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When we read words on paper in Western-influenced languages, we read in a linear way: from left 
to right, from top to bottom, line by line, from beginning to end. But reading on the Internet is often 
done in a non-linear way; web pages usually contain more than one readable item, so the reader 
is tempted to jump around and not concentrate. When reading web pages, we tend to read more 
quickly and less deeply than when we read on paper. Báo Giấy (Poetry Journal in Print) seeks to 
allow both kinds of reading.  

The world is becoming ever smaller, and every civilization is reaching out to others because we 
are all in the same race; human. Humanity requires understanding and peaceful exchanges which 
will enrich our lives. In the age of the Internet, poetry has become a simple and convenient means 
to rapidly discover and begin to understand the cultures of many different peoples.  

Báo Giấy is non-profit organization, and the Editorial Staff are all working volunteers. If you want 
to be member of Báo Giấy, please, send us an email.
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“Thế giới trở nên ngày càng nhỏ hẹp, và mỗi nền văn minh đều vươn tới những nền văn minh khác 
bởi lẽ tất thảy chúng ta đều cùng thuộc một nòi là giống người. Nhân loại cần đến những cuộc trao 
đổi trên cơ sở thông cảm lẫn nhau và hòa bình để làm phong phú cuộc sống của chúng ta. Trong 
thời đại Internet, thơ đã trở nên môt phương tiện giản đơn và thuận tiện để phát hiện nhanh chóng 
và bắt đầu hiểu được những nền văn hóa của nhiều dân tộc khác nhau.”   
__________________________________________________________________________
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LIỄU CA – NHẠC NGUYỄN TRUNG 
       ____________________________
                                                                    

                                                                  Lời:Khế Iêm
                                                                  Tiếng hát: nữ ca sĩ Hồng Nhung

https://www.youtube.com/watch?v=DNIBWZ2zauY

  

Lời và nhạc được viết vào thập niên 1980s. Sau đó, người làm thơ vượt biên, còn nhạc sĩ thì 
ở lại. Cách biệt 40 năm sau, gặp lại. Ngoài Liễu Ca, còn có Em Đã Bay Đi, Tình Lạ, Độc 

Ẩm, cũng do nhạc sĩ Nguyễn Trung phổ nhạc (tôi còn giữ được với bản viết tay). Nhưng chỉ 
có bài Liễu Ca là được nữ danh ca Hồng Nhung hát, với sự hòa âm của nhạc sĩ Bảo Chấn, vào 
năm 2001, và đưa lên YouTube từ Jul 12, 2013.

Tên thật của tôi là Lê Văn Đức, chứ không phải Nguyễn Đức. Thời đó, anh chỉ biết tôi tên Đức, 
chứ không biết họ, nên thêm họ vào, thành ra Nguyễn Đức. Còn tôi biết anh tên Chuốc, chứ 
không biết biệt hiệu của anh là Nguyễn Trung. Anh nói, vào đầu năm 1988, tôi vượt biên, anh 
có đến nhà thăm thì tôi đã đi rồi. Tới Mỹ, năm 1994, tôi xuất bản tập thơ Thanh Xuân, với bút 
hiệu Khế Iêm, cho tới bây giờ, hồi tưởng lại một thời lãng mạn. Ngôn ngữ trong Liễu Ca, cũng 
là ngôn ngữ của thơ thời thanh xuân.

Nhạc sĩ Nguyễn Trung, tên thật là Nguyễn Văn Chuốc, sinh năm 1947 tại Hà Nam, Bắc Việt, tốt 
nghiệp Quốc gia Âm nhạc, Sàigòn, và sau đó dạy tại trường Quốc gia Âm nhạc (2 năm),  cùng 
sống với tôi tại Hòa Hưng, ở hai con hẻm kế nhau, trước rạp hát Thanh Vân. Anh đã chia sẻ với 
tôi quá nhiều nỗi khổ đau, bản nhạc “Em Đã Bay Đi”, về một người em gái đã mất, lúc tuổi mới 
đôi tám, là một ví dụ. Bây giờ, nghe lại bản nhạc Liễu Ca, đầy truyền cảm, quả là xúc động. Xin 
cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Trung, người bạn thiếu thời của tôi, và nữ ca sĩ Hồng Nhung. Khế Iêm

Thập niên 1980s, đất nước đang ở thời kỳ khó khăn, người dân phải làm mọi ngành nghề để 
phục hồi nền kinh tế. Nếu không có thời kỳ khó khăn thì làm sao có đời sống sung túc như bây 
giờ? Điều đó cũng bình thường ở bất cứ thời đại lịch sử nào, dù phương Đông hay phương Tây. 
Như vậy, đất nước phát triển về kinh tế hay không đều tùy thuộc vào người dân. Còn về văn 
hóa? Thơ thuộc về ngôn ngữ, tiêu biểu cho văn học, văn học tiêu biểu cho nền văn hóa, bao 
gồm hội họa, âm nhạc, kịch nghệ, một cách tổng quát. Hội họa thuộc về màu sắc và hình ảnh, 
âm nhạc thuộc về âm thanh, đẩy nghệ thuật đến phần tinh tế nhất thuộc mỗi bộ môn. Đặc biệt, 
âm nhạc là bộ môn phát triển ở mọi tầng lớp xã hội, vì vậy, những nghệ sĩ nổi tiếng phải trả giá 
bằng cuộc đời khổ đau, cảnh khổ, vì nếu không có khổ đau thì làm sao có cảm xúc tột cùng để 
tạo nên tác phẩm tột cùng? Tài năng, ”hồng nhan bạc phận”, đều gây nên đố kỵ ghen ghét, có 
lẽ là hai yếu tố báo trước số phận của những con người xuất chúng. 

Cảnh khổ thường là do đời sống gia đình không hạnh phúc. Không thiếu những nhà thơ nổi 
tiếng thuộc dòng chính Mỹ, sau khi lập gia đình đã phải ly dị, và trải qua cuộc đời đầy bi kịch:
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Dorothy Parker (August 22, 1893 – June 7, 1967) là nhà phê bình, nhà thơ và nhà văn viết 
truyện ngắn. Bà cũng thích tự kịch hóa. Người chồng đầu tiên của bà, Edwin Pond Parker II, 
một nhà môi giới chứng khoán Phố Wall, là một người nghiện rượu và morphin. Họ kết hôn 
vào năm 1917 và ly hôn năm 1928. Người chồng thứ hai, Alan Campbell, là một diễn viên 
lưỡng tính (bisexual) kiêm nhà văn, kém bà 11 tuổi. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc bằng ly hôn 
nhưng sau đó họ tái hôn, cho đến khi ông qua đời. Giống như người chồng đầu tiên của mình, 
Campbell chết vì dùng ma túy quá liều, Dorothy Parker tự nghiện rượu. 

