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CON SAM  
Nguyeãn Thò Maét Naâu 

 

(Để có câu chuyện CON SAM,  xin cám ơn các anh cựu 

học sinh CVA 59, biệt danh "nhóm Tâm Thần". Nhờ 

quí anh nhắc đến SAM, giúp nảy sinh  ý tưởng: Đi tìm 

hiểu đời sống loài sam).  

 

Trước hết  

Con sam là cái con gì  

Mà trong sách vở đã ghi lại rằng  

Đi đâu cũng cứ dính nhằng  

Cả đôi cả cặp tung tăng trên đời  

Thật vậy  

Sam đi đôi chẳng rời nhau  

Đi chung một cặp sông sâu bể mòn  

Trời sinh ra tấm lòng son  

Sam không xé lẻ từng con bao giờ  

Để các cụ nhà mình khi thấy một cặp nào đó, cứ 

đi đâu cũng đi chung, đi cả đôi cả cặp, chẳng rời nhau 

nửa bước, thì bảo dính như đôi sam.... Mà quả thật vậy, 

đi đâu chúng cũng đi nguyên cặp. Và đó chính là cá 

tính đặc biệt duy nhất của loài sam.... 

Chứ không như quí đàn ông Á châu, nói rõ hơn, là 

quí vị đàn ông Việt Nam: Lúc bước vào đời, mới có 
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đôi có cặp, thì đi đâu cũng chung nhau sóng bước. Ít 

năm sau, chưa già hẳn, hai đương sự không đi song đôi 

nữa, anh chồng đi  trước, cô vợ đi sau... Già thêm tí 

nữa, khi ra ngoài, các ông vứt vợ ở nhà đi một mình, 

cho rộng cẳng, tự do và tha hồ bốc phét.  

Tập quán coi thường phái nữ nhi  

Trọng nam khinh nữ của tu mi  

Rong chơi nam tử thích xé lẻ  

Cho tiện ba hoa thỏa kiêu kỳ. 

... Và đó là một trong những nét phong hóa, mà 

người ta cho rằng cánh đàn ông Việt Nam cố tình thích 

được chịu ảnh hưởng phong kiến Tàu, vì có nhiều cái 

lợi. 

Vậy sam là con gì mà nó có trước có sau, có thủy 

có chung, hơn cả cánh đàn ông Á châu như vậy?  

Con sam được biết đến là một sinh vật sống dưới 

biển có tên tiếng Anh là horseshoes crab, có nghĩa là 

"cua móng ngựa". Mặc dù không ai nói chúng giống 

loài cua, cũng như không ai kết luận chúng giống cái 

móng ngựa cả, nhưng thực tế thì chúng có liên hệ khá 

gần gũi với cua và nhện.  

Sự đời đầy những nhiêu khê  

Con sam là một não nề trần gian  

Dính nhau một cặp rõ ràng  

Người đời đố kỵ mênh mang hóa sầu  

Tên khoa học của sam là limulus polyphemus.  

Sở dĩ chúng có tên khoa học, là vì hình thái của 

sam có liên quan đến đôi mắt. Sam là loài có 4 mắt, hai 
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mắt lồi ra ở hai bên thân thể, hai mắt còn lại ở trên đầu 

và nằm sát vào nhau, trông khá giống như chỉ một mắt.  

Nghe tả con sam thấy tức cười  

Con gì kỳ lạ thế thì thôi  

Không hai mà lại là bốn mắt  

Tạo hóa sinh ra thật lạ đời.  

Loài sam được các nhà khoa học coi là loại hóa 

thạch sống, vì trải qua bao nhiêu năm tháng, hình hài 

của chúng cố định, không hề có sự thay đổi. Hình dạng 

của con sam hiện bây giờ, vẫn là hình dạng của con 

sam cách đây 200 triệu năm.  

