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Nén hương lòng cho ngày giỗ đầu 

người thơ Nguyễn Minh Phúc 

 

Nguyễn Minh Phúc đã từng lặng lẽ đến với trang 

Web văn học T.Vấn & Bạn Hữu.  

Một ngày tháng 10 năm 2018, tôi nhận đƣợc 3 bài 

thơ của một ngƣời ký tên Nguyễn Minh Phúc, với 

vài hàng ngắn ngủi tự giới thiệu. Tôi làm thơ. Hiện 

sống tại Kiên Giang. Kính gởi BBT vài bài thơ cộng 

tác cho vui. 

Từ đó, cứ đều đặn mỗi hai tuần NMP gởi 3 bài thơ 

cho TV&BH. 

Bận bịu với công việc của trang Web, tôi ít khi có 

thì giờ chuyện vãn nhiều với các thân hữu cộng tác, 

dù là với một tiếng thơ “rất ấn tƣợng” nhƣ NMP. 

Chỉ có một lần, tôi viết thêm vài hàng cho NMP 

trong thƣ hồi báo đã nhận bài và đăng bài: 
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Thơ của anh lúc nào cũng gây một cảm giác ray rứt 

(nhiều lúc ray rứt đến buốt lòng) cho người đọc. Bất 

kể đó là tình yêu (trai gái), tình bạn, tình đời . . . 

Tôi có cảm tưởng anh làm thơ dễ như nhặt chữ từ 

trong túi ra rồi sắp xếp lại theo cảm xúc của lòng. 

Động được tâm người đọc kể như người sắp xếp chữ 

đã thành công. 

 

Thƣ hồi đáp của NMP cũng chỉ ngắn gọn “cám ơn 

bạn đã động viên”. 

 

Và thời gian trôi đi với Góc Riêng Nguyễn Minh 

Phúc ngày càng đầy thêm những bài thơ. 

 

Cuối tháng 9 năm 2020, sau gần một tháng không 

nhận bài thơ nào của NMP, tôi linh cảm có điều gì 

đó không hay xẩy ra với anh, dù chƣa một lần gặp 

mặt, trò chuyện qua điện thoại hay giao lƣu trên 

Facebook (đơn giản vì tôi không biết chơi 

facebook). 

 

Tôi viết vài hàng gởi anh.  

Anh Phúc ơi, 

Có gì lạ không? 

Lâu quá không đọc thơ của anh, bỗng . . .nhớ. 

 

Tôi định bụng sẽ bàn với NMP về việc xuất bản một 

tuyển tập thơ NMP trong tủ sách điện tử TV&BH 
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mà tôi đã manh nha ý tƣởng trong đầu từ lâu, nhƣng 

cứ lần lữa mãi vì chƣa có dịp thuận tiện. 

 

Tôi chưa biết rằng NMP đã lặng lẽ ra khỏi đời này 

hệt như cái cách anh đã đến với TV&BH. 

 

Đầu tháng 10 năm 2020, nhà văn Hoàng Quân, viết 

thƣ hỏi tôi có biết tin NMP vừa mới qua đời chƣa. 

Tôi giật mình nhớ lại linh cảm của mình. Cũng đến 

lúc ấy, tôi mới biết Hoàng Quân và NMP đã có 

những mối giao tình với nhau từ trƣớc khi NMP đến 

với TV&BH. 

 

Tôi xúc động trao đổi với Hoàng Quân sự ân hận 

của mình về việc không kịp thực hiện một tuyển tập 

thơ của NMP. Nay công việc vẫn có thể tiếp tục 

đƣợc nhƣng cần sự đồng ý và cho phép của gia đình 

ngƣời quá cố. Hoàng Quân vui vẻ nhận lời làm đầu 

cầu liên lạc với gia đình vì hai ngƣời em gái nhỏ của 

NMP là bạn của cô. Qua Hoàng Quân, tôi tiếp xúc 

trực tiếp với anh Nguyễn Minh Tân là em trai của 

NMP. 

 

Chỉ trong một thời gian ngắn, sau khi đã lọc lựa, 

xem xét cân nhắc, anh Nguyễn Minh Tân gởi đến tôi 

một gia tài thơ khổng lồ của NMP, thêm một khối 

lƣợng không nhỏ các truyện ngắn mà gia đình anh 

đã thu gom đƣợc từ những sáng tạo tim óc trong hơn 
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40 năm NMP góp mặt với đời, làm đẹp cho đời và 

ngao du giữa đời. 

 

Hàng ngàn bài thơ đủ thể loại (mà nhiều nhất là thể 

thơ lục bát) cộng thêm với cả trăm truyện ngắn. Quả 

là một gia tài chữ nghĩa đáng nể. Tôi đã nghĩ đến 

việc lọc lựa lại một lần nữa, chỉ chọn những bài thơ 

hay nhất. Nhƣng tác giả của chúng, ngƣời có đủ 

thẩm quyền nhất trong công việc lọc lựa, đã không 

có mặt để nhận nhiệm vụ. Về phần ngƣời làm công 

việc biên tập (là tôi), quả thật, sau khi đọc lại từng 

bài thơ để hoàn chỉnh phần chính tả, sửa các lỗi 

đánh máy (typo), tôi không thể quả quyết đƣợc bài 

thơ nào “non tay” hơn bài thơ nào. Mỗi bài – trong 

số gần hai ngàn bài thơ ấy – đều thấp thoáng bóng 

dáng lầm lũi cam chịu của Nguyễn Minh Phúc, một 

thứ “chữ ký” rất riêng của nhà thơ. 

 

Cuối cùng, tôi đã không “đành lòng” vì không thể 

gạt qua một bên đƣợc những mảnh hồn của nhà thơ 

trong từng bài, từng câu, từng chữ. Chắc ở đâu đó 

trong thế giới mắt trần ngƣời thịt không nhìn thấy 

đƣợc, hẳn NMP cũng sẽ gật gù bằng lòng phê chuẩn. 

 

Và, giờ đây, trƣớc mắt quý độc giả là tập thơ Một 

Đời Thơ của nhà thơ tài hoa Nguyễn Minh Phúc. 

Chỉ tiếc, tập thơ không đƣợc ra đời khi anh còn tại 

thế. Nhưng thôi, người đi thơ còn ở lại. Thế cũng đủ 

để mãn nguyện lắm rồi. Tôi tin rằng sự mãn nguyện 
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không chỉ ở với những ngƣời thân, những bạn bè cũ 

mới của NMP, mà còn ở những độc giả yêu mến nét 

thơ tài hoa của nhà thơ bạc mệnh. Từ nay, chúng ta 

sẽ có một chỗ, tạm gọi là thế giới NMP, để ru lòng 

mình theo hồn thơ ngƣời đã lặng lẽ bƣớc qua bên kia 

bờ sinh tử.  

 

Trong tập thơ này, ngoài thủ bút, hình ảnh thời trẻ 

của NMP, còn có những hình ảnh rất riêng của gia 

đình NMP – những hình ảnh đi kèm với những trang 

thơ NMP – do ý muốn của chính NMP hay của gia 

đình thân thuộc của anh. Để tôn trọng ý muốn đó, tôi 

quyết định giữ nguyên, không cắt bỏ đi hay thay đổi 

thứ tự. Vả chăng, tập thơ ra đời xuất phát từ tình 

cảm gia đình, tình cảm bằng hữu để tƣởng nhớ đến 

NMP, đến một đời cống hiến hết mình cho văn 

chƣơng thơ phú, mọi ý định công chúng hóa tác 

phẩm chỉ là thứ yếu. 

 

Ngày 4 tháng 10 năm 2021 sẽ là ngày giỗ đầu 

Nguyễn Minh Phúc. Tôi xin mƣợn những dòng ngắn 

ngủi này cùng với tác phẩm “MỘT ĐỜI THƠ” nhƣ 

một nén hƣơng lòng đốt trƣớc mộ phần nhà thơ.  

 

Cũng xin cầu nguyện cho linh hồn anh về đƣợc nơi 

sẽ đến, nơi cội nguồn của cái đẹp và thi ca, nơi 64 

năm cuộc đời nơi trần thế anh đã hằng mong ƣớc. 

 

T.Vấn 
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Ân cần 

 

nhƣ mƣa với nắng ân cần 

nụ hồng rơi xuống nẩy mầm nụ xanh 

nhƣ tình em giữa đời anh 

ân cần nỗi nhớ mong manh niềm buồn 

mây ân cần với sƣơng giăng 

gió ân cần với mùa trăng thật đầy 

ngày ân cần đắp đêm mây 

em ân cần nối vòng tay dịu dàng 

môi ân cần đậu môi ngoan 

tôi về hái trái địa đàng trao em 

để nghe trong trái tim mềm 

sóng ân cần vỗ dịu êm đôi bờ 

ngọt ngào đôi cánh tay mơ 

em ân cần xóa mịt mờ đời tôi 

dịu êm bao nỗi đợi chờ 

xua tan đi những nghi ngờ phù vân 

ơn em tình cũng ngại ngần 

ru tôi đầy giấc ân cần đời sau… 
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Anh còn nợ bóng mây che 

 

nầy tình nầy mắt nầy môi 

nầy tay em giấu một trời tƣơng tƣ 

nầy mi thơm thả nụ cƣời 

anh ngồi chết lặng bên đời thực hƣ 

 

cho anh nợ lại sƣơng mù 

đậu trên vai mỏng mùa thu yêu ngƣời 

môi kia còn chút biếng lƣời 

thì cho anh nợ tiếng cƣời trong veo 

 

giá tình còn gió trăng treo 

còn trong đôi mắt nửa chiều phai phôi 

thì anh nợ dáng em ngồi 

đêm chao chiếc bóng giữa trời thu xa 

 

áo bay chiều kín đôi tà 

gió ơi là gió đƣờng xa em về 

anh còn nợ bóng mây che 

làm em chiều rối tóc thề nghiêng vai  

 

anh còn nợ mãi nợ hoài 

xin cho anh nợ ngàn ngày yêu em… 
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Anh còn nợ em 

 

anh còn nợ một nụ hôn 

mai sau không biết có còn bên nhau 

trăm năm dẫu có úa nhàu 

nụ hôn anh nợ bạc đầu không quên 

 

anh còn nợ những nhớ quên 

tình yêu mầu nhiệm hƣơng đêm nồng nàn 

làn hơi em thở khẽ khàng 

ru anh vào mộng thiên đàng ái ân 

 

anh còn nợ biết bao lần 

con tim lỗi nhịp nợ nần đời nhau 

và còn nợ đến mai sau 

tình không trọn vẹn nỗi đau muộn màng 

 

…sẽ trôi qua bóng thời gian 

vầng trăng sẽ úa đá vàng sẽ tan 

nhƣng em ơi vẫn ngập tràn 

tình yêu anh nợ nồng nàn môi nhau…. 
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Áo lụa Tân Châu 

 

Nhớ Phạm Thường Gia 

 

hồn xƣa giờ khuất nơi nào 

tay cầm khúc lụa dạt dào tình sâu 

mƣợt mà tấm áo tân châu 

đen tuyền sắc thắm không nhàu tháng năm 

 

ngƣời đi xa những đêm rằm 

mà màu áo lụa mãi nằm trong tim 

tân châu tôi lỡ về tìm 

để màu lụa mỏng nổi chìm tƣơng tƣ 

 

nầy em đôi mắt hiền từ 

tơ tằm trãi chiếu đêm nhƣ ngọt mềm 

chơi vơi nhan sắc êm đềm 

cho tôi cứ mãi đi tìm áo ai 

 

nhớ hoài màu lụa không phai 

và môi em mộng thêm dài lời yêu 

tôi về giấc mộng về theo 

từ đêm tấm áo lụa treo hiên rằm... 
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Bạc Liêu ơi  
  

mây bay trắng cả trời chiều 

tôi về cùng với Bạc Liêu nắng tràn 

nghe mùa thu hát mơ màng 

ai rao vọng cổ theo đàn sáu câu 

  

Gành Hào nƣớc chảy về đâu 

mà mênh mông sóng mà sâu giọng hò 

bến kia em đứng đợi đò 

để chiều ngơ ngẩn ai chờ buông câu 

  

thƣơng rồi em bậu áo nâu 

chèo xuồng qua khúc sông sâu ngƣợc dòng 

em về có nhớ tôi không 

tôi về nỗi nhớ bềnh bồng chao nghiêng 

  

Bạc Liêu sóng vỗ mạn thuyền 

nên thƣơng mà đợi nên duyên mà chờ 

ngày về tôi chắc ngẩn ngơ 

làm sao quên đƣợc giọng hò sáu câu... 
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Bài cho Hội An 

 

liêu xiêu phố nhỏ đèn vàng 

nƣớc sông Hoài chảy miên man cuối nguồn 

dùng dằng sợi tóc nào buông 

để tim tôi bỗng dại cuồng mê si 

  

nghe con phố cổ thầm thì 

chân ai ngƣợc gió rầm rì chao nghiêng 

mênh mang chiều phố lên đèn 

Chùa Cầu tôi đợi em chen hội làng 

  

ngỡ ngàng nhan sắc Hội An 

câu thơ thả với miên man đèn lồng 

mùa nầy em có về không 

mà con nƣớc chảy xuôi dòng đợi nhau 

  

mà chờ mãi đến ngàn sau 

Hội An và gió và đau đáu chiều 

gửi ngàn thƣơng nhớ về theo 

nƣớc sông Hoài thả liêu xiêu đèn lồng... 
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Bàn tay sao giữ 

 

tƣởng đâu quên đƣợc bóng ngƣời 

đêm thầm mơ đợi nụ cƣời chiêm bao 

sông mƣa thoảng gió thì thào 

ru tôi vào mộng ngọt ngào hƣơng em 

 

sao tôi quên đƣợc môi mềm  

từng đêm nằm mộng bên thềm sƣơng giăng 

sao tôi quên đƣợc tình em 

đêm thao thức đợi mùa trăng thầm thì 

 

mộng đời đau buốt, đôi khi 

tình kia héo úa xuân thì đong đƣa 

đêm nghe vọng tiếng gió lùa 

làm sao giữ đƣợc một mùa trăng rơi  

 

cũng đành buổi ấy, em ơi 

mây bay kín cõi mù trời gió giông 

tình nhƣ con nƣớc ngƣợc dòng 

bàn tay sao giữ đƣợc vòng trầm luân 

 

mai sau tôi nhớ đã từng 

ngồi ru em ngủ bóng chùng sƣơng rơi… 
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Bên bức tường rêu        

                          Viết ở chùa Phù Dung- Hà Tiên 

                          

ngậm ngùi mấy bức tƣờng rêu 

phù dung xƣa giấu tình yêu nơi nào 

mà vang vọng đến ngàn sau 

tiếng chuông còn đọng nỗi sầu lắt lay 

 

mênh mang từ phía non đầu 

bài thơ thả với vó câu bụi mờ 

tình kia gửi lại mong chờ 

xót xa phận bạc hững hờ duyên yêu 

 

bâng khuâng chiều ngẩn ngơ chiều 

mang chi nông nổi bọt bèo khôn nguôi 

nỗi lòng nào của ngàn khơi 

mà đem chậu úp một đời giai nhân 

 

còn đây chén rƣợu hồng trần 

gửi cho năm tháng vùi thân phận ngƣời 

phù dung ơi nén nhang đời 

có làm vơi bớt một trời bể dâu... 
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Bên dòng Xà No 

 

Xuôi theo con nƣớc hẹn hò 

Thuyền tôi cập bến Xà No Kinh Cùng 

Chiều mây với gió ngập ngừng 

Cô em sông Hậu ngại ngùng trao duyên 

 

Êm êm sóng vỗ mạn thuyền 

Cam sành Vị Thủy bầu sen Thạnh Bình 

Nắng tràn Hỏa Lựu lung linh 

Thuyền trôi lạc bến say tình mắt em 

 

Mây vƣơng thả bóng êm đềm 

Gió nghiêng làn tóc bồng bềnh Hậu Giang 

Nầy cô em hái dƣa vàng 

Hay là cô níu mây tràn đầy tay 

 

Tôi về hồn lỡ mê say 

Xà No sóng nƣớc xanh đầy Vị Thanh 

Ra đi chân bƣớc không đành 

Đâu nhƣ ánh mắt chòng chành trông theo... 
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Bên đời độ lượng 

 

xin tôi có đƣợc một ngày 

bên em và những sớm mai nồng nàn 

xin đời nhịp gõ thời gian 

bâng khuâng nhẹ hái khẽ khàng giấc mơ 

 

xin cho yêu dấu tình cờ 

mãi tƣơi hoa cỏ mãi mờ sƣơng trôi 

xin ngƣời bên cạnh đời tôi 

hát câu ân ái đôi môi thơm nồng 

tim ngƣời độ lƣợng tình nồng thiên thu 

 

nhỡ mai về dốc sƣơng mù 

tôi còn giữ lại lời ru cuối đời 

và xin mãi mãi mặt trời 

gieo tràn những hạt nắng ngời vô tƣ 

 

nhỡ mai dù có xa ngƣời 

tôi còn mơ mộng một thời yêu em... 
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Bên hồ Đại Lải 

            

 

trời xa vƣơng nắng mặt hồ 

hôm về đại lải nhấp nhô sƣơng tràn 

miên man ngọn gió trên ngàn 

mây sà xuống thấp chiều hoang hoải tàn 

 

bâng khuâng màu nắng hanh vàng 

thả chiều xuống đậu khẽ khàng vai ngoan 

là sƣơng hay gió chiều loang 

mà xôn xao nƣớc dịu dàng vƣớng chân 

 

tiếng chim nào hót thật gần 

gió tràn đảo ngọc tần ngần đƣờng bay 

vít mây trời xuống cầm tay 

hình nhƣ vƣơng chút nắng đầy đôi môi 

 

nghe tình yêu đã đâm chồi 

sƣơng hồ đại lải bồi hồi trong tôi 

ngỡ ngàng chiều ngập ngừng trôi 

ai đem khói thả bên trời hoàng hôn... 
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Bên những tàn khuya 1 

 

đêm nằm với nhớ với quên 

với hanh hao bóng với chênh vênh sầu 

gối buồn đợi những canh thâu 

chút năm chút tháng bạc đầu mƣa mau 

 

lạc loài giấc mộng nghìn sau 

cô liêu vỡ dƣới chân cầu sóng xô 

qua chƣa giấc mộng sông hồ 

mà nghe đời đã hƣ vô nát nhàu 

 

gửi gì cho tháng ngày sau 

còn chăng là những cơn đau rã rời 

nghe chiêng trống đã gọi mời 

đèn khuya hắt bóng một trời tái tê 

 

hình nhƣ có bóng ai về 

cầm tay thả những cơn mê bẽ bàng 

mƣa sầu nhịp bƣớc chân hoang 

tôi ngồi thức đợi những tàn khuya rơi... 
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Bên những tàn khuya 2 

 

trăng xƣa rụng xuống bên trời 

tôi về với một phận đời hƣ vô 

chiều mƣa khói đổ sông hồ 

nghe tàn phai úa vàng khô tuổi mình 

 

tình tôi khúc khuỷu gập ghềnh 

bên em với những chiều mênh mông buồn 

chạm từ đáy cốc rƣng rƣng 

những tàn khuya vỡ rớt từng ly chia 

 

theo nhau ngày đã chia lìa 

suối sông mấy nhánh sầu kia lấp đầy 

nhƣ từng giấc mộng qua đây 

em đi bỏ lại tàn phai ngút chiều 

 

khi tình đổ bến cô liêu 

còn chăng giông gió dập dìu quạnh hiu 

thì thầm với bóng liêu xiêu 

nghe đêm gõ một tiếng yêu buốt hồn... 
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Bên thềm nguyệt xuân 

 

lơ thơ trăng chảy ngọc ngà 

tôi về khuya dẵm đôi tà nguyệt xuân 

từ trong môi mắt ân cần 

đã nghe mộ khúc phù vân dặt dìu 

 

khúc bềnh bồng của tình yêu 

ngân nga gió thổi liêu xiêu bến tình 

khúc mây điệu múa cung đình 

tiên nƣơng đàn trỗi chùng chình xuân trôi  

 

khúc trầm say đắm mắt môi 

khúc cao xiêm áo lạc trôi nuột nà 

khúc trong tuyết điểm thịt da 

đục nhƣ khúc gọi giao hòa ái ân 

 

bên thềm xuân nhựa thanh tân 

xin trào âu yếm xin dâng tràn đầy 

tần ngần chợt tỉnh cơn say 

hình nhƣ trăng rụng hiên mai khi nào... 
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Bên trời thu phai 

 

ai về trong giấc mơ tôi 

để rồi một thƣở tôi ngồi tƣơng tƣ 

ai mang cơn gió bên trời 

thổi vào tôi mộng trắng trời sƣơng giăng 

 

qua chƣa hỡi một mùa trăng 

mà chân còn vấp gập ghềnh lời ru 

đâu rồi hỡi gió mùa thu 

buồn con mắt đợi mịt mù mây trôi 

 

còn đây năm tháng bên trời 

môi xƣa cũng nhạt ngƣời ơi muộn màng 

em về tình đã dở dang 

cơn đau ngày cũ ngập tràn hồn tôi 

 

nụ hồng giờ cũng phai phôi 

chỉ còn lại giấc mơ trôi lỡ làng 

lần theo cơn mộng bẽ bàng 

tôi ngồi cùng với ngỡ ngàng thu phai… 
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Bến quê 

 

…có gì đâu mái tranh nghèo 

sƣơng mai vƣớng lá, nắng chiều vƣớng cây 

cũng đành muối mặn gừng cay 

vậy mà nắm níu bạc đầu chƣa quên 

 

có gì cầu khỉ chênh vênh 

dáng ai ngã bóng chiều mênh mông chiều 

quê nhà còn mỗi lời yêu 

em về xứ khác bỏ chiều nhớ nhau 

 

giàn bầu, giàn bí, hƣơng cau 

có gì đâu, có gì đâu… dạt dào 

mà hồn quê cứ ngọt ngào 

cứ đau chân bƣớc, cứ cào nhớ mong 
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lục bình giăng tím bến sông 

lơ thơ một bóng thuyền không giữa trời 

vói tay đã đụng mây rồi 

vậy mà nhớ hết cuộc đời, lạ chƣa 

 

mồng tơi tím giậu sang mùa 

cánh cò bay lả… buồn trƣa tiếng gà 

liêu xiêu chiếc bóng mẹ già 

cũng là quê, cũng là nhà đâu hay 

 

thả tình vào chén rƣợu cay 

thƣơng câu vọng cổ theo hoài bƣớc ai 

em theo chồng buổi giêng hai 

anh còn ngồi với cơn đau lớn ròng 

 

đành rằng nƣớc chảy về sông 

Bƣớc đi thấp thoáng cải ngồng bến quê… 
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Bến tình  

 

em về ngập nắng chiều tan 

có con chim hót ríu ran quanh nhà 

tôi thầm đợi một mùa hoa 

nở trong vƣờn mộng thiết tha gọi tình 

 

gió trời một khắc lặng thinh 

hình nhƣ buổi ấy xanh nghìn ƣớc mơ 

lòng tôi nhƣ nắng mặt trời 

giọt nào gửi gió trao lời yêu em 

 

vài con chim sẻ bên thềm 

chao đôi cánh nhỏ đậu mềm tay ngoan 

hƣơng xuân về rất nhẹ nhàng 

vƣơng trong hơi thở đọng ngàn lời yêu  

 

ngả nghiêng bóng đổ đƣờng chiều 

mắt môi ngây ngất liêu xiêu lạc tình 

theo em và chiếc môi xinh 

về chung một nẻo bến tình lâng lâng… 
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Biển Nam Du* 

 

nồng nàn vạt nắng mùa thu 

mùa êm sóng biển nam du tôi về 

nghe chiều vàng rực đê mê 

xanh trong màu nắng bốn bề sóng giăng 

 

ơi em từ những mùa trăng 

mây vƣơng cồn cát nhớ chăng đƣờng về 

để chiều nay ngập cơn mê 

tôi ngơ ngác hái mây che cuối trời 

 

nam du vàng nắng còn rơi 

còn mang mây gợi bồi hồi sóng xô 

biển tràn con sóng nhấp nhô 

còn mùa trăng níu hẹn hò bãi khuya... 

 

trƣớc sau rồi cũng chia lìa 

quên làm sao đƣợc. ô kìa... nam du  

nồng nàn trong nắng mùa thu 

còn nghe sóng gửi lời ru buổi về... 

 

 

* Nam Du: Quần đảo nổi tiếng ở Kiên Giang với 21 

đảo lớn nhỏ 

tạo thành quần thể du lịch tuyệt đẹp giữa biển 

hoang sơ... 
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Bỏ lại mùa thu 

 

ngƣời đi bỏ lại thu rồi 

chiều mênh mông gió tôi ngồi một tôi 

xót xa chiếc lá lƣng trời 

vàng rơi trên dấu xƣa rời rã đau 

 

ngƣời đi bỏ lại nhịp cầu 

chiều con sóng vỗ điệu sầu hắt hiu 

ngác ngơ mây trắng tiêu điều 

bâng khuâng màu nắng giữa chiều rụng rơi 

 

ngƣời đi bỏ gió ngang trời 

và tôi… và những gọi mời xa xôi 

chỉ còn lại bóng mồ côi 

của đêm tuyệt vọng chỗ ngồi lạnh căm 

 

sài gòn đau một mùa trăng 

còn tôi đơn lẻ sầu giăng mắt buồn 

nghe mùa xƣa chợt rƣng rƣng 

vọng về phố cũ đã từng yêu em… 
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Bởi vì sông suối 

 

từ em trời đất nguyệt rằm 

lá xanh vƣờn thắm nhang trầm thơm hƣơng 

chim tha thiết với cây rừng 

trời kia gió lộng hoa bừng mê say 

 

bàn tay nào nắm bàn tay 

là đêm huyền diệu là ngày viễn mơ 

nghe mƣa đợi nắng mong chờ 

nghe con chim hót bên bờ rào thƣa 

 

ơi em gối thiếu chăn thừa 

đắp cho đầy những bốn mùa yêu nhau 

khẽ khàng cơn mộng nghìn sau 

sẽ mang nỗi nhớ đậm sâu quay về 

 

bởi vì mây đợi nghiêng che 

vì sông suối sẽ tìm về biển khơi 

tôi nghe tình thoáng gọi mời 

môi em thanh khiết bên trời nguyệt ca... 



28 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

    

 

Bốn mặt Bayon 

 

lặng nhìn mƣa tạt phất phơ 

rơi vào đá... rơi vào mơ mộng ngƣời 

bayon bốn mặt khóc cƣời 

đâu hay mƣa tạt bời bời bể dâu 

 

o kìa là bóng nghìn sau 

của vua chúa, những công hầu thuở nao 

Ồ kia là những chiến hào 

của bao ngấn lệ trộn vào máu xƣơng 

 

nghe nhƣ vọng khúc mƣa nguồn 

bâng khuâng điệu múa vƣơng buồn mắt ai 

apsara khóc đời sau 

hay chăng một tiếng thở dài khôn nguôi 

 

mƣa lau số phận con ngƣời 

giọt nào rơi giữa bể dâu đời mình 

tôi ngồi với đá buồn tênh 

chiều mƣa xiêm riệp chênh vênh phận ngƣời...  

 

Xiêm Riệp- K 

Tháng 7/2017 
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Bỗng chạm nghìn trùng 

 

thôi chiều rồi những giấc mơ 

tình xƣa cũng dở dang chờ cáo chung 

mốt mai con sóng muôn trùng 

vỗ đau bờ cát mịt mùng trăm năm 

 

về nghe tình trống chỗ nằm 

thiên thu thả khói nhang trầm quạnh hiu 

rã rời ôi những giấc chiều 

đêm buông thở dốc ngày xiêu bóng mờ 

 

vin đời vào cõi hƣ vô 

từng cơn đau thả xuống mồ thế nhân 

nghe đâu từ bóng phù vân 

tiếng chuông gõ nhắc ngàn lần phôi pha 

 

từ trong sƣơng khói ta bà 

có lần nhìn thấy bóng ta giữa trời 

thấy mùa xƣa chập chùng rơi 

và tình em nữa mù khơi cõi ngƣời 

 

phù du chƣa hỡi cuộc đời 

mà nghe cay đắng môi ngƣời rƣng rƣng 

níu tay bỗng chạm nghìn trùng 

bóng ngƣời xƣa đã mịt mùng chân mây… 
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Bóng của nghìn sau 

 

chân liêu xiêu bóng bên trời 

tình mờ hiên cũ khói chơi vơi ngày 

nẻo về tàn một cơn say 

gió hiu hắt thổi mƣa lầy đƣờng trơn 

 

đã không là sóng trên nguồn 

thì cơn đau cũng chập chờn sáng trƣa 

thôi đành tàn một cơn mƣa 

tôi chao chát đứng hiên trƣa gọi tình 

 

neo từng cơn gió lặng thinh 

còn trong nỗi nhớ cõi tình chƣa phai 

xƣa yêu một dáng trang đài 

nay ngồi trắng kiếp hai vai nặng sầu 

 

còn không bóng của nghìn sau 

và còn đâu nữa nát nhàu lời ru 

mất nhau từ buổi sa mù 

xa nhau từ độ thiên thu quên lời 

 

còn đây tiếng gió bên trời 

lạc nhau một kiếp rã rời tay buông… 
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Bùa mê  

ngực tôi em dán bùa yêu 

nên tim lận đận mấy chiều xa xăm 

bùa mê em vít chỗ nằm 

nên yên một chỗ đợi rằm trổ hoa 

 

tay tôi em thả bùa ma 

thôi ngơ ngẩn hái mùa xa cuối trời 

hồn tôi em đặt bùa chơi 

cho thƣơng với nhớ một trời tƣơng tƣ 

 

thân kia em lận bùa hƣ 

thẫn thờ mê mẩn ngất ngƣ lâu rồi 

bùa tình em dấu mắt môi 

để tôi lơ lửng chìm trôi bến tình 

 

đầu tôi em dán bùa linh 

còn hai con mắt chặn tình lông bông 

chân tôi em khóa bùa gông 

cho tôi chết đứng mà trông Thị Mầu… 

 

…chẳng cần em dán bùa đâu 

đời tôi cũng đã nát nhàu yêu em… 

 

 



32 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  
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Bùa ngải 

 

lá bùa em dán ở đâu 

mà tôi cứ phải bạc đầu yêu em 

bùa yêu bùa lụy bùa tình 

ngải thƣơng ngải nhớ để mình tôi mang 

 

trắng đêm thao thức mơ màng 

đốt hơn gói thuốc lại càng nhớ em 

trăng rơi rớt giọt bên thềm 

bóng trăng mà ngỡ… bóng em lần về 

 

rƣợu mếm môi rót đê mê 

nửa say nửa tình quên về … là sao 

khi không vận lá bùa vào 

hồn ngây ngất dại …tim cào nhớ mong 

 

em cao tay ấn đừng hòng 

án ba ni bắt rị hồng… chết tôi 

bùa yêu đã lụy… thôi rồi 

còn thêm ngải nhớ đứng ngồi không yên 

 

thôi đành chịu phép bùa thiêng 

hai tay xin trói đảo điên với tình 

chẳng cần em dán bùa linh 

Đời tôi cũng đã …tự mình… chung thân … 
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Buổi về hái đóa phù hư 

 

ngƣời rồi bỏ một cuộc chơi 

tiếng yêu đã nhạt tình phơi dặm ngàn 

một trời sƣơng chập chùng tan 

huê tình cũng cạn cuối ngàn mây bay 

giờ thì xa một tầm tay 

một ngƣời cuối gió, chân mây một ngƣời 

cô liêu gửi lại bên đời 

vầng trăng năm cũ vọng lời chia phôi 

gửi tình vào áng mây thôi 

đèn khuya hắt ngọn buồn trôi sông dài 

bàn tay rời một bàn tay 

nghe chăn chiếu cũng lạc loài chia phôi 

còn tôi một cõi bên đời 

ôm sầu trái đắng ngậm trời tƣơng tƣ 

buổi về hái đóa phù hƣ 

hình nhƣ hoa đã tàn từ năm nao...  
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Bước về giữa khuya 

 

trong tàn phai của phận ngƣời 

đã nghe vọng tiếng khóc cƣời hƣ không 

trăm năm kia với bụi hồng 

bao nhiêu hƣ ảo chất chồng xác thân 

 

ngày tàn năm cũ bâng khuâng 

gió mang theo nỗi buồn câm rã rời 

với tay cầm níu cuộc đời 

mới hay mình bỏ cuộc chơi lâu rồi 

 

buồn di căn đã đâm chồi 

hắt hiu sƣơng khói chỗ ngồi một tôi 

mà nghe lay lắt một trời 

những đêm tuyệt vọng bên đời quạnh hiu 

 

về thôi ngày đã sang chiều 

mắt kia đã khép liêu xiêu đƣờng về 

nghe từ chín cõi sông mê 

có ai nhƣ bóng tôi về giữa khuya... 
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Buồn hết buổi chiều 

 

em đi buồn hết buổi chiều 

nắng rơi rất nhẹ liêu xiêu khẽ tàn 

một mình ngồi với sƣơng tan 

nghe trong hơi thở tình man mác sầu 

 

nghe đời vọng lại niềm đau 

rồi mây cũng đã qua cầu bỏ tôi 

tiếc gì tình cũng phai phôi 

thƣơng gì mây cũng mờ trôi cuối chiều 

 

gió ngàn thao thiết quạnh hiu 

ngỡ em về giữa hắt hiu sông dài 

môi trầm chẻ nhớ làm hai 

tình trong đau điếng tình ngoài chơi vơi 

 

còn đây tôi một góc trời 

nghe trong hơi thở ngập trời mƣa xiêu 

nhớ em buồn hết buổi chiều 

bờ sông bóng đã tịch liêu cuối ngàn… 
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Buồn hiu đời mình 

 

ngậm ngùi hái những mù sƣơng 

mây giăng đầu núi tình vƣơng tơ chùng 

gửi thiên thu dấu muôn trùng 

nắng treo lũng thấp mƣa đùn núi cao 

 

về mà hỏi những vì sao 

đêm khuya vói mộng thì thào bến sông 

từ con nƣớc đã trơ dòng 

có nghe vọng tiếng hƣ không rã rời 

 

có hay ngày chập chùng rơi 

cơn đau đã thấu buồn phơi chỗ nằm 

vọng hồi chuông đổ trăm năm 

dấu xe ngựa đã lặng thầm bƣớc qua 

 

ngộ ra trong cõi ta bà 

bóng hƣ vô thoáng vụt qua dốc chiều 

nhang trầm hắt khói tịch liêu 

tôi ơi. còn nhớ buồn hiu đời mình ... 
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Buồn như vó câu 

 

đôi khi trên đỉnh nhớ ngƣời 

tôi ngồi ôm những biếng lƣời bỏ quên 

rã rời cơn mộng lênh đênh  

tôi về khuya thắp ngọn đèn đêm sâu 

 

thấy đời nhƣ những vó câu 

nằm nghe sông đã đục ngầu dòng trôi 

đêm nghiêng dốc nhớ sau đồi 

trăm năm dâu bể mặt ngƣời tàn phai 

 

về mà hỏi những sớm mai 

đinh long chân ngựa dấu hài xƣa đâu 

có nghe chìm dƣới mộ sầu 

nỗi đau thiên cổ bạc màu cô liêu 

 

ơi tôi và những buổi chiều 

ngồi xoa tay nhớ quạnh hiu đời mình 

có hay một kiếp phù sinh 

đã tràn hƣ ảo gập ghềnh vó câu... 
 



39 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buồn trông đá cuội  

 

bâng khuâng thuở biết yêu ngƣời 

tiếng chim trong lá nụ cƣời trong cây 

thả hồn vào gió vào mây 

sáng ngơ ngẩn nhớ chiều loay hoay buồn 

 

tình là những sợi mƣa tuôn 

nhƣ sông yêu biển nhƣ nguồn nhớ mây 

khi về đếm những phôi phai 

mới hay đã cạn tháng ngày yêu thƣơng 

 

là cơn mƣa nhỏ cuối vƣờn 

tôi lơ ngơ đứng bên đƣờng em qua 

gừi tình mấy giọt mƣa xa 

mà nghe nát dấu chân nhòa cô liêu 

 

và nghe gió thổi muôn chiều 

buồn trông đá cuội hắt hiu đời mình 

giờ tôi ngồi với mông mênh 

chìm trong sƣơng khói buồn tênh giữa trời... 
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Buông tay 

 

thôi thì ngƣời đó tôi đây 

tình nhƣ bóng ngã chân mây cuối trời 

díu dan cũng đã một thời 

đành ôm tuyệt vọng rã rời buông tay 

 

môi ngƣời xƣa ấm nồng say 

còn nghe dâu bể dâng đầy trong nhau 

tƣởng rằng mộng đến ngàn sau 

hay đâu mây khói chìm sâu cuối trời 

 

thôi nhƣ đã trót quên lời 

ngƣời đi gửi lại tình chơi vơi sầu 

ngồi nhìn gió thoảng mƣa mau 

xót xa chìm đắm cơn đau nát nhàu 

 

thôi nhƣ nƣớc chảy qua cầu 

chim xƣa vỗ cánh lạc loài tiếng yêu 

vài cơn gió thổi ngang chiều 

có nghe vọng lại tình hiu hắt buồn... 
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Cà Mau ơi chắc nhớ nhiều 

 

ghé xuồng về bến sƣơng giăng 

sông trôi loang nƣớc bồng bềnh trăng sao 

nghe câu vọng cổ ngọt ngào 

trăng ơi đừng vít chiếc sào chao nghiêng 

 

ơi em sóng vỗ mạn thuyền 

đàn kìm ai gãy nghe mềm tƣơng tƣ 

hình nhƣ... Ừ nhỉ, hình nhƣ... 

tôi đang mơ giữa thực hƣ đời mình 

 

sóng ơi đừng có chùng chình 

để thuyền tôi hái trăm nghìn ánh sao 

em đừng liếc mắt ngọt ngào 

để tôi còn nhớ đƣờng vào năm căn... 

 

mai về ôm mộng mùa trăng 

sáu câu vọng cổ trôi giăng kín chiều 

nhổ sào còn vẳng lời yêu 

Cà mau ơi ... chắc nhớ nhiều không nguôi... 
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Cầm câu lục bát 

 

ngày em thả sáo qua sông 

tôi ngồi trên bến đò không đợi chiều 

mây buồn nƣớc chảy liu riu 

thƣơng câu lục bát dặt dìu tƣơng tƣ 

 

có gì nhƣ gió mùa thu 

bồi hồi ru giấc mơ từ năm xƣa 

em đi mùa vắng cơn mƣa 

bâng khuâng tôi với đò đƣa một mình 

 

sông kia nƣớc chảy chùng chình 

còn ai nhớ bóng mơ hình em tôi 

những chiều gió níu đò trôi 

còn đâu ánh mắt ai ngồi trông theo 

 

tôi đi xa mãi quê nghèo 

chiều nay lặng lẽ nghe chiều dần trôi 

cầm câu lục bát bẻ đôi 

con đò lẻ bóng mồ côi 

khẽ buồn... 
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Cầm chiều tháng chạp 

 

liêu xiêu chút nắng cuối ngày 

tôi về quê đã loay hoay khẽ chiều 

trông vời ngọn gió hắt hiu 

cuối năm cầm giọt nắng chiều rƣng rƣng 

 

mùi quê chua ngọt đã từng 

sao chiều cứ mãi ngập ngừng lạ quen 

cầu tre lắc lẻo chao nghiêng 

sao chiều cứ mãi chênh vênh bạc màu 

 

đâu còn hƣơng bƣởi hƣơng cau 

quê xƣa rơm rạ dãi dầu trôi xa 

lơ thơ nắm cỏ quê nhà 

giờ thì cũng đã phồn hoa bọt bèo 

 

quê ơi sao cứ mãi nghèo 

mãi màu nắng úa ven đê chiều tà 

tôi đi trong nắng quê nhà 

cầm chiều tháng chạp nhạt nhòa bóng quê... 
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Cầm nắng tháng giêng 

 

đƣa tay hái nụ xuân hồng 

đê mê hƣơng lúa bềnh bồng mây trôi 

mùa xuân đến chỗ tôi ngồi 

hát câu ân ái bồi hồi thanh tân 

ơi em áo mỏng trong ngần 

ơi xuân và những tần ngần giêng hai 

cho tôi về bến sông dài 

chung chiêng nỗi nhớ mắt ai bên trời 

nghe tình tôi nhẹ nhàng trôi 

khẽ ngân câu hát thắm môi em hồng 

hoa tình yêu khẽ đơm bông 

tim nồng nàn những đợi mong dịu dàng 

và xuân thấp thoáng trên ngàn 

bâng khuâng màu nắng thênh thang đất trời 

khói sƣơng trôi giữa xuân ngời 

tôi về ôm cả một trời tƣơng tƣ... 
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Cầm tay giọt lệ 

 

cớ gì giọt lệ tiễn nhau 

mà cay mắt đến nghìn sau đoạn lìa 

em về trong khúc ly chia 

cầm tay giọt nƣớc mắt kia ngậm ngùi 

 

ngồi mà gõ nhịp bể dâu 

nghe cay đắng với phai phôi lạc loài 

đành thôi một kiếp đọa đày 

chung thân giọt nƣớc mắt nầy cho tôi 

 

còn chăng hƣ ảo chỗ ngồi 

chim bay rã cánh một trời cô liêu 

đã nghe trong hắt hiu chiều 

thầm rơi giọt lệ quạnh hiu đời mình 

 

cuối trời là những chênh vênh 

mƣa trôi lũng thấp sầu lên phận ngƣời 

về thôi trong tiếng khóc cƣời 

cầm tay giọt lệ rã rời đời nhau... 
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Cao cung lên 

 

cao cung lên Chúa giáng trần 

bài ca đêm thánh ngọt lành môi em 

nầy là máng cỏ Bê Lem 

nầy thiên thần nhỏ hát bên giáo đƣờng 

đàn trầm trỗi nhịp du dƣơng 

nghìn vì sao thắp thiên đƣờng lung linh 

lời yêu ngọt đẫm hƣơng tình 

em hay là Chúa giáng sinh cõi trần 

để tôi lạc bƣớc trăm lần 

mang đầy ân sủng dƣơng trần bên em 

bài ca đêm ngọt môi mềm 

chuông nhà thờ đổ êm đềm yêu thƣơng 

cao cung lên Chúa thiên đƣờng 

ngọt ngào ơn thánh tình vƣơng mắt ngƣời 

nghe tình yêu chợt lên ngôi 

ngôi sao em thắp trong tôi nhiệm mầu 
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           Cần Thơ, thôi thế cũng đành 

                                                

           cánh chuồn cõng nắng qua sông 

           chùm bông điên điển trổ bông cuối mùa 

           cái màu vàng khó nguôi ngoai 

           theo cơn gió ngƣợc lắt lay đôi bờ 

 

            quê nhà xa lắc xa lơ 

            gió mùa nƣớc nổi chiều ngơ ngẩn chiều 

            với tay vít sợi dây diều 

            dài chi cho nỗi nhớ thiêu cháy lòng 

 

             phải đâu là cọng rơm vàng 

             phập phìu trôi giữa bạt ngàn nƣớc xuôi 

             loanh quanh chảy hết phận ngƣời 

             mai sau đã hết một thời gió giông 

 

             phải đâu là chiếc thuyền không 

             lơ thơ rủ bóng buâng khuâng giữa giòng 

             yêu em từ buổi má hồng 

             biết đau từ dạo theo chồng em đi 

 

              màu vàng điên điển mê si 

              cứ làm anh nhớ ai khi trở về 

              quê nhà xa lắc cơn mê 

              bỗng chiều nay lại hiện về trong anh 

 

              Cần thơ - thôi thế cũng đành 

              hiu hiu cơn gió vô tình tiễn nhau… 
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Câu thề bỏ lại sau lưng 

 

Ừ thôi cũng đã một thời 

ngƣời về cùng với mây trời phôi phai 

ai ngồi mà nén cơn đau 

ai về vui với mộng ngày vàng son 

  

buồn xƣa giờ đã mỏi mòn 

bàn tay nào gói đầy hồn bão giông 

chiều mƣa đổ bóng mịt mùng 

gió hiu hắt nhớ nghìn trùng cách xa 

  

ai đi buổi ấy sƣơng nhòa 

níu trăm thƣơng nhớ mƣa xa cuối nguồn 

ai về tình mỏng tay buông 

thƣơng bàn tay lạnh đã từng trong nhau 

  

buồn chi nƣớc cũng qua cầu 

rã rời môi ƣớt tình sầu rƣng rƣng 

câu thề bỏ lại sau lƣng 

mai sau còn nhớ đã từng yêu nhau…   
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Căng ngực xuân thì 

 

chiều vàng giọt nắng cầm tay 

xuân về lơi lả gót hài đƣa duyên 

vốc tràn tay nắng tháng giêng 

mới hay xuân đã chung chiêng theo về 

 

mùa vàng hoa cải ven đê 

xôn xao hoa cúc tràn trề hoa mai 

bƣớm ong thả nụ hôn dài 

trên cành lộc biếc sƣơng bay nồng nàn 

 

ơi xuân thả giấc mơ màng 

bâng khuâng ngọn gió chiều tàn khẽ lay 

hƣơng thầm thoang thoảng đâu đây 

hoa thơm hay nắng xuân đầy xôn xao 

 

nghe tình xuân khẽ nôn nao 

ngực căng cùng gió chênh chao xuân thì 

ngập hồn tôi giấc mê si  

cầm trên tay giọt sƣơng thì thầm rơi... 
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Cành hoa nhặt chiều 30 tết 

 

những bông hoa vạn ngƣời ƣa  

giờ nằm lăn lóc giữa trƣa nắng tràn 

những hồng cúc, những mai vàng 

tàn phai héo hắt thế gian dập vùi 

 

nhặt cành hoa úa ngậm ngùi 

mới ban mai đã ngật ngừ hoàng hôn 

đƣờng về áo mỏng tay trơn 

xót xa gối mỏi chân bon nửa vời 

 

mới thôi nhan sắc gọi mời 

giờ chân dẳm đạp cõi ngƣời phôi pha 

huống hồ chi một thằng ta 

bao lần cay đắng nhìn ra cuộc đời 

 

còn đây một cõi ta ngồi 

nuốt hàng nƣớc mắt bồi hồi lặng thinh 

chiều ba mƣơi uống một mình 

với cành hoa nhặt ta nhìn rõ ta… 
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Chai rượu cuối cùng 

                                   choTâm Nhiên 

 

uống chai nầy nữa cùng tao 

may ra còn đƣợc buổi nào rong chơi 

ngƣời đầu núi kẻ cuối trời 

biết lần nào gặp mà mời nhau đâu 

 

đêm sâu và gió cũng sâu 

mình cùng nâng chén buồn sầu cạn ly 

mốt mai trong cõi phân kỳ  

ai nghiêng ly rƣợu uống vì đời nhau 

 

giật mình trông cõi muôn sau 

nghìn cơn gió thổi bạc màu thời gian 

sầu đêm nến cháy hai hàng 

tóc xanh một thoáng bỗng tràn tóc mây 

 

uống chai nầy nữa cho say 

trần gian đã lỡ kiếp nầy chung thân 

vùi trong gió bụi phong trần 

tấm thân phiêu bạt ngàn lần hƣ vô 

 

cụng ly nầy nữa mà …dzô 

ƣớt đôi con mắt đã khô lâu rồi… 
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Chạm bóng mùa thu  

 

ngƣời sang sông buổi sƣơng mù 

tôi ngồi với một mùa thu khẽ buồn 

một trời trắng gió mƣa tuôn 

nghe sầu hiu hắt đau luồn chiếu chăn 

  

lời tình phai một mùa trăng 

chiều đi chƣa hết sƣơng giăng kín trời 

hình nhƣ con sóng xa vời 

mà bờ sông đợi trăm lời ái ân 

  

nghe tình xa xót trăm năm 

mùa thu giờ cũng biệt tăm lâu rồi 

chỉ còn mây ngã trắng trời 

và ngơ ngác lá vàng rơi nghiêng chiều 

  

gửi tình tôi với tịch liêu 

mùa thu không đến hắt hiu đời mình 

buồn không hỡi một cuộc tình 

chơ vơ chiếc lá tạc hình bóng tôi… 
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Chạm cõi mimosa 

 

...về đây với xứ ngàn hoa 

bâng khuâng chạm cõi mimosa ngập chiều 

hoa vàng màu nắng liêu xiêu 

hay là vàng của hắt hiu sƣơng tràn 

 

mimosa cứ nồng nàn 

khói mây lãng đãng bạt ngàn thông reo 

chiều sâu hun hút lƣng đèo 

sƣơng trôi ngỡ nắng vàng neo dốc tình 

 

tôi ngồi vốc gió đồi chênh 

bụm tay hái cả mông mênh chiều tàn 

nầy em ngọn gió trên ngàn 

nghe mimosa chạm sắc vàng long lanh 

 

nầy chiều Đà Lạt mong manh 

có hay tôi với thông xanh chòng chành 

có hay tôi bƣớc không đành 

mùa mimosa vỡ... giữa thành phố hoa... 
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Chạm đáy hiên chiều 

 

về nhìn từng giọt nắng phai 

bờ sông hun hút lạc loài cơn mơ 

vịn vào hƣ ảo câu thơ 

mà kêu khản giọng con đò nửa khuya 

 

ngật ngừ đêm mỏng đèn hiu 

bóng ai che khuất mây chiều tàn phai 

với tay quờ giọt sƣơng mai 

mới hay tình đã tàn phai cuối nguồn 

 

ngƣời giờ tay mỏi tình buông 

môi hôn rời rã gió luồn nhịp đau 

nghe hƣ không gõ giấc dài 

mộng chiều đã lỡ phôi phai dốc đời 

 

cơn đau đã chín kiếp ngƣời 

còn đâu một thƣở bên trời mây bay 

về thôi giờ đã cạn ngày 

hay chăng từng giọt mƣa đầy trên tay... 
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Chạm khẽ đời nhau 

 

em về chạm khẽ đời tôi 

chút thôi đã hóa một đời tƣơng tƣ 

nhƣ cơn mƣa nhỏ hiền từ 

khắc vào tôi trái tim ngƣời yêu đƣơng 

 

bầu trời kia đẫm mù sƣơng  

tôi ngồi say giấc thơm hƣơng nồng nàn 

quanh tôi là những hoa vàng 

dịu dàng nến thắp xanh tràn mộng mơ 

 

ơi em phút ấy tình cờ 

mà thao thiết mộng mà chờ đợi nhau 

mà từ giấc mộng nghìn sau 

nghìn thƣơng trăm nhớ bạc đầu chẳng quên 

 

ru hồn đỉnh nhớ chênh vênh 

trong nhau cùng với mông mênh phận ngƣời 

đã cầm tay giữa cuộc đời 

thì em… dâu bể cũng mời mọc nhau... 
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Chân ai lần về 

 

nhƣ chƣa dứt một cơn mƣa 

nhƣ chiều nắng vẫn còn chƣa phai màu 

em vừa rời khỏi nơi đây 

thoảng mùi hƣơng hãy còn ngây ngất hồn 

 

nghe buồn từ chớm hoàng hôn 

gió biêng biếc nhớ mây bồn chồn trông 

tôi lần tìm những hoài mong 

ngƣời từ cuối nẻo mênh mông trời chiều 

 

môi tàn rời rã lời yêu 

sƣơng bay đầu núi ngày treo lũng dài 

bóng ngƣời giờ đã một mai 

nghe tình đã chớm tàn phai mấy mùa 

 

đành còn sót lại cơn mƣa 

thắp lên nỗi nhớ gió lùa hai tay 

riêng tôi một bóng đổ dài 

lá rơi mà ngỡ... chân ai lần về… 
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Chăn gối rã rời  

 

mƣa rơi chìm khuất bên đời 

chiều hiu hắt dựng khói trời phai phôi 

ngƣời từ năm cũ xa xôi 

môi xƣa còn vọng điếng lời chia xa 

 

tình sầu lỡ kiếp mơ hoa 

sao nhìn đâu cũng xót xa cõi lòng 

ngậm ngùi đắng chát hƣ không 

nghe mùa xƣa gợi bềnh bồng cơn đau 

 

khói sƣơng lạnh buốt ngang đầu 

cơn mƣa ngày cũ chìm sâu bến tình 

ngập hồn sƣơng khói lênh đênh 

tình kia cũng lỡ chông chênh cuối trời 

 

chiếu chăn giờ cũng rã rời 

bàn tay sao giữ một trời gió giông 

ngồi nghe chiều rớt ven sông 

tiếng mùa xƣa gọi mênh mông kiếp ngƣời... 
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Chập chùng nỗi nhớ 

 

mƣa khuya rơi buốt chập chùng 

đèn cao hắt ngọn lạnh lùng ƣớt vai 

chập chùng gió… chập chùng mây 

làn hơi em thở trên tay chập chùng 

nhớ quên từng khắc muôn trùng 

bầy chim sâu nhỏ nhƣ từng quen nhau 

giờ em biền biệt nơi đâu 

để ngày mƣa nhớ ngày sau nắng tràn 

chập chùng con phố lang thang 

bàn chân nào dẫm ƣớt vàng tuổi tôi 

để mai còn chút ngậm ngùi 

nhớ đêm hiu quạnh nhớ trời hắt hiu 

tôi còn đây những buổi chiều 

tìm cơn mơ cũ gợi nhiều bâng khuâng 

và em nỗi nhớ chập chùng 

rơi trong nắng úa sƣơng mù phố xƣa… 
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Chao ngọn đèn khuya 

 

đêm về chao ngọn đèn khuya 

tôi ngồi đếm những đoạn lìa cõi tôi 

sƣơng khuya vỡ nhịp trên đồi 

từng cơn gió lạc chỗ ngồi tàn phai 

 

hắt hiu trong bóng đêm dài 

buồn đêm gõ nhịp lạc loài nhân gian 

miên man hƣ ảo đèn vàng 

vầng trăng đã úa đêm tàn phố khuya 

 

khi đời là những ly chia 

xác thân hoang phế ...ô kìa hƣ không 

trăm con sóng vỗ bềnh bồng 

hay đâu một nhánh theo giòng vĩnh ly 

 

chìm trong cơn mộng siết ghì 

trăm năm đã lỡ huống gì nghìn năm 

có nghe trong tiếng kêu thầm 

nghìn sau vọng lại vết bầm nhân gian... 
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Chảy đi sông ơi 

 

chùng chình con nƣớc không trôi 

sông ơi gửi chút buồn tôi chạnh lòng 

mƣa từ núi chảy về sông 

mà sao tôi đứng cuối dòng đợi mƣa 

 

mùa nầy lá trổ vàng chƣa 

gió còn thổi lạnh bến xƣa những chiều 

mà ngƣơi còn đứng trông theo 

bóng ai chìm dƣới dốc đèo mƣa qua 

 

thôi nhƣ lỡ chuyến đợi phà 

tôi ngồi vớt những chiều xa cuối trời 

cõi tình một thuở chơi vơi 

bàn tay thôi đã buông rời bàn tay  

 

chảy đi sông những đời sau 

vẫn còn sóng vỗ bên cầu nghìn năm 

mùa trăng xƣa chẳng kịp rằm 

nghe buồn chăn chiếu tôi nằm nhớ ai... 
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Chỉ xin 

 

chỉ xin làm một bờ vai 

cho ngƣời ngoan giấc sớm mai nồng nàn 

xin làm một đóa hoa vàng 

hôn chân ngƣời thoáng địa đàng ghé qua 

 

xin làm một ánh sao sa 

rơi trong đôi mắt ngọc ngà ngƣời đây 

hay là một áng mây bay 

đậu trên mái tóc ngƣời say giấc chiều 

 

vụng về ngôn ngữ tình yêu 

nên xin làm nắng hiên chiều nhẹ rơi 

ngủ trên đôi cánh tay ngƣời 

thơm lời ân ái ngọt lời tƣơng tƣ 

 

xin mƣa nắng hãy hiền từ 

xin đời độ lƣợng môi ngƣời thanh tân 

và xin tôi đƣợc một lần 

chạm vào nỗi nhớ ngại ngần 

hôn em… 
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Chị tôi (1) 

 

mƣời năm tôi lại trở về 

bờ sông gió thổi tái tê cánh diều 

gió tràn cong cả lời yêu 

ai nhƣ bóng chị buồn thiu dáng ngồi 

 

sao mà tội lắm chị tôi 

tuổi xuân sắc đã một thời đi qua 

chị đem mƣa nắng quê nhà 

gửi cho năm tháng nhạt nhòa tiếng ru 

 

chị ngồi hái cả mùa thu 

đan thành nỗi nhớ mịt mù năm xƣa 

có chàng trai trẻ đón đƣa 

chị tôi say đắm mấy mùa yêu thƣơng 
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rồi chàng trai ấy lên đƣờng 

đi theo tiếng gọi quê hƣơng không về 

chị tôi lỡ một câu thề 

trƣờng sa ngày nhớ đêm tê tái buồn… 

 

cõi tình gió tạt mƣa tuôn 

bờ sông nƣớc mắt lạnh luồn chiếu chăn 

anh hy sinh giữa mùa trăng 

trời đâu còn áng mây giăng mà rằm 

 

chị ngồi thầm nhớ xa xăm 

nhà ai vọng tiếng trẻ nằm ru nôi 

sao mà thƣơng quá chị tôi 

ngƣời yêu năm cũ đi rồi mãi xa 

 

chị ngồi vọng mãi trƣờng sa 

chiều mƣa sông vắng mắt nhòa đợi anh … 
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Chị tôi (2) 

 

giấu vùi ký ức ngày xƣa 

chị ngồi đợi những đêm mƣa buốt hồn 

và chờ trong khói hoàng hôn 

bóng ai về dƣới chiều buông thẩn thờ... 

 

sao mà buồn quá chị tôi 

mùa xuân đã cạn gió trời đã xa 

còn chăng gió giật mƣa nhòa 

theo ngƣời năm cũ lạc loài tháng năm 

 

ngóng nhìn về cõi xa xăm 

chị tôi với những khuya rằm không trăng 

ngoài sông buồn khói sƣơng giăng 

xát đau lòng chị vết bầm năm xƣa 

 

ngƣơi đi đã mấy chiều mƣa 

mà trên bến cũ đò đƣa vẫn chờ 

thì thầm đau những giấc mơ 

nƣớc sông soi bóng chị ngơ ngác tìm 

 

giờ thì chị mãi lặng thinh 

cỏ xanh mộ chí buồn chênh nỗi sầu 

sao mà thƣơng quá chị tôi 

rằm nay trăng có còn soi nấm mồ... 
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Chị tôi (3) 

 

bên trời chiều xuống mông mênh 

nghe câu hát cũ buồn tênh phận ngƣời 

chị ngồi nhớ thuở đôi mƣơi 

lời ru từ buổi tƣơng tƣ dấu tình 

 

từ bờ môi úa lặng thinh 

tiếng ai ru những ân tình xa xôi 

sao mà thƣơng quá chị tôi 

vầng trăng giờ khuyết gió trôi bềnh bồng 

 

màu hoa cúc đã thôi hồng 

có con bƣớm mãi chiều trông nắng vàng 

mùa xƣa giờ cũng lỡ làng 

bóng con đò nhỏ bẽ bàng sang sông  
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nắng chiều tím những chờ mong 

chị tôi về với mênh mông tình buồn  

chiều xƣa mây trắng đầy vƣờn 

còn nghe thoang thoảng làn hƣơng tóc thề ... 

 

xa quê giờ mới quay về 

tôi ngồi với gió mà nghe phận đời 

ngỡ ngàng bên mộ chị tôi 

nghe chiều nắng tắt phai phôi cỏ vàng 

 

tôi nghe từ bóng chiều tàn 

lời ru năm cũ khẽ khàng vọng ngân 

khúc nào cho tuổi thanh tân 

khúc nào mái tóc bạc dần tháng năm 

 

chị ơi câu hát lặng thầm 

vẫn tha thiết giữa vết bầm thời gian... 
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Chia tay Đà Lạt 

 

mai tôi về nhé Cam Ly 

thác nghiêng nhƣ khẽ thầm thì chia tay 

trời chiều thả khói sƣơng bay 

rƣng rƣng Đà Lạt đầy mây giã từ 

 

nầy đồi vàng của mùa thu 

nầy cao dốc nhớ nầy mù sƣơng trôi 

ôm thao thiết một chân trời 

sao yêu Đà Lạt rã rời trong tim 

 

nầy em nầy khói chiều lên 

vàng hoa quỳ ngã chênh vênh lƣng đèo 

Đồi Cù ngơ ngẩn nhìn theo 

mi mo sa thắm còn treo dốc buồn 

 

mai tôi về nhé mù sƣơng 

đèn khuya phố nhỏ lạnh buông kín hồn 

nhớ ngƣời… Đà lạt hoàng hôn 

còn khua chân ngựa dập dồn dốc khuya… 
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Chiều Bảo Lộc 

 

nắng tràn con dốc sau đồi 

chiều ngang phố nhỏ mây trôi cuối nguồn 

khẽ khàng sƣơng chập chùng buông 

đồi xa vang vọng hồi chuông giáo đƣờng 

  

khói trời đổ bóng mù sƣơng 

theo em về với mùi hƣơng tóc ngƣời 

lƣng đồi thả khói chơi vơi 

chơ vơ lũng thấp chiều phơi dặm ngàn 

  

đƣờng qua dốc thoải sƣơng tràn 

hình nhƣ lá cũng chậm vàng chân ai 

khẽ khàng cơn mộng buồn lay 

ngồi nghe tiếng gió rơi ngoài hƣ không 

  

lắng nghe chiều xuống bềnh bồng 

trời cao thăm thẳm gợi mông mênh sầu 

gió tràn buốt tạt bàn tay 

nhớ ai gửi với chút ngày dần phai.. 
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Chiều đã phôi phai 

 

thì em biết đó đời tôi 

nửa hiu hắt đợi nửa bùi ngùi trông 

những chiều những sớm mênh mông 

bâng khuâng chạnh nhớ hƣ không đời mình 

 

chơi vơi trên dốc mê tình 

mơ tìm lại bóng ru hình phôi pha 

cơn đau chất ngất mù lòa 

theo tôi hun hút đời nhòa nhạt mây 

 

...thì em biết đó tôi đây 

chơi vơi ngày tháng rụng đầy trên tay 

trái tim đã trót mệt nhoài 

giấu trong hơi thở tôi và cô liêu 

 

làm sao em biết những chiều 

tôi ngồi nhuộm tím tình hiu hắt buồn 

đã nghe vọng tiếng muôn trùng 

theo từng nỗi nhớ mịt mùng chân mây 

 

tôi còn lại với tôi đây... 

một tình yêu với phôi phai cuối chiều... 
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Chiều me ngồi đếm tuổi mình 

(viết cho mẹ tôi, nhân thất thứ hai mùa vu lan) 

 

chiều nay giọt nắng chùng chình 

mẹ ngồi thầm đếm tuổi mình bao năm 

chân quê gót nứt thăng trầm 

một đời nhuộm mãi vết bầm tháng năm 

 

mẹ ngồi nhớ buổi xa xăm 

đàn con với tuổi lên năm lên mƣời 

vui con thơ những nụ cƣời 

mừng con từ buổi thôi nôi bế bồng 

 

bao năm sấp mặt cánh đồng 

một mình mẹ gánh bão giông đời mình 

tuổi nào mẹ thắp bình minh 

tuổi nào đi trọn hành trình nhân gian... 
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thanh xuân tuổi mẹ lỡ làng 

mẹ gồng mẹ gánh nuôi đàn con yêu 

giờ liêu xiêu tuổi về chiều 

mình me ôm trọn đìu hiu phận ngƣời 

 

mây còn trôi mãi bên trời 

bờ tre gốc rạ nuôi thời đắng cay 

đếm từng tuổi mẹ dần phai 

nhọc nhằn năm tháng bầm chai vết hằn 

 

mẹ quên hết những nhọc nhằn 

huống gì tuổi mẹ bạc trên mái đầu 

con về hỏi những đêm thâu 

xin ngồi đếm tuổi mẹ nhàu trên tay 

 

...mẹ giờ chiều trắng sƣơng bay 

làm sao mà đếm chân mây cuối trời.... 
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Chiều mưa Long Khánh 

 

hai tay hứng giọt nƣớc đầy 

chiều mƣa long khánh xua ngày trôi nhanh 

hạt nào rơi xuống long lanh 

hạt nào lặng lẽ chảy quanh dốc đồi 

 

một mình ngồi đối diện tôi 

nghe mƣa lũng thấp nghe chồi lá reo 

vƣờn xanh vƣơn suốt lƣng đèo 

nƣớc trôi bụi đỏ về neo dốc chiều 

 

khẽ khàng từng giọt mƣa treo 

ngày trôi chậm rớt mây xiêu lƣng trời 

ngồi nghe mƣa chập chùng rơi 

từ trong nỗi nhớ một thời lênh đênh 

 

Long khánh ơi những thác ghềnh 

chiều nay mƣa chạm chênh vênh nỗi buồn ... 
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Chiều nay có kẻ lệ nhòa 

 

quê nhà nhƣ khói sƣơng trôi 

chiều nay có kẻ nhìn trời nhớ quê 

bao năm qua lạc lối về 

vũng đời còn buốt cơn mê rã rời 

 

đành mơ một cánh chim trời 

bay về quê cũ hót lời nhớ thƣơng 

mà sƣơng khói chập chùng buông 

nắng vàng xa ngái ngƣời thƣơng đâu rồi 

 

lặng nhìn mây trắng trên đồi 

mƣa chùng nỗi nhớ nắng rơi điệu buồn 

chiều tàn ngồi đếm hoàng hôn 

mới hay sƣơng khói ngập hồn thƣơng đau 

 

nghe tình một thuở chênh chao 

cô liêu tàn úa phƣơng nào quê xa 

chiều nay giữa bóng giang hà 

có ngƣời mắt lệ mƣa nhòa cuối sông... 
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Chiều qua Vạn Giã 

 

gió chiều giăng kín vân phong 

em hay là nắng bềnh bồng chao nghiêng 

nghe cây cỏ hát thật hiền 

biển trào sóng vỗ lạc triền dốc cao 

 

chùng chình ánh mắt xộn xao 

cho tôi về gặp chiêm bao má hồng 

em nghe gió nói gì không 

mà chiều vạn giã chìm trong nắng vàng... 

 

nầy em môi mắt dịu dàng 

có hay tôi đứng giữa ngàn thông reo 

dạt dào ánh mắt trông theo 

mênh mang đại lãnh trong veo sóng trào 

 

miên man làn gió ngọt ngào 

cho tôi ngơ ngẩn chiều vào thinh không 

mây trời vạn giã mênh mông 

tình treo đầu sóng nghe lòng tƣơng tƣ... 
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Chiều rụng bến sông 

 

bờ xa con nƣớc chập chùng 

tôi về chìm khuất mịt mùng sƣơng giăng 

miên man nắng quái mƣa mềm 

mà phơ phất chạm nỗi niềm cô liêu 

 

buồn ơi một tiếng gọi chiều 

gió hiu hắt ngọn sƣơng đìu hiu trôi 

buổi về ngơ ngác mình tôi 

hƣ vô đã tạt chỗ ngồi tàn phai 

 

ngậm ngùi im dấu cơn say 

tôi và ai nữa cõi ngày trầm luân 

cơn đau thả tiếng muôn trùng 

nghe giun dế gọi cáo chung đời mình 

 

chiều vàng rụng kiếp lênh đênh 

tôi vàng rụng nỗi nhớ quên phong trần 

xin cho tôi đƣợc một lần 

nghe mƣa cuối mộ căn phần riêng tôi... 
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Chiều thấp Di Linh  

 

chiều buông ngọn nắng chùng chình 

đắm say tôi với Di Linh gió tràn 

nghe ngơ ngẩn thác trên ngàn 

sƣơng trôi ngầy ngật nắng vàng chao nghiêng 

nắng tràn đẫm gió cao nguyên 

núi cao thác bạc dốc triền đổ xuôi 

để rồi lạc bƣớc chân tôi 

Di Linh nhốt gió quyện môi em hồng 

những tha thiết những mặn nồng 

theo cây cỏ hát bềnh bồng trong sƣơng 

nghe chiều vàng đẫm nhớ thƣơng 

Di Linh chút nắng còn vƣơng chân ngƣời 

mai tôi về lại miền xuôi 

nhớ cao nguyên với nụ cƣời em xinh 

chào ngƣời thôi nhé Di Linh 

nghe trong hơi thở trăm nghìn vấn vƣơng... 
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Chiều thấp La Gi 
  

nhớ nhau gửi lại chút gì 

tôi về vƣơng một La Gi nắng tràn 

Cam Bình bóng ngã chiều sang 

bâng khuâng màu nắng trôi ngang Kê Gà 

  

khẽ khàng mây đợi ngày qua 

biển xanh thả sóng bờ xa thầm thì 

hình nhƣ chiều níu chân đi 

em hay là biển La Gi bồi hồi 

  

tôi liêu xiêu giữa lƣng đồi 

bên em và bóng mây trời nghiêng trôi 

đừng nào... cứ để mắt môi 

thênh thang thả gió gọi mời tình yêu 

  

La Gi mây ngã về chiều 

nhớ ai mà sóng thủy triều xôn xao 

thôi đành tình đã lỡ trao 

với em nên mãi ngọt ngào hồn tôi... 



79 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều U Minh Thượng 

 

Ừ thì ngƣời cứ phụ tôi 

nhƣ cơn mƣa đổ cuối trời phôi phai 

tình buồn khi đã rời tay 

làm sao lấp trống cho đầy nỗi đau 

 

tôi ngồi với những chiều say 

nhớ ngƣời và khoảng trời đầy u minh 

nghe từng nỗi nhớ lặng thinh 

chìm trôi vào cõi mông mênh bụi đầy 

 

thôi đành ngƣời cuối chân mây 

tôi đầu ngọn sóng muôn sau lạc loài 

u minh nắng nhạt mƣa nhòa 

những chiều gió tạt tình xa rã rời 

 

chìm trong sƣơng mỏng mây vời 

có thƣơng cũng đã một đời xa nhau 

gửi ngƣời giấc mộng nghìn sau 

trầm luân tôi với cơn đau mịt mùng... 
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Chiều vàng Phan Thiết 

 

cát trôi thoai thoải nắng tràn 

nghe nhƣ cả buổi chiều vàng rụng rơi 

dịu dàng phan thiết trong tôi 

biển xanh nƣớc biếc chơi vơi gió lồng 

 

êm trôi sắc nắng bềnh bồng 

bâng khuâng mũi né chập chùng hòn rơm 

poshanƣ nắng vàng ƣơm 

nắng tràn đỉnh tháp nắng vƣơng chân ngƣời 

 

phan thiết em với nụ cƣời 

có làm say khƣớt hồn tôi buổi về 

cớ gì chân bƣớc say mê 

con tim đã lạc lối về rồi chăng... 

 

phan thiết ơi những mùa trăng 

biển đêm sóng có sƣơng giăng lầu hoàng  

để trong nỗi nhớ ngút ngàn 

tôi còn vƣơng mãi chiều vàng năm xƣa... 
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Chìm khuất đời nhau 

 

tôi ngồi đợi một mùa trăng 

ngày hiu hắt gió đêm giăng sƣơng mù 

khẽ khàng vọng tiếng ai ru 

ngỡ mây thả xuống mịt mù trần gian 

 

còn không gió thổi trên ngàn 

mà con sóng đợi lỡ làng bến sông 

mây đâu thả gió bềnh bồng 

mà cơn gió lại bận lòng đón đƣa 

 

thôi em tình đã sang mùa 

từng cơn đau đã gõ khua bên đời 

tiếc gì một bóng mây trời 

lắt lay chìm khuất nổi trôi cuộc tình 

 

về thôi tìm lại bóng mình 

ngày xƣa đã lỡ vô tình đánh rơi 

thấy chi một cõi bên trời 

chìm sâu dƣới đáy hiên đời lặng câm… 
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Chìm xuống đáy chiều 

 

tôi ngồi vớt những tàn phai 

nghe khuya khoắt dựng đền đài tịch liêu 

mƣa rơi thả khói lƣng chiều 

chìm trong hƣ ảo liêu xiêu phận ngƣời 

 

theo về khâu lại đời nhau 

nửa giông gió tạt nửa nhàu nát đêm 

phù du rã gối tay mềm 

đau chăn chiếu mộng nổi chìm bể dâu 

 

thì nhƣ sƣơng gội mái đầu 

vốc tay đầy những nỗi sầu riêng mang 

hỡi em và ánh trăng vàng 

có mang tôi hộ chiều tàn cuối sông  

 

đành thôi con nƣớc xa dòng 

sông xƣa rủ bóng hoàng hôn cuối chiều 

ai ngồi đếm dấu cô liêu 

có hay con sóng buồn hiu hắt chiều... 
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Cho mẹ ngày thanh minh 

 

mẹ xa thì đã xa rồi 

chiều nay một bóng con ngồi mình con 

suối nguồn nƣớc chảy trên non 

giọt nào rơi xuống đời con cơ cầu 

 

giờ thì mẹ tận đâu đâu 

nhớ thƣơng rồi cũng nhạt màu thời gian 

chiều nay rải chút bạc vàng 

đắp trên mộ mẹ chiều tàn bóng rơi 

 

chợt nghe tiếng mẹ à ơi 

đêm ru con ngủ mƣa rơi ngoài thềm 

nhớ hơi thở mẹ từng đêm 

mênh mang thân phận nổi chìm đời me 

 

xa rồi bóng mẹ chở che 

đã nằm trong đất …sao nhòe mắt con 

cánh cò xƣa ngã trên non 

mà con vẫn ngỡ… mẹ còn à ơi… 

 

khói nhang theo gió lên trời 

chiều nay con khóc …thành lời… 

mẹ ơi.. 
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Cho mẹ nhân mùa giáng sinh 

 

mẹ à con lại về đây 

giáng sinh bên mẹ tràn đầy yêu thƣơng 

mong sao ở chốn thiên đƣờng 

mẹ về với chúa hồn nƣơng náu ngƣời 

mẹ cƣời bên chúa mẹ ơi 

ngoài kia nhạc trỗi lạc nơi dƣơng trần 

đêm khuya lời thánh vọng ngân 

đàn reo rắt khúc thiên thần du dƣơng 

mẹ ngồi tóc bạc nhƣ sƣơng 

lời ca đêm thánh còn vƣơng mắt hiền 

ngày xƣa mẹ đẹp tinh tuyền 

đêm noel thắp môi huyền mẹ yêu 

trời cao vọng khúc diễm kiều 

cao cung đêm thánh tình yêu chúa trời 



85 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giờ nầy bên mẹ… mẹ ơi 

là ngàn ánh sáng sao trời lung linh 

mẹ đi còn biết bao tình 

yêu thƣơng để lại dáng hình đàn con 

bây giờ mẹ đã về non 

mà sao tiếng mẹ hãy còn đâu đây 

bây giờ mẹ đã thành mây 

lời ca đêm vọng trời đầy vang lên 

chúa từ hang đá bê lem 

xin ban cho mẹ đầy thêm ơn ngƣời 

Ồ con đang thấy mẹ cƣời 

bàn tay mẹ vẫy hồng tƣơi môi ngƣời 

con quỳ lạy chúa trên trời 

ban ân sủng mẹ tuyệt vời của con… 
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Cho mẹ nhân ngày 8/3 

 

mẹ về theo giấc chiêm bao 

lời ru nhƣ thuở năm nào mẹ ru 

chiều trên mộ mẹ mây mù 

hay là mẹ khóc tạ từ đàn con 

 

ngày xƣa mẹ dạy trên non 

nuôi con chín đứa tuổi còn thơ ngây 

trà bồng , rồi tịnh Ấn tây 

mẹ nào có biết ngày nầy tháng ba 

 

mẹ nào đƣợc tặng bông hoa 

mà mang trong giỏ phần quà cho con 

những hôm chạy gạo mỏi mòn 

những ngày đi chợ túi không có gì 

 

bây giờ mẹ mãi ra đi 

nén nhang con thắp ích gì đời me 

mẹ à trong cõi lầm mê 

con bao nhiêu tội làm me buồn phiền 



87 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

giờ còn đây những niềm riêng 

con ngồi bên mẹ chiều nghiêng bóng tà 

cúi đầu xin mẹ thứ tha 

hôm nay ngày tám tháng ba mẹ à 

 

làm sao quên miếng dƣa cà 

mớ rau lang luộc nồi khoai mẹ nhƣờng 

mẹ dành hết cả tình thƣơng 

cho đàn con dại dặm đƣờng bôn ba 

 

hôm nay ngày tám tháng ba 

là ngày của mẹ mà xa muôn trùng 

con ngồi bên mộ rƣng rƣng 

dâng hoa cho mẹ khóc mừng tuổi me 

 

dƣới suối vàng chắc mẹ nghe 

hình nhƣ hoa cũng vàng hoe giữa chiều.. 
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  Cho nỗi buồn tôi 

 

dìu em bƣớc xuống hiên đời 

đã nghe giông gió một trời vào tôi 

những khuya khoắt nhuộm chỗ ngồi 

những mùa dâu bể lạc loài qua đây 

loanh quanh cơn mộng ngút dài 

thắp chênh vênh nhớ vào hai tay cầm 

nghe tình gõ một âm câm 

tôi về cùng chiếu chăn nằm quyên sinh 

từ giày em một làn đinh 

đọa đày tôi với trăm nghìn bão giông 

đêm nghe tuyệt vọng trơ dòng 

đóa phù dung rụng hƣ không rã rời 

tôi ngồi vay nỗi buồn chơi 

hái đau thƣơng trọn phần đời hƣ hao 

gửi em lại một câu chào 

mai sau biết có khi nào vĩnh ly… 
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Cho sinh nhật H. và mùa hạ 

 

cuối cùng em cũng bỏ tôi 

loanh quanh cuối đất, xa xôi cùng trời 

cuối cùng chiếc lá cũng rơi 

vàng phai hƣơng nhạt mặt ngƣời buồn tênh 

cuối cùng phố cũng thay tên 

em về gõ phím lênh đênh phận mình 

  

Ừ thôi cũng một cuộc tình 

liêu xiêu cơn gió rập rình ngọn lau 

cũng đành núm vú trái cau 

cũng đành bờ cỏ ngập màu hoang sơ 

đành thôi con nƣớc xa bờ 

chút dƣ hƣơng cũ lơ mơ khói chiều 

 

tôi về với bóng đìu hiu 

nhớ em sƣơng khói ngập rêu phong hồn… 

  

Tháng 5/ 2012  
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Cho sinh nhật Oanh 

                                                                   (Tặng vợ)    

     tụi mình già háp hả em 

     sáu mƣơi tuổi, đã nhấp nhem cõi trần 

     lòng anh giờ chớm hoa râm 

     em sinh nhật bỗng nghe thầm tiếng reo 

 

     ngày xƣa ánh mắt trong veo 

     nay em đuôi mắt nhăn nheo cũng tình 

     môi hồng thuở nọ thắm xinh 

     nay hom hem cũng làm anh bồi hồi 

 

    xƣa em mặc áo lụa đào 

    mắt xanh lúng liếng lạc vào đời nhau                     

    giờ em áo đã bạc màu 

    theo em cũng sợ qua cầu gió bay 

 

    ơ hay em giữa đời nầy! 

    có gì nhƣ cỏ nhƣ cây rất hiền 

    cần chi má lúm đồng tiền 

    em xinh cái dáng em hiền cũng xinh 

 

   anh không bạc, chẳng lắm tiền 

   muốn mua hoa sợ em phiền, đắn đo 

   hay làm một bữa bún bò 

   cho con cho cháu ăn no với bà 

 

   em cƣời giữa đám… lâu la 

   hóa ra ta vẫn chƣa già …hả em… 
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Cho sinh nhật QH 

(3/12) 

 

lòng tôi giờ đã hoa râm 

em sinh nhật cũng nghe thầm tiếng reo 

nầy là đôi mắt trong veo 

nầy đôi môi mộng mây theo tóc chiều 

 

bàn tay nhỏ giấu yêu kiều 

chân vƣơng dốc nhớ mỹ miều vai ngoan 

quỳnh thơm từ độ trăng tròn 

hơi em nồng ấm vẫn còn ngát hƣơng 

 

đêm nằm dệt mộng yêu thƣơng 

đêm xƣa còn thoảng quỳnh hƣơng bên trời 

cho tôi hôn cánh tay ngƣời 

xôn xao niềm nhớ bồi hồi cõi thƣơng 

 

cho tôi phút ấy thiên đƣờng 

dẫu đời là mộng vô thƣờng thoáng qua 

dẫu mai dâu biển nhạt nhòa 

đóa quỳnh vẫn giữa tôi…và đời tôi… 
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Cho tình dong ruổi... 

 

nhỡ mai dù có xa ngƣời 

tôi còn giữ lại môi ngƣời thanh tân 

hơi em còn ấm chỗ nằm 

thì tôi còn lại trăm năm nồng nàn 

 

những chiều những sớm thênh thang 

tim ngƣời độ lƣợng dâng ngàn ƣớc mơ 

tôi nghe tình mãi đợi chờ 

nhƣ sông kia sóng hôn bờ ngàn năm 

 

còn tôi buồn vết lăn trầm 

chập chùng gió bão mênh mông phận ngƣời 

may sao đọng giữa đất trời 

trong chiều em thả tiếng cƣời tinh khôi 

 

thì đây là dáng em ngồi 

thì đây là trái tim ngƣời bao dung 

cho tôi còn lại nghìn trùng 

giữ đời nhau mãi mịt mùng đời sau... 
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Cho tình lãng quên 

 

Ừ thôi…ngƣời đã đi rồi 

còn đây tôi với một trời cô liêu 

có gì trong một lời yêu 

mà thƣơng tiếc sớm mà chiều ngẩn ngơ 

 

chỉ còn lại những câu thơ 

dở dang nhƣ một cơn mơ nhạt nhòa 

còn đây nắng tắt chiều tà 

đƣờng in bóng ngã lạc loài một tôi 

 

quán xƣa buồn tạt chỗ ngồi 

hàng cây nắng thắp bồi hồi nhớ em 

nghe chao giọt nắng bên thềm 

rớt vào tôi chút muộn phiền nhớ quên 

 

con đƣờng giờ đã thay tên 

em xƣa giờ cũng lênh đênh cõi nào 

tôi về thắp ngọn đèn hao 

tìm em trong giấc chiêm bao muộn màng … 
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Cho tôi làm giọt mưa trời 

cho tôi mây lạc cuối mùa 

che em áo mỏng gió lùa qua sông 

hay tôi là nắng bềnh bồng 

thắp đôi mắt nhỏ chiều mông mênh buồn 

nếu đời đầy gió mƣa tuôn 

hay tôi em vịn tình buông sông dài 

hay là một giọt sƣơng mai 

đậu trên tóc mƣợt chiều phai nắng tràn 

cho tôi làm suối trên ngàn 

thả làn bọt trắng vào bàn tay thơm 

hay vàng mật những mùa ƣơm 

đọng trên vai khẽ tình đơm môi ngƣời 

hay tôi làm giọt mƣa trời 

mùa thu qua ngõ buông lời yêu em 

mênh mông đời thoáng ngọt mềm 

mây vƣơng chạm bóng chiều nghiêng cõi tình... 
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Cho tôi tìm lại  

 

về quê năm tận tháng cùng 

tuổi thơ bỏ lại mịt mùng tháng năm 

vầng trăng xƣa đã không rằm 

đêm chăn chiếu lạnh lặng thầm với quê 

 

có gì trong gió đê mê 

mà day dứt nhớ mà tê tái chiều 

hồn tôi đâu phải cánh diều 

sao lơ lửng mãi đìu hiu phận ngƣời 

 

về mà nhặt lấy tôi ơi 

tuổi thơ ngày ấy một trời mộng mơ 

về đi mót những đợi chờ 

mƣa trên tóc mẹ nắng mờ mắt cha 

 

về mà dạt hết phù hoa 

những hƣ ảo sáng những xa xót chiều 

về săm soi lại cánh diều 

mốt mai thả lộng dặt dìu tuổi thơ 

 

quê ơi xin cố mà chờ 

ngày tôi phiêu bạt tới bờ hồn nhiên... 
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Cho tôi vay một nụ cười 

  

cho tôi vay một nụ cƣời 

tìm trong nhung nhớ mùa thu yêu ngƣời 

cho tôi vay một khoảng trời 

gói hơi em thở vào chơi vơi tình 

 

vay ngƣời làn mắt môi xinh 

nắng tràn nhung nhớ lung linh mây chiều 

vay tình hò hẹn mùa yêu 

chìm trong hƣ ảo liêu xiêu câu thề 

 

vay đời mộng trắng sơn khê 

hồn vƣơng đôi mắt môi kề cận môi 

vay xƣa áo mỏng xanh trời 

mùa hoa bẻn lẻn mây trôi ngại ngùng 

 

vay chùm hoa thắm ti gôn 

dể mai đây chợt thấy hồn rƣng rƣng 

vay thêm tình xót xa buồn 

đến khi chia biệt còn thƣơng nhớ ngƣời 

 

thôi vay em cả cuộc đời 

làm sao tôi trả một thời yêu nhau… 
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Cho tôi yêu lại từ đầu 

 

cho tôi yêu lại từ đầu 

dẫu bờ môi đã nát nhàu hƣơng yêu 

dẫu ngoài kia nắng đã chiều 

môi son đã nhạt tình hiu hắt buồn 

 

cho tôi mƣời ngón tay hồng 

em buông nắng lụa vào hồn ngất ngây 

cho tôi tìm lại một ngày 

về phơi nỗi nhớ dẫu nhòa hƣơng yêu 

 

cho tôi những sớm những chiều 

làn hơi em thở mỹ miều gót son 

xin còn thơm một nụ hôn 

trên làn tóc rối đợi mòn giấc khuya 

 

xin rời rã những ly chia 

bên em và mắt môi kia nồng nàn 

dẫu tình dâu bể lìa tan 

cho tôi tìm dấu địa đàng mai sau… 

 

cho tôi yêu lại từ đầu 

nầy em chăn gối chƣa nhàu ái ân… 
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Chợ tình Khâu Vai 

 

không ngờ có một đêm nay 

tôi về mèo vạc ngất ngây chợ tình 

em xinh tiếng hát cũng xinh 

khèn tôi khản giọng mời tình đấy thôi 

 

Ở đâu là chỗ em ngồi 

tôi buông tơ liễu xuống đồi với em 

xa kia là mã pí lèng 

giòng sông nho quế sƣơng giăng kín chiều 

 

ngập ngừng nói nhỏ lời yêu 

phải đâu duyên nợ cũng liều một phen 

say tình, say thuốc, say em 

say mâm thắng cố* say mèn mén* ngon 

 

nhớ môi em đỏ thơm giòn 

thiết tha bờ ngực phập phồng thanh xuân 

dù mai xa cách muôn trùng 

vẫn không quên đƣợc em cùng khâu vai… 

 

 

* Thắng cố, mèn mén: Hai món đặc sản chế biến 

bằng thịt ngựa và ngô của người H'Mông vùng Tây 

Bắc. 
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Chớp bể mưa nguồn 

 

vịn tay hái giấc mơ buồn 

hái luôn cả khói sƣơng luồn chiếu chăn 

bồi hồi vớt những mùa trăng 

rơi trong đáy cốc tiếng khèn hƣ không 

 

buồn chăng con sóng bềnh bồng 

theo tình qua những bờ sông nát nhàu 

đành ngồi ngậm một trời đau 

đƣa tay mà vịn nỗi sầu lắt lay 

 

bóng thời gian đã qua mau 

rong rêu lỡ bám đời sau mất rồi 

tàn cơn gió thổi bên trời 

chìm trong nỗi nhớ vọng lời thiên thu 

 

mai nầy còn những lời ru 

tôi ngồi khẽ đếm mịt mù sƣơng giăng 

từ trong chớp bể mƣa nguồn 

tiếng ai nhƣ gió thoảng buông cuối trời… 
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Chợt thấy hư vô 

 

quờ tay mà níu cuộc đời  

vài trang giấy mỏng đôi lời phân ƣu 

bâng khuâng giữ lại môi cƣời 

thì ra là gió bên trời thổi qua 

 

hóa ra ngƣời cũng sƣơng nhòa 

mây che bóng phủ mù sa bẽ bàng 

thì tình là bến mƣa hoang 

phù hƣ một đóa lệ tràn cuối sông 

 

cõi ngƣời lạc giữa mênh mông 

sáng phai bóng núi chiều trông biển mờ 

thấy nghìn dâu biển hoang sơ 

mƣa giăng suối nọ sông chờ bến kia 

 

còn hiu hắt ngọn đèn khuya 

hình nhƣ khẽ vọng tiếng kêu sông hồ 

chợt nghe mình đã hƣ vô 

nến leo lắt cháy bên mồ nhân sinh… 
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Chùm bông điên điển quê nhà 

 

cánh chuồn cõng nắng qua sông 

chùm bông điên điển trổ bông cuối mùa 

cái màu vàng khó nguôi ngoai 

lần theo cơn gió lắt lay đôi bờ 

 

quê nhà xa lắc xa lơ 

gió mùa nƣớc nổi chiều ngơ ngẩn chiều 

với tay vít sợi dây diều 

dài chi cho nỗi nhớ thiêu đốt lòng 

 

phải đâu là cọng rơm vàng 

phập phìu trôi giữa bạt ngàn nƣớc xuôi 

loanh quanh chảy mãi phận ngƣời 

mai sau đã hết một thời gió giông? 

 

phải đâu là chiếc thuyền không 

lơ thơ rủ bóng buâng khuâng giữa giòng 

yêu em từ dạo má hồng 

biết đau từ buổi theo chồng em đi! 

 

màu vàng điên điển mê si 

cứ làm anh nhớ ai khi trở về 

quê nhà xa lắc cơn mê 

bỗng chiều nay lại hiện về trong anh 

 

Cần Thơ – thôi thế cũng đành 

hắt hiu cơn gió vô tình tiễn nhau… 
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Chưng cất nỗi buồn 
  

tôi ngồi vẽ nỗi buồn câm 

mây tan đầu núi sƣơng bầm nỗi đau 

mƣa sầu gửi lại ngàn sau 

hắt hiu dâu bể phôi phai phận ngƣời 

  

tôi về hơ nỗi buồn tôi 

cõi riêng tàn úa mây trôi mịt mùng 

để rồi đến phút lâm chung 

vẫn còn mê mải tận cùng hƣ vô 

  

thôi chiều rồi những cơn mơ 

vàng phai từ chiếu chăn hờ giấc đêm 

lăn qua thân phận nổi chìm 

là nghìn hƣ ảo mông mênh cuối trời 

  

còn gì sót lại trong tôi 

tôi mang chƣng cất bên đời tôi đây 

nghe khuya vỗ giấc lƣu đày 

cô liêu cơn mộng mệt nhoài đi hoang... 
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Chút già 

            

 Và tôi đứng đợi ngày mai chút già                         

(Nguyễn Tất Nhiên) 

 

tàn phai đến tận nụ cƣời 

tôi về đêm đã ngật ngừ hoang say 

tuổi già mang giấu cầm tay 

mà nghe hoang phế đong đầy mắt môi 

 

là em hay vẫn là tôi 

giấc khuya tìm một chỗ ngồi thƣơng vay 

đêm chong mắt ngó lạc loài 

chảy tràn sông biển vào nhòa nhạt môi 

 

là em hay cũng là tôi 

buồn đau vó ngựa rã rời thu cƣơng 

cõng trên lƣng nỗi vô thƣờng 

sáng khua lục lạc chiều vƣơng thiếc hàm 

 

cõi tình bóng xế đa đoan 

từ khi dâu bể ngút tràn đời nhau 

cầm chiều đến tận nghìn sau 

bâng khuâng đứng đợi ngày mai chút già... 
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Chút quê 

                       Gửi mẹ, sau cơn bệnh nặng 

 

ngày tôi về tới đầu làng 

mẹ đâu còn nữa... nắng vàng chiều quê 

mùi rơm rạ chợt theo về 

nghẹn ngào mùi đất tái tê mùi bùn 

 

tôi đi hết một cội nguồn 

đầu ngàn rau đắng cuối vƣờn rau đay 

cũng từng muối mặn gừng cay 

mà chƣa trả nổi nợ vay quê nhà 

 

con đò mƣa bụi chùa xa 

mẹ nuôi tôi với đậm đà củ rau 

gánh gồng giông bão mùa sau 

trăm năm cái vạc sợ đau thân cò 

 

chiều ngồi nhớ quá mẹ ơi 

võng đƣa còn nặng đời tôi giữa trời 

xƣa chăn chiếu ƣớt mẹ ngồi 

giờ thôi một cánh cò trôi giữa chiều 

 

lặng thầm nắm cỏ hắt hiu 

thƣơng sao đời mẹ cánh diều tuổi thơ 

tiếng chuông trôi lạc tình cờ 

nghe nhƣ tiếng mẹ a ờ ru tôi... 
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Chút tình hoang phế 

 

tóc ngƣời chợt nhớ chợt quên 

đƣờng nào rẽ nhánh muộn phiền trong tôi 

hay từ múi lệch đƣờng ngôi 

ngƣời giam tôi suốt một thời hoa niên 

 

môi kia đọng những ƣu phiền 

tôi về với cõi đời riêng bẽ bàng 

khi son phấn đã phai tàn 

tôi còn cầm giữ miên man giọt sầu 

 

tay buồn níu mộng nghìn sau 

sầu chăn chiếu đã dâng đầy xác thân 

loay hoay cuối dốc gian trần 

hay đâu mình đã một lần phù hoa 

 

từ nghìn hƣ ảo xót xa 

đêm trôi tuyệt vọng mƣa sa phận ngƣời 

xin cho tôi gửi lại đời 

chút tình hoang phế giữa trời tịch liêu...  



107 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cô đơn đến cả nỗi buồn 

 

chiều nghe mƣa ngút sông dài 

có ngƣời ngồi ngóng mây loài lạc trôi 

khi tình là những chia phôi 

cũng xin khẽ bƣớc cho nguôi phận ngƣời 

 

ai đem thả gió lƣng đồi 

mà con sóng vỗ vạn lời tƣơng tƣ 

tim ngƣời mơ mộng phù hƣ 

đâu hay lãng đãng mƣa từ lũng sâu 

 

buồn đêm sóng vỗ chân cầu 

còn nghe vọng tiếng đêm thâu rã rời 

vớt lên trăm nhánh tình rơi 

nghe đau từ những chân trời mây tuôn 

 

cô đơn đến cả nỗi buồn 

tôi về khuya gõ hồi chuông tiễn ngƣời... 
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Có lần tôi gọi 

 

có lần tôi gọi tên tôi 

nghe chao chat gió buồn trôi phận ngƣời 

ôm trời tuyệt vọng không nguôi 

tình yêu đứt gãy mệnh đời tàn phai 

 

có lần tôi gọi sớm mai 

ngày rơi xuống đáy đêm dài cô liêu 

ôm mênh mông những buổi chiều 

chợt khi thức dậy liêu xiêu bóng hình 

 

có lần tôi gọi tên mình 

hình nhƣ cây cỏ lặng thinh trả lời 

ngỡ ngàng với bóng chơi vơi 

ngồi nghe hoang phế một đời rụng rơi 

 

có lần tôi gọi tôi ơi 

lắng nghe hơi thở cạn hồi cáo chung 

thả trôi thân xác muôn trùng 

đèn khuya hắt ngọn mƣa chùng bóng tôi... 
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Có người ngồi nhớ 

 

ngƣời về hong một chiều phai 

thầm thì gọi chút nắng mai cuối trời 

úa vàng màu nắng chơi vơi 

tình nhƣ cơn gió về phơi nghìn trùng 

 

bẽ bàng nhớ một âm câm 

ngày rơi cuối phố mƣa chùng bóng đêm 

có hay tình rớt môi mềm 

trăng treo nỗi nhớ gió chìm lời yêu 

 

thôi đành yêu dấu tan theo 

tình xa ngút tạnh lạnh đèo khói sƣơng 

em xƣa đã hóa vô thƣờng 

còn tôi buốt một nẻo đƣờng phôi phai 

 

có ngƣời ngồi nhớ sƣơng mai 

hình nhƣ thấy bóng hình ai thở dài 

nghe chừng nhịp đập tim đau 

từ trong hơi thở mộng nhàu nát đêm... 
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Có người ngóng núi 

 

chiều nay ngồi ngó mây đùn núi 

thƣơng quê heo hút khói sƣơng nhòa 

nhớ quá những ngày xƣa gió bụi 

tan tác một thời yêu dấu qua 

 

quê nhà xa lắc mờ con sóng 

gió xát đời nhau mộng nát nhàu 

thắp ngọn đèn khuya mà nhớ bóng 

tƣởng chừng nghe cả tiếng nghìn sau 

 

núi thì xa quá chân không tới 

biển rộng ngàn xanh sóng bạc đầu 

còn ai chờ nữa mà tôi đợi 

một bóng cổ thành rơi bể dâu 

 

đành nhủ lòng quên làng quê cũ 

trăm năm đã lỡ mộng sông dài 

chiều nay có một ngƣời ngóng núi 

mơ chút hƣơng tàn trong nắng phai... 
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Có nhớ gì tôi 

 

nầy em có nhớ gì tôi 

những chiều ngồi đợi mây trôi cuối trời 

hay là những sớm tinh khôi 

em ngồi với gió gọi mời nắng lên 

 

và em chắc nhớ đừng quên 

mƣa xƣa rớt hạt mông mênh chập chùng  

từ trong nỗi nhớ nghìn trùng 

có tôi và gió ngại ngần hôn em 

 

nầy em còn nhớ gì thêm 

chân trần gót nhỏ mƣa đêm nguyệt rằm 

còn là đôi mắt lá răm 

bờ vai nhốt nắng gọi thầm tên nhau 

 

nghe vàng nỗi nhớ nghìn sau 

đƣờng êm tiếng gió đong đầy mắt môi 

thì em hãy nhớ giùm tôi 

trăm năm dõi bóng bên đời đợi em…  
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Cớ gì…. 

 

cớ gì tôi lại yêu em 

cớ gì tôi đọa con tim dại khờ 

cớ gì hờn giận vu vơ 

mà tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ mỗi chiều… 

 

cớ gì mây chỉ liêu xiêu 

mà sao mƣa nắng hắt hiu nhạt màu 

cớ chi.đâu..cớ gì đâu 

sao tôi cứ mãi bồi hồi đợi em 

 

vì sao cơn gió êm đềm 

cớ gì sáng nhớ rồi đêm trở mình 

cớ gì đâu ánh bình minh 

hồn tôi vọng tiếng thủy tinh em cƣời 

 

cớ gì trong mắt môi ngƣời 

mà hồn tôi bỗng tƣơng tƣ nồng nàn 

đợi chờ lá rụng mùa sang 

cớ gì tôi mãi nhặt vàng nhớ thƣơng 

 

…thì em cũng sẽ qua đƣờng 

cớ gì tôi lại vấn vƣơng… hỡi tình 

tôi về hỏi Chúa hiển linh 

vì em nên tự đóng đinh đời mình… 

 

…cớ gì ngƣời đã quên tên 

mà tôi cứ mãi không quên…cớ gì 
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Cỏ ơi… 

 

xa quê gần hết cuộc đời 

nắng trôi lạ gió mƣa rơi lạ ngƣời 

con đò kia lạ mây trời 

em về cũng lạ nụ cƣời trên môi 

 

chỉ còn đám cỏ kia thôi 

nõn xanh đắm đuối bồi hồi bao dung 

cỏ quê nhƣ thể đã từng 

theo tôi qua những mênh mông nỗi đời 

 

cúi đầu trƣớc cỏ, cỏ ơi 

xin thƣa cùng với một lời với quê 

mốt mai tôi sẽ trở về 

nƣơng thân ngọn cỏ chở che cuối đời 

 

lạy quỳ với cỏ quê tôi 

cho tôi vịn lấy tao nôi buổi nào 

nghe hồn quê mãi ngọt ngào 

dón tôi cùng trận mƣa rào ngút xanh 

 

quê ơi thôi thế cũng đành 

nhƣờng tôi nắm cỏ mong manh kiếp ngƣời 

nổi trôi thân phận cuối đời 

nắm xƣơng tàn gửi đất trời ... 

cỏ ơi... 
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Cỏ  

 

xa quê lƣu lạc phƣơng trời 

vẫn là cỏ ở bên tôi cuối đời 

đây rồi cỏ dƣới chân thôi 

ngày về lại gặp bồi hồi cỏ xanh 

 

thân gầy guộc lá mong manh 

mà vƣơn đến tận đầu cành thiết tha 

liêu xiêu tóc bạc tuổi già   

gửi hồn nắm cỏ quê nhà hanh hao 

 

cỏ tràn xanh suốt chiêm bao 

một đời thơm thảo ngọt ngào cháo rau 

rạ rơm năm tháng cơ cầu 

cỏ dung dị ngã bạc đầu bến quê 

 

ai đi rồi cũng ngày về 

thầm thì với cỏ tái tê vui buồn 

ngày tàn nấm đất quê hƣơng 

vẫn là cỏ đắp thịt xƣơng cuối cùng 

 

cỏ xanh đến tận muôn trùng 

nặng câu nhân nghĩa thủy chung với đời 

đêm nằm với cỏ, cỏ ơi 

cho tôi ôm cỏ đầy vơi tấm lòng... 
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Cõi lặng  

 

đêm tàn nâng cốc mời nhau 

một tôi với chén rƣợu đầy cô liêu 

nầy đây khúc biệt ly chiều 

kia tàn mấy mảnh trời khuya vỡ òa 

 

có gì trong giọt rƣợu ngà 

mà cay chén nhớ mà nhòa ly thƣơng 

ngƣời đi huốt mấy mù sƣơng 

sao còn đọng mãi mùi hƣơng lỡ làng 

 

cõi tình nhƣ bóng mê hoang 

từ trăm năm đã vấp tràn viễn mơ 

đã nghe trong giấc tình cờ 

một vầng trăng úa giữa bờ tịch liêu 

 

đã nghe trong ảo hƣ chiều 

vàng phai mấy nhánh tiêu điều rụng rơi 

vói tay cầm mộng rã rời 

tôi về khuya chạm cõi đời lặng câm... 
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Cõi trầm luân 

 

dắt tay vào cõi mê nào 

thầm thì lối mộng tạt vào thiên thu 

bóng khuya chìm cõi xa mù 

lặng nghe ngày cũ ngồi ru nỗi buồn 

 

tôi về cùng với hƣ không 

mờ con mắt đợi mênh mông não nề 

mộng đời bay trắng sơn khê 

khói sƣơng heo hút nẻo về phù vân 

 

nhủ lòng tôi với trăm năm 

chiếu chăn đã lạnh chỗ nằm phù du 

tình yêu tạt buốt sƣơng mù 

ai mang đi cả lời ru cuối chiều 

 

thôi đành mộng với cô liêu 

tình vƣơng sƣơng khói hắt hiu lối về 

cõi trầm luân đắng cơn mê 

dã nghe năm tháng lần về gọi tên…  
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Cõi về im lặng 

 

một mai im dấu bên đời 

nẻo về bụi cát đầy trời bão giông 

còn chăng sông đã trơ dòng 

tàn khuya nỗi nhớ bềnh bồng sƣơng rơi 

 

cõi về còn lại mình tôi 

hƣ vô quá những chiều trôi rã rời 

ngồi nhìn mây trắng đơn côi 

nghe đêm tóc bạc nghe tôi bàng hoàng 

 

sầu khuya nến cháy hai hàng 

từng hồi chiêng trống khua tàn cuộc chơi 

mới hay chăn chiếu rã rời 

mới hay ngày tháng gọi đời cáo chung 

 

về thôi...về với muôn trùng 

lách lau đã rụng dế giun đã mời 

cõi về lạnh buốt mình tôi 

nghe đêm gió cuốn sầu trôi phận ngƣời... 
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Còn chiều nay nữa 

 

một lần yêu cuối bên ngƣời 

còn chiều nay nữa hiên đời tàn phai 

rồi đây là những sớm mai 

tôi ngồi với tháng năm dài cô liêu 

 

hắt hiu sƣơng khói lƣng đèo 

một tôi với góc trời chiều rƣng rƣng 

nghe hƣ ảo thở muôn trùng 

nghe tôi tàn úa mịt mùng mây trôi 

 

khi tình là những chia phôi 

nỗi đau nào ứa trên môi ngậm ngùi 

trả cho đời những tin vui 

con sông nhớ suối bùi ngùi hƣ không 

 

đã nghe mƣa tạt bềnh bồng 

còn chiều nay nữa gió giông lần về 

tôi ngồi đếm những cơn mê 

trôi trong nỗi nhớ lê thê phận ngƣời... 
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Còn chút thanh tân 

cầm tay nhau rất ân cần 

trao em vội chút thanh tân xuân tràn 

đâu hay giây phút ngỡ ngàng 

có tôi đứng đợi nồng nàn sắc xuân 

nghe cây lá hát bâng khuâng 

môi em thơm nụ tần ngần giao duyên 

ơi màu nắng rất dịu hiền 

hồn xuân thả khói chiều nghiêng dốc mờ 

gửi em vàng đẫm câu thơ 

tình gieo nỗi nhớ đợi chờ sớm mai 

theo em xuân nhẹ gót hài 

giêng hai khẽ bƣớc tình say nụ hồng 

xuân mang ân ái thơm nồng 

sƣơng khuya rơi nhẹ bềnh bồng mắt nhau 

tôi về dệt mộng ngàn sau 

trong tay cầm đóa xuân đầy trao em… 
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Còn đây chút Huế 
                      

rồi em cũng bỏ theo chồng 

nghe buồn con nƣớc ngập dòng Hƣơng Giang 

bóng Trƣờng Tiền đổ đò ngang 

tôi ngồi ngơ ngác chiều vàng bến sông 

  

đò qua An Cựu ngƣợc dòng 

em đi còn lại mênh mông tình sầu 

thƣơng chiều Đập Đá mƣa mau 

chút gì man mác chìm sâu đáy lòng 

  

hỏi giờ Huế có buồn không 

em xƣa môi thắm má hồng giờ mô? 

mà sao tôi cứ đợi chờ 

chuông trôi Thiên Mụ núi mờ Kim Long 

  

Huế ơi còn lại tấm lòng 

tôi trao cho Huế long đong ngày về 

có ngƣời chiều tím sông mê 

đợi ai không biết 

mà nghe nặng sầu... 
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Còn dấu chân người (1) 

Nhớ phố HTC 

 

ngƣời đi rơi lại tiếng cƣời 

môi thơm ngần ngại đêm mời mọc môi 

bƣớc thầmvới một tôi thôi 

loanh quanh nỗi nhớ mồ côi trong chiều 

 

đêm buồn đổ bóng tịch liêu 

phố im lời vắng liêu xiêu gót giày 

còn đây trăng cũ lạc loài 

ngọn đèn khuya thắp trời đầy hoang vu 

 

bên kia dốc núi sƣơng mù 

ngƣời mang theo những lời ru cuối chiều 

có hay con phố tiêu điều 

không em bóng đổ buồn hiu một ngƣời 

 

nghe miên man tiếng ai cƣời 

và nghìn nỗi nhớ ngậm ngùi bƣớc qua 

xin em nhẹ bƣớc chân ngà 

để tôi ôm cả chiều tà rƣng rƣng… 
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Còn dấu chân người (2) 

 

tƣởng rằng tôi đã dần quên 

những ngày giông bão những đêm muộn phiền 

nỗi sầu không biết đặt tên 

cứ loay hoay nhớ cứ mênh mông buồn 

 

ừ thì ngƣời đã mù sƣơng 

mƣa rơi dốc nhớ nắng vƣơng giọt sầu 

ngƣời rồi nhƣ giấc chiêm bao 

quanh tôi mộng mị nghìn sau ngậm ngùi 

 

ừ thì sông suối chia đôi 

nửa trôi dòng nhớ nửa phôi phai chiều 

cũng đành lỡ một lần yêu 

ngƣời đi úa những tàn khuya rã rời 

 

đâu gì ngoài tiếc nhớ tôi 

thời gian hƣ ảo cuốn trôi mịt mù 

thì may còn dấu chân ngƣời 

đậu trong trí nhớ một đời tôi đây... 
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Còn lại chân mây 

 

ngƣời đi phai một dấu hài 

bỏ tôi lại với chân mây cuối trời 

ngồi mà nhớ những mùa rơi 

sáng đong niềm nhớ chiều phơi nỗi sầu 

 

là cơn mƣa rụng xuống cầu 

từng con sóng vỗ nát nhàu âm xƣa 

khẽ buồn ngọn gió chiều đƣa 

trên tay tình ái cũng vừa lãng quên 

 

chút hồn rã sóng lênh đênh 

vai xuôi thả mộng gập ghềnh cõi tôi 

tàn khuya cơn mộng xa rồi 

một đời tôi gánh nỗi đời héo khô 

 

còn đây lạnh cõi hƣ vô 

nghe hồn tàn tạ xuống mồ quạnh hiu 

cơn đau rụng giữa hiên chiều 

tôi ngồi nhặt nắng tiêu điều cuối sông ... 
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Còn lại mình tôi 

 

khuya tàn mấy ngọn đèn chao 

những con đƣờng nhỏ hanh hao khẽ buồn 

nửa đời ngốc dại mê cuồng  

nửa đời kia đợi hồi chuông cuối cùng 

 

dốc tình là những mê cung 

tôi về đứng ngóng buồn trông phận mình 

chơi vơi sông suối thác ghềnh 

nghìn thu con sóng lênh đênh lạc loài 

 

giờ thì còn lại tôi thôi 

một mình đắng mắt cay môi thở dài 

một chiều 

một sớm  

một mai 

một tôi bạc bẽo bàn tay nhân tình 

 

lỡ làng con sóng chênh vênh 

đôi lần bất chợt quên tên mình rồi 

mƣa đêm tạt chỗ tôi ngồi 

cô đơn tôi với một trời hƣ không … 
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Còn nghe tiếng mẹ bên trời 

 

(đêm mẹ mổ ở Bệnh viện Triều An 

mùng 8 tết đinh dậu) 

 

chắc là mẹ sẽ khỏi thôi 

bởi vì mẹ sống một đời nghĩa nhân 

đêm con khấn nguyện lầm thầm 

mong sao rồi mẹ thăng trầm cũng qua 

 

con đi hết cõi ta bà 

đâu bằng lòng mẹ bao la đất trời 

mẹ ơi xuôi ngƣợc trên đời 

tay chân mẹ yếu câu lời mẹ run 

 

mong manh cánh hạc chập chùng 

tám lăm tuổi mẹ nghìn trùng bão giông 

từ năm cất bƣớc theo chồng 

mẹ lo bao nỗi chất chồng đàn con 
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giờ đây nƣớc chảy về nguồn  

mẹ còn đắm đuối đau luôn phận ngƣời 

ba đi, mẹ với mây trời 

cơn đau nào cũng rã rời tháng năm 

 

...êm nghe giƣờng chiếu mẹ nằm 

mũi kim hãy nhẹ tay bầm mẹ đau 

khẽ khàng thôi hỡi nghìn sau 

con còn bù đắp ơn sâu nghĩa đầy 

 

mẹ à con lại về đây 

quỳ bên gối mẹ nhƣ ngày ấu thơ 

lại nghe mẹ hát ầu ơ 

ru con tròn mãi giấc mơ thành ngƣời... 

 

còn nghe tiếng mẹ bên trời 

nặng sao cánh võng một đời mẹ ru 
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Còn nhớ không người 

 

những ngày hạnh phúc bên tôi 

ngƣời ơi còn nhớ hay rồi phôi phai 

còn tôi lại những sớm mai 

nắng vƣơng nỗi nhớ mƣa dài niềm thƣơng 

còn tôi lại những con đƣờng 

phố khuya đèn thắp mù sƣơng tóc ngƣời 

ngọt ngào đọng dấu hôn môi 

cây che lá đổ mấy trời vàng xƣa 

còn là những sớm những trƣa 

yêu ngƣời một thuở tình vừa nhớ mong 

đêm buông ngọn gió bềnh bồng 

tôi về đẫm giấc mơ nồng tƣơng tƣ 

còn không mƣa đậu vai ngƣời 

bàn tay níu giữ tiếng cƣời thủy tinh 

và môi thơm gửi trao tình 

bầy chim sẻ nhỏ nép mình yêu thƣơng 

rồi chim thôi cũng quên đƣờng 

mƣa kia quên lối nắng dƣờng quên giăng 

mắt buồn xa vội mùa trăng 

môi thơm thôi ngọt tóc quên gió lùa… 

…ngƣời xa bỏ lại âm thừa 

tôi ngồi đây với một mùa cô liêu… 
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Còn những hoang tàn 

 

bọt bèo ôi những dòng sông 

từ đêm chăn gối chất chồng mê si 

tình tôi mộng vỡ siết ghì 

mƣa chan nỗi nhớ gió thì thầm đau 

 

khi tình lạc bƣớc nghìn sau 

miên man nƣớc đổ chân cầu đi hoang 

còn chăng lại những hoang tàn 

phai phôi thƣơng nhớ ngổn ngang đợi chờ 

 

đèn treo hắt ngọn hững hờ 

dấu năm tháng cũ còn ngơ ngác buồn 

cõi tình nhƣ nắng chiều buông 

lơ thơ đổ bóng bên nguồn tịch liêu 

 

thì đành ngồi với hắt hiu 

chiều cơn gió tạt mƣa xiêu bên trời 

mịt mù năm tháng chơi vơi 

quán xƣa xƣớc ngọn đèn rơi bao giờ... 



129 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn những ngàn sau 

 

một thời yêu dấu tan theo 

dấu chân ngƣời khẽ lƣng đèo vọng qua 

còn đây lại những phù hoa 

của vầng trăng úa xót xa dấu mòn… 

nhạt nhòa cả bóng hƣ không 

những con đƣờng cũ đắng lòng tôi qua 

vầng trăng buổi ấy chƣa nhòa 

mà ngƣời đã một trời xa ngút ngàn 

gửi em lại chút nắng tràn 

chút mƣa vội vã bên hàng hiên khuya 

khi tình là những ly chia 

sài gòn ứa lệ đầm đìa giọt rơi… 

và đây là mộng bên trời 

một lần tan vỡ một đời xa nhau 

tôi còn lại những ngàn sau 

chút hƣơng yêu dấu nỗi đau muộn màng… 
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Còn những nợ nần 

 

giữ chi tôi buổi dại khờ 

niềm đau dai dẳng giấc mơ thì buồn 

chờ tôi gì ánh trăng suông 

yêu nhau phút chốc dại cuồng mang theo 

neo chi tôi bóng trôi vèo 

mƣa đêm rời rã tình treo dốc đời 

chỉ là hạt bụi vàng phơi 

trăm năm hƣ ảo chìm trôi phận ngƣời 

mang tôi chi những nụ cƣời 

chênh vênh tàn úa giữa đời phù du 

mốt mai tàn cõi thiên thu 

quanh tôi là những biệt mù nghìn sau 

chỉ xin còn lại nhiệm mầu 

tình em buộc với đời nhau ân cần 

để tôi còn mãi nợ nần 

bên đời độ lƣợng một lần ghé qua... 
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Còn những nợ nần (2) 

 

làm sao tôi trả đƣợc ngƣời 

những đêm nằm mộng bên đời liêu trai 

nẻo về giờ đã tàn phai 

làm sao tôi gửi tình dài yêu thƣơng 

 

và đây còn những con đƣờng 

ngƣời, tôi và kỷ niệm vƣơng dốc chiều 

ngậm ngùi ôm dấu cô liêu 

làm sao tôi trả đìu hiu cuộc tình 

 

tình sầu bóng đổ chênh vênh 

sáng treo nỗi nhớ chiều mênh mông chờ 

để giờ tôi chợt ngác ngơ 

một mình tôi với cơn mơ rã rời 

 

thôi thì đành vậy ngƣời ơi 

trăm năm cỏ úa tình phơi nghìn trùng 

còn đây lại những mịt mùng 

nghe đời nợ tiếng mƣa chùng âm xƣa … 
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Còn những phai phôi 

 

em về cầm giữ đời tôi 

phấn son đã nhạt bờ môi đã tàn 

ngồi nghe nắng úa mƣa tràn 

đã phôi phai giữa muôn ngàn bể dâu 

 

còn gì đâu hỡi nghìn sau 

sầu chan nỗi nhớ mƣa nhàu nát đêm 

quán khuya đèn thắp nỗi niềm 

chao nghiêng dọi bóng lênh đênh phận ngƣời 

 

bây giờ còn lại phai phôi 

một em hờ hững một tôi dại khờ 

đã nhƣ phút ấy tình cờ 

đành ôm tuyệt vọng bên bờ quạnh hiu 

 

còn trong nhau những buổi chiều 

cô liêu đắng chát đìu hiu nỗi sầu 

tôi ngồi với bóng đêm thâu 

em xƣa và những niềm đau ngút dài... 
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Còn những phù du 

 

quanh đời là những phù du 

buổi tôi ngồi với thiên thu đoạn lìa 

kia buồn sông suối ly chia 

nầy con sóng vỗ mƣa khuya biển mù 

 

rã rời cơn mộng âm u 

sầu treo mấy nhánh lời ru mịt mùng 

là đêm gió tạt nghìn trùng 

nhƣ đời bụi cát bập bùng trôi xuôi 

 

gõ tình vào đá chƣa nguôi 

đã nghe lấp một khoảng trời hƣ vô 

tôi ơi về với sông hồ 

có nghe rã tiếng sóng xô gọi bờ 

 

khẽ khàng những nấm mộ trơ 

sầu giăng thành khói mịt mờ nghĩa trang 

đau hay tôi lệ hai hàng 

khóc nguôi thân phận bẽ bàng hƣ không... 
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Còn những quạnh hiu 

 

ngƣời đi với bóng trên nguồn 

ngàn lau lách nhớ mây tuôn bồng bềnh 

nghe chiều thả khói ngày lên 

mây xa chìm khuất cuối ghềnh tịch liêu 

 

ngƣợc dòng cây cỏ buồn thiu 

nửa chơ vơ ngọn nửa liêu xiêu tàn 

thu vàng sƣơng mỏng chiều tan 

ngồi nghe hiu hắt bóng tàn phai rơi 

 

nghe đau đã chín kiếp ngƣời 

sầu chăn chiếu mỏng tạt trời phù hƣ 

mƣa xa vọng tiếng xa mù 

buồn con sông thả khói vu vơ chiều 

 

giờ còn đây những quạnh hiu 

và tôi và gió và chiều lặng căm 

từng cơn đau đến âm thầm  

nghe đời vọng lại âm câm khẽ buồn… 
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Còn tiếng thở dài 

 

giờ khi yêu dấu đã chiều 

tôi ngồi với những hắt hiu lụi tàn 

nghe từng nỗi nhớ đi hoang 

khi tình là nỗi chia tan ngậm ngùi 

 

khẽ khàng với một tôi thôi 

bầy chim đã vỗ cánh trời ngút xa 

sầu dâng lên đỉnh mƣa nhòa 

tôi về hiu hắt mù sa bóng mình 

 

và nhìn mây trắng lặng thinh 

chơ vơ đỉnh dốc tình chênh lũng sầu 

cô liêu tràn tiếng thở dài 

miên man nỗi nhớ lạc loài bóng tôi 

 

biết tình là những phai phôi 

còn ai nhớ một chỗ ngồi tàn phai 

chiều mƣa hun hút sông dài 

bâng khuâng tôi gọi tháng ngày lãng quên... 
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Còn trong nỗi nhớ 

 

còn trong nỗi nhớ không nguôi 

là nghìn giông bão xa xôi ngậm ngùi 

khuya nay mƣa tạt buốt trời 

đâu hay tôi giấu một đời không may 

 

tình là cơn mộng nghìn sau  

ngƣời đi bỏ lại lạc loài một tôi 

đêm nằm nghe những chia phôi 

gió chan niềm nhớ mƣa trôi giọt sầu 

 

sợi buồn ngày tháng phai mau 

còn tôi với dấu tình đau mãi còn 

cơn mê gót mỏi chân mòn 

gọi tên tôi suốt ngày son phấn nhòa 

 

em giờ là của ngƣời ta 

con sông sóng đã lìa xa bến chiều 

trong hiu quạnh bóng tiêu điều 

tôi ngồi nhớ những buổi chiều… rƣng rƣng ... 
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Cơn mộng xa rồi 

 

đêm mơ thấy bóng em về 

thƣơng tôi một thuở đam mê cuộc tình 

nghe từ cơn gió lặng thinh 

mùi hƣơng trầm thoảng gợi nghìn lời ru 

 

à ơi giấc mộng thiên thu 

tôi ru em ngủ chiều thu khẽ buồn 

mƣa xƣa rớt xuống cội nguồn 

có hay tôi buốt cõi hồn đợi em 

 

vài câu lục bát ru đêm 

nghe trong hơi thở môi mềm vai thon 

tôi thêu mây mỏng phiêu bồng 

gửi em một phiến trời hồng thênh thang 

 

tìm gì trong cõi hồng hoang 

thấy con sông nhỏ trên ngàn giăng mƣa 

tôi đan trời kín cho vừa 

mùi hƣơng gửi gió mây lùa tóc thơm 

 

tình nồng một thuở tay ôm 

ngập trời nhung nhớ môi hồng đê mê  

mây mù giăng kín sơn khê 

em nghiêng chiều mái tóc thề ru tôi 

 

...tàn cơn mộng đã xa rồi 

hình nhƣ thấp thoáng bên trời bóng ai… 
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Cứ chảy sông ơi 

 

chùng chình con nƣớc không trôi 

sông ơi gửi chút buồn tôi chạnh lòng 

mƣa từ suối chảy về sông 

mà sao tôi đứng cuối dòng đợi mƣa 

 

mùa nầy lá trổ vàng chƣa 

gió còn thổi lạnh bến xƣa những chiều 

có ngƣơi còn đứng trông theo 

bóng ai chìm dƣới dốc đèo mƣa qua 

 

thôi nhƣ lỡ chuyến đợi phà 

tôi ngồi vớt những chiều xa cuối trời 

cõi tình một thuở chơi vơi 

bàn tay thôi đã buông rời bàn tay 

 

chảy đi sông những đời sau 

vẫn còn sóng vỗ bên cầu nghìn năm 

mùa trăng xƣa chẳng kịp rằm 

nghe buồn chăn chiếu đêm nằm nhớ ai... 

 



139 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

Cứ gõ, cửa sẽ mở… 

                                                     Lời Kinh thánh 

 

Ừ thì tôi gõ cửa chơi 

nửa đời khờ dại, nửa đời ngả nghiêng 

tôi còn một cõi đời riêng 

chút tình sấp ngửa chênh vênh chỗ ngồi 

 

thì em mở cửa ra thôi 

tội cho tôi đợi đứng ngồi mặc tôi 

em ơi then lỏng cho rồi 

tình kia đã chín bồi hồi ngổn ngang 

 

nầy thì mở hết cho ngoan 

để tôi khỏi đợi giấc vàng nâng niu 

ngực kia em gói cả chiều 

môi kia em nhốt tôi điêu đứng tình 

 

em à mở trọn cho xinh 

cổ cao cùng với môi trinh tôi chờ 

nầy em xin chớ hững hờ 

tình tôi em dú đến giờ khai hoa… 
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Cũng đành... 

 

cũng đành ngƣời phía chân mây 

tôi ngơ ngác nhớ mƣa bay cuối trời 

đành ngƣời mây thấp chiều rơi 

tôi nghe sóng vỗ một trời phôi phai 

 

đành heo hút những sớm mai 

khi tay đã trót buông rời tay nhau 

khói sƣơng chạm bóng mƣa dài 

còn nghe vọng tiếng thở dài một tôi 

 

cũng đành ngày cũ xa trôi 

nụ hôn rời rã đôi môi héo tàn 

đành thôi mây rớt trên ngàn 

bến sông hiu hắt chiều tan mịt mùng 

 

nẻo về còn những riêng chung 

cũng đành gửi lại tơ chùng duyên xƣa 

ngƣời đi tình xót xa vừa 

cũng đành nhƣ một cơn mƣa...cũng đành... 
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Cũng đành sợi tóc vướng chân 

  

có không phút ấy nợ nần 

duyên treo đầu ngõ phù vân cuối trời 

tƣởng chừng gặp mặt rồi thôi 

mắc chi lòng cứ bồi hồi không nguôi 

 

mắc chi mây trắng lƣng trời 

không cơn gió thổi vẫn bời bời trôi 

em về chạm mỏng hồn tôi 

mắc chi đêm cứ đứng ngồi không yên 

 

thôi thì nặng một chữ duyên 

tình nhƣ con sóng lạc miền tƣơng tƣ 

lá bùa em dán lời ru 

nên tôi vƣớng nợ thiên thu tiếng cƣời... 

 

ơi nầy môi mắt xinh tƣơi 

ơi nầy tóc vƣớng chân ngƣời đê mê  

cho tôi còn nhớ đƣờng về 

nghe tình yêu khẽ câu thề chạm môi... 
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Cũng một kiếp người 

 

ai cùng tôi đứng bên trời 

để nghe giông bão bời bời gió lên 

nửa đời say cõi bon chen 

nửa đời bạc tóc mây nghèn nghẹn trôi  

 

từ trong dâu bể cuộc đời 

có nghe rụng phiến trời sầu buốt đau 

ngỡ ngàng một giấc chiêm bao 

đêm cay đắng gió ngày chao chát tình 

 

thì đời một chớp phù sinh 

vấn vƣơng chi hỡi trăm nghìn hƣ không 

mịt mù sáng biển chiều sông 

bến xƣa nay đã bềnh bồng bóng mây 

 

cõi tình hết trả rồi vay 

chơ vơ lũng thấp mƣa đầy núi cao 

đời trôi nhƣ một câu chào 

đêm hiu hắt ngọn đèn chao bóng mình 

 

cũng đành một kiếp ba sinh… 
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Cũng xin làm chút nắng tà 

 

nầy em ngực ngãi môi trầm 

để con phố nhớ bàn chân ngọc ngà 

nầy vàng thắm những mùa hoa 

cho tôi còn níu mù sa khói trời 

 

chân khua nhịp gõ hiên đời 

mênh mông là gió môi mời mọc môi 

nầy em hƣơng thoáng chỗ ngồi 

chiều nao nắng nhẹ bồi hồi hôn nhau 

 

nghe nồng nàn đến nghìn sau 

môi thơm ƣớp mật tình say gọi tình 

nầy mùa nhan sắc hƣơng trinh 

giấu trong tà áo trăm nghìn mộng mơ 

 

và em có biết tôi chờ 

dẫu mai đời có hững hờ trôi qua 

cũng xin làm chút nắng tà 

đậu trên gót nhỏ phù hoa em về.… 
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Cuối thác đầu ghềnh 
 

loay hoay đã một kiếp ngƣời 

ngày thôi đã hết mây thôi đã chiều 

chậm rồi giọt nắng ngoài kia 

bên đời hƣ ảo bên khuya úa tàn 

 

 

ngồi mà vớt giọt sƣơng tan 

phận ngƣời bé mọn mƣa chan giọt sầu 

rã rời những bƣớc chân đau 

mang theo dâu bể nghìn sau đoạn lìa 

 

thấy gì ngoài những ly chia 

những chiều tuyệt vọng những khuya buốt hồn 

của nghìn ảo vọng hƣ không 

sƣơng treo đầu lá gió giông phận ngƣời 

 

thôi đành trả với hƣ vô 

trăm năm một ngọn sóng xô cuối đời 

về thôi ghềnh thác gọi mời 

còn chăng nhạt tiếng khóc cƣời nhân gian... 
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Đã khép một đời 

                           Viếng Vinh, Phước 

 

cỏ vàng một nắm mộ phơi 

bờ xa đã khép trăm lời chia tay 

lặng thinh ngày hắt hiu ngày 

buồn trôi lũng thấp mây bay trắng trời 

 

bạn nằm với bóng chơi vơi 

tài hoa gửi lại một đời. đành thôi 

câu thơ giờ cũng xa rồi 

chìm sâu xuống cỏ. rụng rơi dƣới chiều 

 

nhang trầm thả khói quạnh hiu 

bơ vơ chạm gió cô liêu ngang trời 

bàn tay thôi cũng rã rời 

đau mòn phận số. mù trời bể dâu. 

 

cõi ngƣời rồi sẽ về đâu 

chỗ nằm thôi cũng vùi sâu đất trời 

chiều cơn gió buốt qua đời 

nghe thiên thu gọi lời mời cáo chung... 

 

                          Truông Ổi, Quảng Ngãi 

                                 Cuối tháng 5, 2016 
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Đà Lạt và tôi 

 

  một mình với khói với sƣơng  

  tôi và đà lạt ngƣợc đƣờng liêu xiêu 

 

  mƣa rơi trắng cả trời chiều 

  hắt hiu gió núi thông reo cuối ngàn 

  dã quỳ vàng đến miên man 

  vít mây xuống thấp lang thang núi đồi 

 

  một mình đà lạt và tôi 

  uống chung ly rƣợu vốc trời nghiêng say 

  chông chênh đồi núi sƣơng dày 

  chiều nghiêng bóng dựng mƣa đầy thung sâu 

 

  nghe mƣa trắng xóa mái đầu 

   miên man tôi với nỗi sầu nhớ em… 
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Đã lỡ mùa thu 

 

em mang ngày cũ đi rồi 

còn đây tôi với mình tôi ngỡ ngàng 

nghe mùa thu rớt trên ngàn 

mà thao thiết nhớ mƣa tràn cuối sông 

 

ngƣời về mùa cũ xa trông 

bâng khuâng mây thả khói mông mênh buồn 

nhớ gì không những chiều buông 

mà con sóng vỗ xa nguồn nhớ nhau 

 

đâu rồi mộng bến nghìn sau 

tìm trong nỗi nhớ bạc đầu không quên 

đâu môi xƣa ƣớt cỏ mềm 

bờ sông gió thổi lạnh miền tƣơng tƣ 

 

bâng khuâng sóng vỗ xa mù 

mới hay tôi lỡ mùa thu bên trời 

đƣa tay quờ bóng cuộc đời 

đã liêu xiêu đắm trùng khơi biển tràn… 
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Dã quỳ Pleiku 

 

dã quỳ vàng thẳm pleiku 

mùa thu đắm đuối lời ru - tôi về 

nghe chiều vàng rực đê mê 

say em và ngụm cà phê nồng nàn... 

  

nầy em nầy dã quỳ vàng 

tôi lơ ngơ đứng giữa ngàn thông xanh 

nầy chiều nầy khói mong manh 

sƣơng rơi phố núi không đành chân đi 

  

theo em hƣơng ngát dã quỳ 

bâng khuâng vƣóng mối tình si nặng nề 

giàng ơi... tôi lỡ câu thề 

nên tơ vƣơng ngập nẻo về sƣơng giăng 

  

ơ nầy em gái sê đăng 

có hay tôi hái mùa trăng lƣng đồi 

gửi thầm một vạt mây trôi 

để nghe khẽ tiếng lòng tôi thầm thì ... 

  

nầy hoa vàng thắm dã quỳ 

thơm tình tôi đậu nhu mì môi ngoan 

pleiku chiều khuất mây ngàn 

có ngƣời thả 

đóa hoa vàng 

tƣơng tƣ... 



149 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dài những cơn đau 

 

vẫn là tôi của ngày xƣa 

vẫn là em của mấy mùa yêu thƣơng 

vẫn yêu dấu những con đƣờng 

và thành phố đó mù sƣơng nắng chiều… 

 

mà giờ đổ bóng liêu xiêu 

mình tôi bƣớc chậm đƣờng hiu quạnh về 

nghe tình bạc trắng cơn mê 

nghe tôi gió tạt bốn bề bão giông 

 

đã qua một thuở mƣa hồng 

ngƣời đi buôi ấy bềnh bồng sƣơng giắng 

giờ là xa ngút mùa trăng 

những khuya tuyệt vọngbủa giăng đời mình 

 

…tôi ngồi với phố lặng thinh 

hàng cây bóng đổ nghe tình rƣng rƣng 

em thôi giờ đã muôn trùng 

dài cơn đau giữa mịt mùng đời tôi… 
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Dặn lòng nguôi nhớ 

 

thì thôi ngƣời đã đi rồi 

nhƣ con sóng vỗ lở bồi tôi mang 

nhƣ mây chìm khuất trên ngàn 

nhƣ tôi chạnh nhớ lỡ làng đời tôi 

 

dặn lòng xin hãy dần nguôi 

sóng tình con nƣớc chìm trôi sông dài 

đành ngồi đợi những tàn phai 

đêm chăn chiếu lạnh ngày dài nỗi đau 

 

mây kia giờ đã qua cầu 

gió trôi niềm nhớ giọt sầu chơi vơi 

có gì chiếc lá rụng rơi 

mà đau đến tím một trời thu sang 

 

còn chăng vọng lại khẽ khàng 

nhịp con tim với hồn man mác buồn  

tôi về nhặt những chiều buông 

dặn lòng nguôi những nhớ thƣơng thuở nào… 



151 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

      

 

 

 

 

Dang dở đời nhau 

 

em về ngắt một mùa trầu 

cau xanh bỏ lại tình sầu tôi mang 

yêu ngƣời với những dở dang 

môi kia không thắm cau vàng quạnh hiu 

 

gió kia bỏ lại mây chiều 

trôi lơ lửng với đìu hiu phận mình 

khẽ khàng trôi bóng lặng thinh 

tôi về nhặt lấy khúc tình cuối sông 

 

chơ vơ con sóng ngƣợc dòng 

bến sông tê tái ngồi trông bóng đò 

không em dòng nƣớc lặng lờ 

dâng đầy nỗi nhớ đợi chờ ai qua 

 

tôi ngồi với những chiều xa 

buồn rƣng rƣng mắt mƣa nhòa ngóng trông 

chiều nghe con nƣớc bềnh bồng 

nhớ ai mà sóng chiều sông lững lờ... 
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Dâu bể sông hồ 

 

trăm năm dâu bể đâu ngờ 

cầm tay một phút dại khờ yêu em 

vàng son đắm mộng bao đêm 

đâu hay tàn giấc bên thềm cõi yêu 

 

ô hay trăm ngã trời chiều 

một lần là thực trăm điều là mơ 

mộng tàn cơn ngủ lơ ngơ 

tỉnh ra bừng giấc vật vờ u mê 

 

nhân gian bạc bẽo câu thề 

hóa ra hƣ ảo sƣơng che mái đầu 

ngậm ngùi rừng hóa non dâu 

buổi về trắng kiếp đời sau ngỡ ngàng 

 

lắt lay một chén rƣợu tàn 

bừng con mắt mở thấy ngàn hƣ vô 

thả trăm cơn mộng sông hồ 

đêm nghe bờ bãi mƣa xô rã rời… 
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Dẫu có xa người 

 

mốt mai dẫu có xa ngƣời 

tôi còn đây mãi nụ cƣời tinh khôi 

còn trong tôi ấm làn môi 

trao nhau buổi ấy bên đời mộng mơ 

 

mốt mai dù có tình cờ 

gặp nhau trong những giấc mơ hão huyền 

tôi còn giữ lại niềm riêng 

bên em giây phút thần tiên nồng nàn 

 

dẫu tình yêu đã lỡ làng 

tôi còn đây cõi thiên đàng thuở nao 

ngọt vòng tay ấm em trao 

phút giây ân ái ngọt ngào yêu thƣơng 

 

và mai tình có đôi đƣờng 

trong tôi còn lại hồn vƣơng môi ngƣời 

tiếng yêu vẫn mãi xanh ngời 

dẫu chìm trong tận cùng lời trối trăng… 
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Dấu cũ rêu mờ 

 

ngƣời về sƣơng khói chìm theo 

buồn ngơ ngác dấu lƣng đèo gió qua 

tƣởng chừng còn sót mùa hoa 

gửi theo nhan sắc phôi pha buổi nào 

 

ái ân xƣa nát câu chào 

ngƣời xƣa rồi cũng chìm vào lãng quên 

cuộc tình giờ đã thay tên 

còn tôi ngồi với chênh vênh nỗi sầu 

 

thẩn thờ níu mộng ngàn sau 

đôi tay mòn mỏi đêm sầu ái ân 

hay rằng đời chỉ phù vân 

sao còn đứng đợi tần ngần nẻo xƣa 

 

còn đây lại chút âm thừa 

bên ngƣời năm cũ ngày chƣa nợ nần 

tôi về chạm điếng bâng khuâng 

buổi nằm úp mặt nghe trần gian đau...  



155 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dẫu mai 

 

dẫu mai ngày tháng phai nhòa 

anh còn đây lại ngọc ngà môi em 

vai ngoan tóc thả êm đềm 

nuôi tình anh những dịu êm cuối đời 

 

nhỡ mai mùa lá rụng rơi 

còn không chút nắng cuối trời phôi phai 

còn em mƣời ngón tay dài 

ru anh dịu ngọt mệt nhoài trần gian 

 

mai kia tình úa thu vàng 

anh ngồi đếm những chiều tàn rụng rơi 

hãy còn tình ấm em phơi 

quanh đời anh đắm một trời nhớ thƣơng 

 

nhỡ mai đời lắm tai ƣơng 

còn trong anh những vấn vƣơng cuối chiều 

đêm về gõ bƣớc chân xiêu 

anh còn giữ lại tình yêu nồng nàn.. 
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Dấu rêu tình 

 

ngƣời về rơi một mùi hƣơng 

tôi thầm mang suốt dọc đƣờng hoa niên 

đêm chong gối mộng ƣu phiền 

tôi ngồi tiếc nhớ tình riêng bạc đầu 

 

còn đây lại những cung sầu 

ngƣời xa hun hút chân cầu sóng xô 

kia là ngọn sóng lô nhô 

ngƣời sông biển tạt mơ hồ đời tôi 

 

mốt mai dẫu đã chia phôi 

từ trăm đỉnh nhớ tiếng tôi gọi ngƣời 

tiếng yêu giờ úa thay lời 

cũng mong giữ lại một tôi với tình  

 

rong rêu phủ bóng cùng hình 

thôi đành bỏ lại đời mình hƣ không 

phù du dẫu có chất chồng 

vẫn xin còn một tấm lòng cho nhau... 
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Dẫu thiên thu đã... 

 

tƣởng chừng đời chỉ phù du 

tôi còn đây ngọt nụ cƣời môi em 

cho tôi chôn giấu muộn phiền 

khi tình là bóng che nghiêng nhạt nhòa 

 

khi lòng vẫn mộng thiết tha 

mà hƣ ảo đã tràn qua dốc đời 

có gì trong trái tim ngƣời 

cho tôi níu lại một thời thanh xuân 

 

nghe tình gõ nhịp bâng khuâng  

của tha thiết nhớ của tần ngần thƣơng 

may mà trên đỉnh mù sƣơng 

vẫn còn vọng mãi mùi hƣơng tóc ngƣời 

 

cho nhau ngày tháng ngậm ngùi 

nhỡ mai mƣa có sụt sùi đời nhau 

tôi còn giữ những nghìn sau 

dẫu thiên thu đã rụng đầy đôi tay... 
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Dẫu trăm năm có tình cờ 

 

ngậm chồi lộc giữa đôi môi 

em mang xuân đến bồi hồi ca dao 

nghe xuân lơi lả mời chào 

bên em tinh khiết ngọt ngào hiến dâng 

tôi quên ngày tháng thăng trầm 

quên đời cơm áo lặng thầm gian nan 

cầm trên tay nhánh mai vàng 

đã nghe thƣơng nhớ nồng nàn trên tay 

ơn em và sáng xuân nầy 

hồn tôi đậu mãi giữa ngày bình yên 

ơn tình yêu dẫu truân chuyên 

vẫn thao thiết gọi bình yên ngọt ngào 

lắng nghe từng mạch xuân trào 

mùa xuân khe khẽ chạm vào trang thơ 

dẫu trăm năm có tình cờ 

xin cho tôi mãi phút giờ yêu em.. 
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D'ran, cuối năm 2016 

 

Đơn Dƣơng vàng quá dã quỳ 

sƣơng treo lũng nhớ thầm thì 

Đon Dƣơng vàng quá dã quỳ mênh mông 

hai tay ôm lấy chiều không 

mà nghe chật cả nỗi lòng nhớ nhung 

  

dã quỳ ơi cứ mịt mùng 

cứ gieo nỗi nhớ cứ chùng niềm yêu 

mốt mai vàng thắm lƣng đèo 

hay chăng có kẻ nhìn theo bồi hồi 

  

dã quỳ ơi cứ chơi vơi 

cho tôi đứng đợi sƣơng rơi cuối đƣờng 

cho ngày về với Đơn Dƣơng 

trao ngƣời em gái tình vƣơng mắt ngƣời 

  

cho tôi gửi lại một đời 

với Đơn Dƣơng với cả trời mộng mơ 

dã quỳ rơi đẩm trang thơ 

mới hay sắc thắm vẫn chờ ngƣời xƣa... 

 



161 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đánh đổi 

 

ừ thì tôi đánh đổi thôi 

vào trong mắt biếc một trời thơ ngây 

hay là tôi đổi vạn ngày 

có em trong giấc mơ đầy trăm năm 

tôi xin đổi bóng trăng rằm 

vào đôi tay nhỏ bâng khuâng ngại ngần 

nên dành cả một trời xuân 

đổi cho nhan sắc đã từng tƣơng tƣ 

chắc là tôi gói lời ru 

đổi đôi môi mọng mùa thu mang về 

tình còn giăng kín sơn khê 

chỉ xin đánh đổi môi kề cận môi 

cho tôi dành cả cuộc đời 

chỉ xin đổi lấy một thời yêu em 

còn trong tôi một trái tim 

thôi tôi xin lấy nổi chìm đời nhau 

mốt mai em bƣớc qua cầu 

còn đâu tôi đổi chiều sầu riêng tôi… 



162 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đành nhủ lòng quên 

 

thôi thì hãy cố mà quên 

mƣa đêm rời rã buồn tênh đời mình 

cơn mơ nào cũng gập ghềnh 

gió đau ngày cũ chênh vênh dốc chiều 

 

giờ còn lại những đìu hiu 

sƣơng rơi đầu núi chiều treo lũng sầu 

ngƣời còn mộng mị đời sau 

tôi ngồi với bóng phôi phai dấu về 

 

đêm buồn khánh kiệt giấc mê 

nghe cơn đau đã lần về cút côi 

thả tình vào giấc mơ trôi 

mới hay cũng đã lỡ trời tơ vƣơng 

 

thôi tình đã chết mƣời phƣơng 

xa xăm quá những nẻo đƣờng tôi qua 

còn chăng ký ức chƣa nhòa 

nhủ lòng quên hết em và ngày xƣa... 
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Đành như sương khói  
  

rồi thì tay cũng rời tay 

ngƣời nhƣ chim bỏ đƣờng bay giữa trời 

buổi về buốt lạnh mình tôi 

cô liêu gánh hết đọa đày tình yêu 

  

từng con sóng vỗ lƣng chiều 

tôi ngồi trong nỗi hắt hiu đời mình 

khẽ buồn giọt nắng chênh vênh 

chơ vơ về giữa mông mênh với trời 

  

cũng đành thôi vậy ngƣời ơi 

tình chƣa nguôi đã thắp lời chia tay 

bóng ai chìm khuất sông dài 

quờ tay hái những niềm đau ngút ngàn 

  

cuối cùng là những chia tan 

sông kia đã cạn suối ngàn đã trôi 

nghe tình úa giữa đôi môi 

đành nhƣ sƣơng khói phai phôi cuối ngàn... 
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Đành rằng 

 

đành rằng ngƣời cuối chân mây 

nhớ thƣơng ngày ấy phôi phai gió chiều 

cầm bằng lỡ một lời yêu 

giấc mơ nào cũng đìu hiu muộn phiền 

đành thôi chút nắng rơi thềm 

đã mang đi những ngọt mềm phù du 

còn gì trong gió mùa thu 

vèo rơi chiếc lá mịt mù hƣ không 

cũng đành trăm suối nghìn sông 

sẽ trôi về biển mênh mông phận ngƣời 

có chăng sót lại nụ cƣời 

hắt hiu niềm nhớ bùi ngùi cơn đau 

nhƣng còn mãi đến nghìn sau 

tình yêu mầu nhiệm đong đầy trong tim 

dẫu mai trời đất im lìm 

tôi còn đáy biển mò kim tìm ngƣời... 



165 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đành thôi cát bụi 

 

ngƣời về mang những phai phôi 

hoang vu bỏ lại đời tôi mệt nhoài 

rã rời đếm những sớm mai 

gió phơi niềm nhớ mùa đau sông dài 

 

đã chiều rồi những cơn đau 

giấc mơ vỡ vụn nát nhàu đời nhau 

ngƣời mang gối mỏng chăn nhàu 

mà nghe chăn chiếu bạc đầu nhớ thƣơng 

 

nghe khuya trổ đóa vô thƣờng 

chơ vơ bụi cát sầu vƣơng phận ngƣời 

đành ngồi lại với mƣa rơi 

vời trông cơn mộng một đời hoang vu 

 

còn đây với những sƣơng mù 

tình yêu đã cạn thiên thu đã tàn 

ngàn sau trên dốc mây ngàn 

có ngƣời ngồi nhớ mƣa tàn cuối sông... 
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Đành thôi dang dở nụ cười 

 

trót trao nhau một nụ cƣời 

vậy mà đã trói đời nhau mất rồi 

buổi về tình đọng mắt môi 

gói trong hơi thở một trời nhớ thƣơng 

 

mộng tràn thơm ngát mùi hƣơng  

vai tôi em đậu cả vƣờn tƣơng tƣ 

bâng khuâng nghe tiếng em cƣời  

mùa xuân khẽ rớt bên đời thực hƣ 

 

rồi tình là gió nghìn thu 

đêm chao chát mộng biệt mù trùng khơi  

em về ngày tháng chơi vơi 

sáng treo niềm nhớ chiều rơi nỗi sầu 

 

đành thôi dang dở nụ cƣời 

mây hiu hắt đợi bồi hồi sƣơng rơi 

còn đây giọt nắng bên trời 

tình trôi theo gió rã rời hƣ không… 



167 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đành thôi giọt nắng cuối trời 

 

xin tôi ngày tháng mỏi mòn 

xin em một thƣở mùi son phấn hồng 

xin đời trắng kiếp chờ mong  

xin đừng day dứt tình trông đợi tình 

 

 ngậm ngùi duyên phận lênh đênh 

 bàn tay trắng nỗi chênh vênh đợi chờ 

 tàn đêm ân ái bên trời  

 nhớ nhau xin hãy lặng lời ru nhau 

 

về đi tàn một cơn đau 

tiếc chi cũng đã mất nhau thật rồi 

về đi mƣa bụi trắng trời 

nén yêu thƣơng cũ vào lời ru con 

 

về đi yên giấc bên chồng 

nửa đêm thức dậy buồn chong mắt sầu  

đành thôi giọt nắng cuối trời 

còn lay lắt nhớ một thời đã xa… 
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Đành thôi ngày cũ  

 

ngƣời đi về cuối chân trời 

bờ xa sóng vỗ vọng lời trầm luân 

còn là nỗi nhớ bâng khuâng 

tạc vào hƣ ảo bến trần gian kia 

 

còn trong nhau buổi chia lìa 

đêm chao chát mộng đèn khuya khẽ khàng 

thì tình là những chia tan 

nửa phai phôi tiếc nửa tràn nỗi đau 

 

nghe buồn ngày ấy mƣa mau 

qua sông sóng vỗ chân cầu rƣng rƣng 

đƣa tay hái đóa phù dung 

mới hay tình đã chập chùng phôi phai 

 

ngày hun hút bóng sông dài 

thƣơng em vóc hạc úa nhàu chân mây 

còn gì tay đã rời tay 

đành thôi ngày cũ mƣa bay ngập trời... 
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Đâu còn ai nữa 

 

tôi về ôm hết tàn phai 

của ngày mộng mị thở dài riêng tôi 

bóng ai đổ dƣới chân đồi 

mà nghe dâu bể lăn trôi phận ngƣời 

 

đâu còn ai nữa bên tôi 

giấc mơ xƣa cũng rã rời ly chia 

một tôi bóng ngã đƣờng khuya 

một tôi câm lặng cắt lìa đời tôi 

 

rồi khi chăn chiếu lạc loài 

cô liêu vấp ngã bên ngày phù du 

ai kia trên dốc sƣơng mù 

có hay tình đổ thiên thu khói mờ 

 

còn ai đâu nữa mà chờ 

tôi ơi vẽ nốt cơn mơ hồng trần 

bụi mù đã cuốn biệt tăm  

còn tôi ngồi với trăm năm  

đợi mình… 
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Đầy bóng hoàng hôn 

 

ngày qua trên những phiến buồn 

tôi về thắp những hoàng hôn lặng thầm 

nghe đời rã mục bao năm 

chơ vơ chăn chiếu thăng trầm bão giông 

 

buồn vui con nƣớc xuôi dòng 

cuốn trôi thân phận chất chồng nỗi đau 

về mà đếm những tàn phai 

đã mang đi hết hình hài phù du 

 

còn đây gió cát mịt mù 

bóng tôi cùng với thiên thu thở dài 

lạc loài cơn mộng trần ai 

nghe hun hút bóng đền đài phế hoang 

 

nghe đau từng vết thƣơng tàn 

chiều trôi trên những thu vàng dần phai 

dốc buồn đổ xuống đôi tay 

hoàng hôn đã thả bóng đầy trên vai... 
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Đêm Bảo Lộc 

 

gió tràn con dốc sau đồi 

chiều ngang phố nhỏ buồn ôi là buồn 

khẽ khàng mây chập chùng buông 

tôi ngồi nghe vọng hồi chuông giáo đƣờng 

 

khói trời đổ bóng mù sƣơng 

theo em về với làn hƣơng tóc ngƣời 

nghe đời rã nhánh chơi vơi 

sầu chăn chiếu mỏng tình phơi dặm ngàn 

 

đồi cao dốc thoải sƣơng tràn 

hình nhƣ lá cũng chậm vàng chân ai 

ngỡ ngàng đếm mộng nghìn sau 

tôi nghe tiếng gió rơi ngoài hƣ không 

 

và nghe đêm xuống bềnh bồng 

trời cao nguyên cũng gợi mông mênh sầu 

nỗi buồn không biết về đâu 

thôi đành gửi với đêm sâu, rã rời… 
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Đêm Cao Lãnh 

                                               Cho Q 

tôi về tay nắm bàn tay 

em chiều cao lãnh ngất ngây đợi phà 

nghe từ sông nƣớc phù sa 

lục bình chợt tím mùa hoa bồi hồi 

 

nồng nàn duyên nợ em trao 

đã nghe xao xuyến một trời tƣơng tƣ 

tình đong môi mắt em cƣời 

liêu xiêu sông cạn ngật ngừ núi cao 

 

theo em nhắp chén rƣợu đào 

ngọt sen đồng tháp dạt dào nha mân 

bàn tay ai rót ân cần 

ru hồn tôi mộng bâng khuâng vơi đầy 

 

tôi về nhớ chén rƣợu cay 

chia tay em với cơn say nặng lòng 

có gì dƣới đáy ly không 

mà đêm cao lãnh bềnh bồng chao nghiêng... 

 

Cao lãnh tháng 11/2017 
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Đêm Đức Cơ 

 

đêm mơ ngủ dƣới sƣơng mờ 

Ồ trăng rơi xuống Đức Cơ bao giờ 

nghe bềnh bồng sóng chơi vơi 

Chƣ Ty nhòa khói nhấp nhô lƣng đồi 

 

về mà hỏi bóng trăng soi 

dốc nghiêng lũng thấp sƣơng rơi bồi hồi 

Đức Cơ binh lửa một thời 

giờ xanh nhan sắc gọi mời tình yêu 

 

núi cao ngơ ngẩn bóng chiều 

mây trôi nhƣ thủy triều xiêu bồng bềnh  

ơi nầy em gái Krêl 

gùi trăng đi giữa mông mênh núi đồi 

 

gùi giùm tôi gió đầy vơi 

Đức Cơ và nỗi nhớ vời vời xa 

nghe vàng cơn mộng dần qua 

giật mình chỉ thấy trăng òa trên tay... 

 

Đức Cơ, tháng 4/2019 
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Đêm Kon Tum 

 

Kon tum phố núi sƣơng dày 

một lần đến đã ngất ngây tôi rồi 

sƣơng mù ngỡ khói chơi vơi 

chiều mê mẩn níu mây trôi cuối trời 

 

Ừ thì sƣơng cứ mà rơi 

tôi, em nghiêng ngã đầy vơi cõi tình 

Ừ thì mây cứ chùng chình 

tôi ngồi thả khói mây bềnh bồng trôi 

 

gió ơi lạnh quá một trời 

vòng tay ôm chật chỗ ngồi sƣơng giăng 

môi thơm đừng nhé ngại ngần 

tôi say em với rƣợu cần chơi vơi 

 

 

Kon tum phố núi gọi mời 

quán khuya buồn một góc trời chênh vênh 

lặng nghe đêm rớt bên thềm 

mới hay tôi đã lịm mềm tƣơng tƣ…                        
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Đêm mộng Biển Hồ 

 

chòng chành theo nhịp sóng xô 

thuyền tôi về tắm biển hồ đầy trăng 

chạm trời đầy khói sƣơng giăng 

khỏa sông đụng nƣớc bồng bềnh mây bay 

 

níu chùm khói mỏng đầy tay 

mùi hƣơng rừng núi ngất ngây gọi mời 

pleiku và gió ngang trời 

nghe dòng sông hát ngọt lời ái ân 

 

níu mây trời xuống thật gần 

tôi ngồi tay vốc sƣơng tần ngần trôi 

có gì đọng lại mắt môi 

là em hay bóng mây trời êm trôi 

 

bâng khuâng gặp biển hồ rồi 

xanh đôi mắt ngọc núi đồi pleiku 

mai từ biệt dốc sƣơng mù 

làm sao gỡ đƣợc ngục tù em đây... 
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Đêm mưa A Lưới 

 

vài con đƣờng nhỏ chênh vênh 

đêm về a lƣới buồn mênh mông buồn 

chắp tay đi dƣới màn sƣơng 

ngƣớc trông mấy ngọn đèn đƣờng quạnh hiu 

 

hoang vu chợ nhỏ tiêu điều 

tôi và nỗi nhớ dặt dìu mƣa bay 

rƣợu cần chƣa vít đã say 

đêm buồn a lƣới giăng đầy mắt môi 

 

ngày mai tôi đã đi rồi 

sao còn nhớ mãi chỗ ngồi đêm mƣa… 
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Đêm nao em về.. 

 

ru em giấc ngủ thật hiền 

nắng vƣơng nhè nhẹ bên hiên dịu dàng 

hôn làn tóc rối mơ màng 

gió man mác gọi nồng nàn hƣơng yêu 

ru em đầy giấc mơ chiều 

trái tim trao gửi dặt dìu yêu thƣơng 

à ơi… trong giấc nghê thƣờng 

môi em thơm ngát tình vƣơng nồng nàn 

ru tình chăn gối mênh mang 

em dâng hiến cả địa đàng trao anh 

dẫu tình yêu có mong manh 

xin ru em giấc mộng lành trăm năm 

ơn em ngực ngãi môi trầm 

ơn bàn tay nhỏ buộc cầm đời nhau 

anh còn nhớ đến ngàn sau 

hƣơng thầm thơm giữa đêm nao em về… 
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Đêm nằm với cỏ 

 

nghe sƣơng khói thở bồng bềnh 

buổi tôi về gió chênh vênh lƣng đèo 

miên man bờ cỏ sƣơng gieo 

đêm nằm trở giấc hồn neo gió lồng 

 

bờ xa mƣa tạt triền sông 

gió thao thiết lạc giữa giòng nƣớc trôi 

từ trong nỗi nhớ rã rời  

đêm, tôi và cỏ thả lời ru nhau 

 

hắt hiu cơn mộng nghìn sau 

quê hƣơng khói sóng úa nhàu giấc mơ 

thì về bên cỏ ngác ngơ 

gối tay vào nỗi đợi chờ với quê 

 

còn quê đâu nữa mà về 

tóc xƣa nay đã sƣơng che mái đầu 

chỉ còn lại đám cỏ khâu 

đêm nằm với cỏ nghe sầu bâng khuâng ... 
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Đêm nghe nhạc F. Schubert… 

 

(Đêm nghe đàn violon ở đường Ngô Thời Nhiệm - 

Sài Gòn) 

 

tiếng đàn nhƣ cả chiều rơi 

âm thanh réo rắt gọi mời tình yêu 

nghe xao động cả trời chiều 

tôi hay màu nắng hắt hiu chìm dần 

 

đàn từ bóng tối vọng ngân 

vàng phai màu nắng ngỡ chân ai về 

ngọt ngào tiếng gọi đam mê 

dƣ âm trôi mãi bốn bề lặng thinh 

 

ngân nga lời vọng cõi tình 

chiều buông nhẹ xuống… chùng chình quán khuya 

khi đời là những ly chia 

thì màu nắng cũng quạnh hiu đợi chiều 

 

sérénade gợi lời yêu 

đèn đêm hắt ngọn liêu xiêu quán buồn 

tôi ngồi với gió chiều buông 

nghe trôi một khúc nhạc buồn lặng câm… 
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Đêm nghe tiếng dừa rơi 

                          

                                Kính viếng ông Trang 

 

Ừ thôi thì cũng một đời 

đêm nghe vọng tiếng dừa rơi quanh mình 

hỏi lòng một kiếp tử sinh 

có đau đáu nhớ chút tình nhân gian 

 

ông say tìm mộng trên ngàn 

vài trang thơ cũ trắng hàng hoa cau 

ngày đi ngơ ngẩn bƣớc sầu 

ngày về bạc trắng mái đầu nghĩa nhơn 

 

Ở đâu thì chẳng nguồn cơn 

phù sinh mấy nẻo đƣờng trơn trợt tình 

trời cho cái kiếp đa tình 

nửa đau nhân thế nửa nhìn câu thơ 

 

thế gian đừng đợi đừng chờ 

mà đi chỗ khác đứng chơi một mình 

giờ ông ở cõi u minh 

thƣơng ông đứt ruột cũng đành lặng thinh 

 

thì tôi cũng đứng một mình 

về chơi chỗ khác một mình, mình ên… 
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Đêm nghe vọng tiếng tù và 

 

cuối cùng em cũng bỏ tôi 

hắt hiu mây dựng khói trời tịch liêu 

còn đây ngùi ngậm sƣơng chiều 

nến chong tắt ngọn quạnh hiu bóng đầy 

 

cũng đành nát một đời nhau 

môi xƣa tàn héo bàn tay rã rời 

gió giông đã nổi bên trời 

còn trong tôi mộng nát nhàu tƣơng tƣ 

 

thì thôi thả gió biệt mù 

tìm chi buổi ấy thiên thu lỡ làng 

đành môi mắt khóc phai tàn 

phù vân đã rụng mƣa ngàn đã trôi 

 

nhớ nhau tàn kiếp bên đời 

buổi về sóng vỗ một thời đã qua 

còn chăng sƣơng khói mây nhòa 

đêm nghe vọng tiếng tù và khẽ trôi… 
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Đêm ngồi nhớ phố 

 

ngọn đèn mƣa xƣớc phố khuya 

chùng lên tiếng gọi ly chia gợi buồn 

chợt lòng bỗng nhớ rƣng rƣng 

phố xƣa đẫm ƣớt đã từng tôi qua 

 

lạnh trong đêm tối nhạt nhòa 

hạt mƣa nào rớt lạc loài giữa khuya 

thƣơng con đƣờng đã chia lìa 

với tôi với bóng ai kia mịt mùng 

 

khi đời sống đã lâm chung 

phố xƣa và ánh đèn câm võ vàng 

còn chăng lại những khẽ khàng 

của hƣ vô của ánh đèn vàng xƣớc mƣa 

 

tôi về gõ một âm thƣa 

tìm con mắt đợi phố xƣa lên đèn 

để còn nghe chút lãng quên 

vừa trôi vào cõi buồn tênh phận ngƣời… 
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Đêm nhớ trăng sài gòn 

 

chỉ còn lại một mùa trăng 

rằm xƣa thả ánh nguyệt rằm lung linh 

bên em cạn hết chén tình 

khuya con phố nhỏ chùng chình không trôi 

bây giờ còn lại mình tôi 

nhớ trăng xƣa đẫm mắt môi em cƣời 

về đâu trăng của một thời 

đâu còn ai nữa môi mời mọc môi 

em xa giờ cũng xa rồi 

quán xƣa hắt bóng tôi ngồi một tôi 

vầng trăng vẫn sáng bên trời 

mà trong tôi thắp một trời cô liêu… 

đã không là gió của chiều 

thì xin còn ánh trăng khuya buổi nào 

tôi về cùng với chiêm bao 

nhớ em và ánh trăng chao giữa trời 

trăng sài gòn… lạnh chơi vơi 

hay chăng có kẻ không nguôi nhớ ngƣời… 
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Đêm ở ga Quảng ngãi 

                 

                              cho Nguyễn Huyền Thạch 

 

hắt hiu phố thấp đèn vàng 

sầu lên tê tái đêm tràn đơn côi 

thì thôi cũng muộn màng rồi 

tàu đêm ga nhỏ em ngồi tiễn tôi 

 

tiếng còi xé bóng làm đôi 

đèn chao ly biệt vọng lời chia phôi 

sân ga chỉ có sao trời 

mắt môi giăng kín sầu chơi vơi sầu 

 

quạnh hiu buồn kín toa tàu 

đêm khuya nghiêng ánh đèn sâu bóng mình 

nẻo về cắt khúc chênh vênh  

hằn trong tôi một bóng hình ga đêm … 
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Đêm ở hòn đá bạc 

 

sao là đá bạc đêm nay 

một mình tôi với cơn say rã rời 

lặng im nhìn khuất mây trời 

chùng chình biển hát lạc loài sƣơng trôi 

 

bây giờ còn lại mình tôi 

cô liêu trời rộng bồi hồi trăng sao 

cà mau ơi có nghẹn ngào 

dêm trôi giòng nƣớc dạt dào khơi xa 

 

mênh mang con sóng hải hà 

vít đêm đầy gió thả òa vào sông 

để khuya con nƣớc bềnh bồng 

lênh đênh vỗ mãi tạt lòng ngƣời dƣng 

 

sao tôi hồn cứ ngập ngừng  

trời đêm đá bạc rƣng rƣng gió cuồng 

đƣa tay cầm nặng nỗi buồn 

cô liêu về với mƣa nguồn cuối sông... 
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Đêm say rượu cần 

 

bập bùng lửa cháy trên nƣơng 

chiêng cồng gói bóng vào sƣơng đại ngàn 

rƣợu cần say vít bóng giàng 

đêm say tiếng hú vút ngàn mây trôi 

 

em đừng thả lửa vào tôi 

bùa yêu em gửi bờ môi diệu kỳ 

bềnh bồng lạc bƣớc mê si 

ngẩn ngơ bầu vú xuân thì dịu êm 

 

lạ chƣa tình ngã vào đêm 

vẫn nghe tiếng gọi ngọt mềm ôm nhau 

chiếc vòng xinh lắc bàn tay 

bờ môi em mọng nghìn sau hững hờ 

 

trăng về loang loáng đêm mơ 

áo em vén vội trắng bờ ngực thơm 

hay là trăng thả mùa ƣơm 

cho tôi ngật ngƣỡng rạ rơm núi đồi 

 

giàng ơi! tôi chẳng về đâu 

nhỡ ai lấy mất đôi bầu vú em... 

 

                 Đê pa, An Khê, Gia Lai 2020 
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Đêm với biển hồ 

 

chòng chành theo nhịp sóng xô 

thuyền tôi về tắm biển hồ đầy trăng 

chạm trời đầy khói sƣơng giăng 

chạm sông đụng nƣớc bồng bềnh mây bay 

 

níu chùm khói mỏng đầy tay 

mùi hƣơng rừng núi ngất ngây gọi mời 

pleiku và gió ngang trời 

nghe dòng sông dịu ngọt lời ái ân 

 

níu mây trời xuống thật gần 

tôi ngồi tay vốc sƣơng tần ngần rơi 

có gì đọng lại mắt môi 

là em hay bóng mây trời êm trôi 

 

bâng khuâng gặp biển hồ rồi 

xanh đôi mắt ngọc núi đồi pleiku 

mai từ biệt dốc sƣơng mù 

làm sao gỡ đƣợc ngục tù em đây... 
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Đếm những mùa rơi 

 

Ừ rồi ngƣời cũng bỏ đi 

buồn tay rã giấc xuân thì bên sông 

tàn đêm nghe sóng bềnh bồng 

nghe tôi thức dậy giấc nồng cô liêu 

 

khẽ thôi tình đã về chiều 

bóng ai ngơ ngác sƣơng đìu hiu trôi 

đã nghe tận cuối chân trời 

một loài hoa vỡ ngang đồi tƣơng tƣ 

 

gửi ngƣời một đóa phù hƣ 

còn rơi rớt thuở gƣợng cƣời xoa tay 

thì thôi với khói sƣơng bày 

tôi ngồi đếm những tàn phai đời mình 

 

nghe từng cơn gió lặng thinh 

ngày mông mênh với cuộc tình đã qua  

chiều thênh thang khói mƣa nhòa 

khẽ khàng hắt bóng tôi và tịch liêu... 
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Đèn hiu hắt ngọn 

 

mƣa giăng trên đỉnh non ngàn 

sầu hiu hắt ngọn đèn vàng tƣơng tƣ 

trong hoang vu đáy tim ngƣời 

em về thắp những tƣơng tƣ đợi chờ 

 

từng chiều ôm trọn bơ vơ 

tôi ngồi đợi những giấc mơ rã rời 

còn không ngọn gió bên trời 

mà sƣơng khói thở buông lời hƣ không 

 

nghe hồn tôi đã rã đông 

mƣa trôi nỗi nhớ nắng chong niềm sầu 

chút đời còn lại mai sau 

tôi về chôn kín cơn đau mịt mùng 

 

đƣa nhau về với muôn trùng 

gửi cho hƣ ảo mịt mùng mai sau 

đêm nghe một tiếng thở dài 

đèn khuya hắt ngọn sầu chao bóng mình... 
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Đèn khuya hắt ngọn 

 

còn tôi riêng một chỗ ngồi 

bạn bè đâu hết cả rồi mà thăm 

quờ chân lạnh một chỗ nằm 

nghe tàn phai cõi lặng thầm trăm năm 

 

ngửa tay hứng giọt mƣa dầm 

sầu nhang khói đụng âm trầm mây trôi 

vọng từ nghìn nẻo xa xôi 

bóng ai chập choạng bên trời bể dâu 

 

mai nầy tôi sẽ về đâu 

buồn hơi chăn chiếu hay sầu nghĩa trang? 

hỡi dăm đứa bạn cuối ngàn 

có mơ thấy bóng thiên đàng xa xôi 

 

từng hồi trống giục chuông trôi 

thôi thì mỗi đứa về nơi của mình 

cũng đành ngồi khóc lặng thinh 

đèn khuya hắt ngọn bóng mình chao nghiêng… 
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Dỗ một nỗi buồn 

 

buồn ơi xin ngủ cho ngoan 

vết thƣơng kia đã lỡ làng nhƣ tôi 

còn chăng sót lại nụ cƣời 

hắt hiu nỗi nhớ ngậm ngùi hƣ không 

 

buồn ơi thôi nhé đừng mong 

ngƣời cuối gió nhớ đầu sông một ngƣời 

xót xa đã kín khung trời 

còn tôi ở lại bên đời tịch liêu 

 

nầy đây là những tiêu điều 

buồn ơi tôi dỗ giấc khuya muộn phiền 

khẽ khàng một cõi đời riêng 

tìm trong xế bóng chung chiêng phận ngƣời 

 

nầy buồn hãy ngủ cùng tôi 

theo chi tôi nữa tình trôi bọt bèo 

để rồi tôi trót mang theo 

quạnh hiu đổ bóng buồn neo nghìn trùng.. 
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 Đi giữa mùa giêng 

 

giêng hai vừa nhẹ gót hài 

tóc em thả gió làm phai nắng chiều 

chân trần đẵm nhẹ hƣơng yêu 

và bàn tay ngọc yêu kiều tinh khôi 

ơi em tình thắp một đời 

mùa xuân qua ngõ trao lời yêu nhau 

ngoài vƣờn hƣơng cúc hƣơng cau 

ru hồn lãng đãng cơn say đầu mùa 

tầm xuân nở ấm môi đùa 

gió miên man gió nhẹ lùa qua sông 

em nghe tình của tôi không 

nhẹ nâng gót ngọc môi hồng sang xuân 

nghe hồn vừa chớm bâng khuâng 

giêng hai trải bƣớc chân trần mộng mơ 

hay chăng tôi vẫn đợi chờ 

em và mùa cũ bài thơ ngọt ngào… 
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Đoạn đời bỏ quên 

 

còn trong nhau một nụ cƣời 

cũng xin khép lại cõi ngƣời phù du 

trong tim còn mỏng lời ru 

cũng đành trả hết thiên thu một lần 

 

nầy em giấc mộng phù vân 

tay trong tay với tần ngần lời yêu 

đến khi ngày đã về chiều 

nghe đau hơi thở buồn hiu phận ngƣời 

 

còn chăng là những biếng lƣời 

của môi hôn của mặt ngƣời tàn phai 

tôi ngồi đợi những sớm mai 

tìm âm xƣa cũ gót hài thinh không 

 

thấy gì ngoài những mênh mông 

ngƣời nhƣ chiếc bóng hƣ không rã rời 

buổi về tôi gọi tôi ơi 

còn thao thiết nhớ đoạn đời bỏ quên... 
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Đời đã trăm năm 

 

chạm vào tôi những giấc mơ 

cô đơn hụt hẫng phạc phờ giấc đêm 

rơi trong đỉnh nhớ ngọt mềm 

là hƣ ảo nắng ngoài thềm lung linh 

 

một đời qua chợt buồn tênh 

sáng phơi niềm nhớ chiều vênh nỗi buồn 

từng ngày với bóng chiều buông 

tôi ngồi đợi nốt hồi chuông cuối cùng 

 

thấy xa xôi gió muôn trùng 

thấy trần gian với não nùng tàn phai 

quanh đời và những sớm mai 

là cay đắng với cơn đau sớm chiều 

 

nghe từng vạt nắng đìu hiu 

và sƣơng khói đổ tiêu điều lặng căm 

đêm mơ quờ bóng âm thầm 

mới hay dâu bể trăm năm đã tàn... 
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Đôi cánh thiên thần 

 

yêu em mùa nắng mùa mƣa 

vấn vƣơng từ thuở tình chƣa nợ nần 

yêu thầm thì những bàn chân 

từ trong hơi ấm chiếu chăn dịu dàng.. 

yêu mùa thu với lá vàng 

mùa xuân ân ái ngập tràn yêu thƣơng 

từ mong manh giấc thiên đƣờng 

tôi ru em ngủ tình vƣơng mắt ngƣời 

và từ hơi ấm làn môi 

chiều êm khẽ bƣớc bồi hồi đợi mong 

dẫu rằng sông chảy đời sông 

yêu em tình bỗng hóa giòng suối xanh 

những hoang vu hóa ngọt lành 

nụ hôn và cánh thiên thần quanh đây 

một lần em hỡi …cầm tay 

xin yêu em hết đời nầy đƣợc không… 
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Đôi khi tình cũng mù lòa... 

 

khẽ khàng những bƣớc chân hoang 

tôi ngồi nhặt nắng chiều vàng rụng rơi 

vài cơn gió tạt bên trời 

đôi khi lá rụng tràn lời phôi pha 

 

ngƣời đi áo mỏng sƣơng nhòa 

hắt hiu còn lại mấy tà lụa trôi 

buổi về riêng chỉ một tôi 

sầu chênh chao nắng đau bồi hồi mƣa 

 

còn đây những ám u xƣa 

những chiều tàn tạ những trƣa lạc loài 

đôi khi tình cũng mù lòa 

rã rời giấc muộn mệt nhoài gọi tên 

 

tôi ngồi nhƣ tƣợng buồn tênh 

nghe đêm vàng vọt chênh vênh gọi mời 

đôi khi tôi thấy qua đời 

ngoài sông mƣa đổ đầy trời  

tiễn tôi… 
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Đôi mắt Pleiku 

 

đợi từ những tối đầy trăng 

pleiku mờ khói sƣơng giăng kín trời 

dã quỳ vàng đến chơi vơi 

chân ai thả dốc gió mời mọc buông 

 

đƣờng chen sƣơng mỏng gió luồn 

đêm rơi xuống ánh trăng suông ngỡ ngàng 

khói trời vắt nhẹ mùa sang 

tràn qua con dốc quỳ vàng rƣng rƣng 

 

phố cao nhƣ núi chập chùng 

sƣơng thì mỏng quá mịt mùng nghiêng vai 

nghe đêm rơi xuống thật dài 

hay tôi níu bóng quờ tay nhặt chiều 

 

pleiku giờ chợt nhớ nhiều 

dốc trôi ngày thấp dặt dìu phố cao 

hình nhƣ tôi lỡ lần nào 

vén màn sƣơng mỏng chạm vào mắt em... 
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Đôi mắt Quỳnh Hương 

 

cớ chi môi mắt em xinh 

làm cho tôi nhớ đóa quỳnh hƣơng đêm 

nắng vàng thả ngập chiều nghiêng 

em cƣời xao xuyến đƣa duyên ngập ngừng 

 

cớ gì mà nhớ ngƣời dƣng 

hồn tôi đầy mộng lâng lâng mây hồng 

quỳnh hƣơng ngây ngất thơm nồng 

cho tôi lạc giữa bềnh bồng mắt em... 

 

ơi quỳnh thơm mộng hằng đêm 

cho tôi nỗi nhớ bình yên mơ về 

ngọt ngào em hát tình quê 

lâng lâng nhẹ bƣớc say mê nồng nàn 

 

hỡi lòng xin mộng đừng tan 

để tôi còn khẽ nhẹ nhàng tƣơng tƣ 

để tôi còn mãi nụ cƣời 

đậu xinh trên mắt môi ngƣời… quỳnh hƣơng... 
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Đôi mắt Tháp Mười 

 

cớ chi môi miệng em cƣời 

làm cho tôi nhớ Tháp Mƣời tràm chim 

nắng vàng thả ngập chiều nghiêng 

em chèo mà mắt đƣa duyên ngập ngừng 

 

trách con chim sáo lừng khừng 

sao không nhắn gửi tôi đừng sang sông 

Tháp Mƣời chiều xuống mênh mông 

để tôi lạc giữa bềnh bồng mắt em... 

