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SÁU MƯƠI NĂM  

TÌNH NGHĨA 
 

Lang Thang 

 

  Thăm Bạn Quê Nhà 

Biển rộng mênh mông, nhớ quê nhà 
Biết xưa đi học bơi thuyền thúng, 
Như bọn An Cường, Đỗ Lễ với Phạm San 
Thì giờ đây vùng vẫy dễ dàng ! 
Đành theo bọt nước về bãi Trước 
Vũng Tàu Độc cước(1) vẫn hiên ngang 
Đến Saigon bằng chuyến xe Mai vàng 
Vô Hai Bẩy(2) tiếng nhạc xôn xang 
Bầy cốt đột châu đầu đấu láo 
Thịnh Phét, Ba Cu, Lý Toét loe 
Miệng nói, mắt nhìn quanh đi dạo 
Tìm gái xề, em nhí mặc hở hang. 
Nhớ xóm làng ta sang Phú Nhuận 
Gặp Đằng Giao Vị Thủy đưa khoe, 
Tranh in toàn bộ, bao nhiêu Thị... 
Có em trên võng, gái trưa hè. 
Nghe tin mấy bạn xa mò tới, 
Long, Loan, Đạt, Đậu, Khánh, Chu Hòe 
Muốn đi ăn uống chốn phòng the 
Sau chọn nhậu Chó ở Thị Nghè. 
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Đỗ Lợi Đi Tây 

Được thả lỏng(3) tao lại đi Tây. 

Bơi mấy đại dương, đâu có gầy 

Nhớ xưa dạo phố cùng thằng Khải 

Đứng canh chừng, để nó “tưới  cây.” 

Hút thuốc thả dàn hỏng sợ rầy, 

Vườn Lúc Xâm(4)… đường đi toàn kính 

Ánh lên, váy chẳng mặc quần trong 

Niết, Long, Tuấn, Khải mặt dài thoòng. 

Vui thật là vui, dọc sông Seine 

Tài tử, giai nhân ngược lại xuôi 

Mấy cô đầm tè đứng không ngồi, 

Do hãng Khainydien bán phễu(5). 

Về đến nhà bà chủ nhẩy đồng , 

La Tây Nùn đi đâu mà lâu thê ? 

Tai điếc,vẫn thản nhiên mặc kệ 

Hề hề, em nằm ghế anh bóp chân. 
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Đỗ Lợi về thăm Bắc, Nam Cali 

Nằm đại dương lạnh, về nơi cũ, 

Gõ cửa nhà, mẹ nó im hơi 

Ví trời tối, sợ ma nhát. Trời ơi ! 

Đành thất thểu đi, tìm nhà bạn. 

Bình, Cường, Dương nốc ít thôi nhe 

Thằng Gà Tre cất tiếng gáy “ke ke” 

Coi cụ Phó thân già leo núi  

Mải lui cui, vấp té Nam Mô... 

Gặp Tự Chi mồm như máy nói 

Cắt ngang lời : Tao tới thăm đây 

Nghe mày kể về quê vui lắm 

Vậy mai này hai đứa cùng bơi. 

Mày chiên cá riu riu hầu vợ 

Tao thì thèm tái giá phở “râu” 

Húp một muỗng vào sâu cốt tủy 

Mỡ quanh mồm nó đã làm sao. 

Tên Điên Nặng, đau lưng mà hồ đồ 

Computeur gõ ngày, gõ tối ! 

Lo mọi người, điên đầu thật tội 

Ung dung như Lê Thảo mà hay. 

Hai thằng ngày xưa còn cắp sách, 

Rủ nhau xuống xóm gặp chị Tình 

Lòng nhủ lòng lẳng lặng làm thinh 

Mới vài ngày, trong người ngứa ngáy. 

Mở ra xem tóa hỏa tam tinh, 

Hai cục đỏ nổi chình ình bên dưới 

Bèn vội vàng kiếm tìm bác sĩ 

Phải gom tiền vét túi chích pê-ni (6). 

Nhìn trời mây, nhớ thằng Giặc Lái 
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Đi về Nam đến bến xe Hoàng 

Vào Tip Top, thấy Can, Voi trước 

To đầu lồ lộ giữa đám đông. 

Xung quanh bàn Cẩn, Hiền, Quyền, Hiến, 

Ấn, Típ, sẹo San, Ảnh mắt ngầu 

Vào bệnh viện, Còm rên hổn hển  

Rụng nhẵn râu, như gái Quảng xưa. 

Còn nhiều bạn hiền tao chưa gặp 

Như Chu Lệ, ông Toà, Hải, Khoát... 

Nào Bùi Khắc Kỳ, nào Trọng Dụng 

Lại Công Huề, Phạm Sách, Minh, Trân. 

Còn Hiền “bạc” còn Khang còn Hạnh 

Còn Ru, Tiên, Giang, Tiếp, Hiển đen 

Và còn nữa... bao đồng môn thân thiết 

Hẹn một ngày trời đẹp đến thăm. 

Gần ngay biển, về đây… từ giã. 

 
Chú thích 

(1) : Độc cước tiên sinh = Lưu Ngọc Thủy. 

(2) : Quán “Cà phê 27” ở Saigon. 

(3) : Sau 6 năm nghe kinh kệ trong chùa, ngày 19-8-2018 tro cốt ĐĐ 

Lợi được đem ra thả vào lòng biển Thái Bình Dương. 

(4) : Vườn Luxembourg. 

(5) : Thành phố Paris vừa cho đặt những uritrottoir nhằm giải quyết 

cho các ông mắc bệnh “đái đường” nhưng không đáp ứng được 

nhu cầu của các bà các cô. Do đó một công ty xuyên quốc gia 

mang tên “Khainydien” của 3 tên CVA59 ở Pháp, Mỹ và Việt 

Nam, đứng ra đấu thầu cung cấp “phễu” đặt tại những thùng 

uritrottoir để phụ nữ có thể giải quyết đứng như đàn ông. 

(6) : Pê-ni = péniciline. 

 