Edward Estlin Cummings (14 tháng 10 năm 1894 – 3 tháng 9 năm 1962), thường được gọi là 
E. E. Cummings. Ông đã kết hôn hai lần, lần đầu tiên với Elaine Thayer (1918), sau đó là Anne 
Minnerly Barton (1929). Và cuối cùng, với Marion Morehouse (1934). 

Anne Sexton (1928-1974) thường được xếp chung nhóm với các nhà thơ như Sylvia Plath, 
John Berryman và Robert Lowell như một nhân vật hàng đầu trong nhóm gọi là “‘Confessional 
Movement’. Bà kết hôn với Alfred Muller ‘Kayo’ Sexton II ở tuổi mười chín. Tuy nhiên, đến 
năm 1973, Sexton ly hôn và sống cuộc đời trầm cảm, đơn độc. 

Louise Glück, nhà thơ Mỹ, sinh năm 1943 tại New York và sống ở Cambridge, Massachusetts. 
Bà là giáo sư tiếng Anh tại Đại học Yale, New Haven, Connecticut. Bà đã nhận được một số 
giải thưởng danh giá, trong đó có Giải thưởng Pulitzer (1993) và Giải thưởng Sách quốc gia 
(2014). Giải Nobel Văn học năm 2020 được trao cho bà, “với giọng thơ không thể nhầm lẫn và 
vẻ đẹp khắc khổ của bà làm cho sự sống riêng lẻ trở nên phổ biến”. 

Trong đời sống hôn nhân, bà ly dị với người chồng, Charles Hertz Jr., vào năm 1967. Đến năm 
1977 bà kết hôn với John Dranow, và ly dị vào năm 1996. Cuộc đời ngẫm lại, càng nổi tiếng 
lại càng khổ đau. Nếu không có khổ đau thì làm sao có được một thế giới nghệ thuật, và sự 
nghiệp để đời?

LIỄU CA

Con chim non đang hót trên cao, ôi mênh mang nắng vỡ bên bờ suối đời hững hờ. 
Ta lang thang trong mắt em xinh sao nghe âm vang sóng xô dạt dào. 
Xin cho ta làm con bướm trắng ta hôn lên đôi má em còn tơ đào. 
Xin cho ta làm con rắn độc ta giết em vì đêm ngọt ngào. 

Con trăng trôi về thời thơ ấu, có hay chăng trái đất đang già. 
Ta đâm ta một dao oan trái, đi rong chơi cùng với lũ yêu ma. 

Con chim xanh đã chết trên đồi hoa. 
Bao năm qua không thấy quê nhà. 
Ta treo ta vào cây thánh giá. 
Ta chôn ta bằng ánh dương tà.
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EKPHRASTIC POETRY THEN AND NOW
__________________________________________

THƠ EKPHRASTIC THỜI ĐÓ VÀ BÂY GIỜ
_________________

Lidia Chiarelli, Italy

One of the most interesting aspects of to-
day’s poetry is  Ekphrastic Poetry.

The term “ekphrastic” originates from a Greek 
expression for description. According to the 
Oxford Classic Dictionary ekphrasis is an ex-
tended and detailed literary description of any 
object, real or imaginary.

 In antiquity one of the earliest forms of ekph-
rasis can be found in “The Iliad,” when Homer 
provides a long account of the detailed scenes 
engraved on the shield of Achilles.  In Greek 
literature, the relationship between art and 
poetry was examined  by Simonides of Keos 
(c. 556 – 468 BC) who stated: “Η ζωγραφική 
είναι ποίηση που σιωπά”  “ Painting is a si-
lent poetry.” In Latin literature, Horace (65 
- 8 BC), in his “Ars Poetica” said: “Ut pic-
tura poesis” meaning “As is painting, so is po-
etry.”  And Leonardo da Vinci in “A Treatise 
on Painting” states, “Painting is poetry that 
is seen rather than felt, and poetry is painting 
that is felt rather than seen.”

Ekphrastic poetry flourished particularly in 
the Romantic era; a notable example  is “Ode 
on a  Greek Urn”  by John Keats. This poem 
is the description of a piece of pottery that the 
poet considers very evocative. He formulates 
a hypothesis about the identity of the lovers 
who appear to play music and dance, frozen 
in perpetual motion.  Other examples of the 
genre were common in the nineteenth century 
and twentieth century. Let’s remember two 
particularly significant:  Algernon Charles 

Một trong những khía cạnh thú vị nhất 
của thơ bây giờ là Ekphrastic.

Thuật ngữ “ekphrastic” bắt nguồn từ cách 
diễn đạt của tiếng Hy Lạp về sự miêu tả. Theo 
Từ điển Cổ điển Oxford, ekphrasis là sự mô 
tả văn học mở rộng và chi tiết về bất kỳ đối 
tượng nào, thực hay tưởng tượng.

Trong thời cổ đại, một trong những dạng 
thức ekphrasis sớm nhất có thể được tìm thấy 
trong “The Iliad”, khi Homer cung cấp một tài 
khoản dài về những cảnh chi tiết được khắc 
trên tấm khiên của Achilles. Trong văn học 
Hy Lạp, mối quan hệ giữa nghệ thuật và thơ 
ca đã được Simonides of Keos (khoảng 556 
- 468 TCN) xem xét, người đã tuyên bố: “Η 
ζωγραφική είναι ποίηση που σιωπά” “Hội họa 
là một bài thơ im lặng.” Trong văn học Latinh, 
Horace (65 - 8 TCN), trong tác phẩm “Ars Po-
etica” đã nói: “ Ut pictura poesis” có nghĩa, 
“Hội họa hay thơ ca cũng vậy.” Và Leonardo 
da Vinci trong “A Treatise on Painting” nói 
rằng, “ Hội họa là thơ được nhìn thấy hơn là 
được cảm nhận, và thơ là bức tranh được cảm 
nhận hơn là được nhìn thấy ”.

Thơ Ekphrastic phát triển mạnh mẽ, đặc biệt 
trong thời kỳ Lãng mạn; một ví dụ đáng chú ý 
là “Ode on a Greek Urn” của John Keats. Bài 
thơ miêu tả một mảnh gốm mà nhà thơ cho là 
rất gợi. Ông đặt giả thuyết về danh tính của 
những đôi tình nhân xuất hiện để chơi nhạc 
và khiêu vũ, bị đóng băng trong chuyển động 
vĩnh viễn. Các ví dụ khác về thể loại này phổ 
biến trong thế kỷ XIX và thế kỷ XX. Chúng ta 
hãy nhớ đến hai bài thơ đặc biệt quan trọng: 
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Swinburne’s poem “Before the Mirror” which 
ekphrasises James Abbott McNeill Whistler’s 
“Symphony in White, No. 2” and Claude Es-
teban’s prize-winning volume “Soleil dans 
une pièce vide,” inspired by the paintings of 
Edward Hopper.

