
Lá Thư Thụ Nhân 
 

Subject:  Thơ phiếm - SƯ PHỤ NGÂM 

From:     Hàn Sĩ Phan 

Date:      Wednesday, December 27, 2017 

 

Thơ phiếm – Tếu loạn của Hàn Sĩ Phan 
 

  

  Trong Văn Học Việt Nam cận đại vào thế kỷ 18 sang đầu thế kỷ19 có những đại thi hào đã 

viết nên nhiều tác phẩm nổi tiếng bằng những khúc trường thi tuyệt tác như ; 

   - “Cung Oán Ngâm Khúc” của Ôn Như Hầu Nguyễn gia Thiều 

   - “Đoạn Trường Tân Thanh” ( Kim Vân Kiều ) của Nguyễn Du 

   - “Chinh Phụ Ngâm” của Đặng Trần Côn, được nữ sĩ Đoàn thị Điểm 

          diễn nôm. 

 

   Hàn Sĩ không có tài và cũng không đủ khả năng để viết trường thi như các bậc Tiền Nhân 

nước Việt, nhưng trước biến cố đồng thanh tố giác chuyện “dập liễu vùi hoa” đang làm ồn ào 

dư luận Mỹ khắp nơi khiến tim Hàn cũng dâng lên niềm cảm xúc, nhưng vẫn chưa phân biệt 

được là giận hay tội nghiệp cho các đấng Nam nhi phe ta, bèn chỉ trình bày sự việc với một 

chút cảm tính riêng tư qua đoản thi “SƯ PHỤ NGÂM” (Xin nói thêm cho rỏ, trong ngôn ngữ 

dân gian của người Việt thời nay thường hay gọi bác Dê đực là sư phụ. Cho nên chữ “sư 

phụ” ở đây không có nghĩa là Giáo sư, là Thầy mà là nhân vật (hoặc vật nhân cách hóa) có 

khả năng thực hiện, hoàn tất một công việc với kết quả cao nhất, hoàn hảo nhất được xếp vào 

bậc Thầy! Còn bác Dê đực làm việc gì mà được xếp vào bậc Thầy và được xem là sư phụ thì 

phe nam nhi ta tự hiểu.) 

 

   SƯ PHỤ NGÂM 
 

    Thuở nước Mỹ nổi cơn gió giật 

    Làm tả tơi các bậc mày râu 

          Bây giờ mới thấm thía câu 

 “Hồng nhan họa thủy” qua cầu mới hay 

 

    Chuyện không phải ngày nay mới có 

    Nghề của chàng  “máy mó”  đã lâu 

            Ồn  ào chỉ mới bắt đầu 

   Trước Thu năm ngoái sắp bầu Tông Tông 

 

    Đụng phụ nữ từ Trump khởi phát 

    Đã  một  phen  báo quạt  tơi  bời 

        Nhưng Ngài lẽo mép, dài hơi 

   Chối lui, chối tới, chuyện rồi cũng êm 

Nay đến vụ  Weinstein nổ lớn  (1) 

     Hàng tá em  mơn mỡn  đào  tơ 

        Đã từng bị bóp, mó, sờ 

   Cùng nhau kết hợp phất cờ vùng lên 

 

     Tố giám đốc Weinstein tơi tả 

     Khiến cho Ngài mất cả chức quyền 

         Ai ngờ thục nữ, thuyền quyên 

    Ra tay cũng chẳng có hiền đâu nghe 

 

Chuyện tưởng chừng trong nghề phim ảnh 

      Nơi nhiều nàng đỏng đảnh khoe thân 

           Đàn ông đâu phải thánh nhân 

    Nhìn  hoài ắt động lòng trần sa cơ 

 
 



     Nhưng  xem  kỷ  hồ  sơ  tố  giác 

 Chuyện xâm phạm phát tác  nhiều nơi 

      Không riêng ở chốn vui chơi 

 Mà còn xuất hiện những nơi đàng hoàng 
 

    Có  ông chủ  nhà  hàng  ở  Los    (2) 

