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Commentaires de Jean Nam Hee sur les paroles ci-dessous: « C'est plus proche des CONTES de 
La Fontaine que de ses fables !  

 
 

Thằng cho vay là thằng dại.  
Thằng trả lại là thằng ngu! 

Bước chân “dô” quán đèn mờ. 
Ngồi gần con gái không sờ là ngu!!  
Thà rằng cắt tóc đi tu.  
Ngồi gần con gái ..... ngu sao không sờ!!  

 
Gió đưa bụi chuối sau hè. 
Giỡn chơi chút xíu ai dè... có con.  
 

Trách người quân tử vô danh.  
Chơi hoa xong lại... hái cành kế bên.  
 

Nam vô tửu như kỳ vô phong  
Nữ vô phòng kỳ vô phong cũng phất!  
 
 

Trăng hôm nay cao quá ,  
Anh muốn hôn vào má .  
Trăng hôm nay cao tít ,  
Anh muốn hôn vào ..... ??? 
Trăng hôm nay mới nhú,  
Anh muốn hôn vào .....???  
 

Cam sành lột vỏ còn chua.  
Thương em còn nhỏ anh cua để dành.  
 

 
Trên đồng cạn dưới đồng sâu.  
Vợ chồng cầy cấy là thằng cu ra ðời.  
 

 
Một con ngựa đau, cả tàu ...bỏ chạy.  
Một người vô nét , cả nhà kẹt phone.  

 
Ðàn ông tập tạ thì đô  
Ðàn bà không tập vẫn đô như thường.  
 

 
Mập thấy đẹp,  
Ốm thấy dễ thương,  
Lòi xương thấy dễ mến.  
 

Thơ vui  

     Transmis par Jean NAM HEE dit Lê Anh Tuân, JJR 64, USA 
Photo datant de 1966 



 2

Trên trời mây trắng như bông.  
Ở giữa cánh đồng mông trắng như mây.  
 

Mẹ ơi con muốn có chồng.  
Con ơi.... mẹ cũng một lòng như con.  

 
Gió mùa thu anh ru em ngủ.  
Em ngủ rồi ......em cạy tủ anh đi!!!!  
 

Sông Cầu nước chảy lơ thơ.  
Có đôi trai, gái ngồi hơ... Quần đùi.  
 

 
Con nhà tông không giống lông ..... đỡ giống 
khỉ.  
 
Thuận vợ thuận chồng ......con đông mệt quá  
 
 
Có công mài sắt có ngày...... chai tay .  
 
 

Qua cầu ngả nón trông cầu .  
Cầu bao nhiêu nhịp ...tốn xăng dầu bấy nhiêu  
 

Hôm qua anh đến nhà em.  
Ra về mới nhớ để quên 5000  
Anh quay trở lại vội vàng.  
Em còn ngồi đó, 5000 ...mất tiêu.  
 
 

Anh xây em bằng cát.  
Rồi hôn em 1 phát.  
Ôi nụ hôn chua chát. 
Toàn là đất với cát…  
 

Yêu em mấy núi cũng trèo.  
Ðến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!  
 
 

Trên trời có đám mây xanh.  
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.  
Nếu mà anh phải lấy nàng,  
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.  
 

Trước cổng nhà thờ,anh và em...  
Hai đứa hôn nhau, Chúa đứng xem...  
Giật mình Chúa bảo: này hai đứa!  
Hôn nhau như thế...Chúa cũng...thèm.  
 

Chán đời cắt tóc đi tu.  
Nghĩ đi nghĩ nghĩ lại … đi tù sướng hơn.  
Trong tù làm chủ giang sơn,  
Một cãn phòng đá với dăm ba thằng.  
Thằng nào cũng có khiếu năng,  
Thằng thì giỏi hoạ, thằng thì làm thơ.  
Có thằng lại đứng ngẩn ngơ.  
Vì sao ta lại trở vô nhà tù ??? 
 
 