Sam còn sống mà giống như hóa thạch  

Không thay hình đổi dạng theo thời gian  

Hai triệu trăm năm sam vẫn chẳng lụi tàn  

Chẳng tiến bộ cứ hiên ngang mà sống.  

Nhìn thoáng qua, com sam nửa giống cua, nửa 

giống sứa, nửa giống mực. Các chân của sam có gai, 

nó dùng chân để nghiền xé thức ăn rồi đưa vào miệng. 

Miệng của chúng bị chân trước che khuất nên khó quan 

sát. Toàn thân sam được bọc bởi một lớp vỏ cứng và 

dày. Đuôi của sam vửa dài vừa nhọn, trên lưng có 

nhiều gai hình móc câu. 

Loài sam có thể tự lật mình trở lại nếu bị sóng xô 

ngã, nhờ vào chiếc đuôi rất khỏe  

Xem ra sam giỏi hơn loài gián  

Gián bị lật ngửa rồi có lật sấp lại được đâu  

Mỗi loài mỗi tật khác nhau  

Con sâu cái kiến mang sầu thiên thu.  
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Là sinh vật biển, thở bằng mang, mỗi bên mang 

của sam có 150 tấm lá mỏng, dùng để hút oxy trong 

nước. Sam chỉ thở được khi những tấm lá mỏng này 

ướt đẫm nước.  

Sam là loại động vật có nhiều công dụng, mà một 

trong những công dụng ấy là con người dùng làm thực 

phẩm, làm thuốc. Thức ăn của sam đa dạng: sam ăn từ 

những sinh vật nhỏ như cua ốc, đến các động vật thân 

mềm, hoặc các rong tảo biển và các sinh vật thối rữa.  

Tiêu hóa đủ thứ trên đời  

Thực vật, động vật đã đời hay không  

Cua ốc rong tảo xoay vòng  

Sinh vật thối rữa cũng không chê gì.  

Sam là loài vật đẻ trứng. Trứng rất nhỏ. Sam con 

khi mới nở không có đuôi, vỏ của chúng mềm và đặc 

biệt là cái vỏ không lớn theo cơ thể, vì thế khi sam 

được 4 tháng tuổi, thân thể chúng bị chật chội trong lớp 

vỏ không phát triển, khiến bộ vỏ phải tự động rụng đi. 

Và nhờ sự rụng đi đó, sam coi như được lột xác. Trong 

một chu kỳ đời sống, sam lột xác rất nhiều lần.  

Kích thước của con sam biển trưởng thành, là từ 

20cm đến 60cm. Và trong suốt quá trình lớn dần lên, 

sam lột xác khoảng 20 lần.  

Một loài kỳ cục lạ đời  

Sống đời hóa thạch một đời lặng im  

Thay đi lớp vỏ đắm chìm  

Là được lột xác thay tim cuộc đời.  

Nói đến sam, giới nghiên cứu liên tưởng đến một 
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loài  sinh vật biển khác cũng thuộc họ nhà sam.  

Loài này được dân gian gọi là so biển hay sam 

nhỏ. Con so này, được tìm thấy tại các khu ven biển 

thuộc Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Phillippines, 

Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Cũng là loài duy 

nhất còn tồn tại của chi họ Carcinoscorpius.  

Con So có thân vỏ cứng hình móng ngựa, thân 

chia làm 3 phần: Giáp ngực gồm 6 đôi chi. Giáp bụng 

gồm 6 đôi chi. Và đuôi hình kiếm. Mắt lớn nằm ở trên 

lưng. Con so còn được gọi là sam đuôi tròn hoặc sam 

lông.  

Lại thêm một giống dị kỳ  

Đuôi như cái kiếm mắt thì trên lưng  

So, sam lẫn lộn lung tung   

Chúng thuộc họ biển chập chùng bao la.  