 

êm êm sóng vỗ mạn thuyền 

sen mùa nƣớc nổi bình yên chim về 

ngọt ngào tiếng hót đê mê 

bâng khuâng chân bƣớc lặng nghe hƣơng tràm 

 

Tháp Mƣời ơi nắng đừng tan 

để tôi còn gặp mùa vàng tƣơng tƣ 

để tôi còn níu nụ cƣời 

của ngƣời em gái Tháp Mƣời vƣớng chân... 
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Đợi 

 

đợi thao thiết gió lƣng đèo 

đợi vàng lũng thấp đợi chiều dốc cao 

đợi sƣơng mù nắng lao xao 

đợi em và cõi tình trao nồng nàn... 
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Đợi những mùa sang 

 

tƣởng đâu quên đƣợc ngƣời rồi 

nhớ thƣơng cũng sẽ một thời phôi pha 

tháng ngày xƣa đã vụt qua 

chiếu chăn tàn úa hƣơng hoa đã tàn 

 

ngƣời nhƣ đọt sóng trên ngàn 

tôi con nƣớc ngƣợc mƣa tàn bến sông 

còn gì mà để chờ mong 

thôi đành sƣơng khói buồn trông lặng thầm 

 

những chiều mƣa đổ lạnh câm 

sao mà nỗi nhớ lại đầm đìa rơi 

nhớ môi mắt, nhớ nụ cƣời 

nhớ làn môi mỏng giọng ngƣời xa xăm 

 

đành thôi trăng chửa kịp rằm 

xa ngƣời cùng với trăm năm lỡ làng 

tôi ngồi đợi những mùa sang 

chiều ngơ ngác hái hoa tàn bến sông ... 
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Đời sao im vắng 

 

những đêm dậy thắp bóng mình 

khuya về gióng một hồi kinh vô thƣờng 

thấy vàng vọt những mù sƣơng 

từ trong tiền kiếp buồn vƣơng phận ngƣời 

 

chập chùng mấy nẻo phù hƣ 

mong manh hạt cát nát nhừ bụi tro 

ngoảnh nhìn thoáng chốc hƣ vô 

mây vƣơng bèo bọt sóng xô đầu ghềnh 

 

rã rời sƣơng khói mông mênh 

cơn mê trần thế chênh vênh lối về 

nghe đời chìm ngút sông mê 

chân bon tay mỏi bốn bề sƣơng giăng 

 

lơ thơ vàng vọt ánh đèn 

đêm khuya thức dậy điệu khèn ru tôi 

cô đơn phủ mãi kiếp ngƣời 

đời im nhƣ tƣợng buồn rời rã đêm...  
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Đơn Dương vàng quá dã quỳ 

 

sƣơng treo lũng nhớ thầm thì 

đơn dƣơng vàng quá dã quỳ mênh mông 

hai tay ôm lấy chiều không 

mà nghe chật cả nỗi lòng nhớ nhung 

 

dã quỳ ơi cứ mịt mùng 

cứ gieo nỗi nhớ cứ chùng niềm yêu 

mốt mai vàng thắm lƣng đèo 

hay chăng có kẻ nhìn theo bồi hồi 

 

dã quỳ ơi cứ chơi vơi 

cho tôi đứng đợi sƣơng rơi cuối đƣờng 

cho ngày về với đơn dƣơng 

trao ngƣời em gái tình vƣơng mắt ngƣời 

 

xin tôi gửi lại một đời 

với đơn dƣơng với cả trời mộng mơ 

dã quỳ rơi đẩm trang thơ 

mới hay sắc thắm vẫn chờ ngƣời xƣa... 
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Dòng sông đã cạn 

 

tôi ngồi khâu lại đời tôi 

nửa giông gió tạt nửa loài lạc mây 

với tay tìm lại đời sau 

còn nghe vọng mãi cơn đau ngút dài 

 

chiều ngồi hơ lại tàn phai 

sầu chăn chiếu mộng rơi hoài cõi mê 

ngƣời thôi đã mỏi chân về 

mà tôi ngơ ngác ngựa xe rã rời 

 

thôi chiều rồi những giấc rơi 

hai tay khẽ chạm một thời chƣa xa 

nghe đêm chìm giấc mƣa nhòa 

nghe tình rơi tiếng thở dài chia tay 

 

thôi thì ngƣời cuối chân mây 

tôi đầu ngọn gió lắt lay nỗi sầu 

dòng sông đã cạn chân cầu 

buổi về tê dại  

vo nhàu nát tôi... 
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Dran những chiều vàng 

 

tôi về tràn nắng dran 

em hay là gió bâng khuâng dã quỳ 

cớ gì mỗi bƣớc chân đi 

lại nghe thao thiết thầm thì tiếng ai 

 

dran ngày ngắn đêm dài 

cao cao dốc núi mây bay ngang đèo 

gió trời nhƣ chợt ngừng treo 

nên mây thả khói giữa chiều đơn dƣơng 

 

về mà vớt những giọt sƣơng 

dã quỳ vàng quá lạc vƣơng mắt ngƣời 

dran khói tỏa ngang trời 

liêu xiêu chân bƣớc mây mời mọc say 

 

vốc tràn đầy gió hai tay 

dịu êm sƣơng khói thổi mây vào cầm 

sao mà nhớ quá dran 

từ em huyền diệu một lần vƣớng chân... 
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Dù giây phút ấy tình cờ 

nhỡ mai dù có xa đời 

tôi còn giữ lại môi ngƣời thanh tân 

hơi em còn ấm chỗ nằm 

cho tôi giấc mộng trăm năm nồng nàn 

những chiều những sớm thênh thang 

tim ngƣời độ lƣợng thơm ngàn ƣớc mơ 

dù giây phút ấy tình cờ 

tôi nhƣ con sóng thƣơng bờ ngàn năm 

đời tôi buồn vết lăn trầm 

chập chùng gió bão chênh chông phận ngƣời 

may sao còn giữa đất trời 

trong chiều em thả tiếng cƣời tinh khôi 

còn đây là dáng em ngồi 

còn đây là trái tim ngƣời bao dung 

cho tôi gửi lại nghìn trùng 

giữ tình nhau mãi mịt mùng đời sau… 
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Dù mai  

 

dù mai em có theo chồng 

tôi ngồi lặng lẽ chiều trông bóng mình 

mà quay quắt nhớ cuộc tình 

khi yêu thƣơng đó cũng thành khói sƣơng 

 

dù mai em đã quên đƣờng 

lời thƣơng lời nhớ nhƣ dƣờng lãng quên 

tôi thì thấm với chông chênh 

những khuya thức dậy buồn tênh đời mình 

 

dù mai bóng có xa hình 

trăm năm tàn úa chút tình em mang 

tôi về khuya đợi lỡ làng 

nhớ em và những phai tàn hƣ không 

 

tôi nhƣ con nƣớc xa dòng 

cô liêu khói đổ buồn trông bóng chiều 

chút tình vời vợi trông theo 

vàng phai lá rụng bay vèo cuối sông... 
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Dù trong khoảnh khắc 

 

chỉ là khoảnh khắc yêu ngƣời 

mà trong tôi đã một trời tƣơng tƣ 

chỉ đôi mắt thoáng nụ cƣời 

mà thiên thu hóa ngục tù đời tôi 

tìm nhau môi mắt rã rời 

bàn tay ôm ấp thành lời yêu em 

nên từ trong giấc mơ đêm 

em về với một đời riêng nồng nàn 

hàng cây thắp lửa trên ngàn 

hay môi em mộng ngút ngàn yêu thƣơng 

và con phố bƣớc chân buồn 

có hay tôi giấu tình vƣơng mắt ngƣời 

tiếng lòng gõ nhịp khôn nguôi 

hồn mê say giấc ngủ vùi mơ ai 

trong cơn mộng thắp đêm dài 

tôi về ôm cả hình hài em đây… 
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Đưa bạn về đảo Lại Sơn 

(Tặng Tâm Nhiên) 

 

bạn về nhƣ gió nhƣ mây 

khà dăm chén rƣợu uống say với trời 

vỗ tay ngất ngƣởng câu cƣời 

buồn cho dâu bể hát lời bể dâu 

 

chiều cơn gió buốt ngang đầu 

ban tay nắm lấy bàn tay – rã rời 

tiếc chi một chén rƣợu mời 

mà không caujn hết nỗi đời sóng xô 

 

bạn về ngƣợc sóng lô xô 

gió không che nỗi con đò chơi vơi 

núi thì xa quá bạn ơi 

làm sao níu bóng bạn tôi lỡ làng 

 

sầu nghiêng chén rƣợu hoang tàn 

mắt tôi bụi vƣớng nhòa màn nƣớc sông. 

 

Bến tàu Phú Quốc 8/2007 
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Đừng khóc chợ Đầm 

 

nha trang đâu có hẹn hò 

mà tràn mƣa đổ buồn xô dốc chiều 

để tôi còn nợ lời yêu 

để ngàn con sóng thƣơng nhiều biển đêm 

 

đừng mà... đừng níu lòng thêm 

kẻo tôi ở lại mƣa mềm vƣớng chân  

thôi đi đừng khóc chợ đầm 

nhớ ai một nửa hồn cầm trên tay 

 

ơi chiều rơi xuống đôi vai 

nặng đôi mắt tím buồn lay lắt bầm 

em về thôi kẻo mƣa dầm 

chút tình lạc giữa chợ đầm tôi mang 

 

Ừ tôi về nhé nha trang 

đƣờng đi khúc khuỷu mƣa tràn biển đêm 

nhớ ngƣời biết nói gì thêm 

chợ khuya buốt lạnh im lìm dƣới mƣa... 

 

Nha trang 8/2017 

Gửi N.Y 
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Dưới ánh mặt trời 

 

sao mà yêu quá đời nầy 

dẫu đêm tuyệt vọng dẫu ngày tàn phai 

sao mà yêu những sớm mai 

bên em và những mê say nồng nàn 

 

ơi nầy giọt nắng trần gian 

cho tôi tìm lại thiên đàng tuổi thơ 

nầy cơn mƣa nhỏ tình cờ 

cho tôi nhặt những đợi chờ dịu êm 

 

nầy cơn gió mỏng rơi thềm 

có hay tôi đợi gót mềm chân ai 

nhỡ đời sau có phôi phai 

tôi còn đây rợp trời say ái tình 

 

và trong những sớm bình minh 

tôi ngồi gọi khẽ lung linh tên ngƣời 

xôn xao dƣới ánh mặt trời 

hồn tôi trổ vạn đóa ngời trao em… 
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Dường như... 

 

chỉ là một chút mƣa mau 

tôi, ngƣời không thuộc về nhau thật rồi 

cũng đành phút ấy rồi thôi 

mong manh nhƣ gió ngang trời phôi phai 

 

nhƣ em tình mỏng mƣa dài 

nhƣ tôi giọt nắng rơi ngoài sông kia 

trƣớc sau gì cũng đoạn lìa 

cơn mƣa dứt hạt nắng chia muôn trùng 

 

buồn gì hơi thở ngƣời dƣng 

làm sao mà nhớ mình từng yêu nhau 

trăm con sóng chảy qua cầu 

nghìn sau khoảnh khắc bạc đầu trôi xuôi 

 

mốt mai lòng thoáng bùi ngùi 

đôi khi hồi tƣởng chƣa nguôi bồi hồi 

nhìn gƣơng tóc bạc da mồi 

hình nhƣ ta cũng có thời yêu nhau... 
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Dường như tôi thấy 

 

có lần tôi nhìn thấy tôi 

chìm trong cơn mộng mây trôi vô thƣờng 

con tim đầy những vết thƣơng 

của trần gian- của yêu thƣơng trao ngƣời 

 

có lần tôi thấy em cƣời 

đèn khuya khép mở phận ngƣời bấp bênh 

tiếng yêu thƣơng rụng thác ghềnh 

chìm trong hƣ ảo lênh đênh đời mình 

 

có chiều tôi khóc lặng thinh 

nghe mƣa nhỏ giọt nghe tình đi hoang 

quờ tay vùi đống tro tàn 

mới hay sƣơng khói đã ngàn kiếp sau 

 

mới hay đã bạc mái đầu 

bờ lau sậy ngã trắng màu hƣ vô 

trái tim chợt tỉnh - mơ hồ 

dƣờng nhƣ tôi thấy nấm mồ cỏ xanh... 
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Em gái Sóc Trăng  

 

tôi về gặp một mùa trăng 

đêm buông huyền diệu sóc trăng chòng chành 

theo em lạc mấy thác ghềnh 

liêu xiêu chợ nổi mông mênh vƣờn cò 

 

sóc trăng ơi chớ hẹn hò 

lỡ tôi đứng đợi mà đò không đƣa 

lỡ xuồng tôi ghé sông mƣa 

tìm cô em gái năm xƣa chƣa chồng 

 

nầy mƣa nầy nắng bềnh bồng 

nầy ngon bánh pía bánh phồng ngã năm 

nghe tình đậu bến trăm năm 

tôi về em hứa qua rằm mối mai 

 

mốt mai đời ngút sông dài 

lỡ thƣơng em thiệt tìm ai hẹn hò 

thò tay mà bứt cọng ngò 

sóc trăng em chớ... giả đò ngó lơ...* 

 

 

* Thò tay mà bứt cọng ngò 
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ … (Ca Dao) 
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Em làm đầy giấc mơ tôi 

 

từ vƣờn khuya những đêm giăng 

tôi về ôm lấy mùa trăng vƣơng sầu 

nghe từ giấc mộng tàn phai 

một con bƣớm lạ tạc hình hài đêm 

 

và nghe từ mái tóc em 

từng dòng suối chảy dịu êm phận ngƣời 

hình nhƣ môi mắt em cƣời 

có son phấn chạm mộng đời mê say 

 

nầy em trong giấc mơ dài 

tôi quên đi những đọa đày trần gian 

hong khô dấu vết hoang tàn 

từ môi em hé khẽ khàng mƣa trôi 

 

em làm đầy giấc mơ tôi 

mùa xƣa lên tiếng gọi mời tƣơng tƣ 

theo nhau cơn mộng hiền từ 

tôi ngồi ôm cả thực hƣ đời mình...  
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Em thả bùa mê 

 

cõi tình em thả bùa mê 

tôi ngơ ngác lạc đƣờng quê nẻo về 

nghe đâu đây vẳng câu thề 

tôi lơ ngơ ngóng bốn bề chiêm bao 

 

tay ngầy ngật hái trăng sao 

bên hiên tình đợi em trao dại khờ 

môi thầm vàng vọt giấc mơ 

tiếng yêu khẽ gọi vật vờ ngổn ngang 

 

bâng khuâng mƣa rớt cuối ngàn 

từng cơn sóng vỗ chiều tàn bến sông 

tỉnh ra tình đã ngƣợc dòng 

bùa mê em thả bềnh bồng nhấp nhô 

 

...giờ còn tôi với ngây ngô 

loanh quanh nỗi nhớ mƣa xô sóng dồi 

quờ tay tìm lại một thời 

mới hay đã hết cả trời xuân xanh… 
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Em và giọt nắng 

 

em và giọt nắng tung tăng 

trong chiều gió lộng mềm giăng lụa là 

thơm hàng lá nhỏ chân qua 

trời cao và gió la đà vƣớng vai 

ngập ngừng từng áng mây phai 

cho em thả tóc lộng bay trong chiều 

dịu dàng giọt nắng trong veo 

trên hơi em thở gió chiều tƣơng tƣ 

ơi em và nắng hiền từ 

mùa đi qua ngõ chân ngƣời bâng khuâng 

cho tôi thắp một nụ hồng 

rắc trên môi mọng bềnh bồng yêu thƣơng 

ngỡ nhƣ trời đất vô thƣờng 

trăm năm ƣơm mộng đầy vƣờn ái ân 

trao em tình rất ân cần 

của ngàn sau với một lần yêu em… 
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Em về cầm giữ đời tôi 

 

em về theo gió mùa xuân 

lâng lâng cây cỏ nợ nần giêng hai 

nghe đêm rớt xuống sông dài 

nghe chăn chiếu gọi bƣớm ngài hóa thân 

 

em về hồn mộng thanh tân 

mƣa thơ thẩn hạt nắng tần ngần rơi 

hồn thơm cây lá quanh đời 

chút tình khẽ gọi mây trời bâng khuâng 

 

vƣơng nồng nàn những môi hôn 

vƣờn xƣa chợt trổ đóa hồng tƣơng tƣ 

mây trôi rất đỗi hiền từ 

vốc tay đầy gió chạm hƣ vô chiều 

 

nhuộm vàng hoa lá tình yêu 

em ngồi hái cả liêu xiêu nắng trời 

và về cầm giữ đời tôi 

nghe cây cỏ hát bên đời xuân ca... 
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Em về tết cả giêng hai 

 

tƣởng rằng xuân đã cạn ngày 

rƣợu còn đôi chén hiên mai úa vàng 

xuân qua rồi sẽ phai tàn 

nắng rơi rớt giọt khẽ khàng mong manh 

 

thế rồi em đến cùng anh 

mƣa say nỗi nhớ tình xanh thơm nồng 

xôn xao trong nắng thu hồng 

mùa xuân khẽ hát bềnh bồng tiếng chim 

 

ô hay đã hết rằm giêng 

mà hoa vẫn nở mà đêm vẫn dài 

em về tết cả giêng hai 

hoa kia hôn bƣớm đắm say trên cành 

 

hay vì đậu giữa đời anh 

môi em thanh khiết ngọt lành lâng lâng 

từ đêm huyền diệu thơm ngần 

hôn em cùng với mùa xuân tràn về ... 
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Ga khuya 

 

ga khuya chao ánh đèn vàng 

gió hiu hắt lạnh thổi tràn qua vai 

tôi ngồi gom những tàn phai 

từ trong nỗi nhớ mệt nhoài xa xăm 

 

ngƣời đi buổi ấy mƣa dầm 

sân ga chìm tiếng còi đầm ƣớt mƣa 

bánh xe sắt nghiến tình xƣa 

chênh chao cơn gió nghịch mùa lạnh căm 

 

tình nhƣ trăng chửa kịp rằm 

gió lay niềm nhớ sƣơng bầm nỗi đau 

tôi ngồi đếm giọt mƣa mau 

nghe nhòa nhạt đắng môi ai cuối trời 

 

ga buồn mƣa lạnh lùng rơi 

tiếng còi tàu xé cơn đau rã rời 

khẽ khàng níu cuộc tình rơi 

đêm hiu quạnh tạt dốc đời ga khuya... 
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Ghi ở Hà Tiên 

 

mây trôi dệt mộng khẽ khàng 

đón tôi về với chiều vàng hà tiên 

đông hồ màu nắng chao nghiêng 

non xanh nƣớc biếc lạc miền lãng du 

 

âm vang ngọn gió xa mù 

đảo vàng chắn sóng lời ru bạc đầu 

bâng khuâng giấc mộng công hầu 

trăng tàn đỉnh núi tô châu bao giờ 

 

trăng vào thạch động đòi thơ 

hồn chiêu anh các ngẩn ngơ không đành 

trống vang giục giã giang thành 

có ngƣời tráng sĩ đợi vành trăng khuya 

 

ngƣời đi tóc thả chia lìa 

phù dung mấy bức tƣờng chia ngỡ ngàng 

hỡi tình yêu chốn trần gian 

có hay một ánh trăng vàng xẻ đôi 

 

có hay một mảnh tình côi 

treo vào năm tháng mắt môi hồng trần 

biết đời là cõi phù vân 

sao tình yêu vẫn chung thân đợi chờ 

 

...tôi về gặp một mùa thơ 

trăng nghiêng chiếc bóng ai chờ cuối sông... 
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Ghi vội ở An Khê 

 

mƣa rơi trắng xóa núi rừng 

mây trôi qua núi chập chùng an khê 

dăm con dốc thả chiều mê 

trời nhƣ xuống thấp sƣơng về trong mây 

 

bao lâu rồi hỡi tháng ngày 

bể dâu còn thấy đong đầy mắt ai 

chìm vào trong thoáng sƣơng mai 

bềnh bồng khói sóng quyện hai vai ngƣời 

 

cõi ngày xƣa thuở hai mƣơi 

ai đem thả nỗi tƣơng tƣ giăng tràn 

níu trời mấy cõi mƣa tan 

mà mang thƣơng nhớ mây ngàn rắc lên 

 

thôi thì cũng phải đành quên 

bao ngày tháng cũ chông chênh phận mình 

nhờ ngƣời gõ một hồi kinh 

chiều hiu hắt dựng mƣa nghìn hạt rơi 

 

an khê ơi, mộng trắng trời 

đội ngày hƣ ảo tôi ngồi nhớ ai… 
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Giai nhân 

mơ màng Đà Lạt hóa thân 

phải em là bóng giai nhân tôi chờ 

hồ chiều xanh đến ngẩn ngơ 

dã quỳ vàng thả câu thơ Đồi Cù 

 

chiều nghiêng tím cả sƣơng mù 

phố cao trời thấp hoang vu mịt mùng 

chạm vào hơi lạnh ngàn thông 

nghe hồn Đà Lạt mênh mông gió tràn 

 

tôi ngồi thả lá trên ngàn 

vƣớng chân chạm cả một hoàng hôn rơi 

lặng nhìn Đà Lạt chơi vơi 

mới hay em đã một đời giai nhân... 
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Giằng níu hư không 

 

chƣa chiều mà đã hoàng hôn 

tóc pha sƣơng khói đời dồn chân mây 

mới thôi ngày đã cạn ngày 

hƣ vô thấp thoáng trên tay rã rời 

bể dâu úa một chân trời 

nghìn đêm thức trắng ngồi phơi nỗi buồn 

bóng hình nát đáy phù vân 

chìm trôi hết những nợ nần đời sau 

tôi ƣ? một khoảng trời đầy 

những khuya tuyệt vọng những ngày âm u 

phía sau lƣng ám sƣơng mù 

ngoảnh nhìn trƣớc mặt mùa thu nát nhàu 

níu giằng một chút đời sau 

ngậm ngùi bƣớc chậm qua cầu viễn ly 

chiều nay còn lại chút gì 

một tôi và bóng siết ghì cô liêu… 
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Giấc mơ Từ Hải 

 

ngàn tinh binh rợp đất trời 

đâu bằng ánh mắt nụ cƣời giai nhân 

gƣơm đàn nửa gánh phong trần 

chi bằng có đƣợc một lần yêu em… 

 

kiều ơi ta có yếu mềm 

anh hùng thì cũng trái tim phàm trần 

yêu ngƣời dẫu biết sa chân 

vẫn xin đánh đổi xác thân vẫy vùng 

 

còn đâu giây phút tƣơng phùng 

khi ta đứng giữa muôn trùng vòng vây 

thì đây giữ lại chút nầy 

là tình ta đợi chân mây cuối trời 
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trống vang chiêng gõ rụng rời 

ba quân binh giáp tơi bời nát tan 

sao ta chỉ thấy bóng nàng 

kiều ơi lệ chảy hai hàng chứa chan 

 

tình kia dù nát đá vàng 

cũng xin gửi lại trần gian tấm lòng 

gƣơm đàn đã gãy đừng trông 

râu hùm hàm én thì mong đƣợc gì 

 

mộng vàng đã dứt còn chi 

trái tim ta mãi khắc ghi bóng nàng 

…kiều ơi dƣới chốn suối vàng 

ta còn đợi mãi tiếng đàn phu thê…. 

 

Đọc lại Kiều 7/2020 
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Giấu buồn qua những câu thơ 

 

giờ tôi còn biết làm gì 

tơ vƣơng đầu ngõ xuân thì sƣơng bay 

sớm nheo con mắt trông ngày 

đêm quờ hơi thở lạc loài đôi tay 

 

giờ tôi còn biết mong ai 

đƣờng xa thăm thẳm trời đầy gió giông 

tựa tay vào cõi mênh mông 

để còn trông ngóng hóa không có gì 

 

bây giờ tôi chẳng còn chi 

hai bàn tay mỏng sao ghì giấc mơ 

bóng đêm cả những đợi chờ 

hắt hiu núi dựng mây hờ hững trôi 

 

giờ thì chỉ có một tôi 

bâng khuâng sáng đợi chiều chờ hƣ vô 

đụng ngày nghe lá vàng khô 

giấu buồn  

qua những câu thơ  

lỡ làng… 
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Giấu chiều vào em 

 

nắng rơi từng hạt mỹ miều 

tôi ngồi nhặt lấy giấu chiều vào em 

nầy môi ngoan mắt buông rèm 

nầy làn tóc rối êm đềm mây trôi 

bàn tay nồng ấm hiên đời 

lá xanh nhƣ mộng bên trời mƣa phai 

nghe thênh thang những dấu hài 

bàn chân em bƣớc mộng ngày tƣơng tƣ 

bờ vai em nữa, hiền từ 

neo đời tôi đậu tiếng cƣời thủy tinh 

rộn ràng màu nắng lung linh 

trói tôi trong giấc ngủ tình mộng mơ 

dù giây phút ấy tình cờ 

dù trăm năm sẽ hững hờ vụt qua 

vẫn còn đây giữa sƣơng nhòa 

em trong miên viễn tôi và… đời tôi 
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Gió đã cuốn đi 

 

với nhau còn lại những gì 

chiều xƣa gió đã cuốn đi mất rồi 

còn đây một nỗi buồn tôi 

sáng vin núi thở chiều trôi gió luồn 

 

hiên xƣa đã tạt mƣa nguồn 

ngƣời đi bỏ lại cõi buồn tôi mang 

đã nghe ngày tháng phai tàn 

tình rơi đầu gió mây ngàn cuối sông 

 

đau con sóng vỗ bềnh bồng 

lắt lay mƣa chạm nỗi lòng hoang sơ 

thôi nhƣ phút ấy tình cờ 

tình xƣa đã cạn sƣơng mờ chân mây 

 

giờ tôi còn ở lại đây 

giang hai tay hứng mƣa bay ngập trời 

nghe mùa xƣa lạnh lùng rơi 

trong liêu xiêu gió chơi vơi giữa chiều... 
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Gió không là gió của trời 

 

buổi nào em ghé về thăm 

tôi nghe hơi ấm chỗ nằm buồn thiu 

gió nghiêng đè rớt đau chiều 

tôi ngồi nhặt bóng đìu hiu khẽ buồn 

 

hỏi lòng một cõi mƣa tuôn 

tình đan gối mỏng mƣa nguồn xót xa 

em thì áo lụa phù hoa 

tôi say cơn mộng nhìn tà dƣơng trôi 

 

gió không là gió của trời 

nên tôi đứng đợi một đời hƣ không 

khi tình là khói viễn vông 

tôi về cay mắt buồn trông mây ngàn 

 

một đời hiu quạnh riêng mang 

ngày hiu hắt gió mƣa tan cuối trời 

nỗi buồn lũng thấp chơi vơi 

tôi đành gửi với trăm lời quạnh hiu… 
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Giọt nắng cầm tay 

  

xót xa một khoảng trời đầy 

chiều cầm giọt nắng trên tay lặng thầm 

sầu tràn đau một hồn câm 

mƣa treo lũng thấp nắng bầm núi cao 

  

dở dang ứa một câu chào 

ngƣời về héo úa dội vào tim nhau 

sợi tình còn níu nghìn sau 

mà hờ hững đã nhạt màu son phai 

  

rã rời năm tháng cầm tay 

thời gian mòn những gót giày phù du 

tôi ngồi đếm những mùa thu 

mà nghe dâu bể đánh đu phận mình 

  

một đời với bóng chênh vênh 

chơ vơ thắp ngọn mê tình mênh mang 

chiều rồi sƣơng khói vừa tan 

rớt trên tay giọt nắng tàn hƣ không... 
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Giọt nắng xô chiều 

 

nghe tàn tạ một mùa yêu 

ngoài sông giọt nắng xô chiều phôi phai 

đƣờng về khẽ bƣớc chân ai 

sầu qua lũng thấp mệt nhoài dốc cao 

 

khi tình là những chênh chao 

sáng rơi trăm nhớ chiều trao nghìn sầu 

còn gì ngoài những cơn đau 

khi con sóng vỗ chân cầu rƣng rƣng 

 

thôi em chua mặn đã từng 

tiếng yêu gửi lại nghìn trùng bụi bay 

nẻo tình chƣa dứt cơn say 

đã nghe bội bạc dâng đầy mắt ai 

 

chiều rơi buồn ngút sông dài 

còn nghe giọt nắng lạc loài sóng xô 

nghe đời đã thoáng hƣ vô 

bóng ai chìm dƣới héo khô phận ngƣời... 

 

 



235 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giữ đời nhau nhé 

 

mời em môi mắt ân cần 

con tim lỗi nhịp nợ nần đời nhau 

mời em úa nụ hôn nhàu 

bên đời dâu bể tàn phai tiếng cƣời 

mời em mƣời ngón tay rời 

khâu tình nhau lại rã rời gối chăn 

mời em dẫu có muộn màng 

vẫn còn đây giọt nắng tràn bao dung 

mời em tha thƣớt lụa hồng 

khói sƣơng lãng đãng tình nồng thiên thu 

mời em nồng ấm lời ru 

bên đời hiu quạnh đêm mù giấc khuya 

và mời em những ly chia 

bàn tay buồn nắm tay kia ngập ngừng…. 

…mời em ngùi ngậm theo cùng 

giữ đời nhau nhé nghìn trùng kiếp sau… 
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Giữ đời tôi nhé 

 

cuối cùng ta cũng xa rồi 

vây quanh tôi cả một đời buồn tênh  

ngàn con sóng vỗ lênh đênh 

ngọn nào trôi hết chênh vênh muộn phiền 

 

khi tàn cơn mộng hão huyền 

đời trăm dốc ngã đâu tìm thấy nhau 

sông còn quên suối nghìn sau 

huống chi nỗi nhớ bền lâu lặng thầm 

 

tình nhƣ trăng chẳng kịp rằm 

mốt mai đâu hẹn trăm năm mà chờ 

là giây phút ấy tình cờ 

trôi vào ảo vọng hững hờ gọi tên 

 

đành nhƣ giọt nắng rơi thềm  

chênh chao những nỗi đời riêng ngậm ngùi 

hỡi lòng khuya sớm không nguôi 

bâng khuâng sáng nhớ chiều vùi nỗi đau 

 

nghe đêm bóng đổ úa nhàu 

giấu vào hơi thở đời nhau nợ nần 

xin em một thoáng ngại ngần 

giữ đời tôi nhé ân cần nghìn sau … 
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Giữa đám rong rêu 

 

hắt hiu mây xám lƣng trời 

lần trong cơn gió vọng lời lâm chung 

dốc cao mƣa tạt mịt mùng 

bóng ai ngồi giữa chập chùng sƣơng trôi 

 

bấu tay vịn một góc trời 

mà nghe dâu bể hát lời tàn phai 

gửi tình vào mắt môi ai 

sao nghe vọng tiếng thở dài trầm luân 

 

mùa xa gió hắt mƣa chùng 

đêm sƣơng thả khói mịt mùng hƣ vô 

mây trôi mấy cõi sông hồ 

nhân gian rời rã sóng xô cuối ghềnh 

 

còn gì ngoài nỗi buồn tênh 

bến xƣa sông cũ chênh vênh tiêu điều 

nghe từ giữa đám rong rêu 

tiếng ai còn vọng giữa chiều phôi pha... 
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Giữa trầm luân tôi... 

 

hỡi em mƣa tạt nghìn trùng 

đời tôi con nƣớc chập chùng hƣ vô 

khói bay trên đỉnh sông hồ 

chênh chao một bóng tôi chờ đợi tôi 

 

một ngƣời chìm với phai phôi 

một ngƣời cuối gió gọi đời lặng im 

còn không giọt nắng bên thềm 

mà tàn phai đã ngọt mềm gọi tên 

 

chờ nhau tình đã lênh đênh 

em nhƣ nắng sớm đành quên mƣa chiều 

tôi về cùng với cô liêu 

quờ tay hái những tiêu điều rụng rơi 

 

buổi về nghe sóng chơi vơi 

nghe tôi tàn tạ nghe đời lặng câm 

ngoài kia mƣa rớt âm  thầm 

có hay tôi khóc giữa trầm luân tôi... 
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Gõ cửa mùa thu 

 

em về phơi mỏng hồn tôi 

mùa thu hoa cải hiên trời xôn xao 

gửi trên môi một câu chào 

đã nghe thƣơng nhớ đậu vào tim nhau 

đƣờng tình mộng đến nghìn sau 

bên em và những mê say nồng nàn 

về mà hỏi bụi trần gian 

ai đem nhuộm thắm lá vàng thiên thu 

tôi về gõ cửa mùa thu 

dừng chân nghe lại lời ru thuở nào 

thƣơng tình tôi giấc chiêm bao 

đƣa tay hái nụ cúc đào đơm bông 

giờ em tay bế tay bồng 

bùi ngùi tôi nhớ tình nồng năm xƣa 

mà thu cũng đã sang mùa 

còn chăng tiếng vọng gió lùa qua song… 
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Gõ vào nỗi nhớ 

 

giờ thì tôi đã về đây 

lặng nghe ngày cũ rơi đầy trên tay 

dọc đƣờng gió cuốn bụi bay 

đƣa tay xoa bỗng xè cay mắt mình 

 

nỗi buồn sao cứ lặng thinh 

chiều nhƣ rất khẽ vô tình mang theo 

gió trôi lạnh buốt lƣng đèo 

hắt hiu một bóng mây treo cuối trời 

 

nghe vàng vọt lá thu rơi 

ngƣời mang thƣơng nhớ về phơi chỗ nằm 

cõi tình đau suốt trăm năm 

gõ vào nỗi nhớ xa xăm mịt mù 

 

thì đành lỡ một lời ru 

tìm dƣ hƣơng cũ mùa thu lỡ làng 

chút hồn rơi giữa ngày sang 

hình nhƣ ai gọi khẽ khàng tên tôi… 
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Gọi khẽ tên mình 

 

tôi ngồi vẽ nỗi buồn tôi 

nửa đời lận đận nửa đời bão giông 

mƣa buồn giăng kín bến sông 

liêu xiêu cơn gió lạc giòng nƣớc trôi 

 

về mà khâu lại đời thôi 

tình em một thuở xa xôi cuối trời 

ngồi nghe hƣ ảo gọi mời 

quờ tay ôm lấy một đời hƣ không 

 

thôi thì vói nỗi chờ mong 

sáng ra núi ngóng chiều trông mây về 

thấy gì ngoài những cơn mê 

cô liêu đá dựng lê thê bóng chìm 

 

cũng đành với cõi lặng im 

ngồi nghe hƣ ảo nổi chìm lênh đênh 

não nề một kiếp phù sinh 

chiều tôi gọi khẽ tên mình, rồi quên... 
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Gửi chút sương mù 

 

gửi em một chút sƣơng mù 

hiên trời Đà Lạt mùa thu gió lùa 

lƣng đồi khói đổ chiều mƣa 

ngồi rƣng rức nhớ cuối mùa mây trôi 

 

gửi chiều Đà Lạt chơi vơi 

mi mo sa thắm dốc đồi hoa rơi 

mốt mai đi hết kiếp ngƣời 

trong tôi còn thắp một trời mộng mơ 

 

gửi em lại những trang thơ 

cầm câu lục bát tôi chờ đợi em 

từ cơn mƣa nhỏ êm đềm 

sao quên Đà Lạt vàng nghiêng dốc đồi 

 

gửi luôn em những nụ cƣời 

ngàn thông và gió và lời chia phôi 

nhỡ mai tôi tuổi cuối đời 

vẫn còn mơ một chân trời sƣơng giăng... 
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Gọi những tàn phai 

 

chuyến xe cuối đã lên đƣờng 

muộn rồi suối đã quên nguồn rƣng rƣng 

đƣa tay vuốt mặt khôn cùng 

bờ xa bến cũ trùng trùng giăng mƣa 

 

em giờ là của ngày xƣa 

còn đây tôi - cuộc tình thua dại khờ 

là nghìn xƣa những giấc mơ 

gió chong nỗi nhớ mƣa chờ niềm đau 

 

Ừ thôi mây đã qua cầu 

phù du cõi mộng bạc đầu tƣơng tƣ 

chiếu chăn giờ đã nát nhừ 

nghe trong dâu bể bóng hƣ vô chiều 

 

từng con sóng vỗ tiêu điều 

gọi tên ngƣời những sớm chiều tàn phai 

còn trong nhau giấc mộng dài 

tôi gom nỗi nhớ vào ngày lãng quên... 
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Gọi tình 

 

chân liêu xiêu bóng bên trời 

tình mờ hiên cũ khói chơi vơi ngày 

nèo về tàn một cơn say 

gió hiu hắt thổi mƣa lầy đƣờng trơn 

 

đã không là sóng trên nguồn 

thì cơn mơ cũng chập chờn sáng trƣa 

thôi đành tàn một cơn mƣa 

tôi chao chát đứng hiên trƣa gọi tình 

 

neo từng cơn gió lặng thinh 

còn trong nỗi nhớ cõi tình chƣa phai 

xƣa yêu một dáng trang đài 

nay ngồi trắng kiếp hai vai nặng sầu 

 

còn không bóng của nghìn sau 

và còn đâu nữa nát nhàu lời ru 

mất nhau từ buổi sa mù 

xa nhau từ độ thiên thu quên lời 

 

còn không tiếng gió bên trời 

lạc nhau một kiếp rã rời tay buông… 
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Gom lại bẽ bàng 

 

về đây khi đã cạn ngày 

mƣa rơi hắt bóng gió lay phận ngƣời 

đầy trời sƣơng khói chơi vơi 

tôi ngồi níu một góc trời đã xa 

 

còn ai trong bóng chiều tà 

về bên quán cũ ngân nga câu chiều 

ai về trên bến tịch liêu 

mà nghe vọng lại tiếng kêu lỡ làng 

 

hỡi ngày xƣa hãy khẽ khàng 

chậm rồi chiếc bóng thời gian mịt mù 

phai tàn giấc mộng thiên thu 

buổi về nghe tiếng hời ru đời mình 

 

thôi đành ngồi với lặng thinh 

đƣa hai tay níu lênh đênh mây ngàn 

mốt mai còn những phai tàn 

tôi ngồi gom lại bẽ bàng nẻo xƣa... 
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Gửi chùa 

 

nén nhang xin gửi cho chùa 

gửi luôn hơn thiệt đƣợc thua tuổi già 

gửi chùa lại những phù hoa 

bạc vàng nhung lụa gấm hoa ở đời 

 

nầy là danh lợi rụng rơi 

kia là hƣ ảo một trời bể dâu 

gửi ngàn ngày vắn đêm thâu 

trăm đau chƣa dứt vạn sầu chƣa nguôi 

 

gửi chua xót lại nụ cƣời 

sƣơng treo đầu núi phận ngƣời hƣ vô 

gửi tràn cơn mộng nhấp nhô 

đêm trôi bèo bọt ngày xô sóng trào 

 

gửi hƣ không lại câu chào 

trống chiêng đã gọi đời sau mịt mờ 

gửi trăm năm lại nấm mồ 

nghe đâu đây vọng...  

nam mô di đà... 
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Gửi em phù thủy 

 

Biến tôi thành một dòng sông 

Cho em soi bóng giữa mông mênh chiều 

Hóa thân tôi những cánh diều 

Để em nhắn gió thả nhiều tơ xanh 

 

Hô tôi thành nắng mong manh 

Thân em hóa kén đợi thành bƣớm xinh 

Muốn tôi hết kiếp đa tình 

Em dang tay nhốt trăm nghìn trái tim 

 

Trói tay tôi chặt nổi chìm 

Cho tôi trăm tuổi đi tìm bƣớc em 

Để tình em hóa bóng đêm 

Khóa đời tôi lại ngọt mềm đời nhau 

 

Bên nhau tháng rộng ngày dài 

Ơi em phù thủy đọa đày tôi chơi 

Hay môi ... em hóa nụ cƣời 

Giam tôi cho hết kiếp ngƣời đi em… 
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Gửi lại nghìn sau 

 

cuối cùng tay cũng rời tay 

sƣơng treo đầu núi mƣa đầy lũng hoang 

tình nhƣ lớp sóng xa ngàn 

tôi ngồi với những chiều vàng héo khô 

 

chỉ là ngày tháng hƣ vô 

chiếu chăn xô lệch mƣa xô sóng cuồng 

đành nhƣ con nƣớc xa nguồn 

tôi về mang nặng nỗi buồn một tôi 

 

ngồi mơ lại những chân trời 

đã hờ hững nắng đã bồi hồi mƣa 

mới hay còn chút âm thừa 

sáng thêm niềm nhớ chiều chừa nỗi đau 

 

còn gì gửi tới nghìn sau 

đã mang nghìn vết thƣơng sâu cứa lòng 

nghe từ ngọn gió hƣ không 

một trăm năm nữa mênh mông phận ngƣời... 
 



249 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi một người dưng 

 

môi ngoan đậu xuống hiên đời 

em về áo lụa một thời thanh tân 

ngỡ nhƣ ngƣời đã thật gần 

mà con chim hót tần ngần vụt bay 

 

bên trời giọt nắng vàng phai 

dấu yêu nhƣ cũng nhạt nhòa hƣơng xƣa 

nhớ quên thì cũng sang mùa 

tình ta còn lại cơn mƣa cuối đƣờng 

 

em rồi chợt hóa ngƣời dƣng 

cầm tay ngần ngại ngập ngừng đời nhau 

dẫu rằng muối mặn gừng cay 

mà sao nỗi nhớ đong đầy không nguôi 

 

còn tôi đây với ngậm ngùi 

một phƣơng trời cũ …một vui một buồn 

thôi thì em cứ ngƣời dƣng 

để tôi còn nhớ đã từng yêu em…. 
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Gửi U Minh Thượng 

 

Ừ thì ngƣời cứ phụ tôi 

nhƣ cơn mƣa đổ cuối trời phôi phai 

tình buồn khi đã rời tay 

làm sao lấp trống cho đầy nỗi đau 

 

tôi ngồi với những chiều say 

nhớ ngƣời và khoảng trời đầy u minh 

nghe từng nỗi nhớ lặng thinh 

chìm trôi vào cõi mông mênh bụi đầy 

 

thôi đành ngƣời cuối chân mây 

tôi đầu ngọn sóng muôn sau lạc loài 

u minh nắng nhạt mƣa nhòa 

những chiều gió tạt tình xa rã rời 

 

chìm trong sƣơng mỏng mây vời 

có thƣơng cũng đã một đời xa nhau 

gửi ngƣời giấc mộng nghìn sau 

trầm luân tôi với cơn đau mịt mùng... 
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Gửi Vichy 

 

xa rồi em một lần đi 

con tim ở lại vichy ngậm ngùi 

nắng vàng chạm gót chân tôi 

bâng khuâng nỗi nhớkhôn nguôi sài gòn 

 

em về bên ấy còn ngoan 

môi thơm còn tiếng cƣời giòn âm xƣa 

sài gòn trời đổ cơn mƣa 

tôi nghe vọng lại tình vừa xót xa 

 

trăng khuya đêm xuống nhạt nhòa 

chơ vơ nỗi nhớ lạc loài niềm yêu 

vichy giờ đã về chiều 

có hay tôi gọi đìu hiu tiếng buồn 

 

hàng cây trút lá bên đƣờng 

thƣơng con phố nhỏ mình từng yêu nhau 

chim trời đã vỗ cánh bay 

vichy… sao bỗng chiều nay nhớ ngƣời… 
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Guốc mộc khua chiều 

          

      Xưa em guốc mộc khua chiều (Phạm Ngọc Lư) 

 

tôi về một thuở tƣơng tƣ 

mà nghe tiếng guốc xa mù năm xƣa 

con đƣờng sáng nắng chiều mƣa 

chân khua tiếng guốc cho vừa nhớ thƣơng 

 

nắng xƣa rợp một góc trƣờng 

hai tà áo mộng vấn vƣơng tim ngƣời 

nghe gì trong gió thu rơi 

mà tôi đi mãi suốt đời không quên 

 

đêm nằm thả bóng lênh đênh 

đê mê guốc mộc vàng chênh chao chiều 

ngập ngừng thừa một tiếng yêu 

băng khuâng tay níu đìu hiu nỗi buồn 

 

...buổi nào giờ đã tay buông 

đã nghe dâu bể mƣa tuôn dặt dìu 

chợt nghe tiếng guốc tiêu điều 

vẫn còn vọng mãi khua chiều tƣơng tƣ... 
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Hái đóa phù dung 

 

đƣa tay hái đóa phù dung 

mới hay ngày đã chập chùng hƣ vô 

nghe dâu bể rụng sông hồ 

hay đời đã mục cành khô thuở nào 

 

còn trong ngơ ngẩn chiêm bao 

có ai về đợi cõi nào phù du 

mƣa buồn thả một lời ru 

bóng tôi ngồi với thiên thu bụi mờ 

 

khói trầm đau buốt cơn mơ 

ngƣời từ cuối gió về bờ lau thƣa 

ngậm ngùi chạm điếng mùa xƣa 

trần gian mấy nẻo âm thƣa bẽ bàng 

 

tôi ngồi riêng nỗi sầu mang 

nhánh phù dung trắng chiều tan tác buồn 

nghe đời ghềnh thác mƣa tuôn 

sầu tôi tay níu tình buông rã rời… 
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Hái đóa tường vi 

 

em đi gót mỏng xuân thì 

tôi về hái đóa tƣờng vi khẽ buồn 

nghe lòng mình chợt rƣng rƣng 

giàn hoa tím nhắc ta từng yêu nhau 

giờ là chút nắng vàng phai 

trôi trong kỷ niệm mây bay nghìn trùng 

là cơn mƣa đổ chập chùng 

giấu theo lòng nhớ mịt mùng quạnh hiu 

chuyến xe tình đã về chiều 

nhƣ con chim nhỏ buồn treo bóng mình 

rã rời dấu một làn đinh 

tôi mang nỗi nhớ ru tình vĩnh ly 

…chỉ còn lại đóa tƣờng vi 

chiều nay nở tím chân đi một ngƣời 

ngồi buồn với một tôi thôi 

nghe trong lòng vắng bồi hồi nhớ ai.. 
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Hạt bụi tàn khuya 

 

lặng nghe đời đã về chiều 

bụi tro rắc phấn rong rêu phận ngƣời 

khẽ nhìn giọt nắng vừa rơi 

thềm hoang bóng xế một đời phế hoang 

 

đêm khuya nến cháy hai hàng 

nẻo về thôi đã ngập tràn cỏ xanh 

còn đâu xƣa những kinh thành 

ngàn đêm thắp lửa cũng đành hƣ không 

 

vọng từ bụi cát mênh mông 

tấm thân phiêu bạt bềnh bồng chân mây 

thôi đành rã dấu tàn phai 

chút hƣơng gửi gió ngút dài nỗi đau 

 

còn gì để lại ngàn sau 

là lời dâu bể hƣ hao đoạn lìa 

tôi - ngƣời trong kiếp ly chia 

thôi là hạt bụi tàn khuya lỡ làng... 
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Hát lời yêu thương 

 

cám ơn ngƣời những sớm mai 

đậu vào tôi giọt nắng say môi hồng 

ơn em mây thả bềnh bồng 

mang tôi tóc rối ƣớp nồng tƣơng tƣ 

ơn em mây mỏng xanh trời 

cầm tay tôi khẽ hát lời yêu thƣơng 

từ con sóng vỗ muôn trùng 

tình yêu một thoáng ngập ngừng lên ngôi 

ơn ngƣời tóc lệch đƣờng ngôi 

chiều nghiêng thả mộng xuống đời tôi đây 

còn trong năm tháng vơi đầy 

tạ ơn em với tình say nồng nàn 

và trong giấc mộng xanh tràn 

ơn ngƣời khẽ tiếng dịu dàng bên tôi 

nhỡ mai dâu bể cuộc đời 

tình yêu vỗ cánh thành lời yêu thƣơng… 
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Hãy yêu nhau đi 

 

ngậm ngùi nắng rớt trên đê 

hình nhƣ có bóng ai về cuối sông 

thƣở tình là khói hƣ không 

sáng phơi hƣ ảo chiều mông mênh chiều 

 

về khâu lại những bọt bèo 

vớt lên dâu bể tình treo dốc buồn 

một đời rời rã hƣ không 

nắng phơi niềm nhớ mƣa bầm nỗi đau 

 

khi tình gió thoảng mƣa mau 

thì yêu nhau với bạc đầu mai sau 

yêu cho năm tháng xanh màu 

nắm tay mà hái nỗi sầu rụng rơi 

 

yêu tha thiết cánh chim trời 

yêu con sóng vỗ yêu đời quanh đây 

dẫu mai về với đất dày 

cũng xin tha thiết nát nhàu tiếng yêu 

 

yêu trong giông bão tiêu điều 

mốt mai cơn mộng đã phiêu diêu rồi 

nụ cƣời trên mắt trên môi  

yêu đi cho bóng chiều rơi cuối trời 

 

còn trong nhau chỉ một đời 

thì còn yêu mãi cõi ngƣời đầy vơi… 
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Hiên trời thu phai 
  

ai về trong giấc mơ tôi 

để rồi một thƣở tôi ngồi tƣơng tƣ 

ai mang cơn gió bên trời 

thổi vào tôi mộng trắng trời sƣơng giăng 

  

qua chƣa hỡi một mùa trăng 

mà chân còn vấp gập ghềnh lời ru 

đâu rồi hỡi gió mùa thu 

buồn con mắt đợi mịt mù mây trôi 

  

còn đây năm tháng bên trời 

môi xƣa cũng nhạt ngƣời ơi muộn màng 

em về tình đã dở dang 

cơn đau ngày cũ ngập tràn hồn tôi 

  

nụ hồng giờ cũng phai phôi 

chỉ còn lại giấc mơ trôi lỡ làng 

lần theo cơn mộng bẽ bàng 

tôi ngồi cùng với ngỡ ngàng thu phai… 
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Hơ lại tình xưa 

 

ngƣời mang cơn gió đi rồi 

bỏ tôi ở lại một trời bơ vơ 

tình nhƣ con sóng vật vờ 

nửa trông bến đợi nửa chờ sông trôi 

 

còn đây lại một chỗ ngồi 

mƣa giăng kín nẻo bồi hồi gió dâng 

ngƣời về buổi ấy phù vân 

có hay lạnh buốt chỗ nằm tôi, đau 

 

nghìn cơn gió thổi sông dài 

khói mây thả dấu sƣơng mai ngậm ngùi 

tôi mang tình gửi mƣa vùi 

mà nghe sóng vỗ không nguôi đời mình 

 

thôi thì năm tháng lặng thinh 

tay hơ ngày cũ nghe tình phai phôi 

mộng xƣa cũng vỡ tan rồi 

tôi ngồi đếm cả một trời thu phai… 
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Hơi mẹ 

    (...cho mẹ tôi) 

 

Con xin giữ tấm áo nầy 

Của đời mẹ mặc những ngày bên con 

Hƣơng trong tấm áo hãy còn 

Làn hơi mẹ thở mỏi mòn vì con 

 

Ngày nào mẹ hãy còn son 

Hƣơng làn hơi mẹ vẹn tròn cho ba 

Ơi đêm thiếu nữ ngọc ngà 

Chắc me hạnh phúc thăng hoa bên chồng 

 

Làn hơi của thuở mặn nồng 

Mẹ ôm con sƣởi mùa đông lạnh lùng 

Chỗ khô chỗ ƣớt trùng phùng 

Theo con đi suốt mịt mùng tháng năm 

 

Là làn hơi mẹ ấm thân 

Cho con những tối trăng rằm ngủ quên 

Quê xƣa nong chiếu con nằm 

Thơm hơi thở mẹ ƣớt đầm thiết tha 

 

Những ngày gồng gánh đƣờng xa 

Làn hơi mẹ gấp mệt nhoài nuôi con 

Dù đôi chân đã mỏi mòn 

Mà hơi thở ấy vẫn tròn ƣớc mơ 
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Con đi trăm nhớ ngàn chờ 

Làn hơi mẹ thở vật vờ quanh đây 

Con về vẫn trắng hai tay 

Lại nằm bên mẹ vơi đầy làn hơi 

 

Chiều nào đẩy mẹ đi chơi 

Thƣơng làn tóc bạc cuộc đời mẹ qua 

Làn hơi thở mẹ đậm đà 

Nƣớc trong nguồn bỗng vỡ òa lòng con 

 

Ngày con tiễn mẹ lên non 

Làn hơi mẹ ấm môi son mẹ hồng 

Mẹ cƣời chân bƣớc thong dong 

Theo ba về với bụi hồng trăm năm 

 

…Mẹ ơi những tối trăng rằm 

Nghe hơi thở mẹ lặng thầm quanh đây 

Nong nằm thay chiếu ngủ say 

Nhớ vầng trăng mẹ tròn đầy yêu thƣơng 

 

Để giờ tấm áo còn vƣơng 

Làn hơi mẹ thở mùi hƣơng mẹ còn 

Xin trời đất mãi vuông tròn 

Tỏa làn hơi mẹ bên con suốt đời… 

 



262 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoa tím lục bình 

 

đã nghe tiếng vọng cuối trời 

lời ru tha thiết môi mời mọc nhau 

lời nào gửi đến ngàn sau 

lời nào còn nợ cơn đau bên đời 

 

bến tình ngập gió chơi vơi 

sông khuya vỗ sóng trăng rơi mạn thuyền 

mai nầy còn chút tơ duyên 

thì xin trả hết lời nguyền cho nhau 

 

đành em về với mƣa nhàu 

bóng kia buổi nọ lạc loài cơn đau 

nghe tình rớt đáy nghìn sau 

tay buông rời rã chợt đau tim mình 

 

giờ còn hoa tím lục bình 

cứ lênh đênh mãi với tình yêu trôi 

hỡi ngày tháng đã phai phôi 

chiều nay tôi nhặt bóng tôi, thở dài … 
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Hoa tím Tử Đằng 

 

tử đằng màu tím em thƣơng 

lấy chồng xa xứ vấn vƣơng câu thề 

quê nhà giờ ngút cơn mê 

thƣơng giàn hoa tím lê thê tử đằng  

 

hỏi em ngày ấy nhớ chăng 

gia long ngơ ngẩn hoa giăng tử đằng  

ngày nào em bƣớc sang ngang 

trong anh còn mãi mênh mang đợi chờ  

 

tình yêu một thuở dại khờ 

gia long em gái giờ còn trong anh 

tử đằng hoa tím mong manh 

rơi trong thƣơng nhớ nắng hanh giọt buồn 

 

tình anh nhƣ nƣớc trên nguồn 

tình em nhƣ đoá hoa buồn mộng mơ 

bâng khuâng câu hát bài thơ 

tƣơng tƣ tím cả giấc mơ não nùng 

 

xin em đừng nhé lạnh lùng 

ôm màu hoa tím nghìn trùng nhớ nhung 

một trời sắc tím mông lung 

cho anh mơ phút trùng phùng bên em... 
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Hong nỗi nhớ tôi 

 

Tôi ngồi hong nỗi nhớ tôi 

Nửa đời bạc tóc nửa đời tàn phai 

Có gì trong một chiều nay 

Mà sao cứ nhớ đong đầy trong tim 

 

Môi ngoan buổi ấy dịu hiền 

Ru tôi vào cõi triền miên yêu ngƣời 

Tình thà có bạc nhƣ vôi 

Tôi còn giữ lại đôi môi nồng nàn 

 

Hàng cây nến thắp hai hàng 

Tôi ru em ngủ thiên đàng ái ân 

Biết đời dẫu chỉ phù vân 

Ta còn có đƣợc một lần bên nhau 

 

Yêu thƣơng cho hết ngọt ngào 

Ngày sau vàng đá cũng vào hƣ vô 

May tình là sóng nhấp nhô 

Tôi còn nỗi nhớ hong khô đời mình… 
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Hồi chuông cuối cùng 

 

bâng khuâng con nƣớc trơ dòng 

chiều qua lũng thấp mây bồng bềnh trôi 

đâu rồi một cõi buồn tôi 

mƣa đêm rời rã gió rơi dặm ngàn 

 

ngồi tìm lại những bẽ bàng 

nghe chiều lạc bến nghe vàng thu phai 

về mà hỏi những sớm mai 

có mang đi nhánh sông dài hoang vu 

 

đâu rồi hỡi buổi tàn thu 

em xƣa còn hát lời ru muộn màng 

nắng chiều vƣơng đổ đò ngang 

em còn níu giọt thu vàng lao xao 

 

nghe tình giăng kín mặt ao 

lá rơi rụng khẽ hồn chao chát buồn 

gọi thầm vạt nắng chiều buông 

mới hay đã dứt hồi chuông cuối cùng... 
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Hồi chuông cuối đời 

 

về nằm với những tàn khuya 

đã nghe từng cõi ly chia hiện về 

sƣơng trời trôi trắng mải mê 

đâu hay dâu bể cận kề cõi tôi 

 

là từng mảnh vỡ phai phôi 

tràn ly rƣợu đắng một đời tôi say 

nghe từng cơn mộng qua đây 

tháng năm hƣ ảo quờ tay đụng chiều 

 

mệt nhoài giấc mộng cô liêu 

tôi ngồi cùng những quạnh hiu đời mình 

nẻo về chìm khuất lặng thinh 

còn chăng đầy những chênh vênh giọt sầu 

 

rã rời với vết thƣơng sâu 

tôi mang cay đắng về khâu nỗi buồn 

tàn khuya rƣợu đẫm môi cuồng 

nghe đâu đây vọng hồi chuông cuối đời... 
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Hồi chuông vô thường 

 

thì còn lại những giọt sƣơng 

sáng ra tôi ngóng mây vƣơng mà buồn 

còn đây con nƣớc xa nguồn 

khói nhân gian đọng ru buồn chiếu chăn 

 

lạc loài một tối không trăng 

mây che buồn tím sƣơng giăng kín trời 

ngồi nhìn khói mỏng chơi vơi 

bóng ai về giữa mƣa rơi lạc loài 

 

mây tràn hiu hắt nẻo xa 

đêm miên man trắng hiên nhà hoa cau 

nhớ ai mà bạc mái đầu 

bâng khuâng chẻ ngọn mƣa sầu tƣơng tƣ 

 

chỉ còn một cõi phù hƣ 

trang kinh đã khép bóng ngƣời đã buông 

tôi đi quên hết cội nguồn 

đêm về gõ một hồi chuông vô thƣờng… 
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Hơi em 

 

loanh quanh trong nỗi nhớ ngƣời 

nồng nàn hơi thở một thời yêu đƣơng 

nghe trong trời đất vô thƣờng 

trổ vàng hoa trái ngọt vƣờn thanh tân 

 

hơi em quyện suốt chỗ nằm 

gối chăn khẽ gọi thì thầm ái ân 

dịu dàng môi mắt bâng khuâng 

nhƣ chim say bƣớm mùa xuân tìm về 

 

nhƣ tình tôi đẫm si mê 

 ngọt ngào hƣơng tóc môi kề cận môi 

thiết tha con sóng bồi hồi 

làn hơi em vƣớng đời tôi lặng thầm 

 

xin trời đất với trăm năm 

còn đây lại những ái ân ngọt ngào 

xin đời mãi mãi nghìn sau 

làn hơi em đắm trong nhau cõi tình 
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Hỡi tình gió thoảng mưa mau 

 

ngàn hiu hắt lạnh bên trời 

cơn mê cũng đã về phơi nỗi sầu 

còn gì đâu nữa mà đau 

mƣa se sắt ngọn nắng chau mặt buồn 

 

lỡ làng buổi ấy tay buông 

thì thôi năm tháng mƣa nguồn xót xa 

chậm gì rồi cũng phôi pha 

buông tay một thuở ru ta ngậm ngùi 

 

bóng thời gian chập chùng trôi 

mƣa rơi niềm nhớ gió bồi hồi đau 

hỡi tình gió thoảng mƣa mau 

hỡi tôi sao buốt cơn say một mình 

 

đời còn mấy kiếp chênh vênh 

tôi thì lạc bƣớc lênh đênh cuối trời 

nghìn con sóng vỗ bên đời 

có hay tôi gọi một thời đã xa… 
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Hôn em  

 

theo em bƣớc mỏi chân rời 

cỏ thơm một dạo môi mời mọc môi 

đƣa nhau xuống dốc cuộc đời 

gió hƣ vô thổi buốt thời dở dang 

 

tƣơng tƣ phố nhỏ đèn vàng 

cầm tay ngỡ lạc thiên đàng mong manh 

hôn em một nụ hôn đành 

sáng ngơ ngẩn nhớ chiều chênh vênh buồn 

 

thác ghềnh sóng đổ mƣa tuôn 

yêu em tàn tạ dại cuồng mắt môi 

hôn em một nụ hôn mời 

yêu nhau cho lắm cũng rồi ngƣời dƣng 

 

nghe mƣa thả khói chập chùng 

bờ xa cỏ mƣợt hơi xuân thầm thì 

hôn bờ ngực nhỏ từ khi 

trăm con sóng nhớ chút gì bâng khuâng 

 

hôn em lũng thấp trời gần 

chung thân cùng với nợ nần môi em...  
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Hôn em  

 

theo em bƣớc mỏi chân rời 

cỏ thơm một dạo môi mời mọc môi 

đƣa nhau xuống dốc cuộc đời 

gió hƣ vô thổi buốt thời dở dang 

 

tƣơng tƣ phố nhỏ đèn vàng 

cầm tay ngỡ lạc thiên đàng mong manh 

hôn em một nụ hôn đành 

sáng ngơ ngẩn nhớ chiều chênh vênh buồn 

 

thác ghềnh sóng đổ mƣa tuôn 

yêu em tàn tạ dại cuồng mắt môi 

hôn em một nụ hôn mời 

yêu nhau cho lắm cũng rồi ngƣời dƣng 

 

nghe mƣa thả khói chập chùng 

bờ xa cỏ mƣợt hơi xuân thầm thì 

hôn bờ ngực nhỏ từ khi 

trăm con sóng nhớ chút gì bâng khuâng 

 

hôn em lũng thấp trời gần 

chung thân cùng với nợ nần môi em...  
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Huế mưa 

 

mƣa dầm chi rứa Huế tôi 

mà chiều nay có một ngƣời nhớ ai 

mƣa qua Thành nội mƣa dài 

chiều ngang Thiên Mụ mƣa hoài không ngơi 

  

giận hờn chi rứa Huế ơi 

tôi về ngắm giọt mƣa rơi buốt hồn 

nhớ ngƣời và khói hoàng hôn 

sóng sông Hƣơng vỗ tiếng lòng không nguôi 

  

mắt ai buồn suốt một đời 

theo tôi về tận dốc trời mờ xa 

Huế xƣa giờ có phôi pha 

mà hờ hững giọt mƣa sa vắn dài 

  

thôi đừng buồn nhé - mốt mai 

tôi về dẫu có chân mây cuối trời 

để còn nghe Huế mƣa rơi 

còn nghe Huế vọng một lời tri âm... 
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Huế xuân 

 

giêng hai nắng tỏa môi cƣời 

tôi về với Huế xuân ngời đắm say 

qua Trƣờng Tiền gió ngất ngây 

thuyền ai nhốt gió đậu đầy dòng Hƣơng 

  

xuân ca và Huế lạ thƣờng 

say trong mắt ngọc môi hƣờng em trao 

Đông Ba vàng nắng ngọt ngào 

gió qua Lê Lợi gió vào Hoàng Cung 

  

ơi xuân cứ mãi ngập ngừng 

tình tôi gửi Huế bâng khuâng dạt dào 

duyên xuân còn đọng dâng trào 

cho hồn tôi mãi lạc vào mắt ai 

  

nghe mùa xuân hát đắm say 

thênh thang Thƣợng Tứ ngọt đầy Bao Vinh 

xuân tƣơi nhẹ gót chùng chình 

Huế thƣơng Huế nhớ trăm nghìn dấu yêu 

  

...khẽ thôi giọt nắng rơi chiều 

cho tôi mơ mộng thật nhiều... 

Huế ơi... 
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Hương một bờ môi 

 

ngồi mà hong những tàn phai 

đêm hoa mới nở sớm mai đã tàn 

khẽ khàng hạt bụi trần gian 

bay qua hƣ ảo chia tan phận ngƣời 

còn đây sót lại nụ cƣời 

lênh đênh đời kiếp phận ngƣời bão giông 

bến tình chạm một giòng sông 

nửa phai phôi sóng nửa bồng bềnh mây 

từ trong môi mắt vơi đầy 

là em tinh khiết ngất ngây hƣơng tình 

em về thắp lại bình minh 

hong đời tôi giữa lênh đênh gió ngàn 

là em cơn mộng dịu dàng 

ru tôi về cõi thiên đàng nhẹ trôi 

xin tràn hƣơng một bờ môi 

còn vƣơng vấn mãi chỗ ngồi bên em... 
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Hương tình yêu 

 

mong manh sƣơng khói mây trời 

tôi cầm tay hái mùa rơi khẽ khàng 

nầy là thu của hoa vàng  

nầy là sen buổi xuân ngàn chơi vơi 

 

môi em khép nép gọi mời 

có hay tôi đứng bên đời đợi em 

gió ngào ngạt thoáng mƣa êm 

lắng nghe câu hát tình thêm nồng nàn 

 

nầy đêm nến thắp hai hàng 

làn hơi em thở mơ màng trong nhau 

nầy mây chạm khói ngàn sau 

tim chênh chao nhớ tình say nụ hồng… 

 

thắp từng nỗi nhớ mênh mông 

cho nhau hơi ấm môi nồng mê say 

hƣơng tình yêu mộng ngất ngây 

ngỡ em về giữa trời đầy hoa xuân … 
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Hương yêu 

 

áo dài em mặc khẽ bay 

mùi hƣơng thoang thoảng ngất ngây tôi rồi 

hƣơng chi cho nắng bồi hồi 

hƣơng gì đọng lại giữa trời thu trôi 

 

hƣơng sao thơm chật chỗ ngồi  

gửi mong gửi nhớ, gửi bồi hồi thƣơng 

theo em đi hết con đƣờng 

mà hồn nghe cả mùi hƣơng mang về 

 

gió ngào ngạt, gió si mê 

mùa thu rớt ánh trăng thề ngoài hiên 

mây trôi, mây mỏng thật hiền 

mây treo nỗi nhớ làm nghiêng trời chiều 

 

lối về tôi gót liêu xiêu 

ngày chênh chếch bóng hắt hiu đợi chờ 

nầy bông hồng nhỏ trong mơ 

có tôi thầm nhớ vật vờ hƣơng yêu... 
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Khản giọng gọi tình 

 

theo ngƣời mấy nẻo đƣờng thôi 

mà sao tôi đã một trời tƣơng tƣ 

từ trong đáy mắt môi cƣời 

nhắc tôi yêu những biếng lƣời bỏ quên 

 

ừ thì ngƣời với mông mênh 

sao tôi khản giọng gọi tên rồi buồn 

ừ thì sƣơng chập chùng buông 

cớ sao tôi đứng cuối nguồn đợi mƣa 

 

thì tôi , ngƣời biết đã thừa 

nửa đời hƣ, nửa đời vừa lâm chung 

bờ xa gió giật mƣa chùng 

nỗi sầu hoang phế ngại ngùng yêu ai 

 

nghe mƣa rơi xuống sông dài 

cõi tình rớt đọng hai vai khẽ buồn 

ngƣời về từ buổi chiều buông  

xin cho tôi vọng cuối nguồn tiếng yêu...  
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Khâu lại đời nhau 

 

rồi khi gió tạt mƣa nhàu 

ta ngồi khâu lại đời nhau một lần 

xin trao hết những nợ nần 

em, tôi còn nợ với trần gian kia  

 

xin ngồi với những đêm khuya 

lắng nghe hơi thở chia lìa hôm nao 

hay nghe héo úa câu chào 

ngày xƣa hắt bóng tình chao chát buồn 

 

còn nồng nàn lại môi hôn 

tình phơi đầu suối mƣa dồn cuối sông 

yêu em kim chỉ mặn nồng 

tôi ngồi đan lại tấm lòng lên ngôi 

 

mình về khâu lại đời thôi 

dẫu ngày tháng đã xa xôi lâu rồi 

dù đôi tay đã rã rời 

cũng xin giữ lại chút đời cho nhau… 
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Khâu lại tình xưa 

 

sẽ lay chiếc lá bên đời 

tôi tìm tôi một hiên trời thu phai 

nắng rơi buồn kiếp lạc loài 

mà sao nghe vọng cõi ngày hƣ không  

 

mùa xa thổi gió bềnh bồng 

điếng hồn nhặt những bão giông theo về 

thƣở tình còn lắm u mê 

còn đâu đây những lời thề phai phôi  

 

chân đi từng bƣớc rã rời 

ngọn roi quất ngƣợc một thời yêu nhau 

bây giờ còn tím cơn đau 

thu xƣa cũng đã nát nhàu khúc mƣa 

 

tôi ngồi khâu lại tình xƣa 

lặng im với buổi tiễn đƣa nhau về 

nghe mùa xa vọng não nề 

tiếng buồn rơi khẽ bên hè thu rơi... 
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Khâu những tàn phai 

 

tôi về vớt giọt sƣơng mai 

mà ngồi khâu những tàn phai đời mình 

nghe đau giọt nắng chùng chình 

thấy đời những hạt mƣa nghìn bão giông 

 

đâu hay sông chảy ngƣợc dòng 

nƣớc vƣơng ngọn sóng buồn trông gió chiều 

từ nghìn thu dấu cô liêu 

đã về gom những quạnh hiu bọt bèo 

 

đành ngồi đợi nỗi buồn neo 

với trƣa hiu hắt với chiều lạnh căm 

quạnh hiu chăn chiếu chỗ nằm 

tràn hƣ ảo dựng buồn lăn dốc đời 

 

gửi em lại những nụ cƣời 

cơn đau đã mỏi bên đời nghiêng vai 

tôi về khâu những tàn phai 

khuya đêm còn gõ bƣớc ai lần về... 
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Khẽ khàng thôi hỡi nghìn sau 

 

em về buổi ấy mƣa giông 

giòng sông tím một nhành bông lục bình 

có buồn cũng chỉ lặng thinh 

tay cầm vuột mất cuộc tình đánh rơi 

 

thì nhƣ cơn gió cuối trời 

mùa thu lạc cánh hoa trôi lỡ làng 

đành nghe giọt nắng ngỡ ngàng 

treo lên nỗi nhớ bẽ bàng giấc mơ 

 

còn ai nữa để đợi chờ 

một mùa thu cũ chơ vơ khẽ buồn 

tình còn hứng giọt sƣơng buông  

cũng xin mang hết nỗi buồn sang sông 

 

hỡi em một thƣở tình nồng 

mùa xa thả khói bềnh bồng mắt nhau 

khẽ khàng thôi hỡi nghìn sau 

tôi về ôm cả bể dâu đời mình… 
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Khi tình đã nhạt 

 

ừ thì ngƣời đã rời tôi 

chút yêu thƣơng đó cũng rồi tàn phai 

còn đây lại những sớm mai 

tôi ngồi nhớ bƣớc chân ai nồng nàn 

 

ừ thôi yêu dấu đã tàn 

nghe sông suối đổ trên ngàn quạnh hiu 

còn đây sót những buổi chiều 

mƣa chan rớt hạt cô liêu bẽ bàng 

 

tôi ngồi thắp bóng mê hoang  

trần gian đã úa thiên đàng đã xa 

ly chia buồn dấu nhạt nhòa 

chân ngƣời bƣớc vội lạc loài một tôi 

 

ừ rồi cũng đã phai phôi 

khi tình đã nhạt son môi đã nhòa 

chỉ là cơn gió thoảng qua 

đêm về còn lại tôi và …bóng tôi... 
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Khỏa thân trăng 

 

đêm mơ em tắm trần truồng 

bờ môi cong cớn ngực buông đóa quỳnh 

vầng trăng nhƣ thể chùng chình 

đóa hồng thơm mọng cõi tình bâng khuâng 

 

dịu dàng em cứ khỏa thân 

vai thon da trắng lƣng trần uốn cong 

trăng rơi tha thẩn xuống trần 

cứ va vấp bóng cứ tần ngần trôi 

 

thẹn thùng ngồi dƣới trăng soi 

tôi nghe hơi thở núi đồi lung linh 

từ đêm huyền diệu gợi tình 

phập phồng ngực nở môi xinh khép hờ 

 

trăng ơi đừng nhé hững hờ 

mây đừng che khuất đôi bờ thiên thai 

ru tôi một giấc mộng dài 

đêm về khẽ thắp liêu trai mơ màng... 
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Khóc người 

 

theo về với những hoàng hôn 

là mùa thu đổ cuối giòng nƣớc trôi 

buổi về còn lại mình tôi 

tình nơi cuối gió khóc ngƣời đầu sông 

 

mà sông cũng đã trơ dòng 

niềm đau vây kín nỗi lòng chia tan 

từ vƣờn xƣa những mê hoang 

mƣa trôi mờ dấu nắng tràn phai phôi 

 

thắp khuya ngọn nến bên trời 

cô liêu sƣơng khói chỗ ngồi hƣ vô 

đành về với ngọn sóng xô 

đƣa tay quờ níu mịt mờ cõi nhau 

 

thôi còn mộng đến nghìn sau 

ngƣời hay tôi cũng bạc đầu nhớ thƣơng 

đƣa nhau hết một con đƣờng 

bâng khuâng ngồi nhớ tình vƣơng buổi nào... 
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Khói chiều mênh mông 

 

ngƣời đi nát một câu thề 

bể dâu tàn úa cơn mê hão huyền 

trời buồn vỗ cánh chim điên 

nghe mƣa gió dựng nghe triền sông đau 

 

rã rời hiu hắt đời nhau 

mênh mông nỗi nhớ tan nhàu giấc mơ 

có con chim hót dại khờ 

ngậm mùa thu úa về chờ tàn phai 

 

còn tôi lại ngút cơn đau 

buồn qua phố chợ mƣa sầu lũng hoang 

tàn đêm nến thắp hai hàng 

nghe trần gian rụng mây tràn cuối sông 

 

mùa xƣa nƣớc đã xa dòng 

sƣơng mù cùng bóng hƣ không dặt dìu 

tôi ngồi trên bến đìu hiu 

hai tay ôm nặng khói chiều mênh mông...  
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Khói sóng quê nhà 

 

có lần tôi gọi quê ơi 

lời ru khản giọng một thời xa quê 

sóng giăng mù kín câu thề 

tiếng ai vọng lại ngày về cuối sông 

 

mây trôi ngày cũ bềnh bồng 

quờ tay khẽ hái nụ hồng phôi phai 

lắng nghe trong tiếng thở dài 

dƣ âm ngày cũ lạc loài sƣơng tan 

 

bâng khuâng chạm bóng tre làng 

võng khuya ru ánh trăng tàn đong đƣa 

đâu rồi hỡi gió hiên trƣa 

tạt vào nỗi nhớ quê xƣa ngậm ngùi 

 

níu thời gian lại đừng trôi 

đƣờng quê ngã bóng lƣng trời xót xa 

liêu xiêu khói sóng quê nhà 

mong manh sƣơng xuống mƣa nhòa bóng tôi 
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Khối tình Mỵ Châu 

 

chàng ơi đừng khóc làm gì 

chữ tình kia hãy khắc ghi vào lòng 

hãy xem tình nghĩa vợ chồng  

có khi là chữ tơ đồng vô duyên 

 

ai mà chẳng biết thuyền quyên 

gặp anh hùng đã là duyên nghìn đời 

tình yêu báu vật của trời 

sao đem đổi lấy vạn lời dối gian 

 

đã dâng chàng cái ngàn vàng 

há chi cung nỏ há ngàn tinh binh 

rƣợu đây uống cạn chữ tình 

sá chi duyên kiếp rập rình hồng nhan 

 

nầy kia lông ngỗng hỡi chàng 

theo mà nhặt lấy từng hàng lệ em 

mốt mai dƣới chốn cửu tuyền 

có ngƣời còn vƣớng tơ duyên bụi trần 

 

đời ngƣời mấy kẻ tri âm 

ai mà không vƣớng lỗi lầm khi yêu 

chàng ơi khi tuổi đã chiều 

mới hay còn lại tình yêu cuối cùng 

 

tiếng gƣơm khua đã lạnh lùng 

em xin gửi lại muôn trùng tiếng yêu... 
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Không đủ để rong chơi 

 

Một cuộc đời không đủ để rong chơi 

 (Huyền Huyễn Thạch) 

 

là tôi trong một kiếp nầy 

tà dƣơng đã héo bể dâu đã nhòa 

rong chơi trên đỉnh giang hà 

tình treo trên ngọn sóng xa mịt mùng 

 

một đời với khói mông lung 

hƣ vô đến tận nghìn trùng cõi qua 

thấy nhau trong kiếp ta bà 

chỉ là thoáng chốc mù sa dặm đƣờng 

 

là tôi đây giữa vô thƣờng  

ánh trăng tiền kiếp lạc đƣờng năm nao 

vẫy tay gửi lại câu chào 

rồi thôi. một trận mƣa rào tiễn nhau 

 

em về từ mộng nghìn sau 

hồn chăn chiếu mỏng úa nhàu thiên thu 

có hay trên đỉnh non mù 

một ngƣời du thủ ngồi ru bóng mình... 
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Khúc mưa 

 

tạ ơn em những dối lừa 

để tôi ngơ ngác cuối mùa yêu thƣơng 

đành tôi làm kẻ bên đƣờng 

bâng khuâng nhỏ lệ xót thƣơng cuộc tình 

 

ơn em sớm bóng khuya hình 

những đêm thức dậy vọng nghìn tƣơng tƣ 

tạ em một nửa đời hƣ 

còn đây một nửa nát nhừ cơn đau 

 

ơn em gió mỏng nghìn sau 

đêm chăn chiếu lạ tình nhau bọt bèo 

buổi về rát mặt trông theo 

sáng vƣơng niềm nhớ chiều treo giọt sầu 

 

ơn ngƣời giấc mộng nghìn sau 

phai phôi hơi ấm tình sầu âm thƣa 

phố chiều còn lại khúc mƣa 

trao nhau nốt thuở tình chƣa nặng sầu... 
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Kìa mai đã nở bên thềm 

 

mắt môi từ thuở mặn nồng 

gọi mùa thƣơng nhớ tình trông đợi tình 

hẹn hò trao nụ cƣời xinh 

vào trong môi mắt lung linh trời chiều 

 

nồng nàn cả một trời yêu 

nắng xuân trôi mộng đan thêu nụ cƣời 

tôi ngồi buổi ấy tƣơng tƣ 

gửi tình theo gió đợi ngƣời riêng trao 

 

tình say nhƣ một câu chào 

ngất ngây hơi thở ngọt ngào hôn em 

nắng man mác giọt bên thềm 

xôn xao chiếc bóng êm đềm ru nhau 

 

tôi còn mộng đến nghìn sau 

hƣơng xuân chờ vấn vƣơng đầy tay em 

kìa mai đã nở bên thềm 

hình nhƣ nghe thoáng ngọt mềm môi ai… 
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Là ảo hư tình 

 

ngƣời về nhƣ khói nhƣ sƣơng 

hồ con sóng vỗ đêm vƣơng giọt buồn 

chỉ là một thoáng mƣa tuôn 

mong manh nhƣ cỏ suối nguồn thiên thu 

 

rót đời nhau những dấu mù 

hàng cây phố cũ ngồi ru bóng mình 

nghe từng nỗi nhớ lặng thinh 

quanh tôi những ảo hƣ tình xót xa 

 

chút đời cơn mộng phù hoa 

bóng tôi đổ xuống xót xa đời mình 

gửi ngƣời hồn mộng trắng tinh 

còn thơm lụa mới môi xinh nồng nàn 

 

rồi đây từ những phai tàn 

về khuya nến thắp hai hàng rƣng rƣng 

nhỡ mai đời có nghìn trùng 

tôi còn giữ lại mịt mùng khói sƣơng... 
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Lá bùa em dán.. 

 

lá bùa em dán ở đâu 

mà tôi cứ phải bạc đầu yêu em 

bùa yêu bùa lụy bùa tình 

ngải thƣơng ngải nhớ để mình tôi mang 

 

trắng đêm thao thức mơ màng 

đốt trăm điếu thuốc lại càng nhớ thêm 

trăng rơi rớt giọt bên thềm 

bóng trăng mà ngỡ… bóng em lần về 

 

rƣợu mềm môi rót đê mê 

nửa say nửa tình quên về.. là sao 

khi không vận lá bùa vào 

hồn ngây ngất dại.. tim cào nhớ mong 

 

em cao tay ấn đừng hòng 

án ba ni.. bắt rị hồng… chết tôi 

bùa yêu đã lụy… thôi rồi 

còn thêm ngải nhớ đứng ngồi không yên 

 

thôi đành chịu phép bùa thiêng 

hai tay xin trói đảo điên với tình 

chẳng cần em dán bùa linh 

đời tôi cũng đã..tự mình… chung thân.. 
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Là những âm xưa 

vọng về tôi những âm xƣa 

vàng thu một thuở tình chƣa kịp về 

bên trời giọt nắng đê mê 

rơi trong giấc ngủ mây che nụ hồng 

 

thuở nao em chƣa theo chồng 

lời yêu chƣa úa hƣơng nồng chƣa phai 

thuở còn đọng dấu mê say 

phố khuya in bƣớc mƣa nhòa bóng ai 

 

thuở còn tha thiết vòng tay 

môi thơm hé nụ bờ vai hƣơng thầm 

tôi ngồi ƣơm mộng trăm năm 

trăng xƣa nhƣ cũng mơ rằm bâng khuâng 

 

giờ thôi là vết lăn trầm 

ngƣời đi bỏ lại vết dằm trong tim 

một tôi chìm giấc mê đêm 

ngồi nghe vọng tiếng im lìm đời tôi … 

 

dƣ âm xƣa gõ bên đời 

vẫn còn ngân mãi một trời nhớ thƣơng 
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Là những quán không 

 

(thấy đời mình  

là những quán không -TCS) 

 

đêm khuya khoắt đổ chân ngƣời 

phù du đã chạm vào hƣ vô chiều 

nghe tình chìm bóng cô liêu 

nghe chăn chiếu thở đìu hiu dốc mờ 

quán buồn mấy ngọn đèn trơ 

chao nghiêng hắt bóng đợi chờ rƣng rƣng 

bàn khuya im tiếng ngập ngừng 

ghế xao xác nhớ nghìn trùng hƣ không 

mƣa chao nghiêng tạt chập chùng 

theo tôi cùng với mịt mùng giấc mơ 

tàn đêm cơn mộng vật vờ 

ngả nghiêng rƣợu đắng hững hờ tay ai 

thấy đời là những tàn phai 

hoàng hôn rủ rƣợi cơn say rã rời 

tôi về với một tôi thôi 

hình nhƣ có hạt mƣa trôi giữa trời... 
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Lá rơi mà ngỡ… 

 

nhƣ chƣa dứt một cơn mƣa 

nhƣ chiều nắng vẫn còn chƣa phai màu 

em vừa rời khỏi nơi đây 

thoảng mùi hƣơng hãy còn ngây ngất hồn 

nghe buồn từ chớm hoàng hôn 

gió biêng biếc nhớ mây bồn chồn trông 

tôi ngồi với những hoài mong 

chờ ngƣời cuối nẻo chiều mông mênh chiều 

môi tàn tạ một lời yêu 

sƣơng treo đầu núi ngày hiu hắt dài 

bóng ngƣời giờ đã chìm sâu 

nghe tình hoang phế nhạt phai mấy mùa 

giờ còn lại những âm xƣa 

thắp lên nỗi nhớ gió lùa tàn phai 

riêng tôi một bóng đổ dài 

lá rơi mà ngỡ... chân ai lần về… 
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Là em  

 

là em nhẹ đóa hƣơng qùynh 

mang tôi cơn gió lạc nghìn yêu thƣơng 

là em chiều mãi vấn vƣơng 

làn hơi em thở đẫm hƣơng tóc ngƣời  

 

là em xinh mãi nụ cƣời 

vòng tay khe khẽ môi mời mọc môi  

là em gió mỏng mƣa vời 

ru đêm ân ái hồn tôi vơi đầy 

 

là em ngọt lịm mê say  

suối nguồn tinh khiết ngất ngây hƣơng tình 

em về thắp lại bình minh 

hong đời tôi giữa lênh đênh lỡ làng 

 

là em cơn mộng dịu dàng 

đƣa tôi về chốn thiên đàng nhẹ trôi 

xin đời…  

dẫu một lần thôi 

còn trong nhau mãi chỗ ngồi bên em... 
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Là những hoang mê 
  

thôi là những sớm ly chia 

những chiều tuyệt vọng những khuya đoạn lìa 

tôi về đợi một lần kia 

trần gian lên tiếng ô kìa… hƣ không 

  

nghe từ thân phận mênh mông 

một đồi cỏ úa đôi vòng trầm luân 

ngựa hoang gõ móng chân cuồng 

lạc loài nhân thế dốc buồn hoang mê 

  

đâu nhƣ có một lần về 

đƣờng khua chân mỏi ê chề cõi tôi 

ngậm ngùi đổ bóng chơi vơi 

hỡi ơi mƣa đã trắng trời phôi phai 

  

đời qua ngút chặng đƣờng dài 

mới hay chỉ có lạc loài một tôi 

đêm về với bóng mồ côi 

nghe tràn tiếc nuối trên môi thở dài… 
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Là những mong manh 

 

ngồi nghe sóng vỗ đời mình 

từng chiều rời rã từng đêm muộn phiền 

có gì không gọi đƣợc tên 

đâu nhƣ mãnh vỡ mong manh giữa trời 

 

nhiều lần tôi gọi tôi ơi 

sầu dâng con nƣớc chơi vơi nỗi sầu 

mây kia dƣờng đã qua cầu 

còn nghe hƣ ảo úa nhàu tháng năm 

 

từ ngàn lau lách buồn tênh 

nghe thân nằm bệnh nghe chênh vênh chiều 

từng âm xƣa đã tiêu điều 

còn chăng chiếc bóng phiêu diêu cuối đời 

 

cô đơn lên tiếng gọi mời 

xác thân cũng hóa thành lời hoang vu 

từ đêm sƣơng khói sa mù 

đã trùng vây giữa thiên thu phận ngƣời... 
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Lạc bến Ninh Kiều 

 

tôi về gỡ một lời yêu 

chiều mƣa đổ bến ninh kiều trắng sông 

bờ xa con nƣớc xuôi dòng 

hàng cây lặng gió mù con sóng tràn 

 

phố câm mấy ngọn đèn vàng 

cầm tay hơ ấm mây ngàn giăng mƣa 

lỡ làng chạm những âm xƣa 

mà nghe sông vỗ đong đƣa nhịp buồn 

 

chậm rồi một giấc mơ buông 

nghe tình đã cạn mƣa nguồn cuối sông 

đò đầy vơi những chờ mong 

thì xin nhƣ khói sƣơng bồng bềnh trôi 

 

dòng xanh con nƣớc bồi hồi 

vốc bao kỷ niệm đầy vơi bến chiều 

chiều nay mờ sóng ninh kiều 

có nghe vọng lại lần yêu lỡ làng... 
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Lạc bước Madagui 

 

vàng chiều nắng thấp hanh hao 

cây xanh thƣa bóng đƣờng vào madagui 

tiếng chim ngọt lịm gọi mời 

mênh mang rừng vắng bồi hồi sƣơng tan 

 

đồi cao thoai thoải nắng tràn 

madagui và gió và ngan ngát chiều 

bồng bềnh hạt nắng lăn theo 

mùa hoa quỳ nở vàng treo dốc chờ 

 

mê cung rừng thẳm mịt mờ 

dấu chân ngây ngất chơ vơ bóng mình 

tôi ngồi cùng với mông mênh 

gió ơi là gió bồng bềnh rơi nghiêng 

 

madagui những niềm riêng 

tôi xin gửi lại chung chiêng bóng hình  

ngƣời con gái mạ chung tình 

chiều nay còn đứng một mình đợi tôi... 
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Lại về với mẹ ta thôi 

 

(bài cho mẹ tôi nhân thất tuần thứ sáu của mẹ) 

 

Bỏ trần gian những ngậm ngùi 

Bỏ ngày thƣơng nhớ đêm vùi giấc mơ.... 

Tôi về bên mẹ ngác ngơ 

Từng cơn đau dịu đợi chờ tái sinh  

 

Nỗi buồn kia cũng lặng thinh 

Hình nhƣ đời vọng lại nghìn lời ru 

Mẹ ơi sƣơng khói mịt mù 

Mà con vẫn thấy mùa thu dịu dàng 

 

Thƣơng đời mẹ bóng mênh mang 

Che con đi hết thế gian phận ngƣời 

Lại về với mẹ ta thôi  

Mốt mai lẻ bóng mồ côi lần tìm 

 

Thấy gì ngoài một cánh chim 

Ai nhƣ đời mẹ nổi chìm ru tôi… 
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Làn hơi em thở 

 

loanh quanh trong nỗi nhớ ngƣời 

em mang hơi thở một thời yêu đƣơng 

từ trong trời đất vô thƣờng 

trổ thơm hoa trái ngọt vƣờn thanh tân 

 

hơi em quyện ấm chỗ nằm 

gối chăn khẽ gọi thì thầm ái ân 

dịu dàng môi mắt lâng lâng 

nhƣ chim say bƣớm mùa xuân tìm về 

 

nhƣ tình tôi đẫm si mê 

ngọt ngào hƣơng tóc môi kề cận môi 

thiết tha con sóng bồi hồi 

vƣơng hơi em thở đời tôi lặng thầm 

 

xin trời đất với trăm năm 

còn đây lại những ái ân ngọt ngào 

xin đời cho đến nghìn sau 

làn hơi em mãi trong nhau nồng nàn 
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Lặng lẽ Tháp Chàm 

 

phan rang chiều thấp nắng tràn 

miên man gió tạt tháp chàm níu chân 

vàng màu nắng cháy bâng khuâng 

trời cao xanh thẳm tần ngần mây trôi 

 

đá nầy muốn nói gì tôi 

mà đau rạn vỡ một thời chƣa nguôi 

gạch kia thở hắt chôn vùi 

ngậm ngùi mấy bức tƣờng vôi rêu mờ 

 

lặng nhìn mây trắng chơ vơ 

đâu hay chìm nổi phất phơ phận ngƣời 

chămpa và những nụ cƣời 

có nghe đọng lại từng hơi thở buồn 

 

tôi ngồi với nắng chiều buông 

từ đâu vọng cõi tơ vƣơng xứ hời 

buồn tràn đỉnh tháp chơi vơi 

bóng ai chập choạng giữa trời hoàng hôn... 
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Lặng lẽ Ya Ly 

 

ngập ngừng níu bƣớc chân đi 

ngày tôi về gặp Ya Ly nắng tràn 

nghe đâu đây vọng tiếng đàn 

em hay ghềnh thác bạt ngàn mông mênh 

  

Ya Ly và gió chòng chành 

chiều ngang bản nhỏ chênh vênh dốc tràn 

cung đƣờng dài ngút thênh thang 

mây sà xuống thấp đậu hoang vu rừng 

  

tôi nghe tiếng hát ngập ngừng 

len trong hƣ ảo núi rừng Sê San 

nhuộm vàng giọt nắng dần tan 

Ya Ly đầy gió và ngan ngát chiều 

  

nói gì đây với tình yêu 

mây trôi lặng lẽ sƣơng dìu dặt trôi 

hỡi cô sơn nữ trên đồi 

gùi bao thƣơng nhớ giùm tôi buổi về... 

 

Ya Ly: hệ thống thủy điện nằm ẩn mình trong lòng 

đồi núi thuộc 2 tỉnh Gia Lai và Kontum - vùng tây 

nguyên Việt Nam 
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Lăng mộ trùng vây 

 

treo nghiêng dƣới đáy phận ngƣời 

là chênh chao tiếng khóc cƣời ly chia 

về nằm dƣới những mộ bia 

trời đêm thắp đợt sao khuya cuối cùng 

 

ngồi bên lăng mộ trùng trùng 

những danh tƣớng những anh hùng xƣa đâu 

mà chìm dƣới bóng nghìn sau 

tiếng gƣơm khua bạc mái đầu hƣ vô 

 

nghe xơ xác mộng sông hồ 

câu thơ đọc dở dƣới mồ nhân sinh 

từ quan tài gõ làn đinh 

khép luôn thân phận u minh mịt mùng 

 

mệnh đời vô thủy vô chung 

đèn khuya hắt ngọn nghìn trùng sƣơng trôi 

đôi lần nhìn chiếc lá rơi 

chợt nghe úa một chân trời hƣ không... 
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Lặng ngắm sông quê 

 

quê nhà ơi hỡi quê nhà 

miên man khói sóng mƣa nhòa bóng tôi 

dòng sông sao mãi không trôi 

mà nghe mƣa đổ đầy trời bâng khuâng 

 

sông da diết ngủ bao lần 

mà đêm cỏ mƣợt sƣơng tần ngần rơi 

gió thì thào khẽ sông ơi 

lời ru buổi ấy một đời tôi mang 

 

lắng nghe sông hát khẽ khàng 

lời ru quê cũ đọng ngàn nhớ thƣơng 

đời tôi đi vạn nẻo đƣờng 

mà đâu qua hết nhịp vƣơng câu hò 

 

mốt mai về với tàn tro 

cũng không quên đƣợc bến đò sông xƣa 

quê hƣơng nhớ mấy cho vừa 

dáng ai ngồi cạnh bóng dừa sông quê 

 

chờ tôi em nhé ngày về 

cho tôi trả hết câu thề hôm nao… 
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Lau trắng trên tay 

 

tôi cầm lau trắng trên tay 

hắt hiu nỗi nhớ phôi phai tình sầu 

cũng đành một kiếp bể dâu 

tàn con sóng vỗ cơn đau rã rời 

 

thôi đành đã huốt mù khơi 

mây trôi chìm mấy phƣơng trời biệt tăm 

trăng xƣa thôi chẳng kịp rằm 

ngƣời đi buổi ấy trăm năm bụi mờ 

 

đêm nằm vụn vỡ giấc mơ 

nát nhàu nỗi nhớ chơ vơ niềm buồn 

còn chăng con nƣớc xa nguồn 

bờ sông gió tạt mƣa tuôn phận ngƣời 

 

cầm trên tay ngọn lau đời 

thấy đêm mờ ảo thấy trời hƣ không 

tôi nghe chiêng trống khua dồn 

vang lên  

giữa khói sƣơng bồng bềnh trôi... 
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Lạy quỳ với cỏ 

 

xa quê gần hết cuộc đời 

chiều trôi lạ nắng mƣa rơi lạ ngƣời 

con đò kia lạ mây trời 

em về cũng lạ nụ cƣời trên môi 

 

chỉ còn đám cỏ kia thôi 

nõn xanh đắm đuối bồi hồi bao dung 

cỏ quê nhƣ thể đã từng 

theo tôi qua những mênh mông nỗi đời 

 

cúi đầu trƣớc cỏ, cỏ ơi 

xin thƣa cùng với một lời với quê 

mốt mai tôi sẽ trở về 

nƣơng thân ngọn cỏ chở che cuối đời 

 

lạy quỳ với cỏ quê tôi 

cho tôi vịn lấy tao nôi buổi nào 

nghe hồn quê mãi ngọt ngào 

dón tôi cùng trận mƣa rào ngút xanh 

 

quê ơi thôi thế cũng đành 

nhƣờng tôi nắm cỏ mong manh kiếp ngƣời 

nổi trôi thân phận cuối đời 

nắm xƣơng tàn gửi đất trời ... 

Cỏ ơi... 
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Lạy với phù vân 

 

về nằm với gió với trăng 

với kinh vô lƣợng thƣờng hằng mông mênh 

về chơi với đá cổ thành 

với ngày tuyệt lộ với thân úa tàn 

 

vọng từ giấc mộng hồng hoang 

cỗ xe song mã theo đàn ngựa hoang 

đƣa tay níu ánh trăng vàng 

mới hay nhịp gõ thời gian đã tàn 

 

về thôi đời đã lỡ làng 

trăm năm nhƣ bóng hồng hoang lần về 

mịt mùng lạc giữa cơn mê 

nghe sƣơng khói tỏa bốn bề hƣ không 

 

giờ đây sông suối trơ dòng 

đâu gì còn lại mênh mông bụi trần 

về mà lạy với phù vân 

xin cho tôi chốn mộ phần hóa thân... 
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Lời của Adam 

 

nầy em trái táo thiên đàng 

Chúa mình cấm hái… dịu dàng anh trao 

dâng em với cả ngọt ngào 

mặc trăm hình phạt vận vào đời anh.. 

tình nầy dẫu có mong manh 

một lời cãi Chúa thì đành vậy thôi 

cổng thiên đàng đã xa rồi 

chỉ còn hỏa ngục đời đời mang theo 

anh không tiếc bởi tình yêu 

là nghìn cơn mộng dặt dìu yêu thƣơng 

mai đây rời bỏ thiên đàng 

anh còn tình ái nồng nàn bên em 

anh còn em mái tóc huyền 

còn môi em mộng tinh tuyền hiến dâng 

Chúa ơi nếu có một lần 

táo kia con cũng ngại ngần trao nhau 

vì tình yêu đến ngàn sau 

vẫn còn cứ mãi đƣợm màu thế gian 

tro bay trong đống lửa tàn 

vẫn ngầm cháy đƣợm ngút ngàn mai sau 

em ăn đi… trái táo nầy 

dẫu mai anh sẽ đọa đày xác thân 

chỉ cần còn lại giang trần 

triệu năm sau nữa vẫn cần tình yêu… 
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Lời của Chí Phèo 

 

miệng đời dài lƣỡi thế gian 

hóa ra chỉ mớ lời vàng đãi bôi 

cái thời tử tế qua rồi 

cho nên tôi uống mình tôi, chí phèo 

                     *** 

ngƣời ta chê chí phận nghèo 

không tiền uống rƣợu lại đèo bồng yêu 

ô hay túng chẳng hóa liều 

đàn bà phơn phởn cứ chìu là xong 

 

ai mà không muốn tấm chồng 

chính chuyên thì cũng... tồng ngồng mà yêu 

cái bờ chuối ngã liêu xiêu 

giăng thì sáng quá... chí phiêu tận trời 
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tình yêu nào phải gọi mời 

ôi chao vào thử cuộc đời mà xem 

ngƣời đời lắm kẻ lem nhem 

thân mèo mả lại... đòi xem gà đồng 

 

chí say đầu đít chổng mông 

chí say đừng sợ chí không có tiền 

rƣợu ngon uống riết phát ghiền 

đàn bà vùi chí nát nghiền… thì say 

 

"nở ơi, chí hỏi câu nầy: 

cái đêm giăng sáng… tình ngầy ngật không... 

cuộc đời sắc sắc không không 

đàn bà băm nát tấm chồng mới ngoan" 

 

"nở ơi, lên tới thiên đàng 

là tình yêu chẳng bạc vàng đôi ta 

chí say uống cả trăng ngà 

cháo hành thơm ngát, thịt da em nồng…" 

                     *** 

…mốt mai về chốn phiêu bồng 

chí xin gửi lại mấy đồng nghĩa nhân… 
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Lời của Hoạn Thư 

 

kiều ơi cho chị một lời 

đớn đau thì cũng số trời đa mang 

trời đày em kiếp hồng nhan 

còn riêng phần chị trắng bàn tay không 

 

ai đâu mà chịu chung chồng 

thì em biết phận má hồng phải không? 

cùng trong một tiếng tơ đồng 

làm chi nặng gánh đèo bồng trái ngang 

 

kiều ơi nến cháy hai hàng 

tình em duyên chị lỡ làng từ đây 

máu rơi lệ đổ cao đầy 

mai sau còn có sum vầy nữa đâu 

 

thôi đừng trách chị mà đau 

chồng chung há dễ ai sầu hơn ai 

cái ơn đền nghĩa trúc mai 

chị xin gánh trọn tiếng đời ngổn ngang 

 

còn nghe văng vẳng tiếng đàn 

em ngồi bên chị say chàng thúc sinh 

bốn dây máu ứa quanh mình 

khóc riêng phần chị nợ tình chƣa tan 

 

kiều ơi trống đã rền vang 

hình nhƣ chị thấy lệ tràn mắt em… 
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Lời của mỵ châu 

                              Với Trọng Thủy 

chàng ơi đừng khóc làm gì 

chữ tình kia hãy khắc ghi vào lòng 

hãy xem tình nghĩa vợ chồng  

có khi là chữ tơ đồng vô duyên 

 

ai mà chẳng biết thuyền quyên 

gặp anh hùng đã là duyên nghìn đời 

tình yêu báu vật của trời 

nỡ sao chàng đổi vạn lời dối gian 

 

đã dâng chàng cái ngàn vàng 

há chi cung nỏ há ngàn tinh binh 

rƣợu đây uống cạn chữ tình 

thƣơng cho duyên kiếp rập rình hồng nhan 

 

nầy kia lông ngỗng hỡi chàng 

theo mà nhặt lấy từng hàng lệ em 

mốt mai dƣới chốn cửu tuyền 

em còn thầm tiếc tơ duyên bụi trần 

 

đời ngƣời mấy kẻ tri âm 

ai mà không vƣớng lỗi lầm khi yêu 

chàng ơi khi tuổi đã chiều 

mới hay còn lại tình yêu cuối cùng 

 

lƣỡi gƣơm cha đã lạnh lùng 

em xin gửi lại muôn trùng tiếng yêu... 
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Lời của Thúy Vân 

      (Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa- Truyện Kiều) 

 

chị ơi đừng lạy nữa mà 

tơ duyên đầu ngõ mƣa sa dặm đƣờng 

khi tình còn đọng tơ vƣơng 

tang thƣơng bao nỗi đoạn trƣờng là đây 

 

gió giông tràn kiếp đọa đày 

kiều ơi nhỏ giọt lệ nầy mai sau 

đừng quỳ chị vịn vào vai 

kẻo đêm hiu quạnh kẻo ngày gió giông 

 

thƣơng cho cái số không chồng 

hồng nhan cay nghiệt đèo bồng chữ yêu 

trái ngang duyên phận hỡi kiều 

còn mang đau đớn vết rìu chém lƣng 
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kiều ơi chua mặn đã từng 

thì em há để chị cùng nỗi đau 

lời nầy đã chạm nghìn sau 

em xin tạc dạ bạc đầu chớ quên 

 

ơn sâu đâu dễ đáp đền 

huống chi đời chị lênh đênh bão bùng 

mốt mai về với muôn trùng 

chị ơi một lạy gửi cùng cao xanh 

 

thôi mà trống đã tàn canh 

chị ơi đứng dậy xin đành vĩnh ly... 

 

Đọc lại Kiều 

2/2020 
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Lời cuối Huyền Trân 

 

ngày xa sƣơng khói kinh thành 

ra đi với một mối tình mang theo 

hồng nhan mờ dấu sƣơng chiều 

phấn son gửi lại sầu xiêu bóng ngày 

 

ai hay một dáng trang đài 

trầm hƣơng cay đắng trời đày trăm năm 

tình yêu khi chửa kịp rằm 

đớn đau đã chạm xa xăm góc trời 

 

ai trông mây cuối lƣng đồi 

cho tình em gửi lại ngƣời em yêu 

mong manh phận gái mƣa chiều 

chàng ơi phận bạc tình hiu hắt tình 

 

ngậm ngùi một kiếp tử sinh 

trời đày oan nghiệt đội vành khăn tang 

kiếp sau dù có ngàn vàng 

cũng không đổi đƣợc hình chàng em mang 

 

còn đây trong khói nhang tàn 

em xin gọi mãi tên chàng, khắc chung… 
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Lời ru cát bụi 

 

trở về với bụi tro thôi 

ngƣời ngồi soi bóng giữa trời hƣ vô 

đêm mơ dâu bể sông hồ 

tỉnh ra là giấc mộng hờ tháng năm 

ru tôi một vết lăn trầm 

trôi qua đời rộng trăm năm phận ngƣời 

giữa tƣờng vôi trắng ai ơi 

thấy tôi và bóng chơi vơi mịt mùng 

thấy mình trôi với mông lung 

đèn khuya hắt bóng chập chùng xác thân 

đƣa tay hứng giọt phong trần 

đâu hay sẽ có một lần ghé qua 

trả đời lại những phù hoa 

những đêm hƣ ảo lạc loài bƣớc chân 

trở về cát bụi phù vân 

nghe tôi một cõi bâng khuâng kiếp ngƣời… 
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Lời ru mẹ                        

                          Với mẹ tôi 

 

ngày tôi về tới đầu làng 

mẹ đâu còn nữa... nắng vàng chiều quê 

mùi rơm rạ chợt theo về 

bâng khuâng mùi đất tái tê mùi bùn 

 

quê nhà sƣơng chập chùng buông 

bờ lau nhuộm trắng nỗi buồn giăng tơ 

dáng me trong ánh chiều mờ 

bạc phơ mái tóc bơ vơ cuối vƣờn 

 

tôi qua trăm phố ngàn đƣờng 

nắng mƣa đã trải đau thƣơng đã đầy 

cũng từng muối mặn gừng cay 

mà chƣa trả nổi nợ vay mẹ già 
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con đò mƣa bụi chùa xa 

đời me dƣa muối bí cà cháo rau 

gánh gồng giông bão mùa sau 

trăm năm cái vạc sợ đau thân cò 

 

mẹ ơi biết đến bao giờ 

bến xƣa trĩu nặng con đò tháng năm 

đêm chăn chiếu ƣớt mẹ nằm 

đƣờng xa chân mỏi mƣa dầm hắt hiu 

 

...giờ thì nắm cỏ buồn thiu 

thƣơng sao bóng mẹ liêu xiêu mịt mờ 

tiếng chuông trôi lạc tình cờ 

nghe nhƣ tiếng mẹ...  

a ờ ru tôi... 
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Lời ru với cỏ 

 

(chiều thăm mộ mẹ 7/9/2019) 

 

cỏ vàng mộ mẹ chiều nay 

lặng ôm thân mẹ hao gầy tháng năm 

cỏ êm che dáng mẹ nằm 

lời ru cỏ hát lặng thầm đời me 

 

mẹ nằm dƣới đất có nghe 

lời con với cỏ tái tê trong chiều 

đời ngƣời đâu có bao nhiêu 

nên con xa mẹ nên chiều bỏ mây 

 

chỉ còn lại đám cỏ đây 

bên me sau những tháng ngày viễn du 

trăm năm dẫu có biệt mù 

thì còn ngọn cỏ hát ru mẹ hiền 
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mẹ yên ngủ dƣới cỏ mềm 

đâu hay con khóc đi tìm bóng me 

vòng tay mẹ mãi chở che 

đợi con nghe mẹ ngày về bên me 

 

mẹ à mẹ có còn nghe 

nghĩa trang chiều xuống bốn bề lặng thinh 

có hay con khóc một mình 

cùng nằm với cỏ ôm hình bóng me 

 

mẹ ơi gió thổi sau hè 

mƣa chan rớt hạt nắng che phận ngƣời 

vẫn còn bóng mẹ đầy vơi 

lời ru cánh võng nằm nôi buổi nào 

 

…sao nghe nƣớc mắt tuôn trào 

cỏ và con cũng nghẹn ngào nhớ me.. 
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Lời thằng bán tơ 

    

     Phải tên xưng xuất tại thằng bán tơ –Truyện Kiều 

 

mắc chi lời nói vu vơ 

oan cho vƣơng ngoại bơ vơ thân kiều 

mắc chi tay bán tơ liều 

lại làm quán đổ đình xiêu hỡi trời 

 

…nầy nầy tôi nói rồi thôi 

vu oan giá họa thằng tôi biết gì... 

ăn rồi chùi mép mà đi 

tuổi tên chẳng có danh gì mà mong 

 

lời tôi đổ biển đổ sông 

miệng nhƣ con vẹt sổ lồng hót chơi 

dở hơi kết tội ngƣời đời 

ba trăm lạng ấy ai xơi bây giờ 

 

tội gì tôi chỉ bán tơ 

để cho một mất mƣời ngờ là đây 

hay chi mặt dạn mày dày 

tốt chi cái đám đọa đày hồng nhan 
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mấy trăm lƣợng bạc lƣợng vàng 

ruồi xanh nhặng đỏ mua quan hết rồi 

giờ nầy còn lại mình tôi 

dại khôn tai tiếng hỏi trời có thƣơng 

 

cũng là cái lƣỡi không xƣơng 

nên tôi mang tội trăm đƣờng oan khiên 

hồn ai sống dại thác thiêng 

xin cho tôi trả nợ duyên kiếp nầy... 

 

tôi thề trời đất cao dày 

kiếp sau thôi chẳng mua ngài bán tơ... 

 

Đọc lại kiều 7/2020 
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Lời thiên thu gọi 

 

có không buổi ấy mƣa hồng 

bàn chân ai bƣớc tình nồng thiên thu 

mà nghe chƣa trọn lời ru 

thì chiều đã tối thì thu đã về 

 

có không bạc bẽo câu thề 

đọng trên hƣ ảo cơn mê cuộc đời 

đêm hờ hũng cánh tay ngƣời 

gối chăn vụn vỡ một trời cô liêu 

 

rã rời đầy những mùa yêu 

con chim sẻ hát đìu hiu cuộc tình 

đêm nằm nghe gió trở mình 

phải chăng là những lặng thinh bẽ bàng 

 

có lần tôi muốn đi hoang 

trong chiều chập choạng bóng hoàng hôn rơi 

tôi nghe có tiếng gọi mời 

của thiên thu gọi bên trời tịch liêu… 
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Lời vàng Bá Kiến 

 

sinh ra phải đạo làm ngƣời 

cũng nên biết khóc biết cƣời nhƣ ta 

chơi với bụt mặc cà sa 

còn thay áo giấy với ma mặc vào 

 

cái thời ăn xổi... Ối chào 

có gì đƣợc cố thò vào mà xơi 

nhỡ mai trúng gió đứt hơi 

chiêng khua trống gõ không mời cũng đi 

 

nầy nầy thằng chí lắm khi 

mắc chi rạch mặt mắc chi nằm đƣờng 

nói năng nhỏ nhẹ ông thƣơng 

đâm thuê đòi mƣớn hƣởng lƣơng dăm hào 

 

đời nầy ai đuợc nhƣ tao 

bạc tiền của nả mang vào cực thân 

sống là... làm phƣớc cho dân 

tiền thơm hơi giấy bạc nâng hơi đồng 
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ơi nầy mấy đứa thôi chồng 

mấy thằng chém mƣớn mấy đồng cốt tiên 

hỏi ai không thích hơi tiền 

cả làng vũ đại không ghiền cũng say 

 

chí phèo tao nói nghe đây 

bà nhà sao lại khoái mầy bóp chân 

thói đời gà đẻ ngoài sân 

trứng đem đập luộc băn khoăn nỗi gì 

 

nầy nầy tao nói mà ghi 

thôi đừng rạch mặt sƣớng chi kiếp ngƣời 

mầy thèm con nở dở hơi 

cái đêm trăng sáng đã chơi... thì đền 

 

thƣơng mầy tao lại cho tiền 

ghé hàng thịt chó nốc liền vài hơi 

làm ngƣời khó lắm chí ơi 

làm thằng nát rƣợu coi đời nhục vinh... 

 

...mốt mai về với yêu tinh 

bá tao cho mấy đồng trinh mua hòm... 
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Lục bát chiều 

nhớ ngƣời cơn gió rƣng rƣng 

chiều ngơ ngác nắng ngập ngừng bƣớc qua 

yêu thƣơng còn ấm môi ngà 

bàn tay khẽ níu chiều tà bâng khuâng 

gọi đời nhau biết bao lần 

mà chăn chiếu đã phù vân nhỡ nhàng 

khối tình tuyệt lộ mang mang 

làm sao giữ chút nắng vàng ngày qua 

câu thơ giờ cũng nhạt nhòa 

nửa rơi dốc nhớ nửa nhòa chân mây 

đêm nghe tuyệt vọng dâng đầy 

duyên kia lỡ mộng tình nầy phôi phai 

đành nhƣ giọt nắng lạc loài 

con sông rẽ nhánh sầu hai phận ngƣời 

cầm chiều buồn mãi khôn nguôi 

tôi ngồi với lục bát rời cô liêu… 
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Lục bát tình 

 

tóc em thơm ngát mùi hƣơng 

của cây của cỏ của sƣơng của rừng 

tôi về gửi một mùa xuân 

đậu trên tóc rối cho bừng mê say 

 

mắt em là bóng của mây 

nửa trao duyên đợi nửa ngây ngất chờ 

tôi ngồi viết một bài thơ 

vẽ đôi mắt ấy thẫn thờ trăm năm 

 

môi em là ánh trăng rằm 

ngọt mềm ân ái thắm đằm hƣơng yêu 

mơ màng chân bƣớc liêu xiêu 

tôi đêm nằm mộng đèn hiu hắt vàng 

 

tay em là mộng thiên đàng 

duyên trôi mấy cõi trần gian đợi chờ 

tôi về chiều xuống ngẩn ngơ 

hái trăm thƣơng nhớ bên bờ tƣơng tƣ 

 

thịt da em ngát đất trời 

tám phƣơng bốn hƣớng ngời ngời hƣơng bay 

tôi nằm mộng giữa cơn say 

ôm em ghì siết đôi tay rã rời 

 

...dặt dìu lục bát chơi vơi 

gửi em cùng với... lời mời yêu em… 
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Mắc cạn  

thôi rồi anh mắc cạn em 

từ đôi mắt ấy từ con tim nầy 

từ bờ ngực nhỏ mê say 

từ bàn tay ấm loay hoay anh cầm 

 

cũng đành mắc cạn trăm năm 

bờ mi thoáng ánh nguyệt rằm tƣơng tƣ 

giấu chi trong mắt nụ cƣời 

để anh mắc cạn hỡi ngƣời anh yêu… 

 

mắc cạn em những buổi chiều 

những khuya thao thức liêu xiêu nhìn trời 

đi chƣa qua hết một đời 

mà anh mắc cạn kiếp ngƣời rồi sao … 

 

ơn em dâu bể ngọt ngào 

để anh còn giữ thuở nào mộng mơ 

ơn giây phút đó tình cờ 

cho anh mắc cạn đến giờ  

tình em… 
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Mãi không tới biển 

 

tôi mang tôi với chòng chành 

mƣa hiu hắt ngọn trắng vành khăn xô 

còn ai ngồi với hƣ vô 

nến chong rớt ngọn nhang khô lụy vòng 

 

tình rồi một cõi sắc không 

mênh mang trăng vỡ lạnh trong gió chiều 

thấy luân hồi những mây treo 

chợt nghe hƣ ảo chìm theo phận ngƣời 

 

còn đây tàn những môi cƣời 

buồn treo nỗi nhớ phai lời hƣ không  

nghe mƣa thả sóng bềnh bồng 

bờ xa ngút khói mƣa giông dập dìu 

 

chập chờn soi bóng quạnh hiu 

tôi ngồi ôm dấu cô liêu đời mình 

lặng chìm dâu bể lặng thinh 

nầy em còn nhớ chuyện tình đã xa… 
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Mai sau dẫu có thế nào 

 

may mà đời sống còn nhau 

em trao một cõi tình đầy trăm năm 

nầy đây là những nợ nần 

tôi còn khất lại bên trần gian kia  

 

may đời còn những đêm khuya 

em cùng tôi khẽ sẻ chia ngọt bùi 

may con sóng vỗ ngậm ngùi 

đã mang dâu bể lặng vùi đáy sông 

 

may cơn gió nhẹ bềnh bồng 

mang cho ngày tháng mặn nồng yêu nhau 

may đời còn có nghìn sau 

cho tôi cơn mộng ngất ngây hƣơng tình 

 

gọi vàng giọt nắng thủy tinh 

về trên môi mắt thắp tình yêu em 

may cơn gió nhẹ bên thềm 

mang theo hơi thở ngọt mềm em trao... 

 

mai sau dẫu có thế nào 

tôi còn ngày tháng ngọt ngào yêu em… 
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Mây hồng 

 

mong manh tà áo em bay 

chiều ƣơm gió nhẹ nắng say mây hồng 

che nghiêng làn tóc bềnh bồng 

và mù sƣơng cứ chập chùng nhẹ sa… 

 

vai thơm tóc rối chân ngà 

đôi chim hát giữa đồi hoa nồng nàn 

mây hồng đậu thấp vai ngoan 

em nâng niu hái địa đàng trao tôi 

 

để tình nồng ấm bờ môi 

để tôi ngơ ngác bên đời đợi em 

bâng khuâng đôi cánh tay mềm 

chìm trong cổ tích lạc miền ái ân 

 

ơn em hạnh phúc thật gần 

từng nụ hôn cũng tần ngần đợi nhau 

và trong nồng ấm đời sau 

còn trong tôi mãi mây bay giữa chiều… 
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Mây trôi cuối ngàn 

 

nghe đời vọng những cơn đau 

quê hƣơng thả khói mây sầu giăng mƣa 

ngƣời đem thƣơng nhớ về chƣa 

mà tôi còn đứng hiên xƣa ngỡ ngàng 

 

gửi trăm cơn mộng bẽ bàng 

về hong nhang khói cho tàn giấc mơ 

còn không bến đợi sông chờ 

tình theo con sóng mƣa mờ mịt trôi 

 

em xa giờ cũng xa rồi 

chỉ còn vọng bóng mây trôi cuối ngàn   

thuở bềnh bồng những sƣơng tan 

còn đâu ngày tháng lỡ làng mƣa bay 

 

thôi tình xa một tầm tay 

đành thôi buổi ấy buốt ngày biệt ly 

còn đây lại đắng cay gì 

ngƣời năm tháng cũ mang đi mất rồi… 
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May mà có em 

 

may mà có những chiều lên 

cho tôi còn nhớ âm quên cuộc đời 

may mà còn giọt sƣơng rơi 

để tôi còn ấm môi ngƣời thoáng qua 

tìm nhau trong tiếng mƣa nhòa 

bâng khuâng lá đổ mù sa giữa trời 

để tôi còn những biếng lƣời 

yêu em trong giấc mơ vời vợi xa 

trong vƣờn còn một nụ hoa 

cho tôi ngơ ngẩn vẫn là xuân thôi 

đêm nằm một tiếng nguyệt rơi 

mới hay yêu quá đời nầy dịu êm 

và may mà còn có em 

cho tôi thƣơng nhớ ngọt mềm tƣơng tƣ 
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Mấy ngón tay mưa 

 

theo tình về hát đong đƣa 

buồn không mấy ngón tay mƣa lạc loài 

quên chƣa nỗi nhớ mƣa nhòa 

mà xiêu quán lạnh mà đau dốc chiều 

 

cầm bằng những bƣớc chân xiêu 

phố câm thả bóng cô liêu ngập hồn 

khi cầm những ngón tay thon 

mới hay tình đã đau mòn giấc khuya 

 

ngủ vùi bên khúc ly chia 

chiếu chăn tàn úa buồn lìa cõi tôi 

nghe hồn trăm nhánh đơn côi 

em xa từ dạo mƣa thôi giọt buồn 

 

đêm dài lạnh phiến tơ buông  

vài cơn gió tạt cuối đƣờng lƣa thƣa 

thắp tình mấy ngón tay mƣa 

tôi ngồi đợi thuở tình chƣa kịp về... 
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Mấy nhánh rong rêu 

 

cũng đành ngƣời cuối chân mây 

tiếng yêu dang dở hiên ngày tàn phai 

đành tôi một kiếp sông dài 

trôi qua con sóng tình loài lạc trôi 

 

xa nhau cũng đã xa rồi 

ngàn muôn lối rẽ đời thôi sum vầy 

chiều nào chân bƣớc qua đây 

ngƣời mang cả vết thƣơng đầy trên môi 

 

giờ thì còn lại một tôi 

cơn mƣa đã tạnh lâu rồi bên hiên 

và còn đây nỗi muộn phiền 

tôi ngồi với một đời riêng ngậm ngùi 

 

miệt mài ngày tháng buông xuôi 

với cơn đau mãi không nguôi sớm chiều 

gửi tình mấy nhánh rong rêu 

chìm trong nỗi nhớ đìu hiu phận ngƣời .. 
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Mẹ à con đã về đây 

 

(chiều cuối năm viếng mẹ) 

 

(… mẹ ơi con đã già rồi 

con ngồi nhớ mẹ 

khóc như trẻ con… 

Trần Tiến) 

mẹ ơi con đã về rồi 

ngoài kia đang tết con ngồi mình con 

con ngồi khóc tựa trẻ con 

nhớ me và tháng năm còn mùa xuân.. 

 

mẹ nằm nắm đất bâng khuâng 

nghĩa trang im gió mộ phần rƣng rƣng 

nhớ khi tết đến tƣng bừng 

vui đàn con cháu chúc mừng tuổi me 

 

giờ nầy mẹ có còn nghe 

lời con chúc mẹ hiện về xuân qua 

cầu cho mẹ mãi không già 

bên đàn con cháu mặn mà yêu thƣơng 
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mẹ ơi trong lẽ vô thƣờng 

làm sao con biết nẻo đƣờng mẹ đi 

mùa xuân đang khẽ thầm thì 

mà con mất mẹ còn gì là xuân 

 

tết nấy phố đốt pháo bông 

nhớ mùa xuân trƣớc mẹ mong giao thừa 

mẹ cƣời hôm ấy lạ chƣa 

cứ theo con suốt mấy mùa xuân qua 

 

chiếc xe lăn để góc nhà 

làm con cay mắt mẹ xa muôn trùng 

buổi nào phố chật ngƣời đông 

chiều về con đẩy thong dong mẹ ngồi… 

 

…mẹ ơi con đã già rồi 

mỗi lần nhớ mẹ con ngồi ngóng trông 

dù cho thế giới mênh mông 

đâu bằng có mẹ về trong nhà mình 

 

mẹ à sao mẹ lặng thinh 

chiều xuân gợi nhớ bóng hình mẹ xƣa 

ngoài kia tết đã giao mùa 

con nghe thƣơng nhớ chợt ùa trong tim.. 

 

…mộ vàng chiều xuống lặng im 

vẳng đâu tiếng mẹ ngân lên giữa trời… 
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Mẹ à mẹ có nghe không… 

 

(Bài cho mẹ nhân ngày chung thất mẹ tôi..) 

 

con về thăm mẹ, mẹ ơi 

chiều nay mƣa đổ trắng trời mênh mông 

mẹ nằm dƣới đất lạnh không 

chiếc khăn quàng cổ có còn nằm bên 

 

gió ơi đừng nhé chông chênh 

mƣa rơi đừng thấm ƣớt mền mẹ tôi 

chênh chao đám cỏ rối bời 

xin thôi đừng thổi bồi hồi tim tôi 

 

mẹ ơi ngày ấy đâu rồi 

chiếc xe con đẩy mẹ ngồi còn đây 

mƣa rơi tầm tã chiều nay 

con ngồi bên mẹ bàn tay che mồ 

 

mẹ à ngày tháng hƣ vô 

thời gian gió cuốn nhấp nhô phận ngƣời 

con nghe thấy tiếng mẹ cƣời 

mà sao con nƣớc mắt rơi nhập nhòe 

 

…mẹ à chắc mẹ đã nghe 

nén nhang không tắt lập lòe giữa mƣa.. 
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Mẹ yên ngủ nhé mẹ yêu 

 

mẹ đi về cõi muôn trùng 

cỏ vàng in dấu đau cùng tháng năm 

đành rằng dẫu có trăm năm 

mẹ hằng ấp ủ thăng trầm đời con 

à ơi cây ngã trên non 

chim kêu trên núi mẹ còn mãi đây 

bàn tay xƣa mẹ hao gầy 

vẫn còn in dấu mệt nhoài lặng câm 

giờ đây dƣới đất mẹ nằm 

nén nhang chiều thoảng hƣơng trầm bay cao 

dẫu ngày tháng có hƣ hao 

còn đây lòng mẹ dạt dào tình thƣơng 

con đi muôn vạn nẻo đƣờng 

bài thơ cho mẹ vấn vƣơng nỗi lòng 

có gì trong gió bâng khuâng 

mà nghe chua xót nặng từng nỗi đau 

mẹ ơi đời mẹ cơ cầu 

tám mƣơi sáu tuổi bạc đầu vì con 

giờ thì mẹ đã ngủ ngon 

tấm khăn quàng mẹ chắc còn nhƣ xƣa 

mẹ ơi nhớ mấy cho vừa 

hai năm vắng mẹ nhƣ vừa mới đây 

con ngồi bên mộ chiều nay 

rêu vàng mộ úa cỏ lay gió chiều 

mẹ yên ngủ nhé mẹ yêu 

con nghe tiếng mẹ thầm kêu con mình… 
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Mềm hơn giọt nắng 

 

em về ngày tháng tinh khôi 

mƣa rơi nhớ hạt nắng trôi gọi tình 

thắp vàng màu nắng thủy tinh 

bờ vai khẽ mộng chùng chình mây qua 

môi thơm ƣớt đẫm ngọc ngà 

bâng khuâng gót nhỏ lụa là chân mây 

mềm nhƣ giọt nắng vừa phai 

phố cao ngày thấp chiều say giấc nồng 

ôi màu vàng của chờ mong 

bàn tay nhẹ hái nắng hồng tƣơng tƣ 

chân khua bƣớc nhỏ hiền từ 

em mang ngày tháng vào hƣ vô chiều 

từ ngƣời hái nụ tình yêu 

nụ hôn mời mọc dặt dìu dƣới hoa 

xin đời còn mãi thiết tha 

nhƣ tình tôi gió mềm pha nắng vàng… 
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Mệt nhoài tro bụi 

 

thì thầm cơn mộng chiều đau 

ngƣời xa bỏ lại bờ lau lách buồn 

nghe tình trôi bến mê hoang 

nghe tôi chạm buốt khẽ khàng hƣ vô 

 

chiều im dẵm khói sông hồ 

hay đâu chiếc lá vàng khô lìa cành 

khi đời sống quá mong manh 

tay buông bóng vịn thác ghềnh sóng xô  

 

đã xanh chƣa những nấm mồ 

mà ngoài kia cỏ héo khô mịt mù 

từ ngàn khuya khói phù du 

đèn leo lắt cháy âm u gọi mời 

 

mệt nhoài tro bụi ngƣời ơi 

ngút xa là những chân trời cát bay 

nghe buồn rã xuống hai tay 

ngả nghiêng từng chiếc bóng gầy cô liêu... 
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Miệt Thứ ơi  

 

chắc gì tôi nhớ em đâu 

chiều bâng khuâng đứng chân cầu xẻo rô 

đƣờng vào miệt thứ quẹo vô 

thứ ba thứ bảy đâu ngờ tƣơng tƣ 

 

cầu gì xẻo bƣớm, xẻo xu 

kinh gì bảy gáo, mù u ...lạ lùng 

mẹ cha có đụng cột mùng 

mới sinh em ở kinh cùng, kinh năm... 

 

nghe đồn đỉa tựa bánh canh 

muỗi kêu sáo thổi, nƣớc xanh đóng phèn 

tƣởng là con gái da đen 

ai ngờ em trắng nhƣ tiên giáng trần  

 

mà tôi mới thiệt mặt.. đần 

mắc chi em bậu ngƣời dƣng mà tìm 

đi thì ngã bảy ngã năm 

đâu ngờ tối lại về nằm... ngã ba... 

 

thôi thì chắng nói gần xa 

thƣơng em miệt thứ thiệt thà dễ thƣơng 

mốt mai tôi đóng ghe xuồng 

về quê hỏi vợ tiện đƣờng ...tới lui 

 

mà nầy miệt thứ... của tui 

em đừng kể chuyện mắt đui...đụng mùng... 
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Mới hay cát bụi 

 

khẽ khàng nhìn lại bóng tôi 

mốt mai khi đã lìa đời vĩnh ly 

tìm trong nhau lại chút gì 

phù vân hƣ ảo siết ghì trăm năm 

 

có chăng là những nợ nần 

tình tôi tàn tạ bâng khuâng dốc chiều 

có còn là những đìu hiu 

của mênh mông sớm của chiều lặng câm 

 

là chông chênh bóng âm thầm 

tàn khuya thức dậy đăm đăm cõi mình 

khốc khô những khói những hình 

nghe mù sƣơng phủ nghe tình phôi phai 

 

mộng đời biết trắng hai tay 

vẫn thao thiết nhớ vẫn loay hoay buồn 

đêm nằm nghe đổ hồi chuông 

mới hay bụi đã tràn muôn nẻo về... 
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Mới hay tôi đã ... 

 

vốc đầy tay nắng tháng giêng 

tôi ru em ngủ bên triền cát xƣa 

hẹn hò sớm nắng chiều mƣa 

tôi ngồi đợi gió cho vừa yêu thƣơng 

 

nắng chi nắng ngập con đƣờng 

nắng tràn mái tóc ngƣời thƣơng tôi rồi 

với tay quờ nụ hoa trời 

nửa da diết nhớ nửa bồi hồi thƣơng 

 

gió chi gió thổi đầy vƣờn 

làm sao níu đƣợc nỗi thƣơng nhớ ngƣời 

chiều nay hoa nở trắng trời 

đƣa bàn tay hái buông lời trao duyên 

 

đêm gì đêm chẳng ngủ yên 

khói sƣơng giăng kín nỗi niềm bâng khuâng 

chênh chao trời thấp thật gần 

mới hay tôi đã ngại ngần... 

yêu em... 
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Mời em 

 

mời em môi mắt ân cần 

con tim lỗi nhịp nợ nần đời nhau 

 

mời em úa nụ hôn nhàu 

bên đời dâu bể tàn phai tiếng cƣời 

 

mời em mƣời ngón tay rời 

khâu tình nhau lại rã rời gối chăn 

 

mời em dẫu có muộn màng 

vẫn còn đây giọt nắng tràn bao dung 

 

mời em tha thƣớt lụa hồng 

khói sƣơng lãng đãng tình nồng thiên thu 

 

mời em nồng ấm lời ru 

bên đời hiu quạnh đêm mù giấc khuya 

 

và mời em những ly chia 

bàn tay buồn nắm tay kia ngập ngừng…. 

 

…mời em ngùi ngậm theo cùng 

giữ đời nhau lại nghìn trùng kiếp sau… 
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Mộng dưới hoa 

 

lời yêu đã trót đong đầy 

tình là cơn mộng từ ngày yêu em 

từ cơn mƣa nhỏ êm đềm 

tôi về mang trái tim mềm tƣơng tƣ 

 

ru em bày sẻ hiền từ 

hàng cây đổ bóng gọi mời chân qua 

vai ngoan gót mỏng chân ngà 

vƣờn khuya trăng đổ đôi tà lụa bay 

 

bồi hồi hơi ấm vòng tay 

vai ngoan đợi gió đong đầy yêu thƣơng 

gửi tình về với mù sƣơng 

chìm trong nỗi nhớ hồn vƣơng mắt ngƣời 

 

hồn tôi gửi đóa môi cƣời 

đêm về nhặt khẽ một trời ái ân 

nầy em ngực ngãi môi trầm 

có hay tôi mộng nghìn lần dƣới hoa 
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Mộng với Đức Cơ 

 

đêm mơ ngủ dƣới sƣơng mờ 

Ồ trăng rơi xuống đức cơ bao giờ 

nghe bềnh bồng sóng chơi vơi 

chƣ ty nhòa khói nhấp nhô lƣng đồi 

 

về mà hỏi với trăng soi 

dốc nghiêng lũng thấp sƣơng rơi bồi hồi 

đức cơ chìm gió ngang trời 

cỏ xanh đắm đuối gọi mời tình yêu 

 

 

núi cao ngơ ngẩn bóng chiều 

mây trôi nhƣ thủy triều xiêu bồng bềnh  

ơi ngƣời em gái krêl 

gùi trăng đi giữa mông mênh dốc trời 

 

gùi giùm tôi gió đầy vơi 

đức cơ và nỗi nhớ vời vời xa 

nghe vàng cơn mộng dần qua 

giật mình chỉ thấy trăng òa trên tay... 
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Một cõi phù du 

 

chìm trong hƣ ảo phận ngƣời 

nghe đau một cõi phù du đi về 

còn gì ngoài những u mê 

bụi tro thân phận não nề nhân sinh 

 

rã rời dốc bụi chênh vênh 

mệt nhoài cõi tạm gọi tên kiếp ngƣời 

mộng đời chỉ một giấc rơi 

thiên thu chớp mắt rong chơi hồng trần 

 

ê chề năm tháng phù vân 

đau che nắng sớm buồn nâng giấc chiều 

mịt mùng cõi tạm đìu hiu 

bể dâu đã thấy dặt dìu quanh đây 

 

chiều rồi hỡi kiếp cỏ cây 

về thôi còn kịp thân nầy tàn phai 

đã nghe một tiếng thở dài 

buồn hƣ không gọi  

cuối ngày 

thênh thang.... 
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Một chút quê nhà 
 

Bềnh bồng đêm ngủ với quê 

Tôi nghe ngày cũ vọng về bâng khuâng 

Võng đƣa thao thiết đêm rằm 

Tôi nằm mang nỗi lặng thầm nhớ quê 

  

Mùa nầy cỏ rợp chân đê 

Lá rơi vàng với câu thề ai trao 

Quê nghèo một bóng chênh chao 

Hái câu thơ gửi mà sao khẽ buồn 

  

Ai về tóc rối ven sông 

Bến quê neo bóng thuyền trong gió chiều 

Lặng thầm sƣơng khói tịch liêu 

Quê hƣơng bay ngút cánh diều tuổi thơ 

  

Ai gom thƣơng nhớ mà chờ 

Em tôi hay bóng lững lờ sƣơng giăng 

Theo tình tôi giữa mùa trăng 

Bâng khuâng nỗi nhớ đêm vằng vặc trôi 

  

Quê ơi còn chút nầy thôi 

Lỡ mai tôi có đi rồi, lỡ mai…   
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Một cõi tình phai 

 

ừ thôi…ngƣời đã đi rồi 

còn đây tôi với một trời cô liêu 

có gì trong một lời yêu 

mà thƣơng tiếc sớm mà chiều ngẩn ngơ 

 

chỉ còn lại những câu thơ 

dở dang nhƣ thoáng cơn mơ nhạt nhòa 

còn đây nắng tắt chiều tà 

đƣờng in bóng ngã lạc loài một tôi 

 

quán xƣa buồn tạt chỗ ngồi 

hàng cây nắng thắp bồi hồi nhớ em 

nghe chao giọt nắng bên thềm 

rớt vào tôi những muộn phiền nhớ quên 

 

con đƣờng giờ đã thay tên 

em xƣa giờ cũng lênh đênh cõi nào 

tôi về thắp ngọn đèn hao 

tìm em trong giấc chiêm bao muộn màng.. 
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Một đời hư không 

 

quán khuya hắt ngọn đèn chao 

nghe tàn phai dựng đời nhau chạnh buồn 

nửa đời ngốc dại mê cuồng 

nửa đời kia đợi hồi chuông cuối cùng 

 

khi tình là những mê cung 

tôi về đứng ngóng mông lung phận mình 

chơi vơi sông suối thác ghềnh 

nghìn thu con sóng lênh đênh lạc loài 

 

giờ thì còn lại tôi thôi 

một mình đắng mắt cay môi thở dài 

một chiều một sớm một mai 

một đêm bạc bẽo một ngày chênh vênh 

 

lỡ làng một thuở yêu em 

đôi lần bất chợt quên tên mình rồi 

mƣa đêm tạt chỗ tôi ngồi 

ôm cô liêu với… 

một đời hƣ không…. 
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Một giấc ai mơ 

            

    Ôi những đêm dài, hồn vẫn mơ hoài... (cung tiến) 

 

tôi ngồi vẽ nỗi buồn tôi 

những đêm rời rã chỗ ngồi quạnh hiu 

những sớm mai với những chiều 

sầu đêm ngắt tạnh cô liêu ngút trời 

 

tôi về tìm lại đời tôi 

nửa khô khốc nắng nửa bồi hồi mƣa 

đêm khuya vọng lại âm thừa 

có hay tình đã cạn mùa yêu thƣơng 

 

tôi nhƣ vạt nắng cuối đƣờng 

chơ vơ tìm lại vết thƣơng chính mình 

ngồi chờ thắp lại bình minh 

hay đâu đời đã chênh vênh cạn sầu 

 

gập ghềnh nhƣ những vó câu 

nghe buông thân ngựa nằm đau thiếc hàm 

lạnh từ những bƣớc chân hoang 

từng đêm rời rã đợi tàn phai tôi... 
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Một giấc mơ buồn 

 

nghe cây lá rụng hiên đời 

chìm trong dâu bể một thời phai phôi 

ai về trong giấc mơ tôi 

mà nghe hƣ ảo chỗ ngồi sƣơng giăng... 

 

có hay gió hắt hiu đèn 

chênh vênh chiếc bóng buồn tênh cõi ngƣời 

thắp vàng ngọn nến mù khơi 

đâu nhƣ có khối tình rơi bao giờ 

 

thôi còn lại một giấc mơ 

sáng treo nỗi nhớ chiều chờ niềm đau 

biết chăng trong xót xa ngày 

ngƣời ôm thƣơng nhớ mộng dài giấc khuya 

 

thì đời là những ly chia 

tàn phai với một nẻo về lạnh căm 

bƣớc ai trong nỗi âm thầm 

đêm về còn một chỗ nằm hƣ vô... 
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Một kiếp thương hồ 

 

nghiêng bầu rƣợu với cá khô 

uống cho cạn kiếp thƣơng hồ nổi trôi 

một đời sông nƣớc trùng khơi 

hai vai nặng sóng chơi vơi gió tràn 

  

ngày dìu dập những lo toan 

đêm con nƣớc lớn nƣớc ròng nhấp nhô 

nhớ sông những nỗi đợi chờ 

sáng khua chân vịt chiều mơ phiêu bồng 

  

mùa nầy ghe chật đƣờng sông 

trái cây Miệt thứ bánh phồng Ngã năm 

chuối ngon chở kịp cúng rằm 

sầu riêng vị ngọt dƣa ngâm ủ mùa 

  

thƣơng hồ một kiếp nắng mƣa 

bậu ơi chiếu thiếu chăn thừa đầy ghe 

mốt mai bậu có theo về 

quá giang một chuyến bốn bề gió trăng 

  

trời chiều ghe đậu mây giăng 

rƣợu đầy chai với bạn hiền bến sông 

đò chao sóng dội bềnh bồng 

kiếp thƣơng hồ gửi mênh mông gió tràn 

  

...bậu ơi có ghé mua hàng 

khua giùm tôi ánh trăng vàng dƣới ghe... 
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Một hơi thở buồn 

 

về ngồi trong những chiều sƣơng 

sầu theo mấy nhánh buồn vƣơng mắt ngƣời 

nghe vàng lá úa rụng rơi 

nghe tôi tuyệt vọng nghe đời chênh vênh 

những mùa thu cũ không tên 

từ trong vũng nhớ mông mênh lời buồn 

ngƣời về trong gió chiều buông 

hay tôi chìm khuất ngàn muôn cõi rồi 

tình nhƣ cơn mộng rã rời 

lặng im gió tạt một hơi thở buồn 

chỉ còn lại buốt màn sƣơng 

chơ vơ nắng sớm vấn vƣơng mƣa chiều 

rã rời vớt những đìu hiu 

chân xiêu gió lạc cô liêu đời mình 

nghe từ đáy cốc lặng thinh 

một hơi thở đã quyên sinh buổi nào... 
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Một lần nằm mộng 

 

đôi con mắt đợi nghìn khuya 

sƣơng giăng bạc trắng đoạn lìa cõi hƣ 

buổi nằm úp mặt tƣơng tƣ 

thấy tôi nằm mộng khuya từ hiên trăng 

 

bóng ngƣời xiêm áo khỏa thân 

đôi bờ vú mộng tần ngần trăng rơi 

ơi nghìn sau sóng chơi vơi 

đâu hay chết một đỉnh trời hoang vu 

 

đêm chìm khẽ bóng phù hƣ 

tiếng ai rơi giữa thiên thu bụi mờ 

hay tôi chăn chiếu hững hờ 

tay cầm nhang khói đợi giờ hóa thân 

 

bâng khuâng một kiếp phong trần 

buổi về tôi nhớ đôi lần trần gian 

giật mình đèn tắt sƣơng tan 

hiên trăng thoảng chút hƣơng tàn cuối sân... 
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Một năm rồi mẹ đi xa 

 

một năm rồi mẹ đi xa 

mây bay trắng nẻo giang hà ngóng trông 

đành rằng nƣớc chảy về sông 

mà con sóng mẹ hãy còn quanh đây 

 

mẹ nằm với cỏ với cây 

lạnh chiều trở gió… bàn tay mẹ gầy 

thầm thì trong gió trong mây 

một mình mẹ… một trời đầy nỗi riêng 

 

chập chùng năm tháng cô miên 

nắng mƣa phủ kín chung chiêng phận ngƣời 

con đi đến hết cuộc đời 

còn nghe tiếng mẹ đầy trời quanh đây… 

 

cộng hòa xƣa… tịnh Ấn tây 

ngày kinh tế mới đắng cay thuở nào 

mẹ ngồi ngƣợc dốc b‟lao 

bình sơn, châu Ổ… nghẹn ngào nuôi con 
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ký đƣờng, hộp sữa, gạo ngon 

mình mẹ cho chín đứa con trên đời 

đầy vơi trọn tiếng khóc cƣời 

cho con khôn lớn thành ngƣời hôm nay … 

 

bây giờ mẹ đã là mây 

bay trên trời rộng tháng ngày mênh mông 

cuộc đời dẫu biết hƣ không 

vẫn còn thơm thảo tấm lòng mẹ yêu 

 

mẹ ơi bóng ngã về chiều 

những ngày xƣa cứ dập dìu quanh đây 

chiều nay rơi giọt mắt đầy 

thƣơng me cánh hạc hao gầy tháng năm 

 

bâng khuâng 

dƣới đất mẹ nằm 

có còn nghe tiếng kêu thầm  

của con… 

 

8/2018 - 8/2019 
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Một ngày bỗng thấy 

 

tôi về tìm gặp lại tôi 

một ngày chợt thấy bóng tôi thở dài 

bƣớc chân nhƣ bỗng lạc loài 

dấu đêm đổ xuống mệt nhoài phố khuya 

một ngày bỗng thấy ly chia 

tình vơi góc phố đau lìa giấc mơ 

xác xơ mƣa nắng tình cờ 

chƣa nguôi niềm nhớ đã khờ dại yêu 

nằm yên với bóng tiêu điều 

con sâu đo nỗi buồn xiêu giấc sầu 

thấy đời tàn vết bể dâu 

thấy em từ cõi ngàn sau lần về… 

và từ mấy nẻo sơn khê 

thấy tôi nhƣ tƣợng vỗ về đời tôi 

mới hay tình đã qua đời 

bƣớc chân tuyệt vọng gọi mời tôi đi … 
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Một ngọn phù dung 

 

vin đời một ngọn phù dung 

về thôi với cõi mịt mùng hƣ vô 

đêm nghe héo úa sông hồ 

tàn cơn mộng mị lô nhô thác ghềnh 

 

nghe từ sông suối buồn tênh 

ngày hiu hắt nhớ đêm chênh bóng mờ 

thấy nghìn trùng đổ trong mơ 

ánh trăng tiền kiếp lạc bờ hiên xƣa 

 

một đời trăm nắng nghìn mƣa 

nghe hƣ ảo gọi âm thƣa suối tình 

nhớ quên những bóng cùng hình 

thấy trần gian vỡ đến nghìn xƣa sau 

 

về mà hỏi trắng hoa lau 

nhớ chăng cay đắng mƣa mau phận ngƣời 

nghìn con sóng vỗ bên trời 

thấu chăng chiếc bóng rã rời hóa thân... 
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Một thời đã xa 

 

tôi ngồi ru cuộc tình phai 

thoảng nghe có tiếng thở dài quanh đây 

mùa xƣa ƣớt đẫm sông dài 

bàn chân hiu quạnh gót lầy đƣờng trơn 

 

ru tình mấy nổi cô đơn 

sáng phai giọt nắng chiều hờn mƣa bay 

theo em ngày tháng đọa đày 

sầu ngơ ngẩn ngóng cơn say đời mình 

 

ru đời mấy kiếp lênh đênh 

mƣa trăm cõi nhớ gió nghìn lời yêu 

vin tình đậu nhánh cô liêu 

đóa phù dung rụng trắng chiều tàn phai 

 

điếng hồn tôi những sớm mai 

hiên xƣa đầy gió xuôi tay rã rời 

có ngƣời nhặt lá vàng rơi 

thả vào quên lãng một thời đã xa... 
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Một thời phôi phai 

 

mƣa hiu hắt ngọn đèn vàng 

quờ tay tìm những lỡ làng năm xƣa 

khi tình là những âm thƣa 

mong manh từ những đêm mƣa bẽ bàng 

 

ngƣời về dẫm một mùa sang 

nhớ không một ánh trăng tàn đẫm sƣơng 

bên trời là những tơ vƣơng 

còn đây một kiếp vô thƣờng bỏ quên 

 

ru hời tình trót lênh đênh 

đời mang dâu bể lấp trên phận ngƣời 

thì đành ngậm đắng tôi ơi  

bơ vơ nắng sớm rã rời mƣa khuya 

 

còn đây là những chia lìa 

tình nhƣ cỏ úa tôi về một tôi 

ngả nghiêng cơn gió bên trời 

đã nghe rã nát một thời phôi phai... 
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Một thuở mây hồng 

 

mong manh tà áo em bay 

chiều ƣơm gió nhẹ nắng say mây hồng 

che nghiêng làn tóc bềnh bồng 

và mù sƣơng cứ chập chùng nhẹ sa… 

 

vai thơm tóc rối chân ngà 

đôi chim hát giữa đồi hoa nồng nàn 

mây hồng đậu thấp vai ngoan 

em nâng niu hái địa đàng trao tôi 

 

để tình nồng ấm bờ môi 

để tôi ngơ ngác bên đời đợi em 

bâng khuâng đôi cánh tay mềm 

chìm trong cổ tích lạc miền ái ân 

 

ơn em hạnh phúc thật gần 

từng nụ hôn cũng tần ngần đợi nhau 

và trong miên viễn đời sau 

còn trong tôi mãi mây bay giữa chiều… 
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Một thuở yêu người  

 

là tôi một thuở yêu ngƣời 

tiếng con chim hót rộn lời ái ân 

cầm bàn tay nhỏ bâng khuâng 

môi thơm mời mọc ân cần đời nhau  

nắng nhƣ vàng thắm một màu 

và mây..và gió ..tình say nụ hồng 

nghe hồn khẽ giấc đợi mong 

thơm hƣơng nhƣ lụa ƣớp nồng tƣơng tƣ 

phố khuya rộn tiếng ai cƣời 

lá rơi nhẹ dƣới chân ngƣời thiết tha 

hôn em đôi gót ngọc ngà 

nghe thiên thu mộng đôi tà áo bay 

ơn em tình đắp thật đầy 

xanh trời huyền diệu mê say ái tình 

thuở nào gối mộng hƣơng trinh 

thuở nào đêm mãi chùng chình không trôi… 

…một lần tình đã lên ngôi 

thuở yêu ngƣời đủ một đời tôi qua… 
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Một tôi  

 

một tôi mộng vỡ bên trời 

cô liêu ngồi nhớ hiên trời thu xƣa 

một tôi đêm tạt gió lùa 

những hiu hắt nhớ những ngùi ngậm đau 

 

một tôi ảo mộng nghìn sau 

chông chênh níu những mê say nồng nàn 

hay đâu lá úa thu vàng 

nên ngồi đợi cả mùa sang ngậm ngùi 

 

một tôi trả hết buồn vui 

cho ngƣời cho những khôn nguôi bẽ bàng 

khi tình là ánh trăng tan 

những gì sót lại chỉ hoang vu chiều 

 

là tôi giữa bóng tịch liêu 

của ngàn hƣ ảo trong chiều rƣng rƣng 

tàn khuya in dấu mƣa chùng 

chỉ nghe sƣơng khói mịt mùng hƣ không... 

 

 



370 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Một trời cô liêu 

 

là trăm hƣ ảo phận ngƣời 

nghe đời vỡ một trận cƣời hƣ không 

về ngồi với những chờ mong 

đêm khua nỗi nhớ ngày chồng chất đau 

 

ô kìa đã trắng ngàn lau 

đóa hoa kia rụng úa câu vô thƣờng 

nghe từng nhịp thở còn vƣơng 

mắt môi đẫm lệ tàn hƣơng cuối mùa 

 

hiên chiều đổ một cơn mƣa 

hình nhƣ có tiếng chuông khua giữa trời 

ngồi nhìn chiếc lá rụng rơi 

sao mà giống quá cuộc đời vừa qua 

 

về thôi một kiếp ta bà 

nhƣ sông suối cạn nhƣ tà huy trôi 

rã rời còn lại mình tôi 

ôm thiên thu mộng một trời cô liêu... 
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Một trời Huế cũ 

 

ai ngồi với Huế chiều nay 

mà tôi nhƣ lạc cơn say giữa đời 

nhớ sao môi mắt em cƣời 

từ trong hơi thở gọi mời tƣơng tƣ 

  

nhƣ em Huế rất hiền từ 

hay chiều Thƣợng Tứ ảo hƣ sƣơng mờ 

khi buồn Huế mộng Huế mơ 

trăng soi Vỹ Dạ say đò Hƣơng Giang 

  

giống em Huế quá nhẹ nhàng 

tiếng chuông Thiên Mụ sen vàng Tịnh Tâm 

nhƣ tình tôi gửi trăm năm 

vào tràn dốc nhớ lặng thầm Nam Giao 

  

tựa em Huế đỗi ngọt ngào 

Trƣờng Tiền tà áo chênh chao đợi chờ 

ngày về chợt bỗng ngẩn ngơ 

thấy em trong nón bài thơ mỹ miều 

  

một trời Huế cũ thƣơng yêu 

tôi ngồi đợi những buổi chiều tƣơng tƣ... 

  

Có một mùa thu về qua ngõ 

Vàng thơm hƣơng cúc nở hiên nhà 

Lãng đãng mây bồng bềnh trong gió 

Ngập hồn vƣơng chạm khói sƣơng xa 
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Một trời hư không 

 

thì em cũng bỏ đi rồi 

nỗi buồn rát mặt chỗ ngồi tàn phai 

hai tay ghì lại sớm mai 

cơn đau vỗ nát hình hài tình yêu 

 

còn đây mảnh vỡ trong chiều 

hơ khô đi những tiêu điều mƣa bay 

nẻo về tàn một cơn say 

tình thoa son phấn đọa đày một tôi 

 

nghe mƣa tạt kín lƣng trời 

nghe em thả nắng về phơi chỗ nằm 

tôi ngồi với mộng trăm năm 

để đâu cho hết vết dằm trong tim 

 

lơ thơ cơn gió nổi chìm 

ngày qua tháng lại tôi tìm bóng tôi 

mới hay mây đã qua đời 

mùa xƣa còn lại một trời hƣ không... 
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Một trời tương tư 

 

em về phƣơng ấy xa mù 

nắng phơi niềm nhớ lời ru cũng buồn 

bỏ tôi với những dại cuồng 

với chăn chiếu lệch với bâng khuâng chiều 

 

trong từng hơi thở đìu hiu 

một tôi cùng bóng liêu xiêu bên trời 

nghe vàng nỗi nhớ rụng rơi 

nghe tôi hiu quạnh nghe đời gió giông 

 

phải tình là một dòng sông 

cứ trôi về phía chập chùng sóng xô 

phải chi phút ấy tình cờ 

phải chi em cứ hững hờ …phải chi… 

 

trong từng hơi thở chia ly 

tôi nghe vọng lại chút gì xa xôi 

chỉ là em đó em ơi 

từ trên đỉnh nhớ một trời tƣơng tƣ… 
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Mùa hoa cúc vàng  

 

qua sông khói sóng mịt mùng 

bóng mây và gió ngập ngừng trôi xa 

chìm trong màn mỏng sƣơng nhòa 

em ngồi nhặt cả mùa hoa cúc vàng 

 

khẽ khàng một giọt sƣơng tan 

rơi bềnh bồng níu ngày sang chập chùng 

nghe mùa in dấu rƣng rƣng 

mải mê đàn bƣớm hôn từng nụ hoa 

 

thu còn ƣơm mộng ngàn xa 

nắng vàng phơi mỏng hƣơng tà áo bay 

xôn xao gió chạm tay đầy 

trời cao thả xuống chút mây cuối chiều 

 

tôi về cùng bóng cô liêu 

nhớ em mùa cũ hắt hiu đợi chờ 

ai ngồi vịn một câu thơ 

có hay thu vẫn lững lờ bến sông...  
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Mùa hoa giấy 

 

hỡi ngƣời năm cũ về chƣa 

mùa hoa giấy rụng năm xƣa đã tàn 

còn đây lại những úa vàng 

nắng rơi đầu núi mƣa tàn cuối sông 

 

xƣa em thả tóc bềnh bồng 

chùm hoa giấy đỏ bến sông rực chiều 

có ngƣời ngồi vớt đìu hiu 

màu hoa chạm gió trông theo ngập ngừng 

 

nhớ gì nhƣ nhớ ngƣời dƣng 

bến sông buổi ấy mƣa xuân lần về 

màu hoa giấy đỏ tái tê 

đỏ tƣơi nhƣ lỡ câu thề tơ vƣơng 

 

khi tình là cõi mù sƣơng 

lần đi bỏ lại yêu đƣơng bên trời 

mùa hoa giấy buổi xa ngƣời 

héo hon rụng đỏ một trời lặng câm 

 

chiều nầy tôi lại về thăm 

gặp mùa hoa cũ ... 

bâng khuâng khẽ buồn... 
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Mùa lá vàng chưa 

 

hẹn em về cuối mùa mƣa 

mà nay hoa cúc dƣờng chƣa kịp vàng 

ngỡ ngàng thu đã dần sang 

chắc con đò đã sang ngang lâu rồi 

 

ngồi nhìn mây chập chùng trôi 

nắng phơi nỗi nhớ mƣa vơi niềm buồn 

nhớ ai rƣợu đẫm môi cuồng 

nghe mùa héo hắt chùng buông nỗi sầu 

 

ôm ngàn hƣ ảo đời sau 

gửi em với những bạc đầu tiếc nhau 

rã rời đau những vó câu 

thiên thu xƣa cũng úa màu thời gian 

 

dƣờng nhƣ một giấc thu tàn 

đã phai màu lá đã vàng chiều qua 

còn đây lại mấy ngõ hoa 

chiều nay gió tạt rụng nhòa lối xƣa... 
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Mùa len trâu 

 

 

tôi về gặp mùa len trâu 

nƣớc sông châu thổ đục ngầu phù sa 

mây chiều nhƣ vịn tay qua 

liu riu con nƣớc quê nhà bâng khuâng 

 

vói tay trời thấp đất gần 

vàng bông điên điển chiều mênh mông chiều 

sông ì ọp gọi thủy triều 

đục ngầu con nƣớc lêu bêu sóng trào 

 

phù sa gặp sóng xôn xao 

mùa linh non dậy nôn nao cá về 

bập bùng tiếng trống đê mê 

pa ra nưng vỗ nhịp nghe bạt ngàn 

 

quê ơi và những chiều vàng 

mùa len trâu với ngút ngàn nhớ thƣơng 

tiếng gì nhƣ tiếng quê hƣơng 

tôi nghe trong những dặm đƣờng vợi xa... 
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Mùa nước nổi 

 

đêm trôi con nƣớc bạt ngàn 

mới hay điên điển rực vàng bến sông 

mùa nầy bầy cá linh non 

ghe xuồng khẳm bến rƣợu ngon uống tràn 

 

nghe con sông chảy mơ màng 

nắng chiều nhuộm sắc rợp tràn đƣờng quê 

sóng nghiêng ngập gió trƣa hè 

nƣớc dâng không nhớ đƣờng về thăm em 

 

thơm nồng hoa súng hoa sen 

hƣơng bay quyện với sóng giăng dặt dìu 

ơi ngƣời con gái tôi yêu 

có nghe vọng tiếng đàn chiều cuối sông 

 

nghe con nƣớc lớn nƣớc ròng 

mùa con sóng thở bềnh bồng phù sa 

từ vàng sông nƣớc bao la 

xuồng ai cập bến ngỡ là đêm trôi.. 
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Mùa trăng khuyết 

 

về đây thả khói lƣng đèo 

buồn qua lũng vắng chiều treo bến sầu 

chỉ còn dâu bể ngàn sau 

một tôi ngồi với bạc đầu nỗi đau 

 

ngƣời xƣa cũng đã qua cầu 

mƣa nhòa nhạt thuở tình tôi yêu ngƣời 

chỉ là một phiến tình rơi 

mây trôi chìm khuất bến đời phù du 

 

thả tình tôi với biệt mù 

chiều ngồi nghe tiếng thiên thu gọi mời 

ngƣời về dang dở đời nhau 

còn chăng ngày cũ mộng sầu mƣa giăng 

 

tiếc chi tình cũng muộn màng 

mùa trăng ngày ấy phai tàn bến xƣa 

tôi về đợi những chiều mƣa 

nghe vầng trăng khuyết tạc mùa lãng quên... 
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Mùa trăng vỡ 

 

mùa thu vàng phía sau lƣng 

dù sao ta cũng đã từng yêu nhau 

ái ân chìm nát nghìn sau 

đêm chăn chiếu dựng tình đau dại cuồng 

 

thì con sông cũng xa nguồn 

mai sau còn nhớ làn hƣơng tóc ngƣời 

mà mùa xƣa cũng phai phôi 

chìm cơn dâu bể rụng trời tƣơng tƣ 

 

còn gì ngoài một đời hƣ 

khói sƣơng dựng mộ xót nhừ tim đau 

chìm trong nỗi nhớ bạc đầu 

mới hay đã rụng trái sầu bao năm 

 

khuya đêm mƣa tạt chỗ nằm 

đèn chong hắt ngọn trăm năm hao gầy 

tôi về mộng thắp bàn tay 

mùa trăng xƣa đã vỡ đầy trên môi... 
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Mùa xưa qua cửa 

 

hình nhƣ trăng đã ngã rằm 

tôi về vấp bóng trăm năm đời mình 

hắt hiu sƣơng khói gọi tình 

bâng khuâng lòng bỗng chùng chình nhớ ai 

 

tìm nhau suối ngắn sông dài 

mây cao đồi thấp sƣơng mai gió chiều 

lỡ làng một tiếng đò kêu 

tình yêu lỡ chạm rong rêu gập ghềnh 

 

từng chiều đá núi lặng thinh 

sáng mai tuyệt vọng chút tình phai phôi 

cũng đành ôm những mồ côi 

mênh mông hƣ ảo cuốn trôi phận ngƣời 

 

còn đây cơn gió bên trời 

mùa xƣa qua cửa tàn rơi lâu rồi 

tôi ngồi với chỉ một tôi 

nhìn đêm sông cũ 

bồi hồi khói bay... 
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Mùa xuân Cao Lãnh 

Phà nào cao bằng phà Cao Lãnh 

Gái nào bảnh bằng gái Nha Mân... 

(Bài hò Cao Lãnh) 

        

mời em một chén rƣợu đầy 

trời cao lãnh đắm xuân say la đà 

nghe từ sông nƣớc phù sa  

lục bình chợt tím mùa hoa ngọt ngào 

 

nồng nàn môi mắt em trao 

đã nghe xuân thắm dạt dào tƣơng tƣ 

sen tƣơi duyên dáng em cƣời 

liêu xiêu biển rộng ngật ngừ núi cao 

 

theo em nhắp chén rƣợu đào 

thơm dƣa đồng tháp ngọt ngào nha mân 

bàn tay ai rót ân cần 

để trăm cơn mộng bâng khuâng vơi đầy 

 

tôi về cùng chén rƣợu cay 

chia tay em với cơn say nặng lòng 

có gì dƣới đáy ly không 

mà đêm cao lãnh bềnh bồng chao nghiêng... 
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Mùa xuân quê hương 

 

cớ gì giọt nắng chiều trôi 

cứ xao xuyến cứ bồi hồi trong tôi 

cớ chi cơn gió ngang trời 

mãi xuôi tôi nhớ một thời xa quê 

 

nghe mùa xuận đã theo về 

bâng khuâng mùi cỏ ven đê nồng nàn 

cải ngồng sắc thắm lênh lang 

cành mai khoe đẫm hƣơng vàng cuối thôn 

 

khói vƣơng trên ngọn ngô đồng 

đƣờng quê rơm rạ tỏa nồng hƣơng xa 

nghe lòng cứ khẽ ngân nga 

đâu nhƣ có tiếng đò xa gọi về 
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trải vàng màu nắng chân đê 

thơm nồi bánh tét hiên hè nhà ai 

em vui mặc chiếc áo dài 

mơ đêm mồng một sáng mai lễ chùa 

 

mẹ cƣời tƣơi giọt nắng trƣa 

cha nâng chén rƣợu tiễn đƣa mùa vàng 

mùa xuân đến rất khẽ khàng 

từ trong hƣơng lúa ngỡ ngàng xuân trôi 

 

mênh mang khói tỏa ngang trời 

quê hƣơng và nắng vàng rơi cuối chiều 

ngày xuân với tết quê nghèo 

dặm đƣờng tôi mãi mang theo đời mình... 
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Mưa khuất sau đồi 

 

Ừ thôi ngƣời đến một chiều 

rêu phong đã lỡ đèn khêu đã tàn 

dù sao cũng quá muộn màng 

chuyến xe rời bến lỡ làng duyên nhau 

 

cũng đành dứt một cơn đau 

tóc xƣa tàn úa mấy màu phấn son 

mốt mai xuống biển lên non 

duyên trần mấy kiếp có còn gặp nhau ? 

 

chiều nay mƣa buốt ngang đầu 

gió hiu hắt thổi buồn sầu mắt môi 

mƣa xa chìm khuất lâu rồi 

mà sao còn ngỡ ai ngồi đợi ai ? 

 

một mai...nếu có một mai 

tôi về ôm những tàn phai cuộc tình… 
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Mưa khuya 

 

cũng đành ngƣời bỏ tôi đi 

đêm hiu quạnh nhớ tình si mệt nhoài 

bàn tay nào nắm bàn tay 

giờ thành hoang phế lạc loài một tôi 

 

ngồi nghe mƣa tạt lƣng trời 

cô liêu thức dậy một đời ngổn ngang 

cớ gì những vệt chiều loang 

trãi hồn tôi những bẽ bàng hƣ không 

 

còn không những đóa hoa hồng 

còn không những áng mây bồng bềnh trôi 

hay còn lại giữa cơn say 

tôi ôm mặt khóc ngất ngây duyên phần 

 

chiếu chăn thôi cũng một lần 

còn hơi ngƣời với nợ nần tôi mang 

mƣa khuya rớt hạt trên ngàn 

mà tôi nghe buốt âm vang đời mình... 
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Mưa phía sau đồi 

 

một trời sầu thắp trên môi 

buồn con phố thở bên trời nắng phai 

ngày em hái nụ tình dài 

đêm mùa trăng cũ nghe loài lạc tôi 

vịn tay xuống dốc cuộc đời 

tàn phai mấy độ bên trời nghiêng xiêu 

mùa trăng vàng khói cô liêu 

vốc mây mây cuộn thả chiều chiều trôi 

tàn cơn dâu bể bên trời 

mƣa đêm phủ kín chỗ ngồi riêng tôi 

khi chƣa là bóng che đời 

mà năm tháng đã ru lời chênh chao 

em về trời thấp lũng cao 

mùa xƣa ân ái chôn vào phai phôi 

có nghe từ phía sau đồi 
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Mưa Quảng Ngãi 

 

tôi về gặp một mùa mƣa 

mù trời quảng ngãi đƣờng xƣa ƣớt nhòa 

mây chiều chạm bóng đƣờng xa 

ngày hiu hắt xám sân ga gió tràn 

 

ngõ tình chân bƣớc lang thang 

lỡ làng con sóng miên man vỗ sầu 

buốt hồn điếng những cơn đau 

ngƣời xa từ dạo nát nhàu mƣa rơi 

 

gió giông một thƣở bên trời 

sầu ngơ ngác buổi tay rời rã buông 

mênh mang nát tuổi xa nguồn 

nghe sông thả khói mƣa tuôn ngậm ngùi 

 

tôi về đây quảng ngãi ơi 

thôi đừng mƣa nữa trắng trời nƣớc trôi 

cho tôi nhặt chút tình rơi 

phôi phai ngày cũ về phơi ngập hồn 

 

còn đầy với những hoàng hôn 

tôi ngồi đếm giọt mƣa mông mênh buồn… 
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Mưa ở Dakglei 

 

mƣa mịt đất. mƣa kín trời 

mƣa nhƣ trút hết cả lời hẹn nhau 

dakglei chìm trắng một màu 

gió mù trong gió. mƣa nhàu trong mƣa 

 

chiều nghiêng lũng thấp âm thừa 

nửa hiu hắt mộng nửa thƣa dấu tình 

trắng trời mấy nẻo phù sinh 

đƣa hai tay hứng. lặng thinh nỗi buồn 

 

sầu tràn mấy nỗi mƣa tuôn 

sƣơng lay lắt nhớ chiều buông tóc nhòa 

dakglei buồn buổi chia xa 

ngồi nghe mƣa rớt phôi pha tạt đầy 

 

thôi tôi về nhé. dakglei 

gửi bên trời giọt mƣa đầy trên tay… 
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Mưa ở Sê pôn 

 

dòng sông trôi mãi tận nguồn 

chiều mƣa mù mịt sê pôn tôi về 

bên dòng nƣớc chảy mải mê 

nghe chiều rơi thấp bốn bề lũng hoang 

 

từ đâu đây những hoang tàn 

bờ lau lách ngã bến tràng giang xanh 

nghe buồn thả khói mông mênh 

sóng triền sông lạc bồng bềnh xa xăm 

 

xám trời con nƣớc lạnh căm 

thuyền ai đậu bến sông câm chùng chình 

bâng khuâng tôi nhớ đời mình 

gọi ngày, ngày tắt. gọi tình, tình buông... 

 

ngậm ngùi mà hỏi sê pôn 

bờ sông sóng vỗ cuối nguồn long đong 

nhìn theo con nƣớc xa dòng 

nghe sƣơng khói chạm nỗi lòng quạnh hiu... 
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Mưa trên đá  

 

lặng nhìn mƣa tạt phất phơ 

rơi vào đá... rơi vào mơ mộng ngƣời 

Bayon bốn mặt khóc cƣời 

có hay mƣa tạt bời bời bể dâu 

 

ô kìa là bóng nghìn sau 

của vua chúa, những công hầu thuở nao 

ồ kia là những chiến hào 

của bao ngấn lệ trộn vào máu xƣơng 

 

nghe nhƣ vọng khúc mƣa nguồn 

bâng khuâng điệu múa vƣơng buồn mắt ai 

Apsara mộng đời sau 

hay chăng một tiếng thở dài khôn nguôi 

 

mƣa lau số phận con ngƣời 

giọt nào rơi giữa bể dâu đời mình 

tôi ngồi với đá chênh vênh 

chiều mƣa Xiêm Riệp buồn tênh phận ngƣời... 
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Mưa xưa 

 

trao nhau môi mắt ân cần 

tôi về vƣơng vấn nợ nần cùng em 

đôi bờ ngực nhỏ từng đêm 

cho tôi nƣơng náu muộn phiền đời tôi 

 

chỉ cơn mƣa nhỏ giữa đời 

đƣờng khuya hắt bóng môi mời mọc môi 

mà đi cuối đất cùng trời 

tôi ngồi nhớ tiếng mƣa rơi ngậm ngùi 

 

nhủ lòng thôi hãy dần nguôi 

mùa xƣa phai tiếng mƣa rơi cuối đƣờng 

em giờ cũng đã ngƣời dƣng 

còn trong nhau chút ngập ngừng đời nhau 

 

chiều nay mƣa đổ ngang đầu 

xui tôi nhớ mối tình sầu ngày xƣa 

em nhƣ ngọn gió sang mùa 

tôi còn đứng đợi cơn mƣa lỡ làng... 
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Mưa Xiêm Riệp 
  

đêm chong mấy ngọn đèn mờ 

hắt hiu đá dựng bơ vơ lũy hào 

giọt mƣa rơi tận trời cao 

hạt nào vỡ nát hạt nào hóa thân 

  

đá kia mấy kiếp phong trần 

gom xƣơng máu của tiền nhân đắp vào 

nụ cƣời lạnh đến nôn nao 

Apsara có nghẹn ngào tiếng xƣa... 

  

lũy thành mờ mịt đêm mƣa 

những đền đài những triều vua dãi dầu 

xác ngƣời gửi lại vực sâu 

tiếng gƣơm khua mộng bạc đầu năm canh 

  

nghe từ đá tạc mong manh 

phận ngƣời sƣơng trắng đầu cành hƣ không 

giọt mƣa Xiêm Riệp nát lòng 

tôi ngồi nhƣ tƣợng... 

đêm bồng bềnh trôi... 

  

Ankor Thom , tháng 11/2019 
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Mùi cỏ quê 

 

sao mùi nồng nả nhà quê 

mà theo tôi suốt đƣờng về tháng năm 

bàn chân vƣơng vít nợ nần 

nghe trong hƣơng cỏ rì rầm tiếng quê 

 

nghe từ chiều ngã ven đê 

rạ rơm che nắng cỏ che dốc làng 

rắc thơm cho những mùa vàng 

cỏ nằm đợi nắng xanh tràn chân đê 

 

mênh mông một cõi đi về 

bềnh bồng nắng giục bờ tre gió chiều 

nồng nàn hơi thở tình yêu 

cỏ nằm nghe tiếng sáo diều tuổi thơ 
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cỏ ơi xanh đến bao giờ 

bờ đê thăm thẳm đợi chờ sƣơng mai 

xa quê trong những đêm dài 

lắng nghe mùi cỏ nồng say bồi hồi 

 

ai đi rồi cũng về thôi 

quê hƣơng vẫn tiếng gọi mời thiêng liêng 

tay cầm nỗi nhớ chung chiêng 

mà ôm mùi cỏ tình riêng dặt dìu 

 

nằm vùi với cỏ thƣơng yêu 

áp tai nghe tiếng lòng kêu lặng thầm 

quê nhà dẫu có trăm năm 

vẫn hƣơng cỏ đợi bƣớc chân ngƣời về … 
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Mùi quê 

 

em ngồi giặt áo bờ sông 

ngoài kia con nƣớc lớn ròng chiều quê 

ngày đi xa xứ tôi về 

bâng khuâng nhớ một câu thề xa trôi 

 

thiết tha cơn gió lƣng đồi 

đâu chôn lấp đƣợc khoảng trời nhớ thƣơng 

đêm nằm ngủ với khói sƣơng  

buồn nghe sóng gọi tình vƣơng mặt hồ 

 

bên trời chìm khuất hƣ vô 

bờ sông khẽ vọng câu hò duyên quê 

nghe mênh mang những đêm hè 

mùi quê cứ mãi theo về trong mơ 

 

mây chiều lạc bóng chơ vơ 

quê nhà mê mải lửng lờ khói vƣơng 

lửng lờ mây chập chùng buông 

chiều nay có kẻ mắt buồn ngóng quê... 
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Muối mặn Sa Huỳnh 

 

vốc tràn muối trắng đầy tay 

nhớ câu muối mặn gừng cay thuở nào 

trời chiều vàng nắng hanh hao 

sa huỳnh đầy gió tạt vào câu thơ 

 

cánh đồng trắng đến ngẩn ngơ 

bâng khuâng nắng đậu trên bờ ruộng xa 

muối nhƣ hạt ngọc vỡ òa 

tinh tuyền thắm đẫm mặn mà trên môi 

 

đã từng hạt muối cắn đôi 

nghe câu chung thủy em ơi đợi chờ 

sa huỳnh chiều thả câu thơ 

vào nhau cho đến bạc phơ mái đầu 

 

mai kia duyên lỡ úa nhàu 

thì còn muối mặn gừng cay bên đời 

sa huỳnh ơi nhớ một thời 

có hay hạt muối đầy vơi phận ngƣời... 
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Nam du* 

 

nồng nàn vạt nắng mùa thu 

mùa êm sóng biển nam du tôi về 

nghe chiều vàng rực đê mê 

xanh trong màu nắng bốn bề sóng giăng 

 

ơi em từ những mùa trăng 

mây vƣơng cồn cát nhớ chăng đƣờng về 

để chiều nay ngập cơn mê 

tôi ngơ ngác hái mây che cuối trời 

 

nam du màu nắng còn rơi 

còn giăng mây gợi bồi hồi sóng xô 

biển tràn con sóng nhấp nhô 

còn mùa trăng níu hẹn hò bãi khuya... 

 

bâng khuâng giờ phút chia lìa 

quên làm sao đƣợc... ô kìa nam du  

nồng nàn trong nắng mùa thu 

còn nghe sóng hẹn lời ru buổi về... 

 

* Nam du: Quần đảo nổi tiếng ở kiên giang với 21 

đảo lớn nhỏ 

tạo thành quần thể du lịch tuyệt đẹp giữa biển 

hoang sơ... 
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Nam Du và em 

 

chiều qua đảo rất dịu dàng 

em và biển mộng xuân tràn bâng khuâng 

níu mây cho gió thật gần 

cho tình tôi đậu trong ngần biển xanh 

ơi nầy con sóng mong manh 

nâng chân gót nhỏ long lanh mắt ngƣời 

từ em hồng thắm nụ cƣời 

tôi về chạm khẽ một trời mộng mơ 

từ hòn đảo nhỏ hoang sơ 

mùa xuân lộng lẫy tình cờ yêu em 

vàng hoa mai nở bên thềm 

hay hƣơng hoa thắm êm đềm môi xinh.. 

và xuân ngự giữa hồn trinh 

Nam Du một thoáng đợi tình lên ngôi 

biển xanh và mắt và môi 

có nghe tôi khẽ gọi mời xuân sang… 
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Nằm dưới trăng suông 

 

đêm nghe sông suối gọi tình 

ta ngồi cùng với đời mình xót xa 

âm u cơn gió nhạt nhòa 

lăn trôi vào cõi ta bà trầm luân 

 

nằm dài dƣới ánh trăng suông 

ngả nghiêng chiếc bóng tay buông phận ngƣời 

đôi vầng nhật nguyệt phù hƣ 

vỡ ra nghìn tiếng khóc cƣời nhân gian 

 

chân khua vó ngựa địa đàng 

cùng trời cuối đất mang mang nhịp sầu 

ai về dƣới nấm mộ sâu 

mà nghe dâu bể vó câu đoạn lìa 

 

từ vô lƣợng đã ly chia 

nghìn thu vỡ ánh trăng khuya lâu rồi 

một ta tìm lại chỗ ngồi 

thấy bờ lau trắng và hồi kinh tan 

 

chợt hay chim đã về ngàn 

bên trời còn lại hàng hàng mây bay... 
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Nằm mộng dưới hoa 

lời yêu đã trót đong đầy 

tình là cơn mộng từ ngày yêu em 

từ cơn mƣa nhỏ êm đềm 

tôi về mang trái tim mềm tƣơng tƣ 

ru em bầy sẻ hiền từ 

hàng cây đổ bóng gọi mời chân qua 

vai ngoan gót mỏng chân ngà 

vƣờn khuya trăng đổ đôi tà lụa bay 

bồi hồi hơi ấm vòng tay 

vai ngoan đợi gió đong đầy yêu thƣơng 

gửi tình về với mù sƣơng 

chìm trong nỗi nhớ hồn vƣơng mắt ngƣời 

hồn tôi rộn đóa môi cƣời 

đêm về nhặt khẽ một trời ái ân 

nầy em ngực ngải môi trầm 

có hay tôi mộng nghìn lần dƣới hoa... 
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Nằm mộng ở Hà Tiên 

 

dập dồn hội trống đêm nay 

nghe đâu đây vẳng gót hài phù dung 

nghe hào sảng giọng mạc công 

nghe từ xa khẽ... nỗi lòng ngƣời xƣa... 

 

vọng về tiếng giáo gƣơm khua 

bút nghiên vút lộng giữa mùa chiêu anh 

trống vang dội khắp giang thành 

thi nhân hào kiệt trao tình thơ văn 

 

bình san điệp thúy sƣơng giăng 

buốt hồn tráng sĩ đêm trăng ngóng chờ 

kiếm mềm hơn cả bài thơ 

vút lên trời rộng ngẩn ngơ núi đồi 

 

đông hồ sóng nƣớc mờ trôi 

bóng ai còn đứng đợi ngƣời qua sông 

cho thi nhân gặp má hồng 

tiếng lòng còn mãi vọng trong gió chiều 
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ngậm ngùi mấy bức tƣờng rêu 

chùa phù dung giấu tình yêu nơi nào 

mà vang vọng tới nghìn sau 

tiếng chuông còn đọng nỗi sầu lắt lay... 

 

trông vời thạch động vít mây 

thƣơng chàng thi sĩ thơ ngây gõ đàn... 

đàn kêu tích tịch tình tang 

ai đem công chúa lên hang mà về... 

 

ghé về ngƣ bạc lƣ khê 

bóng chiều chênh chếch mây che dặm đƣờng 

nhớ ngƣời năm cũ dâng hƣơng 

quỳnh hoa đã nở ngƣời thƣơng đong đầy... 

 

... đêm bềnh bồng với cơn say 

giật mình chỉ thấy trăng đầy hà tiên... 

  

                          



404 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nắng đã vàng hơn 

 

nhƣ mùa yêu trót lạnh lùng 

em đi nắng cũng vàng hơn nỗi buồn 

buổi về nghe gió rƣng rƣng 

hát câu đƣa tiễn mình từng quen nhau 

 

trăm năm chƣa ƣớc bạc đầu 

sao giờ nƣớc chảy chân cầu chia hai 

thì tình rồi cũng phôi phai 

nắng xƣa rớt hạt mƣa dài cũng ngƣng 

 

ngƣời ơi chua ngọt đã từng 

sầu giăng mắc nhện thà đừng chiêm bao 

lời nào gửi với ngàn sau 

lời nào chƣa úa bạc màu nhƣ vôi 

 

thôi thì còn lại mình tôi 

chiều nay với nỗi chia phôi ngút trời 

gọi tình về với đơn côi 

hình nhƣ vọng tiếng mình tôi thở dài… 
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Nắng ngập Ngự Bình 

 

ai đem thơ thả trên đồi 

mà sông Hƣơng chảy dòng trôi chùng chình 

mà sƣơng rơi đẫm Ngự Bình 

mà trăng ngơ ngẩn một mình nghiêng soi 

  

hay là Huế mộng cùng tôi 

nắng vàng Đại nội mây phơi Hoàng Thành 

sao mà Huế đẹp mong manh 

mắt ai thả nắng long lanh cuối trời 

  

thầm thì với Huế, Huế ơi 

em đừng che nón chơi vơi tôi chờ 

(răng mà chiếc nón bài thơ 

cứ theo vào những giấc mơ đêm dài...) 

