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Gieo vần, niêm luật tuyệt thay
Hồn thơ lai láng tràn đầy bến sông
Thần Phong thi sĩ thành công
Tuyệt chiêu Sợi Tóc thấm lòng tha nhân
Đôi khi tỏ nỗi bâng khuâng
Trong tình yêu hợp rồi tan bẽ bàng
Thả hồn từng khoảng thời gian
Phun châu nhả ngọc muôn ngàn ý thơ

Để trả lễ tui cũng trần tình tự sự cho qua cơn mê, 
với bài ca vọng cổ:

Thần phong vẫn cứ thần phong
Bề ngoài coi vậy, trong lòng nhiễu nhương
Đau lòng đất nước quê hương
Lại thêm gãy cánh nửa đường.... buồn ơi
Bây giờ mộng đã mù khơi
Da mồi, tóc bạc nửa đời tha phương
Nắng chiều phủ xuống bên nương
Chiếc cầu sinh tử cuối đường không xa

Đang lu bu phổng mũi lại nhận được bài thơ của 
Lệ Tâm:

Chán ghê! Thi sĩ Thần Phong.
Lệ Tâm ông gọi Nguyên Phương đấy à!
Thôi cũng thông cảm tại… già!
Nhìn gà hóa quốc cũng là tự nhiên.
Chôm chi “ Sợi tóc “ để phiền…
Biếng ăn, mất ngủ hồn điên đảo hồn.
Chiều này lá đổ dập dồn.
Ưu tư thi sĩ vẫn còn trong mơ.
Nhớ nắng rồi lại nhớ mưa!
Nhớ chi nhiều quá ! Nhớ vừa thôi ông !
Thần Phong! Ơi hỡi! …Thần Phong!

À thì ra “trông gà hoá quốc”, hay “nhìn mưa ra 
nắng” giống như câu trách yêu của Mộc cô cô, vì tui lỡ 
gọi nhầm tên Lệ Tâm thành Nguyên Phương, là tác gi 
ả bài “Nỗi Nhớ” với câu lầu bầu: “Tên o ni ôn gọi o tê! 
Không phải tên tui nên cũng hơi… quê!”

Anh đã qua rồi thời lãng mạn mộng mơ!
Và đã nếm những đọa đày gian khổ.
Nhưng anh vẫn không thắng hơn nỗi nhớ!
Nỗi nhớ vô hình, vò nát tim anh.

Vết thương lòng ai chữa lại cho lành ?!
Anh mặc kệ nghe tiếng lòng rên rỉ.

Thương với nhớ phải chăng là ủy mị ?
Không ! Không ! Không đừng nhớ có sao nào!

Ác nghiệt thay trong cả giấc chiêm bao.
Anh ôm chặt dù chỉ là hư ảo!
Nỗi nhớ là em! Em là nỗi nhớ!
Thương nhớ vơi đầy! hồn bỗng xanh xao.
Lệ Tâm.

Tui bèn giả lả với mấy câu vè con cóc:

Thiệt tình tui cũng chán tui
Lẩm ca lẩm cẩm khiến xui lộn hoài
Ở xa đôi lúc cũng may
Nếu không đã bị cô hai... ấy rồi!

Cũng may thấy lộn nhà thơ
(chứ) Thấy lộn chị vợ xác xơ tui rồi
Xin Lệ Tâm một nụ cười
Xí xóa lầm lỗi cho đời dễ thương
Xin luôn “thi sĩ” Nguyên Phương

Chắc là cũng tại vì sợi tóc
Chưa nuốt vào đã hóc đã ho
Đã rối tung nghìn nỗi tơ vò
Nên quờ quạng thiệt tình hết biết!
hahaha!!!

Dù câu chuyện Sợi Tóc đến đây đã kể như vãn 
tuồng nhưng dư âm của nó cũng vẫn còn phảng phất... 
và tiết mục Sợi Tóc - đã trở thành nơi cất giữ những vần 
thơ tình đủ loại - vẫn còn kéo dài cho tới hôm nay để 
tôi có thể viết thành một đề tài vui cho Đặc San 10 Năm 
Kỷ Niệm.

Một lần nữa, cám ơn những người bạn thơ thân 
thương đã cho tôi một tình bạn quý hoá; cám ơn Hội 
Quán Phi Dũng, cám ơn Ban Điều Hành đã tạo sân 
chơi, đã bỏ bao nhiêu công của chăm sóc nơi gặp gỡ 
thân tình của những người cùng chiến tuyến, thực 
hành câu hát oai hùng của một thuở ngang trời:

U... u... u... u... u... u... 
Xa giang sơn ngắm nhìn về khắp nơi 
Đàn chim dù bay ngàn phương cũng về 
Ðể rồi ngày ngày sống hòa nhịp đời 
Cùng ngàn kiếp chim 
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