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Theo tôi thì t��ng s� là �úng tr�m ph�n 
tr�m. Ðây là m�t khoa h!c d'a trên kinh 
nghi�m, c� hàng ch�c th� k�. C� Di�n hi�n có 
m�t �� t-, s�ng � th  �ô Hoa Th�nh Ð�n. Anh 
này coi c�ng khá l
m. 

Nói v� tám chi�u hi	u bi�t thì tôi ngh, c� 
Di�n có ���c d� là b0y chi�u, ti�c là c� m�t 
n�m 70 tu�i (th�t ra ch�a ��y 70), c�ng g!i là 
không th! m�y. 

Nay chúng mình, c� m�y tri�u ng��i ph�i 
b( n��c ra �i, tôi ngh, r%ng trên m�t chúng 
mình ��u có cái t��ng xu�t ngo�i c�. Vì có r�t 

nhi�u ng��i �ã b( m�ng ngoài bi	n �ông 
ch)ng h�n ch� vì không có cái t��ng cái s� 
xu�t ngo�i �ó thôi. 

M�c d�u tôi không h(i c� nhi�u vì tôi bi�t 
c� không mu�n d�y cho tôi bao gi�, nh�ng tôi 
c�ng h!c lóm ���c chút chút, và �em áp d�ng 
vào ��i, tôi th�y r�t b� ích cho riêng tôi. 

Tôi còn nhi�u chuy�n t��ng s� l
m, có 
trên 50 chuy�n ng
n dài, ��u r�t h"ng thú. Có 
d�p tôi s$ xin g-i ��n LTCC cho các b�n �!c 
cho vui. 
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Sáng th�c d�y, hôm nay m�ng m�t T�t ,  
Mùa Xuân sang không bi�t t� bao gi�, 
Ngoài song c�a  s�c tr�i xanh di�m tuy�t , 
Gi�a khám phòng khai kh�u m�t bài th�. 
 
Ta ��nh ��c ng�i trên manh chi�u nát, 
�i�u thu�c tàn còn l�i t�i hôm qua , 
Que diêm �m lóe th�m mùi  pháo xác , 
Khói ngt ngào lênh láng ch�y quanh ta. 
 
Ng�a m t nhìn tr�i cao xin thêm h�ng, 
�� ��t , Tr�i giao h!p v�i Ng
�i , Th�. 
Xà liêm t�i b�n b�c t
�ng s"ng s�ng , 
Khách tri âm sao c#ng l�ng tai ch� ? 
 
�� m� �$u bài th� n�m Giáp Tý 
L�i t� �n qu� ��t v�n xoay �%u ; 
H&n ph�i có m�t mùa xuân nh
 ý 
Cho mi ng
�i trên ��t n
�c thân yêu . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Xin g�i ��n t"ng dòng sông , ngn núi ,  
B�n nghìn n�m �ùm bc m�t gi�ng nòi 
Lòng tôn kính ,ni%m tin yêu v�i v!i 
L�a tim n$y dâng hi�n ngn tinh khôi 
 
Nguy�n sát cánh v�i nh�ng ��i b�t h�nh 
Cùng ��u tranh cho lý t
�ng con Ng
�i ; 
Mùa Xuân ��n sáng ni%m tin t�t th�ng , 
Ngày vinh quang xu�t hi�n v�y tay m�i 
 
Chi�n h�u xa g$n , thân quen , tri k' 
L�i chúc m"ng tâm ,chí  �(p nh
 sao, 
S�c kh)e , bình yên , t�m lòng chung th*y 
V�i cu�c ��i mãi mãi � ngôi cao . 
 
Mùa Xuân n$y ta có l�i cáo l+i : 
Vì vi�c chung �ành �� c�nh nhà hoang 
H�y �!i nhé , �!i m�t mùa Xuân m�i 
Ta ân c$n nêu pháo �ón Xuân sang … 
 
                                     Lê Công Minh 

 

 