But it was only in 2007 that a true literary art 
movement called Immagine & Poesia was 
founded by the poetess Aeronwy Thomas, 
(daughter of poet Dylan Thomas) with four 
other Charter Members (Gianpiero Actis, 
Lidia Chiarelli, Silvana Gatti e Sandrina Pi-
ras) who believed that the power of the writ-
ten word and the power of visual image, when 
joined,  would create a new work not only 
greater than the parts, but altered, enhanced, 
changed and magnified by the union. On the 
stage of Alfa Theatre in Torino, Italy, the 
Manifesto of Immagine & Poesia was read in 
front of the audience on November 9th 2007, 
at the conclusion of the celebrations of the 
Dylan Thomas Festival of that year.

Within a few years Immagine & Poesia rapid-
ly spread via the web where collaborations be-
tween artists and poets are published, as well 
as through international exhibitions. Today, 
the Immagine & Poesia’s Manifesto is trans-
lated in thirty languages and the movement 
includes hundreds of artists and poets from all 
over the world. 

Since 2014, the annual e-book of Immagine 
& Poesia has been published  by the Canadian 
publisher Huguette Bertrand and the President 
of the Movement Lidia Chiarelli. Every year 
the e-book includes many ekphrastic contri-
butions from different countries. The works of 
Beat Generation poet-editor, Lawrence Fer-
linghetti, and the American artist Agneta Falk 
Hirschman are part of the latest five editions.  
An on-line journal devoted entirely to writing 
inspired by visual art is The Ekphrastic Re-
view, founded by Canadian artist and writer 
Lorette C. Luzajic. 

“Before the Mirror” của Algernon Charles 
Swinburne, bài thơ “Symphony in White, No. 
2” của James Abbott McNeill Whistler và tập 
đoạt giải của Claude Esteban “Soleil dans une 
pièce vide,” lấy cảm hứng từ những bức tranh 
của Edward Hopper.

Nhưng chỉ đến năm 2007, một phong trào 
nghệ thuật văn học đích thực mang tên Im-
magine & Poesia được thành lập bởi nữ thi 
sĩ Aeronwy Thomas, (con gái của nhà thơ 
Dylan Thomas) cùng với bốn thành viên Hiến 
chương khác (Gianpiero Actis, Lidia Chiarel-
li, Silvana Gatti e Sandrina Piras), tin rằng sức 
mạnh của chữ viết và sức mạnh của hình ảnh, 
khi kết hợp với nhau, sẽ tạo ra một tác phẩm 
mới không chỉ lớn hơn các bộ phận, mà còn 
được thay đổi, nâng cao, thay đổi và phóng 
đại bởi sự liên kết. Trên sân khấu của Nhà hát 
Alfa ở Torino, Ý, Tuyên ngôn của Immagine 
& Poesia đã được đọc trước khán giả vào ngày 
9 tháng 11 năm 2007, khi kết thúc lễ kỷ niệm 
Lễ hội Dylan Thomas năm đó.

Trong vòng vài năm, Immagine & Poesia 
nhanh chóng lan truyền trên mạng, với sự 
cộng tác giữa tác phẩm của các nghệ sĩ và nhà 
thơ được xuất bản, cũng như thông qua các 
cuộc triển lãm quốc tế. Ngày nay, Tuyên ngôn 
của Immagine & Poesia được dịch ra ba mươi 
thứ tiếng và phong trào bao gồm hàng trăm 
nghệ sĩ và nhà thơ từ khắp nơi trên thế giới.

Kể từ năm 2014, sách điện tử thường niên về 
Immagine & Poesia đã được xuất bản bởi nhà 
xuất bản Canada Huguette Bertrand và Chủ 
tịch Phong trào Lidia Chiarelli. Hàng năm, 
sách điện tử bao gồm nhiều đóng góp về ek-
phrastic từ các quốc gia khác nhau. Các tác 
phẩm của nhà thơ kiêm biên tập viên của Beat 
Generation, Lawrence Ferlinghetti, và nghệ 
sĩ người Mỹ Agneta Falk Hirschman là một 
phần của năm ấn bản mới nhất. Một tạp chí 
trực tuyến dành hoàn toàn cho việc viết lấy 
cảm hứng từ nghệ thuật thị giác là The Ek-
phrastic Review, được thành lập bởi nghệ sĩ 
và nhà văn người Canada Lorette C. Luzajic.
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The Movement Immagine & Poesia has par-
ticularly evolved in recent years by carrying 
out a message of peace, brotherhood, mutual 
respect and cooperation between writers and 
artists belonging to different countries and 
cultures.

 On the other hand - on a purely aesthetic level 
– ekphrastic poetry  has conveyed an incen-
tive to the development of “beauty”: beauti-
ful poems combined with beautiful images, 
almost adopting as a motto the words that Fy-
odor Dostoevsky attributes to Prince Myškin : 
Beauty will save the world.

Phong trào Immagine & Poesia đã đặc biệt 
phát triển trong những năm gần đây bằng cách 
thực hiện thông điệp hòa bình, tình anh em, 
tôn trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các nhà văn 
và nghệ sĩ thuộc các quốc gia và nền văn hóa 
khác nhau.

Mặt khác – ở mức độ thẩm mỹ thuần túy –
thơ chữ viết đã truyền tải một động lực thúc 
đẩy sự phát triển của “cái đẹp”: những bài thơ 
đẹp kết hợp với những hình ảnh đẹp, gần như 
được sử dụng như một phương châm mà Fy-
odor Dostoevsky gán cho Hoàng tử Myškin: 
Vẻ đẹp sẽ cứu rỗi thế giới.

* Mary Gorgy:  https://imagespoetry.wordpress.com/immaginepoesia-now-and-then-by-mary-gorgy-
fine-art-photo-by-adel-gorgy-long-island-n-y/
Source:
https://immaginepoesia.jimdofree.com/
https://www.poetryfoundation.org/learn/glossary-terms/ekphrasis
https://en.wikipedia.org/wiki/Ekphrasis
https://www.ekphrastic.net/

Michael Lee Johnson 
VIRUS IN AIR, SPASMS IN BACK
 
There’s a virus in the air, but I can’t see it.
People are dying around me, but I can’t save them.
There are spikes pierced in my back,
spasms, but I can’t touch them.
Heartbeats, hell pulsating, my back muscles,
I covet in my prayers.
I turn right to the left, in my bed, then hang still.
Nails impaled, I bleed hourly,
Jesus on that cross.
Now 73 years of age, my half-sister 92,

Michael Lee Johnson 
VIRUS TRONG KHÔNG KHÍ, CO THẮT LƯNG
 
Có một loại vi-rút trong không khí, nhưng tôi  
   không thể nhìn thấy nó.
Mọi người đang chết xung quanh, 
   nhưng tôi không thể cứu họ.
Có những chiếc gai đâm vào lưng tôi,
co thắt, nhưng tôi không thể chạm vào chúng.
Nhịp tim, nhịp đập địa ngục, cơ bắp lưng,
Tôi thèm muốn trong lời cầu nguyện.
Tôi quay phải sang trái, trên giường, 
   rồi cứ thế nằm nghiêng.
Móng tay bị đâm, chảy máu hàng giờ,
Chúa Giêsu trên thập tự giá.
Bây giờ 73 tuổi, em gái cùng cha khác mẹ 92,

THƠ DỊCH
___________

Translated by Khe Iem
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told me, “getting old isn’t for sissies.”
I didn’t believe her –
until the first mimic words
out of “Kipper” my new parakeet’s mouth,
sitting in his cage alone were 
“Daddy, it’s not easy being green.”