  

thôi thì đã lỡ yêu ai 

tôi về nặng vía mơ hoài dáng em 

chiều nay nắng ngập Ngự Bình 

cho tôi gửi Huế trăm nghìn nhớ thƣơng.. 
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Nầy cô giáo trẻ 

 

(tặng em gái Mỹ Hạnh nhân ngày 20/11) 

 

nầy em cô giáo dịu hiền 

cho tôi hôn mái tóc huyền dễ thƣơng 

cớ gì đâu buổi tan trƣờng 

mà chim dấu mỏ đợi hƣơng tóc mềm 

 

nầy con suối nhỏ êm đềm 

cớ gì theo bƣớc chân em thầm thì 

nầy viên phấn trắng diệu kỳ 

mang bao hoài bão em đi vào đời… 

 

sao mà yêu quá một thời 

gối đầu sách vở nằm mơ bạn bè 

buổi nào vành nón nghiêng che 

áo dài cuống quít lối về xa thêm 

 

tôi ngồi đây rất im lìm 

nhớ em và thuở dịu êm ngày nào 

một thời xƣa hỡi… xin chào 

mù sƣơng hay bụi 

vƣơng vào mắt tôi .. 
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Nầy em có nhớ 

 

nầy em có nhớ gì tôi 

những chiều ngồi đợi mây trôi cuối trời 

hay là những sớm tinh khôi 

em ngồi với gió gọi mời nắng lên 

và trong niềm nhớ chông chênh 

mƣa xƣa rớt hạt mông mênh chập chùng  

từ đêm thanh khiết nghìn trùng 

có tôi và gió ngại ngần hôn em 

nầy em còn nhớ gì thêm 

chân trần gót nhỏ mƣa đêm nguyệt rằm 

tình là đôi mắt lá răm 

bờ vai nhốt nắng gọi thầm tên nhau 

nghe vàng nỗi nhớ nghìn sau 

đƣờng êm tiếng gió đong đầy mắt môi 

nầy em hãy nhớ giùm tôi 

trăm năm dõi bóng bên đời đợi em…  
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Nầy em 

 

nầy em ngực ngải môi trầm 

để con phố nhớ bàn chân ngọc ngà 

nầy vàng thắm những mùa hoa 

cho tôi còn níu mù sa khói trời 

 

chân khua nhịp gõ hiên đời 

mênh mông là gió môi mời mọc môi 

nầy em hƣơng thoáng chỗ ngồi 

chiều sâu hẻm nhỏ bồi hồi hôn nhau 

 

nghe nồng nàn đến nghìn sau 

môi thơm ƣớp mật mắt say gọi tình 

nầy mùa nhan sắc hƣơng trinh 

giấu trong tà áo trăm nghìn mộng mơ 

 

và em có biết tôi chờ 

dẫu mai tình có hững hờ trôi qua 

cũng xin làm chút nắng tà 

đậu trên chân bƣớc phù hoa em về.… 
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Nầy em tôi nợ  

 

yêu em tôi nợ bờ vai 

chông chênh nỗi nhớ bàn tay ngại ngần 

tôi còn nợ mắt lá răm 

trăng chao bóng khuyết đợi rằm tƣơng tƣ 

 

tôi còn nợ lại mùa thu 

đậu trăm thƣơng nhớ ngày ru em buồn 

và còn nợ cánh tay thuôn 

hơi em đằm thắm đƣợm nguồn ái ân 

 

mắt môi buổi ấy ân cần 

tôi còn nợ lại một lần hôn em 

nầy em tôi nợ gì thêm 

nghìn câu say đắm ngọt mềm yêu nhau 

 

hay tôi nợ nét thu ngài 

yêu em một thƣở thƣơng hoài nghìn sau 

trần gian đổi sắc thay màu  

tôi còn nợ lại cõi ngày rong chơi  

 

yêu em tôi nợ cả đời 

làm sao trả hết một thời yêu nhau… 
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Nầy tôi xin hỏi 

 

nầy tôi xin hỏi thời gian 

mai sau còn bóng trên ngàn nữa không 

tàn cơn mộng giữa hƣ không 

mai đây còn những chiều mông mênh buồn 

 

mốt mai còn có cội nguồn 

từ trong mƣa bão gió giông hồn ngƣời 

may ra còn lại nụ cƣời 

từ trong ánh mắt một thời đã xa 

 

nầy tôi hỏi những bông hoa 

mai sau còn bóng chiều tà quạnh hiu 

trông ra phố chợ tiêu điều 

em về đâu hỡi chiều hiu hắt chiều 

 

xà tôi hỏi, hỡi tình yêu 

có còn nhung nhớ liêu xiêu đời mình 

khi ngày đã úa bình minh 

khi ta trót dại bỏ tình mà đi 

 

mai sau khi chẳng còn gì 

tôi buồn khẽ hỏi... mƣa thì thầm rơi… 
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Ngã ba 

 

Ngã ba này là nơi em về 

Khi rẽ trái khi thì sang phải 

Anh bất chợt rùng mình lo ngại 

Chỉ sợ lòng em lây ngã ba (Thơ Nguyễn Quang Hà) 

 

…quanh đời anh những ngã ba 

những ƣu tƣ… những lo xa giật mình 

bên kia là những thác ghềnh 

làm sao giữ đƣợc chênh vênh cuộc tình 

 

nầy là sóng vỗ lênh đênh 

nầy mƣa nắng đổ phai tên ngọt mềm 

cớ gì mỗi giấc mơ đêm 

anh lo sợ ngã ba chìm… không em 

 

cớ gì anh nhớ lại quên 

chiều xƣa con dốc gọi tên chúng mình 

hỡi em còn nhớ phố huỳnh 

một lần yêu một lần tình lên ngôi 

 

em về bên ấy rồi thôi 

ngã ba ngã bảy… tình trôi chập chùng 

nhớ chiều phố cũ rƣng rƣng 

em ơi… anh đợi em từng… ngã ba… 

 



412 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngạ quỷ 

 

có lần mộng thấy quỷ ma 

tóc phơ trong gió áo xòa trong mây 

xƣơng khô vàng trắng hai tay 

chông chênh nghiệp chƣớng loay hoay dốc tình 

 

bàng hoàng một kiếp chúng sinh 

hóa ra chỉ thoáng bồng bềnh phù du 

buồn trông khói tỏa mịt mù 

mới hay ta vụng đƣờng tu hồi nào 

 

có lần khóc giữa chiêm bao  

bóng ai về dƣới chiều hao hớt vàng 

chân khuya lần bƣớc khẽ khàng 

thƣơng ma khóc quỷ khói nhang lụy vòng 

 

thấy đời là cõi hƣ không 

liêu xiêu tay níu bụi hồng sƣơng bay 

mốt mai chiều ngã bóng ngày 

ta nghe ngạ quỷ ra chào tƣơng tri... 
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Ngãi xuân 

 

mắt em đâu phải lá bùa 

mà tôi mê mản lên chùa xin xăm 

liếc nhìn sắc lẻm lá răm 

tim tôi chết đứng âm thầm tƣơng tƣ 

 

môi em ƣơm mật ngọt lừ 

miệng cƣời chúm chím xinh tƣơi trăng rằm 

tôi về đuối giấc trăm năm 

lơ ngơ bùa ngãi tối nằm không yên 

 

má em xinh lúm đồng tiền 

trời cho thêm nụ cƣời duyên hớp hồn 

em làm tôi lỡ giấc nồng 

khuya không ngủ đƣợc tốn công pha trà 

 

tóc em nhƣ thể lụa là 

thơm hƣơng trầm ngải ngọc ngà da xinh 

tôi say mê ngút cung tình 

ngẩn ngơ mang trái tim mình phân thân 

 

em ơi có nợ có nần 

mới say bùa ngãi một lần phải không... 
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Ngậm ngải tìm trầm 

 

theo em từ buổi giêng hai 

nắng che mờ phố tình dài bến sông 

ngậm ngùi mƣa lạnh chiều đông 

ngày con sóng tiễn theo chồng em đi 

 

buồn rơi buốt tuổi xuân thì 

nắng không về nữa mƣa thì thầm đau 

cõi đời mộng trắng hai tay 

tôi buồn ngơ ngác hiên ngày chia phôi 

 

bờ sông mƣa đổ trắng trời 

sầu giăng mắt ƣớt vọng lời trăm năm 

đành thôi ngậm ngải tìm trầm 

buổi về tàn úa chỗ nằm đêm xƣa 

 

nghe tình đã dứt cơn mƣa 

mộng mơ cũng xót xa vừa chân mây 

riêng tôi nặng cả trời đầy 

vùi đâu vơi bớt tháng ngày yêu em...  
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Ngập chiều hư không 

 

đêm - tôi một tiếng thở dài 

liêu xiêu vấp ngã bên ngày lạc trôi 

đành ngồi với những phai phôi 

rã rời in bóng tôi ngồi một tôi 

 

Ừ thôi đã muộn màng rồi 

ngƣời về đầu dốc tôi nơi cuối trời 

tình trôi đã lạc phƣơng nào 

sáng ra núi đợi chiều ngồi trông mây 

 

cõi tôi nhƣ ngọn mƣa đầy 

em vàng nỗi nhớ bàn tay hơ tình 

khẽ khàng chiếc bóng chênh vênh 

tôi về cùng với buồn tênh đời mình 

 

hong đầy mấy nẻo lặng thinh 

ngƣời đi mang một khối tình chôn theo 

ngã nghiêng cơn mộng cuối đèo 

sầu treo dốc nhớ ngập chiều hƣ không... 
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Ngày anh nằm bệnh 

 

loay hoay anh bệnh nữa rồi 

trái tim nặng trĩu rã rời tháng năm 

lòng thì chƣa kịp hoa râm 

mà tim mỏi mệt mà chân nát nhừ 

 

nhìn qua cửa sổ hiền từ 

thấy em thấp thoáng nụ cƣời bao dung 

may đời còn chút nhớ nhung 

của em trao gửi ngập ngừng bên anh 

 

từ bao lời nguyện ngọt lành 

em cầu xin với lòng thành yêu thƣơng 

dẫu còn đau nhức vết thƣơng 

hồn anh vẫn ngát mùi hƣơng ngọt mềm 

 

nhờ em cơn bệnh nằm im 

tình yêu nhắn gửi trái tim nồng nàn 

bình yên đi nhé tim ngoan 

vì bên anh có dịu dàng bóng em… 
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Ngày ấy đâu rồi 

 

(với mẹ tôi) 

 

xƣa ai đổi chỗ tôi nằm 

để giờ phía ƣớt lặng thầm xa tôi 

một đời mẹ nhận cút côi 

chỗ khô ngày đó còn tôi một mình 

 

mẹ à... đâu đó lặng thinh 

cánh cò xiêu vẹo dáng hình mẹ đi 

bờ tre chắn gió thầm thì 

tiếng chuông chùa vọng nỗi gì rƣng rƣng 

 

cây kia giờ đã bỏ rừng 

sông kia bỏ suối điếng từng nỗi đau 

ngậm ngùi xót tím bàn tay 

vuốt di ảnh mẹ đong đầy nhớ thƣơng 

 

còn chăng là những đoạn trƣờng 

nến nhang đã tắt khói hƣơng đã tàn 

hình nhƣ trong giấc mơ màng 

mẹ về ôm lấy một đàn con xƣa 

 

tôi ngồi lạnh ƣớt hiên mƣa 

mẹ tôi và những ngày xƣa … 

đâu rồi...  
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Ngày đầu năm ở Huế 

 

cớ chi nắng cứ lặng thầm  

theo em cúng Phật đầu năm lễ chùa 

Huế nờ xuân đã về chƣa 

sao tôi thấy mắt em vừa long lanh 

  

Huế mơ Huế mộng cũng đành 

tôi ngơ ngẩn hái chòng chành sen trôi 

Huế thƣơng Huế nhớ cùng tôi 

nắng qua Vỹ dạ nắng soi Ngự bình 

  

mà sao em cứ lặng nhìn 

xuân về tôi đứng một mình đợi em 

ngày đầu năm hái búp sen 

tặng em màu đỏ... lấy hên thôi mà 

  

thƣơng sao màu áo hoa cà 

tôi về ngơ ngẩn đôi tà lụa bay 

huế chờ tôi nhé mùa sau 

cùng em tôi nắm bàn tay theo về ... 



419 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày em thắp sao trời 

 

em về thắp sáng đời anh 

nghe bầy chim nhỏ trên cành tƣơng tƣ 

mây trôi rất đỗi hiền từ 

nâng niu nghìn giấc mơ từ môi em 

 

nầy là những ánh sao đêm 

long lanh nhƣ mắt môi em tinh tuyền 

nầy là giấc ngủ thần tiên 

đêm mơ lạc mái tóc huyền em bay 

 

thắp lên em… ánh sao nầy 

cho anh và những cơn say ái tình 

thắp lên em nhé bình minh 

cho nhau nghìn đóa hoa tình tƣơng tƣ 

 

trả buồn về với hoang vu 

tình yêu ở lại thiên thu với đời 

thắp lên em… ánh sao trời 

để anh còn mộng một thời yêu em… 
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Ngày tháng mệt nhoài 

 

ngày qua tháng lại võ vàng 

Ảo hƣ nhƣ ánh đèn vàng xƣớc mƣa 

nghe tình dội những âm xƣa 

nghe tôi loáng thoáng đời vừa tàn phai 

 

từng đêm ngồi nhớ sớm mai 

biển khuya khoắt dội sóng dài qua tay 

ru đời bằng những âm say 

quên tôi đã sống lạc loài cỏ cây 

 

tạc vào trí nhớ một mai 

là chênh chao những hình hài phù du 

có ai về giữa sƣơng mù 

cho tôi chìm dƣới thiên thu cuối trời 

 

mong manh sƣơng khói gọi mời 

buổi về chân mỏi rã rời đƣờng bơi 

chiều ngồi vớt sóng biển khơi 

mới hay tôi đã một trời hƣ vô... 
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Ngày xưa đâu rồi 

(với mẹ tôi) 

 

xƣa ai đổi chỗ tôi nằm 

để giờ phía ƣớt lặng thầm xa tôi 

một đời mẹ nhận cút côi 

chỗ khô ngày đó còn tôi một mình 

 

mẹ à... đâu đó lặng thinh 

cánh cò xiêu vẹo dáng hình mẹ đi 

bờ tre chắn gió thầm thì 

tiếng chuông chùa vọng nỗi gì rƣng rƣng 

 

cây kia giờ đã bỏ rừng 

sông kia bỏ suối điếng từng nỗi đau 

ngậm ngùi xót tím bàn tay 

vuốt di ảnh mẹ đong đầy nhớ thƣơng 

 

còn chăng là những đoạn trƣờng 

nến nhang đã tắt khói hƣơng đã tàn 

hình nhƣ trong giấc mơ màng 

mẹ về ôm lấy một đàn con xƣa 

 

tôi ngồi lạnh ƣớt hiên mƣa 

mẹ tôi và những ngày xƣa đâu rồi...  
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Nghe buồn tạc tượng 

 

theo nhau từng bƣớc chân về 

sầu đêm rã cánh bốn bề hƣ không 

rã rời gót mỏi đèn chong 

nghiêng chao một bóng bềnh bồng nỗi đau 

 

em về từ mộng nghìn sau 

tàn chăn chiếu mỏng còn nhau nợ nần 

bàn tay đừng quá ân cần 

thì đâu có buổi tôi cầm dở dang 

 

lạc loài nỗi nhớ đi hoang 

đƣờng câm mấy ngọn đèn vàng hắt hiu 

nỗi buồn nhuộm tím cô liêu 

sầu kia in nặng bóng chiều lên vai 

 

tôi ngồi cùng với cơn say 

nghe buồn tạc tƣợng trùng vây đời mình 

vọng về từ cõi lặng thinh 

bóng tôi và khói chênh vênh ngập hồn... 
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Nghe câu nhơn ngãi 

 

bên trời chiều xuống mông mênh 

nghe câu nhân ngãi mƣa chênh phận ngƣời 

chị ngồi nhớ tuổi đôi mƣơi 

lời ru ngày cũ tƣơng tƣ dấu tình 

 

từ bờ môi úa lặng thinh 

tiếng ru hời những ân tình cũ xƣa 

chị mơ vồng cải cuối mùa 

vầng trăng đã khuyết gió lùa qua sông 

 

chị thƣơng màu nắng bềnh bồng 

có con bƣớm trắng chiều trông nắng vàng 

và nhìn ngơ ngác thu sang 

bóng con đò nhỏ sang sông lặng buồn  
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ôi bài hát lững lờ buông 

theo mây về với cội nguồn yêu thƣơng 

chiều xƣa gió có đầy vƣờn 

chị còn thoang thoảng làn hƣơng tóc thề ? 

 

giờ thì chị vội quay về 

bờ sông gió thổi tái tê phận đời 

tôi ngồi bên mộ chị tôi 

nghe chiều nắng tắt phai phôi cỏ vàng 

 

chợt nghe từ bóng chiều tàn 

lời ru năm cũ lỡ làng vọng ngân 

Khúc nào cho tuổi thanh tân 

Khúc nào cho tóc bạc dần tháng năm 

 

Chị ơi nhơn ngãi lặng thầm 

Vẫn tha thiết giữa vết bầm thời gian... 
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Nghe chiều hấp hối 

 

đêm chăn chiếu lạnh hiên đời 

chông chênh từ thƣở mây trời quạnh hiu 

tôi ngồi níu bóng cô liêu 

thấy sƣơng khói rụng hiên chiều chơi vơi 

 

buồn không hỡi nắng trên đồi 

mà cơn gió chạm chỗ ngồi tàn phai 

bóng dâu bể lạnh sông dài 

bên ngày cuối sóng tình ai lỡ làng 

 

nghe hồn mấy thƣở đi hoang 

mƣa rơi chiều cũ ngỡ ngàng bƣớc chân 

ngậm ngùi trắng kiếp phù vân 

đêm nghe hƣ ảo bềnh bồng chao nghiêng 

 

còn đây cơn mộng ƣu phiền 

gió giông chìm một đời riêng ngậm ngùi      

nghe chiều hấp hối cơn mƣa 

bâng khuâng nỗi nhớ tình vừa cáo chung… 
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Nghe đàn tranh ở Huế 

 

sao em để lại cung thƣơng 

tôi cầm đi mãi mùi hƣơng Huế chiều 

sao em bỏ lại lời yêu 

cho đàn rung khẽ bao điều riêng tôi 

  

Huế ơi đàn lỡ cung rồi 

mƣa từ Gia Hội mƣa rơi nội thành 

bƣớc chân xa Huế không đành 

đêm nghe vẳng tiếng đàn tranh nát lòng 

  

phƣợng hồng rơi đỏ giòng sông 

chiều qua Lê Lợi nhớ Đồng Khánh xƣa 

nhớ con đƣờng dƣới cơn mƣa 

áo bay trắng Trƣờng Tiền chƣa kịp về 

  

tiếng đàn gợi lại giấc mê 

nhớ cơm Âm Phủ nhớ chè Tịnh Tâm 

nhớ hôm trời Huế mƣa dầm 

tôi về chẳng kịp quên cầm tay em 

  

tiếng đàn rơi dịu trong đêm 

làm sao quên đƣợc ngƣời em bây giờ 

đừng nhƣ phút ấy tình cờ 

mai sau tôi mãi đợi chờ ... 

Huế ơi... 

  

huế tháng tám 2017 
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Nghe dâu bể rụng hiên đời 

 

thì đành nhỡ một cuộc vui 

bờ sông gió đã trắng trời mƣa qua 

đêm mây khói lộng sƣơng nhòa 

bơ vơ thềm cũ tình xa cuối trời 

 

lỡ làng số kiếp chơi vơi 

còn chăng giông gió bên trời tàn phai 

tôi mang khói thả sông dài 

bùi ngùi con sóng lạc loài chơi vơi 

 

ngƣời về tàn cả mùa rơi 

dấu thiên thu đó một thời nhớ mong 

tình vùi theo khói mênh mông 

quờ tay mà hái gió giông bên trời 

 

nghe dâu bể rụng hiên đời 

nắng trôi cuối sóng mƣa rơi đầu ghềnh 

em về thả khói mông mênh 

nhọc nhằn tôi gánh chênh vênh nỗi sầu… 
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Nghe đời cỏ lá 

 

tìm trong sƣơng khói im lìm 

một vầng trăng úa vỡ nghìn ly chia 

rụng từ những ánh sao khuya 

mà nghe đứt rạn đoạn lìa cõi tôi 

 

xót xa mây phủ trên đồi 

chìm trong hƣ ảo đọng lời tàn phai 

nghìn sau con sóng sông dài 

còn quay trở lại gõ vài âm quên 

 

thuyền nằm nhớ gió lênh đênh 

những chiều cô quạnh buồn tênh đời mình 

đìu hiu dốc núi gập ghềnh 

lăn trôi giấc mộng lênh đênh muộn phiền 

 

nghe đời cỏ lá rêu xanh 

bâng khuâng chìm dƣới cổ thành cô liêu 

nghe tôi và ảo hƣ chiều 

ngồi im nhƣ tƣợng ngóng hiu quạnh mình... 
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Nghe dường thiên thu 

 

hƣ vô đã rụng hiên đời 

gió thì thầm gọi lời mời cáo chung 

bờ xa gió giật mƣa chùng 

bóng ai chập choạng nghìn trùng sóng xô 

 

quờ tay chạm khói quanh mồ 

bƣớc chân rời rã sông hồ chơi vơi 

đã nghe tiền kiếp gọi mời  

nghe từng cơn gió bên trời phai phôi 

 

ngồi mà khẽ gọi tôi ơi 

có hay đã hết cuộc đời rong chơi 

từ đêm khuya đã gọi mời 

bóng ngƣời năm cũ về phơi đời mình 

 

bên chiều hiu hắt lặng thinh 

đêm nay có đóa hoa quỳnh tƣơng tƣ 

đâu đây vọng tiếng em cƣời 

dƣờng thiên thu đã rụng rơi quanh hồn... 
 



430 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe mộng tàn phai 

 

ngủ mê mấy nẻo đƣờng tình 

tỉnh ra chỉ thấy bóng mình cô đơn 

hồn đầy giông gió tay trơn 

về bên hiên đợi mỏi mòn giấc mơ 

 

thì thôi cũng ráng mà chờ 

môi kia chƣa nhạt xóa mờ duyên xƣa 

hẹn nhau tàn một cơn mƣa 

tình sao hoang phế nhƣ chƣa bao giờ 

 

mới hay em chỉ là mơ 

mộng tàn phai buổi đợi chờ tiễn chân 

ngày sau còn chút nợ nần 

nhớ ra tôi đã có lần yêu em… 
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Nghe mùa xuân tới 

 

nghe xuân chấp chới gọi tình 

mây giăng thả khói chùng chình không trôi 

bâng khuâng em rót nụ cƣời  

tiếng trời đất gọi một trời xuân sang 

 

hỏi bông mai nở trên ngàn 

mùa xuân nỗi nhớ mênh mang gọi mời 

hỏi ngƣời với nụ hôn môi 

có hay tôi đợi xuân trôi thắp tình 

 

hỡi chiều và nắng thủy tinh 

rạng ngời trong mắt môi xinh em cƣời 

bên trời trổ nụ hoa tƣơi 

còn trong tôi thuở bồi hồi yêu em 

 

dáng xuân rất khẽ bên thềm 

tôi nghe vọng lại ngọt mềm lời ru 

hình nhƣ ngọn gió xa mù 

đang mang xuân đến thiên thu bên ngƣời…  
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Nghe những tàn phai 

 

mƣa xa rớt xuống hiên trời 

nghe buồn chăn chiếu vọng lời thiên thu 

ngƣời về đau một lời ru 

gió tràn sông vắng mƣa mù mịt trôi 

 

đã chìm sâu gió trên đồi 

còn trong hƣ ảo chỗ ngồi tàn phai 

sóng xô lấp bến sông dài 

mây bềnh bồng thả khói ngày đi hoang 

 

quán xƣa gió tạt mƣa tràn 

mùa thu xƣa cũng lỡ làng sƣơng giăng 

có ngƣời đợi một mùa trăng  

hái trăm thƣơng nhớ đợi rằm tƣơng tƣ 

 

bóng tình mấy cõi phù hƣ 

ngƣời đi thôi cũng biệt mù xa xăm 

còn đây một ánh trăng rằm 

đợi ngƣời về lạnh chỗ nằm nghe khuya… 
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Nghe tiếng gió quê 

 

gió thầm thì đã bao năm 

ngày về quê cũ… lặng thầm tôi nghe 

rì rào là gió bờ tre 

xôn xao là gió trƣa hè bến sông 

 

mƣa khuya thả gió bềnh bồng 

mẹ ru tôi ngủ mặn nồng giấc đêm 

nồng nàn là gió tháng giêng 

cha mang hƣơng lúa về nghiêng đò chiều 

 

thiết tha lả gió tình yêu 

em trao nỗi nhớ liêu xiêu tôi chờ 

khi tình hồng những giấc mơ 

trăm cơn gió nhẹ lơ ngơ lạc về 

 

giờ tôi trở lại với quê 

nằm nghe gió nhắc câu thề năm nao 

mẹ xƣa khuất bóng thƣở nào 

cha giờ cũng đã chìm vào trăm năm 

 

chỉ còn tiếng gió lạnh căm 

ngày về quê cũ... lặng thầm tôi nghe… 
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Nghe tiếng hư không 1 

 

chìm trong hƣ ảo phận ngƣời 

nghe đau một cõi phù du đi về 

còn gì ngoài những u mê 

bụi tro thân phận não nề nhân sinh 

 

rã rời dốc bụi chênh vênh 

mệt nhoài cõi tạm gọi tên kiếp ngƣời 

mộng đời chỉ một giấc rơi 

thiên thu chớp mắt rong chơi hồng trần 

 

ê chề năm tháng phù vân 

đau che nắng sớm buồn nâng giấc chiều 

mịt mùng cõi tạm đìu hiu 

bể dâu đã thấy dặt dìu quanh đây 

 

chiều rồi hỡi kiếp cỏ cây 

về thôi còn kịp thân nầy tàn phai 

đã nghe một tiếng thở dài 

buồn hƣ không gọi  

cuối ngày 

thênh thang.... 
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Nghe tiếng hư không 2 

 

thì em đã bỏ tôi rồi 

tiếng yêu thôi cũng úa nhàu đời sau 

chiều qua trên những đỉnh sầu 

nhớ ngƣời cùng với cơn đau rã rời 

 

cũng đành phút ấy rồi thôi 

cơn mƣa đã tạnh tình trôi mịt mùng 

nghe đời đã chớm thu đông 

một trời quăng quật bão giông đời mình 

 

đời là những giấc chênh vênh 

những mùa dang dở nhớ quên lỡ làng 

đêm khuya tàn giấc mơ màng 

còn trơ lại bóng phai tàn cõi tôi 

 

ngậm ngùi dâu bể dần trôi 

từ trong nỗi nhớ phai phôi một thời 

buổi về tôi gọi tình ơi 

nghe ngơ ngác vọng cõi trời hƣ không... 
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Nghe tiếng hư không 3 

 

cuối cùng rồi cũng xa nhau 

tiếng yêu thôi cũng úa nhàu đời sau 

chiều qua trên những đỉnh sầu 

nhớ ngƣời cùng với cơn đau rã rời 

 

cũng đành năm tháng mồ côi 

cơn mƣa đã tạnh tình trôi mịt mùng 

nghe tình hút bóng thu không 

một trời quăng quật bão giông đời mình 

 

bẽ bàng khuya giấc chênh vênh 

gối chăn dang dở nhớ quên ngỡ ngàng 

đêm rơi rụng giấc mơ màng 

còn trơ lại bóng phai tàn cõi tôi 

 

ngậm ngùi dâu bể tàn trôi 

từ trong nỗi nhớ phai phôi gọi mời 

buổi về tôi gọi tình ơi 

nghe ngơ ngác vọng một trời hƣ không... 
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Nghe tiếng kinh chiều 

 

ngồi nghe vẳng tiếng kinh chiều 

trôi miên man giữa tiêu điều quê xƣa 

nhớ ngƣời áo mỏng sầu thƣa 

gói mây trong gió gửi mƣa trong lòng 

 

trả tình về với hƣ không 

mang theo ngày cũ mênh mông bụi trần 

gửi chiều một hạt phù vân 

bay theo bụi cát nghìn trùng cõi xa 

 

còn tôi một cõi ta bà 

nghe trăm năm gọi bóng tà huy trôi 

lời kinh úa một góc trời 

nghe đâu đây vọng một đời hƣ không 

 

quê nhà chín nhớ mƣời mong 

trống chiêng gióng nhịp gió giông tơi bời 

bâng khuâng cơn mộng rã rời 

ngày về quê cũ một trời cô liêu... 
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Nghe tiếng thở dài 

 

giờ thì tôi lại ru tôi 

bài ru năm cũ tôi ngồi ru con 

a ơi xin ngủ cho ngon 

sờ lên tóc bạc mƣa mòn dấu quên 

 

ru đời một kiếp lênh đênh 

gió heo hút thổi chiều mênh mông sầu 

dụng trời hiu hắt mƣa mau 

tàn cơn sóng vỗ bạc màu thời gian 

 

ru tình một thƣở đi hoang 

gối chăn chiếu mộng mƣa chan gió cuồng 

dến em cũng bỏ cội nguồn 

dể tôi ở lại neo buồn chung thân 

 

ru tôi một kiếp phong trần 

ngàn cơn gió tạt bến trần gian đau 

tìm vào xế bóng đời nhau 

loanh quanh chỉ thấy nỗi sầu rụng rơi 

 

...từ trong ngùi ngậm cuộc đời 

một mình một bóng tôi ngồi ru tôi… 
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Nghe tình đá sỏi 

 

nghe đau lau lách bên trời 

tôi về cùng với một trời cô liêu 

đâu hay mây đã quên chiều 

tay buông rời rã tình yêu cuối đƣờng 

 

đâu rồi cơn mộng yêu thƣơng 

một loài chim nhỏ cánh vƣơng sông buồn 

ngồi mà nhớ những hoàng hôn 

khói sƣơng giăng kín đầy hồn bão giông 

 

tình nhƣ gió giật mƣa chùng 

buồn đau đá sỏi chất chồng trên tay 

biết đời là những tàn phai 

mà sao cứ đuổi sƣơng bay giữa đèo 

 

mịt mù yêu dấu tan theo 

từng đêm mộng mị buồn treo đỉnh sầu 

có lần tuyệt vọng xoa tay 

nhớ em mƣng vết thƣơng đầy hồn tôi... 
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Nghe thiên thu gọi 

 

có không buổi ấy mƣa hồng 

bàn chân ai bƣớc tình nồng thiên thu 

mà nghe chƣa trọn lời ru 

thì chiều đã tối thì thu đã về 

 

có không bạc bẽo câu thề 

đọng trên hƣ ảo cơn mê cuối đời 

đêm hờ hững cánh tay ngƣời 

gối chăn vụn vỡ một trời cô liêu 

 

rã rời đầy những mùa yêu 

bầy chim khẽ hát đìu hiu cuộc tình 

nằm nghe cơn gió trở mình 

hay đâu là những lặng thinh bẽ bàng 

 

có lần tôi muốn đi hoang 

trong chiều chập choạng nhặt hoàng hôn rơi 

tôi nghe có tiếng gọi mời 

của thiên thu gọi bên trời tịch liêu… 
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Nghe tiếng gió quê 

 

gió thầm thì đã bao năm 

ngày về quê cũ… lặng thầm tôi nghe 

rì rào là gió bờ tre 

xôn xao là gió trƣa hè bến sông 

  

mƣa khuya thả gió bềnh bồng 

mẹ ru tôi ngủ mặn nồng giấc đêm 

nồng nàn là gió tháng giêng 

cha mang hƣơng lúa về nghiêng đò chiều 

  

thiết tha lả gió tình yêu 

em trao nỗi nhớ liêu xiêu tôi chờ 

khi tình hồng những giấc mơ 

trăm cơn gió nhẹ lơ ngơ lạc về 

  

giờ tôi trở lại với quê 

nằm nghe gió nhắc câu thề năm nao 

mẹ xƣa khuất bóng thƣở nào 

cha giờ cũng đã chìm vào trăm năm 

  

chỉ còn tiếng gió lạnh căm 

ngày về quê cũ lặng thầm tôi nghe… 
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Nghe vọng tiếng quê 

 

                  Gửi Quảng Ngãi 

 

thôi chào quê nhé ơi quê 

mai tôi lại ngƣợc đƣờng về phố xa 

chắc gì còn trở lại nhà 

mƣa rơi hay nƣớc mắt nhòa nhạt mây 

 

thôi đành quê đó tôi đây 

duyên xƣa đã hết tháng ngày còn nhau 

tình nhƣ nƣớc chảy qua cầu 

quê ơi nỗi nhớ chìm sâu biệt mù 

 

có gì hỡi những chiều thu 

nắng vàng hoa mƣớp lời ru mẹ già 

gì đâu hoa bí hoa cà 

mà theo tôi suốt quê nhà tháng năm 

 

giờ mang nỗi nhớ lặng thầm 

với quê cùng những trăng rằm bến sông 

mẹ ngồi tựa cửa chờ trông 

ngày đi ai biết còn mong ngày về 

 

thì thầm nghe vọng tiếng quê 

chân đi hồn lại ngƣợc về quê ơi ... 

 



443 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghiễm nhiên  

 

nghiễm nhiên em giữa đời tôi 

nhƣ chiều đầy gió nhƣ trời đầy mây 

nhƣ hoa trái giữa xuân nầy 

nhƣ cây cỏ níu bàn tay dịu dàng 

nghiễm nhiên em giọt nắng vàng 

rơi vào tôi mộng khẽ khàng xuân tƣơi 

cho hoa ƣớp mật môi cƣời 

tình yêu em rót hồn tôi nụ hồng 

hiên trời ngọt gió thơm nồng 

mây treo vạt nắng bềnh bồng lứa đôi 

bên làn môi ấm trên môi 

nghiễm nhiên em đã trao tôi địa đàng 

em nầy môi có còn ngoan 

mùa xuân còn chút tơ vàng ong bay 

tôi về lãng đãng cơn say 

đợi em trong giấc mơ nầy ... 

nghiễm nhiên... 
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Nghiêng ngã phận người 

 

thì thôi một nƣớc cờ tàn 

đến hồi giở chén hai bàn tay không 

úp tay vào mặt mà trông 

thấy gì ngoài cõi mênh mông nổi chìm 

 

hay đời sấp ngửa đảo điên 

rủi may đập bát ngả nghiêng phận ngƣời 

nhỡ nhàng đến hết cuộc chơi 

vùi cho đồng nát cái thời dại khôn 

 

bọt bèo trắng kiếp lông bông 

miếng cơm gửi vợ tấm lòng gửi con 

thả tình xuống biển lên non 

dở hơi… tay mỏi chân bon lại về 

 

chiều nhìn mây trắng trời quê 

mới hay đã lỡ câu thề năm xƣa 

quờ tay vuốt sợi râu thừa 

ngoảnh ra chợt thấy đời vừa hƣ không… 
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Nghìn sau dâu bể 

 

mƣa xa in dấu chân mờ 

nghìn sau sóng soải ơ hờ bể dâu 

mịt mùng bóng ngã về đâu 

ngồi nghe vọng tiếng đêm sâu gió cuồng 

 

buốt trời mƣa lạnh lùng buông 

hắt hiu khói dựng mây nguồn trôi nghiêng 

hai vai nặng gánh ƣu phiền 

nghe tình rơi đọng ngày thiên thu buồn 

 

ngƣời về sƣơng khói xa vƣơng 

bến khuya chìm khuất lạnh luồn chiếu chăn 

bể dâu đã thấu vết hằn 

ai ngồi nhớ một vầng trăng đã tàn 

 

phất phơ mƣa đổ trên ngàn 

bờ lau gió tạt úa vàng hƣ vô 

còn không ngày đã mơ hồ 

phận ngƣời chìm dƣới nấm mồ thiên thu… 
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Ngỡ gió bên trời 

 

sông trôi con sóng mịt mù 

ngày hiu hắt bóng lời ru chập chùng 

gửi thiên thu với mƣa trùng 

từng cơn gió lộng mênh mông trời chiều 

 

thả từng yêu dấu tan theo 

cơn đau đã chín mộng vèo tháng năm 

tình xƣa cũng vỡ trăng rằm 

môi xƣa heo hắt cõi trầm luân đau 

 

em về dang dở đời nhau 

chút yêu dấu lỡ chìm sâu bến tình 

còn gì ngoài cõi lặng thinh 

bóng ai rơi xuống đời chênh vênh sầu   

 

đƣờng trần rớt giọt mƣa mau 

thôi xin gửi lại tình nhàu nát kia 

lỡ mai còn phút chia lìa 

tôi hay ngƣời bóng đƣờng khuya một mình.. 
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Ngồi đếm tuổi mình 

 

chiều nay vàng giọt nắng hanh 

mẹ ngồi mà nhớ tuổi mình bao năm 

võng quê chân đất mẹ nằm 

một đời ru mãi vết bầm tháng năm 

 

mẹ ngồi từ buổi xa xăm 

ru con mình thuở lên năm lên mƣời 

à ơi khoai củ ngọt bùi 

mừng con từ buổi thôi nôi mẹ bồng 

 

thƣơng cho mẹ sớm mất chồng 

một mình mẹ gánh bão giông đời mình 

tuổi nào mẹ thắp bình minh 

tuổi nào đi trọn hành trình nhân gian 
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thanh xuân giấu những mơ màng 

mẹ gồng mẹ gánh nuôi đàn con yêu 

giờ liêu xiêu tuổi về chiều 

mình me ôm trọn đìu hiu phận ngƣời 

 

gió còn lay mãi bên trời 

bờ tre gốc rạ một thời đắng cay 

đếm từng tuổi mẹ dần phai 

mênh mang ngày tháng sạn chai vết hằn 

 

mẹ quên đi những nhọc nhằn 

huống gì tóc mẹ bạc trên mái đầu 

con về hỏi những đêm thâu 

mà ngồi đếm tuổi mẹ nhàu trên tay 

 

mẹ giờ chiều trắng sƣơng bay 

làm sao đếm đƣợc chân mây cuối trời.... 
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Ngồi ru bóng mình 

 

về ngồi lại với sƣơng mù 

tôi thì thầm khẽ bài ru tôi buồn 

một đời tay vói hƣ không 

mà đi chƣa hết gió giông phận ngƣời 

 

sông hồ chím bóng thiên thu 

hai bàn chân mỏi đánh đu đời mình 

nghe chiều với bóng lặng thinh 

chiếu chăn rã gối mƣa chênh giọt sầu 

 

thả đời cho mộng ngàn sau 

đâu hay tàn một cơn đau rã rời 

ôm phù du rụng hiên trời 

nghe hƣ vô gọi lời mời cáo chung 

 

giờ đây sƣơng khói chập chùng 

đêm chơi vơi mộng ngập ngừng tiễn đƣa 

ai về với gió nghìn xƣa 

cánh phù dung đã rụng vừa đêm qua... 
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Ngồi với phôi pha 

 

ngƣời xa ngút một dốc chiều 

bờ sông sóng vỗ cô liêu buốt hồn 

nghe tình đã chạm hoàng hôn 

sao còn đây những gió giông rã rời 

 

chênh chao cỏ úa lƣng đồi 

nghìn dâu bể dựng hiên đời tàn phai  

cơn đau đã tạt bên trời 

bâng khuâng đợi những chiều trôi ngập hồn 

 

khẽ khàng sƣơng chập chùng buông 

nhòa trong mây khói hồi chuông gọi mình 

cô liêu lạc bóng xiêu hình 

đợi ngày ngày hết đợi tình tình xa 

 

tôi ngồi cùng với phôi pha 

bóng chìm hƣ ảo sƣơng sa núi mờ 

đợi ngƣời trong những giấc mơ 

dƣờng nhƣ có bóng ai chờ cuối sông... 
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Ngọn đèn xước mưa 

 

hong khô tình trót bọt bèo 

mƣa chùng nỗi nhớ sƣơng treo giọt buồn 

ngƣời đành tay mỏng tình buông 

nắng chao chát úa tà dƣơng đã tàn 

 

rã rời những đám mây tan 

đêm khuya đợi những nhỡ nhàng sớm mai 

còn gì khi đã rời tay 

ngƣời nơi cuối dốc tôi nhoài đỉnh cao 

 

khẽ khàng vin lấy cơn đau 

bâng khuâng giấc mộng rã nhàu yêu đƣơng 

cõi tình vàng vọt khói sƣơng 

hắt hiu nhƣ ngọn đèn đƣờng xƣớc mƣa 

 

tôi về gọi những âm xƣa 

đƣờng khuya im tiếng ngƣời vừa hƣ không 

vẫy tay chùng ngoắc mênh mông 

buồn ai chạm điếng dòng sông ngƣợc dòng... 
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Ngọn gió cầm tay 

  

phù du ơi cõi đời nầy 

một mai thức dậy mây bay cuối ngàn 

bọt bèo chút nắng trần gian 

khuya đêm biển động miên man sóng trào 

  

chập chùng vực thẳm đèo cao 

mƣa xao xác giọt gió thao thức buồn 

loay hoay tìm lại cội nguồn 

đâu hay nắm cỏ sầu buông phận ngƣời 

  

đâu ngờ tình sóng mù khơi 

khói sƣơng đã gọi từng lời chung thân 

đong đƣa một kiếp phong trần 

cầm tay ngọn gió mộ phần giăng giăng 

  

thôi đành tàn một mùa trăng 

cõi ngƣời leo lét ánh đèn hao khô 

nghìn năm sau cõi sông hồ 

còn chăng ngọn gió hƣ vô buốt hồn... 
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Ngọn gió lỡ thì 

 

tôi ngồi treo mảnh hồn câm 

chơ vơ niềm nhớ tím bầm nỗi đau 

thấy gì từ mộng nghìn sau 

mà chăn chiếu lạc mà dâu bể nhòa 

 

chỉ là cơn gió thoảng qua 

ngỡ môi thiếu phụ vỡ òa mùi hƣơng 

bóng ai xa lạ bên đƣờng 

đêm phù du nhớ tình vƣơng dốc chiều 

 

rƣng vàng giọt nắng hắt hiu 

từ cơn gió tạt mƣa xiêu giữa trời 

dịu dàng nhƣ mảnh trăng rơi 

em cầm ngây dại rã rời riêng tôi 

 

lỡ thì ngọn gió mồ côi 

đã mang đi hết phai phôi phận ngƣời 

còn gì sót lại trong nhau 

là ngàn dâu bể úa nhàu xa xƣa... 
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Ngọn roi 

 

trƣờn qua tôi bóng của đêm 

 một trời dâu bể chênh vênh phận mình 

lăn qua tôi những gập ghềnh 

những khuya tuyệt vọng buồn tênh rã rời 

 

đã nghe có tiếng gọi mời 

của thiên thu gọi bên đời trầm luân 

bên kia con sóng muôn trùng 

là tràn hƣ ảo mịt mùng bóng ai 

 

ngồi chờ dốc đợi tàn phai 

chim bay cánh mỏi đợi ngày quyên sinh 

mong manh sƣơng khói cuộc tình 

của trăm niềm nhớ của nghìn nỗi đau 

 

em về bôi xóa đời nhau 

gót chân dẵm nát đời sau ngậm ngùi 

nghe từ tiếc nuối khôn nguôi 

ngọn roi nào quất đời tôi bẽ bàng… 
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Ngủ lại với rừng 

 

nghe cơn gió thả chiều mê 

nghiêng xiêu trời thấp tôi về hà tam 

rừng khô thả khói chiều lam 

mây treo đầu núi nồng nàn sƣơng đêm 

 

lặng nghe tiếng suối ngọt mềm 

bềnh bồng câu hát ru miền hoang sơ 

nặng lòng cơn gió ngẩn ngơ 

đồi cao thoai thoải chơ vơ dốc về 

 

mây chiều loáng thoáng cơn mê 

cỏ xanh mà ngỡ lối về đầy mây 

gói trời vào chiếc khăn tay 

mới hay tay nắm đã đầy hơi sƣơng 

 

hà tam ngút mắt tôi, rừng 

lƣng che bóng núi chân dừng trảng xanh 

mây vờn nhƣ khói mong manh 

vin tay hái nắng long lanh ngập chiều 

 

buổi về mỏi mắt trông theo 

hà tam ơi chợt xuống đèo bâng khuâng... 
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Người đi bỏ lại 

 

ngƣời đi bỏ lại thu rồi 

chiều mênh mông gió tôi ngồi một tôi 

xót xa chiếc lá lƣng trời 

vàng rơi trên dấu xƣa rời rã đau 

ngƣời đi bỏ lại nhịp cầu 

chiều con sóng vỗ điệu sầu hắt hiu 

ngác ngơ mây trắng tiêu điều 

bâng khuâng màu nắng giữa chiều rụng rơi 

ngƣời đi bỏ gió ngang trời 

và tôi… và những gọi mời xa xôi 

chỉ còn lại bóng mồ côi 

của đêm tuyệt vọng chỗ ngồi lạnh căm 

sài gòn đau một mùa trăng 

mình tôi đơn lẻ sầu giăng mắt buồn 

nghe mùa xƣa chợt rƣng rƣng 

ngày con phố cũ đã từng yêu em… 
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Người đi bỏ lại vết dằm trong tim 

 

thƣở tôi của buổi mây hồng 

mang theo hƣơng nắng bềnh bồng trên tay 

thƣở tình tôi chớm sƣơng bay 

lắng nghe hơi thở từng ngày phục sinh 

 

thƣở em của những bình minh 

môi thơm hé nụ treo tình giêng hai 

mênh mang trời gió mây đầy 

chìm trong nỗi nhớ ngật ngầy tƣơng tƣ 

 

nhƣng tình là mỏng tờ thƣ 

mƣa rơi chếch bóng tim ngƣời phôi phai 

khẽ khàng một giọt sƣơng mai 

cũng mang đi hết đêm dài cuối sông 

 

em về ném cả bão giông 

tạt đời tôi lạnh buốt hồn nỗi đau 

điếng cơn mê mộng nát nhàu 

ngọn roi quất ngƣợc đời nhau vạn lần 

 

thì thôi ta hết nợ nần 

ngƣời đi để lại vết dằm trong tim… 
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Người đi và những câu thề bỏ đi 

 

nghe trần gian những buổi chiều 

khói hiu hắt dựng mây đìu hiu bay 

nghe từ lãng đãng cơn say 

tình tôi gió cuốn sông dài xa trôi 

 

nồng nàn xƣa những bờ môi 

bàn tay níu trƣợt một trời tƣơng tƣ 

gió bâng khuâng thổi xa mù 

tôi ngồi mang cả lời ru theo về 

 

bồi hồi đau những cơn mê 

ngƣời đi và những câu thề bỏ đi 

giấc mơ đau suốt xuân thì 

ngỡ ngàng lở cuộc tình si ngậm ngùi 

 

bên đời còn một mình tôi 

chiều nghiêng hắt lá cuối trời phôi pha 

mƣa xa lấp bóng sông dài 

nghe đời ngùi ngậm mây loài lạc trôi… 
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Người dưng 

 

ngƣời đâu tôi gặp giữa đƣờng 

không cùng giòng họ, không tƣờng, không quen 

không nghe dầu một cái tên 

không thƣơng không nhớ… bắt đền cũng không 

 

ngƣời gì mắt liếc, môi cong 

chắc là xí xọn …lòng vòng làm duyên 

kìa xem má lúm đồng tiền 

chắc mê xí muội ngậm ghiền... xinh môi 

 

ngƣời dƣng chẳng thấy gật đầu 

chào nhau một tiếng bắt cầu làm quen 

sao mà chẳng thấy nói năng 

bàn tay thả ngón búp măng thẹn thùng 

 

ngƣời gì đi đứng…lung tung 

bƣớc chân chim sáo mênh mông trời chiều 

cớ gì tôi lại thầm yêu 

nghe trong hơi thở liêu xiêu bóng mình 

 

thôi mà! đừng có làm thinh 

cho tôi xin một ...ánh nhìn làm quen… 
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Người qua đời tôi 

 

qua đời tôi những sớm mai 

ngƣời mang đi tiếng thở dài từng đêm 

và chôn bao nỗi muộn phiền 

đƣa tôi lạc bƣớc vào miền cỏ hoa 

qua đời tôi những chiều tà 

ngƣời mang theo những lạc loài đời tôi 

ơn nhau thơ dại tim ngƣời 

tôi ngồi lặng đắm tình ngời mắt sâu 

qua đời tôi những đêm thâu 

ngƣời trao hơi ấm về phơi nỗi buồn 

nụ hôn mời mọc mê cuồng 

ngực say tình ái môi ngoan địa đàng 

ơi ngƣời và gối chăn ngoan 

đêm mênh mông nhớ ngút ngàn đời sau 

ơn nhau hôm sớm lấp đầy 

tình yêu trầm ngãi ngàn ngày yêu em… 
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Người về như nắng 

ngƣời về nhƣ nắng giêng hai 

tôi cầm những giọt dần phai trong chiều 

sợ ngƣời quên một lời yêu 

sợ ngày mƣa gió hắt hiu sƣơng tràn 

 

chập chùng con phố thênh thang 

nhƣ tình tôi ánh đèn vàng xƣớc mƣa 

bên trời sóng vỗ âm thƣa 

biết ngƣời còn nhớ ngày xƣa không ngƣời 

 

khẽ khàng một chút tình tôi 

rơi trong quên lãng để rồi biệt tăm 

con tim đau những vết bầm 

môi kia ai gửi sóng ngầm vào nhau 

 

ngƣời rồi nhƣ nắng vàng phai 

dốc cao đỉnh nhớ lạc loài một tôi 

vin tay hái nỗi ngậm ngùi 

tôi cầm giọt nắng tình vùi cô liêu… 
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Nguyệt ca 

 

ngủ đi một thƣở tình nồng 

tôi ru em ngủ mây bồng bềnh trôi 

ngủ đi cơn mộng xa rồi 

còn trong kỷ niệm một trời mƣa bay 

 

ngủ đi trong giấc mộng dài 

có bầy chim nhỏ ru ngày phai phôi 

và trong giông bão cuộc đời 

có tôi về đợi nắng trời thu phai 

 

tôi đem ngày rộng tháng dài 

gửi đời vạn nẻo trần ai đi về 

dẫu tình lạc dấu cơn mê 

vẫn nghe đau nhói câu thề rụng rơi 

 

chìm trong giông gió cuộc đời 

ngày sau đổ bóng một thời mƣa xa 

chiều nghe trầm khúc nguyệt ca 

quán xƣa ai gọi tên mà rƣng rƣng...` 
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Nha Trang ngày về 

 

chạnh lòng chi thế nha trang 

ngày tôi về ánh trăng vàng vƣớng chân 

lắng nghe lời biển bâng khuâng 

ngày xƣa ai đã có lần qua đây 

 

nha trang ơi những vơi đầy 

sóng xƣa và lá vàng bay cuối chiều 

đừng mà nhẹ bƣớc chân yêu 

để tôi còn mộng mơ nhiều biển đêm 

 

cát trong tay chảy ngọt mềm 

nhƣ môi em thuở êm đềm trăng rơi 

nghe buồn con sóng chơi vơi 

nha trang tôi gọi tình ơi ngày về 

 

ngƣời giờ khuất mấy sông mê 

còn đây biển với trăng thề nghiêng soi 

nha trang sao lạnh chỗ ngồi 

có hay tôi với mình tôi lặng thầm... 
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Nhân gian 

 

hai tay vuốt mặt chiều tàn 

đêm mơ thấy bóng nhân gian lần về... 

 

nầy là lấp lửng cơn mê 

bánh xe trần thế ê chề bão giông 

kia bay thấp thoáng bụi hồng 

trăm dâu nghìn bể hƣ không đời mình 

 

còn là ức vạn lằn đinh 

gõ vào ký ức vô minh rạc rời 

hóa ra thân phận con ngƣời 

chỉ là một giọt phù hƣ bềnh bồng  

 

đƣa tay quờ núi quờ sông 

mới hay ngày tháng mênh mông vô thƣờng 

nhân gian đi suốt dặm trƣờng 

còn chăng một hạt bụi đƣờng hóa thân... 
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Nhang khói phận người 

 

u buồn một nén nhang thơm 

khói tan nghi ngút buồn vƣơng cõi ngƣời 

cọng nào rớt xuống hồn tôi 

cọng nào rơi xuống bên đời tàn phai 

 

mƣa đêm gió tạt sông dài 

lơ thơ buồn một hình hài nửa khuya 

nhang tàn thắp ngọn đìu hiu 

lụy vòng khói trắng cô liêu phận ngƣời 

 

ơ hờ buồn thắp đơn côi 

ngồi nghe gió tạt bên trời gió giông 

từ hiu hắt những linh hồn 

có về kịp tối đƣờng trơn bóng mờ 

 

còn đây lại tiếng ru hời 

chờ thiên thu gọi góc trời chân mây 

tôi ngồi thả khói chiều say 

mà nghe nhang khói trùng vây quanh đời... 



467 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhặt bóng phù vân 

 

tôi về đợi những đêm thâu 

chênh chao con nƣớc chìm sâu bến nguồn 

chén phù vân đẫm môi cuồng 

dêm ngồi lặng lẽ vớt buồn một tôi 

 

còn không hƣ ảo bên đời  

mà mây kia đã chạm trời thiên thu 

chim bay từ phía xa mù 

hay đâu một cõi âm u phận ngƣời 

 

về thôi hắt bóng chim trời 

đã nghe đá dựng thành lời hƣ không 

về đi về với chim hồng 

đã nghe mƣa đổ mênh mông bụi trần 

 

về mà nhặt bóng phù vân 

bể dâu nhƣ đã bao lần thoáng qua 

quờ tay hết cõi ta bà 

thấy chăng một kiếp ngƣời qua bẽ bàng... 
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Nhặt chiều hư ảo  

 

đêm nghe hiu quạnh thở dài 

đóa tƣờng vi rụng trên tay lạc loài 

chiều rồi những giấc mơ phai 

bên đời chăn chiếu mệt nhoài lặng câm 

ngƣời đi từng bƣớc âm thầm 

mà hoang phế dựng sâu đằm vết thƣơng 

tình kia gửi gió vô thƣờng 

sao còn đọng một làn hƣơng ngút chiều 

về mà ôm nỗi cô liêu 

nhặt nghìn hƣ ảo quạnh hiu đời ngƣời 

từ cơn giông gió bên trời 

buồn khua tiếng thở rạc rời cõi tôi 

mai sau còn lại mây trời 

miệt mài trôi mãi bên đời lặng im 

còn ai dõi bƣớc lần tìm 

nhặt chiều hƣ ảo im lìm trên tay... 
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Nhặt đóa tường vi 

 

em đi gót mỏng xuân thì 

tôi về nhặt đóa tƣờng vi khẽ buồn 

nghe lòng bỗng chợt rƣng rƣng 

giàn hoa tím nhắc mình từng yêu nhau 

 

giờ là chút nắng vàng phai 

trôi trong kỷ niệm mây bay nghìn trùng 

là cơn mƣa đổ chập chùng 

giấu theo lòng nhớ mịt mùng quạnh hiu 

 

chuyến xe tình đã về chiều 

nhƣ con chim nhỏ buồn treo bóng mình 

rã rời dấu một làn đinh 

còn đây nỗi nhớ cuộc tình vĩnh ly 

 

…chỉ còn lại đóa tƣờng vi 

chiều nay rụng tím chân đi một ngƣời 

ngồi buồn với một tôi thôi 

nghe trong lòng vắng bồi hồi nhớ ai.. 
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Nhặt lá mùa thu 

 

ngày con chim sáo sang sông 

bỏ tôi chân bƣớc theo chồng, em đi 

ai ngồi nhớ cuộc tình si 

thì cay đắng cũng là gì đâu em... 

tôi ngồi thả nhớ vào đêm 

tình nhƣ con sóng bồng bềnh trôi xuôi 

bâng khuâng ngày cũ ngậm ngùi 

mùa xƣa đã lỡ mƣa vùi bến sông  

giờ em hạnh phúc với chồng 

tôi buồn tím một giòng sông lỡ đò 

buổi về chân bƣớc chơ vơ 

nửa thƣơng duyên nợ nửa ngơ ngác mình 

đành ngồi với cõi lặng thinh 

ôm trăng đánh rớt cuộc tình phù du 

một mai trong khói sƣơng mù 

có ngƣời nhặt lá mùa thu khẽ buồn... 
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Nhặt một đời buồn 

 

cúi xuống đi và nhặt lên  

một đời tôi với lênh đênh kiếp ngƣời 

nhân gian cho tiếng khóc cƣời 

sao còn sót lại đầy vơi phận mình 

 

chiều nhìn mây trắng lặng thinh 

nửa đời xuôi ngƣợc bồng bềnh khói mây 

nửa đời bèo bọt thƣơng vay 

nghe hoang vu những đắng cay mỏi mòn 

 

là tình yêu đã héo hon 

là trăm con sóng vẫn còn chia phôi 

là cô liêu bóng ngậm ngùi 

là cơn mộng thoảng khôn nguôi dại cuồng 

 

nhặt lên… nhặt một đời buồn 

trả về cho gió… trả luôn cho đời 

kiếp ngƣời chỉ một lần trôi 

tiếc chi chút nắng phai phôi giữa chiều… 
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Nhặt mùi hương cũ 

 

buồn riêng tôi một góc trời 

lạc loài chăn chiếu chơi vơi bóng chiều 

ngõ về năm tháng đìu hiu 

một tôi với dốc cô liêu lấp đầy 

 

thắp vàng nỗi nhớ hƣ hao 

bàn tay đã khép môi chào đã phai 

đêm nay đổ bóng tôi dài 

chân loanh quanh bƣớc lạc loài một tôi 

 

còn riêng đây một góc trời 

phố im quạnh vắng thả lời buồn câm 

nhớ em ngực ngải môi trầm 

hƣơng xƣa quạnh quẽ trầm luân tiếng ngƣời 

 

quanh mình nỗi nhớ chơi vơi 

riêng tôi và một góc trời không em 

ngƣời đi sót dấu môi mềm 

có hay tôi mãi nhặt tìm hƣơng xƣa… 
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Nhặt những chiều vàng 

 

lặng nghe thu rớt trên ngàn 

tôi về nhặt những chiều vàng bến sông 

đêm con nƣớc chảy ngƣợc dòng 

con đò trở gió bềnh bồng chao nghiêng 

 

ngậm ngùi đếm những niềm riêng 

từ trong nỗi nhớ chung chiêng phận ngƣời 

nghe đêm tạt những rã rời 

gió hao hớt nhớ mƣa vời nỗi yêu 

 

thôi em cũng nhạt nhòa chiều 

từ đêm trở gió từ hiu hắt tình 

lạc loài mấy cõi lặng thinh 

về phơi niềm nhớ vào chênh vênh sầu 

 

còn tôi sƣơng đã bạc đầu 

tàn khuya nát mộng úa nhàu ly tan 

lạc loài ôm nỗi phế hoang 

tôi về nhặt những chiều vàng rụng rơi... 
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Nhặt những đóa quỳnh 

 

theo nhau về với nghìn trùng 

mắt môi xƣa đã mịt mùng tàn phai 

gửi gì cho những sớm mai 

sáng phơi niềm nhớ chiều phai nỗi buồn 

 

là mênh mông dấu mƣa nguồn 

buổi về còn lại môi cuồng mắt cay 

rã rời cơn mộng nghìn sau 

ngƣời đi buốt lạnh cơn đau một trời 

 

khẽ khàng những đóa quỳnh rơi 

tôi về nhặt lấy đầy trời bão giông 

cớ gì sáo đã sang sông 

mà tôi còn đứng chờ trông chuyến đò 

 

thôi ngƣời gom những cơn mơ 

thả vào ký ức đành chờ lãng quên 

tôi ngồi vớt bóng chênh vênh  

đèn khuya chao ngọn buồn tênh đời mình... 
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Nhặt những tàn phai 1 

 

nghe mƣa thả khói lƣng đèo 

cơn đau giờ cũng trôi theo phận ngƣời 

gặt ngàn nỗi nhớ chơi vơi 

cô liêu chìm khuất bên đời sóng xô 

 

tình buồn ngƣợc sóng nhấp nhô 

bờ sông gió thổi cành khô rụng đầy 

trong từng ngọn gió heo may 

bóng hƣ vô chạm tháng ngày rong rêu 

 

từng cơn gió buốt lƣng chiều 

đã mang theo phút giây yêu nồng nàn 

chắp tay dƣới những phai tàn 

tôi về nhặt nhạnh mùa vàng phai phôi 

 

từ trong hƣ ảo cuộc đời 

mới hay bụi cát mù trời mang theo 

nhìn năm tháng vụt trôi vèo 

tôi ngồi nhìn bóng tôi bèo bọt tan ... 
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Nhặt những tàn phai 2 

 

tôi ngồi gom những tàn phai 

của đêm nguyệt tận của ngày tịch liêu 

mới hay đời đã nhƣ chiều 

khói sƣơng bôi xóa quạnh hiu đời mình 

 

về nghe cơn gió trở mình 

nghe đêm vụn vỡ nghe tình trôi xa 

giấc mơ nào cũng xóa nhòa 

ngời hong nỗi nhớ đêm loài lạc khuya 

 

khi yêu dấu đã chia lìa 

buồn con mắt ngóng ly chia tàn chiều 

con đƣờng đổ bóng liêu xiêu 

làm sao ôm hết mùa yêu đã tàn 

 

một mình với gió lang thang 

chiều nay tôi với chân hoang gọi tình 

hiên đời đếm bƣớc lặng thinh 

nhặt tàn phai 

bóng đời mình 

xanh rêu… 
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Nhàu nát tôi 

 

có lần tôi gọi tên tôi 

buông tay thân phận chìm trôi bọt bèo 

đoạn lìa ký ức rong rêu 

tình yêu đứt gãy mây chiều tàn phai 

 

buốt hồn tôi những sớm mai 

quờ sƣơng khói đụng hình hài bóng đêm 

chơ vơ năm tháng đi tìm 

nỗi đau rớt nhịp buồng tim loạn cuồng 

 

về thầm thỉ với mê hoang 

sông ơi sóng vỗ đã ngàn năm chƣa 

mà nghe lau trắng gió lùa 

chiêm bao rạn vỡ mấy mùa phân ly 

 

xót xa còn lại những gì 

em nghiêng gối lệch tôi thì thầm đau 

còn trong mƣa đổ sông dài 

buổi về tuyệt vọng 

nghe nhàu nát tôi.... 
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Nhẹ gót chân người 

 

thì thào ngọn cỏ vàng phai 

mang theo nghìn dấu chân ai khẽ khàng 

em hay là bóng trên ngàn 

mà đem cơn gió địa đàng trao tôi 

 

nhẹ thôi nầy gót chân rời 

tôi ngơ ngác đứng bên đời đợi em 

ngoan nghe mƣa ƣớt chân mềm 

mai sau tôi nhớ êm đềm môi ngoan 

 

vƣờn xƣa chim ngủ mơ màng 

nghe thiên thu gọi lá vàng chao nghiêng 

ngủ đi em mộng thật hiền 

chân ai khẽ bƣớc lạc miền yêu thƣơng 

 

chút tình đọng mãi tơ vƣơng 

em thơm áo lụa chiều ƣơm giấc hồng 

đêm nâng nhẹ gót bềnh bồng 

có ngƣời đợi hái tình nồng trao em ... 
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Nhẹ gót mùa xuân 

 

bƣớc nào gõ xuống hồn tôi 

bƣớc nào nhẹ gót bồi hồi nhớ em 

mùa xuân rất đỗi êm đềm 

bƣớc nào khẽ giấc mộng mềm tƣơng tƣ 

 

ơn em từng bƣớc chân ngƣời 

theo nhau lạc giữa đất trời mênh mông 

bƣớc khuya kìa dáng thu hồng 

bƣớc chiều gợi nhớ tình nồng tƣơng tƣ 

 

mùa xuân rợp bóng hiền từ 

trao nhau màu nắng nụ cƣời môi êm 

hái cành mai nở bên thềm 

thiêng liêng giây phút êm đềm hôn em 

 

bƣớc về rộn rã hƣơng đêm 

nồng nàn hƣơng sắc xuân mềm lâng lâng 

cầm tay em chợt bâng khuâng 

theo em với cả mùa xuân gọi mời… 
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Nhẹ gót xuân hồng 

 

bƣớc nào gõ xuống hồn tôi 

bƣớc nào nhẹ gót bồi hồi nhớ em 

mùa xuân rất đỗi êm đềm 

cho tôi khẽ giấc mộng mềm tƣơng tƣ 

ơn em từng bƣớc chân ngƣời 

theo nhau lạc giữa đất trời mênh mông 

bƣớc mai kìa dáng thu hồng 

bƣớc chiều gợi nhớ tình nồng tƣơng tƣ 

mùa xuân thanh khiết hiền từ 

trao nhau ánh mắt nụ cƣời hƣơng đêm 

hái cành mai nở bên thềm 

thiêng liêng giây phút êm đềm hôn em 

bƣớc nào rộn rã lòng thêm 

nồng nàn hƣơng sắc xuân mềm lâng lâng 

cầm tay em chợt bâng khuâng 

theo em gõ cửa tình xuân gọi mời… 
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Nhìn lại đời mình 

 

đi qua bao nẻo đƣờng rồi 

tôi ngồi nhìn lại một thời đã xa 

nghe thời gian đếm nhạt nhòa 

nghe tôi đời cũng bạc pha mái đầu 

 

ngậm ngùi cho kiếp bể dâu 

buổi về mắt ngó chân cầu sóng xô 

tình đau buốt mộng sông hồ 

hắt hiu cơn gió hƣ vô giữa trời 

 

về thôi... về với cuộc đời 

buồn chăn chiếu gửi cho ngƣời kiếp sau 

mộng đời chìm khuất mƣa mau 

còn nghe đắng chát cơn đau bẽ bàng 

 

đành ngồi ôm những lỡ làng 

một thời mơ mộng ngỡ ngàng chiêm bao 

thắp tình về với mƣa mau 

nghìn sau nhìn lại trăng sao mà buồn... 
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Nhớ Ayun Pa  

 

một đêm ở lại với làng 

ayun pa đẹp ngỡ ngàng trong tôi 

cồng chiêng gõ nhịp bên trời 

và em và gió gọi mời tôi say 

 

khẽ khàng sƣơng chập chùng bay 

chiều ngang lũng thấp ngỡ ngày không trôi 

vít tay cầm lấy mây trời 

miên man đầy vốc chơi vơi gió lồng 

 

bập bùng cao vút tầng không 

váy xinh em lƣợn lửa hồng chao nghiêng 

nghe từ cơn gió cao nguyên 

môi ai thầm thỉ trao duyên gọi tình 

 

ayun pa đứng một mình 

tôi về nặng vía chùng chình mắt ai 

để rồi có một chiều nay 

tôi ngồi nhớ khoảng trời đầy... Ayun Pa... 
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Nhớ Bạc Liêu 

 

không ngờ tôi lại về đây 

bạc liêu chiều xám mƣa bay trắng trời 

não lòng câu hát chơi vơi 

qua thương nhớ bậu đánh rơi chiếc dầm 

 

nghe con chim sáo kêu thầm 

sang sông nƣớc mắt ai đầm đìa rơi 

đàn kìm vọng khúc chim ơi 

lấy chồng ngoài chợ một đời mất nhau 

 

Ừ thì chẳng nợ trầu cau  

nên qua với bậu buông tay nửa chừng 

Ừ thì tại nhớ ngƣời dƣng 

nên câu vọng cổ bỗng dừng rớt câu 

 

tiếc chi mây cũng qua cầu 

buổi về tôi hái trái sầu tƣơng tƣ 

nghe câu vọng cổ xa mù 

bậu ơi nƣớc mắt... hình nhƣ lại trào... 
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Nhớ cánh phù dung 

 nhớ Phạm Ngọc Lư 

  

tài hoa chi lắm một thời 

rồi nhƣ hoa cỏ tơi bời tháng năm 

một mình hồn chắc lạnh căm 

đêm hôm bóng chiếc bạn nằm với trăng 

  

thôi thì mây trắng giăng giăng 

biên cương hành* với nhang trầm bạn đi 

phẩy tay còn lại những gì 

hóa ra vàng đá vô nghì vô chung 

  

còn chăng giun dế muôn trùng 

buồn sênh phách gõ đau cùng trống chiêng 

bạn về hồn có linh thiêng 

thì thơm nắm đất cuối miền lãng du 

  

sẽ rồi còn lại thiên thu 

câu thơ bạn gửi mộng mù dốc cao 

chiều nay mƣa tạt gió trào 

cánh phù dung gãy phƣơng nao chƣa tàn... 

   

* một bài thơ nổi tiếng của Lư 
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Nhớ cơn mưa sài gòn 

 

mƣa sài gòn ƣớt áo em 

hạt rơi tí tách hiên thềm ngày xƣa 

tóc ai vƣơng ngọn gió lùa 

cho tôi đứng đợi cơn mƣa đầu mùa 

 

chiếc dù che một trời xƣa 

chân theo em bƣớc tình chƣa kịp về 

để rồi tôi với cơn mê 

cơn mƣa nào ƣớt vụng về đời nhau 

 

em giờ xa một tầm tay 

sài gòn buốt đẫm mƣa mau buổi nào 

chiếc dù che kín trời cao 

có che tôi một cõi nào không em 

 

còn đây mƣa rớt hiên thềm 

con đƣờng xƣa cũng thay tên lâu rồi 

chiều nay mƣa tạt chỗ ngồi 

sài gòn ơi …nhớ một thời yêu em. 
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Nhớ không dao cắt mà sao xé lòng* 

 

em ngồi tóc ngắn nghiêng che 

đậu hồn tôi ngọt đam mê tiếng cƣời 

trong hoang vu đấy tim ngƣời 

có dành tôi một khoảng trời không em 

 

cũng đành trong nỗi nhớ quên 

chút nồng ấm gọi nhau tên ngập ngừng 

còn đây bóng tối mịt mùng 

vƣơng theo hơi thở chạm từng âm xƣa 

 

còn đây lại những sớm trƣa 

bóng em chung bƣớc đƣờng mƣa tôi về 

thắp vàng ngày tháng lê thê 

đèn đêm quạnh vắng lạc hè phố khuya 

 

ru tình từ một đêm kia 

nụ hôn vội vã ly chia ngọt ngào 

hỡi ngƣời tóc ngắn đêm nao 

nhớ không dao cắt mà sao xé lòng… 

 

* ý thơ Bùi Tuấn Kiệt 
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Nhỡ mai 

 

nhỡ mai ngày tháng phai nhòa 

anh còn đây lại ngọc ngà môi em 

vai ngoan tóc thả êm đềm 

nuôi tình anh chút dịu êm cuối đời 

 

nhỡ mai mùa lá rụng rơi 

còn không chút nắng cuối trời phôi phai 

riêng em mƣời ngón tay dài 

ru anh dịu ngọt mệt nhoài trần gian 

 

mai kia tình úa thu vàng 

anh ngồi đếm những chiều tàn rụng rơi 

hãy còn tình ấm em phơi 

quanh đời anh đẫm một trời nhớ thƣơng 

 

nhỡ mai đời lắm tai ƣơng 

còn trong anh những vấn vƣơng cuối chiều 

đêm về gõ bƣớc chân xiêu 

anh còn giữ lại tình yêu nồng nàn.. 
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nhỡ mai đời sẽ bão giông 

xin cho tôi hái nụ hồng bình yên 

mai đây bến có xa thuyền 

xin tôi chút nắng chiều nghiêng nỗi buồn 

 

cho tôi về níu cội nguồn 

dòng sông thơ ấu mƣa tuôn dặt dìu 

nghe thì thầm chạm tiếng yêu 

nằm ôm gối mộng nhớ hiu hắt tình 

 

cho nồng nàn giọt mƣa xinh 

mây hồng và nắng thủy tinh em cƣời 

môi thơm còn mộng bên đời 

cho tôi cất giữ một trời tƣơng tƣ 

 

bồng bềnh mƣa ấm mùa thu 

cho tôi nỗi nhớ lời ru tìm về 

nhỡ tình bay trắng sơn khê 

thì tôi xin giữ câu thề hôm nao 

 

...nhỡ mai đời dẫu thế nào 

cho tim tôi mãi dạt dào yêu em... 
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Nhớ nắng Tây Ninh 

 

cớ gì tim cứ chùng chình 

buổi tôi về gặp tây ninh nắng vàng 

hay em môi mắt dịu dàng 

nghe chiều xao xuyến gió tràn qua vai 

 

cớ gì hồn cứ ngất ngây 

đồi ma thiên lãnh hay mây trảng bàng 

chân qua tòa thánh ngỡ ngàng 

dấu xe ngựa cũ còn vang lối về 

 

nghe từng giọt nắng đê mê  

cây xanh vít bóng mây che đầu cành 

nƣớc hồ dầu tiếng trong xanh 

bâng khuâng níu bƣớc không đành chân đi 

 

...mai tôi xa biết nói gì 

tây ninh màu nắng thầm thì sao quên 

những cung đƣờng lạ không tên 

còn nghe lƣu luyến chênh vênh buổi về... 
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Nhớ nắng Tháp Mười 

 

cớ chi môi miệng em cƣời 

làm cho tôi nhớ tháp mƣời tràm chim 

nắng vàng thả ngập chiều nghiêng 

em chèo mà mắt đƣa duyên ngập ngừng 

 

trách con chim sáo lừng khừng 

sao không nhắn gửi tôi đừng sang sông 

tháp mƣời chiều xuống mênh mông 

để tôi lạc giữa bềnh bồng mắt em... 

 

êm êm sóng vỗ mạn thuyền 

sen mùa nƣớc nổi bình yên chim về 

ngọt ngào tiếng hót đê mê 

bâng khuâng chân bƣớc lặng nghe hƣơng tràm 

 

tháp mƣời ơi nắng đừng tan 

để tôi còn gặp mùa vàng tƣơng tƣ 

để tôi còn níu nụ cƣời 

của ngƣời em gái tháp mƣời vƣớng chân... 
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Nhớ quá lục bình 

 

cớ gì giọt nắng chiều xinh 

cũng làm tôi nhớ lục bình tím sông 

cớ chi em đã theo chồng 

tôi còn ngồi đợi đò không bóng ngƣời 

 

thì tình là những mùa trôi 

sáng còn nắng chói chiều rơi mƣa dầm 

thì ai cũng có một lần 

nhƣ tôi, ngồi ủ vết dầm trong tim 

 

mà sao tôi mãi đi tìm 

gã khờ mơ mộng ôm nghìn tƣơng tƣ 

buồn đêm thả khói chân ngƣời 

mới hay tình đã là hƣ vô chiều 

 

giờ ngồi với những quạnh hiu 

nghe mƣa nhỏ giọt nghe chiều chênh vênh 

cớ chi màu tím lục bình 

tôi mang theo suốt đời mình, vậy em... 
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Nhớ sóng Hà Tiên 

 

mùa vàng đẫm nắng chao nghiêng 

tôi về với sóng hà tiên chiều tà 

mây trôi đổ bóng ngọc ngà 

gió thao thiết gió sƣơng là đà sƣơng 

 

ngọt ngào xứ biển chiều buông 

chuông trôi nam phố mặt gƣơng đông hồ  

mây trời thả khói hƣ vô 

nên hà tiên bỗng mộng mơ cuối chiều 

 

bay đong đƣa những cánh diều 

hồn nghe nhuộm nắng dặt dìu xôn xao 

cô em xứ biển ngọt ngào 

nhớ ai ánh mắt huyền trao duyên tình 

 

tôi ngồi với sóng chùng chình 

biển xanh và nắng lung linh ngập tràn 

mây xa chìm khuất trên ngàn 

mà tƣơng tƣ những chiều vàng hà tiên... 
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Nhớ sóng Quy Nhơn 

 

Ghềnh Ráng ơi những buổi chiều 

ngồi mà bỗng nhớ thật nhiều Qui Nhơn 

xa rồi cả nửa đời hơn 

mà sao tiềng biển dỗi hờn vẫn đây 

  

vẫn âm vang những vơi đầy 

hàng dƣơng vẫn thả dáng gầy cô đơn 

bềnh bồng sóng biển Quy Nhơn 

bao năm rồi hỡi có còn đắm say... 

  

thùy dƣơng gió vẫn ngất ngây 

mộ Hàn đồi thấp còn mây giăng chiều 

ơi ngƣời con gái tôi yêu 

còn đi dƣới dốc xanh rêu Mộng Cầm 

  

ừ mà thôi nhé Quy Nhơn 

làm sao quên đƣợc trăng vờn phố khuya 

tôi ngồi đếm những ly chia 

thời gian ơi chớ đoạn lìa sóng xƣa... 

 

họp mặt khóa 1 ĐHSP Quy Nhơn 

Ghềnh Ráng 6/2017 



494 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ sóng Tuy Hòa  

 

về ngang phố nhỏ tuy hòa 

bâng khuâng gặp một mùa hoa cúc quỳ 

gió thì thầm bƣớc chân đi 

nghe đâu vọng tiếng thầm thì biển xa 

 

núi cao chìm khuất mây nhòa 

tôi nghe em hát bài ca dao chiều 

phú yên sao nhớ thƣơng nhiều 

tháp chàm rêu phủ hay chiều vũng rô ? 

 

ngỡ ngàng năm tháng sóng xô 

chiều vƣơng gành đĩa lô nhô đá chồng 

ơ nầy em gái cù mông 

cho tôi ƣớc đƣợc vợ chồng với ai... 

 

tuy hòa nắng hỡi đừng phai 

để tôi còn nhớ mây bay cuối trời 

cho ngàn thƣơng nhớ trùng khơi 

về miền sóng vỗ đầy vơi khói chiều... 
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Nhớ Trần Dần 

 

Đi không thấy phố thấy phƣờng 

Mƣời năm bến cũ xám phong rêu rồi 

Cô hàng nƣớc cũng về đâu 

Liêu xiêu quán rƣợu qua cầu ngóng trông 

  

Thì còn gì nữa mà mong 

Mớ rau húng tía, lá dong chợ chiều 

Thấy ngƣời cùng bóng liêu xiêu 

Mấy tờ lịch cũ in chiều ngả nghiêng 

  

Thƣơng ông dâu bể trăm miền 

Thơ ông đứt ruột mấy triền đê xƣa 

Gió không là gió của trời 

Thì xin về đất thành lời hiển linh 

  

Thế gian mấy kiếp nhân tình 

Mƣa chan nƣớc mắt, đau hình hài mang 

Uống đi say chén rƣợu tràn 

Mà nghe dâu bể ngút ngàn cung mây 

  

Chiều nay không uống mà say 

Thƣơng ông một khoảng trời đầy nỗi riêng…   
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Nhớ U Minh Thượng 

 

Ừ thì ngƣời cứ phụ tôi 

nhƣ cơn mƣa đổ cuối trời phôi phai 

tình buồn khi đã rời tay 

làm sao lấp trống cho đầy nỗi đau 

 

tôi ngồi với những chiều say 

nhớ ngƣời và khoảng trời đầy u minh 

nghe từng nỗi nhớ lặng thinh 

chìm trôi vào cõi mông mênh bụi đầy 

 

thôi đành ngƣời cuối chân mây 

tôi đầu ngọn sóng muôn sau lạc loài 

u minh nắng nhạt mƣa nhòa 

những chiều gió tạt tình xa rã rời 

 

chìm trong sƣơng mỏng mây vời 

có thƣơng cũng đã một đời xa nhau 

gửi ngƣời giấc mộng nghìn sau 

trầm luân tôi với cơn đau mịt mùng.. 
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Nhớ 

 

nhớ ai ... ai nhớ hỡi tình 

nghẹn ngào thấp thoáng bóng hình quê xa 

nhớ ngƣời nghĩa nặng sinh ra 

ơn cha nuôi dƣỡng bao la đất trời 

 

nhớ sao tiếng mẹ ru hời 

ngàn sau vọng mãi vạn lời yêu thƣơng 

mái nhà xƣa đẹp mảnh vƣờn 

bờ tre gốc rạ mây vƣơng nắng chiều 

 

nhớ thầy nhớ bạn thân yêu 

những ngày chân bƣớc vui reo đến trƣờng 

cánh hoa phƣợng thắm rơi đƣờng 

cũng làm nỗi nhớ nghe dƣờng nghiêng chao 

 

nhớ sao là nhớ buổi nào 

tình yêu thanh khiết dạt dào hƣơng say 

mộng mơ thao thức đêm dài 

đèn khuya ngồi đợi tình ai bƣớc về 

 

nhớ dòng sông chảy bến quê 

lƣợn quanh đồng lúa nghiêng che bóng chiều 

nhớ mênh mông những cánh diều 

bay trong ký ức dặt dìu tuổi thơ. 

 

tình ơi một thuở đợi chờ 

cho tôi tìm lại... dẫu mờ chân mây... 
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Như cơn mưa tạt bên trời 
 

em về phơi mỏng hồn tôi 

nhƣ cơn mƣa tạt bên trời tàn phai 

môi hôn chƣa ấm nụ dài 

đã nhƣ cơn gió chia hai bến chiều 

 

một mình tôi với đìu hiu 

ôm cơn mơ cũ dặt dìu tơ vƣơng 

đèn khuya hắt ngọn đêm trƣờng 

ngỡ bàn tay vẫy cuối đƣờng chia ly 

 

còn đây lại khúc phân kỳ 

của đêm chăn gối siết ghì yêu thƣơng 

vàng phai mấy độ mƣa nguồn 

mà nghe tơi tả tiếng buồn rụng rơi 

 

về mà thầm lặng tôi ơi 

nghe mƣa rớt giọt một trời lẻ loi 

để mai trên đỉnh lạc loài 

nhớ cơn mƣa tạt của thời yêu em… 
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Như một vết thương 

 

ngƣời thôi nhƣ gió qua chiều 

tình trôi con nƣớc thủy triều xuống lên 

một mình ngồi vớt buồn tênh 

tôi buồn hái những chênh vênh đời mình 

 

dấu giầy nhƣ những làn đinh 

cô liêu vụt ngọn roi tình phôi pha 

vết thƣơng nào cắt thịt da 

nghe tình mƣng mủ xót xa tím bầm 

 

treo hồn trên nỗi buồn câm 

trăm năm rƣợt đuổi đau thân phận ngƣời 

hƣ vô cả tiếng khóc cƣời 

nhƣ tình sƣơng khói theo đời bể dâu 

 

lấp đầy nghìn vết thƣơng sâu 

cho vơi đi dấu tình sầu rƣng rƣng 

mốt mai mình nhớ đã từng 

gặp nhau mà ngỡ ngƣời dƣng … 

cúi đầu… 
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Như ngọn gió chiều 

 

ngƣời về nhƣ một vết thƣơng 

nửa yêu ngần ngại nửa vƣơng ngậm ngùi 

thà rằng nỗi nhớ khôn nguôi 

tình qua thôi cũng bùi ngùi rồi quên 

 

một hồn tôi lỡ lênh đênh 

giấu trong tàn úa chênh vênh tiêu điều 

nợ ngƣời cả một lời yêu 

làm sao trả hết những chiều phiêu linh 

 

thì thôi dang dở cuộc tình 

nỗi đau xin để riêng mình tôi mang 

khơi chi lại giấc mơ tàn 

buồn vui kia cũng dở dang lâu rồi 

 

cũng đành phút ấy rồi thôi 

tôi mang nỗi nhớ mồ côi tháng ngày 

phƣơng nào ghìm một con đau 

phƣơng nào tơi tả đời nhau một lần 

 

chỉ là vạt gió phù vân 

sao còn đau mãi trên thân phận ngƣời… 
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Như sợi tóc người 

xin tôi làm sợi tóc ngƣời 

bay trong trí nhớ một đời tàn phai 

khi tình là những sớm mai 

dấu chân ai khắc cơn đau muộn phiền 

 

ru ngƣời với tháng năm quên 

gió trong chiều úa vây quanh chỗ ngồi 

chỉ làm sợi tóc ngƣời thôi 

đã nghe mƣa nắng một trời tƣơng tƣ 

 

môi thơm giữa tiếng em cƣời 

tôi nghe tình hát bên đời thực hƣ 

cho tôi quên những biếng lƣời 

phơi trong nỗi nhớ tình ngƣời bao dung 

 

dẫu mai sông suối nghìn trùng 

dẫu mai dâu bể mịt mùng đời nhau 

thì còn sợi tóc ngƣời đây 

tôi còn giữ mãi nghìn sau nồng nàn... 
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Như tiếng thở dài 

 

trong tôi một thoáng ngậm ngùi 

tìm gì ở trái tim ngƣời phôi pha 

bóng chiều giờ đã dần xa 

còn chăng là những dấu tà huy xƣa 

nghe nhƣ tình xót xa vừa 

xa xôi từ thuở tình chƣa nợ nần 

buổi về còn một âm câm 

nắng thƣa thớt nhớ mƣa tần ngần thƣơng 

đƣa nhau chƣa trọn con đƣờng 

mà trăm năm đã mờ sƣơng khói rồi 

còn là một áng mây trôi 

tình xuôi con nƣớc đầy tôi nhƣ chiều 

ngồi mà vớt những đìu hiu 

cơn đau cùng với quạnh hiu đời mình 

nghe buồn rơi xuống mông mênh 

nghe tôi tiếng thở dài vênh bóng chiều  
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Những chiều đầy gió 

 

về đi về với ngày thôi 

những chiều đầy gió bên đời thiết tha 

mốt mai rồi sẽ chiều tà 

dốc đời trơn trợt mƣa nhòa lối xƣa 

 

về thôi ngày tháng đong đƣa 

đêm hƣ ảo gọi sáng trƣa chập chùng 

đƣa tay mà níu nghìn trùng 

thấy xơ xác nắng thấy chùng mƣa bay 

 

bẽ bàng cơn mộng nghìn sau 

phù du kia đã đong đầy thiên thu 

còn chăng một chút sƣơng mù 

chìm trong dâu bể phận ngƣời chênh chao 

 

những chiều đầy gió xôn xao 

mà không thổi hết cơn đau lần về 

để hồn tôi đậu sông mê 

mãi chƣa tìm đƣợc nẻo về hóa thân... 
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Những chiều ngồi nhớ 

 

ngồi đây với những tiêu điều 

nghe đêm hiu quạnh nghe chiều phai phôi 

tay buồn gõ nhịp mây trôi 

sầu khuya rũ rƣợi hồn ngƣời rã đông 

 

liêu xiêu con nƣớc xa dòng 

chèo khua bến vắng nhớ sông lỡ đò 

đêm thao thiết vọng câu hò 

giấc đời đã cạn cơn mơ đã tàn 

 

nhớ hiu hắt ánh đèn vàng 

chuyến tàu ngồi đợi lỡ làng ga khuya 

nghe mù mịt những ly chia 

từ đêm tuyệt vọng hắt hiu cuối đời 

 

về nằm với gió mồ côi 

hƣ vô đá cuội chìm trôi phận ngƣời 

ôm thiên thu rụng bên trời 

mà thao thiết nhớ cõi đời lặng câm... 
 



505 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

Những chiều tàn tạ 

 

ngƣời đi và những ngày xƣa 

đã tàn tạ úa trong mƣa nhạt nhòa 

chỉ còn dƣới đáy phù hoa 

những tàn khuya vỡ phôi pha lạnh lùng 

 

bên kia dốc núi chập chùng 

ngồi thƣơng con sóng mịt mùng đời nhau 

đêm rơi một tiếng thở dài 

tôi rơi khẽ một âm hao lạc loài 

 

chỉ là hun hút ngàn sau 

bờ xa mƣa tạt cơn đau muộn phiền 

bẽ bàng môt cõi tình riêng 

chìm trong hƣ ảo chung chiêng nỗi sầu 

 

chiều ngồi níu giọt mƣa mau 

giọt nào ngùi ngậm giọt nào rƣng rƣng 

có nghe tôi gọi muôn trùng 

chỉ nghe vọng lại chập chùng hƣ không... 
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Những đêm chợt thức 

 

nhìn quanh dang dở đời mình 

loay hoay tóc bạc gập ghềnh sóng xô 

bên trời ngọn gió hƣ vô 

tạt đau nỗi nhớ băm khô nụ cƣời 

 

bàn tay nhƣ đã rã rời 

bến trần gian dựng vạn lời cáo chung 

nghe đêm khắc dấu muôn trùng 

tình hong rời rã mƣa chùng nỗi riêng 

 

còn tôi và những muộn phiền 

giấu trong chăn chiếu nhòa triền cát đau 

thì còn gì với ngàn sau 

cũng xin vốc cạn đời nhau một lần 

 

đêm ngồi nhìn bóng phù vân 

mới hay tôi đã có lần quên tôi... 
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Những ga xép buồn 

 

ánh đèn vàng vọt đêm thâu 

ga khuya chìm dƣới đƣờng tàu hắt hiu 

chơ vơ mƣa tạt hiên chiều 

giọt mƣa đọng bóng đèn khuya ngậm ngùi 

 

nghe từng nỗi nhớ chơi vơi 

đèn đêm ga cũ chỗ ngồi năm xƣa 

bàn tay ấm một hơi thừa 

tiễn ngƣời đi với cơn mƣa lạnh lùng 

 

phố buồn mƣa chập chùng buông 

bâng khuâng thấm ƣớt chạm từng nỗi đau 

thấy gì ở phía mƣa mau 

mà nghe đắng chát một màu biệt ly 

 

ga khuya giờ phút phân kỳ 

nghe hơi thở muộn ngƣời đi cuối trời 

ánh đèn vàng khói buông lơi 

tôi nghe có tiếng còi rơi giữa hồn... 

 

Ga quảng ngãi 

Cuối năm 2016 
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Niềm riêng Thị Lộ 

 

Ức Trai chàng hỡi Ức Trai 

cho em đền nghĩa trúc mai với chàng 

cái duyên hàng chiếu lỡ làng 

giá nhƣ đừng gặp bữa sang Tây hồ 

giá đừng có buổi hầu vua 

giá đừng đêm mộng đừng trƣa hững hờ 

Ức Trai chàng hỡi đâu ngờ 

một lần dang dở mù mờ em mang 

chém cha cái số hồng nhan 

nửa đau duyên kiếp nửa quàng oan khiên 

nợ nần gì Lệ Chi Viên 

hồn em mang xuống cửu tuyền chƣa tan 

máu rơi thấm ƣớt vai chàng 

trăm quân nghìn tƣớng hàng hàng lệ rơi 

còn em với án phạt trời 

lệ tuôn chảy mãi giữa đời giai nhân 

mốt mai trong cõi phù trần 

nhớ nhau xin gọi một lần: Ức Trai… 
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Nô lệ 

 

trái tim tôi đó nầy em 

từ trong nhịp đập ngọt mềm hiến dâng 

trao em tình rất ân cần 

dẫu trăm năm nữa phù vân phận ngƣời.. 

 

vòng tay tôi đó gọi mời 

thênh thang nhƣ đốm lửa ngời mắt ai 

em cầm lấy nhỡ đời sau 

cho tôi ôm hết chua cay muộn phiền.. 

 

nỗi buồn còn thắp mắt em 

xin tôi làm ánh sao đêm nồng nàn 

xua đi đêm tối dâng tràn 

dẫu mai ngƣời chẳng muộn màng yêu tôi 

 

vết son tình nhạt đôi môi 

tôi xin tô lại giữa đời bao dung 

nhỡ mai ngƣời có muôn trùng 

tôi còn đeo đuổi lạnh lùng bƣớc em.. 

 

tên nô lệ mãi đi tìm 

không em ai chữa trái tim tật nguyền… 
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Nỗi lòng Thúc Sinh 

 
ta đây là gã đa tình 

yêu em có tội tình gì mà khinh? 

 em đâu còn phải nguyên trinh 

ta yêu là để thƣơng mình đấy thôi 

  

kiều ơi ! phận bạc nhƣ vôi 

tình yêu sao nỡ trắng trời oan khiên 

ngựa xe khúc khuỷu gập ghềnh 

vầng trăng xé nửa ai dành cho ai 

  

hề gì vợ một vợ hai 

miễn sao ta gánh đôi vai sum vầy 

hoạn thƣ dễ có mấy tay 

ta đâu ngờ máu ghen đầy oan khiên 
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tơ đồng mấy khúc hàn huyên 

sao nghe nhƣ có nỗi niềm riêng ta 

đớn đau cái kiếp đàn bà 

chồng chung một chốc thành ra kẻ thù 

  

chia tay buổi ấy bụi mù 

ta lên ngựa gửi nghìn thu phận nàng 

lâm tri  gió giật mây ngàn 

mà sao nƣớc mắt hai hàng lệ rơi ? 

  

kiều ơi, còn lại trên đời 

là tình yêu vẫn tuyệt vời đôi ta 

mốt mai dù phải chia xa 

thì còn đây ánh trăng tà ngày xƣa 

  

chiều nay trời bỗng đổ mƣa 

ta ngồi nghe tiếng đàn xƣa vọng về… 
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Nỗi niềm gửi Huế 

 

sao mà nhớ quá Huế ơi 

những chiều mƣa đổ không ngơi Tràng Tiền 

Tịnh Tâm mùa ngát hƣơng sen 

bâng khuâng Thiên Mụ sƣơng chen Ngự Bình 

  

sao mà tim cứ chùng chình 

khi về ghé ngã ba Sình đợi em 

tôi tìm Huế của hƣơng đêm 

thơm hàng long não ngát sen Hoàng Thành 

  

nhớ sao ngọn gió trong lành 

chiều qua Đập Đá trời xanh mây tràn 

Phú Vân Lâu vẫn mơ màng 

đồi mơ Vọng Cảnh ngỡ ngàng Hƣơng Giang 

  

nhớ em bến vắng đò ngang 

áo bay trắng cả chiều vàng qua sông 

nhớ xƣa em chửa theo chồng 

có ngƣời đứng đợi chiều mông mênh chiều 

  

thôi mà Huế nhớ, Huế yêu 

đừng làm tôi khóc mỗi chiều nhớ ai 

tôi về dẫu muộn mốt mai 

để còn nghe hát Nam ai Nam bình 

  

...để còn ghé Ngã ba Sình 

đón ngƣời gái Huế đợi mình tôi thôi... 
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Nợ 1 

 

nầy em tôi nợ bờ vai 

chung chiêng nỗi nhớ mộng hai tay cầm 

tôi còn nợ mắt lá răm 

bên trời buổi ấy đợi rằm tƣơng tƣ… 

 

hay tôi nợ lại mùa thu 

nợ thƣơng với nhớ ngày ru em buồn 

và còn nợ ngón tay thuôn 

giấc mơ chƣa kịp về nguồn ái ân 

 

mắt môi buổi ấy ngại ngần 

tôi còn nợ lại một lần... hôn em 

nầy em tôi nợ gì thêm 

nghìn câu thơ đắm ngọt mềm yêu nhau 

 

trần gian tha thiết vơi đầy  

tôi còn nợ lại bóng ngày chìm trôi... 

yêu em tôi nợ cả đời 

làm sao tôi trả một thời yêu nhau… 
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Nợ 2 

 

nhƣ hoa nợ nhụy mong chờ 

nhƣ cây nợ cỏ nhƣ đò nợ trăng 

nhƣ ngày nợ ánh đêm giăng 

nhƣ hình nợ bóng nhƣ đầm nợ sông 

 

nhƣ mùa gặt nợ cánh đồng 

nhƣ chiều nợ sớm nhƣ đông nợ hè 

nhƣ bờ cỏ nợ con đê  

nhƣ tình lỡ nợ câu thề ngày xƣa 

 

nhƣ trời nắng nợ đêm mƣa 

nhƣ hai kẻ lạ nợ chƣa hết tình... 

 

ƣớc gì trọn kiếp ba sinh 

Anh còn nợ lại một mình em thôi … 
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Nợ 3 

 

        Tặng C 

 

một mai về chạm cõi trần 

hỏi ra ta có nợ nần gì nhau… 

 

nầy em tôi nợ bờ vai 

chung chiêng nỗi nhớ đầy hai tay cầm 

tôi còn nợ mắt lá răm 

bên trời buổi ấy đợi rằm tƣơng tƣ 

hay tôi nợ lại mùa thu 

gói trăm thƣơng nhớ ngày ru em buồn 

và còn nợ ngón tay thuôn 

giấc mơ chƣa kịp về nguồn ái ân 

mắt môi buổi ấy ngại ngần 

tôi còn nợ lại một lần... hôn em 

 

nầy em tôi nợ gì thêm 

nghìn câu thơ đắm ngọt mềm yêu nhau 

yêu em tôi nợ cả đời 

làm sao tôi trả một thời yêu nhau… 
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Nợ một vầng trăng 

 

trong lành lạnh gió heo may 

hoang mang lũng thấp mƣa đầy trên tay 

trong mênh mang gió hiên ngày 

hình nhƣ chập choạng trăng gầy theo tôi 

 

đêm hiu hắt đắng phận ngƣời 

nghe đâu đây vẳng tiếng cƣời hƣ không 

buổi về mƣa tạt triền sông 

buông xuôi chìm khuất gió giông đời mình 

 

nhỡ nhàng vin mộng phù sinh 

hai tay đếm mỏi khối tình chênh vênh 

sông trôi đầu thác cuối ghềnh 

có hay tình đã bồng bềnh dƣới mƣa 

 

thôi còn vọng những ngày xƣa 

tiếng ai nghe buốt cả mùa ái ân 

lần trong chân bƣớc ngại ngần 

tôi còn nợ một vầng trăng buổi về...  
 



517 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

Nơi về nương náu 

 

con chim nƣơng náu bờ tre 

con đò nƣơng náu sóng che đời mình 

mặt trời nƣơng náu bình minh 

mây trôi nƣơng náu trời xanh mịt mùng 

 

ơn đời sống đó bao dung 

cho tôi nƣơng náu tận cùng tim em 

mắt ngoan đậu cánh tay mềm 

môi kia khe khẽ chạm tìm bờ môi… 

 

ngọt ngào nƣơng náu hồn tôi 

từ đêm nguyệt tận ƣơm trời ái ân 

làn hơi em thở ân cần 

suối nguồn đợi sóng ngại ngần hiến dâng 

 

nhiệm mầu giây phút trăm năm 

nụ hôn thanh khiết hƣơng trầm nhẹ bay 

nghe từ thao thiết vòng tay 

bâng khuâng hƣơng sắc men say nồng nàn 

 

để tôi còn chút mơ màng 

xin hồn nƣơng náu khẽ khàng tim em… 
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Nói với cô liêu 

 

tôi ngồi ôm vết thƣơng tôi 

nhƣ con chim nhỏ mồ côi rã rời 

chừng nhƣ ngày cũng qua rồi 

còn đây lại cả một trời hoang vu 

 

câu thơ giờ cũng mịt mù 

bỏ tôi và những lời ru muộn phiền 

giờ còn lại những chung chiêng 

bên ngày gió bão bên đêm chập chùng 

 

hắt hiu sƣơng khói muôn trùng 

tôi nghe vọng lại mịt mùng đời tôi 

vờ nhƣ thƣơng tích qua rồi 

mà nghe điếng cả một trời cơn đau 

 

thôi còn gì với nghìn sau 

cũng xin gửi lại úa nhàu đam mê 

mốt mai trên lối đi về 

một tôi với cả bốn bề cô liêu… 
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Nỗi buồn tạc tượng 

 

theo nhau từng bƣớc chân về 

sầu đêm rã cánh bốn bề hƣ không 

rã rời gót mỏi đèn chong 

nghiêng chao một bóng bềnh bồng nỗi đau 

 

em về từ mộng nghìn sau 

tàn chăn chiếu mỏng còn nhau nợ nần 

bàn tay đừng quá ân cần 

thì đâu có buổi tôi cầm dở dang 

 

lạc loài nỗi nhớ đi hoang 

dƣờng câm mấy ngọn đèn vàng hắt hiu 

nỗi buồn nhuộm tím cô liêu 

sầu kia in nặng bóng chiều lên vai 

 

tôi ngồi cùng với cơn say 

nghe buồn tạc tƣợng trùng vây đời mình 

vọng về từ cõi lặng thinh 

bóng tôi và khói chênh vênh ngập hồn... 
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Nỗi lòng Hoạn Thư 

 

kiều ơi cho chị một lời 

đớn đau thì cũng số trời đa mang 

trời đày em kiếp hồng nhan 

còn riêng phần chị trắng bàn tay không 

 

ai đâu mà chịu chung chồng 

thì em biết phận má hồng phải không? 

cùng trong một tiếng tơ đồng 

thƣơng em thƣơng chị đèo bồng trái ngang 

 

kiều ơi nến cháy hai hàng 

tình em duyên chị lỡ làng từ đây 

máu rơi lệ đổ cao đầy 

mai sau còn có sum vầy nữa đâu 

 

thôi đừng trách chị mà đau 

chồng chung há dễ ai sầu hơn ai 

cái ơn đền nghĩa trúc mai 

chị xin gánh trọn tình nầy ngổn ngang 

 

còn nghe văng vẳng tiếng đàn 

cm ngồi bên chị say chàng thúc sinh 

bốn dây máu ứa quanh mình 

khóc riêng phần chị nợ tình chƣa tan 

 

kiều ơi trống đã rền vang 

hình nhƣ chị thấy lệ tràn mắt em… 
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Nỗi lòng Phù Dung* 

 

tiếc cho một dáng khuynh thành 

tình yêu cay đắng lỡ dành cho nhau 

nỗi sầu vọng tới nghìn sau 

gió lay lắt chạm mƣa bay ngập trời 

 

nầy tình nầy mắt nầy môi 

chiều phai giọt nắng xuống đồi tƣơng tƣ 

đã nghe thao thiết phận ngƣời 

bụi phù du cũng nát nhừ hƣ vô 

 

thì đâu là cõi sông hồ 

mang tình yêu giấu xuống mồ thế nhân 

xót xa nhuộm trắng hồng trần 

chậu nào úp đƣợc vạn lần tình yêu 

 

đành thôi một tiếng chuông chiều 

tạc hồn tráng sĩ nhìn theo bên đồi 

tiếng lòng giờ đã chìm trôi 

buồn nhang khói gửi chia đôi nợ tình 

 

mai nầy gom nợ ba sinh 

tiếng chuông nằm mộng trả tình cho nhau 

bóng ngƣời tráng sĩ về đâu 

khi chiều gội trắng mái đầu khói sƣơng 

 

...tôi nghe ngân suốt canh trƣờng 

hà tiên vọng mãi hồi chuông đợi tình... 
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* chuyện tình Mạc Thiên Tích và Phù Dung không 

thành do ghen tuông của vợ Mạc Thiên Tích, giấu 

nàng trong chậu úp. Bất ngờ trời đổ mưa, Mạc sai 

quân lính mở lu hứng nước mới hay Phù Dung bị 

nhốt trong lu chờ chết. 

Sau khi thoát chết, Phù Dung xin lập chùa để tu 

hành. Chiều nào Mạc Thiện Tích cũng phi ngựa 

đứng bên đồi chờ nàng dâng hương. 

Hiện vẫn còn Chùa Phù Dung ở Hà Tiên- Kiên 

Giang 

 

(Trích Nàng Ái cơ trong chậu úp của nữ sĩ Mộng 

Tuyết) 
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Nỗi lòng Thúc Sinh 

 

Ừ..ta là gã cuồng si 

tình yêu có tội tình gì bỉ khinh 

chắc gì nguyện ƣớc ba sinh 

ta yêu nàng để thƣơng mình đấy thôi... 

 

kiều ơi! phận bạc nhƣ vôi 

tình yêu sao nỡ trắng trời oan khiên 

ngựa xe khúc khuỷu gập ghềnh 

vầng trăng sẻ nửa ai đền cho ai 

 

hề gì vợ một vợ hai 

lỡ yêu ta gánh tròn vai sum vầy 

hoạn thƣ dù có mấy tay 

ta đâu ngờ máu ghen đầy chung riêng 
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tơ đồng mấy khúc hàn huyên 

sao nghe nhƣ khóc nỗi niềm mình ta 

đớn đau cái kiếp đàn bà 

chồng chung một chốc thành ra kẻ thù 

 

chia tay buổi ấy bụi mù 

ta lên ngựa gửi nghìn thu phận nàng 

lâm tri gió giật mây ngàn 

mà sao nƣớc mắt hai hàng lệ rơi  

 

kiều ơi, còn lại trên đời 

là tình yêu mãi tuyệt vời đôi ta 

mốt mai dù phải chia xa 

thì còn đây ánh trăng tà ngày xƣa 

 

chiều nay trời bỗng đổ mƣa 

ta ngồi nghe tiếng đàn xƣa vọng về… 
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Nỗi niềm gửi Huế 

 

sao mà nhớ quá huế ơi 

những chiều mƣa đổ không ngơi tràng tiền 

tịnh tâm mùa ngát hƣơng sen 

bâng khuâng thiên mụ sƣơng chen ngự bình 

 

sao mà tim cứ chùng chình 

khi về ghé ngã ba sình đợi em 

tôi tìm huế của hƣơng đêm 

thơm hàng long não ngát sen hoàng thành 

 

nhớ sao ngọn gió trong lành 

chiều qua đập đá trời xanh mây tràn 

phú vân lâu vẫn mơ màng 

đồi mơ vọng cảnh ngỡ ngàng hƣơng giang 

 

nhớ em bến vắng đò ngang 

áo bay trắng cả chiều vàng qua sông 

nhớ xƣa em chửa theo chồng 

có ngƣời đứng đợi chiều mông mênh chiều 

 

thôi mà huế nhớ, huế yêu 

đừng làm tôi khóc mỗi chiều nhớ ai 

tôi về dẫu muộn mốt mai 

để còn nghe hát nam ai nam bình 

 

...để còn ghé ngã ba sình 

đón ngƣời gái huế đợi mình tôi thôi... 
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Nói với trùng dương 

                

            Cho những người vượt biển không tới bờ  

 

khi cuồng nộ khi yên bình 

trùng dƣơng là những thác ghềnh sóng xô 

còn khi con nƣớc nhấp nhô 

đời ngƣời nhƣ lá vàng khô đầu cành 

 

mịt mùng ngàn dặm biển xanh 

có hay dƣới đáy trăm nghìn oan khiên 

lắc lƣ sóng vỗ mạn thuyền 

một cơn gió giật chao nghiêng phận ngƣời 

 

chênh chao số kiếp rã rời 

chút gì còn lại bên đời rồi thôi 

trùng dƣơng ơi có bồi hồi 

những bàn tay vẫy cuối trời buông xuôi 

 

...chẳng bao giờ biển trả lời 

bao câu hỏi cứ rối bời trong tim 

sao trùng dƣơng cứ im lìm 

xác hồn kia mãi đi tìm áo quan... 
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Nụ cười em 

 

có gì đâu một nụ cƣời 

mà quay quắt nhớ mà nguôi nỗi buồn 

mà lòng tôi chợt bâng khuâng 

nghe đâu đây tiếng dƣơng cầm ngân vang 

nụ cƣời em giữa thu vàng 

nắng lên nhẹ rắc muôn ngàn sƣơng rơi 

nghe xôn xao bƣớc chân ngƣời 

đi vào đời ấy ngọt ngào dịu êm 

hay là một thoáng triều lên 

cho mây thấp xuống đậu trên vai mềm 

trãi đầy hồn những mông mênh 

tƣơng tƣ nhớ nụ cƣời em ngọt ngào 

ơi chiều và nắng trên cao 

con chim nào hát lao xao lời tình 

có hay tôi đứng một mình 

nhớ em và tiếng cƣời nghìn nhớ thƣơng… 
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Nụ hồng mùa xuân 

 

nồng nàn xuân ngỏ lời yêu 

tôi về đẫm giấc mê chiều bâng khuâng 

nên tình tôi rất ân cần 

cùng trăm nỗi nhớ xuân cầm trên tay 

 

hƣơng trời đất tỏa mê say 

trao em nỗi nhớ ngọt ngào êm trôi 

khẽ khàng giọt nắng vừa rơi 

cũng nghe ấm ngọt đôi môi em cƣời  

 

khi tình là đóa hoa tƣơi 

nghìn câu ân ái xuân ngời mê say 

thì xin ôm trọn đời nầy 

cùng trăm chờ đợi ngất ngây xuân về 

 

tôi mang ƣớc vọng tràn trề 

theo em về với đê mê tình nồng 

ơn đời gõ nhịp mênh mông 

xuân nay tôi hái nụ hồng trao em... 
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Ơi em miệt thứ 

 

chắc gì em nhớ tôi đâu 

chiều bâng khuâng đợi chân cầu xẻo rô 

đƣờng vào miệt thứ quẹo vô 

thứ ba, thứ bảy đâu ngờ ...tƣơng tƣ 

 

cầu gì xẻo bƣớm, xẻo xu 

kinh gì bảy gáo, mù u ...lạ lùng 

mẹ cha có đụng cột mùng 

mới sinh em ở kinh cùng, kinh năm... 

 

nghe đồn đĩa tựa bánh canh 

muỗi kêu sáo thổi, nƣớc xanh đóng phèn 

tƣởng là miệt thứ da đen 

ngờ đâu em đẹp nhƣ tiên giáng trần  

 

mà tôi mới thiệt lạ lùng 

mắc chi em bậu ngƣời dƣng mà tìm 

thấy em liếc mắt đƣa tình 

mà tôi nghiêng ngã một mình bôn ba 

 

thôi thì chắng nói gần xa 

thƣơng em miệt thứ thiệt thà dễ thƣơng 

ƣng đi tôi đóng ghe xuồng 

về quê thăm vợ tiện đƣờng ...tới lui 

 

mà nầy miệt thứ của tui 

về xin tía chọn ngày vui tụi mình… 
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Ôm đàn tới giữa đời 

               ...Một chàng phiêu lãng 

                 Ôm đàn tới giữa đời (Phạm Duy Nhượng) 

 

có hay không một nẻo về 

khi hƣ vô đã cận kề đời nhau 

có không mƣa rớt nghìn sau 

khi tình xƣa đã nát nhàu môi hôn 

 

còn đây lại những hoàng hôn 

đinh đau chân ngựa vó bon chân ngƣời 

còn đây lại những kiếp ngƣời 

đêm khô nỗi nhớ chiều cƣời hƣ không 

 

sông thì về với đời sông 

suối trôi đời suối buồn chồng đời tôi 

khi trăm năm đã xa rồi 

mƣa khuya rơi tạt chìm trôi phận ngƣời 

 

có gì dƣới đáy ly vơi 

mà dâu bể đã tàn rơi não nề 

ôm đàn tới giữa cơn mê 

một chàng phiêu lãng tìm về chân mây... 

 

Viết cho Bùi Diệp 
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Ơn đời còn có mai sau 

 

tôi nghe giọng khúc khích cƣời  

mắt môi em ngọt bên đời sáng nay 

cho tôi say chén rƣợu đầy 

để lƣu luyến mãi tóc dài em bay 

ồ trong hơi thở ngất ngây 

dáng em áo lộng trang đài bâng khuâng 

xin cho trời thấp thật gần 

trên đôi môi thƣở ngại ngần hôn nhau 

ơn đời còn có mai sau 

tình em trao gửi mê say tuyệt vời 

ơn vô lƣợng chỗ tôi ngồi 

và ơn một thƣở bồi hồi yêu em 

hái cành hoa nở bên thềm 

theo em trong giấc mộng mềm tƣơng tƣ… 



533 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ơn em 

 

bàn tay rất đỗi ngọt ngào 

tình yêu em đẫm ca dao bên đời 

tôi mê say một khoảng trời 

bên em và nắng chiều rơi giữa hồn 

đậu vào tôi ngọt môi hôn 

nhẹ nhàng nhƣ những đóa hồng sớm mai 

trong cơn mơ những đêm dài 

tôi thầm ngồi nhớ chân ai bƣớc về 

mang đời tôi vạt mây che 

em về thắp nắng đƣờng mê dốc tình 

tôi chờ trong ánh bình minh 

trời kia dịu ngọt ân tình trổ hoa 

ơn em áo lụa đôi tà 

mang yêu thƣơng đến ngọc ngà hiến dâng 

ơn nghìn sau đến vạn lần 

dẫu mai đời có phù vân bọt bèo… 
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Phai nụ tình xa 

 

em ngồi thả khói chiều lên 

bỏ tôi một cõi chiều mênh mông buồn 

nghe chòng chành dấu mƣa tuôn 

gió qua hiên cũ lạnh luồn chiếu chăn 

 

cũng đành úa một mùa trăng 

ngày qua bóng rụng sƣơng giăng phai tàn 

bóng ai hiu hắt trên ngàn 

mà nghe chìm khuất mƣa tràn bến sông 

 

mong manh một nụ tình hồng 

đã tàn phai giữa hƣ không buổi nào 

buốt hồn tôi lạnh chiêm bao 

nén trăm thƣơng nhớ bên nào cũng đau 

 

qua sông lỡ mấy nhịp cầu 

nghe sƣơng khói dựng nỗi sầu thiên thu 

tôi về cùng với lời ru 

thấy đâu đây bóng mây mù chông chênh... 
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Phải chi còn được nửa đời 

 

chỉ cần còn nửa đời thôi 

anh không hối tiếc một thời yêu em 

lỡ đành trong cõi đời riêng 

anh mang đi với cô miên ngậm ngùi  

 

nửa đời còn lại mây trôi 

sáng ra núi đợi tàn rồi chiều qua 

quanh đi quẩn lại mƣa nhòa 

trời cao nắng thấp phố là đà sƣơng 

 

còn đây một cõi vô thƣờng 

là hơi thở gấp nẻo đƣờng anh qua 

nửa đời ngập úa mây sa 

nửa kia còn lại lạc loài cô liêu 

 

vẫn tin dù đã về chiều 

một vầng trăng nhỏ yêu chìu đời anh 

nhƣng hình nhƣ quá mong manh 

trăng chƣa kịp khuyết đã đành mây che 

 

thôi thì nhƣ một cơn mê 

nửa đời bạc úa câu thề dửng dƣng 

phải chi…ừ phải chi đừng 

yêu em để nhớ ngƣời dƣng không buồn… 
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Phải chi 

 

phải chi em chƣa có chồng 

phải mùa hoa cải trổ ngồng chậm hơn 

phải em môi mắt thôi hờn 

con tim ngày ấy đâu gờn gợn đau 

 

những chiều in dấu phôi phai 

phải chi hơi ấm bàn tay thơm nồng 

phải chi mƣa nắng bềnh bồng 

phải chi tôi chẳng nặng lòng... phải chi... 

 

...thì đâu có buổi chia ly 

tôi ngồi nghe gió thầm thì nỗi đau 

nghe mùa xƣa rụng chân cầu 

mây trôi lũng thấp nặng sầu tôi mang 

 

hắt hiu sƣơng khói trên ngàn 

còn tôi với một mùa sang hững hờ 

phải chi phút ấy tình cờ 

con tim đau chẳng ngác ngơ bên đời 

 

tôi ngồi hái cả mùa rơi 

nghe vàng lá đổ đây trời ... 

phải chi… 
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Phố cổ Hội An 

 

thƣớt tha phố cổ đèn vàng 

chùng chình sông chảy miên man cuối nguồn 

dùng dằng sợi tóc chiều buông 

để tim tôi chợt dại cuồng mê say 

 

đèn lồng ai thắp đêm nay 

mà thuyền khua nƣớc sông hoài chao nghiêng 

đêm mênh mang phố lên đèn 

chùa cầu tôi hẹn đƣờng chen sắc vàng 

 

ngỡ ngàng nhan sắc hội an 

câu thơ thả với miên man đèn lồng 

mùa nầy em có về không 

mà con nƣớc chảy xuôi dòng đợi nhau 

 

mà chờ mãi đến ngàn sau 

hội an và gió và đau đáu chiều 

gửi ngàn thƣơng nhớ về theo 

vàng đêm phố cổ đèn treo đợi tình... 
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Phố khuya tôi về 

 

Lặng im nhƣ thể đời mình 

Đêm hiu hắt gọi cuộc tình đã xa 

Phố khuya lạnh ánh đèn nhòa 

Tiếng chân ai khẽ bƣớc qua lạnh lùng 

 

Khuya ơi sao cứ chập chùng 

Quán im chao bóng mịt mùng bể sông 

Nghe từ tiếng gọi hƣ không 

Lời ru dâu bể đèn chong ngọn mờ 

 

Tiếng giày gõ buốt cơn mơ 

Quạnh hiu chiếc bóng tôi chờ đêm qua 

Phố khuya hƣ ảo nhạt nhòa 

Bên tôi cùng với tình xa muôn trùng 

 

Chỉ còn cơn gió bâng khuâng 

Tạt ngang con phố lặng thầm một tôi 

Thì thầm khẽ gọi… tôi ơi 

Chỉ nghe khuya vọng lại lời buồn câm… 
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Phôi phai 

 

về đây mà hỏi sớm mai 

chim xƣa còn đậu chiều phai nắng tàn 

mƣa xa rủ bóng trên ngàn 

có nghe tôi gọi mây tràn hƣ không 

 

về mà hỏi những trƣa nồng 

gió lay lắt đợi ngƣời không trở về 

thả chiều mấy nhánh sông mê 

nghe nhƣ tiền kiếp bốn bề mƣa tuôn 

 

gọi nồng nàn bóng chiều buông 

từ con suối đã về nguồn năm xƣa 

em giờ tóc thả nghìn sau 

có hay tôi nhặt cơn đau mỗi chiều 

 

đêm nằm mỏi gối quạnh hiu 

chập chờn cơn mộng liêu xiêu phận ngƣời 

bến tình thả bóng phù hƣ 

còn chăng héo hắt nụ cƣời phôi phai... 
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Phơi nỗi nhớ tôi 

 

tôi ngồi phơi nỗi nhớ tôi 

nửa thao thiết gió nửa bồi hồi mây 

còn gì trong một chiều nay 

mà sao nỗi nhớ đong đầy trong tim 

môi ngoan buổi ấy dịu hiền 

ru tôi trăm cõi triền miên yêu ngƣời 

em giờ đã mãi xa xôi 

tôi còn giữ lại đôi môi nồng nàn 

hàng cây nến thắp hai hàng 

tôi ru em ngủ thiên đàng ái ân 

biết đời dẫu chỉ phù vân 

ta còn có đƣợc một lần bên nhau 

yêu thƣơng cho hết ngọt ngào 

ngày sau vàng đá cũng vào hƣ vô 

tình là nghìn sóng nhấp nhô 

tôi phơi nỗi nhớ riêng cho đời mình… 



541 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Phù du  

 

hắt hiu cơn gió lƣng chiều 

tôi ngồi đếm những liêu xiêu đời mình 

nghe từng hạt bụi buồn tênh 

lăn dài hƣ ảo chỗ nằm tàn phai 

 

còn gì đây những sớm mai 

mịt mùng nắng sớm phôi phai mƣa chiều 

còn gì đây những tiêu điều 

chơi vơi thân phận bọt bèo gối chăn 

 

đêm nằm buồn đã di căn 

mà nghe đá sỏi trôi lăn phận ngƣời 

dành thôi cơn mộng rã rời 

tiếng chiêng trống gọi cuối đời âm u 

 

khẽ khàng hạt bụi thiên thu 

tôi về gặp lại phù du đời mình  

chỉ còn tiếng vọng vô minh 

đêm nằm nghe gió trở mình chao nghiêng...  
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Phụ nhau 

           

         Cho người cứ mãi phụ nhau (PD- Sérenade) 

 

thôi thì em cứ phụ tôi 

trăng treo đầu ngõ tình phơi bụi mờ 

ru hời một khúc bơ vơ 

ngƣời xa đầu núi tôi chờ cuối sông 

 

thôi em cứ bỏ theo chồng 

nỗi đau nào cũng chất chồng dối gian 

buổi về sót lại hồng nhan 

gửi cho năm tháng phai tàn cõi tôi 

 

đành ngồi ngóng giọt sƣơng trôi 

mùa rơi vàng lá hiên trời thu phai 

ví dầu tay đã rời tay 

nửa cầm thƣơng nhớ nửa vay mịt mùng 

 

mốt mai rồi cũng nghìn trùng 

ngƣời nơi đầu gió kẻ chùng chân mây 

còn gì gửi gió vào mây 

tiếng yêu xƣa cũng lạc loài cuối sông... 
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Phú Quốc mùa trăng 

 

tôi về gặp một mùa trăng 

mây treo bàng bạc đêm giăng Gành Dầu 

vọng về từ gió lũng sâu 

tiếng con sóng vỗ chân cầu Hàm Ninh 

  

biển khuya hát khúc tự tình 

bâng khuâng nỗi nhớ mang nghìn lời ru 

theo về với gió mùa thu 

nghe nhƣ biển hát giữa mù mịt đêm 

  

hình nhƣ trăng đã qua thềm 

nên con sóng cũng ngọt mềm hôn nhau 

ánh vàng rơi đậu nghìn sau 

đêm Dinh Cậu thẳm một màu lụa giăng 

  

nghe từ bờ cát tắm trăng 

hàng dƣơng nghiêng ngả khỏa thân giữa trời 

từ em môi mắt gọi mời 

tôi về chết lặng một trời tƣơng tƣ 

  

theo tình một thoáng phù hƣ 

trăng khuya chạm bóng ai từ đêm xƣa... 

  

                    phú quốc tháng mười, 2016 
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Phúc âm chiều 

 

nghe từ bờ bãi tịch liêu 

vang lời kinh nguyện ru chiều tàn phai 

tôi gom khói sóng sông dài 

gửi vào hƣ ảo mƣa đau phận ngƣời 

 

chìm dần vào bóng kinh thƣ 

một tôi. một nửa đời hƣ lặng thầm 

còn đây hiu hắt nhang trầm 

khói cay niềm nhớ sƣơng bầm nỗi đau 

 

em về từ mộng ngàn sau 

bờ sông sóng vỗ tình nhàu cõi tôi 

giữa trần gian đắng phai phôi 

tôi ngồi nhìn lại bóng tôi, thở dài 

 

nghe chiều và những sớm mai 

cuốn trôi đi những hình hài qua đây 

còn trong nỗi nhớ vơi đầy 

phúc âm em gửi chạm ngày phù du... 
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Qua cầu nại hà 

                               Rip. Phạm Định 

 

đƣa hai tay vịn cuộc đời 

nghe ra dâu bể rong chơi phận ngƣời 

phù vân gõ nhịp bên trời 

ván thiên đã dựng lời mời cáo chung 

 

ai nằm đây với muôn trùng 

khô hai hốc mắt dế giun lần về 

cõi trần mù mịt u mê 

quờ tay đụng khói bốn bề hỗn mang 

 

đâu đây địa ngục thiên đàng 

lời ru vang vọng đêm tràn mộ sâu 

tai nghe vạn tiếng kinh sầu 

phận ngƣời chìm khuất bên cầu hƣ không 

 

nại hà. gió tạt bờ sông 

bóng ai về với muôn trùng kiếp sau 

tôi ngồi ôm một niềm đau 

nghe đêm thả nốt giọt sầu chơi vơi... 
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Qua đèo Prenn 

 

xe miên man đổ dốc đèo 

mimosa vàng óng chiều treo dốc tình 

ơ kìa mây giữa prenn 

tôi về ngơ ngẩn lạc miền thông xanh 

 

sƣơng trôi và khói bồng bềnh 

em hay mây mỏng prenn thầm thì 

gió tràn đổ bóng chân đi 

màu hoa vàng thẵm dã quỳ long lanh 

 

prenn chiều vọng thác ghềnh 

tôi lơ ngơ đụng thông xanh rợp đồi 

nhớ gì sƣơng ngập ngừng trôi 

hay mây thả dốc bồi hồi tƣơng tƣ 

 

prenn ngập dấu sƣơng mù 

tôi ngồi với bóng mùa thu nồng nàn 

chợt nghe chim hót trên ngàn 

hình nhƣ mây vắt mùa sang lƣng đèo... 
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Quán khuya 1 

 

hắt hiu rớt ánh đèn vàng 

quán khuya bóng ngã khẽ khàng chao nghiêng 

đêm nhƣ gói nỗi ƣu phiền 

tạt vào nhớ tạt ào đêm... tạt vào... 

 

tạt vào đời đã hanh hao 

liêu xiêu hƣ ảo tình trao nỗi buồn 

ô kìa mấy chiếc ly không 

nghe chao chát một âm câm thở dài 

 

lạnh lùng xám bức tƣờng phai 

ghế im bàn trống nào ai đã ngồi 

kìa ly rƣợu nhạt trong đời 

hình nhƣ ngƣời uống cùng tôi buổi nào 

 

đêm vàng khói thuốc hanh hao 

tiễn tôi chỉ ánh đèn chao buốt hồn 

quán khuya rƣợu đẫm môi cuồng 

có ngƣời nhặt lấy nỗi buồn mang theo... 
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Quán khuya 2 

 

      Cùng TTD và quán Dung- ngã 5 quảng ngãi 

 

còn ly nầy nữa cho ngƣời 

phố xiêu chân lạc nụ cƣời hồng nhan 

đêm trôi nến tắt hƣơng tàn 

mời em nâng chén rƣợu tràn từ tôi 

 

ngƣời rồi son phấn phai phôi 

hai tay ôm trọn phần đời gió giông 

thƣơng cho một kiếp má hồng 

chao chiều nắng nhạt chát lòng cơn say 

 

quán đêm trao nụ hôn đầy 

dèn khuya hắt bóng vòng tay siết ghì 

mịt mùng chút nhớ… đôi khi 

tàn cơn mộng ảo thôi thì ngƣời dƣng 

 

mốt mai xuống biển lên rừng 

tôi ngƣời đã gặp… tay từng cầm tay 

chén khuya chƣa kịp vơi đầy 

tên chƣa nhớ đã chân mây cuối trời 

 

còn đây cơn mộng rã rời 

quán khuya có nhớ một ngƣời năm xƣa... 
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Quảng Ngãi 

 

muộn rồi Quảng Ngãi tôi ơi 

có thƣơng thì cũng một đời xa nhau 

quê hƣơng năm tháng cơ cầu 

rốn nhau mẹ cắt còn đau đến giờ 

sao mà nhớ quá quê ơi 

giàn bầu dây bí mùng tơi hoa cà 

quê xƣa với những chiều tà 

liêu xiêu dáng đứng mẹ già vẫn đây 

lạ chƣa trong khoảng trời đầy 

mãi thênh thang một dáng gầy quê thôi 

cá chuồn trong giấc mơ tôi 

mít non Sơn Tịnh, thài bai* Sa Huỳnh 

thắp vàng nỗi nhớ mông mênh 

chiều nghiêng Thiên Ấn buồn tênh sông Trà 

đêm qua bãi bắp Tịnh Hà 

cô em múc ánh trăng tà đánh rơi... 

ừ mà thôi Quảng Ngãi ơi 

có thƣơng thì cũng một đời xa nhau 

gửi quê năm tháng cơ cầu 

hồn tôi rơm rạ bạc đầu không quên... 

           

* thài bai: một loại cá nhỏ như đầu tăm 
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Quạnh hiu đời mình 

 

đêm nghe bão rớt quanh mình 

gió giông chìm nổi lênh đênh phận ngƣời 

về nhìn sƣơng mỏng chiều trôi 

gửi yêu cho gió gửi lời cho sông 

 

đi chƣa hết kiếp phiêu bồng 

mùa xƣa vàng khói sƣơng lồng lộng bay 

khẽ khàng rơi xuống hai tay 

vớt lên cả một trời đầy phù du 

 

hỏi mây trôi với sa mù 

mênh mông ngày tháng thiên thu bên trời 

tôi ngồi hỏi cuộc đời tôi 

thở đau chăn chiếu lạc loài hƣ vô 

 

sƣơng rơi thả khói sông hồ 

bóng tôi và những cành khô cuối chiều 

nghe tình mọc nhánh cô liêu 

tôi ngồi với cõi quạnh hiu đời mình... 
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Quê đây mà mẹ đâu rồi 

 

(bài thơ cho mẹ tôi nhân thất tuần thứ 3 ngày mẹ ra 

đi mãi mãi - Mùa vu lan 2018) 

 

Đêm dài nằm ngủ với quê 

Bao nhiêu năm mới trở về quê ơi 

Nghe mùi rơm thoảng sân phơi 

Câu ca dao mẹ ƣớt đời tôi mang 

 

Nghe từ hƣơng lúa chín vàng 

Bóng con đò nhỏ khẽ khàng trôi nghiêng 

Nghe đêm vỗ sóng mạn thuyền 

Cánh chuồn cõng nắng đậu triền sông bay 

 

Quê hƣơng một khoảng trời đầy 

Bâng khuâng cánh võng bàn tay mẹ gầy 

Ru tôi khôn lớn từng ngày 

Mang theo nỗi nhọc nhằn đầy trên vai 
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Tôi về vẫn trắng hai tay 

Đời cho đắng chát chua cay phận ngƣời 

Mong chia bù mẹ nụ cƣời 

Vậy mà chỉ gió bên trời liêu xiêu 

 

Giờ thì một bóng quạnh hiu 

Chiều không còn mẹ nhìn theo nữa rồi 

Mong manh giọt nắng bên trời 

Buổi về cay mắt khói đời lặng trôi 

 

Quê đây mà mẹ đâu rồi 

Đêm nay tôi khóc mồ côi một mình... 

 



553 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Quê hương xin gửi một trời mưa bay 

 

tôi ngồi mà nhớ miên man 

quê hƣơng một thƣở mƣa tan khói chiều 

ai ngồi tiếc dấu cô liêu 

ai ngồi vỗ khúc đìu hiu cuối trời 

 

đành thôi vắng một chân trời 

miên man sóng vỗ vọng lời phai phôi 

đành thôi mƣa bụi trắng trời 

nghe câu ly biệt tình trôi ngỡ ngàng 

 

hắt hiu mây xám trên ngàn 

bóng ai đổ xuống phai tàn dấu xƣa 

quê hƣơng nhớ mấy cho vừa 

hái bao tiếc nuối chiều mƣa nghẹn ngào 

 

giờ thì ngút mắt chiêm bao 

làm sao mà níu bóng chao giữa trời 

tình buông tay mỏi rã rời 

quê hƣơng xin gửi một trời mƣa bay… 
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Quê nhà 

 

em ngồi giặt áo bờ sông 

ngoài kia con nƣớc lớn ròng chiều quê 

ngày đi xa xứ tôi về 

bâng khuâng nhớ một câu thề xa xôi 

 

thiết tha cơn gió lƣng đồi 

đâu chôn lấp đƣợc khoảng trời nhớ thƣơng 

đêm nằm ngủ với khói sƣơng  

buồn nghe sóng gọi tình vƣơng mặt hồ 

 

bên trời chìm khuất hƣ vô 

bờ sông khẽ vọng câu hò duyên quê 

nghe mênh mang những đêm hè 

hồn quê cứ mãi theo về trong mơ 

 

mây chiều lạc bóng chơ vơ 

quê nhà mê mải lửng lờ khói vƣơng 

lạc loài mây chập chùng buông 

chiều nay có kẻ mắt buồn  

ngóng quê... 
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Quê ơi thương mấy cho vừa 

 

Quê ơi thƣơng mấy cho vừa 

Mịt mù đất cũ trời xƣa nhạt nhòa 

Mái nhà tranh rộn tiếng gà 

Vƣờn cau trƣớc ngõ vƣờn cà mé sân 

Quê ơi năm tháng phong trần 

Một đời gồng gánh tảo tần đời me 

Em về nón lá nghiêng che 

Nhớ sao là nhớ góc hè trăng soi 

Vẫn chiều vẫn nắng đấy thôi 

Sao hồn vẫn thấy bồi hồi quê xƣa 

Sao thƣơng quá những hàng dừa 

Đôi bờ tre lặng gió trƣa thì thầm 

Quảng ơi mỗi bƣớc thăng trầm 

Ở đâu cũng nhớ lặng thầm quê thôi 

Mai tôi về với đất trời 

Vẫn đăm đắm mắt trông vời quê xa… 
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Quỳnh xưa 

 

thiên thu rớt nhịp bên trời 

còn trong tôi giọng nói ngƣời xa xƣa 

cuộc tình đau những đêm mƣa 

từng con sóng vỗ nhƣ vừa qua đây 

 

quỳnh ơi còn những vơi đầy 

chén khuya ai rót bàn tay hão huyền 

ngọn đèn hao hớt chao nghiêng 

nghe nhƣ quỳnh hái chung chiêng nỗi sầu 

 

quỳnh ơi mây đã qua cầu 

thiên thu còn ngập trăng lầu tƣơng tƣ 

còn đau cơn mộng nát nhừ 

chén quỳnh đổ giọt rƣợu từ đêm xƣa 

 

tình mờ in bóng song thƣa 

hiên trăng đọng dấu đêm mƣa buổi nào 

tôi ngồi cùng với cơn say 

quỳnh ơi tôi nhớ ... 

bàn tay rót quỳnh... 
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Rêu bên thềm cũ 

 

nghe bâng khuâng suốt đêm nằm 

buổi về man mác lặng thầm quê xƣa 

từng cơn gió lạnh sang mùa 

vầng trăng bỗng khuyết nhƣ chƣa kịp rằm 

 

cô liêu nỗi nhớ tím bầm 

buồn thao thức gió lặng thầm bên tai 

quê ơi mấy chục năm dài 

tôi về bỗng hóa thành ai mất rồi 

 

bóng ngày xƣa chập chùng trôi 

gió đâu là gió của trời năm xƣa 

vầng trăng cũng đã quên mùa 

thềm xƣa rêu phủ mƣa lùa qua sông 

 

lời quê năm tháng chất chồng 

bến sông còn đọng bềnh bồng tiếng ru 

khẽ khàng giấc mộng thiên thu 

rêu bên thềm cũ phù du buổi về... 
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Riêng cho Hoàng Cúc 

 

nhấp nhô con sóng lƣng trời 

em về buổi ấy thả đời tôi trôi 

dối gian cũng dối gian rồi 

tôi ngồi đợi một lời mời dở dang 

 

buồn neo cơn sóng nhỡ nhàng  

em hờ hững níu thời gian lần về 

hơ tình đắm cõi đam mê 

còn ai giữ lại câu thề ngày xƣa 

 

trời buồn mấy thƣở tuôn mƣa  

nắng hiu hắt nắng, tình thƣa thớt tình 

khẽ khàng mấy cõi phù sinh 

tôi ngồi ôm cả khối tình chƣa phai 

 

rồi khi bừng giấc mộng dài 

ai ân cũng hết tình phai lỡ làng 

về thôi chậm một cung đàn 

đèn khuya hắt ngọn buồn tràn hƣ không… 
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Riêng cho một người 

 

còn gì trả lại cho tôi 

thôi em giữ lấy một đời bão giông 

cũng đành nƣớc chảy về sông 

đò kia bến nọ lạc giòng xa trôi 

 

còn gì lại giữa đời tôi 

nửa chăn chiếu lệch nửa đôi môi cuồng 

con tim cũng ngác ngơ buồn 

yêu thƣơng vỡ vụn mây nguồn hƣ không 

 

tình còn gì nữa mà mong 

sƣơng phai đầu dốc mƣa trông cuối chiều 

ngồi mà vớt những đìu hiu 

gió giông tạt bóng lƣng đèo phôi phai 

 

tƣơng tƣ cơn mộng đêm dài 

cõi tôi buồn thức một loài bƣớm đêm 

nghe tình hóa kén buồn tênh 

cô liêu rời rã dành riêng một ngƣời... 
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Riêng một đóa quỳnh 

 

giêng hai vừa nhẹ gót hài 

mùa xuân khe khẽ cầm tay trao tình 

hiên tôi riêng một đóa quỳnh 

đêm nay hé nụ chùng chình xuân trôi 

từ trong môi mắt gọi mời 

mùa xuân đã đến bên trời tiếng chim 

nụ hôn thêm ngọt môi mềm 

và em thanh khiết từ đêm diụ dàng 

ơi xuân lơi lả trên ngàn 

hay lăn tăn dƣới dặm ngàn biển khơi 

có hay tôi giữa đất trời 

cầm tay hái nụ xuân ngời trao em 

nầy xuân trôi rất êm đềm 

tình tôi ngộp trái tim mềm tƣơng tƣ 

hình nhƣ tôi đợi một ngƣời 

bâng khuâng gửi nhớ bên trời xuân phai... 
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 Rồi cũng bọt bèo 

dốc đời dõi suốt trăm năm  

hóa ra là vết lăn trầm bèo mây 

sƣơng pha đầu núi mƣa đầy 

kiếp ngƣời xoa trắng hai tay thở dài 

thầm thì với một chiều phai 

phù du một thuở mây cài trên vai 

đêm trôi tuyệt vọng dâng đầy 

tình nơi cuối gió khóc hoài đầu sông 

nằm nghe sƣơng khói bềnh bồng 

hoang vu trôi mãi gió giông phận ngƣời 

buồn vui cùng tiếng khóc cƣời 

mang mang tuyệt lộ bùi ngùi hƣ không 

sƣơng mù trên những dòng sông 

từ lâu đã cạn khô dòng nƣớc trôi 

trầm luân với khói sƣơng đời 

tôi ngồi ôm một góc trời cô liêu... 
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Rồi cũng lãng quên 

 

đêm trôi trên đỉnh nhớ ngƣời 

tôi về thƣơng những bến đời đã xa 

nghe mù ngày tháng phôi pha 

thời gian lơ đãng trôi qua phận ngƣời 

 

đã quên chƣa những nụ cƣời  

phấn son hƣ ảo chân trời mây bay 

quên chƣa mƣa tạt gió bày 

tàn cơn mộng chỉ là ngày vĩnh ly 

 

quên đi quên hết xuân thì 

đâu bàn tay ấm siết ghì đôi vai 

quên mù những góc đời nhau 

đã thành nỗi nhớ đời sau mịt mùng 

 

còn gì lại với hƣ không 

mƣa khuya tàn úa gió giông rủ buồn  

có ngƣời uống trọn ly cuồng 

đêm quờ tay nhặt nỗi buồn mang theo... 
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Rồi cũng ngậm ngùi 

 

ngƣời đi bỏ lại muôn trùng 

có con sâu nhỏ đo từng nỗi đau 

phố nằm im giọt mƣa mau 

bơ vơ cuối dốc lạc loài một tôi 

 

tình xƣa rồi cũng ngậm ngùi 

nụ hôn nào trót ngọt bùi đời nhau 

giờ còn lại những hƣ hao 

nhớ quên ƣớt cả câu chào tiễn đƣa 

 

còn vàng vọt những âm thƣa 

chân ai ngã bóng tình chƣa kịp về 

gối sầu trên đỉnh đam mê 

bên chăn gối mộng bốn bề tịch liêu 

 

đƣa tay vuốt mặt não nề 

một mình tôi với câu thề mang theo 

cũng đành tình đã buông neo 

để ngƣời dõi mắt nhìn theo… 

khẽ buồn… 
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Rồi cũng rong rêu 

 

ru mình một cõi đìu hiu 

nổi chìm cát bụi rụng chiều tàn phai 

ngồi nhìn sƣơng những sớm mai 

nắng reo buổi sáng lắt lay đã chiều 

 

tàn chƣa gió mỏng lƣng đèo 

mà dâu bể đã chìm theo phận ngƣời 

lắt lay chăn chiếu gƣợng cƣời 

giấu đêm hoang hoải vào trời cô liêu 

 

nghe đau một kiếp bọt bèo 

vàng phai chiếc lá bay vèo phù du 

cõi ngƣời chìm khuất thiên thu 

về đi nhìn lại tình mù mịt trôi 

 

ngƣời xa cũng đã xa rồi 

ngày im tiếng nhớ mƣa phai dốc chiều 

tôi về vói mộng đìu hiu 

đợi em đời đã rong rêu nghìn trùng... 
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Rồi khi tro bụi 

 

và rồi sẽ bụi tro thôi 

phút hƣ vô giữa cuộc đời thoáng qua 

từ trong nghìn cõi ta bà 

xác thân mất dấu tình xa nghìn trùng 

chỉ còn trời đất mênh mông 

phù du với cõi hƣ không bụi trần 

mịt mùng hồn xác phân thân 

cõi hƣ nhƣ đã một lần ghé chơi 

là đây tro bụi bên đời 

tàn phai kiếp trƣớc bời bời cõi sau 

chút gì còn lại nghìn sau 

đã tràn dâu bể mƣa lau phận ngƣời 

quờ tay tìm chút hơi ngƣời 

còn chăng sót lại giữa đời thế nhân 

chỉ nghe từ chốn mộ phần 

một làn tro bụi phù vân theo về... 
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Rồi khi mắt khép 

 

đành thôi giọt nắng cuối trời 

loanh quanh chi nữa hỡi đời phù du 

xa rồi giấc mộng thiên thu 

là khi mắt khép sƣơng mù giăng mây 

 

sao mà yêu quá đời nầy 

những đêm tuyệt vọng những ngày tàn phai 

vậy mà còn những sớm mai 

em mang niềm nhớ chia hai nỗi buồn 

 

sao mà hồn cứ rƣng rƣng 

để hơi thở cuối bâng khuâng nhớ ngƣời 

thôi đây là những nụ cƣời 

gửi em và những bùi ngùi bỏ quên 

 

sẽ phai dần hết tuổi tên 

nhƣ trần gian đó bập bềnh phù du 

còn chăng là chút sƣơng mù 

cô liêu sót lại mịt mù tháng năm... 
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Rồi nghìn năm nữa 

 

tiếng yêu ngƣời thắp trên môi 

rồi nghìn năm nữa đất trời bể dâu 

vẫn còn đây những ngọt ngào 

chơi vơi nỗi nhớ dạt dào niềm thƣơng 

 

vẫn còn nguyên một làn hƣơng 

một nghìn năm nữa mây vƣơng tóc ngƣời 

còn đây tha thiết nụ cƣời 

của thời vàng đá ngọt lời ca dao 

 

môi thơm đọng mãi câu chào 

chiếu chăn nồng ấm đậu vào đời nhau 

một nghìn năm nữa mai sau 

vẫn còn in dấu mê say nồng nàn 

 

bởi tình yêu giữa thế gian 

là trăm biển rộng là ngàn sông sâu 

một ngàn năm nữa dài lâu 

cũng không vĩnh cửu bằng thời yêu nhau… 
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Rồi như đá cuội 

 

về nghe tan tác những ngày 

dấu chân cát bụi thân loài lạc trôi 

về mà thấu những phai phôi 

nghe mùa trút lá nghe tôi ngậm ngùi 

 

còn đâu giấc mộng cát vùi 

nằm nghe dâu bể phận ngƣời chƣa nguôi 

khi tình là những chìm trôi 

rã rời nắng sớm chia phôi mƣa chiều 

 

thôi đành gánh những đìu hiu 

chơ vơ bụi cát liêu xiêu dấu mờ 

bẽ bàng nhƣ những trang thơ 

buổi về tôi đợi đến giờ hóa thân... 
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Rồi sẽ phôi pha 

 

con tim gõ nhịp tình cờ 

em về một thuở dại khờ đời tôi 

tiếng yêu thầm gọi bên trời 

nắng vàng thắp ngọn thành lời yêu em 

 

đèn khuya mờ rớt phố đêm 

mộng kia xanh ngát êm đềm môi ngoan 

vầng trăng ánh nụ tơ vàng 

tôi về khuya với mơ màng câu thơ 

 

từ em tôi biết đợi chờ 

một vầng nguyệt thắp hẹn hò ái ân 

đêm trôi cơn mộng ân cần 

rƣợu quỳnh hoa với ngại ngần môi trao 

 

nhƣng tình là giấc chiêm bao 

em theo cơn gió phƣơng nào đi xa 

mặn nồng rồi cũng phôi pha 

gối chăn hờ hững nguyệt ca lỡ làng… 

 

còn đây nến thắp đôi hàng 

tôi về khuya đốt nhang tàn với tôi… 
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Rồi trăm năm nữa... 

còn trong tôi một nụ cƣời 

dẫu trăm năm đã biếng lƣời xóa đi 

bờ môi ngoan nhỏ thầm thì 

chiếu chăn còn ấm lạ kì hơi em… 

 

nầy cơn mƣa nhỏ bên thềm 

có hay tôi nhớ từng đêm yêu ngƣời 

trăm năm dù nhạt tiếng cƣời 

trái tim tôi vẫn gọi mời hiến dâng 

 

cầm tay em rất ân cần 

một trăm năm mãi bâng khuâng cuộc đời 

nhặt từng chút nắng vàng rơi 

tôi nâng niu bƣớc chân ngƣời bao dung 

 

rồi mai về cõi muôn trùng 

tình yêu chắp cánh trong từng sát na 

trái tim còn mãi ngợi ca 

một trăm năm với thăng hoa phận ngƣời… 
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Rơi những tàn khuya 

 

tôi ngồi ôm những tàn khuya 

trăng treo bến nhớ đầm đìa sƣơng rơi 

ngọn đèn khêu rụng bên đời 

sầu chong rớt ngọn tình phơi sông dài 

 

khẽ khàng nghe bƣớc chân ai 

về gom niềm nhớ tàn phai lâu rồi 

nghe đêm vẳng tiếng gọi mời 

từ trong nến thắp một trời cô liêu 

 

tôi chăn chiếu lạc quanh chiều 

sầu chƣa nguôi những quạnh hiu đời mình 

đêm thao thiết một bóng hình 

chờ trăm nỗi nhớ đợi nghìn phù du 

 

bàng hoàng vấp bóng thiên thu 

nghe tràn hƣ ảo đau mù dốc xƣa 

đâu hay dâu bể cuối mùa 

dƣờng nhƣ có tiếng ai vừa qua đây... 
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Rơi tiếng nguyệt cầm 

 

đêm xƣa rơi tiếng nguyệt cầm 

em ngồi thả tóc bâng khuâng gió lùa 

trăng nằm với mộng ngàn xƣa 

làn hƣơng trầm thoảng nhƣ vừa mãn khai 

trong hƣ ảo khúc liêu trai 

đàn khuya dìu dặt dáng hài thƣớt tha 

em hay là bóng ngàn hoa 

đất trời mở khép đôi tà lụa thơm 

lắng nghe khúc phƣợng cầu hoàng 

từ đêm hạnh ngộ vút ngàn cung mây 

rƣợu tràn nồng ấm men cay 

hay môi em mộng ngất ngây bên đời 

đêm chiêm bao bỗng gọi mời 

say câu ân ái say lời yêu thƣơng 

nghe nhƣ từ cõi vô thƣờng 

em và trăng thả ngập vƣờn tƣơng tƣ… 
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Rơm rạ quê nhà 

       Với làng Phú Hòa, Quảng Ngãi 

 

đêm nằm dƣới ánh trăng quê 

nghe mùi rơm rạ theo về với trăng 

sƣơng rơi ƣớt chỗ tôi nằm  

bờ tre gió thổi đêm thăm thẳm dài 

 

có gì đâu những chiều phai 

nắng nghiêng bến vắng gió dài lời ru 

có gì đâu những mùa thu 

sông quê xào xạc mƣa mù mịt trôi 

 

vậy mà đi hết cuộc đời 

vẫn ngơ ngẩn nhớ bồi hồi tiếng quê 

nằm dài vạt cỏ bờ đê 

mùi rơm rạ nhắc câu thề năm xƣa 

 

quê ơi thƣơng mấy cho vừa 

nắng thêm nỗi nhớ mƣa thừa niềm thƣơng 

ai tha phƣơng những dặm đƣờng 

có nghe vọng tiếng cố hƣơng tìm về 

 

nghe mùi rơm rạ nhà quê 

mùi bùn mùi đất nhói về trong tim 

tôi nằm giữa tiếng gió đêm 

nghe ai gọi khẽ nỗi niềm quê xƣa ... 
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Rót những ly buồn 

 

ly nầy tôi rót cho tôi 

nửa đời khô héo nửa đời phôi pha 

từ trong tuyệt vọng úa nhòa 

tôi về cùng với phồn hoa bọt bèo 

 

ly vơi tôi rót với chiều 

cho em cho những tình yêu cuối đƣờng 

rã rời mù mịt khói sƣơng 

tay che hƣ ảo tình vƣơng sông hồ 

 

ly đầy tôi với hƣ vô 

vỗ tay xuống chiếu vật vờ cơn đau 

nghe tình đã lỡ nghìn sau 

nghe tôi cũng đã úa nhàu tƣơng tƣ 

 

còn ly nầy nữa phù hƣ 

hai tay xin rót nghiêng từ hiên xƣa 

cõi tình rụng mấy thu mƣa 

để sầu chăn chiếu đong đƣa giọt buồn 

 

một ly cuối nữa xa nguồn 

cho nghìn sau mãi sầu tuôn phận ngƣời 

ly đầy rót với ly vơi 

nghe nhƣ vọng tiếng  

mình tôi thở dài... 
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Ru em giọt nắng bên trời 

 

hƣơng tình tôi gửi cho em 

gói theo thƣơng nhớ ngọt mềm lời yêu 

chơi vơi bóng tỏa đƣờng chiều 

ngất ngây hơi thở dặt dìu lời ru 

 

à ơi em - hỡi mùa thu 

nắng chênh chếch nhớ sƣơng mù giăng mƣa 

tình hồng mộng kín sông xƣa 

tôi ru em gió chiều đƣa khẽ buồn 

 

à ơi em - nƣớc trên nguồn 

mãi tuôn chảy thấm nỗi buồn riêng tôi 

chập chùng đếm mộng phai phôi 

từng cơn gió thổi mù trời cô đơn 

 

à ơi lối mỏng đƣờng trơn 

em đi ngày tháng gót sờn chơi vơi 

ru em giọt nắng bên trời 

buồn hiu hắt gọi cõi đời sóng xô 

 

thả tình vào khói hƣ vô 

còn trong ký ức nấm mồ cỏ xanh… 
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Ru em 

 

ru em giấc ngủ thật hiền 

nắng vƣơng nhè nhẹ bên hiên dịu dàng 

hôn làn tóc rối mơ màng 

gió man mác gọi nồng nàn hƣơng yêu 

 

ru em đầy giấc mơ chiều 

trái tim anh gửi dặt dìu nhớ thƣơng 

à ơi trong giấc nghê thƣờng 

môi em thơm đóa quỳnh hƣơng nồng nàn 

 

ru tình chăn gối mênh mang 

em dâng hiến trái địa đàng trao anh 

dẫu tình yêu có mong manh 

anh ru em giấc mộng lành trăm năm 

 

ơn em ngực ngãi môi trầm 

ơn bàn tay nhỏ buộc cầm đời nhau 

anh còn nhớ đến ngàn sau 

hƣơng quỳnh thơm giữa đêm nao em về… 

 

 



577 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ru giấc ngủ em 

 

ngủ đi em… giấc ngủ say 

bờ môi ƣớt mọng đong đầy nhớ thƣơng 

ngủ đi tóc thả mƣa nguồn 

mắt kia khép nhẹ tình vƣơng tim ngƣời… 

nắng vàng nhƣ chợt ngừng trôi 

bầy chim sẻ hát bên trời mê say 

ru em tròn giấc mộng dài 

hồn tôi thủ thỉ tình say men nồng  

ngủ đi đôi má em hồng 

vun bờ ngực nhỏ mặn nồng ái ân 

ngủ cho tình thắp ân cần 

cháy trăm nỗi nhớ ngại ngần trao em 

hình nhƣ trăng rớt ngoài thềm 

tôi về cất giữ êm đềm đời sau… 

em nầy… trong giấc ngủ say 

có hay tôi khẽ hôn đầy giấc mơ.. 
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Ru mẹ chiều nay 

 

à ơi mẹ ngủ đi thôi 

con ru mẹ ngủ bồi hồi ca dao 

...cái cò lộn cổ xuống ao... 

lời ru của mẹ thuở nào nằm nôi 

 

ơi à mẹ ngủ đi nào 

cơn đau đừng nhé cấu cào mẹ thêm 

à ơi... cò đậu cành mềm 

vì con nên ngã xuống triền ao sâu 

 

lời ru từ thuở cơ cầu 

hôm nay con lại ru hầu mẹ đây 

ơ nào mẹ ngủ cho say 

cho vơi đi những cơn đau buốt lòng 
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cái cò cái vạc cái nông 

thƣơng cho đời mẹ long đong tháng ngày 

đôi tay vất vả dạn dày 

hai vai đã mỏi chân gầy đã run 

 

mẹ ơi mặn muối cay gừng 

giờ con ru mẹ thấm từng nỗi đau 

ơi à mẹ ngủ cho mau 

lời ru của mẹ những ngày ấu thơ 

 

mẹ ơi biết đến bao giờ 

lại ru con ngủ, lại chờ con say 

cái cò cái vạc chiều nay 

có hay cánh võng đong đầy tiếng me.. 

. 

(Viết cho mẹ nhân mùa vu lan 2018) 
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Ru tôi 

 

hắt hiu sƣơng khói lƣng đồi 

chiều nay tôi lại bồi hồi lời ru 

ru vàng vọt những mùa thu 

ru con chim sẻ còn mù giấc trƣa 

 

ru tôi tình xót xa vừa 

bâng khuâng nỗi nhớ dƣ thừa niềm đau 

ru ngùi ngậm bóng đêm sâu 

gối chăn hờ hững nghìn sau mỏi mòn 

 

ru buồn bƣớc nhỏ đƣờng trơn 

vấp em rớt xuống môi hồng thuở xƣa 

ru xa xót những chiều mƣa 

ru cay đắng thuở tình chƣa kịp về 

 

à ơi …trong nuối cơn mê 

chạm em và những câu thề lãng quên 

tình lăn trên dốc gập ghềnh 

mà tôi còn đợi chênh vênh đời mình… 

 

chiều nay ngồi lại ru tình… 

hình nhƣ tôi thấy bóng hình 

...một tôi… 
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Rượt đuổi bóng mình  

 

tôi ngồi rƣợt đuổi bóng tôi 

nổi chìm một kiếp mù trôi phận ngƣời 

bể dâu đầy tiếng khóc cƣời 

bụi trần một nửa phù hƣ bềnh bồng 

 

tôi về chạm nốt hƣ không 

nửa đau chăn chiếu nửa chồng phai phôi 

ai nhƣ là bóng chính tôi 

đi tìm quanh quẩn một đời rụng rơi 

 

nghe trăm năm đã gọi mời 

bức tƣờng câm vẽ một trời phù du 

soi tôi tóc bạc tai mù 

soi tôi hơi thở thiên thu về chiều 

 

lạc loài tiếng gọi tình yêu 

đất kia mộng ảo trời xiêu lạc loài 

giữa vùng sƣơng khói nhạt nhòa 

hình nhƣ thấp thoáng tôi và hƣ vô… 
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Sao không là em 

 

sao không là giọt mƣa trời 

mải mê rơi xuống cõi đời êm trôi 

sao không là sóng chơi vơi 

ru tình yên ngủ bên đời thiết tha 

 

sao không giọt nƣớc hiền hòa 

bên cầu đợi hạt mƣa xa cuối trời 

hay là cơn gió chơi vơi 

mang chiều xuống thấp mây vời vợi sa 

 

sao không là biển sƣơng nhòa 

phiêu diêu rớt bóng chiều tà phai phôi 

hay là cơn mộng êm trôi 

cho riêng tôi níu lạc loài giấc mê 

 

là chiều phơi áng mây che 

đi theo khuất nẻo đƣờng về bƣớc em 

hay rơi giọt nắng bên thềm 

lung linh buổi nắm tay mềm hôn lên… 

 

… sao mà không phải là em 

để tôi ôm giấc mộng mềm tƣơng tƣ 
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Sao là em hỡi sông Trà 

 

về đây mà hỏi quê nhà 

Sao con sông gọi là Trà Khúc xanh 

ai ngồi dƣới bóng sông quanh 

có nghe tôi gọi mong manh trời chiều 

 

khúc nào nhớ, khúc nào yêu 

khúc nào bay những cánh diều tuổi thơ 

khúc nào đợi, khúc nào chờ 

khúc nào con sóng lững lờ không trôi 

 

sông Trà ru tuổi thơ tôi 

sao mà cứ nhớ một đời sông ơi 

Tam Thƣơng nầy chỗ tôi ngồi 

hắt hiu bến Vắng một trời mây xanh 

 

ra đi chân bƣớc không đành 

lắng nghe sƣơng khói quyện quanh quê nhà 

sao là em hỡi Sông Trà 

chiều cay mắt ƣớt mƣa nhòa bóng tôi… 
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Sao mà yêu quá đời nầy 

 

sao mà yêu quá đời nầy 

dẫu đêm tuyệt vọng dẫu ngày tàn phai 

sao mà yêu những sớm mai 

bên em và những mê say nồng nàn 

 

ơi nầy giọt nắng trần gian 

cho tôi tìm lại thiên đàng tuổi thơ 

nầy cơn mƣa nhỏ tình cờ 

cho tôi nhặt những đợi chờ dịu êm 

 

ơi cơn gió mỏng rơi thềm 

có hay tôi đợi gót mềm bƣớc ai 

nhỡ đời sau có phôi phai 

tôi còn đây rợp trời mây ái tình 

 

và trong những sớm bình minh 

tôi ngồi gọi khẽ lung linh tên ngƣời 

xôn xao dƣới ánh mặt trời 

hồn tôi trổ vạn đóa ngời .. 

trao em… 
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Sầu câm kiếp người 

 

phải chăng lá rụng hiên trời 

mà nghe tàn úa một đời trăm năm 

chiếu chăn lạnh một chỗ nằm 

quờ tay đã thấy lạnh căm hơi chiều 

 

khẽ khàng trôi giọt nắng treo 

đã nhƣ hƣ ảo bọt bèo phù du 

chênh chao số kiếp sƣơng mù 

phận ngƣời lãng đãng âm u rã rời 

 

sầu câm một kiếp bên trời 

loay hoay đã thấy đầy trời hƣ không 

buồn vƣơng chi ngọn ngô đồng 

để hờ hững sáng để mênh mông chiều 

 

lạc loài ngày tháng quạnh hiu 

gió giông đã chạm cô liêu nghìn trùng 

thôi về cùng với hƣ không 

mà cầm lau trắng bềnh bồng trong tay... 
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Say với cồng chiêng 

 

bập bùng lửa cháy trên nƣơng 

chiêng cồng gõ nhịp vào sƣơng đại ngàn 

rƣợu say em vít bóng giàng 

tôi say tiếng hú vọng ngàn mây trôi 

  

em đừng thả lửa vào tôi 

bùa yêu em lận bờ môi diệu kỳ 

bềnh bồng lạc bƣớc cuồng si 

đụng đôi bầu vú xuân thì dịu êm 

  

lạ chƣa bóng ngã vào đêm 

vẫn thơm hƣơng sữa ngọt mềm mê say 

chiếc vòng xinh lắc trên tay 

bờ môi em mọng nghìn sau vật vờ 

  

trăng rằm mà ngỡ đêm mơ 

váy em vén vội trắng bờ ngực thơm 

hay là em bỏ bùa ƣơm 

để tôi ngật ngƣỡng rạ rơm núi đồi 

  

giàng ơi! tôi chẳng về đâu 

nhỡ ai lấy mất... đôi bầu vú em... 

  

                        Đê pa, An Khê, Gia Lai  
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Sẽ không gặp mẹ nữa rồi  

 

ngày tôi xa mẹ đến gần 

khi hoàng hôn sắp lặng thầm bƣớc qua 

liêu xiêu chiếc bóng mẹ già 

cành khô rụng lá lạc loài bóng tôi 

 

ai mà chẳng phải mồ côi 

rau răm ở lại cải trôi về trời 

tuổi già nhƣ giọt sƣơng thôi 

giờ ngồi đếm tóc mẹ tôi rụng nhiều 

 

à ơi trong ngẩn ngơ chiều 

mẹ mang câu hát dặt dìu ru tôi 

ơi à trong bóng đơn côi 

mẹ giành gánh hết nổi trôi phận ngƣời 

 

nhăn nheo đôi mắt mẹ cƣời 

ngày ru tôi ngủ bên trời gió giông 

một mình một bóng chờ mong 

mẹ ngồi xiêu vẹo mênh mông gió chiều  

 

lặng thầm trong khói tịch liêu 

gió hiu hắt thổi dặt dìu mây trôi 

thƣơng sao dáng mẹ tôi ngồi 

trả bao thƣơng nhớ lại đời cho tôi 

 

sẽ không còn gặp mẹ rồi 

ngày tôi ngồi khóc mồ côi mẹ mình… 
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Sérénade… 

 

(đêm rằm nghe đàn violin ở đường ngô thời nhiệm - 

sài gòn) 

 

tiếng đàn nhƣ cả chiều rơi 

âm thanh réo rắt gọi mời tình yêu 

nghe xao động cả trời chiều 

tôi hay màu nắng hắt hiu chìm dần 

 

đàn từ đêm tối vọng ngân 

vàng phai màu nắng ngỡ chân ai về 

nồng nàn hơi thở đê mê 

dƣ âm trôi mãi bốn bề lặng thinh 

 

ngân nga tiếng vọng cõi tình 

chiều buông nhẹ xuống… chùng chình quán khuya 

khi đời là những ly chia 

thì màu nắng cũng quạnh hiu đợi chiều 

 

sérénade gợi tình yêu 

đèn đêm hắt ngọn liêu xiêu quán buồn 

tôi ngồi với gió chiều buông 

nghe trôi một khúc nhạc buồn lặng câm … 
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Sen Đồng Tháp 

 

mong manh sƣơng trắng nắng tràn 

tôi về đồng tháp chiều vàng đẫm hƣơng 

mây ngàn ngan ngát tơ vƣơng 

sen hồng nở ngập nẻo đƣờng tôi qua 

 

mây trôi và gió la đà 

nƣớc sông soi bóng quê nhà mông mênh 

lững lờ trong khói chiều lên 

sƣơng hồng của những mùa sen bạt ngàn 

 

nghe hƣơng sen tỏa nồng nàn 

cô em đứng hái mây ngàn chao nghiêng 

sao mà bờ ngực tim sen 

cứ theo tôi mộng chung chiêng đƣờng về... 

 

nắng hồng trải khắp đƣờng quê 

nhớ em và mái tóc thề buông lơi 

tôi nghe trên bƣớc chân đời 

có chiều vàng với nụ cƣời bên sen... 
 

 

 



590 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

Sen trắng hoàng thành 

 

mùa sen nở giữa Hoàng thành 

nghe ai khe khẽ bƣớc chân lần về 

ngọt ngào chiều tím sông mê 

bao lần em nhắc tôi về Huế chơi 

  

những mùa thƣơng nhớ chơi vơi 

lòng tôi còn nợ Huế ơi đợi chờ 

đêm nằm thấy bóng sen mơ 

hóa ra Huế có bao giờ phai phôi 

  

nhủ lòng thôi nhé Huế ơi 

giận chi tôi tội một đời xa quê 

thƣơng ai thấp thỏm ngày về 

sen trong hƣơng gió đê mê Hoàng thành 

  

bƣớc chân xa Huế không đành 

mùa sen và những chiều hanh nắng vàng 

có hồn tôi đậu mơ màng 

bên cành sen trắng dịu dàng tay ai... 
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Sim rừng Phú Quốc 

 

về đây uống rƣợu sim rừng 

nồng nàn em với mùa xuân bãi trƣờng 

sao là phú quốc chiều buông 

dể tôi lạc mãi cung đƣờng ngất ngây 

 

sim rừng chƣa uống đã say 

mênh mang một khoảng trời đầy hàm ninh 

thì xuân em cứ chùng chình 

cho tôi đứng đợi chỉ mình em thôi 

 

nghe từ khóe mắt làn môi 

bâng khuâng tôi gửi bên trời tiếng yêu 

và em và gió và chiều 

sim rừng em hái sao nhiều tơ vƣơng 

 

mùa xuân nắng đã ngập đƣờng 

miên man hƣơng vị sim rừng em trao 

từ đêm phú quốc hôm nào 

thoáng em trong giấc chiêm bao bồng bềnh... 
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Sợi khói mưa xa 

 

cũng đành sợi khói nào bay 

vấn vƣơng ngày sắp qua ngày đấy thôi 

dặt dìu một thuở tình trôi 

ngồi hiu hắt nhớ bóng thời gian phai 

 

thƣơng em dâu bể lạc loài 

sầu trong là biển đau ngoài là sông 

ngày em cất bƣớc theo chồng 

sao nghe buồn chát chao lòng riêng tôi 

 

tình đau nhƣ gió quên trời 

buồn thì tôi giữ vui đời em mang 

nghìn sau cơn mộng bẽ bàng 

còn chăng chiếc bóng lỡ làng chia xa 

 

một mai nắng úa mƣa nhòa 

còn ai lẻ bƣớc phƣơng xa trời chiều 

gói giùm tôi nỗi quạnh hiu 

gửi về phƣơng cũ dặt dìu nhớ quên 

 

chiều trông mây cũ bồng bềnh 

bâng khuâng sợi khói bay lên giữa trời… 
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Sợi nắng cầu vồng 

 

buổi về phố thấp pleiku 

cầu vồng sợi nắng sƣơng mù dốc cao 

thì thào nỗi nhớ chiêm bao 

môi ai rất khẽ ngọt ngào đƣa hƣơng 

 

chiều rơi gió ngập phố phƣờng 

nghe trời se lạnh chân vƣơng lá vàng 

pleiku chìm khói mơ màng 

chạm vào sƣơng chạm vào ngàn thông reo 

 

ngẩn ngơ màu nắng lƣng đèo 

chông chênh từ buổi sầu theo mắt ngƣời 

pleiku ơi những nụ cƣời 

mây trời thỏ thẻ chiều vơi biển hồ 

 

nghe mùa rớt lá vàng khô 

cầu vồng bảy sắc nhấp nhô sau đồi 

dốc chiều phố núi xa xôi 

có ngƣời ngồi đếm mây trôi cuối trời... 
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Sợi tóc  

chỉ là một sợi tóc thôi 

sao tôi lạc bƣớc bồi hồi ngất ngây 

chỉ là một đám mây bay 

mà tôi ngơ ngẩn cơn say cuối chiều 

 

đƣờng trần ngút một lời yêu 

dở dang trăm nẻo liêu xiêu vạn đƣờng 

cớ gì một hạt mù sƣơng 

cũng làm cả ánh tà dƣơng thẫn thờ 

 

ngày qua đêm xuống tình cờ 

buổi nào em đến đâu ngờ tƣơng tƣ 

cớ gì sợi tóc phù hƣ 

mà quanh quẩn vƣớng chân ngƣời không nguôi 

 

thì tình là những đêm trôi 

nửa khuya chợt thức mình tôi giữa đời 

chỉ còn sợi tóc bên trời 

vƣớng chân tôi thƣở yêu ngƣời năm xƣa... 

 



595 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

Sợi tóc bạc dần 

 

nghe đau từ chín kiếp ngƣời 

phù vân đã ghé một trời bể dâu 

vài cơn gió buốt ngang đầu 

hay ta đã lỡ nhịp cầu hƣ không 

 

ngồi chờ nhặt gió ven sông 

vớt lên đầy sóng bềnh bồng nỗi đau 

mênh mang sƣơng khói phận ngƣời 

đem hƣ ảo thả về trời liêu xiêu 

 

thôi đành chạm bóng cô liêu 

nghe xƣa tiền kiếp buồn thiu mộ phần 

từ vƣờn xƣa mộng bâng khuâng 

thấy trong hội ngộ nghìn lần chia xa 

 

thấy ta trong cõi ta bà 

hai tay nâng chén nhắp tà huy say 

bừng cơn gió chạm sông dài 

hình nhƣ có tiếng nói ai giục dần 

 

chiều im. sợi tóc bạc dần 

hƣ vô đã níu đôi chân xuống mồ... 
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Sợi tóc nào vương 

 

cũng đành sợi tóc vƣớng chân 

hình nhƣ tôi có nợ nần với em 

đêm trôi giấc mộng qua thềm 

hƣơng tƣơng tƣ khẽ dịu mềm chiếu chăn 

 

tình vƣơng khói tỏa trăng rằm 

nên ngơ ngẩn mắt lá răm em cƣời 

bóng tình rơi cõi thực hƣ 

nghiêng đêm dài mộng môi ngƣời cuối sông 

 

tình nhƣ con sóng bềnh bồng 

sáng mơ nắng đẹp chiều trông mƣa chùng 

nghe đêm thả khói nghìn trùng 

ru đời tôi những mịt mùng đợi trông 

 

thôi thì nghìn nhớ trăm mong 

chân vƣơng sợi tóc thơm nồng mắt môi 

gửi em một cõi đời tôi 

về trong hơi thở êm trôi giữa đời... 
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Sóng biển Nam Du 

 

miên man con sóng vỗ bờ 

nam du trải nắng nhấp nhô hàng dừa 

thuyền về đậu bến đong đƣa 

bạt ngàn cát trắng lƣa thƣa gió chiều 

 

sóng dìu dặt gửi tình yêu 

bâng khuâng một mảng trời chiều xanh trong 

nam du xinh giọt nắng hồng 

rơi trên sóng biển bềnh bồng thủy tinh 

 

nghe cơn gió thổi chùng chình 

thuyền xuôi hòn mấu chênh vênh sóng trào 

hòn dầu, hòn lớn... lao xao 

hải âu bay trắng đƣờng vào hòn ngang... 

 

đảo xa chân bƣớc ngỡ ngàng 

mây vờn chắn sóng gió tràn tơ vƣơng 

nam du hải đảo ngàn thƣơng 

tôi về lạc mãi cung đƣờng nguyên sơ... 
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Sông chảy đời sông 

 

Ừ rồi sông chảy đời sông 

suối trôi đời suối buồn chồng đời tôi 

thì nhƣ tình đã phai rồi 

tôi ngồi với một phận đời quạnh hiu 

 

Ừ nhƣ con nƣớc xa chiều 

ngàn con sóng vỗ cô liêu bên trời 

khẽ khàng một chút nắng rơi 

cũng làm tôi nhớ góc đời tàn phai 

 

buồn chăng đêm đã quên ngày 

hƣ vô vụn vỡ mệt nhoài trần gian 

về thôi nằm dƣới sƣơng tan 

mà nghe sƣơng khói ngút ngàn chân mây 

 

buổi về buồn trắng hai tay 

dế giun quanh nấm mộ đầy xót xa 

lặng nghe trong cõi ta bà 

tiếng ai còn vọng giữa tà huy trôi... 
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Sông mê 

 

cũng còn một khúc sông mê 

cho tôi ngồi lặng buổi về quê xƣa 

bụi tro giờ đã tàn chƣa 

mà dâu bể rụng mùa xƣa hoang tàn 

 

chiều đong đƣa gọi khẽ khàng 

nghe quê vọng tiếng mƣa ngàn cuối sông 

thắp lên nỗi nhớ trơ dòng 

buồn vƣơng xám ngọn ngô đồng mênh mang 

 

qua sông ngày đã phai tàn 

ra đi là hết sầu ngan ngát tình 

gửi gì trong kiếp phù sinh 

năm qua tháng lại chênh vênh bóng mình 

 

thôi đành ngồi với lặng thinh 

nghe chiều hoang hoải nghe tình qua mau 

gửi ngƣời lại những cơn đau 

tiếng mùa xƣa gọi nát nhàu sông mê... 
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Sông quê 

 

may còn một nhánh sông quê 

để tôi ngồi lặng buổi về đẫm mƣa 

khối tình ngày ấy qua chƣa 

mà dâu bể rụng mùa xƣa hoang tàn 

 

chiều đong đƣa gọi khẽ khàng 

nghe quê vọng tiếng mƣa ngàn cuối sông 

thắp lên nỗi nhớ trơ dòng 

buồn vƣơng trổ ngọn ngô đồng mênh mang 

 

gửi sông ngọn gió trên ngàn 

ra đi là hết sầu mang dấu tình 

gửi gì trong kiếp phù sinh 

ngày qua tháng lại chênh vênh bóng mình 

 

thì đành im dấu lặng thinh 

nghe ngày hoang hoải nghe tình qua mau 

chiều ngồi với những cơn đau 

tiếng mùa xƣa gọi nát nhàu bến quê... 
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Sóng cuối chân cầu 

 

hình nhƣ tình đã xa rồi 

có con chim nhỏ hát lời phôi phai 

cuối cùng tay đã rời tay 

mênh mang nỗi nhớ tình gầy guộc đau 

 

từ khi buổi ấy mƣa nhòa 

tình thôi đành vậy chỉ là hƣ không 

mốt mai em có theo chồng 

chắc chi em nhớ ấm nồng môi trao 

 

bàn tay nào ủ ngọt ngào 

giấc mơ buồn níu dạt dào hƣơng xƣa 

giờ cay mắt buổi tiễn đƣa 

em về phƣơng ấy trăng chƣa kịp rằm 

 

cũng đành tàn dấu trăm năm 

phiến sầu lay bóng tình trầm cơn đau 

à ơi sóng vỗ chân cầu 

có nghe vọng tiếng mƣa sầu cuối sông… 
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Suối khe từ độ  

 

em con nƣớc chảy xa nguồn  

suối khe từ độ tình buông sông dài 

vọng từ chiếc lá thu phai 

những đêm khuya vỡ những ngày ly chia 

 

cô liêu vọng khúc đoạn lìa 

tôi cầm mấy giọt sƣơng khuya tiễn ngƣời 

từ ngàn đỉnh nhớ chơi vơi 

ai còn ngồi đếm mây trôi cuối trời 

 

khi tình là giọt mƣa rơi 

xót xa thôi cũng một đời hƣ vô 

nhớ chăng sƣơng khói sông hồ 

rƣợu cuồng môi đẫm tình xô sóng trào 

 

tôi về thắp mộng ngàn sau 

sáng im nhƣ tƣợng chiều lay lắt buồn 

hắt hiu mây xám trên nguồn 

nghe sầu mấy nhánh lạnh luồn chiếu chăn... 
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Sương khói LangBiang 

 

cầm tay em xuống dốc đồi 

bồng bềnh sƣơng tỏa mây trôi lối về 

bóng chiều thả xuống cơn mê 

áo em hay khói mây che cuối ngàn 

sƣơng mong manh giữa đại ngàn 

dã quỳ nghiêng đẫm mùa vàng cao nguyên 

từ tay em ấm tinh tuyền 

tôi nghe một cõi đời riêng nồng nàn 

và mây và khói sƣơng tràn 

và em hơi thở ngút ngàn tƣơng tƣ 

chân đi lạc giữa sƣơng mù 

ngân nga tiếng gió mùa thu theo về 

nghe chiều vàng rực đê mê 

LangBiang chìm dƣới mây che thì thầm 

ơi cao nguyên đến một lần 

mà sƣơng khói đã vƣớng chân thuở nào... 
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Sương khói phai tàn 

 

khi còn lại một mình tôi 

cùng trăm thƣơng nhớ phai phôi bồng bềnh 

nghe chiều thả khói buồn tênh 

lắt lay con phố chênh vênh nỗi sầu 

 

lặng ngồi với những cơn say 

tôi thầm khẽ gọi tháng ngày tàn phai 

nghe con sóng vỗ sông dài 

mà thƣơng quá những ban mai lỡ làng 

 

giờ còn lại những mùa sang 

mƣa lay lắt ngọn trăng tàn cuối sông 

níu trăm nỗi nhớ trơ dòng 

về phơi tình úa vàng trong bóng chiều 

 

và ngồi với nắng đìu hiu 

vịn tay mùa cũ buồn thiu gió ngàn 

còn ai trong cõi trần gian 

nhặt giùm tôi những phai tàn khói sƣơng... 
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Sương khói trùng vây 

 

ngồi nghe sóng vỗ đời mình 

từng chiều rời rã từng đêm muộn phiền 

có gì không gọi đƣợc tên 

đâu nhƣ mãnh vỡ mong manh giữa trời 

 

nhiều lần tôi gọi tôi ơi 

buồn dâng con nƣớc chơi vơi nỗi sầu 

mây kia dƣờng đã qua cầu 

có nghe hƣ ảo úa nhàu tháng năm 

 

từ ngàn lau lách buồn tênh 

nghe thân nằm bệnh nghe chênh vênh chiều 

từng âm xƣa đã tiêu điều 

còn chăng chiếc bóng phiêu diêu cuối đời 

 

nẻo về lên tiếng gọi mời 

xác thân cũng hóa thành lời hoang vu 

từ đêm sƣơng khói sa mù 

đã trùng vây giữa thiên thu phận ngƣời... 
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Sương mỏng Pleiku 

 

đợi từ những tối đầy trăng 

pleiku mờ khói sƣơng giăng kín trời 

dã quỳ vàng đến chơi vơi 

chân ai thả dốc gió mời mọc buông 

 

đƣờng chen sƣơng mỏng gió luồn 

đêm rơi xuống ánh trăng suông ngỡ ngàng 

khói trời vắt nhẹ mùa sang 

tràn qua con dốc quỳ vàng rƣng rƣng 

 

phố cao nhƣ núi chập chùng 

sƣơng thì mỏng quá mịt mùng nghiêng vai 

nghe đêm rơi xuống thật dài 

hay tôi níu bóng quờ tay nhặt chiều 

 

pleiku giờ chợt nhớ nhiều 

dốc trôi ngày thấp dặt dìu phố cao 

hình nhƣ tôi lỡ lần nào 

vén màn sƣơng mỏng chạm vào mắt em... 
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Tạ một đời nhau 

 

chút gì nhƣ nhớ nhƣ quên 

sáng phơi niềm nhớ chiều mênh mông buồn 

chút gì nhƣ khói nhƣ sƣơng 

dần trôi theo những nẻo đƣờng tôi qua 

ơi em áo lụa đôi tà 

tôi ngơ ngác mộng phù hoa nẻo về 

chân cuồng nhịp gõ đam mê 

bóng tôi đổ xuống tràn hè phố khuya 

môi ngƣời ƣớt đẫm ly chia 

bàn tay kín lối chia lìa đời nhau 

vác trên vai nặng nỗi sầu 

tôi ngồi cùng với đêm sâu lạc loài 

cũng đành tạ một đời nhau 

phố buồn giăng hạt mƣa mau nhạt nhòa 

con tim trót lỡ mù lòa 

yêu em hồn cũng vỡ òa tƣơng tƣ… 
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Tạ ơn 

 

ơn em mƣời ngón tay mềm 

ru tôi lạc giấc vào miền thần tiên 

on vòng tay nhỏ từng đêm 

trong cơn mơ đẫm diệu huyền em trao 

 

on ngƣời bờ tóc hanh hao 

môi hôn khẽ gọi ngọt ngào tên tôi 

kiếp mai dẫu có ngậm ngùi 

vẫn còn em hỡi đời sau nồng nàn 

 

ơn bờ vai nhỏ hiền ngoan 

đƣa tôi về chốn địa đàng hiến dâng 

chân trần gót ngọc bâng khuâng 

chạm vào tôi những nợ nần đời nhau 

 

ơn đời với những mai sau 

còn trong tôi nỗi ngập đầy yêu em. 
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Tạ ơn em 

 

biết nhau từ độ thu tàn 

hôn em từ dạo nắng vàng tƣơng tƣ 

màu sƣơng khói giấu thực hƣ 

bâng khuâng nghe tiếng em cƣời tinh khôi 

 

ơi em áo lụa xanh trời 

mùa thu chút lá thầm rơi cuối chiều 

thấy hồn tôi mộng bay theo 

vƣơng trong màu nắng trong veo ngập ngừng 

 

ơi tình mộng thắp rƣng rƣng 

trôi trong nỗi nhớ bâng khuâng tim ngƣời 

buổi về nhặt lá thu rơi 

tôi chừng nhƣ đẫm một trời tƣơng tƣ 

 

ơi em môi mắt hiền từ 

đời bao dung với tay ngƣời thanh tân 

tạ ơn em vạn nghìn lần 

cho tôi còn giữ ân cần mai sau... 
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Tâm tình hiến dâng 

 

còn đây tôi một cuộc đời 

xin làm quán đợi chân ngƣời bƣớc qua 

mai sau nghìn cõi phong ba 

vẫn còn giữ lại ngọc ngà môi em 

 

còn đây mƣời ngón tay mềm 

ru em một thuở lênh đênh cuộc tình 

khi ngƣời lạc bƣớc chênh vênh 

xin dành tôi nỗi nhớ quên muộn phiền 

 

còn là một thuở hoa niên 

trao em nốt giấc mơ hiền bao dung 

nhỡ mai dâu bể muôn trùng 

tôi còn giữ lại mịt mùng chiêm bao 

 

và nầy …còn những khát khao 

hơi em đƣợm gối chăn trao nồng nàn 

giữ cho một chút khẽ khàng 

hiên mƣa buổi ấy… 

ngỡ ngàng  

quen nhau… 
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Tặng sinh nhật Oanh 

( tặng vợ)   

  

 tụi mình gìa quá hả em 

 sáu mƣơi tuổi đã nhấp nhem cõi trần 

 lòng anh giờ đã hoa râm 

 em sinh nhật cũng nghe thầm tiếng reo 

  

 ngày xƣa ánh mắt trong veo 

 nay em ánh mắt đuôi nheo cũng tình 

 môi hồng thuở nọ thắm xinh 

 nay hom hem cũng làm anh bồi hồi 

  

  xƣa em mặc áo lụa đào 

  mắt  xanh lúng liếng lạc vào đời nhau                    

  giờ em áo đã bạc màu 

   mà anh cũng sợ qua cầu gió bay 
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  ơ hay em giữa đời nầy! 

   có gì nhƣ cỏ nhƣ cây rất hiền 

   cần chi má lúm đồng tiền 

    em xinh cái dáng em hiền cũng xinh 

  

    anh không bạc, chẳng lắm tiền 

    muốn mua hoa sợ em phiền, đắn đo 

    hay làm một bữa bún bò 

    cho con cho cháu ăn no với bà 

  

     em cƣời giữa đám… lâu la 

     hóa ra ta vẫn chƣa già …hả em… 
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Tặng vật 

                     Cho em nhân ngày 8/3 

 

chẳng mong triệu đóa hoa hồng 

lâu đài hoa lệ chất chồng kim cƣơng 

không màng nhà đẹp lầu gƣơng 

đèn giăng sắc thắm kiệu vƣơng mỹ miều 

 

đâu cần rƣợu ngọt hƣơng yêu 

đêm mơ thƣợng uyển ngày thêu địa đàng 

bạc vàng dệt mộng cao sang 

biếc xanh nhung lụa điệu đàng kiêu sa... 

