao đường fractal 
đổ vỡ tràn tựa lá vàng thu sang.
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Càng nhìn sâu vào em bằng kính hiển 
vi mô châu thân em khối tỉ tế 
bào xếp đặt trật tự hoàn chỉnh. Càng 
nhìn sâu vào nền trời sau em bằng 
kính viễn vọng thiên văn chương vũ trụ 
như Vua Trụ tay ôm hàng triệu triệu 
thiên hà tinh vân theo trật tự phi 
Newton hoàn chỉnh chợt anh thảng thốt 
giật mình lạc lõng lạt lòng. Càng lạc 
trôi trong hỗn mang quang tử lang bạt 
lãng tử không dương không âm không yêu 
không hận không sống không chết quả như 
hạt cơ bản neutrino vô duyên 
vô tính vô tình. Càng lạc trôi lạc 
lõng trong phức cảm phức hợp bản ngã 
mình tích tắc trong khoảnh khắc sát na 
nhậy cảm từng giọt thời gian nhỏ vào 
ly nước lạnh dòng ấm đối lưu hỗn 
mang tim anh hoang mang ngỡ ngàng khi 
gót chân em bước qua ngưỡng không-thời-
gian cong cong parabol bước qua 
điểm uốn song song...

Paris, Thu 2002
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Nguyễn Hữu Viện
_______________ 

CHÂN DUNG BIỆN CHỨNG NGƯỜI TÌNH

Đôi môi em trên mùa hạ cháy bỏng
dưới mùa đông lạnh cóng nụ hôn anh 
mơn trớn khép vỡ đôi bờ vết thương 
trên-dưới. Dòng dung nham núi lửa cuộn 
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trôi băng... Đôi má em bên trái là 
vật chất bên phải phản vật chất bàn 
tay anh vuốt ve đôi bờ trái-phải.
Cơn biến động vũ trụ chợt bùng nổ 

tung tình yêu đôi ta thành triệu triệu 
vì siêu sao lân tinh bé bỏng dệt 
thành dải thiên hà làm gương soi cho 
con cháu chúng mình mai sau. Có vậy 

 

 

phải không em? Đôi thái dương em bên 
trái mang cánh buồm viễn xứ lướt nhanh 
trên đại dương tự do lồng lộng gió
bên phải mang xiềng xích sà lim sơ 
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cứng trong ngục tù cô đọng sự Chết 
vô tâm. Mái tóc muối tiêu anh xõa 
xuống ôm hôn đôi thái dương em. Lưỡi 
dao máy chém ngọt nhẹ rơi hai mái 

đầu yêu nhau lăn nhanh điệu buồn trần-
quý-cáp. Vẫn đọc câu Kiều gọi nhắc 
Lavoisier... tên đao thủ phủ ăn 
năn sám hối đổi nghề... Trong đêm tối 



397 • Tân Hình Thức 

nhục mất nước ánh sao Bắc Đẩu phan-
châu-trinh. Hai mái đầu yêu nhau lăn 
nhanh điệu buồn danton hùng biện bất 
bình trong mắt bão Cách mạng Pháp. Đôi 

mắt em con mắt trái mang nhẹ bình 
minh lên con mắt phải mang nặng hoàng 
hôn xuống. Ôi đôi mắt mang tính âm 
dương. Nước mắt nụ cười. Tình yêu. Chiến 

tranh. Sống chết Hòa lẫn thiên thần và 
ác quỉ. Anh cho đôi mắt anh hôn 
chạm nhẹ đôi mắt em. Trái-Phải hòa 
hợp biện chứng với nhau trong nhiệm mầu 
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Chẵn-Lẻ. Bảo tồn năng lượng sống... của 
những kẻ mẫn thời. Thời gian bỗng chốc 
ngập ngừng trôi chẳng còn phân biệt đêm 
ngày âm dương chẳng còn phân biệt bóng 

tối và ánh sáng. Anh em mình bước 
vào cõi môi trường liên tục vô cùng 
vô tận vô thủy vô chung. Có vậy 
phải không em? Đôi tai em bên trái 

mang loa thiên lệnh sứ Maiakovski, 
gân guốc hừng hực  chuyển dòng thơ cuồn 
cuộn đỏ lạ kỳ. Nét cọ hiện thực 
xã hội... như hai phát đạn tự sát 
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bắn vào đầu mình bên phải mang cánh 
chim bồ câu trắng chẳng mang mầu siêu 
thực Picasso chúi mỏ cúi đầu 
suy tư trầm lặng. Hòa bình ơi vầng 

tang trắng khăn sô. Anh khe khẽ vuốt 
đôi tai em bỗng nghe trong em trong 
anh tan vỡ... Khúc giao hưởng dở dang 
dang dở Beethoven trầm trầm bay 

bổng cho mùa xuân tràn ngập hoa hồng. 
Có vậy phải không em? Đôi tay em 
cánh tay phải cuồng nộ tàn phá như 
Hitler thịnh nộ hùng biện hét trước 

hàng hàng lớp lớp quân đoàn. Đâu còn 
hồn nhiên như chàng ứng viên hai lần 
thi hỏng vào trường Mỹ thuật Kinh thành 
Viên (Wien). Cánh tay phải ân cần xây 

dựng như Roosevelt cứu vớt khủng 
hoảng kinh tế bằng chính sách New Deal. 
Anh đam mê lao vào đôi tay phá
xây mới cảm thấy sức nóng thiêu đốt 

của gió bão Mặt trời và sức lạnh 
cô băng đơn côi của vệt sáng đuôi 
sao Chổi mới cảm nhận sức mạnh hải 
triều dâng lên cuốn trôi phăng em bờ 

đá trắng để nghe em nửa người nửa 
cá tự  tình trầm lặng như ngàn năm 
biển vỗ về bờ cát trắng pha lê 
như nàng ngư nhân xin giữ trọn lời 
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thề. Bên phố biển muôn thuở chờ chàng 
ngư phủ. Biển tình cuồng điên dậy biển 
nhớ sa mù. Có vậy phải không em? 
Đôi bờ mi em bờ mi trái bất 

bạo động bao dung, mang hình Thánh 
Gandhi cùng chân trời viễn mộng. Những 
phát súng của kẻ cuồng tín... Hằng Hà 
đồng vọng huyền thoại một dòng sông. Từ 
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thuở có loài người đã đang và sẽ 
ghi dấu ấn hồng son để lại cô 
đọng trong mỗi vì sao chép tình sử 
mỗi cặp tình nhân bằng ánh sáng phác 

nét hồng sử ân cần trang trọng. Bờ 
mi phải bạo động phản kháng mang hình 
Che ngôi sao trên mũ nồi đen biểu 
tượng hiện thân đấu tranh kháng chiến trường 

kỳ. Hồng trường tung bay trên sóng hồng 
cờ đỏ anh hôn nhẹ trên đôi bờ 
mi em chợt dải ngân hà biến thành 
lỗ hun hút đen phi thời gian phản 

không gian. Đôi mắt em thu hút những 
vì sao lẻ đơn côi để tưởng nhớ 
những hạt bụi tình yêu lãng quên của 
bao cặp tình nhân. Từ thuở có loài 

người đã đang và sẽ ghi dấu ấn 
hồng son để lại cô đọng trong mỗi 
vì sao chép tình sử mỗi cặp tình 
nhân bằng ánh sáng phác nét hồng sử 

ân cần trang trọng như chuyện tình em 
với anh kể từ hôm nay và mãi 
mãi về sau. Có vậy phải không em? 
Đôi vú em khối bên trái là hỏa 

diệm sơn hoạt động triền miên hằng hà 
thiên kỷ. Dòng sữa nguyên khai nuôi chí 
lớn đàn con nhóm lên rừng thiêng nhóm 
xuống biển ngát. Tình yêu núi sông dào 
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dạt bản trường ca hoành tráng bi hùng. 
Khối bên phải là hải băng sơn kết 
liễu một chuyện tình viễn dương Titanic. 
Trong chuyến viễn du vượt Đại tây dương

nàng sống sót thành lão bà... vẫn còn 
âm vang tiếng sét ái tình đâu đó... 
kể chuyện tình biển cả xa xưa muôn 
năm cũ...  chàng mất tích trong đáy hải 

vực sâu... sau ván bài thắng cuộc... chỉ 
mua đủ chiếc vé tàu viễn hành định 
mệnh. Khi anh đặt nụ hôn đầu mùa 
thanh xuân giữa hai hỏa-băng sơn... đôi 
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vú em chấn động hỏa-băng cuốn mất 
hút thân xác anh vào em thành một 
khối cẩm thạch trinh nguyên thời trống đồng 
khuyết sử. Ngày sau dân gian còn mãi 

lưu truyền có một tình yêu dương nguyên 
âm chẵn lẻ như chuyện tình của em 
và anh đó nghe... Có vậy phải không 
em? Đôi vai em bên phải gánh gồng 

mưa nắng gian truân giúp chồng nuôi con 
một thời ly loạn. Bên trái tải đạn 
đường ra mặt trận giáp mặt đối thù. 
Ôi thương bên này và nhớ ở bên 

kia. Hỡi đôi vai gầy guộc bền vững 
như Trường Sơn giữ nước để đâu có 
ai ngờ sau Hòa Bình lập lại chúng 
lật lừa bội phản, loài dạ thú lòng 
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lang. Hai bàn tay anh đặt trên đôi 
vai em tình thương yêu quyện lấy đôi 
ta mãi mãi bên nhau có Quê Hương 
nhiệm mầu làm chứng. Mùa hôn phối tiếng 

nhạc chúc mừng bánh dầy bánh trưng như 
Đất với Nước vui mừng lệ khẽ vỡ 
rưng rưng. 

L’ile de Ré  03 Mai 2002
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Nguyễn Thị Hoàng Bắc
___________________

NHA TRANG

Ốc vú nàng. Chắc hẳn nàng còn trẻ 
lắm vú chỉ chum chủm cau. Gió mong
manh che vạt áo che không hết che
mơ màng lồ lộ vú nàng xum xuê 
nở trên vách đá. Sóng lách tách vuốt 
ve rửa vú. Rướn cong người buổi sáng
mặt trời vú trần long lanh lóe ướt.
Lưỡi dao cứa mạnh trái tim chàng. Nàng. 
Ốc biển trở mình chậm chạp bò qua
đáy cát trêu ngươi. Vỏ ốc nâu lấm
tấm đen vẽ một đường răng cưa đỏ 
hồng mịn mịn. Mịn hơn cát trắng hơn 
da người hồng rực ráng trời. Nỗi nhớ 
xót xa xát muối. Nàng. Khi ghe tôi 

qua bãi cạn tiếng nước rít vo vo 
tiếng tôm chiều vỗ lóc bóc. Đọc tình 
yêu chàng ghim trên đá dựng ghìm xuống 
biển xanh.  Và tôm ốc ngời ngời.

3/2003

* ốc Vú Nàng, ốc Lồn, tôm Vỗ là 3 loại hải sản địa phương lừng danh 
của đất Nha trang.
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NP
__

BÀI CA DAO VÀ EM

Đã một lần em mặc áo mùa Thu
nhưng không tròn vì lá không vàng như 
màu áo em nhặt vội bài ca dao
theo gió vô tình rơi ngoài cửa lớp

sao không làm một bài ca dao nào khác
“Hôm qua tát nước đầu đình
Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen”
mà lại là bài ca dao làm em 

phân vân một thời mới lớn ao thu 
và sóng gợn về nhà đến lớp
thử liều với những rủi may như một 
thao trường bao nhiêu điều học được nhọc 

nhằn bước chân người trước đã qua rồi 
một lần anh về lại trường xưa hỏi 
gió bài ca dao để ngoài cửa lớp
bâng khuâng nặng trĩu từng đám mây tan 

hợp bài ca dao em nhặt lấy lâu 
rồi anh trở lại đây mùa thu lá 
vàng cửa lớp xưa vẫn vậy bài ca 
dao và em mười năm có nhiều đổi 
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mới vạt áo – hoa vàng – lá úa gót 
chân sương đọng giữa mùa bài ca dao 
còn nguyên trong trí nhớ chắc em hiểu 
rồi bài ca dao đẹp lắm phải không.
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Phạm An Nhiên
_____________

GỌI MÙA

Buổi sáng tháng mười tôi 
đứng tôi ngồi như chờ
như đợi sốt ruột chắc
tại mùa thu; gọi nắng

gọi gió gọi lá gọi
tôi tay vàng khói thuốc;
tóc bạc hơn đã nửa 
đầu chưa thèm nhuộm thèm 

yêu em; ừ thì mặc 
kệ mùa thu mùa nào 
cũng vậy mà thôi mây 
gọi gió gió gọi lá 

gọi tôi gọi em cả
đời; đó thế giới của 
tôi ngồi đứng và tôi
chờ tôi đợi gió gọi 

lá gió gọi mưa tôi 
gọi em mùa tái sinh...

