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91, 
 
Có học, đàn ông là Sĩ Phu 
Không học, đàn ông là Thằng Ngu 
Thằng ngu đè cổ bao thằng Sĩ 
Đè quíu tay chân, nát cả đầu! 
 
92, 
 
Nước Căm Bô Đia giờ là Cờ 
Nước Ai Lao giờ là Lờ 
Việt Nam Vờ Vĩnh tình son sắt 
Mở miệng ra đều nói ước mơ! 
 
93, 
 
Đầu trơ trán bóng:  người thông thái 
Như cái cột đèn nó biết đi! 
Nói được, nói hoài, ai cũng phục 
Cũng mừng:  Ta Chến Thắng Cô Vi! 
 
94, 
 
Du học vừa học cũng vừa chơi 
Cái vé trong tay:  Vé Khứ Hồi! 
Cha Mẹ gặp con mừng xoắn xuýt 
Mua bằng cấp giả sẵn sàng thôi! 
 
95, 
 
Sài Gòn lạ nhỉ có hai Lăng 
Cha Cả và thêm cái Lăng Ông 
Ông với Cha đều bậc Trưởng Thượng 
Hỏi sao dân tộc chẳng anh hùng? 
 
96, 
 
Nghe tiếng qua kêu, nghe thật buồn 
Nghĩ là quạ cũng có Quê Hương 
Nó kêu thảm thiết như vừa mất 



Một cái gì mà nó tiếc thương? 
 
97, 
 
Nghe tim mình đập, nghe dồn dập 
Ai sẽ thăm mình trong hôm nay? 
Mở cửa nhìn ra đường trống vắng 
Hai hàng cây xanh, hai hàng cây! 
 
98, 
 
Nghe gió rung rinh tàu lá chuối 
Lá tưa, chắc lá có đau lòng? 
Nghĩ mình đời đã nhiều mưa gió 
Lòng tả tơi niềm đau núi sông... 
 
99, 
 
Nghe áo bà ba bay phất phất 
Nghe đôi guốc gõ tiếng trên thềm 
Một hành lang rộng dài thê thiết 
Nghĩ tóc cũng dài trên vai em... 
 
100, 
 
Ôi tóc em dài anh chẳng chải 
Chỉ cầm cái lược lọc thời gian 
Thời gian trong, đục, mưa thì thấy 
Mưa chẳng bay về trong giữa năm! 
 
* 
 
Trăm bài tứ tuyệt làm xong vậy 
Bài bốn câu buồn mấy thẳm sâu? 
Em khóc, có khi nào nước mắt 
Lật nghiêng trên biển những con tàu? 
 

Trần Vấn Lệ 

 