 

...nhƣng là tặng vật phù hoa 

sáng còn lóng lánh chiều đà hoàng hôn 

em ơi tình đắm phần hồn 

bọt bèo phần xác chỉ còn bụi tro 

 

tôi nghèo - đừng nhé so đo 

thƣơng em nắng sớm ngồi lo mƣa chiều 

hƣơng nồng dịu ngọt tình yêu 

xin em giữ lấy ít nhiều hồn tôi... 
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Tẩy trần 

 

tôi ngồi hơ cuộc tình đau  

nửa đêm chia biệt nửa ngày tàn phai 

trần gian đắng chát mƣa dài 

tôi xin ngồi khất thực ngày riêng tôi 

 

bóng ai ngã cuối lƣng đồi 

hình hài tôi cũng chìm trôi tiêu điều 

đắm mê một giấc mộng chiều 

tôi chìm dƣới bóng mây dìu dặt trôi 

 

nên giờ tôi gọi tên tôi 

nửa chìm dƣới biển nửa trôi trên rừng 

nhớ ngƣời lệ bỗng rƣng rƣng 

mây che lũng thấp gió vờn đỉnh cao 

 

mốt mai em bƣớc qua cầu  

xin ngƣời tẩy trắng đỉnh sầu hộ tôi… 
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Thả gió lên trời 

 

giá không có cuộc chia ly 

tôi, em chẳng đã bƣớc đi ngậm ngùi 

giá tình còn những ngày vui 

thì tôi chắc đã không nguôi bẽ bàng 

 

phù dung nở trắng trên ngàn 

hồn nghiêng bóng đợi khẽ khàng mƣa bay 

thì còn có một đêm nay 

đƣa tay tôi hái nỗi đau lỡ làng 

 

gửi tình về cõi trăng tan 

gió hiu hắt gọi mƣa ngàn cuối sông  

làm sao mà dán nỗi buồn 

bằng câu thơ cũ sầu buông nát chiều 

 

thôi thì thả khói cô liêu 

lên trời cho gió hắt hiu mịt mùng 

còn tôi về cõi muôn trùng 

chạm vào năm tháng ngập ngừng xuôi tay… 
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Thả khói ven sông 

 

nghe mƣa rớt giọt phiêu bồng 

buồn con sóng vỗ bóng lồng hƣ vô 

nghe từ nỗi nhớ cạn khô 

lời ru của buổi giang hồ xa xôi 

 

cõi tình mờ nhạt bóng tôi 

liêu xiêu đếm bƣớc bên trời tàn phai 

bụi tro gửi lại sông dài 

sầu giông gió chạm mƣa ngày hắt hiu 

 

hình nhƣ ngày đã xế chiều 

bóng ai đổ xuống liêu xiêu hiên đời 

tôi ngồi thả nụ tình rơi 

mà nghe cay đắng buồn rời rã trông 

 

thôi đành thả khói ven sông 

lặng xem nhân thế hƣ không nổi chìm 

thấy gì ngoài một cánh chim 

chiều xƣa rã cánh tàn đêm gió vùi... 
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Thả tình vào chén rượu cay 

 

…có gì đâu mái tranh nghèo 

sƣơng mai vƣớng lá, nắng chiều vƣớng cây 

đành rằng muối mặn gừng cay 

vậy mà nắm níu bạc đầu chƣa quên 

  

có gì cầu khỉ chênh vênh 

dáng ai ngã bóng chiều mênh mông chiều 

quê nhà còn mỗi lời yêu 

em về xứ khác bỏ chiều trống huơ 

  

giàn bầu, giàn bí, hƣơng cau 

có gì đâu, có gì đâu dạt dào 

mà hồn quê cứ ngọt ngào 

cứ đau chân bƣớc, cứ cào nhớ mong 
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lục bình giăng tím bến sông 

hồn quê một bóng thuyền không giữa trời 

vói tay đã đụng mây rồi 

vậy mà nhớ hết cuộc đời, lạ chƣa 

  

mồng tơi tím giậu sang mùa 

cánh cò bay lả, buồn trƣa tiếng gà 

liêu xiêu chiếc bóng mẹ già 

cũng thành quê cũng thành nhà đâu hay 

  

thả tình vào chén rƣợu cay 

sáu câu vọng cổ theo hoài bƣớc ai 

em theo chồng buổi giêng hai 

anh còn ngồi với cơn đau lớn ròng 

  

cũng đành nƣớc chảy về sông 

bƣớc đi thấp thoáng cải ngồng bến quê… 
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Thả vào quên lãng  

 

thôi tình ngƣời đã phôi phai 

cơn đau đã lỡ ngày mai đã tàn 

đèn khuya hắt ngọn mƣa tràn 

sƣơng treo đầu núi mây ngàn cuối sông 

 

thì thôi ngƣời đã theo chồng 

cơn mƣa buổi ấy lạc dòng nƣớc trôi 

vàng phai giọt nắng lƣng đồi 

tôi ngồi với một mảnh đời dở dang 

 

nghe từ đồi thấp lũng hoang 

chút tình trút lá nhỡ nhàng quạnh hiu 

đƣờng trơn mƣa tạt hiên chiều 

bàn chân trƣợt ngã cô liêu phận ngƣời 

 

chập chờn một bóng chơi vơi 

tôi vin tôi dậy mù trời gió giông 

còn đây nỗi nhớ bềnh bồng 

thả chìm quên lãng mƣa sông cuối nguồn... 
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Thăm mẹ chiều cuối năm 

 

...nấm mồ mẹ phủ cỏ xanh 

hiu hiu gió bấc… 

buồn tênh một mình 

khẽ khàng trong cõi lặng thinh 

có nghe tiếng gọi 

con mình chiều nay… 

 

 (Rạch giá - thăm mẹ chiều 29 tết – 2020) 
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Thăm mẹ đầu năm 

 

ngoài kia xuân vẫn ngập tràn 

con về bên mẹ mộ vàng cỏ khô 

ngồi lặng im với nấm mồ 

trời xanh nắng nhạt gió xô chiều tàn 

 

có gì trong gió mùa sang 

mà rƣng rƣng nhớ mà man mác buồn 

mẹ về theo khói chiều buông 

lời ru nâng dậy suối nguồn đời con 

 

cây xoài đã trổ lá non 

bên giàn hoa giấy đàn con mới trồng 

mẹ à mẹ có thấy không 

mừng thêm tuổi mẹ mà bông thêm vàng 

 

con nghe tiếng mẹ khẽ khàng 

lan theo màu nắng ngập tràn hồn con 

à ơi cây ngã trên non 

chim bay về núi đâu còn bóng me 
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à ơi gió thổi sau hè 

mẹ đâu còn nữa mà nghe thì thầm 

mẹ về với cõi trăm năm 

khói hƣơng thoang thoảng nhang trầm lặng bay 

 

mẹ à… con đã về đây 

mừng thêm tuổi mẹ xuân đầy trên tay 

gió chiều lay nhẹ vòm cây 

có hay con khóc chiều nay một mình 

 

nghĩa trang buồn vắng lặng thinh 

mộ me hoa nở lung linh giữa chiều 

con ngồi với gió đìu hiu 

nghe hơi thở mẹ dặt dìu quanh đây 

 

mùa xuân rồi sẽ cạn ngày 

cớ sao thƣơng nhớ cứ đầy hồn con.. 
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Thăm mộ mẹ ngày thanh minh 

 

mẹ xa thì đã xa rồi 

chiều nay một bóng con ngồi mình con 

suối nguồn nƣớc chảy trên non 

giọt nào rơi xuống đời con cơ cầu 

giờ thì mẹ tận đâu đâu 

nhớ thƣơng rồi cũng nhạt màu thời gian 

chiều nay rải chút bạc vàng 

đắp trên mộ mẹ chiều tàn bóng rơi 

chợt nghe tiếng mẹ à ơi 

đêm ru con ngủ mƣa rơi ngoài thềm 

nhớ hơi thở mẹ từng đêm 

mênh mang thân phận nổi chìm đời me 

xa rồi bóng mẹ chở che 

đã nằm trong đất …sao nhòe mắt con 

cánh cò xƣa ngã trên non 

mà con vẫn ngỡ… mẹ còn à ơi… 

khói nhang theo gió lên trời 

chiều nay con khóc …thành lời… 

mẹ ơi.. 

       

     (mùa thanh minh 2020) 
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Tháng giêng nắng rớt chân ngà 

 

tháng giêng nắng rớt chân ngà 

mùa xuân khe khẽ đậu tà áo ai 

tôi về hái một nhành mai 

trao em nghe tiếng giêng hai thì thầm 

nghe mùa xuân bƣớc thật gần 

đê mê hƣơng ấm chỗ nằm môi thơm 

giêng hai giấu nụ hoa vƣờn 

mây treo đầu ngõ đêm vƣơng tóc dài 

gửi tình tôi những sớm mai 

mùa xuân thanh khiết tiếng ai bên trời 

thắp ngày xƣa đã phai phôi 

nghe trong quên lãng bồi hồi tiếng yêu 

trong thênh thang những buổi chiều 

bên em và nắng xuân reo ngọt ngào 

nghe tình hát khúc ca dao 

tôi về mang cả xuân trào trao em... 
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Thầm thì Ngự Bình 

 

ai đem thơ thả trên đồi 

mà sông hƣơng chảy dòng trôi chùng chình 

mà sƣơng rơi đẫm ngự bình 

mà trăng ngơ ngẩn một mình nghiêng soi 

 

hay là huế mộng cùng tôi 

nắng vàng đại nội mây phơi hoàng thành  

sao mà huế đẹp mong manh 

mắt ai thả nắng long lanh cuối trời 

 

thầm thì với huế, huế ơi 

em đừng che nón chơi vơi tôi chờ 

(răng mà chiếc nón bài thơ 

cứ theo vào những giấc mơ đêm dài...) 

 

thôi thì đã lỡ yêu ai 

tôi về nặng vía mơ hoài dáng em 

chiều nay nắng ngập ngự bình 

cho tôi gửi huế trăm nghìn nhớ thƣơng.. 
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Tháng chín, những đoạn rời 

 

1- Qua đêm ở bệnh viện 

 

Nghe nhƣ cây cỏ cựa mình 

Ngày mờ nhân ảnh. Đêm vênh phận ngƣời 

Bàng hoàng nhìn chiếc lá rơi 

Hốt nhiên bỗng ngộ ra đời phù du 

 

2- Thăm ngƣời bạn ung thƣ 

 

Cầm tay bạn sạm da mồi 

Mắt nhìn ngơ ngác khoảng trời trống huơ 

Tài hoa tiếc ngẩn tiếc ngơ 

Nụ cƣời khô héo đợi giờ cáo chung 

 

3- Với Lê Đình Bích 

 

Thì say chút rƣợu không mồi 

Quán trơ một bóng bạn ngồi bâng khuâng 

Nghe mƣa gõ nhịp phong trần 

Hóa ra đời cũng có lần vô ngôn 

 

4- Đƣa tang Phạm Định 

 

Hôm qua còn uống với mầy 

Hôm nay chiêng trống đã vầy cuộc chơi 

Ừ thôi hƣ ảo phận ngƣời 

Nén nhang đƣa tiễn gƣợng cƣời mà đau... 
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Tháng giêng 

 

tháng giêng nắng rớt chân ngà 

mùa xuân khe khẽ đậu tà áo ai 

tôi về hái một nhành mai 

trao em thoáng tiếng giêng hai thì thầm 

 

nghe mùa xuân bƣớc thật gần 

đê mê tình ấm chỗ nằm môi thơm 

giêng hai ẩn giấu hoa vƣờn 

mây treo đầu ngõ đêm vƣơng tóc dài 

 

gửi tình tôi những sớm mai 

mùa xuân lặng lẽ tiếng ai bên trời 

thắp ngày xƣa đã phai phôi 

từ trong quên lãng bồi hồi tiếng yêu 

 

trong mênh mông những buổi chiều 

bên em và nắng xuân reo ngọt ngào 

nghe tình hát khúc ca dao 

tôi về mang cả xuân trào trao em... 
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Tháng Mười, tôi 

 

mờ đêm nhạt dấu chân ngƣời 

phố xƣa im tiếng buồn mời mọc tôi 

đèn khuya hắt tạt chỗ ngồi 

tôi về với một mình tôi… tháng mƣời 

 

nghe chiều lũng thấp chơi vơi 

sƣơng treo vƣơng vấn rã rời dấu đêm 

tháng mƣời còn nhớ hay quên 

những con đƣờng nhỏ phai tên phố chìm 

 

đến cơn mƣa nhỏ êm đềm 

tôi về cũng lạ im lìm dửng dƣng 

đêm xiêu đổ bóng chập chùng 

hàng cây xanh thả rƣng rƣng lá vàng 

 

tôi ơi …còn chút khẽ khàng 

của đêm… của ánh đèn vàng xƣớc mƣa 

tháng mƣời vàng vọt âm xƣa 

tôi cầm sao hết một mùa cô liêu… 

 



629 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

Tháng Năm ở Sơn Trà 

 

chim kêu trên đỉnh Sơn Trà 

bâng khuâng mây trắng vƣơng là đà trôi 

ngập chiều đầy lá vàng rơi 

và em và gió và trời tháng năm 

  

đồi vàng chiều kín mây giăng 

chìm trong cây lá mây chen sắc hồng 

bạt ngàn tỏa sắc mênh mông 

sƣơng hay mây mỏng bềnh bồng trên tay 

  

tôi về hồn lỡ mê say 

nắng trôi lũng thấp sƣơng dày đỉnh cao 

ngồi đây nghe gió thì thào 

đậu chiều bán đảo dạt dào mây trôi 

  

nghe chiều vàng nắng chơi vơi 

Sơn Trà cùng với sƣơng rơi khẽ khàng 

ai về níu giọt sƣơng tan 

để nghe vọng tiếng âm vang đại ngàn.... 

  

Sơn Trà tháng 5, 2017 
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Tháng tư Đại Lải 

            

trời xa vƣơng nắng mặt hồ 

hôm về đại lải nhấp nhô sƣơng tràn 

miên man ngọn gió trên ngàn 

mây sà xuống thấp chiều hoang hoải tàn 

 

bâng khuâng màu nắng hanh vàng 

thả chiều xuống đậu khẽ khàng vai ngoan 

là sƣơng hay gió chiều loang 

mà xôn xao nƣớc dịu dàng vƣớng chân 

 

vít mây cho xuống thật gần 

mây tràn đảo ngọc tần ngần chim bay 

tháng tƣ thao thiết cầm tay 

hình nhƣ vƣơng chút nắng đầy đôi môi 

 

nghe tình yêu đã đâm chồi 

sƣơng hồ đại lải bồi hồi trong tôi 

ngỡ ngàng chiều ngập ngừng trôi 

ai đem khói thả bên trời hoàng hôn... 
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Thắp lên em.. ánh sao trời 

 

em về thắp sáng đời anh 

nghe bầy chim nhỏ trên cành tƣơng tƣ 

mùa xuân rất đỗi hiền từ 

nâng niu nghìn giấc mơ từ môi em 

 

nầy là những ánh sao đêm 

long lanh nhƣ mắt môi em tinh tuyền 

nầy là giấc ngủ thần tiên 

đêm mơ thấy mái tóc huyền em bay 

 

thắp lên em… ánh sao nầy 

cho anh và những cơn say ái tình 

thắp lên em nhé bình minh 

cho nhau những đóa hoa tình tƣơng tƣ 

 

trả buồn về với hoang vu 

niềm vui ở lại thiên thu với đời 

thắp lên em… ánh sao trời 

để anh còn mộng một thời yêu em… 
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Thắp ngọn đèn khuya 

 

lỡ làng ngƣời cuối chân mây 

tôi ngồi đầu gió loay hoay thác ghềnh 

vết thƣơng thôi thế cũng đành 

ngƣời xa tôi tự dỗ dành đời tôi… 

 

tình thà nhƣ gió mƣa thôi 

chút phù vân cũng cuốn trôi phận ngƣời 

còn đây trong tiếng khóc cƣơi 

tôi ngồi cùng với một trời bể dâu 

 

yêu ngƣời cho đến ngàn sau 

tóc phai màu nhớ tình đau sông dài 

đêm nghe giông bão lạc loài 

tạt vào tôi những mệt nhoài giấc khuya 

 

cõi tình là những ly chia 

còn chăng sót lại môi kia lạnh lùng 

tôi về hát khúc lâm chung 

chong đèn khuya thắp mịt mùng đời tôi… 
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Theo em 

 

Theo em xuống phố mùa xuân 

Theo từ mùng một… bâng khuâng tiếng cƣời 

Cho tôi lót lá em ngồi 

Nghe trong hơi thở bồi hồi xuân ca 

 

Mùng hai chúc tết mẹ cha 

Cùng anh em uống chén trà kết giao 

Từ trong hƣơng sắc ngọt ngào 

Đã nghe xuân khẽ lời trao duyên tình 

 

Theo em đi lễ hội đình 

Mùng ba xin lộc chùng chình xuân trôi 

Dƣờng nhƣ hoa lá xanh trời 

Cũng nghe vọng tiếng gọi mời xuân sang 

 

Theo em xuống phố xuân tràn 

Bàn chân gõ nhịp ru ngàn giấc mơ 

Nầy tôi xin hỏi... tình cờ 

Tôi theo em mãi từ giờ... đƣợc không? 
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Theo em trẩy hội 

 

đâu đây tiếng khúc khích cƣời 

mắt môi em ngọt bên đời xuân nay 

cho tôi một chén rƣợu đầy 

để lƣu luyến mãi tóc dài em bay 

 

ồ trong hơi thở ngất ngây 

bóng em áo lộng trang đài dáng xuân 

cho trời đất mãi bâng khuâng 

trên đôi môi thƣở ngại ngần hôn nhau 

 

ơn đời còn có mai sau 

tình em trao gửi nhành mai tuyệt vời 

ơn vô lƣợng chỗ tôi ngồi 

và ơn một thƣở bồi hồi yêu em 

 

hái mùa xuân nở bên thềm 

theo em trẩy hội ngọt mềm xuân nay… 
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Theo em xuống phố 

 

mƣa ngập ngừng ƣớt áo tôi 

ngày em xuống phố nghe đời bao dung 

ơn em vô lƣợng nghìn trùng 

trái tim vốn đã não nùng chợt vui 

 

em đi rơi lại nụ cƣời 

tôi về giữ hộ tay ngƣời thanh tân 

và trong môi mắt ân cần 

may tôi còn lại mùa xuân cuối đời 

 

thì đây là trái tim ngƣời 

cho tôi cầm giữ một trời tƣơng tƣ 

và trong e ấp nụ cƣời 

hồn tôi thắp lửa môi mời mọc môi 

 

theo chân em chợt bồi hồi 

phố xƣa dẵm bƣớc chân ngƣời rƣng rƣng 

đời tôi chua ngọt đã từng 

sao chiều nay bỗng ngập ngừng ...yêu em … 
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Theo tình dong ruổi... 

nhỡ mai dù có xa đời 

tôi còn giữ lại môi ngƣời thanh tân 

hơi em còn ấm chỗ nằm 

thì tôi còn mộng trăm năm nồng nàn 

 

những chiều những sớm thênh thang 

tim ngƣời độ lƣợng bay ngàn ƣớc mơ 

dù giây phút ấy tình cờ 

tôi nhƣ con sóng thƣơng bờ ngàn năm 

 

đời tôi buồn vết lăn trầm 

chập chùng gió bão chênh chông phận ngƣời 

may sao còn giữa đất trời 

trong chiều em thả tiếng cƣời tinh khôi 

 

còn đây là dáng em ngồi 

còn đây là trái tim ngƣời bao dung 

cho tôi gửi lại nghìn trùng 

giữ tình nhau mãi mịt mùng đời sau... 
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Thế mà tôi ngỡ 

 

thì em cũng đã xa rồi 

tay trơn trƣợt ngã gió bời bời trôi 

dắt nhau đi hết cuộc đời 

ai hay bóng đổ một trời bể dâu 

 

nào ai thấu những cơn đau 

vết thƣơng nào cũng cho nhau bẽ bàng 

tôi ngồi lặng ngó sƣơng tan 

mà nghe buốt một chiều vàng tái tê 

 

đƣờng xa em hãy đi về 

có chi mà nhớ câu thề phù du 

mộng đời xót tím lời ru 

còn ai mà đợi tình mù mịt trôi 

 

đành thôi buổi ấy xa rồi 

đèn khuya hắt bóng lạnh trời phôi phai 

hắt hiu mƣa đổ sông dài 

thế mà tôi ngỡ bóng ai lần về… 
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Thênh thang Hải Tặc* 

 

sao là hải tặc đảo vàng 

hàng dừa xỏa tóc ngút ngàn biển khơi 

tháng năm cát trắng gọi mời 

về nghe đảo hát vạn lời ái ân 

 

biền thơm và nắng trong ngần 

chiều êm rơi tấm lụa trần trải mây 

gió tràn thao thiết hàng cây 

nhƣ mang ngày thấp thả đầy trên tay 

 

chòng chành biển thở nồng say 

mây hay là sóng dâng đầy mắt tôi 

đảo xanh với nắng bồi hồi 

sao không vít bóng chiều trôi cuối trời 

 

nghe tình in dấu chơi vơi 

những hòn đảo nhỏ trùng khơi gió tràn 

hải tặc ơi chút nắng vàng 

có làm cay mắt giữa ngàn sóng xô... 
 

*Hải Tặc: Quần đảo du lịch gồm 16 hòn đảo nhỏ 

Thuộc xã Tiền Hải, Hà Tiên, Kiên Giang 
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Thì dẫu trăm năm ... 

 

nầy cơn mƣa nhỏ tình cờ 

bên hè phố vắng tôi chờ em qua 

thiên thu dẫu có xóa nhòa 

tôi còn lại bƣớc chân ngà hôm nao 

 

khi tình là giấc chiêm bao 

buồn vui sót lại câu chào tiễn nhau 

môi kia dẫu nhạt úa nhàu 

còn trong tôi dịu ngọt màu tháng năm 

 

tay em mƣời ngón ân cần 

đƣa tôi lạc bƣớc đƣờng gần phố xa 

dẫu tình là giấc phù hoa 

vẫn thầm êm ái dịu xoa cuộc đời 

 

ngoan hiền e ấp làn môi 

đắp đầy tôi một khoảng trời bao dung 

mai kia xa cách muôn trùng 

tôi còn đây phút ngại ngùng yêu em 

 

nắng thơm có đậu vai mềm 

xôn xao nỗi nhớ con tim dại khờ 

thì trăm năm dẫu mịt mờ 

còn trong tôi thuở đợi chờ hiến dâng… 
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Thì em… dâu bể 

 

em về chạm khẽ đời tôi 

chút thôi đã hóa một đời tƣơng tƣ 

nhƣ cơn mƣa nhỏ hiền từ 

đậu vào tôi trái tim ngƣời yêu đƣơng 

 

bầu trời kia đẫm mù sƣơng  

tôi ngồi ƣớp mộng thơm hƣơng nồng nàn 

quanh đây là những hoa vàng 

dịu dàng nến thắp hai hàng mộng mơ 

 

ơi em phút ấy tình cờ 

mà thao thiết nhớ mà chờ đợi nhau 

mà từ giấc mộng nghìn sau 

nghìn thƣơng trăm nhớ bạc đầu chẳng quên 

 

nồng nàn đỉnh nhớ gọi tên 

tình yêu cùng với mông mênh phận ngƣời 

đã cầm tay giữa cuộc đời 

thì em… dâu bể cũng mời mọc nhau... 
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Thì thôi cũng mất nhau rồi 

 

thì thôi cũng đã một thời 

cuối cùng cũng mất nhau rồi hở em 

trăng nghiêng vầng sáng qua thềm 

môi em khép mở ngọt mềm ru tôi 

 

…à ơi! nắng rớt trên đồi 

chiều vƣơng ánh mắt phai phôi nụ cƣời 

gió không là gió của trời 

thì cho tôi hẹn một đời yêu em 

 

à ơi cơn mộng ru đêm 

còn mình tôi với bồng bềnh mây trôi 

mây che buồn hết phận ngƣời 

thì cho tôi nhớ một thời yêu nhau 

 

đƣờng tình ta vƣớng cơn đau 

đêm nghe hơi thở neo sầu tƣơng tƣ 

chim bay mấy nẻo xa mù 

cành khô gió tạt đêm phù vân trôi 

 

...dầu sao cũng mất nhau rồi 

tôi ngồi ru mãi một thời yêu em… 

 



642 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thì thôi lệ rớt mưa đầy     
                                                                                                                                                                                          

ngƣời về nhƣ một mùa trăng 

bỏ ngày tháng lại sƣơng giăng bẽ bàng 

cõi về gió thoảng mƣa hoang 

còn trong nhau những lỡ làng phôi pha 

 

tình hơ những ngọn nắng tà 

khói sƣơng hiu hắt chiều nhòa nhạt mây 

ngỡ ngàng hút bóng nghìn sau  

buồn tràn môi mắt dâng đầy hai tay 

 

thì thôi lệ rớt mƣa đầy     

bóng hƣ vô đã chạm ngày thiên thu  

gói trong con song xa mù 

mai sau nỗi nhớ biệt mù hƣ không 

 

còn chăng năm tháng chất chồng 

cầm trong nhau những bềnh bồng nỗi đau 

ai về hút bóng nghìn sau 

có hay một gã ôm sầu tƣơng tƣ… 
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Thì thôi nắng xế 

 

ngựa cuồng thả vó qua sông 

sóng miên man vỗ một dòng trầm luân 

cõi tình ngã trắng bâng khuâng 

hắt hiu đám cỏ mộ phần bao năm 

trôi theo ngày gió mƣa trầm 

tiếng đời vọng lại âm câm bẽ bàng 

hỡi cơn mƣa nhỏ trên ngàn 

có mang theo chút hƣơng tàn cuối sông 

hỡi em của thƣở bềnh bồng 

mùa thu còn chút nặng lòng yêu tôi 

khi tình là bọt bèo trôi 

thì thôi nắng xế hiên đời tàn phai 

còn đây lại những sớm mai 

tôi ngồi mà ngỡ bóng ai giữa trời 

khẽ khàng hái nụ tình rơi 

lẫn trong sƣơng khói rã rời tan theo… 
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Thì xin tìm đến mai sau... 

                               Nhớ nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh 

 

kiếp nào đã lỡ yêu nhau 

thì xin tìm đến mai sau đợi chờ 

tàn khuya con sóng hững hờ 

biết sông có đợi mà ngơ ngẩn buồn... 

 

thôi thì nhƣ gió trùng dƣơng 

mai sau bạc tóc mà thƣơng sóng trào 

bài thơ trên đỉnh mƣa nào 

xin vơi đi những nghẹn ngào mai sau 

 

chiếu chăn thôi đã úa nhàu 

hoa xanh chƣa nở tình đau chín mùi 

bên trời còn gió giông thôi 

môi kia đã phụ tim ngƣời phôi phai 

 

nhớ nhau tìm ở phƣơng nào 

đành nhƣ hạt bụi mang vào hƣ vô 

ngàn sau mƣa rớt trên mồ 

còn nghe vọng lại tiếng thơ cuối trời... 

 

Đêm hay nữ sĩ Minh Đức Hoài Trinh mất  

9/6/2017 
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Thơ cho Má nhân ngày 8/3 

 

bao nhiêu ngày 8 tháng 3 

trôi qua đời má bôn ba khó nghèo 

những lần đứng ngõ trông theo 

thƣơng cho quê mẹ gieo neo cơ cầu 

má ơi năm tháng bạc đầu 

nuôi con chín đứa dãi dầu gió sƣơng 

đêm xƣa má thức bên giƣờng 

bên ƣớt má chịu nằm nhƣờng phần khô 

những ngày gồng gánh ra vô 

má bôn ba giữa lô đô ..cộng hòa 

sớm chiều nặng bƣớc đƣờng xa 

nắng mƣa tần tảo… lụa là đâu hay 

mƣa sa nắng cháy dạn dày 

nuôi con ăn học từng ngày bôn ba 
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má đâu hay có tháng ba 

là ngày của má đẹp hoa nhiều quà 

bây giờ má đã thật xa 

con về bên mộ mang quà má đây 

bao yêu thƣơng những tháng ngày 

má dành trọn cả vơi đầy cho con 

giờ hồn má ở trên non 

thƣơng cho đời má mỏi mòn xót xa 

má ơi ngày tám tháng ba 

chỉ làn khói trắng quyện xa lên trời… 

con ngồi bên mộ má ơi 

xin cho ngày má ơn trời phiêu diêu 

lặng nghe trong gió dặt dìu... 

tiếng ai vẳng gọi  

giữa chiều tháng ba …  
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Thơ gửi mầu em 

 

một trăng có mấy cái rằm  

lên chùa em mắt lá răm mời chào 

phật thì ở tít trên cao 

sƣ nào chẳng khoái sải nào chẳng mê 

 

thế gian trăm thứ lộn mề 

sƣ xơi phần sải khen chê nỗi gì 

oản nầy chùa có thiếu chi 

thiếu đôi mắt lẳng nhu mì mầu em 

 

táo ngon táo rụng ngoài thềm 

mầu ơi sƣ có lem nhem cũng là... 

chém cha cái kiếp đàn bà 

lên chùa tốc váy sƣ sa lƣới tình 

 

táo chua táo rụng sân đình 

mầu xinh mầu đứng một mình cũng xinh 

có đâu lại chịu thất tình 

có đâu đêm ở một mình... cực thân 
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tình yêu rớt xuống hồng trần 

thế gian mê mệt phàm nhân phát cuồng 

cửa chùa đã chắc chi nƣơng 

thì xin gửi hết tình trƣờng cho ai… 

 

nào sƣ nào vải nào trai 

có nghe mầu nói lọt tai chƣa nào 

mắc chi bẻ khóa động đào 

lại còn xớ rớ không vào... mà ra 

 

sa di chú tiểu sƣ bà 

nam mô bồ tát kiết già cực thân 

tình yêu là cục... nợ nần 

đời ngƣời gió thoảng phù vân có gì 

 

miệng đời tai tiếng thị phi 

váy em vén lệch mà đi gửi chùa 

sƣ ơi sƣ chớ có đùa 

đâu ai mà chịu của chua nhịn thèm 

 

lên chùa gỏ mõ... mầu em 

thì xơi táo rụng kiêng khem nỗi gì... 
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Thoáng mà hai tháng cách ly 

 

thoáng mà hai tháng cách ly 

nhạt son phai phấn rèm mi vƣơng buồn 

tóc lƣời biếng chải nhẹ buông 

mắt kia đành ngắm trăng suông một mình. 

 

đâu rồi bóng dáng xinh xinh. 

ngày còn yên ả tự tình với hoa. 

môi thơm vai nhỏ tay ngà. 

nắng đòi hôn bƣớc mƣa sa gợi tình. 

 

giờ đây với chỉ một mình. 

ai khen tóc rối ai nhìn môi thơm. 

khẽ khàng giọt nắng vàng ƣơm. 

đậu trên mái tóc nhẹ buông hƣơng chiều. 

 

đừng quên tôi nhé ngƣời yêu. 

mặt trời xua hết đìu hiu ngày buồn. 

vẫn còn đầy những nhớ thƣơng. 

ngày vui sẽ tới đời vƣơng mây hồng... 
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Thôi còn gì nữa mà mong 

 

thì em cũng đã theo chồng 

còn gì đâu nữa mà trông bóng ngƣời 

cũng đành đứt ruột chia phôi 

cũng đành nâng chén bồi hồi tiễn nhau 

 

nhớ nhau bạc trắng mái đầu 

dấu thời gian úa cơn đau gập ghềnh 

ngậm ngùi bóng xế chênh vênh 

nửa trông ngƣời cũ nửa bên bóng chồng 

 

lạnh lùng mƣa rớt bên sông 

thôi còn gì nữa mà mong mà chờ 

nhỡ mai duyên số mịt mờ 

xin quên đi thƣở dại khờ năm xƣa 

 

tôi về buổi ấy trời mƣa 

còn trong nhau chút âm thừa riêng mang… 
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Thôi cũng phù du 

 

còn trong nhau chút nợ nần 

cũng là dang dở phù vân bọt bèo 

cầm mong manh những sớm chiều 

đã nghe rã nát buồn treo vũng nhòa 

 

hắt hiu từ buổi chiều tà 

là mây đầu núi sƣơng pha nghìn trùng 

tôi ơi vớt những mịt mùng 

sông xƣa lạc bến sóng chùng nỗi đau 

 

đi về mà hỏi nghìn sau 

hƣ vô đã gọi úa nhàu cõi riêng 

chênh vênh thân phận ƣu phiền 

xót xa ngồi vớt đời nghiêng mịt mù 

 

thấy gì ngoài bóng phù du 

bể dâu đã tận thiên thu đã tàn 

hỏi bầy chim ngủ trên ngàn 

còn đôi cánh mộng bẽ bàng hƣ không... 
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Thôi đã chiều rồi 

 

ngồi mà vớt những tàn phai 

mờ đêm dốc cạn lạc loài bóng tôi 

hắt hiu mây đổ cuối trời 

chênh vênh hái những rụng rơi cuối chiều 

 

thôi đành rời rã lời yêu 

ngƣời đi cùng nỗi quạnh hiu bẽ bàng 

ngồi mà đếm những mùa sang 

mới hay chậm quá chiều tàn bến sông 

 

nghe con sóng chảy ngƣợc dòng 

thiên thu chìm khuất nỗi lòng chia xa 

vấp chân vào khói sƣơng nhòa 

chút gì còn lại gửi tà huy bay 

 

nầy em đêm đã xa ngày 

nghìn cơn mƣa tạt rơi đầy mắt môi 

hỡi tôi thôi đã chiều rồi 

đành nghe nỗi nhớ mồ côi gọi mình... 
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Thôi đành sợi tóc vướng chân 

 

em – tôi đâu có nợ nần 

duyên treo đầu ngõ phù vân cuối trời 

một lần gặp mặt rồi thôi 

mắc chi lòng cứ bồi hồi không nguôi 

 

mắc chi mây trắng lƣng trời 

không cơn gió thổi vẫn bời bời trôi 

em về chạm mỏng hồn tôi 

mà sao đêm cứ đứng ngồi không yên 

 

cũng đành nặng một chữ duyên 

tình nhƣ sóng vỗ lạc miền tƣơng tƣ 

lá bùa em dán lời ru 

nên tôi vƣớng nợ thiên thu tiếng cƣời... 

 

ơi nầy môi mắt xinh tƣơi 

ơi nầy tóc vƣớng chân ngƣời đê mê  

cho tôi còn nhớ đƣờng về 

nghe tình yêu khẽ câu thề chạm môi... 
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Thôi thì gửi nhớ vào thương 

 

ngày tôi xa biệt quê nhà 

tràn cơn gió bấc thổi òa vào quê 

mây trời phủ trắng con đê 

ai ngồi níu một câu thề vƣớng chân 

 

với quê đành lỡ nợ nần 

bƣớc đi bỗng nặng tần ngần lối xƣa 

ném câu thơ đã lỡ mùa 

đƣờng xa ngoảnh lại mây lùa khói bay 

 

thì đành huốt một tầm tay 

quờ đâu cũng trƣợt bóng ngày dở dang 

quê ơi xa tít mây tràn 

mà sao còn vọng lại ngàn tơ vƣơng 

 

thôi thì thả nhớ vào thƣơng 

gửi chờ vào đợi, buộc gƣơng vào hình 

nhỡ mai ai gọi tên mình 

thì còn đây một mối tình mang theo 

 

gió lên quyện khói quê nghèo 

có ngƣời đứng ngóng chiều heo hắt buồn… 
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Thưa mẹ mùa xuân 

          

(cho mẹ tôi) 

 

long lanh vạt nắng trong ngần 

là đây thƣa mẹ mùa xuân gần kề 

vàng màu lúa ngợp chân đê 

cải ngồng trổ nụ đƣờng quê thơm lừng 

 

là đây thƣa mẹ mùa xuân 

cành mai khoe sắc bâng khuâng chiều tà 

từng cơn gió sớm la đà 

mang yêu thƣơng đến quê nhà mẹ ơi 

 

cây xanh đã kịp đâm chồi 

mừng thêm tuổi mẹ cau trầu dâng lên 

chút gì nhƣ khó gọi tên 

xuân trong mắt mẹ long lanh nụ cƣời 

 

là đây thƣa mẹ xuân ngời 

lòng con nhƣ cũng chật rồi niềm vui 

cầm tay mẹ phút giao mùa 

mà nghe ngàn dấu yêu lùa trong tim... 
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Thức với Hoàng Liên 

 

đi qua đèo thẳm núi cao 

ô kìa bất chợt ngọt ngào hoàng liên 

trời xanh bạt cánh chim hiền 

mây trôi nhƣ thể chao nghiêng núi rừng 

 

sƣơng trôi và gió mịt mùng 

hoàng liên sừng sững tôi cùng đá thôi 

nghe hơi sƣơng lạnh chỗ ngồi 

mênh mông gió núi bồi hồi thông reo 

 

trời cao và nắng lƣng đèo 

tay cầm thảo quả vàng treo dốc chiều 

nhìn làng bản đứng liêu xiêu 

sao mà bỗng nhớ thật nhiều quê xa 

 

gió vƣơng mây trắng la đà 

ơi chiều khau phạ ngân nga tiếng khèn 

lặng nhìn núi đá sƣơng chen 

hoàng liên tôi đến bỗng quên đƣờng về ... 
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Thức với mùa thu 

 

sẽ lay chiếc lá bên đời 

tôi ngồi với một hiên trời thu phai 

nắng rơi buồn kiếp lạc loài 

mà nghe vọng lại cõi ngày hƣ không  

 

mùa xa thổi gió bềnh bồng 

em về cùng với bão giông theo về 

nghe tình sƣơng khói u mê 

còn đâu đây những lời thề phai phôi  

 

chân đi từng bƣớc rã rời 

ngọn roi quất ngƣợc một thời yêu nhau 

bây giờ còn tím cơn đau 

mùa thu cũng đã nát nhàu khúc mƣa 

 

khẽ khàng khâu lại tình xƣa 

lặng thinh từ buổi tiễn đƣa nhau về 

nghe mùa xƣa vọng não nề 

tiếng buồn rơi khẽ bên hè thu rơi... 
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Thức với Pleiku  

 

lang thang đến hết con đƣờng 

mới hay tôi đã đẫm sƣơng mái đầu 

Pleiku em hỡi về đâu? 

để tôi lạc giữa cơn say cuối chiều… 

rƣợu cần cong vít lời yêu  

đƣờng hun hút gió lƣng đèo dốc cao 

Pleiku em ở nơi nào ? 

tôi ngơ ngẩn với ngọt ngào hƣơng em 

dã quỳ vàng ƣớt sƣơng đêm 

cho tôi ngây ngất lịm mềm đời thôi 

ly cà phê đắng trên môi 

làm sao ngủ đƣợc với trời Pleiku 

mai xa thành phố sƣơng mù 

còn trong tôi gió mùa thu dã quỳ 

ly cà phê buổi chia ly 

và còn em nữa… chút gì Pleiku… 
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Tiếc gì 

 

tiếc gì một tiếng yêu tôi 

đắm say trên mắt môi ngƣời chiều nay 

tiếc chi một giấc mơ dài 

có tôi về giữa chiều phai nỗi buồn  

 

bâng khuâng mây trắng trên nguồn  

tiếc gì một chút tơ vƣơng cuối trời 

tôi ngồi đợi với mồ côi 

tiếc chi tôi một khoảng trời có em.. 

 

theo nhau gót mỏi chân mềm 

hắt hiu niềm nhớ chênh vênh nỗi chờ 

chỉ xin là một gã khờ 

tiếc chi tôi những đợi chờ dịu êm 

 

thôi mà đừng tiếc nghe em 

nhỡ mai tình có lênh đênh cuối trời 

tôi còn đây tiếng gọi mời 

tình yêu em gọi suốt đời mang theo... 
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Tiễn bạn về Lại Sơn 

                          Gửi Tâm Nhiên 

 

và đây xuân đã cạn ngày 

buồn vui đã cạn rƣợu đầy đã vơi 

bạn về phƣơng ấy mù khơi 

tôi còn ở lại bên đời bể dâu 

 

vài cơn gió buốt ngang đầu 

bàn tay nắm lấy bàn tay rã rời 

tiếc chi một chén rƣợu mời 

mà không cạn hết nỗi đời sóng xô… 

 

bạn về ngƣợc sóng nhấp nhô 

gió không che nổi con đò bạn tôi 

núi thì xa quá bạn ơi 

làm sao níu bóng mồ côi lỡ làng… 

 

sầu nghiêng chén rƣợu hoang tàng 

mắt tôi lệ ứa nhòa màn nƣớc sông… 
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Tiễn M. Ở ga Sóng Thần 

 

Ừ rồi cũng phải chia tay 

ga khuya với ánh đèn cay mắt mờ 

tiếng còi tàu lạnh chơ vơ 

tiễn nhau dƣới bóng đêm chờ dần buông 

 

rời tay giữa tiếng mƣa buồn 

rƣng rƣng ánh mắt dại cuồng nhìn theo 

đêm rơi sâu tiếng còi nhòe 

nửa cào niềm nhớ nửa se nỗi sầu 

 

thì đời là những bể dâu 

với chia tay với nghìn sau đoạn lìa 

cớ gì một cuộc ly chia 

đủ làm vỡ tiếng còi khuya nát hồn 

 

thôi thì nƣớc chảy về sông 

ngƣời đi cùng nỗi nhớ mong đã từng 

mốt mai ...ừ biết đâu chừng 

ga khuya tôi lại ngập ngừng tiễn tôi... 
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Tiễn những mùa đông 

 

đi qua hết một đông tàn 

mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xƣa 

tôi về gối những đêm mƣa 

gửi cho ngƣời cũ tiễn mùa xƣa đi 

 

nầy là khúc hát phân ly 

đàn ơi tôi uống tràn ly rƣợu buồn 

kia là khúc nhớ bâng khuâng 

quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt ngƣời 

 

hiên đời đau sáng chƣa nguôi 

chiều sầu đã tới mƣa vùi giấc đêm  

hắt hiu giọt nắng bên thềm 

nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi 

 

còn gì ngoài những phai phôi 

tiễn mùa đông với một trời khói sƣơng 

đêm mƣa sƣớt ngọn đèn đƣờng 

mới hay ngày đã sầu vƣơng mấy trời... 
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Tiễn những mùa thu 

 

đã qua hết một thu tàn 

mùa rơi lá cũng rụng vàng lối xƣa 

tôi về gối những đêm mƣa 

gửi cho ngƣời cũ tiễn mùa thu đi 

nầy là khúc hát phân ly 

đàn ơi tôi uống tràn ly rƣợu buồn 

kia là khúc nhớ bâng khuâng 

quán khuya hắt giọt sầu dâng mắt ngƣời 

hiên đời đau sáng chƣa nguôi 

chiều sầu đã tới mƣa vùi giấc đêm 

hắt hiu giọt nắng bên thềm 

nghe mùa thức giấc rụng mềm cõi tôi 

còn gì ngoài những phai phôi 

tiễn mùa thu với một trời khói sƣơng 

đêm mƣa sƣớt ngọn đèn đƣờng 

mới hay thu đã sầu vƣơng mấy trời... 
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Tiếng guốc khua chiều                      

 

buổi về phố lạ hoang vu 

chợt nghe tiếng guốc xa mù năm xƣa 

con đƣờng sáng nắng chiều mƣa 

em khua tiếng guốc cho vừa nhớ thƣơng 

 

nắng đong đƣa ngập phố phƣờng 

trắng tà áo mộng vấn vƣơng tim ngƣời 

có gì trong gió thu rơi 

mà theo tôi mãi một đời không quên 

 

đêm nằm thƣơng nhớ chông chênh 

âm vang tiếng guốc gõ mênh mông chiều 

ngập ngừng giấu một lời yêu 

bâng khuâng tay vịn đìu hiu nỗi buồn 

 

...buổi nào giờ đã tay buông 

mà nghe dâu bể cuối nguồn cô liêu 

sao nghe tiếng guốc dặt dìu 

vẫn còn vọng mãi  

khua chiều tƣơng tƣ... 
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Tiếng tù và ở Kon Tum 

 

ngày tôi về với kontum 

gió nghiêng kín lối mƣa xuân dặt dìu 

ngôi nhà thờ nhỏ quạnh hiu 

bơ vơ pho tƣợng liêu xiêu bên trời 

  

tôi nghe ngày chập chùng rơi 

lắt lay con phố buồn rời rã đêm 

quán cà phê nhỏ cùng em 

âm u vọng tiếng ru đêm - tù và… 

  

ngồi đây mà nhớ quê nhà 

sƣơng giăng trắng núi ƣớt nhòa phố đêm 

gió bâng khuâng rớt mƣa mềm 

tôi ơi …càng thấy buồn thêm mấy lần 

  

bây giờ về lại kontum 

ba mƣơi năm vẫn mƣa xuân dặt dìu 

quán cà phê nhỏ đèn khuya 

em và pho tƣợng buồn hiu đâu rồi.. 

  

ngậm ngùi ôi cuộc bể dâu 

tôi nghe vọng lại đêm sâu - tù và… 
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Tìm những dấu chân 

 

tôi đi tìm lại đời mình 

bâng khuâng lạc giữa bóng hình phù du 

trăm con nƣớc chảy xa mù 

buổi về còn lại nghìn thu tiếng buồn 

 

tôi đi tìm lại cội nguồn 

phất phơ chiếc lá khẽ buồn rụng rơi  

còn đây những cánh chim trời 

một mai thức dậy rã rời đƣờng bay 

 

tôi tìm lại tuổi thơ ngây 

loay hoay hƣ ảo lạc loài trần gian 

đâu hay trong khói điêu tàn 

hình hài xƣa đã sƣơng tan thuở nào 

 

tôi tìm lại giấc chiêm bao  

lời ru của mẹ ca dao của bà 

chỉ nghe tiếng vọng ngân nga 

mây bay chìm khuất chiều tà bâng khuâng 

 

và tôi tìm những dấu chân 

còn không giữa chốn bụi trần hoang vu 

thấy chi ngoài khói sƣơng mù 

vài cơn gió tạt âm u đời mình... 
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Tình cờ 

 

về mà hỏi sóng trùng dƣơng 

có nghe chớp bể mƣa nguồn rƣng rƣng 

gừng cay muối mặn đã từng 

trăm năm hƣ ảo dửng dƣng phận ngƣời 

 

đâu đây rớt lại nụ cƣời 

tàn khuya rơi rụng phù hƣ đời mình 

nhang chiều thả khói chênh vênh 

mộ bia hình bóng kêu tên phập phù 

 

thôi thì gió giật thiên thu 

mai kia về cũng đánh đu cuộc đời 

sẽ sàng một nấm mộ thôi 

cỏ xanh khói tỏa bồi hồi phiêu diêu 

 

lật ngang trời đất tung chiều 

vỗ tay đụng một cánh diều tuổi thơ 

thì ra tất cả tình cờ 

từ khi mở mắt đến giờ cáo chung... 
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Tình cũng bọt bèo 

 

theo tình buổi gió mƣa xiêu 

nghe cơn gió lạc đụng chiều chênh vênh 

bóng mây xa níu thác ghềnh 

cho tôi lạc bƣớc tình quên đƣờng về 

 

môi ngƣời và những cơn mê 

trót tôi lầm lỡ đam mê một thời 

bẽ bàng cơn mộng chơi vơi 

bâng khuâng cơn gió rụng rơi bóng chiều 

 

đêm nằm với những quạnh hiu 

mình tôi với bóng cô liêu bẽ bàng 

ngƣời về thả gió mênh mang 

hay đâu sƣơng khói ngập tràn mắt nhau 

 

thôi đành lạnh buốt cơn đau 

tình xƣa giờ cũng nát nhàu hƣ vô 

buông đời mấy nhịp sóng xô 

chiều nghe mắt ứa chạm mồ thiên thu… 
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Tình gửi Thị Mầu 

 

xin xăm giữa chốn chợ đình 

lân la bốc một quẻ tình xem sao... 

 

vái cùng đất thấp trời cao 

đƣợc chăng lá số thế nào cho vuông 

Ở đời trăm sự tuồn luôn 

không chồng chê dở sổng chuồng chê hƣ 

 

duyên đƣa số đẩy khóc cƣời 

phập phù thế sự vàng mƣời nhƣ không 

vái cho xin một tấm chồng 

í a ẳm, ía a bồng ...í a 

 

hai đồng trẻ một đồng già 

mầu em xin chọn... í a sƣ nầy 

đi chơi cũng gọi là thầy 

bỏ tay cũng vƣớng là dây tơ hồng 
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yêu nhau há giỡn cốt đồng 

vất cha cái tiếng có chồng mới ngoan 

còn gì lại ở thế gian 

bớ ông bạc bớ bà vàng nói nghe 

 

khế chua khế nở tòe loe 

mầu em đi chợ mà khoe tấm chồng 

ba đồng một mớ đàn ông 

nhốt trong hũ gạo vặt lông thả vƣờn 

 

bói cho quẻ nõn quẻ nƣờng 

sƣ ơi xin gửi trẻ nƣơng vào chùa 

mốt mai sƣ chớ có đùa 

có thêm sải quét sân chùa tụng kinh 

 

táo ngon táo rụng sân đình 

í a xin gửi cái tình mầu em... 
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Tình như mây khói 

 

cuối cùng tay cũng rời tay 

tình xa mỏi cánh chim bay cuối trời 

một vùng sƣơng khói chơi vơi 

len trong hơi thở nhớ ngƣời rƣng rƣng 

 

mắt môi xƣa có ngập ngừng 

thầm thì khẽ gọi đã từng yêu tôi 

mƣa về tóc lệch đƣờng ngôi 

còn chăng thao thiết một thời đã xa 

 

tình nhƣ mây khói sƣơng nhòa 

cô liêu dốc nhớ tay ngà bâng khuâng 

thôi đành nhƣ áng phù vân 

trôi xa cuối gió tan dần chân mây 

 

còn đây lại tiếng thở dài 

rót vào đêm rót vào loài lạc tôi 

những khuya mƣa tạt chỗ ngời 

nhớ em tôi nhớ một trời sƣơng bay... 
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Tôi cũng như chiều 

 

đôi khi tìm dấu đời mình 

nghe đâu lỡ bến lạc hình chênh vênh 

bến xƣa ngơ ngác tôi nhìn 

bâng khuâng sóng vỗ sầu mênh mông chiều 

 

đêm nằm cùng những quạnh hiu 

sáng ra núi đợi chiều xiêu nỗi sầu 

với tay hái mộng úa nhàu 

nghe con sóng vỗ chân cầu rƣng rƣng 

 

nghe trong môi mắt ngập ngừng 

dài cơn dâu bể lê từng nỗi đau 

hƣ vô khói thả chân ngày 

nghe đêm tuyệt vọng chân mây nghìn trùng 

 

phong trần buồn đã theo chân 

nẻo về bụi xóa đƣờng trần cô liêu 

mới hay tôi cũng nhƣ chiều 

tay cầm lau trắng hắt hiu phận ngƣời... 
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Tôi gọi tên tôi 1 

     

    Tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ (Thanh Tâm Tuyền) 

 

 

Ừ thì tôi gọi tên tôi 

buồn trong hơi thở chiều trôi bóng tà 

Ừ tôi gọi cõi mƣa nhòa 

trắng cơn dâu bể mây loài lạc trôi 

 

Ừ thì tôi gọi tên tôi 

mƣa rơi tạt ƣớt chỗ ngồi khói sƣơng 

tình nhƣ mộng mỏng vô thƣờng 

gió hiu hắt thổi đêm trƣờng đơn côi 

 

Ừ thì tôi gọi tên tôi 

bơ vơ trắng kiếp mù trời gió giông 

từ đêm gối lạnh tình nồng 

có em bỏ lại bềnh bồng sƣơng rơi 

 

Ừ thì tôi gọi tên tôi 

sáng ngơ ngẩn đợi chiều ngồi tƣơng tƣ 

có ai nhƣ bóng con ngƣời 

về đây khẽ níu một trời mây trôi 

 

Ừ thì tôi gọi tên tôi 

nhớ ơi là nhớ mƣa rơi cuối đèo … 
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Tôi gọi tên tôi 2 

 

có lần tôi gọi tên tôi 

nghe chao chát gió buồn trôi phận ngƣời 

ôm trời tuyệt vọng không nguôi 

tình yêu đứt gãy hiên trời tàn phai 

 

có lần tôi gọi sớm mai 

ngày rơi xuống đáy đêm dài cô liêu 

ôm mênh mông những buổi chiều 

chợt khi thức dậy quạnh hiu bóng hình 

 

có lần tôi gọi tên mình 

hình nhƣ cây cỏ buồn tênh trả lời 

ngỡ ngàng tôi với riêng tôi 

đêm nằm hoang phế rã rời giấc mơ 

 

và rồi tôi gọi tôi ơi 

lắng nghe hơi thở cạn hồi cáo chung 

ôm thân xác tới muôn trùng 

đèn khuya hắt ngọn mƣa chùng bóng tôi... 
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Tôi nghe khẽ tiếng em và mùa xuân 

 

theo tình từ thuở giêng hai 

mùa xuân còn vƣớng tóc ai bên trời 

ru nồng nàn bóng mây trôi 

bâng khuâng chút nắng phớt môi em hồng 

 

tình tôi ngày đó thơm nồng 

mây mang hoa nở gió lồng hƣơng đêm 

hoa cau rụng trắng ngoài thềm 

gió trao lời nhớ mƣa mềm vai ngoan 

 

tình em buổi ấy thênh thang 

hƣơng trao thắm nụ mây ngàn đợi trăng 

chút tình đậu gió sƣơng giăng  

nghe trong hơi thở bồng bềnh lời yêu 

 

mong manh sƣơng khói dặt dìu 

tay ai níu bóng ngỡ chiều dần xa 

lâng lâng trời đất giao hòa 

tôi nghe khẽ tiếng em và mùa xuân… 
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Tôi ru em ngủ 

 

tôi ru em ngủ nầy em 

ngoài kia nắng đổ hiên thềm xôn xao 

ru em đầy giấc mộng nào 

sáng phơi áo lụa chiều trao hƣơng tình 

 

ru nầy làn mắt môi xinh 

thắp trăm niềm nhớ đợi tình lên ngôi 

ru cho những biếng lƣời tôi 

chênh chao mƣa nắng ngập trời tƣơng tƣ 

 

ru em giấc mộng hiền từ 

con chim dấu mỏ mùa thu lần về 

nghe chiều lạc dấu đê mê 

lời ru đầy giấc trƣa hè bâng khuâng 

 

cho tôi cơn mộng thật gần 

nghe làn hơi thở thiên thần nhẹ rung 

từ trong mơ ƣớc mịt mùng 

tôi và đỉnh nhớ nghìn trùng chung thân… 
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Tôi sẽ lặng im 

 

rồi tôi cũng sẽ nhƣ chiều 

lặng im mà ngóng đìu hiu đời mình 

cõi về lạc bƣớc chênh vênh 

em còn đứng đợi tôi bên dốc đời ? 

 

nầy vàng những đóa hoa rơi 

gió mang đi giữa bời bời bão giông 

nầy em xiêm áo lụa hồng 

chìm trong hƣ ảo đau chồng nỗi đau 

 

lặng ngồi với những cơn say 

tôi ngồi chờ đuối vực sâu đời mình 

quờ tìm trong những làn đinh 

vết thƣơng nào buốt đợi tình thăng hoa 

 

lặng im với những chiều tà 

nghe đau chăn chiếu dần xa mịt mùng 

nghe chân dẵm cõi muôn trùng 

và nghe hƣ ảo chập chùng trên tay... 
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Tôi về đây Quảng Ngãi ơi 

 

tôi về đây Quảng Ngãi ơi 

chiều nay mƣa đổ trắng trời Châu Sa 

hắt hiu bến nƣớc quê nhà 

mây Thiên Ần chạm sông Trà sóng xô… 

 

về đây nghe lại câu hò 

Tam Thƣơng còn đó con đò bâng khuâng 

có nghe vọng tiếng kêu thầm 

hỡi ngƣời xƣa đã biệt tăm phƣơng nào 

 

chân đi cứ nhớ nghẹn ngào 

những con đƣờng cũ gợi chao chát buồn 

Ba La chiều… nắng Vạn Tƣờng 

thƣơng ai mà gió cứ vƣơng bƣớc hoài… 

 

bồi hồi với những sớm mai 

níu mùa thu cũ cho ai lỡ làng 

gửi quê hƣơng lại mây ngàn 

đừng tin tôi hứa… 

mùa sang sẽ về… 
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Tôi và hạt bụi 

 

hắt hiu cơn gió lƣng chiều 

tôi ngồi đếm những liêu xiêu đời mình 

nghe từng hạt bụi buồn tênh 

lăn dài hƣ ảo chỗ nằm tàn phai 

 

còn gì đây những sớm mai 

mịt mùng nắng sớm phôi phai mƣa chiều 

còn gì đây những tiêu điều 

chơi vơi thân phận bọt bèo gối chăn 

 

đêm nằm buồn đã di căn 

mà nghe đá sỏi trôi lăn phận ngƣời 

dành thôi cơn mộng rã rời 

tiếng chiêng trống gọi cuối đời âm u 

 

khẽ khàng hạt bụi thiên thu 

tôi về tìm gặp phù du đời mình  

chỉ còn tiếng vọng vô minh 

đêm nằm nghe gió trở mình chao nghiêng...  
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Tôi xin lót lá em nằm 

 

cám ơn ngƣời những sớm mai 

đậu vào tôi giọt nắng say môi hồng 

ơn em mây thả bềnh bồng 

vƣơng tôi tóc rối tỏa nồng hƣơng yêu 

 

thơm nồng nàn dấu tình yêu 

thênh thang tỏa bóng mây chiều thƣớt tha 

và em áo lụa đôi tà 

chạm mùa ân ái ngọc ngà tình tôi 

 

ơn em mây mỏng xanh trời 

cầm tay tôi khẽ nói lời yêu thƣơng 

từ trong dâu bể muôn trùng 

tình yêu một thoáng ngập ngừng lên ngôi 

 

ơn vô lƣợng chỗ em ngồi 

mê say chăn chiếu ngọt lời từ tâm 

tôi xin lót lá em nằm 

nghe tình yêu vọng trăm năm nồng nàn… 
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Trà sư mùa nước nổi 

 

tràm xanh chen với sƣơng mù 

buổi tôi về với Trà Sƣ ngát chiều 

nhuộm vàng màu nắng cheo leo 

thả ngày xuống thấp mái chèo trôi xuôi 

  

cánh rừng man mác chơi vơi 

nắng nhƣ tràn cả lên đồi tràm chim 

hàng cây ngã bóng im lìm 

tôi nghe có tiếng chiều êm khẽ khàng 

  

và mây và gió mơ màng 

Trà Sƣ vọng lại bạt ngàn lá reo 

tiếng chim chìm khuất lƣng đèo 

nghe ngày thả khói nghe chiều trôi nhanh 

  

miên man chân bƣớc không đành 

thƣơng mùa nƣớc nổi long lanh bóng tràm 

gió chao nỗi nhớ mây tràn 

tôi về cùng với ngút ngàn tƣơng tƣ... 
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Trái tim chợt tỉnh 

          trái tim chợt tỉnh tôi nhường nhịn tôi (tcs) 

 

có lần tôi nhìn thấy tôi 

bay qua cơn mộng chìm trôi vô thƣờng 

con tim đầy những vết thƣơng 

của trần gian- của yêu thƣơng trao ngƣời 

 

có lần tôi thấy nụ cƣời 

đèn khuya khép mở phận ngƣời bấp bênh 

tiếng yêu thƣơng rụng thác ghềnh 

chìm trong hƣ ảo lênh đênh đời mình 

 

có chiều tôi bỗng lặng thinh 

nghe mƣa nhỏ giọt nghe tình đi hoang 

quờ tay vùi đống tro tàn 

mới hay sƣơng khói đã ngàn kiếp sau 

 

mới hay đã bạc mái đầu 

bờ lau sậy ngã trắng màu hƣ vô 

trái tim chợt tỉnh - mơ hồ 

dƣờng nhƣ tôi thấy nấm mồ cỏ xanh... 
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Trăm lần phù du 

 

nầy môi nầy mắt nầy ngƣời 

nầy cơn đau buốt nụ cƣời chiêm bao 

nầy là giọt nắng hƣ hao 

tình phai một thƣở mƣa chao gió cuồng 

 

chờ ngƣời lệch gối chăn buông 

ngày thao thiết gió mƣa tuôn phận ngƣời 

chờ lau lách trắng lƣng đồi 

nghe rời rã một đời tôi lặng thầm 

 

chờ tình sỏi đá trăm năm 

sáng chan niềm nhớ chiều dầm nỗi đau 

chờ cơn say đã nát nhàu 

buồn hơi chăn chiếu gợi sầu trăm năm 

 

đêm hƣ không tạt chỗ nằm 

mới hay đời đã trăm lần phù du... 
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Trăm năm còn lại 

 

còn trong tôi một nụ cƣời 

dẫu trăm năm đã biếng lƣời xóa đi 

bờ môi ngoan nhỏ thầm thì 

chiếu chăn còn ấm lạ kì hơi em… 

 

nầy cơn mƣa nhỏ bên thềm 

có hay tôi nhớ từng đêm yêu ngƣời 

trăm năm dù nhạt tiếng cƣời 

trái tim tôi vẫn gọi mời hiến dâng 

 

cầm tay em rất ân cần 

một trăm năm vẫn bâng khuâng cuộc đời 

nhặt từng chút nắng vàng rơi 

tôi nâng niu bƣớc chân ngƣời bao dung  

 

rồi mai về cõi muôn trùng 

tình yêu chắp cánh trong từng sát na 

trái tim còn mãi hát ca 

một trăm năm với thăng hoa phận ngƣời… 



685 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  
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Trăng rơi trên đảo 

      Với Lê Đình Bích, Đỗ Ký 

 

lại sơn chiều thấp lối về 

hai tay thả những cơn mê cuối trời 

nghe mùa trăng chập chùng rơi 

gió thao thiết thổi buồn vơi gió tràn 

bờ xa con sóng nhuộm vàng 

tình phơi khói trãi miên man lạc nguồn 

dốc đồi ngơ ngẩn hồi chuông 

gõ vào hƣ ảo sầu buông phận ngƣời 

 

lại sơn ngồi nhớ không nguôi 

bờ đêm cát dựng mù trời biển ngân 

tôi về gặp một mùa trăng 

đảo đêm nhuộm sắc vàng chen gió lồng 

 

đêm mơ sóng vỗ bềnh bồng 

giật mình tỉnh giấc mây chồng trăng khuya ... 
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Trăng vàng mấy độ 

 

mƣa rơi trên sợi tóc ngƣời 

tôi về ôm lấy một trời tƣơng tƣ 

mùa xuân rất đỗi hiền từ 

che môi em mộng gót ngƣời hiên trăng 

từ em đêm hội trăng rằm 

nguyên tiêu dõi ánh mắt đằm hƣơng yêu 

dòng sông nào vọng lời yêu 

mà trăng còn chảy liêu xiêu giữa dòng 

theo ngƣời hƣơng đợi tình mong 

xuân qua sao lá cứ còn xanh cây 

cho tình tôi vƣớng làn mây 

tóc em thơm mãi ngát bay trong chiều 

đừng qua vội nhé xuân yêu 

để tôi còn đợi yêu kiều dáng ai 

trăng vàng đừng nhé phôi phai 

cho tôi giữ chút tình đầy trên tay… 
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Trên cánh tay người 

 

đậu trên đôi cánh tay ngƣời 

là tình yêu khẽ vọng lời ái ân 

nghe mùa thu rót ân cần 

nắng vàng nhƣ lụa tần ngần hƣơng yêu 

 

nghe bâng khuâng chút nắng chiều 

tôi ngồi đợi những rong rêu đời mình 

rắc hôn tôi nắng thủy tinh 

cánh tay ngƣời gói bình minh mang về 

 

thắp ngàn nỗi nhớ đê mê 

trên năm ngón nhỏ vụng về yêu tôi 

đâu hay mấy nhánh bồi hồi 

nhánh nào trổ giữa đời tôi nụ hồng 

 

nhánh nào thơm nụ mênh mông 

mang tôi về níu bềnh bồng cỏ hoa 

cánh tay em hóa ngọc ngà 

từ mùa ân ái lụa là hiến dâng… 
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Trên chiếc đinh không 

             ... Treo tình trên chiếc đinh không (TCS) 

 

nghe con sóng vỗ bồi hồi 

ngày buông khói thả mây trôi dặt dìu 

buồn tràn thắp dấu quạnh hiu 

tôi về ngầy ngật ru điêu đứng tình 

 

gƣơng xƣa nát bóng tan hình 

đau con nƣớc chảy chùng chình không nguôi 

ném tình vào cõi xa xôi 

em đi buổi ấy buồn tôi một mình 

 

ngày dài nỗi nhớ lặng thinh 

gió hun hút thổi buồn chênh chao hồn 

trả ngƣời lại những môi hôn 

tình treo trên chiếc đinh không lỡ làng 

 

còn không hỡi gió trên ngàn 

buổi về mƣa dựng khẽ khàng mây trôi 

buồn mang về cuối chân trời 

cho tôi gửi lại một đời lặng câm… 
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Trên đèo Hải Vân 

 

lặng nghe cả buổi chiều vàng 

mênh mang gió núi mây tràn hải vân 

duềnh lên tiếng sóng thật gần 

 xa đƣa vọng tiếng chiều ngân cuối ngàn 

 

tôi ngồi cùng bóng mây sang 

đèo cao lũng thấp sƣơng đan dấu mờ 

nghe con sóng gọi lững lờ 

bƣớc chân ai chạm chiều ngơ ngẩn chiều 

 

lơ thơ cơn gió lƣng đèo 

bâng khuâng thả khói sƣơng treo cuối ghềnh 

xa kìa biến biếc chênh vênh 

sóng trào bọt trắng mông mênh gọi mời 

 

hải vân lồng lộng mây trời 

cho tôi gửi lại một đời mải mê… 
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Trên đỉnh Lang Biang 

 

vi vu trên đỉnh mây ngàn 

mây bay bảng lảng dốc tràn sƣơng trôi 

lang biang cao vút gió trời 

mênh mang triền núi bồi hồi thông reo 

 

cao nguyên chiều rớt lƣng đèo 

thênh thang màu nắng vàng treo bềnh bồng 

xanh tràn tiếng vọng ngàn thông 

hình nhƣ sƣơng nhuộm mênh mông tím chiều 

 

nghe nồng nàn nỗi cô liêu 

khẽ ngân đồi vắng dặt dìu trôi xuôi 

với tay đã đụng mây rồi 

mùa sang vẳng tiếng sƣơng rơi cuối ghềnh 

 

lang biang tôi đứng một mình 

lặng im chiều xuống chùng chình bƣớc chân 

níu mây sà thấp thật gần 

nghe sƣơng khói thở bâng khuâng đƣờng về... 
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Trên đỉnh Phăng Xi Păng 

 

treo bồng bềnh giữa mây trôi 

Phăng xi Păng một góc trời mong manh 

sƣơng mù tỏa khói chênh vênh 

chập chùng gió - chập chùng xanh núi đồi 

  

mênh mông chiều đổ lƣng trời 

tràn mây thả khói vào tôi nồng nàn 

điệp trùng sƣơng trắng miên man 

hòa tôi với gió mờ tan mịt mùng 

  

Phăng xi Păng vút nghìn trùng 

mây hay màu áo em chùng sƣơng trôi 

buổi về thao thiết trong tôi 

Sa Pa và nắng và môi em hồng 

  

nầy mây nầy gió bềnh bồng 

Phăng xi Păng với sƣơng chồng vào sƣơng 

nghe dào dạt những tơ vƣơng 

níu hồn tôi với cung đƣờng Sa Pa... 

 

sa pa cuối năm 2016  
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Trên đồi Phan Thiết 

 

cát vàng đẫm nắng chênh chao 

chiều phan thiết gió xôn xao tràn đồi 

biển xanh và sóng gọi mời 

lắng nghe tiếng của đất trời ái ân 

 

mây trôi và gió thật gần 

sóng ngơ ngẩn níu đôi chân nồng nàn 

bờ xa thoai thoải cát vàng 

chiều loang tím cả bóng hoàng hôn rơi 

 

ơi nầy phan thiết tôi ơi 

thênh thang ôm cả biển trời trên tay 

chênh chao nắng ngập vơi đầy 

hàng dƣơng xanh thẳm vƣớng mây đƣờng về 

 

gửi ngƣời con gái say mê 

chiều nay còn đợi mây che lầu hoàng 

trao em màu nắng chiều vàng 

và hồn tôi gió ngập tràn tƣơng tƣ... 
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Trên ngón tay người 

 

từ ngƣời mấy ngón tay thôi 

mà mang giông bão một đời vào tôi 

chênh chao ngón nhỏ bồi hồi 

băm tôi vụn nát một thời thanh xuân 

 

tay ngoan gió tạt mƣa chùng 

cầm trong tôi những mịt mùng gió lay 

tay thơm nắng sớm mƣa dài 

gom con sóng nhỏ chia hai nỗi sầu 

 

ơn ngƣời mấy ngón tay đau 

lùa tôi nỗi nhớ từng ngày khôn nguôi 

tình nhƣ con sóng ngủ vùi 

ngón nào tha thiết bùi ngùi hiến dâng 

 

ơn em mƣời ngón ân cần 

mùa thu e ấp mùa xuân ngại ngần 

ơn bàn tay nhỏ bâng khuâng 

đâu hay tôi bỗng nợ nần trăm năm... 
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Trên nhánh sông buồn 

 

ngày về quê cũ chiều buông 

chơ vơ một nhánh sông buồn giăng mƣa 

mây mù rợp kín bến xƣa 

nhìn con sóng vỗ quên chƣa gọi đò 

 

sông ơi đành lỡ hẹn hò 

tôi về thôi đã mịt mờ khói sƣơng 

quê nhà chín nhớ mƣời thƣơng 

vàng bông điên điển còn vƣơng mắt ngƣời 

 

nhánh buồn rẽ một dòng trôi 

lục bình tím thẳm đầy trời hoàng hôn 

nhớ nồi kho cá linh non 

mật ong pha với rƣợu ngon quê nhà 

 

bây giờ xa thiệt là xa 

sông kia thăm thẳm chuyến phà biệt tăm 

ngồi thƣơng con nƣớc đêm rằm 

mà nghe tôi gọi lặng thầm... 

sông ơi... 
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Trên nhánh sông quê 

 

về mà hỏi những giòng sông 

bâng khuâng con nƣớc buồn trông đò chiều 

quê ơi mƣa nắng đã nhiều 

còn ai đợi những cánh diều tuổi thơ 

 

một đời sông chảy mộng mơ 

mênh mang ru những câu hò xa quê 

vàng màu nắng đẫm chân đê 

ngóng trông ai bƣớc chân về tha hƣơng 

 

sông nằm chờ nhớ mong thƣơng 

bờ tre lá rụng soi gƣơng trời chiều 

sóng vồ vập khẽ lời yêu 

cầu ngang bịn rịn liêu xiêu trƣa hè 

 

tôi về thăm lại sông quê 

chiều ru con nƣớc chân nghe bồi hồi 

một đời tôi mãi quê ơi 

trăm thƣơng nghìn nhớ sông vời vợi xa... 
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Trên sợi tóc người 

 

tôi về giấc mộng chơi vơi 

buồn trên ngọn tóc một thời xa xôi 

nhớ ngƣời mây tạt chiều trôi 

con chim bỗng hát quên lời trong mƣa 

 

nghe đau tình xót xa vừa 

sầu chăn chiếu mỏng buồn thƣa tóc ngƣời 

khung trời vàng vọt chia phôi 

ngƣời đi bỏ lại một trời ái ân 

 

từ lâu tôi giấu nợ nần 

mƣa phai sợi tóc buồn thân phận ngƣời 

chờ đêm với những rã rời 

khua tình thức giấc chơi vơi sóng trào 

 

nhớ ngƣời sợi tóc chiêm bao 

tàn khuya từ độ vƣơng nhàu nát tôi 

còn đây rã chút hƣơng đời 

trả cho mùi tóc  

một thời phai phôi... 
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Trên nhánh tay người 

 

đậu trên đôi cánh tay ngƣời 

là tình yêu khẽ thơm lời ái ân 

nghe mùa thu rót ân cần 

nắng vàng nhƣ lụa tần ngần hƣơng yêu 

nghe bâng khuâng chút nắng chiều 

tôi ngồi đợi những rong rêu đời mình 

rắc hôn tôi nắng thủy tinh 

cánh tay ngƣời gói bình minh mang về 

thắp ngàn nỗi nhớ đê mê 

trên bàn tay nhỏ vụng về yêu tôi 

đâu hay mấy nhánh bồi hồi 

nhánh nào trổ giữa đời tôi nụ hồng 

nhánh nào hé nụ chờ mong 

mang tôi về với bềnh bồng cỏ hoa 

cánh tay em hóa ngọc ngà 

từ mùa ân ái lụa là đêm nao… 
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Trổ đóa vô thường 

 

mốt mai mây úa ngang trời 

tôi còn đây lại một thời yêu em 

nhỡ đời không chút êm đềm 

thìtôi vẫn đợi cỏ mếm bao dung 

 

biết đâu từ cõi muôn trùng 

sớm mai thức dậy chập chùng hƣ không 

vẫn còn môi ấm tình nồng 

vẫn còn đây một tấm lòng cho nhau 

 

dẫu đời nhiều lắm cơn đau 

cầm tay đã thấy chia tay ngậm ngùi 

thì còn những thoáng buồn vui 

củaem tựa nắng trôi xuôi mặt trời 

 

ơn ngƣời vô lƣợng ngƣời ơi 

cho tôi mơ mộng tình phơi nồng nàn 

dẫu vầng trăng sẽ úa tàn 

thì con suối nhỏ vẫn tràn yêu thƣơng 

 

vì ngƣời trổ hết mùa hƣơng 

đóa hoa nở giữa vô thƣờng nhân gian… 
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Trổ đóa xuân nồng 

 

mốt mai mây úa ngang trời 

tôi còn đây lại một thời yêu em 

nhỡ đời không chút dịu êm 

thì tôi vẫn đợi cỏ mếm bao dung 

 

biết đâu từ cõi muôn trùng 

sớm mai thức dậy chập chùng hƣ không 

vẫn còn môi ấm tình nồng 

vẫn còn đây một tấm lòng cho nhau 

 

dẫu đời nhiều lắm cơn đau 

cầm tay đã thấy chia tay ngậm ngùi 

thì còn những thoáng buồn vui 

của em tựa nắng trôi xuôi mặt trời 

 

ơn ngƣời vô lƣợng ngƣời ơi 

cho tôi mơ mộng tình phơi nồng nàn 

dẫu vầng trăng sẽ úa tàn 

thì con suối nhỏ vẫn tràn yêu thƣơng 

 

vì ngƣời trổ hết mùa hƣơng 

đóa hoa nở ngập nắng vƣờn trao em...… 
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Trọ giữa đời nhau 

vƣờn xƣa mộng ƣớp môi chiều 

em cho tôi trọ hƣơng yêu nồng nàn 

có con chim hát mơ màng 

bâng khuâng trọ giữa trần gian mịt mùng 

 

tay ngƣời mƣời ngón bao dung 

buộc hồn tôi trọ nghìn trùng đời nhau 

ngón nào xanh mộng ngày sau 

ngòn nào em thả khói bay trong chiều 

 

con tim trọ giữa lời yêu 

cho mây nằm mộng dặt dìu ngất ngây 

dịu dàng làn tóc em bay 

cho tôi về trọ một ngày tình phai 

 

tay mềm ở trọ bàn tay 

tóc mây ở trọ buồn vai em gầy 

tôi về lãng đãng cơn say 

xin em trọ giữa đời nầy … 

đƣợc không… 
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Trôi mãi đời sông 

 

nầy em đây một đời anh 

ngày qua tháng lại chông chênh muộn phiền 

nghe từ những nỗi đời riêng 

tiếng con chim gọi lạc miền nhớ thƣơng 

 

cầm trên tay giọt mù sƣơng 

từng đêm vụn vỡ buồn vƣơng mắt ngƣời 

xa xôi quá những nụ cƣời 

anh ngồi ủ kín vết thƣơng đời mình 

 

nỗi sầu sao cứ lặng thinh 

nghe mƣa rớt hạt nghe tình rƣng rƣng 

chim kia bỏ phố lên rừng 

sao còn thƣơng mãi ngƣời dƣng buổi nào 

 

chiều ngồi với bóng chênh chao 

thấy đêm tuyệt vọng chìm sâu nƣớc ròng 

sông còn trôi mãi đời sông 

bỏ trăm năm lại giữa giòng trầm luân...  
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Trôi những phù vân 

 

nợ em một thoáng trời nhàu 

một cơn mƣa cũ tàn phai bên trời 

nợ trần gian bóng nghìn sau 

một đời chỉ đủ cho nhau rã rời 

 

buổi về còn lại mình tôi 

rừng xƣa lá rụng mây trôi cuối chiều 

về nằm gánh nỗi đìu hiu 

sáng ra núi đợi nghe chiều rƣng rƣng 

 

mới hay chim đã bỏ rừng 

mới hay chăn gối lạc từng nỗi đau 

em rồi bỏ lại nghìn sau 

ngày son phấn đã nhạt màu ái ân 

 

sẽ trôi hết những phù vân 

chút gì còn lại giữa trần gian kia 

là tình yêu đã đoạn lìa 

đêm tàn nến thắp mƣa khuya một ngƣời... 
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Trói . . . 

 

trói tôi bằng sợi tóc mềm 

bằng hơi thở nhẹ êm đềm đời nhau 

trói tôi môi mắt ngàn sau 

bằng lời thỏ thẻ nhiệm mầu ái ân 

 

trói tôi tay gối ân cần 

thơm hƣơng hoa trái ngại ngần hiến dâng 

dẫu đời biết chỉ phù vân 

đã nghe tim khẽ vọng ngân nga tình 

 

trói đời tôi ngấn cổ xinh 

bằng làn tóc rối mông mênh đất trời 

ngực thơm tinh khiết gọi mời 

tôi chung thân giữa tuyệt vời tình em 

 

em là vạn ánh sao đêm 

để hồn tôi mãi lịm mềm tƣơng tƣ 

trái tim tôi đã nát nhừ 

một trăm năm cũng đợi ngƣời… trói thôi.. 
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Trong mùa xuân chín 

 

nầy em áo lụa mong manh 

mùa xuân qua ngõ long lanh mắt buồn 

đôi bờ ngực nhỏ bâng khuâng 

bàn tay thơm ngát ngại ngần môi hôn 

 

nầy em nến thắp trong hồn 

bầy chim sẻ gọi ngụ ngôn xuân về 

nghe tình tôi giấu đam mê 

tiếng ai vọng khẽ sao nghe bồi hồi 

 

nầy em màu nắng trên đồi 

quanh bàn chân nhỏ gọi mời yêu tôi 

hay chăng tình đợi bờ môi 

từ đêm thanh khiết lên ngôi thiên đàng 

 

nầy em xuân đã vừa sang 

tôi về dệt mộng hồng hoang dại khờ 

và giây phút ấy tình cờ 

sao nghìn năm vẫn thẫn thờ yêu em… 
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Trước mộ Đạm Tiên 

 

cỏ vàng phơi nấm mộ hoang 

nắng rơi từng vạt khói nhang úa tàn 

hỡi ơi nhan sắc phai tàn 

phong rêu bôi xóa thời gian bụi mờ 

 

đành rằng đời chỉ hƣ vô 

ba trăm năm đủ nhấp nhô phận ngƣời 

còn chăng sót lại nụ cƣời 

dấu xe bụi phủ tình vời thiên thu 

 

đạm tiên ơi …gió bụi mù 

thƣơng đời dâu bể thƣơng ngƣời bạc thân 

trải qua muôn kiếp hồng trần 

ai ngƣời rơi lệ xót phần nhân gian 

 

tình kia đã nát đá vàng 

mộ phơi gió cát lụi tàn tháng năm 

tiễn ngƣời về chốn xa xăm 

chỉ còn ngọn cỏ úa bầm nỗi đau 

 

…đạm tiên nàng hỡi mai sau 

có ngƣời về thắp nỗi sầu thế nhân 

ghi trên cỏ úa mộ phần 

một vần thơ khóc giai nhân ngậm ngùi… 
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Trượt vào nỗi nhớ 

 

nhƣ mƣa nhƣ nắng tình cờ 

tôi theo em với môi chờ đợi môi 

từng sát na giữa cuộc đời 

tôi ngồi mà nhớ những lời yêu nhau 

 

ru nồng nàn đến nghìn sau 

bài ca dao bạc mái đầu trao em 

bâng khuâng giọt nắng rơi thềm 

những chiều mây ngã êm đềm trên tay 

 

để rồi có một chiều nay 

tôi về ru nỗi đắng cay đời mình 

chìm trong hƣ ảo cuộc tình 

thầm bâng khuâng nhớ bóng hình đã xa 

 

em về đâu giữa phồn hoa 

để tôi cùng nỗi nhớ nhòa nhạt mây 

để giờ chút nắng cầm tay 

tôi loay hoay với những ngày không em 

 

còn đây giọt nắng rơi thềm 

cô liêu gió thổi bồng bềnh mây trôi 

trƣợt vào nỗi nhớ mồ côi 

chung chiêng chiếc bóng mình tôi lạc loài... 
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Từ câu nhơn ngãi 

 

bên trời chiều xuống mông mênh 

buồn câu nhân ngãi lênh đênh kiếp ngƣời 

sao mà thƣơng quá chị tôi 

đời riêng gió dập mƣa dồi chênh vênh 

 

từ bờ môi úa lặng thinh 

tiếng ru hời những ân tình cũ xƣa 

chị mơ vồng cải cuối mùa 

vầng trăng đã khuyết gió lùa qua sông 

 

chị thƣơng màu nắng bềnh bồng 

có con bƣớm trắng vời trông nắng vàng 

và nhìn ngơ ngác thu sang 

bóng con đò nhỏ sang ngang lặng buồn  
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câu nhân ngãi lững lờ buông 

theo mƣa về với cội nguồn yêu thƣơng 

chiều xƣa gió có đầy vƣờn 

nay còn thoang thoảng làn hƣơng tóc thề ? 

 

giờ thì chị đã theo về 

bờ sông gió thổi tái tê phận đời 

tôi ngồi bên mộ chị tôi 

nghe chiều nắng tắt phai phôi cỏ vàng 

 

chợt nghe từ bóng chiều tàn 

lời ru năm cũ lỡ làng vọng ngân 

khúc nào cho tuổi thanh tân 

khúc nào cho tóc bạc dần tháng năm 

 

chị ơi nhơn ngãi lặng thầm 

vẫn tha thiết giữa vết bầm thời gian... 



710 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tự họa 

                

mặt thô mày ngắn khó nhìn 

mẹ cha cho cái dáng hình dở hơi 

bấp bênh duyên phận số trời 

nửa đời bèo bọt nửa đời buồn hiu  

 

trắng tay mấy nẻo đƣờng chiều 

cũng thƣơng cũng nhớ rồi yêu …ngút ngàn 

đến khi đèn tắt rƣợu tàn 

bơ vơ một bóng hai bàn tay trơn 

 

lỡ mang số kiếp phong trần 

giang hồ bạc tóc tình gần số không 

oái ăm nặng nợ tang bồng 

nửa vui bên vợ nửa tròng hồng nhan 

 

đƣờng danh vọng tựa mây ngàn 

Ủ ê trắng kiếp lực tàn xiêu hơi 

một hai sấp ngửa cuộc đời 

không sao đời vẫn rong chơi vẫy vùng... 

 

thƣa cùng chí cốt ung dung 

còn em còn rƣợu ta cùng say chơi… 
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Tự tình khúc 

ngủ đi một thuở tình nồng 

tôi ru em ngủ mây bồng bềnh trôi 

ngủ đi cơn mộng xa rồi 

vùi trong kỷ niệm một thời mƣa bay 

 

ngủ đi nầy giấc mộng dài 

có bầy chim nhỏ ru ngày phai phôi 

từ trong giông bão cuộc đời 

có tôi về đợi mây trời thu xa 

 

chìm trôi ngày tháng nhạt nhòa 

mệnh đời trăm cõi phồn hoa đi về 

đƣờng tình mấy nẻo sơn khê 

hóa ra chỉ thoáng cơn mê mịt mờ 

 

tiếng ai trong gió gọi mời 

một tôi nghiêng bóng rã rời bƣớc qua 

chiều nghe trầm khúc nguyệt ca 

quán xƣa ai gọi tên mà  

rƣng rƣng...` 
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Từ độ yêu người 

 

con sông nằm đợi mƣa nguồn 

riêng tôi ngồi đợi nỗi thƣơng nhớ ngƣời 

buồn từ thƣở biết tƣơng tƣ 

giấu trong thƣơng nhớ bóng ngƣời chƣa phai 

 

mộng đời trót gánh hai vai 

nặng trong tôi những sớm mai đợi chờ 

nắng xƣa có ngập đôi bờ 

mà con bƣớm nhỏ bơ vơ cuối trời 

 

yêu ngƣời từ độ mùa rơi 

vùi trong cơn gió tình phơi dặm ngàn 

yêu ngƣời sƣơng mỏng chiều tan 

sâu con mắt ngó trần gian khẽ buồn 

 

ngậm ngùi sƣơng lạnh chiều buông 

chút tình tôi gửi cung thƣơng lỡ làng 

hiên ngƣời bến cũ mùa sang 

bâng khuâng ngày tháng thu vàng vọt rơi… 

 

yêu ngƣời biết mấy ngƣời ơi 

thu phai từ dạo trắng trời mây bay 

lần trong nhung nhớ vơi đầy 

là tình tôi gửi ngất ngây muôn trùng 

 

mai sau trong cõi mịt mùng 

làm sao quên thƣở ngập ngừng yêu nhau … 
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Từ tiếng hát em 

 

từ em tiếng hát ngọt ngào 

bâng khuâng ƣớp mộng ca dao vào hồn 

mƣợt mà tình ái mênh mông 

ru tôi khe khẽ giấc nồng mê say 

 

từ em giọng hát ngất ngây 

trời kia xanh những đám mây bay về 

chim cariu rít đầu hè 

có hay tôi nhặt say mê ái tình 

 

từ em giọng hát thủy tinh 

nắng xanh vƣờn thắm hoa quỳnh hƣơng bay 

đêm thăm thẳm mộng giăng đầy 

bâng khuâng nhẹ bƣớc gót hài giai nhân 

 

ơi em tiếng hát trong ngần 

tôi về đẫm giấc mơ rằm tƣơng tƣ 

và trong môi mắt em cƣời 

tôi chờ đợi tiếng yêu từ môi em… 
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Từ trên đỉnh nhớ 

 

từ trên đỉnh nhớ xa xôi 

cho tôi ngồi nhớ chân ngƣời bƣớc qua 

lặng nghe lời phố nhạt nhòa 

đèn khuya hắt ngọn đƣờng xa bóng mờ 

buổi ngƣời đến với cơn mơ 

hồn tôi chết lặng đôi bờ tƣơng tƣ 

con chim dấu mỏ hiền từ 

ngủ trên bóng đổ chân ngƣời năm xƣa 

nhớ điên cuồng những cơn mƣa 

những đêm nằm mộng những trƣa ngậm ngùi 

tiếng cƣời xƣa vọng âm vui 

tôi về ôm giấc ngủ vùi đợi em 

và trên đỉnh nhớ ngọt mềm 

tiếng chân ai bƣớc giữa đêm lần về 

tình trầm hƣơng thoảng đê mê 

nghe hồn đắm đuối bên hè phố xƣa… 
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Từng chiều phụ rẫy đời nhau 

 

bạc tình chi những môi hôn 

tình phơi nghìn sóng mƣa hờn gió giông 

bọt bèo chi hỡi dòng sông 

mà con nƣớc chảy ngƣợc dòng xa trôi 

 

thì thầm đi những bờ môi 

cho tràn thƣơng nhớ nổi trôi phận ngƣời 

mắt kia hãy nở nụ cƣời 

cho vơi tàn úa giữa đời phôi phai  

 

từng chiều phụ rẫy đời nhau 

thôi xin là sóng lấp đầy bể dâu 

bến trần gian đợi nghìn sau 

xin ngƣời ƣu ái cho nhau nụ cƣời 

 

trong mênh mông giữa cuộc đời 

cầm tay mà hát những lời yêu thƣơng 

đêm nhân gian bóng vô thƣờng  

sẽ che chở hết đau thƣơng phận ngƣời 

 

xin đừng phụ rẫy đời tôi... 

 

Ngày giỗ anh S ( 1/4/2017) 
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Tương tư hoa 

 

xôn xao nắng… xôn xao chiều 

vƣờn hồng rạo rực yêu kiều bƣớc em 

hoa thơm hƣơng tóc ngọt mềm 

hay là hoa đậu buông rèm mắt em 

nhẹ nhàng thôi hỡi sƣơng đêm 

vƣơng trên cành lá ngọt thêm môi hồng 

khẽ khàng thôi nắng bềnh bồng 

chạm vào em gót chân thon dịu dàng 

nầy tình yêu của hồng vàng 

hay hồng đỏ thắm ngập tràn vƣờn xinh 

kia hoa hồng trắng trao tình 

chờ ai e ấp trăm nghìn vấn vƣơng… 

một lần đã thấy yêu thƣơng 

sợ bàn tay đẹp gai vƣơng nhỡ nhàng 

cho tôi còn những chiều vàng 

bên hoa và ánh mắt nàng tƣơng tƣ… 

 

(mùa hoa hồng 2020) 
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Uống với Bồ Tùng Linh 

 

còn đây một chén rƣợu nầy 

tôi, ông cùng cạn nửa đầy nửa vơi 

nửa đầy là của phần tôi 

nửa vơi ông nhắp chén rồi cạn ly 

 

một đời tôi ƣớc, đôi khi 

làm thân ma hóa hồ ly đuôi chồn 

thói ngƣời nửa dại nửa khôn 

rƣới ly rƣợu nhạt mà chôn mộ mình 

 

nghe đồn ông tiếng hiển linh 

kêu ma gọi quỷ bình sinh khác ngƣời 

xin cho tôi ném cuộc đời 

về chơi với đám dở ngƣời dở ma 

 

có gì trong cõi ngƣời ta 

buồn vui chƣa cạn đã là cõi âm 

khói nhang mù mịt mộ phần 

chen chân ngoảnh lại đƣờng trần hóa thân 

 

 

khóc cƣời trong chốn thế nhân 

chi bằng hóa quỷ lâng lâng khát tình 

...ơi nầy ông bồ tùng linh 

cho tôi một ả hồ tinh đêm nầy... 
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Uống với người sắp chia tay 

 

mời em cạn chén rƣợu nầy 

dẫu năm tháng cũ đã phai nhạt tình 

nghe từ đáy cốc lặng thinh 

bâng khuâng gió tạt mƣa chênh nỗi sầu 

 

ly nầy là những cơn đau 

chìm trong dâu bể từng ngày xa nhau 

ly kia là ngất ngƣ sầu 

từ đêm giông bão bạc màu thời gian 

 

còn đây rƣợu rót ly tràn 

gửi theo thƣơng nhớ trần gian trao ngƣời 

phần nầy là nửa ly vơi 

uống cho quên hết nỗi đời tàn phai 

 

cạn rồi mà vẫn chƣa say 

ly buồn cụng với ly đau ngại ngần 

mốt mai trong cõi phù trần 

còn ai nâng chén uống phần ai đây 

 

thôi còn ly cuối chia tay 

hai ta làm kẻ ...chân mây cuối trời… 
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Và bóng cô liêu 

 

trả tình tôi những đêm xƣa 

tàn cơn mộng mị cơn mƣa đã nhàu 

nghe từ ký ức phai màu 

một tàn khuya vỡ nghìn sau đoạn lìa 

thôi rời rã khúc ly chia 

ngƣời đi lạc dấu chân về một tôi 

nghe tình đã chớm phai phôi 

sầu chăn chiếu dựng bên đời tàn phai 

quán khuya chao ngọn đèn dài 

bóng ai ngã xuống lạc loài giữa đêm 

sầu lên ngun ngút vai mềm 

tạt vào tôi, tạt vào đêm, tạt vào... 

tạt vào nỗi nhớ chênh chao 

đôi lần tôi đợi vá khâu đời mình 

theo về với nỗi lặng thinh 

của tôi và bóng gập ghềnh cô liêu... 
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Và những bọt bèo 

                 Viết trong mùa phục sinh 

 

có gì trong những chiều không 

hƣ vô tàn úa chất chồng quạnh hiu 

xoa tay một cõi tiêu điều 

phận ngƣời bé mọn liêu xiêu cờ tàn 

 

nầy đêm bóng tối dâng tràn 

nầy thân tàn tạ hai hàng lệ rơi 

cuối cùng khép lại cuộc chơi 

màn nhung rủ xuống cuộc đời hƣ vô 

 

phủi tay bỏ lại cơ đồ 

trắng hai con mắt nấm mồ đá bia 

hồi chuông đổ khúc chia lìa 

nến chong thấp ngọn ô kìa… nhân sinh 

 

ngồi đêm chợt đếm tuổi mình 

phù du gõ cửa bóng hình ai kia 

tôi nghe trong cõi xa lìa 

có ngƣời đứng đợi tàn khuya … 
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 Và những dại khờ 

 

gửi em lại những dại khờ 

trăm nghìn nỗi nhớ bài thơ cuối đời 

gửi ngƣời một cuộc đời tôi 

nửa mù mịt sóng nửa môi mắt cuồng 

 

nghe chiều vọng lại hồi chuông 

lặng im với những tai ƣơng đời mình 

đôi khi nghe gió tự tình 

con sông nào vỗ sóng nghìn năm xƣa 

 

nghe tình gõ nhịp âm thƣa 

dòng sông đã  cạn cơn mƣa đã chiều 

ngƣời về tình cũng xa theo 

đêm trôi với những bọt bèo đời tôi 

 

còn là rã nát bờ môi 

thắp vầng nguyệt úa phai phôi úa tàn 

và tôi và những lỡ làng 

những khờ dại của tôi mang suốt đời... 
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Vai tôi em đậu nụ cười 

 

vai tôi em đậu nụ cƣời 

từ trong môi mắt một trời thu xa 

áo bay lụa mỏng đôi tà 

chiều ngơ ngác nhớ tay ngà bâng quơ 

 

yêu em tôi biết đợi chờ 

nắng vàng thu rớt lơ thơ bên trời 

tôi về nhặt lá thu rơi 

tình theo hơi ấm về phơi chỗ nằm 

 

yêu em tôi biết nợ nần 

nợ ngày nợ tháng nợ trần gian kia 

nợ thiên thu phút chia lìa 

nợ mƣa nợ nắng nợ hiu hắt chiều 

 

thả mây cho gió thật nhiều 

để em hong tóc đợi phiêu diêu tình 

gửi hồn vào mắt môi xinh 

để nghe xao xuyến cõi tình chơi vơi 

 

cho tôi xin nợ bầu trời 

nhốt trong nỗi nhớ một thời tƣơng tƣ … 

vai tôi em đậu nụ cƣời 

để tôi giữ mãi bóng ngƣời tôi yêu.. 
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Vẫn còn lại những… 

 

nhỡ ngày sau với mịt mùng 

gió vơi nỗi nhớ mƣa chùng niềm yêu 

nhỡ mai khi bóng đã chiều 

khi tình đã nhạt đời hiu hắt tàn 

ta còn đây những nồng nàn 

một thời yêu dấu thiên đàng đã qua 

ta còn đây bản tình ca 

lăn trên môi thắm nhạt nhòa tiếng yêu 

còn lại đây những buổi chiều 

nắng trên tóc rối yêu kiều chân em 

và đêm trăng rụng ngoài thêm 

trốn vào hơi thở ngọt mềm hôn nhau 

còn đây một thuở ngàn sau 

thắp lên niềm nhớ cơn đau ngại ngần 

giấc mơ đến chỉ một lần 

vẫn còn đây dáng thiên thần của em 

chút mặn nồng của hƣơng đêm 

vẫn thao thiết khói chiều lên nồng nàn 

nhỡ mai rừng có xa ngàn 

hãy còn đây dấu địa đàng bên em… 
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Vẫn còn sót lại 

 

bạc tình chi những môi hôn 

tình phơi nghìn sóng mƣa hờn bão giông 

bọt bèo chi hỡi dòng sông 

mà con nƣớc chảy ngƣợc dòng xa trôi 

 

thì thầm đi hỡi bờ môi 

cho tràn thƣơng nhớ nổi trôi phận ngƣời 

mắt kia hãy nở nụ cƣời 

cho vơi tàn úa giữa đời phôi phai 

 

xin đừng phụ rẫy đời nhau 

chỉ mong là sóng lấp đầy bể dâu 

bến trần gian đợi nghìn sau 

xin còn ƣu ái cho nhau nụ cƣời 

 

trong mênh mông giữa cuộc đời 

cầm tay mà hát những lời yêu thƣơng 

đêm nhân gian bóng vô thƣờng 

sẽ che chở hết đau thƣơng phận ngƣời 

 

chiều tàn ngã bóng tà dƣơng 

vẫn còn sót lại mùi hƣơng nồng nàn… 
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Vầng trăng con gái 

 

 

lơ ngơ lạc giữa dốc đời 

chị tôi lỡ chuyến đò đời qua sông 

bài ca còn ấm xuân nồng 

vầng trăng con gái không chồng se duyên 

 

bến tình câm lặng triền miên 

phấn son cay nghiệt chung chiêng đời mình 

chị mơ áo lụa phơi tình 

đâu hay xuân sắc tạc hình phù du 

 

chị giờ về với nghìn thu 

vầng trăng hao khuyết mịt mù gió giông 

còn ai phơi áo lụa hồng 

gối chăn nào ấm giấc nồng xuân viên 

 

cõi tình lỡ bến truân chuyên 

chị ôm dang dở đời riêng lặng thầm 

tình yêu để lại vết dằm 

vầng trăng con gái tấy bầm bao năm 

 

trăng ơi sao chửa kịp rằm 

đã buồn rơi lệ khóc thầm chị tôi... 
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Vấp bóng đời mình 

 

hình nhƣ trăng đã ngã rằm 

tôi về vấp bóng trăm năm đời mình 

lắng nghe chim cuốc gọi tình 

bâng khuâng tim bỗng chùng chình nhớ ai 

 

tìm nhau suối ngắn sông dài 

mây cao đồi thấp sƣơng mai gió chiều 

lỡ làng một tiếng đò kêu 

mà trăm năm bóng cô liêu đời mình 

 

nghe từ đá núi lặng thinh 

sáng mai tuyệt vọng gọi tình xa xôi 

cũng đành ôm bóng mồ côi 

nghe hƣ ảo đã cuốn trôi phận ngƣời 

 

còn đây cơn gió bên trời 

mùa xƣa qua cửa hoa rơi lâu rồi 

tôi ngồi với chỉ một tôi 

nhìn ngang sông cũ bồi hồi mây bay... 
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Vấp em 

 

tƣởng rằng trầu chẳng nợ cau 

hay đâu vấp một đời nhau thật rồi 

vấp em tôi ngã xuống đời 

đê mê bùa ngãi nát lời yêu đƣơng 

 

tƣởng đâu nhƣ gặp qua đƣờng 

ngƣời dƣng khác họ vấn vƣơng làm gì 

đâu ngờ đắm đuối mê si 

trái tim khờ khạo chết vì tƣơng tƣ 

 

vấp em hồn bỗng ngật ngừ 

chết mê chết mệt chết từ hôm nao 

vấp em tim loạn cào cào 

đập nhanh đập chậm phều phào xin thua 

 

tôi nhƣ con nƣớc cuối mùa 

loay hoay mắc cạn gió lùa trắng tay 

vấp em ngã xuống đời nầy 

mang dây buộc trói... tôi đày đọa tôi 

 

thôi thì gạo nấu thành xôi 

tình nhƣ con sóng khi vơi lúc đầy 

lỡ rồi em ạ, cầm tay 

mà theo tôi hết đời nầy ...nhé em 
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Vay em 

 

vay em nghìn cõi nợ nần 

ngày tôi đứng đợi giữa trần gian kia 

vay trăm sớm nợ nghìn khuya 

vay thƣơng vay nhớ tình chia chỗ nằm 

 

vay em những tối trăng rằm 

vay ngồi nhớ bóng vay nằm nhớ vai 

vay tay cầm tới nghìn sau 

vay chăn chiếu mỏng vay đau giận hờn 

 

vay tình gót nhỏ đƣờng trơn 

vay đôi môi ƣớt mây vờn tóc em 

vay con tim thở êm đềm 

vay bờ ngực nhỏ lịm mềm đời nhau  

 

vay bây giờ đến ngàn sau 

bao giờ trả đƣợc ngàn ngày yêu em… 
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Vay… 

 

xin vay em một nụ cƣời 

đậu trên môi mắt thơm ngời hƣơng yêu 

vay thêm môi mộng yêu kiều 

ngập trong lòng nhớ tôi- chiều tƣơng tƣ 

 

vay đôi vai nhỏ hiền từ 

mây trời thấp xuống đậu mù sƣơng giăng 

vay thêm từng ngọn lông măng 

trên tay em thả khói lên trong chiều 

 

sợ ngàn yêu dấu tan theo 

vay thêm làn tóc đan nhiều nhớ thƣơng 

nhỡ mai sau có đôi đƣờng 

tôi vay hết cả mùi hƣơng tóc ngƣời 

 

vay em luôn cả tiếng cƣời 

gọi trời mƣa nắng trói đời tôi trôi 

nhỡ mai tình có ngậm ngùi 

tôi còn lại những ngọt bùi mai sau 

 

vay trời buổi ấy mƣa mau 

làn hơi em thở nhiệm mầu ái ân 

vay vòng tay ấm ân cần 

tình thơm gối mỏng nợ nần đời nhau 

 

vay từ giờ đến nghìn sau 

nầy em ..em có gật đầu…cho vay 
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Vay nỗi buồn câm 

 

chiều em thả gió lên đồi 

nghe buồn thiu một chỗ ngồi phôi phai 

nhớ gì không hỡi sớm mai 

chờ tôi là những cơn đau ngút dài 

 

thả tình trôi lạc loài mây 

mƣa chong nỗi nhớ sƣơng vay niềm buồn 

về mà hỏi gió trên nguồn 

còn chăng giông bão mƣa tuôn phận ngƣời 

 

nghe hoàng hôn rã rời buông 

bàn tay hơ một nỗi buồn phế hoang 

thắp trong tim ngọn nến tàn 

để mai còn thấy lỡ làng quạnh hiu 

 

và em và những buổi chiều 

mƣa xiêu khói đọng sầu hiu hắt ngày 

góc trời tạt dấu mƣa bay 

bóng tôi còn đứng giữa ngày tàn phai... 
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Về chơi cõi tạm 

 

những chiều phủ trắng cơn mê 

chơ vơ trăm ngã đi về hƣ không 

thoắt nhìn sƣơng khói hoàng hôn 

hoang vu đã hóa trăm cồn cát trôi 

 

rã rời riêng một cõi tôi 

bơ vơ đứng dƣới hiên đời tàn phai 

gọi tên tôi giữa sông dài 

mà nghe hun hút tiếng ai cuối trời 

 

cỏ vàng một nấm mộ thôi 

hoang vu trăm nhánh sông đời cạn khô 

còn đây mộng vỡ sông hồ 

về hong nhang khói hƣ vô phận ngƣời 

 

tôi về thắp nến chơi vơi 

thấy tôi vừa mới qua đời hôm qua 

bàn chân lê lết mệt nhoài 

mộ bia đã dựng tên ai trên mồ... 
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Về mà lắng nghe 

 

về đây nghe gió ru mình 

nghe đêm bổi hổi tự tình xa xăm 

về chong đèn thắp chỗ nằm 

mà nghe trăng vỡ nguyệt rằm tƣơng tƣ 

 

mà ngồi nghe mộng phù hƣ 

trăm năm vọng tiếng ngƣời ru bóng mình 

bồi hồi giây phút lặng thinh 

nghe em buổi ấy thả tình cƣu mang 

 

nghe hồn heo hút mùa sang 

với sông với núi với ngàn thông reo 

nghe mây thả khói lƣng đèo  

nghe trời đất vọng lời treo lặng thầm 

 

nghe thì thào một âm câm 

tàn đêm bóng xế nhang trầm phù du 

nghe mƣa vỗ khúc xa mù 

và nghe đời vọng lời ru khẽ buồn 

 

chiều ngồi hái nụ phù dung 

chợt nghe rời rã nghìn trùng hƣ không… 
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Về miền Tây nhớ lục bình 
  

đêm trôi con nƣớc chùng chình 

về miền Tây nhớ lục bình tím sông 

xuôi con nƣớc nổi bềnh bồng 

cô em chèo lái má hồng nghiêng vai 

  

phà đƣa qua hết sông dài 

mà câu vọng cổ chƣa phai trong chiều 

để vàng màu nắng liêu xiêu 

để ghe tôi đậu buồn thiu bến chờ 

  

lục bình tím đến ngẩn ngơ 

tôi về chắc lỡ chuyến đò sang sông 

biết em giờ đã theo chồng 

bơ vơ con nƣớc ngƣợc dòng về đâu 

  

ngồi chờ trên bến sông sâu 

nhìn hoa trôi buốt nỗi sầu rƣng rƣng 

em ơi chua ngọt đã từng 

sao mà lòng vẫn bâng khuâng lục bình... 
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Về ngang chợ nổi 

 

trái tim tôi chẳng đƣợc yên 

bữa về chợ nổi Phong Điền ghé chơi 

nôn nao tiếng gọi chào mời 

em chèo mà mắt thay lời trao duyên 

 

mãng cầu măng cụt sầu riêng 

chôm chôm xoài mít...đò nghiêng chòng chành 

nầy là cam ngọt Vị Thanh 

kia là bƣởi chín ngọt lành Năm Roi... 

 

cô em giọng nói mặn mòi 

chèo khua bến nƣớc đôi môi đỏ hồng 

hỡi cô em gái chƣa chồng 

sóng hay tôi bỗng …bềnh bồng chao nghiêng 

 

ơi nầy em bán sầu riêng 

tôi mua một chút tình riêng đợi chờ 

mốt mai đò có ghé bờ 

cho tôi một chỗ… ngồi chờ quá giang... 
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Về ngang phố Hội 

 

đợi tôi về nhé hội an 

lung linh đẫm ánh trăng vàng đêm nay 

dèn lồng tỏa sắc ngất ngây 

chùa cầu nắm níu cơn say dịu dàng 

 

thả tràn nỗi nhớ lang thang 

theo em cùng với mênh mang câu hò 

sông thu bồn chảy lơ thơ 

em đâu là sóng mà đò chao nghiêng 

 

tôi về gửi một niềm riêng 

với đêm phố hội chung chiêng sắc màu 

ngập ngừng ánh mắt em sâu 

hay con nƣớc chảy về đâu dịu dàng 

 

ơi em phố cổ nồng nàn 

có hay tôi với hội an trao tình 

nỗi lòng giờ chợt chênh vênh 

bâng khuâng chân bƣớc không đành xa em... 
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Về nhớ lục bình 

 

đêm xuôi con nƣớc chùng chình 

về quê bỗng nhớ lục bình tím sông 

mùa trôi nƣớc nổi bềnh bồng 

cô em chèo lái má hồng nghiêng vai 

 

phà sang qua hết sông dài 

nghe câu vọng cổ trách ai trong chiều 

để vàng màu nắng liêu xiêu 

để ghe ai đậu buồn thiu bến chờ 

 

lục bình tím đến ngẩn ngơ 

tôi về đã lỡ chuyến đò sang sông 

biết em giờ đã theo chồng 

hay xuôi con nƣớc ngƣợc dòng về đâu 

 

ngồi chờ con nƣớc nông sâu 

nhìn hoa trôi tím nỗi sầu rƣng rƣng 

em ơi chua ngọt đã từng 

sao mà cứ nhớ một lần qua sông... 
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Về phơi cuộc tình 

 

ngƣời đi mƣa tạt lƣng đèo 

có ngƣời ánh mắt trông theo khẽ buồn 

tình giăng nhƣ nƣớc trên nguồn 

trăm sông nghìn suối mê cuồng chiếu chăn 

 

trăng rơi khuất một đêm rằm 

từ trong hơi thở lặng thầm nỗi đau 

em buồn từ thuở mƣa mau 

tôi buồn từ thuở không nhau cuối đƣờng 

 

còn lại đây nỗi chán chƣờng 

quán đêm úp mặt miên trƣờng nhớ em 

mƣa rơi buồn nát hiên thềm 

cơn mơ nào cũng ƣớt mềm gió giông 

 

về mà tìm những hƣ không 

sáng phơi niềm nhớ chiều trông nỗi buồn 

tôi ngồi đợi những đêm sƣơng 

còn không hỡi những tơ vƣơng cuối đời ... 
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Về phơi tình buồn 

 

trót trao nhau một nụ cƣời 

vậy mà đã trói đời nhau mất rồi 

buổi về tình đọng mắt môi 

gói trong hơi thở một trời nhớ thƣơng 

 

mộng tràn thơm ngát mùi hƣơng  

vai tôi em đậu cả vƣờn tƣơng tƣ 

bâng khuâng nghe tiếng em cƣời  

mùa xuân khẽ rớt bên đời thực hƣ 

 

rồi tình là gió nghìn thu 

đêm chao chát mộng ngày mù trùng khơi  

em về ngày tháng chơi vơi 

sáng treo niềm nhớ chiều rơi nỗi sầu 

 

đành thôi dang dở nụ cƣời 

mây hiu hắt đợi bồi hồi sƣơng rơi 

còn đây giọt nắng bên trời 

tình trôi theo gió rã rời hƣ không… 

 

chắc gì em nhớ tôi không 

tình là bến mộng mênh mông cuối trời 

thẩn thờ nhìn ánh chiều rơi 

tƣởng ngƣời năm cũ về phơi tình buồn 
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Về thôi 

 

về thôi đã bạc mái đầu 

sƣơng che đầu núi chiều phai sông dài 

về thôi đã lạnh bóng ngày 

đã khô dòng suối đã dài nỗi đau 

 

về đi đời đã mƣa mau 

tơ vƣơng đã úa tình nhàu khói mây 

về thôi giờ đã cạn ngày 

chiếu chăn đã lệch cơn say đã tàn 

 

đi về mà hỏi trần gian 

những mê cung mắt những gian dối lời 

hững hờ phủ lấp bờ môi 

trái tim phù thủy gọi mời yêu thƣơng 

 

tình nhƣ con sóng dại cuồng 

để mai thức dậy đau luôn phận ngƣời 

về thôi... đã muộn màng rồi 

nghe chiêng trống gõ từng hồi tiễn đƣa... 
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Về ươm tình cũ 

 

em xa tôi đã mấy mùa 

chắc con phố cũ cũng vừa thay tên 

mù mờ những đoạn nhớ quên 

tôi và ký ức chênh vênh lạc loài 

 

chim chiều thả cánh bay xa 

quanh tôi là giấc phù hoa đời mình 

nghe hồn cây cỏ lặng thinh 

nghe tôi một giấc bồng bềnh mây trôi 

 

mƣa khuya rớt ngọn bên trời 

đêm về củng một chỗ ngồi lạnh căm 

ngậm ngùi chiếc bóng trăm năm 

thèm nghe những tiếng mƣa trầm giữa đêm 

 

vùi cơn mộng thật êm đềm 

lá rơi rất mỏng khẽ mềm giọt sƣơng 

tôi về gieo hạt yêu thƣơng 

mà ƣơm tình cũ rơi hƣơng giữa chiều... 
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Về với quê thôi 

                          Gửi Quảng Ngãi 

 

mốt mai buồn thảm kiếp ngƣời 

tìm về quê cũ khâu đời dở dang 

tìm trong quê ánh trăng vàng 

hay mùa thu cũ chiều tàn bến sông 

 

tìm trong hƣơng cỏ ngoài đồng 

một thời thơ dại cải ngồng ven đê 

úp vào mặt nƣớc sông quê 

mà nghe vọng lại câu thề năm xƣa 

 

mà nghe thƣơng những hàng dừa 

tình em gái nhỏ tóc vừa chấm vai 

nghe quê buông tiếng thở dài 

lênh đênh hạt lúa mệt nhoài củ khoai 

 

về mà tìm lại hƣơng cau 

nửa đời lang bạt lắt lay phận ngƣời 

tìm trong dang dở nụ cƣời 

hồn quê tuổi nhỏ một thời cƣu mang 

 

về đi về với ao làng 

nghe mùi rơm rạ mênh mang trời chiều 

về mà nhặt lại tình yêu 

lỡ làng đánh rớt... chắt chiu mai nầy 

 

về thôi còn kịp những ngày... 
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Về với rong rêu 

 

đêm chong mấy ngọn đèn mờ 

phố khuya ngã bóng vật vờ sƣơng trôi 

từ trong cơn mộng rã rời 

tôi ngồi đợi những dốc đời lặng thinh 

 

đã nghe ai gọi tên mình 

rong rêu thân phận tạc hình bóng tôi 

nghe hoang vu một kiếp ngƣời 

hoàng hôn vây phủ sƣơng mù mịt trôi 

 

buổi về chìm giấc phai phôi 

phù du gió cát lạc loài bụi tro 

hắt hiu đỉnh nhớ xa mờ 

hồn ai vấp ngã lạc bờ lau thƣa 

 

gửi tình mấy khúc sông mƣa 

bềnh bồng thân phận đong đƣa cuộc đời 

ôm rời rã một kiếp ngƣời 

mà nghe nhƣ bóng luân hồi cõi tôi... 
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Vết dằm 

 

thƣở tôi của buổi mây hồng 

mang theo hƣơng nắng bềnh bồng trên tay 

nghe tình mộng chớm sƣơng bay 

lắng nghe hơi thở từng ngày phục sinh 

 

thƣở em của những bình minh 

môi thơm hé nụ treo tình giêng hai 

mênh mang trời gió mây đầy 

chìm trong nỗi nhớ ngật ngầy tƣơng tƣ 

 

nhƣng tình là mỏng tờ thƣ 

mƣa rơi chếch bóng tim ngƣời phôi phai 

khẽ khàng một giọt sƣơng mai 

cũng mang đi hết đêm dài cuối sông 

 

em về ném cả bão giông 

tạt đời tôi lạnh buốt hồn nỗi đau 

điếng cơn mê mộng nát nhàu 

ngọn roi quất ngƣợc đời nhau vạn lần 

 

thì thôi ta hết nợ nần 

ngƣời đi để lại vết dằm trong tôi… 
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Viết bên mộ Mạc Thiên Tích 

 

                                 Biển xa ngâm bóng trời chiều 

                  Thôn Lư vương khói đèn khêu sắc vàng… 

                         (Lư Khê ngư bạc - Mạc Thiên Tích) 

 

 …Sẽ sàng nấm mộ Mạc Công 

Nguyên tiêu hé nở nhành bông mai vàng 

Gió xuân lơi lả trên ngàn 

Hồn Chiêu Anh cũng theo nhang khói về  

 

Bóng ngƣời Ngƣ bạc Lƣ Khê 

Còn dừng chân lạc bến mê lỡ làng 

Trời làm một trận cuồng phong 

Chậu nào úp đƣợc nỗi lòng Phù Dung! 

 

Nên chi gió thổi ngập ngừng 

Hồn Nam Phố cũng rƣng rƣng nhớ ngƣời 

 Buồn không hỡi mối tình đầu! 

Mà chàng kỵ mã ngậm sầu buông cƣơng? 



746 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Núi đồi sƣơng chập chùng buông 

Hồ Đông gợn sóng hồi chuông đổ dài 

Tiếc chi một dáng trang đài 

Nghìn cung kiếm vẽ nét ngài hƣ không… 

 

Về đâu! Đâu hỡi! Mạc Công! 

Anh hùng- thi sĩ- non sông- phận ngƣời… 

 

…Tôi nghe trong gió cao vời  

Tiếng yêu vọng một góc trời Hà Tiên! 

 

                                                                                      

Đêm thơ Chiêu Anh Các – Kiên Giang 
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Viết cho Chí Phèo 

 

vất cha cái mớ sự đời 

gỡ ra rồi buộc... nắm rồi lại buông 

cõi tình trăm thứ tuồn luôn 

mắc chi gõ mõ rung chuông phều phào 

 

vàng còn tuổi thấp tuổi cao 

nạ dòng có lứa… mƣa rào có cơn 

đàn ông ai chẳng khoái đờn 

đờn nào hay nhất sao hơn ...đờn bà 

 

ngồi mà tích tịch tình ta 

bờ đê trăng sáng thịt da em nầy  

sống mà không tí đƣa cay 

chết ra ma lại thèm say men nồng 

 

Nở ơi em cứ tồng ngồng 

ôm em ta lộn mấy vòng lông bông 

bớ làng nƣớc thấy gì không 

ra đây xem tớ chổng mông... lộn vòng 
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đời cho em đƣợc tấm chồng 

dở hơi nát rƣợu nghênh ngông khát tình 

làng nầy hàng tá gái xinh 

sao anh chỉ thích trộm nhìn riêng em 

 

Nở ơi thế sự cũ mèm 

vàng mƣời còn lại... ngực mềm vú em 

cớ chi trăng sáng phát thèm 

lại không yêu... lại không tìm đến nhau 

 

từ giờ cho đến ngàn sau 

tình yêu vẫn cứ đƣợm màu thế gian 

riêng anh còn chút hơi tàn 

cũng xin nốc cạn  

trăng vàng với em... 
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Lời cho Thị Nở 

 

cớ chi cái bát cháo hành 

cái đêm trăng sáng gió lành sông quê 

lại làm anh mẩn anh mê 

làm anh say khƣớt chân về còn run 

 

đời anh đâu phải dế giun 

cũng mê uống rƣợu khoái hun đàn bà 

da em nhƣ thể lụa là 

ai chê thì vất ngọc ngà sang anh 

 

lắm ngƣời kén cá chọn canh 

nhƣ chén mẻ ghét chén sành đó thôi 

Nở ơi em cứ dở hơi 

anh thƣơng anh rƣớc ở đời với anh 

 

cái đêm gió mát trăng thanh 

cái đêm em nấu cháo hành… cái đêm 

ôi chao trăng sáng phát thèm 

đời anh đổi lấy cái đêm nghìn vàng 
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cái đêm mây gió mơ màng 

tốc cao váy đụp… lộn sàng xuống nia 

ơi chào trăng sáng tới khuya 

liêu xiêu bờ chuối lặc lìa bến sông 

 

Nở ơi em gái chƣa chồng 

vú mông sơn sởn tồng ngồng con hoang 

không chồng mà chửa mới ngoan 

có chồng mà chửa thế gian sự thƣờng 

 

đời nầy có mấy ngƣời thƣơng 

hay là giả giọng sƣ nƣơng đạo tràng 

kể gì cái đám hổ mang 

tâm xà miệng phật lời vàng hôi tanh 

 

anh đây cào mặt miểng sành 

chỉ mong cho đƣợc rấp ranh làm ngƣời 

cũng xin dâng trọn nụ cƣời 

cùng lời thệ nguyện vàng mƣời trao em 
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Viết cho em sau mùa Cô-vid 

 

em và giọt nắng tung tăng 

trong chiều gió lộng mềm giăng lụa là 

thơm hàng lá nhỏ chân qua 

trời cao và gió la đà vƣớng vai 

 

ngập ngừng từng áng mây phai 

cho em thả tóc lộng bay trong chiều 

dịu dàng giọt nắng trong veo 

trên hơi em thở gió chiều tƣơng tƣ 

 

ơi em và nắng hiền từ 

mùa đi qua ngõ chân ngƣời bâng khuâng 

cho tôi thắp một nụ hồng 

rắc trên môi mọng bềnh bồng yêu thƣơng 

 

ngỡ nhƣ trời đất vô thƣờng 

trăm năm ƣơm mộng đầy vƣờn ái ân 

trao em tình rất ân cần 

của ngàn sau với một lần yêu em… 
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Viết cho em trong cơn say 

 

giờ anh đã quá say rồi 

vây quanh anh cả một đời buồn tênh  

ngàn con sóng vỗ lênh đênh 

sóng nào trôi mãi chênh vênh muộn phiền 

 

em ơi tàn giấc say mềm 

đời trăm dốc nhớ còn tìm thấy nhau 

sông còn nhớ suối nghìn sau 

đôi ta còn nợ bạc đầu tháng năm 

 

tình nhƣ trăng có kịp rằm 

mốt mai đâu hẹn trăm năm mà chờ 

là giây phút ấy tình cờ 

trôi vào ảo vọng cơn mơ hão huyền 

 

tình nào đẫm giấc cô miên  

chênh chao những nỗi đời riêng ngậm ngùi 

tình nào khuya sớm không nguôi 

bâng khuâng sáng nhớ chiều vùi nỗi đau 

 

nghe đêm bóng đổ úa nhàu 

ngùi trong hơi thở đời nhau nợ nần 

xin em một thoáng ngại ngần 

giữ đời anh nhé ân cần nghìn sau. 
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Viết cho ngày đầu năm 

 

                      Đầu năm 2018 

 

khép giùm tôi những ƣu phiền  

cuối năm ngồi nhặt niềm riêng rã rời 

mang tôi cơn gió cuối trời 

phận ngƣời khép mở dốc đời tàn phai 

 

xin ngƣời gửi những sớm mai 

cho thêm nỗi nhớ cho dài vấn vƣơng 

dẫu mai còn những đoạn trƣờng 

vẫn tràn mắt lệ yêu thƣơng trao ngƣời 

 

xin mùa xuân khẽ bên trời 

hát ca dao giữa hiên đời bao dung 

dẫu mai xuống biển lên rừng 

vẫn còn đây tiếng yêu từng trao nhau 

 

xin tình yêu mãi ngàn sau 

còn xanh thắm mãi một màu ái ân 

nhỡ mai đời dẫu phù vân 

vẫn còn tha thiết mùa xuân môi ngƣời... 
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Viết cho Trương Chi 

 

tài hoa chi hỡi trƣơng chi 

đêm nằm ôm mộng chết vì tƣơng tƣ 

chung chiêng nhan sắc phù hƣ 

bẽ bàng tiếng sáo mộng ngƣời trong mơ 

 

đò khuya buông nhịp đợi chờ 

trăng lơ lửng đốt bài thơ gọi tình 

rƣợu cay uống cạn một mình 

để con sóng mãi chùng chình không trôi 

 

đục trong tiếng sáo ngang trời 

chén quỳnh ngƣời ngọc ai mời vơi ly 

đau từ giấc mộng trƣơng chi 

ai về khuya hốt trăng ghì siết môi 

 

gửi ngƣời nửa mảnh tim côi 

còn chăng tiếng sáo giữa trời phôi pha 

hay đâu trong những đêm tà 

có ngƣời đứng đợi bóng ngà trăng soi... 
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Viết ở phương bối am 

 

              Tặng anh Nguyễn Đức Sơn 

 

vịn tay vào giấc mơ buồn  

hai con mắt thấy cội nguồn nhân gian 

trói thân vào cõi hồng hoang 

hai bàn tay vẫy mây tan cuối ngàn 

 

sáng ngồi đợi hái sƣơng tan 

nửa đêm thức giấc mộng tràn chiêm bao 

thiết tha gì một câu chào 

mà duyên với nợ lạc vào đời nhau 

 

dẫu gì cũng đã nghìn sau 

sƣơng treo đầu ngõ úa nhàu lời ru 

còn không hỡi núi biệt mù 

ai buông câu thả khói sầu tƣơng tƣ 

 

về thôi, về với con ngƣời 

dẫu trần gian đã nát nhừ hƣ không… 
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Viết ở quán bia 

 

còn ly nầy nữa cho ngƣời 

phố xiêu chân lạc nụ cƣời hồng nhan 

đêm trôi nến cháy hƣơng tàn 

mời em nâng chén rƣợu tràn từ tôi 

 

ngƣời rồi son phấn phai phôi 

hai tay ôm hết phần đời gió giông 

thƣơng cho một kiếp má hồng 

ru chiều nắng nhạt bềnh bồng cơn say 

 

quán đêm rớt nụ hôn đầy 

đèn khuya chao một vòng tay siết ghì 

chỉ là chút nhớ đôi khi 

gối chăn khuây khoả rồi thì ngƣời dƣng 

 

chia tay xuống biển lên rừng 

tôi ngƣời đã gặp môi từng trong môi 

chén khuya chƣa kịp vơi đầy 

chƣa say mà đã chân mây cuối trời 

 

đã tan cơn mộng rã rời 

quán ơi còn nhớ một ngƣời năm xƣa... 
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Viết ở thành Châu Sa 

 

(cho anh Nguyễn Dũng và Tịnh Châu, Quảng Ngãi) 

 

mây bay rợp trắng quê nhà 

chiều lay lắt đổ nắng tà Châu Sa 

đƣờng quê gió tạt sƣơng nhòa 

tôi về tìm tuổi thơ qua thuở nào 

 

ngày đi lỡ một câu chào 

quê nhà hút bóng chênh chao bồi hồi 

tiếng lòng sao mãi không nguôi 

ngậm ngùi sáng nhớ chiều phơi nỗi sầu 

 

ngày về không khóc mà đau 

Châu Sa thành cổ bạc màu thời gian 

hỡi con nƣớc chảy xa nguồn 

bao giờ tìm đƣợc lại giòng nƣớc xƣa 

 

chiều quê cơn gió sang mùa 

có ngƣời đứng ngó mây trời bâng khuâng.. 

Châu Sa ơi …hãy một lần 

cho tôi trả chút nợ nần với quê… 
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Viết trên đèo Hải Vân 

 

lặng nghe cả buổi chiều vàng 

mênh mang gió núi mây tràn hải vân 

duềnh lên tiếng sóng thật gần 

 xa đƣa vọng tiếng chiều ngân cuối ngàn 

  

tôi ngồi cùng bóng mây sang 

đèo cao lũng thấp sƣơng đan dấu mờ 

nghe con sóng gọi lững lờ 

bƣớc chân ai chạm chiều ngơ ngẩn chiều 

  

lơ thơ cơn gió lƣng đèo 

bâng khuâng thả khói sƣơng treo cuối ghềnh 

xa kìa biến biếc chênh vênh 

sóng trào bọt trắng mông mênh gọi mời 

  

Hải Vân lồng lộng mây trời 

cho tôi gửi lại một đời mải mê… 
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thì thào ngọn gió chiều rơi 

dòng Hƣơng trôi phía chân trời ngất ngây 

dùng dằng nƣớc chùng chình mây 

ngày trôi rất khẽ buồn lay lắt buồn 

  

cao thoai thoải dốc chiều buông 

hàng dƣơng xỏa tóc gió luồn đồi thơ 

trên tay cầm khói sƣơng mờ 

thả vào chiều thấp mây chờ hoàng hôn 

  

bâng khuâng tràn gió đầy hồn 

Huế dƣờng nhƣ chạm cõi lòng chơi vơi 

thôi đừng mơ mộng Huế ơi 

để tôi còn nhớ mây trôi đƣờng về 

  

ngỡ ngàng chiều tím sông mê 

sao quên đƣợc khói sƣơng che lƣng đồi 

Vọng Cảnh ơi mấy phƣơng trời 

sao trong tôi cứ bồi hồi chiều xƣa... 
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Viết trên đồi Vọng Cảnh 

 

thì thào ngọn gió chiều rơi 

dòng hƣơng trôi phía chân trời ngất ngây 

dùng dằng nƣớc chùng chình mây 

ngày trôi rất khẽ buồn lay lắt buồn 

 

cao thoai thoải dốc chiều buông 

hàng dƣơng xỏa tóc gió luồn đồi thơ 

trên tay cầm khói sƣơng mờ 

thả vào chiều thấp mây chờ hoàng hôn 

 

bâng khuâng tràn gió đầy hồn 

huế dƣờng nhƣ chạm cõi lòng chơi vơi 

thôi đừng mơ mộng huế ơi 

để tôi còn nhớ mây trôi đƣờng về 

 

ngỡ ngàng chiều tím sông mê 

sao quên đƣợc khói sƣơng che lƣng đồi 

vọng cảnh ơi mấy phƣơng trời 

sao trong tôi cứ bồi hồi chiều xƣa... 
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Viết trên núi Thiên Ấn 

 

mây che khuất bóng dặt dìu 

đồi nghiêng thả khói tịch liêu bên trời 

dấu ngày chìm xuống chơi vơi 

nắng êm thắp ngọn chiều rơi khẽ khàng 

 

sông trà thấp thoáng trôi ngang 

hình nhƣ sóng đậu giữa tràng giang xanh 

vắt chiều chìm giữa mông mênh 

vài con chim hót đầu cành thiết tha 

 

hoàng hôn dần xuống sƣơng nhòa 

tiếng chuông chùa vọng ngân nga trời chiều 

gió hiu hắt thổi cô liêu 

sƣ ngồi cuối dốc liêu xiêu bóng mình 

 

nghe sầu hắt dấu lặng thinh 

mờ giăng sƣơng khói buồn mênh mông buồn 

mây trời cùng bóng mây buông 

hình nhƣ tôi thấy cội nguồn quê hƣơng… 
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Viết trong ngày của mẹ 

 

mẹ đi từ cõi muôn trùng 

cỏ vàng in dấu đau cùng tháng năm 

đành rằng dẫu có trăm năm 

mẹ còn ấp ủ thăng trầm đời con 

 

à ơi cây ngã trên non 

chim kêu trên núi mẹ còn mãi đây 

bàn tay xƣa mẹ hao gầy 

vẫn còn in dấu mệt nhoài lặng câm 

 

giờ đây dƣới đất mẹ nằm 

nén nhang chiều thoảng hƣơng trầm bay cao 

dẫu ngày tháng có hƣ hao 

còn đây lòng mẹ dạt dào tình thƣơng 
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con đi muôn vạn nẻo đƣờng 

bài thơ cho mẹ vấn vƣơng nỗi lòng 

có gì trong gió bâng khuâng 

mà nghe chua xót nặng từng nỗi đau 

 

mẹ ơi đời mẹ cơ cầu 

tám mƣơi sáu tuổi bạc đầu vì con 

giờ thì mẹ đã ngủ ngon 

tấm khăn quàng mẹ chắc còn nhƣ xƣa 

 

mẹ ơi nhớ mấy cho vừa 

mẹ đi chín tháng nhƣ vừa mới đây 

con ngồi bên mộ chiều nay 

rêu vàng mộ úa cỏ lay gió chiều 

 

mẹ yên ngủ nhé mẹ yêu 

con nghe tiếng mẹ thầm kêu con mình… 
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Viết trong ngày đầu năm 

 

gƣợng vui tìm lại nụ cƣời 

bên ngày cơm áo bên đời tàn phai 

thầm thì với những sớm mai 

hiên trời hƣ ảo cơn đau lạc loài 

 

tháng năm cầm giữ mệt nhoài 

những đêm tuyệt vọng những ngày bão giông 

đêm trôi con nƣớc xa dòng 

mới hay đời đã hƣ không bụi mù 

 

cƣời lên quên ngọn roi thù 

của tình yêu gợn thiên thu vết bầm 

xin ngày ngã xuống trăm năm 

xin đêm mang trả mùa xuân trong hồn 

 

nồng nàn níu những môi hôn  

còn tha thiết với mênh mông phận ngƣời 

mốt mai trong tiếng khóc cƣời 

trao nhau độ lƣợng bên trời bao dung... 



765 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết trong ngày giỗ đầu của mẹ  

 

ngày tôi về tới đầu làng 

mẹ đâu còn nữa... nắng vàng chiều quê 

mùi rơm rạ chợt theo về 

bâng khuâng mùi đất …tái tê mùi bùn 

 

quê nhà sƣơng chập chùng buông 

bờ lau nhuộm trắng nỗi buồn giăng tơ 

dáng me trong ánh chiều mờ 

bạc phơ mái tóc bơ vơ cuối vƣờn 

 

tôi qua trăm phố ngàn đƣờng 

nắng mƣa đã trải đau thƣơng đã đầy 

cũng từng muối mặn gừng cay 

mà chƣa trả nổi nợ vay mẹ già 
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con đò mƣa bụi chùa xa 

đời me dƣa muối bí cà cháo rau 

gánh gồng giông bão mùa sau 

trăm năm cái vạc sợ đau thân cò 

 

mẹ ơi biết đến bao giờ 

bến xƣa trĩu nặng con đò tháng năm 

đêm chăn chiếu ƣớt mẹ nằm 

đƣờng xa chân mỏi mƣa dầm hắt hiu 

 

...giờ thì nắm cỏ buồn thiu 

thƣơng sao bóng mẹ liêu xiêu mịt mờ 

tiếng chuông trôi lạc tình cờ 

nghe nhƣ tiếng mẹ...  

a ờ ru tôi... 
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Vịn bóng mùa xưa 

 

thả ngày vào những cơn mê 

khói sƣơng lãng đãng theo về chiêm bao 

ái ân tàn úa câu chào 

riêng tôi một cõi tình chao chát buồn 

 

nghe chiều thả khói mù sƣơng 

bến sông chìm khuất tình vƣơng mƣa nhàu 

phấn son của thƣở ngọt ngào 

chỉ là mộng nát câu chào hƣ không  

 

buổi về ngút khói ven sông 

nghe mùa xƣa tạt bão giông rã rời 

ngƣời mang ngày ấy đi rồi 

mà tôi còn đứng bên trời đợi ai  

 

còn đây một tiếng thở dài 

vịn mùa xƣa đứng hai vai nặng sầu 

ngoảnh nhìn chiếc bóng nghìn sau 

hay chăng đời đã chạm sầu thiên thu... 
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Vịn bóng trần gian 

 

thả ngày vào những cơn mê 

khói sƣơng lãng đãng theo về chiêm bao 

ái ân tàn úa câu chào 

hay tôi một cõi tình chao chát buồn 

 

nghe chiều thả khói mù sƣơng 

hƣ không chìm khuất làn hƣơng buổi nào 

phấn son của thƣở ngọt ngào 

chỉ là mộng nát câu chào hƣ không  

 

buổi về vít khói ven sông 

nghe mùa xƣa tạt bão giông tơi bời 

ngƣời từ hôm ấy xa rồi 

mà tôi còn đứng bên trời đợi ai  

 

còn đây một tiếng thở dài 

vịn trần gian đứng hai vai nặng sầu 

ngoảnh nhìn chiếc bóng nghìn sau 

hay chăng đời đã chạm sầu thiên thu... 
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Vịn cánh phù dung 

 

khẽ khàng một giọt nắng thôi 

tôi ngồi nhặt cánh hoa trôi cuối chiều 

nghe đời hắt dấu cô liêu 

chìm trong hƣ ảo liêu xiêu phận ngƣời 

  

khi tình là những mùa rơi 

lắt lay cơn gió mƣa phơi bóng sờn 

về nằm với bóng cô đơn 

mới hay mình đã chập chờn hƣ không 

  

đƣa tay vịn cánh phù dung 

bờ xa gió giật mƣa chùng trăm năm 

nghe đêm thả dấu lăn trầm 

sao còn đau mãi vết dằm trong nhau? 

  

em còn phơi mộng nghìn sau 

cho tôi đứng ngóng bạc đầu tình yêu 

hay chăng vạt nắng lƣng chiều 

cánh phù dung đã dặt dìu rụng rơi… 
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Vốc tay đầy nắng  

 

vốc đầy tay nắng tháng giêng 

tôi ru em ngủ bên triền cát xƣa 

ngại tình sáng nắng chiều mƣa 

tôi ngồi đợi gió cho vừa yêu thƣơng 

 

nắng chi nắng ngập con đƣờng 

nắng tràn mái tóc ngƣời thƣơng tôi rồi 

với tay quờ nụ hoa trời 

nửa da diết nhớ nửa bồi hồi thƣơng  

 

gió chi gió thổi đầy vƣờn 

làm sao giữ đƣợc nỗi thƣơng nhớ ngƣời 

chiều xuân hoa nở trắng trời 

đƣa bàn tay hứng thành lời trao duyên 

 

đêm gì đêm chẳng ngủ yên 

cho sƣơng giăng kín nỗi niềm bâng khuâng 

mới hay trời thấp thật gần 

mới hay tôi đã có lần yêu em… 

 

mới hay tình nhói con tim 

sáng nay thức dậy tôi tìm giêng hai… 
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Với cây đàn ghi-ta cũ  

 

đàn ơi hát khúc gì đi 

thanh âm vỡ nát thầm thì nhớ mong 

dây buông chùng tựa tơ lòng 

nửa sƣơng khói quyện nửa hoàng hôn trôi 

 

đàn ơi hát tiếng gì thôi 

với mây dâu bể với trời phù vân 

hay là chỉ một âm câm 

sáng treo niềm nhớ chiều bầm nỗi đau 

 

nầy đàn còn dƣới mộ sâu 

một vầng trăng úa xanh màu tháng năm 

chờ ai gãy một cung trầm 

khúc cầu tƣ mã trăng đầm đìa rơi  

 

giờ đây gió mỏng mƣa vời 

phách sênh rã nhịp sƣơng trôi dặt dìu 

gửi ngƣời một tiếng đàn kêu 

thiên thu chìm dƣới bóng chiều hƣ không...... 
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Với chiều Đà Lạt 

 

tôi ngồi với khói sƣơng rơi 

nghe chiều đà lạt dần trôi trên đồi 

mù sƣơng vây kín chỗ ngồi 

rừng thông đợi gió ngỏ lời tƣơng tƣ 

 

ơi mây chiều đẫm sƣơng mù 

gió nghiêng cuối dốc đồi cù mộng mơ 

nghe trời đà lạt nên thơ 

soi chiều thơ mộng xuống hồ xuân hƣơng 

 

nghe thành phố thở trong sƣơng 

bâng khuâng mùi bắp khoai nƣơng chín vàng 

khẽ khàng một vạt chiều loang 

cũng thành nỗi nhớ giữa ngàn phố hoa 

 

vít mây trời xuống sƣơng nhòa 

bụm tay hái cả chiều tà dần trôi  

bồi hồi thả khói trên môi 

nghe chiều khẽ tạt chỗ ngồi sƣơng giăng... 
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Với cỏ 

 

đi qua gần hết cuộc đời 

những con đƣờng lạ những trời xa xăm 

qua từng thành phố lạnh căm 

tuyết rơi trắng xóa mƣa dầm thông reo 

 

đã qua nghìn lối quê nghèo 

từng ga xếp nhỏ từng chiều quạnh hiu 

và qua hết những bọt bèo 

phận ngƣời dâu bể sƣơng treo đầu cành 

 

mải mê cuối thác đầu ghềnh 

đâu hay cỏ dƣới chân mình đấy thôi 

xanh non thăm thẳm chân trời 

ru hồn dịu mát một thời đắng cay 

 

lơ thơ mùi cỏ nồng say 

câu ca dao mẹ đong đầy lời ru 

ngày về hái trái mù u 

đêm nằm với gió mùa thu vỗ về 

 

nghe từng tiếng vọng của quê 

từ trong lời cỏ đê mê ngoài vƣờn 

buổi về ngắm những giọt sƣơng 

phai phôi nỗi nhớ dặm đƣờng tha hƣơng 

 

...cỏ ơi trăm nhớ ngàn thƣơng 

mai tôi về lại cố hƣơng lần tìm... 
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Với cõi lặng thinh 

 

 (Đêm nằm chờ giải phẩu ở bệnh viện chợ rẫy 

30/5/2018) 

 

mai nầy tôi sẽ về đâu 

bên hàng lau sậy hay sầu nghĩa trang 

hay đêm nến thắp hai hàng 

bên quan tài nhỏ em quàng khăn sô 

 

hay là tôi sẽ hƣ vô 

khi trần gian đã mịt mờ chốn mê 

hồn tôi chắc sẽ lần về 

để ôm từng cõi tái tê đƣờng trần 

 

chốn đời mù mịt phù vân 

ngày hiu hắt nhớ đêm lần nẻo xƣa 

tàn phai mấy ngọn gió lùa 

tôi ngồi lẻ bóng chiều mƣa một mình 

 

lần về với cõi lặng thinh 

khói nhang hiu hắt mờ tình nhân gian 

nhớ em và bóng thu vàng 

chiều mênh mang gió mƣa tràn câu kinh 

 

đêm bên bờ vực tử sinh 

hình nhƣ tôi thấy rõ hình bóng tôi… 
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Với đảo Lý Sơn 

                          gửi Thành Lê- những ngày Lý Sơn 

 

trắng phau đụn cát lƣng đồi 

lý sơn chiều đụng mây trời sƣơng giăng 

về đây gặp một mùa trăng 

trôi bờ cát trắng chìm bên dốc chiều... 

 

ngỡ ngàng đá núi trông theo 

thƣớt tha đảo bé lƣng đèo sóng xanh 

mây tràn cuối biển mong manh 

lý sơn níu bƣớc không đành chân đi 

 

nghe con sóng vỗ thầm thì 

dừa nghiêng bóng đổ gió rì rào trôi 

đá xanh nham thạch đắp bồi 

là em hay lửa mà bồi hồi tôi... 

 

nồng nàn biển gọi ngày trôi 

vấn vƣơng mùi tỏi thơm môi dặt dìu 

để hồn tôi dại liêu xiêu 

chân đi lạc bƣớc nghe chiều tƣơng tƣ... 
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Với gió Đồng Xoài 

 

lắng nghe những buổi chiều tà 

hoàng hôn đổ xuống đồng xoài thênh thang 

mây trôi trên đỉnh dốc tràn 

gió miên man thổi bạt ngàn mây vƣơng 

 

núi cao đồi thấp lạc đƣờng 

hoa cà phê trải mờ sƣơng khói nhòa 

thơm nồng nàn khoảng trời xa 

bên em cơn gió thoảng và mây trôi... 

 

đồng xoài xanh ngát trong tôi 

cây nghiêng thả bóng lƣng đồi xôn xao 

nầy cô em giọng ngọt ngào 

xin cho tôi hỏi đƣờng vào suối lam 

 

đêm nay ngủ lại rừng tràm 

vi vu gió thổi khẽ khàng sƣơng trôi 

bồng bềnh lạc giấc mơ tôi 

hoa cà phê trắng đồng xoài chênh chao. 



777 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với khói sương tan 

 

tôi về hỏi những giấc mơ 

một đời quanh quẩn đợi chờ bóng ai 

mà từng giọt nắng dần phai 

vẫn không nguôi nhớ đêm dài đi qua 

 

tình nhƣ con nƣớc trôi xa 

ngậm ngùi đứng ngóng sƣơng sa cuối trời 

chỉ là chút gió bên trời 

sao bâng khuâng mãi phận ngƣời gió giông 

 

tôi về hỏi những giòng sông 

đôi dòng rẽ nhánh mênh mông mấy bờ 

mà con nƣớc chảy hững hờ 

có hay chia biệt tình cờ trăm năm 

 

về ngồi với khói mây giăng 

đâu hay đời cạn vầng trăng sẽ tàn 

đâu hay dƣới đáy mây ngàn 

một vùng sƣơng khói ôm choàng bóng tôi… 
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Với mẹ tôi 

                                Nhân ngày của mẹ 

 

ngày tôi xa mẹ đến gần 

khi hoàng hôn sắp lặng thầm bƣớc qua 

liêu xiêu chiếc bóng mẹ già 

cành khô rụng lá lạc loài bóng tôi 

 

ai mà chẳng phải mồ côi 

rau răm ở lại cải trôi về trời 

tuổi già nhƣ giọt sƣơng thôi 

tôi ngồi đếm tóc mẹ tôi rụng nhiều 

 

à ơi trong ngẩn ngơ chiều 

mẹ mang câu hát dặt dìu ru tôi 

ơi à trong bóng đơn côi 

mẹ giành gánh hết nổi trôi phận ngƣời 
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nhăn nheo đôi mắt mẹ cƣời 

mẹ ru tôi ngủ bên trời gió giông 

một mình một bóng long đong 

mẹ ngồi xiêu vẹo mênh mông gió chiều  

 

lặng thầm dáng mẹ liêu xiêu 

gió hiu hắt thổi dặt dìu mây trôi 

thƣơng sao dáng mẹ tôi ngồi 

trả bao thƣơng nhớ lại đời cho tôi 

 

...sẽ không gặp mẹ nữa rồi 

ngày tôi ngồi khóc mồ côi mẹ mình… 
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Với mùa xuân chín 

 

nầy em áo lụa mong manh 

mùa xuân qua ngõ long lanh mắt buồn 

đôi bờ ngực nhỏ bâng khuâng 

bàn tay thơm ngát ngại ngần môi hôn 

nầy em nến thắp trong hồn 

bầy chim sẻ gọi ngụ ngôn xuân về 

nghe tình tôi giấu đam mê 

tiếng ai vọng khẽ sao nghe bồi hồi 

nầy em màu nắng trên đồi 

quanh bàn chân nhỏ gọi mời yêu tôi 

hay chăng tình đợi bờ môi 

từ đêm thanh khiết lên ngôi thiên đàng 

nầy em xuân đã vừa sang 

tôi về dệt mộng hồng hoang dại khờ 

và giây phút ấy tình cờ 

sao nghìn năm vẫn thẫn thờ yêu em… 
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Với người con gái Khơ Me 

 

đêm nay em hát dù kê 

làm tôi ở lại không về nữa đâu 

đôi tay em lƣợn nghiêng đầu 

trái tim tôi chợt chìm sâu ngõ tình 

  

say mê giọng hát chùng chình 

khúc nào gửi gió trói tình tôi sang 

khúc nào bạc khúc nào vàng 

lăm leo hay sara vàn hả em... 

  

khúc nào thả nhớ vào đêm 

để tôi ngơ ngẩn hồn thêm bềnh bồng 

mãi nhìn làn váy xà rông 

tôi và điệu múa lâm thôn lạc đƣờng 

  

trống xa đăm vỗ đêm trƣờng 

dập dồn hơi thở cõng sƣơng khói về 

ơi ngƣời con gái khơ me 

đêm nay tôi ở... không về đâu em... 

  

                   Tết Ốc ôm bốc 2016 
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Với những tàn phai 1 

 

ngồi nghe hun hút lƣng chiều 

từng cơn mộng rớt giữa hiu hắt buồn 

buổi về ngóng giọt mƣa tuôn 

mới hay đời đã cạn nguồn héo khô 

 

xót xa cơn mộng sông hồ 

ngƣời nhƣ sƣơng mỏng hƣ vô cuối chiều 

nghe tình đã buốt cô liêu 

nghe tôi đã một mùa yêu lỡ làng 

 

còn gì lại với trần gian 

bờ xa mƣa phủ dặm ngàn phù du 

buổi về hái giọt phù hƣ 

mới hay giông gió nát nhừ cõi tôi 

 

mới nghe mƣa buốt sau đồi 

ngồi mà vớt những tàn phai đời mình 

buổi về có gã lặng thinh 

ôm chiều mà hát buồn tênh rã rời... 
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Với những tàn phai 2 

  

thì em cũng đã xa rồi 

tình đau trƣợt ngã mƣa bời bời trôi 

níu nhau đi hết cuộc đời 

ai hay bóng đổ một trời bể dâu 

  

về ngồi thấu những cơn đau 

vết thƣơng nào cũng cho nhau bẽ bàng 

tôi về lặng ngóng sƣơng tan 

mà nghe rớt một chiều vàng tái tê 

  

đƣờng vui em hãy đi về 

có gì mà nhớ câu thề phù du 

mộng đà xót tím lời ru 

tiếc chi mà níu tình mù mịt trôi 

  

đành thôi buổi ấy xa rồi 

đèn khuya hắt bóng lạnh trời phôi phai 

hắt hiu mƣa đổ sông dài 

để tôi còn ngỡ bóng ai lần về… 
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Với những tàn tro 

 

tôi ngồi gom những tàn tro 

một đời vớt những giấc mơ cuối trời 

bến chiều sƣơng chập chùng rơi 

gọi ngày đã chậm gọi tôi đã chiều 

 

mịt mùng đổ dốc cô liêu 

nghe phôi phai phủ tiêu điều tháng năm 

còn đây lại một chỗ nằm 

tình kia thôi chẳng kịp rằm nữa đâu 

 

ngƣời còn đây với mƣa nhàu 

thời gian sƣơng khói bể dâu ngút ngàn 

mƣa khuya in dấu lỡ làng 

đâu hay lớp sóng dâng tràn nỗi đau 

 

ngƣời đi gửi những phiến sầu 

dấu chân trên cát từ lâu đã chìm 

khẽ khàng chiếc bóng lặng im 

chân ai nhƣ bƣớc tôi tìm hƣ vô... 
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Với quê 
 

mấy mƣơi năm mới trở về 

tôi xin đƣợc ngủ với quê một lần 

chín chiều nợ trắng phù vân 

ru câu lục bát trăng tần ngần rơi 

  

à ơi là giọng mẹ tôi 

chắt chiu quang gánh bồi hồi lúa non 

một đời mẹ nặng lƣng cong 

gánh tôi đi hết mấy vòng trầm luân 

  

ơi à là tiếng bâng khuâng 

của cha níu cả trời gần trời xa 

mang hơi thở của quê nhà 

gửi theo tôi suốt hải hà nhân gian 

  

còn quê hƣơng buổi mƣa ngàn 

hắt hiu một bóng trăng tàn cuối sông 

ngày về in dấu hoàng hôn 

mƣa lay lắt nhớ buồn trong gió chiều 

  

thôi thì xin ngủ với quê 

trắng đêm nằm gối câu thề ai cho 

nghe đâu đây vẳng câu hò 

lời ru buổi ấy lững lờ trôi đi 

  

ngủ đi quê giấc xuân thì 

mai tôi về phố chắc gì gặp nhau…   
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Với Sa pa 

 

thênh thang mây chật phố phƣờng 

sa pa tôi lạc mù sƣơng lối về 

chân đi nhƣ thả bùa mê 

chiều lơ lửng xuống bốn bề sƣơng giăng 

 

sa pa lặng lẽ mùa trăng 

nghiêng nghiêng dốc núi ánh đèn chênh chao 

sƣơng đêm trãi sóng ngọt ngào 

vít mây chìm dƣới chiêm bao đƣờng mờ 

 

lơ thơ hàng liễu nhấp nhô 

nửa hƣ nửa thực bên hồ liêu xiêu 

ai ngồi đổ bóng cô liêu 

chờ sa pa lạnh bên chiều phai phôi 

 

khẽ khàng tôi hỏi lòng tôi 

làm sao cầm đƣợc mây trôi buổi về ... 
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Với tháng mười… 

 

mờ đêm nhạt dấu chân ngƣời 

phố xƣa im tiếng buồn mời mọc tôi 

đèn khuya hắt tạt chỗ ngồi 

tôi về với một mình tôi… tháng mƣời 

 

nghe chiều lũng thấp chơi vơi 

sƣơng treo đầu núi rã rời dấu đêm 

tháng mƣời còn nhớ hay quên 

những con đƣờng nhỏ phai tên phố chìm 

 

đến cơn mƣa nhỏ êm đềm 

tôi về cũng lạ im lìm dửng dƣng 

đêm xiêu đổ bóng chập chùng 

hàng cây xanh thả rƣng rƣng lá vàng 

 

tôi ơi …còn chút khẽ khàng 

của đêm… của ánh đèn vàng xƣớc mƣa 

tháng mƣời vàng vọt âm xƣa 

tôi cầm sao hết một mùa cô liêu… 
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Với tình yêu đó 

        

       (Gửi tặng HC -  Nhân ngày gia đình VN 2009)      

         

 

                    nhìn em hớn hở bên con 

                    niềm vui đâu bỗng ngọt lành trong anh 

                    tình yêu đâu cứ mong manh 

                    phải không em, mái gia đình đậm sâu? 

 

                    sẽ không gì nữa mai sau 

                    vẫn còn ân nghĩa vì nhau - chúng mình 

                    biết rằng tất cả phù vân 

                    vẫn còn lại một tấm lòng cho nhau 

 

                    một mai ta sẽ bạc đầu 

                    có lần nhớ lại thuở nào chung đôi 

                    thì em hãy nở nụ cƣời 

                    tạ ơn trời đã gặp ngƣời em thƣơng 

 

                    và trong muôn nỗi dịu dàng 

                    hôn em với cả nồng nàn tin yêu… 
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Vọng câu kinh chiều 

 

tôi ngồi thả nắng vào chiều 

nghe câu kinh vọng bến đìu hiu mây 

vớt đầy sƣơng khói trên tay 

chìm trong hƣ ảo cõi ngày lặng thinh  

 

thuở tình vỗ sóng chênh vênh 

phù dung ai hái mà mênh mông chiều 

đếm sầu mọc nhánh cô liêu 

hắt hiu cơn mộng mƣa xiêu dấu tình 

 

gởi hồn vào mấy trang kinh 

chỉ nghe trăm cõi phù sinh lần về 

đêm thì thào níu cơn mê 

gió thinh không tạt não nề chiêm bao  

 

một mai tình úa mƣa nhàu 

thôi ta cũng đã lạc vào đời nhau 

bẽ bàng cơn mộng nghìn sau 

đèn chong hắt ngọn đêm dài trầm luân… 
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Vọng quê 

                             Cũng đành nước chảy về sông 

                     Bước đi thấp thoáng cải ngồng bến quê 

         

     …có gì đâu mái tranh nghèo 

         buồn câu hát cũ bậu theo chồng giàu 

         tiếc chi cau cũng phụ trầu 

         vậy mà nắm níu bạc đầu chƣa xong! 

 

        có gì cầu khỉ bắc cong 

        vậy mà chín nhớ mƣời mong trở về 

         quê nghèo còn mỗi lời yêu 

         bậu về xứ khác bỏ chiều trống huơ! 

  

         giàn bầu, hoa mƣớp, hƣơng cau… 

         có gì đâu, có gì đâu dạt dào 

         mà mùi quê cứ ngạt ngào 

         cứ vƣơng chân bƣớc, cứ cào nhớ mong 
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         lục bình giăng tím bến sông 

         đò quê một bóng thuyền không giữa trời 

        với tay đã đụng mây rồi 

        vậy mà nhớ hết cuộc đời, lạ chƣa? 

 

         hàng dừa đợi gió đong đƣa 

         cánh cò bay lả, buồn trƣa tiếng gà 

         liêu xiêu chiếc bóng mẹ già 

         cũng thành quê, cũng thành nhà, ô hay! 

 

         thả tình vào chén rƣợu cay 

         sáu câu vọng cổ theo hoài bƣớc ai 

         bậu theo chồng buổi giêng hai 

         qua còn ngồi với cơn đau lớn ròng… 

 

         …cũng đành nƣớc chảy về sông 

         bƣớc đi thấp thoáng cải ngồng bến quê… 
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Vọng tiếng piano chiều 

 

Nghe Thu vàng ở quáncafe' Hà nội 

 

 

trong nhòa nhạt nắng đìu hiu 

đâu nhƣ vọng tiếng đàn chiều piano 

mênh mang ghềnh thác sóng xô 

mùa rơi réo rắt hƣ vô ngày buồn 

 

mây tràn chiều khẽ khàng buông 

âm mê dạo khúc thu buồn hoàng hôn 

với tay cầm đám mây vờn 

mùa vàng lãng đãng ru hồn ngất ngây 

 

rƣng chiều quyện khói sƣơng bay 

nghe mƣa lũng thấp dâng đầy phố cao 

đàn chiều gõ khúc xôn xao 

gieo hƣơng thƣơng nhớ lạc vào thanh âm 

 

hình nhƣ giữa tiếng dƣơng cầm 

trôi chùng chình những vọng âm khẽ khàng 

tôi ngồi níu bóng mùa sang 

hay đâu một lá thu vàng rơi nghiêng... 
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Vớt lên sương khói bên trời 

 

buồn vui một chén rƣợu đầy 

thấy
 
mình lạc giữa cơn say cuối đời 

tàn rồi một giấc mơ tôi 

thôi thì cũng lỡ cuộc chơi nửa chừng 

 

nghe từ dâu bể chập chùng 

lời thiên thu gọi nghìn trùng hƣ vô 

nghe từ sóng vỗ lô xô 

tiếng ai đã giục sông hồ chơi vơi 

 

vớt lên sƣơng khói bên trời 

có gì nhƣ tiếng vọng lời chân mây 

vớt trong đáy cốc vơi đầy 

bóng ai chìm dƣới cõi ngày tàn phai 

 

đâu chiều và những sớm mai 

tôi ngồi đếm lá vàng phai cuối trời 

mà đôi tay chợt rã rời 

hắt hiu sƣơng khói ru hời chân mây… 
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Vớt nỗi cô đơn 
  

chìm trong nhân thế tiêu điều 

buổi về đứng ngóng đìu hiu phận ngƣời 

thấy gì ngoài nỗi đơn côi 

sáng chìm hƣ ảo chiều trôi nghìn sầu 

  

ngày buồn khuất nẻo chiêm bao 

cô đơn vây bủa chênh chao đêm dài 

nghe từng sợi tóc bạc phai 

từng khuya tuyệt vọng từng ngày mênh mông 

  

chông chênh nỗi nhớ trơ dòng 

cõi tình sƣơng khói hƣ không rã rời 

ai về dƣới bến sông đời 

có nghe từng bƣớc buồn tôi theo về 

  

chập chờn vây kín sông mê 

đã nghe sƣơng khói não nề vây quanh 

chiều nay mƣa xám cổ thành 

có ngƣời ngồi vớt 

buồn tênh 

đời mình… 
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Vườn khuya 

 

trăng từ khe khẽ vƣờn khuya 

trắng tà áo lụa lặng chia nguyệt rằm 

từ em suối chảy âm thầm 

vào đêm cổ tích hƣơng trầm thoảng bay 

 

nầy là bóng của nghìn sau 

trôi vàng giấc mộng mê say dƣơng trần 

kia là xiêm áo phù vân 

rót tràn chén rƣợu một lần tiễn nhau 

 

bên vƣờn khuya những cơn say 

dấu tràn ngực nhớ nghiêng vai tóc buồn 

về nghe nƣớc chảy trên nguồn 

chập chùng nỗi nhớ sầu vƣơng mắt ngƣời... 
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Vườn tỏi Lý Sơn 

 

chìm trong màu nắng cuối ngày  

lý sơn đảo tỏi trùng vây sƣơng chiều 

chạm vàng bờ biển tịch liêu 

một tôi và gió liêu xiêu giữa trời 

 

đảo xa xao xuyến bồi hồi 

bâng khuâng cơn sóng gọi mời tƣơng tƣ 

phải chăng nhan sắc hiền từ 

mênh mang vƣờn tỏi ngất ngƣ đồi hành 

 

nghe từng cồn cát biển xanh 

sinh sôi nhịp thở trong lành lý sơn 

đêm trôi sóng vỗ rập rờn 

những vƣờn tỏi trắng chập chờn giấc mơ 

 

yêu nhau thì nhớ đợi chờ 

lý sơn ơi với mộng mơ tràn trề 

những vƣờn tỏi nhỏ đê mê 

níu chân tôi lại buổi về không quên... 

 

Lý Sơn, Quảng Ngãi 2016 
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Xếp lại tàn phai 

 

về thôi về với cuối ngày 

về mà xếp lại tàn phai cuộc đời 

mà trông theo tiếng khóc cƣời 

phận ngƣời dâu bể một trời hƣ không 

 

về đi nỗi nhớ trơ dòng 

trăm năm hƣ ảo chất chồng xác thân 

về ngồi nhặt những phù vân 

sáng ra núi ngóng chiều lần nỗi đau 

 

về mà nghe những sớm mai 

suối kia đã cạn sông dài đã trôi 

làm sao níu đƣợc mây trời 

chim bay về núi đơi ngƣời… ngƣời ơi 

 

về đành bỏ lại cuộc chơi 

sao mà yêu quá cuộc đời bụi tro 

về thu nhịp bƣớc giang hồ 

quên đời huyễn mộng mơ hồ 

ghé qua… 
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Xiêm Riệp 

 

đêm chong mấy ngọn đèn mờ 

hắt hiu đá dựng bơ vơ lũy hào 

giọt mƣa rơi tận trời cao 

hạt nào vỡ nát hạt nào hóa thân 

  

đá kia mấy kiếp phong trần 

gom xƣơng máu của tiền nhân đắp vào 

nụ cƣời lạnh đến nôn nao 

Apsara có nghẹn ngào tiếng xƣa... 

  

lũy thành mờ mịt đêm mƣa 

những đền đài những triều vua dãi dầu 

xác ngƣời gửi lại vực sâu 

tiếng gƣơm khua tiếng trống chầu năm canh 

  

nghe từ đá tạc mong manh 

phận ngƣời sƣơng trắng đầu cành hƣ không 

giọt mƣa Xiêm Riệp nát lòng 

tôi ngồi nhƣ tƣợng...  

đêm bồng bềnh trôi... 

  

Ankor Thom , tháng 11/2017 
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Xin cho tôi chọn 

 

cho tôi chọn lấy nụ cƣời 

chứa trong môi mắt yêu ngƣời mùa thu 

cho tôi chọn bóng sƣơng mù 

về che tóc ƣớt thiên thu em ngồi 

 

cho tôi đƣợc chọn đôi môi 

nửa ngây ngất đợi nửa phôi phai tìm 

hay là tôi chọn trái tim 

cho nhau buổi ấy đến nghìn đời sau 

 

cho tôi chọn mắt bồ câu 

rèm mi thƣơng đến bạc đầu chƣa quên 

nào cho tôi mặt trời lên 

giấu trăm thƣơng nhớ chênh vênh rã rời 

 

hỡi chiều và lá vàng rơi 

xin cho tôi chọn một thời yêu nhau 

ngƣời xƣa dẫu có qua cầu 

cho tôi chọn lấy nỗi đau riêng mình 

 

còn trong nhau một khối tình 

xin cho tôi chọn trăm nghìn tiếng yêu… 
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Xin cho tôi trả câu thề 

                            Gửi Quảng Ngãi 

 

xin còn xanh những ƣớc mơ 

bao năm thƣơng nhớ dại khờ với quê 

xin tôi một cõi đi về 

chiều quê hƣơng trói câu thề tôi mang 

 

xin ngày tháng mộng thênh thang 

cho tôi mang nụ hoa vàng tặng em 

và xin giấc ngủ êm đềm 

võng khuya khẽ níu bên thềm trăng rơi 

 

sao mà nhớ quá quê ơi... 

mùa hoa cải, gió đầy trời liêu xiêu 

mẹ già một bóng quạnh hiu 

đong đƣa mấy sợi khói chiều tan theo 

 

thƣơng sao một mái tranh nghèo 

mà đi không hết đƣờng chiều ngõ quê 

mai sau còn có trở về 

xin cho tôi trả câu thề năm xƣa…  
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Xin đắp cho đầy 

 

đắp đầy một cõi tình tôi 

những đêm tuyệt vọng bằng môi hôn ngƣời 

đắp tôi nồng ấm nụ cƣời 

bằng trăm cơn mộng gọi mời ghé qua 

xin nồng nàn những mùa hoa 

thơm tho ngực ngãi kiêu sa môi trầm 

theo tình một thoáng trăm năm 

về phơi nỗi nhớ ƣớt đầm cỏ xanh 

bàn chân xin chỉ một lần 

chiều mƣa em khẽ ngại ngần ghé thăm 

khuya xƣa trổ ánh nguyệt rằm 

em về thả mộng đêm nằm chiêm bao 

và đôi tay rất ngọt ngào 

thơm nồng ƣớp hạt gieo vào ca dao 

cho tôi tình đó dạt dào 

mai kia dẫu có lạc loài đời nhau… 
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Xin đời có nhau 

 

đƣa em một quãng đƣờng gần 

mà nhƣ ta có nợ nần gì không 

trời giăng mây trắng bềnh bòng 

tôi về kín một nỗi lòng nhớ em 

 

nầy cơn mƣa nhỏ êm đếm 

nầy vàng nắng lụa ngọt mềm tình nhau 

môi em thơm nụ hôn đầu 

có hay tôi với đời sau mịt mùng 

 

nầy từng vạt gió chờ mong 

mang tôi và những mênh mông muộn phiền 

ôm tình buốt một niềm riêng 

nghe trăm năm gọi triền miên phận ngƣời 

 

gửi hồn tôi đậu trên môi 

mai sau dù có phai phôi nụ cƣời 

thì còn đây trái tim ngƣời 

dẫu mong manh vẫn… 

xin đời có nhau.. 
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Xin đừng phụ rẫy đời nhau 

 

bạc tình chi những môi hôn 

tình phơi nghìn sóng mƣa hờn bão giông 

bọt bèo chi hỡi dòng sông 

mà con nƣớc chảy ngƣợc dòng xa trôi 

 

thì thầm đi những bờ môi 

cho tràn thƣơng nhớ nổi trôi phận ngƣời 

mắt kia hãy nở nụ cƣời 

cho vơi tàn úa giữa đời phôi phai 

 

xin đừng phụ rẫy đời nhau 

cũng xin là sóng lấp đầy bể dâu 

bến trần gian đợi nghìn sau 

xin ngƣời ƣu ái cho nhau nụ cƣời 

 

trong mênh mông giữa cuộc đời 

cầm tay mà hát những lời yêu thƣơng 

cho nhân gian dẫu vô thƣờng 

sẽ che chở hết đau thƣơng phận ngƣời 

 

xin đừng phụ rẫy đời nhau... 
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Xin em trả hết dại khờ cho tôi 

 

cuối cùng tay cũng rời tay 

ngƣời đi từ buổi mƣa bay ngập trời 

điếng hồn sƣơng khói chơi vơi 

bóng tôi về với mây trôi cuối chiều 

 

cũng đành đắng một lời yêu 

tình phai từ độ hắt hiu môi cƣời 

ngỡ ngàng úa lá thu rơi 

tôi ngồi chết lặng một trời tƣơng tƣ 

 

chiều tàn níu mộng phù hƣ 

thả vào đâu cũng ngất ngƣ bão lòng 

đƣa ngƣời lạc lối bờ sông 

mà nghe sóng vỗ bềnh bồng mang theo 

 

còn đây mƣa rớt hiên chiều 

tôi ngơ ngác níu cô liêu đợi chờ 

hỡi đời bạc kiếp bơ vơ 

xin em trả hết dại khờ cho tôi… 
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Xin em 

 

xin em nghìn giọt tơ trời 

rơi trên giông bão một đời tôi trôi 

mai còn vất vƣởng đời nhau 

xin cho tôi nhận nỗi đau ngọt ngào 

xin đêm nỗi nhớ cấu cào 

cho tôi hứng trọn mũi dao đoạn lìa 

xin đời mê mải ly chia 

cho tôi những vết thƣơng kia ngậm ngùi 

xin ngƣời thắp những buồn vui 

từ trên đỉnh nhớ xa xôi rã rời 

xin tôi vớt lại nụ cƣời 

khi đời đã ném phận ngƣời bão giông 

xin em bến nƣớc trơ dòng 

suối kia đã cạn dòng sông đã tàn 

đêm nghe ngọn gió lỡ làng 

mới hay tình đã cuối ngàn mây trôi ... 
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Xin nghiêng đời xuống 

 

xin nghiêng đời xuống một lần 

để nghe tôi gọi tần ngần yêu em 

và nghe giấc mộng êm đềm 

rơi vào giấc ngủ ngọt mềm tiếng yêu 

xin nghiêng hồn với cô liêu 

để nghe từng giọt nắng chiều dần phai 

để từ đây những sớm mai 

tôi còn đứng đợi bóng ai lần về 

trong từng giọt nắng đê mê 

xin nghiêng đời xuống mà nghe tự tình 

nhỡ mai dù tắt bình minh 

vẫn còn một cõi nhân sinh dịu dàng 

đôi chân dù có nhỡ nhàng 

hãy còn tim đập rộn ràng bên em 

và xin trong cõi đời riêng 

một lần tôi đƣợc hồn nghiêng đợi mình… 
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Xin như một giọt mưa trời 

 

tôi còn lại giữa đời tôi 

một đời mệnh bạc một trời gió giông 

nghe thiên thu ngã muôn trùng 

chơ vơ dốc cạn đau từng giấc mơ 

 

ngồi nhìn giọt nắng nhấp nhô 

mây kia đổ bóng hƣ vô lạc loài 

còn trong đời ngút sông dài 

chênh vênh thân phận phôi phai úa tàn 

 

nhiều khi tôi gọi khẽ khàng 

từ trong mơ bóng thời gian lần về 

chạm tình đau ngút sông mê 

đƣờng xa mấy nẻo mƣa che bóng sầu 

 

giờ còn ngun ngút cơn đau 

mƣa phai ngàn lá úa nhàu cõi tôi 

xin nhƣ một giọt mƣa trời 

chiều nao rơi xuống phận ngƣời mong manh... 
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Xin tình một thoáng lên ngôi 

 

hình nhƣ xuân đã đến rồi 

tôi nghe khẽ hót bên trời tiếng chim 

vai em mây đậu rất hiền 

nghìn cành lộc biếc chiều nghiêng bóng ngày 

 

ngẩn ngơ vạt áo ai dài 

cùng em môi mắt trang đài thƣớt tha 

hỡi em áo lụa đôi tà 

mùa xuân trẩy hội hay là mây trôi 

 

hỡi tình với nụ hôn tôi 

gởi trăm thƣơng nhớ bồi hồi theo em 

cành hoa mai nở trƣớc thềm 

có hay tôi mộng êm đềm giấc mơ 

 

xuân ơi khẽ nhé đợi chờ 

cho tình một thoáng tình cờ lên ngôi 

và xin trong cả cuộc đời  

mùa xuân mang tặng bầu trời yêu thƣơng… 

 

 



809 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xin tôi 1 

 

giữ chi tôi buổi dại khờ 

niềm đau thì đắng giấc mơ thì buồn 

chờ tôi gì ánh trăng suông 

yêu nhau phút chốc dại cuồng mang theo 

 

neo chi tôi bóng trôi vèo 

mƣa đêm rời rã tình treo dốc đời 

chỉ là hạt bụi vàng phơi 

trăm năm hƣ ảo chìm trôi phận ngƣời 

 

mang tôi chi những nụ cƣời 

chênh vênh tàn úa giữa đời phù du 

mốt mai tàn cõi thiên thu 

quanh tôi là những biệt mù nghìn sau 

 

chỉ xin còn lại nhiệm mầu 

tình em buộc với đời nhau ân cần 

để tôi còn mãi nợ nần 

bên đời độ lƣợng một lần ghé qua... 
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Xin tôi 2 

 

xin tôi những sớm những chiều 

ngồi hơ nỗi nhớ quạnh hiu đời mình 

gõ buồn lên cõi lặng thinh 

dêm thao thức nhớ ngày chênh vênh sầu 

 

xin đời hứng vết đâm sâu 

vết thƣơng mƣng mủ lạnh đau tay cầm 

di căn giọt máu âm thầm 

buồn kia hóa thạch tím bầm thiên thu 

 

xin quên đi những đòn thù 

của anh em vụt lời ru dạt dào 

của ngƣời yêu tạt lƣỡi dao 

giấu trong câu hát ngọt ngào nỗi đau 

 

xin làm mối mọt đời sau 

nuốt cho trôi hết tình nhau rã rời  

xin tôi một tiếng gọi mời 

mốt mai thanh thản  

về phơi nấm mồ... 
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Xin tôi còn mãi phút giờ yêu em 

 

ngậm chồi lộc giữa đôi môi 

em mang xuân đến bồi hồi ca dao 

nghe xuân lơi lả mời chào 

bên em tinh khiết ngọt ngào hiến dâng 

tôi quên ngày tháng thăng trầm 

quên đời cơm áo lặng thầm gian nan 

cầm trên tay nhánh mai vàng 

đã nghe thƣơng nhớ nồng nàn trên tay 

ơn em và sáng xuân nầy 

hồn tôi đậu mãi giữa ngày tịch nhiên 

ơn tình yêu dẫu truân chuyên 

vẫn thao thiết gọi bình yên ngọt ngào 

lắng nghe từng mạch xuân trào 

mùa xuân khe khẽ chạm vào trang thơ 

mặc trăm năm có tình cờ 

xin còn tôi mãi phút giờ yêu em.. 
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Xin trả nợ người 

trả ngƣời lại những môi hôn 

chiều mƣa đỉnh nhớ nắng hờn dốc cao 

trả nhau lời hứa ngọt ngào 

mùa thu thức giấc năm nào đã xa 

 

trả ngƣời lại những phù hoa 

tình trao bèo bọt nhạt nhòa phố đêm 

trả xƣa tay ấm êm đềm 

vòng tay lơi giấc mộng chìm trong nhau 

 

trả tình nợ một đời sau 

trả đêm tuyệt vọng trả ngày tàn phai 

còn đây chiều thấp mệt nhoài  

trả luôn những tiếng thở dài quạnh hiu 

 

ngồi nghe lá đổ trong chiều 

một mình tôi với cô liêu lấp đầy 

ru tình giờ đã phôi phai 

đếm từng chiếc lá lạc loài 

với tôi… 
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Xoa tay 

 

xoa tay một giấc mộng dài 

ngƣời đi chăn chiếu lạc loài một tôi 

xoa tay tình mỏng bên trời 

tôi lơ ngơ đứng rã rời hiên xƣa 

cõi tình trăm nắng nghìn mƣa 

đợi chiều nằm mộng chờ trƣa thở dài 

xoa tay còn những tàn phai 

khuya đêm rời rã tình đau nát nhừ 

xoa tay vớt lại nụ cƣời 

dốc tình đã trƣợt tim ngƣời mây bay 

đong đầy trên những phôi phai 

xoa vào tiếc nhớ loay hoay nỗi buồn 

mốt mai con nƣớc xa nguồn 

thôi xin gửi lại mƣa cuồng gió lay 

đêm về bất chợt xoa tay 

mà nghe hƣ ảo dâng đầy trong tôi...  
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Xưng tội 

 

một trăm thứ tội trên đời 

làm sao gỡ hết bằng lời ăn năn 

giá mà thuộc chín điều răn 

yêu em tôi chẳng nhọc nhằn xin tha 

tội tôi mê muội đàn bà 

tình yêu nào có điêu ngoa bao giờ 

tội tôi yếu đuối khù khờ 

bỏ qua lời Chúa tôn thờ mình em 

tội tôi tay yếu tim mềm 

dám liều hái táo em thèm xin trao 

tội tôi yêu dám vƣợt rào  

lỡ ăn trái cấm vƣờn đào trinh nguyên 

tội tôi dở dại dở điên 

yêu em quên hết tổ tiên ông bà 

đêm làm bạn với quỷ ma 

rƣợu chè gái gủng... lu loa sự đời... 

từ nay chẳng dám nửa lời 

yêu em xin chỉ một ngƣời là em 

đƣờng ngang lối dọc không thèm 

nữ tinh yêu quái lèm nhèm ...xin thôi  

tôi thề cạo trọc bôi vôi 

lỗi tại tôi...lỗi tại tôi..mọi đàng.. 
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Xuân ca 

 

nghe trong sƣơng lạnh dịu dàng 

hình nhƣ xuân đã khẽ khàng gót chân 

vọng từ cơn gió bâng khuâng 

mùa xuân đã đến thật gần bên tôi 

 

nầy hoa mai đã đâm chồi 

nầy bầy chim hót rộn lời ái ân 

còn đây nữa dáng thanh tân 

trên môi em gái tần ngần chờ xuân 

 

níu cho trời đất lại gần 

cho mây với gió ngại ngần hôn nhau 

giữ tình yêu ấm trong tay 

dẫu bao ngày tháng đong đầy bão giông  

 

và trong gió sớm xuân nồng 

nghe mùa xuân thắp bềnh bồng trên môi 

hỡi ngƣời em gái yêu tôi 

nghiễm nhiên em đã bên đời xuân ca... 
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Xuân nầy tôi hái nụ hồng trao em 

 

nồng nàn xuân ngỏ lời yêu 

tôi về đẫm giấc mê chiều bâng khuâng 

nên tình tôi rất ân cần 

cùng trăm nỗi nhớ xuân cầm trên tay 

 

hƣơng trời đất tỏa mê say 

trao em nỗi nhớ ngọt ngào êm trôi 

khẽ khàng giọt nắng vừa rơi 

cũng nghe ấm ngọt đôi môi em cƣời  

 

khi tình là đóa hoa tƣơi 

nghìn câu ân ái xuân ngời mê say 

thì xin ôm trọn đời nầy 

cùng trăm chờ đợi ngất ngây xuân về 

 

tôi mang ƣớc vọng tràn trề 

theo em cùng với đê mê tình nồng 

ơn đời gõ nhịp mênh mông 

xuân nầy tôi hái nụ hồng trao em... 
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Xuống phố mùa xuân 

 

theo em xuống phố mùa xuân 

theo từ mùng một… bâng khuâng tiếng cƣời 

cho tôi lót lá em ngồi 

nghe trong hơi thở bồi hồi xuân ca 

mùng hai chúc tết mẹ cha 

cùng anh em uống chén trà kết giao 

từ trong hƣơng sắc ngọt ngào 

đã nghe xuân khẽ lời trao duyên tình 

theo em đi lễ hội đình 

mùng ba xin lộc chùng chình xuân trôi 

dƣờng nhƣ hoa lá xanh trời 

cũng nghe vọng tiếng gọi mời xuân sang 

theo em xuống phố xuân tràn 

bàn chân gõ nhịp ru ngàn giấc mơ 

nầy tôi xin hỏi... tình cờ 

tôi theo em mãi từ giờ... đƣợc không? 
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Yêu em tôi nợ một đời 

 

Một mai từ biệt cõi trần 

Hỏi ra ta có nợ nần gì nhau… 

 

nầy em tôi nợ bờ vai 

chông chênh nỗi nhớ cầm tay ngại ngần 

tôi còn nợ mắt lá răm 

trăng tròn buổi ấy đợi rằm tƣơng tƣ 

hay là tôi nợ mùa thu 

gởi trăm thƣơng nhớ ngày ru em buồn 

và còn nợ cánh tay thuôn 

giấc mơ chƣa kịp về nguồn ái ân 

mắt môi buổi ấy ngại ngần 

tôi còn nợ lại một lần hôn em 

 

nầy em tôi nợ gì thêm 

nghìn lời say đắm ngọt mềm yêu nhau 

hay tôi nợ nét thu ngài 

yêu em một thƣở nát nhàu nghìn sau 

trần gian lạc bóng thay màu  

tôi còn nợ lại cõi ngày rụng rơi 

 

yêu em tôi nợ cả đời 

làm sao trả hết một thời yêu nhau… 
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820 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  
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Phần II 

 

THƠ CÁC THỂ LOẠI 

 

 

 
 



822 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  
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Anh đâu phải là linh mục  

 

anh đâu phải là linh mục 

mà mong về chốn thiên đƣờng 

đành chịu đời sa hỏa ngục 

bên ngƣời con gái anh thƣơng 

 

anh gửi tình anh vào gió 

thơm cây thơm cỏ quê nhà 

mênh mang hồn xanh thiên cổ 

đọng tình yêu ngát hƣơng hoa 

 

sớm mai chợt vàng hoa cúc 

mùa thu rón rén theo về 

có ngƣời đêm nằm thao thức 

gối mùi hƣơng giữa cơn mê 
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bƣớm ong thả câu tình tự 

hƣơng hoa mật ngọt bên trời 

còn anh bài thơ ngăn tủ 

giấu hoài thƣơng nhớ chơi vơi 

 

anh chẳng mong về với chúa 

đƣờng trần vạn nẻo xa xăm 

trót nghe lời em ngậm ngải 

đành thôi mê mải tìm trầm 

 

thì anh một đời khờ dại 

yêu em ngày tháng quên dần 

dẫu em qua thời con gái 

anh còn yêu mãi nghìn năm... 