Tim J. Brennan
FRAGMANTS OF A REPRODUCTIVE 
SPECIES 

Trails of space trash, bits
of rock ice, maybe

a whisper of God’s voice –
comet debris, grains

of sand. Everyone who loves
has a problem;

life depends
on elegant patterns:

moonshine & cricket bone,
extinction & certain birds

flying in loop migration who stop
to replenish; seasonal nought

in wind aids flight of fancy,
and all kaleidoscopes

depend on pixels.
It may be as easy as rolling

the eyes or pointing.
Freedom of choice

is often in err by the curve
of a dactyl.

đã nói với tôi rằng, “già đi không phải vì 
    ẻo lả yếu đuối.”
Tôi không tin cô ấy –
cho đến khi những từ nhai lại đầu tiên
“Kipper” thoát ra từ miệng con vẹt đuôi dài,
đậu trong lồng một mình
“Cha ơi, không dễ gì cả tin đâu.”

Tim J. Brennan
NHỮNG MẢNH VỠ
CÙA LOẠI TÁI SINH

Những dấu vết của rác ngoài không gian, những 
mảnh đá băng, có thể

tiếng nói thầm của Chúa –
những mảnh vụn sao chổi, những hạt

cát. Mỗi người yêu đều
có vấn đề;

đời sống tùy thuộc 
những mẫu thanh lịch

rượu lậu & xương dế,
sự tan biến & loài chim nào đó

bay thiên di bắc nam dừng lại
kiếm mồi; không có gì từng mùa

trong gió giúp thăng hoa tưởng tượng
và tất cả những kính vạn hoa

tùy thuộc những ảnh điểm.
dễ dàng như nhướng 

mắt hay chỉ ngón tay.
tự do lựa chọn

thường lầm lỗi bởi
chỗ uốn của đơn vị âm tiết dactyl.

dactyl là một đơn vị nhịp điệu gồm 3 âm tiết: âm tiết đầu kéo dài nhất, âm tiết thứ hai ngắn nhất và âm tiết 
thứ ba trung bình. sự thở ra tương đương với mỗi âm tiết, sự hít vào tương đương với chỗ ngừng nghỉ. Sự 
tùy thuộc những âm tiết vào nhóm âm tiết là vòng hơi thở (respiration vurve). 
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James Daniel Spears 
WHER WE BREAK

You find me, a cigarette
and fear
my only company,
long hair scattered
while you sleep.
I do not love you.

I leave what I was buried
in smoke,
throat dry as tear ducts.
Built from driftwood dried
in the desert. Fire engulfs
what we did not build

Praying for a miracle
or rain. Water
drips from a crucifix’s toes.
You do not love me,
comfortable in quiet
and confused gooseflesh

James Daniel Spears’ poetry has been featured in 
Jump, The Annual Tejano, and The Eunoia Re-
view. Despite being promised untold riches await-
ed him in pursuit of poetics, he lives a humble 
life in his hometown of El Paso, Texas with his 
nephew, two dogs, and one angry cat

Paul Henry
DAYLIGHT ROBBERY 

Silent as a cut hair falling
and elevated by cushions
in the barber’s rotating chair
this seven-year-old begins to see
a different boy in the mirror,
glances up, suspiciously,
like a painter checking for symmetry.
The scissors rount a bent
behind a blushing ear.

James Daniel Spears 
LÀM SAO MỒI LIÊN HỆ CỦA CHÚNG 
TA BỊ CẮT ĐỨT

Em tìm tôi, ngoài thuốc lá
và nỗi sợ
tôi chỉ là tôi,
mái tóc lòa xòa 
trong lúc em ngủ.
Tôi không yêu em.

Tôi che phủ quá khứ 
trong khói thuốc,
cuống họng khô như ống dẫn nước mắt.
Mối liên hệ từ khúc gỗ trôi trên sông khô
trong sa mạc. Lửa chìm sâu
trong những gì chẳng liên hệ tới chúng ta.

Cầu xin nhờ phép mầu
hoặc mưa. Nước 
rơi dưới chân thập tự giá.
Em không yêu tôi,
thoải mái trong im  lặng
và ngượng ngùng khi làn da bị cọ sát

Bài thơ đã được đăng trên Jump, The Year Tejano, 
và trên The Eunoia Review. Mặc dù được hứa hẹn 
về sự giàu có không thể kể xiết đang chờ đợi khi 
theo đuổi thi pháp, anh ta sống một cuộc sống kh-
iêm tốn ở quê hương El Paso, Texas với cháu trai 
của mình, hai con chó và một con mèo hung dữ.

Paul Henry
CƯỚP GIỮA BAN NGÀY

Lặng thinh như sợi tóc cắt rơi xuống
và phấn kích bởi những chiếc ghế đệm 
xoay quanh bởi người thợ hớt tóc
đứa trẻ bảy tuổi thấy 
môt đứa trẻ khác trong gương,
ngước lên, mập mờ,
như những nét kéo cắt vòng
đằng sau cái tai ửng đỏ.
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And when the crime’s done,
when the sun lies in its ashes,
a new child rises
out of the blond, unswept curls,
the suddenly serious chair
that last year was a roundabout.

All the way back to the car
a stranger picks himself out
in a glass-veiled identity parade.

Turning a corner 
his hand slips from mine
like a final, forgotten strand
snipped from its lock.

Mark Osaki
JUBA LUKE 

He is beloved but cannot speak
or feel the heat until it burns his skin
and the sores open and the commotion 
     begins.
Even now, he remains motionless for hours
inside his warm and humid room,
a long tongue lolling over his scaly lip
in anticipation of the leafy collards
Mama is lovingly growing in the garden.
The soft clean folds of his belly
sag upon the bare mattress,
his rear legs roped to the floor,
not minding, not minding at all.

Và khi cắt xong,
tóc rơi xuống
một đứa trẻ mới dẫm lên
mớ tóc vàng xoắn 
chiếc ghế bất ngờ quan trọng
như thể năm qua là khoảng thời gian vòng quanh.