10032004



409 • Tân Hình Thức 

Phạm An Nhiên
_____________

BÀI THÁNG 10

Tháng 10 nồng nàn hơi thở
bờ môi em và hương mùa 
thu những con đường đầy gió
heo may; heo may vừa trở
lạnh thèm lắm một bàn tay;
trên lối về ngơ ngác những 
hàng cây thân quen bây giờ 
bỗng lạ đứng chụm đầu nhìn 
nhau vô cùng tội nghiệp.... Tháng 

10 Sàigòn rất xa Hà 
Nội rất xa những chùm hoa 
sứ và hàng cây cơm nguội 
lao xao gọi thầm tên nhau 
để em biết mình vẫn còn 
được nhớ; tháng 10 của em 
là những buổi chiều giăng mắc 
tím như lời đồng vọng ru 
ngày qua từng ngày âm thầm 
lặng lẽ... tháng 10 em gửi 

chút niềm tin còn sót lại 
trong hương mùa thu dịu vợi; 
trên những bước đi ứa đầy 
nước mắt tình yêu không đủ 
nuôi nấng nỗi buồn em khi 
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quá khứ là những đoạn phim 
vô hình ám ảnh; em ước 
mơ một lần mặc lại chiếc 
áo vàng ngày xưa đi qua 
từng kỷ niệm cho một lần 
kết thúc mọi niềm đau... háng 
10 thắp một nụ cười gượng 
gạo bên hiên đời phiền muộn; 
tiếng đàn vỡ trong khoảng trống 
vô hình những nốt chập chùng 
quyện vào giữa màn đêm; ánh 
trăng rơi trên khung trời rất 
cũ nơi những mái ngói rêu 
phong nằm chơ vơ đã bao 
mùa mưa nắng... tháng 10 rồi 

cũng qua đi như bài tình 
ca viết dở; thiếu một điều 
gì không thể nào hiểu được 
khi nụ hoa trong vườn hát 
cùng giọt sương đêm rất muộn; 
khi bình minh chập chờn bên 
kia Đại Tây Dương xa thẳm 
nơi mong manh ánh mắt đợi 
chờ; đêm vẫn xanh trên giòng 
sông nửa vầng trăng soi mình 
trên sóng nước; có em về 
giữa tháng 10 và mùa thu...

10222004
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Phạm An Nhiên
_____________

PARIS — VÀ CHUYẾN METRO CUỐI

Chào Paris và chuyến metro 
cuối trạm ngừng Opera đời 
vẫn đầy bi kịch “lên xe tiễn 
em đi” Cung Trầm Tưởng đã bao 
nhiêu lần quay trở lại “mưa thì 
mưa chắc tôi không bước vội” Nguyên 
Sa cũng trở về với Pa-ris; 
ly cà phê hôm qua bên Garde 
du Nord còn vương khói thuốc đắng;
trên môi nụ cười em trong lần 
đưa tiễn, dấu chân nào bỏ lại 
trong kinh thành Versailles thuở vàng 
son muôn đời không cũ Paris;
còn em vườn Luxembourg xanh 
lá đã bỏ đi nhưng vẫn nhớ 
chỗ ngồi quán phở 14 và 
đại lộ Choisy hai hàng cây 
chụm đầu thương nhớ; chiều sông Seine 
có nỗi buồn cao hơn tháp Eif-
fel; tháng Tư chào từ biệt Pa
-ris “mưa thì mưa chắc tôi không 
bước vội.”

Paris 15042004
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Phạm An Nhiên
_____________

TỪ NHỮNG BƯỚC CHÂN ĐI

 “Huế, Sàigòn, Hà Nội, hai
 mươi năm xa vẫn còn xa ..” (*)

Tôi trở lại ba mươi sáu
phố phường Hà Nội mỗi ngày 
thêm một cổ xưa – như cô 
gái ngồi chồm hổm ở chợ
Đồng Xuân rao hàng lẫu cá
lẫu đồ biển lẫu thập cẩm
mời anh ngồi xuống đây uống
bia Hà Nội đặc sản quê 
hương ôi mấy mùa chinh chiến.

Huế của tôi có “O” về
qua Cửa Thượng cơm hến chiều
nay cay đắng trộn vào nhau
nghe ngậm ngùi câu hò mái
đẩy xuôi ngược Hương Giang qua
cầu Trường Tiền đêm lấp lánh 
đèn xanh đèn đỏ tôi tìm
“O” áo trắng đã mấy mùa. 

Sàigòn phố cà phê bụi
bặm, cao ốc xây dở dang
như chuyện tình cô gái mặc
mini jupe làm nghề hớt
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tóc ráy tai khoe đùi trắng
và đôi mắt nhiều đêm mất
ngủ xe taxi máy lạnh
và quán bia hơi Sàigòn 
ôi đã mấy mùa chinh chiến

 “Huế, Sàigòn, Hà Nội, hai
 mươi năm xa vẫn còn xa...”

  SG 08082004
  (*)TCS
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Phạm Chung
__________

MỘT THOÁNG TÀN PHAI

 Em Hà Nội dấu nỗi buồn phố Cổ
 Ngậm ngùi thương, qua mất tuổi xuân thì

Ngày hai buổi em lầm lũi cô 
đơn đi / về phố chật (thương đâu 
đây dấu chân người tình đã mất) 
những con đường viên gạch gốc cây 

rãnh nước những mái ngói rêu phong 
thời gian in dấu trăm năm ngày 
hai buổi em hững hờ soi bóng 
nước hồ Gươm còn đâu kiếm xưa 

dựng nước? dưới những lòng đường ngàn 
năm dấu tích tàn phai em Hà 
Nội dấu nỗi buồn thiên cổ triều 
đại phế, hưng một thoáng sơn hà.
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Phạm Chung
__________

LỐI RẼ

 Nhân gian có mấy con đường
 mà một tay đã ngàn lối rẽ?
    —— thơ Đoàn Minh ——
      TiềnVệ 20-DEC-2005

 
Có khi nào trên đường về nhà
bạn rẽ vào một khu nhà lạ
những căn nhà khang trang với mảnh
vườn đầy hoa trước cửa? những con

đường uốn cong dẫn đễn ngõ cụt 
những ngã tư có bảng stop những 
ngã ba có ngã rẽ uốn cong 
dẫn vào ngõ cụt bạn như lạc

vào “thiên la địa võng” tìm mãi 
không thấy đường ra khỏi khu nhà 
lạ để về nhà bàn tay bạn 
có “đường-tình-yêu” cong cong với



Blank Verse • 416

hàng trăm đường rẽ bạn đang yêu 
một người có bao giờ bạn thử 
yêu một người khác (như rẽ một 
lối khác trên đường-tình-yêu) để 

 xem thử mảnh vườn phía khác có 
 xanh hơn không? (*)

 (*) Lời bàn Mao Tôn Cương: 
 “người quân tử không đi ngang về tắt, cứ thẳng một đường mà đi.“ 
Sau này có Peter Mao (Houston-Texas) bàn thêm:  “ cứ theo con đường 
thẳng mà đi nhiều khi không về được đến nhà... ha ha ha ”
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Phạm Chung
__________

ĐIỀU VÔ NGÔN

Thật sự có những điều mình muốn nói
nhưng không thể nói được hoặc những điều
nói được lại không muốn nói có khi
những lời muốn nói thì bị cấm nói 

hoặc khi không bị cấm nói nhưng không 
nói lên được những điều không nên nói
bởi thế cho nên ở những xứ độc 
tài luôn luôn có hai hạng người: người

luôn luôn nói những điều không nên nói
và những người không nói những điều nên 
nói cũng như những điều đáng viết thì
lại không viết mà những điều chẳng cần 

viết thì lại viết như bài thơ tân 
hình thức này ai mà cố đọc cái 
bài thơ này chắn chắn sẽ la toáng
lên: thơ kiểu này thì viết làm chi, 

cứ im FATHER cái miệng đi cho 
người ta nhờ!

8/2005
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Phạm Chung
__________

BA MƯƠI NĂM, NHÌN LẠI

Ba mươi năm trôi qua chầm chậm
hay cũng chỉ như một chớp mắt?
quá khứ của của một con đường 
tử thần từ Ban Mê Thuột của 

một Sàigòn bỏ ngỏ... chiếc trực thăng 
cuối cùng đã bay khuất của những 
chiếc thuyền lẻ loi giữa biển khơi?
tương lai trước mặt là một ngôi 

mộ ai ai cũng có một ngôi
mộ ở phía trước chầm chậm, hay 
như một chớp mắt? ba mươ năm
muốn quay người nhìn lại quá khứ

một lần những giọt nước mắt trào
ra giọt nước mắt bi thương? hay
chỉ là vì sự đau đớn từ 
chứng bịnh già thấp khớp xương sống?

4-30-2005
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Phạm Việt Cường
______________

KHÓI 

Tảng sáng chạy lòng vòng Hồ Gươm
ngờ ngợ cái mùi tôi đã biết
đã hít thở từ thuở đời nào 
rồi nhưng chỉ đến khi qua hết

vòng thứ hai ngược xuôi trong sương 
mờ chập chùng quá chừng người rảo 
bước như nhảy lửa điệu vũ thần
bí quanh ngọn Tháp Rùa nhấp nhá

ánh đèn cổ tích xưa soi vào
lịch sử gươm thiêng mà những kẻ
đứng ngoài không thể nghe trống cơm
trữ tình bập bùng trong gió sớm

mặt hồ bàng bạc hơi thở kinh
thành rồi chỉ đến hết vòng thứ 
ba gần tắt hơi chợt nhớ ra
đó là mùi lá chụm đống đốt

đâu đó như những con mắt ngun 
ngút đỏ rực năm nào giữa mênh 
mông núi đồi Long Khánh hay ruộng
phèn Thái Mỹ hai mươi mấy năm 
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xưa lúc tuổi trẻ ủ ê chấm     
dứt cùng cuộc chiến đẩy tôi vào
một lịch sử dị kỳ buồn thảm
với chiếc túi chạy loạn em may

cho tôi từ vạt áo dài con
gái để bây giờ sáu giờ sáng
tôi biết chờ ai hai mươi giò dài 
cao ráo còn chìm trong mộng đẹp 
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Phạm Việt Cường
______________

PHÁO ĐÀI

Cà-rịt cà-tang trong chiếc xe 
già nua tôi nhìn ngắm bốn mùa 
& thế giới; trần trụi cây cành
đông lạnh lá phong khô đỏ vệ 

đường những vạt phướng đuôi nheo rũ
trên phố Nhật mây u xám;  
có âm nhạc Mozart rộn rã
sớm mai hay Chopin say đắm

chiều tà; tôi mơ màng giọng nói 
cô Dianne Nicolini 
êm dịu dẫn chương trình đánh nhịp
giấc mơ lãng đãng của ngày; lá

vàng mùa này thường bay vào xe 
qua cửa kính và sunroof mở 
rộng như có lần bông tuyết Lake 
Tahoe; có lần em mơ thấy

chúng ta trên xe lao đến một 
bờ biển xa lạ như đôi tình
nhân trong bài thơ của Brodsky; 
ba giờ sáng đêm qua, tôi như 
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thằng điên phóng xe qua những thành
phố vắng cũng trên chiếc xì-po
cà-mèng đó; quay kính xe lên,
kín mít trong cơn say bí tỉ

tôi một mình gào thét khóc than 
dữ dội như lần nào chúng ta
làm tình với nhau man rợ & 
la khóc tuyệt vọng trong phòng vắng.
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Phạm Việt Cường
______________

JAZZ TRƯA

tháng hai mê mê qua mấy phố
trưa còn im đợi chút nắng run
mềm dưới bầu trời mây bạc ướt

xỉn kính xe mờ căm tôi đưa
em đi vẩn vơ ngó mấy chóp
nhà mốc cũ còn sót lại bên

những cao ốc mọc lên như nấm 
dại ngắm những nụ đào hồng vừa
trổ bên đường những hàng cây trụi

lá như nắm xương tàn của mùa 
xuân trước lần đầu chính em dẫn
tôi xuống phố kể chuyện đời trong

quán trưa vắng tanh rưng rức nhạc
Jazz hỏi tôi sao không có ai 
hủ hỉ khi tắt đèn tối lửa
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Phan Đình Ngọc Cẩm
__________________