Con so toàn thân màu xanh nâu, vàng đậm hay 

màu xám.  So có kích thước khoảng từ 20 ~ 25cm, 

chưa kể đuôi. So sống ở những vùng sình lầy ven bờ 

vịnh bắc bộ, trung và nam bộ. So biển rất độc vì cơ thế 

nó chứa một loại độc tố kịch độc, loại độc gây tê liệt 

thần kinh, và dẫn đến tử vong.  

Chất độc loại này không tan trong nước, không bị 

nhiệt phá hủy, ngay cả khi nấu chín hay phơi khô, hay 

đem sấy khô.  

Loài chi mà độc tính hồ đồ  

Sình lầy trung, bắc bộ phơi khô để dành  

Ăn vào tê liệt thần kinh  

Đó là so xám thất kinh cuộc đời.  
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Chất độc của nó may ra chỉ bị phân hủy trong môi 

trường acid mạnh. Hoặc trong dung dịch HCL (acid 

chlohydric) mà sau 8 tiếng đồng hồ mới phân hủy 

được. Nếu đun sôi thì phải sau 6 tiếng, nhưng cũng chỉ 

giảm được một nửa độc tính. Muốn phá hủy hoàn toàn 

thì phải nấu sôi 200 độ C, trong 10 phút.  

Độc tố trong bụng con so  

Là chất kịch độc đáng lo đáng gờm  

Sông sâu nước chảy về nguồn  

Ăn trúng chất độc máu tuôn thành dòng.  

Tại Việt Nam,  so và sam đươc phân biệt thành 

hai loài như sau:  

1. Con sam: Về sinh học, tên khoa học là tachypleus 

tridentatus, còn được gọi là sam đuôi tam giác. Sống 

rải rác ở biển Hồng Hải, Ấn Độ Dương và Thái Bình 

Dương. Còn ở trong nước thì sam có mặt ở vùng từ 

Quảng Ninh đến Ninh Thuận.  Sam có đuôi với thiết 

diện hình tam giác, rìa cuối cùng của phần bụng mặt 

lưng có 3 gai cứng, một gai ở giữa, 2 gai hai bên. sam 

có kích thước từ 17cm đến 34cm, nặng chừng 3,8kg.  

Sam có bốn họ, và có những đặc tính sinh học khá 

giống nhau. Bốn dòng họ nhà sam có chung đặc điểm 

là:  

 Sống vùi thân trong cát.  

 Theo con nước lên bờ để bắt mồi.  

 Tìm kiếm thức ăn bằng cách xủi bùn.  

 Thức ăn chính của sam là những động vật thân 

mềm, giun có nhiều tơ, tảo biển, và mùn bã hữu cơ. 
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 Sam tăng trưởng qua mỗi lần lột vỏ. 

Bốn dòng họ sam tính giống nhau  

Vỏ ngoài màu sắc cũng nâu nâu  

Đuôi hình tam giác nhìn tương tự  

Theo nước lên bờ cũng giống nhau.  

Sam thường sống cặp đôi, con đực nhỏ hơn, bám 

trên lưng con cái. Thời gian đủ để sam phát triển và 

trưởng thành là 10 năm.  

Vào mùa sinh sản, con đực bắt cặp với con cái để 

giao phối. Con đực bám trên lưng con cái bằng 2 mấu 

gai đặc biệt trên giáp vỏ của chúng.  

Sau 3 năm tuổi, với nhiều lần lột vỏ. Sam trưởng 

thành và đẻ trứng trên những bãi cát. Số lượng đẻ của 

trứng sam từ 1.700 đến 2.400 trứng. Còn trung bình là 

2.000 trứng. Trứng được vùi sâu 20cm dưới cát. 

Đường kính của trứng sam từ 2 đến 3mm. Trứng nở 

sau 6 đến 8 ngày, và trứng sam được ấp dưới lòng cát.  

Mùa sinh sản của sam từ tháng 3 đến tháng 10 

hàng năm.  