Suốt lối đi tới xe
một đứa trẻ lạ tự nhận ra 
nó đang dạo ngang qua, phản ánh qua kính cửa sổ 
(nhà hàng).

Quay một góc
bàn tay hắn làm điệu bộ
giống như bứt nhẹ mớ tóc cuối cùng 
rồi vứt xuống.

Mark Osaki
JUBA LUKE

Anh ấy được yêu nhưng không thể nói
hoặc cảm thấy hơi nóng cho đến khi bỏng da
và các vết loét mở ra và bắt đầu náo động.
Ngay cả bây giờ, anh ta vẫn bất động trong 
     nhiều giờ
bên trong căn phòng ấm áp và ẩm ướt,
một chiếc lưỡi dài lướt qua làn môi có cặn 
trong dự đoán của những chiếc lá cải bắp
Mẹ đang trồng trong vườn một cách đáng yêu.
Những nếp gấp mềm mại sạch sẽ trên bụng 
chùng xuống trên tấm đệm trần,
hai chân sau đạp xuống sàn,
không để tâm, không để tâm chút nào.
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Stanley H. Barkan 
JULY

Now the summer butterflies have come
like poppies in procession
in the cemetery of youth,
all the long stretch of children’s caskets
laid out in their cerements of innocence.
Around the black granite stones
– etched with finger-touching hands –
the clouds of white wings fluttering.
All the rent garments of wailing mourners,
all the ashes fallen from the still detached sky.
And the milkweed flourishing
along the paths of passing glory.
There in the sun-covered fields of first things,
I sought my way through the glistening questions
hidden in the cobwebs set to trap the seeker.
Now, in the fullness of seeds
grown to fruits of promise,
only pits and pebbles remain to place
upon the markers monumenting memory. 

Gregg Dotoli
AL, NEWTON AND MAX 
(THEORY DECAY)

Al, Newton and Max’s bologna ...er truth
is fast decaying 
In da new now world

Physics laws spawn for mankind
ONLY in uninterrupted observance of Blackholeness

Yes, our relativity is going down da tubes
Newton’s chatter on gravity was just wrong

Physics laws spawn for mankind
ONLY in uninterrupted observance of Blackholeness

Stanley H. Barkan 
THÁNG BẢY 

Bây giờ những cánh bướm mùa hè đến
như hoa poppy sắp nở
trong nghĩa trang của giới trẻ
tất cả trải dài theo những quan tài của trẻ nhỏ
liệm trong những bộ quần áo liệm vô tội của chúng.
Chung quanh những bia đá granite đen
– khắc với những bàn tay có ngón dài ra –
Những đám mây cánh trắng đập
Tất cả những quần áo rách của những người 
     đưa đám rền rĩ
tất cả tro than rơi xuống mặt đất, tách rời từ bầu trời 
Và hoa dại nở
dọc theo những đường mòn của sự lụi tàn.
Ở đó trong những cánh đồng tràn ngập thời tuổi thơ,
tôi tìm kiếm con đường của tôi qua 
   những câu hỏi lấp lánh
dấu trong những mạng nhện dùng để bẫy 
    kẻ tìm kiếm.
Bây giờ những hạt mầm 
lớn lên thành những trái chín,
chỉ còn lại những thứ vô dụng 
trên những mộ bia là vật ghi nhớ ký ức 

Gregg Dotoli
AL, NEWTON AND MAX 
(LÝ THUYẾT SUY TÀN)

Ơ sự thật vô nghĩa của Al, Newton và Max 
suy tàn nhanh chóng 
Trong cái thế giới mới hiện nay

Luật vật lý tái sản sinh cho con người
CHỈ trong sự quan sát không ngừng nghỉ của Lỗ đen

Phải, mối liên hệ của chúng ta đang bị hủy diệt
Tiếng nói huyên thuyên của Newton về trọng lực 
      đã sai

Luật vật lý tái sản sinh cho con người
CHỈ trong sự quan sát không ngừng nghỉ của Lỗ đen
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nothing is what it seems
nothing is what it seems

Max And Al
2 old Apples hanging on a branch
physical Truth lives in the seeds of reflected 
dreams

Jordan Trethewey 
THINGS WE SWALLOWED AS 
CHILDREN 

touch the wings of a Monarch butterfly
flightless death is certain
without scales, never another winter
reunion in Mexico

hug your children, repeat
I love you, they become soft and
perverse as ice cream, unable to bob
and weave – get up off the floor

The title ‘things we swallowed as children’ is in-
tended to have a dual meaning, referring to: chil-
dren literally putting things in their mouth that the 
shouldn’t, sometimes swallowing them, and it also 
refers to lies we take in and believe as naive chil-
dren.

không có là những gì hình như là
không có là những gì hình như là

Max và Al
2 trái táo già treo trên cành cây
Sự thật vật lý sống trong hạt những giấc mơ 
phản chiếu

Jordan Trethewey 
NHỮNG GÌ CHÚNG TA NUỐT VÀO NHƯ 
TRẺ EM

chạm vào đôi cánh của bướm Monarch
con bướm chết không thể bay
không có cánh, không bao giờ có một 
   mùa đông khác
gặp gỡ ở Mexico

Ôm lấy bọn trẻ, lập lại
Cha thương con, chúng trở nên mềm yếu và
tan chảy như cà rem, không thể nào tránh né 
trận đánh – đứng dậy khỏi sàn đấu

Tiêu đề “những điều mà chúng ta nuốt vào như trẻ 
em” có ý nghĩa kép, đề cập đến: trẻ em thực sự đặt 
mọi thứ vào miệng mà chúng không nên nuốt vào, 
và nó cũng nói đến những lời dối trá mà chúng ta 
quan tâm và tin tưởng như bọn trẻ ngây thơ.

http://www.thewriterspost.net/
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Thanh Tâm Tuyền
LỆ ĐÁ XANH

Tôi biết những người khóc lẻ loi 
không nguôi một phút 
những người khóc lệ không rơi ngoài tim mình 
em biết không 
lệ là những viên đá xanh 
tim rũ rượi 

đôi khi anh muốn tin 
ngoài đời chỉ còn trời sao là đáng kể 
mà bên những vì sao lấp lánh đôi mắt em 
đến ngày cuối 
đôi khi anh muốn tin 
ngoài đời thơm phức những trái cây của thượng đế 
mà bên những trái cây ngọt ngào đôi môi em 
nguồn sữa mật khởi đầu 

đôi khi anh muốn tin 
ngoài đời đầy cỏ hoa tinh khiết 
mà bên cỏ hoa quyến rũ cánh tay em 
vòng ân ái 
đôi khi anh muốn tin 
ôi những người khóc lẻ loi một mình 
đau đớn lệ là những viên đá xanh 
tim rũ rượi 