TRONG CƠN SỐT
 

Trong cơn nóng sốt hầm hập
tôi thấy mình đôi khi lẩn
thẩn như chiếc bóng quanh quẩn
miệt mài đuổi theo cái khát
vọng thấy nỗi đau dài bất
tận, những khát khao đợi chờ
không còn nguyên vẹn, méo mó
tê liệt sau mũi kim tiêm
buốt sâu tận cùng da thịt;
nơi ngực trái nhịp đập nóng
hổi như bài tình ca hoang
dại; bàn tay cố bám víu
sợi dây câm lặng vô hình
như gió tôi thấy mình chạy
trốn giữa đám cây gai góc
xù xì nhiệt độ trong thân
thể ngột ngạt miệng khô đắng
linh hồn vùng vẫy; cơn sốt
còn hành hạ tôi đến bao 
giờ khi trong đêm khuya mong
chút nắng thắp ngọn nến màu
ước mơ nuốt chửng viên thuốc đắng.
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Phan Đình Ngọc Cẩm
__________________

LINH CẢM

Đôi khi linh cảm thật đến độ làm
tôi hoảng sợ ngồi trên xe buýt cứ 
nghĩ rằng mình sẽ gặp ở một nơi 
biết chắc là không thể giờ này làm 
sao có mặt ở đây vậy mà những
sự thật trần trụi về một con người
lại phơi bày nhờ chút linh cảm kỳ 
lạ vô tình mang ảo giác vỡ vụn; 
sự thật muôn đời vẫn là thật che 
đậy đến đâu đi nữa rồi cũng sẽ 
được bóc trần nhưng thà rằng họ cứ 
nghĩ là tôi không nhìn thấy gì để 
màn kịch chưa hạ để vai diễn tiếp
tục để những lời ngọt ngào có chút 
man trá tôi nhận lấy cố giấu cái 
nhíu mày như khi ăn quả nho xanh.
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Phan Đình Ngọc Cẩm
__________________ 

SỐNG TRUNG THỰC 
KHÔNG PHẢI LÀ ĐIỀU DỄ DÀNG

Những lời nói dối đọng lại đâu
đây nơi đầu dây bên kia tiếng 
gác máy; trong khoảnh khắc bầu trời
chợt vỡ họ không biết tôi đã
nghe thấy gì; tôi tự cười vào
mình cứ như một con ngốc khờ 
khạo nghĩ cũng cay đắng cho lòng
người pha chế đủ màu rao bán 
đạo đức trên thị trường hỗn độn
cơ chế thi nhau mặc cả lựa
lựa chọn chọn tất cả ế ẩm
không bán được nên đem tặng nhau;
trong những tờ giấy hoa thơm sặc
sỡ tôi phải giả vờ không biết
xếp hàng xem người ta mua bán
thế nào chen chúc xô ngã và
lẳng lặng cười như một người điên
trong mắt những kẻ ca tụng sự 
trung thực giữa những hội hè đìu
hiu.
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Phan Tấn Hải
___________

NGƯỜI ĐỨNG BÊN LỀ

Quay lại nhìn ngang chen vào bị lấn 
ra; thác người xô đẩy lũ lượt theo 
chân những dòng người sợ hãi dắt dìu 
chen nhau cùng đi,cùng chạy,cùng nhảy; 

những dòng người dày xéo lên nhau trôi 
chảy đi như thác như sông — không kịp 
nhìn về trước không kịp nhìn qua bên 
không kịp nhìn dưới chân,có ai sau 

lưng thúc tới có ai trước mặt giục 
giã hò hét; tôi đứng bên lề nhìn 
theo, giữa những trận mưa đá ném sang 
nhữg trận mưa lời chúc dữ bay khắp 

trời khắp phố phường khắp rừng núi khắp 
đuờng mòn khắp thung lũng chập chùng không 
lối ra; không lối ra tôi dõi mắt 
tìm em đăm chiêu mơ hồ mong đợi 

không lối ra trong nhóm mây tan hợp; 
xin em nhìn ngược ra bên lề, nơi 
những người không còn chỗ trên trần gian 
nơi tôi ngửa bàn tay lên để chờ 



Blank Verse • 428

xin ơn phước úp bàn tay lại để 
ủ hơi ấm co ro; mau một chút 
mau một chút nữa kẻo thác người lại 
cuốn đi và rồi chúng ta sẽ có 

ngày cùng nhắm mắt và nhớ lại phút 
giây chạy ra ngoài lằn ranh mau một 
chút nhé một chút thôi kẻo rồi mây 
tan; tôi về ngồi khóc cặm cụi viết 

những dòng thơ lên giấy lên thanh gỗ 
bên thân cầu lên vuông gạch hè phố 
lên kính cửa sổ trước nhà,hy vọng 
mơ hồ một hôm thác người lại xô 

đẩy em về  tìm thấy chữ tôi giăng 
khắp trời khắp phố phường khắp rừng núi 
khắp đuờng mòn khắp thung lũng chập chùng 
không lối ra và tôi ngồi giữa những 

núi chữ những núi chữ những núi chữ.;
nhưng đã trễ trang giấy một thời ai 
đã xé thanh gỗ bên cầu đã gãy 
và vuông gạch đã vỡ, còn tôi đang 

nhặt lại từng mảnh kính vỡ ghép lại 
từng mảnh kính chữ vỡ và em hồn 
sơ nguyên của tôi nơi đâu nơi đâu;
tôi đang đứng bên lề, bên lề...
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Phan Tấn Hải
___________ 

GIỮA NHỮNG DÒNG THƠ 
LỜI CHƯA NÓI

Tôi có tên bạn ở quê nhà nghèo 
không kể xiết vẫn lang thang mỗi ngày 
làm thầy lang dạo, trên chiếc xe đạp 
chở đủ thứ kim châm sách cổ và 

đôi khi vài bài thơ làm dở muốn 
tìm người nghe góp ý nhiều khi không 
đủ gạo về nuôi vợ con trong ngày 
đói thê thảm vẫn lạc quan đi nhà 

thờ mỗi ngày lần chuỗi xin quan phòng 
ngồi cà phê vỉa hè vẫn nhẩn nha 
đọc cho người nghe bài kinh “xin tha 
thứ người...” mà nào thế hệ chúng tôi 

có tội tình gì mà bàn tay bàn 
chân đầy chai sạn mỗi khi vui mừng 
tìm được ngày bán sức lao động 
giữa một thời thơ ném ra giữa đường 

để mong quên luôn một đời chỉ mong 
giành giụm cho đủ tiền mua một chiếc 
xích lô để kéo hết đời bên các 
hè phố Sài Gòn mong các con lớn 
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lên đủ chữ đọc cho thông để nhìn 
vào mắt cha đẫm lệ tìm đọc lại 
giữa những dòng thơ lời chưa nói;
tôi cũng có tên bạn tình thân không 

xiết kể cùng chia xẻ những trang sách 
ngày đầu mới lớn cùng đội mưa chạy 
băng những cánh đồng tuổi nhỏ cùng bị 
trận gió lịch sử dập vùi cho tơi 

tả từng có lúc nguyện liều thân đem 
bình an về cho đời rồi cùng thay 
nhau vào tù để thấy hết cái mong 
manh của phận người và rồi lại những 

ngày đi khắp các chùa tìm hỏi các 
sư về nghĩa lớn lời chưa nói hết 
mà nước mắt đã ướt những trang kinh 
tay bưng tô cháo thiền môn mà trĩu 

nặng cả ngàn thế giới cầm bút ghi 
nắn nót lại những dòng chữ cổ để 
dò tìm tâm ý người xưa  thật khẽ 
khàng chỉ vì sợ làm rạn vỡ hồn 

giấy mực và rồi ngày rời nước chỉ 
tiếc không nói hết được với bạn những 
gì tôi hiểu – một khi bất chợt vô 
tâm mà rồi cũng chẳng còn lời nào 

dằn túi; tôi có bốn đứa em quanh 
năm thất nghiệp  cuối năm 2000 vẫn 
ở chung nhà cùng xài TV đen 
trắng tay chưa bao giờ chạm tới cái 
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phone mỗi ngày túa ra đường lang thang 
các xóm đạp xe từ Chợ Lớn đi 
Sài Gòn Gia Định toát mồ hôi dò 
hỏi đôi khi đi làm đâu được vài

tuần  và rồi lại nghe lời thông báo 
hết việc nghe đâu đất nước đang thời 
đổi mới tiến vào thế kỷ 21 
tiền xài khỏi đếm vẫn hồn nhiên mỗi 

hai tháng viết thư xin tiền anh đâu 
có biết tôi bên này cực nhọc đi 
lượm từng đồng quarter ngoài phố với 
những dòng chữ ngồi gò lưng mỗi ngày 

viết cho đầy trang báo như các cụ 
đồ một thời bán chữ những ngày xuân 
mà giữa phố người qua lại thường khi 
bực dọc la mắng đôi khi còn bị 

đấu tố chụp mũ biểu tình giữa Little 
Saigon nơi người ta vẫn bảo là 
đất lành chim đậu; tóc các em đã 
bắt đầu nhiều sợi trắng dù mắt tôi 

vẫn thấy các em nhỏ như thuở thật 
xa và lòng tôi vẫn muốn tìm một 
lời ngắn gọn dặn dò như kiểu tôi 
nói thử tìm một công thức mì ăn

liền cho hiểu biết mà môi tôi ấp 
úng và lời tôi không còn lời; các 
bạn tôi đã bắt đầu lưng còng 
như lời tôi nghe từ một người bạn khác 
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vẫn chờ tin tôi như chờ phép lạ 
vâng đúng một thời chúng tôi tin phép 
lạ nhưng tôi không còn thấy phép lạ 
nơi đâu ngoài quê nhà nơi các bạn 

và các em tôi mỗi ngày vẫn sống 
bằng phép lạ nơi nhiều ngày họ chỉ 
sống bằng khí trời và nước lã nơi 
nhiều tuần chỉ sống bằng cà phê và 

thuốc lá nơi nhiều năm sống chỉ bằng 
những dòng thơ và một tấm lòng hồn 
nhiên và là nơi một đời chúng tôi 
đã sống chỉ bằng nước mắt.
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Phan Tấn Hải
___________ 

MỖI NGÀY LÊN RỪNG LƯỢM HÁI

Mỗi ngày tôi lên rừng lượm hái 
lo nhặt chút gì về cho con 
đỡ đói lầm lũi giở trò khỉ 
vượn bám cành níu nhánh chen qua 

núi rừng chữ nghĩa mịt mù sương 
cân nhắc hai tay hai chân hai 
đầu phải trái này là quả ngon 
trái ngọt rồi quả độc trái hại 

này là lá măng lá trúc hái 
về mong cho con ấm bụng giữa 
kiếp người buốt lạnh; mỗi ngày tôi 
lên rừng lượm hái nhặt quả khô 

hái quả chín chăm sóc quả tươi 
hồi hộp theo dõi bọn thợ săn 
dưới chân núi lăm le đốt rừng 
tôi lo sợ khỉ vượn nai mễn 

rồi không còn đất sống những tiếng 
kêu la xé lòng mỗi ngày vết 
chân thú chạy kinh hoàng chen chúc 
thấy rừng núi oằn mình đau đớn 
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có tôi nhìn mỗi ngày khóc theo; 
mỗi ngày tôi lên ngồi trên đỉnh 
núi cắm cúi đọc sách hy vọng 
cho sớm qua một kiếp người nghe 

những tiếng trần gian vọng từ phương 
xa tới tiếng vui tiếng buồn tiếng 
than thở tiếng cằn nhằn có cả 
tiếng người vọng từ nghìn năm trước 

còn khô khốc mùi giấy vang vọng 
chung với những tiếng người ngợi ca 
tiếng người la mắng; mỗi ngày tôi 
lên rừng lội suối moi giữa tầng 

tầng lá vàng lá xanh nhặt ra 
từng chữ nâng lên ngắm nghía trầm 
trồ chữ này nặng chữ kia nhẹ 
chữ nọ dịu dàng chữ kia thương 

tổn chữ này tuổi thọ trăm năm 
chữ kia xưa cổ nhiều thế kỷ 
chữ này bán được chữ kia khó 
bán với ẩn hiện những khuôn mặt 

người – hốc hác đớn đau vui mừng... 
trần gian buồn như tre trúc
có tôi giữa đời ngồi khóc 
nghe sông suối chảy trong ngực

thấy rừng mọc dựng thành tóc 
mỗi ngày lên rừng lượm hái.
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Phan Tấn Hải
___________ 

 

