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Hổng dám đâu à nghen, muốn đổi tóc tui sao 
chứ? Cái vụ tóc tai của thằng tui đã có quản gia đếm rất 
kỹ rồi, lơ tơ mơ là chết với bà đấy! Chưa biết giả nhời 
nàng làm sao thì được ông xe tăng HN11 (mới đọc qua 
tưởng vu-rút cúm gà) cứu bồ:

Tóc mây một sợi cho anh
Những ngày chinh chiến để dành yêu em
Mùi hương trong tóc dịu êm
Mân mê sợi tóc cho đêm ấm lòng
Tóc em một sợi cong cong
Tưởng chừng như nhịp cầu vồng bắc ngang
Tóc em một sợi thênh thang
Đưa hồn anh đến bên nàng đắm say
Tóc em một sợi hay hay
Một đầu tha thướt tung bay gió chiều
Một đầu dỗ giấc cô liêu
Hai đầu sợi tóc chung điều ước mơ
Ôi sao sợi tóc nên thơ
Tóc đây em đó xa mờ nẻo mây

Bài thơ hay nhưng đầu óc tôi... méo mó nên bật 
cười thành tiếng khi đọc câu, “tóc em một sợi cong cong” 
khi tưởng tượng ông HN11 của mình muốn nói là 
“quăn quắn!”; và tôi lịch sự viết lại:

„Tóc mây sợi ngắn sợi dài“
Lấy em hổng đặng thương hoài làm chi
Từ ngày anh khoác chinh y
Cũng chính ngày đó em đi chống lầy
“Thương anh muốn đợi tháng ngày
Nhưng sợ lâu quá... lấy ai cho rồi!
Đừng buồn em nhé anh ơi!”

Qua ngày hôm sau thì có nàng Lệ Tâm tố cáo tui 
chôm sợi tóc của nàng:

Răng mà khổ bởi vì một sợi tóc!
Chôm mần chi! Để tóc quấn buồng tim.
Rồi cứ buồn, cứ nhớ nhiều thêm…
Tội ghê hỉ! Người mô… mà dị quá!

Tui và ôn là hai người xa lạ.
Chẳng hẹn hò, mô quen biết chi đâu!
Khổ thân chưa! Cứ thao thức đêm thâu.
Mùi hương tóc khiến ôn hoài ngơ ngẩn.

Tại sợi tóc hành ôn ra thờ thẫn.
Tui nghĩ ôn mắc căn bệnh lạ đời !.

Hãy mau mau đi khám bịnh ôn nơi!
Kẻo ôn chết… vì… tương tư…Sợi tóc!!!
Thiệt là oan ơi ông địa, Tui có chôm tóc của O, có 

tương tư O hồi mô mà khuyên tui đi bác sĩ chú sĩ chứ. 
Tui đâu có vừa, cũng hồi đáp lại liền:

Hoạ thơ, thơ hoạ rất hay
Ngả mũ phục tài thi sĩ Lệ Tâm
Bướm vàng bay đậu cành trâm
Sớn sác tưởng lầm bướm đậu cành si

Nàng chưa kịp đối đáp thì mợ Nguyên Phương 
mượn đề tài nhảy vào nhắn gửi tới ông xe tăng Hiếu 
Nguyễn:

Họa bài SỢI TÓC của Anh Hieunguyen

Tóc mây ... em tặng cho anh,
Cả một lọn nhỏ... em thuê kết thành.
Gửi theo anh... tận chiến trường,
Như em bên cạnh... cho anh ấm lòng.

Mùi hương... em gửi kèm theo,
Cho anh như tưởng... em bên cạnh mình.
Những đêm... im súng... trận tiền,
Anh nào có thấy... cô đơn bao giờ.

Mỗi khi chạm nhẹ... tóc nàng,
Anh thấy ấm cúng... trong lòng biết bao.
Tưởng như đang ở cạnh em,
Với bao trìu mến, thương yêu... dịu dàng.

Anh ơi! Biết được hay không ?
Tóc em lúc nào cũng bên ngực trái.
Chỗ trái tim luôn nóng hổi...
Em rất xa... nhưng anh thấy thật gần.

Thiệt tình! Đã vậy còn nói móc tui nữa chứ:
Anh chẳng nuốt... sao tim bị quấn?
Nuốt vào... nó ở bao tử thôi.
Còn khi trả lại... cũng gây phiền,
Thì cứ để... tóc bay theo gió.

Nuốt tóc của NP có mà bá thở luôn chứ còn sức 
đâu mà bay theo gió hả trời!?

Thần hồn chưa kịp ổn định thì cái ông thần xe 
tăng HN11 dán lên bài thơ dễ thương như ri:

Tên nghe thì rất thần phong
Lời thơ nhẹ tựa mây hồng bay bay