(Trích “Tôi Không Còn Cô Độc”)

Mai Thảo
TA THẤY HÌNH TA NHỮNG MIẾU ĐỀN

Ta thấy tên ta những bảng đường 
Đời ta, sử chép cả ngàn chương 
Sao không, hạt cát sông Hằng ấy 
Còn chứa trong lòng cả đại dương 

Ta thấy hình ta những miếu đền 
Tượng thờ nghìn bệ những công viên 
Sao không, khói với hương sùng kính 
Đều ngát thơm từ huyệt lãng quên 

Ta thấy muôn sao đứng kín trời 
Chờ ta, Bắc Đẩu trở về ngôi 
Sao không, một điểm lân tinh vẫn 
Cháy được lên từ đáy thẳm khơi 

Ta thấy đường ta Chúa hiện hình 
Vườn ta Phật ngủ, ngõ thần linh 
Sao không, tâm thức riêng bờ cõi 
Địa ngục ngươi là, kẻ khác ơi! 

Ta thấy nơi ta trục đất ngừng 
Và cùng một lúc trục trời ngưng 
Sao không, hạt bụi trong lòng trục 
Cũng đủ vòng quay phải đứng dừng 

Ta thấy ta đêm giữa sáng ngày 
Ta ngày giữa tối thẳm đêm dài 
Sao không, nhật nguyệt đều tăm tối 
Tự thuở chim hồng rét mướt bay 

Ta thấy nhân gian bỗng khóc oà 
Nhìn hình ta khuất bóng ta xa 
Sao không, huyết lệ trong trời đất 
Là phát sinh từ huyết lệ ta 

Ta thấy rèm nhung khép lại rồi 
Hạ màn. Thế kỷ hết trò chơi 
Sao không, quay gót, tên hề đã 
Chán một trò điên diễn với người 

Ta thấy ta treo cổ dưới cành 
Rất hiền giấc ngủ giữa rừng xanh 
Sao không, sao chẳng không là vậy 
Khi chẳng còn chi ở khúc quanh. 

(Trích “Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đền”)

THƠ VẦN ĐIỆU & TỰ DO
_______________________
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Thành Tôn
CHÂN THÂN

Bôi tên muối mặt chầu rìa
Đời ta lật tẩy đã đìa gian manh
Cam thua chịu bại thôi đành
Non hơi thiếu tháng rán bành bụng phơi
Kẻ nào chướng mặt gương soi
Ta như ẩn dụ cũng lòi chân thân

Trở về, mặc nó phân vân
Trong ta kẻ lạ mấy lần tiếm ngôi

Hiên ai đêm kín chỗ ngồi
Hồn không bóng giạt mấy hồi gió ru
Cõi ta nghe đã ân, thù
Máu trong xô giạt đẩy mù xác thân
Cầm như hủy thể dần dần
Gương soi đối khán căn phần âm mưu

Thịt che dấu máu ân, cừu
Ta vô trách nhiệm kẻ lưu manh nào

Bia ta miệng kẻ, âm hao
Nhân danh ngạ quỉ xới đào tiên thiên
Đêm co ngày duỗi ưu, phiền
Chưa nanh vuốt quỉ đã kiền mặt ư
Gương không bóng tạc gầm gừ
Cuộc ta ý kẻ ậm ừ nhân sinh

Tin nào được bản thân mình
Tai bay họa gió hồn kinh xác thù

Trở về, bản mặt âm mưu
Ngày tung miệng máu đêm lưu hồn rầu
Quỉ thân nặng ý thần đầu
Chết mong xác úp tránh hầu họa sau
Hoang thai thiếu tháng non ngày
Đời ta quả báo đã dày chân thân
Máu hồng, những sợi phân vân
Xúi khôn thi thể ngu đần căn cơ

Cõi nào hồn ngụ tay vơ
Nơi đây ngục lạnh chực chờ xác thâm

Linh Vũ
TRÚ MƯA

Một con chim đang trú mưa dưới hiên nhà tôi 
mang đôi cánh ngắn nhảy nhót tự do 
tôi mở cánh cửa một tia nắng xuyên qua khe hở 
     nhẹ nhàng 
niềm hy vọng như đang bay lơ lửng 
tôi nhìn con chim và rắc vài hạt gạo
tôi muốn nó trở thành một con chim xanh 
tôi thấy tôi qua màn mưa phủ  
cơn mưa lớn dần 
và sấm chớp như rơi xuống dưới chân tôi
ngoài trời con chim xanh vỗ cánh bay đi vào 
     cơn bão 
sự hải hùng trong tôi bỗng dưng dập tắt
không phải tiếng sấm mà bởi trái tim tôi.

Ngày mai trời tạnh chim trốn trong lùm cây 
như những quả ngọt mùa đông 
chim đang reo vui nhảy hót líu lo 
tôi nhìn bầu trời như một tấm lụa 
có con chim bay qua hình như nó đang nghĩ về 
        một điều gì đó 
nó mang một hạt giống đến với mùa xuân 
chim có thể trở thành đóa hoa trong mùa xuân 
nếu tôi cô đơn cũng chỉ là một thế giới riêng tư
tại sao tôi không bay đến vùng ánh sáng 
    khiết trinh

Không còn ai trong chúng ta nghĩ về niềm đau 
     nhân thế 
sống không hạnh phúc 
con chim xanh sẽ không còn quay trở lại.
 



15 • Tân Hình Thức

Trầm Phục Khắc
NHẬP XUYẾT

Chúng ta sống. Chúng ta vừa vụt chết
Đến nơi này vừa bỏ lại nơi đâu
Căn phòng xám bức tường loang cũ hệt
Bóng hơi hường xa đó lại về nâu
.                                                  
Nâu phảng phất. Nâu cười. Xanh kiếp kiếp
Vàng vỗ về yêu đỏ vẫn vi vu
Lam nhập tím núi ghì sông. Nhập. Xuyết
Biển yêu mồ xương trắng. Biển còn ru
.
Chúng ta chết. Chúng ta vừa vụt đến
Gặp nhau lần sau cuối. Gặp từ đây
Bóng nhau xuyết. Nâu về. Sau cửa khép
Mở liên mùa liên kiếp việt nam. Bay
.
Bay phiêu hốt bay vào xuân. Điểm. Nốt
Mê lồ bay điệp khúc gái mê trơi
Gái trinh trắng điểm hòa âm. Nhập. Đốt
Đóa hương lò dâng tổ quốc ta ơi

Chúng ta đến. Chúng ta vừa vụt khuất
Bức tường loang cũ vệt áo hường xưa
Căn phòng xám vú hường nâu. Ủ. Uất
Núm trăng lồ phơi bạt suốt mầu mưa
.
Mưa ngả ngất. Cong vòng. Mưa hất hột
Hất ta bà rơi đắm bản trầm ca
Thong thả đắm trên dòng sông tuyệt mới
Mới như tình yêu. Cũ. Chúng ta
.
Chúng ta khuất. Chúng ta vừa vụt hiện
Hiện về đâu rồi cũng khuất trong nhau
Sông núi ngày đêm thịt xương sáng tối
Trộn đều. Linh hiển vẫn còn. Đau
.
Linh hiển còn đau còn trở lại
Việt trở về nam biển bói người
Chim bói mộng cánh đồng nâu bói hạt
Chúng ta về linh hiển bói nhau ơi

Lý Thừa Nghiệp 
VÔ SỐ DÒNG SÔNG

Bầu trời loang loáng đêm dường như 
đang tan chảy thành vô số dòng 
sông trôi trên từng nhánh lá 
từng tế bào nhấp nhánh hồn nhiên.