Loài sam đẻ trứng nằm trên cát  

Ấp nở vùi sâu dưới cát vàng  

Sam đực sam cái hân hoan  

Chờ con nở trứng thành sam trên đời.  

2. Con so: So là loại cực độc, vì trong so có độc tố rất 

nguy hiểm. Khá nhiều người đã nhầm lẫn giữa con so 

và tưởng là sam, nên đã trúng độc mà chết. Độc tố của 

so nằm tập trung trong buồng trứng, và trong mùa sinh 

sản thì độc tố lại càng tăng. Độc tố tuy chủ yếu ở 
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buồng trứng, nhưng nó vẫn lây lan sang các bộ phận 

khác của so.  

Tuy độc tố nằm trong buồng trứng  

Nhưng vẫn tràn ra tới châu thân  

Con so độc địa mấy mươi lần  

Trúng phải độc tố muôn phần nguy cơ. 

Chỉ chừng từ 30 phút đến 2 giờ đồng hồ, làm cho 

người ăn trúng tê môi, tê đầu lưỡi, đau bung, vã mồ 

hôi, giãn đồng tử, tiết ra đàm nhớt, ói mửa, co giật, tê 

liệt đường hô hấp, hôn mê, hạ huyết áp và dẫn đến tử 

vong, nếu không kịp thời cấp cứu. Hiện nay trên thế 

giới vẫn chưa có thuốc giải độc cho loại ngộ độc bởi 

tetrodotoxin này.  

Con gì mà độc địa quá trời  

Ngắn ngủi tên đời gọi nó là so  

Tuy độc bảo có từ buồng trứng  

Nhưng lan cả thân mình, mới thật đáng lo.  

Tên khoa học của so là carcinoscorpius rotun-

dicauda, còn được gọi là so, hay sam đuôi tròn, hay 

sam lông. So có kích thước bé hơn sam, trọng lượng 

nhỏ hơn và chỉ nặng dưới 1kg. Theo thống kê, cứ trong 

100 gram thịt hay trứng so, tỉ lệ có thể gây tử vong 1 

người. Tại khu vực châu Á, so sống rải rác tại miền 

nam Phillippine, Indonesia, Malaysia, Thái Lan, và 

vịnh Bengal. Tại Việt Nam, so sống ở vùng sình lầy 

ven bờ vịnh bắc, trung và nam bộ. Con so khác con 

sam là thường đi lẻ một mình, chứ không đi cặp như 

sam.  

Hai loài quá giống nên nhầm lẫn  
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Người ta đành phân biệt ở thói quen  

Sam đi đôi, so thì riêng lẻ  

Nhưng điều này có kẻ vẫn lầm. 

 Và nhắc đến so, khiến người ta liên tưởng một số 

loài thủy sản, cũng chứa độc tố nguy hiểm, nhưng thịt 

thì ngon, chất dinh dưỡng thì cao, thí dụ như thịt con 

cá nóc (óc nóc), hay bạch tuộc đốm xanh...  

Bạch tuộc đốm xanh với đốm vàng  

Nhìn thì đẹp mắt chớ đa mang  

Con cá óc nóc thì cũng vậy  

Tròn vo xinh xắn ngó điệu đàng  

Ăn vô trúng thực tha hồ ói   

Ói cả mật xanh lẫn mật vàng  

Tang thương bốn bể đời bị hại  

Hình thái bao trùm bao hỗn mang.   

Tóm lại, sam và so cùng là loài động vật giáp xác 

(vỏ cứng) thân mềm, sinh sống tại các vùng ven biển. 

Hai loài này có ngoại hình khá giống nhau, nhưng 

trứng so, thịt so, thì chứa chất độc chết người. sam thì 

không. Vì thế khi ăn phải phân biệt thật kỹ để không bị 

ăn lầm, gây tai hại đưa đến tử vong  

Lầm lẫn thưởng thức món ăn  

Thịt nọ rượu kia chẳng kịp phân  

Mềm môi uống mãi say bí tỉ  

Trôi xuống dạ dày thế là xong  

Thịt so độc hại tử vong  

Ăn trúng ói mửa là xong một đời .   