Bổng  thích  nghề  xoa bóp nghiệp dư 

   Thỉnh thoảng Ngài work thêm giờ 

 Bắt  nhân  viên  nữ  “ô vờ”  với  ông 
 

       Giờ  đến  giới cầm cân  nẩy  mực 

Tòa kháng án khu vực nâm- nai (number 9) 

           Một ông sắp được rì- tai (retire) 

 Từng làm quan án  băm hai  năm  liền  (3) 

  

        Bổng  Ngài  bị  nêu tên  tố giác 

Vì  đã  từng  ha-rát  chị  em (harassment) 

        Mèo nào thấy mỡ chẳng thèm 

Dù quan tòa cũng lem nhem như thường 
 

  Bước sang chốn chính trường nước Mỹ 

        Chuyện  “quấy rầy” ầm ỷ khắp  nơi 

             Các ông  bị  tố  tã  tơi 

Viện trên, viện dưới  chẳng nơi nào chừa 
 

       Có  một tay  cũng  vừa  bị  tố ( 4) 

     Vẫn xem thường, thách đố chị em  

        Hiên ngang ứng cử viện trên 

    Bị  cho  đo  ván  biết  liền lễ  nghi 
 

     Nữ   sắc  là  cái  chi  ghê  rứa 

   Quật nhiều chàng ngã ngựa đảo điên 

        Người thì mất chức, mất quyền 

Người thì buộc phải “phục viên” nửa chừng 
 

   Duy “một trự” dững dưng mặc kệ 

     Mặc người cho mình tệ cũng pha 

       Ai chê ? chuyện của người ta 

   Muốn làm việc lớn  phải da  mặt  dày 
 

     Người liêm sĩ  đời  này  cũng hiếm 

    Hơi sức đâu nghĩ chuyện viễn vong 

        Ta đây một đấng Tông Tông 

   Ai  mà  chê trách  là “ông” quạt  liền           

    Nếu mọi chuyện không êm, không gọn 

      Ta tweet liền: “cái  bọn truyền  thông” 

       Chuyên đưa tin giả lòng vòng 

        Cốt hạ uy tín Tông Tông Hoa Kỳ 
 

        Sống  trên  đời  không  lì  ắt  bại 

        Bao nhiêu tay  thảm  hại  te  tua 

          Chỉ  vì  mới  đánh đã thua 

    Khiến cho phụ nữ  “được mùa” vùng lên 
 

        Chuyện tố giác vang rền  tứ phía 

     Mọi ngành nghề: nghệ sĩ, truyền thông 

          Từ dân cử, đến doanh nhân 

      Chuyện xưa, tích cũ  dần dần  bị khui 
 

          Chiêu  “nữ  sắc” dập vùi  nam tử 

          Họa “hồng nhan” nếm thử chua cay 

            Tưởng rằng “Sư phụ” cao tay 

         Ai ngờ dập mặt dập mày như không 
 

            Trời trót sinh đàn ông phải thế 

           Gần mỹ nhân đâu dễ buông tha 

             Bởi người  mà cũng tại ta 

        Nên đừng trách cứ Trời xa, Trời gần 
 

             Chút tâm tư  nhiều lần  ấp ủ 

        Nay viết thành “sư phụ diễn ca” 

             Đôi dòng nhắn nhủ phe ta 

 “Hồng nhan họa thủy” tránh xa khỏi phiền 

. 

                       Vào đông FLORIDA, 2017 

           Hàn Sĩ Phan 
 

 

 

(1) Harvey Weinstein, trùm làm phim  

      Hollywood, Giám đốc hãng sx phim… 

(2) Mario Batali 

(3) Alex Kozinski, nguyên chánh án tòa 

      kháng án lưu động khu vực số 9 

(4) Roy Moore, ứng viên cộng hòa tranh 

     ghế TNS liên bang, thay chổ TNS cộng 

     hòa ra làm bộ trưỡng tư pháp. 
 