Đêm đong đưa nhịp võng thế gian 
đêm phập phồng từng nhánh phổi 
mỗi trái tim vẫn là dòng suối 
róc rách khắp cùng thiên địa.

Đêm trống mái giao hoan nhánh bưởi 
ra bông những cái trứng chờ tiếng khẻ mõ 
và lòng đất thì cuồn cuộn nham thạch.

Cuộc hòa tấu chưa hề dừng nghỉ 
điệu luân vũ mưa chưa hề cùng tận 
vườn cam nho vẫn múa 
trên tấm lụa bốn mùa.

Biển hát với muôn trùng 
những gam màu tỏa lan trên cánh 
rừng nam mỹ hay rừng tràm thất sơn 
biển dâu chất ngất bức tranh hoàn tất. 

Trong mỗi giây mỗi phút sự sáng tạo 
triền miên không đâu là bờ bến.
Không cả tiếng chèo mà vạn pháp 
cứ điềm nhiên trôi chảy.

Chỉ là cuộc luân vũ của mưa trong 
từng hạt thóc mỗi hạt thóc chứa 
trùng trùng sinh diệt trùng trùng biến hóa.
Chỉ là trò ảo thuật trong nồi 

bánh hấp thơm lừng hương gạo nếp.
Chỉ là sự đẻ đái của khúc sông nước lợ 
bầy cá bông lau bơi trong tô canh chua 
đang bốc khói ở quán ăn đồng bằng sông cửu long.   
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THƠ TÂN HÌNH THỨC
____________________

Trần Văn Quyết
HÁT VỀ BỤI   

Hạt bụi lang thang giữa thinh 
không vô định hình ào ào 
bay dạt vần xoay lăn lóc 
vô tình tôi trốn vào hạt

bụi rồi hạt bụi hóa thành 
tôi ngẫu nhiên nhưng đó là 
nhân duyên từ hằng hà sa 
số kiếp như sự hội tụ 

của đoàn thạch nhũ triệu triệu 
năm cơn thiên di ngủ quên 
bên đời bộn bề luân chuyển 
nên hạt bụi – tôi chập chờn 

trong tiềm thức mê-tỉnh-mộng 
liên hồi hoan ca rộn ràng 
điệu bi ai thê lương dằn 
xé trong nỗi xập xình pop 

rock tôi đi từ hạt bụi 
rồi thành hạt bụi muôn nỗi 
đời vẫn cứ khao khát ước 
mơ là một hạt bụi trong 

đậu trên cánh hồng nhung tỏa 
hương dịu dàng trong khu vườn
yên tĩnh.

07.8.2013

Đài Sử
HAS HE FINISHED HIS FINAL WORK
 
nghe mà phát cáu những lỉnh 
cà lỉnh kỉnh. vớ va vớ 
vẩn. câu với kệ. mỹ từ 
với chả. nào em ngày nớ 
duyên dáng e ấp. tiểu thơ 
này nọ. gặp thì hỡi ơi 
già khú khốc. nhăn nhúm như 
đồ không ủi rệu rạo. da 
thịt chảy nhễu nhạo. mắt mở 
không lên chèm nhem. đi đứng 
điệu lò cò. thôi nhé mình 
già thì về tắm ao già
chơi với con cháu. làm thơ 
già. và tìm những gì còn 
xót lại trong trái tim tự 
những ngày xa cũ khi 20’s 
(quay lại đầu bài thơ và 
cứ tiếp tục)
 
 
Nguyễn Ngọc Trừu
TỪ BÃI RÁC

Hai mươi ba giờ mồng 
ba tết mồng ba tết 
lúc ấy hai ba giờ
tôi xách túi rác đến

nơi thường vẫn đổ mọi
khi có hai người ở
đó trước tôi người phụ
nữ cặm cụi bới tìm

phế liệu và một người
đàn bà khác tay hai
tay cầm tờ bạc năm 
mươi ngàn khẩn khoản “có
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gì đâu em mừng tuổi 
chi lấy may mà” người
bới rác ngẩng lên nói
nhỏ “chị không thể nhận

tiền mừng tuổi của một 
người chị chưa hề quen 
biết cảm ơn cô nếu 
tết sang năm gặp lại
cô chị sẽ nhận”  tôi
trở về đêm càng khuya
ánh đèn phố sáng hơn …

ngày sau tết Đinh Dậu 2017

Hường Thanh
SỰ LÃNG MẠN CUỒNG NỘ 

Chàng rất thích đi bộ ra
bầu trời sắp có trận mưa
chàng thích vậy vì chàng đón
nhận sự tận cùng của nước

mưa hoặc không có cũng được
bởi chàng rất thích đi bộ
vào lúc nắng đã bị che
bởi làn mây dày đặc chàng

thích cái u ám đó và
chàng đi vào u ám trên
đoạn đường gió cũng bắt đầu
nổi lên trên hàng cây

lá nhỏ bên từng bãi đất
hoang đầy cỏ hoặc không
còn sự sinh thì chàng rất
thích bước vào ngôi nhà gỗ

tồi tàn trước khi trận mưa
đổ xuống dĩ nhiên chàng thích
ra khỏi ngôi nhà cũng trước
khi mưa bầu trời làm tối

trong sự lãng mạn của chàng
là đi vào u ám mà
được cầm tay cô gái đi
vào tận cùng của con người.  