BÀI THƠ MỜI EM THEO VÀO CUỘC ĐỜI

Anh làm bài thơ tặng em với những 
dòng chữ xây lên thành cửa lớn mời 
gọi vô lượng khắp người thiên hạ nơi 
không còn nhịp điệu âm vận làm cho 
người mệt nhọc nơi không nhiều chữ nghĩa 
tuyên ngôn thành trì nơi lòng anh phơi 
mở cho em thấy đủ hết núi sông 
hồ biển... và cả những hình ảnh em 
ẩn hiện từ những kiếp thật xa trên 
núi rừng Himalayas... anh làm 

bài thơ tặng em nơi đưa tay chụp 
những mảnh đời và ngạc nhiên thấy chúng 
rời tay để bay lên thành chữ viết 
và rồi hốt nhiên thành đời sống riêng 
tươi mới hiện hình trên trang giấy với 
muôn ngàn cánh cửa hiện ra mời chào 
khi thơ đã thành đời thật cũng rời 
rạc hư vỡ mong manh... vì tay anh 
chỉ chụp được những gì rất là phần 
mảnh tan tác của đời... Anh làm bài 

thơ tặng em khi từng chữ từng câu 
như dường đã trật nhịp lỗi hàng khi 
các hàng chữ tự đứng lên ôm mặt 
khóc vì anh không làm gì toàn bích 
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được vì anh đang trong đời thật và 
những gì trong đời thật đều thoắt hiện 
thoắt tan và thoắt mất như khi chúng 
ta nhìn mình trong gương và rồi gương 
rạn vỡ... để anh tìm nhặt lại có 
phải thơ anh là các mảnh kính ráp 
lại... và những lằn rạn vỡ hiển hiện 
không che giấu được... Anh làm bài thơ 

tặng em và mời gọi em cùng vào 
chụp bắt lấy những mảnh cuộc đời vội 
vã ném ngay lên giấy vì chỉ sợ 
chúng biến dạng nhưng rồi tự đời giấy 
cũng bay lên và xé thành nhiều mảng 
để anh chạy tìm và rồi ráp lại 
các mảng giấy này có bao giờ giữ 
được chân dung em hôm qua hay hôm 
nay hay ngày mai... những hình ảnh với 
nếp nhăn sâu thêm từng khoảnh khắc... kiếp 
sau đâu còn bóng hình nhau... Mời em 

theo anh vào đời nơi tất cả chữ 
viết đều là thơ nơi tất cả lời 
nói đều là thơ nơi tất cả ảnh 
hình đều là thơ nơi khắp cuộc đời 
mong manh này chưa hề xa lìa thơ 
nơi đã bao dung cho mình gặp nhau 
nơi bà già góc phố và trẻ em 
đầu đường đều là thơ và đều là 
nhà thơ nơi em ra phố và thấy 
quanh mình ai cũng là thơ... và sẽ 
không còn gì tách rời khỏi thơ nữa, 
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dù là vuông gạch góc phố hay mảng 
tường loang lở đầu đường nơi chúng ta 
nhìn đời bằng đôi mắt và tấm lòng
đơn sơ... mời em theo anh vào đời 

nơi chúng ta sẽ cùng đẩy những cửa 
lớn cho đời nơi chúng ta mời gọi 
thế giới hãy nói cho nhau hãy viết 
cho nhau và hãy đọc cho nhau... nơi 
nghệch ngoạc thật mau những chữ rất nguyên 
sơ cho một cuộc đời rất tinh khôi; 
nơi Thơ là cuộc cách mạng rất là 
nhân bản khi đã biến mọi thứ trên 
đời thành thơ và biến mọi người thành 
nhà thơ; và cũng là nơi thế giới 
sẽ lìa xa cái ác; hãy ném chữ 
lên giấy hãy đắp chữ lên giấy và 
gọi đó là thơ vì thơ là tất 
cả những gì em nhặt lên và cầm 
tới là tất cả những gì em chợt 
nghe và nhìn tới và là tất cả 
những gì em làm... và hãy làm thật 
nhanh thật mau để ngày mai chữ sẽ 
có một đời riêng... như khi anh nghĩ 
tới em... vì mỗi một ngày mai là 
vĩnh biệt muôn trùng hình ảnh hôm nay...
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Phan Thị Trọng Tuyến
__________________

NHỮNG HẠT CƠ HÀN *

thứ hai, tôi thấy em đang leo ngược              
dốc. Lưng nhỏ cong mềm vai oằn quang               
gánh. Em hồn nhiên: ấy nghiệp dĩ mẹ               
cha. Thúng thiêïn bên này, bên kia thúng                
ác. Thiên hạ xếp hàng hò reo mắng               
nhiếc. Trải khăn, ghế, nướng thịt cùng píc               
níc.  Ai gánh gánh, ai ăn ăn. Em               
độ lượng gật gù. Tôi cúi mặt băn               
khoăn. Quay lưng, mò tìm sandwich, gặm
               
thứ ba, tôi thấy em vẫn leo ngược               
dốc. Lưng nhỏ vẫn cong, môi hồng cười                
nụ. Thiện ác đôi bề vẫn nặng như                
nhau. Vẫn kẻ đứng ngồi khen chê quang               
quác. Thiện ác gì đâu em Sisyphe                
mùa chứng khoán,  vĩ /vi mô. Tri /trí                
thức. Toàn cầu. Dân tộc. Mô hình. Kiên               
định. Quyết tâm. Em lặng lẽ thêm: buồn                
vui/ giận dỗi. Oán hận/ li khai. Hạnh               
phúc. Ngụy Chân/ Nam Bắc. Leo. Thôi mặc               
em, tôi giận đứng bên lề. Nhăn nhó.                
Ừ, em. Leo, leo đi, cho hết kiếp!
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thứ sáu / bảy, tháng giêng/ tư, trời khô/              
ướt. Vẫn là em leo ngược dốc đời               
ai (tôi?). Quang gánh dồn vào một túi,                
đèo trên lưng. Mắt tròn gân máu đỏ,               
mùi điên dại. Miệt mài. Bền bỉ. Leo.                
Không nhìn lên, em hết hồn nhiên               
ngó tôi đang đếm mắt sau lưng, tim                
trên tay, héo. Tháng chín tháng mười rồi 

năm rồng năm chó. Em. Đội núi. Chân 
không, leo ngược dốc. Nhịp bước chẳng đều, 
môi răng mím chặt. Người xuống núi mãi 
kinh doanh địa ốc. Dịch vu,ï công đoàn, 
khuyến mãi, đầu tư. Kim ngạch. Dốc đứng, 
em ơi. Stop! Hồng Kông. Paris. 

Vladivos tok. Sài Gòn. Hà Nội. 
Biển Hồ. Băng Cốc. Kệ. Vẫn em miệt 
mài, leo, nhặt nhạnh. Những sự đời — nhất 
thiết phải nằm chung — Và không cần ai 
đếm xỉa. Làm sao, cho em thấy tôi 
cũng là càn khôn. Hạt bụi khôn! Xỉa 
giùm tôi hạt bụi. Ngước nhìn kia, em 
ơi: ồ đỉnh dốc. Đến rồi em, hãy 
dừng chân trút gánh. Xuống phố cùng ai 
(tôi?) nghe Steve Tracy thổi saxo, 
xem Pina Pausch nhảy flamenco. 
Zidane đábanh. Williams làm Vệ 
Nữ. Em cùng tôi vỉa hè Hàng Xanh 
say mèm đặc sản. Em cườiâ tôi ngốc 
nghếch: không, đỉnh dốc còn xa, và em 
vẫn còn nặng nghiệp. Tôi cười tôi không 
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biết ngỏ tình tôi. Tôi  là em và 
em cũng là tôi... Không chọn nghiệp, chẳng 
muốn làm Sisyphe. Không gánh nợ đời 
giùm cho ai hết. Là những hạt cơ 
hàn (bản?), tìm nhau. Mơ một từ trường, 
quyện thành một khối. Yêu. Bất kể chuyện 
toàn cầu bản sắc. Hãy gượm. Em ơi. 
Chờ tôi khăn gói. Cùng leo. Kệ người 
ta. Dốc cũng leo. Nên nhiều Sisyphe 
bình an đứng ngó. Bình an đứng ngó. 
Bình an đứng… ngó.
                                                                                                  
8.2002      

                                                      
Thương gửi Khánh Trường
*    Nhại tựa Les particules  élémentaires (Houellebecq)
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Quốc Sinh
_________

ỐM
 

Phở ngã tư Đề Thám là ngon nhất
và ly chè kem Cung Ứng là ngon
nhất phải không H ơi. Khi chúng mình
ở bên nhau thì chút ngọt cay nào
 
cũng đều thành ngon nhất. Buổi chiều ghế
đá công viên cho đôi lứa rủ nhau
đến ngồi con sóng Đá Chồng nửa đêm
thức giấc hoa trái chợ Đầm ban mai
 
hương mật. Anh trông lên hướng bắc thấy
lưng chừng mây núi Bà Nằm suốt đời
xõa tóc anh ngó xuống đằng nam thấy
biệt thự Cầu Đá đứng lẫn vào cây.
 
H ốm làm chi mà lặng im như
núi Bà Nằm suốt một đời xõa tóc,
H ốm làm chi mà căn phòng u
buồn như ngôi biệt thự chìm vào cây.
 
Để anh chạy lên Long Sơn Tự kéo
một vạn hồi chuông thắp một vạn bó
hương cầu xin cho gương mặt em tươi
hồng trở lại. Anh nhớ mấy lúc em
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 cười như sóng vỗ bờ thơ dại anh
nhớ mấy lúc em dang tay reo như
hải âu bay giữa bầu trời. Rồi anh
lại đưa em đi chơi đưa em đi
 
chơi cùng đứng bên thềm cầu Bóng cùng
đứng dưới chân Tháp Bà cùng lang thang
ven biển trăng vàng óng kỷ niệm lại
nồng nàn nồng nàn trước lúc chia xa.

 
Một thời lang thang, yêu iếc và mệt mề ở Nha Trang,

 



443 • Tân Hình Thức 

Quốc Sinh
_________

VỚI PUSKIN

   và “Tôi yêu em”

 
ta đứng một phía này nhìn về phía
bên kia ấy có em ta đứng một
phía này không buồn đau không tự trách
nhìn về phía ấy có em và một
người nữa cùng hát ca ta đứng phía
này yêu em phía ấy yêu cuộc sống
của em yêu ngày tháng của em yêu
những cơn đau những trận cười em tìm
được với người bên ấy em cứ yêu
người cho thật sung sướng cho thật mê
man đi em em hãy cứ yêu người
cho vĩnh viễn đi em cho tình yêu
ta một phía này cũng là tình vĩnh
viễn đừng em ơi dứt dan díu với
người rồi em xoay hồn mình lại sợ
khi ấy ta không còn một chút yêu
vụng dại nào để được cưu mang em.
 
2003
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Quốc Sinh
_________ 

TỐI NAY EM NGỦ CHỖ NÀO
 

1.
Bất chợt một đêm anh phải đợi em
về anh đợi em về dẫu trước lúc
ra đi em chẳng để lại một lời
hẹn. Sao em không ghi lại đây dù
chỉ vài dòng ghi vội trên chiếc bàn
anh thường ngồi mà thỉnh thoảng em kề
bên âu yếm cùng ngồi. Sao em không
ghi lại đây dù chỉ vài dòng ghi
vội trên chiếc bàn em thường ngồi mà
thỉnh thoảng anh đến từ phía sau ve
vuốt đôi vai thon thả và mái tóc
nhẹ nhàng của em. Sao em không cho
anh vài dòng thoáng nhanh trên tấm cửa
mà mỗi đêm anh vẫn thường ra khép
gió cho em mềm giấc ngủ anh sẽ
nhìn thấy đôi guốc em về bỏ vội
bên thềm anh mang vào đặt dưới chân
giường cho em. Thế mà đêm nay anh
chạy ra cửa không còn thấy đôi guốc
xinh ấy nữa. Cánh cửa đêm nay làm
sao khép lại được bây giờ khi căn
phòng lặng lẽ nhớ bóng em chiếc giường
nằm nhớ làn áo ngủ mềm mát của
em gối tròn nhớ cặp má thơ ngây
của em mười ngón tay anh nhớ lẵng
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vai em hơi thở anh nhớ hương tóc
em chiếc bàn hai ta thường ngồi giờ
chỉ còn mỗi mình anh ngồi khóc. Đêm
nay em sẽ ngủ ở đâu. Đêm nay
em ngủ ở đâu. Anh tự hỏi rằng
em đã chạy tới công sở tìm anh
vì buổi chiều anh chưa kịp về em
phải ngồi một mình trong ngôi nhà vắng
chúng mình lạc mất nhau giữa những con
đường giữa những phố phường buổi chiều em
bơ vơ ôi em đáng thương. Anh tự
hỏi rằng em đã bỏ đi lúc anh
ra vườn hái những nhành hoa dành cho
một buổi tối của em ngát thơm hay
em đã chạy đi lúc anh làm nước
uống với những hương vị nồng nàn nồng
nàn như tình yêu anh dành cho em.
Em sẽ nhấm môi sau bữa tối reo
lên hạnh phúc anh chỉ chờ để được
nhìn thấy đôi môi em ướt mềm. Buổi
tối bây giờ còn đây bình hoa với
cốc nước vàng tươi còn đây. Chao ôi
anh thèm tiếng em cười thèm đôi môi
em mộng ướt mắt em đỏ nồng nàn.
 