*** 
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Và bây giờ là "sự tích con sam: 

Chuyện cổ tích bao đời vẫn vậy  

Một chút hoang đường một chút dễ thương 

Hoang đường thì cứ hoang đường  

Dễ thương thì để vấn thương cho đời.  

Câu chuyện kể như sau: Ngày xưa có hai vợ 

chồng người đánh cá nghèo. Một hôm, người chồng ra 

khơi với các bạn đồng nghề... Không may giữa lúc họ 

đang thả lưới, thì một trận bão rất lớn nổi lên, và trong 

chuyến ra khơi ấy không một ai thoát khỏi nạn. Tin dữ 

về làng, tất cả các gia đình đánh cá trong làng đều đau 

khổ.  

Thuyền chài đánh cá ra khơi  

Bão lớn nổi lên, thật ý trời  

Tai nạn bay về loan tin dữ  

Tiếng khóc lan truyền khắp mọi nơi.  

Mặc dù cả làng đau khổ, nhưng có một người đàn 

bà, trong cơn quá đau lòng, đã như điên như cuồng bỏ 

nhà ra đi với hy vọng tìm được chồng. Bà men theo bờ 

biển mà đi, đi mãi... Trải qua hai ngày, đến một hòn 

núi lớn. Bà trèo lên, rồi vì kiệt sức, bà đã ngủ thiếp đi 

dưới một gốc cây.  

Nóng ruột tìm chồng cứ mãi đi  

Vợ kia mải miết chẳng sợ gì  

Men theo bờ biển mà đi mãi  

Băng qua triền núi mệt ngủ thiếp đi.  

Đang ngủ thì có một tiếng nổ dữ dội. Người đàn 

bà choàng dậy, thì thấy một ông lão râu tóc bạc phơ 
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đứng trước mặt và hỏi:  

"Người là ai mà dám đến nằm trước nhà ta"?  

Người đàn bà mếu máo: "Tôi đi tìm chồng. Cụ 

làm ơn chỉ giúp. Tôi nóng lòng nóng ruột quá".   

Cụ già thấy vậy liền nói:  

"Ta là thần cây. Thấy nhà ngươi chung tình, ta 

cảm thương. Vậy ta cho ngươi biết là chồng ngươi còn 

sống, hiện đang ở ngoài hải đảo"   

Nói rồi cụ trao cho người đàn bà kia một viên 

ngọc: "Ngươi hãy ngậm viên ngọc này vào miệng thì sẽ 

bay qua được biển để gặp chồng... Nhưng phải nhớ là 

nhắm mắt, ngậm miệng kẻo rơi mất ngọc và gặp nguy 

hiểm". Ông cụ nói xong biến mất.  

Cổ tích thường hay có thần tiên  

Thần tiên hiện đến giúp người hiền  

Thần tiên không giúp người ác dữ  

Và đó chính là chuyện thần tiên  

Người đàn bà ngậm viên ngọc vào miệng và nhắm 

mắt lại như lời ông cụ bảo. Thốt nhiên trời bỗng chốc 

nổi gió ù ù. Bà thấy thân mình nhẹ bỗng, hai bên tai 

nghe tiếng gió vo vo. Một lúc sau thì chân chạm đất. 

Bà mở mắt thì thấy đang đứng trên một bãi cát lạ, và 

gió đã lặng im.  

Ngậm ngọc tìm chồng mãi đảo xa  

Băng qua biển cả ánh dương tà  

Sau cơn bốc thổi trời nổi gió  

Thân mình thoắt bỗng nhẹ vo vo. 
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Bà nhìn thấy chồng đang ngồi co ro trên bãi cát. 