 



825 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

Ai cũng có một thời thơ mộng 

 

có lẽ thế khi đã rời bến lạ 

ngác ngơ nhìn mùa cũ lạnh lùng xa 

ai cũng có một thời thơ mộng cả 

thời của tôi đã qua mất, lâu rồi 

 

còn lại gì khi ngày tháng dần trôi 

tiếc hay không cũng đành đau chăn chiếu 

em còn đó hững hờ tình dan díu 

buồn đắng môi khi ngƣời đã xa rồi 

 

cuối cùng tình cũng vụn vỡ mà thôi     

dù có chậm thế nào đi chăng nữa 

em hay tôi sẽ có ngƣời khép cửa 

khi tình yêu đã lạc bến xa mùa 

 

chiều thật rồi ngày đã sớm hƣ vô 

khi đời sống mệt nhoài cơn dâu bể 

ôm một khối tình xƣa mà rơi lệ 

nghe ngậm ngùi tiếc nhớ những hƣơng xƣa… 
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 Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc 

 

Gửi anh Hoài Khanh- ngày về Rạch Giá 

  

chiều mây trắng và sƣơng bay mờ mịt 

có một ngƣời về lại bến sông xƣa 

vai quảy gánh giang hồ đầy thƣơng tích 

sóng mù khơi vỗ mấy khúc âm thừa 

  

ngồi trầm tƣ giữa đôi bờ lau sậy 

chợt thấy mình tóc cũng bạc nhƣ mây 

bóng hoàng hôn mờ dần chiều gió dậy 

hiu hắt buồn, buồn nặng cả hai tay 

  

ngày ra đi mƣa trôi sầu cố xứ 

tóc còn xanh mơ trở lại quê nhà 

chân bƣớc vội đau mù trời lữ thứ 

dìu dặt đời mộng lấp bến sông xa 

  

đi không nhớ bao năm mà lỡ vận 

mộng trắng tay sao vẫn trắng tay hoài 

hai vai buốt cõi trời xƣa ngùi ngậm 

gió của trời sao thổi dập bàn tay 

  

Gã ngồi lại bên sông ôm mặt khóc 

Mây vẫn trôi và khói sóng mịt mùng 

Ai mà biết từng nỗi sầu bạc tóc 

Khi chiều dần chìm xuống bến hƣ không… 
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Áo lụa qua chiều 

chiều nay áo lụa về ngang phố 

gót nhẹ thơm mùa rộn tiếng chim 

tôi gói mây chiều vào thƣơng nhớ 

nghe mộng dặt dìu giọt nắng êm 

 

nhớ quá một phƣơng trời xƣa cũ 

em thả vào tôi áo lụa vàng 

bầy sẻ nhớ ai mà chƣa ngủ 

thao thiết thƣơng hoài giọt nắng tan 

 

tình của một thời xƣa hoa mộng 

cứ vật vờ trong ký ức xa xôi 

em thả tóc bay chiều gió lộng 

màu lụa vàng cháy mãi hồn tôi 

 

…em giờ đâu phƣơng trời hƣ thực 

áo lụa vàng còn thắp trời xa 

tôi khẽ giấu chiều vào ký ức 

ngỡ mùi hƣơng còn giữa sƣơng nhòa… 
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Áo lụa vàng 

 

nghe thủ thỉ mùa thu về trƣớc cửa 

sáng mai nao em mặc áo lụa vàng 

chợt nhƣ ngỡ có nỗi buồn dừng lại 

loanh quanh hoài trong ký ức mênh mang 

 

con bƣớm đó bao lần say giấc ngủ 

thu bềnh bồng trôi nhẹ gót hiên xƣa 

tôi ngơ ngác nhìn mây trôi vời vợi 

vắt qua thu từng chiếc lá sang mùa 

 

tà áo lụa từ em vàng thanh khiết 

dỗ dành tôi say giấc mộng bên đời 

và từ những đóa hồng kia thao thiết 

tôi mơ màng nghe giọt nắng vàng rơi 

 

thu rồi sẽ chẳng bao giờ tời nữa 

nhƣ ngƣời đi biền biệt mấy phƣơng trời 

nhƣng miên viễn tà lụa vàng trƣớc cửa 

vẫn theo hoài trong ký ức xa xôi... 
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Bài cho Đà Lạt 

                     Gửi Nguyễn Tấn Cứ 

 

có nhớ gì không mà mây trắng 

ngọn gió sau đồi trôi thiết tha 

tôi về đà lạt chiều không nắng 

sao nghe khẽ nặng khói sƣơng nhòa 

 

dã quỳ vàng suốt mùa tôi đến 

mắt ai thả nắng cuối lƣng đèo 

lũng thấp mà nghe sầu chống chếnh 

ôm gió cho tràn hƣơng tóc theo  

 

chuyến xe buồn tênh chiều cuối dốc 

lóc cóc khua chân ngựa trên đƣờng 

chợt thấy mù sƣơng tràn tay vốc 

nhặt gió bên trời nghe vấn vƣơng 

 

lạnh quá một trời đầy mƣa mỏng 

đà lạt ơi, mây núi chập chùng 

có nhớ ai không mà mơ mộng 

tiếng chiều thao thiết giữa ngàn thông... 
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Bài cuối cho người 

 

ngày em đến bên đời tôi vất vƣởng 

nắng trên cao và mây thổi trong hồn 

tôi ngơ ngác ôm một trời đầy mộng 

níu riêng mình chiều lộng lẫy hoàng hôn 

 

kể không hết những niềm vui tràn ngập 

cả nỗi sầu vụng dại buổi yêu nhau 

tôi đã biết buồn tôi rồi khỏa lấp 

bằng tình em cay đắng lẫn ngọt ngào 

 

tôi khờ khạo hay trách mình vụng dại 

buổi tạ tình đau xót tím bờ môi 

em bỏ lại một trời sầu tê tái 

nhớ hay quên cũng lạc mất nhau rồi 

 

thôi thì đã một lần buồn hơn thế 

tình chia lìa nhƣ buổi ấy mù sƣơng 

ai còn đứng bên đời kia rớt lệ 

chuyện ngày xƣa giờ dâu bể vô thƣờng 

 

tình đã chết níu giữ gì cũng hết 

dấu chân nào dẵm xót tím đời nhau 

xin hãy giữ vạn ngày sầu nuối tiếc 

mây rồi trôi khi chiều đã qua cầu… 
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Bài hát xa rồi 

 

có một thời đã chìm vào quên lãng 

tôi ngồi đàn cho em hát mê say 

bài hát cũ trôi mịt mùng năm tháng 

rơi giữa đời băm nát trái tim đau 

 

tha thiết nhớ phƣơng ngày xa xôi ấy 

thƣơng làm sao một vạt nắng bên trời 

tiếng đàn khẽ ngân tiếng buồn vời vợi 

hiu hắt chùng chạm chiếc lá thu rơi 

 

tôi gửi lại tình úa màu năm tháng 

vào giọng ca vọng mãi một góc trời 

ai ngồi đó nghe úa sầu dĩ vãng 

theo tiếng đàn chạm khúc nhớ chơi vơi 

 

bài hát quá xa rồi không nhớ nữa 

cung đàn xƣa cũng lạc tiếng lâu rồi 

chiều nghe lại một trời chùng thu úa  

chợt ngẩn buồn theo vạt nắng nào trôi... 
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Bài thơ cuối năm 
 

thôi tình ta cũng thế 

cuối cùng rồi qua sông  

chiều cuối năm rơi lệ 

nghe mƣa chạm buốt lòng 

 

ngƣời xa giờ xa thẳm 

đêm úa gió xuân thì 

có một vầng trăng mỏng 

mang theo buồn chia ly 

 

ai ngồi ôm vách mộ  

xót cho đời cô liêu 

tay đan sầu nhánh khổ 

mà nghe buốt lƣng chiều 

 

chiều cuối năm không nắng  

hà cớ gì mây bay 

ngƣời qua sông thầm lặng 

sao ta sầu nặng vai? 

 

Ta gửi đời dong ruổi 

theo những chuyến xe về 

nghe mùa xuân yên ngủ 

trong đêm buồn tái tê... 
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Bài thơ dang dở 1 

 

nhƣ đã từng vò nát trái tim anh 

định mệnh đó buồn hơn là bóng tối 

em đã đến dốc đời anh ám ảnh 

một lần thôi rồi hun hút mây trời 

 

để lại anh nỗi buồn câm hóa đá 

giam đời mình vào tuyệt vọng dần buông 

chút hƣ ảo dối lừa nhau nghiệt ngã 

cũng đành xa trong những giấc mê cuồng 

 

để lại đây một đời anh tơi tả 

ngọn roi bầm xót tím cả đời sau 

em còn đó mà nhƣ ngƣời xa lạ 

vết thƣơng sâu bao ngày tháng chƣa nhòa 

 

còn lại anh là bài thơ dang dở 

nhƣ câu kinh xƣa sám hối trong chiều 

gửi cho em niềm đau giờ rạn vỡ 

những đêm sầu anh quờ kiếm cô liêu... 
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Bài thơ dang dở 2 

 

bài thơ đó buồn nhƣ là kỷ niệm 

viết cho em trong lặng lẽ đêm dài 

môi mắt xƣa cả một trời lƣu luyến 

giờ chỉ là tan tác bóng tàn phai  

 

anh sẽ nhớ nhƣ đã từng ngồi nhớ 

tháng năm buồn lặng lẽ giấu cô đơn 

khi hạnh phúc là một vầng trăng vỡ 

nụ hôn đau trong giấc ngủ chập chờn 

 

nghe nuối tiếc cả mùa thu đã úa 

lá vàng rơi lả tả xuống tay ngƣời 

bài thơ đó nhƣ một giòng lệ ứa 

chạm xuống đời rơi rụng những mùa xƣa 

 

thì thôi nhé khi đời không là mộng 

câu thơ xƣa đành dang dở lƣng chừng 

thả vào lửa cuộc tình xƣa hắt bóng 

anh một mình ngồi với những chiều buông... 
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Bài thơ năm cũ 

 

khi còn lại một mình mùa thu cũ 

hắt hiu phai từng vạt nắng ngang trời 

hoa cúc vẫn ngát hƣơng vàng thơm nụ 

mà em giờ nghìn sƣơng khói chơi vơi 

 

ai đã lấy đi thời thơ mộng ấy 

thả lên trời thành nỗi nhớ chiêm bao 

những ngăn tủ chứa thơm nghìn trang giấy 

vẫn còn hƣơng mùi hoa cúc năm nào 

 

ngƣời con gái nhớ một thời hoa mộng 

mùa hoa xƣa đã tàn úa lâu rồi 

nghe vụn vỡ chút tình đầu cuối sóng 

thoáng ngậm ngùi đau ngọn gió thu trôi 

 

tên trai trẻ gửi thƣ tình chép vội 

vào trang thơ run rẩy buổi tan trƣờng 

ôm tiếc nuối giữa mùa hoa cúc nở 

đành chỉ còn nỗi nhớ một làn hƣơng 

 

...thôi còn lại mùa hoa vàng năm cũ 

ngác ngơ hoài một vạt nắng nào rơi 

có một gã cất thơ vào ngăn tủ 

đợi nghìn sau trao lại đến một ngƣời... 
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Bài thơ người mất trí 

 

lẻ loi đời trăm nhánh 

tôi hơ ngày tàn phai 

một loài chim rã cánh 

đợi mịt mùng sớm mai 

 

thì trăm năm đã tới 

tràn màu sƣơng tóc rơi 

hƣ vô đời đã gọi 

hình hài kia rã rời  

 

tôi ôm chiều tê tái 

trôi mịt mùng sông mê 

có vũng sầu ngây dại 

trên những lối đi về 

 

đau nhƣ là cây cỏ 

tàn úa sầu trăm năm 

thƣơng loài chim bói cá 

vừa quên một chỗ nằm 

 

tôi về đêm mất trí 

gửi lại sầu nhân gian 

nghe trời khuya thủ thỉ 

bóng ai vừa qua ngang... 
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Bài thơ tháng chạp 

 

buồn nhƣ gió miên man chiều tháng chạp 

buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu 

ngƣời đã khác và tôi giờ cũng khác 

biết tìm đâu khi ngày đã về chiều 

 

thì cũng thể chúng mình là hạt bụi 

mải mê bay một sáng chợt qua đời 

tôi nhƣ gã ngạt tình em gió núi 

ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi 

 

em thì đã mấy phƣơng mờ gió cát  

sẽ chỉ còn ngùi ngậm bóng tàn phai 

một sáng dậy chợt nhòa hƣơng tóc nhạt 

tiếc làm chi son phấn cũng phai nhòa 

 

tôi tóc bạc bâng khuâng ngày xế tuổi 

tinh anh nào trôi giạt huốt ngàn khơi 

tên thầy giáo không tin vào con chữ 

đành lơ ngơ trú bão tạt hiên đời 

 

thôi đành vậy loay hoay ngày đã hết 

nắng chiều buông môi nuối tiếng thở dài 

tài hoa cạn bên nghìn thu mỏi mệt 

nghe tiếng khèn vọng suốt một chiều say... 
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Bao giờ tôi xóa tôi… 

 

tôi ôm đời mỏi mệt 

với trăm năm phận ngƣời 

những vui buồn số kiếp 

lăn qua ngày phù hƣ… 

 

tình yêu nhƣ sƣơng khói 

treo dốc đời héo khô 

một tôi và bóng tối 

trên nẻo về hƣ vô… 

 

nỗi buồn nhƣ khách lạ 

quanh tôi những sớm chiều 

đợi hồi còi nghiệt ngã 

trong vách sầu cô liêu… 

 

nghe một trời giông bão 

tạt xuống đời tôi trôi 

ôi trần gian hƣ ảo 

bao giờ tôi xóa tôi… 
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Bất lực như lời 

 

nơi em đến một trời hoa cúc nở 

nắng thênh thang sƣơng ƣớt đẫm môi ngƣời 

có chút nhớ giữa mùa thu vời vợi 

con bƣớm chiều khẽ hát khúc tƣơng tƣ 

 

tôi ngồi đợi mùa thu về lần nữa 

sầu miên man ám ảnh nụ hôn ngƣời 

những buồn vui khi tay ngƣời khép cửa 

giấc mơ nào ám thị một đời tôi 

 

nghe nỗi nhớ tràn về nhƣ gió bão 

buổi thu đi mƣa buốt một chân trời 

tôi lận đận một đời mờ cơm áo 

nên yêu ngƣời cũng bất lực đành thôi 

 

em là gió nên sẽ về với gió 

còn lại tôi ngơ ngác cuối hiên buồn 

nghe đau buốt một khối tình rạn vỡ 

buổi tôi về ngồi nhớ vạt chiều buông... 
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Bất trắc 

 

chơi vơi trong đời bất trắc 

anh giờ còn biết tin ai 

những sáng những chiều lay lắt 

trái tim đau những đêm dài 

 

tƣởng chừng vin vào mây trắng  

niềm đau rồi sẽ nguôi ngoai 

hay đâu bên trời vắng lặng 

mây trôi mù mịt sau đồi 

 

tay đan vào chiều độ lƣợng 

đợi chờ cơn gió thiết tha 

anh tin đời nhiều mộng tƣởng 

ai ngờ tràn ngập phong ba 
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thôi tin vào đêm, anh nghĩ 

cuối đời bớt những tai ƣơng 

đâu hay đêm dài mộng mị 

giẫm đời anh trăm vết thƣơng 

 

còn gì để thôi bất trắc 

theo anh vào giấc mơ đời 

nhƣ tin em lời thành thật 

đâu ngờ chót lƣỡi đầu môi 

 

giờ anh tin ai đƣợc nữa 

bẽ bàng đau giấc trăm năm 

mai đây bên đời khép cửa 

có cho anh một chỗ nằm... 
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Bên biển bờ Đất Mũi 

 

em hỏi anh đêm nay đi đâu 

anh chống xuồng anh đi giăng câu * 

 

câu hát theo anh về đất mũi 

tiếng đàn kìm vọng suốt đêm thâu 

 

nơi bờ bãi đất liền lấn biển 

cà mau nghe sóng vỗ xuôi chiều 

con cá con tôm nằm kể chuyện 

biển bờ đội sóng giữ tình yêu 

 

em hỏi anh giăng câu vui không? 

anh nói rằng anh vui sao không * 

vui thì vui lắm mà chƣa trọn 

bởi không em anh mới chạnh lòng 

 

mai em về đất mũi mà xem 

nghe sáu câu vọng cổ ngọt mềm 

anh tƣởng đời anh còn dong ruổi 

ai ngờ chết đuối giữa tình em... 

 

 

* lời một bài hát Nam bộ 
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Bên đời hoạn nạn 

 

dẫu biết sẽ một lần em nói thế 

sớm muộn gì rồi cũng phải chia tay 

đời sống đó là trăm dâu nghìn bể 

nắng chƣa vàng chiều đã rụng đầy tay 

 

đƣờng thì xa làm sao anh về kịp 

bụi giăng đầy trong nỗi nhớ mênh mông 

Ừ có lẽ còn chăng là nuối tiếc 

tạt vào anh nghìn đỉnh nhớ trơ dòng 

 

mốt mai kia tình chắc sầu trăm ngã 

vẫn hãy còn sót lại những âm xƣa 

em có thể đi theo đời cơm áo 

hãy còn đây mây chớm mộng sang mùa 

 

còn mình anh bên sóng đời hoạn nạn 

chợt nhớ mình đã lỡ một lần yêu 

chiều hôm đó hình nhƣ mây nhiều lắm 

có một ngƣời chìm dƣới bóng cô liêu... 
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Bên hiên cúc vàng 

 

những mùa thu đổ  

bên hiên cúc vàng 

nắng tràn nỗi nhớ  

khẽ khàng thu sang 

 

ngày em mới lớn 

tuổi chớm xuân thì 

có ngƣời đứng ngắm 

tần ngần chân đi 

 

đong đầy thƣơng nhớ 

từng cánh bƣớm về 

mùa thu bở ngỡ 

nắng vàng đê mê 

 

tình thu thức giấc  

sƣơng khói bên trời 

mơ màng ngây ngất 

mộng chiều thu rơi 



846 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gót thu nhè nhẹ 

khẽ bƣớc trên đồi 

nghe con tim khẽ 

trao lời trên môi 

 

mơ trời lộng khói 

ai về tƣơng tƣ 

lời tình mê mải 

gửi vào thiên thu 

 

thời gian nhƣ gió 

cuốn trôi phận ngƣời 

em xa từ  độ 

mây tàn chơi vơi 

 

nắng không về nữa 

gió cũng sang mùa 

thu nào qua cửa 

trong chiều nắng thƣa 
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ngồi bên hiên vắng  

hoa cúc đã vàng 

nhìn hàng mây trắng 

thẩn thờ trôi ngang 

 

em giờ cuối gió 

tôi mãi đi tìm 

mùa thu còn đó 

úa vàng con tim 

 

em có về không 

để tôi còn đợi 

chiều tím mênh mông 

thu nào đang tới 

 

chỉ nghe tiếng gió 

bên trời xa xôi 

hình nhƣ lá đổ 

rơi đầy hồn tôi... 
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Bên kia cõi tạm 

  

gió hiu hắt thổi tràn đêm dâu bể 

và ngàn mây đã trải bóng hiên đời 

ta đứng ngó lần cuối cùng nhân thế 

khi bóng mình ngã xuống đáy chơi vơi 

  

đâu thấy gì ngoài cõi ngày xa vắng 

mƣa vẫn rơi và sóng vẫn mịt mùng 

khẽ chút nhớ trong mây chiều bảng lãng 

khói sƣơng trầm leo lắt một âm câm 

  

ai đứng đó bên hiên trời tạnh ngắt 

có hay ta đi về phía muôn trùng 

gửi trần gian mấy phƣơng mù im bặt 

thuở ngựa cuồng mƣa giật dấu chân hoang 

  

nghe trời đất rộng thênh chiều nguyệt tận 

và sƣơng rơi lộng khói bến hoang tàn 

ôm hết nỗi cô liêu buồn lỡ vận 

bóng ta ngồi cùng với bóng mây tan…  
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Bên mồ nhân sinh 

 

thả chiều vào gió 

thành lời trối trăn 

nghe ra huyệt mộ 

đã hết căn phần 

 

kiếp ngƣời tàn úa 

đôi bờ nhân gian 

ngàn năm mục rửa 

thân xác phai tàn 

 

từng hơi thở cuối 

bên trời hƣ không 

thấy ngày hấp hối 

mấy vòng trầm luân 

 

gập trang kinh lại 

nghe dấu phai tàn 

ngoài kia gió dậy 

thổi chiều mây tan 

 

buồn tràn chăn chiếu 

theo ngày hƣ vô 

nghe lời ai điếu 

rụng bóng quanh mồ… 
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Bên những khuya buồn 

 

đêm chong mắt ngó đời qua lũng thấp 

chăn chiếu hơ những mục nát đời mình 

trên đỉnh nhớ chơ vơ hàng nến thắp  

thấy không ngƣời nghìn hƣ ảo chênh vênh 

 

chân mộng du vào cõi trần lồng lộng 

vằng vặc đêm buồn xót tím tim ngƣời 

ôm đời sống úa nhàu trong tuyệt vọng 

buổi quay về chợt tiếc những mùa rơi 

 

hình nhƣ lũ dế giun còn đang thức 

gọi nhau ru về một phiến trời buồn 

trong khói sƣơng của một đời rả mục 

những ngậm ngùi theo hƣ ảo mờ tuôn 

 

vòng quay của một ngày đang sắp tới 

bể  dâu nào chìm dƣới những âm câm 

tiếng thời gian khẽ ngân sầu vời vợi 

tôi lắng nghe từng giọt đắng âm thầm... 
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Biển đã chết rồi 

 

không còn một biển nào khác nữa 

hoàng hôn chiều nay cũng chết rồi 

tôi đã thấy những mầm xanh thối rữa 

trong những khoang đầy mùi cá tanh hôi 

 

những con cá con tôm nằm phơi trắng bụng 

thân mình còn rỉ máu chƣa khô 

những lời nói dối và đậy che thô vụng 

ngôn ngữ của bầy kền kền ăn xác chết ngây ngô 

 

một trăm năm sau hay lâu hơn nữa 

biển có chắc sẽ hồi sinh 

không ai biết và chẳng ai tin đƣợc 

với chiêu trò đu dây lộn mửa 

 

ai sẽ bồi thƣờng cho những nhà thơ 

khi không còn biển để mà ca tụng 

và có phải khi không còn tiếng súng 

là mạng ngƣời đƣợc tuyệt đối bình an 

 

nên chiều nay, khi biển đã chết rồi 

những mạng ngƣời cũng dần đang hấp hối 

tên nhà thơ ngồi chờ bầy kền kền đang tới 

xác chết lập lờ phơi trắng biển khơi... 
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Biển hẹp tay người 

 

vẫn biết sẽ có một chiều nhƣ thế 

tiễn ngƣời đi buốt lạnh khói sƣơng nhòa 

bội bạc lấp lời thề non hẹn bể 

thì cũng đành nhƣ biển hẹp chia xa 

 

tay ngƣời ấm thuở bềnh bồng sóng vỗ 

cầm đời nhau đã thấy mộng lỡ làng 

tƣởng nghìn nắng trăm mƣa chùng bến đỗ 

cuối cùng rồi mƣa nắng cũng phù vân 

 

lời nguyện cũ phai dần nhƣ ký ức 

buổi xa nhau ai đếm đƣợc dại khờ 

tôi cũng vậy mang nỗi buồn hƣ thực 

thả lên trời vùi kín những đêm mơ 

 

biển đã sóng nhƣ ngàn năm vẫn sóng 

chỉ cô liêu nỗi nhớ hẹp tay ngƣời 

thiên thu đó cả đời sau lồng lộng 

có nhớ chiều mây chết bởi tƣơng tƣ... 
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B'Lao ngày trở lại  

 

tôi vẫn nghĩ có một ngƣời đón đợi 

chiều B'Lao lạnh buốt buổi tôi về 

nghe gió ngút một trời xanh vời vợi 

câm nỗi đời lạnh mấy ngón tay tê 

 

hình nhƣ nắng đã lặn tràn phía núi 

nên B'Lao chìm khuất dƣới sƣơng dày 

cô sơn nữ hái trà trên dốc bụi 

hái tôi giùm nỗi nhớ đã phôi phai 

 

B'lao đó buồn nhƣ lần mới gặp 

chút nào nguôi thƣơng nhớ hỡi đại ngàn 

tôi thả những đợi chờ nghiêng lũng thấp 

vớt sƣơng chiều trên những lá dâu non 

 

đành gửi nỗi nhớ em gùi đầy gió 

B'lao xa - sầu man mác tim ngƣời 

bâng khuâng níu chút mây trời vụn vỡ 

B'Lao chiều - một vạt nắng vừa rơi... 
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Bội bạc đời nhau 

 

đời anh đấy nhƣ em từng đã biết 

loanh quanh hoài trong ảo vọng phù du 

những nắng sớm mƣa chiều trôi biền biệt 

anh đâu hay hạnh phúc đã xa mù 

 

ngoảnh lại chỉ mù sƣơng mờ giăng lối 

trói đời anh nghìn giông bão chập chùng 

khi chợt hiểu quanh mình là bóng tối 

thì bàng hoàng đã ngập giữa mê cung 

 

em rồi cũng chôn anh vào tuyệt lộ 

nên bây giờ anh còn biết tin ai 

khi đã trãi một trời sầu giông tố 

tiếc thƣơng kia chỉ còn bóng lạc loài 

 

anh lặng lẽ nhƣ đã từng lặng lẽ 

mỗi chiều buồn ngồi đếm những tàn phai 

nghe hƣ ảo bên dốc đời quạnh quẽ 

buốt hồn anh trong mộng mị đêm dài... 
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Bóng tàn phai 

 

trăng lạnh quá buồn một trời thê thiết 

đêm nghìn sau chạm với cõi vô thƣờng 

tên cuồng sĩ chiều một mình tiễn biệt 

một ngƣời về chìm dƣới bến thu sƣơng 

 

vất cung kiếm ngồi mơ về viễn xứ 

bến sông buồn khuất bao nẻo mƣa qua 

sao chẳng thấy ai mang vầng trăng cũ 

để về đây nghe hiu hắt quê nhà  

 

thắp đèn khuya ngồi mơ chiều đại mộng 

áo giang hồ gửi lại bến sông xƣa 

ôm mặt khóc giữa trần gian quá rộng 

tiếng chuông buồn vấp bóng dọc sông mƣa 

 

chỉ còn lại một vầng trăng ngày cũ 

và trang kinh đã mục nát phai tàn 

tên cuồng sỹ chắp tay ngày du thủ 

khuya một mình chao bóng gióng chuông tan… 
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Bóng tối không lời 

 

         bóng tối buồn không lời... sérenade 

 

nghe nhƣ chiều đang tới 

dìu đất trời sang đêm 

tôi về khuya chân mỏi 

đụng nỗi sầu chênh vênh 

 

phải mịt mùng bóng tối 

che kín đời phù hƣ ? 

cả một trời hấp hối 

rụng xuống hàng kinh thƣ 

 

tiếng chuông sầu cuối mộ 

rơi giữa chiều hƣ không 

một loài dơi cánh vỗ 

chập choạng bóng ngô đồng 

 

đêm trãi đầy tuyệt vọng 

trong tôi đời héo khô 

đợi em về viễn mộng 

khi hồn mình sóng xô  
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gã thiền sƣ lần hạt 

chánh điện buồn khói bay 

suốt một đời theo phật 

chợt thấy mình trắng tay 

 

bóng tối là cơn mộng 

trải xuống đời mênh mông 

có ai ngồi mong ngóng 

một cõi về hƣ không 

 

dấu đêm tràn mắt lệ 

tiễn tôi lời chia phôi 

tiếng chuông buồn kinh kệ 

nhƣ bóng tối không lời... 
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Bóng tối không lời 

 

bóng tối buồn không lời... sérenade 

 

nghe nhƣ chiều đang tới 

dìu đất trời sang đêm 

tôi về khuya chân mỏi 

đụng nỗi sầu chênh vênh 

 

phải mịt mùng bóng tối 

che kín đời phù hƣ ? 

cả một trời hấp hối 

rụng xuống hàng kinh thƣ 

 

tiếng chuông sầu cuối mộ 

rơi giữa chiều hƣ không 

một loài dơi cánh vỗ 

chập choạng bóng ngô đồng 
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đêm trải đầy tuyệt vọng 

trong tôi đời héo khô 

đợi em về viễn mộng 

khi hồn mình sóng xô  

 

gã thiền sƣ lần hạt 

chánh điện buồn khói bay 

suốt một đời theo phật 

chợt thấy mình trắng tay 

 

bóng tối là cơn mộng 

trải xuống đời mênh mông 

có ai ngồi mong ngóng 

một cõi về hƣ không 

 

dấu đêm tràn mắt lệ 

tiễn tôi lời chia phôi 

tiếng chuông buồn kinh kệ 

nhƣ bóng tối không lời... 
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Bụi cát phù vân 

 

(trong những ngày sống chậm) 

 

rồi cát bụi sẽ tràn qua đời sống 

khi bọt bèo đã chạm đỉnh phù du 

cõi ngƣời đó trong mê cuồng tuyệt vọng 

ngày xuôi tay còn lại dấu sƣơng mù 

hƣ ảo quá những sáng chiều những tối 

hoàng hôn qua mây phủ khói sông hồ 

bia mộ đó từng hàng chân bƣớc vội 

một đời ngƣời rũ bóng chạm hƣ vô 

nghe cuối gió thả lời kinh nguyện ƣớc 

thập tự đời mang vác nặng trên vai 

ôm tàn úa cơn mê buồn dốc ngƣợc 

bóng chiều rơi còn vọng tiếng thở dài 

trăm năm tới rồi một ngày tóc bạc 

soi bóng mình trên mấy bức tƣờng câm* 

hình nhƣ có tiếng kêu từ sa mạc** 

đời ngƣời qua nhƣ bụi cát âm thầm... 

 

*ý nhạc Trịnh: người về soi bóng mình... 

giữa tường trắng lặng câm 

**kinh thánh 
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Buông tay.... 

 

(… viết cho một người bạn) 

 

có những lúc em thấy mình kiêu bạt 

không cần anh - nhan sắc vẫn khuynh thành 

anh thì chỉ nhƣ ngàn muôn kẻ khác 

lời hứa nào cũng sƣơng khói mong manh 

 

không xe cộ, không nhà lầu, vàng bạc 

quà tặng em là những bó hoa nghèo 

anh vẫn thế - giàu sang là ngƣời khác 

còn anh hoài mài con chữ gieo neo 

 

bên anh cả một đời em thua thiệt 

không rong chơi, chẳng ca nhạc, vũ trƣờng… 

đời anh đó nhƣ em từng đã biết 

(bài vọng cổ buồn dù anh ghét cải lƣơng…) 

 

thôi thì mình buông tay nhau anh nhé 

nhan sắc kia đời ngắn quá chẳng dài 

anh cứ viết những bài thơ rơi lệ 

nhƣ cuộc tình mình chẳng có ngày mai.. 
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Bước giữa mưa nhòa 

 

đi về phía bồi hồi câu thơ cũ 

trời không mƣa anh cũng lạy trời mƣa* 

khi tình buồn héo hắt những âm xƣa 

là thƣơng nhớ nhiều khi buồn rơi lệ 

 

sau cùng rồi sông cũng về với bể 

trùng khơi xa u uẩn khói sƣơng dài 

nghe chìm khuất một trời chiều tê tái 

thì nhủ lòng thôi hãy cố mà quên 

 

thƣơng cuộc tình chìm dƣới bóng chênh vênh 

ngƣời rồi cũng nhƣ muôn ngàn kẻ khác* 

nếm cay đắng trong vũng sầu bội bạc 

khi hay rằng một phút đã trăm năm 

 

còn lại đây từng mãnh vỡ âm thầm 

đau cúi nhặt giữa mƣa chiều ngƣợc gió 

nghe cay đắng một trời yêu vụn vỡ 

sầu nghiêng vai tôi bƣớc giữa mƣa nhòa... 

 

* thơ nguyên sa 

* thơ du tử lê 
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Buổi về quê cũ 

 

buổi về quê cũ trời không nắng 

tôi dẵm mù sƣơng vƣơng gót chân 

quê xƣa một góc trời thầm lăng 

neo giữ đời tôi những nợ nần 

 

mây xƣa đã trôi vào quên lãng 

còn đây cơn gió lạnh bên trời 

tôi gọi tên tôi chiều bảng lảng 

ngập ngừng một chiếc lá thầm rơi  

 

có phải quê nhà quên tôi mất 

ngƣời đi xa ngút những câu thề 

nên ngọn gió xƣa buồn ngầy ngật 

đã thôi chờ một kẻ xa quê 

 

còn lại một tôi và một bóng 

buổi về lạnh ngắt khói hoàng hôn 

ôm mặt mới hay trời lồng lộng 

chiều quê mƣa tạt buốt linh hồn... 
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Buồn đậu vai người 

 

ta về thả bóng ngoài sông vắng 

ngửa mặt mà ca khúc biệt hành 

giọt lệ rơi trong chiều thinh lặng 

câm lặng giữa hồn nhƣ đá xanh* 

 

thƣơng em tóc xỏa bên đời ấy 

buồn đậu vai ngƣời đau giấc khuya 

cố xứ mấy phƣơng trời thức dậy 

đâu biết lòng ta đã đoạn lìa 

 

đôi khi lòng mộng về quê cũ 

tiễn ngƣời sông gợn sóng chiều xa 

thấy lá bay trong chiều vô trú 

mới hay mây bạt trắng giang hà 

 

quạnh hiu bến vắng ngồi rơi lệ 

ai uống giùm ta cạn nỗi sầu 

gõ tiếng chuông khuya buồn kinh kệ 

nghe thúc roi buồn nhịp vó câu ... 

 
* ý thơ Thanh Tâm Tuyền 
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Buồn hơn mây trắng 

 

mây bay ngoài khung cửa 

hà cớ gì tôi buồn 

mùa thu chong mắt ứa 

sao lòng chùng mây buông 

 

sóng phải đâu là biển 

sao trùng vây phận ngƣời 

gió đâu là chiều tím 

mà dẵm buồn lên tôi 

 

nầy cuộc đời mộng ảo 

nầy khói chiều hƣ vô 

treo dốc đời cơm áo 

trôi phận ngƣời nhấp nhô 

 

nghe nỗi sầu vây bủa 

mây trắng tràn cô đơn 

hình nhƣ trong khung cửa 

có một ngƣời buồn hơn... 



866 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buồn im đá sỏi 

 

từ những làn môi em rất khuya 

tôi nghe đời sống hết chia lìa 

nghe nắng mặt trời còn xanh mộng 

khi những tinh cầu chƣa viễn ly 

 

từ mắt em nhìn tôi thiết tha 

hình nhƣ sƣơng khói cũng la đà 

nghe những tàn khuya con sóng vỗ 

vọng lại bên trời tiếng nguyệt ca 

 

rồi em đi mất giữa đời hƣ 

tôi nhƣ đứa bé buồn thiên thu 

đêm bầm úp mặt ôm buồn tủi 

đau những mùa rơi tạt gió mù 

 

nghe những tàn phai đời cát bụi 

buồn im đá sỏi lạnh hơi ngƣời 

nhớ em quay quắt chiều không đến 

tôi ngồi mà nhớ mộng phù du ... 
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Buồn như bóng đêm 

 

chiều nay có ai về quanh mộ 

cho tôi vay một nén nhang tàn 

đắp lên mặt cỏ ngàn cơn gió 

làn khói bồng bềnh treo nghĩa trang 

 

ngày đi rất chậm e chừng, muộn 

buổi nằm nghe máu rã rời đông 

hồn khuya xơ xác mù con sóng 

lạnh trái tim khô chảy ngƣợc dòng 

 

không chừng tôi ghé qua đời. chậm 

thả khói nhang trầm ngang bến sông 

đã nghe một thoáng buồn ngùi ngậm 

khi gió hoàng hôn buốt chạnh lòng 

 

chắc hẳn tôi về. nhƣng không vội 

bao điều chƣa nói đƣợc cùng em 

tiếng còi đã thổi ngày sau, cuối 

riêng cõi tôi. buồn nhƣ bóng đêm... 
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Cà mau chiều cuối năm 

                                                            cho H 

 

chút gió bấc hiu hiu chiều tháng chạp 

trôi miên man nỗi nhớ tạt trong hồn 

năm tháng đó đau mảnh đời lƣu lạc 

sao là chiều sao cứ tím hoàng hôn 

 

đâu cứ phải sông buồn mà sóng vỗ 

em đâu chờ mà đã buốt lòng anh 

ngồi thầm nhớ một chân trời đổ vỡ 

chiều cuối năm mƣa tạt mãi không đành 

 

ký ức đã phôi phai dần năm tháng 

chợt quay về nhƣ anh đã từng quên 

em ở đâu ngút chân trời vỡ rạn 

để anh ôm nghìn nỗi nhớ bồng bềnh 

 

tình yêu cứ muôn đời là dang dở 

nhƣ cà mau giờ chƣa hết nỗi buồn 

trời cuối năm lạc loài trên đỉnh nhớ 

anh một mình ngồi với gió chiều buông ... 
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Cánh phượng hồng năm cũ 

                                                 gửi ĐTQ 

 

bay theo gió cánh phƣợng hồng năm cũ 

đậu trên vai buồn nỗi nhớ tay ngƣời 

không nỡ thức mùa thu còn say ngủ 

nên bồng bềnh mây trắng nhẹ nhàng rơi 

 

hình nhƣ có chàng trai ngoài cửa lớp 

ngóng từng đàn áo trắng ngập ngừng bay 

thả chút nhớ một thời quanh lớp học 

mắt nghe cay từ thuở biết yêu ngƣời 

 

tôi không thể đợi thu về đƣợc nữa 

cổng trƣờng xƣa đã đóng kín lâu rồi 

ngƣời con gái bỏ quên lời trót hứa 

nên tôi buồn với giọt nắng chiều phai 

 

sẽ nhớ mãi cánh phƣợng ngày khai giảng 

bay thênh thang trên lối cỏ xanh ngời 

mình tôi đứng bên hiên đời vỡ rạn 

nghe khẽ khàng một hạnh phúc vừa rơi... 
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Cầm giữ đời nhau 

 

từng theo đuổi những phù du bèo bọt 

đôi lần vui và cũng lắm khi buồn 

anh chợt hiểu những sƣơng mù đắng đót 

những giọt sầu của tuyệt vọng trăm năm 

anh chợt hiểu đời chẳng nhiều, mấy lúc 

đâu chờ anh kẻ đuổi mộng vô cùng 

nếm cay đắng của nghìn sau bội bạc 

anh bẽ bàng tuyệt vọng giữa mê cung 

rồi em đến bên đời anh hoạn nạn 

mắt môi kia ƣơm giấc mộng xanh đầy 

anh tỉnh thức giữa mơ cuồng mê sảng 

bỗng ngỡ ngàng khi hạnh phúc cầm tay 

nƣớc mắt đó của một thời gió bụi 

anh dành em trong giây phút tình cờ 

kẻ câu thúc đời anh vào giam giữ 

trái tim chùng gục ngã giữa đêm mơ... 
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Cạn một hồ trường 

… lại đây cùng ta cạn một hồ trường 

 (Nguyễn Bá Trác) 

ngƣời đi bỏ lại mùi hƣơng tóc 

năm hết xa quê bỗng nhớ nhà 

lƣợc gƣơng úp mặt đêm ngà ngọc 

có nhớ một thời son phấn xa 

quờ chạm bóng mình nghe thổn thức 

gió cuối năm bầm tím thịt da 

hồ trƣờng chƣa cạn mà vuốt ngực 

ngửa mặt nhìn mây bóng đã già 

ai uống cùng ta đêm cuối năm 

rót nhau chén rƣợu buổi thăng trầm 

đâu hay trong mắt ngƣời cố xứ 

tiếc nuối buồn rơi tiếng nguyệt cầm 

hồ trƣờng vỡ chén sầu trăm mảnh 

cứa rách đời nhau đắng cả lòng 

ta về khuya cũ mà nhặt nhạnh 

một mảnh tình đau trong chén không… 
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Cánh bướm quên vườn 

 

cứ mỗi mùa thu nghiêng lá rơi 

có con bƣớm trắng đậu bên trời 

xỏa cánh dịu dàng nhƣ ƣớp mộng 

về ghé vƣờn xƣa thả dáng ngời… 

đôi cánh mỏng manh vờn mây xanh 

nắng ơi sao mà nắng ngọt lành 

sợ đôi cánh nhỏ vƣơng cành lá 

nên nắng lang thang mãi không đành 

và gió cứ ngập ngừng chân ai 

mùa đi còn để lại dấu hài 

cánh bƣớm bay hoài trong giấc mộng 

mang thầm hƣơng một dáng liêu trai.. 

thu nay bƣớm không về vƣờn ấy 

bỏ lại một trời mây lặng bay 

bỏ nắng hanh vàng ngây ngất đợi 

bỏ cả một trời hƣơng đắm say… 

ai đã đi rồi gieo nhớ thƣơng 

dấu chân còn đọng giữa màn sƣơng  

nhớ con bƣớm trắng chiều không tới 

hoa cũng rơi nhiều thôi ngát hƣơng… 
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Cánh gió phù vân 

 

đã nghe tiếng con chim buồn khản giọng 

gọi tình tôi lạc mấy cõi đi về 

nghìn ký ức lạc loài treo chiếc bóng 

tôi tìm gì ảo vọng giữa cơn mê 

 

em đã đến đã đi và tôi biết 

sẽ thiên thu chìm dƣới cõi mơ nào 

ôm mộng mị giữa dốc đời cay nghiệt 

tôi lạc loài trong những giấc chiêm bao 

 

thôi đành cũng nhƣ bao lần chiều đến 

bỏ lại tôi riêng một góc hiên buồn 

khi trú ngụ trong vũng sầu chống chếnh 

tôi mãi tìm hƣ ảo ngọn chiều buông 

 

nên còn lại tràn nỗi buồn năm tháng 

giấu niềm riêng cùng sợi tóc bạc dần 

có ai đó về trong chiều bảng lảng 

nhặt tôi giùm một cánh gió phù vân... 
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Câu thơ ngày cũ 

 

khi đời sống rã rời mòn hy vọng 

cầm tay nhau đã thấy tuổi tôi già 

hạnh phúc ấy thiên đƣờng hay ảo vọng 

mà tôi cầm níu trƣợt nỗi chia xa 

 

thì em cũng nhƣ những ngƣời tôi gặp 

đến rồi yêu rồi chia biệt muôn trùng 

thắp nhung nhớ giữa trần gian tấp nập 

để rồi về xơ xác một âm câm 

 

nên chia tay cuối cùng rồi sẽ đến 

nghe sao tình tan tác dấu cô liêu 

câu thơ cũ trao nhau ngày ta hẹn 

có đau không mà vọng mãi trong chiều ... 

 

giờ một tôi với đầy trời bão động 

mƣa không rơi lòng vẫn xót xa nhiều 

gói câu thơ thả vào ngày tuyệtvọng 

nghe giữa hồn tạtgió buốt cô liêu … 
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Câu thơ trên cát 

 

sớm muộn rồi tất cả về với bụi 

huống chi thơ tôi đã gửi cho ngƣời 

huống chi tình tôi lạc giữa thiên thu 

giây phút ấy mình dại khờ nông nổi... 

 

đành xuôi tay với nỗi lòng chôn giấu 

con sóng rồi xóa cát giữa bờ kia 

khi cuộc đời là những giấc ly chia 

thì em ạ vẫn nồng nàn hơi thở 

 

tôi ngồi đây từng chiều đau vụn vỡ 

sầu giăng qua vây kín bƣớc chân ngƣời 

nghe rã rời từng nhịp gõ hƣ vô 

trôi xuống đáy phù vân về lấp mộ 

 

ôm hƣ ảo ngọn đèn chao trƣớc gió 

bóng tôi ngồi cùng với bóng thiên thu 

con sóng trôi qua những bài thơ cũ 

chìm miên man trong cát đẫm sƣơng mù... 
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Chắc gì… 

 

chắc gì em sẽ không là nắng 

cho tôi đậu xuống giữa môi hồng 

mốt mai trong những chiều xa vắng 

nhủ lòng em có nhớ tôi không... 

chắc gì em sẽ không là gió 

khi tôi cầm nhẹ ngón tay buồn 

nghe những mùa trôi vƣơng dốc nhớ 

và ngủ bềnh bồng trên ngón thon 

đêm tôi thả giấc nghìn mơ mộng 

chắc chi em không phải mây trời 

dìu tôi qua tháng ngày ảo vọng 

nhặt nhạnh nỗi buồn tôi đánh rơi 

bƣớc chân quỵ ngã đời sấp ngửa 

chắc gì em mở rộng vòng tay 

nâng niu những vết thù lƣng ngựa 

băng bó tôi giùm trăm nỗi đau 

tạ một đời nhau ngày giông bão 

tình yêu em hơ dịu nỗi sầu 

lặng yên bên dốc chiều hƣ ảo 

chắc hồn tôi sẽ nhớ ngàn sau... 
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Chạm bóng 

 

ƣớc làm cây thánh giá 

cho cuộc đời đóng đinh 

tôi về chiều vô ngã 

 nhìn bóng mình lặng thinh 

 

sƣơng giăng mù huyệt mộ  

cơn gió tràn hƣ vô 

trôi trong chiều cố thổ 

vọng cõi đời sóng xô 

 

em về đêm nguyệt tận 

trăng đã úa lƣng đèo 

chênh vênh mù số phận 

cuồng khối tình mang theo 

 

ai ru ngày tháng cũ 

trong giấc mơ dặt dìu 

có gã buồn không ngủ 

thả tình vào cô liêu… 

 

thôi em đời đã khổ 

trói nhau chi dây thừng 

tôi về khuya dựng mộ 

chạm bóng mình rƣng rƣng… 
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Chạm bóng vô thường 

 

sớm mai thức dậy 

nhìn quanh đời mình 

hai con mắt thấy 

nghìn chiều lặng thinh 

 

nửa đêm chợt tỉnh 

nhìn quanh đời mình 

nghìn cơn gió giật 

vây đời chông chênh 

 

qua sông chợt ngộ  

nhìn sang đời mình 

thấy đời hƣ ảo 

thấy ngày mông mênh 
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thấy tôi nhƣ nắng 

đang trôi ngoài thềm 

giọt nào im lặng 

giọt nào buồn tênh 

 

thấy tôi nhƣ cỏ 

lang thang trên đồi 

ngọn nào ngƣợc gió 

ngọn nào hƣ vô 

 

thấy tôi hấp hối 

chiều mờ khói sƣơng 

ngàn năm rũ rƣợi 

chạm bóng vô thƣờng… 
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Chạm cõi nghìn sau 

 

không kịp nữa cuối cùng ta cũng mất 

chậm cả rồi đâu còn buổi chia tay 

thì đành thôi môi đã úa câu chào 

tiếc nhau chi một niềm đau chôn giấu 

 

nếu đã gọi tình yêu là châu báu 

lỡ xa rồi sao lấy lại đời nhau 

ngọn roi nào quất tím trái tim đau 

khi ngƣời đã yêu tôi bằng đƣợc mất 

 

khi dối gian đã thay bằng chân thật 

ngày sẽ qua em rồi cũng chia lìa 

cuối cùng thì giây phút ấy chia ly 

tôi ngồi lại nếm niềm đau cay đắng 

 

thôi để gió tạt bóng ngày tắt nắng 

cơn đau buồn nghe vụn vỡ đầy tay 

gom thƣơng nhớ vào bến tình mê mải 

thả rơi tình chạm điếng cõi nghìn sau… 
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Chạm đời hư không 

 

một đời dong ruổi 

đôi bờ gió xiêu 

buổi về tiếc nuối 

tôi đã nhƣ chiều 

 

buồn không hỡi gió 

đôi hàng kinh thƣ 

nghe lòng chợt ngộ 

chỉ là phù hƣ 

 

buồn không hỡi sóng  

trôi mãi mịt mùng 

tàn chiều đứng ngóng 

một lời cáo chung 

 

trái tim ngƣng đập 

năm tháng phai tàn 

buồn trôi nắm đất 

rơi ngoài nghĩa trang 

 

đêm về nhƣ bụi 

thở khói muôn trùng 

có ngƣời mắt nuối 

chạm đời hƣ không... 



882 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chậm mất, hoàng hôn 

 

tôi đợi mãi trên sông chiều lạnh ngắt 

bến hoang sơ chìm khuất nẻo mƣa nguồn 

nghe gió tạt từ hai bờ hiu hắt 

em đến rồi nhƣng chậm mất, hoàng hôn 

 

có lẽ thế thời gian là dâu bể 

nắng trên cao và mƣa rớt trên rừng 

ôm thƣơng nhớ bến trần gian rớt lệ 

 buổi quay về ôm mặt khóc rƣng rƣng 

 

không ai cả một mình tôi đứng tiễn 

giòng sông trôi con nƣớc tạnh mƣa nguồn 

gió thênh thang mà em thì không đến 

nên tình buồn héo hắt giọt mƣa tuôn 

 

thì cứ vậy tôi đành sầu đƣa tiễn 

buổi chia tay mƣa lạnh buốt vai ngƣời 

chỉ còn lại một khối tình câm nín 

trôi xuôi hoài theo buổi ấy mƣa rơi… 
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Chạm mùa trăng tan 

 

tôi ngồi gom lá 

giữa chiều thu trôi 

có con bƣớm lạ 

nằm chết sau đồi 

 

tìm trang kinh cuối 

hái nụ tình rơi 

em về thả khói 

 hờ hững ngang trời 

 

nghe chiều đại mộng 

hát lời chia xa 

ai còn đứng ngóng 

cuộc tình đã qua 

 

thôi còn tiếng thở 

vọng tới nghìn sau 

chiều buông cơn gió 

lạnh buốt ngang đầu 

 

lời kinh đã cạn 

chuông nguyện cũng tàn 

nghe chừng năm tháng 

chạm mùa trăng tan… 
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Chạm vào hạt bụi 

 

một đêm nào nằm mộng 

thấy chập chờn hƣ không 

nghe đời nhƣ lá mỏng 

rơi giữa chiều mênh mông 

 

tóc ngã màu bạc trắng 

trong đêm dài tàn phai 

buông tiếng lòng quạnh vắng 

sầu tan nát hình hài 

 

tay chạm vào hạt bụi 

ngàn năm mây vẫn trôi 

có điều chi tiếc nuối 

khi qua hết phận ngƣời 

 

giữa bốn bề nhang khói 

ai đang ngồi quanh đây 

nghe mơ hồ tiếng gọi 

tên tôi- chiều nắng phai 

 

hạt bụi nào đã tới 

hạt bụi nào vừa rơi 

từng kiếp ngƣời qua vội 

trong mƣa lạnh buốt trời ... 
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Chẳng giữ được người 

 

trả lại đây cho ngƣời hàng lá nhỏ 

chiều mƣa câm buồn rớt một con đƣờng 

tôi tuyệt vọng ôm trời sầu tê tái 

chân dại cuồng dẵm nát cõi mê hoang 

 

trả lại đây cho ngƣời đời cơm áo 

tình bao năm rời rã nhịp đọa đày 

chân chuếnh choáng trên cõi về ngây dại 

hồn mệt nhoài trong ngày tháng mƣa phai 

 

còn gì nữa một phố chiều lãng đãng 

buổi yêu ngƣời khánh kiệt những môi hôn 

giấu cô liêu cho đành ngày đoạn tháng 

nên giờ nghe tan nát cả linh hồn 

 

tôi sẽ nhớ nhƣng chỉ là ảo vọng 

buổi ngƣời đi thôi chẳng giữ đƣợc rồi 

nên cay đắng ôm đời mình huyễn mộng 

nghe ngậm ngùi 

trôi giạt 

cõi buồn tôi... 
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Chào buồn ban mê 

 

trăng đổ đầy trời rồi ban mê 

mà sao tôi chẳng thấy em về 

gió tràn qua dốc nghiêng chiều thấp 

nghiêng cả tình tôi buồn tái tê 

 

nồng nàn khói thả chìm trong mây 

tƣởng bóng mùa thu vƣơng mắt cay 

mênh mang ngàn ánh sao hồ lắc 

rụng xuống bềnh bồng đầy hai tay 

 

gửi lại ea h'leo trời mây trôi 

chiều vít hoàng hôn rợp núi đồi 

vén màn sƣơng mỏng nghe vời vợi 

khói sóng quê nhà buồn chơi vơi 

 

hỏi nắng xanh trời rừng bản đôn 

mai tôi đi - biết có về không? 

ban mê chào nhé buồn tay vẫy 

nghe gió mùa thu lạnh buốt hồn... 
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Chỉ là bụi cát 

 

ngồi nghe đời hƣ ảo  

chìm hun hút sông dài 

có một ngƣời bạc áo 

về trong chiều nắng phai 

 

hình nhƣ chân đã ghé 

đôi lần vào thiên thu 

nghe nhịp buồn rất khẽ 

thở khói ngày hoang vu 

 

tôi thả lời kinh nguyện 

vào trần gian khói sƣơng 

có gì mà lƣu luyến 

khi đã chạm vô thƣờng... 

 

hay chỉ là bụi cát 

trong cõi ngƣời sát na 

quờ tay khua tràng hạt 

đụng cả trời mƣa xa 

 

ngày về sao mà vội 

tấm thân nầy phù hƣ 

nghe hồi chuông hấp hối 

đau mãi một kiếp ngƣời... 
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Chỉ là hư không 

 

có ai về gọi 

tôi giữa mịt mùng 

buồn con mắt đợi 

khói trời bên sông 

 

có ai về nhắc  

một lời thiên thu 

tình tôi chia biệt 

ngày bóng xa mù 

 

có ai thầm thỉ 

một lời cáo chung 

buồn tôi rã nhụy 

đêm gió mƣa trùng 

 

em đâu là sóng 

hái chiều bên sông 

đêm chao chiếc bóng 

mù trời mênh mông 

 

tôi về thắp nến 

bên đời gió giông 

bóng ngƣời đƣa tiễn 

chỉ là hƣ không… 
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Chìa khóa tình yêu 

 

(...ở phương Tây, các cặp tình nhân thường 

 mang ống khóa gắn vào thành cầu và ném 

 chìa khóa xuống sông, hàm ý sẽ không bao 

 giờ xa nhau...) 

 

...ƣớc chi em là chìa khóa 

mở tôi một cõi thiên đƣờng 

đƣờng tình trăm phƣơng ngàn ngã 

chắc gì em biết tôi thƣơng.. 

 

ƣớc em khóa tình tôi lại 

xa nhau chín đợi mƣời chờ 

trái tim tôi còn nặng nợ 

nên hoài gõ nhịp đêm mơ… 

 

sẽ không chìa nào mở đƣợc 

tình tôi em khóa chặt rồi 

mà cũng chẳng cần em ƣớc 

đầy hồn tôi bóng em thôi 

 

nầy em một trời thƣơng nhớ 

tim tôi đôi lúc rối bời 

mà thôi em đừng lo sợ 

chiếc chìa tôi đã đánh rơi… 
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Chiếc lá bên trời 

 

rồi cũng hết một mùa thu tàn tạ 

chiếc lá vàng rơi xuống giữa đồi hoa 

nhƣ em đã trở thành ngƣời xa lạ 

trong tim tôi từ buổi ấy mƣa nhòa 

 

chút nắng gió của đời tôi lận đận 

có mùi hƣơng lạc bƣớc thuở em về 

sẽ rất nhớ chiều cuối mùa vƣơng vấn 

tiếng chân ngƣời đánh thức những cơn mê 

 

đâu còn chắc thu nầy em ở lại 

dẫu biết rằng lá đã rụng đầy sân 

tôi thả những giấc mơ buồn tê tái 

nghe tình xƣa còn vƣớng những nợ nần 

 

gửi màu nắng về chân trời thu cũ 

cả lặng thầm đau giữa trái tim tôi 

để mai tiễn một đời môi thiếu phụ 

vẫn còn đây chiếc lá rụng bên trời... 
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Chiếc lá bên trời (bis) 

 

tôi đứng đợi em rạng ngời nhan sắc 

có mùa thu lay khẽ gió bên trời 

nắng rất nhẹ cho chiều vàng huyễn hoặc 

đợi tôi về trải lá nhẹ thu rơi 

 

em cứ đến rồi đi xin đừng ngại 

hồn tôi xanh giấc mộng đón em về 

ôi tinh khiết những nụ hồng mê mải 

cho nhau tình xao xuyến lạc cơn mê 

 

hay có cả mùa thu về hội ngộ 

nắng hãy còn hồng trên mắt môi em 

đàn bƣớm trắng dƣờng nhƣ về qua ngõ 

vốc đầy tay mùa gió rớt bên thềm 

 

trăm thƣơng nhớ trao em từ thu ấy 

nghe chùng chình sƣơng khói khẽ khàng trôi 

tôi ngơ ngác những chiều thu thức dậy 

nhặt bâng khuâng từng chiếc lá bên trời... 
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 Chiếc lá thu xưa  

 

đâu những mùa thu vàng lá đổ 

những áng mây chiều sƣơng khói giăng 

tôi gọi tên tôi cho đỡ nhớ* 

cô liêu nhƣ giọt nắng bên thềm 

 

những mùa thu cũ trời chớm gió 

nghiêng vai em thả tóc tơ trời 

tôi mải mê nhìn con bƣớm nhỏ 

nghe hồn thu mộng buốt chơi vơi 

 

nhớ mùa thu ấy em khua guốc  

gõ xuống hồn tôi những nhịp buồn 

hoa bƣớm thuở nào nghiêng dáng ngọc 

vƣơng nỗi đợi chờ em ghé thăm 

 

bây giờ cũng là mùa thu ấy 

biền biệt phƣơng trời em ở đâu 

tôi nghe trong nắng chiều thức giấc 

có chiếc lá vàng thƣơng nhớ nhau... 

 

* thơ Thanh Tâm Tuyền 
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Chiếc lá vàng phai 

 

chƣa qua hết một mùa thu tàn tạ 

mà trên cành chiếc lá đã vàng phai 

nhƣ tình tôi trao cho ngƣời xa lạ 

chƣa kịp hôn đã vội vã sƣơng nhòa 

 

đã biết thế cơn mơ nào cũng dứt 

sớm muộn gì ta cũng sẽ chia tay 

nhƣng mùa thu sao còn nhiều ray rứt 

khi ngƣời đi còn tôi với lạc loài… 

 

con đƣờng cũ chiều nay nhiều lá rụng 

rơi vào hồn từng giọt nhớ lung linh 

nghe ký ức một thời xƣa vang vọng 

phút xa nhau mà chân bƣớc không đành… 

 

thì em hỡi ..còn chút gì cuối sóng 

của một thời yêu dấu đã tàn phai 

tôi giữ lại trong tim mình hoài vọng 

cho tình yêu đọng mãi giữa môi ngƣời… 
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Chiều cố quận 

 

nắng có rớt trên đƣờng về cố quận 

thƣơng giùm ta nay bạc trắng mái đầu 

con dế hát lời tình buồn u uẩn 

gửi lại đời sầu mấy nhánh mƣa ngâu 

 

nầy mây trắng trôi về đâu buổi ấy 

có hay đời nhƣ lau sậy ven sông 

nghe cay mắt những buổi chiều thức dậy 

chợt thấy mình tàn lụi giữa hƣ không 

 

ta trở lại bến đò xƣa đứng ngóng 

sắt se lòng mây trắng buổi tàn thu 

vầng trăng úa hắt hiu thời hoa mộng 

nỗi sầu kia con sóng đổ xa mù 

 

chiều cố quận có một ngƣời thắp nến  

man mác hồn chìm đắm ngập câu kinh 

ôm rời rã cõi trần gian chống chếnh 

nghe nghìn sau mƣa tạt buốt tim mình... 
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Chiều cuối năm bạn mất 

(Gởi Lâm Anh) 

rồi cũng qua một đoạn đời dâu bể 

chiều cuối năm ta ca khúc biệt hành 

chiếc thuyền ngƣợc hề ta ngồi rơi lệ 

trách chi đời một khoảnh khắc mong manh 

thôi thì cũng trăm năm ngồi ngó núi 

để một chiều say với bóng mồ côi 

mai về đất có buồn nhƣng không tủi 

vì bạn còn riêng đó một chỗ ngồi 

thế sự du du buồn chống chếnh 

rƣợu cuối năm cay đắng một chữ tình 

“Ở đất nước chúa buồn không muốn đến 

bởi mọi người đều tự biết đóng đinh…”* 

ta cũng vậy trên tay cầm lau trắng 

vẫy thiên thu chờ đất gọi tên mình 

chiều cuối năm buồn một trời mây trắng 

gọi tên ngƣời… ơi hỡi , bạn lâm anh… 

Tháng chạp, 2013 

* Thơ Lâm Anh 
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Chiều cuối năm đợi tết 

 

hình nhƣ xuân đi ngoài ngõ 

gió thơm hƣơng thoảng gọi mời 

cành mai mĩm cƣời trong gió 

khẽ khàng lăn giọt sƣơng rơi 

 

bên hiên nhà ai đỏ lộc 

bánh chƣng xanh ƣớm môi hồng 

nắng buông hai tay đầy vốc 

thẹn thùng đón gió mênh mông 

 

áo em vàng mơ sắc thắm 

trao duyên lúng liếng môi cƣời 

có ngƣời nhìn theo say đắm 

bên trời đuối mộng tƣơng tƣ 
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tôi ngồi đợi mùa xuân đến 

thì thầm hƣơng cỏ mang mang 

chiều nay cuốc xe về chậm 

đƣa chân ngƣời khách lỡ làng  

 

gió buồn gì mà không nói 

chỉ là một chuyến xe đêm 

mùa xuân buồn trong tiềng gọi 

lơ thơ mai rớt bên thềm 

 

buồn thiu đời tên xà ích 

rạc rời vó ngựa mùa xuân 

bên bến xe buồn u tịch 

cuối năm phiên chợ phong trần 

 

tôi chở mùa xuân về hết 

trao em một cuốc xe chiều 

hình nhƣ ngoài kia đang tết 

hay lòng tôi đã xuân theo... 
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Chiều cuối năm ở bến xe 

 

hình nhƣ xuân về ngoài ngõ 

gió thơm hƣơng thoảng gọi mời 

cành mai mỉm cƣời trong gió 

khẽ khàng rơi giọt sƣơng mai 

 

bên hiên nhà ai đỏ lộc 

bánh chƣng xanh ƣớm môi hồng 

mai vàng hai tay đầy vốc 

thẹn thùng đón gió xuân sang 

 

áo em vàng mơ sắc thắm 

trao duyên lúng liếng môi cƣời 

bên trời mùa xuân say đắm 

có ngƣời đuối mộng tƣơng tƣ 

 

tôi ngồi đợi mùa xuân đến 

thầm thì lá cỏ mênh mang 

chuyến xe cuối cùng rời bến 

đƣa chân ngƣời khách lỡ làng  

 

tôi chở mùa xuân về hết 

trao em một cánh mai chiều 

hình nhƣ ngoài kia đang tết 

hay lòng tôi đã xuân theo... 
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Chiều cuối năm ở bệnh viện 

 

ngoài kia xuân đã đến 

mà ta thì ở đây 

bệnh viện buồn im ắng 

buồn dâng lên thật đầy 

 

nhìn hoa mai khoe sắc 

nghe mắt mình cay cay 

ồ thì ra đang tết 

một mình ta nơi nầy 

 

chỉ nghe nồng mùi thuốc 

và tiếng thời gian trôi 

giọng nói ngƣời thân thuộc 

những ngày xƣa đâu rồi 
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ta nhìn ta trong tối 

bốn phía là hƣ không 

bể dâu tràn chăn gối 

giờ đã thấy muôn trùng 

 

may mà còn có em 

quanh đời ta gió nổi 

một lời ru êm đềm 

vực đời ta cằn cỗi 

 

cám ơn mùa xuân nhé 

mang tình hơ vết thƣơng 

và nụ hôn thật khẽ 

dìu ta tới vô thƣờng.. 
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Chiều cuối năm thăm mẹ 

 

chiều lên thăm mộ mẹ 

vàng nắng nghĩa trang buồn 

con ngồi nghe thật khẽ 

bƣớc mẹ về bâng khuâng 

 

ngủ yên nào mẹ nhé 

con gói chiều vào mây 

choàng tay ôm lƣng mẹ 

cho ấm áp hình hài 

 

tấm khăn quàng mẹ đẹp 

nhớ một thời thanh xuân 

mẹ ngồi khung cửa hẹp 

đợi con từng bƣớc chân 

 

chiếc áo choàng giữ ấm 

chắc vẫn còn trắng tinh 

mẹ nằm yên con ngắm 

mẹ tôi nhƣ thiên thần 

 

 

đôi giày màu xanh đó 

gót có làm mẹ đau 

mẹ cứ nằm yên đấy 

con xoa mẹ thêm dầu 
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có chút vàng trong miệng 

mẹ nằm gần cạnh ba 

chắc rồi me sẽ tặng 

( …con biết tính mẹ mà…) 

 

cả một đời tần tảo 

mẹ nào giữ gì đâu 

chỉ tấm lòng thơm thảo 

với chồng con bạc đầu… 

 

…con về thôi mẹ nhé 

chiều đã tàn ngọn cây 

một mình me ở lại 

sao nghe mình mắt cay.. 

 

 (Chiều cuối năm thăm mộ mẹ) 
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Chiều cuối năm 

 

chút gió bấc hiu hiu chiều tháng chạp 

trôi miên man nỗi nhớ tạt trong hồn 

năm tháng đó đau mảnh đời lƣu lạc 

sao là chiều… sao cứ tím hoàng hôn... 

đâu cứ phải sông buồn mà sóng vỗ 

em đâu chiều mà đã buốt lòng anh 

sao phải nhớ một chân trời đổ vỡ 

chiều cuối năm mƣa tạt mãi không đành 

ký ức đã phôi phai dần năm tháng 

chợt quay về nhƣ chƣa đã từng quên 

em ở đâu ngút chân trời vỡ rạn 

để tôi ngồi gom nỗi nhớ mông mênh 

tình yêu cứ muôn đời là dang dở 

nhƣ hoàng hôn vàng không hết nỗi buồn 

trời cuối năm lạc loài trên đỉnh nhớ 

tôi một mình ngồi đếm vệt chiều buông ... 
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Chiều đại mộng 

 

khi còn lại chuỗi ngày buồn ngơ ngác 

bóng tàn phai mƣa tạt cuối chân trời 

gập lại vài trang thơ nhàu nát 

tiễn ngƣời về qua mấy dặm mƣa phai  

 

hỡi tôi của thuở sầu nghiêng chén 

rƣợu tang bồng say khuất nẻo chiêm bao 

thƣơng em lạc ngày bên trời đƣa tiễn 

tiếc gì không khi tình úa câu chào 

 

quán trọ cũ liêu xiêu chiều đại mộng 

nhốt đời tôi với nỗi nhớ giang hồ 

có không em buổi lặng thầm nghiêng bóng 

đƣa ngƣời về chiều cũng hóa hƣ vô 

 

thôi thì cũng một đời tôi nằm mộng 

đêm mù sa hồn cũng xót xa vừa 

qua sông xƣa ngậm niềm đau chạm sóng 

tình cũng đành bỏ mặc cuối hiên mƣa… 
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Chiều nhân thế 

 

thấy năm tháng chìm sâu vào đáy cốc 

và cuộc tình rụng xuống đáy cô liêu 

nỗi tiếc nhớ đã buồn đầy tay vốc 

ngồi nghe phai từng giọt nắng lƣng chiều 

 

Ồ không phải mây ngàn kia bỏ núi 

mà sƣơng khuya rơi tạt dấu hiên đời 

nhan sắc ấy có tàn phai buổi nọ 

cũng một lần cùng son phấn rong chơi 

 

qua con dốc mệt nhoài tình năm cũ 

đƣa nhau về tiếc nhớ những hƣ hao 

tiếng chim lạc bên trời không chỗ trú 

nghe cô liêu cũng đã úa câu chào 

 

khi lòng rụng những tàn phai dâu bể 

giấc mơ chiều cũng lạc mấy cơn mê 

tôi ngồi với cô đơn chiều nhân thế 

nghe hoang vu mời gọi khói sƣơng về... 
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Chiều ở bến xe ngựa 

 

cố chạm vào hƣ ảo 

chợt thấy mình trắng tay 

bóng tôi dài ngơ ngác 

thả khói chiều vào mây 

  

con ngựa già đứng ngó 

một phƣơng nào xa xôi 

nhịp buồn khua chân gõ 

lóc cóc qua cuộc đời 

  

tôi là tên xà ích 

thả dây cƣơng buồn thiu 

trên cõi ngày u tịch 

buồn đến buốt lƣng chiều 

  

tôi gửi đời tuyệt vọng 

vào mịt mùng hƣ vô 

ai về nhƣ chiếc bóng 

đêm nhang khói quanh mồ 

  

chiều ở bến xe trống 

thấy đôi bờ gió đƣa 

nghe nỗi buồn gõ móng 

mƣa đầy trời. ôi. mƣa… 
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Chiều ở lý sơn 

                                       tặng thành lê 

 

mây mỏng quá và núi cao ngửa mặt 

trời thì xanh và mây rớt không đành 

con đƣờng nhỏ chênh vênh chiều hiu hắt 

bỗng vỡ òa xanh sắc biển lý sơn 

 

nắng và gió và thuyền xa tít tắp 

tôi và em và mây trắng khung trời 

thế là đủ một lần ta hẹn gặp 

 đủ một lần con sóng vỗ chơi vơi 

 

hỏi chiều ơi em rớt ở phƣơng nào 

mà gió cứ thổi vào hồn bảng lảng 

giữa thinh lặng của chiều phai sắc áo 

bóng ngƣời về ngập nắng gió miên man 

 

tóc em bay và thu ấm trên nguồn 

một lần nhớ muôn sau chiều trên đảo 

lý sơn ơi đâu mịt mùng con sóng 

sao buổi về nỗi nhớ cứ chênh chao… 
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Chiều qua sông cũ 

 

ta đƣa ngƣời chiều nay qua sông 

nghe mƣa rơi và gió bềnh bồng 

trĩu nặng nỗi buồn con sóng vỗ 

nhƣ chén ly sầu trong quán không 

 

ta đƣa ngƣời mộng trắng sơn khê 

ra đi chẳng biết có quay về 

bên những tàn khuya chờ trăng muộn 

thấy bóng ai chìm trong giấc mê 

 

ta thƣơng ngƣời hay thƣơng cõi ta 

sông đêm chìm chiếc bóng giang hà 

nhớ không một thuở bên đời ấy 

tay cụng ly sầu mơ dáng hoa 

 

ta lại về đây trên sông xƣa 

chiều đã tàn chƣa mà rơi mƣa 

nhớ ngƣời một cõi sầu tê tái 

nghe gió từ đâu lạnh cuối mùa... 
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Chiều phố núi 

 

nắng nhớ thƣơng ai mà nắng thắp 

hàng cây rộn rã những vui buồn 

chiếc lá nào rơi vàng lũng thấp 

cho mắt môi đầy bao nhớ thƣơng 

 

chiều tƣơng tƣ ai sao chiều tím 

trải ngập hồn tôi dấu chân ngƣời 

sƣơng mỏng hãy nhƣ còn lƣu luyến 

nên vấn vƣơng hoài những giọt rơi… 

 

cao nguyên ngan ngát ơi nhiều gió 

gió tạt hồn tôi nỗi nhớ thầm 

dã quỳ ngan ngát làn hơi thở 

vẳng tiếng em cƣời vƣơng bƣớc chân 

 

tôi nhớ thƣơng ai chiều phố núi 

loanh quanh tìm hƣơng gió sang mùa 

chỉ thấy một trời mù đỏ bụi 

nhuộm vết chân buồn qua phố xƣa… 
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Chiều rớt bên sông 

 

thì em đã mang đời tôi đi mất 

chút hƣơng xƣa cũng tàn úa bên trời 

nghe bốn phía vọng âm cuồng ngầy ngật 

chén rƣợu tràn váng vất mỗi mình tôi 

 

những dƣ hƣơng bên ngày cũ một thời 

chỉ trơ lại một cõi ngày trống rỗng 

đêm tuyệt vọng trên những bờ tóc rối 

nghe phai tàn đọng lại bến hƣ không 

 

những bãi bồi nằm thở dốc ven sông 

nhƣ đời tôi gập ghềnh mùa mƣa lũ 

bỗng hối tiếc sau tháng ngày bão động 

lấp không đầy những bên lở hoang vu 

 

nên em đi. đành vậy. với sƣơng mù 

bỏ lại tôi lênh đênh tràn cơn sóng 

những mùa xƣa đã úa nhàu lối cũ 

buổi đƣa về nghe chiều rớt bên sông... 
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Chiều vàng hoa mướp 

 

mây rớt vào chiều hay nắng phai 

mà sao hoa mƣớp ngợp chân trời 

tôi nghe có tiếng mùa thu hát 

và gió thu về trong mắt ai 

 

hay là thu gửi chút nắng hanh 

cho tôi ngơ ngác với trời xanh 

hình nhƣ vạt nắng vờn trong gió 

một chút thu thôi nhuộm biếc cành 

 

tôi gửi vào thu những sớm mai 

với giàn hoa mƣớp rụng đầy tay 

có em xƣa đứng bên bờ giậu 

hái cả mùa vàng theo dáng ai 

 

màu nắng còn thơm hơi gió quê 

mà nghe hƣơng mƣớp đã theo về 

chiều nay có ai về qua ngõ 

gửi chút hồn tôi vƣơng giấc mê… 
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Chiều xưa em qua đây 

 

bƣớc chân về rất nhẹ 

chiều xƣa ngƣời qua đây 

ru hồn tôi khe khẽ 

một trời mù sƣơng bay 

 

gió trên đồi vẫn thổi 

thao thiết cuối chân ngày 

ngƣời về phơi tóc rối 

hiên một trời nắng phai 

 

mắt môi kia hờn tủi 

cũng xin ngƣời bao dung 

nụ hôn nào đắm đuối 

nghe dâu bể muôn trùng 

 

trong mệnh đời đứt gãy 

thì ơi ngƣời đôi môi 

vẫn là tình tôi đấy 

trao cho ngƣời tinh khôi 

 

chiều vẫn chiều đang tới 

mà ngƣời giờ sƣơng bay 

em về không tôi đợi 

nhƣ chiều nào qua đây… 
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Chim bay về núi  

 

thôi ngƣời cũng nhƣ chim bay về núi 

bỏ lại tôi chìm khuất giữa mây ngàn 

khi đã biết quanh đời là cát bụi 

thì lạ gì mƣa nắng cũng phù vân 

 

nghe rời rã những phiến buồn cuối gió 

trôi mịt mùng đêm rớt những tàn khuya 

về gom nhặt chút nắng chiều tàn tạ 

bên đời nhau đã thấy những chia lìa 

 

núi xa quá mà chân trần bƣớc mỏi 

lòng ngập ngừng qua mấy dốc đời nghiêng 

hạnh phúc đó nhƣ trò chơi bội bạc 

đánh lừa nhau trong ngày tháng muộn phiền 

 

em cũng vậy nhƣ chim trời về núi 

chƣa hoàng hôn mà nhƣ đã tối trời 

thƣơng tình cũ ngậm ngùi lần sau cuối 

nghe bóng mình ngã dƣới dốc chơi vơi... 
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Chìm dưới thiên thu 

 

thiên thu gọi về chân trời xa thẳm 

trả lại đời mù mịt khói sƣơng giăng 

buồn cay mắt mấy phƣơng trời say đắm 

cõi gian trần mê mải những trăng rằm 

 

xao xác gió thổi qua miền u tịch 

bóng ta ngồi chiều thở khói chiêm bao 

ai về đó xác thân đầy thƣơng tích 

gió mƣa giăng tàn úa một đêm nào 

 

có khi gió sẽ không về đây nữa 

còn giữa trời hiu quạnh bụi tàn tro 

chút dĩ vãng neo nỗi sầu chan chứa 

khi quay đi là hết nợ giang hồ 

 

hỏi trời đất trôi theo ngày nguyệt tận 

khói sƣơng phai cùng năm tháng mịt mù 

lỡ tha thiết tình nhạt nhòa con sóng 

đành quay về chìm dƣới bóng thiên thu... 
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Chìm giữa vô thường 1 

 

sớm mai thức dậy 

nhìn quanh đời mình 

hai con mắt thấy 

nghìn chiều lặng thinh 

 

nửa đêm chợt tỉnh 

nhìn quanh đời mình 

nghìn cơn gió giật 

vây đời chông chênh 

 

qua sông chợt ngộ  

nhìn sang đời mình 

thấy đời hƣ ảo 

thấy ngày mông mênh 
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thấy tôi nhƣ nắng 

đang trôi ngoài thềm 

giọt nào im lặng 

giọt nào buồn tênh 

 

thấy tôi nhƣ cỏ 

lang thang trên đồi 

ngọn nào ngƣợc gió 

ngọn nào hƣ vô 

 

thấy tôi hấp hối 

chiều mờ khói sƣơng 

ngàn năm rũ rƣợi 

chạm bóng vô thƣờng… 
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Chìm giữa vô thường 2 

 

sẽ không chờ ai nữa 

bên hiên chiều tàn phai 

tôi một mình thắp lửa 

buồn ngun ngút sông dài 

 

có không đời sống đó 

tôi bắt đầu hồ nghi 

một vầng trăng mờ tỏ 

rồi tàn úa xuân thì 

 

đọc kinh ngàn vạn quyển  

không hiểu nổi một ngƣời * 

thực hay là hƣ huyễn  

khi thánh hiền nói chơi... 

 

nghe cả chiều mê dại 

đời ngƣời nhƣ gió qua 

ôm một trời tê tái 

cuồng loạn giữa mƣa nhòa 

 

tôi ngồi chờ nguyệt thực 

hong khô đời khói sƣơng 

buổi ngồi nghe lá mục 

chìm xuống giữa vô thƣờng... 

 

* ý thơ trầm thụy du 
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Chìm khuất sông dài 

 

mê mải đời mình trôi cuối gió 

sáng nay nhìn mai úa lƣng đồi 

xuân qua nghe chòng chành nỗi nhớ 

đã lỡ một thời sƣơng khói trôi 

 

ba mƣơi mấy năm dài ngút mắt 

bể dâu đã tạt mấy phƣơng trời 

chiều nay có một ngƣời ngồi nhặt 

những nụ hoa vàng tan tác rơi 

 

có nhớ gì không mà mắt ứa 

tôi hỏi thầm tôi tiếng thở dài 

chỉ có mây trôi ngoài khung cửa 

lạnh lùng đổ bóng những tàn phai 

 

còn đó niềm riêng mờ cát bụi 

buổi về tôi hái giọt sƣơng mai 

hắt hiu bóng một ngƣời ngóng núi 

nghe ngày xƣa ... chìm khuất sông dài... 
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Cho cuộc tình lưu lạc 

 

ngày tôi đi sƣơng giăng buồn mấy nổi 

hiu hắt chiều một vạt nắng nào trôi 

đôi mắt ƣớt mƣa xa sầu vời vợi 

giấu trong nhau ngàn nỗi nhớ ngậm ngùi 

 

em chắc nhớ một thời đầy mơ mộng 

ngắm tình hồng qua trang sách ngây thơ 

nghe gió thổi vào hồn xanh lồng lộng 

buổi yêu ngƣời... bài thơ chép vu vơ  

 

tôi - thầy giáo không tin vào con chữ 

sa cơ đời lỡ vận trắng hai tay 

giẫm hạnh phúc trong từng đêm mất ngủ 

buồn lặng thinh nghe một kiếp lƣu đày 

 

thì đành vậy chút tình xƣa lƣu lạc 

ngùi ngậm buồn niềm cay đắng- riêng tôi 

chiều im đứng bên hiên đời ngơ ngác 

nghe mùa xƣa tàn úa một góc trời... 
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Cho em mùa giáng sinh 

                                                   

nầy em hỡi trời đông đang về tới 

gió ôm vai đêm lạnh giữa giáo đƣờng 

em hay chăng mùa noel chờ đợi 

cánh thiên thần đêm xuống nhẹ nhàng buông 

 

tôi thả khẽ những tờ thƣ cánh mỏng 

mùa đông nay đậu trên cánh tay ngƣời 

em có nghe một chân trời đầy mộng 

trôi ngập ngừng theo vạt nắng chiều rơi 

 

tôi sẽ hỏi những chân trời đầy gió 

mùa giáng sinh chúa gửi phúc âm hồng 

trao cho em cõi tình tôi bỏ ngõ 

thuở đợi chờ đêm xuống gió lạnh không? 

 

nầy em hỡi cầm tay tôi đi nhé 

hơi ấm từ môi mắt phục sinh tôi 

đêm giáng sinh giọt thời gian rất khẽ 

trôi giữa mùa ân sủng chúa lên ngôi... 
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Cho em và ngày 14 tháng 2 

 

cái ngày ấy cứ làm anh quay quắt 

dẫu biết rằng sông cũng chảy đời sông 

kỷ niệm cũ ùa về cay nƣớc mắt 

em giờ đâu mà anh gửi hoa hồng 

 

mùi hƣơng cũ vẫn đi về chốn cũ 

nắng thì vàng mà em quá mong manh 

gió miên man thổi tình anh biệt xứ 

đau ngút trời cơn mộng vỡ tan nhanh 

 

sóng cứ vỗ suốt mùa xa cách đấy 

biển mịt mù mà em ở nơi đâu 

giá nhƣ không có ngày tình yêu ấy 

đâu chờ nhau đến bạc trắng mái đầu 

 

thôi thì cũng một đời ta mất dấu 

với ngày buồn chân anh bƣớc lang thang 

tìm đóa hoa rụng giữa trời thơ dại 

thơ thẩn ngồi anh nhặt dƣới trăng tan… 
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Cho một hồn câm 

 

từ em thanh khiết bên đời rộng 

dỗ dành ta bụi bặm sông hồ 

biển kia mắt nhớ mù con sóng 

giấu một hồn ta buồn sóng xô 

 

những mùa trăng vỡ không về nữa 

dâu bể trần gian xóa mịt mùng 

ta ngồi với gió chiều sƣơng khói 

tê điếng sầu mình nhƣ gió giông 

 

đã nghe trong đáy tim ngƣời gọi 

một tiếng buồn khan từ hƣ không 

bầy dơi đêm buốt chùng cánh mỏi 

treo hết đời qua cánh võng buồn 

 

nghe khẽ bên trời con sóng vỗ 

thả khói trần gian xuống mộ phần 

bóng ai về giữa chiều cuối gió 

có thƣơng thầm một mảnh hồn câm... 
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Cho mùa thu cũ 

ngày đó thu về trôi rất mộng 

có ngƣời ngơ ngẩn đứng làm thơ 

thoáng áo ai về bay lồng lộng 

nghiêng nghiêng vành nón lá đợi chờ 

 

đậu bên hiên nhà bầy chim sẻ 

hoa rất vàng và nắng lung linh 

gió thổi nhẹ chiều ru thật khẽ 

hƣơng thơm say ƣớp ngọt men tình 

 

có chút tình ai vƣơng trên tóc 

nhiều đêm mơ mộng hái sao trời 

nghe mùa thu bƣớc chân ngà ngọc 

đậu xuống hồn nhẹ gót chơi vơi 

 

mùa thu ấy giờ không ở lại 

em rồi xa đi mãi không về 

còn lại đây bài thơ dang dở 

buốt một trời thƣơng nhớ đê mê… 
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Cho mùa thu đã qua 

mùa thu rồi cũng qua 

nhƣ tình tôi dang dở 

nhặt lên từng chiếc lá 

ngƣời về theo giấc mơ 

 

mùa thu rồi đã xa 

nhƣ sƣơng mù buổi sớm 

giấc mơ kia nhạt nhòa 

đau tình tôi vừa chớm 

 

có chút gì vụn vỡ 

trong nắng nhạt hiên chiều 

hay lòng tôi mắc nợ 

cuộc tình xanh bóng rêu 

 

ngƣời đã xa rất thật 

sao tôi còn đứng đây 

nghe mùa thu đã mất 

ôm thƣơng nhớ dâng đầy… 
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Cho mùa thu phai 

mùa thu phai rồi đó 

buồn buốt tràn chân mây 

em hay là cơn gió 

tan giữa trời mƣa bay 

thế mà tôi vẫn đợi 

quanh quẩn một kiếp ngƣời 

em cuối cùng không tới 

tình nhƣ chiều mây trôi 

em xƣa nhòa áo mỏng 

nhƣ sƣơng chìm hƣ không 

tôi ôm tình cuối sóng 

vọng giữa trời mênh mông 

con đƣờng nào in dấu 

bàn chân ngƣời năm xƣa 

mùa thu mờ bến đậu 

bao tiếc nhớ cho vừa 

có còn chăng kỷ niệm 

tôi một mình chia hai 

nửa ôm tình bịn rịn 

nửa cho mùa thu phai… 
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Cho mùa thu và người tóc ngắn 

 

mùa thu dài mà em buông tóc ngắn 

nên tôi hoài tiếc mãi vạt chiều rơi 

khe khẽ thôi ngoài thềm vƣơng chút nắng 

đậu vào tôi nỗi nhớ buổi xa ngƣời… 

 

em đi mãi bỏ chiều trôi biền biệt 

tôi lặng thầm tƣởng nhớ một mùi hƣơng 

ôm quạnh quẽ chiếc lá vàng thanh thiết 

ngủ mơ màng trong giấc mộng tơ vƣơng 

 

vòng tay ấm ru ngƣời mùa thu cũ 

rơi nhẹ nhàng xoa dịu trái tim tôi 

nhỡ mai kia tình phai màu héo rũ 

vẫn còn đây tình tôi mãi không nhòa… 

 

…tôi chắc nhớ em ngồi đây tóc ngắn 

buổi quay về gặp lại bóng mùa thu  

nghe chiếc lá thu vàng rơi quạnh vắng 

ngỡ chân ai bƣớc nhẹ giữa sƣơng mù… 
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Cho Nh. Và ngày khai trường 

 

lá vàng rơi theo ngày cũ 

trời xanh, mây trắng  … mùa thu… 

bên hiên chùm hoa phƣợng úa 

ngời đau sắc đỏ xa mù 

  

buổi nào em xƣa áo trắng 

tôi ngồi đợi tuổi thơ tôi 

buổi nào tay trong tay nắm 

tôi trao em nụ hôn đầu 

  

bên nhau một thời hò hẹn 

cung đàn xƣa ấm môi nhau 

“ ta ghi bằng nhiều thu vắng 

thu nào thì mộng nhạt phai…”* 

 

…để mùa thu nay lại tới 

sân trƣờng mây trắng còn bay 

mà em tôi giờ lạc lối 

bơ vơ vạt nắng cuối ngày 
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phím buông rời dây im bặt 

mặc tay buồn không bàn tay 

tình yêu mỗi lần vuốt mặt 

cơn đau chợt buốt ngang đầu 

  

bài thơ tôi em còn giữ 

xin làm kỷ niệm đời sau 

câu ca xƣa em còn nhớ 

xem nhƣ một tiếng thở dài… 

  

*** 

  

có gì bâng khuâng trong nắng 

mùa thu đến rất xa xôi 

tôi ngồi bên hiên quán vắng 

nhớ em… mùa cũ ngậm ngùi.. 

  

* Lời một bài hát của TCS. 
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Cho tôi hỏi nhỏ 

 

nụ mai sáng nay vừa nở 

trên môi em ngọt thơm hồng 

tôi nghe bềnh bồng trong gió 

là tình tôi chớm đơm bông… 

mùa xuân bên trời quá mộng 

miên man giọt nắng xuân tràn 

có chút gì trong nắng sớm 

mà hồn xuân đậu thênh thang 

ơi tôi bên trời nguyên đán 

tình yêu mầu nhiệm theo về 

khẽ thôi chân trần gót mỏng 

nồng nàn gọi cửa đam mê 

từ trong muôn trùng nỗi nhớ 

thiết tha hoa cỏ gọi mời 

nầy ngƣời tôi xin hỏi nhỏ 

có dành xuân nào trao tôi… 
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Cho tuổi thanh xuân 

 

giờ còn lại mình anh ngồi thở dốc 

quanh cuộc đời tàn tạ những dƣ âm 

bƣớc thời gian ôi sao mà xuẩn ngốc 

mới đây thôi là dâu bể thăng trầm 

 

anh chợt hiểu vó câu và giọt nắng 

trôi qua vai nghìn giấc mộng vô thƣờng 

chút hạnh phúc hiện về trong gió sớm 

chƣa kịp cầm thì chiều đã mù sƣơng 

 

có những lúc anh thấy mình là bƣớm 

hóa thân qua nghìn kiếp nhộng kén tằm 

đau từ những cuộc đời nào vay mƣợn 

để buổi về ngồi nhớ một âm câm 

 

thôi em ạ giờ anh nằm mơ tƣởng 

ôm nỗi buồn quạnh quẽ với trăm năm 

ngàn giông bão quăng đời anh vất vƣởng 

chợt đôi lần ngùi ngậm tuổi thanh xuân... 
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Chờ một tin buồn 

 

tôi về đêm nguyệt tận 

chờ nghe đời tàn phai 

từ bạt ngàn con sóng 

xô mịt mùng bóng ai 

 

nẻo về cơn mƣa xuống 

chôn kín đời hƣ vô 

trong nỗi sầu ngất ngƣỡng 

đêm in dấu quanh mồ 

 

loanh quanh ngày tuyệt vọng 

rời rã chiều nhân gian 

một cõi ngƣời hắt bóng 

chờ thân xác úa tàn 

 

một loài dơi cánh mỏng 

buông quanh mình bóng đêm 

khuya nằm treo cánh võng 

hát lời buồn mông mênh 

 

nghe ngàykhua tiếng lạ 

lạc loài con nƣớc trôi 

sau lƣng đời tàn tạ 

thắp nến chờ phai phôi 

 

tôi chờ một tin buồn 

biết chắc rồi sẽ tới... 
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Chớm lá xuân rơi 

 

tôi cứ ngỡ mùa xuân là hoa cúc 

nhẹ nhàng rơi theo màu nắng nghiêng chiều 

nhƣng khi hiểu một trời say hạnh phúc 

lại là đầy giấc mộng của tình yêu…  

em chợt đến giữa hoa vàng dạo ấy 

hồn tôi tràn ngọn gió sớm thanh tân 

khe khẽ nhé mùa ơi vừa thức dậy 

mây vừa trôi trong nỗi nhớ ngại ngần 

trời quá rộng cho em về hội ngộ 

nhƣ tình tôi thơm ngát nụ hoa vàng 

muộn mất rồi tim tôi không còn chỗ 

vì bóng ngƣời đầy ắp giữa xuân sang 

gửi ngƣời đó nụ hoa vàng nỗi nhớ 

thênh thang bay hồn tôi đậu vai ngƣời 

nghe mộng mị chút tình trôi cuối gió 

hình nhƣ chiều vừa chớm lá xuân rơi… 
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Chợt thấy phù vân 

 

treo đời lên cây khô 

con bƣớm vàng thổn thức 

chìm trong khói sông hồ 

những câu thơ nhòe mực 

 

có ai về cuối gió 

hong khô đời tàn phai 

đôi khi lòng chợt ngộ  

gánh tình mình trên vai 

 

nghe hát lời hƣ vô 

nỗi buồn xƣa mọc nhánh 

chôn tình yêu cuối mộ 

một niềm đau viên thành 

 

mƣa dài nhƣ ngọn khói 

thả đau lời thiên thu 

có điều em chƣa nói 

sao ngàn năm biệt mù 

 

ai cầm đèn qua sông 

chiều giăng mờ sƣơng mỏng 

quàng tay quờ ảo vọng 

chợt nghe đời phù vân.... 
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Chưa phai màu nhớ 

 

Có một mùa thu hoa vàng ngõ 

Tôi khẽ theo về qua bến sông 

Nghe những tàn phai từ buổi nọ 

Từ buổi chân em bƣớc theo chồng 

 

Ai thả ngày xƣa vào thƣơng nhớ 

Cho mây trôi ngập bốn phƣơng trời 

Những ngày tháng chƣa phai màu nhớ 

Đành khép rồi vạt nắng chiều rơi 

 

Trời xƣa vẫn ấm mùa thu cũ 

Chỉ mình tôi quạnh quẽ hiên trời 

Hoa cúc còn thơm vàng sắc nụ 

Mà ngƣời chìm khuất khói sƣơng rơi 

 

Đành gửi mùa thu xƣa vào nhớ 

Tình yêu đã lạc mất phƣơng nào 

Chiều nao ngồi đếm mùa qua ngõ 

Nghe gió bên thềm hiu hắt chao... 
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Chút gió bên trời 

 

mây giăng nhẹ qua từng ô cửa sổ 

buổi em về nghe thỏ thẻ mùa sang 

tôi bƣớc khẽ trong mƣa hồng buổi nọ 

mang chút hồn thơm ngát dấu chân ngoan 

 

mây thì mỏng mà trời thì quá mộng 

nên tình thơm ân ái cũng theo về 

em thao thiết bờ ngực mềm áo mỏng 

tôi dại khờ từ buổi giấu đam mê 

 

hay là gió mang hồn tôi đi mất 

theo nhau về tôi lạc bến tƣơng tƣ 

em thả nắng trôi tình tôi ngầy ngật 

bƣớc chân mềm vƣơng mộng những chiều thu  

 

nếu còn những mùa hoa vàng trƣớc ngõ 

cho tôi xin một chút gió bên trời 

để mang nỗi nhớ thƣơng về hội ngộ 

ngập đƣờng tình tràn yêu dấu...em ơi... 
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Chút nắng rơi thềm 

 

đã qua hết một khúc đời lầm lỡ 

còn lại đây những hƣ ảo nhƣ chiều 

anh gửi lại giấc mơ buồn dang dở 

rụng xuống đời tàn úa giọt sƣơng khuya 

còn lại dấu rêu phong bên thềm cũ 

đổ hanh hao một chút nắng rơi thềm 

anh chợt hiểu đời mình không chỗ trú 

giây phút nầy còn lại với trăm năm 

nhƣ cát bụi sẽ chìm vào quên lãng 

một sáng nàò in dấu những tàn phai 

em cũng thế bên đời anh hoạn nạn 

giọt nắng buồn vƣơng vấn đến nghìn sau 

đã không thể bên đời nhau đƣợc mãi 

thì em ơi còn chút nắng rơi thềm 

anh sẽ gọi trong đời mình còn lại 

tiếng ru ngƣời đau mãi một âm quên... 
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Chút nắng vàng phai 

 

mùa thu qua rất nhẹ 

mây dắt chiều đi hoang 

lá hình nhƣ rơi khẽ  

nghiêng cả bóng thu vàng 

 

nắng phai nhƣ màu lá 

ru hồn ai ngủ quên 

bƣớc chân chiều rất lạ 

đậu xuống hồn chênh vênh 

 

ngỡ nhƣ là cơn mộng 

trôi giữa ngày mênh mang 

em hay mùa thu mỏng 

ru tôi lạc thiên đàng 

 

đánh thức mùa thu dậy 

sợ ngủ quên trong chiều 

chút nắng vàng phai ấy 

ngập trong hồn cô liêu.. 
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Có ai về lối xưa 

 

ngƣời có về lối xƣa 

nhớ tình tôi một thuở 

nhớ những mùa thu mƣa 

ngập hồn tôi trăm lối … 

 

chiều xƣa ngƣời còn nhớ 

hoa dại vàng dốc mơ 

cầm tay ngƣời bở ngỡ 

mây đậu xuống vai chờ 

 

nhặt mùa thu đến vội 

sao nghe lòng bâng khuâng 

chiếc lá vàng mê mải 

hay tình tôi hiến dâng 
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nụ hôn còn đọng lại 

giữa môi ngƣời thanh tân 

đến bây giờ còn mãi 

say đắm mộng ân cần … 

 

… giờ chắc ngƣời thôi nhớ 

mấy phƣơng trời mây bay 

mùa thu vàng dang dở 

hoa rụng cuối hiên ngày … 

 

tôi về qua lối cũ 

nhặt từng cành hoa rơi 

dấu tình xƣa yên ngủ 

còn in bóng một ngƣời… 
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Có bao giờ anh thôi nhớ em 

 

những sớm những chiều trong giấc ngủ 

anh chẳng bao giờ thôi nhớ em 

tình yêu nhƣ mƣa cuồng sóng lũ 

thổi tạt đời anh ngọn gió mềm 

 

nỗi nhớ theo từng hơi thở em 

bâng khuâng nhƣ giọt nắng rơi thềm 

khẽ gọi tên em đầy giấc mộng 

trong vạn sao trời rơi giữa đêm 

 

từ đâu em đến và anh nhớ 

giọt nắng xuân nào đậu sớm mai 

nghe gió miên man tràn hơi thở 

thao thiết nồng nàn môi mắt ai… 

 

sao em chứ không là ai khác 

gối tình theo sóng thủy triều êm 

đêm anh ngồi đếm ngàn sao lạc 

chạm ánh sao nào cũng thấy em… 
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Có còn mùa trăng cũ  

 

nghe trong đêm tiếng dƣơng cầm vang vọng 

trăng buồn tênh ngầy ngật rớt trên ngàn 

tôi ngồi chạm nỗi cô liêu ngày tháng 

đêm dặt dìu âm vọng những mùa sang 

 

mùa trăng cũ đã không về đây nữa 

gió đìu hiu và mây cũng mịt mùng 

buồn thê thiết nghe trái sầu mục rửa 

cơn đau nào cào nát mặt hƣ không 

 

em thì đã nghìn trùng xa tít tắp 

ngọn gió tình băm vụn một đời nhau 

trong ký ức ngùi câm chƣa khỏa lấp 

đã trùng vây nghìn nhánh rẽ mƣa nhàu 

 

thì thôi vậy bến trần gian lãng đãng 

đã theo nhau buồn mãi một kiếp ngƣời 

mùa trăng cũ găm nỗi sầu năm tháng 

thả một trời héo hắt rụng chơi vơi... 



945 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có điều gì là thật 

 

có điều gì là thật không em 

khi ta sống trong cuộc đời toàn giả dối 

giả dối từ thức ăn, giọng cƣời, câu nói 

cả những môi hôn và say đắm cuộc tình 

 

ngƣời ta giấu mình và giấu cả con tim 

khi sự thất là điều gì xa xỉ 

khi trao cho ai niềm vui ta nghĩ đó là ích kỷ 

vì nỗi buồn sẽ phân phát ai đây... 

 

cò điều gì là thật hôm nay 

đến ngƣời ăn xin cũng giả vờ đau đớn 

những bánh phở làm bằng hóc môn lợn cợn 

ngay những bông hoa cũng chớp sáng lập lòe 
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có điều gì là thật em nói tôi nghe 

giọt nƣớc mắt tạo nên bằng chất dầu cay xé 

những từ ngữ khua môi đất nƣớc hồng nhƣ tranh vẽ 

khi ngƣời ăn xin nƣờm nƣợp phố phƣờng 

 

có điều gì thật trong cuộc sống nhiễu nhƣơng 

những nhà báo cò mồi, những nhà văn thụt lƣỡi 

những bè bạn chơi nhau bằng ly rƣợu 

chút tình ngƣời cũng biến khỏi bàn ăn 

 

có gì thật trong lời xƣng tội ăn năn 

trƣớc khi chết con ngƣời về nƣớc chúa 

tôi từng nghe và đã từng lộn mửa 

chúa ơi, cho con xin về chốn thiên đàng... 

 

Ở đất nƣớc nầy sự thật đã đi hoang... 
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Có đợi tôi không 

 

sáng nay em vừa qua ngõ 

mang theo hƣơng sớm thu vàng 

một ngƣời bên hiên ngồi đợi 

chập chùng mây gọi mùa sang 

 

em hay là thu vậy nhỉ 

để tôi mơ một góc trời 

có con bƣớm vàng thủ thỉ 

nghe chừng thu nhẹ nhàng trôi 

 

chẳng lẽ thu về lạc lối 

tôi chƣa kịp gửi câu chào 

em ơi bƣớc đừng đi vội 

vẫn còn màu nắng nghiêng chao 

 

hay thu còn vƣơng nỗi nhớ 

mây trôi ngập mấy phƣơng trời 

hái những đợi chờ mê mải 

tôi ngồi đếm những mùa rơi 

 

tiếng guốc khua hồn tôi dậy 

miên man sƣơng khói bềnh bồng 

ơi em tình hồng trang giấy 

có chờ có đợi tôi không… 
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Có một mùa hoa cúc 

 

có một mùa thu về qua ngõ 

vàng thơm hƣơng cúc nở hiên nhà 

lãng đãng mây bồng bềnh trong gió 

ngập hồn vƣơng chạm khói sƣơng xa 

 

tôi gửi mùa thu vào hoa cúc 

mênh mang màu nắng úa lƣng chiều 

có con bƣớm trắng nằm thổn thức 

nghe tình khẽ vọng khúc cô liêu 

 

gói cả làn hơi thơm mùi gió 

bâng khuâng sông nƣớc chạm mây trời 

hình nhƣ có hồn tôi trong đó 

khẽ khàng con sóng vỗ chơi vơi 

 

em có về không mùa thu cũ 

để tôi mơ một khoảng trời đầy 

có mùa hoa cúc rơi đầy ngõ 

nhặt lá hiên trời nghe nắng phai…… 
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Có một ngày xưa 

 

có một ngày xƣa tôi nhớ em 

mƣa rơi trên những ngón tay mềm 

nằm nghe gió thổi qua đời rộng 

mà ngỡ bên trời rộn tiếng chim... 

 

có một mùa xƣa tôi lắng nghe 

thu trôi lặng lẽ nắng thơm hè 

mơ dáng em về qua ngõ nhỏ 

lòng ƣớc ao thầm nghiêng lá che 

 

có một trời xƣa bao mộng mơ 

theo em qua từng phố đợi chờ 

hồn tôi xanh quá hay đời mộng 

con bƣớm vàng bên hiên ngẩn ngơ 

 

rồi một chiều nao em theo chồng 

tôi buồn…mƣa nắng bẽ bàng trông 

con bƣớm không còn qua ngõ nhỏ 

hoa của mùa xƣa chẳng kịp hồng 

 

và có chiều nay tôi một mình 

lặng nhìn mây trắng buồn lặng thinh 

gửi gió cho mây ngàn hiu hắt 

nghe nắng qua thềm phai dấu xinh… 
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Có một thời yêu 

 

trong mệnh đời đứt gãy 

sao lòng tôi vẫn em 

nhƣ mỗi lần thức dậy 

cơn mơ vẫn êm đềm 

trong cõi ngƣời bội bạc 

sao hồn tôi vẫn em 

tình kia dầu phai nhạt 

tôi vẫn thấy ngọt mềm 

trong đìu hiu gió sớm 

sao vẫn thấy em về 

nhặt giùm tôi chiều muộn 

quanh tháng ngày đê mê 

nghe nồng nàn hơi thở 

em trong lời tàn phai 

đôi lần tôi chợt nhớ 

có một thời trẻ trai.. 

giờ bƣớc đời sấp ngã 

sao vẫn còn bóng ai 

ôi tình yêu thật lạ 

một đời không nguôi ngoai… 
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Có những chiều như thế 

 

có những chiều rất nhớ 

em đi vào đời anh 

những niềm đau rạn vỡ  

nghe chân bƣớc không đành 

có những chiều ngồi ngóng 

mây về theo gió trôi 

bên cõi đời bão động 

ngập tràn hồn chơi vơi 

những chiều in nuối tiếc 

quanh tháng ngày mƣa mau 

giờ đã thành chia biệt 

thƣơng nhớ bạc mái đầu 

những chiều giờ xa quá 

ta một thời yêu nhau 

nắng phai vàng mấy ngã 

sao ta đành chôn sâu.. 

chiều nay nhìn mây trắng  

sao nghe lòng rƣng rƣng 

em bây giờ xa vắng 

mây cũng bỏ xa rừng 

bao giờ ta gặp lại 

những chiều vàng bến xƣa 

nhớ em mùa rơi mãi 

lá vàng bay tiễn đƣa… 
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Có phải là em 

có phải em mang hồn gió bay 

đậu xuống đời tôi những dấu hài 

mà nghe từ mắt môi thanh khiết 

một thuở mƣa hồng ngây ngất say 

 

có phải em là mây trắng xa 

nhặt giùm tôi từng nỗi phôi pha 

mà nghe vàng nắng trong chiều nhẹ 

thả xuống bên trời mộng dƣới hoa 

 

có phải em mùa thu ghé thăm 

cho tôi mơ những tối trăng rằm 

giữ đời tôi ngọt thơm tình ái 

theo gót em về vui tháng năm 

 

và có phải em là ánh sao 

dâng tặng hồn tôi những ngọt ngào 

từ đêm huyền diệu bừng ánh sáng 

mãi thắp bên trời mộng khát khao 

 

bởi em là hƣơng hoa mầu nhiệm 

thắm mãi đời tôi những nụ hồng 

ơn em với tình yêu vô nhiễm 

đầy hồn tôi ƣớp nụ mênh mông… 
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Có phải mùa xuân về không em 

 

có phải mùa xuân về không em 

sáng nay mai hẹn nở bên thềm 

trời xanh quá nhƣ khoe áo mới 

mây trôi theo làn gió êm đềm… 

 

có phải mùa xuân về không em 

mà khu vƣờn ấm rộn tiếng chim 

hoa ƣơm sắc thắm nghiêng chồi lộc 

anh hái bồng bềnh giọt nắng lên 

 

có phải mùa xuân về không em 

sao đầy nỗi nhớ chật con tim 

nhớ tiếng em cƣời trong nắng sớm 

tay ấm vòng tay chạm cõi tình 

 

ừ nhỉ… mùa xuân đã đến rồi 

môi tìm làn hơi ấm trên môi 

anh nghe trong đất trời cao vợi 

một thoáng hƣơng tình vừa lên ngôi.. 
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Có sợi tóc nào 

 

có sợi tóc nào vƣơng mắt tôi 

chiều trên đỉnh nhớ buồn xa xôi 

tôi gọi tên ngƣời ngày xuống chậm 

nhƣ cuộc đời tôi xao xác trôi 

 

có sợi tóc nào nhƣ ngọn roi 

căng vụt hồn tôi những lằn đau 

sầu lên rƣng rức chiều nát mộng 

những vết thƣơng trào sâu vết khâu 

 

có sợi tóc nào dây trói chân 

giam hãm đời tôi gối nợ nần 

đêm mơ thức dậy buồn chăn chiếu 

bên những tàn khuya đau vết đâm 

 

còn sợi tóc nào em hóa thân 

mộng ƣớc nghìn sau trôi phù vân 

nghe tiếng bên trời còn vọng lại 

duyên kiếp ngày xƣa đã lỗi lầm ... 
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Có thầm chợt nhớ 

 

màu nắng có bao giờ phai đâu 

mà thu lãng đãng mộng xanh màu 

em giấu mùa thu vào môi mắt 

để tôi còn tiếc giọt nghìn sau 

 

mây trắng đậu tràn vai em xinh 

thơm nhƣ mật ngọt ƣớp hƣơng tình 

tôi đi hết đất trời xa rộng 

vẫn thƣơng hoài màu nắng thủy tinh 

 

gió thổi ngang chiều chải tóc em 

ngọn nào rơi giữa giấc mơ đêm 

cho tôi buộc trói đời tôi lại 

miên viễn bên em vạt gió mềm  

 

mắt môi thanh khiết từ thu ấy 

rộn rã đời nhau những nụ hồng 

và em hỡi… mỗi ngày thức dậy 

có thầm chợt nhớ đến tôi không… 
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Cố quận tiêu điều 

 

ngày ra đi biết rằng không trở lại 

khói quê nhà hiu hắt nặng trên tay 

gom nỗi nhớ thành sƣơng mù hoang hoải 

thả cho hồn chao chát những đêm say  

 

hỡi ngày tháng mịt mù xa cố quận 

ai còn ngồi tiếc nhớ một hƣơng xƣa 

nghe rẽ khúc xót tình sầu  u  uẩn 

trầm cơn đau tê tái những âm thừa 

 

sẽ rất nhớ bến xƣa tràn sóng vỗ 

ngƣời đã xa hiu hắt cuối chân trời 

có một gã thở dài chiều phố chợ 

ngẩn ngơ nhìn mây trắng lững lờ trôi 

 

thôi đành vậy khói trần gian cay mắt 

buổi quay về ngùi ngậm bóng cô liêu 

hỡi cố quận buồn tênh chiều quay mặt 

có nghe đau một thƣở bóng tiêu điều... 
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Cõi đời hiu quạnh 

 

em yêu dấu đó đời anh em biết 

là mù sƣơng tàn úa những chia lìa 

nhƣ đời sống chìm trong ngày thê thiết 

anh lặng thầm ngồi đợi những ly chia 

 

hoàng hôn xuống bên tình anh dang dở 

mộng phù du cũng đã vỡ tan rồi 

chỉ còn lại bên cõi đời tiếc nhớ 

một khuya tàn trong sƣơng khói mù khơi 

 

trong hiu hắt một hiên chiều vô vọng 

ngậm nỗi sầu anh khóc với hƣ vô 

còn chút nắng bên trời trôi lồng lộng 

anh cũng đành gửi lại với tàn tro 

 

đời anh đó rồi cũng qua một kiếp 

sẽ tàn phai nhƣ hƣ ảo trong chiều 

em có tiếc chút tình anh tội nghiệp 

có còn ngồi vọng chiếc bóng cô liêu... 

 



958 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cõi mộng nghìn sau 

 

thả vào bềnh bồng đêm 

một nỗi sầu đã chín 

nghe đọng trên môi mềm 

cả niềm đau chôn kín 

 

hát lên lời cuối mộ 

trong khói sóng sông dài 

nghe tình vừa hạ thổ 

chạm mộ phần sớm mai 

 

cõi trần gian im bóng 

hiu hắt khói muôn trùng 

thấy bên trời vọng động 

một cõi ngày vô chung 

 

hóa ra tình là mộng 

mƣa giăng kín sông hồ 

tôi về trăng lồng lộng 

ngã bóng chìm hƣ vô… 

 



959 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cõi phù du 

 

có một đêm tôi mộng 

thấy mình là hƣ vô 

hai bàn tay trống rỗng 

bên cõi đời sóng xô 

 

có một ngày tôi ngỡ 

tình yêu là thiên thu 

ngờ đâu tình nhƣ ống  

tuột tay ngƣời- đƣời ƣơi 

 

bao nhiêu ngày hƣ ảo 

bao nhiêu đêm dặt dìu 

mịt mù đời cơm áo 

bạc tóc sầu cô liêu 
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bạn bè còn đâu đó 

quán rƣợu chiều cuối năm 

nghe tiếng chào cáo phó 

vừa lƣớt qua chỗ nằm 

 

em đã thành xa lạ 

tình hóa thành hƣ không 

tôi về buồn hóa đá 

bên trời đầy gió giông 

 

bóng xƣa giờ hiu hắt 

ngày dần trôi mịt mù 

giữa hiên chiều nắng tắt 

tôi ngồi say với tôi… 
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Cõi trần ai rớt lệ 

 

ngửa mặt trông mƣa sầu cố xứ 

bóng ta trôi giữa sóng nƣớc chập chùng 

đã nghe vọng mịt mù chiều cô lữ 

lắt lay tàn những ngọn gió hƣ không 

 

ngƣời đã thế ta có sầu cũng vậy 

thôi thì đành đứng tiễn một âm xƣa 

hiu hắt gió tạt qua bờ lau sậy 

hình nhƣ tình đã chết giữa đêm mƣa 

 

ai đứng đó dƣới hiên đời chìm nổi 

buổi xa nhau buồn con nƣớc xa nguồn 

nghe dâu bể dựng điếng trời sƣơng khói 

che lấp tình ngùi ngậm nắng mƣa tuôn 

 

đời sống vốn nhƣ ngàn năm vẫn thế 

sá chi buồn trong buổi tiễn em đi 

ôm con sóng cõi trần ai rớt lệ 

một nửa sầu một nửa buốt chia ly…  
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Còn chút hương thầm 

 

ngày em đi bỏ lại màu hoa vỡ 

tôi đã chiều và gió cũng cô liêu 

còn lại đây mùa thu vàng dang dở 

ngơ ngác thầm tiếc nhớ một lần yêu 

hãy còn đó một trời mây rợp bóng 

thao thiết tràn vào ký ức mênh mông 

ngỡ nhƣ tiếng chiều xƣa còn vang vọng 

ngày xa nhau mƣa tạt buốt linh hồn 

sao quên đƣợc bƣớc chân mềm gót nhỏ 

chạm xuống đời đánh thức một mùa thu 

đàn bƣớm trắng hôm nào bay qua ngõ 

có bâng khuâng nhớ một vạt sƣơng mù 

…giờ xa quá phƣơng trời ngày xƣa ấy 

em thì xa và thu cũng qua rồi 

nghe rƣng rức mỗi tàn khuya thức dậy 

chút hƣơng thầm mùa cũ ngập hồn tôi… 
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Còn chút nắng thu 

 

tôi ngơ ngác đứng bên chiều thu tới 

nắng chợt vàng trên đỉnh nhớ xa xôi 

mùa thu xƣa có một ngƣời đứng đợi 

mà thu nay ngƣời ấy đã đi rồi... 

 

đời sống đó buồn nhƣ là hơi thở 

dẫu biết rằng ngày tháng sẽ phai phôi 

mà hồn thu thì mong manh dễ vỡ 

huống chi em nhƣ giọt nắng lƣng trời 

 

ôm lặng lẽ nỗi buồn chờ hóa thạch  

gió thu chiều lạnh buốt những tàn khuya 

tim ngƣời cũng bâng khuâng mùa thu chết 

tình mốt mai còn lại dấu chia lìa 

 

hái giùm tôi giọt nắng vàng đầu ngõ  

thu đang về trong hiu hắt âm câm 

để còn có những chiều tràn nỗi nhớ 

khẽ khàng mơ một mùa cũ âm thầm ... 
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Còn chút thanh tân 

 

thế là hết mùa thu qua rất vội 

vàng lá rơi úa cả một khung trời 

có lẽ nắng nhạt nhòa bên khung cửa 

đợi ngƣời về thắp nốt một mùa rơi 

 

tôi gom cả nỗi buồn mùa thu cũ 

gọi tình tôi trong ảo ảnh xa dần 

có vạt gió chìm vào thu quyến rũ 

một đời mình sao cầm hết bâng khuâng 

 

chiếc lá úa mang nỗi buồn ngầy ngật 

thu nhạt nhòa đêm trở gió rƣng rƣng 

môi em lạnh mang tình tôi đi mất 

bƣớc chân ai cứa nát cõi muôn trùng 

 

khẽ nuối tiếc rong rêu tình đá cuội 

em xƣa đâu… chỉ màu nắng phai tàn 

làm sao bớt ngậm ngùi mùa thu cũ 

trên môi ngƣời xin còn chút thanh tân… 



965 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn có mùa thu 

 

bên trời xôn xao giọt nắng 

tôi nghe thu đã vào mùa 

mây trôi lạc bờ hiên vắng 

bƣớm vàng vỗ cánh xôn xao 

 

thu nào em đi qua ngõ 

tôi nghe hạt nắng rơi thềm 

trời xanh thả ngàn cơn gió 

vào hồn ngập tiếng ru êm 

 

gói một chùm hoa thƣơng nhớ 

trao em giữa nắng thu vàng 

bâng khuâng hồn tôi trong đó 

ngát mùa thu gió mênh mang 

 

tôi nghe mùa thu nói khẽ 

ôm mơ mộng với mây ngàn 

thì thầm tiếng chim hót nhẹ 

ru đời tôi nắng thênh thang... 
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...rồi mùa thu nay lại tới 

hình nhƣ mây vẫn ngang trời 

mà em giờ xa vời vợi 

nghe vàng giọt nắng chơi vơi 

 

bƣớm vẫn xôn xao đầu ngõ 

hoa kia nhụy ngát hƣơng tình 

chỉ tôi một mình thƣơng nhớ 

buồn nhìn giọt nắng lung linh 

 

mùa thu đi qua cửa sổ 

có ai ngồi ngóng mây chiều 

mà nghe chút tình vụn vỡ 

buốt hồn chạm bóng cô liêu 

 

thôi mùa thu không tới nữa 

còn tôi và gió bên trời 

nghe tiếng ai về gọi cửa 

ngỡ vàng giọt nắng chiều rơi...                     
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Còn lại đời nhau 

 

thì bụi cát sẽ trở về cát bụi  

phù du trôi hƣ ảo cũng phù du 

ta còn lại những đêm sầu mê muội 

trôi về đâu giữa giông gió bụi mù 

 

tình cũng chết nhƣ vầng trăng héo úa 

đời phù vân trôi đã chín kiếp ngƣời 

thƣở vụng dại của một ngày xƣa cũ 

thành nỗi sầu đau buốt cả nghìn sau 

 

trƣợt tay ngã bên hiên tình ƣớt nhẩy 

ai hong khô nỗi khờ dại cho đầy 

xƣa cũng chết trên cành xơ xác cháy 

ái ân nầy chƣa dứt một cơn say 

 

còn sót lại bên nỗi đời hiu quạnh 

là tình yêu nhƣ gió cuốn ngang trời 

sẽ qua hết sóng ngầm mùa biển lặng 

ta vẫn còn yêu dấu một đời nhau… 
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Còn lại tàn phai 

 

nghe cuối gió một lời yêu dang dở 

buổi môi ngƣời nhòa nhạt dấu đam mê 

tôi lặng thắp cả mùa vàng nhung nhớ 

buồn thênh thang trên những lối đi về 

 

ngƣời thì vậy cuối cùng tôi cũng biết 

là cơn mơ đến vội những đêm dài 

chăn chiếu ấy một lần rồi chia biệt 

chút ngậm ngùi còn lại dấu tàn phai 

 

đã qua chƣa những dấu mờ xƣa cũ 

trong từng đêm tôi khờ khạo yêu ngƣời 

khi đời sống tràn bụi mờ che phủ 

đâu ai còn tìm lại những cơn mơ 

 

thôi đành vậy tôi, ngƣời và kỷ niệm 

đã xanh rêu trên đỉnh nhớ hoang tàn 

chút ký ức trong chiều buồn đƣa tiễn 

chợt ùa về theo gió cuốn mênh mang... 
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Còn nắng sau đồi 

 

chim rồi cũng bỏ rơi ngày tàn tạ 

bóng chiều kia chìm khuất giữa mây trời 

tôi lặng lẽ bên hiên chiều xa lạ 

ngậm trời sầu đau một thƣở chơi vơi 

 

còn sót lại những buổi chiều xƣa cũ 

nắng hanh hao tuyệt vọng phía sau đồi 

đây môi mắt một thời chƣa héo rủ 

chắc ngậm ngùi thƣơng tiếc cõi tình tôi 

 

mƣa thôi rơi và mịt mùng mây trắng  

mải mê trôi về cuối dốc hiên ngàn 

tôi bâng khuâng níu một trời cay đắng 

chỉ thấy chiều hoang hoải ngập ngừng tan 

 

còn chút nắng sau đồi lay lắt nhớ 

nỗi hoang vu ngùi ngậm trói chân ngƣời 

ôm ký ức một thƣở tình dang dở 

chợt nghe hồn tàn úa những chiều rơi… 



970 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn nhớ gì không một cánh chim 

 

em sẽ mãi bên đời anh lận đận 

nhƣ đôi chim cho đến bạc mái đầu 

ấp ủ hồn anh nghìn giọt nắng 

sƣởi ấm tim ngƣời giữa bể dâu 

trời rộng quá mà tình ta ngõ hẹp 

lời em xƣa mây đã cuốn chân trời 

anh ngồi lại ôm chút tình mở khép 

em bây giờ nhƣ sƣơng khói mờ trôi 

anh chợt nhớ cánh chim trời cuối gió 

bay về đâu giữa biển rộng sông dài 

nhƣ em bỏ một đời anh dang dở 

con sóng tình vỗ mãi những tàn phai 

nhiều khi nhớ rồi quên rồi tuyệt vọng 

cánh chim kia đâu chắc sẽ quay về 

để những buổi chiều anh đứng ngóng 

cánh chim giờ bay mãi cuối sơn khê.. 
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Còn nhớ không người ơi 

 

ôm tê tái những buổi chiều cô quạnh 

tôi ngồi nghe mƣa đổ một hiên chiều 

ngƣời đã đến trong đời tôi bất hạnh 

để bây giờ bỏ lại bóng cô liêu 

tôi biết sẽ một ngày ôm tiếc nhớ 

phấn son kia hƣơng nhạt mắt môi nhòa 

hạnh phúc đó nhƣ đã từng dang dở 

nên tôi ngồi thinh lặng giữa đời tôi 

ngƣời rồi cũng nhƣ khói trời xa khuất 

bóng mây che lạc lối mấy phƣơng trời 

tôi mê mải một đời đành đánh mất 

cuộc tình nào cũng nhƣ gió mây trôi 

ngồi đợi những tàn phai bên đời tận 

mới hay rằng tình trót đã hƣ vô 

chợt đắm đuối cơn mê chiều ngùi ngậm 

qua đời tôi ngƣời còn nhớ không ngƣời... 
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Còn những rong rêu 

 

đêm về gõ cửa 

nghe đời phù hƣ 

một vầng trăng ứa 

ánh vàng tƣơng tƣ 

 

chỉ còn giọt lệ 

rơi giữa đời nầy 

con trăng nằm kể 

với làn mây bay 

 

từ muôn tiền kiếp 

mƣa bụi phận ngƣời 

đôi vầng nhật nguyệt 

úa tràn kinh thƣ 
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về chơi với núi 

đá nằm héo khô 

môt lần chợt ngộ 

thân nầy hƣ vô 

 

nẻo về mờ khói 

chân đi mịt mùng 

nghe đời mệt mỏi 

nghe mình cáo chung 

 

còn chăng cuối dốc  

là những rong rêu 

tôi ngồi cô độc 

buồn ngẩn ngơ chiều 
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Còn những tàn tro 

 

là mộng mị những chân trời xa cũ 

giấc mơ buồn in dấu bóng tàn phai 

tôi ngồi với tình sầu không chỗ trú 

buốt đời nhau khi chăn chiếu lạc loài 

 

em đã đến bên đời tôi bão nổi 

phấn son kia kiêu hãnh bƣớc chân ngƣời 

nghe thấp thoáng một trời mù giăng lối 

trong những chiều tôi đợi với đơn côi 

 

khi hạnh phúc là một điều không thật 

mắt môi xƣa cũng tàn úa xa lìa 

tôi lặng lẽ ôm cõi tình đánh mất 

mà ngậm ngùi uống nốt những ly chia 

 

thôi thì cũng nhƣ tro tàn cuối gió 

tan tác bay trong mộng mị đêm dài 

ngƣời phƣơng cũ có lần nào tiếc nhớ 

một khối tình trôi giạt đến nghìn sau... 
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Còn tiếng ru buồn 

 

vốc cả tình nầy vào sƣơng khói 

mộng ƣớc phù du gửi bên trời 

nghe vọng chút tình tôi mệt mỏi 

trông vời giọt nắng đã mù khơi 

 

ngƣời có buồn không mà mắt ƣớt 

xa nhau chƣa cuối thác đầu ghềnh 

chiếc lá rụng giữa mùa thu trƣớc 

có còn phai úa những buồn tênh 

 

sẽ có một lần về phố cũ 

úp mặt mà nghe khúc biệt hành 

quay quắt bến đời không chỗ trú 

tôi ngồi mà đợi những tàn canh 

 

ngƣời đi mấy phƣơng trời hiu quạnh 

tôi vẫn còn đây một bến chờ 

nhớ nhau đau những tàn khuya lạnh 

còn tiếng ru buồn trong giấc mơ... 
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Con sáo 

 

con sáo ấy sổ lồng bay đâu mất 

còn một mình tôi nhớ những chiều xƣa 

ngày em đi cuộc tình tôi tàn tật 

sóng sông xƣa còn vọng mãi âm thừa 

 

níu sao đƣợc một quãng đời đã mất 

nhủ lòng mình em có nhớ tôi không 

khi hạnh phúc là điều gì không thật 

con sáo kia đã bỏ bạn theo chồng... 

 

tiếc cho tôi chiếc lồng không nhốt kỷ 

chỉ nhốt mình trong nỗi nhớ chông chênh 

lỡ đánh rơi một trời xƣa mộng mị 

hơi em đây còn ấm chỗ tôi nằm... 

 

giờ em đã xa một trời vời vợi 

sáo sang sông đâu hẹn sẽ quay về 

buồn nghe sóng trôi trong chiều mê muội 

chiếc lồng còn nhốt mãi một cơn mê... 



977 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

Con sóng  

 

bởi là sóng nên suốt đời vỗ mãi 

trôi một mình xa tít giữa trùng khơi 

đợi chiều xuống nơi đầu ghềnh cuối bãi 

ôm vũng sầu rụng xuống đáy chơi vơi 

 

là sóng nên trôi hoài không vƣợt biển 

hụt hơi tìm nơi trú ngụ bình yên 

không thấy bến không thấy bờ - miên viễn 

ngàn năm sau nên cứ mãi đi tìm 

 

liêu xiêu ngã giữa thác ghềnh bội bạc 

ngày thênh thang con sóng nhớ sông hồ 

rồi chìm sâu với bão cuồng tan tác 

tan trong chiều sƣơng khói ngập hƣ vô 

 

con sóng ấy có một lần đuối cát 

sầu nghiêng vai gục chết giữa đôi bờ 

đêm thao thiết một vầng trăng ngào ngạt 

tôi thấy mình 

là con sóng  

em ơi... 
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Con sóng mang theo 

 

con sông xƣa có lần qua thành phố 

gửi chút tình trên ngọn sóng miên man 

hàng cây xanh vẽ lên khung trời nhỏ 

nắng xôn xao từng nỗi nhớ dịu dàng 

 

giống nhƣ sóng anh miệt mài trôi giạt 

quanh đời em chìm hun hút mƣa dài 

khi chạnh nhớ chút tình anh bụi cát 

thì muộn rồi năm tháng đã phôi phai 

 

em xa quá trong mịt mùng trí nhớ 

đêm thì sâu chỉ một bóng anh buồn 

đôi lần mộng trong chập chùng hơi thở 

anh lặng thầm nghe nỗi nhớ rƣng rƣng 

 

phải không em khi đời không độ lƣợng 

tình anh kia cũng nhƣ sóng bọt bèo 

dòng sông cũ chảy qua thành phố mộng 

còn lại gì ...con sóng đã mang theo... 
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Cơn gió xô nghiêng 

 

nghe tàn tạ những đêm dài vô trú 

hồn lạnh căm mƣa buốt tạt chân cầu 

em đã đến giữa đời tôi trú ngụ 

rồi bạc tình cho mãi tận nghìn sau 

 

ngồi ôm những vết thƣơng buồn tê tái 

tiếc làm chi khi mây đã quên trời 

hồn đau buốt nghìn buổi chiều mê dại 

ôm lòng chùng sâu hoắm một lằn roi 

 

hạnh phúc buồn nhƣ tôi ngày luống tuổi 

bèo bọt thôi khi đã cuối hiên đời 

câm lặng nếm cả phận ngƣời cát bụi 

trôi khẽ khàng rụng dƣới dốc chơi vơi 

 

hong giọt nắng cuối cùng đầy tay vốc 

nghe tàn phai bên ngày tháng muộn phiền 

hồn ai đó đứng bên chiều cô độc 

có hay đời tạt cơn gió xô nghiêng... 
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Cơn mộng nào trôi 

 

nghe xa vắng thƣở bên đời lận đận 

chiều hắt hiu cùng với bóng tôi ngồi 

hƣơng chăn chiếu của một thời mê mải 

giờ đã thành kỷ niệm đắng bờ môi 

 

thì thôi vậy ngùi một trời thƣơng nhớ 

cuối cùng rồi em cũng bỏ tôi thôi 

làm sao níu mong manh từng hơi thở 

nên bẽ bàng giữ lấy một làn hơi 

 

em xa quá và ngày xƣa lầm lỗi 

tôi lỡ tay rơi lạc mất em rồi 

mộng thì ngắn mà đời qua quá vội 

đành lỡ làng khi tình đã phai phôi 

 

giờ còn lại cả khối tình tro bụi 

em bỏ đi ngày cũng úa chân trời 

buồn cay đắng đau một trời tiếc nuối 

nghe buốt hồn từng cơn mộng nào trôi… 
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Cúc quỳ Pleiku 

 

ngan ngát Pleiku chiều cao nguyên 

mùa thu tôi đến nắng ngoan hiền 

thoảng mùi cúc dại chìm trong gió 

lạc sóng bồng bềnh vƣơng mắt em 

 

có phải thu sang hồn chơi vơi 

mà cúc quỳ rơi những ngậm ngùi 

hoa rƣng rức níu hồn tôi lại 

thƣơng nhớ một đời chƣa hết nguôi 

 

bao năm rồi màu cúc chƣa phai 

chƣa xóa lằn đinh một gót hài 

cô em tóc xỏa ngày phố nhỏ 

tay vít mây chiều vƣơng tóc bay 

 

tôi về nghe thu nép trong mây 

trong những màu hoa trong gió mai 

nhớ em phố núi chiều không nắng 

một đóa cúc quỳ  

khe khẽ lay... 
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Cũng chỉ phù vân 

 

sẽ có lần trong một vùng nhang khói 

tôi gặp mình trôi chìm khuất cơn mơ 

không thể khác cõi trần gian mộng ảo 

đến rồi đi, rồi chia biệt . tình cờ... 

 

gƣơng mặt ấy, bàn tay vàng vọt ấy 

sẽ ngậm ngùi nhòa nhạt bóng chênh vênh 

tài hoa đã hơn một lần bùng cháy 

và ngùi câm cạn hết một huê tình 

 

môi thì đã chạm môi lần sau cuối 

xác thân đây ngày tháng cũng phai dần 

nghe lạnh buốt một cõi sầu tiếc nuối 

dẫu biết rằng đời cũng chỉ phù vân 

 

nằm với gió với mây. nghe lời cỏ 

dế giun kia cùng hát khúc muôn trùng 

còn ai nữa giữa mịt mùng sƣơng gió 

đợi tôi về dìu dặt bóng lâm chung... 
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Cũng sẽ chìm trôi 

buồn nhƣ gió miên man chiều tháng chạp 

buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu 

ngƣời đã khác và tôi giờ cũng khác 

tiếc làm chi khi bóng ngã về chiều 

thì cũng thể chúng mình nhƣ hạt bụi 

mải mê bay- một sáng chợt qua đời 

tôi nhƣ gã ngạt tình em gió núi 

ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi 

em thì đã mấy phƣơng mờ gió cát 

sẽ chỉ còn ngùi ngậm bóng tàn phai 

một sớm dậy chợt nhòa hƣơng tóc nhạt 

tiếc làm chi son phấn cũng xa rồi 

tôi tóc bạc- bâng khuâng ngày xế tuổi 

tinh anh nào trôi giạt huốt ngàn khơi 

tên thẩy giáo không tin vào con chữ 

đành lơ ngơ trú bão tạt hiên đời 

loay hoay mãi mới hay ngày đã hết 

bóng chiều buông, môi nuối tiếng thở dài 

tài hoa cạn bên nghìn thu mỏi mệt 

nghe tiếng khèn vọng suốt một chiều say… 
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Cuối năm 

 

thôi tình ta cũng thế 

cuối cùng rồi qua sông  

chiều cuối năm rơi lệ 

nghe mƣa chạm buốt lòng 

 

ngƣời giờ xa thăm thẳm 

đêm úa gió xuân thì 

có một vầng trăng mỏng 

mang theo buồn chia ly 

 

ai ngồi ôm vách mộ  

xót xa đời cô liêu 

tay đan sầu nhánh khổ 

mà nghe buốt lƣng chiều 

 

chiều cuối năm không nắng  

hà cớ gì mây bay 

ngƣời qua sông thầm lặng 

đeo cơn sầu nặng vai 

 

ta gửi đời dong ruổi 

theo những chuyến xe về 

nghe mùa xuân yên ngủ 

trong đêm buồn tái tê... 
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Cuối năm về chợ hội 

 

về ngang qua chợ hội 

đã chiều cuối năm rồi 

hiu hiu chiều gió bấc 

lạnh tràn qua mắt môi 

 

bâng khuâng trời không nắng 

chỉ chút buồn hắt hiu 

nỗi gì trôi thầm lặng  

trên lối về đìu hiu 

 

hoa vàng thơm lối nhỏ 

mơ màng phơ phất bay 

gởi âm thầm nỗi nhớ 

rụng đầy trên cánh tay 

 

bến sông ngày xuống chậm 

con đò thao thiết trôi 

chợ quê nằm câm lặng 

bên quán vắng không lời 

 

cuối năm buồn muốn khóc 

tôi cầm tay cô đơn 

nghe gió chiều cô độc 

rơi xuống tạt buốt hồn... 

 

nhà thờ tắc sậy, cuối năm 2017 
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Cuồng điên vì nhớ 

 

tiếng chân ngƣời rất khẽ 

sao vọng động hồn tôi ? 

mùa thu qua rất nhẹ 

sao vàng lá lƣng trời? 

 

ngƣời về mang thƣơng nhớ 

hƣơng một chiều nắng phai 

bờ môi ngày hội ngộ 

mƣa chìm khuất sông dài 

 

có phải tình dong ruổi 

trong tim ngƣời phai phôi 

hay chỉ là hạt bụi 

rơi xuống cánh tay ngƣời 
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tôi cũng xin là gió 

trải xuống đầy đôi môi 

nghe trong từng hơi thở 

buồn im tiếng ngậm ngùi 

 

hay tôi xin làm nắng 

che ngƣời chiều qua sông 

có tình tôi thầm lặng 

theo con sóng bềnh bồng 

 

ngƣời có về đây nữa 

mang cho đời chút ơn 

mùa thu nào qua cửa 

tôi ngồi chờ hoàng hôn 

 

lòng cuồng điên vì nhớ 

trên dốc đời thênh thang 

theo chân ngƣời ở lại 

dù biết đã muộn màng.... 
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Dâu bể tiêu điều 

 

rồi cũng nhƣ một đời tôi bụi cát 

những câu thơ nhòa nhạt giữa tim ngƣời 

khi đời sống trôi xuôi lời bội bạc 

trái tim chùng đau mấy cõi tình hƣ 

 

nhƣ mây của ngàn sau còn mê mải 

bầu trời kia tha thiết mộng xanh hồn 

cứ bay mãi đâu hay chiều hoang hoải 

sƣơng chập chùng trôi lạnh buốt hoàng hôn 

 

tình đã cạn thƣơng một mùa trăng úa 

hồn nguyệt cầm xƣa lạnh bóng tà dƣơng 

ngƣời đã đi xót chăng dòng lệ ứa 

hà cớ chi tôi trách một thiên đƣờng… 

 

năm tháng cũ và tình nhau đã cũ 

gọi tên mình thêm một bóng cô liêu 

vẫn tiếc nhớ chút gì còn lƣu ngụ 

quanh đời tôi dù dâu bể tiêu điều… 
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Dấu lệ khôn nguôi 

 

loay hoay mãi bên dốc tình trợt ngã 

anh một mình ngồi ngóng những chiều phai 

nghe đá thở những buổi chiều tàn tạ 

dốc đời lăn đau những vết thƣơng dài 

 

ngồi mà nhớ những tƣợng buồn xƣa cũ 

khúc tình câm ôm ngày tháng mệt nhoài 

chút dƣ âm cuối cùng giờ yên ngủ 

đành chôn vùi theo ký ức tàn phai 

 

em là gió nên rồi về với gió 

bỏ lại tình mê mệt dấu cuồng phong 

con tim đó nếu đôi lần tan vỡ 

chẳng là chi khi bội bạc chất chồng 

 

khi đã tin hạnh phúc là không thật 

giấu cô liêu trong tan tác tim ngƣời 

thì hiểu đƣợc trăm cõi đời đƣợc mất 

còn lại gì ngoài dấu lệ khôn nguôi... 
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Dấu một lằn đinh 
  

nghe rời rã vòng tay ôm hiu quạnh 

con đƣờng nào ta buổi ấy đi qua 

có còn đẫm những nỗi buồn nhặt nhạnh 

từ tàn khuya trong nỗi nhớ nhạt nhòa 

  

ngƣời có thể bỏ tôi vì cơm áo 

nụ hôn kia che giấu giọng vong tình 

nhƣ cơn gió cuối cùng là giông bão 

thì cũng đành xa ngút một lần quên 

  

khi bội bạc thành niềm đau phận số 

cõi mê tình đi mãi chẳng về đâu 

trao cho hết một đời nhau lầm lỡ 

ngày hay ra thì bạc trắng mái đầu 

  

tôi thắp lại những vết hằn khô dấu 

chiều cô đơn ngồi bó vết thƣơng mình 

vẫn còn thấy trong vết bầm xuyên thấu 

trong góc tình in dấu một lằn đinh... 
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Dấu mưa nhòa 

 

đã nghe thấy tiếng ai về cuối gió 

mây vẫn trôi và gió thổi trên ngàn 

bến trần gian vẫn nghìn con sóng vỗ 

một tiếng khèn chìm khuất dƣới sƣơng tan 

 

đâu hay giữa cõi đời kia hạnh ngộ  

một ngƣời về trong giá buốt chia ly 

nghe vọng lại chuyến xe buồn thổ mộ 

mịt mùng đau con sóng buổi phân kỳ 

 

nhang khói thả một vòng đời hiu hắt 

gửi muôn trùng lời ai điếu quanh đây 

bóng tôi chạm cõi ngày buồn quay quắt 

ngoảnh lại xem tình đã buốt tay đầy 

 

thôi còn lại chiều sƣơng mờ viễn xứ 

tiễn ngƣời về thao thiết bóng mây qua 

nghe gió tạt mấy nẻo buồn sƣơng phụ 

bến trần gian đành xóa dấu mƣa nhòa... 
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Dẫu biết phù vân 

 

thì cũng đủ một đời tôi dong ruổi 

buổi theo tình về gom nhặt tàn phai 

trăm nỗi nhớ lặng thầm nhƣ cát bụi 

cứ theo tôi thao thức những đêm dài 

 

thì em đã hơn một lần nuối tiếc 

gối chăn đêm hờ hững lạnh môi ngƣời 

buồn giăng kín nỗi lòng khi chia biệt 

hà cớ gì tôi khóc giữa cơn mƣa... 

 

ngoảnh mặt lại hắt hiu vùng ký ức 

quắt quay đau từng vết sẹo tím bầm 

em cũng vậy giữa lặng thầm hƣ thực 

môi mắt nào tựa những vết dao đâm 

 

thì vẫn đây ƣớt vai ngƣời mắt lệ 

trái tim kia dẫu lầm lỡ đôi lần 

tôi vẫn cứ mộng mơ và mãi thế 

mãi yêu ngƣời dù biết sẽ phù vân... 
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Dặn lòng nguôi nhớ 

ngƣời đã xa huốt một tầm tay với 

buồn trong tôi ngùi ngậm buốt lƣng chiều 

nghe ký ức tàn phai từ buổi nọ 

buổi ngƣời đành đánh mất một lời yêu 

 

ngày xƣa đó đã trôi chùng năm tháng 

cơn mê chiều lạc mấy nẻo hoang vu 

đêm thở hắt một nhịp buồn lãng đãng 

tình yêu qua để lại dấu sƣơng mù 

 

từng nỗi nhớ từng đêm buồn chống chếnh 

chén rƣợu tình uống mãi một mình tôi 

em rồi cũng xa mờ nhƣ đã đến 

khi tình yêu xƣa tàn úa bên trời 

 

thôi thì hãy dặn lòng mình nguôi nhớ 

chiều ngang qua thành phố cũ mƣa nhòa 

không mộng du mà sao con đƣờng nhỏ 

cứ vô tình đi lạc bƣớc chân qua... 
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Dốc chiều Tây Bắc 

 

dốc cao thăm thẳm lƣng chừng núi 

tay vít mây ngàn trên lũng xanh 

gió vƣơng chân bƣớc tràn dốc bụi 

thung lũng chiều đẹp tựa trong tranh 

  

tiếng khèn ai thổi trên nƣơng ấy 

tôi vế lạc lối giữa sƣơng giăng 

bếp nấu cơm lam*  nhà ai vậy 

quyện với mây trời trôi khói chen 

  

rƣợu thơm mèn mén nồng hơi thở 

ngựa đổ dốc chiều vƣơng gót chân 

em về ngây ngất tàn phiên chợ 

có để con tim vƣớng nợ nần ? 

  

tây bắc một lần tôi về vội 

cô gái Mông và bóng núi đồi 

lòng không gió tạt mà sao bão 

chắc là tôi lại nhớ em thôi... 

  

*cơm lam, mèn mén: hai đặc sản vùng Tây Bắc 
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Dốc tình sầu 

 

có con sâu nhỏ 

uốn mình bâng khuâng 

trƣờn lên con dốc 

một ngày sang xuân 

 

trôi chậm bên trời 

cõi tình sóng vỗ 

con sâu nằm đợi 

chút tình ngây ngô 

 

mƣa tuôn rời rã 

ngày chênh bóng chiều 

nỗi sầu hóa đá 

nghe buồn cô liêu 
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rồi ngày cũng hết 

đêm xuống chập chùng 

con sâu gục chết 

nuối tình mênh mông 

 

dốc cao ngầy ngật 

mƣa buốt ngậm ngùi 

mộng tình chất ngất 

giọt buồn thiên thu 

 

tôi, con sâu nhỏ 

đo mãi cuộc tình 

trƣờn quanh con dốc  

ôm sầu lặng thinh… 
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Dưới giàn hoa cũ 

cho MP 

  

sao lại là em trong đời hẹp 

tiếng hát nào bay một góc trời 

cho tôi câu nguyện chiều mắt khép 

vọng tiếng kinh cầu đau lá rơi... 

  

đâu những chân trời xanh ƣớc mơ 

đâu nữa vầng trăng tuổi dại khờ 

em đi bỏ hết trong ngùi ngậm 

có thấy mƣa trần gian ngẩn ngơ 

  

hát nữa cho tôi nghe lần cuối 

khúc tình dang dở đến nghìn sau 

có bóng em lỡ làng tiếc nuối 

để buốt đời nhau tiếng thở dài... 

  

đã chết nghìn thu một tiếng đàn 

nắng chiều im lặng trắng màu tang 

nghe nhƣ trời đất mù giông gió 

trong giọng hát buồn vƣơng nghĩa trang... 
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Dưới đáy ly kia 

 

giờ mới biết tim ngƣời không độ lƣợng 

mắt môi kia toàn gian dối lọc lừa 

hạnh phúc đó mà tôi hằng mộng tƣởng 

đã hoang tàn sau chỉ một cơn mƣa 

 

dốc đời ngã hiên tình tôi trú ngụ 

đau hong khô trong hờ hững môi ngƣời 

giấu hơi thở buồn những đêm mất ngủ 

tôi ôm sầu gánh nặng nỗi tƣơng tƣ 

 

ngƣời rồi cũng nhƣ mây chiều chìm khuất 

trôi lang thang lạc mấy cõi tôi về 

giữa cay nghiệt mộng tình sầu buốt nhức 

đau lặng thầm từ những nẻo u mê 

 

thôi thì hết sau tình nồng chăn chiếu 

ngƣời rôi đi nhƣ từng đã chia lìa 

đêm hoang hoải đi về tôi chợt hiểu 

một trời sầu rụng dƣới đáy ly kia... 
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Dưới đáy phù vân 

 

những lần tôi nằm mộng 

thấy quanh mình sóng xô 

con tim chùng ảo vọng 

trôi giữa khói sông hồ 

 

tôi nhìn tôi trên đá 

bóng chìm vào hƣ không 

dấu chân về tàn tạ 

giữa khói trời mênh mông 

 

đêm nghe thì thầm gió 

gọi chút tình tôi đây 

tiếng ai vừa chạm ngõ 

vọng nỗi buồn ngất ngây 
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tháng với ngày hạnh ngộ 

trong muôn trùng chia xa 

chia đời nhau nhánh khổ 

đêm sƣơng khói nhạt nhòa 

 

một mình tôi đứng đợi 

ngọn gió chìm thiên thu 

đâu hay ngày không tới 

trong trí nhớ xa mù 

 

nhƣ một lời kinh nguyện 

còn vƣơng vất nợ nần 

tôi về nghe gió biển 

trôi dƣới chiều phù vân... 
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Dưới giàn hoa cũ 

                         cho cố ca sĩ văn ngân hoàng 

 

sao lại là em trong đời hẹp 

tiếng hát nào bay một góc trời 

cho tôi làm sóng chiều đƣa tiễn 

vọng tiếng kinh cầu đau lá rơi... 

 

dâu những chân trời xanh ƣớc mơ 

dâu hỡi vầng trăng tuổi dại khờ 

em đi bỏ hết trong ngùi ngậm 

có thấy mƣa trần gian ngẩn ngơ 

 

hát nữa cho tôi nghe lần cuối 

khúc tình dang dở đến nghìn sau 

có bóng em dưới giàn hoa cũ * 

để buốt đời nhau tiếng thở dài... 

 

đã chết nghìn thu một tiếng đàn 

giáo đƣờng im lặng trắng màu tang 

nghe nhƣ trời đất mù giông gió 

trong giọng hát buồn vƣơng nghĩa trang... 

 

* tên cd nhạc duy nhất của văn ngân hoàng 

12/7/2017 

 

 



1002 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dù chỉ một lần 

 

khẽ khàng nhé mùa thu vừa thức dậy 

cọng cỏ còn nằm mộng với sƣơng mai 

thƣơng áo ai vàng mãi mùa thu ấy 

cứ trôi hoài trong nỗi nhớ phôi phai… 

không phải đâu chút nắng vừa qua ngõ 

lặng lẽ loài sâu chợt thức chiêm bao 

em thả tóc nên nắng vàng theo đó 

mãi tƣơng tƣ con bƣớm trắng ngọt ngào 

đừng đi vội mùa thu vƣơng tóc rối 

để tôi còn nhặt chiếc lá thu phai 

nghe nuối tiếc thuở yêu ngƣời quá vội 

đành lỡ làng kịp nhớ bƣớc chân ai… 

màu áo có phai dần theo năm tháng 

tôi vẫn còn giữ mãi một mùa thu 

bài thơ viết trao tình tôi lãng mạn 

có trôi nhanh nhƣ một vệt sƣơng mù 

thì thôi vậy chút tình tôi cuối gió 

sẽ thƣơng nhiều loài sâu nhỏ bâng khuâng 

nhƣ màu nắng vàng khung trời lá đổ 

bƣớc chân ai …dù chỉ đến một lần … 
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Đành ta một cõi mờ cơm áo 

 

(Gửi quê xa) 

 

Buổi trót xa quê sầu mấy cõi 

Bao năm không có một nơi về 

Sƣơng trôi gió tạt chiều tê tái 

Vịn khói lƣng trời trôi dốc mê 

 

Chiều nay ngó mây sầu chống chếnh 

Tƣởng bóng quê nhà vƣơng khói xa 

Chơ vơ khúc nhạc sầu lạc bến 

Mƣa xƣa chìm khuất khói sƣơng nhòa 

 

Đành ta một cõi mờ cơm áo 

Vất chén nghiêng bình mƣa nắng phai 

Bóng quê xa lắc sầu áo não 

Lệ ứa lòng nhƣ nƣớc chân cầu 

 

Ta gửi một đời ta gió lay 

Cho quê cho phiêu bạt tháng ngày 

Chiều rơi không khói mà cay mắt 

Chìm bóng quê nhà dƣới đáy chai... 
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Đành thôi khép lại 

 

ngƣời rồi cũng nhƣ mây chiều cuối gió 

hoàng hôn rơi và bóng tối giăng đầy 

nghe vụn vỡ hắt trong từng hơi thở 

tôi một mình ôm cả khói sƣơng vây 

 

khi đã đến bên đời nhau bội bạc 

trong tàn phai hờ hững trái tim ngƣời 

thì đời sống là vũng sầu tan tác 

nhánh chia lìa đã trổ trái chia phôi 

 

đành khép lại tiếng gọi ngƣời thật khẽ 

nhƣ đã từng khép lại một đời tôi 

những âm vọng bên hiên chiều quạnh quẽ 

tạt vào tôi trong chiều vắng ngậm ngùi 

 

sẽ còn lại trên môi ngƣời gian dối 

tiếng chim buồn khản giọng hót tƣơng tƣ 

đêm hiu quạnh giăng đỉnh sầu nhang khói 

dần chìm sâu trong vũng tồi xa mù... 
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Đâu đó trong em 

 

đâu đó trong tim em 

tình có còn hiện hữu 

khi mà tôi chắc rằng 

tim em giờ khép cửa 

 

đâu đó trong mắt em 

nắng còn vàng thƣơng nhớ 

khi mùa xuân dịu mềm 

rơi ngập tràn ngoài ngõ 

 

đâu đó trên môi em 

còn hƣơng mùi hoa mật 

có mƣa trôi êm đềm 

tình vƣơng hoài trên tóc 
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đâu đó nụ cƣời em 

chim bƣớm chiều vỗ cánh 

từ mây chùng sắc tím 

sƣơng khói chìm mông mênh 

 

đâu đó bàn tay em 

níu giữ ngày hạnh ngộ 

một loài dơi ngủ đêm 

quên đời mình bão tố 

 

và đâu đó trong đời 

chiều mƣa ngàn bão sóng 

em mù xa chân trời 

mà một ngƣời mãi ngóng 
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Đậu giữa thu vàng 

 

có con bƣớm vàng rạo rực 

cánh loang nắng trãi hƣơng chiều 

đậu giữa thu vàng thổn thức 

nghe mùa buốt dấu cô liêu 

 

tình thu âm thầm khẽ nói 

chân chim ríu rít bên trời 

em ơi xin đừng bƣớc vội 

cho tình thả giấc chơi vơi 

 

nghe bƣớc chân về hội ngộ 

mùa vàng vừa chớm đơm bông 

tôi ôm một trời thƣơng nhớ 

tình vƣơng ngập kín linh hồn 

 

thả đôi chân trần em nhé 

dạo vƣờn hát khúc bâng khuâng 

mà nghe con chim nằm kể 

ƣớt đôi cánh mộng thiên thần 

 

để tôi còn yêu màu nắng 

chơi vơi lạc dấu thu hồng 

mốt mai bên đời thầm lặng 

tôi còn hạnh phúc đơm bông… 
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Đâu những mùa xưa... 

 

những mùa xƣa đó em chải tóc 

mây vắt ngang vai sợi mƣa hồng 

nắng e ấp đợi tay ngà ngọc 

trên cánh môi chờ hƣơng nhớ mong 

 

ơi những làn sƣơng quá mong manh 

xỏa ngang vai nên ƣớt không đành 

chân tôi bƣớc khẽ chiều qua phố 

chợt thấy hồn mình mộng nhuốm xanh 

 

những mùa xƣa có nắng lung linh 

đậu xuống đời nhau những dấu tình 

trên đôi tay nhỏ ôm trời rộng 

tôi về mơ màu mắt thủy tinh 

 

… giờ những mùa xƣa xa rất xa 

chiều nay ngồi với phố mƣa nhòa 

nhớ em tôi khẽ tìm trong gió 

đợi chút hƣơng thầm sƣơng khói qua… 
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Đâu những sớm mai... 

là những sớm mai …những sớm mai 

có tình em đậu nhẹ đôi vai 

giọt nắng ngày xƣa còn vƣơng vất 

trong mộng đời tôi những dấu hài 

 

nhẹ thôi đôi gót hồng em nhé 

ru tình tôi yên ngủ bên trời 

nghe tiếng lòng rung lên thật khẽ 

những giọt nắng vàng sƣơng khói trôi 

 

trong tiếng dƣơng cầm thánh thót vang 

em tinh khôi thả nụ tơ vàng 

có hồn tôi ngủ trên hoa lá 

trôi giữa trời giọt nắng vừa tan… 

 

…đâu những sớm mai…những sớm mai 

nghe nhớ thƣơng từng giọt nắng phai  

ngƣời đã đi rồi không trở lại 

sao hồn tôi còn vƣơng vấn ai… 
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Đâu chắc  

 

đâu chắc lòng tôi không nhớ ai 

trong từng cơn mộng mị đêm dài 

chắc đâu có những chiều không nắng 

gió sẽ mịt mùng che bóng mây 

 

trong nỗi đời riêng tôi lắng nghe 

thao thức từng đêm mộng theo về 

chắc đâu trong những tàn khuya ấy 

có ngƣời ngồi thắp lửa cơn mê 

 

đâu chắc một lần em yêu tôi 

chiều trên đỉnh nhớ buồn xa xôi 

chân đi gió tạt bên đời rộng 

hay ngỡ chỉ là cơn mộng thôi 

 

tôi về nhặt sƣơng khói hoàng hôn 

tay níu mùa xƣa ngang bến sông 

đâu chắc tôi về đây lần nữa 

nghe gió hoang vu thổi buốt lòng ... 
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Đêm Chiêu Anh 

 

…nhã nhạc vút cao mừng khai hội 

ngựa hí vang trời đêm chiêu anh 

ngƣời ngọc áo xiêm chờ dâng rƣợu 

vẳng nghe tiếng trống giục giang thành 

 

..tráng sĩ dừng chân bên đồi mộng 

áo choàng còn đẫm nét phong sƣơng 

vẽ một vần thơ lên trời rộng 

đất trời trở gió buốt yên cƣơng.. 

 

hồ trƣờng một rót về phƣơng bắc 

một rót về đây cõi cuối trời 

trƣợng phu mấy thuở ngồi đối mặt 

uống cạn đông hồ sao chẳng say 

 

tao đàn hƣơng thoảng tràn gác lộng 

thi nhân danh tƣớng hội tƣơng phùng 

ngát gió mây bay trùm thạch động 

cánh cò bay trắng đất châu nham 
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nam phố buổi về quên lối cũ 

lộc trĩ mờ theo những dấu hài 

chỉ thấy hà tiên đầy quyến rũ 

thành phố ngập trời mây trắng bay… 

 

…tôi đọc những vần thơ ngày trƣớc  

đêm chiêu anh… trống giục giang thành 

hồ trƣờng... tôi rót về ký ức 

trăng bến đông hồ trăng đã lên… 

 

- (…Giang Thành dạ cổ, Lộc Trĩ cô thôn, Châu 

Nham lạc lộ, Nam Phố trừng ba, Đông Hồ ấn 

nguyệt, Thạch Động thôn vân..là những cảnh đẹp ở 

Hà Tiên..) 

- Chiêu Anh các là căn gác chiêu tụ những anh hùng 

hào kiệt do Mạc Thiên Tích, con trai Mạc Cửu, tổng 

đốc trấn Hà Tiên lập ra, hàng năm quy tụ các danh 

tướng, thi nhân vào đêm Nguyên tiêu ( rằm tháng 

giêng) để đọc thơ ca, đàm đạo giữa mùa trăng sáng 

nhất trong năm… 

- Bài thơ đã đưa vào Sách giáo khoa cho học sinh 

các trường PTTH KG - NXB Giáo dục  
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Đêm huyền diệu 

 

còn lại đây mùa giáng sinh năm cũ 

ngày em đi chúa cũng bỏ anh rồi 

gom nỗi nhớ vào những chiều vô trú 

anh một mình ngồi với bóng anh thôi 

 

một mình anh làm sao mà bớt lạnh 

làm sao mà nguôi thƣơng nhớ về nhau 

hoang hoải quá một chân trời ngắt tạnh 

tiếng chuông ngân vọng lại giữa đêm sầu 

 

bên hang đá anh chờ ngƣời giáng thế 

làm mục đồng quanh chân chúa ba ngôi 

khe khẽ đếm những vì sao cô lẻ 

rơi xuống trần thành mầu nhiệm mân côi... 

 

...giáng sinh xƣa chỉ còn trong nỗi nhớ 

mùa noel và đêm thánh vô cùng 

nghe lạnh buốt mùa đông nào rạn vỡ 

giờ chỉ còn trong ký ức mênh mông... 
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Đếm mộng ngàn chương 

 

trả lại hết những bọt bèo trần thế 

những ảo hƣ treo thân phận ta bà 

vài cơn nắng trói đời ta dâu bể 

mấy lần mƣa băm nát mộng giang hà 

 

nghe tiếng đá thở buồn ngang vách núi 

mộ bia nằm rời rã giữa hƣ không 

đã lâu lắm đâu ngỡ mình hạt bụi 

nên tay ta trong vắt một đóa hồng 

 

hỡi đời sống mấy mùa trăng viên tịch 

hay chăng đời rụng dƣới bóng hoàng lan 

ngơ ngẩn đếm cơn mơ chiều trầm tích 

có hay đâu chim đã bỏ xa ngàn 

 

còn ai nữa trong cõi ngƣời mờ mịt 

khuya ta về đếm cơn mộng ngàn chƣơng 

một buổi nọ thƣơng đời tên xà ích 

tay vung roi mà khóc giữa vô thƣờng... 
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Đêm ngủ ở làng kông hoa 

 

một trời trăng thả xuống buông lơi 

kông hoa núi chạm với mây trời 

lũng sâu nghiêng xuống vin trời thấp 

chiêng đụng trôi rừng khói chơi vơi 

 

gió vít mù sƣơng trƣờn xuống núi 

vấp nắng dọc đƣờng tay quảy mây 

nghe suối reo tràn quanh dốc bụi 

vốc tay uống cạn hớp sƣơng dày 

 

đêm mộng làm sao đành ngủ đƣợc 

trăng rơi trắng cả núi cả rừng 

nghe gõ cồng chiêng mà say khƣớt 

say ngực trần hay tiếng tơ- rƣng ? 

 

kông hoa - mai xa rồi chắc nhớ 

dáng em và bầu vú xuân thì 

loáng ánh trăng rơi mà cứ ngỡ 

một trời tuyết trắng buổi ta đi.... 

 

            làng kông hoa - an khê - gia lai 

                                                            2015 
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Đếm những chiều nghiêng 

 

có những đêm tôi về rất khuya 

nghe quanh đời sống những chia lìa 

chân đi trên những tàn khuya vỡ 

chợt thấy đời mình xanh bóng rêu 

 

hái đóa phù dung trên gác đêm 

nghe mƣa buồn những ngón tay mềm 

em đi tóc thả chiều cuối gió 

còn nhớ đời tôi giông gió lên 

 

thắp lửa cho vầng trăng đến muộn 

chìm khuất bên trời đau nỗi riêng  

bơ vơ trong nỗi sầu ngất ngƣỡng 

tôi ngồi mà đếm những chiều nghiêng 

 

thấy cõi tôi xƣa giờ vụn vỡ 

lần tìm hƣ ảo chạm mù sƣơng 

em với tàn phai chiều phố chợ 

thắp tôi giùm bóng một thiên đƣờng... 
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Đêm ở đồng văn 

                                  gửi nhà thơ hồ thanh điền 

                                                                an giang 

 

đêm nay ở đỉnh trời đất nƣớc 

đồng văn sâu, sâu đến ngỡ ngàng 

thức với gió, với mây trời bảng lảng 

con dốc dài, con dốc trƣợt chân trôi 

 

sợi khói mềm mỏng mảnh đến chơi vơi 

dìu dặt núi bóng nghiêng trời trắng xóa 

gió thổi mây chia đƣờng thành mấy ngã 

ngã nào đƣa tôi bƣớc tới chợ tình 

 

bóng đổ dài trong đêm ngƣợc đồng văn 

gió buốt thổi tái tê hồn lữ khách 

tiếng khèn vút trên đỉnh trời trƣớc mặt 

ngỡ chạm vào đá núi dội thinh không 

 

đồng văn ơi sẽ còn mãi trong hồn 

ngàn nỗi nhớ rất riêng ngày tôi đến 

mai tôi đi hỡi đồng văn thầm lặng 

đêm cuối cùng chẳng biết có về không… 
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Đêm thánh 

giáng sinh 2017 

 

vang đêm thánh một mùa đông lạnh giá 

hồi chuông dài rung đón lễ noel 

chúa đang đến với trần gian yên ả 

đêm vô biên ban tặng những ơn lành 

 

phúc âm vang trong hàng hàng nến cháy 

mắt môi em bừng sáng góc giáo đƣờng 

chúa giáng thế xuống dƣơng trần lộng lẫy 

nụ ân hồng cho trần thế yêu thƣơng 

 

bao ơn phƣớc vang lên từ máng cỏ 

sáng danh ngƣời nơi hang đá bê lem 

con xin chúa làm mục đồng hội ngộ 

hát vinh danh cùng khúc nhạc thiên thần 

 

ơi đêm thánh đầy sao trời huyền diệu 

xin chúa ban ân sủng vạn nẻo đƣờng  

lời cầu nguyện mùa noel lạnh lẽo 

cúi xin ngƣời con lấy đƣợc ngƣời thƣơng 

 

để mỗi mùa giáng sinh về bên chúa 

con đến thăm hang đá giữa đêm lành 

đứng bên con là thiên thần chúa gửi 

của đêm nào lời nguyện đón noel... 
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Đêm thánh vô cùng 

 

đêm lạc ngàn sao trong mắt em 

tôi nghe trong gió lạnh êm đềm 

bên hang đá nhỏ ngời ơn Thánh 

bóng ai về cùng ánh sao đêm… 

 

đêm Chúa sinh ra giữa dƣơng trần 

chuông nhà thờ giục tiếng chuông ngân 

vẳng nghe trên chín tầng cao vợi 

tiếng hát vút cao vạn thiên thần 

 

quỳ bên hang đá giáng sinh mong 

thiên thần em bên Chúa hài đồng 

trong đêm thánh vọng đầy ơn phƣớc 

gửi chút tình tôi đang ngóng trông.. 

 

nghe vang trong đêm thánh vô cùng 

bài ca tình ái giữa đêm đông 

một ngƣời lặng ngắm thiên thần nhỏ 

chân bƣớc không đành …em biết không… 
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Đi lạc… 

 

lạc vào mắt em giọt nắng 

cho hồn anh mãi xanh tƣơi 

con tim một đời thầm lặng 

chợt reo vui tiếng ai cƣời 

 

lạc vào môi em mƣa nhỏ 

ƣớt đôi cánh mộng thiên thần 

anh nghe lòng mình mở hội 

nắng chiều nhƣ cũng bâng khuâng 

 

lạc vào tóc em ngọn gió 

thả bay làm rối mây trời 

anh nghe mùa thu lá đổ 

ngập tràn thƣơng nhớ chơi vơi 

 

lạc vào vai em sƣơng khói 

phố xa ngày cũng chập chùng 

mong manh góc trời gió nổi 

em còn thầm nhớ anh không… 

 

…em chứ không là ai khác 

cho tim anh mãi dại khờ 

để anh suốt đời đi lạc 

chờ hoài em đến trong mơ… 

 



1022 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đi với anh không? 

 

hỡi cánh mai vàng đầu ngõ 

nắng thênh thang đậu môi ngƣời 

mùa xuân đã về rồi đó 

bƣớm vàng soải cánh chơi vơi 

 

anh nghe trời xanh huyền diệu 

tiếng cƣời em ngọt thủy tinh 

mùa xuân ngất ngây men rƣợu 

đƣa nhau về mộng cõi tình 

 

em thấy gì trong màu nắng 

mà đôi môi ngọt thơm hồng 

em nghe gì từ khoảng lặng 

mà lòng mở hội đơm bông 
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giao thừa em đi xuống phố 

cho anh xin đƣợc theo cùng 

hái cành lộc non mừng tuổi 

nghe tình vừa chớm mênh mông 

 

theo em mùng hai lễ Phật 

mùng ba mừng tuổi ông bà 

mùa xuân trong lòng bỗng chật 

nồng nàn mộng ngát hƣơng hoa 

 

…thoắt mà đã ba ngày tết 

xa em đâu nỡ đành lòng 

thôi thì anh xin hỏi thật… 

suốt đời đi với anh không? 
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Đọc ở sao trời 

             ... đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi* 

 

khi đã về nằm chơi với đất 

dế giun hát tiễn khúc muôn trùng 

có một vì sao vừa chợt tắt 

thấy gì trong trời đất mông lung 

 

thấy bóng ai ngồi bên huyệt mộ 

nghĩa trang hiu hắt những hiên chiều 

khói nhang im tiếng buồn hơi gió 

nghe tiếng em cƣời đau nửa khuya 

 

thấy tôi nằm yên trong gió khua 

sậy lau chao chát buốt phận ngƣời 

nghe nhƣ gió tạt quanh đời úa 

đôi mắt buồn tênh sầu không nguôi 

 

tôi đọc gì từ những ánh sao 

từ cõi hƣ vô rợn bóng hời 

đƣờng mƣa in dấu chân mờ ảo 

ngập gió hiên buồn …một bóng tôi...* 

 

                    * thơ mai thảo 
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Đời im như tượng 

 

trong từng đêm mất ngủ 

tôi thấy mình mộng du 

những mặt ngƣời ẩn hiện 

trong mây mỏng sƣơng mù 

 

tôi thấy tôi là bụi 

trôi giữa ngày tàn phai 

có những ngày vô trú 

có những đêm thở dài 

 

tôi thấy tôi nhƣ đá 

hồn mịt mù lặng câm 

nhƣ loài sâu cuốn lá 

vừa quên một chỗ nằm 
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thấy tôi chim cánh cụt 

buồn hoài những sớm mai 

muốn thả mình xa ngút 

mà rã rời đƣờng bay 

 

nhiều khi buồn muốn khóc 

đêm quanh mình lặng thinh 

sải bóng dài cô độc 

nghe tàn úa quanh mình 

 

đâu hay đời nhƣ tƣợng 

xót tím chiều mƣa hoang 

ngậm ngùi trôi biệt hƣớng 

chìm khuất giữa mây ngàn... 
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Đời không độ lượng 

 

khi bỏ đi giữa cuộc tình mệt mỏi 

ngƣời có mang hồn tôi thổn thức buồn 

để mốt mai bên bến đời trăm cõi 

tôi vẫn còn tƣởng nhớ một làn hƣơng 

 

khi ngồi lại giữa mƣa chiều trăm nhánh 

ngƣời đâu hay hồn tôi trăm vết thƣơng 

gửi lại gì bên trần gian hiu quạnh 

hình hài kia khi đã lạc vô thƣờng 

 

đời sống đó nhiều khi buồn muốn khóc 

đi loanh quanh nhặt nhạnh những tiêu điều 

ngƣời bỏ tôi giữa trần gian cô độc 

tàn tạ rồi ngay cả một lần yêu 

 

khi đã biết đời nhau không độ lƣợng 

thì trăm năm đã vây bủa phận ngƣời 

ôm mặt khóc trong nỗi sầu ngất ngƣỡng 

mới hay tình cũng nhƣ khói sƣơng thôi... 
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Đôi mắt cá ươn* 

 

đôi mắt theo anh lên rừng xuống biển 

những lúc bơ vơ những phút ngặt nghèo 

đôi mắt rƣng buồn rơm rớm nhìn theo 

ngày anh đi về phía trời giông bão 

 

đôi mắt bám anh những ngày đói mờ cơm áo 

nhƣ mắt cá ƣơn sắp sửa se mình * 

đâu thấy gì trong ánh mắt lung linh 

mà chân bƣớc đi cứ cồn cào vấp ngã 

 

đôi mắt dịu dàng nâng anh vác trần thánh giá 

gánh đời sau nặng chật những ƣu phiền 

đôi mắt đợi chờ đôi mắt chung chiêng 

quăng quật anh vào sƣơng chiều gió núi 
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đôi mắt mang theo bao nhiêu hờn tủi 

ngụp lặn ê chề những phút yêu anh 

đôi mắt cá ƣơn tội nghiệp không đành 

bỏ anh đi qua bao lần thất chí 

 

đôi mắt đêm khuya gọi đời anh ám thị 

vẫn tin rằng sẽ sáng một ngày mai 

vẫn tin rằng sẽ có một tƣơng lai 

dù trƣớc mắt là đêm dài đợi sáng 

 

đôi mắt em cùng một trời lãng mạn 

nhƣ mắt cá ƣơn sắp sửa se mình * 

cho anh tin rằng rồi sẽ một bình minh 

trong đôi mắt quanh đời anh dong ruổi... 

 

đôi mắt theo anh suốt đời lầm lũi 

nhƣ mắt cá ƣơn sắp sửa se mình * 

cám ơn đời và cám ơn em... 