2.
Anh trách anh anh trách tại anh tại
anh cả thôi. Lẽ ra anh phải trông
em lẽ ra anh phải giữ em. Vì
em là cánh bướm mộng mơ lẽ ra
anh phải là khu vườn xanh ngát vì
em là giọt sương lẽ ra anh phải
là buổi sớm tinh mai vì em là
con thuyền lẽ ra anh phải là nhánh
sông dài vì em là con hươu sao
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lẽ ra anh phải là cánh rừng bao
phủ vì em là nhụy hương lẽ ra
anh phải là những cánh hoa mượt mà
ôm giữ ôi em là gió anh biết
lẽ ra anh phải là cả bầu trời 
ôi em là tháng năm anh phải là
dòng thời gian muôn đời thế mà anh...

3.
Đêm nay em ngủ chỗ nào hay là
đêm nay em sẽ chạy đi chạy đi
mải miết. Anh sẽ gọi mây nâng bước
chân em nâng đôi cánh tay em anh
sẽ gọi sao thắp lên những nẻo em
qua anh sẽ gọi những núi đồi nằm
xuống sẽ gọi những dòng sông ngừng chảy
những khu rừng thôi đổ lá đêm nay
anh sẽ gọi những đại dương ngừng dội
sóng vào dâng mọi bình yên đón em
qua mãi anh sẽ gọi những ngôi nhà
đóng tất cả cửa lại những người đàn
bà ôm chặt lấy chồng mình trên giường
anh sẽ xua những con chó đàng điếm
còn lang thang trên đường. Em cứ chạy
đi em cứ bay đi em trong đêm
nay có anh thao thức gọi. Anh gọi
bằng tiếng khóc giấu trong lòng chỉ có
hai trái tim (trái tim anh và trái
tim em) nghe thấy. Anh gọi như một
giọng chuông ngân lên vang theo khắp những
cánh đồng những thảo nguyên có em đang
chạy vang theo những hoàng hôn những bình
minh có em đang chạy. Anh gọi bằng
một giọng trầm thiết tha chưa từng thấy
nó bắt đầu bay đi từ một ngôi
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nhà từ một căn phòng có cánh cửa
anh vẫn từng đêm ra khép gió thấy
đôi guốc em về bỏ vội bên hiên.
Anh gọi em về em có nghe tiếng
anh trong mênh mông ơi em đang bay
qua đêm nay bằng đôi cánh thần tiên.
 
4.
Ngủ chỗ nào ơi em đêm nay em
ngủ ở đâu. Còn một mình anh làm
sao ngủ được anh làm sao thức được.
Anh ngồi mãi một đời đợi em cùng
cơn mơ thấy em về sáng tươi bên
khung cửa vừa lúc bình minh. Anh mới
bảo đôi guốc nhỏ này em hãy mang
đi rồi cứ dạo chơi quanh nhà mình.
 
Sài Gòn, một mùa đông.

 
 



Blank Verse • 448

Quốc Sinh
_________ 

GIỮA DÒNG — HAY LÀ BÀI TẶNG LỄ

 ... đời mình cũng hết một đêm sâu
 dưới nguyệt hãy uống rằm cuộc rượu... 
     QS

Xuống với ta giữa hai hồn lau
lách... uống với ta sông nước này
trăng bạc, hoàng hôn vừa đi ta
đã đợi người.
                        Nói với nhau ta

nói với nhau đầy chưa, ta kể
nỗi tình ta đã đầy chưa, tình
ta dài lắm như dòng đang chảy
dưới ta như thiên vạn dặm ngân

hà, tình ta buồn lắm như sao
sa tắt một vệt màu, thôi uống
đi để mai sau nỗi tình ta
chẳng bạc đầu như sương.
                                       Ta ở

mãi giữa dòng, tháng nào năm trước
còn nghe bước em ra ngóng, đêm
nào nghe trong mênh mông hương tóc,
biết em vừa ngoài bến xưa tắm
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gội, đêm ấy sông thở lên nước
bồi hồi.
              Ta đã uống bao nhiêu
vốc lên tay người ơi, đã uống
bao vốc trăng người ơi, ta thấy

tóc người trắng như đêm quanh trắng
tóc người gối lưng lưng trời, ta
ngửa cổ lên vòm rượu trắng cổ
ta cũng gối lưng lưng trời.
                                       Ta

đã trôi tới đâu, sông đã khuya
về đâu, ghe nhỏ chở dưới ta
đâu... mà sương khói, ơ... ta ngồi
đi trên sương khói bập bồng, ta

ngút ngất lặng im...  em bây giờ
mỏng mảnh quá mơ hồ, bến trăng
xưa cũng nhập vào hồn lau lách,
lau lách có còn không dọc hồn

những nẻo mờ.
                       Uống ta uống sông
nước này trăng bạc, hoàng hôn vừa
đi ta đã đợi người, chừ ta
khóc đợi người chia biệt, nâng gió

sương người vỗ cánh tận cuối trời.

Hai năm bụi đỏ, 2002, 2003
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Quỳnh Thi
_________

NGƯỜI NỮ TU

 
Trong nhà dòng im lặng những tiếng 
hát lẫn câu kinh lời nguyện thường 
ngày vắng bặt không gian nặng nề 
trùm phủ. Mới giải phóng được một 
năm, thời gian dài đằng đẵng. Công

việc của Ly ngưng nghỉ đột ngột. 
Trường học của nàng được bàn giao 
cấp thời cho nhà nước. Ly chẳng 
biết phải làm gì, chỉ âm thầm 
cầu nguyện lẫn than khóc. Mẹ bề
trên thì bảo là ý Chúa! Tất 
cả các masoeur đi học tập 
được khuyến cáo. Tu sĩ phải hồi 
tục kể cả các nữ tu. Sự 
nghiệp giáo dục chỉ dành cho đảng 
viên nhà nước. Muốn đi tu lý
lịch cũng phải xét duyệt ba đời! 
Thật là một cuộc cách mạng vĩ 
đại. Cơ sở nhà dòng bị chiếm 
đoạt gần hết. Mà không phải, nói thế 
là có tội, không đúng chủ trương. 
Giêsu Maria nhà dòng tự 
nguyện bàn giao đấy chứ, có ai
cưỡng bức phải giao bao giờ đâu.  
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Còn Ly bây giờ biết về đâu? 
Nhà cửa của gia đình bị tịch 
thu. Má và các em đi xây 
dựng vùng kinh tế mới, còn ba
thì đi cải tạo. Ba Ly là 
nhà thơ. Suốt đời ông có làm 
gì ác đâu. Nhà Thơ là người 
gieo vãi những hạt mầm yêu thương 
và nhân hậu, khờ khạo như một
thánh nhân vừa rời nước Thiên đàng 
của Chúa. Tội nghiệp, không hiểu ông 
sống làm sao trong nơi chốn được 
mô tả đói khổ vô cùng khủng 
khiếp! Ly khóc than xin Mẹ bề
trên ở lại. Thế là nàng sống 
“chui “ cùng với các sơ già bằng 
mấy sào ruộng được cấp phát. Ngoài 
việc canh tác trồng tỉa Ly được 
giao chăn nuôi heo, bò cực nhọc.

  *

Hồi nhỏ chàng ở gần nhà Ly. 
Thuở hai trẻ qua lại thân thiết. 
Nay gặp nàng. Hai người trong hai 
tư thế khác nhau ở tuổi trưởng 
thành. Nàng đã là nữ tu còn
chàng vẫn còn là một lãng tử 
phiêu bạt. Họ nói ít hơn là 
im lặng. Những kỷ niệm thơ dại 
tiềm thức hiện về... Bất chợt chàng 
nắm lấy tay Ly. Tay nàng lạnh
ngắt dù ngoài trời đang nắng ấm. 
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“Em còn tu mà anh. “Chàng buồn 
rầu buông tay ra. “Cho anh xin 
lỗi.” Chỉ vậy rồi Ly đạp xe 
đi, nhưng hồn Ly đã đậu lại
trong ánh mắt chứa chan đau đớn 
của chàng, chiếu dõi theo từng nhịp 
chân đạp đạp thong thả, tội nghiệp. 
Ly cứ cúi đầu gió bay tóc 
xõa như  hoa, môi rung rung những
hạt nước mắt chảy đều nhạt nhòa 
đất trời, tim nàng thì rạo rực, 
nhịp đập dồn dập muốn vỡ tung 
hân hoan lẫn ngân vang sợ hãi. 

  *

Ly biết đâu, chàng đứng lặng đã
lâu, lòng se thắt, tay vân vê 
trong túi áo ngờ nghệch, thương cảm. 
Lần trước chàng gặp Ly đi cắt 
cỏ cho bò nhà dòng, vai nặng 
trĩu, gánh cỏ gánh đời. Nàng vừa 
hạ gánh xuống ngồi nghỉ trên một 
gốc cây khô ven đường. Tình cờ 
chàng đi ngang qua. Bồi hồi thấy 
người con gái mảnh mai, nét đẹp 
quí phái. Dừng chân lại chàng nhận
ra Ly. Lòng trắc ẩn ngậm ngùi 
người nữ tu. Cô bé năm nào... 
Chàng Nói. “Masoeur để con gánh
dùm một quãng. “Ly lấy tay quệt 
mồ hôi nhễ nhại khuôn mặt ửng 
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lên mầu hồng kinh ngạc e lệ. 
Nàng líu ríu nói cám ơn rồi 
vội vàng như có ai thúc giục
hay xô đuổi, hấp tấp cất gánh 
đi như chạy mong biến khỏi gã 
trần tục ngọt ngào đang khao khát 
như ly nước mát ven đường chưa 
kịp uống. Đi nhanh được một quãng
nàng té xấp xuống mặt đường. Không 
rõ vì gắng sức hay vấp phải 
vật cản gì. Phản ứng tự nhiên 
chàng chạy nhanh lại đỡ nàng lên, 
nhưng nàng đã ngất xỉu. Chàng ôm
thốc bế nàng chạy nhanh về phía 
nhà dòng để được cấp cứu. Bẵng 

  *

đi dễ đã dăm năm, hôm nay 
tình cờ gặp nàng đạp xe xuống 
phố. Hình ảnh người nữ tu khổ 
hạnh và bóng dáng cô gái nhỏ 
thương mến năm xưa quyện lẫn, xen 
nhau làm chàng trai bồi hồi khôn 
xiết.
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Quỳnh Thi
_________

CUỘC TÌNH CỦA YOSHIMA VÀ CHI

1.
Yoshima dừng lại duới bóng
cây trước thềm thư viện như để 
chờ ai. Có một trận gió cuốn 
lá vàng khô xạc xào dưới chân.
Có một trận gió thổi đau đớn 
ở trong lòng. Gió sẽ chuyển hộ 
lời phân ly vĩnh biệt tới chàng. 
Gió không có tiếng động mà u 
trầm thê lương. Chi ơi! chờ em
ròng rã tháng ngày. Năm trước khi 