Mừng khôn xiết. Hai vợ chồng gặp lại, hàn huyên một 

lúc, rồi tính chuyện quay trở về làng. Người vợ lại 

ngậm ngọc vào miệng và người chồng ôm ngang lưng, 

để vợ đưa qua biển cả mênh mông. Nhưng vì quá vui, 

quá mừng, và hạnh phúc, người vợ quên mất lời thần 

dặn. Đang bay qua biển, miệng ngậm ngọc, mà vẫn hỏi 

chuyện chồng. Viên ngọc đột nhiên văng ra không 

trung.  

Khổ công lặn lội tìm chồng  

Được thần cây giúp cũng không xong  

Lăng xăng mở miệng rơi ngọc quý  

Viên ngọc trong mồm bỗng đi đoong  

Niềm vui thái quá thường bất cập  

Mệnh số con người hóa long đong. 

Bà chỉ kịp kêu lên một tiếng "á", thế là cả hai vợ 

chồng đều sa xuống biển. Từ đó họ hóa thành đôi sam. 

Những đôi sam thường đi cặp đôi ở dưới nước. Và lúc 

nào con sam đực cũng trong tư thế ôm ngang lưng con 

sam cái, giống như hình ảnh người chồng lúc ôm lưng 

vợ để bay ngang biển cả. 

Và câu tục ngữ "Thương nhau gắn bó như sam" là 

do truyện này mà ra.  

Hình ảnh đôi sam thật tuyệt vời  

Tình người, tình chung thủy đầy vơi  

Chết đi vẫn suốt đời gắn bó  

Đi đâu đều sát cánh chung đôi  

Xé lẻ riêng ra thì buồn lắm  

Hình bóng chung đôi vẫn một đời  
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Dân gian kể chuyện ra là để  

Cho người trần thế lấy mà soi.  

Qua câu chuyện về sự tích con sam, chúng ta thấy 

một điều là văn học dân gian Việt Nam, thích ca tụng 

sự có đôi, có cặp, chứ không thích đơn lẻ... Người dân 

gian tuy gọi đơn giản là sam, nhưng trong các loài sam 

còn lại, người ta phân biệt 3 loài: sam đuôi tam giác, 

sam Nhật, sam Trung Hoa.  

Tại Trung quốc sam được gọi là “hấu.” Còn tại 

Nhật được gọi là kabutogani, một vài địa phương có 

chỗ gọi là hachigame hay hachgani. Ba loài sam này 

khá giống nhau về hình dáng. Về hành vi cử động, thì 

hơi giống với loài sam Mỹ đã tìm thấy tại các khu vực 

ven biển vùng châu Mỹ. Nơi mà một thời sam phát 

triển khá thịnh vượng, nhưng về sau không còn nữa, do 

sự phát triển đô thị, do ô nhiễm môi trường.  

Phát triển đô thị cho nên  

Sam dần biến mất mà quên cuộc đời  

Ô nhiễm thì khó sống thôi  

Loài người cũng vậy mây trời bao la  

Các bãi biển sạch, không bị ô nhiễm, là điều kiện 

cực kỳ cần thiết cho sự sinh tồn của loài này, và môi 

trường sạch là nơi sam trưởng thành, sinh đẻ và sinh 

sống của sam non.  

Tại Nhật Bản, tridentatus là loài sam duy nhất, 

còn tồn tại và qua sự suy giảm, do bởi sự phá hủy môi 

trường sống và ô nhiễm môi trường, mà những năm 

gần đây loại sam này được bảo vệ như là tài sản quốc 

gia  
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Tridentatus di cư đến từ nơi trú ẩn mùa đông, xuất 

hiện trên bờ biển Seto vào mùa xuân. Chúng sẽ trở về 

các đảo Kyushu và Honshu để đẻ trứng. Người ta cho 

biết mỗi cặp sam làm tổ để sinh sống theo kiểu một vợ 

một chồng cho đến hết đời  

Một đời một vợ một chồng thôi  

Cũng như chim Yến chẳng lôi thôi giống người 

Đàn ông năm bảy vợ khơi khơi   

Sam và chim Yến tử tế hơn người đa thê.  