 

* thơ nguyên sa 
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Đời người lướt qua 

 

cơn gió nào rất mỏng 

chao nghiêng chiều bến sông 

nhƣ là cơn huyễn mộng 

trôi chập chùng hƣ không 

 

ngƣời bạn nào nằm đó 

cho tôi buồn vẫy tay 

hình hài kia bé nhỏ 

vừa vặn nắp quan tài 

 

tiếng trống buồn đứt nhịp 

vọng trong chiều nghĩa trang 

một cõi đời vừa khép 

trôi phận ngƣời mênh mang 

 

vòng hoa nằm dƣới cỏ 

tàn úa dòng phân ƣu 

ai nhƣ là tôi đó 

đau mãi một kiếp ngƣời... 
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Đợi những tin buồn 

 

ngày tháng đó đã trôi vào quá khứ 

ta còn gì ngoài nỗi nhớ cho nhau 

chút gian dối trên môi ngƣời trú ngụ 

cũng đành thôi nhƣ giọt nắng úa nhàu 

 

ai mà chẳng có một thời nông nổi 

giấu vào tim xơ xác những tin buồn 

có nhiều lúc tƣởng nhƣ mình có lỗi 

khi cuộc tình chìm khuất giọt mƣa tuôn 

 

tội nghiệp quá những chân trời xa thẳm 

ta từng ngồi mơ mộng đếm nghìn sau 

đâu hề biết là mênh mang vực rộng 

trôi thênh thang trong hờ hững tim ngƣời 

 

đành bám víu những dƣ hƣơng ngày cũ 

mà quên đi mƣa trên đỉnh nhớ ngƣời 

ôm cay nghiệt nỗi buồn không chỗ trú 

nghe vết bầm tạc nỗi nhớ khôn nguôi... 
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Đơn dương một góc trời buồn 

 

nắng vẫn rơi trên đƣờng về dốc bụi 

đơn dƣơng giờ ngơ ngác một mình tôi 

nghe hiu hắt liêu xiêu vàng xóm núi 

chợt buốt lòng ngày tháng đã xa xôi 

 

ngƣời con gái cao nguyên chiều nắng trãi 

còn nhớ không d'ran buổi xa ngƣời 

không phải nắng, không phải mƣa... không phải 

sao tôi ngồi mơ mộng những chiều rơi 

 

bao tiếc nuối dâng trào trong nỗi nhớ 

đơn dƣơng ơi buồn quá một góc trời 

ngày xƣa đó dù chỉ là dang dở 

đủ tôi còn thƣơng giọt nắng vừa phai 

 

em ở đâu giữa vùng trời xanh biếc 

có hay chăng tôi lặng lẽ đi tìm 

đơn dƣơng gió và mây trời biền biệt 

nghe giữa hồn nỗi nhớ chật con tim... 
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Đừng xa anh em nhé 

 

những ngày em xa anh 

nhƣ bầu trời không nắng 

nhƣ đêm dài vắng lặng 

trăng cũng úa bên trời 

 

anh nghe mình chơi vơi 

trong đêm dài không ngủ 

trái tim dƣờng mƣng mủ 

đau thúc nhịp mỏi mòn 

 

đâu những ngày vàng son 

anh ôm chiều tiếc nhớ 

em xa rồi mà ngỡ 

vẫn quanh đời anh đây 

 

khi bóng tối trùng vây 

mới hay hồn chết lặng 

không em đời trăm năm 

cũng chỉ là phút chốc 
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ôm bóng mình cô độc 

anh chìm giữa đêm dài 

nhặt chút tình hoang hoải 

đậu tình anh say mê 

 

anh biết mình không thể 

quên em đƣợc nữa rồi 

vì em nhƣ hơi thở 

 trong tình anh đắm say 

 

…sáng mai em thức dậy 

đọc bài thơ anh buồn 

có nghe lòng bâng khuâng 

thƣơng anh nhiều tiếc nhớ 

 

chỉ đôi lần lầm lỡ 

đừng để tình nhạt phai 

anh cần em mãi mãi 

nhƣ trời xanh cần mây 

 

vòng tay ôm anh đây 

đừng xa anh em nhé 

hình nhƣ là giọt lệ  

rơi tràn trên vai em… 
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Đò chiều 

 

gió ƣơm môi hồng từ độ 

em về bóng nắng chao nghiêng 

mƣa ngâu bên trời một thuở 

vai thơm tóc thả ngoan hiền 

 

ngày em qua đò mấy bận 

bao lần tôi đứng trông theo 

con bƣớm vàng bay trong nắng 

gió buông dài ngút lƣng chiều 

 

tiếng em cƣời rơi theo gió 

tôi ngồi nhặt những mùa phai 

tƣơng tƣ về qua ngõ nhỏ 

mây xanh lồng tóc em cài 
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sóng êm dập dìu nhƣ thể 

ru em buồn mấy chân cầu 

mùa rơi theo từng gót nhẹ 

cho lòng tôi sũng chiêm bao 

 

đò ngang bây giờ lỡ bóng 

em xƣa giờ đã theo chồng 

nhớ quá chiều qua sông rộng 

thƣơng em tay bế tay bồng 

 

...về thăm bến quê lần cuối 

tôi ngồi đợi chuyến đò ngang 

chợt nghe lòng bao tiếc nuối 

trời xanh mây trắng bẽ bàng 

 

ai nhƣ dáng em rời bến 

nhớ sao làn tóc vƣơng chiều 

ngày nào năm xƣa chợt đến 

đò buồn rẽ khúc cô liêu... 
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Đợi bước em về 

 

hỡi ngƣời tóc ngắn một thời yêu 

em thả vào tôi mộng cuối chiều 

và những cánh hồng thơm trƣớc gió 

thì thầm hƣơng ngọt giấu cô liêu 

 

có phải em mang trong mắt xinh 

đậu vào tôi ƣớt đẫm men tình 

hay em nắm mộng mà không nhớ 

có ngƣời hôn vội đóa hƣơng trinh 

 

tôi gửi theo em ngàn cánh hạc 

đắm say làn tóc rối hiên trời 

hoa phai từ độ chiều thơm ngát 

nghe nhớ thƣơng từng giọt nắng rơi… 

 

ơi những hoa hồng thơm ngát hƣơng 

và em tóc ngắn ngày ly hƣơng 

đâu hay tôi đứng bên đời ấy 

đợi bƣớc em về vơi nhớ thƣơng… 
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Đợi chút hương thầm 

 

đôi khi anh muốn là hơi thở 

đậu xuống môi em suốt bốn mùa 

để giữa khuya buồn anh ngồi nhớ 

nồng nàn hƣơng sắc những ngày xƣa 

 

đôi khi anh muốn làm sợi tóc 

trói chặt đời nhau một kiếp ngƣời 

để những khi thấy mình cô độc 

anh còn ngây ngất lạc cơn mơ 

 

có khi anh muốn bàn tay nhỏ 

khép lại đời anh những góc buồn 

nhỡ quán bên đời không mở ngõ 

vẫn thắp ngọn đèn anh ngóng trông 

 

là vì anh muốn bên đời ấy 

vọng mãi trong anh bƣớc em về 

quanh góc cô liêu chiều thức dậy 

anh đợi hƣơng thầm trong giấc mê ... 
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Đôi khi 

 

đôi khi buồn nhƣ mây trắng 

trôi miên man giữa phận ngƣời 

con tim một đời câm lặng 

ngậm mãi tình sầu không nguôi 

 

đôi khi tôi nằm với cỏ 

mơ thao thiết bóng ai về 

chân xiêu mệt nhoài quỵ ngã 

khi tình bạc trắng sơn khê 

 

đôi khi tôi ngồi nhớ lại 

những con đƣờng đã đi qua 

loanh quanh dốc tình mê mải 

ngoài kia khói sóng nhập nhòa 
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cũng có đôi lần tôi khóc 

ôm trên mình trăm vết thƣơng 

bóng tôi một chiều đơn độc 

chìm trôi vào bóng vô thƣờng 

 

ngọn roi tình nào quất ngƣợc 

vào tôi nhữngvệt tím bầm 

đôi khi tôi ngồi mơ ƣớc 

một cỗ xe về trăm năm 

 

…tinh yêu muôn đời mãi thế 

buồn vui đã chín kiếp ngƣời 

để đôi khi ngồi rơi lệ 

tôi về với một tôi thôi… 
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Đợi những tàn phai 

 

có vạt nắng về thơm nồng buổi ấy 

mùa thu rơi từng cơn gió qua thềm 

ngỡ hạnh phúc khẽ khàng khuya thức dậy 

vầng trăng nào rụng giữa giấc mơ đêm 

 

tôi ngơ ngác nhìn mùa thu qua cửa 

nhặt lá chiều thả xuống đáy cô liêu 

còn chờ ai khi thiên đƣờng khép cửa 

lặng thầm đau một mùa cũ tiêu điều 

 

về lần nữa không mùa thu vàng lá? 

để tôi còn nhặt lấy những phai phôi 

đâu còn nắng rơi trong chiều êm ả 

cho tôi mơ một chiếc bóng bên trời... 

 

rồi cũng hết giấc mơ vàng tuổi mộng 

buổi ngƣời đi mây tàn úa lƣng trời 

chút hạnh phúc nếu còn... nhƣ chiếc bóng 

trôi bẽ bàng đau một cõi buồn tôi... 
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Đơn Dương một góc trời buồn 

 

nắng vẫn rơi trên đƣờng về dốc bụi 

Đơn Dƣơng giờ ngơ ngác một mình tôi 

nghe hiu hắt liêu xiêu vàng xóm núi 

chợt buốt lòng ngày tháng đã xa xôi 

  

ngƣời con gái cao nguyên chiều nắng trãi 

còn nhớ không D'ran buổi xa ngƣời 

không phải nắng, không phải mƣa... không phải 

sao tôi ngồi mơ mộng những chiều rơi 

  

bao tiếc nuối dâng trào trong nỗi nhớ 

Đơn Dƣơng ơi buồn quá một góc trời 

ngày xƣa đó dù chỉ là dang dở 

đủ tôi còn thƣơng giọt nắng vừa phai 

  

em ở đâu giữa vùng trời xanh biếc 

có hay chăng tôi lặng lẽ đi tìm 

Đơn Dƣơng gió và mây trời biền biệt 

nghe giữa hồn nỗi nhớ chật con tim... 
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Đừng trách mùa thu 

 

bỏ lại mùa thu vàng trƣớc cửa 

con dế buồn bật hát khúc tƣơng tƣ 

tôi cũng không chờ mùa thu đƣợc nữa 

nên loanh quanh tìm giọt nắng bên trời 

 

sẽ còn lại những mùa thu mất dấu 

trong tàn phai hờ hững trái tim ngƣời 

khi biết em không bao giờ trở lại 

thì ngậm ngùi nuối tiếc cũng đành thôi 

 

mây sẽ đến nhƣng không còn trôi nữa 

nắng vẫn hồng nhƣng hƣơng sắc mong manh 

nhƣ em xƣa khi chuyện tình khép cửa 

là hƣ vô năm tháng úa trên cành 

 

tôi không trách mùa thu về quá muộn 

để ngƣời đi xa ngút một phƣơng nào 

đôi lần nhớ chiếc lá vàng rơi xuống 

mới hay rằng tôi khóc giữa chiêm bao... 
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Đường trần 

… đường trần đâu có gì ( TCS) 

những sớm mai buồn thức dậy 

chợt nhìn tóc bạc trong gƣơng 

liêu xiêu một trời tê tái 

dập dìu trôi những mù sƣơng 

hóa ra cõi trần mê ảo 

trăm năm thoáng chốc phận ngƣời 

nửa đời mù thân cơm áo 

nửa đời còn lại phù hƣ 

tỉnh mê mây trời bay mãi 

gió giông phủ kín kiếp nầy 

đƣờng trần đôi khi nhìn lại 

đã tràn một kiếp cỏ cây 
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có khi tƣởng hình là bóng 

phù du mà ngỡ muôn trùng 

hay ra cuối đời vỡ mộng 

bọt bèo đã ngút mê cung 

cố tin nẻo về xanh cỏ 

hoa thơm hồng nụ xuân thì 

hay đâu trầm luân bụi gió 

kiếp ngƣời bội bạc mê si 

bên kia dốc đời hoạn nạn 

vô tình níu giọt sƣơng mai 

đôi lần về khuya uống cạn 

chén sầu héo úa tàn phai 
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Em cho anh nhiều đau đớn 

 

em yêu dấu đó đời anh em biết 

mấy mƣơi năm xòe bấm đốt đƣợc gì 

tình em cho anh cũng dại vất đi 

hạnh phúc đó anh một trời lận đận... 

 

anh chỉ biết xỉ vả anh rồi anh giận 

suốt đời anh trôi trên những lỗi lầm 

suốt đời anh toan tính chuyện trăm năm 

anh đâu hiểu trăm năm là phút chốc… 

 

anh đâu hiểu đời chẳng nhiều, mấy lúc 

không chờ anh kẻ đuổi cái vô cùng 

kẻ ngu si không hiểu lẽ thƣờng tình 

cái bình thƣờng là em…gần gang tấc 

 

quen đau khổ vụng về khi hạnh phúc 

nên có lần anh đối diện hƣ vô 

đã có lần anh vắt trọn tim khô 

thành tƣợng đá khi nỗi buồn hóa thạch 
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em yêu dấu có không tình chân thật? 

buổi anh về ngậm đắng giọt sƣơng khuya 

buổi anh ngồi tiếc nhớ những ly chia 

mà đời sống có bao giờ độ lƣợng 

 

kệ đời anh những mù sƣơng vất vƣởng 

ngơ ngáo dại khờ mắc mớ chi em 

ai biểu em định nghĩa về bóng đêm 

ai biểu em nhắc nhở về trời sáng... 

 

khi anh không hiểu đƣợc điều đơn giản 

anh cần em nhƣ áo mặc cơm ăn 

tội nghiệp anh vẫn không nhận ra rằng 

thiếu em hơi thở của mình có nửa 

 

đành rằng vậy tâm hồn em khép cửa 

mà sao anh cứ gõ dập bàn tay 

mà sao anh cứ mơ chuyện trăng bay 

khi đời sống không bao giờ nguyệt thực 

 

đêm và ngày một trái tim buốt nhức 

cứ đau hoài một kỷ niệm bâng khuâng 

vọng từ trong ngàn ký ức xa xăm 

sao em nỡ cho anh nhiều đau đớn. 
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Em còn có quê hương trở lại 
 

đêm nằm mộng giữa phƣơng trời lữ thứ 

tôi cô đơn đếm tóc bạc trên đầu 

mấy mƣơi năm đành buồn câu xa xứ 

xuân đến rồi tôi biết ghé về đâu 

  

quê hƣơng ơi sao mà xa dịu vợi 

lũy tre ngà chiều ngã sẩm hoàng hôn 

con đê cũ cánh diều xƣa chờ đợi 

dáng mẹ ngồi hiên cửa mỏi mòn trông 

  

tuổi thơ ơi sao còn đi đâu mãi 

không kịp về khi mẹ đã dần xa 

thao thiết nhớ cả một trời bé dại 

khói chiều xƣa buồn cay mắt sƣơng nhòa 

  

em còn có quê hƣơng mà trở lại 

còn tôi giờ thƣơng nhớ gửi về đâu 

ôm mặt khóc chiều cuối năm hoang hoải 

bóng hoàng hôn trôi mãi dƣới chân cầu…   
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Em có còn thương đến một người không? 
 

ta đâu phải giang hồ mà gác kiếm 

chỉ làm thơ dăm câu chữ vật vờ 

đọc kinh sách mơ làm tên cuồng sĩ 

vậy mà rồi tay nải vẫn xác xơ 

  

ta chống gậy hỏi đất trời thiên hạ 

kẻ sĩ ƣ, hay là gã chí phèo? 

ngƣơi đâu phải cháu con làng vũ đại 

mà lại đòi rạch nát mặt ăn theo! 

  

hồn trống rỗng và túi cùng trống rỗng 

ai ngồi đây cùng ngâm khúc hồ trƣờng 

gói thƣơng nhớ qua trăm ngàn ảo mộng 

sáu mƣơi năm đời xô lệch mù sƣơng 
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thƣơng ta của thƣở hào hoa cũ 

hồn phách xênh xang, kiếm chửa cùn 

ngắm trăng ngửa mặt sầu vô độ 

xé áo giang hồ trăm vết thƣơng 

  

thƣơng em một thuở ngồi hong tóc 

môi mắt bay lừng hƣơng quế thơm 

đƣa tay ngắt một cành thiên mộc 

buồn vui rã cánh giữa thiên đƣờng… 

  

ta có hay đâu đời tuyệt lộ 

trƣớc mắt kia là dâu bể ngậm ngùi 

sau lƣng kia là trùng trùng bia mộ 

đang cấu cào cho thân phận mù trôi 

   

thôi em ạ, kẻ kiếm cùn áo rách 

giờ nâng ly rƣợu nhạt bƣớc tang bồng 

qua sông xƣa chiều mây ngàn gió giật 

em có còn thƣơng đến một ngƣởi không?   
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Em đợi tôi không  

 

sáng nay em vừa qua ngõ 

mang theo hƣơng sớm thu vàng 

một ngƣời bên hiên ngồi đợi 

chập chùng mây gọi mùa sang 

 

em hay là thu vậy nhỉ 

để tôi ngơ ngẩn góc đời 

có con bƣớm vàng thủ thỉ 

nghe chừng thu nhẹ nhàng trôi 

 

chẳng lẽ mùa thu lạc lối 

tôi chƣa kịp gửi câu chào 

em ơi đừng đi quá vội 

vẫn còn màu nắng nghiêng chao 

 

hơi thu còn vƣơng nỗi nhớ 

mây trôi ngập mấy phƣơng trời 

hái những đợi chờ mê mải 

tôi ngồi đếm những mùa rơi 

 

tiếng guốc khua hồn tôi dậy 

miên man sƣơng khói bềnh bồng  

ơi em tình hồng trang giấy 

có chờ có đợi tôi không...  
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Em làm sao biết được 

 

thở một vòng khói nhỏ 

vào mây trời quạnh hiu 

có chút gì vụn vỡ 

trong cõi ngày buồn thiu 

 

em giờ chiều cuối gió 

mịt mùng xa bến xƣa 

tôi ngồi con dốc nhỏ 

rơi xuống đời cơn mƣa 

 

em làm sao biết đƣợc 

dấu buồn đau mắt môi 

có gã thiền sƣ khóc 

đêm viên thành mƣa trôi 

 

gõ hồi chuông vọng tiếng 

theo mây ngàn hắt hiu 

vọng lời kinh đƣa tiễn 

buồn đến buốt lƣng chiều... 
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Em - mùa thu tóc ngắn 

hỡi ngƣời tóc ngắn một thời yêu 

em thả vào tôi mộng cuối chiều 

và những cánh hồng thơm trƣớc gió 

thì thầm hƣơng ấm ngọt cô liêu 

 

hay em mang một trời mắt xinh 

đậu vào tôi ƣớt đẫm men tình 

chắc em nằm mộng mà không nhớ 

có ngƣời hôn vội đóa hƣơng trinh 

 

tôi gửi theo em ngàn cánh hạc 

đắm say làn tóc rối hiên trời 

hoa ƣơm từ độ chiều thơm ngát 

nghe nhớ thƣơng từng giọt nắng rơi… 

 

ơi những đóa hồng say vấn vƣơng 

thƣơng em tóc ngắn ngày ly hƣơng 

đâu hay tôi đứng bên đời ấy 

đợi bóng thu về vơi nhớ thƣơng… 
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Em ơi mùa thu đó… 

 

Sáng nay dƣờng nhƣ lạnh 

Và mùa hạ qua rồi 

Cơn mƣa chiều vừa tạnh 

Đón ngọt ngào thu trôi 

 

Tiếng chim nào rất khẽ 

Rơi giữa hồn bâng khuâng 

Ngàn nụ hoa vừa hé 

Chồi rực vàng cuối sân 

 

Thu nhẹ nhàng đang tới 

Bóng mây chiều chơi vơi 

Ƣơm nhau tình yêu vội 

Ngày em bƣớc vào đời 

 

Chiều trôi đi lặng lẽ 

Nhƣ gót hồng thƣớt tha 

Khẽ khàng em thỏ thẻ 

Lời ân ái ngọc ngà 

 

Em ơi mùa thu đó 

Thì thầm lời yêu nhau 

Em có nghe làn gió 

Trao nụ hồng đầy tay… 
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Em và mùa thu cũ 

có mùa thu thức giấc 

về ngang hiên nhà ngƣời 

em ngập ngừng chải tóc 

làm thu vàng ngừng trôi 

 

bầy chim cao tiếng hát 

thao thiết đậu tay ngƣời 

hoa cúc vàng thổn thức 

e ấp chiều tinh khôi 

 

mây bay chùng nỗi nhớ 

mƣa về tràn hơi thu 

đợi tình em khép mở 

con bƣớm nằm tƣơng tƣ 

 

tình tôi thơm mấy độ 

nghiêng nắng vàng nhớ thƣơng 

có bầy chim sẻ nhỏ  

bâng khuâng tìm mùi hƣơng 
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ơi mùa thu huyền diệu 

hong tình tôi ngọt ngào 

bàn tay tìm hơi ấm 

vƣơng nụ hồng em trao 

 

tình thơm nhƣ lá mới 

đậu giữa trời xôn xao 

tôi về ngơ ngác đợi 

thơm nụ ngọt môi đào 

 

…rồi tình qua bỡ ngỡ 

trôi mãi về nơi đâu 

mùa thu vàng dang dở 

rụng dƣới đáy hiên sầu 

 

bầy sẻ buồn thôi hát 

mây cũng ngừng xa bay 

con bƣớm vàng ngơ ngác 

mùa thu về không hay 

 

mùa thu giờ yên ngủ 

không còn nhau nữa rồi 

em và mùa thu cũ 

có nhớ gì tình tôi.. 
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Em và mùa thu  

 

có phải nắng soi em hồng đôi má 

hay mùa thu đậu dƣới dấu chân ngƣời 

tôi khẽ đứng bên trời nghe chiếc lá 

chợt rụng vàng trong nỗi nhớ chơi vơi 

 

mùa thu nầy chiều Paris có lạnh 

nhƣ tình tôi xao xuyến một phƣơng trời 

ôm tha thiết một cõi trời hiu quạnh 

nghe đầy hồn một chút gió mồ côi 

 

thảng thốt gọi một lần mùa thu cũ 

bài thơ xƣa xanh rêu nỗi nhớ ngƣời 

cơn gió tạt vào trời thu quyến rũ 

tôi nhờ ngƣời nhặt chiếc lá vàng rơi 

 

và em hỡi mùa thu nào dịu vợi 

hay chiều vàng lộng lẫy giấc mơ hoang 

hồn chợt tím trong mùa thu chờ đợi 

cho tôi thầm vƣơng vấn gọi mùa sang 

… 
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Gã đàn ông hoang tưởng 

 

anh đã nghĩ chắc một vầng trăng khuyết 

mốt mai thôi rồi cũng sẽ lại rằm 

nào hay đâu khối tình kia cay nghiệt 

phút mơ màng đành gửi lại trăm năm 

 

rồi có lúc anh chắc mình đến biển 

tay chèo khua mòn mỏi giữa sông đời 

anh đâu hay con sóng ngầm chao liệng 

ném đời mình vào lốc xoáy chơi vơi 

 

cũng nhiều khi anh tin rằng em đến 

bên đời anh trong tháng rộng ngày dài 

tội nghiệp anh khi tình không là bến 

đành rã rời buông hạnh phúc tàn phai 

 

anh là anh – gã đàn ông hoang tƣởng 

mơ phù du khi đời vốn bọt bèo 

em giờ đâu… nhiều đêm buồn ngất ngƣỡng 

nghe bến tình ru giấc mộng tàn theo…. 
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Gã khùng 

 

trong cơn mê tình yêu ai mà tỉnh 

chắc sẽ lơ ngơ nhƣ một gã khùng 

anh cũng vậy giữa cõi đời toan tính 

tự dắt mình lạc lối giữa mê cung 

 

nhan sắc ấy cũng chỉ là tên gọi 

khi yêu em anh nghĩ rất bình thƣờng 

cơm với áo... Ồ! thì là chuyện nhỏ 

khi vắt mình ngụp lặn giữa yêu thƣơng 

 

anh đâu biết trăm năm là phút chốc 

đâu chờ anh kẻ mộng dại mơ cuồng 

anh đuổi bắt bóng thời gian xuẩn ngốc 

để rồi về hốt lại ánh trăng suông… 

 

anh là vậy - một gã khùng em biết 

(khi yêu nhau ai chẳng hóa tâm thần) 

nên nhiều khi trong cuộc đời giả thiệt 

anh giật mình... thoáng chốc đã phù vân...  
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Gái huế 

 

có phải huế nghìn năm xƣa trầm mặc 

nên sông hƣơng nƣớc cứ mãi vƣơng buồn 

ngày đến huế tôi nghe dòng hƣơng nhắc 

con sông chiều tím mãi một hoàng hôn 

 

chắc gái huế thƣờng mang nhiều e ấp 

nên em cƣời mà đuôi mắt trao duyên 

phải không huế chiều nắng vàng xa tắp 

nỗi nhớ em nhƣ gió ngập tràng tiền 

 

huế đẹp quá đủ tôi lòng bối rối 

cầm tay em nghe vọng tiếng kinh thành 

huế có biết chiều về qua gia hội 

tôi vẫn thầm mơ một khoảng trời xanh 

 

phút xa huế sớm muộn gì cũng đến 

nhƣ cuối cùng tôi cũng phải xa em 

nghe một cõi lòng riêng buồn chống chếnh 

chiều không em nỗi nhớ ngập tràng tiền...  
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Gánh những nỗi sầu 

 

có nhiều khi anh thấy mình ngớ ngẩn 

cứ đi hoài mà chẳng biết về đâu 

tình yêu đó cả một đời lận đận 

khi em yêu thì đã bạc mái đầu 

 

ngậm cay nghiệt những buổi chiều tê tái 

anh lặng thầm nhìn mƣa đổ bên sông 

chợt thấy tiếc một đời anh hoang hoải 

trời thì xa mà ngậm ngãi mơ trầm 

 

em thì vậy ngàn ngăn tim ích kỷ 

ném đời anh qua giông gió mịt mùng 

từng đêm thức anh nghe mình ám thị 

mắt môi cuồng lạc lối giữa mê cung 

 

chỉ còn lại từng nỗi buồn nhƣ đá 

treo đời anh nặng trĩu dốc cao vời 

trong nhoài mệt của cuộc tình nghiệt ngã 

gánh nỗi sầu đi từng bƣớc chơi vơi… 

 



1062 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gặp mùa hoa ổi 

 

bất chợt gặp một mùa hoa ổi 

trắng loang trƣa nắng buổi tôi về 

quê hƣơng chiều chạm vàng nỗi nhớ 

nghe bàng bạc ấm gió xa quê 

 

ngày xƣa những mùa hoa ổi dại 

thƣơng em tôi hái kết cài đầu 

nghìn sau tôi vẫn còn tiếc mãi 

sao không là màu trắng cô dâu 

 

chiến tranh loạn lạc ngƣời đôi ngã 

sƣơng gió thời gian chắn nẻo về 

chiều nao có một ngƣời đứng ngó 

quê nhà xa lắc lạc cơn mê 

 

tôi bỏ quê hƣơng từ dạo ấy 

áo cơm cay đắng một phƣơng trời 

nhƣng mùa hoa ổi chiều nắng cháy 

vẫn đọng hoài nỗi nhớ chơi vơi 
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tôi nhớ em và những sớm mai 

kết thơm chùm hoa trắng cài đầu 

nghe tiếng em cƣời vang trong gió 

gửi tiếng yêu thầm trong mắt nhau 

 

tôi nhớ tôi và những nỗi đau 

mênh mang nhung nhớ ngập đêm dài 

trong mơ bắt gặp mùa hoa ổi 

tôi hái nhƣng giờ biết tặng ai 

 

em của ngày xƣa cũng có chồng 

chắc gì em còn nhớ tôi không 

màu nắng vẫn vàng hong bến cũ 

buổi về tôi hái thả ven sông 

 

nhớ quá một mùa hoa ổi trắng 

thẩn thờ nghe nắng rớt hiên sân 

thƣơng những chiều xƣa buồn đứt ruột 

ngậm ngùi cho năm tháng phù vân 

 

mai đây chắc lần về sau cuối 

quê nhà xa lắc tựa mây trôi 

gửi lại một mùa hoa ổi trắng 

giọt nắng qua thềm hiu hắt rơi... 
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Gấp những đêm thâu 

 

dẫu tôi biết sẽ một lần đánh mất 

hình hài kia nhƣ những kỷ niệm buồn 

em đâu đó giữa cuộc đời giả thật 

có hay rằng đã đến lúc tay buông 

 

cơn gió lạ thổi suốt mùa ân ái 

đâu hay ta mang mặt nạ che tình 

em hờ hững trả tôi thời ngây dại 

nụ hôn nào nghe buốt một làn đinh 

 

rồi tôi cũng trả em đời sống đó 

những tàn khuya chao chát mắt môi sầu 

chăn chiếu úa của trăm chiều giông gió 

tôi một mình ngồi gấp những đêm thâu 

 

nếu còn mộng cả trăm chiều tiễn biệt 

bọt bèo thôi khi trăng đã thôi rằm 

trốn vào đâu cũng thấy tình cay nghiệt 

thì cũng đành tan tác dấu trăm năm... 

 



1065 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

Ghé cần thơ thăm bạn 

                                         gửi lê đình bích 

 

mới uống vài ly mà đã quậy 

chắc là bạn say quá đây thôi 

giang hồ dăm bữa toàn cơm cháy 

mồi màng ba sợi, rƣợu cầm hơi  

 

sá gì mấy con khô cá đuối 

uống cho qua hết một buổi chiều 

rƣợu chảy mềm môi rồi cát bụi 

huống một đời ta nghiêng bóng xiêu 

 

bạn giống nhƣ ta buồn vợ bỏ 

mấy câu thơ lăn lóc giữa đời 

cơm thiu áo rách chiều qua chợ 

ném mảnh tình sầu vơi đáy chai 

 

chiều nay không khóc mà cay mắt 

cần thơ mƣa tạt chỗ ta ngồi 

hình nhƣ trong bóng chiều say quắc 

thấp thoáng đời mình cơn gió trôi... 
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Giấc mộng 

 

đã có lúc anh nghĩ về mái ấm 

những đứa con và ngƣời vợ ngoan hiền 

hiên trăng sáng hai vợ chồng đối ẩm 

đâu cần gì ngoài một ánh trăng nghiêng 

 

anh lãng mạn mà đời thì cay nghiệt 

mái hiên xƣa chỉ trong giấc mơ đời 

cơm áo đó giữa cuộc đời hơn thiệt 

nên cuối cùng em cũng bỏ cuộc chơi 

 

anh không trách bởi có gì đáng trách 

mái tranh nghèo đâu dung đƣợc đời nhau 

tội nghiệp anh giữa mê cuồng đói rách 

vẫn thầm mơ trăng huyền diệu trên đầu 

 

chỉ mong sao phận ngƣời đầy giông bão 

vẫn còn nguyên nhƣ giấc mộng thơm lành 

những đứa con và em và cơm áo 

đừng mất dần ở giữa trái tim anh ... 
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Giấc thu 

 

tôi nhƣ loài sâu nhỏ  

đo quanh nỗi buồn mình 

mùa thu qua cửa sổ 

tôi đứng nhìn lặng thinh 

 

em buông trời thƣơng nhớ 

bên mấy lối thu về 

từng khối sầu vụn vỡ 

trong ngút mù cơn mê 

 

mênh mang vàng lá thấp 

theo những ngọn tình buồn 

bóng thu vàng rơi ngập 

trong khói nhòa mƣa tuôn 

 

đâu nhƣ là thu ngủ 

màu mây tràn nắng phai 

dốc chiều in bóng núi 

cho đỉnh nhớ mƣa dài 

 

tôi ngồi im giấc tối 

chờ thu về trong mƣa 

nghe nỗi buồn đẵm lối 

thu đã về hay chƣa... 
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Giấu đêm vào tóc 

ngƣời đàn bà mang nỗi sầu năm tháng 

giấu vào đêm từng sợi tóc bạc dần 

nghe tiếc nuối từng chiều trôi lãng đãng 

hiu hắt sầu chạm nỗi nhớ mênh mông … 

thao thiết nhớ thuở mây tràn trên tóc 

hƣơng tình yêu đêm hạnh phúc đợi chờ 

hằn dấu môi khung ngực trần ngà ngọc 

sợi tóc nào ngơ ngẩn giữa cơn mơ 

tình đến vội trong mƣa nhòa buổi ấy 

rồi bỏ đi cùng nỗi nhớ bên trời 

nghe thầm lặng cơn mê chiều hoang hoải 

từng đêm nằm đau sợi tóc nào rơi 

giấu nỗi nhớ vào đêm tràn chân tóc 

hong khô tình mờ sƣơng khói chơi vơi 

đêm thiếu phụ cô đơn buồn bật khóc 

một vì sao 

chập choạng 

tắt ngang trời… 
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Giấu một niềm riêng 

 

một niềm riêng giấu kín 

trong cõi ngày mƣa bay 

một đời riêng câm nín 

trong bóng chiều tàn phai 

 

nằm nghe sầu cất tiếng 

chim vỗ cánh muôn trùng 

mới hay lời đƣa tiễn 

tạc vào ngày vô chung 

 

niềm riêng nào ai biết 

chìm nổi đời sóng xô 

có một lần ly biệt 

mới hay mình hƣ vô 

 

niềm riêng chừng xa khuất 

bên sông mờ mịt trôi 

nghe tình nhƣ cỏ mục 

rơi giữa trời thu phai 

 

niềm riêng sầu mê mải 

tạc vào đời gió giông 

tôi và ngày hấp hối 

tan về phía muôn trùng… 
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Giấu những niềm riêng 

 

chiều ngang qua thung lũng gió 

hoa vàng nở dọc đƣờng đi 

nghe nồng nàn hƣơng hoa cỏ 

trôi theo nỗi nhớ xuân thì… 

 

phải chăng em là bóng mát 

mà say tôi suốt một đời 

môi nghiêng nụ hồng thơm ngát 

hƣơng trầm thả khói chơi vơi 

 

hay em nồng nàn giấc ngủ 

cho tôi mơ tím khung trời 

liêu xiêu một trời mây phủ 

một ngƣời ngồi hái sƣơng rơi 

 

ơi em ngọt ngào hơi thở 

chân trời đổ bóng hoàng hôn 

mƣa thênh thang tràn nỗi nhớ 

trong sƣơng khuya lạnh buốt hồn 

 

còn không em lời hò hẹn 

bâng khuâng chiều kín nỗi niềm 

hái giùm tôi vàng hoa nắng 

bên trời giấu những niềm riêng... 
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Gió đại ngàn 

 

hắt hiu ngày rớt muộn 

ngỡ rằng chiều chƣa đi 

một ngƣời nghe gió cuốn 

đau buốt sầu chia ly 

 

từng cơn đau vây kín 

giữa trần gian khói sƣơng 

tôi ngồi chiều câm nín 

ngùi ngậm đếm vô thƣờng 

 

tiếng chuông trôi trong gió 

lạnh một trời thu xa 

ai về khua chân gõ 

mà gió động đôi tà 

 

mƣa thầm thì cuối mộ 

khói sƣơng mờ hắt hiu 

chợt nghe buồn hạnh ngộ 

trong cõi ngày cô liêu 

 

tôi ngồi nghe đời thấp 

trôi đêm sầu lũng hoang 

nghe một trời sƣơng ngập 

tràn cơn gió đại ngàn... 
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Gió qua thềm cũ 

 

đã thấy mƣa giăng sầu hiu hắt  

tàn phai từ buổi tiễn nhau về 

nghe gió lƣng chiều buồn cay mắt 

ai còn tay vói mộng sơn khê 

 

ngồi dƣới chân cầu nghe sóng vỗ 

tình xa ngùi ngậm khói sƣơng bày 

đã muộn một khúc tình cuối gió 

vọng trầm hiu hắt dấu mƣa bay 

 

một đêm nằm mộng nghe đời chậm 

tạnh ngắt mùa xƣa ngã bóng chiều 

hút bóng tình đau mờ con sóng 

buổi về lay lắt mộng cô liêu 

 

ngồi nghe gió tạt qua thềm cũ 

em còn ngồi mộng bóng hiên xƣa 

hồn tôi đã chết ngày mƣa lũ 

khi bóng tàn phai lạnh mấy mùa… 
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Gió qua Trà Khúc 

 

về lại Sông Trà chiều xuống thấp 

tôi lạc bãi bồi xanh ngút cây 

có lẽ sóng tràn lên đỉnh dốc 

nên sƣơng chống chếnh trãi giăng đầy 

 

câu thơ cũ ngày rời phố chợ 

Quảng Ngãi ngày về không mũ che * 

may còn có quê hƣơng mà nhớ 

dù hắt hiu những lối đi về 

 

quán rƣợu một tôi - ngày xuống chậm 

bè bạn đâu rồi tiếng gọi khan 

chỉ bóng chiều rơi tràn ngùi ngậm 

ném xuống đời nhau những vết bầm 

 

chiều nay gió tạt qua Trà Khúc 

có thấy hồn tôi chìm mây bay 

thấp thoáng bờ xe chiều gió giục 

khói sóng không nhòa... sao mắt cay... 

 

* Quảng Ngãi tôi về không mũ đội - ý thơ Phan Nhự 

Thức 
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Gió tạt bên đời 

 

nơi tôi đến một trời đầy thƣơng nhớ 

dấu cô liêu sƣơng ƣớt đẫm môi ngƣời 

thả chút gió giữa mây chiều vời vợi 

con bƣớm vàng khẽ hát khúc tƣơng tƣ 

 

tôi ngồi đợi mùa thu về lần nữa 

chờ miên man thao thiết nụ hôn ngƣời 

những buồn vui khi tay ngƣời khép cửa 

giấc mơ nào ám thị một bờ môi 

 

nghe nỗi nhớ tràn về nhƣ giông bão 

buổi ngƣời đi mƣa buốt một chân trời 

tôi lận đận một đời mờ cơm áo 

nên yêu ngƣời cũng bất lực- đành thôi 

 

ngƣời là gió nên rồi về với gió 

còn lại buồn ngơ ngác một mình tôi 

nghe đau buốt một khối tình vụn vỡ 

chiều ngồi nghe cơn gió tạt bên đời... 
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Gió thổi qua sông 

 

tiễn ta hà cớ gì em khóc 

phấn son kia chớ để phai tàn 

mốt mai mƣa tạt sầu đáy cốc 

nát một trời đau chôn miếu hoang 

 

đâu phải ngƣời xƣa qua sông dịch 

hề ta. mai rồi sẽ quay về 

uống cạn hồ trƣờng tìm thân thích 

ta cũng lâu rồi chƣa ghé quê 

 

đâu nào lá cỏ ngày ly tán 

cõi ta thăm thẳm biệt giang hà 

nghe gió nghe mƣa sầu vô hạn 

gõ chén đập bồn buông tiếng ca 

 

em có còn không hay đã khác 

cho ta gửi mấy nhánh mƣa buồn 

nghe tiếng thời gian buồn tan tác 

gió thổi lệch chiều qua bến sông... 
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Giọt mắt người  

 

sao mà nhớ mắt môi ngƣời thuở nọ 

mùa thu phai những chiếc lá bên trời 

nắng thức dậy tràn vào ô cửa nhỏ 

chút ngậm ngùi đau ngọn gió vừa rơi 

 

có xa rồi tôi mới hiểu ngƣời ơi 

đau rất khẽ trái tim chùng nỗi nhớ 

nghe bâng khuâng chút tình trôi cuối gió 

vỡ bên trời chút nắng vỡ đầy tay 

 

trời thì gần cho tôi níu đƣợc mây 

sao lòng em xa hút tầm tay với 

trăm cay đắng tôi một mình đón đợi 

ngọn đèn vàng hiu hắt cháy đêm khuya 

 

Ừ thôi ngƣời đi. đời cũng chia lìa 

bàn tay vẫy tiễn một lần sau cuối 

tôi nghe đọng trên môi sầu tiếc nuối 

giọt mắt ngƣời ƣớt mãi một đời tôi... 
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Giọt nắng chiều phai 

 

em về muộn mùa thu vàng trƣớc cửa 

cũng vàng theo màu hoa cúc mơ màng 

nghe chút gió cuối trời rơi lãng đãng 

mùa thu nào ở lại giữa mê hoang 

 

có chút nắng vàng nhƣ màu hoa cúc 

gối lên vai ƣơm giấc ngủ ngoan hiền 

tôi chợt mộng giữa muôn ngàn hƣ thực 

rơi xuống đời trong những giấc du miên 

 

em có giấu thu về trong màu áo 

mà bƣớm kia hôn những nụ hoa chiều 

nghe thủ thỉ trong những lần lá đổ 

ngày em về thu hết dấu cô liêu * 

 

tôi sẽ nhớ muôn sau mùa thu ấy 

bƣớc ngƣời đi nhè nhẹ những gót hài 

từ phƣơng nọ một trời thu dừng lại 

rơi khẽ khàng trong giọt nắng chiều phai... 

 

* lời bài hát của ngô thụy miên 
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Giọt nắng mùa thu 

 

giọt nắng nào vƣơng vào mắt em 

chiều thu mây thả bóng êm đềm 

có con bƣớm nhỏ hôn màu là 

đợi khói sƣơng chiều mang gió lên 

 

tôi gửi hồn tôi vào hoa cúc 

gió mềm nhƣ lụa gọi mùa sang 

em ơi có phải trời hạnh phúc 

là chút nắng vàng vƣơng gót chân… 

 

nhắn với em yêu mùa thu đó 

vƣơng nhẹ chút tình tôi gửi sang 

nghe thu thỏ thẻ theo làn gió 

đậu xuống đời nhau mộng khẽ khàng 

 

em hỡi mình yêu nhau mãi nhé 

nhƣ nắng mùa thu đậu tóc ngƣời 

nhỡ mai đời vƣớng nhiều dâu bể 

tình mãi xanh tràn tuổi đôi mƣơi… 
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Giữa mùa trăng tan 

 

tình mịt mù hƣ ảo 

cho nhau lời dối gian 

em theo đời cơm áo 

mƣa lặng lẽ cuối ngàn 

 

ai có về buổi ấy 

ngập nỗi sầu riêng mang 

bừng cơn mơ thức dậy 

ôm một kiếp phai tàn 

 

hắt hiu bờ lau trắng 

tình cũng xa muôn trùng 

tôi ngồi chiều im lặng 

nghe quanh lời cáo chung 

 

bến trần gian dịu vợi 

trôi ngậm ngùi bể dâu 

có lần tôi ngồi đợi 

một bóng ngƣời nghìn sau 

 

mƣa có về buổi ấy 

chìm khuất giữa mây ngàn 

tình yêu ngƣời đành vậy 

chìm giữa mùa trăng tan… 
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Giọt nắng vừa tan 

 

rồi tất cả cũng trở thành hƣ ảo 

kể cả em kể cả mối tình đầu 

tôi chợt hiểu khoảng trống đời giông bão 

nhƣ hồn mình rời rã những đêm sâu 

 

sẽ còn lại những vầng trăng hiu quạnh 

và cơn đau chập choạng suốt đêm dài 

phù vân quá từng mãnh tình nhặt nhạnh 

tôi một mình ngồi với những tàn phai 

 

em đã đến đã đi và tôi biết 

nghìn năm sau tràn mắt lệ xa ngƣời 

hạnh phúc đó còn chăng là chia biệt 

rơi ngậm ngùi trên cát bụi tàn tro 

 

còn lại đây một phƣơng ngày sắp hết 

hồn cô liêu nhƣ chiếc lá thu vàng 

ôm quạnh vắng rơi trong chiều mê mệt 

tôi lặng nhìn từng giọt nắng vừa tan... 
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Giữa chiều hư không... 

 

(viết nhân 100 ngày mất mẹ tôi..) 

 

ngày qua sông rộng 

thả khói muôn trùng 

tình nhƣ con sóng 

mịt mùng cuối sông 

 

ngƣời đi lặng lẽ 

mƣa lạnh buốt hồn 

đôi bàn tay khẽ 

hái trời sƣơng buông 

 

tôi chong mắt đợi 

hiên trời thu phai 

nghe ngày chấp chới 

nghe tôi thở dài 
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me không về nữa 

trời làm cơn mƣa 

tôi nghe vọng lại 

làn gió sang mùa  

 

đành thôi buổi ấy 

khói trời mênh mông 

bàn tay ai vẫy 

giữa chiều hƣ không… 

 

 (các em tôi bên mộ ba mẹ ở Rạch Giá) 
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Giữa chiều hư không 2 

 

ngƣời về nhƣ bóng khói 

bơ vơ ngày quạnh hiu 

kiếp tôi sầu mấy cõi 

mƣa lạnh hắt hiu chiều 

 

ngƣời về nhƣ bóng mây 

tôi- mịt mù sóng vỗ  

loài dơi đêm thức dậy 

vỗ cánh tìm hƣ vô 

 

ngƣời về vƣơng sợi tóc 

rơi xuống tình nhân gian 

có nhiều đêm tôi khóc 

nghe hồn mình đi hoang 

 

tôi tìm hoài chiếc bóng  

em- giữa ngày mênh mông 

chỉ nghe sầu vang vọng 

trôi giữa chiều hƣ không... 
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Gõ nhịp hư không 

 

thôi lỡ vận một đời mơ danh tƣớng 

kiếm cung kia đành gửi lại giang hồ 

cơm áo đó danh phận sầu vất vƣởng  

thôi thì đành trả nốt mộng hƣ vô 

 

hồn còn vƣớng mệt nhoài cơn mộng cũ 

buổi về nhìn mây trắng buổi tàn thu 

có hay đâu một cõi ngay vô trú 

chờ ta trôi trong dâu bể mịt mù 

 

tƣởng hóa đá trong muôn trùng phiền muộn 

dốc đời cao hồn cũng đã tím bầm 

thôi thì vậy buông tay sầu ngất ngƣỡng 

chìm xuống đời xoa những vết dao đâm 

 

treo kiếm rỉ mơ một lần xuống núi 

ngựa hoang buồn đƣa mắt mỏi mòn trông 

ôm sƣơng khói trôi theo trời cát bụi 

đau thiết hàm chân gõ nhịp hƣ không... 
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Gõ những âm buồn 

 

chìm vảo cỏ vào cây vào hƣ ảo 

buổi ngƣời đi mây tím một khung trời 

đêm chăn chiếu nghe muộn phiền vây bủa 

lặng trong hồn nghìn nỗi nhớ chơi vơi 

 

thơ tôi viết mãi còn cay đắng nữa 

con đƣờng câm đêm sóng bỏ xa nguồn 

mây thì mỏng mà hồn thì đỏ bụi 

thôi cũng đành gửi lại những mù sƣơng 

 

em xa quá nên tôi về không kịp 

tình có buồn sao mắt cứ rƣng rƣng 

hơn một lần không qua lần cửa hẹp 

nên tôi nghe tình gõ những âm buồn 

 

thì thôi vậy em cứ là ảnh ảo 

tôi đi tìm đuổi bóng những tàn khuya 

ai bắt đƣợc hình mình in trên vách 

để mai kia còn nhớ những chia lìa... 
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Gom chiều đốt lá 

 

một nửa đời thinh lặng 

một nửa đời buồn hiu 

nghe tình đau úa nắng 

chìm khuất giữa hiên chiều 

 

đêm khuya sầu im bóng 

tôi ngồi soi chính tôi 

ai về trong giấc mộng 

gõ câu kinh luân hồi 

 

ngậm ngùi thân lá bối 

trắng cả chiều hƣ vô 

bóng tôi và bóng tối 

qua sông ngày sóng xô 

 

gập trang kinh bát nhã 

đau hình hài nhân gian 

tôi gom sầu đốt lá 

thả trong chiều mây tan… 
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Góp nhặt 
 

gom hết mây trời may áo anh 

màu xanh nhè nhẹ nét thiên thanh 

lòng trong nhƣ ngọc lung linh sáng 

lặng tợ mây hồng trƣa nắng hanh 

 

gom hết mƣời phƣơng đêm sáng trăng 

tơ lòng giăng mắc ánh sao băng 

kết thành ô thƣớc tình bắc nhịp... 

nhịp bƣớc cầu duyên đẹp vĩnh hằng... 

 

gom hết nắng vàng soi bóng anh 

cho ngày đông giá ủ tình xanh 

tình trong đêm tối tình soi sáng  

xây đắp tim yêu giấc mộng lành. 

 

gom hết gió về đƣa bóng sang 

gom cả hƣơng hoa thoảng dịu dàng 

tình thơm ngan ngát lồng trong gió 

phủ ngập tình ta chốn thiên đàng... 
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Gửi chút hương thầm 

 

tôi gửi mùa thu vào thƣơng nhớ 

cho mây xa trao đến một ngƣời 

em ơi có nghe mùa thu nói 

nắng rớt bên trời in dấu môi 

 

đâu phải thu sang mà lá bay 

hồn tôi ngơ ngẩn khói sƣơng dày 

nên níu mây trời cho thu tới 

chờ em về khẽ nắm bàn tay 

 

có phải môi em thơm nắng mai 

mà tôi lạc mất dấu thu nầy 

hay em thả gió vào mây trắng 

để khói bềnh bồng vƣơng giấc say 

 

thu nói những gì em có nghe 

hình nhƣ hoa cúc đã theo về 

nghe vọng tiếng mùa thu rất khẽ 

và chút hƣơng thầm trong giấc mê… 
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Gửi em chút nắng sài gòn 

                 cho ct, ngày về thụy điển 

 

mai em về bắc âu đầy tuyết 

anh đâu có gì mà gửi theo  

một chút nhớ rồi thôi vĩnh biệt 

một chút tình chƣa đủ rồi quên 

 

anh gửi em một cánh hoa đền 

sài gòn anh bốn mùa hoa nở 

nhƣng thôi em - mối tình dang dở 

em sẽ buồn khi ngắm hoa xƣa 

 

Ừ gửi em con phố chiều mƣa 

mình xƣa từng cầm tay dạo bƣớc 

nhƣng anh biết hồn em thổn thức 

góc đƣờng kia hờ hững chân ngƣời 



1091 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

anh gửi em nửa buổi chiều thôi 

chắc gì em sẽ không là nắng 

để lòng anh bơ vơ khoảng lặng 

không còn em giữa phố sài gòn 

 

anh gửi nầy một chút mƣa thơm 

sài gòn nhớ sài gòn thƣơng quá vội 

để em đi biết làm sao gặp lại 

bắc âu chiều tuyết lạnh không em 

 

thôi đành với niềm nhớ chông chênh 

anh gửi em từ sài gòn chút nắng 

sƣởi hồn em trong đêm dài vắng lặng 

tiếng dƣơng cầm không đủ để cô đơn 

 

đành gửi em ngày không thể buồn hơn 

một mình anh quơ tay tìm nỗi nhớ 

sài gòn đó một lời yêu dang dở 

đợi em về trao màu nắng yêu thƣơng... 
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Gửi em hành lý 

mai em về chƣa  

mà lòng tôi đợi 

cơn gió sang mùa 

mùa đông đang tới 

 

nắng còn giăng lối 

tràn kín vai mềm 

mƣa hồng bối rối 

vƣơng bờ môi em 

 

nầy em có nhớ 

lối về năm xƣa 

gót hồng bỡ ngỡ 

hiên chiều thu mƣa 
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nầy em có hay 

tôi ngồi ngóng đợi 

một trời sƣơng bay 

mây tình giăng lối 

 

em mang giùm tôi 

phía trong hành lý 

những chiều khôn nguôi 

những ngày mộng mị 

 

em mang giùm tôi 

những đêm về sáng 

buốt hồn chơi vơi 

nhớ ngƣời vô hạn 

 

con tim tôi đó 

theo bƣớc em về 

chờ nhau hạnh ngộ 

giữa nghìn cơn mê… 
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Gửi em một phiến xuân hồng 

 

đã nghe thấy xuân về đầy môi mắt 

thắp tinh khôi trên nến cháy đợi chờ 

tôi về hỏi một mùa xuân ngầy ngật 

trao chút hồng thơm vị ngọt trong mơ 

 

là em hỡi đôi chân hồng bé nhỏ 

dẵm đời tôi xanh ngắt những môi cƣời 

hay chút gió cuối mùa thao thức đợi 

lặng thinh buồn cho mây chợt ngừng trôi 

 

em là gì, em là ai cũng đƣợc 

yêu chỉ cần vụng dại nắm bàn tay 

mốt mai đó nghe mùa xuân thức giấc 

em trong tôi rạng rỡ mặt trời đầy 

 

cúi xuống hôn trăm mùa xanh lá cỏ 

ƣớt sƣơng đêm phong nhụy đắm ngôn tình 

chợt tôi thấy trái tim mình trong đó 

đã chớm già... nhƣng vẫn cháy lung linh... 
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Gửi em mùa xuân Đà Lạt 

 

em và mùa xuân vừa tới 

tôi nghe tình ấm bờ môi 

và nghe chim về mở hội 

buồm căng lộng gió bên trời 

 

thơm ngát một thời hoa nở 

em về dệt mộng mùa xuân 

hay chăng trái tim tôi đó 

trao em một thoáng xuân hồng 

 

gửi em mùa xuân đà lạt 

mimosa thắm chân trời 

tôi nghe lòng say nhã nhạc 

theo từng nhịp bƣớc chơi vơi 

 

gửi em đồi thông rực nắng 

vàng ƣơm một thuở yêu ngƣời 

cam ly chiều em tóc ngắn 

mơ hoài một khúc tƣơng tƣ 

 

nghe không mùa xuân đà lạt 

có hồn tôi gửi bên trời 

lắng ƣơm tình theo khúc hát 

nồng nàn xuân với em thôi… 
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Gửi lại hư vô 

  

trong cõi ngƣời lạnh giá 

nghe mịt mùng bể dâu 

buồn tênh từng hơi thở 

mƣa hiu hắt cơn sầu 

  

nằm im nhƣ cỏ mục 

cất lên lời tàn phai 

con sông chiều rẽ khúc 

chìm tan nát hình hài 

  

bóng mây sầu giăng kín 

nhƣ phận ngƣời sóng xô 

nhiều khi ngồi nhƣ biển 

buông cõi đời nhấp nhô 
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ôm cả chiều tê tái 

tôi chờ đêm hóa thân 

cát bụi chìm mê mải 

bôi xóa những nợ nần 

  

hơ khô tình trăm lối 

gió bên trời quạnh hiu 

con chim chùng cánh mỏi 

treo cọc nhọn lƣng chiều 

  

đêm về nghe gió tạt 

buốt một đời sóng xô 

tôi về khuya lần hạt 

gửi lại đời hƣ vô... 
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Gửi người gái Bắc 

(Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc 

Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền… 

Nguyễn Tất Nhiên) 

 

mai anh rời xa hà nội 

có gì gửi lại em đâu 

vàng ƣơm hàng cây cơm nguội 

gió thơm hoa sữa ngang đầu… 

 

phố liêu xiêu bàng lá đỏ 

che em ngày nắng tan trƣờng  

chim sâm cầm bay cánh vỗ 

thơm làn tóc rộn mùi hƣơng 

 

nhớ nụ cƣời em gái nhỏ 

rót thênh thang ngập phố phƣờng 

thƣơng em chiều ngồi đón gió 

thả tình cho khói mây vƣơng 

 

nhớ miệng em đùa ngoa ngoắt 

tiếng yêu ngọt lịm môi cƣời 

làm anh tƣởng lầm gái bắc 

dại khờ ôm mộng tƣơng tƣ 

 

…thì anh yêu ai cũng vội 

tháng năm đời cũng qua vèo 

mai anh rời xa hà nội 

nụ cƣời em ƣớc mang theo…  
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Gửi người tôi yêu 

 

nghe mùa xuân rơi nhẹ vào hoa cúc 

mây trôi nghiêng soi đôi má em hồng 

một trời mộng bừng lên ngời hạnh phúc 

hạt sƣơng nào nhỏ giọt xuống thinh không 

 

đâu phải nắng, đâu phải mƣa, đâu phải 

cho tôi say nhìn mái tóc em bồng 

hay bởi gió bềnh bồng thơm bùa ngãi 

dắt tôi về theo từng ngón tay thon 

 

nắng có ấm bằng môi em thắp lửa 

tôi cũng xin làm cơn gió bên trời 

nghe thỏ thẻ những vui buồn gọi cửa 

tiếng em cƣời vàng giọt nắng chơi vơi 

 

tôi sẽ giữ những nụ hồng nến thắp 

trên môi em cho hết một kiếp nầy 

xao xuyến quá bên mùa xuân đầy ắp 

bƣớm hoa vàng cùng với dáng em đây... 
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Gửi quảng ngãi 

 

ngồi đây với khói tràn cay mắt 

quê nhà xa lắc một trời mây 

có những chiều tôi ngồi im bặt 

nghe mƣa rụng dƣới đáy hiên ngày 

 

đành cũng trăm năm sầu viễn xứ 

cố hƣơng biền biệt mấy phƣơng trời 

một khúc tình đau ngƣời cô lữ 

tay gõ nhịp buồn theo gió rơi 

 

môi xƣa giờ nát câu hò hẹn 

ơi quê xƣa đâu nữa mà về 

và những buổi chiều không có nắng 

tôi ngồi cùng thấp thoáng cơn mê 

 

em ở phƣơng nao mù con sóng 

có đau nghìn nỗi nhớ quê nhà 

cho tôi gửi chút hồn mơ mộng 

về với quê nhà xa ngút xa... 
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Gửi quê ngày lũ dữ 

 

Gửi Quảng Ngãi 

  

nghe đêm nay quê mình chìm trong nƣớc 

quảng ngãi ơi đau quá một góc trời 

những phận ngƣời gồng mình đêm chạy ngƣợc 

hai vai oằn đội sóng nƣớc chơi vơi 

  

cơn gió nào quất vào lƣng của mẹ ? 

cơn mƣa giông xô cha ngã trên đƣờng ? 

còn ai nữa những cụ già em bé 

tiếng khóc chiều nghe lạnh ngút tang thƣơng... 

  

nƣớc dâng trắng trên bãi bồi an phú 

mƣa bình sơn, sơn tịnh đến nghĩa hành 

nƣớc ngập sâu bàng hoàng đêm chạy lũ 

quê hƣơng chìm trong biển nƣớc mong manh 
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trên mái nhà từng bàn tay xin cứu 

bàn tay nào của mẹ của cha tôi 

trong giây phút buông tay là vĩnh cửu 

xót đời nhau lệ đắng chát môi ngƣời 

  

còn ai nữa giữa phận ngƣời dâu bể 

cho tôi xin chia một tiếng thở dài 

cho tôi gửi nỗi lòng tôi nhỏ bé 

có chút tình rơi nặng xuống đôi vai... 

  

...bài thơ viết trong dập dìu lũ dữ 

ngổn ngang lòng xin gửi đến quê hƣơng 

nghe nƣớc mắt mặn trong từng con chữ 

Quảng Ngãi ơi xin chia những đoạn trƣờng... 
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Gửi quê 

 

có lần nào em ghé về bình định 

tôi hỏi thăm từng ngọn cỏ quê nhà 

chiều ghềnh ráng bồi hồi con sóng cả 

vƣơng chút hồn tôi lạc bƣớc gieo neo 

 

gửi tới quê tôi những mái tranh nghèo 

cha với mẹ bôn ba cùng năm tháng 

nuôi con lớn lên từ bánh xèo, bánh tráng 

để suốt đời đem hy vọng mang theo 

 

xin gửi cho quê chút tình nghĩa bọt bèo 

những ngƣời con xa quê vẫn hai bàn tay trắng 

thƣơng quê nhà với hai mùa mƣa nắng 

tiếng múc nƣớc gàu sòng nhƣ vớt cả đêm trăng 



1104 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gửi cho em tình ƣớt buổi sƣơng giăng 

buổi tiễn nhau về bên kia đập đá 

con gái quê mình hay quyền giỏi võ 

mà sao trong tay nhau... buông nắm nhẹ hều... 

 

xin gửi quê những sớm những chiều 

tấm lòng của những ngƣời con xa xứ 

những đêm mƣa se buốt lòng lữ thứ 

thƣơng quê mình nƣớc mắt chợt rƣng rƣng 

 

tôi sẽ về thăm quê dù chỉ một lần 

nhìn hàng dừa tam quan, ghé thăm đầm thị nại 

vít mây trắng bay đầy trời an lão 

nghe sóng reo vang đêm trăng sáng quy hòa 

 

tôi sẽ về thăm quê mẹ quê cha 

trả năm tháng chất chồng bao thƣơng nhớ 

bình định ơi chút tình riêng xin gửi 

mãi không nguôi cùng nắng ấm quê nhà... 



1105 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

Gởi sông Trà  
 

tuổi thơ tôi và những ngày bé dại 

tắm dòng sông xuôi nƣớc ngọt trong lành 

những con bống con don chiều bến bãi 

đã khi nào thành nỗi nhớ mông mênh 

  

phía bên kia xa xa bờ xe nƣớc 

nhịp guồng quay quay mãi dƣới sông chiều 

cầu hà nhai buồn mờ con mắt ƣớt 

vƣơn nhịp dài trao nặng mấy trời yêu 

  

đồi Thiên Ấn chập chờn mây giăng phủ 

gió lao xao bên cồn bắp xanh rờn 

có phải chăng con sông chờ sóng ngủ 

để ru đồi gối mãi nỗi cô đơn 

  

Trà Khúc ơi giòng sông xanh thƣở nhỏ 

cứ theo hoài trong ký ức hanh hao 

bao nỗi nhớ của một đời giông gió 

mãi êm trôi lời con sóng thì thào 

  

tôi ngồi lặng giữa buổi chiều đầy gió 

dƣới chân cầu sông nƣớc vẫn lao xao 

quê hƣơng ơi bâng khuâng hoài nỗi nhớ 

sao đi hoài không hết khói chiêm bao…   
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Gửi tới nghìn sau 

 

mốt mai em có về qua ngõ 

nhớ nhắc tôi giùm đời tàn phai 

hiu hắt khói sƣơng sầu dựng mộ 

em có buồn xin nhƣ mây bay 

 

mốt mai tôi lỡ ngồi dƣới dốc 

ôm kín hồn mình trăm vết thƣơng 

gió bụi trần gian mù mịt thốc 

em có hay xin gửi vô thƣờng... 

 

gió mƣa tràn cõi đời sống đấy 

xa rồi mới hay từng cơn đau 

em có buồn chăng sầu cũng vậy 

nghe tràn bão giông chiều chia tay 

 

gửi tới nghìn sau vài nắm đất 

dối gian đã kín cõi sông hồ 

nếu hiểu mai kia đời đƣợc mất 

chợt hay rằng mình đã hƣ vô…  
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Hái cả mùa thu 

 

ngƣời đã xa và nắng chiều đã tắt 

son phấn tình nhòa nhạt những dƣ hƣơng 

tôi ngồi lại ôm mùa thu ngầy ngật 

rơi xuống đời chìm ảo vọng khói sƣơng 

 

còn lại đây con phố buồn thoai thoải 

tiễn ngƣời đi mƣa tạt buốt đêm dài 

không chờ ai trong nỗi sầu hoang hoải 

tôi một mình ngồi đếm những tàn phai 

 

tình nhƣ thể con sâu nằm quạnh quẽ 

mãi đo hoài trong ký ức chông chênh 

có những lúc giấu tràn khô mắt lệ 

mà nghe đau nghìn dang dở đời mình 

 

đành ngồi hái mùa thu vàng hoa cúc 

thả lên trời nỗi nhớ chật con tim 

ngƣời về chƣa mà mây chiều thổn thức 

tràn cô liêu tôi cứ mãi đi tìm... 
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              Hạnh phúc là điều không thật 

                                                           

 

                ngày ấy bên thềm con phố đợi 

                tôi mơ đời suôn sẻ một vầng trăng 

                yêu em tha thiết mà không nói  

                sợ ánh trăng kia chửa kịp rằm 

 

                tôi nằm mộng thấy trời xanh vời vợi 

                ngập nắng vàng ôm mây trắng ngừng trôi 

                em sẽ đứng bên nầy con dốc đợi 

                ngày thênh thang chim hót cuối chân trời 

 

                tay run rẩy cầm tay em rất nhẹ 

                mái tóc xanh ôm bờ ngực thơm nồng 

                đêm bỗng thức cho đóa hồng ru khẽ 

                cũng vì ngƣời tha thiết trổ nghìn bông    

                    

                 nhƣng tôi có ngờ đâu đời tệ bạc 

                 ngày em đi dâu bể lạc phƣơng trời         

                 hạnh phúc là một điều không thật 

                 nghìn năm sau vẫn đắng mãi môi ngƣời 

 

                 tôi ngồi đợi thắp vầng trăng thuở cũ 

                 đã phai dần trong ký ức nghìn thu 

                 ôi kỷ niệm một thời lay lắt ngủ 

                 mãi chìm trôi theo ngày tháng bụi mù… 
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Hạnh phúc phù du 

 

nghìn cơn gió cuốn đời ta đi mãi 

để một chiều chạm với bóng hƣ vô 

lòng không gợn cơn gió sầu tê tái 

mà buồn tênh khi chìm khuất sông hồ 

 

ai ngồi đó bên sông ngày cuối sóng 

thấy quanh mình đêm rợn bóng cô liêu 

hỏi trời đất mịt mùng cơn bão động 

mới hay sƣơng đã lạnh buốt mây chiều 

 

ngỡ hạnh phúc là một vầng trăng tỏ 

nở cho ngàn hƣơng sắc xuống trần gian 

nào hiểu đƣợc sƣơng bay chiều cuối gió 

giấu quanh mình lạnh buốt những mùa sang 

 

thôi đành vậy khi trở về với bụi 

hạnh phúc là chỉ một phút phù du 

thao thiết gửi chút hƣơng tàn sau cuối 

khi hoang vu chìm dƣới dốc sƣơng mù… 
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Hạt bụi trần gian 

 

những sớm mai thức dậy 

thấy quanh mình trống không 

hai tay cầm hƣ ảo 

nghe mù trời gió giông 

 

hát lên lời khấn nguyện 

tôi giữa chiều hƣ không 

có loài chim về muộn 

ngậm lời kinh vô thƣờng 

 

hình nhƣ là bóng nguyệt 

rớt quanh ngày thu mƣa 

gã thiền sƣ thổ huyết 

bóng đổ chiều xa xƣa 

 

ai về bên sông rộng 

ngồi vớt bụi trần gian 

vớt giùm tôi gió lộng 

trôi trong chiều sƣơng tan 

 

cõi trần gian tiếc nuối 

tôi buồn nghe nắng phai 

nghe mình nhƣ hạt bụi 

chìm hun hút sông dài... 
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Hát lời thanh khiết 

 

có phải em về mùa xuân qua 

mà sao trong nhan sắc lá hoa 

nắng xuân huyền diệu bừng trong mắt 

và gió xuân nồng trôi thiết tha 

 

tôi đợi em từ bao lâu rồi 

thƣơng từng hơi thở nát bờ môi 

phải chăng cơn gió mùa xuân ấy 

đã lạc bên trời duyên lứa đôi 

 

em chắc về không... tôi ở đây 

chiều ngây ngất gió vốc đầy tay 

thao thiết mơ màng trong trời rộng 

đợi bóng xuân sang đến cạn ngày 

 

bƣớc em khe khẽ mùa xuân biếc 

rộn tiếng xuân trào trong nắng mai 

có nghe tôi hát lời thanh khiết 

trao em nồng ấm giữa xuân nầy 
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Hay bởi tình yêu 

 

đâu phải nắng chiều vƣơng mắt em 

tôi nghe sƣơng khói ƣớt môi mềm 

có hay mƣa tạt sầu trăm cõi 

một góc trời buồn tôi. gió lên 

 

đâu phải mùa thu vƣơng kẽ tay 

hồn tôi chạm điếng khói sƣơng dày 

ngơ ngác mây tràn cho gió thổi 

thả khói bềnh bồng trong mắt cay 

 

đâu phải ta chiều nay vắng nhau 

mà nghe thƣơng nhớ đã giăng đầy 

tóc ai thả vƣớng ngàn mƣa bụi 

mộng thoáng bềnh bồng nhƣ khói mây 

 

Ừ nhỉ... hình nhƣ là tình yêu 

tôi nghe nồng ấm khói lam chiều 

có em tha thƣớt về trong nắng 

và gió... hay là hƣơng tóc theo... 
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Hay lòng tôi đã xuân theo...  

 

hình nhƣ xuân đi ngoài ngõ 

gió thơm hƣơng thoảng gọi mời 

cành mai mỉm cƣời trong gió 

khẽ khàng rơi giọt sƣơng mai 

 

bên hiên nhà ai đỏ lộc 

bánh chƣng xanh ƣớm môi hồng 

mai vàng hai tay đầy vốc 

thẹn thùng đón gió xuân sang 

 

áo em vàng mơ sắc thắm 

trao duyên lúng liếng môi cƣời 

bên trời mùa xuân say đắm 

có ngƣời đuối mộng tƣơng tƣ 

 

tôi ngồi đợi mùa xuân đến 

thầm thì lá cỏ mênh mang 

chuyến xe cuối cùng rời bến 

đƣa chân ngƣời khách lỡ làng  

 

theo chân mùa xuân về hết 

trao em một cánh mai chiều 

hình nhƣ ngoài kia đang tết 

hay lòng tôi đã xuân theo... 
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Hiên cúc vàng 

 

những mùa thu đổ  

bên hiên cúc vàng 

mang tình yêu nhỏ  

khẽ khàng thu sang 

 

ngày em mới lớn 

tuổi chớm xuân thì 

có ngƣời đứng ngắm 

tần ngần bƣớc đi 

 

nghe tràn thƣơng nhớ 

những cánh bƣớm về 

mùa thu bở ngỡ 

nắng vàng đê mê 

 

tình thu thức giấc  

sƣơng khói bên trời 

mơ màng ngây ngất 

mộng chiều thu rơi 
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gót thu nhè nhẹ 

khẽ bƣớc trên đồi 

nghe con bƣớm khẽ 

hát lời tƣơng tƣ 

 

mơ trời lộng khói 

ai về tƣơng tƣ 

lời tình trong gió 

gửi vào thiên thu 

 

thời gian nhƣ gió 

trôi cuốn phận ngƣời 

em xa từ  độ 

mƣa tàn cuối thu 

 

nắng không về nữa 

thu cũng sang mùa 

thu nào qua cửa 

trong chiều nắng thƣa 
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tôi ngồi hiên vắng  

hoa cúc đã vàng 

nhìn hàng mây trắng 

lững lờ trôi ngang 

 

em giờ cuối gió 

tôi mãi đi tìm 

mùa thu còn đó 

úa vàng con tim 

 

em có về không 

để tôi còn đợi 

chiều tím mênh mông 

thu vàng đang tới 

 

chỉ nghe tiếng gió 

bên trời xa xôi 

hình nhƣ lá đổ 

rơi đầy hồn tôi... 
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Hình như… 

 

ở phƣơng Nam nầy không có mùa thu 

nhƣng lá cứ vàng và lòng anh cứ nhớ 

mây vẫn trôi trên trời cao vời vời 

có chút gì xao xuyến giữa tim anh… 

 

nhớ vô cùng em áo lụa mong manh 

bƣớc chân khẽ thắp nụ hồng buổi ấy 

cơn gió nhẹ heo may vừa thức dậy 

ngọn cỏ mềm chợt thức đẫm tƣơng tƣ… 

 

khẽ nhé em… mùa thu rất hiền từ 

anh đợi gió níu mây hồng thấp xuống 

và cơn mƣa cuối chiều còn luống cuống 

xin nhẹ nhàng rơi đậu xuống vai ngoan 

 

ở phƣơng Nam không có nắng thu vàng 

mà lá cứ rơi mà lòng anh cứ nhớ 

đêm thao thức lặng nhìn qua cửa nhỏ 

chợt hay rằng hình nhƣ đã... yêu em.. 
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Hình sương bóng khói 

 

em giấu cả mùa thu vào ký ức 

tôi ngồi nhìn trời chớm gió heo may 

chút hạnh phúc ngỡ ngàng nhƣ chợt thức 

rồi ngủ yên trong ngày tháng mệt nhoài… 

 

em đả xa bỏ lại mùa thu cũ 

trôi mịt mù nhƣ bóng khói hình sƣơng 

bỏ lại tôi giấc mơ buồn dang dở 

khói chiều lên bàng bạc giữa muôn trùng 

 

khi đời sống trôi qua nghìn ảo vọng 

mùa thu về lạ quá khoảng trời xa 

còn đâu thấy khói bay chiều lũng thấp 

một lần đi biền biệt dấu sƣơng nhòa 

 

hạnh phúc ấy chợt đến rồi xa mãi 

buổi tôi về con phố cũ đìu hiu 

nghe nuối tiếc chạm vũng sầu ngây dại 

em giờ đâu…nhòa nhạt giữa sƣơng chiều… 
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Hiu quạnh thở dài 

 

ngƣời ngồi trong chiều rộng 

hơ khô đời tàn phai 

ôm một trời huyễn mộng 

hiu hắt ngày mƣa bay 

 

qua chƣa sầu năm tháng 

mà mƣa nhòa sớm mai 

có loài dơi ngủ muộn 

buông mịt mùng cơn đau 

 

cũng nhƣ đời tôi vậy 

mênh mông trời mù sƣơng 

cô liêu ngày thức dậy 

nghe vỗ khúc vô thƣờng 

 

em bỏ trời hoa mộng 

hong khô tình gió giông 

nỗi buồn trôi rất mỏng 

trong đêm dài hƣ không 

 

thôi thì đành đứng tiễn 

một chiều sầu mƣa bay 

có ngƣời ngồi im tiếng 

nghe hiu quạnh thở dài... 
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Hồ nghi 

có nhiều đêm thức dậy 

nhìn chung quanh đời mình 

phải chăng là tôi đấy 

trong kiếp sầu nhân sinh 

 

khuya về đi ngang phố 

thấy quạnh hiu cùng về 

tự hỏi lòng vụn vỡ 

phải đang mù giấc mê 

 

một ngày nghe chợt lạ 

chung quanh mình đám đông 

sao lòng nhƣ xa lạ 

đau một trời hƣ không 

 

có chiều ngồi im ắng 

vây quanh tôi mệt nhoài 

nhìn mây hoài thinh lặng 

nhƣ ngàn năm vẫn trôi 
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tôi bắt đầu nghi hoặc 

cõi trần gian khói sƣơng 

ngọn đèn khuya chợt tắt 

đêm tạt cõi vô thƣờng 

 

tôi bắt đầu tự hỏi 

là ai - tôi là ai 

chỉ vọng về giọng nói 

từ một trời mƣa phai 

 

phải chăng là cơn mộng 

trong cõi nầy phù hƣ 

phải kiếp nầy tuyệt vọng 

ôm thân phận nát nhừ 

 

nghe vọng từ đá núi 

mong manh quá mệnh ngƣời 

giữa cuộc đời ngắn ngủi 

tôi chợt nhìn ra tôi... 
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Hờ hững khói trời 

 

có ai về bên giòng sông ngày cũ 

mà nghe tình vang vọng gió thu trôi 

mƣa hiu hắt bên trời không chỗ trú 

nên mù sƣơng vây kín chỗ tôi ngồi 

 

ai lấp đƣợc nỗi buồn tôi dang dở 

lƣợm mùa thu phai nhạt cuối chân trời 

sao thƣơng quá một cõi ngày thƣơng nhớ 

đang chìm dần theo sƣơng khói chơi vơi 

 

sao mà nhớ một cuộc tình đến thế 

mƣa bên sông và nắng cuối hiên ngàn 

níu thƣơng tiếc ngậm ngùi mà rơi lệ 

tôi một mình ngơ ngác bến trần gian 

 

hờ hững khói chiều nay sầu dịu vợi 

tàn phai chƣa ngàn hƣ ảo dập dìu 

có ai đứng hiên trời chong mắt đợi 

một ngƣời về trên bến cũ quạnh hiu… 
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Hoa có vàng nơi ấy 

 

gió rất khẽ chạm hoa vàng thu cũ 

rơi xuống hồn đậu mãi giấc tƣơng tƣ 

và gió nữa …trôi qua vƣờn trú ngụ 

đắp đời nhau trăm cơn mộng hiền từ 

 

nắng hiền ngoan trên làn môi em ấm 

đêm nguyệt cầm thao thiết một vầng trăng 

tôi lặng ngắm những chiều hoa cúc thắm 

giữa thu vàng biền biệt dấu sƣơng giăng… 

 

…mùa hoa cũ giờ đã thành kỷ niệm 

buổi xa em và tôi cũng quên về 

trong ký ức còn niềm đau miên viễn 

cứ trôi hoài vàng nỗi nhớ đê mê… 

 

tôi đánh thức bâng khuâng mùa thu dậy 

ngẩn ngơ tìm trong ký ức hoang vu  

nầy thu hỡi… hoa có vàng nơi ấy 

giữ giùm tôi năm tháng đã xa mù… 
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Hoa rụng bên thềm 

 

có một mùa thu ngoài cửa lớp 

ru hồn tôi hồng màu nắng sân trƣờng 

nghe rất khẽ từng nụ hoa vàng mật  

rơi ngập ngừng ngỡ chạm gió thu vƣơng 

 

ai cũng có một thời đầy thơ mộng  

thƣở học trò xanh ngát những giấc mơ 

bao hạnh phúc, vui buồn ngày mới lớn 

bềnh bồng trôi theo từng nỗi đợi chờ 

 

giòng lƣu bút xóa nhòa cùng năm tháng 

có phai dần chút kỷ niệm rong rêu? 

cho tôi gửi những hƣơng thầm quá vãng 

đã chìm sâu trong đuôi mắt về chiều  

 

hoa đã rụng một phƣơng trời xa lắm 

mây cũng bay và ngày cũ qua rồi 

chỉ còn lại một trời mờ thăm thẳm 

kỷ niệm nào đau buốt trái tim tôi  

 

...chiều nay lại lang thang qua trƣờng cũ 

lặng nghe thầm nghìn nỗi nhớ chơi vơi 

hỡi mây trắng trôi qua nghìn đỉnh núi 

có nghe phai màu nắng cuối chân trời... 
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Hoan ca 

 

nghe quạnh quẽ những buổi chiều tàn tạ 

tôi ngồi ôm thầm lặng vết thƣơng mình 

buồn nhƣ gió mang phận ngƣời vụn vỡ  

mộ khúc nào vọng nỗi nhớ chênh vênh 

 

đêm trƣợt ngã dƣới đôi bờ mộng mị 

ly rƣợu cay chìm xuống đáy tâm cuồng 

hạnh phúc đó nhƣ một lần ám thị 

rơi xuống đời nghìn mảnh vỡ thinh không 

 

trên đỉnh nhớ vạt mây chiều trôi mất 

biết tìm đâu khi con sóng qua cầu 

chỉ còn lại từng niềm đau chất ngất 

rơi bẽ bàng trong ký ức chìm sâu 

 

khi cô đơn thành nỗi sầu vây bủa 

tôi chờ ngƣời đêm vọng khúc hoan ca 

tiếng ai hát giữa chân trời héo úa 

vọng nghìn sau trên đỉnh nhớ mƣa nhòa... 
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Hôn nắng mùa thu 

 

thu vàng quá cho hồn tôi vƣơng vấn 

màu nắng chiều quấn quít dấu chân ai 

hay màu lá ngại ngần hôn má phấn 

bƣớc em qua chiều buông nhẹ gót hài 

 

thu nhẹ bƣớc thầm thì trong giấc mộng 

cho tôi còn mơ một khoảng trời xƣa 

có con bƣớm chập chờn ru cánh mỏng 

mơ bóng ai về trong gió sƣơng nhòa 

 

nghe màu nắng phai dần trong chiều xuống 

thả trên tay nghìn giọt ấm môi ngƣời 

tôi khẽ hỏi sao chiều trôi quá muộn 

để môi hồng còn lại chút vàng rơi… 

 

mùa thu đó..đừng hững hờ tôi nữa 

chút mặn nồng trên trang giấy yêu em 

cho tôi gửi nụ tình hồng chan chứa 

vẫn còn nguyên màu nắng rớt bên thềm… 
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Hơi thở mùa xuân 

 

… sẽ rất nhớ gió tràn trên tóc bé 

bay thênh thang trƣa biển nắng hanh vàng 

anh ngộp thở giữa mùa xuân rất nhẹ 

bƣớc ngỡ ngàng lộng lẫy giữa hƣ không 

 

sẽ rất nhớ chút hồng trên môi bé 

gói tinh khôi – anh thuở tuổi dại khờ 

ấy thế mà mùa xuân bƣớc khẽ 

chồi lộc nằm thao thiết giữa trang thơ 

 

sẽ rất nhớ nắng vàng trên mắt bé 

xuân kiêu sa thơ thẩn nhẹ gót hài  

anh lặng khóc giữa cõi đời mộng mị 

hạnh phúc đầy nhƣ sợi tóc trên tay 

 

và sẽ nhớ, sẽ nhớ nhiều nhƣ thể  

bé bên anh tinh khiết nụ sen hồng 

nghe anh hỏi lời thì thầm nghe bé: 

giữa muôn trùng… em nghe tiếng anh không? 
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Hôn bước chân người 

 

trăm con sông về biển cả 

em về ngày tháng tinh khôi 

hàng cây bên đƣờng xanh lá 

chim bay rợp bốn phƣơng trời 

 

nhẹ đôi gót mềm em nhé 

ngoài kia thu đã kịp về 

màu hoa cúc vàng e lệ 

giấu chiều vào những cơn mê 

 

môi em hồng lên nhƣ nắng 

chân thênh thang bƣớc gọi mời 

mây trời cao trôi thinh lặng 

lạc hiên trời gió chơi vơi 

 

khẽ thôi mùa thu đừng vội  

cho tôi hôn bƣớc chân ngƣời 

nhỡ mai cuối đời giông bão 

nụ cƣời em vẫn trong tôi… 
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Hư ảo chiều hay hư ảo tôi 

                                

chiều đã rụng dƣới mây buồn tím thẳm 

lại một ngày trôi xuống đáy hoàng hôn 

con sóng vỗ bên đời tôi ngùi ngậm 

theo mù sƣơng chìm ngập buốt linh hồn 

 

những mê cung của một đời hoạn nạn 

dốc xe chiều tàn lụi bóng ngày qua 

tôi chợt hiểu nghìn phù du thấp thoáng 

quanh đời tôi từng vũng tối nhạt nhòa 

 

nghe nuối tiếc một trời xƣa vụn vỡ 

ngọn roi tình quất ngƣợc trái tim đau 

ôm cay đắng về ngang chiều phố chợ 

nhặt nhạnh đời nhặt cả bóng tàn phai 

 

rồi sẽ qua một đời ngƣời cát bụi 

tình yêu kia cũng hoang phế lâu rồi 

ngàn tiếng thở vây quanh mình mê muội 

là hƣ ảo chiều hay hƣ ảo tôi... 
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Hư vô tàn úa 

 

khi trƣợt ngã giữa dốc đời mỏi mệt 

đêm một mình ngồi tiếc quãng đời hƣ 

nghe vụn vỡ từng buổi chiều lịm chết 

tạt vào khuya nghìn ảo vọng nát nhừ 

 

gió thổi rách những mơ màng đá cuội 

thôi cũng đành ngƣời đã bỏ tôi đi 

hạnh phúc đó buồn nhƣ ngƣời luống tuổi 

đành buông tay cho tuyệt vọng xiết ghì 

 

sẽ còn lại một nèo về tàn tạ 

tàn khuya buồn hao hớt dấu chiêm bao 

em giờ cũng rồi nhƣ chiều sóng cả 

gieo đời tôi nghìn ảo vọng cấu cào 

 

đèn hắt bóng chao nghiêng vàng lối cũ 

chờ ngƣời về sƣơng khói chập chùng rơi 

khi chợt hiểu cuộc tình giờ yên ngủ 

thì hƣ vô đã tàn úa bên đời... 
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Hương cốm 

 

mùa thu về mà tôi đâu hay 

nồng nàn hoa sữa rụng đầy tay 

đã nghe hƣơng cốm lừng trong gió 

nghe chiều trở lạnh chút heo may 

 

hà nội thu rơi vàng cơn mơ 

hồ tây chìm khuất dƣới sƣơng mờ 

lang thang qua những đƣờng phố nhỏ 

vọng tiếng dƣơng cầm trôi ngẩn ngơ 

 

gió tạt vào đêm sầu nghiêng vai 

thầm gọi tên ai trong đêm dài 

thao thức tràn về quanh nỗi nhớ 

sao mà thƣơng quá một bàn tay... 

 

sao mà chƣa quên đƣợc lời ru 

chiều ngẩn ngơ phố cổ sƣơng mù 

ơi em hà nội ngày xa cách 

hƣơng cốm thơm mềm vƣơng giấc thu ... 
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Hương gió thu xưa  

 

nghe cay mắt một mùa xƣa vụn vỡ 

ngày em đi mƣa đổ trắng chân trời 

tôi ngồi lại với thu buồn vời vợi 

nghe cả thời yêu dấu lạnh lùng trôi 

 

chiều thu rơi lạnh buốt chỗ tôi ngồi 

nghe hạnh phúc tàn phai nhƣ màu lá 

nắng bâng quơ mà sao buồn đến lạ 

trôi bẽ bàng mây trắng buổi tàn thu.. 

 

hình nhƣ ai đang về dƣới sƣơng mù 

hiu hắt bóng mồ côi chiều khát gió 

phải là em và mùa thu không tới 

sao ngập ngừng một chiếc lá vàng rơi… 

 

tôi ngồi đây buồn điếng một góc trời 

mùa thu cũ đã không về lần nữa 

từng cơn gió mênh mang buồn gọi cửa 

bàn tay nào khẽ nhặt những mùa xƣa 

 

qua sông mê con sóng nhạt âm thừa 

đến giọt nắng cũng phai chùng nỗi nhớ 

em nếu đã một lần nghe tình lỡ 

giữ tôi giùm hƣơng gió buổi thu xƣa... 
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Hương quỳnh 

 

tóc em gió lộng 

 bay mãi trong chiều  

môi ngoan ƣớp mộng 

giữa trời mây trôi 

 

vƣờn nhà hoa nở  

thơm một đóa quỳnh 

có ngƣời thƣơng nhớ 

hƣơng làn môi xinh 

 

yêu em từ độ 

tóc xỏa vai mềm 

thắp vàng hạnh ngộ 

một trời mƣa êm 

 

gió ơi nầy gió  

thổi suốt bốn mùa  

cho tôi ngồi đợi 

hƣơng quỳnh năm xƣa… 
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Hương thạch thảo 

 

cuối cùng rồi em cũng về xứ lạ 

bỏ đời tôi ngơ ngác cuối chân trời 

sống ngụp lặn một đời mờ gian dối 

mới hay tình rồi cũng vậy mà thôi 

 

nghìn lời yêu xa tít mãi nơi nao 

giờ tôi nhẩm một mình trong nỗi nhớ 

nồng nàn quá hƣơng một mùa thạch thảo 

buổi ngƣời đi sầu nát một câu chào 

 

thôi cũng đành ôm tuyệt vọng đời nhau 

ngƣời đã thế có tiếc gì cũng thế 

khi tình yêu đã nát nhàu dâu bể 

thì hƣơng xƣa cũng nhòa nhạt bên trời 

 

tôi giờ ngồi nghe lũng thấp chiều rơi 

mùa hoa cũ lần về hƣơng thạch thảo 

quay quắt nhớ những tháng ngày mộng ảo 

tạt xuống đời thao thiết những âm xƣa... 
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Huế xuân  

 

không  phải xuân về đâu Huế ơi 

mà em đã đẹp tự bao giờ 

từ hôm sen nở chiều đại nội 

làm nắng thu vàng say ngẩn ngơ 

  

đâu phải mùa xuân trện giòng Hƣơng 

mà nƣớc thơm trong đến ngọn nguồn 

mặc tôi ngơ ngẩn đò An Cựu 

đợi dáng em về mang nhớ thƣơng 

  

nghe tiếng mùa xuân về đây chƣa 

mà Huế bâng khuâng mộng giao thừa 

có ai đứng đợi ngoài đầu ngõ 

khúc khích bên trời tiếng dạ thƣa… 

  

ơi em… ơi Huế mộng chiều xuân 

hình nhƣ xuân đã đến thật gần 

khe khẽ xuân về trong nắng sớm 

chạm chút tình tôi chớm bâng khuâng… 
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Khắc khoải tên người 

 

chong mắt ngó những chân trời hƣ ảo 

nắng trong mây và sƣơng đậu trên cành 

anh chợt hiểu quanh mình là giông bão 

chút yên lành nhƣ sợi khói mong manh 

 

là vỡ vụn từng cõi ngày vô vọng 

bến quê buồn với hoa rụng ven sông 

gom lặng lẽ từng nỗi sầu lắng đọng 

anh một mình ngồi hái những hƣ không 

 

hạnh phúc đó nhƣ có lần anh biết 

là chênh vênh đậu hờ hững môi ngƣời 

trái tim anh giữa cuộc tình cay nghiệt 

giờ vẫn còn đau buốt một làn roi 

 

tình yêu em cuối cùng thôi cũng thế 

một lần xa chẳng biết có quay về 

anh mòn mỏi trong từng đêm rớt lệ 

gọi tên ngƣời trong khắc khoải cơn mê... 
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Khai bút đầu năm 

 

lâu lắm không còn làm thơ nữa 

cơm áo phù vân ngỡ hết đời 

khẽ chạm khắc giao thừa chan chứa 

chợt dâng trào mạch sống sinh sôi… 

 

                             29 tết bính thân 2016 

 

 

 

 

 

 

Khai bút đầu năm 

 

mơ rất khẽ tiếng em cƣời trong nắng 

phải là xuân tha thƣớt nhẹ gót hài... 

tôi xin gửi một nụ hôn thầm lặng 

nghe giữa chiều trôi giọt nắng vừa phai  

 

                          giao thừa đinh dậu 2017 
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Khánh kiệt  

 

ngồi nhìn thiên đƣờng đã mất 

đêm về khánh kiệt giấc mơ 

mƣa khuya lƣng trời héo hắt 

mây kia khánh kiệt đợi chờ 

 

ta đành bỏ nhau quá vội 

tình khánh kiệt nhau một đời 

thuyền trôi về sông hay suối 

đâu ngờ khánh kiệt trùng khơi 

 

cây xƣa bỏ ngàn đi mãi 

đàn chim bay khánh kiệt rừng 

trầm xƣa quên tình phụ ngãi 

nên giờ khánh kiệt mùa xuân 

 

sẽ chẳng lần nào gặp nữa 

thời gian khánh kiệt phận ngƣời 

hắt hiu nghe đời khép cửa 

buổi về tôi khánh kiệt tôi... 
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Khẽ tiếng dương cầm 

tôi hái cả mùa thu vào hoa cúc 

cho yêu thƣơng tràn cơn gió bên trời 

gửi em lại cuộc tình buồn thổn thức 

buổi tôi về nhìn chiếc lá vàng rơi 

 

em thì đã qua một thời con gái 

tiếng dƣơng cầm sƣơng phụ giấu tàn phai 

tôi tóc bạc bâng khuâng chiều mê mải 

tìm hƣơng xƣa hun hút khói sƣơng nhòa 

 

chỉ còn lại cô đơn tràn năm tháng 

lau lách buồn thả mấy nhánh rong rêu 

nghe hạnh phúc rã rời vào quên lãng 

theo gió rơi thầm lặng buốt lƣng chiều 

 

ngồi nghe khẽ tiếng dƣơng cầm năm cũ 

quán xƣa buồn vọng một khối tình phai 

chắp hai tay đi dƣới ngày vô trú 

chiều lặng thinh nhìn mƣa ngút sông dài... 
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Khi chiều dần xuống 

 

tôi gọi thầm tên tôi 

khi chiều đang dần xuống 

một bàn tay rã rời 

trong cõi ngƣời rơi muộn  

 

mấy mƣơi năm tuyệt vọng 

bên dốc đời lặng căm 

những mặt ngƣời ảo mộng 

những chân trời biệt tăm 

 

nhiều lần trong giấc ngủ 

tôi thấy mình đi hoang 

nhƣ loài dơi trú ngụ 

trên vách sầu mang mang 

 

để mỗi chiều qua vội 

tôi nhìn lại bóng tôi 

con chim rời cánh mỏi  

trong vũng tối ngậm ngùi 

 

sẽ còn trong ảo vọng 

những chiều vàng phôi pha 

tôi về khuya vấp bóng 

chìm giữa khói sƣơng nhòa… 
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                                Khi em đến 

 

 

                                 sáng nay vƣờn nhà tôi 

                                 có con chim vào hát                          

                                 và bông hoa thơm ngát 

                                 hé lên mầm thanh tân 

 

                                 gió nhẹ nhàng bâng khuâng 

                                 dâng tràn hƣơng đầy ngõ 

                                 từ trái tim tôi đó 

                                 nồng nàn men tình yêu 

 

                                  nghe hồn tôi dặt dìu 

                                  trôi trong chiều lồng lộng 

                                  em về buông áo mỏng 

                                  tạt hồn bao nhớ mong 

 

                                   từ dịu dàng thinh không 

                                   một loài chim vỗ cánh 

                                   cây dịu dàng thêm nhánh 

                                   quanh đời tôi trổ bông 

 

                                    tôi ngồi ôm mênh mông 

                                    nghe tình yêu vừa tới  

                                    con nƣớc chiều vời vợi 

                                    đợi em về buông neo... 
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Khi em về… 

 

khi em về nắng còn hồng đôi má 

để tôi ngồi thầm nhớ những ngày xƣa 

mƣa có thả vào hồn tôi ngàn lá 

giọt hiên trời buông ngọn gió thu mƣa 

 

khi em về sƣơng mai còn đọng lối 

dƣới chân ngà vƣơng nhẹ gót lung linh 

để tôi nhớ một trời mù lá đổ 

đậu giữa hồn trong vắt mộng thủy tinh 

 

em hãy nhớ mang giùm tôi màu nắng 

của mùa xƣa trên đôi mắt nhung huyền 

tôi sẽ đợi trong cõi đời thinh lặng 

tiếng em cƣời khúc khích vọng chiều nghiêng 

 

và nhớ nhé em- mùa thu tóc ngắn 

xanh đời nhau từ thuở biết yêu ngƣời 

nghe rất khẽ bên hiên trời quạnh vắng 

bƣớc chân thầm nhịp gõ giữa đời tôi… 

 



1143 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

em đánh thức thu ngời lên môi mắt 

nắng rất thơm và mây cũng thật đầy 

tôi cứ ngỡ giữa mênh mông trời đất 

có một loài bƣớm trắng nhẹ nhàng bay 

 

em chắc nhớ khi thu còn say ngủ 

buổi trao nhau ngàn yêu dấu quanh đời 

ôi lộng lẫy sƣơng khói trời vây phủ 

trôi bồng bềnh theo làn tóc chơi vơi  

 

nắng có ngập sân vƣờn em buổi ấy 

cho tôi nghe hƣơng trời đất giao mùa 

khi hạnh phúc là bàn tay ngần ngại 

trong nhau rồi mà vẫn rộn niềm vui 

 

sẽ không thấy mùa thu nầy thay áo 

vì hƣơng em đã chật chỗ tôi ngồi  

nghe hơi ấm từ làn hơi em thở 

mông mênh đời tình một thoáng lên ngôi… 
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Khi mùa thu tới 

không phải mƣa trời... không phải 

bâng khuâng ƣớt ngọn cỏ mềm 

không phải mây chiều mê mải 

là mùa thu về đó em... 

 

thu đi và thu trở lại 

cho nhau chút nắng bên trời 

nhƣ tình yêu tôi ngần ngại 

mơ ngàn cánh hạc chơi vơi 

 

tôi nghe mùa thu độ lƣợng 

hát câu ân ái thơm lừng 

em thả tình bay ngất ngƣỡng 

bềnh bồng trên ngọn hƣ không 

 

mây trôi một trời ƣớc hẹn 

nồng nàn thơm nụ môi hôn 

tôi ôm vào lòng mƣa nắng  

bâng khuâng ngập kín linh hồn 

 

em ơi mƣa hồng chan chứa 

sáng nay thu đã về rồi 

lắng nghe vui buồn gọi cửa 

hƣơng tình nồng ấm đôi môi... 



1145 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi mùa xuân thay áo 

 

đã thấy xuân về đầy môi mắt 

nắng rất thơm và gió cũng thật đầy 

tôi cứ ngỡ giữa mênh mông trời đất 

có một loài bƣớm trắng nhẹ nhàng bay 

 

em chắc nhớ cành mai vàng hé nụ 

buổi ta trao ngàn yêu dấu quanh đời 

ôi lộng lẫy sƣơng khói trời say ngủ 

trôi bồng bềnh theo làn tóc chơi vơi  

 

nắng có ngập sân vƣờn em buổi ấy 

sao tôi nghe nhƣ trời đất giao mùa 

khi hạnh phúc là bàn tay ngần ngại 

trong nhau rồi mà vẫn rộn niềm vui 

 

sẽ không thấy mùa xuân nầy thay áo 

vì hƣơng em đã chật chỗ tôi ngồi  

nghe hơi ấm từ làn hơi em thở 

mông mênh đời tình một thoáng lên ngôi… 
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Khi nỗi buồn hóa thạch 

 

cũng trở thành ngày tháng cũ mà thôi 

ai mà nhớ một vầng trăng đã úa 

em chớ dại mang câu thơ rực lửa 

đốt cháy mình mà tiếc thuở xa xƣa 

 

ngày em đi mang lời hứa mây mƣa 

vào trang thơ tôi thơm mùi giấy mới 

nên tôi hiểu dù trăm thƣơng ngàn đợi 

cuối cùng rồi ta cũng phải chia ly 

 

đêm chán chƣờng thần thánh bỏ tôi đi 

dẫu biết tôi buồn chừng nào đi nữa 

em cũng nỡ mang một thời dang dở 

trả tôi về ngùi ngậm tuổi thanh xuân 

 

trái tim đau dù đã hết nợ nần 

thôi cũng đủ một trời buồn xa cách 

tôi mang cả nỗi buồn đang hóa thạch 

thả xuống chiều lạnh buốt dấu cô liêu… 
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Khi tình rời xa 

 

thì ngƣời cũng mịt mùng nơi cuối gió 

tôi đầu sông đã lỡ một câu thề 

những ngùi ngậm chôn theo tình rạn vỡ 

phút chia lìa tàn một kiếp đam mê… 

 

không chắc lắm tôi sẽ về lần nữa 

gió đã trôi và mây trắng chập chùng 

nghe tiếc nuối một cõi ngày sƣơng khói 

đã chìm dần trôi dạt bến hƣ không … 

 

em thì đã một phƣơng trời xa lắc 

ta còn gì khi tình đã rời xa 

nếu còn lại khoảng trời buồn tạnh ngắt 

thì tôi ơi đời cũng úa mƣa nhòa… 

 

đã cho nhau tháng ngày ân ái cũ 

thì tiếc gì cơn mộng ngậm ngùi qua 

nghe rẽ khúc từng nỗi sầu yên ngủ 

với lên trời tay vƣớng một trời xa … 
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Khóc giữa chiêm bao 

 

từng đã biết đời sống nầy bèo bọt 

những hƣ vô rụng xuống đáy tim ngƣời 

trong tuyệt vọng nhiều lần anh bật khóc 

gót chân về dẵm buốt một lằn roi 

 

huyệt mộ đó anh biết rồi sẽ đến 

một lần thôi và vĩnh viễn âm thầm 

em có khóc trong chiều buồn đƣa tiễn 

thì nỗi sầu cũng hóa đá nghìn năm 

 

nên đôi khi anh giấu đời ảo vọng 

vào mê cung đời sống chợt rã rời 

em thì vậy nhƣ con thuyền nhớ sóng 

mà anh còn mê mải mộng trùng khơi 

 

ngoảnh lại đã phù du từ lâu lắm 

chút ngậm ngùi xin gửi lại nghìn sau 

đêm nhớ quá môi mắt ngƣời say đắm 

anh một mình ngồi khóc giữa chiêm bao... 
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Khói sóng quê nhà 

 

xuân theo cánh bƣớm bay đầy ngõ 

gửi chút hồn tôi vƣơng mắt cay 

nhớ quá quê xa chiều cuối gió 

giọt nắng liêu xiêu tạt cuối ngày 

 

vàng hoa mƣớp rụng chiều tháng chạp 

hình bóng mẹ già lay lắt xa 

chân run tay mỏi quờ cao thấp 

chờ bóng con yêu mắt lệ nhòa 

 

cha gánh nhọc nhằn qua dốc nhỏ 

cuối năm cõng nỗi nhớ theo về 

áo cơm năm tháng mờ sƣơng gió 

nắng dãi mƣa dầu in bóng quê 
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những đứa em bây giờ đã lớn 

mừng xuân khoe áo mới ngại ngùng 

khói bếp nhà ai tràn vƣơng vấn 

chiều tàn sao cứ mãi bâng khuâng 

 

còn bao nhiêu nữa tình quê cũ 

nhớ quá mùa xuân đã đến gần 

em có chờ tôi ngồi tựa cửa 

mà nhớ phƣơng trời xa cố nhân...      

 

...cuối năm đi giữa chiều phố chợ 

không khói mà sao mắt lệ nhòa 

hỡi bóng chiều xƣa vƣơng màu nhớ 

có ngƣời mỏi mắt ngóng quê xa ... 
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Khói trời mênh mông 

 

một cõi ngày xa khuất 

chìm dƣới bờ sƣơng khuya 

tôi về khuya khất thực 

ôm nỗi buồn ly chia 

 

thinh không chiều rợn bóng 

chập chùng ngày hƣ vô 

có ai về cuối sóng 

nghe cõi tình sóng xô 

 

bể dâu đời mê mải 

đêm buông lời sắc không 

tiếng đời câm vọng lại 

leo lắt bóng muôn trùng 

 

hóa ra đời đã tạt 

mộng mị lời trên sông 

chiều ngồi ôm bình bát 

nghe khói trời mênh mông… 
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Không còn gì buồn hơn 

 

tôi ngồi bên quán vắng 

chiều một mình lặng căm 

bến xe buồn thinh lặng 

nghe gió buốt âm thầm 

 

cõi trời xa gió lộng  

rơi ngang trời hƣ không 

một phận ngƣời hắt bóng 

theo con nƣớc xa dòng 

 

tôi vẽ đời tôi lại 

trong cõi ngày quạnh hiu 

chỉ nghe từng cơn bão 

chập choạng trôi ngang chiều 

 

sông đã chìm con nƣớc 

bóng đổ bàn tay trơn 

loanh quanh đời xuôi ngƣợc 

không còn gì buồn hơn… 
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Không giữ được người 

 

thì thôi vậy đành ngồi mà tiếc nhớ 

em xa xƣa hun hút một phƣơng trời 

tôi khờ dại vụng về nên đánh lỡ 

đem một đời đuổi chiếc bóng mù khơi 

  

em là khói mà tình tôi giăng lƣới 

em là sông mà tôi lội ngƣợc dòng 

trái tim ấy cũng đôi lần tức tƣởi 

bởi yêu ngƣời nên máu cũng long đong 

  

tôi cũng có những đêm dài không ngủ 

tìm bóng mình xem thử lạ quen không 

trong mộng mị hình nhƣ tôi tự thú 

vì yêu em nên đánh mất linh hồn 

  

làm sao tôi đuổi đƣợc hình bắt bóng 

nên loanh quanh dẵm đạp chính tim mình 

nghe tàn tạ một trời mù con sóng 

buổi quay về ngơ ngác cõi u minh… 
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Không nhớ đường bay 

 

con chim nào ngƣng hót 

giữa mịt mùng sớm mai 

tôi gã hề nhảy nhót 

gánh nỗi sầu trên vai 

 

những khúc quanh ảo vọng 

chôn kín hồn thanh tân 

giữa cơn đau nằm mộng 

tôi thấy em đôi lần 

 

là những vầng trăng mỏng 

trôi giữa trời âm u 

em về che áo lộng 

qua đời tôi nát nhừ 

 

là những tinh cầu vỡ 

bay trong ngày thiên thu 

có một chiều đứng ngó 

xác thân mình phù hƣ 

 

là những nơi tôi đến 

mà quên mất đƣờng về 

con chim giờ mỏi cánh 

ngã bóng chìm cơn mê... 
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Không nhớ gì sao người 

 

có lẽ nhƣ định mệnh 

trói buộc đời anh đây 

mà sao ngày em đến 

ngập hồn anh vơi đầy 

 

hay phải chăng duyên nợ 

đợi một ngƣời xa xôi 

mà sao trong lòng nhớ 

chỉ một mình em thôi 

 

...anh cũng không biết nữa 

thoáng chút tình khói sƣơng 

mà hồn anh lệ ứa 

khi ngƣời đành tay buông 
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anh cũng không biết nữa  

khi nỗi buồn lên ngôi 

khi tim ngƣời khép cửa 

thƣơng nhớ cũng qua rồi 

 

đâu nhƣ là bóng tối 

đang vây kín đời mình 

em đi về trăm lối 

sao lối nầy không anh 

 

đi qua đời nhau vậy 

không nhớ gì sao ngƣời 

chỉ còn mùa thu ấy 

chết giữa trời hoang vu… 

 



1157 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Không thể 

 

anh không thể quẳng đời anh nặng nợ 

vào đời em nhƣ một kẻ bất tài 

loanh quanh mãi bên dốc tình vụn vỡ 

nên cuối cùng rồi cũng phải buông tay 

 

càng không thể vo đời anh tuyệt vọng 

ném vào em khi rã bƣớc mệt nhoài 

hạnh phúc hay chỉ là trò ảo mộng 

hà cớ gì em phải gánh thay ai 

 

cũng không thể đƣa em vào trú ngụ 

quanh đời anh đầy giông bão quặt què 

có gì đâu trong kiếp sầu vô trú 

đời anh là vụn nát những cơn mê 

 

anh không thể nhƣ anh ngày xƣa nữa 

khi biết rằng năm tháng đã phù du 

ôm rát mặt một trời đau mục rửa 

nghe cô liêu chìm khuất giữa xa mù... 
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Không vé khứ hồi 

  

có những toa tàu đêm 

không bán vé khứ hồi 

những mặt ngƣời nhƣ kẽm 

lạnh buốt từng toa trôi 

  

gã con buôn ngồi đếm 

từng đồng tiền chực bay 

tên giang hồ im tiếng 

trong toa buồn nghiêng say 

  

tôi ngồi châm điếu thuốc 

nhìn ngoài trời mƣa bay 

bánh xe nghiền ký ức 

rã buồn trên đốt tay 
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những phận ngƣời buồn thảm 

trong một toa tàu đầy 

đèn hắt vàng cõi tạm 

bóng ai vừa qua đây 

  

tôi ngồi nghe bánh sắt 

quay đi vòng trầm luân 

nghe phận mình héo hắt 

trôi về cõi muôn trùng 

  

mơ hồ trong bóng tối 

vé một chiều ga khuya 

hình nhƣ đời hấp hối 

trôi một cõi đi về … 

  

tiếng còi đêm vọng khẽ 

thả buồn lên không trung 

tôi vo tròn chiếc vé 

ném đời mình cáo chung… 
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Khúc đời lỡ vận 

 

chiều nay ngồi ngó mây đùn núi 

ta ngỡ đời mình nhƣ mây bay 

lặng im gió tạt buồn vây phủ 

bạc tóc mà nghe tiếng thở dài  

 

ta tiếc đời ta buồn muốn khóc 

hiu quạnh bao năm khúc biệt hành 

có những chiều vớt sầu cô độc 

chợt thấy một trời buồn mông mênh 

 

ta giận đời ta tên thất thế 

ngó núi mà ca khúc hồ trƣờng 

bè bạn đứa đầu rừng cuối bể 

tàn chiều tay chạm bóng mù sƣơng 

 

ta mơ về bến chiều hạnh ngộ 

ngồi ngóng mƣa qua mấy nẻo trần 

đọc khúc thơ buồn nghe sóng vỗ 

mới hay rằng đời đã phù vân... 
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Khúc kinh buồn 

 

xa chƣa đêm sầu nguyệt tận 

mà đau xót đáy tim ngƣời 

trong anh một trời ngùi ngậm 

khi tàn phai nhạt nhòa trôi 

 

em không là chiều thắp lửa 

thênh thang câu kệ cuối trời 

anh chung chiêng đời sấp ngửa 

lấp đầy mộng ảo chơi vơi 

 

từng con chim đêm nằm ngủ 

cô đơn cánh võng ru sầu 

ôm cô liêu về trú ngụ 

nghe đằm một vết thƣơng sâu 
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anh tìm sen vàng trong mộng 

mới hay thôi đã lỡ làng 

cuối trời sao bay rất mỏng 

khuya về rụng những mê hoang 

 

đời nhƣ loài chim cánh cụt 

sông dài mòn mỏi đƣờng bay 

có hôm mơ trời xa ngút 

trên tay hƣ ảo rơi đầy 

 

về nghe kinh chiều vô ngã 

phôi phai giọt nắng cuối mùa 

lặng im một đời tàn tạ 

giật mình trôi tiếng chuông khua... 
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Khúc phù vân 

  

nghe tình xƣa đã úa nhàu nhan sắc 

còn lại đây hiu hắt chỗ tôi ngồi 

tay ngƣời đã băm ngọt ngào dao cắt 

vết thƣơng nào cũng sẹo những lằn roi 

  

tôi xuẩn ngốc hay ngƣời vƣơng lầm lỡ 

sá chi tình một thuở dấu yêu xƣa 

con sóng tạt nghìn mãnh tình vụn vỡ 

ngày xa nhau chút nắng cũng thay mùa 

  

thầm khẽ gọi tên ngƣời thành kỷ niệm 

nén ngậm ngùi đau buốt một trời mơ 

khi hạnh phúc là nỗi lòng câm nín 

tiếng yêu xƣa chỉ còn dấu bụi mờ 

  

dành thôi vậy cuộc tình trôi cuối gió 

ngƣời đã xa và tôi cũng quên dần 

mốt mai thoáng có lần nào tƣởng nhớ 

dể tôi còn nghe vọng khúc phù vân... 
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Khúc thu buồn 

 

buổi quay lại dòng sông buồn man mác 

khẽ hỏi lòng mây trắng đã về đâu 

ngƣời đã khác và tôi giờ cũng khác 

sóng ngày xƣa giờ cũng bạc mái đầu 

 

dâu bể đã tràn qua mờ cát bụi 

ngƣời hay tôi năm tháng xóa nhạt nhòa 

cơn mộng cũ phai dần khi xế tuổi 

với sƣơng chiều đã ngã dấu mù sa 

 

đau hiu hắt cuối trời không chỗ trú 

dấu chân trần trên cát trắng hoang vu 

khi đã hiểu thiên thu là mộng ảo 

cớ sao lòng còn tiếc một mùa thu 

 

rên đỉnh nhớ của tôi. ngƣời tê tái 

dấu yêu xƣa cũng tuyệt vọng nhƣ lời 

nghe rẽ nhánh dòng sông buồn chảy mãi 

trôi lạc loài trên thân phận mù khơi... 

 



1165 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

        

 

 

 

 

 

 

 

Khuya, đọc thơ lý hạ 

 

quỷ ma rợn tiếng cƣời trên giấy 

vụt giữa thinh không những bóng hời 

khói nhang nghi ngút âm hồn dậy 

lạnh thấu hƣ vô những kiếp đời 

 

không khóc mà sao buồn cay mắt 

tiếng xe song mã đợi hiên ngoài 

một tiếng kinh khuya buồn nhã nhạc 

rớt xuống bên trời ngỡ tiếng ai? 

 

rƣợu dốc cạn bình đem rƣới mộ 

vất chén, dƣơng trần ai uống thay 

đã hay đời sắp chìm huyệt mộ 

thì sao còn tiếc nỗi vơi đầy 

 

đêm đọc thơ ông trời nổi gió 

nghe nhƣ ma quỷ rủ nhau về 

hồn ai đứng cạnh quan tài đó 

có thấy vơi nhiều chén rƣợu khuya... 
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Kinh dịch 

 

lật tìm sáu bốn quẻ 

biết quẻ nào cát hung 

một đời ta ứa lệ 

hà cớ luận anh hùng? 

 

tìm lƣỡng nghi tứ tƣợng 

hay đâu đời hƣ vô 

âm dƣơng nhìn tám hƣớng 

không dựng nổi cơ đồ 

 

úa nhàu thân cát bụi 

dâu bể chuyện nghìn sau 

muốn quay đầu về núi 

chợt thấy tràn mây bay 
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nầy càn, ly, khôn, tốn 

nầy khảm, chấn, cấn, đoài  

mới hôm nao lồng lộng 

thoắt đã về cỏ cây 

 

nầy thƣợng kinh, hạ kinh 

đêm nghe trời nổi sóng 

mơ ta thân cá kình 

đâu ngờ là cá bống 

 

mơ làm chàng từ hải 

bạt vía cả sơn hà 

ngờ đâu thân tàn tạ 

mộng chiều nhƣ gió qua 

 

gieo ta chừng dăm quẻ 

thấy quanh mình khói sƣơng  

tỉnh cơn mê trần thế 

hay ra đã vô thƣờng... 
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Là bóng hư không 

 

khi chiều là cơn mộng 

vàng chiếc lá lƣng trời 

có một ngƣời tìm bóng 

trôi giữa ngày phôi phai 

 

khói trần gian cay mắt 

trên nẻo về phù hƣ 

một hồi chuông im bặt 

đổ bóng ngày thiên thu 

 

lối xƣa về mất bóng 

tôi tìm ai bến xƣa 

chỉ nghe mờ mịt sóng  

mƣa in dấu mặt ngƣời 

 

còn lại chiều tan tác 

sƣơng giăng mờ bến sông 

thấy bóng mình ngơ ngác 

chìm cuối đời hƣ không... 
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Là mùa xuân về đó em 

 

không phải mƣa trời... không phải 

bâng khuâng ƣớt ngọn cỏ mềm 

không phải mây chiều mê mải 

là mùa xuân về đó em... 

 

xuân đi và xuân trở lại 

cho nhau chút nắng bên trời 

nhƣ tình yêu tôi ngần ngại 

mộng ngàn cánh én chơi vơi 

 

tôi nghe mùa xuân độ lƣợng 

hát câu ân ái thơm lừng 

em thả tình bay ngất ngƣỡng 

xuân nồng trên ngọn hƣ không 

 

mây trôi một trời nguyên đán 

nồng nàn thơm nụ môi hôn 

tôi ôm vào lòng mƣa nắng  

nghe xuân ngập kín linh hồn 

 

em ơi tình hồng chan chứa 

sáng nay xuân đã về rồi 

lắng nghe vui buồn gọi cửa 

mở lòng mừng đón xuân thôi... 
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Là những chia tan 

 

khi ngồi lại với niềm đau giấu kín 

hai tay ôm tàn tạ một trời sầu 

ngƣời cũng thế cuối cùng rồi nhƣ biển 

sóng vỗ hoài trên bờ cát chìm sâu 

 

khuôn mặt khác hay một tình yêu khác 

cũng đành thôi từ cay nghiệt môi ngƣời 

gì chăng nữa một nụ hôn bội bạc 

cũng đủ vùi cơn tuyệt vọng không nguôi 

 

ai sẽ đến trong tháng ngày cô quạnh 

có giữ giùm từng chút nhớ cho nhau 

quay lƣng lại với nỗi sầu chống chếnh 

chợt hiểu rằng mình đã nhận cơn đau 

 

mƣa đã dứt và nẻo về đang đợi 

môi ngoan kia giờ đã chớm phai tàn 

mù chân bƣớc vào cõi tình lạc lối 

mới hay đời chỉ là những chia tan... 



1171 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Là những chuyến xe 

 

... thấy đời mình là những chuyến xe (TCS) 

 

lăn nhoài trong đời sống 

là những chuyến xe buồn 

tôi một mình im bóng 

nghe mƣa đời lạnh căm 

 

khói trần gian huyễn hoặc 

chìm khuất nẻo vô thƣờng 

ngày rơi buồn héo hắt 

đêm nhạt nhòa sắc hƣơng 

 

bóng đời nhƣ lá mục 

trôi theo dòng kinh khô 

nghe nhịp buồn rẽ khúc 

rụng giữa chiều hƣ vô 
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ngậm ngùi trôi tiếng thở 

tạc vào ngày phai phôi 

đôi lần tôi ngồi nhớ 

một bóng ngƣời xa xôi 

 

chuyến xe đời đi mãi 

nhƣ tôi buồn trăm năm 

trĩu trái sầu hoang hoải 

vọng trong từng âm câm 

 

một kiếp ngƣời lăn bánh 

đi về phía muôn trùng 

nghe quanh mình hiu quạnh 

muộn màng lời cáo chung... 
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Là những miếu đền 

 

chợt thức dậy giữa đêm mù mịt gió 

nghe miếu đền thấp thoáng bƣớc chân hoang 

chơ vơ quá những chiều nghe đá thở 

thấy hồn ta vất vƣởng giữa muôn ngàn 

 

hóa đời sống là trăm nghìn bia mộ 

khi cõi ngƣời chìm khuất với hƣ không 

nghe đâu đây vọng nỗi buồn xích thố 

ngựa lắt lay từng nhịp vó câu dồn 

 

hồn ám thị trong những lần nằm mộng 

nhịp sanh buồn đinh gõ nhịp áo quan 

nằm cô độc bên săng hòm trống rỗng 

mà nhủ lòng còn nuối tiếc dƣơng gian 

 

thì thôi vậy khi bóng chiều dừng lại 

cỗ xe nằm đợi khách giữa hoàng hôn 

đến lƣợt ai trong cõi ngƣời tê tái 

chân bƣớc lên sầu buốt một linh hồn... 
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Là những mù sương 

 

vít mây xuống thả vào em môi mắt 

trời gió tràn sƣơng mỏng ngập đồi cao 

ở đây gió cao nguyên sà xuống thấp 

Đà Lạt chiều… Đà Lạt nắng mƣa chao 

 

hay là những dốc chiều mây thả khói 

để bồng bềnh hƣơng tóc nhẹ nhàng trôi 

phố núi cao nên phố mờ dốc đợi 

Đà Lạt mơ… Đà Lạt gió trên đồi 

 

thung lũng hẹn hoa tràn trên đỉnh nhớ 

em về chƣa mà nắng đã hanh vàng 

trời xanh quá mà anh thì bở ngỡ 

níu chút tình sƣơng khói khẽ khàng tan 

 

ơi Đà Lạt và những chiều anh đến 

phố trên cao chìm khuất dƣới sƣơng mù 

để anh mộng một nẻo về chống chếnh 

bên em và nỗi nhớ đã vào thu... 
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Là những ngọn sầu 1 

 

khi còn lại một vầng trăng xa lạ 

dấu tình sầu nặng trĩu giữa đôi tay 

tôi ngồi với cơn mê chiều tàn tạ 

chìm xuống đời hiu hắt những tàn phai 

 

nghe quạnh vắng một cõi tình vụn vỡ 

hồn giá băng từ năm tháng xa mù 

rêu phong đã chìm dần trong trí nhớ 

nhƣ có lần tôi ngồi với hoang vu  

 

tình cũng vậy trôi vèo trong hƣ ảo 

tôi gọi tôi trong giây phút dại cuồng 

ngày yêu em trời mƣa chƣa ƣớt áo 

thế mà đành xa vắng những chiều buông 

 

em giờ đã mịt mùng nơi cuối gió 

chiều ru mình ru giấc ngủ con thơ 

chắc cũng sẽ tình cờ em chợt nhớ 

bóng ngƣời xƣa từng in dấu xa mờ... 
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Là những ngọn sầu 2 

 

đêm trở giấc tàn khuya tràn mộng mị 

một hồn câm trên đỉnh nhớ môi ngƣời 

nghe hƣ ảo môi mắt ngƣời ám thị 

chiếu chăn cuồng còn tiếc nhớ khôn nguôi 

 

buồn vây bủa từng trái sầu chống chếnh 

hồn lạnh căm nhƣ bến nƣớc khua chiều 

ôm lũng thấp đêm rã rời định mệnh 

một hồn sầu trôi ngã bóng cô liêu 

 

em đã đến rồi một lần xa biệt 

nỗi buồn nào đậu lại giữa thiên thu 

hƣ vô đó nhƣ có lần tôi biết 

là cỏ lau chìm khuất giữa xa mù 

 

nghe tiếc nhớ một trời xƣa mộng ảo 

vƣớng đời nhau mƣa trên những ngọn sầu 

ngàn sau nữa bên vũng nhòa sƣơng khói 

tôi gọi ngƣời trong những giấc chiêm bao... 
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Là những nhớ quên 

 

trong tàn tạ của cõi đời hiu quạnh 

tôi lặng thầm ngồi hái giọt sƣơng khuya 

có chút nhớ một thời gƣơng nhớ bóng 

nghe nhạt nhòa từng mảnh vỡ ly chia 

 

ngƣời qua đây có thấy hồn tôi mộng 

ngày rơi chƣa trong hƣ ảo chập chùng 

chắc còn nhớ tình một thời sƣơng khói 

trong những chiều còn sót lại hƣ không 

 

tôi đã lỡ đánh rơi trời hạnh phúc 

những nhớ quên năm tháng cũng bôi nhòa 

thì thôi vậy chút tình tôi lá mục 

đành ngồi mà tiếc nhớ những phôi pha 

 

có lẽ thế khi còn hơi thở cuối 

thuở yêu ngƣời nồng ấm những tƣơng tƣ 

tôi xin hái dâng ngƣời ngàn tiếc nuối 

lặng lẽ trôi trong ký ức xa mù... 
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Lá vàng thu cũ 

 

sao nhớ quá chiếc lá vàng thu cũ 

buổi ngƣời đi màu nắng cũng phai dần 

trong ký ức một cõi buồn trú ngụ 

chợt vỡ òa trong nỗi nhớ bâng khuâng 

 

có phải không từ mùa thu đã chết 

đã theo nhau lạc suốt cả cuộc đời 

để còn tiếc chút hƣơng tình tha thiết 

vẫn đậu hoài trong nỗi nhớ chơi vơi 

 

màu lá sẽ nồng nàn trong hoài niệm 

dẫu úa vàng theo năm tháng xa xôi 

em có nhớ chút tình tôi lƣu luyến 

mãi theo nhau về phía cuối chân trời 

 

tôi giữ lại những mùa vàng xƣa cũ 

chiếc lá nằm nguyên vẹn giữa tim đau 

nghe chợt nhớ mối tình giờ yên ngủ 

đã dần phai trong màu nắng thu nhàu… 
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Lạc . . . 

 

lạc vào mắt em giọt nắng 

cho hồn anh mãi xanh tƣơi 

con tim một đời thầm lặng 

chợt reo vui tiếng ai cƣời 

 

lạc vào môi em mƣa nhỏ 

ƣớt đôi cánh mộng thiên thần 

anh nghe lòng mình mở hội 

nắng chiều nhƣ cũng bâng khuâng 

 

lạc vào tóc em ngọn gió 

thả bay làm rối mây trời 

anh nghe mùa thu lá đổ 

ngập tràn thƣơng nhớ chơi vơi 

 

lạc vào vai em sƣơng khói 

phố xa ngày cũng chập chùng 

mong manh góc trời gió nổi 

em còn thầm nhớ anh không… 

 

…em chứ không là ai khác 

cho tim anh mãi dại khờ 

để anh suốt đời đi lạc 

chờ hoài em đến trong mơ… 
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Lạc một phương về 

 

cuối năm ta trở về quê cũ 

hồn ngỡ xanh trời hoa bƣớm xƣa 

đƣờng quê thấp thoáng mùa thơm vụ 

chạnh nhớ vƣờn rau mấy gốc dừa… 

 

xóm vẫn mù sƣơng vƣơng gót chân 

trời vẫn xanh và gió thật gần 

vẫn con đò nhỏ ngoài sông vắng 

sao cứ ngập ngừng bƣớc bâng khuâng 

 

khói trắng đùn lên vài chái bếp 

thƣơng quê nghèo đất bạc khô cằn 

ngƣời đi tận mãi phƣơng trời đẹp 

có chạnh nhớ làng bao nếp nhăn 

 

giờ xa xôi quá chân trời cũ 

lạ mất đƣờng xƣa lạc lối về 

sao nghe trong bƣớc sầu lữ thứ 

còn mãi trong hồn một bóng quê… 
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Lại một ngày qua 

 

hắt hiu chiều rơi xuống 

hoàng hôn rụng chân trời 

mới bình minh một thoáng 

là đêm về chơi vơi 

 

ai đếm ngày tháng tận 

theo bóng chầm chậm qua 

có thấy đời lỡ vận 

trong từng chiều mƣa xa 

 

em xƣa giờ cũng mất 

tình xa mù bãi hoang 

còn nỗi buồn rất thật 

trôi chậm giữa cuối ngàn 

 

tôi ngồi đây mà nhớ 

trông những chiều mƣa qua 

trên tay đầy gió nổi 

ngùi ngậm bóng trăng tà 

 

một ngày thôi đã hết 

em cũng vừa xa tôi 

ôm niềm đau mỏi mệt 

trên dốc chiều phai phôi... 
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Làm sao anh quên đây 

 

mắt em chiều thu xƣa 

làm sao anh quên đƣợc 

xanh một trời mơ ƣớc 

cháy lòng anh không nguôi 

 

và nầy là đôi môi 

thơm hƣơng nồng ƣớp mật  

đậu hồn anh ngây ngất 

em một thời yêu anh 

 

bàn tay kia mong manh 

ôm xanh trời cao vợi 

qua đời anh buổi ấy 

sao mà quên em đây 
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suối tóc mềm nhƣ mây 

trôi giữa chiều ngập gió 

để cho anh thầm nhớ 

một trời đầy mây bay 

 

làm sao quên em đây 

hỡi con tim chờ đợi 

anh nghe tình vời vợi 

nồng nàn hƣơng đắm say.. 

 

làm sao quên em đây 

nghe tiếng lòng rất nhẹ 

đừng buông tay em nhé 

dẫu cuộc đời mong manh… 
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Lặng lẽ chiều trôi 

 

nghe hƣ ảo một chân trời cuối gió 

sầu thênh thang đậu giữa mắt môi ngƣời 

tôi ngồi đếm mùa thu vàng dang dở 

nhặt cho mình chiếc lá úa vừa rơi 

 

em đã đến đã đi và tôi biết 

tình yêu buồn nhƣ thập giá đời tôi 

chiếc đinh đóng vào bàn tay tội nghiệp 

giọt máu nào nhỏ xuống trái tim côi 

 

giấu đau đớn giữa gian trần mê muội 

từng phút giây hối hả đƣợc yêu ngƣời 

tôi cô quạnh bên đời tôi lầm lũi 

đau lặng thầm một vết cắt không nguôi 

 

yêu dấu đã không còn tầm tay với 

thì em ơi cơn mộng cũng xa rồi 

nghe ám thị từng nỗi buồn vời vợi 

rơi giữa đời tàn tạ bóng chiều trôi... 
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Lặng nghe tiếng núi 

 

về với núi anh nghe thầm tiếng núi 

gọi đời anh trong hun hút mƣa dài 

dã quỳ thắm dấu chân mờ cát bụi 

cao nguyên chiều một vạt nắng vừa phai 

 

bên dốc núi cao vời hơi gió thở 

vắt mây chiều rƣng rức một niềm riêng 

anh tìm chút hƣơng tình trên đỉnh nhớ 

từ môi em lộng lẫy nhụy tinh tuyền 

 

mây trắng quá cho hồn vừa xanh mộng 

thơm suốt chiều một đóa đẫm hƣơng em 

cứ ngỡ nắng mang theo tràn gió lộng 

anh bâng khuâng ngồi nhớ giọt môi mềm 

 

núi ơi núi anh sẽ về đây nữa 

dù mai sau tình heo hút lƣng đèo 

môi em gái chao đời anh nghiêng ngửa 

nên dạt dào nỗi nhớ cứ mang theo... 
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Lỡ chuyến đò ngang 

 

gió ƣơm môi hồng từ độ 

em về bóng nắng chao nghiêng 

mƣa ngâu bên trời một thuở 

vai thơm tóc thả ngoan hiền 

 

ngày em qua đò mấy bận 

bao lần tôi đứng trông theo 

con bƣớm vàng bay trong nắng 

gió buông dài ngút lƣng chiều 

 

tiếng em cƣời rơi theo gió 

tôi ngồi nhặt những mùa phai 

tƣơng tƣ về qua ngõ nhỏ 

mây xanh lồng tóc em cài 

 

lá rơi chòng chành bến đợi 

lghe chừng mƣa tím sông mê 

trời hôm nay sao nhiều gió 

nôn nao đợi bƣớc em về 
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đò chiều bâng khuâng rời bến 

chở hồn tôi đậu vai em 

một khoảng trời xanh chống chếnh 

mê say rợp mát vai mềm 

 

nầy em bƣớc chân ngần ngại 

theo nhau ngày rộng tháng dài 

bâng khuâng mùi hƣơng con gái 

đêm nằm đậu trái tim ai 

 

đò ngang mây bay nhiều quá 

thƣơng em thả tóc trôi chiều 

bƣớc chân đâu cần vội vã 

liếc cƣời tôi đứng trông theo 

 

sóng êm dập dìu nhƣ thể 

ru em buồn mấy chân cầu 

mùa rơi theo từng gót nhẹ 

cho lòng tôi sũng chiêm bao 

 

yêu tóc em dài theo gió 

đò ngang mây đậu hiền từ 

những chiều đi qua ngõ nhỏ 

nghe vàng giọt nắng tƣơng tƣ 

 

mơ em dáng buồn thơ mộng 

chân ngoan rộn rã vui buồn 

ơi những mùa xƣa lồng lộng 

níu tình tôi gửi ven sông 
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nắng xƣa còn vàng mấy độ 

mà giờ em ở nơi đâu 

môi kia hồng thơm một thuở 

có hay mƣa buốt chân cầu 

 

kia gió chiều vƣơng ngõ nhỏ 

thƣơng hoài bến cũ ngày xƣa 

hỡi tóc em dài theo gió 

còn không mây trắng sang mùa 

 

đò ngang bây giờ lỡ bóng 

em xƣa giờ đã theo chồng 

nhớ quá chiều qua sông rộng 

thƣơng em tay bế tay bồng 

 

...về thăm bến quê lần cuối 

tôi ngồi đợi chuyến đò ngang 

thợt nghe lòng bao tiếc nuối 

trời xanh mây trắng bẽ bàng 

 

ai giống dáng em rời bến 

nhƣ ngƣời xƣa tóc vƣơng chiều 

những ngày xa xƣa chợt đến 

đò chiều rẽ khúc cô liêu... 
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Lỡ một đời nhau 

 

tôi gửi lại một nhánh buồn kiệt cạn 

buổi qua sông rơi mất nụ hôn ngƣời 

trong ký ức nhạt nhòa mờ năm tháng 

giờ chỉ còn vết sẹo những làn roi 

 

thì em biết đời loay hoay gạo chợ 

sá chi tình là phù phiếm nƣớc sông 

cào nát mặt mà ngỡ còn nặng nợ 

chƣa nhìn nhau đã thấy tận đáy lòng 

 

cũng có lúc loanh quanh đời đánh mất 

mong tìm ra chút bóng mát tình cờ 

nhƣng hạnh phúc là điều gì không thật 

nên tôi về tay trắng chạm chơ vơ 

 

tôi không trách - chẳng có gì để trách 

tình cho nhau tôi cũng đã cho rồi 

chỉ còn lại nỗi buồn là có thật  

khi hay rằng 

đã lỡ một đời nhau... 
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Lỡ một mùa thu 

 

hoa vàng tôi giấu trong tập vở 

đợi mùa thu tới sẽ trao ngƣời 

những đêm nghe thoảng trong làn gió 

có bóng em về thơm dấu môi 

 

giấu cả mùa thu nghìn thƣơng nhớ 

bâng khuâng hoa rụng khẽ hiên nhà 

một trời mây ấm về qua ngõ  

tôi đợi với tình tôi ngát hoa 

 

nhƣng mùa thu ấy không về nữa 

hoa cũng thôi vàng trên lối xƣa 

có một gã khờ ngồi bên cửa 

đợi gió thu xa gửi một ngƣời 

 

nụ hoa vẫn nằm trong ngăn tủ 

mà ngƣời xƣa biền biệt nơi nào 

ngồi nghe hiu hắt mùa thu cũ 

tôi biết phƣơng nào mang gửi trao... 
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Lời buồn nhân gian 

 

mang trang kinh nhà phật 

đi qua cõi niết bàn 

gã tỳ kheo bật khóc 

ôm một mùa trăng tan 

 

gió vô thƣờng vi diệu 

rụng trắng sen bàn tay 

sông trôi mờ khuất nẻo 

thƣở chim rời đƣờng bay 

 

trăng đắm mình say ngủ 

hiên trời phơi gió sƣơng 

lộng trời xƣa mộng ảo 

đêm rợn bóng vô thƣờng 

 

bến trần gian nguyệt bạch 

vọng lời buồn nhân gian 

bóng thiền sƣ gập sách  

đêm nến cháy hai hàng 

 

tiếng chuông sầu vọng tiếng 

trang kinh buồn mênh mông 

gã tỳ kheo thinh lặng 

nhìn cõi ngoài sắc không… 
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Lời cầu đêm thánh 

 

trong đêm thánh một mùa đông lạnh giá 

hồi chuông dài rung đón lễ noel 

chúa đang đến với trần gian yên ả 

đêm vô biên ban tặng những ơn lành 

 

phúc âm vang trong hàng hàng nến cháy 

mắt môi ai bừng sáng góc giáo đƣờng 

chúa giáng thế xuống dƣơng trần lộng lẫy 

nụ ân hồng tràn nhân thế yêu thƣơng 

 

nghe ơn phƣớc vang lên từ máng cỏ 

sáng danh ngƣời nơi hang đá bê lem 

con xin chúa làm mục đồng hội ngộ 

hát vinh danh dâng khúc nhạc êm đềm 

 

trong đêm thánh đầy sao trời huyền diệu 

xin chúa ban ân sủng vạn nẻo đƣờng  

lời cầu nguyện mùa noel lạnh lẽo 

cúi xin ngƣời con lấy đƣợc ngƣời thƣơng 

 

để mỗi mùa giáng sinh về bên chúa 

con đến thăm hang đá giữa đêm lành 

đứng bên con là thiên thần chúa gửi 

của đêm nào lời nguyện đón noel... 
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Lời của mùa xuân 

nghe tiếng ai cƣời ngoài ngõ 

tƣởng mùa xuân ngập ngừng sang 

cành mai thẹn thùng đón gió 

mây trôi đầy giấc mơ màng 

 

theo em giao thừa hái lộc 

môi ai đỏ hạt dƣa hồng 

hái nụ tình xuân đầy vốc 

trao mùa nguyên đán mênh mông... 

 

gửi em tình yêu bất tận 

trên đôi tay ấm xụân nồng 

tôi đợi em cƣời thơm nắng 

gửi chút tình qua bến sông 

 

dƣờng nhƣ đất trời mở hội 

em ơi xuân hé môi chờ 

tôi nghe xuân đang về vội 

nụ tình rơi giữa trang thơ... 
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Lời cuối chân mây 

 

chiếc lá nào vàng úa mong manh 

sang thu mà lá rụng không đành 

nhƣ em bỏ đời tôi một sáng 

bỏ cả trời xƣa hiu hắt xanh… 

 

sóng vẫn nghìn năm quên biển vắng 

đâu kể lòng tôi buồn hơn trăng 

đâu kể em đi chiều thinh lặng 

một bƣớc rồi thôi… tống biệt hành 

 

đã biết đời trăm đêm cô liêu 

nhòa trôi trên đỉnh dốc tiêu điều 

lòng cứ đau nhƣ mƣa nguồn gió biển 

nhặt khói hoàng hôn giữa chợ chiều 

 

đã biết mùa nầy không lá bay 

vẫn chờ ai đó cuối chân mây 

đƣa tay quờ kiếm nghìn hƣ ảo 

chỉ thấy bóng mình trong mắt cay… 
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Lời Người đêm thánh 

 

Chúa giáng thế trong đêm nầy quạnh quẽ 

tôi đợi Ngƣời trong tiếng vọng không trung 

trên trời cao những vì sao rất khẽ  

soi trần gian từ đêm thánh vô cùng 

 

máng cỏ xƣa còn nằm trong nỗi nhớ 

tôi bên em và sao sáng trên trời 

lời nguyện cũ nhƣ chƣa hề rạn vỡ 

giáng sinh nào đọng lại giữa hồn tôi 

 

đàn mục tử đêm hang lừa máng cỏ 

Bethlehem vui chào đón tin mừng 

Chúa sinh ra trong kiếp ngƣời khốn khổ 

ngàn vì sao mừng giáng thế tƣng bừng 

 

tôi sẽ nhớ lời Ngƣời đêm giáng thế 

và bài ca tuyệt diệu của thiên thần 

hãy yêu nhau bên phận ngƣời dâu bể 

dẫu biết rằng đời cũng chỉ phù vân... 
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Lời ru cỏ úa 

 

lời ru cuối thôi xin dành cho cỏ 

buổi tôi về quê cũ bóng chiều phai 

nồng nàn quá trong tận cùng nỗi nhớ 

cỏ dịu dàng vƣơng nhẹ gót chân ai 

 

bàng bạc một khoảnh trời xƣa chớm gió 

tôi ngồi nghe tiếng gió thổi trƣa hè 

sao thƣơng quá chút nắng vàng trên cỏ 

hiu hắt buồn thao thiết đọng cơn mê 

 

màu nắng ấy vẫn còn cay mắt đợi 

quê nhà ơi ngơ ngác bóng tôi buồn 

đâu còn gặp cố nhân sầu vời vợi 

chỉ lặng thầm cỏ úa vạt chiều buông 

 

thôi thì hát thay lời ru cỏ vậy 

xác xơ nằm vàng úa dƣới chân tôi 

chiều hiu quạnh dốc đời tôi ngoảnh lại 

khói sƣơng bay chìm dƣới cỏ ngậm ngùi... 
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Lòng như gió cuốn 

 

nghe cuối gió một lời yêu dang dở 

buổi môi ngƣời nhòa nhạt dấu đam mê 

tôi lặng thắp cả mùa vàng nhung nhớ 

buồn thênh thang trên những lối đi về 

 

ngƣời thì vậy cuối cùng tôi cũng biết 

là cơn mơ đến vội những đêm dài 

chăn chiếu ấy một lần rồi chia biệt 

chút ngậm ngùi còn lại dấu tàn phai 

 

đã qua chƣa những dấu mờ xƣa cũ 

trong từng đêm tôi khờ khạo yêu ngƣời 

khi đời sống tràn bụi mờ che phủ 

đâu ai còn tìm lại những cơn mơ 

 

thôi đành vậy tôi, ngƣời và kỷ niệm 

đã xanh rêu trên đỉnh nhớ hoang tàn 

chút ký ức trong chiều buồn đƣa tiễn 

chợt ùa về theo gió cuốn mênh mang... 
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Lượm tiếng chuông chiều 

 

nghe gió bên trời sầu tê tái 

gánh một trời xa xƣa dấu yêu 

khói sƣơng thả bóng chìm mê mải 

con sóng mù trôi vọng tiếng chiều 

 

có tên cuồng sỹ ngồi vọng ngóng 

gió buốt hiên đời im dấu môi 

lƣợm tiếng chuông ngân mờ ảo vọng 

thả cho mây gió cuốn lƣng trời 

 

ném một đời hƣ vào sƣơng khói 

khuất chìm trôi dạt bến thiên thu 

trần gian vọng khẽ lời mê mỏi 

ngùi ngậm nhang trầm ngân tiếng ru 

 

bụi cát nghìn năm giờ xóa dấu 

bóng ai nhƣ gió tạt hiên chiều 

nghe một mùa xƣa còn vọng thấu 

trong tiếng chuông sầu trôi hắt hiu... 
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Ly cà phê Ban Mê 

 

chẳng phải tôi buồn đâu ban mê 

mà cơn gió thổi nhắc tôi về 

bâng khuâng mây xám chiều hoang hoải 

nắng rớt trên môi đầy cà phê 

  

chẳng phải tôi mà là trăng soi 

gió thao thiết gió giữa nƣơng đồi 

nghiêng xa lũng vắng làn mây mỏng 

hƣơng chiều say khƣớt một làn môi 

  

ban mê là em đây phải không? 

sao tôi nghe trong nắng bềnh bồng 

có khói sƣơng trôi tràn cay mắt 

và gió lƣng đèo ai vít cong... 

  

ai biết tôi còn về nơi đây ? 

ban mê vọng lại giấc mê đầy 

ly cà phê đắng chiều đƣa tiễn 

nghe khói giăng mù trong mắt cay... 
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Mang lại giùm tôi 

 

có phải mùa thu vƣơng gót chân 

mà tôi còn thiếu những nợ nần 

nghe một chiều xƣa chăn chiếu gọi 

gió thổi ngang trời đau tiếng ngân 

 

sƣơng mỏng khẽ khàng trôi tái tê 

mƣa xa mờ bóng buổi tôi về 

ngỡ ai mang tiếng lòng tha thiết 

gọi khẽ tên ngƣời trong giấc mê 

 

với những chiều xanh xao giấc mơ 

mây trôi lặng lẽ buốt sƣơng mờ 

chìm khuất gƣơng mặt ngƣời hƣ ảo 

tôi gọi tên mình đêm ngác ngơ 

 

nhớ quá từng cơn mƣa đã qua 

môi khô tàn úa nụ hôn nhòa 

chiều nay ai có về ngang phố 

mang giùm tôi lại những phôi pha... 
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Mang mang vó ngựa 

 

tiếng lốc cốc khua đời tôi một thuở 

nghe tê bầm tiếng ngựa hí hƣ vô 

chân khập khiễng loanh quanh đời vụn vỡ 

có hay đâu mƣa đã rụng xuống mồ 

 

thƣơng bèo bọt một kiếp ngƣời sƣơng khói 

bến xe chiều vó ngựa bƣớc bâng khuâng 

tôi cũng đã có lần về ngang phố 

nghe đời lăn từ những vết xe buồn.. 

 

đêm sâu quá mà chân ai còn gõ 

tiếng nhịp sầu tôi đợi những tàn canh 

hay là sóng đời mình roi thúc vó 

dấu tàn phai hƣ ảo vọng kinh thành 

 

đã có lúc tôi muốn làm chân ngựa  

gõ đời tôi theo vó thúc câu dồn 

nghe trăm năm nhìn lại mình mắt ứa 

mãi một đời khập khiễng nhịp chân bon... 
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Mãi đến nghìn sau 

 

thuở tình là sóng 

mênh mông thật đầy 

thuở đời là mộng 

mƣa hồng đầy tay 

 

em xƣa ngày đó 

tóc thả đôi hàng 

mắt buồn thơ dại 

mây trời lang thang 

 

môi hồng mấy độ 

thơm ngát hƣơng trầm 

hoa quỳnh hội ngộ 

giữa đời trăm năm 

 



1203 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

đôi bờ ngực nhỏ 

ôm trời tƣơng tƣ 

ấm mùi hoa cỏ 

ngậm khói sƣơng mù 

 

…em đi một thuở 

xa khuất chân trời 

tôi ngơ ngác gọi 

tình chìm mây trôi 

 

đành thôi ngày ấy 

chìm khuất mƣa nhàu 

buồn con mắt đợi 

mãi đến nghìn sau… 
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Mầu nhiệm tình yêu 

                        cho kh. 

 

đã lâu lắm ta quên trời quên đất 

hồn ngả nghiêng thần với thánh biệt mù 

không tin nữa cõi thiên đƣờng chúa phật 

đât hay trời trong tim vỡ âm u 

 

hồn dội ngƣợc câu kinh từng sám hối 

phúc âm chiều khô chạm nát bờ môi 

bởi hạnh phúc hình nhƣ là không thật 

nghìn năm sau vẫn đắng mãi môi ngƣời 

 

ôm tuyệt vọng ném xuống đời mù mịt 

khổ đau đành rời rã giọt sƣơng khô 

nghe thân thiết một cõi buồn u tịch 

gót chân hoang dẵm nát cả sông hồ 
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...em bỗng đến trong cõi ngƣời lạ lẫm 

sáng mai nào nghe chim hót tƣơng tƣ 

ta hồi sinh phút giây bừng nắng ấm 

nghe thiên thu bỗng rạng vỡ nụ cƣời 

 

chính là em chứ không là ai khác 

mang hồn ta nghìn hoa cỏ xuân thì 

là giây phút khúc tình ca nhã nhạc 

đậu xuống trần say đắm ngọt mê ly 

 

ta bỗng thấy hiện trong ta mầu nhiệm 

của tình em khao khát cháy diệu kỳ 

tạ ơn em - cõi tình yêu vô nhiễm 

cho ta còn tràn ngập những mê si 

 

chỉ có thể là tình yêu tuyệt diệu 

nghìn năm sau vẫn ngự trái tim ngƣời 

thì em ạ chẳng có gì không hiểu 
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Mây bỏ trời xưa 

 

đã qua hết một thời thơ mộng cũ 

ngày tàn phai cũng hiu hắt tiêu điều 

tôi đứng ngó trời sƣơng chiều mây phủ 

mà nghe tình chập choạng dƣới mƣa xiêu 

 

ngƣời cũng bỏ tôi xuôi bờ bến lạ 

mƣa thì giăng sầu lớp sóng nghiêng trời 

tay cuống quít ôm chiều đầy gió cả 

thấy đời buồn cùng với nhánh sông trôi 

 

để lại nhau một khoảng trời đầy gió 

nhớ thƣơng còn đau dập nát bờ môi 

xa xót lấp mối tình xƣa vụn vỡ 

dấu thời gian mƣa tạt bóng ta ngồi 

 

chỉ còn lại trong tôi sầu một thuở  

gió sƣơng khuya mƣa lạnh cuối lƣng chiều 

tình ngậm đắng một trời rƣng rức nhớ 

khói hoang tàn rụng xuống đáy cô liêu… 
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Mây của trời 

mây của trời rồi gió sẽ mang đi –  

hoài khanh 

  

ngày cũng sẽ tàn phai từ buổi nọ 

buổi say mê tha thiết biết hôn ngƣời 

con bƣớm trắng bay giữa trời thƣơng nhớ 

có ngậm ngùi đau một thƣở tƣơng tƣ 

  

ai mà biết buổi trăng về tàn tạ 

rớt đầy tay cơn mộng buốt câu chào 

chỉ còn lại một bóng ngày xa lạ 

chìm khuất dần theo buổi ấy chiêm bao 

  

thƣở em về màu nắng cũng hanh hao 

trời bỗng lạ cả phƣơng mù héo úa 

con sóng lạc bơ vơ chiều giông bão 

giăng kín sầu vào mấy nẻo thu xƣa 

  

gió đã mang mùa thu ấy đi rồi 

tình cũng úa chênh chao chiều hắt bóng 

tôi quạnh quẽ giữa hiên đời sóng dội 

nghe cuối trời một nỗi nhớ bâng khuâng 

  

em giờ đây là mây trắng của trời 

làm sao níu khi chiều đầy gió cả 

ai ngồi đó mà nghe sầu vời vợi 

mấy phƣơng trời ngơ ngác buổi mƣa xa… 
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Mây dưới chân mình 

 

từ u tịch những màn sƣơng giăng kín 

tôi loay hoay buộc lại vết thƣơng mình 

bao nhiêu năm vƣơng cõi đời bịn rịn 

đâu hay tình in dấu một lằn đinh... 

 

gom tàn tạ vào vũng sầu năm tháng 

nghe cô liêu vàng úa một hiên trời 

trên dốc nhớ của những chiều quên lãng 

cơn đau nào chợt đến tựa làn roi 

 

là tôi đó những giấc chiều vụn vỡ 

chìm khuất theo nghìn nỗi nhớ vật vờ 

có một hôm thấy quanh mình nặng nợ 

một khối tình rũ rƣợi giữa cơn mơ  

 

giờ còn lại dƣới chân là mây trắng 

bay thênh thang trong ký ức rêu mờ 

tôi thức dậy nghe buốt niềm cay đắng 

quanh chỗ nắm là hƣ ảo chơ vơ... 
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Mây trắng 

bài cho mẹ tôi nhân thất tuần thứ nhất ngày mẹ 

mất.Mẹ yêu thơ... nhưng giờ không biết mẹ còn đọc 

được không. 

 

 

 

 

có lần con hỏi mẹ 

sao mây chiều lại bay 

sao mặt trời cao vợi 

lại nép mình trong mây? 

 

cơn gió nào trôi mãi 

giữa mênh mông phận ngƣời 

thân rồi về cát bụi 

khi đời chìm hƣ vô? 

 

bên kia bờ giác ngộ 

là trăm nghìn bến mê 

phải mây trôi đời mẹ 

che con những lối về... 
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thế giới nầy rộng thế 

đâu rộng bằng lòng me  

bầu trời cao vợi thế 

sao mây còn nghiêng che? 

 

bao nhiêu lời con hỏi 

theo cùng me tháng ngày 

đám mây nào cũng vậy 

ôm mặt trời trong tay 

 

con ví mẹ gì đây 

sông biển dài- không phải 

là vầng dƣơng sáng mãi 

càng không đúng mẹ rồi 

 

hay mẹ là mƣa thôi 

con nƣơng nhờ dòng nƣớc 

trên dốc chiều xuôi ngƣợc 

mẹ che đời con trôi 

 

mà cũng không phải đâu 

mẹ càng không là gió 

nhỡ khi trời bão tố 

mẹ con mình sao đây 
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đúng rồi - mẹ là mây 

bên đời con dừng lại 

suốt một đời mê mải 

chở che con kiếp ngƣời 

 

bây giờ mẹ lên trời 

trời thì nhiều mây trắng 

mà mây thì yên lặng 

đâu chuyện trò cùng con 

 

những chiều vàng lên non 

mây tràn qua đỉnh núi 

ơi phận ngƣời cát bụi 

bao giờ con gặp me 

 

...thế giới nầy rộng thế 

đâu rộng bằng lòng me 

bầu trời cao vợi thế 

sao mây còn nghiêng che... 
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Mây trắng đời ta 

 

ly hƣơng một đời ta ly hƣơng 

sầu đêm ta hát khúc hồ trƣờng 

lau cung kiếm mơ làm viễn khách 

sợi tóc nào rơi chiều tha phƣơng 

 

cô liêu một trời ta cô liêu 

bâng khuâng soi bóng giữa chợ chiều 

hay đâu trong những tàn khuya vỡ 

sƣơng khói trên ngàn trôi hắt hiu 

 

đau thƣơng một đời ta đau thƣơng 

lỡ vận ngồi khâu nỗi đoạn trƣờng 

thƣơng thân kiếm sĩ ngày thua trận 

dao rạch đời mình trăm vết thƣơng 

 

hƣ vô một đời ta hƣ vô 

gió mƣa tạt mấy nẻo sông hồ 

ngơ ngác trông ngang trời cố xứ 

chỉ thấy phù vân những nấm mồ 

 

mây rụng trên đầu ta đâu hay 

chiều nay ngồi đếm những tàn phai 

mới hay đã gót mòn chân khụyu 

mây trắng tràn qua bạc mái đầu ... 
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Mây trắng trên đồi 

 

ngàn con chim hạc 

đậu chiều nhân gian 

bóng tôi ngơ ngác 

cuối trời thênh thang 

 

ai về sông rộng 

thả khói muôn trùng 

sƣơng giăng lồng lộng 

muộn lời cáo chung 

 

đau một vầng trăng 

treo sầu dốc núi 

chìm trong thinh lặng 

ngã bóng luân hồi 

 

dốc đời chống chếnh 

gọi ngày mênh mông 

lời kinh lạc bến 

tạc chiều hƣ không 

 

ngƣời rồi nhƣ bụi 

thân nầy phù hƣ 

tôi ngồi ngóng núi 

thôi về với nhƣ...* 

 

*ý thơ nhật chiêu 
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Mây trắng vô thường 

 

khói sóng mờ tan chiều trở rét 

đƣa tay hái những sợi rong buồn 

tôi về chân buốt ngày mỏi mệt 

một mảnh đời riêng che khói sƣơng 

 

em đi bỏ lại sầu tê tái 

một nửa đời hƣ gửi lại trần 

hắt hiu trong cõi ngày thơ dại 

rơi xuống thành ngàn cơn gió câm 

 

đời sống nhiều khi buồn muốn khóc 

đành ngồi mà nhớ những tàn phai 

vít bóng thời gian tràn đáy cốc 

chờ những cơn say mộng ngút dài 

 

rồi ngày cũng lặng im nhƣ tƣợng 

về mà nhặt nhạnh bóng mù sƣơng 

tôi thấy gì đâu ngoài tuyệt vọng 

có chăng mây đã trắng vô thƣờng... 
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Mây trôi năm cũ 

 

mây ơi trôi về đâu 

đau lòng ngƣời cô lữ 

mấy mƣơi năm cơ cầu 

trong tim ngƣời lữ thứ 

 

chiều nay ngồi ngó núi 

mây đùn trên đôi tay 

lạc loài thân cát bụi 

trôi theo ngày tàn phai 

 

quảng ơi sao mà nhớ 

những chiều vàng mênh mông 

giấc mơ nào dang dở 

mối tình nào hƣ không 
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quảng ngãi ơi quảng ngãi 

giờ đây còn dấu chân 

của một thời xa ngái 

đành đẫm bƣớc phong trần 

 

xa quá rồi quê xƣa 

một trời cao vời vợi 

thƣơng nhớ mấy cho vừa 

bóng me ngồi chờ đợi 

 

quảng ngãi ơi quảng ngãi 

nhạt nhòa chiều tiễn đƣa 

có một ngƣời ở lại 

giấu lệ tràn trong mƣa 

 

chiều nay mây đùn núi 

sao mà nhớ quê xƣa 

ôm một trời tê tái 

bóng tôi và cơn mƣa… 
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Mấy cõi giang hà 

 

vẫy tay tiễn cõi ngày sầu tê tái 

mới hay mƣa đã buốt tận mây nguồn 

ta tiễn ngƣời đi sầu tê dại 

liệm áo giang hồ trăm vết thƣơng 

 

thôi còn gì nữa mà tiếc nuối 

mây kia cũng đã cuốn lƣng trời 

chợt nghe hƣ ảo chìm lƣng túi 

tay quờ vò nát kiếp rong chơi 

 

ngƣời có buồn không thì cũng vậy 

khói sƣơng chìm khuất dấu mƣa nhòa 

đƣa tay níu mù trời gió dậy 

mới hay chiều đã ngập cả trời xa 

 

thôi thì cố lắt lay cùng năm tháng 

ta hay ngƣời tiếc nhớ cũng đành thôi 

nghe ảo vọng mờ dần theo đời cạn 

khói ngàn sau tạt bóng phủ quanh đồi... 
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Mấy cõi hiên mưa 

 

em hà tất phải nói lời chia biệt 

mắt môi kia đã hiện kẻ vong tình 

phút giây nầy đừng chua chát bỉ khinh 

mà thầm lặng nuốt vào lòng cay đắng 

 

quanh đời sống là dối gian thê thảm 

tiếc làm gì kẻ chót lƣỡi đầu môi 

thì ném đi chua chát một câu chào 

còn hơn khóc một cuộc tình đã mất 

 

mà tình yêu thì bao giờ có thật 

hạnh phúc là một phút ấy phù du 

khi môi hôn đã nhàu nát sƣơng mù 

thì cay đắng đã dâng trào môi mắt 
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cảm ơn em đây là lời thành thật 

buổi cuối cùng ta đứng tiễn tình nhau 

nén cơn đau sao ánh mắt lệ nhòa 

ai cũng có một thời yêu say đắm 

 

thiết tha chi một góc trời thăm thẳm 

môi chƣa hôn tình đã biết lọc lừa 

tình còn nồng mà đã thấy chát chua 

thôi thì cũng đau một thời lầm lỡ 

 

em hà tất phải cần thƣơng với nhớ 

gió bên trời cũng lạnh thấu hiên mƣa 

chỉ còn lại trên tay ngƣời sấp ngửa 

một đời buồn chìm dƣới bến sông xƣa… 
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Mấy nẻo phù vân 

 

cơn gió tạt mang đời tôi đi mãi 

ly rƣợu buồn em có uống cùng tôi 

đâu thể khác một lần em bỏ lại 

tình ngày xƣa thôi cũng nhạt phai rồi 

 

giông gió đó phận ngƣời rồi cũng thế 

ai cũng từng rời rã một lần đau 

đời sống biết nhiều khi là dâu bể 

vẫn chắt chiu trong mắt lệ môi nhàu 

 

tôi rồi đã nhƣ bao nhiêu chiều khác 

giấu cô liêu vào đời sống nhạt nhòa 

hạnh phúc đó là một điều không thật 

nghìn năm còn đọng lại dấu phù hoa 

 

về úp mặt vào cõi sầu chăn chiếu 

mới hay rằng thôi hết những chờ mong 

ôm cay đắng cuối cùng tôi chợt hiểu 

đời chỉ là một phút ấy phù vân... 
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Mê gái 

 

mắc gì ta không mê rƣợu gái 

trời sinh ra tửu sắc làm gì ? 

lỡ mai chống gậy về quê ngoại 

cũng đỡ buồn vì trót... sân si 

 

ông cha xƣa đã từng dạy dỗ 

mỹ nhân nhất tiếu khuynh nhân thành 

nay ta uống vài chung thất thố 

đời sƣớng chi bằng gặp... mỹ nhân 

 

hảo hán ba vòng còn mê tít 

huống chi đời một gã phàm phu 

có rƣợu cho ta chừng vài lít 

tung tẩy đời ta cõi...tít mù 

 

mốt mai ta về chơi với quỷ 

sợ không vui rƣợu uống một mình 

nhớ rủ ta làm khơi vài xị 

nhƣng nhớ kèm một tá... gái xinh .. 
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Mê mải chiều trôi 

tôi ngồi đây với hai bàn tay mỏng 

che mƣa rơi từ phía những đêm dài 

ngơ ngác nhớ tiếng buồn đau gõ móng 

rơi xuống đời từng ngọn gió tàn phai 

 

nghe ngút mắt từng cơn đau chống chếnh 

trôi giữa đời một tiếng gõ hƣ không 

ngƣời thôi đã cuối cùng rồi không đến 

bỏ mình tôi loài lạc giữa muôn trùng 

 

nghe quạnh quẽ từng nỗi buồn trú ngụ 

ai còn ngồi nhớ một thuở mƣa phai 

tên thầy giáo loay hoay tìm con chữ 

vớt niềm đau vào mộng những đêm dài 

 

thôi rời rã từng chiều trôi mê mải 

đành ngồi nghe mƣa tạt buốt hiên đời 

có loài sâu trên hàng cây hoang hoải 

đo nỗi buồn mê mải giữa đời tôi...  
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Mê mải mùa xuân 

 

em thả giêng hai cùng môi thơm 

thanh khiết hƣơng xuân đậu góc vƣờn 

có tôi đứng đợi đầu con ngõ 

hái nụ mai vàng trao nhớ thƣơng 

 

màu nắng theo về vƣơng gót em 

và sƣơng đẫm ƣớt thắm môi mềm 

có tôi hong tóc dài em gội 

vẳng tiếng xuân tràn hƣơng gió đêm 

 

mộng rớt bồng bềnh trong giấc mơ 

và xuân... và môi mắt đợi chờ... 

hỡi em lần ghé bên đời ấy 

theo bƣớc nhau về xuân ngẩn ngơ 

 

tôi thả mây chiều vào hƣ không 

nghe mùa xuân đọng sắc hƣơng nồng 

gửi chút tình tôi vào cánh bƣớm 

mê mải bay hoài ƣơm nhớ mong... 
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Mộ khúc 

 

đƣa tay sờ vết nhăn  

bỗng nghe đời đã tận 

buồn rã rời chiếu chăn 

chợt hay mình lỡ vận 

 

thắp một bờ nến cháy 

trên nhánh sầu trăm năm 

nghe cõi ngày hấp hối 

đã lăn qua chỗ nằm 

 

tiếng mƣa sầu thiên thu  

buổi về chong mắt ngó 

thấy đôi hàng kinh thƣ 

chạm hiên trời hạnh ngộ 

 

chập chùng mƣa dựng mộ 

trong cõi sầu mênh mông 

hình nhƣ đời tuyệt lộ 

trôi theo dấu muôn trùng 

 

tôi ngồi chiều cuối gió 

nghe cõi ngày nắng phai 

thấy bóng mình vụn vỡ 

chìm hun hút sông dài… 
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Mờ dấu chân người 

 

chiều thu vàng nắng rơi đầy ngõ 

theo em - mùa hoa cúc đi về 

có chút tình tôi chiều cuối gió 

thầm nhặt hoa vàng ƣơm giấc mê 

 

nghe những tàn phai mùa thu cũ 

rụng xuống đời nhau lạnh buốt hồn 

đôi cánh bƣớm vàng không chỗ trú 

bay hoài trong ký ức mênh mông 

 

gửi gió cho mây ngàn hiu hắt 

mối tình tôi đậu dƣới hiên chiều 

nghe chớm thu về buồn cay mắt 

hoa có vàng phƣơng ấy cô liêu ? 

 

...chiều nay tôi một mình một bóng 

nhặt chiều gom hết lá tƣơng tƣ 

trả cho năm tháng nhiều mơ mộng 

đã mờ theo một dấu chân ngƣời.... 
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Mời em cạn chén sương mù 
 

hố núi cựa mình mây ngẩn ngơ 

ngàn thông lãng đãng khói sƣơng mờ 

Pleiku gió tạt vào nỗi nhớ 

níu vạt mây trời vƣơng giấc mơ 

 

chân dẵm mù sƣơng tay vốc mây 

mùi hƣơng con gái thoảng đâu đây 

phố núi chao nghiêng chiều tháng tám 

trong ché rƣợu cần ngây ngất say 

 

đồi cao thả dốc chiều bỗng lạ 

loanh quanh mờ ảo dấu chân ngƣời 

dã quỳ hun hút hoa vàng quá 

ngỡ một trời mƣa sao đang rơi 

 

cạn chén sƣơng mù tôi mời em 

Pleiku trời thấp khói chiều lên 

ngất ngây theo tiếng cồng chiêng gọi 

chợt nhớ một ngƣời vừa quen tên... 
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Môi thiếu phụ 1 

 

rồi cũng hết một mùa thu tàn tạ 

chiếc lá vàng rơi xuống giữa đồi hoa 

nhƣ em đã trở thành ngƣời xa lạ 

trong tim tôi từ buổi ấy mƣa nhòa 

 

chút nắng gió của đời tôi lận đận 

có mùi hƣơng làn tóc thuở em về 

sẽ rất nhớ chiều cuối mùa vƣơng vấn 

tiếng chân ngƣời đánh thức những cơn mê 

 

đâu còn chắc thu nầy em ở lại 

dẫu biết rằng lá đã rụng đầy sân 

tôi thả những giấc mơ buồn tê tái 

theo tình xƣa còn vƣớng những nợ nần 

 

gửi màu nắng về chân trời xƣa cũ 

cả lặng thầm đau giữa trái tim tôi 

để mai tiễn một đời môi thiếu phụ 

vẫn còn đây màu lá rụng bên trời... 
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Môi thiếu phụ 2 

 

trăng đắm đuối bên hiên trời diệu vợi 

đêm thênh thang rớt những sợi tơ vàng 

ngƣời đàn bà níu khung trời đầy gió 

cơn gió trần trãi lụa ngực thanh tân 

 

đã có lần tôi vƣớng vào sợi tóc 

say chao nghiêng môi thiếu phụ mơ màng 

ôm tha thiết thân lụa mềm ngà ngọc 

nghe rụng dần một chiếc bóng phù vân 

 

thả vào nhớ từng đêm mù sƣơng ấy 

ngƣời đàn bà băm nát một đời tôi 

những hoang hoải cồn cào khuya thức dậy 

trôi miên man ngỡ gối cánh tay ngƣời 

 

giờ còn lại bờ môi buồn thiếu phụ 

găm vào tôi nỗi nhớ buốt đêm dài 

nghe đắng chát một khối tình xa cũ 

buổi tôi về nhặt nhạnh những tàn phai... 
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Mộng cuối chân mây 

 

đã quá xa rồi ngày tháng cũ 

mƣa rơi buồn đắng một kiếp ngƣời 

nghe gió mùa thu vàng khung cửa 

hay tình giờ đã khói sƣơng phai 

 

gửi gió cho mây ngàn xanh ngắt 

thôi thì làm một gã tƣơng tƣ 

ôm trăng mà tiếc đời xa lắc 

vƣơng khói quê nhà cơn mộng hƣ 

 

có sống mới hay tình viễn mộng 

em xƣa cũng nát cả câu chào 

ôm những quạnh hiu quanh đời sống 

chợt thấy cuộc tình nhƣ chiêm bao 

 

ngƣời cũng về thôi chiều đã tắt 

cô liêu cơn gió buốt ngang trời 

nghe một cõi tình sầu hiu hắt 

rời rã bóng mình trong nắng phơi... 
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Mộng đã xanh rêu 

 

anh biết chắc đời không nhiều hy vọng 

đâu dành cho bao mộng ƣớc chƣa thành 

nên em đến và rồi nhƣ giấc mộng 

vỡ tan tành trôi giạt giữa tim anh 

 

không giữ đƣợc dù chỉ là hƣơng tóc 

buổi em đi mƣa buốt một khung trời 

trăm nhánh rẽ qua đời anh cô độc 

giọt mƣa nào quất ngƣợc những lằn roi 

 

chậm thế nào rồi cũng sẽ chia tay 

anh đứng đợi chuyến xe buồn thả khói 

nghe nhức buốt cả buổi chiều tê dại 

xƣớc hồn nhau nghìn mãnh vỡ chƣa nhòa 

 

tình đã xa nhƣ ngàn năm vẫn thế 

em rồi đi- cơn gió tạt ngang chiều 

nghe hiu hắt nỗi sầu buồn rơi lệ 

anh một mình ôm mộng đã xanh rêu... 
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Mộng du 

 

cuộc tình lên cao vút 

cuộc tình xuống vực sâu 

tôi về đêm hẫng hụt 

nghe mƣa tạt ngang đầu 

 

loanh quanh trong bóng tối 

là những vết đen tròn 

đã nghe đời hấp hối 

từ bóng mình chon von 

 

bƣớc đi hoài mãi vấp 

bẫy đời nhiều tai ƣơng 

những mặt ngƣời vồ vập 

những huyệt mộ vô thƣờng 

 

treo mình lên cánh võng 

nhƣ loài dơi ngủ đông 

mới hay tình là mộng 

mới hay đời hƣ không 

 

đi qua tràn vũng tối 

trong bƣớc thầm mộng du 

bỗng thấy mình chợt ngộ 

xác thân chìm thiên thu… 
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Một cõi buồn tôi 

                            viếng lâm anh 

                    14/1/2014 - 14/1/2017 

 

 

ngó núi mà xem ngàn mây trắng 

trăm năm vẫn đổ bóng bên trời 

hay đâu một bóng tôi thầm lặng 

buổi về thăm bạn... cát tiên ơi... 

 

bâng khuâng tiếng chiều trôi lặng lẽ 

ai kia còn gánh núi thơ buồn 

tiễn bạn mà nghe hồn rơi lệ 

mƣa rừng thấm lạnh ƣớt hoàng hôn 

 

nhớ xóm ba la ngày quảng ngãi 

mẹ già chắc đợi bữa cơm trƣa 

có nghe sóng sông trà vỗ mãi 

một khúc ru buồn đau tiễn đƣa 

 

thôi nhé tôi về đây lâm anh 

mây trôi chiều thấp nắng sau đồi 

rƣới lên mồ bạn bình rƣợu đắng 

mắt nhòa ...riêng một cõi buồn tôi... 
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Một cõi đời riêng 

 

em giấu mùa thu vào đôi mắt 

để tôi cứ vẫn mãi đi tìm 

đâu những chiều thu vàng ngây ngất 

tôi ngồi mơ mộng buốt con tim 

 

hay em giấu cả vào mái tóc 

nên gió bềnh bồng chẳng muốn trôi 

cho tôi ngồi đợi chân ngà ngọc 

bƣớc chạm đời nhau giữa bến đời 

 

môi kia còn có thơm màu nắng 

em giấu cả trời say ngát hƣơng 

tôi hái mùa thu về hiến tặng 

cho em mơ tròn giấc thiên đƣờng 

 

nầy em có hay tôi thầm lặng 

một cõi đời riêng chợt nhớ ngƣời 

giữ giùm tôi nhé câu hò hẹn 

vẫn ngọt hƣơng tình trên dấu môi.. 
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Một đôi lần nhớ 

 

quẩn quanh trong đời sống 

là những giấc mơ buồn 

một đôi lần tôi nhớ 

những chiều tàn hƣ không 

 

không còn lời ƣớc hẹn 

tiếng thở dài xót xa 

những mặt buồn câm lặng 

chìm trong tối nhạt nhoa 

 

một đôi lần tôi thấy 

giữa đời mình quạnh hiu 

là bóng tôi run rẩy 

cầm lau trắng trong chiều 
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cõi trần ai quạnh vắng 

quanh chỗ ngồi tôi đây 

có nhiều khi im lặng 

nghe cô liêu lấp đầy 

 

một đôi lần tôi đợi 

em về trong phố khuya 

chỉ thấy ngày hấp hối 

trong bóng tối chia lìa… 

 

sẽ buồn nhƣ định mệnh 

gió cuốn trôi phận ngƣời 

tôi về khuya thắp nến 

khóc giữa hàng kinh thƣ… 
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Một góc trời buồn 

 

lỡ vận một đời tên cuồng sỹ 

giang hồ ngồi nhớ khói phƣơng xa 

nắng xƣa cay mắt chiều mộng mị 

nghe đau từng sợi khói quê nhà 

 

về bến thu xƣa tìm lại bóng 

chỉ thấy mây trần gian quạnh hiu 

gió thổi tràn qua đời bão động 

mới hay màu nắng đã phai chiều 

 

không còn ai nữa ngày đã hết 

bẽ bàng nghe suốt một đời trôi 

từ khi trăng đã thôi là nguyệt 

gƣơng bóng mùa xƣa cũng vỡ rồi 

 

chiều nay về lại giòng sông cũ 

một góc trời buồn đau bến xƣa 

nhớ ai mà nhói lòng cô lữ 

gọi tên nhau... chỉ vọng âm thừa... 
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Một góc trời riêng 

 

ngƣời đã về chƣa mà mƣa bay 

mà con sóng vỗ nƣớc vơi đầy 

có hay bên dốc khuya còn thức 

một bóng tôi buồn nghe gió lay 

 

ngƣời có ngồi bên hiên tàn phai 

mà thƣơng ngầy ngật những chiều say 

thấy con bƣớm nhỏ hôn vòm lá 

mê mải tìm quanh một kiếp ngài 

 

lá cỏ còn đau ngày mƣa tuôn 

nhƣ đời tôi gánh núi thơ buồn 

không ai biết tàn mùa hoa cúc 

tôi chờ mà ngƣời có về không 

 

còn một góc trời riêng thiết tha 

buổi tôi ngồi đếm những mùa qua 

nghe những chiều rơi buồn muốn khóc 

lùa khói cho sầu qua lũng xa... 
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Một khúc kinh buồn 

 

thôi đành vậy ngƣời thì đi quá vội 

ngày tháng dài cũng tàn úa chênh chao 

gửi tiếc nuối cho mệnh đời hấp hối 

tình ngùi câm nhàu nát một câu chào 

 

ôm lận đận qua hết mùa dâu bể 

tiếc mà chi son phấn đã phai màu 

cơn gió cứa vào hồn đau rớt lệ 

ngọn roi nào quất ngƣợc trái tim đau 

 

không gì cả chỉ còn vùng nhang khói 

rụng giữa chiều xơ xác bóng hƣ vô 

con chim hót lời tình buồn khản cổ 

thả vào đêm thao thiết mộng sông hồ 

 

ta gỏ mõ khua chiêng chiều cuối gió 

thức tàn khuya ôm lạnh buốt vô thƣờng 

nghe quay quắt cuộc tình đau chợt ngộ 

thôi thì ngƣời cũng nhƣ khói nhƣ sƣơng… 
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Một mình với núi 

 

sáng nay ngửa mặt nhìn đá núi 

tay vít đầy mây khói sông hồ 

thấy phận ngƣời trôi nhƣ cát bụi 

ta thả bóng mình chìm hƣ vô 

 

nghìn năm gió vẫn lùa mây trắng 

có thấy rêu mờ trên đá xanh 

hỏi đám mây trôi chiều xa vắng 

ta một hồn câm bóng cổ thành 

 

chìm trôi những mặt ngƣời hƣ ảo 

lƣợm tiếng chuông chiều vƣơng nắng phai 

hai tay ôm đầy trời giông bão 

chỉ thấy hƣ vô kín sông dài 

 

thôi đành nƣơng gió mà xuống dốc 

đá núi lạnh căm tiễn ta về 

quay lại chỉ bóng mình cô độc 

tóc chừng bạc trắng giữa cơn mê... 
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Một người ngóng núi 

 

chiều nay ngồi ngó mây đùn núi 

thƣơng quê heo hút khói sƣơng nhòa 

nhớ quá những ngày xƣa buồn tủi 

tan tác một trời mƣa ƣớt vai 

 

quê nhà xa lắc mờ con sóng 

gió xát lòng nhau mộng nát nhàu 

thắp ngọn đèn khuya mà nhớ bóng 

tƣởng chừng nghe cả tiếng nghìn sau 

 

núi thì xa quá chân không tới 

biển rộng ngàn xanh ngóng bạc đầu 

còn ai ngồi đó mà ta đợi 

một bóng cổ thành rơi bể dâu 

 

dành nhủ lòng quên ngày quê cũ 

trăm năm đã lỡ mộng sông dài 

chiều nay có một ngƣời ngóng núi 

nhặt chút hƣơng chiều trong nắng phai... 
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Một nỗi đời riêng 

 

em phải đâu là sóng 

sao thuyền anh xôn xao 

những chiều về biển động 

nhuộm hồn anh chênh chao 

 

em phải đâu là gió 

cho anh làm mùa thu 

đợi nắng vàng lá đổ 

nhặt nỗi nhớ sƣơng mù 

 

em cũng không là mây 

cuốn anh ngày đầy gió 

sao anh hoài mê mải 

mơ một trời mây trôi 

 

em là ai… là ai 

anh thấy đâu cần biết 

sao tim anh mệt nhoài 

yêu em tình tha thiết 

 

vì đó là em vậy 

chật đời anh khôn nguôi  

để mỗi đêm thức dậy 

anh còn mộng môi ngƣời… 
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Một thời say đắm 

 

tôi về muộn thăm mùa hè năm cũ 

cây phƣợng già chín đỏ những chờ mong 

ngồi nhặt những bông hoa chiều héo nụ 

mà nghe mƣa lạnh buốt cả tâm hồn 

 

sao quên đƣợc em xƣa tà áo trắng  

thƣớt tha bay ngoài cửa lớp một thời 

bâng khuâng nhớ sân trƣờng loang sắc nắng 

tóc ai dài cho mây chợt ngừng trôi 

 

trời xanh quá trong mắt ngƣời mơ mộng 

lá thƣ tình thao thiết ép trang thơ 

tiếng guốc khua để đêm dài mong ngóng 

bóng ai về đầy ắp giữa cơn mơ... 