2.
Yoshima về thăm, Chi vẫn 
còn là một cô gái yêu đời, 
nhiều mơ mộng. Yoshima đã 
cầm lấy bàn tay Chi ấp vào 
ngực. Bàn tay Chi thon nhỏ mềm 
mại. Yoshima nắm chặt cho 
đến khi bàn tay Chi nóng ấm
lên, chả là tiết trời đang giá 
lạnh. Chàng bảo: Bàn tay Chi đẹp 
và diệu vợi thế mà nó có 
khả năng bóp nát tim anh. Chi 
cười bảo: Em không ác thế đâu.
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Nhưng nếu nó có một sức mạnh 
như vậy, có thể là do anh 
tưởng tượng quá đấy thôi. 
Em làm sao mà bóp nát được 
trái tim của anh? Em chỉ sợ 
khi chưa sờ vào được trái tim 
của anh, thì nó đã biến đi 
tới một chốn nơi thần tiên nào 
rồi, hay nó đã nhập vào trái 
tim của một giai nhân nào khác. 
Đừng nói thế em. Em không biết 
tình yêu của anh dành cho em 
lớn biết ngần nào sao em? Em 
biết anh ạ và em cũng biết
được cả những ngang trái ở trên 
đời này. Yoshima vội đưa 
bàn tay lên bụm chặt lấy miệng 
ngọt ngào của người yêu rồi tay 
kia anh ôm ghì xiết cho sát 
hai thân thể vào nhau, đầu cúi
xuống hôn tới tấp lên mắt lên 
môi của Chi làm thân thể của 
Chi nóng ran lên, hai bàn tay 
nàng run rẩy. Khi những chiếc nút 
áo ở ngực Chi bung ra lồ
lộ cặp vú trắng ngần Chi nghe 
có một thứ nước gì nóng ấm 
nhỏ xuống bầu vú tròn căng hoà 
lẫn với cảm giác đê mê ngây 
ngất, không sao kể xiết. Yoshima 
gục mặt vào giữa hai bầu vú 
rồi có một tiếng khóc nấc lên 
vì sung sướng. Thời gian như ngừng
lại, không biết bao lâu hai người 
mới rời khỏi nhau. Rồi thì chàng 
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lại chia tay để về đơn vị. 
Yoshima là một sĩ quan 
của Không lực Hoàng gia Nhật bản. 
Anh sang tu nghiệp ở một trường
võ bị không quân Hoa kỳ về 
kỹ thuật điều khiển hỏa tiễn chiến 
đấu chống hỏa tiễn đất đối không. 
Anh là người yêu thích văn chương, 
nên trong những ngày nghỉ anh thường
lân la tìm đến thư viện để 

đọc hay mượn sách. Còn Chi là 
người làm trong thư viện. Năm
81 Chi theo cha mẹ vượt
biên đi tìm tự do. Sau Ba
mươi tháng Tư bảy lăm, cũng giống 
như mọi người sống ở Miền nam 
Việt nam, tài sản bị mất hết. 
Bố thì đi tù cải tạo. Mẹ
Chi thì phải buôn thúng bán bưng, 
không đủ sống, nhà có thứ gì 
có thể bán đều mang ra chợ 
trời bán đi để mua bo bo, 
chút ít gạo sống cho qua ngày, 
ngày đó gạo là thứ lương thực 
quí giá, mỗi ngày chỉ được nấu 
một lon sữa bò nhỏ. Sống lay
lắt. Chi phải nghỉ học vì nhà 
trường không nhận con viên chức, ngụy 
quân ngụy quyền. Vả lại Chi phải 
phụ giúp mẹ để đi kiếm miếng 
ăn, cũng chưa yên thân, thỉnh thoảng 
cán bộ công an đến nhà vận 
động (đuổi khéo) giao nhà cho nhà 
nước quản lý. Chần  chừ mãi rồi 
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cũng phải đi. Lăn lóc khổ sở 
trên vùng đất hoang Lâm Đồng cả 
mấy năm trời đói bệnh, chờ đến 
ngày Bố Chi về may nhờ được
một người trước đây thọ ơn ông 
giúp đỡ cho gia đình theo vượt 
biên. Ghe đi đến hải phận Thái 
lan thì bị bọn hải tặc cướp
bóc, hãm hiếp. Bố Chi phẫn uất 
cùng những người đàn ông trên tầu 
chống lại bị bọn chúng giết chết.
Mẹ con Chi sống sót may nhờ 
được tầu Hải quân Mỹ cứu sống. 
Ít năm sau mẹ Chi buồn khổ 
cùng đau bệnh rồi chết. Chi cố 
gắng nén thương đau cố sức học 
hành và nuôi nấng các em. Sau 
khi học xong Cử nhân Văn chương, 
Chi xin vào làm quản thủ thư
viện, lúc rỗi rảnh làm thơ viết 
văn. Có phải mỗi Nhà Thơ đều 
mang một nỗi thống khổ khác nhau? 
Mỗi người đều gánh nghiệp chướng cuộc
đời như một kẻ khốn cùng nhiều 
lúc cơ hồ không sao chịu nổi! 

Thời gian tới lui thư viện nhiều 
lần nên hai người quen nhau thân 
thiết. Chi tìm cho chàng những quyển 
sách văn học quí hiếm, nhiều quyển
không có trên những kệ sách thư 
viện khác. Chàng cũng thích những quyển 
sách viết bằng Anh ngữ của những
tác giả Việt Nam. Hai người nói 
chuyện về văn chương Hoa kỳ và 
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thế giới rất là tương đắc rồi 
hai người yêu nhau. Điều làm anh 
yêu quí nhất là đã khám phắ
ra Chi là một Nhà Thơ nổi 
tiếng của Việt Nam mà trước đó 
chàng đã không được biết. Chi đã 
giấu chàng hay Chi muốn tạo cho 
chàng một ngạc nhiên hay Chi nghĩ 
Nhà Thơ thì đã là cái gì 
mà phải nói, phải khoe. Chàng chẳng 
thể hiểu được. Cho đến một hôm
ngồi đợi Chi ở phòng khách, anh 
mới tình cờ thấy tập thơ để 
ở trên kệ, rồi âu yếm trách 
Chi sao không cho anh biết. Nàng 
cười cười và bảo: Thơ của em 
làm còn non yếu lắm, nói cho 
anh biết để anh cười à rồi 
Yoshima bảo: Nếu anh được 
Chi tặng một quyển, thì anh hạnh 
phúc lắm. Thế là Chi lấy sách 
tặng chàng.Thấm thoát thế mà đã 
hết một năm. Yoshima phải 
về nhà. Chàng gửi gấm lại biết
bao nhiêu là kỷ niệm dấu thương.

3.
Thời gian cách xa hai người vẫn 
thường xuyên liên lạc với nhau, lúc 
thì bằng điện thoại viễn liên khi 
thì bằng email. Chàng hứa sẽ 
trở lại sớm để  xin kết hôn 
với nàng. Cho đến một hôm 
Yoshima mở email thì 
tim chàng giật thót lại. Hai mắt 
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chàng hoa lên. Không còn đọc được, 
màn hình nhẩy múa. Yoshima 
không thể tin vào nhừng dòng chừ 
đã đọc. Chi báo cho chàng hay 
là mình bị ung thư vú đã 
đến giai đoạn cuối cùng. Bệnh tình 
đến hồi nguy kịch và cuối cùng 
thì nàng nói lời ly biệt, khuyên 
chàng hãy quên nàng đi và nếu
yêu nàng thì hãy đi tìm một 
người vợ khác. Chàng khóc nức lên, 
đập phá tất cả, trời đất như 
đang sụp đổ. Thế giới như trong
giờ phút tận diệt. Cuối cùng thì 

chàng xin nghỉ phép quyết định sang 
Mỹ tìm nàng. Khi đến nhà thì 
nàng không còn ở chỗ cũ. 
Yoshima vội đến thư viện 
để hỏi tin tức. Con đường rợp 
bóng cây xanh thân thiết mới đây 
hai người đã nhiều lần đi dạo 
hay đưa nàng vào thư viện để 
làm việc. Dưới bóng cây sồi mùa
xuân Yoshima nghe thấy những 
tiếng chim líu lo. Chim còn có 
đôi làm chàng càng se thắt lòng. 
Trời hiu hiu mát mà người cũ 
thì chẳng còn thấy đâu. Chàng bước 
vào thư viện, thì thấy một người 
phụ nữ khác ngồi ở bàn làm 
việc mà trước đây Chi vẫn ngồi. 
Người Phụ nữ cho chàng biết là 
Chi đã nghỉ hơn ba tháng, không
biết nàng giờ ở đâu! Yoshima
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thất vọng đi ra. Tìm hỏi một 
số người quen, cũng không ai biết. 
Chàng nấn ná ở lại đi tìm 
suốt cả tuần cũng không sao dò 
la được tin tức. Đã đến ngày 
phải về lại Nhật thì may mắn 
Yoshima gặp được người bạn 
gái thân của nàng. Người bạn cho 
biết: Chi đã quyết định kết thúc 
đời mình. Nàng gửi lại thư từ, 
hình ảnh và những kỷ vật nhờ 
bạn trao lại cho Yoshima. 
Trước khi về Nhật chàng đã mang 
hoa đến thăm mộ nàng mỗi ngày.

Sau đó ít năm, chàng đã xin
giải ngũ và người ta thấy 
Yoshima vào tu ở một 
ngôi chùa. Chàng chỉ còn niềm vui
là chú tâm vào việc kinh kệ 
và viết sách. Chẳng còn màng chi 
đến những chuyện đời.

Houston 17 – 4 – 2005
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Thiện Hiếu
_________

THẤY

Tôi như một ngôi sao đã tắt hằng 
triệu năm trước đến bây giờ còn muốn 
thấy mặt trời... dù mây che hay đêm 
tối để lúc ta yêu nhau có hoa 

nở bên tường... có chiếc lá non rung 
rinh hạnh phúc; tôi như ngôi sao đã 
tắt hàng triệu triệu năm đến bây giờ 
và mai sau còn mong thấy được mặt 

người dù cho bão tố phong ba hay 
chiến tranh cốt nhục có xảy ra lần 
nữa... lần nữa; tôi như ngôi sao đã 
tắt hàng triệu triệu triệu năm đến bây 

giờ  cũng tắt luôn nguồn ánh sáng thừa 
nếu không được nhìn thấy mặt người... mặt 
con người...
 
Sàigòn 18-9-03
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Trà Đóa
______

CUỘC SỐNG TỐT LẮM RỒI!

Ừ, cuộc sống tốt lắm rồi
cằn nhằn làm gì nữa thêm
phiền. Hồi trước không có ăn
bây giờ... ừ tốt thật rồi

tốt quá đi mất anh ạ
nhà em tết này uống bia
lon hẳn hoi đấy. Ừ tốt 
thật lắm rồi em còn mua

được cả một cái váy si
da Mỹ (hàng hiệu) đấy nhé.
Ừ tốt không thể tả nữa
đến mẹ em còn không tin

bà cụ cứ thắt mắt nhìn 
bịch lạp xưởng và cái áo
ấm em mới sắm. Tội nghiệp
bà cụ... tốt quá đi mất...

Tốt thật đấy anh ạ tốt 
hơn những gì em mơ tưởng
tốt quá đi mất tốt thật 
anh ạ tốt không thể ngờ...

Đầu xuân Ất Dậu
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Trà Đóa
______ 

NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐỜI

Có một lần tôi cúi xuống định nhặt
tờ giấy bạc hai ngàn đồng rơi trên
đất trước lối vào siêu thị trung tâm
bỗng có giọng cười nhỏ nhẹ bên tai 

Từ phía sau hay từ người đàn bà 
đang đứng chờ trên hành lang bên trái;
giọng cười ngăn tôi lại ngước nhìn quanh
rồi lặng lẽ bước qua cửa vào trong

Người đàn bà này hình như tôi đã
gặp ở đâu đó trong thành phố này
hay trên một chuyến xe đò chật chội
về miền trung trong dịp tết năm kia

Có lẽ tôi không thể nào nhớ được
người đàn bà kia đến từ nơi đâu
sao lại đứng trên hành lang bên trái
lúc tôi định nhặt tờ giấy bạc rơi...

Những chuyện tình cờ như bao chuyện tình
cờ khác cứ gặp rồi thôi rồi không
để lại bất cứ ấn tượng gì như  lời 
chào hỏi xã giao lời chào sức khoẻ
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của những người chẳng quen biết gì nhau
và chưa từng gặp; những người cùng sống
chung trên mặt đất cùng hít khí trời
và cùng chen lấn nhau trên xe buýt...

Nhưng người đàn bà không phải là
chuyện tình cờ hay là chuyện tình cờ
bắt buộc phải gặp trong đời; rồi mãi
ám ảnh không thôi như không thể mất.

12/2004
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Trà Đóa
______ 

CÁI CÂY CÒN LẠI

Cái cây còn lại đứng ở góc đường
ai cũng nhìn thấy khi đi qua đó
cái cây không còn nhiều lá vài nhánh
chỏng chơ đâm lên trời lúc hoàng hôn

Có nhiều người trong thành phố không biết
có cái cây ấy và không biết còn
nhiều thứ trong thành phố này và không 
biết nhiều thứ khác không còn ở đây

Có quá nhiều điều mà ta không biết
cũng không sao vì chẳng để làm gì
những người mà ta quen quá lắm chỉ
nhiều bằng số ghế trong một tiệc cưới  

Thỉnh thoảng gặp một người lạ ngồi cùng 
bàn trong bữa tiệc khi về  cũng không 
thể nhớ tên hay địa chỉ vì chẳng
để làm gì người lạ nhiều vô kể

Có quá nhiều thứ không cần phải biết
vì chẳng để làm gì như thành phố
này... rồi ta cũng phải quen với những
điều: có quá nhiều thứ không cần biết...