Như Quỳnh de Prelle
THỤC ẢO

Đôi khi nàng bị cuốn vào một 
nỗi nhớ người đàn ông chưa từng
gặp chỉ là những tương tác kết 
nối trên chữ và những email  

những ngày đầu tháng sau kinh kỳ 
nàng luôn có những cảm xúc tan
biến tươi mới và sự tồn tại 
khiến cho nàng sống trong sự 

kỳ ảo đôi khi nàng bị cuốn 
theo vào những sự tranh giành như 
môt người đàn bà khác xuất hiện 
những xấu xa của nàng xuất hiện

theo nàng cần giữ anh ta hay 
ai đó ở lại cùng nàng ai 
là bạn thân của nàng đừng rơi 
vào người đàn bà ma ám đó 

ám ảnh cả làng thời đại bằng 
chữ bằng những ẩn ức đua đòi 
cá nhân xuất thân từ nghèo khó 
phải vươn lên thành ngôi sao như 

kiếm một cái bằng tiến sỹ hì 
hục trong nhiều năm cuối cùng nàng 
cũng block hết những ông bạn vàng 
của nàng theo những cơn gió online 

và những người đàn bà ham danh 
ham lợi nhu cầu tửu sắc bán 
tự trọng bán bản thân mình dễ 
như không nằm trong list block của 

nàng cùng với những gã u mê 
tăm tối vì tình nên tội 
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Trần Thị Bạch Diệp
TRỞ VỀ 

Em đã cố nghĩ một 
Cách gì nhanh nhất để
Có thể đến nơi mình
Muốn như một cơn gió
Vụt ngang qua ngôi làng
Nhỏ có cỏ xanh ướt
Mềm những cơn mưa dông
Đầu mùa  và tiếng sấm
Gọi lũ trẻ mau mau 
Bò ra khỏi gầm giường
Hứng mưa chơi đuổi bắt
Kiểu đuổi bắt này phải
Chạy đủ nhanh như những
Lần bay cả hai chân
Trong mơ qua ngôi làng 
Có em má lem bé
Xíu chúng ta đâu rồi
Anh trong ngôi làng xưa
Cũ trong những bài  ca
Dao của ngoại ru bờ
Qua bãi ru ruộng bắp
Xanh mùa trĩu trái ru
Con chuồn chuồn cắn rốn
Bơi hết dòng kênh đến
Mùa mưa dông chạy qua
Cánh đồng trở về góc 
Bếp thơm  mùi gạo mới
Nấu thơm mùi trăng hiên
Nhà anh cầm tay võng
Lắc lư mùa xuân qua
Hạ tới chúng ta đuổi
Bắt bằng cách nhanh nhất
Vui nhât là cho ý 
Nghĩ thoát ra đôi mắt
Nhắm lập tức thành phố 
Lùi lại sau lưng anh
Cõng tuổi thơ em chạy
Trên cánh đồng cuộc rượt
Đuổi số phận không bao
Giờ ngưng lại ...

Trần Lê Thái
TÔI LÀ AI GIỮA ĐỜI NÀY

Tôi trượt ngã dòng sông 
Chảy ngựa xe băng băng 
Inh ỏi kèn lao vội
Gào khan giọng mặt người 
Chới với tôi là ai 
Giữa cuộc thế nhỏ nhen 

Tôi là ai trong hữu 
Thể sắc hình một ẩn
Số phương trình không lời
Giải một phù du giữa
Vô Cùng trang trải cát

Bụi đời nương lạc bến
Vô minh tôi là ai 
Trong bữa tiệc mãn phần
Mang ê chề với ê
Hề lạt sạt nghiêng ngả

Bước dặm đường đi lạc 
Vạn người qua nhìn mặt 
Phân vân tôi nằm xuống 
Trên đường bỡn cợt định
Mệnh tôi hay tai họa

Của người tôi hồn ma
Ruổi rong đùa giỡn mây
Núi tuyết sông lệ người

Nguyễn Văn Vũ
TIẾNG HÓT KHÔNG NGỦ 

đêm không ngủ nghe tiếng 
con chim đêm không ngủ 
hót đi hót lại tiếng 
hót gọi bạn từ nửa 

khuya đến rạng sáng hót 
đi hót lại những tiếng rã 
rời như thả lời trăng
trối vào đêm không ngủ 
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vào khoảnh khắc tiếng hót 
con chim đêm không ngủ 
tưởng chừng đã tắt thì 
mặt trời lên con chim 

đêm không ngủ bên kia 
sông lạnh lùng như cái 
bông tuyết bỗng rùng mình 
tan ra cùng tia nắng 

đầu tiên bay về nhập  
vào tiếng hót con chim 
đêm không ngủ bên này 
sông bên kia sông…

Cuối thu 2017

Phạm Quyên Chi
CUỘC NÓI CHUYỆN HƠI LÂU

Rồi chúng tôi viết đơn 
Độc nét mực đọng ngay 
Đầu ngón tay đời chúng 
Tôi ngồi đâu cũng túng 

Thiếu lạc hậu ủ dột 
Tôi hỏi bạn thân nó 
Nói nếu lỡ đau ốm 
Không anh em người đàn 

Ông đứng ngã tư đường 
Biến mất thì biết làm 
Sao làm sao số phận 
Nếu lỡ đơn độc một 

Thân một mình cầm cây 
Bút đọng nỗi hãi hùng 
Đêm đêm cầm chổi quét 
Bóng dưới rác rưởi còn 

Sớm mai nhất định sẽ 
Không ai được cắt giảm
Chúng tôi ngồi để chăm 
Chú vào cuộc chơi bất 

Mãn đứa chịu nói đứa 
Im thin thít bởi lạ 
Thường tuổi trẻ chắc gì 
Sống với nhau hôm nay 

Thơ lạ thường chân chính 
Nhìn thơ hấp hối đừng 
Hỏi nữa đơn độc sống 
Tụng đầu vô đám đông 

Chúng tôi chạy tông chạy 
Tột biết đâu ngày mai!

Xuân Thủy
GỬI ĐẾN NGƯỜI CHA BẠN VỪA MẤT

Đêm qua con đã khóc đủ nhiều chưa
Đủ hết những câu chuyện của khổ đau
Những ngày cha còn sống trên thế gian
Để giờ đây con có thể sống với

Những người đàn bà đã làm cha đau
Những vết thương còn lại đã ngủ yên
Những người đàn bà không còn khóc lóc
Nhưng họ vẫn yếu mềm và nông cạn

Vì vết thương còn lại đã ngủ yên
Dưới những bông hoa được ném xuống huyệt
Mộ kia không có chút màu ánh sáng
Thì làm sao bông hoa ý nghĩa gì

Bảy ngày sau linh hồn cha đi khuất
Tha thứ cho hết thảy thế gian những
Người đàn bà yếu mềm và nông cạn
Đã làm cha đau đớn và không thể

Như đoá hoa kia dưới ánh sáng này
Thêm một lần nữa những khổ đau cha
Đã cất đi đã cất đi để con
Nhẹ bước những ngày còn lại bên những

Người đàn bà yếu mềm và nông cạn ...
Những bông hoa có thể sống nơi thẳm
Sâu tăm tối hay khi con thiếp đi
Đã là một thế giới khác nơi chỉ

Còn có tình yêu ...

XT 9.5.2021
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Tranh Brielle

Tranh Phạm Thị Hồng Sâm