 

...thời của tôi giờ trôi mờ ký ức 

giọt nắng phai tàn úa giữa lƣng chiều 

thôi đành nhé kỷ niệm nào chợt thức 

vội qua đời lặng lẽ bóng cô liêu... 
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Một thuở thanh xuân 

chỉ còn lại mùa thu buồn dang dở 

tôi ngồi đây mà nhặt những chiều vàng 

có chút nắng của tình yêu vụn vỡ 

ngoảnh lại mình đời đã chớm thu sang 

 

con đƣờng đó bƣớc chân ngƣời năm cũ 

găm tôi ngàn vỡ vụn những làn đinh 

mƣa âm ỉ hiên đời không chỗ trú 

em đâu đây trong ngàn cõi mê tình 

 

đâu còn ai trong cõi ngày tuyệt vọng 

tiếng cƣời xƣa cũng biền biệt lâu rồi  

có chút gió trong những chiều biển động 

giờ cũng là hƣ ảo phía xa xôi 

 

nghe từ những hoải hoang ngày xƣa cũ 

dấu chân ai còn vọng buốt tê hồn 

tôi gửi lại ngàn chiều vàng mê muội 

để nhớ hoài tình một thuở thanh xuân... 
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Một tôi 

 

một tôi hiu quạnh 

thả khói trên đồi 

nghe chiều buốt lạnh 

nghe đời xa trôi 

 

một tôi đúng ngóng 

tình mù thiên thu 

bên ngày bão sóng 

bên đêm mịt mù 

 

một tôi chăn chiếu  

lăn quanh chỗ nằm  

bể dâu hƣ ảo 

đau hồn lặng căm 

 

một tôi thức giấc 

đêm mộng vô thƣờng 

hai bàn tay lật 

thấy mình khói sƣơng 

 

một tôi lên núi 

nghe đá thở dài 

nghe đời cát bụi 

rụng đầy hai vai 
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một tôi uống cạn 

ly đắng tàn khuya 

bên đời hoạn nạn 

bên những chia lìa 

 

một tôi rách nát 

đêm nằm với trăng 

ngày ôm bình bát 

chờ buồn tri âm 

 

một tôi rũ rƣợi 

đèn đã cạn dầu 

dốc tàn khuya đợi 

thân mình chìm sâu 

 

một tôi chìm khuất  

tan phía mịt mùng 

cỏ lan mộ đất 

chạm chiều hƣ không... 
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Một vết thương buồn 

 

một đời anh thở vòng chiều hiu hắt 

một mình thôi rồi cũng chỉ một mình 

anh gom hết yêu thƣơng mà góp nhặt 

cạn chén tình tựa sƣơng khói mong manh 

 

thì em biết vây quanh đời sống đó 

biển rồi chia sông suối với muôn trùng 

khi hạnh phúc không một lần hội ngộ 

dòng nƣớc nào trôi lạc giữa mê cung 

 

anh cũng vậy mải mê chờ bến đỗ 

đau bƣớc mòn chìm trong những tàn khuya 

khi quanh anh là một trời giông tố 

hạt mƣa rơi nghìn mảnh vỡ chia lìa 

 

em còn có thƣơng đời anh dang dở 

có chạnh lòng một phút ấy yêu anh 

thì hãy hiểu tháng ngày xƣa vụn vỡ 

vết thƣơng sâu mà mãi mãi không lành... 
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Mốt mai 

 

mai mốt kia khi đời anh thấm mệt 

da đã mồi và râu tóc bạc phơ 

hạnh phúc nhỏ cũng dần trôi đâu mất 

hai tay vin hƣ ảo giọt sƣơng mờ 

 

em chắc biết anh đã buồn biết mấy 

khi quanh mình là những vết thƣơng sâu 

dấu tích của bạn bè anh em đấy 

mũi dao đâm đau nát trái tim sầu 

 

em chắc hiểu tình vốn buồn trăm cõi 

mƣa sẽ tàn và mơ mộng ngừng trôi 

đêm hiu quạnh một mình anh sám hối 

mộng tàn phai khi tuyệt vọng rã rời 

 

một mình anh đứng bên đời hiu quạnh 

một mình anh ngồi đếm những phai tàn 

nhƣng em ạ mốt mai đầy bất hạnh 

anh hãy còn tha thiết với nhân gian... 
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Mùa con gái 

 

phải không em đà lạt mùa con gái 

dã quỳ thơm hun hút bóng hoa vàng 

thung lũng vắng thì thào mây khép cửa 

ngàn thông chiều rƣng rức đợi mùa sang 

 

mùa con gái nên sƣơng còn e thẹn 

hững hờ trôi trinh trắng những giọt mềm 

tôi ngoảnh lại trong mây mờ xa vắng 

bắt gặp chiều rơi lũng thấp chênh vênh 

 

mùa con gái nên nắng nằm đợi gió 

ngày thênh thang thông hát dƣới lƣng đèo 

trăng thanh khiết giữa trời cao bở ngỡ 

đêm nguyệt rằm nghe tiếng gió ngàn reo 

 

hỡi đà lạt thẹn thùng mùa con gái 

mi mo sa e ấp nụ hoa vàng 

em có thấy một lần tôi dừng lại 

hái một cành sƣơng mỏng nhẹ nhàng tan... 
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Mùa cũ ngậm ngùi 

 

 

lá vàng rơi theo ngày cũ 

bên trời mây trắng… mùa thu… 

bâng khuâng chùm hoa phƣợng úa 

ngời đau sắc đỏ xa mù... 

 

buổi nào em xƣa áo trắng 

tôi ngồi đợi tuổi thơ tôi 

thuở còn tay trong tay nắm 

tôi trao em nụ hôn đầu 

 

bên nhau một thời hò hẹn 

cung đàn xƣa ấm môi nhau 

...ta ghi bằng nhiều thu vắng 

thu nào thì mộng nhạt phai... * 

 

…để mùa thu nay lại tới 

bên trời mây trắng còn bay 

mà tôi, em giờ lạc lối 

bơ vơ vạt nắng cuối ngày 
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đàn xƣa dây còn réo rắt 

mà tay buồn không bàn tay * 

tình yêu mỗi lần vuốt mặt 

cơn đau chợt buốt ngang đầu 

 

bài thơ tôi em còn giữ 

xin làm kỷ vật ngày sau 

câu ca xƣa em còn nhớ 

xin nhƣ một tiếng thở dài... 

 

... có gì bâng khuâng trong nắng 

mùa thu đến rất xa xôi 

tôi ngồi bên hiên quán vắng 

nhớ em...mùa cũ ngậm ngùi... 

 

* lời trong bài hát cùa TCS 
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Mùa đông gõ cửa 

 

Mùa đông về gõ cửa 

Chút lạnh sớm mai nầy 

Bỗng nhớ ngƣời chan chứa 

Trong cõi tình tôi đây.. 

 

Ly rƣợu không đủ ấm  

Sƣởi đầy hồn cô liêu 

Nghe mùa đông chầm chậm 

Rót vào tôi mỗi chiều 

 

Nhƣ tình yêu dâng ngƣời 

Giữa đời tôi quạnh quẽ 

Bỗng nhớ nồng đôi môi 

Vòng tay ôm rất nhẹ… 

 

Hình nhƣ là tình ái 

Sƣởi ấm tôi ân cần 

Hƣơng yêu còn đọng mãi 

Trên môi ngƣời thanh tân… 
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Mùa giáng sinh buồn 

giáng sinh về trong phố nhỏ 

rạng ngời hang đá Bê lem 

mùa đông làm anh chạnh nhớ 

ngƣời xƣa mƣa ƣớt vai mềm 

 

hồi chuông giáo đƣờng rộn rã 

biết chăng buồn lắm một ngƣời 

em xƣa giờ thành ngƣời lạ 

năm nào của tuổi đôi mƣơi 

 

mắt môi tinh tuyền mùa cũ 

cứ theo anh suốt một đời 

bầu trời sao đêm yên ngủ 

hay thầm tiếc nhớ chơi vơi 
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lạc vào bài ca đêm thánh 

Chúa sinh ra giữa máng lừa 

hay vào đời anh bất hạnh 

gọi tình vào những đêm mƣa 

 

nhớ em và hồi chuông đổ 

bài ca đêm thánh vô cùng 

bƣớc chân buồn trên phố nhỏ 

gõ vào hồn mãi bâng khuâng 

 

mùa xƣa còn in vời vợi 

mắt ngời sáng ánh sao em 

bây giờ nhòa trong đêm tối 

lẻ loi chân bƣớc đi tìm… 

 

nghe thầm vang trong đêm vắng 

tiếng chuông lạnh buốt tâm hồn 

mùa giáng sinh buồn câm lặng 

một mình anh với cô đơn… 
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Mùa hoa cúc  

 

có một mùa thu về qua ngõ 

vàng thơm hƣơng cúc nở hiên nhà 

lãng đãng mây bồng bềnh trong gió 

ngập hồn vƣơng chạm khói sƣơng xa 

 

 

tôi gửi mùa thu vào hoa cúc 

mênh mang màu nắng úa lƣng chiều 

có con bƣớm trắng nằm thổn thức 

nghe tình khẽ vọng khúc cô liêu 

 

gói cả làn hơi thơm mùi gió 

bâng khuâng sông nƣớc chạm mây trời 

đâu nhƣ có hồn tôi trong đó 

khẽ khàng con sóng vỗ chơi vơi 

 

em có về không mùa thu cũ 

để tôi mơ một khoảng trời đầy 

có mùa hoa cúc rơi đầy ngõ 

nhặt lá hiên trời nghe nắng phai…… 
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Mùa hoa đỏ 

 

em thả tóc giữa buổi chiều lộng gió 

mùa thu qua trôi vạt nắng bên trời 

có đám mây lạc qua thành phố nhỏ 

đợi thu về cho lá úa vàng rơi... 

 

ngoài khung cửa một trời đầy hoa đỏ 

chiều thu vƣơng lộng lẫy những dấu hài 

em cứ hát bài ca nào thật nhỏ 

để tôi còn mơ ngọn gió chiều phai 

 

ôm tiếc nhớ của một thời xa cũ 

mình tôi thôi - mùa thu đã qua rồi 

những vạt nắng ru tình vào yên ngủ 

đám mây chiều thôi cũng đã ngừng trôi 

 

tôi còn lại một mùa thu đã vỡ 

bài ca buồn em khẽ hát bên tôi 

nghe chống chếnh giấc mơ nhiều hoa đỏ 

vẫn còn vƣơng màu nắng buổi xa ngƣời... 
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Mùa hoa ở lại 

 

ngày em đi mƣa ngoài trời lạnh lắm 

một loài hoa tiếc quá chẳng kịp hồng 

nghe khẽ bƣớc mùa đông về quá sớm 

ngại e chừng đau vạt gió ven sông 

 

mƣa không tới và nắng hình nhƣ tắt 

ngày thênh thang mây ngập dốc sƣơng mù 

tay che mặt giấu tình sầu héo hắt 

ngỡ nhƣ hồn trôi lạc nhánh hoang vu  

 

thôi mùa hoa đã không về đây nữa 

nắng không trôi và mây cũng thôi hồng 

em đi mãi phƣơng trời nào khép cửa 

có hay tình tôi đợi những hoài mong 

 

…tôi thả hết những cành hoa ngày ấy 

vào sông xƣa thao thiết đợi em về 

nếu còn những mùa hoa nào ở lại 

trả tôi giùm nỗi nhớ ngập cơn mê... 
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Mùa hoa rụng 

 

bên trời mùa thu đang tới 

nắng mênh mang trải mây ngàn 

có một ngƣời bên sông đợi 

hẹn mùa hoa nở tìm sang 

 

cúc vàng màu nhung nhớ ấy 

cứ theo nhau suốt một đời 

gió heo may về ngang cửa 

khẽ khàng lay nhẹ mùa trôi 

 

hỏi làm sao mà quên đƣợc? 

mùa thu đến rất khẽ khàng 

có ngƣời đem cài trên tóc 

làm chiều mây trắng lang thang … 



1259 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phấn son bên trời buổi nọ 

còn thơm hƣơng dấu môi ngƣời 

tóc mây xanh trời từ độ 

yêu ngƣời nắng cũng tƣơng tƣ 

 

nhƣng mùa hoa không còn đợi 

ngƣời xƣa cũng đã xa rồi 

bên trời mùa thu chẳng tới 

ngỡ ngàng sƣơng khói phai phôi 

 

gửi cho nhau mùa thu cũ 

đã hanh hao úa hiên chiều 

nụ hoa vàng xƣa héo nụ 

theo tình buốt dấu cô liêu 

 

…tôi vẫn ngồi đây mà đợi 

thu về hiu hắt trên môi 

mà thƣơng chùm hoa ngày cũ 

tàn phai từ dạo xa ngƣời… 
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Mùa hoa sứ 

 

bất chợt gặp một mùa hoa sứ 

trắng loang trƣa nắng buổi tôi về 

quê hƣơng buồn đón ngƣời khách lữ 

con đò lạnh buốt gió ven đê 

 

ngày xƣa những mùa hoa sứ nở 

thƣơng em tôi hái kết cài đầu 

mai sau tôi vẫn còn tiếc nhớ 

sao không là màu trắng cô dâu... 

 

quê nhà xa lắc đời mƣa gió 

bụi bám thời gian chắn nẻo về 

chiều xƣa có một ngƣời đứng đợi 

con đò năm cũ lạc cơn mê 

 

tôi mất quê hƣơng từ dạo ấy 

áo cơm thôi thúc mấy phƣơng trời 

những mùa hoa sứ chiều nắng cháy 

vẫn bềnh bồng sƣơng khói chơi vơi 
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tôi nhớ em và những sớm mai 

bâng khuâng chùm hoa sứ cài đầu 

khẽ tiếng em cƣời vƣơng vấn mãi 

gửi tiếng yêu thầm trong mắt nhau 

 

tôi nhớ màu hoa trắng không phai 

trao em thao thức mộng đêm dài 

trong mơ bắt gặp mùa hoa sứ 

tôi hái nhƣng giờ... biết tặng ai ? 

 

em của ngày xƣa đã có chồng 

chắc gì em có nhớ tôi không ? 

hoa sứ vẫn còn trên bến cũ 

buổi về tôi hái thả ven sông 

 

thƣơng quá một mùa hoa sứ trắng 

quê nhà xƣa chín nhớ mƣời mong 

ôi những chiều quê buồn xa vắng 

bụi cát mờ năm tháng chất chồng 

 

chia tay chắc không về lần nữa 

mây nhòa theo gió bẽ bàng trôi 

tôi gửi lại mùa hoa sứ vỡ 

vạt nắng chiều xƣa đã tắt rồi... 
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Mùa hoa tam giác mạch 

 

hoa nở tím cả núi đồi trƣớc mặt 

những cánh hoa rung khẽ đụng chân trời 

tam giác mạch chìm trong chiều lặng ngắt 

hoa mịt mùng trải thảm dƣới chân tôi 

 

gió thao thiết trên cao ngầy ngật thổi 

hoa thì trôi và nắng đổ cuối nguồn 

hà giang đá - cao nguyên mù bóng núi 

cô gái mèo vít sợi khói chiều buông 

 

hoa nhiều quá miên man mà cứ ngỡ 

ai mang theo nhan sắc thả trên đồi 

nghe lãng đãng chiều cao nguyên đầy gió 

rợp một rừng sắc tím lững lờ trôi 

 

đã lâu quá không về hà giang nữa 

chẳng biết rừng hoa tím có còn không? 

tam giác mạch - đừng trách tôi lời hứa 

khi còn đây tràn nỗi nhớ quặn lòng ... 

 

                                

* mùa hoa tam giác mạch nở rộ vào tháng mười 

hàng năm  

trên cao nguyên đá hà giang- việt nam. 
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Mùa hoa úa 

 

bên trời mùa thu đang tới 

nắng mênh mang trãi mây ngàn 

có một ngƣời bên sông đợi 

hẹn mùa hoa nở tìm sang 

 

cúc vàng màu nhung nhớ ấy 

cứ theo nhau suốt một đời 

gió heo may về ngang cửa 

khẽ khàng lay nhẹ mùa trôi 

 

hỏi làm sao mà quên đƣợc? 

mùa thu đến rất khẽ khàng 

có ngƣời đem cài trên tóc 

làm chiều mây trắng lang thang … 

 

phấn son bên trời buổi nọ 

còn thơm hƣơng dấu môi ngƣời 

tóc mây xanh trời từ độ 

yêu ngƣời nắng cũng tƣơng tƣ 
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nhƣng mùa hoa không còn đợi 

ngƣời xƣa cũng đã xa rồi 

bên trời mùa thu chẳng tới 

ngỡ ngàng sƣơng khói phai phôi 

 

gửi cho nhau mùa thu cũ 

dã hanh hao úa hiên chiều 

nụ hoa vàng xƣa héo nụ 

theo tình buốt dấu cô liêu 

 

…tôi vẫn ngồi đây mà đợi 

thu về hiu hắt trên môi 

mà thƣơng chùm hoa ngày cũ 

tàn phai từ dạo xa ngƣời… 
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Mùa lá trở vàng 

 

đâu phải mùa buông trong mắt em 

mà thu ngơ ngác lá rơi thềm 

mà tôi ngơ ngẩn chiều lạc dấu 

một nửa hồn kia sầu buốt đêm 

 

nghe tiếng em cƣời vang thủy tinh 

mùa xƣa còn vọng khúc mê tình 

trong những tàn khuya nằm trở giấc 

thấy bóng em về nghiêng dáng xinh 

 

có những chân trời xanh ƣớc mơ 

tôi vói nghìn thu mộng đợi chờ 

đâu hay nát vỡ trong đời rộng 

trong những tàn phai giọt lệ mờ 

 

tình xƣa giờ lá trở vàng chƣa 

theo bóng thời gian theo gió mƣa 

nhớ em mấy cõi sầu tê tái 

tôi gọi tên tôi lạnh mấy mùa... 



1266 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa nguyệt cũ 
  

trăng xƣa vàng mấy độ 

mà mƣa ƣớt vai ngƣời 

tôi về chiều cuối phố 

thƣơng một bờ tóc phai 

  

nhánh buồn đan kín lối 

dòng sông nằm lạnh căm 

nghe cõi lòng hấp hối 

khi trăng chửa kịp rằm 

  

mùa trăng từ tiền kiếp 

rụng vơi đáy hiên chiều 

nỗi buồn tôi tội nghiệp 

đau khô lòng hắt hiu 
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vuốt mặt nhìn cơn gió 

đã chìm khuất sông hồ 

tôi một mình đứng ngó 

đầy một trời sóng xô 

  

thì trăng không là nguyệt 

bên những chiều tàn phai 

tôi hái mùa trăng khuyết 

nghe mƣa tạt sông dài 

  

mùa trăng xƣa gửi lại 

với tim ngƣời phai phôi 

rã rời bàn tay mỏi 

buốt một trời mƣa, tôi… 
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Mùa thu ai đã lấy đi rồi 

 

em bỏ lại một trời mờ thƣơng nhớ 

tóc còn thơm hiên nắng ngọt môi cƣời 

mắt ƣớt những buổi chiều trời buốt gió 

môi còn hồng từ độ mới yêu tôi 

 

con đƣờng đó cây cao vàng lá đổ 

gió thì thầm nghiêng rớt giọt mƣa thu 

tôi khẽ gọi chút tình kia vụn vỡ 

buổi ngƣời đi màu nắng cũng xa mù 

 

chỉ còn lại nhạt nhòa tình dang dở 

nắng bên trời đâu phải nắng ngày xƣa 

mùa đã chớm phai tàn trôi cuối gió 

thì em ơi… thƣơng nhớ mấy cho vừa 

 

tôi gửi lại mùa xƣa bên cửa sổ 

hơn một lần ngồi đợi lá vàng rơi 

chỉ thấy nắng chiều trôi và lá đổ 

mùa thu kia… ai đã lấy đi rồi... 
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Mùa thu cũ  

 

khi còn lại một mình mùa thu cũ 

hắt hiu phai từng vạt nắng ngang trời 

hoa cúc vẫn ngát hƣơng vàng thơm nụ 

mà em giờ nghìn sƣơng khói chơi vơi 

 

ai đã lấy đi thời thơ mộng ấy 

thả lên trời nghìn nỗi nhớ chiêm bao 

trong ngăn tủ chứa thơm nồng trang giấy 

vẫn còn hƣơng mùi hoa cúc năm nào 

 

chắc em nhớ cả trời chiều mơ mộng 

mùa thu rơi hoa ngập kín chân trời 

nghe vụn vỡ chút tình đầu cuối sóng 

thoáng ngậm ngùi vƣơng giọt nắng vừa phai 

 

gã trai gửi bài thƣ tình chép vội 

cho ngƣời yêu thầm lặng buổi tan trƣờng 

ôm tiếc nuối giữa mùa hoa cúc nở 

đau khẽ khàng nỗi nhớ một làn hƣơng 

 

...thôi còn lại mùa hoa vàng năm cũ 

ngác ngơ hoài một vạt nắng nào rơi 

có một gã cất thơ vào ngăn tủ 

đợi nghìn sau trao lại đến một ngƣời... 
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Mùa thu đã khép 

 

đã khép lại mùa thu vàng dang dở 

nhƣ tôi đành khép lại cuộc tình tôi 

trên ngọn sóng tình sầu nghe vụn vỡ 

một trời yêu khi ngƣời đã đi rồi 

 

chiếc lá ấy chắc ngƣời còn thầm nhớ 

chiều thu nào tôi nhặt những tàn phai 

và mây nữa sao mà nhiều duyên nợ 

cứ trôi qua trong ký ức mệt nhoài 

 

mang theo hết tình tôi giờ yên ngủ 

góc trời xƣa mùa thu khép nhạt nhòa 

hồn tôi đó ngày xƣa ngƣời trú ngụ 

giờ chỉ còn một vạt nắng chiều qua 

 

thôi đành vậy khi về qua phố cũ 

một mình tôi và chân bƣớc lạc loài 

đƣa tay hái chùm hoa vàng héo nụ 

mới hay rằng tình đã chớm phôi phai… 
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Mùa thu không tới 

 

em hay mùa thu vừa tới 

tôi nghe tình ấm bờ môi 

và nghe chim trời mở hội 

buồm căng lộng gió bên trời 

 

thơm ngát một thời hoa đỏ 

em về dệt mộng mùa xuân 

bàn chân có về ngang ngõ 

cho tôi vay chút nợ nần 

 

hiên trời thu phai mấy dạo 

tôi còn ngơ ngác tìm em 

có con chim nào về hót 

bâng khuâng giọt nắng bên thềm…                  

 

...nhƣng rồi mùa thu không tới 

tiếng yêu cũng lạc bên trời 

lá vàng rơi theo ngày cũ 

theo tình tôi úa chơi vơi 

 

ai đã một thời tiếc nhớ 

ngày xanh thuở ấy qua rồi 

nghe mùa thu sầu dang dở 

lặng thầm chợt đắng bờ môi… 
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Mùa thu qua cửa 

 

ngày em đi mƣa đầy trời trắng xóa 

giọt mƣa nào rơi đậu ƣớt vai tôi 

nghe một cõi tình trôi buồn trăm ngã 

vọng bên đời nghìn nỗi nhớ phai phôi 

 

nắng chẳng rớt quanh sân trƣờng buổi ấy 

đàn chim thôi cũng im tiếng không về 

tên học trò vẽ nỗi buồn trên giấy 

bóng một ngƣời xa huốt lạc cơn mê 

 

đâu mái tóc bay bay ngoài cửa lớp 

ngác ngơ buồn mây cũng chợt ngừng trôi 

thƣơng tà áo chao nghiêng chiều tan học 

để bây giờ đau buốt trái tim tôi 

 

thôi mùa cũ đã không về đây nữa 

em đã xa và hoa vỡ bên trời 

tôi ngồi đợi những mùa thu qua cửa 

mà lòng thầm đau nỗi nhớ chơi vơi... 
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Mùa thu không về nữa 

 

ngày em đi mang mùa thu đi mất 

lá vàng rơi quên màu nắng nghiêng chiều 

tôi ngồi với cơn đau tràn cay mắt 

đợi thu về trong từng nhánh cô liêu 

 

còn lại đây một mùa hoa cúc úa 

con bƣớm buồn ngơ ngác mộng tƣơng tƣ 

nghe hiu hắt chờ mùa thu khép cửa 

bƣớc chân ai mà ngỡ bóng một ngƣời 

 

đâu vàng lá ngập đầy chiều tê tái 

hoa cứ rơi và gió buốt lƣng trời 

chỉ còn lại gã si tình mê mải 

thao thiết hoài một vạt nắng vừa rơi 

 

em giờ đâu mà tim ngƣời lệ ứa 

tôi chơ vơ ngồi nhớ chuyện tình buồn 

mùa thu đã không còn về đây nữa 

chỉ ngậm ngùi lạnh chút gió chiều buông... 

 



1274 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mùa thu nào qua cửa 

tiếng chân ngƣời rất khẽ 

sao vọng động hồn tôi ? 

mùa thu qua rất nhẹ 

sao vàng lá lƣng trời? 

 

ngƣời về mang thƣơng nhớ 

hƣơng một chiều nắng phai 

bờ môi ngày hội ngộ 

mƣa chìm khuất sông dài 

 

có phải tình dong ruổi 

trong tim ngƣời phai phôi 

hay chỉ là hạt bụi 

rơi xuống cánh tay ngƣời 
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tôi cũng xin là gió 

trải xuống đầy đôi môi 

nghe trong từng hơi thở 

buồn im tiếng ngậm ngùi 

 

hay tôi xin làm nắng 

che ngƣời chiều qua sông 

có tình tôi thầm lặng 

theo con sóng bềnh bồng 

 

ngƣời có về đây nữa 

mang cho đời chút ơn 

mùa thu nào qua cửa 

tôi ngồi chờ hoàng hôn 

 

lòng cuồng điên vì nhớ 

trên dốc đời thênh thang 

theo chân ngƣời ở lại 

dẫu biết đã muộn màng.... 
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Mùa thu ngoài cửa sổ 

 

có một mùa thu về qua ngõ 

khẽ khàng mƣa ấm góc hiên sân 

mây đậu bên trời chờ hội ngộ 

và gió ngập ngừng vƣơng gót chân 

 

hình nhƣ tôi thấy em trong gió 

áo bay lộng lẫy giữa hiên chiều 

mƣa nữa... khẽ về cùng lá cỏ 

thả ngàn sƣơng khói chạm cô liêu  

 

em có hay không ngoài cửa sổ 

mùa thu đang tới với mây ngàn 

lắng nghe tình thắp ngàn nhung nhớ 

bềnh bồng trôi mỏng giọt sƣơng tan 

 

em có hay không tôi ngồi đợi 

ngoài hiên hoa cúc cũng chớm vàng 

đƣa tay hái một nhành lá mới 

nghe chừng thỏ thẻ bóng thu sang… 
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Mùa thu ở lại 

 

khẽ thôi nhé mùa thu úa 

chân đi gót nhẹ hiên trời 

chiếc lá vàng bay qua cửa 

có thầm thƣơng nhớ tình tôi 

 

thôi em không còn ở lại 

mùa qua buốt gió tiêu điều 

có con bƣớm vàng đợi mãi 

thu về hết dấu cô liêu * 

 

nắng xƣa đâu chừng cũng nhạt 

sƣơng khuya còn đẫm môi ngƣời 

tôi nghe chùng chình câu hát 

thu đừng đi vội ngƣời ơi 

 

mùa thu có còn ở lại 

môi em thanh khiết gọi mời 

cho tôi tháng ngày êm ả 

bên ngàn sóng vỗ trùng khơi 

 

từ em và mùa thu cũ 

phôi phai mùa lá rụng vàng 

hái bông cúc chiều héo nụ 

hay rằng thu cũng vừa sang... 
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Mùa thu qua cửa sổ 

 

tôi nhƣ loài sâu nhỏ 

đo quanh nỗi buồn mình 

mùa thu qua cửa sổ 

tôi đứng nhìn lặng thinh 

 

em buông trời thƣơng nhớ 

bên mấy lối thu về 

vọng nỗi buồn vụn vỡ 

trong ngút sầu cơn mê 

 

mênh mang vàng lá thấp 

trên những ngọn tình buồn 

bóng thu vàng rơi ngập 

khói sƣơng nhòa mƣa tuôn 

 

đâu nhƣ là thu ngủ 

chiều mây tràn nắng phai 

dốc chiều in bóng núi 

cho đỉnh nhớ mƣa dài 

 

tôi ngồi im giấc tối 

chờ thu về trong mƣa 

nghe nỗi buồn đẵm lối 

mùa thu về hay chƣa... 
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Mùa thu vàng phương khác 

 

tôi đánh thức mùa thu về lần nữa 

chỉ lá rơi và nắng đổ nghiêng chiều 

em xa quá một phƣơng nào mê mải 

mùa thu vàng chạm nỗi nhớ cô liêu 

 

nắng đã úa một phƣơng trời xa cũ 

buổi ngƣời đi bỏ lại giấc mơ buồn 

thôi đành vậy tàn mùa hoa héo nụ 

còn lại chiều từng vạt gió bâng khuâng 

 

tôi sẽ nhớ nhƣ đã từng ngồi nhớ 

những chiều vàng rơi giọt nắng qua song 

sẽ ngùi ngậm thƣơng chuyện tình dang dở 

nhƣ ngƣời đi bỏ lại vết lăn trầm… 

 

phƣơng xa đó nắng có vàng nhƣ lụa 

giữ tôi giùm năm tháng đã đi hoang 

chắc rồi thu chẳng bao giờ về nữa 

khi mình tôi nhặt chiếc lá thu vàng… 
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Mùa thu với gã si tình 

 

cô bạn nhỏ ngoài trời đang lạnh lắm 

sao không mang trên cổ chiếc khăn quàng 

cho tôi nhìn màu nắng nhẹ nhàng sang 

hình nhƣ buổi sớm mai nầy chớm gió 

 

cô có nghe tiếng thu về rất nhỏ 

ngoài khung trời yêu dấu tuổi thơ xƣa 

gió miên man reo trên những hàng dừa 

trăm niềm nhớ xanh hồn tôi lá cỏ… 

 

nầy đừng có khóc nghe cô bạn nhỏ 

mây trời cao bay đậu xuống vai rồi 

nắng dịu dàng trong cả giấc mơ tôi 

tôi nhặt lấy mang về ƣơm trên gối 

 

nhỡ mốt mai đời sống nhiều giông gió 

tôi hãy còn kỷ niệm tuổi thanh xuân 

tôi hãy còn niềm thƣơng nhớ bâng khuâng 

trôi thật khẽ chút tình ngoài cửa lớp 
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cô bạn nép bên hàng cây bóng rợp 

kẻo mây về nắng rớt ngập đƣờng xa 

nhớ ngập ngừng hôn khẽ nụ hƣơng hoa 

đi nhè nhẹ trên cỏ mềm cô nhé 

 

lỡ mai kia đời trăm dâu nghìn bể 

tôi hãy còn lá cỏ để tƣơng tƣ 

trong mây thu nắng vẫn đậu hiền từ 

trên tóc cô những sợi mềm vƣơng gió 

 

cô hay chăng nầy hồn tôi rất nhớ 

lẽo đẽo hoài chân bƣớc lạc cơn mơ… 

hồn thênh thang bên hiên cửa đợi chờ 

mùa hoa cúc trôi bềnh bồng trƣớc ngõ 

 

hình nhƣ thu đã về sang bên đó 

nên ngập ngừng một chiếc lá dần phai…  

tiếng guốc mềm ru nhẹ bƣớc chân ai 

gã tình si đêm nằm thao thức nhớ…  

 

…Thu đã đến thật rồi..cô bạn nhỏ… 
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Mùa vàng lá 

chẳng phải là em sao thu xƣa 

tôi nghe trong làn gió sang mùa 

có vàng hoa cúc thơm bờ giậu 

mà ngỡ em về theo lối mƣa 

 

chẳng phải là em sao thu mơ 

tôi nhƣ đứa bé lỡ dại khờ 

mơ thấy em cƣời trong gió sớm 

mà đếm lá vàng rơi ngẩn ngơ 

 

chẳng phải là em sao thu xa 

chiều nay hoa rụng trƣớc hiên nhà 

tôi ngồi nhặt những mùa thu vỡ 

mà nghe buốt tình buồn đi qua 

 

gom những mùa thu chết ngang trời 

khuya về khan giọng gọi tình ơi 

mới hay đã mấy mùa vàng lá 

tôi vẫn còn đây đợi một ngƣời... 
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Mùa xuân ai đã lấy đi rồi 

 

em bỏ lại một trời mờ thƣơng nhớ 

tóc còn thơm hiên nắng ngọt môi cƣời 

mắt ƣớt những buổi chiều trời buốt gió 

môi còn hồng nhƣ thuở mới yêu tôi 

 

con đƣờng đó cây cao vàng lá đổ 

gió thì thầm nghiêng rớt giọt mƣa xuân 

tôi khẽ gọi chút tình kia rạn vỡ 

bóng ngƣời đi màu nắng cũng phai dần 

 

chỉ còn lại nhạt nhòa tình dang dở 

nắng bên trời đâu phải nắng ngày xƣa 

mùa đã chớm phai tàn trôi cuối gió 

thì em ơi thƣơng nhớ mấy cho vừa 

 

tôi gửi lại mùa xuân bên cửa sổ 

hơn một lần ngồi đợi lá vàng rơi 

chỉ thấy nắng chiều trôi và lá đổ 

mùa xuân kia ai đã lấy đi rồi... 
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Mùa xuân bên cửa sổ 

 

em bỏ lại một trời mờ thƣơng nhớ 

tóc còn thơm hiên nắng ngọt môi cƣời 

mắt ƣớt những buổi chiều trời buốt gió 

môi còn hồng nhƣ thuở mới yêu tôi 

 

con đƣờng đó cây cao vàng lá đổ 

gió thì thầm nghiêng rớt giọt mƣa xuân 

tôi khẽ gọi chút tình kia rạn vỡ 

bóng ngƣời đi màu nắng cũng phai dần 

 

chỉ còn lại bâng khuâng tình dang dở 

nắng bên trời đâu phải nắng ngày xƣa 

mùa đã chớm phai tàn trôi cuối gió 

thì em ơi thƣơng nhớ mấy cho vừa 

 

tôi gửi lại mùa xuân bên cửa sổ 

hơn một lần ngồi đợi lá vàng rơi 

chỉ thấy nắng chiều trôi và lá đổ 

mùa xuân kia ai đã lấy đi rồi... 
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Mùa xuân dang dở 

 

Ta yêu nhau một thuở 

Mùa xuân rộn bên trời 

Có mai vàng hé nở 

Tình xuân nồng chơi vơi 

 

Con bƣớm vàng hôn nhẹ 

Xôn xao nụ hoa vàng 

Mùa xuân về thật khẽ 

Trong tay ngƣời bâng khuâng 

 

Rồi mùa xuân quay gót 

Em cũng rời xa anh 

Ngoài hiên chiều vàng vọt 

Nụ hoa đã lìa cành 

 

Khi tình là mộng ảo 

Mùa xuân vỡ bên trời 

Chiếc lá vàng thay áo 

Con sóng tình xa khơi 

 

Sẽ không còn xuân nữa 

Khi anh mất em rồi 

Khúc tình nồng chan chứa 

Xin gửi ngày phai phôi.. 
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Mùa xuân đang đợi 

 

đâu phải em về mùa xuân qua 

mà sao trong nhan sắc lá hoa 

có nắng xuân cháy bừng trong mắt 

và gió xuân nồng trôi thiết tha 

 

tôi đợi em từ bao lâu rồi 

thƣơng từng hơi thở nát làn môi 

phải chăng cơn gió nồng ân ái 

một trời xuân ấm đã lên ngôi 

 

em chắc về không ... tôi ở đây 

chiều ngây ngất gió vốc tay đầy 

thao thiết mơ màng trong trời rộng 

đợi bóng xuân sang đến cạn ngày 

 

bƣớc em khe khẽ màu xuân biếc 

rộn tiếng xuân trào trong nắng mai 

có nghe tôi hát lời thanh khiết 

trao em nồng ấm giữa xuân nầy 
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Mùa xuân đến 

 

sáng nay vƣờn nhà tôi 

có con chim nào hát                          

và bông hoa thơm ngát 

hé lên lời thanh xuân 

 

có phải không mùa xuân? 

mang tràn hƣơng đầy ngõ 

từ trái tim tôi đó 

nồng nàn men tình yêu 

 

nghe tiếng xuân thầm reo 

trôi trong chiều gió lộng 

em về buông áo mỏng 

neo hồn tôi giấc bồng 

 

cho tôi mộng xuân nồng 

trên môi hồng sắc thắm 

còn ai nghe tiếng vọng 

rơi giữa chiều mênh mông...  

 

tôi gửi cành hoa mỏng 

thơm nhan sắc nuột nà 

nghe mùa xuân hy vọng 

trải đầy hƣơng thiết tha...    
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Mùa xuân ngoài cửa sổ 

 

có một mùa xuân về qua ngõ 

khẽ khàng mƣa ấm góc hiên sân 

mây đậu bên trời chờ hội ngộ 

và gió ngập ngừng vƣơng gót chân 

  

hình nhƣ tôi thấy em trong gió 

áo bay lộng lẫy giữa hiên chiều 

mƣa nữa... khẽ về cùng lá cỏ 

thả ngàn sƣơng khói chạm cô liêu 

  

em có hay không ngoài cửa sổ 

mùa xuân đang tới với mây ngàn 

lắng nghe tình thắp ngàn nhung nhớ 

bềnh bồng trôi mỏng giọt sƣơng tan 

  

em có hay không tôi ngồi đợi 

ngoài hiên hoa cúc cũng chớm vàng 

đƣa tay hái một nhành lộc mới 

nghe tình thỏ thẻ bóng xuân sang… 
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Mùa xuân vụn vỡ 

 

nơi tôi đến một trời đầy thƣơng nhớ 

dấu cô liêu sƣơng ƣớt đẫm môi ngƣời 

níu chút gió giữa mây chiều vời vợi 

con bƣớm vàng khẽ hát mộng tƣơng tƣ 

 

tôi ngồi đợi mùa xuân về lần nữa 

chờ miên man thao thiết đóa môi ngƣời 

những buồn vui khi tay ngƣời khép cửa 

nụ hôn nào ám thị một đời tôi 

 

nghe nỗi nhớ tràn về nhƣ giông bão 

buổi ngƣời đi mƣa buốt một chân trời 

tôi lận đận một đời mờ cơm áo 

nên yêu ngƣời cũng bất lực- đành thôi 

 

ngƣời là gió nên rồi về với gió 

còn lại buồn ngơ ngác một mình tôi 

tim đau buốt một mùa xuân vụn vỡ 

chiều ngồi nghe cơn gió tạt bên trời... 
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Mưa dưới hiên đời 

 

lặng lẽ những tàn khuya cô độc 

tôi ngồi nghe dang dở đời mình 

ôm mảnh trăng rơi tràn đáy cốc 

tôi nhìn tôi đó buồn lặng thinh 

 

có những hình hài vừa qua đây 

áo xiêm lộng lẫy nét trang đài 

thấp thoáng vƣờn khuya mùi hoa dậy 

mà hồn tê buốt những tàn phai 

 

về với mù sƣơng vƣơng kẽ tay 

em thôi là những chiều mây bay 

tôi ôm tan tác tình cát bụi 

hái cả trời cao mắt lệ đầy 

 

đành những ngày xƣa nhƣ mây trôi 

nhớ thƣơng mùa gió cũng xa rồi 

một mảnh hồn khuya buồn tê tái 

hình nhƣ mƣa tạt  

đầy cõi tôi... 
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Mưa ở Pnông Pênh 

 

tiếng mƣa sao không giống quê nhà 

dẫu vẫn đậm đà chút rét xa 

chao nghiêng cơn gió chiều viễn xứ 

sƣơng khói mờ cay mắt lệ nhòa 

  

pnông pênh tƣợng đá chiều im bóng 

ƣớt mặt bayon ƣớt cả lòng 

nghe dội tiếng mƣa buồn vang vọng 

lạnh buốt tay gầy trong quán không 

  

nhớ em và mƣa xƣa quay quắt 

quê hƣơng chìm khuất mấy chân trời 

ngồi trông mƣa rớt buồn cay mắt 

dâu bể ngậm ngùi theo nƣớc trôi 

  

mƣa ở xứ ngƣời sầu nghiêng vai 

nghe thƣơng với nhớ ngập sƣơng dày 

xa hút mây trôi mù biên giới 

chợt thấy quê nhà trong mƣa bay... 

  

                   Pnông Pênh, tháng 6/2016 
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Mưa tạt đời nhau 

 

nhiều đêm gối nỗi sầu tê dại 

chỉ thấy niềm đau vƣơng ngất ngây 

mƣa khuya nát mặt buồn chăn chiếu 

đau những làn đinh dƣới gót giày 

 

em đã là mây trôi mấy phƣơng 

dối gian thôi cũng đã vô thƣờng 

tôi một đời nghe con sóng nhớ 

vỗ tràn hƣ ảo những chiều sƣơng 

 

ôm vết thƣơng tôi giờ rớm máu 

giấu những niềm đau chực ứa trào 

em vung roi vút trời cao ngạo 

nhấn nốt tim mình một lƣỡi dao 

 

cõi tôi cơn mộng chìm hƣ ảo 

nhặt bóng phai tàn đến nghìn sau  

em có hay không chiều giông bão 

mƣa tình đã tạt buốt đời nhau... 
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Mưa thiếu phụ 

 

hứng những giọt mƣa sầu trong đêm vắng 

thành cơn mơ trôi ngùi ngậm đêm dài 

ngƣời đàn bà giấu đêm vào thinh lặng  

từng đêm nằm nghe sợi tóc dần phai 

 

những hoài niệm của một thời xuân sắc 

trôi miên man theo những bƣớc chân về 

hạnh phúc đó nhƣ điều gì không thật 

đến rồi tàn khi dứt một cơn mê 

 

những vũng nhớ khuất đời nhau tàn tạ 

từ những đêm khuya khoắt bóng nguyệt rằm 

có qua hết cơn đau chiều nghiệt ngã 

khi trong lòng còn vƣớng ngọn dao đâm 

 

nên có lúc buồn hiu nhƣ nằm bệnh 

ngƣời đàn bà đốt nhớ để rồi quên 

nghe tuyệt vọng từng đêm sầu chống chếnh 

mƣa ngoài trời chao một bóng chênh vênh... 
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Mưa xưa còn buốt đến bây giờ 

 

thƣở đợi em về ngang qua ngõ 

mƣa bụi rơi làm ƣớt vai ngƣời 

tôi ngỡ mây mùa thu ngừng lại 

và gió bên trời ngơ ngẩn trôi 

 

ngày ấy mƣa ngoài trời lạnh lắm 

sao tôi nghe ấm trái tim mình 

nghe hoa cúc hồng khung trời thẳm 

thoảng tiếng em cƣời nghiêng dáng xinh 

 

rồi mùa thu nay em theo chồng 

mƣa buồn in bóng một ngƣời trông 

lạnh quá bên hiên trời tê tái 

có một loài hoa chửa kịp hồng 

 

tôi đứng hiên chiều nghe tiếng mƣa 

ngác ngơ từng bƣớc nhỏ đợi chờ 

nhớ em mùa cũ sầu tan tác 

mƣa xƣa còn buốt đến bây giờ… 
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Mười năm  

(ngày về Quảng Ngãi) 

 

mƣời năm gió thổi trên đồi ấy 

có tiếc một thời son phấn xƣa 

thƣơng nhớ ngậm ngùi đêm thức dậy 

gửi chút tình nhau lạnh mấy mùa 

 

sao mà quên đƣợc em mƣời tám 

tóc xỏa vai ngoan mộng gót hồng 

áo lụa nghiêng che chiều xanh nõn 

mắt buồn thả khói chạm hoàng hôn 

 

sao mà không nhớ trời vào hạ… 

phƣợng đỏ miên man buổi xa trƣờng 

thƣơng một bóng ngƣời bâng khuâng quá 

tim chợt buồn vừa chớm vấn vƣơng 

 

mƣời năm bóng ngã bên thềm cũ 

sƣơng khói phai mờ trên lối xƣa 

tình ai lỡ hẹn giờ yên ngủ 

thƣơng quá ngƣời ơi… nhớ quá ngƣời 

 

chiều nay nhìn mây trôi và gió 

tôi ngồi lặng ngắm bến sông mƣa 

kỷ niệm giờ đã thành nỗi nhớ 

hiu hắt mùa xƣa ngập mấy trời …  
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Mười năm bóng ngã  

 

 

mƣời năm gió thổi trên đồi ấy 

có nhớ một thời son phấn xƣa 

nắm tay hết kiếp bên đời vậy 

ngỡ tình yêu đậu gió sang mùa 

 

sao mà quên đƣợc em mƣời tám 

tóc xỏa vai ngoan gót xuân hồng 

áo lụa nghiêng che chiều xanh nõn 

mắt buồn thả khói chạm hoàng hôn 

 

sao mà không nhớ trời vào hạ 

phƣợng đỏ miên man buổi xa trƣờng 

thƣơng một ngƣời tình bâng khuâng quá 

tuổi học trò vừa chớm vấn vƣơng 

 

mƣời năm bóng ngã bên thềm cũ 

sƣơng khói cũng mờ trên dấu xƣa 

tình ai lỡ hẹn giờ yên ngủ 

thƣơng quá ngƣời ơi, nhớ quá ngƣời 

 

chiều nay vẫn mây trôi. và gió 

mình tôi ngồi dƣới bến sông buồn 

kỷ niệm giờ đã thành nỗi nhớ 

gió trên ngàn thổi ngập hoàng hôn…  
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Mười năm gió tạt qua thềm cũ 

 

cũng đã mƣời năm em còn nhớ 

thời gian trôi khuất dấu mƣa tình 

tôi giờ tóc bạc chiều cuối gió 

ngơ ngác nhìn mây buồn lặng thinh 

 

mƣời năm gió tạt qua thềm cũ 

sƣơng rớt đầy tay thƣở đợi chờ 

mƣời năm hiu hắt mờ rêu phủ 

để mình tôi ngóng một trời mơ 

 

mƣời năm ai hát lời thƣơng nhớ 

buồn nghe sóng vỗ dƣới chân cầu 

qua sông bóng thời gian vụn vỡ 

cõi tình theo đáy nƣớc chìm sâu 

 

còn lại đây một trời tiếc nhớ 

và mƣa rơi ngùi ngậm hiên đời 

nghe câu hát năm xƣa mà ngỡ 

cả mùa thơ dại lỡ làng trôi… 
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Mỹ khê chiều trở lại 

                                                 cho h 

 

ngồi quạnh quẽ bên trời nghe sóng vỗ 

chiều trôi nhanh tôi gọi khẽ tên ngƣời 

nhớ quá đỗi chút tình trôi cuối gió 

buổi tôi về nhặt nhạnh những mùa rơi 

 

mỹ khê ơi, kỷ niệm mù con sóng 

em quanh đây còn khúc khích môi cƣời 

sao nghe nặng cơn đau chùng vang vọng 

một trời buồn rạn vỡ trái tim tôi 

 

vẫn con sóng bến trần gian vỗ mãi 

chỗ ngồi xƣa cay đắng một tôi, chiều 

hiu hắt chạm nỗi sầu nghiêng bến bãi 

tôi hay ngƣời buồn vọng khúc cô liêu 

 

quay lƣng đi biết rằng không trở lại 

thả lên trời nghìn nỗi nhớ chơi vơi 

em ở đâu mà biển còn vỗ mãi 

khúc tình buồn đau buốt sóng xa khơi... 
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Nằm chết như trăng 

            với sao sương anh nằm chết như trăng  

                                   (hàn mặc tử) 

 

gió đã thổi một vòng đời tiều tụy 

thân xác nào giờ chìm khuất hƣ vô 

giữa lạnh lẽo của cuộc đời ma mị 

ta ngác ngơ nằm sóng soải bên mồ 

 

sáu mƣơi năm bóng thời gian chạm mặt 

bể dâu cùng sƣơng khói thả đời trôi 

nghe lạnh ngắt quanh nỗi sầu héo hắt 

nén nhang kia vàng úa phủ mặt ngƣời 

 

tiếc hay không ngỡ ngàng đêm hạnh ngộ 

nghe hƣ không tạc bóng chỗ ta nằm 

bàng bạc khói đêm sâu.bàng bạc gió 

thổi buốt hồn cơn mộng vỡ trăm năm 

 

đã tới bến mịt mùng trong ngày hết 

ta một mình đau mấy nẻo mƣa tuôn 

ôm thao thiết cả mùa trăng vừa chết 

nghe giá băng liệm kín cõi vô thƣờng ... 
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Nằm mộng 

đêm qua nằm mộng 

thấy nghìn mây trôi 

đƣờng về vấp bóng 

quỵ té bên đời… 

 

thấy tôi đang đứng 

giữa ngày hƣ vô 

hai tay quờ đụng 

một trời sóng xô 

 

thấy tôi mờ ảo 

sƣơng khói muôn trùng 

tình cuồng điên đảo 

cõi ngƣời vô chung 
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thấy em bóng đổ 

chìm dƣới vô thƣờng 

thấy tôi đắp mộ 

đêm chùng khói sƣơng 

 

thấy hồn nhƣ gió 

sƣơng khói phai tàn 

mơ tôi nặng nợ 

phơi tình nát tan 

 

hƣ vô đã gọi 

thênh thang phận ngƣời 

dốc đời mòn mỏi 

tôi ngồi đợi tôi… 
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Nằm mộng ở bạc liêu 

 

có phải xuân về trên mắt em 

hay xuân đánh rớt nụ hôn mềm 

nghe câu vọng cổ chìm trong gió 

và tiếng đàn kìm ngây ngất đêm 

 

hƣơng xuân trải đầy trên môi ai 

tôi mơ xiêm áo lộng trang đài 

có làn gió chƣớng về lơi lả 

giọt nắng xuân hồng thơm sớm mai 

 

xuân chắc ngập ngừng vƣơng tóc em 

thả mây cho nắng ngập êm đềm 

đêm mơ em múa nhà công tử 

tƣởng khúc nghê thƣờng trôi giữa đêm 

 

bạc liêu thƣơng quá mà nằm mộng 

sáu câu vọng cổ vẳng trong chiều 

tôi ngồi vớt nắng dòng sông rộng 

nghe sóng bềnh bồng trong mắt xiêu... 
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Nầy bông hoa biết nói 

 

sáng nay vƣờn nhà em 

có con chim nào hót 

mang theo lời mật ngọt 

đậu trên bờ môi ngoan 

 

nầy bông cúc tím vàng 

có nghe lời tôi gọi 

bàn tay thơm gió ngàn 

gói tình tôi thƣơng nhớ 

 

nầy cành hồng hé nở 

có hay tình tôi say 

mà hoa khoe sắc đỏ 

e ấp nụ thơm đầy 

 

một nhành lan tím thẳm 

nằm trong lòng tay ai 

che giầu trời say đắm 

trên môi hồng mê say 
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có phải tình tôi đấy  

trọ giữa trái tim ngƣời 

mà tƣờng vi thức dậy 

hƣơng thầm vƣơng mắt môi 

 

chỉ là hoa dại thôi 

dƣới chân ngƣời bừng sáng 

sao tôi nghe bồi hồi 

một cõi tình lãng mạn 

 

vƣờn nhà em buổi sáng 

nghìn hoa thơm lấp đầy 

ru hồn tôi lãng đãng 

mơ tình nồng ngất ngây 

 

cho tôi hoài cơn say 

trao tình tôi cháy bỏng 

nầy bông hoa biết nói 

có thƣơng thầm tôi không… 
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Nầy em anh đã già rồi 

 

sáng nay tóc nhiều sợi bạc 

hóa ra anh đã già rồi 

nhìn lên trời cao ngơ ngác 

hỏi đời - đời đã xa trôi 

 

tháng năm tên bay ngựa chạy 

thời gian thúc vó câu dồn 

ngủ vùi một đêm thức dậy 

đã tràn sƣơng khói hoàng hôn 

 

tóc bạc da mồi mờ mắt 

chân đi chực khuỵu trên đƣờng 

một đời thơ anh chợt tắt 

hỏi làm sao khỏi tơ vƣơng 

 

đâu hay giữa ngày lồng lộng 

bóng ai mờ ảo trong chiều 

chắp tay dƣới trời đại mộng 

nghe sầu buốt dấu cô liêu 
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về chơi với ngày vô trú 

thênh thang mây trắng ngang trời 

đêm khuya sầu ôm giấc ngủ 

một mình một bóng chơi vơi 

 

em ơi anh giờ bạc áo  

chiếu chăn đau vội chỗ nằm 

lăn qua một trời hƣ ảo 

chợt nghe đời buồn trăm năm  

 

em ơi anh giờ yếu đuối 

quờ tay níu bóng cuộc tình 

đâu hay anh hoài đeo đuổi 

mây trời trôi dạt lênh đênh 

 

em ơi anh giờ quỵ ngã 

dốc đời nhiều quá tai ƣơng 

đã nghe giữa chiều tàn tạ 

găm mảnh hồn trăm vết thƣơng 

 

thôi anh tuổi già xế bóng 

tháng năm qua với muôn trùng 

có lần nào trong giấc mộng 

em còn thầm nhớ anh không... 
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Nầy xi rô cưng của ông... 

                     tặng cháu nội xi rô, ngày lên 4 tuổi 

 

a ơi ông ru cháu nhé 

con chim hót ở ngoài đồng 

con cò ...mâm mâm vú mẹ 

xòe đôi cánh đẹp... con công 

 

còn xi rô ngoan của ông 

có gì để khoe ông nhỉ 

vẽ vời hết tá bút lông 

trƣa giỡn không cho ông nghỉ 

 

nầy xi rô hƣ của ông 

ăn hoài mà không chịu lớn 

chỉ đƣợc cái chạy lon ton 

đòi ra công viên... tí tởn 

 

nầy xi rô cƣng của ông 

suốt ngày thích chơi bong bóng 

ba mẹ không thèm trông ngóng 

một mình ngựa gỗ lông nhông 
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nầy xi rô thƣơng của ông 

bốn năm qua nhanh nhƣ gió 

học múa học hát học đàn 

mà tật ...mè nheo không bỏ 

 

bữa nay xi rô bốn tuổi 

nội đâu có gì tặng con 

thôi hầm một nồi thịt nguội 

ăn chung với bánh đa giòn 

 

nội còn tặng con sữa tắm 

với ba lô đẹp màu vàng 

mong sao cho con mau lớn 

suốt ngày nghe tiếng ca vang 

 

mai nầy con đi nhà trẻ 

có ông nội đợi bên đàng 

mang về tặng ông đi nhé 

mỗi ngày một phiếu ...bé ngoan... 

     

20/10/2015 – 20/10/2019 
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Nắng chiều năm cũ 

 

chút nắng đó cứ làm anh cay mắt 

ngày qua chƣa mà nắng đã phai màu 

chợt nhớ ánh tơ vàng nhƣ rót mật 

mảnh tình nào rơi nhẹ xuống tim đau 

 

có phải nắng đã nhuộm buồn năm cũ 

nên anh hoài đợi chút ánh vàng rơi 

khi ôm hết một cõi tình yên ngủ 

thì ngoài kia vạt nắng cũng phai rồi 

 

anh chợt hiểu chút nắng chiều buổi ấy 

sẽ dần phai khi tình đã đoạn lìa 

khuya úp mặt vào đỉnh sầu thức dậy 

mới hay ngày vỡ rạn những ly chia 

 

màu nắng xƣa chảy dài trong ký ức 

trong tim anh cùng năm tháng phai tàn 

đôi khi mộng bên cuộc đời hƣ thực 

anh quờ tìm chút nắng giữa mênh mang ... 
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Nẻo về nguyệt tận 

  

những tàn khuya thức dậy 

nghe sóng trào biển khơi 

xô đời mình hoang hoải 

trong vũng tối nhạt nhòa 

  

là dốc ngày hoạn nạn 

cô đơn tràn bể dâu 

là nỗi buồn vỡ rạn 

tôi trên đỉnh ngọn sầu 

  

buồn nhƣ chiều mây trắng 

trôi lạc loài bến sông 

một loài dơi xỏa cánh 

treo mình trong quán không 
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mệt nhoài năm tháng cũ 

hắt hiu đời tàn phai 

con ngựa già ủ rũ 

chôn chân chờ bóng ai 

  

tôi về ngày vô trú 

ôm quanh mình cơn say 

nghe nỗi buồn mƣng mủ 

trôi tận cuối sông dài 

  

thôi em ngày đã cạn 

chim cũng về núi xƣa 

trên dấu trời nguyệt tận 

một bóng ngƣời dƣới mƣa.. 
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Nếu còn mùa hoa cúc 

 

giữ lại tôi chút tình thơm thuở nọ 

nắng xôn xao đầy một cõi bên trời 

hiên nhà em hoa cúc vàng đầy ngõ 

gió nghiêng chiều tràn nỗi nhớ chơi vơi 

 

tôi hái cả mùa thu về thao thiết 

thả mây trời xanh nụ xuống vƣờn em 

nhe sƣơng khói thổi chiều trôi biền biệt 

rớt trên vai nghìn giọt nắng bên thềm 

 

cành hoa úa hãy còn trong ngăn tủ 

có tiếc thời son phấn thƣở xƣa không? 

em còn mộng gối đầu trang sách cũ 

có bâng khuâng ngày chân bƣớc theo chồng... 

 

tôi lỡ tay đánh rơi trời hạnh phúc 

bóng ngƣời xƣa và những nụ hoa vàng 

nơi em đến còn một mùa hoa cúc 

giữ tôi giùm nỗi nhớ đã đi hoang… 
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Nếu như... 

 

nếu em đừng đến bên đời ấy 

tôi đâu thƣơng nhớ suốt đêm dài 

những sớm mai buồn khi thức dậy 

đâu thầm mộng mị đắm mê say 

 

nếu em đến chậm chừng một chút 

tôi đâu ngơ ngẩn bƣớc chiều ai 

gió thổi bên hiên vàng hoa cúc 

tôi đâu rơi một tiếng thở dài… 

 

nếu em quay gót đầy kiêu hãnh 

môi kia đừng hé nụ hồng đào 

tôi về đêm hái nghìn hiu quạnh 

đâu ngóng mong chờ một ánh sao 

 

nếu nhƣ giây phút tình yêu gọi 

chúng mình lơ đãng để rồi quên 

tôi đâu ngồi mộng đời trăm cõi 

mà ở cõi nào cũng nhớ em. 
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Ngậm ngải 

em chắc đâu là trầm 

mà ta đành ngậm ngải 

phút chốc là trăm năm 

mà ta còn mê mải 

 

em chắc chi là nguyệt 

mà ta đợi một đời 

những ánh vàng tinh khiết 

trói chân đời ta trôi 

 

em phải đâu là gió 

quanh đời ta mệt nhoài 

chờ em nghìn bến đổ 

thƣơng một trời thu xa 

 

hay em là ngày nắng 

dỗ dành ta giấc nồng 

bên dốc tình lận đận 

bên cõi đời hƣ không 
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ném một trời ảo vọng 

ta về thân phù hƣ 

những ngày sầu vô vọng 

những cơn đau nát nhừ 

 

may ra còn có em 

giữa mê cuồng tuyệt vọng 

ta ngồi hơ đời mình 

bên hồn ta huyễn mộng 

 

vết thƣơng nào cũng khô 

trên môi ngƣời độ lƣợng 

tình đâu là hƣ vô 

quanh đời ta mộng tƣởng 

 

thôi thì ta ở lại 

với trăm năm phận ngƣời 

để một đời ngậm ngải 

tìm môi trầm em thôi... 

 



1316 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

Ngày em sinh nhật 

 

(…lòng tôi giờ đã hoa râm 

em sinh nhật cũng nghe thầm tiếng reo…) 

 

trăm con sông về biển cả 

em về ngày tháng tinh khôi 

hàng cây bên đƣờng xanh lá 

chim bay rợp bốn phƣơng trời 

 

nhẹ đôi gót mềm em nhé 

ngoài kia thu đã kịp về 

màu hoa cúc vàng e lệ 

giấu chiều vào những cơn mê 

 

môi em hồng lên nhƣ nắng 

chân thênh thang bƣớc gọi mời 

mây trời cao trôi thinh lặng 

lạc hiên trời gió chơi vơi 

 

khẽ thôi mùa thu đừng vội  

cho tôi hôn bƣớc chân ngƣời 

nhỡ mai cuối đời giông bão 

nụ cƣời em vẫn trong tôi… 
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Ngày phúc âm buồn 

 

nghìn năm nữa gió vẫn buồn đƣa tiễn 

một ngƣời đi khi vừa dứt câu thề 

ai còn đứng cuối trời buồn im tiếng 

nghe rã rời ngập sóng buốt cơn mê 

 

chậm cách mấy cuối cùng em cũng đến 

rồi cũng đi nhƣ ngày phúc âm buồn 

ngƣời cuối sóng mấy phƣơng trời chống chếnh 

trong cõi đời chìm khuất nỗi mƣa tuôn 

 

buồn cách mấy ta cũng thành kỷ niệm 

mộng còn dài tình thì quá mong manh 

gói nỗi nhớ thành mƣa buồn chôn kín 

thả trôi xuôi theo ngày tháng vô tình 

 

chỉ còn lại một vầng trăng ngày cũ 

hiu hắt trôi vƣơng sầu úa chân trời 

phúc âm xƣa cũng lạnh lùng yên ngủ 

bên cõi đời dìu dặt khói xa khơi... 
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Ngày về phố cũ 

           (tặng Quảng Ngãi) 

  

    ngày tôi về - thành phố bỗng liêu xiêu 

    tìm bạn cũ, quán rƣợu thời xƣa cũ 

    chân cũng buốt tựa hồn tên lữ thứ 

    gió thổi hoài hun hút dọc triền sông 

  

    phố liêu xiêu mà phố cũng biết buồn 

    huống chi tôi - dại khờ ngày xa xứ 

    lỡ một lần ra đi rồi quay lại 

    chợt thấy mình bỗng chợt hóa ngƣời dƣng 

  

    chân loanh quanh tìm lại những con đƣờng 

    xa lạ quá - hệt mặt ngƣời chƣa gặp 

    quán rƣợu cũ hắt hiu nằm câm bặt 

    em đi rồi - ly chén cũng dửng dƣng 
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    nát cơn đau - lạnh nhạt buổi tao phùng 

    sầu thê thiết hai bàn tay lạnh ngắt 

    chân bƣớc chậm mà phố thì quay mặt 

    cho ngày về xót tím cả hoàng hôn    

  

    trách chi em - ngày ấy bỏ theo chồng 

    bàn tay nhỏ xô đời tôi gió nổi 

    bánh xe siết mặt đƣờng khô bốc khói    

    siết hồn câm vô vọng buổi xa ngƣời 

  

    trách chi lòng những thằng bạn vô ƣu 

    mê uống rƣợu, giang hồ và gái gủng 

    hai đáy túi rỗng sầu cơn tuyệt vọng 

    buồn nghiêng vai đau nhàu nát mặt ngƣời 

  

    ôi ngày về  thành phố - tuổi năm mƣơi 

    một mình tôi – chỉ một mình - một bóng 

    ngoảnh nhìn lại  bụi tràn quanh đời sống 

    ôm mặt mình - bỗng chợt khóc rƣng rƣng… 
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Ngày về thăm bạn cũ 

                                  

                                 tháng năm xưa ai đốt 

                                 tàn tro bay trắng đầu 

                                 ngày về thăm bạn cũ 

                                 mây bồng bềnh mắt nhau...(?) 

 

có lẽ mây bồng bềnh trong mắt 

thƣơng ta nay bạc trắng mái đầu 

ngày đi mấy phƣơng trời xa lắc 

buổi về ngƣời cũ biết tìm đâu 

 

chỉ quán rƣợu xƣa là đứng đợi 

ta về ngơ ngác ngóng hoàng hôn 

ngồi đây mà nghe sầu vời vợi 

bóng ai chìm khuất dƣới mƣa nguồn 

 

ta lỡ nổi trôi đời cơm áo 

bạn còn ở lại với quê xƣa 

đâu hay trời đất mù giông bão 

đùn quanh mƣa tạt cuối chân mùa 

 

đã biết lần nầy là sau cuối 

ngậm ngùi thăm bạn gió chiều rơi 

nghe những tàn phai buồn tiếc nuối 

xuôi tay thầm lặng giữa hiên đời … 
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Nghe đời rẽ nhánh 

 

trong hắt hiu trí nhớ 

của một ngƣời đi hoang 

có một loài hoa vỡ  

trôi giữa chiều nhân gian 

 

vin tay vào hƣ ảo 

quờ níu giọt sƣơng mù 

nhiều đêm nằm lục lạo 

từng nỗi buồn thiên thu 

 

còn ai nhƣ tôi nữa 

buồn hết một kiếp ngƣời 

buổi về nghe tiếng lạ 

rơi giữa chiều phai phôi 
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thắp nỗi buồn lên mắt 

thấy mƣa sầu lũng hoang 

một cõi đời vừa mất 

theo những cánh hoa tàn 

 

tôi tìm gì ở gió 

dấu trầm buồn hoang vu 

còn chăng là nỗi nhớ 

trong ký ức mịt mù 

 

chuyến xe đời đã cạn 

một phận ngƣời khói sƣơng 

con ngựa già lẻ bạn 

dây ích xà buông cƣơng  

 

ngồi bên chiều hiu quạnh 

rã rời riêng một tôi 

nghe đời kia rẽ nhánh 

cát bụi chìm phai phôi... 
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Nghe đời ta trôi 

 

một trời lồng lộng 

khói sóng muôn trùng 

buổi về nằm mộng 

nghe tình hƣ không 

 

trên dấu tình sầu 

ta ngồi tơi tả 

sóng đời bể dâu 

tình ngƣời trăm ngã 

 

mƣa treo nỗi nhớ 

buồn một kiếp ngƣời 

ru buồn tháp cổ 

trên dòng sông trôi 
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ngày còn độ lƣợng 

hay đêm mịt mùng 

sầu dâng vất vƣởng 

tình ngƣời khói sƣơng 

 

đâu hay đời sống 

là những chia lìa 

mịt mùng con sóng 

bên đời tàn khuya 

 

đêm về ngất ngƣỡng 

gió tạt bên trời 

ta ngồi nhƣ tƣợng 

nghe đời ta trôi... 
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Nghe đời trầm luân 

 

có gì phía núi 

mà chim bay về 

có gì tiếc nuối 

khi tàn cơn mê 

 

thì tình là bóng 

quanh chiều hƣ không 

buổi nằm nghe sóng 

vỗ lời mênh mông 

 

thì đời là mộng 

một ngày trăm năm 

Ảo hƣ lồng lộng 

lăn qua chỗ nằm 
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từ đêm xƣa đó 

ngã bóng đi về 

một lần chợt ngộ 

bẽ bàng cơn mê 

 

tôi ngồi ngó núi 

ôm đời tàn phai 

tiếng buồn rơi mãi 

chìm dƣới sông dài 

 

đêm nằm với cỏ 

ngày đã muôn trùng 

nghe mù mịt gió 

nghe mình trầm luân... 
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Nghe giọt nắng phai 1 

 

ngày em đến cả bầu trời ngơ ngác 

mây trên cao bừng thả khói sƣơng chiều 

mƣa với nắng một thiên đƣờng ca hát 

đón em về theo từng bƣớc chân yêu 

 

tôi lặng ngắm bầu trời giăng hạnh phúc 

gió mênh mang nâng đôi cánh thiên thần 

nghe tình khẽ chìm trong đời rất thực 

giấc mơ nào in bóng một giai nhân 

 

ai đã nghĩ hạnh phúc là không thật 

mốt mai nầy khi đã lạc bờ môi 

thì sẽ hiểu từng nỗi buồn chất ngất 

khi em mang tình sƣơng khói đi rồi 

 

giờ em đã phƣơng trời nào xa tắp 

nắng với mƣa vẫn cứ rụng rơi đầy 

tôi đứng lặng trong chiều buồn héo hắt 

nghe cuối trời một giọt nắng nào phai… 
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Nghe giọt nắng phai 2 

 

tôi gửi lại một cõi ngày cay mắt 

nắng mƣa xƣa thao thiết một góc trời 

sầu chợt đến bên bến chiều quay quắt 

khói sƣơng chìm đôi tay buốt chơi vơi 

 

em ngày đó mƣa giăng sầu mấy nổi 

hiên nhà vàng hoa cúc ngỡ ngàng trôi 

thƣơng tôi đứng đợi mùa thu vừa tới 

nên hắt hiu một vạt nắng ngang trời 

 

phai giọt nắng trôi bềnh bồng theo gió 

cuối hiên chiều màu hoa lắng phai phôi 

ai đứng hái một mùa hoa cúc nở 

có hay mây rụng úa một phƣơng trời 

 

thì cũng đủ buổi tôi về ngùi ngậm 

níu lạnh lùng giọt nắng đã tàn phai 

mùa đã chết nhạt dần màu hoa thắm 

còn lại đây gió thổi buốt sông dài... 
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Nghe khúc blue buồn  

 

có một ngƣời vừa đi khuya nay 

bỏ tôi hiu quạnh bóng đêm dày 

bỏ tôi xơ xác sầu im bóng 

một góc trời buồn đầy mƣa bay 

 

có một ngƣời xa tôi mùa trăng 

nhớ em cào những vết đau hằn 

cứa vết dao cùn đâm bỏng rát 

buốt một hồn câm cơn bão lên 

 

đâu nhƣ có từng chiều đã xa 

tôi mơ nằm chết giữa quê nhà 

khói nhang lay lắt hồn viễn mộng 

trả một đời hƣ sƣơng gió qua  

 

bâng khuâng nghe hát khúc blue 

rất khẽ chiều trôi gió biệt mù 

đàn rớt trong từng âm vụn vỡ 

hay rớt trong tôi buồn thiên thu... 
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Nghe khúc kinh buồn 

 

xa chƣa đêm sầu nguyệt tận 

mà đau xót đáy tim ngƣời 

trong ta một trời ngùi ngậm 

khi tàn phai nhạt nhòa trôi 

 

em đâu là chiều thắp lửa 

thênh thang câu kệ cuối trời 

mà ta một đời sấp ngửa 

lấp đầy mộng ảo chơi vơi 

 

từng con chim đêm nằm ngủ 

cô đơn cánh võng ru sầu 

ôm cô liêu về trú ngụ 

nghe đằm một vết thƣơng sâu 



1331 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ta tìm sen vàng trong mộng 

mới hay thôi đã lỡ làng 

cuối trời sao bay rất mỏng 

khuya về rụng những mê hoang 

 

đời nhƣ loài chim cánh cụt 

sông dài mòn mỏi đƣờng bay 

chênh vênh một trời xa ngút 

trên tay hƣ ảo rơi đầy 

 

về nghe kinh chiều vô ngã 

ta ơi giọt nắng cuối mùa 

lặng im một đời tàn tạ 

giật mình trôi tiếng chiêng khua... 
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Nghe lời cáo phó 

 

có một đêm tôi mộng 

thấy mình là hƣ vô 

hai bàn tay trống rỗng 

bên cõi đời sóng xô 

 

có một ngày tôi ngỡ 

tình yêu là thiên thu 

ngờ đâu tình nhƣ ống  

vuột tay ngƣời- đƣời ƣơi 

 

bao nhiêu ngày hƣ ảo 

bao nhiêu đêm dặt dìu 

mịt mù đời cơm áo 

bạc tóc sầu cô liêu 
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bạn bè còn đâu đó 

quán rƣợu chiều cuối năm 

nghe tiếng chào cáo phó 

vừa lăn qua chỗ nằm 

 

em đã thành xa lạ 

tình hóa thành hƣ không 

tôi về buồn hóa đá 

bên trời đầy gió giông 

 

bóng xƣa giờ hiu hắt 

ngày trôi cuối chân trời 

giữa hiên chiều nắng tắt 

tôi ngồi say với tôi… 
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Nghe mình rong rêu 

 

đêm về gõ cửa 

ôm đời phù hƣ 

một vầng trăng ứa 

ánh vàng tƣơng tƣ 

 

chỉ còn giọt lệ 

rơi giữa đời nầy 

con trăng nằm kể 

với làn mây bay 

 

từ muôn tiền kiếp 

mƣa bụi phận ngƣời 

đôi vầng nhật nguyệt 

tan vào kinh thƣ 
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về chơi với núi 

nghe đời héo khô 

môt lần chợt ngộ 

thân nầy hƣ vô 

 

nẻo về mờ khói 

mây trôi mịt mùng 

nghe đời mệt mỏi 

nghe mình cáo chung 

 

còn chăng cuối dốc  

là những tiêu điều 

tôi ngồi cô độc 

nghe mình rong rêu 
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Nghe một đời câm 

 

ngƣời đi rất khẽ không buồn tiễn 

ngày tôi về lại bến sông xƣa 

sóng vỗ chiều nay buồn im tiếng 

nghe một đời câm theo dấu mƣa 

 

băm nát tình nhau từ dạo ấy 

buồn tôi con nƣớc vỗ chân cầu 

có nhớ hay không thì cũng vậy 

bao giờ ngƣời hiểu một lần đau... 

 

đành thả mây trôi về với gió 

cuộc tình ngày tháng cũng phai phôi 

hắt hiu nhang khói sầu cuối mộ 

mình tôi mây lạc hút chân trời 

 

ngày đi bỗng nhớ ngƣời quay quắt 

có ai về đếm những hoàng hôn 

chiều nay không khóc mà cay mắt 

ngọn gió hƣ vô lạnh buốt hồn... 
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Nghe một đời hư 

 

suốt một đời ngóng núi 

thấy núi nói gì đâu 

đêm ngồi nghe đá thở 

mới hay ta bạc đầu 

 

mênh mang làn gió thoảng 

trôi giữa chiều hƣ không 

có một loài hoa trắng 

rụng dƣới bóng ngô đồng 

 

lần trang kinh tiền kiếp 

nghe đổ dấu luân hồi 

ngƣời về mang ánh nguyệt 

che kín lời chia phôi 

 

chiều nay ngồi với núi 

ta có nói gì đâu 

sao ngoài kia hoa rụng 

mây đổ dƣới chân cầu 

 

ai thả nghìn cánh hạc 

về qua cõi niết bàn 

ngậm ngùi cầm y bát 

ta một mình lên non… 
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Nghe mùa thu nói 
  

 tôi gửi mùa thu vào thƣơng nhớ 

cho mây xa trao đến một ngƣời 

em ơi có nghe mùa thu nói 

nắng rớt bên trời thơm dấu môi 

  

đâu phải thu sang vàng lá bay 

mà tôi ngơ ngẩn khói sƣơng dày 

em níu mây trời cho mƣa tới 

buổi theo về tay nắm bàn tay 

  

có phải môi em thơm màu nắng 

nên tôi lạc mất dấu thu về 

hay em thả gió vào mây trắng 

để khói bềnh bồng vƣơng giấc mê 

  

thu nói những gì em có nghe 

hình nhƣ hoa cúc đã hanh vàng 

vọng lại tiếng mùa thu rất khẽ 

vƣơng chút hƣơng thầm tôi gửi sang… 
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Nghe mùa thu tới 

 

bên trời xôn xao giọt nắng 

tôi nghe thu đã vào mùa 

mây trôi lạc bờ hiên vắng 

bƣớm vàng vỗ cánh xôn xao 

 

thu nào em đi qua ngõ 

tôi nghe hạt nắng rơi thềm 

trời xanh thả ngàn cơn gió 

vào hồn ngập tiếng ru êm 

 

gói một chùm hoa thƣơng nhớ 

trao em giữa nắng thu vàng 

bâng khuâng hồn tôi trong đó 

ngát mùa thu gió mênh mang 

 

tôi nghe mùa thu nói khẽ 

ôm mơ mộng với mây ngàn 

thì thầm tiếng chim hót nhẹ 

ru đời tôi nắng thênh thang... 
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...rồi mùa thu nay lại tới 

hình nhƣ mây vẫn ngang trời 

mà em giờ xa vời vợi 

nghe vàng giọt nắng chơi vơi 

 

bƣớm vẫn xôn xao đầu ngõ 

hoa kia nhụy ngát hƣơng tình 

chỉ tôi một mình thƣơng nhớ 

buồn nhìn giọt nắng lung linh 

 

mùa thu đi qua cửa sổ 

có ai ngồi ngóng mây chiều 

mà nghe chút tình vụn vỡ 

buốt hồn chạm bóng cô liêu 

 

thôi mùa thu không tới nữa 

còn tôi và gió bên trời 

nghe tiếng ai về gọi cửa 

ngỡ vàng giọt nắng chiều rơi... 
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Nghe mùa xuân khẽ hát 

 

cơn gió nào lay nhẹ 

cánh mai vàng chơi vơi 

lắng nghe mùa xuân nhé 

ngày em bƣớc vào đời 

 

thấy mây trời chợt ghé 

và mƣa hồng ƣớt vai 

hay lòng tôi nói khẽ 

chiều nghiêng bóng thật dài 

 

chắc là tôi nằm mộng 

gió thì thầm trên môi 

trái tim nào xao động 

cả một mùa xuân trôi 
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có phải không giọt nắng  

rơi xuống đời dịu êm  

có phải chiều thinh lặng 

nghe xuân bƣớc qua thềm 

 

hái một nhành lộc biếc 

trao nhau mùa xuân nầy 

có bao giờ em biết 

tay đợi nằm trong tay 

 

gửi em ngàn cánh hạc 

bay về đây sớm mai 

nghe mùa xuân khẽ hát 

lời tình nồng mê say… 
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Nghe ngoài sông vắng 

 

nhƣ loài chim về muộn  

ngủ dƣới cành cây khô 

bóng trần gian mƣa xuống 

chìm khuất giữa sông hồ 

 

mây trắng trời cố xứ 

ngày về nhánh sông xƣa 

tôi về không chỗ trú 

gió tạt buồn thiên thu 

 

không còn gì mà đợi 

tiếng chuông khua giữa trời 

thôi đành ngày mƣa tới 

bóng tôi về chơi vơi 

 

trong cõi ngày thinh lặng 

hồn ai chờ lâm chung 

nghe vọng ngoài sông vắng 

nghìn con sóng chập chùng… 
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Nghe những niềm riêng 

 

ta cũng biết một đời ta lận đận 

mơ trăng sao khi đời lỡ phong trần 

ôm cơn mộng đau phận ngƣời dâu bể 

hái sao trời khi đêm đã mù tăm 

 

ta cũng biết em cuối cùng cũng thế 

bỏ ta đi đời nhân ảnh mịt mờ 

trong thinh lặng lần cuối cùng nhân thế 

ta thƣơng mình – thƣơng một gã làm thơ 

 

đời kiêu bạt mà ta thì thất thế 

huống chi em- ngƣời mơ mộng thiên đƣờng 

khi ngùi ngậm úa tàn đêm nguyệt quế 

mới hay đời đã lạc nẻo mù sƣơng 

 

ta cũng biết ta cuối cùng lỡ vận 

đành lặng im nhìn sƣơng khói bên trời 

nghe tàn phai từng niềm riêng ngùi ngậm 

lạc giữa đời một chiếc bóng chơi vơi… 
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Nghe những phù du 

 

nầy bao phận ngƣời bé nhỏ 

có nghe gió tạt vô thƣờng 

mƣa rơi bên trời một thuở 

mây mù sƣơng chập chùng buông 

 

nầy những chân trời hƣ ảo 

có hay dƣới bóng hiên ngày 

hắt hiu khuất chìm mƣa gió 

vùi tiếng khóc cƣời trên tay 

 

sớm mai chƣa tàn đã tối 

sƣơng treo lơ lửng phận ngƣời 

chơ vơ dốc đời lạc lối 

trả nghìn ƣớc vọng phai phôi 
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nầy là phù du tuyệt lộ 

kia là sƣơng trắng đầu non 

hƣ vô mộng đời bé nhỏ 

có chăng là những giấc mòn 

 

nghe không tiếng chiêng cuối mộ 

lắt lay khua tiếng dập dồn 

ai nhƣ bóng ngƣời ngồi đó 

chờ những góc trời hƣ không 

 

gập ghềnh phù du đã tới 

gió giông trôi mãi phận ngƣời 

đêm tôi ngồi chong mắt đợi 

bóng chìm xuống đáy chơi vơi... 
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Nghe những tàn phai 

 

em để lại một mùa hoa phƣợng cũ 

cháy trong tôi từ thƣở biết yêu ngƣời 

gió thao thiết thổi tràn đêm không ngủ 

nụ hôn đầu xao xuyến mộng tƣơng tƣ 

 

nắng có ấm mùa thu tràn cửa lớp 

mà tôi nghe chiều thả sợi mây hồng 

sao nhớ quá những hàng cây bóng rợp 

buổi ai về chạm điếng cõi hƣ không 

 

đâu còn nữa tên học trò lãng mạn 

ngày yêu nhau ngơ ngẩn chép thơ tình 

em cũng xa hiu hắt mờ năm tháng 

đôi mắt còn ngoài cửa lớp lung linh 

 

nghe lại những tàn phai ngày tháng cũ 

mƣa đã xa và nắng úa lƣng trời 

chiều cay mắt buốt lòng ngƣời khách lữ 

héo bên trời ...một chiếc lá thu rơi... 
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Nghe tiếng buồn gõ móng 
  

phố xƣa vàng màu nắng 

tôi về ngày mông mênh 

nghe từng chiều thinh lặng 

đo nỗi buồn chênh vênh 

  

trên một vùng nhang khói 

hong khô đời tàn phai 

tiếng ai trầm vọng lại 

mƣa tạt dấu hiên ngày 

  

bên vũng buồn năm tháng 

đong đƣa sầu lá khô 

vin góc trời vỡ rạn 

thấy tôi chìm hƣ vô 

  

đi qua ngàn cơn mộng 

trôi vụn vỡ bên trời 

nghe tiếng buồn gõ móng 

ngƣời muôn trùng hay tôi? 
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Nghe tiếng chim trong vườn nhà em 

 

tiếng chim nào ríu rít 

quanh vƣờn em sáng nay 

nầy con chim sáo nhỏ 

hát ngọt ngào quên bay 

 

trời cao vừa thức giấc 

mặt trời hồng đang lên 

ong còn say hút mật 

bƣớm chấp chới trên cành 

 

hồng đang kỳ khai nhụỵ 

tím ngắt hoa tử đằng 

vàng thơm hƣơng mộng mị 

đẫm một vƣờn sƣơng giăng 

 

chim cũng về khai hội 

làm tổ chờ sinh sôi 

hạnh phúc đầy nhƣ thể 

hai đứa mình chung đôi 

 

và mùa xuân đang tới 

hát say lời yêu nhau 

em ơi tôi ngồi đợi 

chút tình nồng mê say…… 

 



1350 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe tiếng guốc xưa 
  

chợt nhớ quá một phƣơng trời xa cũ 

tiếng guốc khua rộn rã những con đƣờng 

em ngày ấy thơm tình tôi hé nụ 

mắt xanh trời mơ mộng ngút yêu thƣơng 

  

ngôi trƣờng xƣa có một rừng con gái 

áo dài bay nhƣ bƣớm lạc trong chiều 

tôi lặng lẽ mang khối tình ngây dại 

đem phơi hoài trên vạt nắng cô liêu 

  

mây vẫn bay ngập trắng ngoài cửa lớp 

ngày tôi về ngơ ngác biết tìm đâu 

bầy con gái những buổi chiều tan học 

tiếng guốc xƣa còn vọng những đêm dài ... 

  

sẽ có lúc con tim chùng nỗi nhớ 

khi ngỡ ngàng quay lại tuổi đôi mƣơi 

ai còn đứng bên hiên đời sóng vỗ 

có thầm nghe tiếng guốc đã xa mù... 
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Nghe tiếng kinh chiều 

 

hình nhƣ ta nằm mộng 

thấy đôi bờ sông trăng 

có loài chim cánh mỏng 

bay trong chiều sƣơng giăng 

 

gõ vào ngày xa vắng 

âm trầm khua tiếng chuông 

gã tỳ kheo thinh lặng 

nghe buồn lời hƣ không 

 

dấu chân về bụi xóa 

bến trần gian khói sƣơng 

nghe ai chào tiếng lạ 

mƣa phai dấu vô thƣờng 



1352 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

thấy ta ngồi đốt lá 

thả khói sầu nhân gian 

giữa đôi bờ vô ngã 

tiếng kinh chiều chƣa tan 

 

gióng hồi chuông độ lƣợng 

vào cõi trần lênh đênh 

hình nhƣ trong ngày muộn 

một bóng ngƣời chênh vênh 

 

nghe lời kinh ngân vọng 

đọng mãi trong trời chiều 

gã tỳ kheo đứng ngóng 

mây ngàn trôi hắt hiu... 
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Nghe tiếng muôn trùng 

 

mốt mai em có về qua ngõ 

nhớ nhắc ta giùm đời tàn phai 

hiu hắt khói sƣơng sầu dựng mộ 

ngƣời có buồn xin nhƣ mây bay 

 

mốt mai ta lỡ ngồi dƣới dốc 

ôm kín hồn mình trăm vết thƣơng 

gió bụi trần gian mù mịt thốc 

ngƣời có hay xin gửi vô thƣờng 

 

nắng mƣa quanh cõi đời sóng dậy 

còn sống mới hay mình thƣơng đau 

ngƣời có buồn chăng sầu cũng vậy 

ta gió giông tràn ngƣời đâu hay… 

 

gửi tới nghìn sau đời không thật 

thƣơng ta bạc phếch áo giang hồ 

nếu hiểu mai kia nghìn đƣợc mất 

chợt hay rằng mình cũng hƣ vô…  



1354 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nghe tiếng mùa xuân 

 

em đã về chƣa mùa giêng hai 

mà tôi nghe một khoảng trời đầy 

của ngàn cánh bƣớm bay mê mải 

đậu xuống bên trời hoa ngát say 

 

em đã về chƣa trời nguyên tiêu 

tôi đợi em nguyên đán theo về 

hái cành lộc thắm bừng sắc biếc 

cùng chút hƣơng thầm tôi gửi theo 

 

chắc em về trong nắng xuân nay 

xuân đi lộng lẫy nhẹ gót hài 

tôi nghe trong gió mùa xuân gọi 

có tiếng em cƣời ngây ngất say 

 

cho tôi gửi hồn tôi ngẩn ngơ 

buồn vui gõ cửa những đêm mơ 

đợi dáng em về khoe sắc thắm 

và đợi xuân trào mạch ý thơ.. 
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Nghe tiếng thu hồng 

 

giọt nắng nào vƣơng vào mắt em 

chiều thu mây thả bóng êm đềm 

có con bƣớm nhỏ hôn màu lá 

đợi khói sƣơng chiều mang gió lên 

 

tôi gửi hồn tôi vào hoa cúc 

gió mềm nhƣ lụa gọi mùa sang 

em ơi có phải trời hạnh phúc 

là chút nắng vàng vƣơng gót chân… 

 

nhắn với em yêu mùa thu đó 

vƣơng nhẹ chút tình tôi gửi sang 

nghe tiếng thu hồng theo làn gió 

đậu xuống đời nhau mộng khẽ khàng 

 

em hỡi mình yêu nhau mãi nhé 

nhƣ nắng mùa thu đậu tóc ngƣời 

nhỡ mai đời vƣớng nhiều dâu bể 

tình mãi xanh tràn nhƣ ƣớc mơ… 
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Nghe tình gõ nhịp 

 

hỡi những vầng trăng con gái 

mùa xƣa nguyệt úa bên trời 

suốt một đời tôi mê mải 

mơ hoài chiếc lá thu phai 

 

môi em thơm trầm từ dạo 

tôi xin ngậm ngãi đi tìm 

mùa thu mây trời may áo 

khâu tình tôi ấm con tim 

 

gót em về ngang phố cũ 

thơm vòm cây lá đong đƣa 

đêm môi em hồng thơm nụ 

mới hay lòng rộn bốn mùa 

 

cầm tay nhau ngày dịu vợi 

mây trôi tìm nắng ngọt hiền 

khẽ lòng tôi thêu nắng mới 

đợi tình lộng gió che nghiêng 

 

ơi em mùa xuân đang tới 

hoa kia hôn bƣớm dịu dàng 

có hay lòng tôi mở hội 

nghe tình gõ nhịp thênh thang... 
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Nghe vọng ngoài sông vắng 

 

nhƣ loài chim về muộn  

ngủ dƣới cành cây khô 

bóng trần gian mƣa xuống 

chìm khuất giữa sông hồ 

 

mây trắng trời cố xứ 

ngày về nhánh sông xƣa 

tôi về không chỗ trú 

gió tạt buồn thiên thu 

 

không còn gì mà đợi 

tiếng chuông khua giữa trời 

thôi đành ngày mƣa tới 

bóng tôi về chơi vơi 

 

trong cõi ngày thinh lặng 

hồn ai chờ lâm chung 

nghe vọng ngoài sông vắng 

nghìn con sóng chập chùng… 
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Nghiệp 

                    ...mấy thu lìa cửa lìa nhà 

                    văn chương đã chắc đâu mà trí thân... 

                (văn tế thập loại chúng sinh- nguyễn du.) 

 

thôi thì đành gọi nghiệp 

cái ách làm văn chƣơng 

ghé vai nào cũng lệch 

khi đã chọn sai đƣờng 

 

đã là ngƣời khóc mƣớn 

mà vẫn cứ thƣơng vay 

những cuộc đời vay mƣợn 

trói thân mình vào đây  

 

nghe khóc cƣời nhân thế 

ôm vòng đời hƣ không 

hóa ra nghìn dâu bể 

vƣơng theo những cốt đồng 

 

gánh đầy vai nặng nợ 

chỉ mang tràn tai ƣơng 

gửi thân buồn quán chợ 

sao toàn là mù sƣơng  
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treo trên đời hạnh ngộ 

là những chiều gió giông 

thƣơng cho ngƣời đầu gió 

khóc tình ngƣời cuối sông 

 

thân nhƣ là hạt bụi 

trôi giữa chiều tàn phai 

nghe biển sầu hơn núi 

phù phiếm những đền đài 

 

hóa ra từ kiếp khác 

đời ngƣời nhƣ gió qua 

bài thơ vùi trong cát 

nên lìa cửa lìa nhà 

 

cõi trần nhƣ giấc mộng  

huống chi là văn chƣơng 

đêm về khuya bắt bóng 

tay chạm cõi vô thƣờng... 
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Ngõ chiều hoa giấy 

 

có lẽ ba mƣơi năm rồi nhỉ… 

chiều qua ngõ cũ chợt nhớ ngƣời 

những chùm hoa giấy thầm mộng mị 

còn nhớ chút gì – tôi hai mƣơi… 

 

ngày ấy vụt trôi tràn trí nhớ 

theo em mê mải chặng đƣờng dài 

tình nghiêng nón lá màu hoa đỏ 

bƣớc chậm nghe mùi hƣơng tóc ai 

 

có con chim hót trên cành trúc 

qua ngõ nhà em áo lụa đào 

mùa thu rơi nhẹ vào hoa cúc 

thoảng chút hƣơng thầm tôi gửi trao 

 

nắng hanh thơm mộng vƣơng chiều gió 

vƣơng mãi vào đêm những giấc nồng 

ngõ nào tôi gửi mùa thƣơng nhớ 

hoa giấy hãy còn hƣơng nhớ mong 
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…rồi những mùa trăng trôi bóng nghiêng 

khói sƣơng chìm khuất dấu quê nhà 

ngày đi ánh mắt buồn đƣa tiễn 

hoa giấy rơi nhiều qua ngõ hoa 

 

xa quê biền biệt giờ quay lại 

ba mƣơi năm em đã theo chồng 

còn đây ngõ nhỏ chiều tê tái 

chắc gì em còn nhớ tôi không.. 

 

ôi những mùa xƣa trăng đã tàn 

buổi về nhòa nhạt bóng hoàng hôn 

hoa giấy còn rơi ngày đã cạn 

cơn gió chiều nay lạnh buốt hồn 

 

ba mƣơi năm mà nhƣ chớp mắt 

tôi ngồi lặng đếm những mùa sang 

nhìn quanh ngõ nhỏ buồn se thắt 

chỉ thấy màu hoa thắm bẽ bàng… 

 

…em hỡi bây giờ em ở đâu 

áo xƣa còn khép lụa đôi tà 

nhớ em cơn gió chiều hoang hoải 

đọng mãi hƣơng thầm bên ngõ hoa…. 
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Ngồi dưới sương tan 

khoảnh khắc đó đã chìm vào hƣ ảo 

khói sƣơng mờ trôi giấc mộng chơi vơi 

tôi lặng lẽ đứng bên chiều sƣơng khói 

chạm mùa thu đang rụng giữa lƣng trời 

 

thành phố thắp một màn sƣơng rất mỏng 

và tôi đây cũng lặng lẽ nhƣ chiều 

ôm mộng ƣớc gửi cho ngày tuyệt vọng 

để rồi buồn trên đỉnh dốc cô liêu 

 

ngồi mà nhớ sƣơng mờ chìm trong khói 

em rồi xa quên mất lối đi về 

nghe vụn vỡ một góc trời tê tái 

thôi cũng đành tan tác những cơn mê 

 

…tôi đã có một lần về phố cũ 

nhìn khói sƣơng hun hút bóng lƣng đồi 

mà nhớ một mối tình không chỗ trú 

cứ trôi hoài trong ký ức xa xôi... 
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Ngồi lại bên cầu 

 

(Tưởng niệm 4 năm ngày mất của thi sĩ Hoài Khanh 

23/3/2016-23/3/2020) 

...tôi ngồi lại bên cầu thương dĩ vãng 

nghe giữa hồn cây cỏ mọc hoang vu... 

Hoài Khanh 

 

đêm Rạch Giá buồn tênh lần hội ngộ 

trơ quán chiều tạt hiên nƣớc mƣa rơi 

thƣơng anh quá bóng chân cầu sóng vỗ 

con sông đời lạc mấy nhánh chơi vơi 

 

cũng qua hết một phận ngƣời chống chếnh 

thả trôi tình về năm tháng phù du 

rồi em lại ra đi nhƣ đã đến 

dòng sông xƣa nƣớc cũng chảy xa mù...* 

 

u uất những con đò chiều cô độc 

gửi tàn phai cho ngàn sóng bạc đầu 

phải vậy không hỡi thời gian xuẩn ngốc 

mà bây giờ đau mãi tận ngàn sau ? 

 

tôi ngồi đây chỗ ngồi xƣa quán cũ 

trôi giữa chiều ánh mắt buổi chia xa 

cũng có thể đêm về không chỗ trú 

trời không mƣa sao mắt bỗng lệ nhòa... 

* thơ Hoài Khanh 
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Ngồi nhặt mùa thu 

 

ngƣời rồi đã nhƣ mây chiều phai dấu 

tôi lặng thầm nghe dang dở mùa thu 

những hoài niệm của ngày xƣa dịu vợi 

giờ xa xôi nhƣ sƣơng khói xa mù 

 

tôi cúi xuống giữa mùa thu tàn tạ 

nhặt cho mình mùa cúc nhẹ nhàng rơi 

nghe nuối tiếc chút tình đau nghiệt ngã 

một ngƣời đi xa mãi tận phƣơng trời 

 

buổi về với cơn mê chiều xa vắng 

rơi cuối mùa từng chiếc lá đìu hiu 

chân trời cũ ngậm ngùi vƣơng chút nắng 

tiếc thƣơng cho tình yêu vỡ trong chiều 

 

không còn có mùa thu nào về nữa 

buổi ngƣời đi mƣa chìm dấu sƣơng mù 

tôi lặng lẽ ôm một mùa thu ứa 

trôi giữa hồn thao thiết ngập hoang vu... 
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Ngồi với bóng mình 

 

trái tim anh hơn một lần em biết 

man mác buồn nhƣ những đêm thâu 

đời sống đó trong vũng sầu thê thiết 

năm tháng chùng rời rã những cơn đau 

 

anh lẩn trốn đời mình trong tuyệt vọng 

những tàn khuya che giấu giấc mơ buồn 

ôm vụn vỡ cô liêu sầu hắt bóng 

khi một mình ngồi nhớ những chiều buông 

 

những lầm lỗi của một thời xƣa cũ 

còn lại gì trong giông bão mù khơi 

bao tiếc nhớ trong từng đêm mất ngủ 

đau xót xa nghìn ảo vọng lƣng trời 

 

sẽ qua hết từng vũng sầu ma mị 

giấc mơ xƣa cũng tàn úa lâu rồi 

nghe nỗi nhớ cấu cào đêm ám thị 

anh lặng thầm chao với bóng mồ côi... 
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Ngồi với tàn phai 

 

nghe hiu hắt một phƣơng trời lận đận 

mơ trăng sao khi đã lỡ phong trần 

ôm quá khứ tiếc thƣơng đời bạc mệnh 

đếm sao trời khi đêm đã mù tăm 

 

ta cũng biết em cuối cùng sẽ thế 

bỏ ta đi tình hƣ ảo mịt mờ 

trong thinh lặng nhìn phận ngƣời dâu bể 

ta thƣơng mình - thƣơng một gã làm thơ 

 

đời kiêu bạt mà ta thì thất thế 

huống chi em- ngƣời mơ mộng thiên đƣờng 

khi ảo vọng úa tàn đêm nguyệt quế 

mới hay đời đã lạc nẻo mù sƣơng 

 

ta cũng biết ta cuối cùng lỡ vận 

đành lặng im nhìn sƣơng khói bên trời 

nghe tàn phai từng niềm riêng ngùi ngậm 

lăn giữa đời một chiếc bóng chơi vơi… 
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Ngồi xuống đi em 

ngồi xuống đây đi em 

quanh ta mù giăng lối 

bên nầy là bóng tối 

bên kia là hƣ không 

 

ngồi lại bên dòng sông 

nghe đời mình hoang hoải 

con sóng nào trôi mãi 

trên dốc mù thiên thu 

 

ngồi mà nghe âm u 

trong phận ngƣời bé mọn 

trong gió giông đời sống 

trong nghiêng ngả đời mình 
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ngồi xuống và lặng thinh 

nghe cả chiều tê tái 

suốt một đời mê mãi 

đâu hay là phù vân 

 

ngồi xuống đi, một lần 

thấy quanh mình rủ rƣợi 

mệt nhoài ngày đã tới 

rã rời đêm chiếu chăn 

 

ngồi theo dốc đời lăn 

trôi trong chiều đại mộng 

ngồi bên trời lồng lộng 

chợt thấy mình khói sƣơng 

 

ngồi xuống đây một lần 

ngồi xuống đây đi em... 
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Ngọn cỏ trên ngàn 

 

đêm qua tôi mộng 

em về thênh thang 

trắng tà áo lộng 

bạch lạp hai hàng 

 

nầy em có nhớ 

thƣở ngồi bên nhau 

em hiền nhƣ cỏ 

trần gian úa màu 

 

nầy em có hỏi 

tim ngƣời mênh mông 

một mai thức dậy 

tình là hƣ không 
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cho tôi ngồi đợi  

từng giây phút nầy 

hắt hiu chiều gọi 

một trời nắng phai 

 

đâu rồi ngọn cỏ 

lay lắt trên ngàn 

buồn con mắt ngó 

ngậm ngùi sƣơng tan 

 

hình nhƣ gió thổi 

giữa chiều mƣa rơi 

em và mây khói 

chìm khuất sau đồi… 
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Ngọn gió cuối mùa 

 

ôm tập sách bên hiên ngày xƣa cũ 

buổi mây che và nắng rợp ngang trời 

bài thơ đem cất hoài trong ngăn tủ 

nghe thì thầm một vạt nắng nào rơi  

 

tôi bỏ lại một mùa hoa cúc muộn 

bỏ lại em lạc lối mấy phƣơng trời 

khẽ lay nhẹ chút vui buồn vọng tƣởng  

chợt thấy buồn tràn ký ức xa xôi 

 

khi tay nắm đã buông tình hƣ ảo 

bóng ngƣời xƣa cũng chìm khuất nơi nào 

ai mà nhớ giữa cuộc đời cơm áo 

có một loài hoa vỡ đã thầm trao 

 

chỉ còn lại hƣơng một bàn tay cũ 

vẫn ấm nồng thao thiết cả chiều xa 

nghe tiếng gió cuối mùa đêm mất ngủ 

tạt vào tôi... 

rồi chìm dƣới mƣa nhòa... 
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Ngọn roi tình 

 

anh - một thằng thi sĩ 

hồn cốt gửi đâu đâu 

những niềm đau giấu kỹ… 

trong tim khô nát nhau… 

 

bao năm trời mê mải 

anh đi tìm tình yêu 

tƣởng mình là từ hải 

đêm mơ một dáng kiều 

 

hóa ra đời không vậy 

anh quàng xiên ngã nhào 

chỉ thấy toàn hƣ ảo 

trong những lần chiêm bao 

 

bao nhiêu năm lận đận 

anh mới hiểu ra rằng 

tình yêu không ban tặng 

cho anh - ngƣời vận đen .. 

 

khi quanh anh cơm áo 

khi đời anh lũ giông 

khi tình anh gió bão 

khi tuyệt vọng chất chồng 
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bài thơ nhƣ hạt cát 

trôi giữa lòng biển khơi 

mà em là hoàng hạc 

phải ở lồng son thôi 

 

đời không dung kẻ khó 

nên vinh nhục là thƣờng 

sá chi tình dang dở 

em đâm tràn vết thƣơng… 

 

chiều nay ngồi ngó núi 

anh xé hết thơ tình 

nhƣ xé đời lầm lủi 

quất anh nghìn dấu đinh… 

 

anh sẽ buồn nhƣ thể 

không em - chiều lặng thinh 

một anh ngồi rơi lệ 

đau buốt ngọn roi tình… 
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Ngọn tóc bên đời 

 

anh vẫn biết trong tình yêu tội nghiệp 

sẽ có ngày ta sẽ phải xa nhau 

sẽ có ngày ôm lấy trái tim đau 

ngồi mà nhớ những tháng ngày xƣa cũ 

 

anh vẫn biết quanh anh là bóng tối 

chiều đã tàn và mây cũng ngừng trôi 

không tại sao không ai là có lỗi 

chỉ mình anh hun hút bóng đêm dài 

 

những dại khờ ngày ấy sẽ phôi phai 

sẽ gặm nhắm một đời anh tiếc nhớ 

có nhiều khi cuộc tình nầy dang dở 

lại là niềm hạnh phúc mối tình kia 

 

con sông khô mấy nhánh đã chia lìa 

em rồi cũng nhƣ ngàn muôn kẻ khác 

khi ngọn tóc trói đời nhau bội bạc 

sợi tóc nào vất vƣởng trái tim anh... 
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Ngủ đêm ở Buôn Mê  

 

sáng ra chợt thấy sƣơng tràn dốc 

đất thấp trời cao chìm bóng cây 

mây lững lờ trôi đầy tay vốc 

vai vịn lƣng đồi say ngất ngây 

 

ta thả cô liêu vào gió núi 

theo em nằm mộng mấy phƣơng trời 

đại ngàn bóng ngả mờ dốc bụi 

cứ ngỡ đời mình nhƣ mây trôi 

 

vớt những mù sƣơng vƣơng kẽ tay 

bóng chiều hoang hoải chìm trong mây 

khói bay theo gió mù cay mắt 

lạc tới cao nguyên tiếng thở dài 

 

ngồi mà đợi những mùa không tới 

núi cũng nhƣ ta sầu nghiêng vai 

cô em gùi gió chiều dốc đợi 

có tiếc mây chiều qua lũng sâu... 
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Người có về lối xưa 

 

ngƣời có về lối xƣa 

nhớ tình tôi một thuở 

thƣơng những chiều thu mƣa 

ngập hồn tôi trăm lối.. 

 

mùa thu vàng ngày nọ 

hoa dại tràn dốc mơ 

cầm tay ngƣời bở ngỡ 

mây đậu xuống vai chờ 

 

nhặt mùa thu đến vội 

sao nghe lòng bâng khuâng 

chiếc lá vàng mê mải 

thƣơng tình tôi hiến dâng 
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nụ hôn nào đọng lại 

giữa môi ngƣời thanh tân 

đến bây giờ còn mãi 

trong giấc mộng bao lần.. 

 

giờ chắc ngƣời còn nhớ 

mấy phƣơng trời mây bay 

mùa thu vàng dang dở 

hoa rụng xác rơi đầy.. 

 

…tôi về qua lối cũ 

nhặt từng cành hoa rơi 

nghe tình xƣa yên ngủ 

tìm đâu … 

ngƣời xƣa đây… 
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Người còn nhớ một chiều phan thiết 
 

rồi cũng sẽ tàn phai ngày tháng cũ 

hắt hiu trôi mây ngùi ngậm bên trời 

nghe xao xác một cõi tình yên ngủ 

buổi tôi về phan thiết đẫm mƣa rơi 

  

ngƣời chắc nhớ biển rất buồn buổi ấy 

mƣa ngừng trôi mà sóng vẫn theo về 

hồn chao chát ngỡ ngàng đêm thức dậy 

tình ngậm sầu nghe từng nỗi  tái tê 

  

ngƣời chắc nhớ con đƣờng mƣa xào xạc 

lá vàng rơi theo cơn gió nghiêng chiều 

có một cõi tình tôi buồn ngơ ngác 

thả mây trời vào sóng ngã liêu xiêu 

  

giờ tôi đây một mình chiều phan thiết 

buồn mênh mang hiu hắt gió trên ngàn 

em giờ đâu mà chiều trôi biền biệt 

để một mình tôi nhặt lá mùa sang…   
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Người cũng đành như sương khói 

 

tôi khẽ gọi một thƣở buồn cay mắt 

tháng ngày đây mà ngƣời đã đi rồi 

kỷ niệm úa bên hiên đời se thắt 

trái tim chùng nỗi nhớ tiếc xa xôi 

 

sẽ rất nhớ chiều xƣa vàng kỷ niệm 

môi hôn xƣa thầm thao thiết ngọt ngào 

ai cũng có mối tình mà tƣởng niệm  

hun hút chiều sao ngỡ khói chiêm bao? 

 

mai tôi sẽ đi rồi, đời trăm ngã 

xa một lần chẳng biết có về không 

nghe tê tái một cõi ngày xa lạ 

thả ngang vai nghìn nỗi nhớ bềnh bồng 

 

con phố cũ hắt hiu nằm câm bặt 

tiễn tôi đi mƣa trắng một khung trời 

sao nghe đắng nỗi buồn tràn quay quắt 

ngƣời cũng đành nhƣ sƣơng khói bay thôi… 
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Người đàn bà bên mộ chồng chiều 30 tết 

 

ngƣời đàn bà ngồi trong chiều đầy gió 

nghĩa trang buồn tím thẩm bóng hoàng hôn 

nắng vàng loang gió vờn trên bia mộ 

chiều lặng rơi cơn gió lạnh buốt hồn 

 

trôi rất khẽ đám mây chùng xuống thấp 

tiếng nấc chìm trong bóng tối dần buông 

ngƣời đàn bà vin nỗi buồn tràn ngập 

cơn gió chiều tạt buốt tuổi cô đơn 

 

khi hạnh phúc đã biết là không thật 

vẫn tin rằng sẽ mãi một đời nhau 

bao đắng cay trong cõi đời đƣợc mất 

giấu niềm riêng buông một tiếng thở dài 

 

chỉ còn thấy anh về đêm mộng mị 

nén nhang trầm lặng lẽ khói chơi vơi 

ngƣời đàn bà khóc thầm trên mộ chí 

hoàng hôn trôi lặng lẽ giữa mây trời 

 

nghĩa trang rạch giá 

chiều 30 tết đinh dậu 
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Người đàn bà mộng du 

 

bƣớc chân rất nhẹ chìm trong tối 

những giọt sƣơng mờ vƣơng lối qua 

ngƣời đàn bà giấu đêm vào nhớ 

nghe tạc vào tim dấu lệ nhòa 

 

khẽ tiếng dƣơng cầm theo gió sang 

ngào ngạt hƣơng đêm những giọt vàng 

dìu dặt khúc nghê thƣờng lãng đãng 

trôi cả màu trăng khuya chứa chan 

 

từng giọt lệ buồn rơi giữa đêm 

nhớ ai mà sƣơng khói môi mềm 

thả giấc bềnh bồng cùng trăng vỡ 

mơ màng trên đỉnh dốc cô miên 

 

hỡi những mùa xƣa êm giấc thu 

có còn mơ đợi những lời ru 

vầng trăng buổi ấy vàng tê tái 

nhƣ gót chân nàng trôi lãng du... 
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Người đàn bà nhặt lá 

 

bên nhành mai khoe sắc 

nghe thì thầm tiếng ai 

hình nhƣ là mƣa rắc 

những sợi buồn phôi phai 

 

về nghe sông nằm kể 

chuyện tình buồn trăm năm 

có một ngƣời rơi lệ 

khi trăng chửa kịp rằm 

 

vẫn muôn đời nhân thế 

tiếng yêu sầu trên môi 

mùa xuân buồn nhƣ thể 

hoa chẳng kịp đâm chồi 

 

và ngƣời con gái nọ 

sang sông mùa hoa mai 

có nắng vàng ngoài ngõ 

con bƣớm trắng thở dài 
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bao nhiêu lần nguyên đán 

hoa vàng trôi bến sông 

hƣơng tình yêu lãng đãng 

mãi vƣơng vấn nụ hồng 

 

mãi nhiều năm sau đó 

tóc bạc mùa xuân sang 

ngƣời đàn bà nhặt lá 

cho tim bớt lỡ làng 

 

xuân nầy qua bến vắng 

ngƣời xƣa giờ nơi đâu 

chỉ gió về thinh lặng 

nghe mƣa buốt hiên sầu 

 

ngƣời đàn bà nhặt lá 

bên sông chiều cuối năm 

có hay mùa xuân đã 

hiu hắt chìm xa xăm... 
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Người mơ 

   

  người mơ không đến bao giờ... 

  đoàn chuẩn 

 

phải em là ngƣời gieo ý thơ 

bao đêm tôi mong ngóng đợi chờ 

ngỡ khi trời đất còn im tiếng 

đã chắc em về vƣơng giấc mơ 

 

em một trời xanh nhƣ gió mây 

gối chăn còn vƣớng mộng trời đầy 

thƣơng chút tình tôi trôi cuối gió 

hồn lỡ trôi chìm hƣơng ngát say 

 

em về đâu đó giữa chiêm bao 

nhung nhớ mù sƣơng chạm môi đào 

thanh khiết ru hồn tôi mộng mị 

với gối chăn nồng tôi gửi trao 

 

em không về nữa những đêm mƣa 

gối mỏng phù du lạnh mấy mùa 

ngƣời mơ... có bao giờ em đến 

tôi nhặt phai tàn trên dấu xƣa... 
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Người rồi như bụi 

 

ngàn con chim hạc 

đậu chiều nhân gian 

bóng tôi ngơ ngác 

cuối trời thênh thang 

 

ai về sông rộng 

thả khói muôn trùng 

sƣơng giăng lồng lộng 

muộn lời cáo chung 

 

đau một vầng trăng 

treo sầu dốc núi 

chìm trong thinh lặng 

ngã bóng luân hồi 

 

dốc đời chống chếnh 

gọi ngày mênh mông 

lời kinh lạc bến 

tạc chiều hƣ không 

 

ngƣời rồi nhƣ bụi 

thân nầy phù hƣ 

đêm ngồi ngóng núi 

tôi về với tôi … 
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Người về như bóng 

 

ngƣời về nhƣ bóng khói 

bơ vơ ngày quạnh hiu 

kiếp tôi sầu mấy cõi 

mƣa chạm hắt hiu chiều 

 

ngƣời về nhƣ bóng mây 

tôi- mịt mù sóng vỗ  

loài dơi đêm thức dậy 

đập cánh tìm hƣ vô 

 

ngày về vƣơng sợi tóc 

rơi xuống tình nhân gian 

có nhiều đêm tôi khóc 

nghe hồn mình đi hoang 

 

tôi tìm hoài chiếc bóng  

em- trong ngày mênh mông 

chỉ nghe sầu tiếng vọng 

trôi giữa chiều hƣ không... 
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Người xưa vóc hạc 

 

tôi về ngang phố cũ 

hai mƣơi mấy năm trời 

hoa nhà em vẫn nụ 

nhƣ buổi nào thu rơi 

 

chân đi mà nghe nặng 

từng nỗi buồn rƣng rƣng 

nghe giữa hồn câm lặng 

tình mấy nẻo muôn trùng 

 

em ngày xƣa vóc hạc 

áo trắng trời thu xa 

tôi xƣa đời gió tạt 

đắng mấy mùa mƣa sa 



1389 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phố nhƣ ngày xa ấy 

vẫn con đƣờng năm xƣa 

sao ta đành mất dấu 

em chìm vào cơn mƣa 

 

đêm bây giờ trở gió 

em đã thành phai phôi 

tôi ngồi chong mắt ngó 

neo cuộc tình mây trôi 

 

ai ngày xƣa vóc hạc 

áo trắng trời xa xôi 

thôi cũng đành lƣu lạc 

mùa xƣa đã xa rồi… 
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Nguyên đán tình yêu 1 

 

không phải mƣa trời... không phải 

bâng khuâng ƣớt ngọn cỏ mềm 

không phải mây chiều mê mải 

mà mùa xuân về đó em... 

 

xuân đi và xuân trở lại 

cho nhau chút nắng bên trời 

nhƣ tình yêu tôi ngần ngại 

trao đầy theo gió chơi vơi 

 

tôi nghe mùa xuân độ lƣợng 

hát câu ân ái thơm lừng 

em thả tình tôi ngất ngƣỡng 

xuân nồng ngát gió bâng khuâng 

 

mây trôi một trời nguyên đán 

nồng nàn say nụ môi hôn 

tôi ôm vào lòng mƣa nắng  

nghe xuân ngập kín linh hồn 

 

em ơi tình hồng chan chứa 

sáng nay xuân đã về rồi 

lắng nghe vui buồn gọi cửa 

mở lòng mừng đón xuân thôi... 
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Nguyên đán tình yêu (2) 

 

nụ mai sáng nay vừa nở 

trên môi em ngọt thơm hồng 

tôi nghe bềnh bồng trong gió 

là tình tôi chớm đơm bông… 

mùa xuân bên trời quá mộng 

miên man giọt nắng xuân tràn 

có chút gì trong nắng sớm 

mà hồn xuân đậu thênh thang 

ơi tôi bên trời nguyên đán 

tình yêu mầu nhiệm theo về 

khẽ thôi chân trần gót mỏng 

nồng nàn gọi cửa đam mê 

từ trong muôn trùng nỗi nhớ 

thiết tha hoa cỏ gọi mời 

nầy ngƣời tôi xin hỏi nhỏ 

có dành xuân nào trao tôi… 
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Nhã ca 

            trong thánh kinh có nhã ca  

            nhưng trong nhã ca không có thánh kinh... 

                                    tặng huyền huyễn thạch 

 

nghe ngoài trời gió dựng 

một đời ngƣời đi qua 

tình hắt mù con sóng 

sông trôi ngày mƣa xa 

 

bên hiên bờ hạnh ngộ 

có một vì sao rơi 

chuyến xe buồn thổ mộ 

đợi một ngƣời - hay tôi? 

 

khói nhang trầm ngút cháy 

đã vọng lời lâm chung 

thác ghềnh xô sóng chảy 

xrôi về phía muôn trùng 

 

tôi về chiều cuối gió 

thả sầu trên sông xa 

hắt hiu sầu dựng mộ 

nghe mƣa buồn, nhã ca... 
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Nha trang có nhớ 

 

biển thì quen mà em thì xa lạ 

trách làm gì đêm ở lại nha trang 

em xa xôi tôi thì quá ngại ngần 

làm sao giữ một câu chào đƣa tiễn 

 

gió cũng vậy có khi buồn hơn biển 

nên thổi hoài triền cát phía khơi xa 

khuya chông chênh thành phố ngỡ mƣa nhòa 

chơi vơi quá khoảng trời chƣa kịp lấp 

 

thì thôi vậy có khi ta đừng gặp 

còn hơn là bịn rịn buổi chia tay 

nỗi niềm kia nếu không trót đong đầy                           

thà yên lặng mà đau vùi con sóng 

 

khi sỏi đá cũng biết buồn vỡ mộng  

nha trang ơi làm sao hẹn quay về 

nửa hồn tôi trôi lấp mù con sóng 

còn nửa hồn ngơ ngác ngập sông mê… 
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Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm 

(Gửi Quảng Ngãi và bạn bè tôi) 

ba mƣơi năm làm thân lữ thứ 

áo cơm xoay tít chốn thị thành 

lòng đâu lƣu lạc mà xa xứ 

nên rƣợu giang hồ rót dửng dƣng… 

tết đến- ngâm tràn câu tống biệt 

xé lòng câu hát buổi xa quê 

đời không ly biệt làm sao biết 

tiếng gọi đò ơi… lạnh bến về.. 
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rƣợu có say đâu, sầu lƣng chén 

vẫn ƣớt đời, buốt dập đôi môi 

nhớ quê muốn khóc mà không đƣợc 

đành ngóng chân mây bật tiếng cƣời… 

ta có hay đâu đời kiêu bạt 

đâu dung hồn kẻ muốn ra đi 

quay lƣng một buổi là lƣu lạc 

ba mƣơi năm chẳng chốn quay về 

gửi quê cuộc đời ta lầm lỡ 

chỉ một lần cũng đủ trăm năm 

ngậm một trời đau nơi phố chợ 

nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm… 
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Nhắn với quê nhà 

 

chiều cuối năm về ngang sông rộng 

chợt thấy quê nhà chùng mây bay 

bến sông khói sóng trôi lồng lộng 

vuốt mặt mà nghe tiếng thở dài 

 

nhớ quá quê ơi chiều tháng chạp 

mẹ già gánh thóc chợ đƣờng xa 

nhà khó dăm ba chùm chuối lạt 

chờ nếp cha mang tối gói quà 

 

nhớ quá quê ơi mùi rơm rạ 

mấy đứa em ngóng đợi anh về 

hƣơng mƣớp đong đƣa chiều nắng lạ 

nhuộm vàng nỗi nhớ cuối chân đê 

 

nhớ gió quê nhà ngày giáp tết 

dụi mắt nghe khói tràn bay qua 

có chút gì cay đùn khóe mắt 

bụi vƣớng hay sƣơng khói lệ nhòa 

 

gọi tiếng quê xa mà rơi lệ 

cuối năm hành khất cả nỗi buồn 

nhắn với em tôi và cha mẹ 

ngày về nằm với đất quê hƣơng... 
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Nhặt chiếc lá chiều 

 

tôi lặng lẽ nhìn thu vàng trƣớc ngõ 

áo ai bay chiều cũ đã xa rồi 

nghe nuối tiếc trải xanh tràn nỗi nhớ 

trôi mịt mùng trong ký ức mồ côi 

 

sẽ rất nhớ chiếc lá vàng rơi khẽ 

bƣớc ai về màu nắng đẫm tƣơng tƣ 

trời thao thiết làn mây trôi nhè nhẹ 

gửi mùa thu cho làn khói sƣơng mù 

 

chiều có lẽ đã vàng phai màu nhớ 

mình tôi ngồi đợi chút gió thu qua 

ôm mê mải một khối tình dang dở 

nghe tàn phai từng vạt nắng chƣa nhòa 

 

thôi đành hái chiếc lá chiều rơi muộn 

nhƣ cuộc tình trôi giạt giữa mê hoang 

có nhiều lúc thấy lòng mình trống vắng 

mới hay ai đã nhặt những thu vàng... 
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Nhặt lá thu vàng 

 

cuối cùng rồi mùa thu cũng ra đi 

tôi nhặt nốt chiếc lá vàng sót lại 

chút xao xuyến bâng khuâng còn vọng mãi 

một ngƣời đi biền biệt chẳng quay về 

 

…có một mùa thu vàng lá đê mê 

tình yêu đến đâu bao giờ hẹn trƣớc 

có gì đâu khoảng trời xanh mơ ƣớc  

bƣớc khẽ khàng em mời gọi thu sang 

 

hoa bƣớm say cho lòng chợt ngỡ ngàng 

thu quyến rũ hay nụ cƣời em gái 

cho tôi níu mùa thu nào ở lại 

đậu xuống hồn thao thiết lạc cơn mê 

 

theo chân em trên mấy nẻo đi về 

mây trắng quá nhƣ tình tôi thanh khiết 

và hình nhƣ thu chẳng hề hay biết 

có tình tôi giăng kín rợp mây chiều 
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nhớ những mùa thu hồn chớm xanh rêu 

nụ hôn ấm em lặng thầm trao gửi 

gió thao thiết nhƣ tình tôi chờ đợi 

tay trong tay nghe mộng ƣớc thật nhiều… 

 

…để bây giờ trên đỉnh nhớ cô liêu 

em bỏ lại mùa thu vàng dang dở 

tôi chậm quá nên ngậm ngùi đành lỡ 

một mùa yêu còn vọng giữa thu sầu 

 

lòng lặng thầm tiếc nhớ tận nghìn sau 

mùa thu cũ và em giờ cũng mất 

khi hạnh phúc là một điều không thật 

hoa đã tàn.. làn gió cũng mong manh 

 

mùa đã qua mà chân bƣớc không đành 

tôi ngoảnh lại nhìn thu chiều năm cũ 

khi nhặt chiếc lá vàng rơi héo nụ 

mới hay rằng đã vỡ một tàn thu.. 
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Nhặt lá thu vàng (2) 

 

những mùa thu đi vội 

mang theo chiếc lá vàng 

tôi yêu ngƣời một thuở 

tình đã vàng phai đâu.. 

 

những chiều thƣơng nhớ nhau 

bây giờ còn thổn thức 

thơ tình tràn giấy mực 

khắc khoải hồn chơi vơi 

 

mùa thu giờ xa xôi 

ngƣời giờ đi, đi mãi 

hƣơng một thời con gái 

vẫn nồng nàn quanh đây 

 

để còn mùa thu nay 

rụng bên trời chiếc lá 

sao nghe mà thƣơng quá 

cánh lá chiều thu xƣa 

 

cơn gió nào đong đƣa 

có nghe mùa thu nhớ 

tôi ôm tình dang dở 

nhặt lá vàng bâng khuâng… 
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Nhặt một đời buồn 

 

cúi xuống đi và nhặt lên  

một đời tôi với lênh đênh kiếp ngƣời 

nhân gian cho tiếng khóc cƣời 

sao còn sót lại đầy vơi phận mình 

 

chiều nhìn mây trắng lặng thinh 

nửa đời xuôi ngƣợc bồng bềnh khói mây 

nửa đời bèo bọt thƣơng vay 

nghe hoang vu những đắng cay mỏi mòn 

 

là tình yêu đã héo hon 

là trăm con sóng vẫn còn chia phôi 

là cô liêu bóng ngậm ngùi 

là cơn mộng thoảng khôn nguôi dại cuồng 

 

nhặt lên… nhặt một đời buồn 

trả về cho gió… trả luôn cho đời 

kiếp ngƣời chỉ một lần trôi 

tiếc chi chút nắng phai phôi giữa chiều… 
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Nhặt mùa thu cũ 

 

khe khẽ nhé …mùa thu ơi đừng vội 

để tôi còn nhặt chiếc lá vàng rơi 

ôm một khoảng trời đầy thu ngập lối 

chờ thu phai theo từng dấu chân ngƣời 

 

màu nắng cũ còn nhuộm hồng đôi má 

sao tôi nghe thao thiết dấu thu về 

nầy em ạ… gót hồng đừng vội vã 

để tôi còn mơ mộng chút đam mê… 

 

và mây nữa… cứ bềnh bồng theo gió 

cho tôi ngồi nhớ lại những lời ru 

có con bƣớm say tình hôn lá cỏ 

mà nghe thu lãng đãng dƣới sƣơng mù 

 

tôi sẽ nhặt mùa thu nào đã cũ 

rơi giữa hồn đậu giữa trái tim tôi 

bao kỷ niệm dƣờng nhƣ nằm yên ngủ 

mùa thu đâu… khi ngƣời đã đi rồi… 
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Nhặt mùa thu cũ (2) 

 

tôi ngoảnh lại nhìn thu vừa qua ngõ 

chiều đẫm hƣơng và hoa cúc thôi vàng 

nghe rất khẽ tiếng thì thào trong gió 

cuối cùng rồi thu cũng vắt mùa sang 

 

không còn nữa chiều thu nào rụng lá 

con bƣớm vàng gục dƣới gốc tƣơng tƣ 

trong ký ức một nỗi buồn rất lạ 

chợt miên man trong nỗi nhớ tim ngƣời 

 

em rồi cũng trôi theo mùa thu cũ 

hiên trời xƣa mộng vỡ hắt hiu chiều 

chút xao xuyến thành nỗi buồn trú ngụ 

buổi xa ngƣời màu nắng chợt đìu hiu 

 

thôi đành vậy mùa thu vàng dang dở 

giờ đã trôi xa ngút một phƣơng trời 

tôi còn giữ chiếc lá nhiều duyên nợ 

đợi mai nầy ngồi tiếc nuối khôn nguôi... 
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Nhặt nắng thu vàng 

chút nắng vàng năm cũ 

rơi nhẹ hiên thềm tôi 

hoa cúc chiều hé nụ 

tình ngọt nồng đôi môi 

 

em về đây một thuở 

hong tình tôi ngọt bùi 

con chim chùng cánh mỏi 

hót giữa trời âm vui… 

 

tôi nghe mùa reo gọi 

tiếng dƣơng cầm trong mƣa 

ngỡ nhƣ lời thu nói 

tình ấm mấy cho vừa.. 
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ngỡ nhƣ trời hạnh phúc 

về đậu giữa môi hồng 

mùa xƣa vàng hoa cúc 

trổ đầy trời mênh mông 

 

…em đi và bỏ lại 

chút tình tôi hiến dâng 

ngƣời bỏ ngƣời đi mãi 

còn đầy trời bâng khuâng 

 

nắng vẫn vàng mấy độ  

bên hiên chiều lặng câm 

nhƣ tình tôi một thuở  

rơi từng giọt âm thầm 

 

nhặt nắng vàng thu úa 

trong từng chiều dần phai 

tôi cầm mùa thu cũ 

lòng ngập ngừng nhớ ai… 
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Nhặt những tàn phai 1 

 

về với những tàn phai ngày tháng cũ 

tôi chơ vơ tìm giọt nắng lƣng chiều 

nghe rụng vỡ nỗi buồn dƣờng yên ngủ 

thôi cũng đành đau buốt những cô liêu 

 

ngƣời thì cũng đã về nơi cuối gió 

bỏ mình tôi ngơ ngác chốn mây mù 

ngồi nhặt những tàn phai tràn nỗi nhớ 

khói sƣơng chiều lạnh quá một trời thu 

 

chỉ là nắng buồn thiu vàng chân mộ  

em giờ còn ảo ảnh khói sƣơng thôi 

tình xƣa cũng bâng khuâng chìm theo gió 

đời chƣa qua, buồn đã chín kiếp ngƣời 

 

thì thôi vậy những lần ngồi tiếc nuối 

nhặt tàn phai thay nỗi nhớ ngậm ngùi 

tôi sẽ hái một mùa thu vàng úa  

thả lên trời ngập đắng những phai phôi... 
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Nhặt những tàn phai 2 

 

nhƣ đã từng vò nát trái tim anh 

những kỷ niệm của một thời nông nổi 

có lẽ thế khi chúng mình lạc lối 

mới hay rằng năm tháng cũng mồ côi 

 

em hãy còn tiếc nhớ thuở xa xôi 

sao cứ mãi gieo đời anh vụn vỡ 

để hoài nhớ một khối tình dang dở 

mãi theo về trong ký ức mong manh 

 

đâu phải đau một chiếc lá lìa cành 

mới chợt hiểu rằng mùa thu đã úa 

anh cố đợi một chân trời khép cửa 

từng đêm trôi trên vũng nhớ nhạt nhòa 

 

nhƣng xa rồi mùa xƣa cũng phôi pha 

em là gió làm sao anh giữ đƣợc 

nghe trái đắng vỡ trăm nghìn vết xƣớc 

buổi anh về nhặt nhạnh những tàn phai ... 
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Nhìn một đời hư 

 

ta ngồi lại một lần nhìn năm tháng 

đã chìm sâu trong đáy mắt môi ngƣời 

mƣa với nắng chạm úa sầu dĩ vãng 

sợi tình buồn treo suốt một đời hƣ 

 

chừng nhƣ lạ con phố nằm yên ngủ 

mây trôi xa về phía cuối lƣng trời 

nghe hiu hắt một cõi ngày vô trú 

con dốc tình  chìm xuống đáy chơi vơi 

 

em cũng bỏ tôi xƣa mà dong ruổi 

sá chi tình trôi lạc giữa ngàn khơi 

nghe tàn úa phai nỗi đời cát bụi 

chén rƣợu cay tôi uống cạn bên trời   

 

em nhớ giữ giùm tôi ngày tuyệt vọng 

nhỡ mai còn vƣơng lại chút dƣ hƣơng  

ôm tha thiết cõi trần gian quá mộng 

khẽ khàng nghe đời đã quá vô thƣờng… 
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Nhờ anh... 

 

anh ơi ...em nhờ anh tí... 

giữ giùm em áng mây trời 

cho em đêm dài mộng mị 

vạn ánh sao trời vừa rơi 

 

anh ơi nhờ anh nữa nhé 

buộc giùm em mái tóc dài 

cho sƣơng còn vƣơng nhè nhẹ 

đậu hồn em những sớm mai 

 

nhờ anh cầm tay em nữa 

nhỡ mai qua những dốc đời 

quanh em sƣơng mờ giăng lối 

sợ mình lạc bƣớc chơi vơi 

 

 

nhờ thêm vai anh em vịn 

quanh trời đất cũng chao nghiêng 

để em là chân trời tím 

mốt mai anh mãi đi tìm 

 

…con tim bỗng sao mà nhớ 

ngày em nhẹ gót thu hồng 

trao anh chút tình hé mở 

đổi huyền thành sắc...đƣợc không ? 
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Nhỡ đời dâu bể  

 

giọt nắng nào vƣơng trong mắt em 

chiều xƣa mây thả tóc em mềm 

có con bƣớm nhỏ hôn màu là 

đợi khói sƣơng chiều mang gió lên 

 

tôi gửi hồn tôi vào hoa cúc 

sắc hồng nhƣ lụa gọi tình nhân 

em ơi có phải trời hạnh phúc 

là giọt nắng vàng vƣơng gót chân… 

 

nhắn với em yêu mùa thu đó 

tha thiết chút tình tôi gửi sang 

nghe mây thỏ thẻ theo làn gió 

đậu xuống đời nhau mộng khẽ khàng 

 

em hỡi mình yêu nhau mãi nhé 

nhƣ nắng mùa thu đậu tóc ngƣời 

nhỡ mai đời vƣớng nhiều dâu bể 

tình mãi xanh tràn ƣơm mắt môi… 
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Nhớ Huế 

 

huế đợi đó mà tôi không về kịp 

nên đò buồn đậu mãi bến hƣơng giang 

trời xanh quá mà hồn tôi không thể 

chờ em qua sông rộng nắng thu vàng 

 

gia hội gió… gió mơ màng nhƣ thế 

cho bến chiều an cựu đẫm mây trôi 

ngày vƣơng nắng nhƣ ngập ngừng thỏ thẻ 

tóc em xƣa và vỹ dạ xanh trời… 

 

hàng phƣợng đỏ hoa rơi đƣờng lê lợi 

để tôi chờ tím đỏ một hoàng hôn 

con phố cũ ngang qua trƣờng quốc học 

còn bƣớc ai xao xuyến giữa mƣa buồn… 

 

thôi nhé huế đừng đợi chờ tôi nữa 

xa thật rồi sao cứ mãi bâng khuâng 

tôi xin lỗi đã một lần thất hứa 

con đò xƣa xa bến cũ bao lần… 

 

thôi nhé huế đừng giận tôi hờ hững 

cơn mƣa chiều đại nội vắng chân ai 

khi nỗi nhớ đã hóa thành đá dựng 

chút tình xƣa… xin gửi với mƣa dài… 
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Nhớ Huế ngày mưa 

 

mƣa huế buồn nhƣ anh xa em 

tiếng mƣa rơi xa xót Trƣờng Tiền 

Đò qua Vỹ Dạ dừng Đập Đá 

có nhớ một ngƣời vừa quen tên 

  

mƣa huế buồn nhƣ ta yêu nhau 

nón nghiêng che kín mắt em sầu 

nƣớc sông Hƣơng gợi tình chia cách 

nên Huế buồn từng đêm rất sâu 

  

mƣa Huế cầm tay ai nhớ ai 

mà sao lƣu luyến mãi đêm dài 

nghe gió buồn chiều qua Thiên Mụ 

giấu một niềm riêng mƣa nắng phai 

  

mƣa Huế chiều nay sƣơng khói bay 

tìm nhau trong từng tiếng thở dài 

nghìn sau mƣa Huế còn vang vọng 

mãi tiếng u hoài trong cõi nhau... 
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Nhớ Lâm Anh 

 

rồi cũng qua một đoạn đời dâu bể 

chiều cuối năm ta ca khúc biệt hành 

chiếc thuyền ngƣợc* hề ta ngồi rơi lệ 

tiếc chi đời một khoảnh khắc mong manh 

 

ừ cũng thể trăm năm ngồi ngó núi 

để một chiều say với bóng mồ côi 

bạn đi xa có buồn nhƣng không tủi 

vì còn đây hơi ấm một chỗ ngồi 

 

dốc cạn đi dăm ly sầu chống chếnh 

rƣợu cuối năm cay đắng một chữ tình 

ở đất nƣớc chúa chối từ không đến 

bởi mọi ngƣời đều tự biết đóng đinh…* 

 

ta cũng vậy trên tay cầm lau trắng 

vẫy thiên thu chờ đất gọi tên mình 

chiều cuối năm buồn một trời mây trắng 

gọi tên ngƣời, ơi hỡi!  bạn lâm anh… 

 

*tập thơ Lâm Anh 

* thơ Lâm Anh 
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Nhớ mộng thiên đàng 

 

chiều cuối năm úp mặt sầu chăn chiếu 

chút nắng vàng cũng nhẹ gót hƣ không 

qua hết chƣa một phận ngƣời dâu bể 

mà tôi nghe bụi cát đã chất chồng 

 

em thì đã mù sƣơng ngày tháng cũ 

phấn son tàn cơn gió mịt mùng phai 

đuôi mắt đó từng chỗ tình trú ngụ 

giờ phong sƣơng ủ kín dấu mây cài 

 

chút kiêu hãnh còn ngời lên xiêm áo 

đêm rã rời tàn tạ đáy dung nhan 

thầm đếm tuổi ngƣợc theo hồn giông bão 

chỉ mây trôi bạc trắng giấc xuân tàn 

 

có khi nào trong kiếp ngƣời hƣ ảo 

thấy trời chiều trôi lạc giấc mê hoang 

thì hay đã có một ngƣời bạc áo 

ngồi tàn khuya mà nhớ mộng thiên đàng... 
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Nhớ một âm câm 

 

giờ còn lại mình anh ngồi thở dốc 

quanh cuộc đời tàn tạ những dƣ âm 

bóng thời gian ôi sao mà xuẩn ngốc 

mới đây thôi đã dâu bể thăng trầm 

 

anh chợt hiểu vó câu và giọt nắng 

tạt qua vai nghìn giông bão muộn màng 

chút hạnh phúc hiện về trong gió sớm 

chƣa kịp cầm thì chiều đã mù sƣơng 

 

có những lúc anh thấy mình là bƣớm 

hóa thân qua nghìn kiếp nhộng kén tằm 

đau từ những cuộc đời nào vay mƣợn 

để về chiều ngồi nhớ một âm câm 

 

thôi em ạ anh giờ ngồi mộng tƣởng 

găm nỗi buồn tàn tạ với trăm năm 

ngàn giông bão quăng đời anh vất vƣởng 

nghe tàn phai từ những vết lăn trầm 
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Nhớ một mùi hương 

 

sao cứ nhớ mùi hƣơng nào buổi ấy  

thuở vụng về trao vội những môi hôn 

có một gã làm thơ đầy trang giấy 

thả vào đêm tràn mộng mị tâm hồn 

 

tƣởng nhƣ cả trần gian bừng mở hội 

cầm tay ai mà ấm trái tim mình 

và thấy trọn đất trời nầy giăng lối 

môi ai cƣời khúc khích vọng thủy tinh 

 

bài thơ viết chƣa đầy trang giấy cuối 

ngƣời năm xƣa đã quay gót theo chồng 

gã thi sĩ ôm một trời tiếc nuối 

ngọn roi nào quất ngƣợc giữa hƣ không 

 

ngồi nhớ lại buổi nào trong tay ấm 

khói chiều trôi mƣa lạnh ƣớt vai ngƣời 

ngỡ thấy bóng ai về từ xa thẳm 

mùi hƣơng còn thoang thoảng nhắc tƣơng tƣ... 
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Nhớ mùa thu cũ 

 

mùa xƣa qua rất vội 

giàn hoa mƣớp đã vàng 

có một ngƣời đứng đợi 

đã mấy lần thu sang 

 

ngày em về bên đó 

mƣa rơi tràn bến sông 

chuyến đò trôi theo gió 

mƣa cũng lạnh nhƣ lòng 

 

nhớ những mùa thu cũ 

hoa mƣớp vàng nhớ mong 

tôi ngồi ru em ngủ 

nghe chiều về mênh mông 

 

em lấy chồng ngoài chợ 

bỏ giòng sông quạnh hiu 

bỏ tôi tình dang dở 

bỏ chiều buồn hắt hiu 
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bơ vơ mùa thu cũ 

mƣa lạnh xát hiên đời 

hoa mƣớp vàng héo nụ 

bến sông sầu chơi vơi 

 

mịt mù đời trăm lối 

em bây giờ về đâu 

tôi ngồi nghe sóng vỗ 

mƣa tạt dƣới chân cầu 

 

bây giờ mùa thu đó 

mƣa rơi chiều bến sông 

có ngƣời chong mắt ngó 

buồn xƣa tím cả lòng... 



1420 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhớ những đêm thâu 

 

tôi biết sẽ có một lần đánh mất 

hình hài kia nhƣ những kỷ niệm buồn 

em đâu đó giữa cuộc đời giả thật 

có hay rằng đã đến lúc tay buông 

 

cơn gió lạ thổi suốt mùa ân ái 

đâu hay tôi nghìn đau đớn vô tình 

em hờ hững trả tôi thời ngây dại 

nụ hôn nào buốt nhức một lằn đinh 

 

tôi rồi cũng trả em đời sống đó 

nhƣ tàn khuya chao chát nụ hôn sầu 

chăn chiếu úa của trăm chiều giông gió 

tôi lặng thầm ngồi nhớ những đêm thâu 

 

biết không em trong kiếp ngƣời chia biệt 

bọt bèo thôi khi trăng chẳng kịp rằm 

trốn vào đâu cũng thấy tình cay nghiệt 

thì cũng đành tan tác dấu trăm năm... 
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Nhớ thương từng giọt nắng phai 

 

là những sớm mai …những sớm mai 

có tình em đậu nhẹ đôi vai 

giọt nắng ngày xƣa còn vƣơng vất 

trong mộng đời tôi những dấu hài 

 

nhẹ thôi đôi gót hồng em nhé 

ru tình tôi yên ngủ bên trời 

nghe tiếng lòng rung lên thật khẽ 

những giọt nắng vàng sƣơng khói trôi 

 

trong tiếng dƣơng cầm thánh thót vang 

em tinh khôi thả nụ tơ vàng 

có hồn tôi ngủ trên hoa lá 

trôi giữa trời giọt nắng vừa tan… 

 

còn những sớm mai…những sớm mai 

nghe nhớ thƣơng từng giọt nắng phai  

ngƣời đã đi rồi không trở lại 

sao hồn tôi còn vƣơng vấn ai… 
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Nhớ núi 

 

mấy mƣơi năm rồi anh xa núi 

ngụp lặn đời anh gió đồng bằng 

một sáng bồi hồi anh đếm tuổi 

nghe mình xa núi buồn lặng câm 

 

nhớ núi và sƣơng và gió lạnh 

mây trôi và mƣa đổ mịt mùng 

phố cao dốc nắng chiều hiu quạnh 

một mảnh hồn đau sầu rƣng rƣng 

 

nhớ núi hàng cây và bụi đỏ 

loanh quanh con đƣờng nhỏ mịt mù 

anh ngồi thầm nhắc em gái nhỏ 

gùi một đời anh vào thiên thu 

 

hỡi em còn trong chiều phố núi 

mấy mƣơi năm dâu bể muôn trùng 

chiếc gùi có nặng tình anh gửi 

sao gió ngập ngừng vƣơng bƣớc chân 
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Nhớ vinh 

với trầm thụy du 

 

cùng nâng chén buổi về đêm quán lát 

nhớ ai không mà sông vệ mƣa hoài 

chiều say khƣớt vỗ bàn nghe bạn hát 

đêm rừng thiêng*gió buốt tạt hiên ngoài 

 

cõi tạm nầy nẻo về ai chẳng biết 

còn lại gì ngoài một chút hƣ không 

câu thơ cũ tiễn nhau ngày ly biệt 

đâu chắc ngày về quê nữa mà mong? 

 

tôi xa quá mấy phƣơng mù lơ lắc 

trời phƣơng nam thôi nhé chẳng kịp về 

nén nhang cũng úa tàn không kịp tắt 

thôi thì đành đau chén rƣợu nhà quê 

 

tiễn bạn đi chiều nay trời buồn quá 

xám mây bay quảng ngãi hắt hiu chiều 

ngủ yên nhé, vinh ơi miền đất lạ 

bài thơ buồn có làm bạn phiêu diêu... 
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Nhớ xuân phước… 

                        gửi huyền huyễn thạch 

 

thiệt tình, mới gặp mầy bữa trƣớc 

hai thằng chung ly rƣợu sông trà 

vậy mà mầy bỏ tao bằng đƣợc 

đến nơi nào làm bạn với… ma 

 

mầy nhớ không ngày về quảng ngãi 

hai thằng đi tán gái suốt cả ngày 

hết mỹ khê rồi vòng qua sông bãi 

mây bềnh bồng trong mắt tƣởng đâu say 

 

căn bệnh gì mà giết từng thằng bạn 

cục u nào ẩn dƣới xác thân kia 

kệ bà nó uống không cần kê tán 

dƣ hơi đâu nuốt lệ buổi chia lìa 

 

lần nầy về không gặp mầy đƣợc nữa 

tao ngồi đây bên chén rƣợu khê nồng 

gió thao thiết bên triền sông mắt ứa 

tao gọi mầy mà mầy có nghe không? 
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Như chiếc lá chiều 

  

hóa ra tràn tóc bạc 

thế mà ta không hay 

nhìn mây trôi hoàng hạc 

thời gian đã cạn ngày 

  

tỉnh mê buồn trăm cõi 

hơi đâu se sắt lòng 

một chiều hong sƣơng khói 

chợt thấy mình hƣ không 

  

ta treo chiều bạc mệnh 

vào giữa ngày thiên thu 

gã thiền sƣ thắp nến 

hái câu kinh xa mù 

  

ai về bên chánh điện 

ta gửi vài lời ru 

hiên trăng chìm quạnh vắng 

đêm úa tàn thiên thu 

  

có còn gì đâu hỡi 

mây phủ kín khung trời 

ta ngồi chong mắt đợi 

chiếc lá chiều rụng rơi… 
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Như đã lãng quên 

 

tay vuốt mặt nghìn nỗi sầu chuếnh choáng 

nghe một trời âm vọng những mùa xƣa 

cơn gió tạt đau phận ngƣời gió thoảng 

trôi mịt mù trên vũng nhớ đong đƣa 

 

em giờ đã buồn một trời thiếu phụ 

chiều cuối năm ngồi chợt tiếc đời mình 

tôi hoạn nạn loay hoay đời cơm áo 

tình lỡ làng mƣa tạt buốt làn đinh 

 

có lẽ thế khi đời không độ lƣợng 

thì tôi, em cũng hƣ ảo nhƣ chiều 

hạnh phúc đó nhiều khi là mộng tƣởng 

của một thời không bến đỗ đìu hiu 

 

thì thôi vậy ngút một trời thƣơng nhớ 

cũng đành quên trong hờ hững tim ngƣời 

trăm năm đó là chút gì nặng nợ 

chợt khẽ buồn khi nhớ tuổi đôi mƣơi...  
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Như đã rằm giêng 

 

có phải là em hay xuân tƣơi 

cho tôi nằm mộng giữa sƣơng trôi 

ôm một vầng trăng chƣa kịp chín 

ngỡ đã rằm giêng giữa đất trời 

 

nghe trong hƣơng xuân làn môi say 

bâng khuâng mơ một khoảng trời đầy 

hình nhƣ bƣớc chân ai rất khẽ 

dẵm nụ tình xuân tôi ngất ngây 

 

và nắng ngập ngừng ƣơm mắt trong 

nhan sắc mùa xuân chớm nụ hồng 

tôi nghe trong nồng nàn hơi thở 

có tiếng em cƣời vƣơng nhớ mong 

 

nầy gió đừng trôi theo tháng năm 

để tôi say trong ánh nguyệt rằm 

thấy bóng ai về đêm trừ tịch 

một đóa xuân cầm tay bâng khuâng... 
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Như dấu chim bay 

ngƣời đã đến bên đời tôi buổi ấy 

ngàn bông hoa rót mật ngọt thơm đầy 

từng buổi sáng buổi chiều khi thức dậy 

tôi rộn ràng ôm trọn những mê say 

 

ngày bình minh trong tim ngƣời mở cửa 

nghe âm vang rộn rã một góc trời  

trong môi mắt của tình yêu thắp lửa 

tôi nhặt đầy hạnh phúc những mùa rơi 

 

khi đời sống là từng cơn bão động 

buổi ngƣời đi mƣa buốt một hiên đầy 

tôi đánh thức cơn mê chiều hắt bóng 

chân trời nào lạc mất dấu chim bay 

 

thôi thì cũng nhƣ loài chim cánh mỏi 

bơ vơ bay hiu hắt giữa mƣa nhòa 

tôi ngồi lại ôm mộng đời sƣơng khói 

gọi tên ngƣời thƣơng một cánh chim xa... 
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Như gió thoảng qua  

 

nghe rất khẽ một âm buồn thổ mộ 

chuyến xe tang qua thành phố cuối ngày 

những giọt mƣa bay trong chiều ngƣợc gió 

thành nỗi buồn đọng lại giữa cơn say 

 

tôi thấy tôi một cõi về chống chếnh 

sầu lăn qua từng thớ thịt tê bầm 

ôm tuyệt vọng đêm quờ tay nằm bệnh 

nghe giữa hồn thao thiết một âm câm 

 

nhƣ định mệnh trôi qua tràn chăn chiếu 

vết thƣơng sâu băm nát một kiếp ngƣời 

khi cúi xuống một đời hƣ chợt hiểu 

khoảnh khắc nầy lăn kín cả nghìn sau 

 

trên dấu cát của tháng ngày mê mải 

còn nỗi đau nghìn ký ức chƣa nhòa 

đêm gặm nhắm những giọt sầu tê tái 

chợt hay rằng  

đời là gió thoảng qua... 
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Như giọt nắng chiều 

 

gom lại hết yêu thƣơng ngày tháng cũ 

ta còn gì ngoài chút nắng tàn phai 

thôi thì để những phiến sầu yên ngủ 

khi tình yêu đã chìm ngút sông dài 

 

ngƣời mơ mộng cả một trời cơm áo 

dấu xe lăn hằn những vết thƣơng tình 

ta thì ném cả cuộc đời cao ngạo 

vào vũng bùn rát mặt những lằn đinh 

 

giữa đời sống nổi chìm bao hệ lụy 

ta hay ngƣời leo lét cháy niềm tin 

vác thánh giá đi dƣới chiều ám thị 

đâu hay đời rã nát những câu kinh 

 

chỉ còn đây những buổi chiều tàn tạ 

trải trong hồn ngầy ngật chút hƣơng hoa 

thôi thì thả cho mây trời gió cả 

để nghìn sau chết sững mộng trăng tà... 
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Như gót chân nàng 

 

bƣớc chân rất nhẹ chìm trong tối 

những giọt sƣơng mờ vƣơng lối qua 

ngƣời đàn bà giấu đêm vào nhớ 

nhƣ tạc vào tim dấu lệ nhòa 

 

khẽ tiếng dƣơng cầm theo gió sang 

ngào ngạt hƣơng đêm những giọt vàng 

dìu dặt khúc nghê thƣờng lãng đãng 

trôi cả màu trăng tan chứa chan 

 

từng giọt lệ buồn rơi giữa đêm 

nhớ ai sƣơng khói đọng môi mềm 

thả giấc bềnh bồng cùng trăng vỡ 

mơ màng trên đỉnh dốc cô miên 

 

hỡi những mùa xƣa êm giấc thu 

có còn mơ đợi những lời ru 

vầng trăng buổi ấy vàng tê tái 

nhƣ gót chân nàng trôi lãng du... 
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Như khói sương trôi 

 

nhặt chiếc lá khi mùa thu vừa hết 

chợt nghe lòng xao xuyến chút hƣơng yêu 

hạnh phúc ấy vẫn muôn đời cay nghiệt 

thì trách chi hờ hững khói sƣơng chiều 

 

tôi thầm gọi nắng vàng qua cửa sổ 

để nghe hồn còn mộng ƣớc tƣơng tƣ 

nếu còn lại một khoảng đời rất nhỏ 

vẫn thầm mong dâng hiến trái tim ngƣời 

 

khi con sóng tạt đời nhau xa mãi 

ƣớc mơ rồi ngày tháng cũng phai phôi 

nghe nỗi nhớ ngập tràn đêm vụng dại 

chợt hay tình cũng nhƣ khói sƣơng thôi 

 

em đã thế cuối cùng tôi cũng hiểu 

tình lặng câm qua từng nhánh bọt bèo 

ôm ảo vọng cuối trời mà rơi lệ 

một bóng ngƣời hun hút bóng cô liêu... 
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Như mây qua núi 

 

trong mấy cõi tình sầu thôi cũng thế 

ngƣời trở về mang cả một chiều rơi 

mấy mƣơi năm mà chƣa khô giòng lệ 

tay tôi cầm nhức buốt cả nghìn sau 

 

thì ngƣời cũng nhƣ mây chiều qua núi 

qua đời tôi hƣ ảo dốc tiêu điều 

có cầm giữ một đời nhau tiếc nuối 

rồi cũng đành tàn tạ dấu cô liêu 

 

đêm úp mặt trong vũng sầu chăn chiếu 

tôi hay trăm vụn vỡ trái tim mình 

khi hạnh phúc là điều gì không hiểu 

chợt biết rằng tình đã quá điêu linh 

 

về ngóng núi nghe một trời ảo vọng 

chỉ thấy mây chầm chậm lƣớt qua chiều 

em ở đâu giữa mƣa ngàn cuối sóng 

có hay tình tôi lạc bến cô liêu.. 
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Như mình có lỗi 

 

đã xa chƣa hỡi những mùa thu cũ 

mà nghe phai một vạt nắng bên trời 

con dế hát lời buồn đêm mất ngủ 

có thƣơng thầm một vạt nắng vừa rơi 

 

năm tháng ấy thơm hoài nhƣ lá cỏ 

chút nắng vàng ngoan đậu xuống đôi vai 

em bâng khuâng thả tóc dài theo gió 

hồn xanh hoài theo từng bƣớc chân ai 

 

tóc em đó còn thơm màu nguyệt bạch 

hƣơng hoàng lan thầm đẫm nụ hôn đầu 

bài thơ viết nằm hoài trong cặp sách 

để một đời ngơ ngẩn mộng nghìn sau 

 

…xao xuyến nhớ mùa thu nào quá đỗi 

em bây giờ xa mãi tận nơi đâu 

tôi bỗng thấy chợt nhƣ mình có lỗi 

nghe mùa xƣa còn vọng tiếng thở dài... 
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Như một lời chia tay 

 

mùa xuân qua rất vội 

theo chân ngƣời đi xa 

mang hồn tôi gió nổi 

một trời đầy mƣa sa 

 

phố ngại ngần buổi ấy 

nụ hôn nào trên môi 

nhƣ tình tôi vụng dại 

trao ngƣời chiều tinh khôi 

 

gió có buồn đƣa tiễn  

nhƣ tôi lời chia tay 

sao mắt ngƣời bịn rịn 

một trời mây giăng đầy… 

 

thôi ngƣời về phƣơng ấy 

bỏ tôi và tình yêu 

nhớ ngƣời mùa xuân đấy 

trôi chập chùng cô liêu… 

 

mùa giêng hai đã khép 

lời chia tay đã đầy 

bên ngoài khung cửa hẹp 

là nỗi lòng tôi đây… 
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Như nhánh sông buồn 

 

đời sống đó nhƣ một dòng sông chảy 

nhánh vui buồn trôi giạt giữa đời nhau 

anh bất hạnh chọn mình dòng nƣớc xoáy 

nên loanh quanh trong ngày tháng mệt nhoài 

 

em chợt đến bên đời anh giông bão 

nhánh sông nào trôi nghiệt ngã đời nhau 

khi đã biết quanh anh là hƣ ảo 

thì em ơi dòng nƣớc đã qua cầu 

 

nhƣ sông anh chảy một đời tàn tạ 

có chút tình cũng lỡ vội đánh rơi 

ôm tuyệt vọng bƣớc chân mình quỵ ngã 

dốc đời lăn nhƣ sƣơng khói mây trời 

 

trong hiu hắt của mịt mùng sƣơng khói 

chập choạng chiều... chập choạng bóng anh trôi 

anh chợt nhớ một dòng sông nƣơng náu 

chảy vào anh đến tận lúc qua đời… 
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Như nhớ một mùa thu 1 

 

có phải mùa thu vừa qua ngõ 

làm tôi chạnh nhớ đến một ngƣời 

hoa cúc vàng mơ từ dạo nọ 

em về ngày tháng hóa tinh khôi.. 

 

nắng rớt trên vai nghìn hạnh phúc 

bâng khuâng chiếc lá rụng hiên nhà 

khe khẽ thoảng nồng nàn hƣơng cúc 

em về thao thức một mùa hoa… 

 

hồn ấm lại ngày thơ mộng cũ 

mùa thu nào em sƣởi trái tim tôi 

thƣơng quá chút tình tôi trú ngụ 

môi em thanh khiết giọng ai cƣời 

 

…để rồi mùa thu không về nữa 

em đi rồi lá cũng vàng theo 

hoa cúc rụng hiên chiều khép cửa 

nụ hồng xƣa ngùi ngậm tiêu điều.. 

 

…còn mình tôi hiên chiều quạnh vắng 

lặng lẽ nhìn mây trắng tàn thu 

em ở đâu …mùa thu thầm lặng 

giữ giùm tôi nghìn ký ức xa mù… 
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Như nhớ một mùa thu 2 

 

khi nắng úa vàng con đƣờng thuở ấy 

có một ngƣời ngơ ngác buổi sang thu 

nghe chiếc lá rơi khẽ khàng thức dậy 

tiếng mùa sang lạnh chớm buổi sƣơng mù 

 

hãy còn thơm hoa mƣớp vàng đầy ngõ 

đậu trên cành cánh bƣớm mỏng tƣơng tƣ 

gió vẫn thổi miên man ngầy ngật gió 

vậy mà đâu màu áo tím một ngƣời 

 

hình nhƣ nắng đã không về đây nữa 

mây bay qua cũng không đợi gió lùa 

sầu tê tái lá rơi đầy trƣớc cửa 

buổi tôi về nhặt nhạnh những mùa xƣa 

 

thì thôi vậy trót một ngƣời cuối gió 

gửi mây trôi buồn hết một kiếp ngƣời 

ngồi nuối tiếc gom mối tình vụn vỡ 

cũng thôi đành ...nhƣ nhớ một mùa thu... 
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Như những mùa thu 

 

gửi lại chiếc lá vàng rơi rất khẽ 

thu ngập ngừng trôi vạt nắng chiều buông 

gió phơn phớt mùa thu đi thật nhẹ 

choàng bóng dài trên những phiến dâu non 

 

có phải lá dần phai ngoài hiên cửa 

buồn nhớ ai mà thu hát cho ngƣời 

mùa của khói của sƣơng mù vây bủa 

con dế buồn ôm mộng đuối tƣơng tƣ 

 

chắc là thu mong manh vàng nắng mới 

gã si tình còn mãi đứng làm thơ 

nghe hạnh phúc chìm trong màu hoa dại 

đêm nằm mơ thao thiết tuổi yêu nguồi 

 

có lẽ vậy mùa thu vàng nỗi nhớ 

lá xanh phai mộng ảo cuối chân trời 

tôi tiếc nuối đứng bên chiều phố chợ 

ngẩn ngơ nhìn mây trắng chập chùng trôi... 
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Như vệt khói mờ 

 

có lẽ thế khi ngƣời đi cuối gió 

còn lại tôi đầu sóng những mịt mùng 

nhƣ vệt khói chìm dƣới ngàn mây đổ 

thắp lƣng trời một vũng nhớ hƣ không 

 

bàn tay nhỏ che đầy trời giông bão 

sầu chênh vênh từng giọt phúc âm chiều 

nếm trái đắng bên đời nhau từ dạo 

môi mắt ngƣời còn linh hiển lời yêu 

 

đời sống biết nhiều khi là ảo vọng 

huống chi tôi đâu đã hết dại khờ 

ngƣời có thể một lúc nào mơ mộng 

thả chút tình theo làn khói vu vơ 

 

giây phút đó phải chăng là định mệnh 

buông đời nhau rời rã những khuya buồn 

đêm nằm nghe chiếu chăn sầu khản tiếng 

gọi tình về trong vệt khói mờ sƣơng... 
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Như vết lăn trầm 

 

trong muôn trùng nỗi nhớ 

tôi gọi khẽ tên ngƣời 

nghe chút gì vụn vỡ  

mƣa giăng đầy hồn tôi 

 

ngƣời về chƣa buổi ấy 

theo dấu mù chim bay 

mà tôi còn đứng đợi 

bóng một trời thu phai 

 

đƣờng trần gian quá ngắn 

đâu che nổi phận ngƣời 

nên tôi giờ thinh lặng 

nghe tiếng buồn rụng rơi 

 

mai sau ngƣời còn nhớ 

có lần nào yêu tôi 

xin gửi tình dong ruổi 

vào khói chiều phai phôi… 

 

để tôi còn mãi đợi 

bên dốc đời trăm năm 

nghe cõi tình sƣơng khói 

trôi theo vết lăn trầm… 
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Như vệt sương mờ 

 

khi đời sống là những vầng trăng khuyết 

cũng đành thôi tình ta chẳng kịp rằm 

ngày tháng đó bên đời nhau cay nghiệt 

hạnh phúc buồn nhƣ vũng tối trăm năm 

 

có những lúc anh nhìn mình hỏi khẽ 

phải thiên thu là cát bụi thăng trầm ... 

chôn lấp hết một phận ngƣời dâu bể  

chƣa kịp chiều thì ngày đã phù vân 

 

cơn lốc cuốn một đời nhau tàn tạ 

mƣa trên sông và nắng úa trên ngàn 

anh đã khóc trong mệnh đời tơi tả 

đôi tay cầm không giữ đƣợc mù sƣơng 

 

trong hiu quạnh của nỗi sầu tê tái 

anh ngồi nghe cơn gió buốt lƣng chiều 

ôm ảo vọng cuối chân trời mê mải 

nghe lặng thầm vệt sƣơng khói đìu hiu... 
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Như vết thương buồn 

 

một đời anh thở vòng đời hiu hắt 

một mình thôi rồi cũng chỉ một mình 

anh gom hết yêu thƣơng mà góp nhặt 

một chút tình tựa sƣơng khói mong manh 

 

thì em biết vây quanh đời sống đó 

sông rồi chia con suối với muôn trùng 

khi hạnh phúc không một lần hội ngộ 

dòng nƣớc nào trôi lạc giữa mê cung 

 

anh cũng vậy mải mê chờ bến đỗ 

đau bƣớc mòn chìm trong những tàn khuya 

khi quanh anh là một trời giông tố 

hạt mƣa rơi nghìn mảnh vỡ chia lìa 

 

em còn có thƣơng đời anh dang dở 

có chạnh lòng một phút ấy yêu anh 

đành nhủ với tháng ngày xƣa vụn vỡ 

một vết thƣơng mà mãi mãi không lành... 
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Những buổi chiều buồn 

 

ngồi đây với khói tràn cay mắt 

quê nhà xa lắc một trời mây 

có những chiều tôi ngồi im bặt 

nghe mƣa rụng dƣới đáy hiên ngày 

 

thôi cũng trăm năm sầu viễn xứ 

cố hƣơng biền biệt mấy phƣơng trời 

một khúc tình đau ngƣời cô lữ 

tay gõ điệu buồn theo gió rơi 

 

môi xƣa giờ nát câu hò hẹn 

còn quê hƣơng đâu nữa mà về 

và những buổi chiều không có nắng 

tôi ngồi buồn thấp thoáng cơn mê 

 

em ở phƣơng nao mù con sóng 

có đau nghìn nỗi nhớ quê nhà 

cho tôi gửi chút hồn mơ mộng 

về với quê chiều xa ngút xa... 
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Những chiều vụn vỡ 

 

đêm thao thiết một vầng trăng con gái 

rơi xuống đời anh khắc khoải ngậm ngùi 

tình một thuở hay đâu là cát bụi 

giấu nỗi buồn vào năm tháng lặng câm 

 

em bây giờ nhƣ sƣơng khói phù vân 

tình đã vậy thôi còn chi tiếc nữa 

trong cùng tận của một vầng trăng ứa 

có chút nào le lói cõi không nhau 

 

anh ngày xƣa giờ tóc đã phai màu 

ngăn ký ức rụng dần trong nỗi nhớ 

đếm cô liêu đầy những chiều vụn vỡ  

nhìn lại mình nhƣ đá sỏi chìm trôi 

 

giờ còn đây chiều vụn vỡ nhạt nhòa 

đang quăng quật cùng trái tim anh đó 

vẫn lặng lẽ trao em nghìn nỗi nhớ 

dẫu muôn trùng xa cách một trời xƣa… 
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Những chuyến xe chiều 

có gì trong gió 

mà đau phận ngƣời 

có gì trong cỏ 

mà lòng khôn nguôi…. 

nầy hoa hồng nhỏ 

cho lời hỏi thăm 

có tình yêu gọi 

trên môi em trầm… 

nầy con phố cũ 

tôi chiều chân qua 

cho tôi trú ngụ 

ru tình chia xa 



1448 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nầy vầng trăng khuyết 

dõi buồn trăm năm 

em đâu là nguyệt 

mà tôi kịp rằm 

…tôi ngồi thinh lặng 

ôm ngày quạnh hiu 

nghe trên đƣờng vắng 

những chuyến xe chiều 

rã rời cơn mộng 

ngày đã qua rồi 

một mình một bóng 

tôi về 

với tôi… 
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Những chuyến xe  

  

... thấy đời mình là những chuyến xe (tcs) 

 

lăn nhoài trong đời sống 

là những chuyến xe buồn 

tôi một mình im bóng 

nghe mƣa đời lạnh căm 

 

khói trần gian huyễn hoặc 

chìm khuất nẻo vô thƣờng 

ngày rơi buồn héo hắt 

đêm nhòa phai sắc hƣơng 

 

bóng tôi nhƣ lá mục 

trôi theo dòng kinh khô 

nghe nhịp buồn rẽ khúc 

rụng giữa chiều hƣ vô 



1450 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ngậm ngùi trôi tiếng thở 

tạc vào ngày phai phôi 

có lần tôi ngồi nhớ 

một bóng ngƣời xa xôi 

 

chuyến xe đời đi mãi 

nhƣ tôi buồn trăm năm 

trĩu trái sầu hoang hoải 

vọng trong từng âm câm 

 

một kiếp ngƣời lăn bánh 

trôi về phía muôn trùng 

nghe quanh mình hiu quạnh 

muộn màng lời cáo chung... 
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Những đêm chờ sáng 

 

tôi gọi thầm tên tôi 

trong những đêm chờ sáng 

nghe có gì vỡ rạn 

trôi theo bóng đêm dài 

 

thấy đời tôi mệt nhoài 

theo từng hơi thở gấp 

những mảng chiều xuống thấp 

soi bóng mình bể dâu 

 

thấy bên mình cơn đau 

rớt quanh tràn đời sống 

những đêm nằm chờ sáng 

đau chỗ nằm quạnh hiu 

 

mƣa đổ buốt lƣng chiều 

mới hay mình còn sống 

mới hay nghìn bão động 

trên nẻo về tàn phai 

 

tôi là ai là ai... 

tôi tìm gì trên cát 

những mặt ngƣời nhòa nhạt 

đổ bóng sầu âm thƣa 
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tôi có là cơn mƣa 

bay trong ngày vô trú 

một đời mê lầm lũ 

hay đâu là hƣ vô. 

 

tôi có còn nhấp nhô 

nhƣ miệt mài biển sóng 

đêm về khuya vỡ bóng 

hay chăng đã vô thƣờng 

 

tôi soi mình trong gƣơng 

thấy một trời ảo vọng 

trần gian nầy lồng lộng 

sao không đƣờng dung thân 

 

chợt nghe đời hóa thân  

trong vũng đêm nhòa nhạt 

hình nhƣ từ bụi cát 

ai gọi thầm tên tôi... 
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Những giấc mơ nhòa 

 

có thể anh suốt một đời vô vọng 

tìm em hoài nhƣ đuổi một cánh chim 

tình ta nhỏ mà đất trời thì rộng 

hỏi làm sao anh cứ mãi đi tìm… 

 

em xa quá bàn tay anh không tới 

núi thì cao mây trắng cũng xa mù 

để nhiều lúc trong mơ nhòa anh đợi 

cõi tình nào đau buốt chạm thiên thu 

 

hay đời sống đìu hiu thì đã muộn 

một mình anh treo thập giá đời mình 

trái tim xƣa có lẽ giờ mục ruỗng 

giấc mơ buồn dang dở một làn đinh… 

 

và em nữa trong đời anh bất hạnh 

chắc một lần ngồi nhớ thuở xƣa xa 

may mà em không tin vào ảo ảnh 

khi quên anh giấc mộng đã không nhòa… 
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Những ngày đã cũ 

 

ngày xƣa chìm trôi tan tác  

em xƣa cũng lạc mây trời 

thời gian mái đầu tóc bạc 

buổi  về bƣớc nặng chân tôi 

 

sƣơng bay chùng chình hiên vắng 

bóng tàn phai dựng bên trời 

gom nhớ thả vào mây trắng 

mịt mùng năm tháng chơi voi 

 

thôi thì đã phai màu nhớ 

bàn tay ngƣời cũ xa  rồi 

chỉ còn ngàn sau tiếc nhớ 

thƣở ngồi níu vạt mây trôi 

 

em giờ đâu ngày nắng úa  

riêng tôi buồn một góc trời 

nghe hiu hắt tình năm cũ 

ngậm ngùi chiếc lá thu rơi... 
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Những sớm mai buồn 

 

thôi em ạ những gì là quá khứ 

hãy để thời gian trả với mịt mùng 

em biết đó nửa hồn vừa rơi rụng 

thì còn gì ở một nửa hồn kia... 

 

em cứ về cắt nốt những ly chia 

cơn mƣa đó tôi đã từng úp mặt 

cả đời sống từng xô nhau què quặt  

thì sá gì chút hƣ ảo mù sƣơng 

 

tôi chênh vênh cùng nỗi nhớ mƣa nguồn 

em đã ném trong niềm đau nghiệt ngã 

và còn nữa một khuya đầy gió cả 

tôi lần về dựa con dốc chênh vênh 

 

những nỗi buồn tôi chẳng biết đặt tên 

cứ quanh quẩn trong đời nhau giông bão 

em vò nát từng phiến trời tê tái 

ném vào tôi ngàn cơn gió mịt mùng 

 

những sớm mai buồn ngồi với mênh mông 

tôi hấp hối ôm đời tôi cô quạnh 

nghe từng phiến mù sƣơng trôi lành lạnh 

rơi vào hồn đã mọc nhánh rong rêu... 
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Những tháng giêng buồn 

 

nắng vàng quá mà hoa vàng chi nữa 

trời vào giêng lá cũng hắt hiu vàng 

tôi gửi lại chút tình tôi trót hứa 

trôi lặng thầm trên vạt nắng chiều loang 

 

em rồi cũng mang tình tôi đi mãi 

tháng giêng xƣa chao chát những đêm dài  

hoa vàng quá nên tôi đành ở lại 

khi xa ngƣời mây trắng cũng dần phai 

 

mùa giêng cũ và tôi và gió cát 

môi em xƣa thơm mãi nụ hôn chiều 

tôi nhặt nhạnh một khối tình tan tác 

thả vào hồn man mác bóng cô liêu 

 

cũng qua hết một thời son phấn cũ 

em rồi đi nhƣ những tháng giêng buồn 

về úp mặt giữa vũng sầu trú ngụ 

tôi nghe hồn xào xạc những chiều buông... 
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Những vũng sầu cạn nhánh 

 

là quá khứ cả những tình yêu thật 

buổi em đi tôi trả hết cho rồi 

vầng trăng kia đã tàn đêm khuya khoắt 

tôi một mình ngồi nhớ những phai phôi 

 

chẳng còn lại một dòng sông dù cạn 

ngƣời rời tôi và con nƣớc xa nguồn 

nghe héo úa những buổi chiều vỡ rạn 

thôi thì đành tàn lụi giữa hƣ không 

 

tôi cam chịu nhận niềm đau thầm lặng 

đợi ngƣời về xoa dịu những lằn đinh 

chỉ nghe tiếng sóng trôi bờ sông vắng 

đêm ngƣời đi tôi cạn một chén tình 

 

con sông buồn trơ lại đáy chênh vênh 

tôi sẽ nhớ những vũng sầu khô nhánh 

tôi sẽ nhớ những nỗi buồn câm nín 

nghìn đời sau từng vết cắt không lành... 
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Niệm khúc 

 

có chút gì nhƣ nhớ 

ray rứt hồn chiều nay 

ngƣời về nhƣ bóng khói 

mƣa dặt dìu mƣa bay 

 

sóng về đâu buổi ấy 

mà vỗ lòng ta đau 

hình nhƣ ta thức dậy 

đã tan nát hình hài 

 

thƣơng đời em góa phụ 

áo rợn trời mƣa bay 

phơi tình vào cơn ngủ 

nghe vỗ sóng chân cầu 

 

ngửa bàn tay đầy mộng 

lấp hờ ngày quạnh hiu 

 cô đơn vời con sóng 

trôi mãi cuối chân đèo… 
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Níu làm gì một sợi tóc nào rơi 

 

em nào biết cuối cùng ta cũng mất 

mây trôi xa và nắng úa lƣng trời 

là khi rụng một vì sao vừa tắt 

chẳng còn gì khi tay đã rời tay… 

 

em sẽ tiếc những tháng ngày xƣa cũ 

hay chỉ thƣơng kẻ lầm lỡ qua đƣờng? 

có tội nghiệp chàng trai buồn khờ khạo 

mãi mơ màng tơ tƣởng một làn hƣơng… 

 

em sẽ nhớ nụ hôn đầu thơ dại 

buổi trao nhau hoa nở góc sân trƣờng 

hay mắt khẽ phôi phai nhƣ màu áo 

lơ đãng nhìn mây trắng lạnh lùng vƣơng 

 

em nào biết tôi một đời ngơ ngẩn 

đếm thu rơi vàng chiếc lá bên trời 

nghe màu nắng trôi theo tình lận đận 

hiu hắt buồn níu sợi tóc nào rơi… 
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Nỗi lòng người xa xứ 

 

ai xa quê hƣơng mà không nhớ 

mái đình cong, con đò nhỏ, tre làng… 

bóng dòng sông trôi hoài nhƣ hơi thở 

chạm vào hồn thành nỗi nhớ miên man 

 

ngồi lặng với bến quê chiều lặng gió 

níu chân đi ai mà bƣớc cho đành 

bao tiếc nuối chênh chao buồn một thƣở 

mấy phƣơng trời hiu hắt lũy tre xanh 

 

bóng con đò sao xa lơ xa lắc 

khói hoàng hôn ngỡ khói bếp quê nhà 

ngồi nhớ ánh trăng xƣa trôi vằng vặc 

gối một thời tay mẹ hái sao xa 

 

...đâu còn nữa quê hƣơng thời thơ dại 

xa mất rồi sƣơng khói những chiều rơi 

xin tha thứ cho tôi ngày trở lại 

dù chỉ còn gặp lần cuối, quê ơi… 
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Nỗi nhớ chia đôi 

 

khi nhặt nhạnh chiếc lá vàng rơi xuống 

anh mới hay mùa thu đã qua rồi 

lá có phải đau chút tình cuối sóng 

nên bây giờ nỗi nhớ cũng chia đôi… 

 

quạnh quẽ sống cô đơn cùng năm tháng 

trong tim anh còn mãi mắt môi ngƣời 

khi đời sống ngập tràn bao tuyệt vọng 

thì sá gì ảo vọng giữa cơn mơ.. 

 

nỗi tiếc nhớ cứ chập chùng vây bủa 

nhƣ đời anh chìm ngút giữa sƣơng mù 

đừng em nhé một lần nào thắp lửa 

trong tim ngƣời mặn đắng những hoang vu 

 

…anh về với một đời anh hoạn nạn 

vết thƣơng nào rồi cũng sẽ liền da 

nhƣng anh biết giữa rộng dài năm tháng 

mùa thu xƣa mãi mãi vẫn không nhòa… 
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Nỗi nhớ cứ đầy 

 

Ai bảo rồi ta quên 

những mùa xƣa dang dở 

nhƣ mối tình chênh vênh 

rơi vào đời nặng nợ 

 

hoa cứ rơi ngày nọ 

nhƣ vẫn còn mùa thu 

trên bến tình buốt gió 

ngập mấy cõi sƣơng mù 

 

bên hiên trời hoang vu 

môi ngƣời thơm mấy độ 

phút giây nào thiên thu 

cho tình ta hội ngộ 
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nỗi nhớ vàng trăm cõi 

trong từng ngày yêu em 

cứ đầy lên trăm lối 

nhƣ màu nắng bên thềm 

 

sẽ một ngày xa em 

tôi biết rằng nhƣ thế 

nhƣng hồn tôi êm đềm 

vẫn ngập tràn dâu bể 

 

tình yêu nầy em nhé 

trên tay ngƣời hiến dâng 

Lời ru tràn mắt lệ 

Trao em nghìn bâng khuâng… 
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Nỗi nhớ không nguôi 

 

giấu đời nhau trong thu tràn mặt lệ 

ta còn gì ngoài mảnh vỡ ly chia 

khi đời sống có những điều không thể 

thì em ơi sông biển cũng chia lìa... 

 

nên tôi tin bên đời tôi bất hạnh 

biết đâu chừng sẽ có một tin vui 

tôi ngồi đợi và rồi đêm hiu quạnh 

tôi khóc tôi trong vũng tối ngậm ngùi 

 

ngỡ tình yêu là một điều giản dị 

tôi đâu hay nghìn kiêu bạt chân ngƣời 

bất chợt hiểu khói sƣơng và mộng mị 

ngọn roi tình đã băm nát đời nhau 

 

ngày sẽ hết và đêm dài cũng hết 

còn mình tôi ôm tiếc nhớ ngậm ngùi 

nghe rời rã vây quanh đời mỏi mệt 

thật không ngƣời ...một nỗi nhớ không nguôi...? 
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Nỗi nhớ mang theo 

 

anh cứ nghĩ dòng đời trôi mê mải 

sẽ có lần ngừng lại giữa tình em 

khi nỗi nhớ cấu cào anh tê dại 

vẫn cô liêu nhƣ giọt nắng bên thềm 

 

nhƣ đã có lần nào em tiếc nhớ 

một cánh buồm trôi giạt sóng trùng dƣơng 

đêm ám thị xô đời anh vụn vỡ 

khi ngóng theo nghìn hƣ ảo chập chùng 

 

bao chiu chắt bên đời nhau hoạn nạn 

anh rã rời tan tác một lần yêu 

hồn câm lặng quanh vũng sầu lãng đãng 

chợt nhận ra mình tơi tả nhƣ chiều 

 

có lẽ đã muộn màng rồi em ạ 

tình trôi xa nhƣ con sóng bọt bèo 

chỉ còn lại một cõi lòng tàn tạ 

anh lặng thầm cùng nỗi nhớ mang theo... 
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Nỗi nhớ mùa đông 

 

có lẽ mùa đông về muộn quá 

nên nhớ em với nỗi nhớ thật đầy 

sớm mai nay nhìn thu vàng rụng lá 

chợt hay rằng trời đã chớm heo may 

 

con chim sẻ nằm im còn ngái ngủ 

mây trôi qua và gió níu lại gần 

anh nghe chút hƣơng thầm mùa thu cũ 

rơi khẽ khàng giữa gió lạnh mùa đông 

 

anh bỗng hiểu bên đời anh lận đận 

vẫn còn em trong bao nỗi muộn phiền 

mùa đông đến chiếc lá buồn rơi chậm 

chạm vào hồn từng nỗi nhớ chênh vênh 

 

anh sẽ đợi nhƣ đã từng chờ đợi 

nụ hôn em trong đêm- thánh- vô- cùng 

hình nhƣ nắng cũng thắp vàng nỗi nhớ 

nên ngập ngừng rơi xuống giữa thinh không… 
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Nỗi nhớ mùa hè 

 

anh rất nhớ mùa hè về gõ cửa 

tháng năm xƣa khi em đã đi rồi 

trời thổi gió tạt con đƣờng năm cũ 

có một ngƣời nhặt chút nắng vàng rơi 

 

cây bàng đỏ hình nhƣ vàng nỗi nhớ 

nên trong chiều từng chiếc lá dần phai 

hiu hắt tím một khung trời dang dở 

bƣớc chân qua còn vọng tiếng thở dài 

 

thôi em ạ nhƣ có lần ta đã 

buông tay nhau trong gió tạt sƣơng nhòa 

khi đời sống đầy hững hờ xa lạ 

chắc chi lòng không lạc giữa phù hoa 

 

anh sẽ nhớ nhƣ đã từng rất nhớ 

cầm tay nhau ôm buốt giá trong chiều 

hè chƣa qua mà lòng anh cứ ngỡ 

cơn gió tình còn đọng giữa tim yêu... 
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Nói với em ngày mưa 

 

sẽ không còn gì đâu ngoài tuyệt vọng 

những dối gian che lấp giữa môi cƣời 

hạnh phúc đó chỉ là trời huyễn mộng 

khi mặt ngƣời chìm khuất những tàn phai 

 

em giờ mãi là giấc mơ mỗi tối 

chút hƣơng xƣa đã lặng lẽ xa rồi 

tôi có lẽ đành nguôi dần thƣơng nhớ 

giấc mê nào cũng chỉ khói sƣơng thôi 

 

tàn khuya vỡ và nến tàn bấc lụi 

trong thênh thang bội bạc trái tim ngƣời 

đâu vá đƣợc một mãnh hồn lạnh nguội 

đêm hai ngƣời sao vẫn thấy mồ côi 

 

nên tôi biết nói gì cho em hiểu 

Ở lại buồn hay đi sẽ buồn hơn 

mƣa đã dựng cô liêu sầu chăn chiếu 

thôi cũng đành hiu quạnh bóng cô đơn... 