Blank Verse • 466

Chỉ cái cây còn lại cái cây trụi 
lá vài nhánh khô chỏng chơ đâm lên 
trời không còn chỗ trú cho những anh 
xe ôm và chim chóc khi mỏi cánh.

12/2004

 
 



467 • Tân Hình Thức 

Trầm Phục Khắc
_____________

HÁT NÓI

Phần mềm mại ẩn dưới phong thư của 
một người đàn bà gởi cho một người 
đàn ông báo tin bà đã đến được 
bến tự do; người đưa thư dán chồng 

lên phong thư một địa chỉ mới cố 
bắt cho kịp người đàn ông vừa dọn 
khỏi chung cư nhưng người đàn ông dù 
có đủ thì giờ cũng không thể nhớ 

ra được những gì mình đã nói với 
người đàn bà nơi bến xe của mười 
lăm năm trước; nhưng người đàn bà vẫn 
gởi đi những lá thư như những lá 

thư của mọi người đàn bà được gởi 
đi từ khắp mọi nơi trong suốt bao 
đời nay; kể từ khi người đàn bà 
đầu tiên biết viết kể từ khi người 

đàn bà đầu tiên dám viết chỉ có 
người đàn ông mới biết được mình muốn 
làm những gì mình muốn làm và những 
gì mình không muốn làm; cũng như chỉ 
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có người đàn ông mới biết được mình 
muốn nói những gì mình muốn nói và 
những gì mình không muốn nói; khi người 
đàn ông tiếp tục không nói những gì 

mình muốn nói và làm những gì mình 
không muốn làm thì người đàn bà vẫn 
tiếp tục gởi đi những lá thư (cho 
một người đàn ông khác) để báo tin 

về một câu chuyện (khác) liên quan đến 
những gì đã được nói ra ở một
nơi chốn (khác); thì người đưa thư vẫn 
tiếp tục dán chồng những địa chỉ mới 

lên phần mềm mại của một người đàn 
bà gởi cho một người đàn ông.
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Trầm Phục Khắc
_____________

XẤU GÁI

Thôi em đừng khóc nữa chỉ có
em là đau khổ còn tôi thì 
tôi rất bằng lòng với những gì 
tôi đang có bởi vì mẹ tôi

đã dặn tôi rằng những gì tôi 
đang có là những gì không ai 
có cho nên thôi em đừng khóc 
nữa bởi vì những gì em có 

là những gì tôi không có vậy
em đừng đau khổ nữa bởi vì 
bây giờ chúng ta lại có cả 
những gì mà chúng ta không có 

và chúng ta rất may mắn là 
chúng ta chẳng bao giờ có những 
gì mà chúng ta vẫn có cho 
nên từ giờ em hiểu tại sao 

tôi lại cho em những gì tôi 
không có và những gì tôi có 
là những gì tôi chẳng thể cho 
em.
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Trần Kiêu Bạc
____________

NHỚ VỀ MỘT NƠI TƯỞNG ĐÃ QUÊN 

Vẫn là Cư xá cũ sót trong 
tận cùng nỗi nhớ nhỏ nhoi còn 
lại vẫn là Cư xá của thời 
còn đi học năm nào cổng nhà 
ai màu xanh sân nhà ai màu 
xám! Hai cô bé tên Mỹ và 
Phương bây giờ xa nhau rồi! Còn 
không những ngày không thể xa nhau 
mà bây giơ lại khó gần nhau?
Cô Bé ở Gò Vấp làm sao 
gặp ngươì bạn bên Đức được? Cô 
Bé bên Đức về đem đi thật 
nhiều thứ nhưng không đem được bóng 
bạn mình ngày xưa còn in sân trương 
cư xá Lữ Gia vẫn cư xá 
một tình bạn vẫn cư xá một 
cách xa! Cổng rào đã đóng con 
hẻm còn nguyên như tình bạn lâu 
nay vẫn giữ từ hai phía! Nói 
về Lữ Gia như nói về một 
độ sâu khó quên của tình bạn 
một thời tuổi xuân lòng còn bóng 
hình tưởng như đã mất vàng son 
một thuở vàng son một quá khứ
là vàng son của một cư xá
mãi thân quen và mãi cách xa!
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Trần Kiêu Bạc
____________ 

 

CỘT KHÓI

Khói bay lên cao dựng thành cột 
Cao mỗi ngày vài lần gần nơi 
Tôi đang ở khói không màu đen 
Hay xám như nhiều lần tôi nhìn 
Thấy khói màu mây khói màu trắng 
Như sương đêm nghĩ đến màu tóc 
Mây của Mẹ tôi buồn lắm! Cột 
Khói vẫn bay lên và Mẹ tôi 
Vẫn mang màu tóc trắng đi xa 
Hoài xa mãi màu trắng cột khói 
Bay về đâu có ghé qua quê 
Hương tôi những ngày mới lớn? Không 
Biết được một ngày nhìn cột khói 
Bên nầy mà nhớ Mẹ bên kia! 
Dịu dàng cột khói hắt hiu màu 
Mây! Trong vầng khói mơ hồ bay 
Bổng có Mẹ tôi không? Thân tình 
Cột khói quen thuộc màu mây! Có 
Chị Tôi trong đó không? Xa xôi 
Cột khói, mất hút màu mây tôi 
Đứng đâ vẫn thấy hòai cột khói 
Tan dần tan dần hình như khói 
Làm cay hai con mắt đỏ hoe!
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Trần Kiêu Bạc
____________ 

THÁNG TƯ, CÒN NHỮNG ĐIỀU ĐÁNG NÓI 

Thật tình khi tháng Tư đi qua 
không ai biết có nhiều điều đáng 
nói chỉ nhớ ra rằng tháng Tư 
đi sau tháng Ba và theo đó 
là tháng Năm sắp đến không đơn 
giản vậy đâu có người đưa tay 
che mặt khóc nhiều kẻ bưng miệng 
cười trộn lẫn nhau tiếng cười tiếng
khóc như trong phòng Casino như sân 
khấu vừa chuyển cảnh thay vai khi 
cần thiết cầm đồng tiền thảy lên 
cao không biết rơi xuống ngửa úp 
thế nào làm sao biết tháng Tư 
còn hay mất tháng Tư giăng ngang 
tầm mắt lằn ranh không quen thuộc 
tháng Tư dắt tay nhau đạp chân 
nhau trước khi tắt thở tháng Tư 
treo những cái xác chưa chôn nám 
đen như hòn than đá tháng Tư 
tặng hoa cho người đến sau cùng 
mà ở lại thật lâu những tháng 
Tư qua không qua hết còn lại 
tháng Tư nầy với nhiều điều đáng 
nhớ lâu nhất và đáng quên thật mau.

4/20/2005



473 • Tân Hình Thức 

Trần Kiêu Bạc
____________ 

ĐÊM, LẠI NHỚ SÀI GÒN!

Không bao giờ mình nghĩ là nhớ
Sàigòn đến như ngộp thở khi
chạy xe trên xa lộ Cali.
mưa hôm qua và mưa hôm nay
lạnh quá lại nghĩ đến những kẽ 
nứt trên gót chân em ngày trước 
Mma Đông Sàigòn chỉ lạnh 16 
độ C mà em đã diện áo 
len màu vàng tím đỏ mưa không 
nhiều như mưa ở Cư Xá Lữ 
Gia ngày nào đường không lầy lội 
như ngõ vào cư xá Phú Lâm  
ngày còn đi học mưa ở xa 
lộ không rơi vào mặt nhưng lại 
gợi nhớ người bán bánh giò bánh 
chưng ban đêm không thấy mặt nhưng 
quen tiếng rao chỉ thấy chiếc nón 
rách bươm và bánh xe đạp lăn tròn 
qua vũng nước đêm của đèn vàng 
mưa của nỗi buồn và nỗi nhớ
không thấy nhớ nhà lầu cao tầng
nhà hàng sang trọng xe cộ bóng 
loáng thức thâu đêm chỉ nhớ hẻm 
nhỏ đường quanh co có ai ngồi 
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đợi mình trong đêm vắng trong áo 
len vàng!! vậy thôi mà Sàigòn 
còn hoài hay Sàigòn đã theo 
mình dài dài qua tận Cali???
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Trần Lệ Thủy
___________

THƯ VIỆN

Từ chỗ tôi ở đến thư viện mất 
ba phút lái xe thư viện của thành 
phố của những người già của những người 
trẻ của những người bận rộn sinh kế 

là nơi hội ngộ những mái đầu còn 
yêu sách vở tôi đến vào mỗi thứ 
bảy cuối tuần là nơi sinh hoạt của 
gia đình là nơi tôi thường check out 

sách báo tài liệu yên lặng nhưng không 
thanh vắng không ồn ào nhưng rộn rã 
một niềm vui Oriana đang tập đánh vần 
đọc từng chữ và đọc say sưa hết 

cuốn sách Bé hồn nhiên Bé rất trẻ 
một đêm khuya ở thư viện tôi vô 
tình thấy một cô bé đang ngủ gục 
bên cạnh cuốn Human Anatomy còn để mở 

có lẽ cô đang cuối năm trung học 
khuôn mặt thật vô tư ngủ nhưng hình 
như cô đang cười đang mơ ngày khác 
tôi thấy một đôi bạn trẻ đang bàn 
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về Shakespeare tôi liên tưởng Romeo 
và Juliet thật dễ thương và hiền 
hòa những cụ già đọc People, Ladies’ 
Journal Money Parents Teenager

những hình ảnh thật đẹp đẹp như những 
bông tuyết trắng xóa phất phơ thật ấm 
cúng với những dãy sách đủ loại những 
cuốn sách cũ vì nhiều dấu vết tay 

qua tay nhiều người đọc có những cuốn 
sách mới new release muốn đọc được phải 
vào từ lúc thư viện mới bắt đầu. 
Ý tình tạm kết tựu thành thơ dành 

tặng cho những người yêu mến thư viện 

12/12/2004
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Trần Lệ Thủy
___________ 

TẾT

Tết ngày đầu âm lịch rơi vào đầu 
tháng hai dương lịch tháng hai là tháng 
lạnh nhất ở Saint Louis trời bên ngoài 
đang rét căm căm bước vào bên kia 

cánh cửa là Tết vừa ào ào chạy 
xe dừng lại bước vào bên trong cánh 
cửa là Tết vỏn vẹn đôi ba tiếng 
đồng hồ vỏn vẹn dưới trăm người có 

người trẻ có người già có người cũ 
có người mới thế là Tết năm nào 
cũng thế có bận bịu tôi cũng phải 
ghé đến dự Tết chào hỏi nhau ghé 

qua và ở lại đôi giờ khi bước 
vào bên trong cánh cửa lòng tôi đầm 
ấm lại xôn xao cười nói có những 
đôi mắt độ lượng phê phán có đuôi 

tình tứ ngắm nhìn anh ạ mùa xuân 
về trên những cành hoa tuyết hương tết 
về trong những buổi sáng lạnh căm 
hãy bước vào đây để sưởi ấm lòng. 
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và giữ lại gửi đi những mắt môi đằm 
thắm hương vị riêng Tết rủ nhau về 
xin tạ ơn người tạ ơn đời sống 
tạ ơn Tết tạ ơn tình xuân 

12/12/2004 
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Trần Thị Minh Nguyệt
__________________

CHO ĐẾN KHI NGỪNG THỞ 

Ngán ngấy cái nhìn gầm gừ của 
tên chủ và căn apartment như lò 
bánh mì tôi thèm ôm rừng – nhớ 
gió đói ngàn ngọn cây xanh tương 

tư chim véo von được mời đi –
anh phóng xe như điên – cắn 
răng giữ tim không rớt trên freeway 
mong anh đừng biết tôi đang đổi 

sợ hãi mạng sống lấy hạnh phúc phía 
trước đam mê đổi mọi thứ có 
được để lấy hạnh phúc 
dù chưa hề giữ được hạnh phúc 

hôm kia tôi là nước trôi tuột 
anh hứng giữ chút mượt mà nhâm 
nhi thưởng thức và mất ngủ hôm 
qua tôi là chiếc hôn sâu rất 

thật ở tuổi 45 anh ngã hôm 
nay tôi là cơn đói thế kỷ 
không biết chán không biết no không 
biết dừng cho đến khi ngừng thở. 

