Hội quán

Bước tới quán xưa bóng xế tà
Xe dream, xế hộp, đậu hàng ba
Lom khom dưới bếp ông Chủ Quán
Gật gù bên cửa bóng Jaja
Thơ thẩn ngoài sân anh Bạn Mới
Pex đang ngơ ngẩn ngắm trăng già
Bạn Cũ gãi râu cười khọt khẹt
Ngâm nga khẽ hát khúc “ Tình xa”
HS đi vắng lâu rồi nhỉ
Hay bận chăn trâu Africa ?
Thiền sư xuống núi hai, ba bữa
Lại phất “cờ tây” ở đâu cà
Tú My quit job đi chăn vịt
Đàn gà ốm đói chỉ còn da
Ngố sầu thơ thẩn bên thềm cũ
Nhớ tới người xưa “anh Bill già”
Con vịt đầu đàn ngồi ngáp gió
Tui chán chiện đời lắm mấy cha!
Ngoài sân nhốn nháo hàng xúc xắc
Bầu cua cá độ líp ba ga
“13” xui quá chui vô xó
Tiếc mấy số ngon chúng chẳng tha
“99” lù đù ăn vố lớn
Cõng thằng “66” nặng trầy da
Số “2” ngồi ngắm mưa rơi mãi
Thơ thẩn mơ màng ở chốn xa
Observer # 10 ra hàng kẹo
Thầy cho em mượn vài trăm nha
Observer Thầy nhăn nhó nhó
Quỷ sứ Thầy đang ế thấy bà
Sáng sớm mở hàng anh Bợm nhậu
Thầy đốt phong long suýt cháy nhà
NT hết vía cao xa chạy
“ he he..” mém cháy râu dê già
Thư sinh áo vải chuồn ra quán
Ngồi nghe Kiều nữ tán thơ ca
Hà Đông tỉnh giấc gầm rung óc
Mình ơi, em xẻ thịt mình ra
Quán xá ngả nghiêng cơn binh lửa
Chén dĩa tự do bay xả ga
Chủ Quán ôm đầu cười mếu máo
Thôi thôi đủ rồi nghe mấy cha
Từ nay nếu có ai vào quán
Dao kiếm vứt ngoài chỉ đem hoa.
Lữ Khách
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