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Thời đại tôi đang sống
T��⺁ �ꩰn h �ꩰ� �h�� �a�i �h �ꩰng �aꮰt đa�� �aꢐng
�h�� a
Tiếng gọi đầ� tiên �hông phải là �à
và t�ên vai đã �hất �hồng �hꩰản nợ
Thời đại tôi đang sống
Cứ mởmắt là thấy mình �hó ở
Tháng t� vấn v�ơng hꩰa sữa
Đông sang vẫn nóng nh� hè
T�ẻ �ꩰn �hông đón hè �ằng những tiếng
v�
mà �ằng iphꩰn, ipad
Thứ� ăn ngập t�àn �á� ma���t
�h�ng n� �ꩰt va�ꩰ m �ꩰm la� nga��p hꩰa� �ha�t d�
th��a
Thời đại �ây giờ ai �ũng nh� lừa
Ch�⺁ �i��t pha��n m��nh, tha⺁n nhi��n �i�t tai � �ꩰn
ma��� đa�� thi��n ha�
Vàꩰ t�ang �á� hót gơn hót �ꩰi li�� �òm
t�ng lả tả
Ch�yện xã hội đa� nh�ng nhứ� lại im lìm
Thơ�i đa�i �a�y giơ� �ꩰn ng�ơ�i s �ꩰng thi��� ha٨n
t�a�i tim
M�ợn gió �ẻ măng, gắp lửa �ỏ tay ng�ời
đâ� �a mà nhiề� thế
Th�ơ�ng ta�ng na�t ��ơm ha� ta�ng l�� na�ꩰ
�h �ꩰng th��

�gơ� �a�� đa�ng nam nhi đang ma��� va�y thay
��a�n
Xã hội �ây giờ ng�ời �hế tạꩰ máy �ay lại
là nông dân
Ông tiến sĩ �ất �ằng đi n�ôi lợn
�g�ời hiền lành l�ôn th�a ng�ời �ặm
t�ợn
Chân thự� ngủ vùi �hꩰ xảꩰ t�á lên ngôi
Thời đại �ây giờ thủ �hꩰa là �ꩰn hộ đói
mà thôi
�h�ng t�ổi t�ẻ tài �aꩰ đ�ơng nhiên là �ꩰn
sếp
Bài thơ thần ngàn đời �ất diệt
Bỗng đâ� tan vì �ái mới lên ngồi
Thơ�i đa�i �a�y giơ� thi��n ha� �m x��m v�� ma�t
m �ꩰ�t �ꩰn �� �ꩰi
Cꩰn vꩰi l �ꩰt ��a l �ꩰ �im th�� tha⺁n nhi��n � �ꩰng
nha��n
�a�y hꩰa�t đ �ꩰ�ng t�� thi���n n� �ꩰi tha�n � �ꩰn
mang l �ꩰng th�� ha��n
�aꮰp ta�m gi�ꩰ ti��ng a�� �hꩰ ng�ơ�i
Thơ�i đa�i g�� ma� th�ơng �a�i tha�n t �ꩰi
Baꩰ �h�yện t�ái ngang �ứ vờ nh� �hông
�iết
Tai vẫn tinh mà nh� �ị điế�
Miễn saꩰ �hông vơi �ơm vơi gạꩰ nhà
mình
C �ꩰ nh��ng l��� t�a��h m��nh � �ꩰi la�i t�� pha�n
minh
�ha��n m��nh đa�n �a� �i��t sinh �ꩰn n� �ꩰi �ꩰn
la� đ�⺁
�h��ng th�� lơ�n laꩰ mang ta�m v�� t���
Xin nh�ơ�ng �hꩰ �a�nh đa�n �ꩰng���
Đa� th�� � �ꩰi ma� nhi��� �hi va�n tha�y l �ꩰng
� �ꩰng
�gơ nga�� t��ơ�� �B��i Ch�ơng My�, đ�� Đ �ꩰ
�ơn�
� �ꩰ �ha⺁ na�ng t�ơ⺁ n��n tha�nh ng��
�i��m tin l�ng lay t��ơ�� m �ꩰ�t xa� h �ꩰ�i h��n,
m��nh ���ng h��n đ�⺁ th��
�a�y �ꩰn th�� na�ꩰ đa�y t��ơ�� � �ꩰ�n ��� s �ꩰng
gi �ꩰ �� �ꩰ�� đơ�i
T�� tha�y m��nh nh� ��⺁ dơ⺁ hơi



�a�� �h �ꩰng � �ꩰn t��⺁ va�n m� �ꩰn sinh th��m
đ��a n��a
�a�i lꩰ l��� �a đơ�i t�a�n �ꩰn in d �ꩰng �h��
��ơ� nga�n sa��h晦 m�� ơiˀˀˀ晦
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