Đêm Tiền Đồn

Cười Chút Chơi

Ở Dơ
Một buổi đẹp trời, theo lời giới thiệu của bà con,
thầy Minh dìa Phú Yên coi mắt người đẹp. Sau khi
chào hỏi làm quen với gia đình, thầy Minh xin số
điện thoại của cô gái để tiện việc liên lạc, cô trả lời:
- Dợ, em hơi hơi ba bữa tém một bữa! (223-7817)
Liếc nhìn người đẹp "hai ba bữa tắm một bữa" thầy
Minh hơi bị "dội" nên xin kiếu từ hẹn ít bữa trở lại.
Thầy Minh tiếp tục lân la lên xóm trên để coi mắt
người khác. Tới nhà người quen giới thiệu gặp cô
này trông cũng dễ coi, thầy vào nhà trò chuyện, và
xin số điện thoại để liên lạc, cô này trả lời:
- Dợ, em là năm séo bữa, không tém, không tém!
(567-0808)
Thầy than thầm trong bụng “năm sáu bữa không
tắm”, người coi cũng được sao mà ở dơ quá chịu
sao nổi. Thầy tiu nghĩu xin cáo lui về nhà người
quen nghỉ ngơi. Sáng hôm sau lại mon men lên
xóm trên coi mắt người khác, trước khi ra về thầy
không quên xin số điện thoại, người đẹp cười tỏn
tẻn:
- Dợ, nhà em là tém chín bữa một năm không tém
(897-1508).
Chời ơi, “một năm không tắm” chẳng thà dìa nhà
hát bản Đời Tui Cô Đơn còn hơn. Chán nản quá
Thầy chào cô ra về. Cô còn nói với theo:
- Còn thầy muốn gặp riêng em thì cứ gọi tém hơi
không, tém hơi, tém hơi (820-8282).
Tưởng cô gái mời thầy “tắm hơi riêng”, thầy sảng
hồn leo lên xe đò dzông dìa Sài Gòn một nước.

Trong hoang lạnh giữa mưa ngàn gió núi,
Nghe giọt buồn tí tách nhỏ vào tim,
Chú dế than rã rích suốt đêm trường,
Chợt ngừng lại trông hỏa châu thắp sáng.
Thuyền đã chảy trôi đời mình xa lắm,
Bỏ quãng đời áo trắng lại sao lưng,
Những mộng mơ cùng bóng dáng thiên thần,
Chung nhịp bước bên hàng me dịu mát.
Nơi tôi đến, ngày đêm rền đại bác,
Có người tình là thỏi sắt trên vai,
Có hỏa châu thắp sáng suốt đêm dài,
Và nhung nhớ người em yêu cổ tích.
Anh mơ sẽ trở về trong huyền thoại,
Vào rừng sâu tìm công chúa ngủ yên,
Tìm lên môi nụ hôn ngọt êm đềm,
Và ánh sáng thần tiên trong mắt ngọc.
Chiều hôm đó mưa rừng về trắng xoá,
Bên ven đồi ngồi gác lỗ châu mai,
Có bài ca hát mãi suốt đêm dài,
Tình đất nước cùng người yêu bé nhỏ.
Mưa đã tạnh trăng đầu ghềnh thật tỏ,
Như niềm tin vừa lấp lánh trời cao,
Đêm cao nguyên trời đen kịt một màu,
Nghe gió hú giữa hoang tàn cô tịch.
Ôi nhớ quá bóng nàng tiên áo trắng,
Cánh thư hồng ai gửi vẫn còn đây,
Người dù xa tình vẫn mãi tràn đầy,
Nghe ấm áp suốt đêm dài giá lạnh.
Xuân đã đến trên vì sao lấp lánh,
Lời nguyện cầu cho non nước bình yên,
Bên trường xưa bóng nhỏ mãi dịu hiền,
Bên hàng phượng đợi anh về nhỏ nhé.

[Tác giả gốc ngưòi Phú Yên, viết cho vui cười chút chơi và
không có ý nhạo ai cả. Mong độc giả, nhất là đồng hương
Phú Yên, thông cảm.]
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