Tháng 9 / 2003
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Trần Thị Minh Nguyệt
__________________

 
 

TẦNG CAO ĐÊM MURPHY 

Em theo đam mê và
tôi xuống động hoa đá
mắt tươi lướt trên thạch
nhũ lấp lánh đợi kỳ

gặp gỡ triệu giọt nước
vươn dài hóa thể sau
bao thế kỷ khóc cười 
có ai tắt ngọn đèn

tôi rủ em tắm bóng
tối rười rượi những ngón
tay gắn bó mê man
đổ vào thạch nhũ dòng

thơm em theo đam mê
và tôi bước lên tầng
cao đêm Murphy triệu bóng
đèn li ti ven vòm

mây chớp mắt hội ngộ
lẫn chia ly em chỉ
là cô gái mới lớn
ngẩng mặt giữ chặt người
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tình của đêm Murphy tôi
chỉ là những hạt cát
hạnh phúc len chân nhỏ
rì rào đêm Murphy tan

ngờ hốt hoảng tôi xem
chỉ hai tay trên cheo
leo bương tìm động hoa
đá.cuối đời tìm thấy

đôi nhũ hoa thân yêu
vừa hóa kiếp thạch nhũ.

Tháng 9 -2004
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Trần Tiến Dũng
_____________

TAN CHẢY TRONG SUỐT

thương là thương con ngựa, bịt mắt, ngậm
ngàm chẳng biết làm sao. Nuôi ăn ngày
nào hay ngày đó, nuôi ăn kể cũng 
tốn hao, kẻ sĩ như con ngựa! Thương 

là thương & cọng cỏ ngọn rau &
cô Bắc kỳ bán thịt, nàng Trung bán 
cá ở ngõ chợ Sài Gòn chia sẻ 
với tôi chuyện chán ghét chế độ! Những 

cô gái trong suốt, luôn cùng người vợ 
miền Nam từ xó bếp đùm bọc ngôn 
ngữ phản kháng. Mỗi sáng sương thấm thâm 
từ gót chân tới vai, ruộng rau lạnh,

con heo lạnh, bầy gia súc của em,
công việc xô về phía nguồn hy vọng.
Ánh buồn và màu mắt thương hại của
người đàn bà bình dị, rộng một bầu



483 • Tân Hình Thức 

trời, gần nhưng không thể chạm. Ngôn ngữ
sợ hãi thuộc về í thức không thể
chở che. Ngay trên đường mặt trời những 
giọt nước mắt không rơi. Người đàn bà 

là khối nước đá lộ ra sự kiêu 
hãnh tan chảy trong suốt.

Tháng 11/2005
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Trần Tiến Dũng
_____________

XANH SÂU HẾT BIẾT

Lưỡi em ngoáy vành tai, lưỡi
em xoay đầu vú, gương mặt
trải gương mặt, một nghìn đuôi
ngựa nở trong một đoá hoa
đen, một thằng nhỏ loai choai
nhảy tưng và gãy cổ.
Một nghìn đuôi ngựa hát, tiếng
rền trên đồi cam: hòn dái
lại dụi mắt, lại chính những
mùa cam.

67
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Tunisia
______

ĐÀN GÀ VÀ LŨ CON

Cô bé quê nhớ từng đàn gà mà 
cô đã chăm sóc từng đàn gà từng 
đàn gà chạy chơi trong sân nhưng đàn 
gà lớn lên đi đâu không biết mẹ 

bảo đàn gà trở về chốn cũ rồi 
cô bé quê trở thành cô gái quê
cô gái quê không còn nhớ đến đàn 
gà chạy chơi trong sân vì cô mải 

tơ tưởng đến người trai quê rồi người 
trai quê đến cho cô niềm hạnh phúc 
lẫn lam lũ với đàn con cô gái 
quê thành bà mẹ quê bà mẹ quê 

nhớ từng đàn gà từng đàn gà chạy 
chơi trong sân như nhớ từng đứa con 
mà bà ấp ủ từng đàn gà và 
lũ con rồi cũng bỏ bà đi chỉ 

có điều bà biết đàn gà không trở 
về chốn cũ như mẹ từng nói còn 
lũ con đang đi lại con đường bà 
đi cũng với từng đàn gà từng đàn 

gà chạy chơi trong sân.
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Việt Hà
______

NGƯỜI ĐÀN BÀ GIỮA SÂN GA

 Mến tặng Thủy, cô gái mới quen

Hành trang của em là một chiếc
vali nhỏ em mở ra khoe tôi 
chẳng thấy gì ngoài mấy bộ quần
áo và một vài tư trang cá 

nhân; em bảo tiền bạc tùy thân 
em chẳng có nhưng chủ quán đóng 
cửa rồi nên em buộc phải ra 
đi; tôi nhìn em sách chiếc vali 

trên tay nước mắt vòng quanh rồi 
lầm lũi bước tôi biết tương lai 
của em chẳng ai định được; tôi 
hỏi: em đi đâu? em cười chua 

chát: em tìm đến nơi nào nhận 
em có việc em kể: con gái 
của em ở nơi xa hàng tháng con 
em đều mong mẹ gửi quà về 
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Tôi đoán chắc con em chưa biết 
mẹ mất việc và đang thơ thẩn 
một mình giữa sân ga em qua 
Đức bốn năm và cũng bốn năm 

phải sống cảnh i – lle – ga 1 nơi 
nào nhận em thì nơi đó chính 
là nhà hàng ngày phải em chắt 
chiu đếm từng cent nhỏ để em 

gửi về nuôi một đứa con xa; 
em còn kể: on em đang học 
cấp ba trường học của con cách 
xa nhà em hứa tặng con xe 

đạp mới nhà nghèo nên em thân 
gái phải bôn ba đã bốn mùa 
Xuân em đi xa Xuân đến năm 
nào em cũng có quà gửi về 

cho con năm nay chủ quán đóng 
cửa nên em mất việc và bây 
giờ một mình đứng trơ trọi giữa 
sân ga tình cờ tôi được gặp 

em giữa sân ga nhìn em đôi 
mắt quầng thâm lệ ướt nhòa tàu 
chở em đến miền vô vọng bao 
giờ em sẽ tới được sân ga?

2004

Ghi chú: illega: sống bất hợp pháp
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Vũ Huy Quang 

LÀM THƠ CŨNG PHẢI CÓ DÂN CHỦ

Thế này thì chết. Thế 
này thì tôi cũng đến
chết. Thơ, nghe nói là 
có một bọn chuyên môn 
là thơ dở. Kể ra 
đọc thì cũng hiểu chứ 
không phải là không. Nhưng 
mà đọc riết rồi cũng 
nhập tâm. Thành ra tôi 
lại cũng làm thơ Tân 
hình thức. Có điều vừa 
làm thơ tôi lại vừa 
tưới cây. Vừa làm thơ 
vừa tưới cây. Lại vừa 
cười tủm tỉm. Vì làm 
thơ cũng phải có dân
chủ.

7/01

Vườn Sau, viết trên trang trám TC Thơ số mùa Thu 2001
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Xích Long
________

ĐÔI MẮT LÝ TIỂU LONG

Đôi mắt sắc như hai thanh bảo 
đao nằm xếch hiên ngang như cười 
nhạo một thế gian thiếu nét nhiệm 
màu của những ngày xưa tiếu ngạo 

nếu đôi mắt là cửa sổ tâm 
hồn thì đôi mắt ấy là hai 
cánh cửa hướng về biển lớn lung 
linh u buồn nỗi đau nào trên 

mi rờn rợn mà đôi mắt càng 
nhìn càng dữ tợn? Đôi mắt sắc 
– hai đường đao tuyệt kỹ chém rụng 
khối tình si nên tôi yêu người 

như An Lộc Sơn yêu Dương Quý 
Phi chỉ ngọn cờ bất kể chết 
là chi đổ quân lực chiếm Trường 
An rước mỹ nhân về! Hỡi đôi 

mắt xô ta vào cõi nhớ đôi 
mắt lai Tàu sắc sảo ngây thơ
có bao giờ liếc nghiêng về một 
thuở có một cô nàng yêu đến 

đất trời vỡ lở một đôi mắt 
Lý Tiểu Long xưa?
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Xích Long
________ 

 

ẢO...

Sắc đẹp rồi cũng tàn và dung 
nhan rồi cũng già nua — cổ điển 
rồi những bản đàn xưa! — vạn vật 
rồi cũng phải chịu thua thời gian

— bốn mùa — Tuổi hai mươi ai cũng 
ngỡ mình là vua ai cũng muốn 
đạp dưới chân mình vũ trụ để 
rồi khi tuổi vào thu thấy mình 

không phải là bất tử !! Tim bật 
khóc trước hoa vừa hé nụ vì 
thời gian vừa đi một nước cờ 
nước cờ thiên thu — chưa kỳ phùng 

địch thủ, thế pháo trùng — tre ngã
trước măng tơ! Khi biết luyến tiếc 
những ngày còn thơ thì chắc đã 
không còn kịp nữa tay siết bấu 

chặt bao nhiêu lời hứa đã như 
bùn nát rữa — tháng ngày qua... đời —
người — tình rồi cũng tiêu ma chỉ 
còn lại là muôn trùng hư ảo!
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Trăng đáy nước nhọc công khoe dung 
mạo lá khô rơi mặt nước vỡ 
trăng vàng! Ta biết tình ta rồi 
theo trăng tàn mà ảo vọng vẫn 

suốt đời riêng mang ôi, mộng ảo 
nhân gian đẹp lung linh như bóng 
nến huy hoàng khi sáp chảy hết 
rồi cũng tiêu tan...
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Xích Long
________ 

VẠN CỔ SẦU 

Tôi yêu người chỉ ba tiếng thôi!
mà nghe qua khi thì mỉm cười
khi thì thừ người... muốn khóc mối 
tình tôi: ngàn cân treo sợi tóc

vì người chỉ là măng tơ vừa 
mọc (tuổi của người trong văn thơ 
gọi là tuổi ngọc!) còn tôi là 
một gốc cây rừng giãi nắng dầm 

mưa gió bão đã từng nên yêu 
ai tôi thật ngại ngùng và tình 
này đành chỉ mình tôi thủy chung
với một bóng hình tuy chẳng muôn 

trùng nhưng vô cùng xa cách! Tình 
yêu này nếu như là thử thách 
thì người ơi... tôi sẽ vững như 
bàn thạch chôn khối chân tình vào 

huyết mạch thiên thu và chấp nhận 
rồi nỗi khổ tương tư! đợi mãi 
tình ai cho đến bao giờ với 
lòng tin mối tình sâu như biển 
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rộng vô bờ sẽ có ngày người 
trong thơ hiểu được  – vạn cổ sầu – 
tôi đà biết trước mà không lùi 
bước – người ơi!! hãy hiểu lòng tôi

hãy hiểu tình tôi hãy hiểu những 
lời nghẹn ở bờ môi rồi trở 
về tim mà không hề được nói!!! 
lời tỏ tình như lời trăn trối

của kẻ trước giờ hấp hối nước 
mắt rơi lần sau cuối cầm tay 
người nhắn vội: tôi... yêu... rồi linh 
hồn trút hơi chỉ sợ rằng... sẽ 

không nói hết ra lời thì tình 
này cho đến muôn đời sẽ chỉ 
là u tình dưới mộ mà thôi!!! 

 
 



Blank Verse • 494

Ý Liên 
______

ĐÊM VÀ GIẤC MƠ 

Đêm vẽ lên bóng tôi những ngọn đèn 
sáu mươi watt người đọc tin tức về 
khuya không mỏi mệt tôi và những ngón 
tay kiên nhẫn thầm thì chuyện trò cùng 

máy vi tính ngày thở vào giấc mơ 
tôi bóng mát con đường nhỏ thơm hương 
biển vỗ  sóng mặt trời rơi trong nước 
xanh ngan ngát miền tôi đi qua có 

tiếng cười thủy tinh của bạn đồng hành 
rất lạ như tiếng mưa rơi róc rách
rồi bốn mùa thở qua đời tôi những 
cành uất kim hương thứ nhất kiêu hãnh 

trên sân vừa khô tuyết lẳng lơ  như 
hoa poppy rộ nở vào  xuân những 
cánh hoa jacarda mơ mòng phơn 
phớt tím con đường mùa hạ thơ rủ 

nhau trên lối về mặc cả với những 
chiếc lá phong và hoa cúc nhuộm vàng 
vạt áo mùa thu khi hoa poinsetta 
mặc áo len đỏ thẫm mùa đông thức 
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giấc theo những cụm mưa vỡ  xào xạt 
dưới chân những vòi hoa sen tôi như 
ngọn cỏ tươi mát đẫm ướt sương đêm 
quên nắng quên mưa tuyết  dị ứng và 

cảm cúm có  một niềm vui trong vắt
theo người bạn đồng hành xa lạ xuyên 
vào giấc mơ tôi bất ngờ từ một 
thành phố có nhiều cây xanh chưa hề 

gặp.

April 28-2000
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