Qua các cuộc nghiên cứu cho thấy sam sinh sản 

trong các môi trường sống khác nhau. Có loài sinh sản 

ở các dải cát tại khu vực có thủy triều cao. Có loài thì 

sinh sản ở các lạch nước ngọt. 

Mỗi cặp sam đẻ nhiều trứng. Sau khi đẻ trứng, 

sam cái bò đi nơi khác, để lại cái tổ nông quèn (không 

sâu) và không được chăm sóc. Các loài ăn thịt sẽ quyết 

định tỷ lệ sống sót của chúng, tức là sự thiệt hại của ấu 

trùng và sam non.  

Các thí nghiệm cũng cho thấy sam không thể duy 

trì sự phát triển bình thường của phôi trứng và sam non 

khi bị nhiễm dầu và hydrocarbon hóa. Và đó chính là 

nguyên nhân sự suy giảm của giống sam.  

Sinh sôi để mặc ý trời  

Không thèm chăm sóc không nơi an toàn  

Sam cái đẻ trứng tràn lan  

Xong để bỏ mặc sam con cho trời.  

Tất cả 3 loài sam vừa kể, đều được coi là đặc sản 

hải sản tại các chợ Trung quốc, Đài Loan, Hồng Kông, 
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Malaysia, Việt Nam và các khu vực trong vùng... Sam 

cái được giá cao hơn vì có trứng và nhiều thịt  

Thịt sam là hải sản bên Tàu  

Sam xào nấu nướng ở cao lâu  

Hồng Kông Trung Quốc đều ưa cả  

Sang tới Việt Nam cũng bắt đầu. 

Sam giống cua mà không phải cua. Chẳng họ hàng 

gì với cua cả. Chỉ giống nhau ở điểm chân có đốt 

(lóng), bơi chậm và bò như cua, và chân ở ngang ngay 

miệng. Tuy chân dài tới miệng, dài cả tới nách nhưng 

kềnh càng trông chả đẹp tí nào, hay ít nhất chẳng đẹp 

bằng các cô chân dài tới nách thời nay mà người trong 

nước thích gọi.  

Con gái thời nay chân kéo dài tới nách  

Mục đích là lọt mắt đại gia  

Các anh nào thích bôn ba  

Kén cô trường túc sa bà cõi tiên.  

Nhưng mà  

Chân dài tới nách thì sao  

Các anh mơ tưởng trăng sao xập xình  

Chân dài thiên bẩm thì mới linh  

Chứ ăn gian đôi guốc thì hiển linh chỗ nào 

Trăng vờn mây ở non cao  

Càng ham hưởng thụ càng cao nhục hình  

*** 

Bây giờ đã biết về sam  

Còn ai thắc mắc càm ràm nữa không  

Sự đời biến hóa khai thông  
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Trời cho một cặp còn mong nỗi gì  

Ai thích riêng lẻ cứ việc đi  

Rồi nhìn đôi lứa xầm xì cho vui  

Nhìn sam dính chặt tức cười  

Sắc không không sắc miệng đời... nhàn cư  

Mây trời xanh của mùa thu  

Đôi sam sóng bước thiên thu bạt ngàn  

Xin chúc muôn người an vui và luôn có cặp có 

đôi, dính nhau vĩnh cửu như đôi sam. Một hình ảnh 

tuyệt vời nơi trần thế.  

Một hình ảnh tuyệt vời nơi trần thế  

Ôi loài người có bằng được  thế  không  

Có khi ngưỡng mộ trong lòng  

Nhưng bên ngoài cười ngạo để hòng tìm vui  

Vui mà vui được... cứ vui  

Phút giây hạnh phúc giúp đời nở hoa!! 

* 

Nguyễn thị Mắt Nâu 


