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Trong góc phố bà già run lẩy bẩy. 

     Cho vào mồm mẫu bánh dưới lề đường. 

     Cơn mưa chiều tháng bảy thật thê lương. 

     Chú chuột cống mon men ăn vung vãi. 

  Lão già mù vội vàng chiều thứ bảy. 

  Nét âu lo cầm vé số trên tay. 

  Cất tiếng rao mệt mỏi quảng đường dài. 

  Đếm cuộc đời tối tăm từng bước một. 

     Dưới gầm cầu nỉ non lời ủ dột. 

     Kiếp đàn bà sao bi đát,đau thương. 

     Thân gầy gò mong cứu cánh tứ phương. 

     Bán xác thân cho người đời xoa nắn. 

 Bầy ruồi nhặng bay vờn ngoài ánh nắng . 

 Bên vết thương lở loét của người cùi. 

 Chúng say sưa từng mảng thịt tanh hôi. 

  Ôi!Đớn đau đất trời bao rên xiết. 

     Lũ trẻ con bới đào bên núi rác. 

     Nhặt bao bì kiếm từng cắc từng xu. 

     Khép tương lai trong vũng nước ao tù. 

     Đêm liên hoan cùng với bầy chó,chuột. 

Đêm công viên khí trời nghe lạnh buốt. 

Nàng tiên nâu tha thướt khúc tình ca. 

Đám thanh niên nam nữ vẫn không nhà. 

Để một ngày ngủ bờ,rồi chết bụi. 

    Người nhạc sĩ tật nguyền trong bóng tối. 

    Dạo cung đàn lạc lõng điệu ai bi. 

    Cuộc sống ta nào có ích lợi gì? 

    Sống nhờ dâu,nợ đời tầm phải trả. 

Người hút máu,muổi, ruồi cũng hút máu. 

Người dành ăn,chuột bọ cũng dành ăn. 



 

 

Người và thú...ta tự hỏi bao lần? 

Ai đã là...?Mình đang cùng chung sống? 

    Mẹ hân hoan ôm con thơ lần cuối. 

    Vĩnh biệt mẹ,con sung sướng ra đi. 

    Kiếp ăn mày bệnh tật phá tứ chi. 

    Ngàn lạy mẹ,con xa lìa trần thế. 

Con chó gầy trơ xương khắp thân thể. 

Chờ lưỡi dao để hóa kiếp cuộc đời. 

Chưa ăn no đã đến lúc tàn hơi. 

Tiếng thở than nhạt nhòa trong men rượu. 

    Thân cây xanh cũng trở thành than củi. 

    Từng con đường loang lổ bởi bới đào. 

    Ngọn đèn khuya cũng từ biệt vẫy chào. 

    Đồng ruộng xanh cũng nghẹn ngào nhức nhối. 

     Từ trong rừng hàng ngàn bầy chó sói. 

     Chạy điên cuồng tìm thịt sống, máu tươi. 

     Quê hương tôi tử khí tỏa khắp trời. 

     Cả đất lành bây giờ màu máu đỏ. 

 

Đây là hình ảnh của hơn 40 năm  

thiên đàng Xã-Nghĩa.  
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