1470 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

Nói với Huế 

 

huế nón lá che nghiêng chiều tôi đến 

gió sông hƣơng ôm lặng lẽ tràng tiền 

mùa thu bỗng xanh hơn và sắc nắng 

trôi lặng lờ theo giòng nƣớc chao nghiêng 

  

huế ơi huế làm sao không chới với 

trời thì gần mà em quá mong manh 

vịn tay khẽ câu thơ xƣa ngồi đợi 

nắng mênh mang, nắng mềm ngập ngự bình 

  

thao thiết quá giòng hƣơng và kỷ niệm 

hôm theo về áo trắng cả dòng sông 

còn lại huế trên chuyến đò đƣa tiễn 

gió bâng khuâng ngày em bƣớc theo chồng 

  

ôm quá khứ mà tiếc ngơ tiếc ngẩn 

bài thơ xƣa còn vọng khúc nam bình 

buổi xa nhau trời vào thu xanh thẳm 

qua hoàng thành tình đã quá mông mênh 

  

thì cũng đủ cho lòng tôi bối rối 

thƣở yêu ngƣời giờ đã trót tƣơng tƣ 

 mai tôi đi sƣơng giăng chiều đại nội 

 huế ơi chờ tôi trở lại, mùa thu… 
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Nói với hư vô 

 

trong cõi ngƣời lạnh giá 

nghe mịt mùng bể dâu 

buồn tênh từng hơi thở 

đêm hiu hắt cơn sầu 

 

nằm im nhƣ cỏ mục 

cất lên lời tàn phai 

con sông chiều rẽ khúc 

chìm tan nát hình hài 

 

bóng mây sầu giăng kín 

nhƣ phận ngƣời sóng xô 

nhiều khi ngồi nhƣ biển 

buông cõi đời nhấp nhô 
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ôm cả chiều tê tái 

tôi chờ đêm hóa thân 

cát bụi chìm mê mải 

bôi xóa những nợ nần 

 

hơ khô tình trăm lối 

gió bên trời quạnh hiu 

con chim chùng cánh mỏi 

treo cọc nhọn lƣng chiều 

 

đêm về nghe gió tạt 

buốt một đời sóng xô 

tôi về khuya lần hạt 

gửi lại đời hƣ vô... 
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Nói với mùa thu 

 

một ngày cuối cho mùa thu tiễn biệt 

lá vàng hơn và mây cũng quên về 

lặng lẽ nở nụ cúc hồng thanh khiết 

tiễn thu tàn da diết dấu đam mê 

 

tôi ngoảnh lại nhìn thu vừa qua ngõ 

gót chân ai còn đọng những dấu hài 

chắc thu đã lẫn vào trong màu gió 

nên tiếc hoài một vạt nắng vừa phai 

 

một chút nắng cũng làm nên thƣơng nhớ 

cho nỗi buồn rơi đậu trái tim tôi 

em đâu biết mùa thu vàng dang dở 

là hồn tôi nghìn chia biệt kia rồi 

 

em rồi đi nhƣ có lần đã đến 

mùa thu nầy tôi đợi bƣớc chân ai 

nghe rất khẽ một nỗi buồn chống chếnh 

tạt hồn tôi trong quạnh quẽ đêm dài... 
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Nông nổi mùa thu 

 

gió có hay khi trôi làn mây trắng 

về lặng thầm pha màu nắng dần phai 

đã là thu thì ngàn muôn sắc nắng 

vẫn tìm nhau trong nông nổi sông dài 

 

mây cũng thế khi vắt mình trôi nhẹ 

có hay đâu thu đã đậu tay ngƣời 

nhƣ đã muộn chiếc lá vàng rơi khẽ 

thu ngỡ ngàng trong chớm gió heo may 

 

tôi nông nổi đợi em về hạnh ngộ 

có mây trôi và sƣơng trắng lƣng đồi 

gió rất nhẹ mà thu thì không tới 

giọt nắng chiều cũng tàn úa phai phôi 

 

còn lại đây từng vũng sầu năm tháng 

những mùa thu trong hờ hững tim ngƣời 

chiều nhìn chiếc lá vàng rơi lãng đãng 

mới hay rằng đã chết một lần thu... 
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Nụ cười em mãi trong tôi 

trăm con sông về biển cả 

em về ngày tháng tinh khôi 

hàng cây bên đƣờng xanh lá 

chim bay rợp bốn phƣơng trời 

 

nhẹ đôi gót mềm em nhé 

ngoài kia thu đã kịp về 

màu hoa cúc vàng e lệ 

giấu chiều vào những cơn mê 

 

môi em hồng lên nhƣ nắng 

chân thênh thang bƣớc gọi mời 

mây trời cao trôi thinh lặng 

lạc hiên trời gió chơi vơi 

 

...khẽ thôi mùa qua đừng vội  

cho tôi hôn bƣớc chân ngƣời 

nhỡ mai cuối đời giông bão 

nụ cƣời em mãi trong tôi… 
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Ở bên kia cõi taṃ 

 

gió hiu hắt thổi tràn đêm dâu bể 

và ngàn mây đã trãi bóng hiên đời 

ta đứng ngó lần cuối cùng nhân thế 

khi bóng mình ngã xuống đáy chơi vơi 

 

không thấy gì ngoài cõi ngày xa vắng 

mƣa vẫn rơi và sóng vẫn mịt mùng 

khẽ chút nhớ trong mây chiều bảng lãng 

khói sƣơng trầm leo lắt một âm câm 

 

ai đứng đó bên hiên trời tạnh ngắt 

có hay ta đi về phía muôn trùng 

gửi trần gian mấy phƣơng mù im bặt 

thuở ngựa cuồng mƣa giật dấu chân hoang 

 

nghe trời đất rộng thênh chiều nguyệt tận 

và sƣơng rơi lộng khói bến hoang tàn 

ôm hết cõi xa xôi mù con sóng 

bóng ta ngồi cùng với bóng mây tan… 
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Ở cuối hiên ngày 

 

chiều rƣng rức nhớ 

một thời đã qua 

vàng phai một thƣở 

áo lụa chƣa nhòa 

 

em xƣa tóc thả 

đôi bờ tƣơng tƣ 

tôi ngồi mà nhớ 

một thƣở yêu ngƣời 

 

tình xƣa vang vọng 

mù trời khói mây 

nỗi buồn nhƣ sóng 

chìm ngày mƣa bay 
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đã phai màu nhớ 

bên ngày quạnh hiu 

có con chim nhỏ 

buồn ngơ ngẩn chiều 

 

thì thôi đành vậy 

bóng đời lặng câm 

tôi về buổi ấy 

ngậm sầu trăm năm 

 

còn trong ký ức 

những chiều mƣa bay 

hình nhƣ gió giật 

Ở cuối hiên ngày… 
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 Ở một cõi khác 

      ... đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi 

                     (mai thảo) 

 

khi đã trở về nằm với đất 

dế giun hát khúc tiễn nhau cùng 

có một vì sao vừa chợt tắt 

thấy gì trong trời đất mông lung 

 

tôi thấy ai ngồi bên huyệt mộ 

nghĩa trang hiu hắt những hiên chiều 

khói nhang im tiếng buồn trong gió 

nghe tiếng em cƣời đau bóng khuya 

 

tôi thấy tôi nằm trong gió mƣa 

sậy lau chao chát đổ phận ngƣời 

nghe nhƣ gió tạt quanh đời úa 

đôi mắt buồn tênh sầu không nguôi 

 

tôi đọc gì đây từ ánh sao 

từ cõi hƣ vô lạnh kiếp hời 

ngác ngơ nhìn một trời giông bão 

trong một đời câm nhƣ bóng tôi... 
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Ở quán cà phê Tùng 

Cho MPK 

  

lâu quá ta mới về ngồi quán 

mấy mƣơi năm đời dâu bể chập chùng 

hai vai quảy gánh giang hồ lảng đãng 

gậy dò đƣờng mờ lất phất mƣa xuân 

  

ly cà phê bữa nầy sao đắng chát 

hay ta quên lại không bỏ thêm đƣờng 

mƣa thì rơi hà cớ chi bạn khóc 

nhìn lại mình ta mắt cũng rƣng rƣng 

  

nhìn quanh đây bóng chòng chành mƣa phủ 

bức tƣờng xƣa lạnh mấy phím dƣơng cầm 

sao buồn quá chiều nay không chỗ trú 

mà lại về hỏi bốn bức tƣờng câm 
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chào chủ quán hôm nay ta trở lại 

có nhớ tên cuồng sĩ buổi giang hồ 

tay trống rỗng ôm một trời mê mải 

mộng bên trời tàn mấy kiếp hƣ vô 

  

khách rồi đi mấy trời sầu mƣa nắng 

quán xƣa trầm thao thức bóng mƣa qua 

ai mà biết bao ly cà phê đắng 

chạm môi ngƣời rồi chìm khuất thu xa … 

  

…chào đà lạt biết bao giờ gặp lại 

 đành về thôi cơn gió buốt ngang trời 

ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối 

xin vẫy chào khói ảo vọng chơi vơi… 
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Phép lạ  

 

thế giới có cả tỷ ngƣời con gái 

hà cớ gì em ngự trị trong ta 

nhƣ Adam nhiều lần ta vụng dại 

hạnh phúc ăn táo cấm của Evà… 

 

tình em đó nhƣ bùa mê mộng mị 

trái tim yêu lạnh cóng chợt say nồng 

ôi lạ lẫm nụ cƣời em phù thủy 

đang yên bình ta bỗng hóa long đong… 

 

khi mệt mỏi mộng điên cuồng héo úa 

em vỗ về nuôi dỗ vết thƣơng sâu 

mỗi lời em đẹp nhƣ lời của Chúa 

trói chân ta bằng phép lạ nhiệm mầu.. 

 

có nhiều lúc đôi chân buồn quỵ ngã 

em dịu xoa bao cay đắng khôn cùng 

đời sống đó nhiều khi đầy phép lạ 

ta tin vào lòng thƣợng đế bao dung 

 

tạ ơn em trong đời nầy kiếp khác 

mặt trời hồng và môi đắm hƣơng hoa 

rồi cát bụi… sẽ trở về bụi cát 

chỉ còn em và phép lạ giao hòa.. 
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Phố núi chao nghiêng 

                                                        gửi pleiku 

 

em thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp 

nỡ đành sao để tôi đứng một mình  

phố núi cao, phố núi chiều sƣơng ngập 

lẽ nào nhìn tôi một bóng chênh vênh 

 

 cà phê đắng và biển hồ rộng quá 

gió thì cao mà sƣơng núi chập chùng 

nghe đá thở bóng thời gian nghiêng ngã 

buổi theo về cho trời đất say chung 

 

pleiku, và phố núi, dã quỳ  

 để hồn tôi thao thức cùng với gió  

em thiếu nữ gùi tình lên dốc nhỏ 

gùi cho giùm nỗi nhớ nặng lƣng tôi 

 

níu mây trôi vùi thấp một góc trời 

ngày thở khói chạm biển hồ gợn sóng  

đất chao nghiêng, ơi pleiku vời vợi 

chiều tôi về mây núi vít trời cong… 
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Phố núi sương nhòa 

 

trăm ngã tình sầu mƣa giăng qua 

pleiku mờ phố núi sƣơng nhòa 

cô em gái nhỏ chiều qua chợ 

chân bƣớc mơ màng xanh cỏ hoa 

 

mây thấp trời cao vƣơng bóng cây 

phố sƣơng nên nắng cũng giăng đầy 

hƣơng thoảng cà phê chìm ngang phố 

em về hay gió đã qua đây... 

 

nghe hơi em thở chiều pleiku 

nồng nàn xa vắng những mùa thu 

ai qua cuối dốc sầu bảng lảng 

có nghe hồn vƣớng ngập sƣơng mù 

 

tôi níu hoàng hôn chiều đi qua 

phố cao và thăm thẳm mây nhòa 

pleiku sƣơng khói mờ cay mắt 

bỗng nhớ một ngƣời xa rất xa... 
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Phố núi 

 

                                  cho Oanh 

 

trăm ngã tình sầu mƣa giăng qua 

pleiku mờ phố núi sƣơng nhòa 

cô em gái nhỏ chiều qua chợ 

chân bƣớc mơ màng xanh cỏ hoa 

 

mây thấp trời xanh vƣơng bóng cây 

phố cao nên nắng cũng giăng đầy 

hƣơng thoảng cà phê chìm ngang phố 

em về hay gió đã qua đây... 

 

nghe hơi em thở chiều plei ku 

nồng nàn xa vắng những mùa thu 

ai qua cuối dốc sầu bảng lảng 

có nghe hồn vƣớng ngập sƣơng mù 

 

tôi níu hoàng hôn chiều đi qua 

phố cao và thăm thẳm mây nhòa 

plei ku sƣơng khói mờ cay mắt 

bỗng nhớ một ngƣời xa rất xa... 
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Phục sinh tôi 

 

chìm vào trong hƣ ảo 

khói trần gian ngút bay 

có ngƣời nắm với gió 

nghe mƣa buồn trên tay 

 

phố xƣa trầm im tiếng 

nhƣ đời vừa cáo chung 

chuyến xe đời đƣa tiễn  

tôi - về phía muôn trùng 

 

khói tràn cay dốc mộ 

gột rửa lời thiên thu 

bên hiên ngày cuối gió 

nghe tiếng trầm âm u 

 

hƣ không chiều hạnh ngộ 

tôi chờ giờ phục sinh 

chuyến xe buồn thổ mộ 

trôi rã một bóng mình 

 

dƣờng nhƣ là tiếng gió 

gột rửa đời hƣ vô  

trống chiêng chừng đã gõ 

đau mãi một kiếp ngƣời... 
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Pleiku chiều phố núi 

 

nắng nhớ thƣơng ai mà nắng thắp 

hàng cây rộn rã những vui buồn 

chiếc lá nào rơi vàng lũng thấp 

cho mắt môi đầy bao nhớ thƣơng 

 

chiều tƣơng tƣ ai sao chiều tím 

trải ngập hồn tôi dấu chân ngƣời 

sƣơng mỏng hãy nhƣ còn lƣu luyến 

nên vấn vƣơng hoài những giọt rơi… 

 

cao nguyên ngan ngát ơi nhiều gió 

gió tạt hồn tôi nỗi nhớ thầm 

dã quỳ ngan ngát làn hơi thở 

vẳng tiếng em cƣời vƣơng bƣớc chân 

 

tôi nhớ thƣơng ai chiều phố núi 

loanh quanh tìm hƣơng gió sang mùa 

chỉ thấy một trời mù đỏ bụi 

nhuộm bƣớc chân buồn qua phố xƣa… 
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Pleiku 

 

em pleiku nghìn đèo cao lũng thấp 

nỡ đành sao để tôi đứng một mình  

phố núi cao, phố núi chiều sƣơng ngập 

có thƣơng thầm tôi một bóng chênh vênh 

 

 cà phê đắng và biển hồ rộng quá 

gió thì cao mà sƣơng núi chập chùng 

nghe đá thở bóng thời gian nghiêng ngã 

buổi theo về cho trời đất say chung 

 

pleiku ơichiều phố núi bồi hồi 

nặng hồn tôi hoa dã quỳ vàng thắm 

nầy em hỡi gùi tôi giùm nỗi nhớ 

chiếc váy mềm cho bƣớc nhẹ bâng khuâng 

 

sƣơng thở khói chạm biển hồ gợn sóng  

trời chao nghiêng mây cũng thật gần 

tôi chống chếnh say trong chiều gió lộng 

em hay là phố núi níu đôi chân … 
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Qua bến bắc chiều cuối năm 

 

gió thổi hoài bến bắc 

Cần Thơ chiều cuối năm 

một ngƣời ôm mặt khóc 

giấu buồn trong mắt thâm 

 

bóng con đò cô độc 

trôi giữa hắt hiu chiều 

nỗi sầu vơi đáy cốc 

trong mƣa buồn cô liêu 

 

nghe con sông nằm kể 

chìm nỗi đời đắng cay 

gã giang hồ rơi lệ 

thƣơng đời mình không may 
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lục bình trôi lờ lững 

xanh ngắt bờ mƣa xa 

bên triền sông sóng dựng 

nhớ cuộc tình phôi pha 

 

chiều ngang qua bến bấc 

thấp thoáng con đò xƣa 

nghe nỗi buồn phảng phất 

trôi theo gió cuối mùa 

 

ai có về bến ấy 

tôi gửi buồn qua sông 

gió chiều nay tê dại 

hƣ vô thổi buốt lòng... 
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Qua sông nhặt bóng 

 

đã thấy tràn hƣ ảo 

lăn qua chỗ tôi nằm 

ngày qua sông nhặt bóng 

bên những hình hài câm 

 

bóng đêm tràn dốc đợi 

ai rẽ một lối về 

cõi mù sƣơng tê dại 

bỏ lại ngàn cơn mê 

 

thấy gì không mây trắng 

mà sao quên đƣờng bay 

hun hút sầu thinh lặng 

chuyến xe qua cuối ngày 

 

nghe những tinh cầu vỡ 

gió cuốn mù xa xăm 

tôi một lần đứng ngó 

từng vũng sầu tháng năm 

 

tôi về khuya hỏi gió 

có thấy hồn tôi đâu 

qua sông chiều mƣa đổ 

thấy bóng mình chìm sâu... 
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Quán trọ  

 

em có là cơn gió  

cho tình tôi lang thang 

những chiều vàng lá đổ 

nhặt đời nhau nắng tàn 

 

tôi một đời ở trọ 

giữa tim ngƣời bao dung 

lỡ mai nhiều sóng gió 

tình tôi vẫn muôn trùng 

 

con chim buồn khản giọng 

gọi tình ơi tình ơi 

bên hiên đời vang vọng 

tiếng ngậm ngùi phai phôi 

 

đƣờng trần chân bƣớc mỏi 

tôi còn chỗ náu nƣơng 

xin em là quán trọ 

cho tôi mộng thiên đƣờng 

 

mai kia đời sóng vỗ 

tình xƣa cũng bọt bèo 

tôi chỉ còn quán trọ 

suốt một đời mang theo… 
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Quanh đời hư không 

 

sáng nay mƣa đầu ngõ 

một đám tang nhà ngƣời 

trên quan tài nến đỏ 

khói nhang tràn chơi vơi 

 

một kiếp ngƣời đó ƣ? 

cuối cùng về huyệt mộ 

bỏ trần gian ƣu tƣ 

trong nắng chiều hƣ ảo 

 

bên những vòng hoa viếng 

có vòng nào cho tôi? 

rồi ai ngƣời đƣa tiễn 

khi tôi rời cuộc chơi... 

 

hồn về nhƣ chiếc bóng 

theo nhang trầm lặng câm 

mới hay nghìn ảo vọng 

vừa lăn qua chỗ nằm 

 

hắt hiu ngàn lau sậy 

trôi quanh đời hƣ không 

đôi lần tôi mơ thấy 

nghĩa trang buồn mênh mông… 
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Quê nhà tháng chạp 

 

quê nhà đó bây giờ xa hun hút 

ngóng trông vời chút gió cuối năm trôi 

mấy mƣơi năm thời gian trôi vùn vụt 

ngoảnh lại quê thăm thẳm gió ngang trời 

 

em gái chắc liêu xiêu chiều thiếu phụ 

mẹ bạc đầu ngóng mãi đứa con xa 

nấm mồ cha tháng chạp vàng cỏ phủ 

mái tranh kia mƣa nắng đã phai nhòa 

 

lòng không muốn mà sao đời lƣu lạc 

quê nhà ơi năm tháng mãi cơ cầu 

ôm mặt khóc cuối năm chiều gió tạt 

nặng đầy hồn nỗi nhớ ngỡ chìm sâu 

 

đừng trách tôi ơi quê chiều tháng chạp 

nỗi đau nào cũng cay nghiệt khôn nguôi 

tôi thầm hứa khi tuổi chiều tóc bạc 

tôi sẽ về nằm với đất quê thôi... 
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Quê nhà xa lắc 

 

nghe tiếng chim bên trời khản tiếng 

thƣơng ta bạc thếch áo phong trần 

chiều qua bến vắng buồn đƣa tiển 

nghe nhƣ đời rớt lệ hƣ không 

 

ai đó về ngang giòng sông rộng 

cho ta gửi một chút mƣa buồn 

khóc cho dâu bể quanh đời sống 

và gửi đôi dòng cho thế nhân 

 

hỡi ta bến cũ ngày phơi áo 

có hay sóng tạt buốt hiên chiều 

có hay phiêu bạt đời giông bão 

sƣơng khói bên trời mƣa hắt hiu 

 

gửi quê xƣa mƣa mù gió giật 

may ra còn một cõi đi về 

hay đâu bóng quê nhà xa lắc 

chìm khuất quanh mình trăm giấc mê... 
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Quyên sinh 

 

khi lỡ trƣợt cơn dốc tình quỵ ngã 

buốt lằn đinh đêm nát dấu chân ngƣời 

em hành hạ một đời tôi tơi tả 

vết thƣơng nào cũng xót tím làn roi 

 

dốc đời đó con sâu nằm đo mãi 

cơn đau qua buồn thảm một kiếp ngƣời 

tôi lặng lẽ quờ tay tìm hƣ ảo 

trên đỉnh trời nỗi nhớ chập chùng rơi 

 

ôm định mệnh một vòng đời đã tắt 

ngửa bàn tay trên gian dối môi ngƣời 

là cay nghiệt một lần yêu tha thiết 

thì cũng đành nhận nốt đắng cay thôi 

 

em đã vậy tình cũng buồn nhƣ thể 

lời ngoa ngôn ngào ngạt những huê tình 

khi bẫy rập giăng đời nhau ứa lệ 

biết đâu chừng tôi cũng sẽ quyên sinh... 
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Rã tiếng hư không 

 

đêm soi những ánh trăng vàng vụn vỡ 

chút hƣơng xƣa còn sót lại mơ hồ 

mùa nguyệt cũ phai tàn trong trí nhớ 

treo nỗi đời lạc mấy nhánh cây khô 

 

không còn ai không đợi chờ ai nữa 

dấu chân mờ xa hút bóng thiên thu 

ngƣời rồi cũng mịt mù bao câu hứa 

chiều đã rơi tàn rụng những sƣơng mù 

 

loài dơi muộn buổi về đêm thả cánh 

buồn đong đƣa theo từng phiến tơ mềm 

ôi hƣ ảo một ngày kia mọc nhánh 

trôi hoang tàn trong những giấc mơ đêm 

 

tôi còn những buổi chiều chong mắt đợi 

chân trời kia chim cũng đã bay rồi 

nghe rã tiếng hƣ không chiều cuối gió 

loang chìm dần theo sƣơng khói mờ trôi... 
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Rẽ khúc đời nhau 

 

ngồi lặng yên giữa một trời sƣơng khói 

bóng ta trôi cùng với bóng mây ngàn 

nghe quạnh quẽ dƣới chân ngày mệt mỏi 

vọng lại đời hiu hắt gió sƣơng tan 

 

chỉ còn lại tình úa sầu năm tháng 

gió trên cao và mƣa rớt lƣng chiều 

đã mơ thấy trong ngút sầu dĩ vãng 

bóng ai về hiu hắt vọng cô liêu 

 

chẳng còn chi bên hiên đời quạnh quẽ     

bể dâu mang ngày tháng cũ đi rồi 

ai ngồi lại trong vũng sầu rơi lệ 

ngậm trời buồn nghe tình úa chơi vơi 

 

nghe một cõi thiên thu sầu cay mắt 

rớt ngậm ngùi đời rẽ khúc xa trôi 

nếu còn nhớ mùa thu về hiu hắt 

nhặt giùm tôi ngàn cánh lá bên trời… 
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Rêu trên thành phố Huế 

 

Huế của một thời xanh dấu rêu 

nghe mƣa chìm lặng tím lƣng chiều 

đƣờng vô Thành nội buồn giăng kín 

một mảnh hồn tôi nhƣ gió xiêu 

  

có phải mƣa trôi chiều sông Hƣơng 

làm tôi lạc mấy nẻo cung đƣờng 

nón ai ngã bóng chùa Thiên Mụ 

mà gót xƣa còn nghe đẫm hƣơng 

  

thôi hãy là em thuở Huế xƣa 

để tôi còn ngóng những chiều mƣa 

để mây còn vƣớng trên đôi mắt 

tà áo em bay lộng mấy mùa 

  

tôi đã về đây hỡi Huế ơi 

để nghe trong gió những mùa rơi 

và dấu rêu xanh trên Thành nội 

nhƣ bóng ngƣời xƣa nhớ một đời... 

  

  

huế, hè 2017 
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Rồi cũng phế hoang 

 

tôi bỏ lại nghìn đồi hoang lũng thấp 

cỏ cây buồn chìm đắm giọt sƣơng khuya 

khi định mệnh giấu niềm đau khỏa lấp 

đã từ lâu tàn lụi những chia lìa 

 

chút hƣ ảo của một đời hiu quạnh 

cũng đành trôi trong gió tạt mƣa nhòa 

con sông đổ hắt hiu tình mấy nhánh 

chảy vào hồn sóng nƣớc đã chia xa 

 

hồn tôi đó mƣa loang đầy phế tích 

miếu đền kia gió lộng buốt sƣơng chiều 

nghe vụn vỡ một cõi ngƣời u tịch 

buổi quay về chạm điếng nỗi cô liêu 

 

sát na ấy đời sau còn hệ lụy 

mũi dao kia sâu một vết thƣơng buồn 

tôi úp mặt vào vũng sầu ám thị 

mới hay mình chìm hạt bụi phế hoang... 
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Rồi cũng phù du 

 

đã mấy bận ta giang hồ  

chiều xƣa mịt mù con sóng 

rƣợu uống bên trời lận đận 

hay rằng đời sẽ hƣ vô 

 

hai tay ôm ngày im bóng 

cuồng chân gãy kiếm bên trời 

bóng ta chiều ngồi thinh lặng 

bên trời rợp bóng thu phai 

 

bàng hoàng trong cơn dâu bể 

tóc xanh đã bạc khi nào 

nghe vọng một thời trai trẻ 

ta ngồi khóc buổi chiêm bao 

 

mênh mông hiên đời gió thổi  

tình đi nhƣ một câu chào 

đêm qua có ngƣời hấp hối 

khói trầm đốt mộng chiêm bao 

 

cũng đành ngày qua hắt bóng 

quanh đời rợp bóng thiên thu 

chút tình nghìn sau là mộng 

ru hời một thoáng phù du… 
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Rồi như bụi cát 

 

một lần ngồi với biển 

nghe sóng đùa lao xao 

ngàn bọt bèo tan biến 

tan theo ngọn sóng trào 

 

một lần ngồi với núi 

thấy đá mù dốc cao 

chợt tràn cơn gió bụi 

nghe đá chìm chiêm bao 

 

có lần ngồi với gió 

hun hút chiều đong đƣa 

khi mƣa về chạm ngõ 

cơn gió tạt sang mùa 

 

khuya ngồi bên chén rƣợu   

tôi ngồi say với tôi 

ôm một trời cát bụi 

về theo đời phai phôi 

 

hóa ra đời là mộng 

mây trắng chiều bay ngang 

ai về nhƣ chiếc bóng 

thả khói chìm mƣa tan... 
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Rồi như mây trắng 

 

cuối cùng rồi sẽ trở về với bụi 

bể dâu đời tôi gửi lại nghìn sau 

đêm nằm chợt bâng khuâng nhiều tiếc nuối 

một đời kia mây trắng đã qua cầu... 

 

sinh nhật 60 

01/8/1957 - 01/8/2017 
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Rồi như sỏi đá 

 

em đánh rơi lại nụ cƣời kiêu bạt 

một góc trời buồn suốt đến trăm năm 

ôm cay đắng buổi về tôi ngơ ngác 

chiều lặng im loài lạc mấy cung trầm 

 

nhƣ sỏi đá chiều nằm yên quạnh quẽ 

tôi trôi xuôi trong vũng giếng lạc loài 

em rồi tan tựa trăm nghìn dâu bể 

thả xuống đời tôi nặng những tàn phai 

 

nỗi sầu kia có lấp đầy năm tháng 

Ẩn dấu trong hờ hững trái tim ngƣời 

mà đời sống mãi chìm vào kiếp nạn 

phút bội tình từ những cánh môi tƣơi 

 

tôi đành trú một phƣơng trời bão nổi 

đá sỏi buồn cũng chìm khuất mƣa khuya 

nghe lạnh ngắt một cõi tình sƣơng khói 

chợt trôi qua từ buổi bƣớc chia lìa... 
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Rồi sẽ nghìn trùng 

 

có những chiều im tiếng 

tôi ngồi bên bến sông 

nghe một lời đƣa tiễn 

buồn con sóng chạnh lòng 

 

qua đời tôi dạo ấy  

thƣơng màu mƣa nắng phai 

sớm mai nào thức dậy 

tình buốt giấc mơ dài 

 

tôi không còn là gió 

che ngƣời chiều qua sông 

cõi trần gian bỏ ngõ 

hƣ vô tạt nhói lòng 

 

mốt mai ngƣời sẽ nhớ  

tình trôi xa nghìn trùng 

khi cuộc tình đã lỡ 

mang theo lời cáo chung 

 

giờ còn đây hiu hắt 

của một thời khói sƣơng 

tôi về đêm tàn nguyệt 

ôm mãi giấc vô thƣờng... 



1507 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rồi tôi cũng khác 

 

có lần tôi nhìn đá núi 

bên trời giọt nắng thu phai 

nghe phận ngƣời chìm cát bụi 

mênh mang chiều buốt sông dài 

 

có lần tôi nhìn mây trắng 

giọt buồn rơi đậu vai tôi 

chơi vơi nỗi sầu thinh lặng 

cơn đau phủ kín kiếp ngƣời 

 

có lần tôi nghe biển hát 

sóng xô tay vịn muôn trùng 

tay buông đời trôi cõi khác 

mƣa chiều chìm dấu hƣ không 
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em xƣa có lần tôi gặp 

xót xa tàn úa xuân thì 

thời gian sao mà xuẩn ngốc 

dấu tình bạc tóc chia ly 

 

còn ai trong đời nầy nữa  

cuối cùng tôi lại gặp tôi 

nghe nửa đời tôi héo úa 

nửa đời còn lại mây trôi 

 

về gom khối sầu hóa đá 

mốt mai thả khói lƣng trời 

hình nhƣ giữa chiều có gã 

ôm sƣơng mù ngóng mây trôi... 
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Rồi tôi sẽ gọi 

 

màu nắng đó có làm em chợt nhớ 

một ngƣời xa... xa tít cuối chân trời 

chút ký ức trong bồi hồi hơi thở 

có lạc loài nhƣ một mảnh trăng trôi 

 

nếu em biết hạnh phúc là không thật 

nghìn năm sau vẫn đắng chát môi ngƣời 

thì em ạ những gì là đƣợc mất 

cũng mơ hồ nhƣ giọt nắng vừa rơi... 

 

con chim nhỏ quay về thành phố cũ 

nỗi nhớ còn treo dấu tán cây xanh 

tôi gửi lại giấc mơ giờ yên ngủ 

tình đã xa mà chân bƣớc không đành 

 

và những chiều và những sớm xa xôi 

mƣa gió tạt buốt lạnh hồn tôi đấy 

tôi sẽ nhớ vô cùng 

tôi sẽ gọi 

một ngƣời giờ xa lắc tận chân mây... 
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Rơi tiếng thở dài 

 

bóng chiều xuống mang đời tôi tuyệt vọng 

một hồn câm giông gió buổi xa ngƣời 

trong thinh lặng cõi hồn kia trống rỗng 

còn lại gì ngoài nỗi nhớ không nguôi 

 

là miên viễn cuộc tình kia phai nhạt 

ngày qua ngày tàn úa những chia ly 

không gì cả dẫu chỉ là khao khát 

một lần đi tình héo úa xuân thì 

 

ngƣời bỏ lại một trời mờ sƣơng khói 

nhƣ có lần bỏ lại một đời tôi 

chén cay đắng vây quanh đời bảo nổi 

khi yêu thƣơng chùng cơn mộng rã rời 

 

thôi đành vậy dối gian nào cũng thế 

cũng tàn phai trên môi mắt đoạn lìa 

nghe đời sống ứa buồn đêm rớt lệ 

tiếng thở dài rơi xuống những tàn khuya... 
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Rợp bóng thu phai 

 

mùa thu phai rồi đó 

buồn buốt tràn chân mây 

em hay là cơn gió 

tan giữa trời mƣa bay 

 

thế mà tôi vẫn đợi 

quanh quẩn một kiếp ngƣời 

em cuối cùng không tới 

tình nhƣ chiều mây trôi 

 

em xƣa nhòa áo mỏng 

nhƣ sƣơng chìm hƣ không 

tôi ôm tình cuối sóng 

vọng giữa trời mênh mông 

 

con đƣờng nào in dấu 

bàn chân ngƣời năm xƣa 

mùa thu mờ bến đậu 

bao tiếc nhớ cho vừa 

 

có còn chăng kỷ niệm 

tôi một mình chia hai 

nửa ôm tình bịn rịn 

nửa cho mùa thu phai… 
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Ru người trăm năm 

 

theo em về với 

mộng đời mải mê 

những chiều tôi đợi 

mây ngàn sơn khê 

 

mơ ngày hạnh ngộ  

giữa đời mênh mông 

đêm nghe đá thở  

bên trời hƣ không 

 

tình nhƣ chiếc bóng 

bụi mờ thiên thu 

mây trôi lồng lộng 

chìm khuất xa mù 

 

cõi ngƣời mỏi mệt 

treo đời phù hƣ 

nẻo về xa lắc 

mộng vỡ nát nhừ 
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tôi ngồi chờ gió 

trôi qua phận mình 

đâu hay cát bụi 

chìm vào u minh 

 

tôi ngồi đợi khói 

giăng chiều bến sông 

hay đâu trăm cõi 

xa biệt muôn trùng 

 

thôi còn dâu bể 

trên chiếu chăn nằm 

đêm nằm rớt lệ 

ru ngƣời trăm năm.... 
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Ru những tàn phai 

 

chắc có lẽ quanh dốc đời nghiệt ngã 

xóa dần tôi vùng trí nhớ nhạt nhòa 

ngày tháng đó cũng trở thành xa lạ 

khi ngƣời về tàn tạ dấu mƣa qua… 

 

cũng có thể tôi ôm trời giông gió 

chôn kín mình trong những giấc mơ hoang 

nghe vụn vỡ một khung trời bão tố 

một hồn câm chìm cát bụi muôn trùng.. 

 

tay tôi níu tuyệt vọng đời hƣ ảo 

chầm chậm lăn trên những bánh xe chiều 

em không đến – chắc rằng tôi sẽ đợi 

nhặt chút tình khua bến nhớ đìu hiu.. 

 

còn gì nữa vùng sƣơng mù cuối gió 

có mang đi tình phù phiếm bọt bèo 

tôi ngồi dƣới dốc buồn nghe tiếc nhớ 

bƣớc chân ngƣời dẵm nát một cơn mê.. 
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Sao em đành vội 

 

em chợt đến bên đời tôi buổi ấy 

mắt môi kia còn ấm nụ hôn ngƣời 

bầy sẻ nhỏ quanh chân ngƣời thức dậy 

nghe đời mình thao thiết những mùa vui 

 

con phố cũ mƣa rơi đầy mộng ảo 

ƣớt tóc em và ƣớt mộng hiên trời 

nồng nàn quá những chiều mƣa ƣớt áo 

đƣa nhau về sƣơng khói thở chơi vơi 

 

đời thì rộng mà tình ta chật hẹp 

buổi ngƣời đi lặng lẽ một tôi buồn 

chút mơ mộng nhƣ tay ngƣời mở khép 

để tôi còn đắm đuối một làn hƣơng 

 

mƣa chƣa dứt sao ngƣời đi quá vội 

tóc ai còn ƣớt mãi cạnh đời tôi 

nghe tiếc nhớ một khung trời vời vợi 

khi tình xƣa đã lặng lẽ qua đời... 
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Sao em không là … 

 

sao em không là nắng 

đƣa tình anh qua sông 

che anh mùa biển lặng 

sƣởi anh chiều mùa đông 

 

sao em không là gió 

tan anh đời bão giông 

trói hồn anh lá cỏ 

hƣơng môi ngọt thơm nồng 

 

sao em không là mây 

mang đời anh trôi mãi 

để mai nầy thức dậy 

anh nhớ hoài mắt ai 

 

sao em không là mật 

ƣớp hồn anh đa đoan 

nhỡ khi tình yêu mất 

anh vẫn còn môi ngoan 



1517 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

sao em không là trầm 

để anh còn ngậm ngãi 

trên dốc đời trăm năm 

anh còn yêu em mãi 

 

khi đời anh mệt mỏi 

chân khụy ngã trên đƣờng 

sao em không là gối 

dỗ dành anh vết thƣơng 

 

sẽ chẳng là anh nữa 

nếu mai mình xa nhau 

đừng bao giờ khép cửa 

trái tìm anh lạc loài 

 

sẽ không là anh nữa 

nếu một ngày không em 

bâng khuâng tình đôi lứa 

nhƣ hoa tƣơi ngọt mềm 

 

anh sẽ hoài ngóng đợi 

tình em trời mênh mông 

nhanh lên đừng e ngại 

vòng tay ôm mặn nồng…. 
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Sao lại mùa thu 
 

Vẫn biết trƣớc sau gì cũng vậy 

Cuối cùng rồi em cũng bỏ tôi đi 

Nhƣng sao lại là mùa thu buổi ấy 

Lá vàng rơi gió lạnh buốt xuân thì 

  

Ngàn nỗi nhớ tạt vào hồn giông bão 

Mùa thu ơi ngƣời đang ở phƣơng nào 

Thao thiết gọi mấy chân trời mộng ảo 

Thế mà đành nỗi nhớ cứ chênh chao 

  

Em thì xa mà hoa cúc vào mùa 

Hoa vàng quá, vàng một trời xa ngái 

Sao mà nhớ màu nắng chiều héo úa 

Ngẩn ngơ sầu hiu hắt buổi tàn phai 

  

Mùa thu đầy hay gió nặng bàn tay 

Mà tình yêu mỏng manh buồn hơn lá 

Thôi ngồi lại giữa một mùa thu vậy 

Mà nghe hồn vọng lại chút hƣơng xa…   
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Sấp ngửa 
  

xòe hai bàn tay 

giữa ngày tuyệt vọng 

tôi và chiếc bóng 

chơi trò rủi may 

  

nầy ta cùng sấp 

cõi đời trắng tay 

hay ta củng ngửa 

mộng tàn mây bay 

  

tình nhƣ con sóng 

đau mềm hai vai 

nhƣ chiều in bóng 

nhƣ trò rủi may 
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hai tay ù ập 

phận ngƣời mênh mông 

cuộc đời lật sấp 

hai bàn tay không 

  

còn con tim úa 

tình xót xa đầy 

thôi thì lật ngửa 

mƣa sầu nghiêng vai 

  

cũng đành thua cuộc 

đƣờng trần rủi may 

bóng chiều lạnh buốt 

rơi đầy trên tay… 
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Sẽ chẳng còn ai 

 

bóng tôi chìm với tối 

một phận ngƣời trôi qua 

bể dâu tràn chăn gối 

đêmtuyệt vọng bôi nhòa 

 

sẽ không còn ai nữa  

trong đời mình quạnh hiu 

một lần em thắp lửa 

rồi chia biệt muôn chiều 

 

giữa muôn trùng căm lặng 

quanh dốc đời khói sƣơng 

tôi nhƣ loài sâu kén 

ôm mình trăm vết thƣơng 

 

mốt mai rồi cũng đến 

trăm năm dấu mịt mùng 

có chút gì lƣu luyến 

trên cõi đời mông lung 

 

…không còn ai đi nữa 

cũng chẳng có ai về 

khẽ khàng ngày im tiếng 

tôi với trời cô liêu… 
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Sinh nhật tôi 

 

có một đêm tôi mộng 

thấy mình là hƣ vô 

hai bàn tay trống rỗng 

bên cõi đời sóng xô 

 

có một ngày tôi ngỡ 

tình yêu là thiên thu 

ngờ đâu tình nhƣ ống  

vuột tay ngƣời- đƣời ƣơi 

 

bao nhiêu ngày hƣ ảo 

bao nhiêu đêm dặt dìu 

mịt mù đời cơm áo 

bạc tóc sầu cô liêu 
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bạn bè còn đâu đó 

quán rƣợu chiều cuối năm 

nghe tiếng chào cáo phó 

vừa lăn qua chỗ nằm 

 

em đã thành xa lạ 

tình hóa thành hƣ không 

tôi về buồn hóa đá 

bên trời đầy gió giông 

 

bóng xƣa giờ hiu hắt 

ngày trôi cuối chân trời 

giữa hiên chiều nắng tắt 

tôi ngồi say với tôi… 
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Sợi khói cầm tay 

 

có lần tôi ngỡ 

tình là thiên thu 

bờ sông gió thổi 

khói sóng xa mù 

 

có lần tôi đợi 

bóng ngƣời qua đây 

thấy chiều hƣ ảo 

rụng đầy đôi tay 

 

nhiều lần tôi ngóng 

em về qua sông 

mây trôi lồng lộng 

thả khói muôn trùng 
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đâu hay đời hẹp 

tình là sƣơng giăng 

cuộc đời mở khép 

đêm tạt vô thƣờng 

 

đâu hay nằm mộng 

thấy chiều mƣa xô 

thấy khuya đổ bóng 

thấy ngày hƣ vô 

 

tình đau chăn chiếu  

mặt ngƣời phù hƣ 

nghe đời ảo diệu 

nghe tôi nát nhừ 

 

tôi về khuya mộng 

sợi khói cầm tay 

đi tìm chiếc bóng 

tôi vừa qua đây... 
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Sợi tóc bên đời 

 

anh vẫn biết trong tình yêu tội nghiệp 

một ngày nào ta sẽ phải xa nhau 

sẽ có lần anh ôm trái tim đau 

ngồi mà nhớ những tháng ngày lạc lối 

 

anh vẫn biết quanh anh là bóng tối 

chiều đã tàn và mây cũng ngừng trôi 

không vì sao không ai là có lỗi 

chỉ tàn khuya hun hút bóng đêm dài 

 

những dại khờ ngày ấy sẽ phôi phai 

sẽ gặm nhắm một đời anh tiếc nhớ 

có nhiều khi cuộc tình nầy dang dở 

lại là niềm hạnh phúc mối tình kia... 

 

con sông khô mấy nhánh đã chia lìa 

em rồi cũng nhƣ ngàn muôn kẻ khác 

khi ngọn tóc trói đời nhau bội bạc 

sợi tóc nào vất vƣởng trái tim anh... 
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Sợi tóc nào rơi 

 

chậm một chút ngƣời đã thành kỷ niệm 

chuyến xe qua tình cũng muộn màng rổi 

chậm một chút mà đã sầu đƣa tiễn 

buổi xa ngƣời tôi níu những phai phôi 

 

ngày đã tận thôi đành ru em ngủ 

chiếu chăn cuồng xô lệch cả nghìn sau 

ngƣời dẫu sao cũng đã thành quá khứ 

nhƣ một lần ta dẫm nát đời nhau 

 

ai mà biết bên chén tình đã cạn 

từng đêm tôi thao thiết gọi tên ngƣời 

sầu vọng lại nghìn vũng sầu thê thảm 

nghe lƣng trời đau buốt những mùa trôi 

 

thôi thì cũng nhƣ cõi đời dâu bể 

tình rồi phai đau giọt nắng lƣng trời 

chiều hiu quạnh tôi một mình rơi lệ 

thƣơng ngậm ngùi một sợi tóc nào rơi …  
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Sớm muộn gì… 

sớm muộn gì em cũng xa tôi 

nhƣ sông rời suối, biển xa trời 

nhƣ mây bỏ lại sầu lũng thấp 

nhƣ gió ngập ngừng bỏ cuộc chơi… 

 

sớm muộn gì một vùng ký ức 

cũng đành vọng lại những âm câm 

nhƣ chiếc que diêm lòe đốm thức 

chỉ một lần thôi… chỉ một lần… 

 

sớm muộn gì tình kia cũng vỡ 

thành dƣ hƣơng một thuở yêu ngƣời 

chút tiếc nuối mộng đời dang dở  

cũng thôi đành nhƣ một cơn mơ… 

 

...còn lại đây một ngƣời đứng đợi 

mùa thu đi biền biệt không về 

giấu cô liêu vào trời cao vợi 

từng bƣớc thầm lạc giữa cơn mê… 
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Son phấn rã rời 

 

ngƣời đàn bà giấu đêm vào hiu quạnh 

lặng im nghe cơn gió tạt bên thềm 

buồn cay mắt tàn khuya sầu đặc quánh 

trái tim cuồng thức dậy những niềm riêng 

 

son phấn đã rã rời đêm tuyệt vọng 

nụ hôn chùng môi nhạt dấu tàn phai 

nghe rất khẽ cơn đau nào khuất bóng 

những làn roi hằn theo dấu mƣa nhòa 

 

môi mắt chạm cả thiên đƣờng giấu kín 

của một thời yêu dấu tuổi thanh xuân 

sƣơng khói cũng mang khối tình câm nín 

từ môi hôn thao thiết trả gian trần 

 

đêm hiu quạnh buổi phai dần nhan sắc 

thành nỗi buồn vây kín nỗi cô liêu 

nghe buốt nhức từng đòn roi cay nghiệt 

quất vào tim ngàn mảnh vỡ trong chiều... 



1530 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sông Hậu 

 

sông hậu tôi xanh hoài trong nỗi nhớ 

chiều bâng khuâng bên đó nhớ bên nầy 

kinh xà no ngƣợc dòng sông chảy mãi  

nhƣ hãy còn đâu đó những mùa trôi 

 

con sông nào rồi cũng nhánh chia đôi 

hình nhƣ sóng bên bồi thƣơng bên lở 

cho lòng cứ nhớ sông tiền sông hậu 

dù cách ngăn chƣa hết một chuyến đò 

 

chiều xuồng ghe tấp nập giữa sông mơ 

bóng đò ngang bềnh bồng con nƣớc lợ 

giề lục bình trôi trên sông họp chợ 

nở chùm hoa tím ngắt giữa sông dài 

 

tôi nhớ hoài sông hậu tuổi thơ ngây 

còn vẹn nguyên mùa nƣớc ròng nƣớc lớn 

sông hậu ơi dù xa nghìn con sóng 

vẫn thơm hoài con nƣớc cuối dòng kia... 
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Sông rồi rẽ nhánh 

con sông nào rẽ nhánh 

xa cách suốt một đời 

tôi với ngƣời bất hạnh 

hay dòng đời chia đôi 

 

rồi nhiều năm sau nữa 

con sông kia lở bồi 

ngƣời phụ tôi lời hứa 

nên mãi tình chia phôi 

 

thở vòng đời hiu hắt 

khi mây che phận ngƣời 

có những ngày cúi mặt 

nghe trĩu buồn một tôi 
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phải chăng quanh đời sống 

là muôn trùng bão giông 

những tiếng sầu vang vọng 

mang nỗi nhớ trơ dòng 

 

tôi nợ ngƣời quá khứ 

neo nhánh sầu bâng khuâng 

dòng sông giờ yên ngủ 

nên tôi hoài trầm luân 

 

gửi ngƣời cơn đau cũ 

cơn mƣa ngút sông dài 

đêm về không chỗ trú 

đành tôi và mƣa bay... 
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Sóng vỗ bên sông 

 

tiễn ta hà cớ gì em khóc 

phấn son kia còn mộng thiên đàng 

mốt mai mƣa tạt sầu đáy cốc 

nuốt một trời đau chôn miếu hoang 

 

không phải ngƣời xƣa qua sông dịch 

đời ta mai rồi sẽ quay về 

uống cạn hồ trƣờng tìm thân thích 

bè bạn lâu rồi chƣa ghé quê 

 

đau nhƣ lá cỏ ngày ly tán 

cõi ta thăm thẳm biệt giang hà 

nghe gió nghe mƣa sầu vô hạn 

gõ chén đập bồn say hát ca 

 

em có còn không hay đã khác 

cho ta gửi mấy nhánh mƣa buồn 

nghe tiếng thời gian buồn tan tác 

sóng vỗ nghiêng chiều ngang bến sông... 
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Sương khói chìm trong đôi mắt cay 

     
     tháng năm xanh ai đốt 

     tàn tro bay trắng đầu 

     về quê thăm bạn cũ 

     mây bềnh bồng mắt nhau 

             (Nguyễn Trọng Oánh)   

                                                                               

hôm về quảng ngãi trời lạnh lắm 

sƣơng giăng mờ mịt kín sông trà 

mây trắng đùn quanh đồi thiên Ấn 

ngỡ sóng bềnh bồng trôi khói xa 

  

ngồi bên sông cũ buồn sóng vỗ 

hái cả mùa thu vƣơng kẽ tay 

ngỡ buổi ra đi còn duyên nợ 

về đây thì đã cạn bóng ngày 

  

bạn níu một trời đầy mây trắng 

gửi gió cho trần gian ngất say 

lạc loài cố xứ tôi ngồi lặng 

sƣơng khói chìm trong đôi mắt cay 

  

ngất ngƣỡng tôi về không chỗ trú 

mƣa bay lạnh buốt một hiên chiều 

đêm nay quảng ngãi buồn không ngủ 

ai thả mây ngàn trôi hắt hiu… 

                Rạch giá 30/4/2016 

            Gửi Dương Thành Vinh 
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Sương khói muôn trùng 

 

đã qua rồi trăng xƣa 

mấy mùa trôi vụn vỡ 

tôi ngồi với cơn mƣa 

những chiều quay quắt nhớ 

 

hình nhƣ có ai về 

trong nhạt nhòa sƣơng mỏng 

tôi nghe buồn rơi khẽ 

hay chỉ là hƣ không 

 

tháng năm xƣa ai nhớ 

một trời mù gió giông 

tôi ngồi chong mắt đợi 

tình nhạt nhòa bến sông 

 

ru tình con sóng vỗ 

sƣơng khói vây nghìn trùng 

một chuyến tàu đã nhỡ 

ga đêm sầu mênh mông 

 

em có về buổi ấy  

dấu tình xa mịt mùng 

trả tôi ngày xƣa vậy 

khi nắng chiều lâm chung… 

 



1536 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sương khói sông Trà 

 

có một thƣở mây bồng bềnh gối sóng 

trôi lững lờ theo dòng nƣớc sông xanh 

tôi ngồi hái cả mùa trăng sông rộng 

nghe tiếng chiều lặng ngắt một dòng quanh 

 

không phải mây mà là sƣơng thả khói 

thuyền ai trôi lặng lẽ bến sông buồn 

thoảng câu hát buốt lòng nhƣ ai gọi 

vọng điếng hồn theo vệt nắng chiều buông 

 

Trà Khúc đó nhuộm hồn ai đến mộng  

sao buổi về còn lại một mùa ngâu... 

con thuyền nhỏ chắc thƣơng tà áo lộng  

nên miên man sóng vỗ tạt chân cầu 

 

tôi vẫn còn ngồi đây mà nhớ tiếc 

thời đã qua và mây cũ ngậm ngùi 

sông xƣa ơi... nếu có lần chia biệt 

giữ tôi giùm ngày cũ lạnh lùng trôi... 
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Sương Pleiku 

 

nghiêng dốc đợi Pleiku chiều cuối gió 

buổi tôi về phố núi bỗng rƣng rƣng 

vốc cả nắng vƣơng gùi em gái nhỏ 

hái sƣơng trôi trên tóc rối ngập ngừng 

 

ơi cao nguyên chỉ một lần gặp mặt 

chỉ một lần đi giữa phố đầy sƣơng 

sao cứ đẫm vào hồn tôi quay quắt 

một làn hƣơng ngầy ngật cõi vô thƣờng 

 

Pleiku hỡi mùa nầy không chút nắng  

chỉ mù sƣơng và mây xám lƣng trời 

ôi nhớ quá những nét buồn câm lặng 

thành phố nằm mơ mộng giữa sƣơng rơi 

 

nhƣ nhớ em dịu dàng cô gái nhỏ 

phút tiễn nhau nghe mắt lệ rƣng nhòa 

Pleiku chiều vƣơng nghìn kẽ lá 

có thấy hồn tôi chìm dƣới sƣơng sa... 
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Sương thiếu nữ 

 

Đà Lạt trôi một trời sƣơng thiếu nữ 

rơi dặt dìu trên những lá thông xanh 

rƣng rức nhớ cao nguyên chiều viễn xứ 

nên anh đi mà chân bƣớc không đành 

 

hoa vàng quá và trời thao thiết thế 

em thì xa mà mây trắng ngang chiều 

nên cứ ngỡ Đà Lạt buồn nhƣ thể 

sợi tơ vàng e ấp giấu cô liêu 

 

anh bƣớc xuống đồi Cù ngày xuống thấp 

chợt lênh đênh trong nỗi nhớ chập chùng 

thung lũng hẹn Đà Lạt vàng nắng ngập 

mà sao lòng nhƣ cứ khẽ rƣng rƣng 

 

nhớ cái lạnh sắt se cùng gió núi 

cao nguyên ơi chiều xuống dƣới thung rồi 

ôi trắng quá áo ai mờ dốc bụi 

nghe chập chùng sƣơng thiếu nữ dần trôi... 
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Suốt một đời hư 

 

ta ngồi lại một lần nhìn năm tháng 

đã chìm sâu trong đáy mắt môi ngƣời 

mƣa với nắng chạm úa sầu dĩ vãng 

sợi tình buồn treo suốt một đời hƣ 

 

chừng nhƣ lạ con phố nằm yên ngủ 

mây trôi xa về phía cuối lƣng trời 

nghe hiu hắt một cõi ngày vô trú 

con dốc tình chìm xuống đáy chơi vơi 

 

em cũng bỏ tôi xƣa mà dong ruổi 

sá chi tình trôi lạc giữa mùa rơi 

nghe tàn úa phai nỗi đời cát bụi 

chén rƣợu cay tôi uống cạn bên trời   

 

em nhớ giữ giùm tôi ngày tuyệt vọng 

nhỡ mai còn vƣơng lại chút dƣ hƣơng  

ôm tha thiết cõi trần gian quá mộng 

ngỡ ngàng nghe đời đã quá vô thƣờng… 
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Ta có đời sau để nhớ em 

 

ta lỡ mất em từ dạo ấy 

mắt môi tàn úa cả câu chào 

sá chi một khắc bàn tay vẫy 

chìm khuất bên trời mƣa nắng chao 

  

nghe một đời hƣ nhƣ màu nắng 

chập chùng rơi dƣới đáy hiên chiều 

miếu xƣa chao chát lời kinh nguyện 

chuông gõvào ngày trôi hắt hiu 

  

trầm khói hƣ vô chiều xa lắc 

thả gió mà nghe núi chập chùng 

thƣơng buổi mây về phai nhan sắc 

cũng đành làm giọt nắng lâm chung 

  

ta có đời sau để nhớ em 

và nghe mƣa cũ rớt qua thềm 

tạ ơn trời đất cho ta hiểu 

ngày sẽ mịt mùng nếu thiếu đêm... 
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                Ta có ngờ đâu đời tệ bạc 

                                                          tặng ttxl 

 

                ngày ấy bên thềm con phố đợi 

                ta mơ đời suôn sẻ một vầng trăng 

                yêu em tha thiết mà không nói  

                sợ ánh trăng kia chửa kịp rằm 

 

                ta nằm mộng thấy trời xanh vời vợi 

                ngập nắng vàng ôm mây trắng ngừng trôi 

                 em sẽ đứng bên nầy con dốc đợi 

                 ngày thênh thang chim hót cuối chân trời 

 

                 ta run rẩy cầm tay em rất nhẹ 

                 mái tóc xanh ôm bờ ngực thơm nồng 

                 đêm bỗng thức ru đóa hồng khe khẽ 

                 cũng vì ngƣời tha thiết trổ nghìn bông    

                    

                 ta có ngờ đâu đời tệ bạc 

                  ngày em đi dâu bể lạc phƣơng trời         

                  hạnh phúc là điều gì không thật 

                  nghìn năm sau vẫn đắng mãi môi ngƣời 

 

                  ta ngồi đợi thắp vầng trăng thuở cũ 

                  đã phai dần trong ký ức nghìn thu 

                  ôi kỷ niệm một thời lay lắt nhớ 

                  mãi chìm trôi theo ngày tháng bụi mù… 
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Ta say sầu người đâu có vơi 

 

đâu phải ngƣời xƣa mà cung tiễn 

hai tay ly rƣợu uống ngang mày 

ta với ngƣời chiều buồn im tiếng 

bát ngát sầu theo dăm chén say 

 

vỗ chiếu mà ca bài lỡ vận 

ly đau ta cụng với ly buồn 

mốt mai trời đất hề phong ấn 

thì ta với ngƣời cùng xƣng vƣơng… 

 

gõ bát đập bồn ta thất chí 

ôm trăng ngƣơi uống cạn hồ trƣờng 

có hay đất trời cùng túy lúy 

đời buồn ai vỗ khúc mù sƣơng 

 

dƣới trăng ai sẽ ngồi hâm rƣợu ? 

tàn đông ai đổi áo khinh cừu ? 

đã nghe cay đắng tràn mắt ứa 

ta say sầu ngƣời đâu có vơi… 

 

cạn chén một đời ta lầm lạc 

một kiếp ngƣơi sóng vỗ chân cầu 

mốt mai gió tạt sầu tan tác 

nhớ ngƣời… ta biết gửi về đâu… 
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Ta tiễn người đi chiều sông dịch 

                                                                                                                                     

với Lâm Anh 

 

ta tiễn ngƣời đi chiều sông dịch 

ngàn mây mù mƣa trắng xám hoàng hôn 

nghe tiếng chim rớt trên đời u tịch 

ngửa mặt trông sầu vây kín linh hồn 

 

gió đã thổi nhƣ ngàn năm vẫn thổi 

sao chiều nay sầu đến tím khung trời 

nghìn con sóng vây quanh đời bảo nỗi 

gói tình sầu đan mấy nẻo mƣa trôi 

 

ta đứng ngó dòng sông xƣa sóng cuộn 

ngơ ngác nhìn mây trắng buổi tàn thu 

ngƣời cũng chỉ nhƣ mây trời đến muộn 

 rồi sẽ trôi theo ngày tháng biệt mù 

 

ta tiễn ngƣời cớ sao sầu mấy nỗi 

tình cũng buồn trôi mãi suốt nghìn năm 

tàn phai xóa giấc mơ đời hƣ ảo 

hƣ vô ơi còn nhớ chỗ ta nằm… 
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Tà áo xưa  

 

chiều nay ngơ ngẩn tà áo trắng 

rợp cả đƣờng đi trắng cả hồn 

áo ai ngang phố nghiêng màu nắng 

một khoảng mây buồn ngơ ngác trông 

 

có phải em không tà áo xƣa ? 

che tôi rợp bóng mát xanh mùa 

mang hồn tôi chảy qua đời rộng 

tỏa ngát nụ hồng thơm nắng mƣa... 

 

có phải áo em màu khói sƣơng ? 

lặng nằm trên những ngón tay vƣơng 

mà trói đời tôi chiều bão rớt 

mà vụt tôi ngàn trăm vết thƣơng 

 

em đi áo mỏng chi mà vội 

nắng trải ngang vai nhớ một đời 

áo xƣa bỗng buốt mùa giông gió 

dâu bể một đời…tôi khóc tôi.. 
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Tay níu muôn trùng 

 

gõ vào nỗi nhớ 

thấy hồn rƣng rƣng 

chút tình cuối gió 

treo hoài hƣ không 

 

có con chim hát 

bên chiều tàn phai 

mƣa xƣa nhòa nhạt 

đau ngút sông dài 

 

buồn nhƣ giọt nắng 

về phơi chỗ nằm 

nghe hồn quạnh vắng 

khúc tình trăm năm 
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còn không hƣ ảo 

tay níu muôn trùng 

tàn đêm gió bão 

hay đời cáo chung 

 

tôi về buổi ấy 

hun hút mây chiều 

có mùa gió dậy 

buốt hồn cô liêu 

 

Ừ thôi đã chậm 

khối tình xa trôi 

ôm đời ngùi ngậm 

thả vào phai phôi. 
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Tạ lỗi mùa thu 

 

tôi chậm quá..về mà không kịp nữa 

lá vàng rơi và thu đã đi rồi 

chỉ còn nắng ngậm ngùi ngoài khung cửa 

màu phai dần..sao lạnh quá thu ơi… 

 

đi không hết một mùa thu biền biệt 

rƣng rức hồn tôi đậu bến cô liêu 

đời chật hẹp mà tình tôi tha thiết 

nên chia xa còn ngơ ngẩn hiên chiều 

 

ngƣời rồi cũng nhƣ nghìn muôn kẻ khác 

bỏ một mình tôi đứng giữa hoang vu 

ôm tuyệt vọng nhìn thu dần xa khuất 

tàn phai chƣa…những ký ức xa mù 

 

vĩnh biệt nhé mùa thu vàng dang dở 

đã bao lần sƣởi ấm trái tim tôi 

tôi sẽ nhớ mùa thu nhiều duyên nợ 

một mình tôi ngồi nhặt giữa hiên đời… 
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Tạ lỗi với quê 

 

(gửi Quảng ngãi và bạn bè tôi) 

 

cớ gì chiều tháng chạp 

lại dặn lòng nguôi ngoai 

nghe nỗi buồn gió tạt 

một trời mù sƣơng bay 

 

mây trôi trời viễn xứ 

mà tƣởng bóng quê nhà 

khua bƣớc sầu lữ thứ 

mới hay biền biệt xa 

 

thôi cũng đành lƣu lạc 

mấy mƣơi năm không về 

mấy mƣơi năm phiêu bạt 

con đò xa bến quê 
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có đôi lần thầm hỏi 

quê đâu nữa mà về 

chợt nghe lòng đau nhói 

quặn mấy trời sơn khê 

 

mấy mƣơi năm bụi cát 

xóa dần làng quê chƣa 

chiều nay nhìn tóc bạc 

lại khóc thầm trong mƣa 

 

cho tôi xin tạ lỗi 

với nghìn sau một lần 

quê ơi ngày trở lại 

chắc cũng là trăm năm… 
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Tạ một đời nhau 

 

chắc gì em sẽ không là nắng 

hồn tôi đậu xuống giữa môi hồng 

chắc hẳn trong những chiều xa vắng 

nhủ lòng em có nhớ tôi không... 

 

chắc gì em sẽ không là gió 

khi tôi cầm nhẹ ngón tay buồn 

nghe những mùa trôi vƣơng dốc nhớ 

và ngủ bềnh bồng trên ngón thuôn 

 

khi tôi thả hết nghìn mơ mộng 

chắc chi em không phải mây trời 

dìu tôi qua tháng ngày ảo vọng 

nhặt nhạnh nỗi buồn tôi đánh rơi 

 

bƣớc chân quỵ ngã đời sấp ngửa 

chắc là em mở rộng vòng tay 

nâng niu những vết thù lƣng ngựa 

băng bó tôi giùm trăm nỗi đau 

 

tạ một đời nhau ngày giông bão 

tình yêu em hơ dịu nỗi sầu 

mốt mai bên dốc chiều hƣ ảo 

chắc hồn tôi sẽ nhớ ngàn sau... 
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Tạ Ơn Em 

 

em yêu dấu …đó đời anh em biết 

mấy mƣơi năm xòe bấm đốt đƣợc gì 

cuộc tình kia anh cũng dại mất đi 

gánh đau đớn chỉ một mình anh hiểu 

 

đời là phút vèo qua đầy dâu bể 

kẻ ngu si đâu thấu lẽ thƣờng tình 

em đâu cần mơ giấc mộng phiêu linh 

nên phút cuối anh giật mình, vỡ lẽ… 

 

anh đắng đót những buổi chiều rơi lệ 

giấu chua cay vào tận trái tim mình 

chỉ một mình ngồi với bóng lặng thinh 

tiếc hạnh phúc đã xa tầm tay với 

 

em yêu dấu bao điều chƣa kịp nói 

mà bây giờ ta lặng lẽ xa nhau 

khi tình yêu là con nƣớc qua cầu 

chút kỷ niệm cũng chìm vào mƣa nắng 
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kệ đời anh mắc mớ chi em đến 

vất vƣởng đời anh… mắc mớ chi em 

ai biểu em định nghĩa về bóng đêm 

ai biểu em nhắc nhở về trời sáng 

 

khi anh đâu hiểu đƣợc điều đơn giản 

cần có em nhƣ áo mặc cơm ăn 

tội nghiệp anh vẫn không nhận ra rằng 

vắng em hơi thở mình còn có nửa 

 

đành rằng vậy tâm hồn em khép cửa 

mà sao anh cứ gõ dập bàn tay 

mà sao anh cứ mơ chuyện trăng bay 

khi đời sống không bao giờ nguyệt thực… 

 

suốt một đời anh ôm tình buốt nhức 

đóng đinh mình trên thập giá chung thân 

tạ ơn em …..ngƣời yêu dấu vạn lần 

đã cho anh trái tim nhiều đau đớn… 
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Tạ ơn em 2 

 

ngày em đến mang trời xanh bỏ lại 

ngàn mây bay tha thiết cuối chân trời 

thơm môi mắt và trời yêu vụng dại 

trao ngập ngừng một vạt nắng vừa rơi 

 

tôi ngơ ngác bên trần gian buổi ấy 

hái ngỡ ngàng từng chiếc lá chiều buông 

rơi thật khẽ trong bóng chiều hƣ ảo 

và mây trôi ngập kín cả linh hồn 

 

một trời mộng trong lời yêu da diết 

em trong tôi môi đẫm nụ hôn đầu 

có phải đó cũng là lần chia biệt 

ngày tôi về chết điếng buổi lìa nhau 

 

dù sao cũng tạ ơn ngày em đến  

tạ ơn em cả muối xát mƣa nhàu 

ôm ngùi ngậm một khoảng trời chống chếnh 

tôi gọi tình hun hút mãi nghìn sau… 
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Tạ ơn em một ngàn lần chưa đủ 

                                          cho h 

 

anh cố xóa tình em vì cơm áo 

nợ trần gian vai lệch với môi cuồng 

dù anh biết cõi đời là mộng ảo 

vẫn rất thèm tha thiết những môi hôn 

 

anh vẫn biết em là mây là gió  

lạc về chiều trôi mãi tận đâu đâu 

không làm đƣợc gì nên anh đứng ngó 

đành bỏ đi dù hối tiếc bạc đầu 

 

anh mệt mỏi buông tay rồi em ạ 

vây quanh mình tuyệt vọng cũng hƣ hao  

rồi cũng sẽ nhƣ cuộc đời trăm ngã 

anh ngùi câm gục xuống giữa mƣa nhàu 

 

tạ ơn nhau một ngàn lần chƣa đủ 

đến bên anh bù đắp những vơi đầy 

là em đó còn chút tình héo nụ 

vẫn thơm nồng 

anh trao lại  

em đây... 
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Tạm biệt chiều 

 

ngàn lau trắng quanh đời anh giông bão 

chiều đã tàn và mây cũng ngừng trôi 

anh chợt nhận ra mình đang hƣ ảo 

giống tinh cầu chìm dƣới khói sƣơng thôi 

 

em rồi cũng nhƣ bao nhiêu chiều khác 

hoàng hôn buồn kéo níu một đời hƣ 

hạnh phúc đến đen trò chơi bội bạc 

quăng quật anh qua ngày tháng nát nhừ 

 

đời sống đó buồn nhƣ là vai diễn 

giấu đời mình anh còn biết tin ai 

giọt nƣớc mắt khóc cho chiều đƣa tiễn 

thành môi cƣời che chắn những tàn phai 

 

tạm biệt em tạm biệt chiều cay nghiệt 

buổi quay về sám hối nhuộm đầy tay 

nhƣng miên viễn giữa đời nầy anh biết 

vẫn yêu em trong cát bụi mệt nhoài... 



1556 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tặng vật mùa xuân 

 

hình nhƣ xuân khe khẽ về trƣớc ngõ 

nắng vàng hơn và mây cũng ngập ngừng 

tôi lạc bƣớc bên hiên trời hạnh ngộ 

chợt ngỡ ngàng khi trời đất sang xuân 

 

hái trao em cành mai vừa hé nụ 

thơm một trời ân ái giữa môi ngoan 

nầy em hay xuân về đang say ngủ 

trên tay em với một cánh mai vàng 

 

khẽ khàng nhé mùa xuân vƣơn gót nhỏ 

rơi xuống ngàn hoa cỏ ƣớt sƣơng tan 

hồn ngơ ngác giữa trời xanh buổi nọ 

chạm men say thao thiết giữa mây ngàn 

 

và tôi biết trên lối về thơm ngát 

nắng xuân hồng lẽo đẽo bƣớc theo sau 

gửi đến em bài tình ca nhã nhạc 

gọi xuân về làm tặng vật đời nhau… 
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Tặng vật 

 

vì sao anh yêu em 

anh cũng không biết nữa 

khi giọt nắng rơi thềm 

và tim anh mở cửa 

 

sao anh lại nhớ em 

anh càng không hiểu nổi 

đâu nhƣ là định mệnh 

trói đời anh nổi trôi 

 

anh làm sao nhớ đƣợc 

những sáng chiều đợi mong 

chiều nào em dạo bƣớc 

sợi tóc mềm vƣớng chân 
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và làm sao anh hiểu 

cớ gì mình yêu nhau 

khi trần gian huyền diệu 

trãi tình yêu nhiệm mầu 

 

anh cũng không cần nữa 

những phù phiếm cuộc đời 

vì bên anh chan chứa 

tình em tràn biển khơi 

 

anh sẽ ngồi im lặng 

nhƣ đã từng lặng thinh 

giữa cõi tình trọn vẹn 

ôm tặng vật đời mình… 
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Tết, đọc thơ Hồ Xuân Hương 

 

rạo rực mùa xuân đến 

hồn ngƣời cùng thăng hoa 

bên men nồng chống chếnh 

đọc thơ xuân của bà 

 

nầy là da với thịt 

nầy là vú với mông 

sƣớng sao ba ngày tết 

mơ cá chậu chim lồng 

 

trời cho thân diễm tuyệt 

hào kiệt còn buông gƣơm 

đỏ lòm hang hoe hoét* 

bỏ mộng làm quân vương... 

 

phành da ra ba góc 

mát mặt quân tử dòm 

có thương thì đóng cọc 

hai mảnh hỏm hòm hom 

 

tiếc cho đời xuân nữ 

lại phải lấy chồng chung 

chờ anh hùng nếm thử 

sao chẳng đụng cột mùng 
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trai ưng đu gối hạc 

gái ngửa lòng lưng cong 

quần hồng bay tứ tác 

chân ngọc nằm song song 

 

chơi cờ người thiếp bí 

chàng nhảy ngựa chân lên 

tốt trên đầu dú dí 

hai xe đành hai bên...* 

 

...ba ngày xuân thƣ thả 

đọc thơ bà xả hơi 

hay đâu ngƣời mệt lả 

đến chẳng màng đi chơi 

 

...ngẫm ra bà nói ngƣợc 

tứ khoái trời ban ra 

ai chọn gì cũng đƣợc 

tôi chọn thằng... thứ ba... 

 

* ý thơ hồ xuân hương 
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Thầm thì với Huế 

 

cứ ngỡ Huế không chờ tôi đƣợc nữa 

bao lâu rồi ngút mắt những mùa trăng 

ga Huế đó tiễn ai mà mắt ứa 

một lần về tôi đợi đã bao năm... 

  

Huế nhớ tôi hay lòng tôi trót Huế 

để chiều nay mƣa đổ trắng Trƣờng Tiền 

qua sông Hƣơng nƣớc chùng chình nhƣ thể 

chờ tôi về giận dổi để làm duyên 

  

con đƣờng nhỏ chiều về qua Thiên Mụ 

gió có thầm vƣơng lại bƣớc chân ai 

tôi hỏi khẽ những bậc thềm xƣa cũ 

chỉ tiếng chuông vọng lại giữa mƣa dài 

  

Hoàng Thành nắng có rơi vàng Đại nội 

bóng em còn soi đọng nƣớc hồ xanh 

trách chi Huế khi ngƣời đi quá vội 

chuyện ngày xƣa khi hẹn ƣớc không thành 

  

tôi gửi lại một đời tôi trót Huế 

những niềm riêng dù có lỡ làng rồi 

nên xa Huế nhiều khi đành rơi lệ 

chút lặng thầm... nhƣ một cõi buồn tôi... 

  



1562 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thất lạc 

anh lạc mất em từ dạo 

mƣa chƣa gặp nắng lỡ làng 

mù sƣơng lạc chiều mây ảo 

gió cuồng lạc núi mê hoang 

 

quẩn quanh bến đời giông bão 

tình yêu nhƣ cuộc trốn tìm 

trắng tay giữa trời cơm áo  

tình nhòa úa cuộc phù sinh 

 

theo chân đời nhau bất hạnh 

anh ngồi mơ một vầng trăng 

chỉ mù sƣơng mờ bãi vắng 

rừng thƣa lá rụng lìa cành 
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thất lạc cả nghìn mơ ƣớc 

anh giờ ngồi với mây trôi 

có khi một đời xuôi ngƣợc 

chỉ mong vớt ánh sao trời 

 

bóng đêm cuộn dần ký ức 

anh về với những chiều phai 

nỗi buồn nhiều khi rất thực 

bủa vây trong giấc mơ dài 

 

thì anh cả đời thất lạc 

cả em cũng mất nhau rồi 

nhiều khi bên đời ngơ ngác 

anh quờ tìm bóng anh thôi...... 
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Thả vào lửa đốt 

 

nói gì nữa tình cũng đành quay mặt 

cuối cùng rồi em nỡ bỏ ta đi 

chút phản trắc đã ngời lên đôi mắt 

lời chanh chua đọng môi mỏng xuân thì 

 

kệ đời ta mắc chi mà tội nghiệp 

tên ngu ngơ lạc lối cõi ta bà 

tên khờ dại cầu thánh thần hóa phép 

thắp đèn mù leo lét mộng sao sa 

 

hề chi ta đeo gƣơm cùn áo rách 

mấy câu thơ mộng gánh cả sơn hà 

ôm hoang tƣởng một đời nhìn lên vách 

tƣởng thánh thần đâu ngỡ hóa yêu ma 

 

khóc chi ta tên nƣớc sông gạo chợ 

hai bàn tay trắng bợt cũng nhƣ hồn 

tiễn ta chi bóng đêm sầu nặng nợ 

ném đời mình thua cuộc cuối hoàng hôn 

 

thì đành vậy em lìa ta cũng phải 

gió với trăng thôi bi lụy má hồng 

thả vào lửa đốt bài thơ ân ái 

có khi nào em chợt nhớ ta không? 
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Thả vào mây trắng 

 

những mùa đi vụn vỡ 

tan trong chiều hƣ không 

một ngƣời chong mắt ngó 

thả khói vào mênh mông 

 

nghe đời mình hƣ ảo  

chìm trôi ngày nắng phai 

cơn mê chìm hấp hối 

rơi đầy trên đôi tay 

 

về chƣa mùa thu cũ 

mà nghe nặng gió chiều 

tôi ngồi buồn mây phủ 

chợt buốt hồn cô liêu 

 

gửi tình tôi chút nắng 

hong ấm một phƣơng trời 

tôi thả vào mây trắng 

những buổi chiều choi vơi... 
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Thăm bạn ở núi… 

   

 gửi tạ văn sĩ – kon tum 

 

 

thăm nhà bạn ở lƣng chừng núi 

con dốc trôi hoài tay đụng mây 

khói sƣơng tạt bóng chiều hoang hoải 

níu cả hoàng hôn đầy vốc tay 

 

bạn vít mây trời về dán ngõ 

nên nắng chiều nghiêng nhƣ cánh chim 

bạn lột cây rừng về theo gió 

nên khói mù sƣơng ngơ ngác đêm 

 

gùi dăm quả chuối cùng bầu rƣợu 

bạn đãi ta say muốn chết chìm 

uống cả mây trôi cùng tiên tửu  

nốc hết sƣơng trời bát ngát đêm 

 

thấy trăng tròn quá mà cứ ngỡ 

ai mang nhan sắc lạc trên đồi 

hốt cơn mê thả tràn nhung nhớ 

lùa khói bên trời in dấu môi 

 

đêm mộng quá thành không muốn ngủ 

hái một trời sƣơng trắng trên tay 

mai ta đi nhớ đôi bầu vú 

của mênh mang bóng núi rơi đầy… 
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thăm mẹ chiều nay 
 

chiều lên thăm mộ mẹ 

vàng nắng nghĩa trang buồn 

con ngồi nghe thật khẽ 

bƣớc mẹ về bâng khuâng 

 

ngủ yên nào mẹ nhé 

con gói chiều vào mây 

choàng tay ôm lƣng mẹ 

cho ấm áp hình hài 

 

tấm khăn quàng mẹ đẹp 

nhớ một thời thanh xuân 

mẹ ngồi khung cửa hẹp 

đợi con từng bƣớc chân 

 

chiếc áo choàng giữ ấm 

chắc vẫn còn trắng tinh 

mẹ nằm yên con ngắm 

mẹ tôi nhƣ thiên thần 
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đôi giày màu xanh đó 

gót có làm mẹ đau 

mẹ cứ nằm yên đấy 

con xoa mẹ thêm dầu 

 

có chút vàng trong miệng 

mẹ nằm gần cạnh ba 

chắc rồi me sẽ tặng 

(…con biết tính mẹ mà…) 

 

cả một đời tần tảo 

mẹ nào giữ gì đâu 

chỉ tấm lòng thơm thảo 

với chồng con bạc đầu… 

 

…con về thôi mẹ nhé 

chiều đã tàn ngọn cây 

một mình me ở lại 

sao nghe mình mắt cay.. 
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Tháng ba cao nguyên 

 

gửi chút nhớ vào mây trời ngầy ngật 

tháng ba nầy tôi về đất ba dan 

mùa con ong bay vào rừng lấy mật 

mùa con chim sải cánh giữa đại ngàn 

 

phong lan nở vàng lƣng trời tím thẳm 

tiếng thác reo giữa chiêng trống bập bùng 

mây ngàn trôi sƣơng chập chùng ƣớt đẫm 

cao nguyên chìm vào khói chạm thinh không 

 

gió thì thào ôm rừng xanh hoang vắng 

chạm tiếng đêm thao thiết với chiêng cồng  

cao nguyên vít vò rƣợu cần sóng sánh 

tan trong chiều hoang dại với mênh mông 

 

tháng ba đó trời cao nguyên mở hội 

mùa yêu đƣơng cây cỏ ngát hƣơng tình 

tôi ngơ ngác giữa đại ngàn gió thổi 

níu một trời lộng lẫy những bình minh... 
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Tháng chạp 

 

chút nắng rớt trên hoa vàng nở muộn 

chiều cuối năm cơn gió thiết thao buồn 

con đò cắm chiếc sào trên bến lặng 

ngƣời xa giờ chẳng biết có về không... 

 

tôi gửi những buồn vui chiều tháng chạp 

chút ngập ngừng khẽ mộng cuối năm trôi 

nghe nuối tiếc từng phiến trời trở giấc 

mới đây thôi mà đã bạc mái đầu 

 

hạnh phúc đó buồn nhƣ bàn tay vẫy 

đã xanh rêu nhƣ đá cuội xa vời 

tôi đứng lặng nhìn khói mù sƣơng dậy 

chợt ngỡ ngàng thƣơng một cánh hoa rơi 

 

màu nắng có phai dần trong ký ức 

vẫn còn hoài ƣơm giấc mộng tƣơng tƣ 

buồn mênh mang tháng chạp chiều hƣ thực 

nghìn hoang vu trên đỉnh nhớ xa mù... 
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Tháng năm xưa ai nhớ 

 

đã qua rồi trăng xƣa 

mấy mùa trôi vụn vỡ 

tôi ngồi với cơn mƣa 

những chiều lay lắt nhớ 

 

hình nhƣ có ai về 

trong nhạt nhòa sƣơng mỏng 

tôi nghe ngày rơi khẽ 

hay chỉ là hƣ không 

 

tháng năm xƣa ai nhớ 

một trời mù gió giông 

tôi ngồi chong mắt đợi 

tình nhạt nhòa bến sông 

 

ru tình con sóng vỗ 

sƣơng khói vây nghìn trùng 

một chuyến tàu đã nhỡ 

tôi gối sầu mênh mông 

 

em có về buổi ấy  

níu tình xa muôn trùng 

trả tôi ngày xƣa vậy 

khi nắng chiều lâm chung… 



1572 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thắp dấu cô liêu 

 

khi về lại giòng sông chiều phố cũ 

tình có phai nhƣ giọt nắng ngang trời 

tôi ngồi đếm tuổi đời vừa yên ngủ 

thấy quanh mình rời rã những mù khơi 

 

ngƣời rồi cũng một phƣơng mờ cuối gió 

còn lại đây hiu hắt một tôi buồn 

gom trái đắng vào chân trời vụn vỡ 

tôi thẩn thờ nhìn ngọn gió chiều buông 

 

bên thềm cũ mộng chiều xƣa đã khép 

mây trôi buồn trên những nhánh sông mƣa 

rêu rong đó lêu bêu đời chật hẹp 

vọng từ đâu xa vắng những âm thừa  

 

sẽ qua hết những buổi chiều tàn tạ 

và tôi xƣa cơn gió buốt lƣng chiều 

ngƣời về nhớ gửi nhau tình xa lạ 

để mai nầy còn thắp dấu cô liêu... 
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Thắp những cơn mê 

 

em xƣa nồng nàn cơn mộng 

sƣơng trôi trên những lối về 

có tôi bên trời lồng lộng 

đợi tình trôi những dốc mê 

 

xƣa em mang hồn của gió 

tôi ngồi thả giữa chiều phai 

có mùa xuân về dạm ngõ 

nồng say những giấc mơ dài 

 

em xƣa thơm tràn sóng biển 

chảy tràn cơn mộng đời tôi 

gió vƣơng mây chiều lƣu luyến 

sƣơng bay đầy một góc trời 
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em mang đời tôi đi mãi 

sông chiều tím ngắt hoàng hôn 

tôi mơ đời tôi dừng lại 

mƣa xƣa thôi chạm buốt hồn... 

 

...nhƣng mộng phƣơng nào trôi mất 

tôi ngồi vớt bóng cô liêu 

em đi trời sầu chất ngất 

khói sƣơng tạt dấu tiêu điều 

 

chiều nay bên trời xƣa cũ 

tôi ngồi thắp những cơn mê 

có nắng vàng thơm trú ngụ 

có mƣa xuân khẽ theo về 

 

em xƣa bây giờ đâu hỡi 

tình ơi... tôi gọi khẽ khàng 

chỉ nghe một trời tê tái 

hiên chiều rụng bóng mê hoang... 
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Theo tình gõ nhịp 

 

hỡi những vầng trăng con gái 

mùa xƣa nguyệt thắp bên trời 

suốt một đời tôi mê mải 

mơ hoài chiếc lá thu rơi 

 

môi em thơm trầm từ dạo 

tôi say ngậm ngãi đi tìm 

mùa thu mây trời may áo 

khâu tình tôi ấm con tim 

 

bƣớc em về ngang phố cũ 

thơm vòm cây lá đong đƣa 

nghe môi em hồng thơm nụ 

mới hay lòng rộn bốn mùa 

 

cầm tay nhau tình vời vợi 

mây trôi tìm nắng ngọt hiền 

khẽ lòng tôi thêu nắng mới 

êm đềm lộng gió che nghiêng 

 

ơi em mùa thu đang tới 

hoa kia hôn bƣớm dịu dàng 

có hay lòng tôi mở hội 

theo tình gõ nhịp thênh thang... 
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Thiên đường đã khép 

 

con phố thở một vòng đời hiu hắt 

quán rƣợu chiều cô quạnh một mình tôi 

ngày cũng tối và đêm chừng cũng hết 

chén rƣợu cay tôi uống cạn bên đời 

 

em xa lạ mà tôi thì không thể 

gõ chén sầu đong đếm nỗi buồn kia 

nghe chua xót bến trần gian ứa lệ 

khi tình xƣa cũng tàn úa chia lìa 

 

tôi còn nhớ dù tháng năm rất vội 

những dƣ hƣơng còn sót lại bên ngƣời 

có thao thiết khuất chìm bàn tay vói 

một trời buồn giấu kín những cơn đau 

 

đành một thuở thiên đƣờng xƣa đã khép 

chỉ còn đây mùa hoa cũ bên trời 

sao cay mắt buổi về tôi. tội nghiệp 

ngác ngơ nhìn màu nắng lạnh lùng rơi... 
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Thiên thu đã gọi 

 

giòng sông nào đã cạn 

những mặt ngƣời buồn thiu 

tôi về ngày tháng hạn 

tê dại buốt lƣng chiều 

 

nghe sóng đời trổ nhánh 

đi về đâu tôi ơi 

khi bến đời buồn thảm 

trùng vây suốt phận ngƣời 

 

một lần tôi đứng đợi 

đời mình trong bão giông 

nhớ từng đêm gạo chợ 

thƣơng từng ngày nƣớc sông 
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hoang vu buồn chiếc bóng 

lạc nẻo thiên đƣờng mù 

một chiều ôm ảo vọng 

mây trắng chìm thiên thu 

 

tôi nhìn tôi ngơ ngác 

trên lối về sông mê 

hình nhƣ là mƣa tạt 

che kín lối đi về  

 

tiếng chuông buồn đã điểm 

hồi kinh chiều ngân nga 

lắc lƣ sầu ngọn nến  

cầu nại hà tôi qua.. 
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Thì cũng như sương 

 

đi qua anh suốt thời cơm áo 

có nhớ gì không hỡi trái tim ngƣời 

còn lại những mù sƣơng và giông bão 

vây quanh mình tựa những câu thơ 

 

anh đâu còn gì để mộng mơ 

ngoài nỗi cô đơn và âu lo định mệnh 

cả những lẻ loi và nỗi buồn chống chếnh 

khi quanh mình không biết sẽ còn ai 

 

xoay quanh anh là bóng đêm dài 

những buổi chiều rỗng rang  

chán chƣờng không tên gọi 

biết làm gì khi trái tim già cỗi 

lỡ treo trên đời gạo chợ nƣớc sông 

 

anh gọi tên em trong nỗi nhớ chất chồng 

cũng nhƣ đã bao lần gọi tên sƣơng khói 

để anh biết rằng cuối cùng là hƣ ảo 

khi đời anh … 

cây giông bão đâm chồi 

 

nhƣ bài thơ anh dang dở rồi thôi 

những câu thơ mịt mùng không đoạn kết 

mà em biết rồi khi tình yêu lịm chết 

thì đời sống còn gì 

ngoài bóng tối tàn phai... 
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Thì cũng trăm năm 

 

Ừ rồi cũng tới năm cùng tháng tận 

buổi quay về làng cũ nắng chiều phai 

ta gửi với quê xƣa đời lỡ vận 

ngọn đèn quê hiu hắt cháy đêm dài 

 

cứ ngỡ nhƣ ta vẫn còn cha mẹ 

sƣởi ấm lòng giờ khắc chuyển sang xuân 

cứ tƣởng đâu ta hãy là con trẻ 

dợi sáng mai vui hái lộc xuân hồng 

 

dâu hay tóc ta giờ phơ bạc trắng 

nghe xuân về mà nhớ tuổi đôi mƣơi 

dẫu biết chốn thiên thu là ảo mộng  

sao hồn ta vẫn còn chút ngậm ngùi 

 

thì cũng đã trăm năm ngồi nhớ bóng 

ru mênh mông chiều xuống phủ thân mình 

ai còn đứng giữa mây trôi lồng lộng 

có nghe hồn thao thiết mộng phù sinh... 
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Thoáng đã nghìn trùng 

 

phải chăng đời dâu bể 

từ đôi mắt đợi ngƣời 

một tôi chiều rơi lệ 

trong chập chùng mƣa phai 

 

phải chăng là hạt bụi 

trong kiếp ngƣời phù du 

mà trong chiều gió nổi 

có lời tình thiên thu 

 

là những tàn khuya vỡ 

đậu dƣới đáy hiên đời 

vời trông ngày hạnh ngộ 

trong chập chùng nắng rơi 

 

chẳng còn chi mà đợi 

đêm đã chừng sang mai 

tôi ngồi khua đỉnh nhớ 

nghìn trùng trong mắt ai… 
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Thời của tôi xưa 

 

tôi về muộn thăm mùa hè năm cũ 

cây phƣợng già chín đỏ những chờ mong 

ngồi nhặt những bông hoa tàn héo rũ 

mà nghe mƣa lạnh buốt cả tâm hồn 

 

sao quên đƣợc xƣa những tà áo trắng  

thƣớt tha bay ngoài cửa lớp một thời 

bâng khuâng nhớ sân trƣờng loang sắc nắng 

tóc ai dài cho mây chợt ngừng trôi 

 

trời xanh quá cho mắt ngƣời mơ mộng 

hạnh phúc nào thao thức với trang thơ 

tiếng guốc khua để đêm nằm mong ngóng 

bóng ai về đầy ắp giữa cơn mơ... 

 

...thời của tôi giờ trôi mờ ký ức 

giọt nắng phai tàn úa giữa lƣng chiều 

thôi đành nhớ bóng một ngƣời hƣ thực 

trôi qua đời lặng lẽ buốt cô liêu... 
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Thôi đành khép lại 

 

ngƣời rồi cũng nhƣ mây chiều cuối gió 

hoàng hôn rơi và bóng tối giăng đầy 

nghe vụn vỡ đọng trong từng hơi thở 

tôi lặng thầm ôm mộng trắng hai tay 

 

khi đã đến bên đời nhau bội bạc 

trong tàn phai hờ hững trái tim ngƣời 

thì đời sống là vũng sầu tan tác 

nhánh chia lìa đã trổ trái chia phôi 

 

thôi khép lại tiếng gọi ngƣời thật khẽ 

nhƣ đã từng khép lại một đời tôi 

những âm vọng trôi hiên đời quạnh quẽ 

tiếng hƣ vô trong chiều vắng ngậm ngùi 

 

sẽ còn lại trên dốc đời hƣ ảo 

con chim buồn khản giọng hót tƣơng tƣ 

đêm hiu quạnh giăng mộ sầu nhang khói 

đã chìm sâu trong vũng tồi xa mù... 
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Thôi là em vậy 

 

em phải đâu là sóng 

sao thuyền anh xôn xao 

những chiều về biển động 

nhuộm hồn anh chênh chao 

 

em phải đâu là gió 

mà anh làm mùa thu 

đợi mùa vàng lá đổ 

nhặt nỗi nhớ sƣơng mù 

 

em cũng không là mây 

cuốn anh ngày đầy gió 

sao anh hoài mê mải 

mơ một trời mây trôi 

 

em là ai… là ai 

anh thấy đâu cần thiết 

sao tim anh mệt nhoài 

yêu em tình tha thiết 

 

thôi thì là em vậy 

chật đời anh khôn nguôi 

để mỗi đêm thức dậy 

anh còn mộng môi ngƣời… 
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Thơm nụ tình phai 

 

nắng rất nhẹ và môi hồng thƣở ấy 

gói tinh khôi ngày em bƣớc vào đời 

em trao lời thanh khiết giữa đôi môi 

và thả nắng vào hồn anh gió lộng 

 

anh chợt thấy đất trời nhƣ quá rộng 

mà quên đi những năm tháng buồn tênh 

mà qua đi đời cơm áo lênh đênh 

hồn ấm lại những ngày thơ mộng cũ 

 

trong quên lãng một đóa hồng hé nụ 

theo chút tình anh mộng rất bâng khuâng 

mang chút hồn anh lạc gió sang xuân 

một chút nắng cũng làm nên thƣơng nhớ 

 

một ánh mắt cũng làm nên mong đợi 

hồn mơ màng lãng đãng khói sƣơng bay 

hạnh phúc đầy nhƣ tay nắm trong tay 

anh ngơ ngác giữa khoảng trời hƣ thực 

 

ơi em gái tờ thƣ còn thơm mực 

ep vào tim nụ hồng ngát hƣơng tình 

anh sẽ đợi mùa xuân hồng náo nức 

theo em về vƣơng ánh mắt long lanh … 
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Thu bên thềm cũ 

 

tôi chờ đợi với nỗi buồn cay mắt 

gió heo may buốt tạt chỗ tôi ngồi 

em lỡ hẹn chiều cũng vừa nắng tắt 

những bẽ bàng sƣơng khói mịt mù trôi 

 

thôi đành vậy bên cõi ngày sóng vỗ 

mùa thu qua nhƣ một bóng lỡ làng 

hoa cúc có thơm hƣơng ngoài đầu ngõ 

giữ tôi giùm hƣơng của mộng chiều tan 

 

tôi gửi lại mùa thu bên thềm cũ 

trời không mƣa nhƣng nắng cũng phai rồi 

chút thƣơng nhớ vào cõi ngày rêu phủ 

gió thu buồn lặng lẽ một mình tôi 

 

chiều nay cũng nhƣ bao nhiêu chiều khác 

tôi ngồi đây nghe sóng vỗ chân cầu 

hiu hắt nhớ một mùa thu đã lạc 

bàn tay còn ghì chặt cả niềm đau… 
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Thu đà lạt 

 

vít mây xuống thả vào em môi mắt 

trời ƣơm hồng sƣơng mỏng ngập đồi cao 

ở đây gió cao nguyên sà xuống thấp 

Đà Lạt chiều đà lạt nắng mƣa chao 

 

hay là những dốc chiều mây thả khói 

để bồng bềnh hƣơng tóc khẽ khàng trôi 

phố núi cao nên phố mờ dốc đợi 

Đà Lạt mơ đà lạt gió trên đồi 

 

thung lũng hẹn hoa tràn trên đỉnh nhớ 

em về chƣa mà nắng đã hanh vàng 

trời xanh quá mà anh thì bở ngỡ 

níu chút tình sƣơng khói nhẹ nhàng tan 

 

ơi Đà Lạt và những chiều anh đến 

phố trên cao chìm khuất dƣới mây mù 

để anh mộng một nẻo về chống chếnh 

bên em và sƣơng khói đã vào thu... 
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Thu Hà Nội 

 

mùa thu về mà tôi đâu hay 

nồng nàn hoa sữa rụng đầy tay 

đã nghe hƣơng cốm lừng trong gió 

nghe chiều trở lạnh chút heo may 

 

hà nội thu rơi vàng cơn mơ 

hồ tây chìm khuất dƣới sƣơng mờ 

lang thang qua những đƣờng phố nhỏ 

vọng tiếng dƣơng cầm trôi ngẩn ngơ 

 

gió tạt vào đêm sầu nghiêng vai 

thầm gọi tên ai trong đêm dài 

thao thức tràn về quanh nỗi nhớ 

sao mà thƣơng quá một bàn tay... 

 

sao mà không quên đƣợc lời ru 

chiều ngẩn ngơ phố cổ sƣơng mù 

ơi em hà nội ngày xa cách 

hƣơng cốm rơi mềm trong giấc thu ... 
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Thu gửi cho người 

 

từ những vƣờn khuya phơi ánh trăng 

theo em buồn mấy ngón tay rằm 

chạm bóng mê tình sầu trăm ngã 

tôi ngẩn ngơ nhìn sƣơng khói giăng 

 

gió xát một đời quanh lũng sâu 

con sông nhớ suối bạc mái đầu 

tiễn em thu bẽ bàng đến muộn  

tôi đếm mƣa sầu theo khói bay 

 

cúi xuống vớt lên ngàn tê dại 

đá cũng nhƣ tôi buồn thở dài 

nhớ em lặng lẽ mùa thu chết 

đã nghe một trời mƣa nắng phai 

 

gửi ngƣời mùa thu vàng mênh mang 

mùa lá buồn thiu đã trổ vàng 

tôi thắp tình tôi nghìn thu vỡ 

vào hắt hiu chiều sƣơng khói tan... 
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Thu Hà Nội 

 

mùa thu về mà tôi đâu hay 

nồng nàn hoa sữa rụng đầy tay 

đã nghe hƣơng cốm lừng trong gió 

nghe chiều trở lạnh chút heo may 

  

hà nội thu rơi vàng cơn mơ 

hồ Tây chìm khuất dƣới sƣơng mờ 

lang thang qua những đƣờng phố nhỏ 

vọng tiếng dƣơng cầm trôi ngẩn ngơ 

  

gió tạt vào đêm sầu nghiêng vai 

thầm gọi tên ai trong đêm dài 

thao thức tràn về quanh nỗi nhớ 

sao mà thƣơng quá một bàn tay... 

  

sao mà không quên đƣợc lời ru 

chiều ngẩn ngơ phố cổ sƣơng mù 

ơi em hà nội ngày xa cách 

hƣơng cốm rơi mềm trong giấc thu ... 
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Thu hồng 

 

có phải mây trời ƣơm nhớ mong 

sao tôi lại nhớ bóng thu hồng 

nhớ con bƣớm đậu trên giàn mƣớp 

đợi bóng em về ngang bến sông… 

 

tóc em ngắn mà mây nhiều quá 

nên dài nỗi nhớ buổi em xa 

tay nắm bâng khuâng bàn tay nhỏ 

sợ chút tình tôi sẽ nhạt nhòa 

 

từng đêm nằm mộng vàng áo lụa 

bến nƣớc em cƣời vui nắng trƣa 

hỏn tôi khẽ thắp nghìn mơ mộng 

đậu cánh tay ngƣời nhƣ bƣớm xƣa‟‟ 

 

giữ hộ tình tôi mủa thu nhé 

bâng quơ nhƣ màu nắng thu hồng 

nhớ em chiếc lá vàng rơi khẽ 

ngỡ bóng ai về ngang bến sông……  
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Thung lũng hoa vàng 

 

chiều ngang qua thung lũng gió 

hoa vàng nở dọc đƣờng đi 

nghe nồng nàn hƣơng hoa cỏ 

trôi theo nỗi nhớ xuân thì 

 

phải chăng em thu Đà Lạt 

mà say tôi suốt một đời 

môi nghiêng dã quỳ thơm ngát 

sƣơng mờ thả khói chơi vơi 

 

hay là đồi Cù say ngủ 

cho tôi mơ giấc thu rồi 

liêu xiêu một trời mây phủ 

có ngƣời ngồi hái sƣơng rơi 

 

dã quỳ thơm nồng hơi thở 

chân trời đổ bóng hoàng hôn 

Đà Lạt ơi tràn nỗi nhớ 

trong sƣơng trôi lạnh buốt hồn 

 

ai về qua thung lũng hẹn 

bâng khuâng chiều kín nỗi niềm 

hái giùm tôi vàng hoa nắng 

bên trời giấu những niềm riêng... 
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Thưở biết tương tư  

 

mùa thu trƣớc em đi về qua ngõ 

mặc áo xanh và hoa tím cài đầu 

tôi nghe cả một khung trời đầy gió  

thả chập chùng theo làn tóc em trôi 

 

lối em đi vàng mùa hoa cúc nở 

mây che nghiêng theo từng gót sen hồng 

tôi lặng lẽ nghe mùa thu dừng lại 

nụ hoa dƣờng trổ sắc giữa thinh không 

 

hỡi thu xa và những phiến trời gần 

cho tôi gửi vào em thƣơng với nhớ 

hôn thật khẽ mùi hoa non bụi phấn 

con bƣớm vàng say ngủ lạc chiều mơ 

 

...mùa hoa nay em cất bƣớc theo chồng 

chao chát héo nụ hoa vàng buổi ấy 

cánh bƣớm vẫn say hƣơng chiều gió lộng 

mà mùa thu vàng úa ở phƣơng nầy 

 

thôi đành vậy ôm một mùa thu cũ 

tình nhạt nhòa nhƣ cánh mỏng tờ thƣ 

tôi cất lại mùa xƣa vào ngăn tủ 

để thƣơng hoài một thƣở biết tƣơng tƣ ... 
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Thuở của ngày xưa 

 

thuở tôi buồn nhƣ đêm không trăng 

đâu cõi trần xƣa ánh nguyệt rằm 

thuở em ngồi hong khô nỗi nhớ 

xanh một khoảng trời tay búp măng 

 

thuở của ngàn sao rụng xuống trần 

mơ màng đáy mắt chạm giai nhân 

em thả nắng chiều vƣơng mái tóc 

để một đời tôi vƣớng nợ nần 

 

thuở của mây hồng trôi lang thang 

tôi làm thơ hát với mƣa ngàn 

tự mình đày đọa đời thi sĩ 

dấu ngựa cuồng nhịp bƣớc chân hoang 

 

thuở của ngày xƣa của ngàn sau 

bể dâu chìm khuất mộng xanh màu 

chiều nay có kẻ sầu khản giọng 

hát một điệu buồn đau cỏ cây… 
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Thương bầy sẻ cũ 

 

bầy sẻ nhỏ bên đời nhau buổi ấy 

nắng thênh thang đậu xuống bƣớc chân ngƣời 

bâng khuâng gió thƣơng chút tình tôi đấy 

nên ngập ngừng một vạt nắng chiều rơi 

 

chim đã hót bên hiên đời quạnh quẽ 

góc trời xƣa đan những ngón tay buồn 

ôm yêu dấu quanh mình tôi gọi khẽ 

môi mắt ngƣời trong giấc mộng mù sƣơng 

 

chân trời úa nhƣ vòng đời tiều tụy 

rơi xuống trần ôm một trái tim đau 

tình dang dở cho đời tôi mộng mị 

buổi xa ngƣời tim buốt tận nghìn sau 

 

bầy sẻ đó bây giờ đâu còn nữa 

ngƣời đã xa và chim cũng quên về 

tôi ngồi nhớ chút tình xƣa lệ ứa 

gọi tên ngƣời chập choạng giữa cơn mê... 



1596 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếc những mùa thu 

 

gửi lại những mùa vàng rơi rất khẽ 

chiều ngập ngừng trôi vạt nắng dần buông 

gió lạnh lạnh mùa thu về thật nhẹ 

thả bóng dài trên mấy phiến dâu non 

 

mùa thu đó lá phai ngoài hiên cửa 

thấy nhớ ai mà thu hát cho ngƣời 

mùa của khói của sƣơng còn bở ngỡ 

con dế nằm ôm mộng chết tƣơng tƣ 

 

phải chăng em mong manh hồng nắng mới 

gã si tình vẫn mãi đứng làm thơ 

nghe hạnh phúc lẫn trong màu hoa dại 

đêm nằm mơ thao thiết nụ hôn ngƣời 

 

có lẽ vậy mùa thu vàng nỗi nhớ 

những ngày xƣa xanh mộng ảo chân trời 

tôi tiếc nuối đứng bên chiều phố chợ 

ngẩn ngơ nhìn mây trắng chập chùng trôi... 
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Tiếc thu 

nghe rƣng rức mùa thu vàng yên ngủ 

chuyện tình xƣa nhƣ lá úa trong chiều 

thầm tiếc nhớ bâng khuâng hồn thu cũ 

đã xa dần trong ký ức cô liêu 

 

còn đâu hỡi hƣơng mùa thu vĩnh cửu 

lỡ nhạt nhoà nhƣ sƣơng khói dần phai 

nhặt mảnh vỡ của tình yêu ghép lại 

nhƣ góp gom từng chiếc lá thu nhòa 

 

bao lời hứa tình trăm năm mầu nhiệm 

có diệu kỳ nhƣ một mảnh trăng tan 

khi phút chốc tình yêu kia chết lim 

chợt rụng rơi theo chiếc lá thu vàng 

 

tình đã lỡ mùa thu không trở lại 

cũng thôi đành chôn giấu một niềm riêng 

hạnh phúc chỉ phút giây rồi mãi mãi 

em hay ta đang cúi nhặt muộn phiền 

 

lời nguyện cũ với thu vàng bất tận 

từ bây giờ cho đến tận ngàn sau 

ta sẽ nhớ trong đời ta ngùi ngậm 

một mùa thu năm tháng mãi không nhòa… 
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Tiếc vạt chiều buông 

 

nơi em đến một trời hoa cúc nở 

nắng thênh thang sƣơng ƣớt đẫm môi ngƣời 

có chút nhớ giữa mùa thu vời vợi 

con bƣớm chiều khẽ hát khúc tƣơng tƣ 

 

tôi ngồi đợi mùa thu về lần nữa 

sầu miên man thao thiết nụ hôn ngƣời 

những buồn vui khi tay ngƣời khép cửa 

giấc mơ nào ám thị một đời tôi  

 

nghe nỗi nhớ tràn về nhƣ gió bão 

buổi ngƣời đi mƣa buốt một chân trời 

tôi lận đận một đời mờ cơm áo 

nên yêu em cũng bất lực nhƣ lời 

 

em là gió nên rồi về với gió 

còn lại tôi ngơ ngác cuối hiên buồn 

nghe đau buốt một khối tình rạn vỡ 

buổi tôi về thầm tiếc vạt chiều buông... 
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Tiễn mùa thu cũ 

 

anh rất nhớ mùa thu vàng dang dở 

ngày em đi mƣa ƣớt sũng hiên trời 

hạnh phúc đó đành nhƣ màu hoa vỡ 

chao xuống đời một cánh mỏng mồ côi 

 

thì ai cũng có một thời hoa mộng 

thời của anh đã qua mất lâu rồi 

nên ngoảnh lại một chân trời hút bóng 

anh chạnh lòng thƣơng giọt nắng vừa rơi 

 

thôi em ạ khi mùa thu đã úa 

nhớ thƣơng nhau cũng hƣ ảo nhƣ chiều 

nếu còn có một chân trời thắp lửa 

đành trả ngƣời những mộng ƣớc xanh rêu   

 

anh sẽ nhớ trong muôn trùng ký ức 

buổi ngƣời đi mƣa tạt ƣớt hiên buồn 

ôm lặng lẽ một thu vàng hƣ thực 

anh một mình nghe chớm lạnh hoàng hôn... 
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Tiếng chim vườn cũ 

 

tiếng chim vƣờn cũ reo trong gió 

và nắng thu về vƣơng bóng em 

có nhớ hồn tôi xanh một thuở 

bâng khuâng nghìn giọt nắng rơi thềm 

 

xanh quá một trời xƣa ƣớc mơ 

mây trôi và hạnh phúc đợi chờ 

em về thả tóc trong trời rộng 

để mãi một đời tôi ngẩn ngơ… 

 

bể dâu phai dấu những chân trời 

lạc mất đời nhau theo nắng rơi 

em đi bỏ lại phƣơng trời cũ 

còn tôi và cơn mộng xa vời… 

 

ơi những ngày xƣa… những ngày xƣa 

nhớ ai mà mây trắng ngậm ngùi 

tiếng chim ngày cũ còn vang vọng 

thoảng bóng ai về theo gió đƣa… 
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Tiếng chuông ở Plei-me 

 

chiều lũng thấp chƣa rơi mà đã lạnh 

rừng thênh thang cơn gió buốt ngang trời 

tiếng chuông trôi giữa bờ xa hiu quạnh  

plei-me buồn - ngơ ngác một mình tôi 

 

từng màu nắng chợt vàng trong ký ức 

những ngƣời đi rồi đi mãi không về 

plei-me những dãy đồi thao thức 

bên kia trời vàng rực cháy cơn mê 

 

gió hiu hắt thổi tràn qua lũng vắng 

chiều hanh hao thả vạt nắng sau cùng 

tiếng chuông rớt trong cõi ngày thinh lặng 

trầm ngân dài thao thiết vọng lâm chung 

 

ơi, plei-me. niềm cay đắng một thời 

tôi đâu nghĩ chiều nay mình trở lại 

ngút cơn gió nhìn bóng dài hoang hoải 

tôi thả hồn trôi với tiếng chuông phai... 
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Tiếng guốc  

 

chợt nhớ quá một phƣơng trời xa cũ 

tiếng guốc khua rộn rã những con đƣờng 

em ngày ấy thơm tình tôi hé nụ 

mắt xanh trời mơ mộng ngút yêu thƣơng 

 

ngôi trƣờng xƣa có một rừng con gái 

áo dài bay nhƣ bƣớm lạc trong chiều 

tôi lặng lẽ mang khối tình ngây dại 

đem phơi hoài trên vạt nắng cô liêu 

 

mây vẫn bay ngập trắng ngoài cửa lớp 

ngày tôi về ngơ ngác biết tìm đâu 

bầy con gái những buổi chiều tan học 

tiếng guốc xƣa còn vọng những đêm dài ... 

 

sẽ có lúc con tim chùng nỗi nhớ 

khi ngỡ ngàng quay lại tuổi đôi mƣơi 

ai còn đứng bên hiên đời sóng vỗ 

có thầm nghe tiếng guốc đã xa mù... 
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Tim người đá cuội 1 

 

ngƣời bỏ lại một trời sƣơng lãng đãng 

khói mây giăng mƣa buốt một khung trời 

ôm quạnh quẽ chìm trong chiều vỡ rạn 

tôi một mình ngồi nhớ những phai phôi 

 

hiên quán nhỏ ly cà phê chợt đắng 

chỗ ngƣời đây còn ấm mắt môi cƣời 

sao chua xót trên lối về xa vắng 

từng nỗi sầu vây bủa cuộc đời tôi 

 

biết bao giờ mới quên đƣợc ngƣời đây 

chia biệt đó buồn một trời ngất ngƣỡng 

nghe tàn úa nẻo về ngày xƣa ấy 

buổi ngƣời đi mƣa buốt tạt con đƣờng 

 

khi đã hay tim ngƣời là đá cuội 

chút tình tôi nhƣ hạnh phúc bọt bèo 

ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối 

ngơ ngẩn sầu nhìn yêu dấu tan theo... 
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Tim người đá cuội 2 

 

nắng đã úa trên lối về thuở nọ 

cầm tay nhau đã thấy khói sƣơng nhòa 

hạnh phúc đó nhƣ một trò chơi ảo 

trên phím buồn ngồi nhấp chuột rê qua 

 

em hà tất thƣơng đời ta lận đận 

con sông buồn trơ mấy nhánh khô thôi 

găm nỗi nhớ vào vũng bùn ngùi ngậm 

vuốt mặt mình in dấu những lằn roi 

 

ta đã qua đời nƣớc sông gạo chợ 

cũng từng ngồi uống rƣợu dƣới trăng nghiêng 

ngỡ đời sống còn em còn nặng nợ 

nghe hƣ vô chìm trong chữ thánh hiền 

 

em miên viễn mang tim ngƣời đá cuội 

bềnh bồng treo con dốc đổ lƣng chiều 

một buổi nọ ta đi luồn vô núi* 

đâu thấy gì ngoài một mảnh trăng treo... 

 

* ý thơ nguyễn đức sơn 
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Tình chìm hư không 

 

ngàn lau hiu hắt thổi 

bên hiên đời gió giông 

khói sƣơng buồn un khói 

tạt vào hồn bâng khuâng 

 

hình nhƣ trời buổi ấy 

ngập khói sầu chiêm bao 

em có về không vậy 

tình đã úa câu chào 

 

tôi ngồi bên hiên đợi 

cơn gió nào đi qua 

nắng ngoài vƣờn chấp chới 

ngày đã dần trôi xa 

 

khẽ bay tà áo mỏng 

em lộng lẫy trong chiều 

cay mắt chờ ảo vọng 

mộng trắng trời cô liêu 

 

thôi thì em không đến 

sƣơng giăng sầu mênh mông 

tôi một đời lỡ hẹn 

tình cũng chìm hƣ không… 
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Tình cũng phù du 

 

đã mấy bận ta giang hồ  

chiều xƣa mịt mù con sóng 

rƣợu uống bên trời lận đận 

hay rằng đời sẽ hƣ vô 

 

hai tay ôm ngày im bóng 

cuồng chân gãy kiếm bên trời 

bóng ta chiều ngồi thinh lặng 

bên trời rợp bóng thu phai 

 

bàng hoàng trong cơn dâu bể 

tóc xanh đã bạc khi nào 

nghe vọng một thời trai trẻ 

theo tình khóc buổi chiêm bao 

 

mênh mông hiên đời gió thổi  

tình đi nhƣ một câu chào 

đêm qua có ngƣời hấp hối 

khói trầm đốt mộng chiêm bao 

 

cũng đành ngày qua hắt bóng 

quanh đời rợp bóng thiên thu 

chút tình nghìn sau là mộng 

ru hời một thoáng phù du… 
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Tình nhớ 

 

nắng xƣa hồng thơm bờ ngực 

bờ xa chim ngủ hiên trời 

có con bƣớm vàng thổn thức 

vọng ngàn sƣơng khói chơi vơi 

 

em xƣa mang hồn của gió 

thổi xanh tôi những nụ cƣời 

mùa thu thơm trời lá cỏ 

hƣơng vàng ngập bóng chiều rơi 

 

thƣở tình yêu nhƣ giấy mỏng 

tôi về treo ngõ tƣơng tƣ 

em bay trắng tà áo lộng 

đọng trong tôi những nụ cƣời 

 

bâng khuâng tình nồng chăn chiếu 

ai về rợp bóng chiêm bao 

có một loài chim huyền diệu 

cho tôi hoa trái ngọt ngào... 
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...nhƣng mùa xƣa không về nữa 

nắng xƣa cũng tắt hiên chiều 

ngồi nghe tiếng buồn gọi cửa 

ôm tình lạnh buốt cô liêu 

 

em xƣa còn đâu một thƣở 

cánh hoa cũng vỡ bên trời 

tôi buồn nhặt mùa thu úa 

giấu vào thƣơng nhớ chơi vơi 

 

chiều nay nắng về qua ngõ  

đâu con bƣớm trắng hôm nào 

gió cũng buồn thiu không tới 

ngỡ ngàng mây trắng chênh chao 

 

tôi hái lá vàng thả gió 

mùa thu tàn úa bên trời 

có nghe tôi buồn khẽ gọi 

ơi ngƣời... nhớ quá ngƣời ơi... 
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Tình như sợi khói 

 

theo em về với 

mộng đời mải mê 

có chiều đứng đợi 

mây ngàn sơn khê 

 

tìm ngày hạnh ngộ  

giữa đời mênh mông 

đêm chong mắt ngó  

một trời mênh mông 

 

đâu nhƣ chiếc bóng 

ôm ngày thiên thu 

áo xƣa lồng lộng 

chìm khuất xa mù 

 

cõi ngƣời mỏi mệt 

gửi đời phù hƣ 

cõi về xa lắc 

mộng vỡ nát nhừ 
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tôi ngồi chờ gió 

trôi trên phận mình 

đâu hay lá cỏ 

chìm vào hƣ không 

 

tôi ngồi đợi khói 

giăng chiều bến sông 

hay đâu trăm cõi 

đã biệt muôn trùng 

 

thôi còn dâu bể 

trên chiếu chăn nằm 

về khuya rớt lệ 

khóc ngƣời trăm năm.... 
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Tình theo sương khói 

 

nghe xa vắng buồn cuối trời sƣơng mỏng 

chiều hắt hiu cùng với bóng tôi ngồi 

chăn chiếu ấy cả một thời mơ mộng 

giờ cũng đành đau mặn đắng bờ môi 

 

thôi đành vậy ngùi một trời thƣơng nhớ 

cuối cùng rồi em cũng bỏ tôi thôi 

làm sao níu từng mong manh hơi thở 

nên bẽ bàng gom lấy một bờ môi 

 

em quá xa và ngày ấy xa rồi 

khi kỷ niệm cuối cùng trôi mất dấu 

mộng thì ngắn mà đời qua quá vội 

chậm mất rồi khi tình đã chìm sâu 

 

giờ chỉ còn tiếc nuối nặng nghìn sau 

em đã mất và tình theo sƣơng khói 

buồn cay đắng từng đêm nào thức dậy 

nghe ngỡ ngàng một cơn mộng nào trôi… 
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Tình trú hiên sầu 

 

đã nghe tiếng con chim buồn khản giọng 

gọi tình tôi lạc mấy cõi đi về 

nghìn ký ức lạc loài nhƣ chiếc bóng 

lặn ngụp tìm ảo vọng giữa cơn mê 

 

tình đã đến đã đi và tôi biết 

sẽ thiên thu chìm dƣới cõi mơ nào 

vớt mộng mị giữa dốc đời cay nghiệt 

mãi theo hoài trong những giấc chiêm bao 

 

em rồi cũng nhƣ bao lần chiều đến 

bỏ lại tôi riêng một góc hiên buồn 

tình trú ngụ trong vũng sầu chống chếnh 

nên cứ hoài xót tím ngọn chiều buông 

 

chỉ còn lại tràn nỗi buồn năm tháng 

giấu niềm riêng khi sợi tóc bạc dần 

có ai đó về giữa chiều bảng lảng 

nhặt tôi giùm một thoáng gió phù vân... 
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Tình xưa lưu lạc 

 

ngày em đi sƣơng giăng buồn kín lối 

hiu hắt chiều một vạt nắng dần trôi 

đôi mắt ƣớt mƣa xa sầu vời vợi 

giấu trong nhau ngàn nỗi nhớ bên trời 

 

em chắc đã một thời đầy mơ mộng 

ngắm tình hồng qua trang sách ngây thơ 

nghe nắng ƣớp vào hồn xanh lồng lộng 

buổi yêu ngƣời... bài thơ chép vu vơ  

 

tôi - thầy giáo không tin vào con chữ 

xót xa đời lỡ vận trắng hai tay 

bóng hạnh phúc vuột tay mình mất dấu 

buồn lặng thinh cho một kiếp lƣu đày 

 

thì đành vậy chút tình xƣa lƣu lạc 

chát chao buồn niềm cay đắng riêng tôi 

chiều lặng đứng bên hiên đời ngơ ngác 

nghe mùa xƣa tàn úa đã lâu rồi... 
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Tình yêu mầu nhiệm 

 

đã lâu lắm ta quên trời quên đất 

hồn ngả nghiêng thần với thánh biệt mù 

không tin nữa cõi thiên đƣờng Chúa Phật 

đất hay trời trong tim vỡ âm u 

 

hồn dội ngƣợc câu kinh từng sám hối 

phúc âm chiều đau chạm nát bờ môi 

bởi hạnh phúc hình nhƣ là không thật 

nghìn năm sau vẫn đắng mãi môi ngƣời 

 

ôm tuyệt vọng ném xuống đời mù mịt 

khổ đau nào rời rã giọt sƣơng khô 

nghe thân thiết một cõi buồn u tịch 

gót chân hoang dẵm nát cả sông hồ 
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...em bỗng đến trong cõi ngƣời lạ lẫm 

sáng mai nào nghe chim hót tƣơng tƣ 

ta hồi sinh phút giây bừng nắng ấm 

nghe thiên thu bỗng rạng vỡ nụ cƣời 

 

chính là em chứ không là ai khác 

mang hồn ta nghìn hoa cỏ xuân thì 

là giây phút khúc tình ca nhã nhạc 

rơi xuống trần say đắm ngọt mê ly 

 

ta bỗng thấy hiện trong ta mầu nhiệm 

của tình em khao khát cháy diệu kỳ 

tạ ơn em - cõi tình yêu vô nhiễm 

cho ta còn tràn ngập những mê si 

 

chỉ có thể là tình yêu tuyệt diệu 

nghìn năm sau vẫn ngự trái tim ngƣời 

thì em ạ chẳng có gì không hiểu 

khi môi tìm làn hơi ấm trên môi... 
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Tình yêu mầu nhiệm 

 

yêu có phải lúc lòng anh chạnh nhớ 

hình bóng em trong mọi nỗi vui buồn 

là có phải trái tim chùng tự hỏi 

sao là ngƣời giữa ngàn kẻ quen thân 

 

yêu có phải những lúc lòng trống vắng 

bỗng thấy em hiện giữa trái tim mình 

là khe khẽ sƣơng mai tràn đợi nắng 

rơi nhẹ nhàng từng giọt sáng lung linh 

 

thì ra vậy… ôi tình yêu mầu nhiệm 

giữa hiên đời lóng lánh những vì sao 

ơn biết mấy… cuộc tình em vô nhiễm 

trói chân anh vào nỗi nhớ ngọt ngào 

 

anh lận đận một đời mờ cơm áo 

lúc tuyệt cùng em lại đến bên anh 

ơn em đó bao giờ anh trả nổi 

nên bên em mà chân bƣớc không đành… 
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Tóc Huế 

 

ngơ ngẩn tôi về chiều sông Hƣơng 

tóc ai bay rợp cả phố phƣờng 

nghiêng nghiêng dáng mộng nhƣ làn gió 

thả nắng bềnh bồng nghe đẫm hƣơng 

  

có phải tôi mơ Đồng Khánh xƣa 

thăm hàng phƣợng đỏ dƣới cơn mƣa 

chiều qua Lê Lợi nhìn tóc Huế 

đã thấy mƣa kia đẹp mấy mùa 

  

hay tôi lỡ nhìn chiều mây trôi 

bỗng nhớ thƣơng ngọn tóc bên trời 

không sao mà nhớ ngƣời dƣng vậy 

nhớ tiếng em cƣời in dấu môi 

  

tóc Huế đừng mà vƣơng mắt tôi 

ngày mai tôi sẽ phải xa rồi 

cớ chi trong nắng chiều đƣa tiễn 

có ngọn tóc mềm xao xuyến trôi... 
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Tôi có đời sau để nhớ em 

 

tôi đánh mất em từ dạo ấy 

mắt môi tàn úa cả câu chào 

sá chi một khắc bàn tay vẫy 

chìm khuất bên trời mƣa nắng chao 

 

nghe một đời hƣ nhƣ màu nắng 

chập chùng rơi dƣới đáy hiên chiều 

miếu xƣa chao chát lời kinh nguyện 

chuông gõ vào ngày trôi hắt hiu 

 

trầm khói hƣ vô chiều xa lắc 

thả gió mà nghe núi chập chùng 

thƣơng buổi mây về phai nhan sắc 

cũng đành làm giọt nắng lâm chung 

 

tôi có đời sau để nhớ em 

và nghe mƣa cũ rớt qua thềm 

tạ ơn trời đất cho ta hiểu 

ngày sẽ mịt mùng nếu thiếu đêm... 
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Tôi nghe xuân gọi 

 

em về trong gió 

thầm thì xuân ca 

xuân nằm trên cỏ 

thơm ngàn lá hoa 

 

dƣờng nhƣ sóng vỗ 

bềnh bồng sƣơng trôi 

tôi chờ hội ngộ 

nguyên đán bên trời 

 

nghe mùa xuân đã 

trôi nhẹ gót hài 

hƣơng tình lơi lả 

thì thào giêng hai 

 

tôi nhƣ đứa bé 

bên trời xuân kia 

hôn đời thật khẽ 

trên lối đi về 
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lạc xuân vào mắt 

em hồng gót sen 

có ai thầm nhắc 

tình nồng hơi men 

 

tôi nghe xuân gọi 

giữa trời thiên thu 

nồng nàn nỗi nhớ 

êm ngàn lời ru 

 

nầy em có nhớ 

một trời xuân xƣa 

về qua phố chợ 

tình đã giao mùa 

 

ừ tôi còn lại 

một trời xuân phai 

nghe đời gọi cửa 

nồng nàn trên tay 

 

gửi em ngày cũ 

và nắng xuân tràn 

chút tình hé nụ 

với mùa xuân sang 
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Tôi và hạt bụi 

 

có chiều ngồi ngóng mây đầu núi 

mà ngỡ đời mình nhƣ mây trôi 

tay thả thiên thu vào cát bụi 

nghe những phai tàn trong cõi tôi 

 

đã thấy mù sƣơng trong mắt nhau 

trần gian còn lại khói mƣa bay 

một cõi đời riêng vùi trong cát 

trong mộng nghìn sau đã úa nhàu 

 

hạt bụi nào mang tôi về đây 

để ngồi trong quán những chiều say 

để khuya buốt lạnh buồn chăn chiếu 

nghe nát đời nhau những dấu giày 

 

giờ tôi đã trầm luân bụi ơi 

hóa kiếp thành mƣa bay giữa trời 

có thấy không ngƣời hồn tôi đó 

một hạt bụi chiều đang khẽ rơi... 
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Tôi với mùa thu 1 

 

tôi đứng đợi em rạng ngời nhan sắc 

có mùa thu lay khẽ gió bên trời 

nắng rất nhẹ cho chiều vàng huyễn hoặc 

đợi tôi về trãi lá nhẹ thu rơi 

 

em cứ đến rồi đi xin đừng ngại 

hồn tôi xanh giấc mộng đón em về 

ôi tinh khiết những nụ hồng mê mải 

cho nhau tình xao xuyến lạc cơn mê 

 

hay có cả mùa thu về hội ngộ 

nắng hãy còn hồng trên mắt môi em 

đàn bƣớm trắng dƣờng nhƣ về qua ngõ 

vốc đầy tay mùa gió rớt bên thềm 

 

trăm thƣơng nhớ trao em từ thu ấy 

nghe chùng chình sƣơng khói khẽ khàng trôi 

tôi ngơ ngác những chiều thu thức dậy 

nhặt bâng khuâng từng chiếc lá bên trời... 
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Tôi với mùa thu 2 

 

gửi chút nắng cho mây hồng buổi ấy 

tôi ngỡ ngàng nghe chiều thoáng sang thu 

gió trôi khẽ và ngày đi rất nhẹ 

ơi mùa thu vàng rớt bóng sƣơng mù 

 

không chỉ vậy mà chút hồng đôi má 

buổi em về thơm gió đậu bờ vai 

sông xa khuất ngác ngơ chiều ngƣng chảy 

khi trời thu chìm dƣới khói sƣơng dày 

 

ôm giọt nắng rớt giữa ngàn thƣơng nhớ 

trôi ngập ngừng sƣơng chạm nỗi chơi vơi 

trong vƣờn xƣa nồng nàn hơi em thở 

hƣơng mùa thu rơi nhẹ dƣới sƣơng mờ 

 

…thu đi rồi… còn sót lại mình tôi 

chỉ chút gió và mây trời bảng lảng 

hình nhƣ có bóng một ngƣời tôi đợi 

hái mùa thu về thả tận trên ngàn 

 

quạnh quẽ chiều tôi đứng với thu rơi 

trong sƣơng khói hoàng hôn chiều lộng lẫy 

hỡi mây trắng trôi giữa trời vời vợi 

níu giùm tôi màu nắng cuối chân ngày… 
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Trầm luân tôi 

 

con sông nào rẽ nhánh 

xa cách suốt một đời 

tôi với ngƣời bất hạnh 

hay dòng đời chia đôi 

 

rồi nhiều năm sau nữa 

con sông kia lở bồi 

ngƣời phụ tôi lời hứa 

nên mãi tình chia phôi 

 

thở vòng đời hiu hắt 

cho mây che phận ngƣời 

có những ngày cúi mặt 

nghe trĩu buồn một tôi 
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phải chăng quanh đời sống 

là muôn trùng bão giông 

gõ tiếng sầu vang vọng 

cùng nỗi nhớ trơ dòng 

 

tôi nợ ngƣời quá khứ 

neo nhánh sầu bâng khuâng 

dòng sông giờ yên ngủ 

nên tôi đời trầm luân 

 

gửi ngƣời cơn đau cũ 

cơn mƣa ngút sông dài 

đêm về không chỗ trú 

đành tôi cùng mƣa bay... 
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Trăng của lầu xưa 

 

vầng trăng ấy rụng xuống đời hƣ ảo 

trôi phù du đêm gối mộng hiên lầu 

nghe hiu hắt tạt nẻo về cuối gió 

buồi xa ngƣời đau một mảnh trăng rơi 

 

mê mải đắm cung sầu soi ánh nguyệt 

trăng nhà ai đau mãi một góc trời 

tôi nghe lạnh một vầng trăng tiền kiếp 

rơi xuống đời từng mảnh vỡ chơi vơi 

 

rƣợu uống cạn với vầng trăng dang dở 

buổi chia lìa còn nát nụ hôn đau 

đêm tàn nguyệt bên góc lầu trăng úa 

ngƣời giờ đâu mà tôi ngẩn ngơ sầu 

 

vầng trăng cũ chẳng bao giờ đến nữa 

tạ đời nhau đêm nguyệt thực chia lìa 

tôi đợi những buồn vui xƣa gọi cửa 

rụng hiên lầu rời rã giọt trăng khuya... 
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Trăng góa phụ 

 

một lần nữa tôi đếm sầu tuyệt vọng 

gởi tình yêu vào trong mắt môi ngƣời 

thôi đành vậy cuộc tình mù con sóng  

trôi ngậm ngùi về trăm cõi trùng khơi 

 

cố tìm lại một khoảng trời đánh mất 

đã chìm trong hờ hững trái tim ngƣời 

cũng không đổi đƣợc cơn sầu chất ngất 

cơn gió chiều bay chạm khói sƣơng rơi 

 

ngƣời đã xa cả mấy mùa chăn gối 

sầu nghiêng vai lạnh buốt ném câu thề 

tôi cay mắt buổi về ôm tay mỏi 

ngậm cả trời tàn lụi những cơn mê 

 

chỉ còn lại vầng trăng buồn góa phụ 

xót xa tình đêm chạm đáy hoàng hôn 

ai ngồi khóc cho ngàn ngày xƣa cũ 

có hay tôi buồn nát cả linh hồn… 
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Trăng mãi không đầy 

em hẹn mùa trăng nay sẽ về 

tình mình xa mấy nẻo sơn khê 

tôi đợi những mùa trăng đến vội 

cõi lòng dài nỗi nhớ đê mê… 

 

vầng trăng hẹn mãi mà không tới 

ánh nguyệt tan dần theo tháng năm 

bụi cát chất chồng trôi dịu vợi 

trăng mãi còn vơi chẳng kịp rằm 

 

có phải thiên thu là mây trôi 

là cơn mê tôi mộng một đời 

hay chỉ là đêm tàn nguyệt vội 

một vầng trăng úa khẽ khàng rơi.. 

 

em đi… vầng trăng không rằm nữa 

một mình tôi đợi bóng mình thôi 

chỉ nghe trong gió sầu chan chứa 

một ánh trăng đầy… hƣ ảo trôi… 
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Trăng thiếu phụ 

 

trăng đắm đuối bên hiên trời diệu vợi 

đêm thênh thang rớt những sợi tơ vàng 

ngƣời đàn bà níu khung trời đầy gió 

cơn gió trần trãi lụa ngực thanh tân 

 

đã có lần tôi vƣớng vào sợi tóc 

say chao nghiêng môi thiếu phụ mơ màng 

ôm tha thiết thân lụa mềm ngà ngọc 

nghe rụng dần một chiếc bóng phù vân 

 

thả vào nhớ từng đêm mù sƣơng ấy 

ngƣời đàn bà băm nát một đời tôi 

những hoang hoải cồn cào khuya thức dậy 

trôi miên man ngỡ gối cánh tay ngƣời 

 

chỉ còn lại bờ môi buồn thiếu phụ 

găm vào tôi nỗi nhớ buốt đêm dài 

sao đắng chát một khối tình xa cũ 

buổi tôi về nhặt nhạnh những tàn phai... 
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Trăng xưa 

 

trăng xƣa vàng mấy độ 

mà mƣa ƣớt vai ngƣời 

tôi về chiều cuối phố 

thƣơng một bờ tóc phai 

  

nhánh buồn đan kín lối 

dòng sông nằm lạnh căm 

nghe cõi lòng hấp hối 

khi trăng chửa kịp rằm 

  

mùa trăng từ tiền kiếp 

rụng vơi đáy hiên chiều 

tôi hái mùa trăng khuyết 

nghe tình trôi hắt hiu 

  

vuốt mặt nhìn cơn gió 

đã chìm khuất sông hồ 

tôi một mình đứng ngó 

đầy một trời sóng xô 

  

mùa trăng xƣa gửi lại 

với tim ngƣời phai phôi 

rã rời bàn tay mỏi 

buốt một trời mƣa, tôi... 
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Trao em một thoáng xuân nồng 

 

sáng nay con chim nào hót 

cành mai đã thấy đâm chồi 

mắt môi trao đằm vị ngọt 

em ơi xuân đến thật rồi…. 

 

có phải xuân treo ngàn lá 

lộc đang hé nụ trên cành 

hay xuân đi về trăm ngã 

hƣơng thầm biêng biếc màu xanh 

 

có phải xuân trôi rất nhẹ 

giữa tà áo tím em mang 

hay mùa xuân đang rất khẽ 

đợi trao em cánh mai vàng 

 

xuân đang bay về muôn cõi 

ngàn hoa đã thấy giao mùa 

hình nhƣ có ai ngồi đợi 

đƣa em đi hội lễ chùa 

 

hái mai vàng bên cửa sổ 

trao em một thoáng xuân nồng 

ngoài kia ngập ngừng cơn gió 

thắp vào tình đã đơm bông…  
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Trên chuyến xe ngựa cuối năm 

 

                                                   với trúc thanh tâm 

 

vẫn còn chuyến xe ngựa 

chờ tôi chiều cuối năm 

trên dốc đời ngã khụyu 

bên những ngọn roi bầm 

 

ngựa chồn chân rả gối 

đau gót mòn đinh long 

tôi một đời cơm áo 

sau hiên đời lặng câm 

 

ngựa nằm đau hàm thiếc 

vó buồn khua đêm thâu 

tôi ném đời cay nghiệt 

trong tuyệt vọng khuya sầu 

 

bao nhiêu năm tốc vó 

bao nhiêu lần thu cƣơng 

một ngựa đầy mƣa gió 

một tôi tràn khói sƣơng 
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ngửa mặt nhìn kiêu hãnh 

tốc nghiêng bờm đạp mây 

những chiều mơ tung cánh 

trong vó cuồng chân bay 

 

những lần quên roi vọt 

rƣớn thân gò dây cƣơng 

dẵm qua đời bội bạc 

đạp nghiêng trời tai ƣơng 

 

ôi tháng ngày trai trẻ 

ôm cả mộng giang hồ 

để chiều nay rớt lệ 

nhìn mây tràn hƣ vô 

 

đâu những chiều gió cuốn 

đâu những ngày bụi bay 

tháng năm giờ đã muộn 

trên những vết roi đầy 

 

tôi ngồi sau lƣng ngựa  

chiều cuối năm gập ghềnh 

cớ chi mà mắt ứa 

trong kiếp ngƣời mong manh... 
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Trên đỉnh nhớ người 

 

tôi vì ngƣời mang trăm vết thƣơng 

nghe mƣa tạt mấy nẻo vô thƣờng 

ngƣời đi tóc thả chiều cố xứ 

tôi một trời sầu đêm khói sƣơng 

 

đau buốt một thời xa quá xa 

phấn son tàn úa giữa mƣa nhòa 

nhớ nhau trong những tàn khuya vỡ 

thƣơng một đời ngƣời mây khói qua 

 

đâu những mùa sƣơng vƣơng kẽ tay 

tay buông khi tình trót đong đầy 

xốn xang chút nắng đau trời rộng 

mà đã phai trời xanh bóng mây 

 

tôi gửi ngƣời đây đời mây trôi 

chiều trên đỉnh nhớ buồn xa xôi 

ai nhƣ chiếc bóng ngƣời xƣa đó 

găm mảnh hồn tôi buốt một trời... 
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Trên những vách sầu 

 

dôi khi ta muốn về quê cũ 

nghe khói cơm chiều phảng phất xa 

loay hoay chân bƣớc đời lam lũ 

nhìn bóng quê xƣa đã chớm già 

 

đôi khi cũng muốn nằm với gió 

nghe tiếng thông reo giữa muôn trùng 

tiếc cho thân phận chìm cây cỏ 

mƣợn cả đời mình đau cáo chung 

 

dƣới bóng hoàng hôn chiều dựng mộ 

đôi khi anh muốn đóng đinh mình 

cứa nát đời nhau nghìn tuyệt lộ 

hơn một lần anh đã quyên sinh  

 

sẽ hết đời nầy bao năm nữa 

mà nghe ngùi ngậm tiếng thở dài 

chiều nay trên vách sầu tê tái  

có ngƣời vừa đuối mộng nghìn sau... 
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Trên thập giá người 

 

khi em đến mang đầy hồn man trá 

nên yêu ngƣời đành đoạn nếm tƣơng tƣ 

con dế khuya hát lời buồn nghiệt ngã 

đau hồn tôi từ những dối gian ngƣời 

 

tôi tin cả những điều không có thật 

mật ngọt nào cũng đắng chát bờ môi 

ngƣời có khi là quỷ ma, lúc phật 

ngọn roi tình quất ngƣợc trái tim tôi... 

 

ôm tuyệt vọng đau một trời tiếc nhớ 

tôi ngồi nghe mƣa đổ dƣới hiên buồn 

thƣơng đứt ruột một cõi tình vụn vỡ 

trôi đời mình tơi tả những mù sƣơng 

 

thôi ngƣời hãy dối lừa tôi nhƣ đã 

cứ quỷ ma, cứ man trá, khóc cƣời 

cứ đóng đinh tôi từng đêm nghiệt ngã 

thập giá ngƣời tôi cứ mãi tƣơng tƣ... 
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Trót Huế 

 

không chờ đƣợc bởi hồn tôi rung khẽ 

huế ru tôi vào nỗi nhớ quặn lòng 

khi em đến bâng khuâng màu tím huế 

nắng hoàng thành…ai có đợi tôi không… 

  

cũng không muộn ngày tôi về rất vội 

sợ mây trôi nên gió quá không đành 

cỏ dịu êm mênh mang chiều đại nội 

bƣớc em về thả nắng ngập trời xanh 

  

nên bâng khuâng hái một cành sen thắm 

bởi lòng tôi trót lỡ nói yêu ngƣời 

nghe rất nhẹ một làn hƣơng say đắm 

tay ngập ngừng trao vội đóa tƣơng tƣ 

  

thôi đành vậy, nhƣ điều gì không thể 

bƣớc chân đi chiều nắng tắt lâu rồi 

sao xa đƣợc khi hồn tôi trót huế 

trót lỡ làng yêu huế mất, ngƣời ơi… 
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Trở lại Cát Tiên 

 

(Viếng Lâm Anh) 

 

Cát Tiên buồn không mà mây xám 

góc trời vụn vỡ buổi tôi qua  

thuyền ngƣợc*đƣa bạn rời cõi tạm 

nghĩa trang chiều tạt khói sƣơng nhòa 

 

bạn lột cây rừng về dán ngõ 

mùi hƣơng xƣa năm tháng sợ trầy* 

có hay tôi đứng nơi đầu gió 

rƣợu dốc cạn bầu sao chẳng say 

 

 

bạn níu mây trời cho bóng ngã 

chung chiêng vai quảy núi thơ buồn 

cô liêu tóc bạc sầu tê tái 

một góc trời chiều sƣơng khói tuôn 

 

nhớ bạn muốn say không còn rƣợu 

mà có mƣa tràn trong chén không 

Lâm Anh... dẫu biết đời mộng ảo 

cớ chi nƣớc mắt chảy ngƣợc dòng... 

 

* Quá giang thuyền ngược- tập thơ Lâm Anh 

* Ý thơ Lâm Anh 
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Trôi giấc mê chiều 

 

nghe vụn vỡ từng nỗi sầu giấu kín 

còn gì nhau khi tình đã úa nhàu 

tôi ngồi lại ôm bóng mình câm nín 

nghe một trời giông bão tận nghìn sau 

 

chiều cuối gió ngậm ngùi tôi đứng đợi 

cơn mê chìm thao thiết những âm câm 

khi đã biết cuối cùng em không tới 

nghe thời gian buốt lạnh chỗ tôi nằm 

 

giam nỗi nhớ vào vũng sầu tuyệt vọng 

đêm bạc đầu nằm gối những hƣ hao 

ngƣời nhƣ khói giăng quanh tình ảo mộng 

tôi một mình chìm dƣới dốc chiêm bao 

 

nghe hiu hắt trong chiều tàn không nắng 

ai còn ngồi hong mấy nẻo hƣ vô 

có day dứt một khối tình ôm nặng 

mãi ngàn sau còn tạc dấu sông hồ... 
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Trôi mãi về chiều 

 

(Dòng đời trôi mãi về chiều - Đoàn Chuẩn) 

 

nghe thảng thốt những buổi chiều cay nghiệt 

buổi ngƣời đi mƣa đổ một góc trời 

khi đời sống đã chìm vào thê thiết 

sá chi tình tôi lạc giữa mù khơi 

 

đi ngó núi và về nhìn núi ngủ 

soi đời mình lăn lóc bóng cô liêu 

tôi thầm hỏi một cõi ngày vô trú 

có hay chăng mƣa bạc trắng lƣng chiều 

 

ngƣời có khóc bên sông chiều sóng vỗ 

cũng đành thôi mây tạt dƣới chân cầu 

sóng tàn úa trong cõi đời hạnh ngộ 

thì chút tình cũng chìm ngút sông sâu 

 

tôi trở lại với ngày buồn nuối tiếc 

hơ cõi lòng lạnh mấy kiếp lênh đênh 

ngƣời rồi cũng nhƣ nỗi buồn chia biệt 

trôi về chiều từng cơn gió chênh vênh... 
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Trốn 

 

mây thì trốn mịt mùng cơn gió thổi 

mƣa ngƣng rơi trốn heo hút sƣơng nhòa 

em trốn anh vào giấc mơ mỗi tối 

còn nỗi buồn thì biết trốn vào đâu… 

 

sóng trốn biển nên âm thầm sóng vỗ 

ngày trốn đêm leo lắt mặt trời hồng 

thƣở ngày tháng trốn vờ đêm hạnh ngộ 

buổi quay về em trốn đƣợc anh không 

 

trăm thƣơng nhớ vấp đời anh ngã quỵ 

mới hay mình đã trốn một đời nhau 

thuở đôi mắt nhốt hồn anh ám thị 

thì trốn em chƣa hết một đêm dài 

 

em cứ trốn quanh đời anh xa thẳm 

để anh hoài nỗi nhớ chật con tim 

bàn tay trót nằm trong bàn tay ấm 

thì em ơi ...trốn mấy anh cũng tìm… 
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Trốn vào đâu cũng thấy em 

 

dẫu tôi biết sẽ một lần đánh mất 

hình hài kia nhƣ những kỷ niệm buồn 

em đâu đó giữa cuộc đời giả thật 

có hay rằng đã đến lúc tay buông 

 

cơn gió lạ thổi suốt mùa ân ái 

đâu hay ta mang mặt nạ che tình 

em hờ hững trả tôi thời ngây dại 

nụ hôn nào nghe buốt một lằn đinh 

 

rồi tôi cũng trả em đời sống đó 

nhƣ tàn khuya chao chát mắt môi sầu 

chăn chiếu úa của trăm chiều giông gió 

tôi một mình ngồi gấp những đêm thâu 

 

nếu còn mộng cả trăm chiều tiễn biệt 

bọt bèo thôi khi trăng đã thôi rằm 

trốn vào đâu cũng thấy tình cay nghiệt 

thôi cũng đành tan tác dấu trăm năm... 
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Trong gió thu phai 

 

tôi trở lại mùa thu còn say ngủ 

gió miên man thao thiết mãi trên đồi 

qua lũng thấp hoa cúc nằm ấp ủ 

một chút vàng màu nắng đã phai phôi 

 

chỉ còn lại mùa thu vàng nỗi nhớ 

và mây bay lãng đãng kín chân trời 

nghe thao thiết giọt nắng chiều rạn vỡ 

cơn gió nào trôi giạt khói chơi vơi 

 

e chừng muộn nhƣng cuối cùng em đến 

thả trên tay mùa thu hát trên đồi 

những chiếc lá rơi đầy thung lũng hẹn 

tôi ngập ngừng nghe vạt nắng chiều trôi 

 

bỗng nhƣ thấy một mình tôi có lỗi 

khi thu xa và mây cũng qua rồi 

ôm thƣơng nhớ một trời đầy tiếc nuối 

chợt nghe dƣờng nƣớc mắt mặn bờ môi... 
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Trong gió xuân tràn 

 

sáng nay vƣờn nhà tôi 

có con chim vào hát  

và hƣơng hoa thơm ngát 

cất lên lời thanh xuân 

 

có phải không mùa xuân 

dâng tràn hƣơng đầy ngõ 

từ trái tim tôi đó 

nồng nàn men tình yêu 

 

nghe gió xuân dặt dìu 

trôi giữa chiều lồng lộng 

em về buông áo mỏng 

tạt hồn tôi nhớ mong 

 

từ dịu dàng thinh không 

một loài chim vỗ cánh 

sắc xuân hồng thêm nhánh 

quanh đời tôi trổ bông 

 

tôi ngồi trong gió xuân 

nghe tình yêu vừa tới 

ôm đất trời vời vợi 

đón xuân tràn trên tay... 
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Trong muôn trùng nhớ 

 

trong muôn trùng nỗi nhớ 

tôi gọi khẽ tên ngƣời 

nghe chút gì vụn vỡ  

mƣa giăng đầy hồn tôi 

 

ngƣời về chƣa buổi ấy 

theo dấu mù chim bay 

mà tôi còn đứng đợi 

ƣớt một trời thu phai 

 

đƣờng trần gian quá ngắn 

không che nổi phận ngƣời 

nên tôi giờ thinh lặng 

nghe tiếng buồn rụng rơi 

 

…mai sau em còn nhớ 

có lần nào yêu tôi 

xin gửi tình dang dở 

vào bóng chiều phai phôi… 

 

để tôi còn mê mải 

dõi bóng mình trăm năm 

nghe cõi tình sƣơng khói 

trôi theo vết lăn trầm… 
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Trong nỗi đời riêng 

 

ngậm ngùi chiều đại mộng 

rớt xuống đời nhân gian 

khói sƣơng bay lồng lộng 

chìm khuất giữa mƣa ngàn 

 

trả cho ngày chút gió 

hong khô đời bão giông 

có chút tình tôi đó 

trôi rã rời hƣ không 

 

tôi ngồi nghe tuyệt vọng 

xót xa chiều rã đông 

mệt nhoài soi chiếc bóng 

tan giữa trời mênh mông 

 

một đời riêng tàn úa 

tôi đi tìm bóng tôi 

đập tay vào cánh cửa 

đã đóng kín lâu rồi 

 

mấy mƣơi năm vô vọng 

đôi lần nhìn trăm năm 

chợt thấy tràn huyễn mộng 

hƣ ảo ngập chỗ nằm... 
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Trong nỗi nhớ người 1 

 

nghe một mùa xƣa rụng 

trên cây đời tàn phai 

tôi ôm ngày vỡ vụn 

mƣa đã ngút sông dài 

 

trên lối về cõi lặng 

đốt nhang trầm u mê 

tiếng chân ngƣời xa vắng  

vọng mấy nẻo đi về 

 

tôi cầm tay lần hạt 

khua trong đời quạnh hiu 

một nỗi sầu rã nát 

đọng giữa hắt hiu chiều 

 

ơi tôi ngày tuyệt vọng 

rời rã tiếng muôn trùng 

có loài dơi cánh mỏng 

vỗ cánh chìm hƣ không 
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thấy tôi là thác đổ * 

trôi giữa trời mù sƣơng 

có đôi lần chợt ngộ 

trong khói sóng vô thƣờng 

 

dêm trần gian quạnh quẽ 

tôi mơ tìm thấy tôi 

là một trời đẫm lệ 

lê từng bƣớc ngậm ngùi  

 

thôi đành qua một kiếp 

nghe mƣa sầu lũng hoang 

tôi về đêm tàn nguyệt 

treo nỗi nhớ muôn trùng... 

 

* đêm thấy ta là thác đổ- trịnh công sơn 
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Trong nỗi nhớ người 2 

 

vin những giấc mơ dài đêm thức dậy 

ngƣời qua đây còn lại mắt môi cƣời 

tôi mơ thấy chân trời nào dừng lại 

trôi hiền hòa trong nỗi nhớ khôn nguôi 

 

dẫu biết cuối sông cũng về với biển 

vẫn bâng khuâng những con sóng ven bờ 

đêm hạnh ngộ buồn hơn ngày đƣa tiễn 

khi ngƣời về thắp lửa những cơn mơ 

 

tình là gió nên rồi về với gió 

ngƣời là chiều nên biệt tím hoàng hôn 

giấc mộng đó trôi theo ngày mƣa đổ 

tôi thầm nghe mƣa tạt buốt linh hồn 

 

còn chút nhớ những mùa yêu thƣơng cũ 

đeo miệt mài theo từng bƣớc mộng du 

tôi cay đắng vuốt mặt tình yên ngủ 

chợt nghe hồn ngùi ngậm bƣớc hoang vu... 
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Từ ánh sao em 

 

ánh sao nào bay lạc giữa đời anh 

trong lặng lẽ ngàn vì sao lấp lánh 

khi anh biết tình yêu là ảo ảnh 

có muộn màng nhƣ một ánh sao băng 

 

những tinh cầu dù biết mãi cách ngăn 

sao cứ tìm nhau dẫu một lần chớp sáng 

tình yêu đó trong đời nhau tuyệt vọng 

vẫn miệt mài theo suốt quãng đời sau 

 

nhƣ anh hoài mong mỏi một vì sao 

cháy thao thiết từ trái tim trọn vẹn 

một vì sao rơi giữa đời thầm lặng 

vẫn rạng ngời khi anh nghĩ về em… 

 

anh biết rồi trong miên viễn nghìn đêm 

ánh sao đó… chính là em huyền diệu 

sẽ lịm tắt khi mặt trời bừng chiếu 

nhƣng vẫn bên anh… dù xa cách muôn trùng 

… 
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Từ độ mưa tàn cuối thu 

 

nắng không về nữa 

thu cũng sang mùa 

thu nào qua cửa 

trong chiều nắng thƣa 

 

tôi ngồi hiên vắng  

hoa cúc đã vàng 

nhìn hàng mây trắng 

lững lờ trôi ngang 

 

em giờ cuối gió 

tôi mãi đi tìm 

mùa thu còn đó 

úa vàng con tim 

 

em có về không 

để tôi còn đợi 

chiều tím mênh mông 

thu vàng đang tới 

 

chỉ nghe tiếng gió 

bên trời xa xôi 

hình nhƣ lá đổ 

rơi đầy hồn tôi... 
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Từ độ yêu người 

 

ngƣời đi qua đời tôi 

buồn vui tình lận đận 

ôm trên mình thân phận 

tạt một đời tôi đau 

 

ngƣời qua tôi, đời nhau 

vết thƣơng chƣa lành hẳn 

cõi tôi sầu thinh lặng 

một trời mù hƣ hao 

 

có phải từ nghìn sau 

ngƣời mang trời mầu nhiệm 

đắp tôi đời oan khiên 

che tôi trời bão tố 
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từ làn hơi ngƣời thở 

tôi nghe mình hồi sinh 

bàn tay ngƣời rộng mở 

trái tim kia ru tình 

 

môi ngƣời mang độ lƣợng 

cho tôi trời bình minh 

tôi nghe nghìn âm hƣởng 

vang trong trái tim mình 

 

tạ ơn ngƣời đã đến 

quanh đời tôi gió giông 

tạ ơn đời ngọn nến  

thắp tôi ngày mênh mông 

 

sớm mai nầy thức dậy 

giữa cuộc đời hƣ không 

hình nhƣ tôi chợt thấy 

trên gối một hoa hồng… 
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Từ dối gian người 

 

khi ngƣời đến mang đầy hồn dối trá 

tôi yêu ngƣời ngơ ngác nếm tƣơng tƣ 

con dế khuya hát lời buồn nghiệt ngã 

đau hồn tôi từ những dối gian ngƣời 

 

tôi tin cả những điều gì không thật 

mật ngọt nào cũng đắng chát bờ môi 

ngƣời có lúc là quỷ ma, lúc phật 

ngọn roi tình quất ngƣợc trái tim tôi... 

 

ôm tuyệt vọng đau một trời tiếc nhớ 

tôi ngồi nghe mƣa đổ dƣới hiên buồn 

thƣơng đứt ruột một mãnh tình đã vỡ 

còn lại gì khi tình đã tay buông 

 

thôi ngƣời hãy dối lừa tôi nhƣ đã 

cứ quỷ ma, man trá những khóc cƣời 

xin đóng đinh tôi từng đêm nghiệt ngã 

trong tim ngƣời tôi cứ mãi tƣơng tƣ... 
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Từ giữa môi người 

 

từ giữa môi ngƣời 

một vầng nguyệt bạch 

ánh vàng nhẹ rơi 

nở đầy trang sách 

 

nhƣ trong tiền kiếp 

đôi bờ môi xinh 

giấu mình khép nép 

đi vào trang kinh 

 

tôi nhƣ hội ngộ 

bến bờ yêu thƣơng 

một loài hoa trổ 

vạn đóa vô thƣờng 
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tôi nhƣ pho tƣợng 

Ấp ôm đời mình 

đôi lần vọng tƣởng 

chờ ngày bình minh 

 

em đi một dạo 

mƣa nắng bạc tình 

có con chim hát 

giữa chiều lặng thinh 

 

tôi còn đứng đợi 

yêu dấu bên trời 

biết đâu nguồn cội 

mà tìm dấu môi… 
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Từ một cõi quên 

 

ngƣời đi phai dấu nhớ 

tôi về một cõi quên 

có chút gì vụn vỡ 

trong nỗi buồn không tên 

 

hoa vàng phai mấy độ 

nhƣ tình kia nhạt nhòa  

buổi yêu ngƣời một thuở 

giờ thôi đành chia xa 

 

những sớm mai thức giấc 

hờ hững gối chăn nằm 

mới hay rằng đã mất 

một bóng ngƣời trăm năm 

 

về với chiều hiu quạnh 

nghe phiến buồn rụng rơi 

cõi quên nào tôi đến 

bỗng nhớ ngƣời … ngƣời ơi… 
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Từ một kiếp người 

 

trôi trên phận ngƣời  

tràn cơn gió lộng 

một trời ảo mộng 

đầy khói mƣa mù 

 

nẻo về thiên thu 

đôi bờ hƣ thật 

có ngày gió giật 

có chiều mây trôi 

 

treo trên dốc đời 

hai vầng nhật nguyệt  

phận ngƣời cay nghiệt 

đầy những tin buồn 

 

vọng lại hồi chuông 

đƣa hồn cuối mộ 

từng vòng hoa đỏ 

rơi đầy nghĩa trang 

 

là giấc mê hoang 

trong trần gian ảo 

buổi về lƣu cảo 

đôi dòng phù hƣ 
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chìm giữa kinh thƣ 

hai hàng bạch lạp 

một lần ngồi khóc 

giữa ngàn sóng khơi 

 

tôi gọi tôi ơi 

chiều xa tắt nắng 

nghe đời câm lặng 

tiếng tràn hƣ vô 

 

tôi gọi sông khô 

đôi bờ lá mục 

về khuya khất thực 

lạc bóng mê dài 

 

dốc đời hoang hoải 

tôi về một tôi 

nghe lời cáo phó 

tình trầm thiên thu... 
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Tự hát 

 

có lẽ tôi buồn nhƣ sớm mai 

tay cầm từng giọt nắng phôi phai 

mà nghe tê tái sầu lên mắt 

rơi lệ đời tôi những vắn dài 

 

hay tôi hoài nhƣ thân cỏ cây 

những chiều hạnh phúc lẫn mê say 

đâu hay bên những tàn khuya vỡ 

một trời dâu bể rụng đầy tay 

 

chắc hẳn tôi sầu nhƣ gió thu 

nhặt lá chìm trôi giữa xa mù 

mà nghe từ những lần thu úa 

có chút tình tôi vọng tiếng ru 

 

thôi tôi sẽ hờn nhƣ mắt em 

chừng nhƣ mƣa nắng cũng buồn tênh 

khép mở đời tôi chiều sóng vỗ 

bâng khuâng sƣơng khói lạc bồng bềnh 

 

và tôi sẽ chờ đêm hóa thân 

gửi hết trần gian những nợ nần 

đƣa em về dệt chân trời mộng 

say đắm hiên trời vƣơng bƣớc chân... 
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Tự thú 

 

…ta là thằng ba trợn 

tình ái mãi lăng nhăng 

tình yêu ta cà chớn 

giống hệt chàng Đồng Gioăng… 

 

mỗi mùa yêu chục bận 

Thị Nở lẫn Thúy Kiều 

mê giai nhân bất tận 

con sóng tình liêu xiêu 

 

ngôn tình ơi mƣớt rƣợt 

đầu óc thì rỗng không 

ngày thả tim nƣờm nƣợp 

đêm mơ tƣởng bóng hồng 

 

yêu ..yêu hoài không chán 

thơ viết xếp cả chồng 

sinh thời ta lãng mạn 

tình cho không biếu không 

 

nghĩ cuộc đời mấy chốc 

trăm năm là phút giây 

nhịn thèm chi bạc tóc 

biết mai nầy còn đây 
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…vậy mà ngày em đến 

ta bỗng hóa thầy tu 

con tim say chống chếnh 

đầu óc rối mịt mù.. 

 

từ anh chàng Đồng Gioăng 

ta biến thành Từ Hải 

tình chẳng còn lăng nhăng 

yêu ai thì yêu mãi… 

 

em ví nhƣ phù thủy 

cột đời ta xích xiềng 

con tim khờ mộng mị 

hồn cốt mù chung chiêng 

 

em nhƣ nàng tiên cô 

niệm kim cang mầu nhiệm 

giai nhân hề tri ngộ 

cho đời ta đảo điên 

 

ta hóa thành thi sĩ 

làm thơ cho một ngƣời 

chỉ một ngƣời tri kỷ 

là em ..mình em thôi.. 

 

nghĩ chuyện đời sao lạ 

tên hàm hồ vô duyên 

yêu em thành phò mã 

ăn lộc của thánh hiền.. 
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nghĩ tình ta son phấn 

sao lại hóa đá vàng 

một đời ta lận đận 

đâu hay ngƣời cƣu mang 

 

cám ơn em ngào ngọt 

thƣơng ta thằng đi hoang 

thƣơng ta đời bèo bọt 

trao ta mộng thiên đàng 

 

chiều nay ta ngồi khóc 

nghe cõi tình lên ngôi 

ơn em và ngãi lộc 

cho ta lại thành ngƣời.. 

 

ta thề yêu em mãi 

chỉ còn mình em thôi 

dù không tin bùa ngải 

ta vẫn chỉ một ngƣời.. 

…ơn em hoài em ơi.. 
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Từng giọt nắng phai 

 

là những sớm mai …những sớm mai 

có tình em đậu nhẹ đôi vai 

giọt nắng ngày xƣa còn vƣơng vất 

trong mộng đời tôi những dấu hài 

 

nhẹ thôi đôi gót hồng em nhé 

ru tình tôi yên ngủ bên trời 

nghe tiếng lòng rung lên thật khẽ 

những giọt nắng vàng sƣơng khói rơi 

 

trong tiếng dƣơng cầm thánh thót vang 

em tinh khôi thả nụ tơ vàng 

có hồn tôi ngủ trên hoa lá 

trôi giữa trời giọt nắng vừa tan… 

 

còn những sớm mai…những sớm mai 

nghe nhớ thƣơng từng giọt nắng phai  

xuân đã đi rồi không trở lại 

sao hồn tôi còn vƣơng vấn ai… 
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Từng sợi mưa buồn 

 

anh rất nhớ một quãng đời đánh mất 

kỷ niệm đau từng lát cắt không lành 

nghe vụn vỡ từng khoảng trời hƣ thực 

con tim cuồng chùng nỗi nhớ mong manh 

 

em đã đến bên đời anh mệt mỏi 

hơ nỗi sầu mƣng mủ những tàn khuya 

hạnh phúc đó nhƣ giấc mơ đến vội 

rồi nhƣ em tàn lụi buổi chia lìa... 

 

gánh nỗi đau một mình anh nặng trĩu 

sầu hai vai sải nhịp thúc câu buồn 

em bỏ lại một đời anh vá víu 

vở kịch buồn cắt đoạn những hồi chƣơng 

 

anh còn lại trái tim nầy rách nát 

nhƣ tình yêu và sƣơng khói mịt mùng 

nghe từng sợi mƣa buồn rơi nhòa nhạt 

đẫm môi sầu anh gọi khẽ hƣ không... 
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Tưởng chừng quên lãng 

 

mƣời năm qua rồi đó nhỏ 

mƣa xa còn ƣớt bên trời 

anh đứng hiên ngày cuối gió 

nhớ hoài một cuộc tình rơi 

 

mƣời năm dài không hở nhỏ 

gió thênh thang rớt vai mềm 

có ngƣời gói thƣơng làm nhớ 

thả vào sƣơng khói chênh vênh 

 

mƣời năm nắng phai bờ giậu 

hoa cau rụng trắng hiên nhà 

hái chùm hoa ngày thơ ấu 

nhớ ngƣời em gái phƣơng xa 

 

mƣời năm tƣởng chừng quên lãng 

nghe mƣa buồn một góc trời 

chông chênh nỗi buồn năm tháng 

bóng chiều buốt gió chơi vơi 

 

mƣời năm còn gì không nhỏ 

ngồi nghe sầu một kiếp ngƣời  

chiều nay ai về cuối phố 

nhắc giùm tôi cuộc tình phai… 
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Úa một góc trời 

 

ngày em đi sƣơng giăng buồn mấy nổi 

hiu hắt chiều một vạt nắng nào trôi 

đôi mắt ƣớt mƣa xa sầu vời vợi 

giấu trong nhau ngàn nỗi nhớ ngậm ngùi 

 

em chắc nhớ một thời đầy mơ mộng 

nụ tình hồng in trang sách ngây thơ 

nghe gió thổi vào hồn xanh lồng lộng 

những mùa xƣa mây của tuổi dại khờ … 

 

tôi - thầy giáo không tin vào con chữ 

sa cơ đời lỡ vận trắng hai tay 

giẫm hạnh phúc trong từng đêm mất ngủ 

buồn lặng thinh nghe từng kiếp lƣu đày 

 

thì đành vậy chút tình xƣa lƣu lạc 

ngùi ngậm buồn niềm cay đắng- riêng tôi 

chiều im đứng bên hiên đời ngơ ngác 

nghe mùa xƣa tàn úa một góc trời... 
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Uống rượu bên lăng Mạc Cửu 

 

ngồi dƣới gốc cây đa già bên mộ 

tay ngang mày cùng uống với mạc công 

buồn khe khẽ vọng qua từng ngọn gió 

mây trên không hiu hắt dấu mƣa chùng 

 

ngài một thuở mang gƣơm thần tế độ 

dáng anh hùng ngang dọc kiếm cung bay 

tôi bẻ nát thanh kiếm cùn mạt lộ 

buông quy hàng phận số trắng hai tay 

 

ngài lừng lẫy thiên triều chờ phong ấn 

đầu ngẩng cao đôi mắt chiếu nhãn thần 

tôi cơ nhỡ mang thân mòn, trí lẫn 

ngùi ngậm buồn cho một kiếp phong vân 

 

mộ ngài cao hai bên quỳ danh tƣớng 

bóng gƣơm khua cờ xí rợp vang trời 

nâng ly rƣợu bên hiên đời vất vƣởng 

tôi một mình nghe chiếc lá vàng rơi 

 

uống với ngài mấy ly mà say khƣớt 

khói nhang bay heo hút bóng mây chiều 

chiều tiễn ngài không say mà lệ ƣớt 

nghe bên trời hiu hắt dấu cô liêu… 
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Uống rượu buổi năm cùng 

                        (gửi Tâm Nhiên) 

  

                rƣợu cuối năm chắc phải là đắng lắm 

                thêm tuổi đời vẫn bạc trắng hai tay 

                ta với bạn ngồi say cùng mây trắng 

                uống đi thôi cũng để lãng quên ngày 

  

                ba ly nữa đời cũng buồn nhƣ thể 

                hà cớ chi bạn ngồi khóc một mình 

                cạn thêm đi đời vốn nhiều dâu bể 

                ta nhìn mình chợt mắt cũng rƣng rƣng 

  

                tóc xanh ừ thì rồi tóc bạc 

                hồn dại khờ ai nỡ trách phù vân 

                chút kiêu bạt của một thời bụi cát 

                gừi về đâu khi thân xác phong trần 

  

                nghe tiếng dế buồn tênh ngày nguyệt tận 

                uống cho say với bạn buổi năm cùng 

                thiên thu đó một góc trời thăm thẳm 

                đang lần khần dọ bƣớc rủ lâm chung… 
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Uống với bạn bên bờ sông vệ 

                                                          gửi bùi tuấn kiệt 

 

ly nữa thôi mƣa ngoài trời đang tới 

bến sông quê bàn ghế lạnh hơi chiều 

tay chạm khẽ một mùa thu vời vợi 

thấy quanh đời xa vắng bóng mƣa xiêu 

 

uống với bạn mấy ly mà chuếnh choáng 

mƣa thì rơi hà cớ phải chạnh lòng 

mai mốt đây lắt lay mù năm tháng 

chắc gì còn gặp bạn nữa mà mong 

 

tôi một phƣơng xa lắc mờ cơn lốc 

bạn mù trời thăm thẳm khói sƣơng giăng 

nghe mây trắng chạm tràn vào đáy cốc 

ngoảnh lại mình đời đã quá mong manh 

 

chiều sông vệ mƣa tạt tràn quán nhỏ 

hắt đầy tay đùn mây khói ngậm ngùi 

uống ly cuối nghe bồi hồi một cõi 

 hình nhƣ trời mƣa mặn ƣớt môi tôi… 
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Úp mặt vào đêm 

 

nhiều đêm tôi trở về rất khuya 

con phố lặng tƣởng chùng đang say ngủ 

những con đƣờng và hàng cây ủ rủ 

chợt thấy buồn nhƣ những tàn khuya 

 

cuối cùng rồi sẽ là những ly chia 

hạnh phúc hay khổ đau rồi cũng thế 

khi đời sống là trăm dâu nghìn bể 

chậm thế nào rồi cũng sẽ phù vân 

 

chuyến tàu rời ga ngần ngại bao lần 

bàn tay vẫy và câu chào tiễn biệt 

góc trời khuya vầng trăng thao thiết 

biết mai sau còn gặp lại tao phùng 

 

chợt hiểu rằng trong đời sống mênh mông 

thấy gì đâu quanh đây là bóng tối 

úp mặt vào đêm ôm đời mình tự hỏi 

tôi thấy gì ngoài sƣơng khói hƣ vô... 
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Và khi thức dậy 

 

những sớm mai buồn khi thức dậy 

nghe một trời hƣ ảo rụng đầy tay 

nắng thắp dài niềm nhớ thƣơng vời vợi 

hạnh phúc nào trôi giạt giữa trùng vây 

 

không có em nỗi buồn dài nhƣ thể  

gió sang mùa lạnh buốt cả hồn tôi 

mƣa với nắng nhƣ giấc nồng dâu bể 

trói đời nhau theo ngày tháng ngậm ngùi 

 

vẫn còn đó bên đời con sóng lạ 

vỗ miên man trong tình khúc lạc loài 

em có hiểu khi cuộc tình nghiệt ngã 

ta còn gì ngoài mấy nhánh chia xa 

 

còn những sáng mai buồn quanh đời sống 

cứ theo hoài trong ký ức mênh mông 

nghe tàn úa vây quanh ngày lồng lộng 

và nghe đời rời rã giữa hƣ không… 
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Và những lạc loài 

 

em bỏ trời xƣa lại 

mang theo hồn tôi đi 

những chiều vàng mê mải 

rơi vỡ mộng xuân thì 

 

chút tình khô lá mục 

trôi hoài theo bến sông 

nhƣ hồn tôi tù ngục 

trên vách tƣờng hƣ không 

 

nhƣ giọt mƣa lầm lũi 

bay trong chiều phai phôi 

khi tình nhƣ cát bụi 

xóa mờ hƣ ảo tôi 
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có những lần hiu quạnh 

quanh đời kia mệt nhoài 

tôi về khuya nhặt nhạnh 

chút hƣơng thầm mê say 

 

nhƣ loài sâu mải miết 

đo nỗi buồn quanh đây 

nghe một trời chia biệt 

rụng xuống đầy đôi tay 

 

cõi trần gian hệ lụy 

còn lại những lạc loài 

một tôi và mộng mị 

chìm giữa ngày phôi phai… 
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Và những phôi phai 

 

loay hoay mãi bên dốc tình trƣợt ngã 

anh một mình ngồi ngóng những chiều phai 

nghe đá thở những buổi chiều tàn tạ 

dốc đời lăn đau những vết thƣơng dài 

 

ngồi mà nhớ những tƣợng buồn xƣa cũ 

khúc tình câm ôm ngày tháng mệt nhoài 

chút dƣ âm cuối cùng giờ yên ngủ 

đành chôn vùi theo ký ức tàn phai 

 

em là gió nên rồi về với gió 

bỏ lại tình mê mệt dấu cuồng phong 

con tim nếu có đôi lần tan vỡ 

chẳng là chi khi bội bạc chất chồng 

 

khi đã tin hạnh phúc là không thật 

giấu cô liêu trong những trái tim ngƣời 

nên hiểu đƣợc nơi cõi đời đƣợc mất 

còn lại gì ngoài mãnh vỡ phai phôi... 
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Vẫn tưởng ai về 

 

ngƣời nhớ mang giùm tôi giấc mơ 

để trăm năm tôi vẫn đợi chờ 

bƣớc chân ngƣời khẽ mang chiều tới  

cho hồn tôi chạm những vần thơ 

 

ngƣời nhớ mang tôi những chiều thu 

miên man lãng đãng giọt sƣơng mù 

cho tôi ƣơm nắng trong trời rộng 

theo bƣớc chân ngƣời vƣơng gió ru 

 

ngƣời hãy vì tôi mang ánh trăng 

để tôi mơ những tối nguyệt rằm 

bềnh bồng mây trắng trong lòng nhớ 

gửi chút hƣơng thầm khi ghé thăm 

 

ngƣời nhớ mang tôi những tàn phai 

để mai sau trong bóng đêm dài 

còn chút nồng nàn trong ký ức 

cho tình xoa dịu những cơn đau 

 

và nếu ngƣời còn chút mộng mơ 

đừng xem giây phút ấy tình cờ 

để tôi trong bóng tàn khuya vỡ 

vẫn tƣởng ai về theo giấc mơ.. 
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Vầng trăng ấy 

 

bao nhiêu năm hỡi vầng trăng ấy 

mà dõi theo tôi suốt một đời 

trăm năm hay ngàn năm sau vậy 

sao xót xa hoài một cõi tôi 

 

từ những tàn khuya rơi xuống tay 

từ em và sau những đám mây 

tôi hái vầng trăng mang vào nhớ 

để có một lần tôi khóc ai 

 

hỡi những mùa trăng thời xƣa xa 

và trăng nay khi tuổi chớm già 

có khác chi đâu trời ảo vọng 

một thoáng đời ngƣời nhƣ gió qua 

 

đâu những vầng trăng trôi rất xa 

đêm say và cơn mộng phù hoa 

có thấy hồn tôi lần tay vói 

mơ một mùa trăng úa không nhòa... 
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Vầng trăng  

 

bao nhiêu năm hỡi vầng trăng ấy 

mà dõi theo tôi suốt một đời 

trăm năm hay ngàn năm nữa vậy 

sao xót xa hoài một cõi tôi 

 

từ những tàn khuya rơi xuống tay 

từ em thanh khiết những làn mây 

tôi hái vầng trăng mang vào nhớ 

để có một lần tôi khóc tôi 

 

hỡi những mùa trăng thời xƣa xa 

và trăng nay khi tuổi đã già 

có khác chi đâu trời ảo vọng 

một thoáng đời ngƣời tựa gió qua 

 

đâu những vầng trăng trôi rất xa 

theo em chìm cơn mộng phù hoa 

có thấy từng đêm tôi lần hạt 

mơ một mùa trăng cũ không nhòa... 
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Vấp bóng trăm năm 

   (gửi Tâm Nhiên) 

 

ta ngồi nhƣ tƣợng 

ôm đời ta trôi 

buổi về vấp bóng  

đụng mùa trăng soi 

 

một bầy chim mộng 

cánh chìm hƣ vô  

gió bay lồng lộng 

mây trời nghiêng xô  

 

hỏi đƣờng về núi 

thăm gã giang hồ 

chừng mƣời năm cũ 

bỏ trần rong chơi 

 

sƣơng bay mù mịt 

mây đổ âm thầm 

bóng chiều u tịch  

nghe buồn lặng câm 
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gặp ngƣời năm ấy 

về phơi tình sầu  

kinh chiều thức dậy 

đốt trầm hƣơng bay 

 

khói bay lên núi 

che kín đƣờng về 

gã giang hồ nọ 

thoát dần cơn mê 

 

mới hay đời hẹp  

là những nợ nần 

là nghìn vết sẹo 

là cùn dao đâm 

 

mới hay trăng khuyết 

đã che bóng ngƣời 

từ trăng tàn nguyệt 

chỉ còn mây trôi 

 

mới hay đá dựng 

khua nụ tình buồn 

khuya về dốc đứng 

lệ ngƣời rƣng rƣng 
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thì ra trần thế 

là sông biển buồn 

là nghìn dâu bể 

là tràn hƣ không 

 

hóa ra dấu ái 

là những mê tình 

mốt mai ngoảnh lại 

khóc đời lặng thinh 

 

gã giang hồ ấy 

thả khói lên đồi 

kinh chiều thức dậy 

níu ngàn mây trôi 

 

...ta nhìn lên núi 

giữa nắng chiều tà 

một đời ngắn ngủi 

chợt nhìn thấy ta... 

 

 (núi sam châu đốc 

mùa hành hương 2020) 
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Vạt nắng bên trời 

 

                                           cho ttxl 

 

khẽ chút nhớ của những ngày xƣa cũ 

sáng hôm nay trời chớm gió vào thu 

buổi xa trƣờng xao xuyến những lời ru 

thời trai trẻ anh mang hồn của biển 

 

chút bâng khuâng ngậm ngùi bao kỷ niệm 

rơi vào hồn những mảnh vỡ thinh không 

em thơ ngây ngày ấy mộng chớm hồng 

và mắt ƣớt thuở xƣa buồn đến lớp 

 

sáng mùa thu hai hàng cây bóng rợp 

che đầu em hƣơng tóc ngọc lan bay 

thành phố chiều trời trở gió heo may 

hàng phƣợng cũ chiếc lá vàng quấn quít 

 

thời trai trẻ có ngậm ngùi một ít 

tuổi học trò ai còn nhớ đƣợc lâu 

bài toán nào chẳng hiểu nổi một câu 

buổi trốn học chờ em về mƣợn vở 

 



1685 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

...thế mà nhớ bây giờ anh rất nhớ 

chút ngậm ngùi đau giữa trái tim xƣa 

nhớ vô cùng những ngày nắng ngày mƣa 

con đƣờng nhỏ quán xƣa ngày trốn học 

 

nhớ vô cùng môi em và mùi tóc 

nhiều buổi chiều qua phố bỗng rƣng rƣng 

bàn tay khô hong kỷ niệm ngập ngừng 

khi đời sống buổi nào bay cuối gió 

 

anh bây giờ đã nhƣ loài cây cỏ 

hát ngậm ngùi một bóng dấu yêu qua 

nhớ ngày xƣa - hồn bỗng khóc thật thà 

thƣơng quá đỗi cơn đau nào xâu xé... 

 

những con đƣờng qua một thời dâu bể 

lá còn vàng mơ mộng giữa trời xanh  

chút tình buồn sao mà quá mong manh 

ôm kỷ niệm lạc giữa miền thơ ấu 

 

...nhƣ hôm nay anh nghe lòng tiếc dấu 

bâng khuâng hoài một vạt nắng nào phai... 
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Vạt nắng chiều trôi 

 

bài thơ đó có làm em chạnh nhớ 

một thời xa... xa tận cuối chân trời 

chút vƣơng vấn còn trong từng hơi thở 

có lần nào ...em lỡ vội yêu tôi... 

 

đời sống kia là một trời hƣ ảo 

nên yêu thƣơng cũng hoạn nạn lƣu đày 

xƣa đã khép bên dốc đời giông bão 

chỉ tôi ngồi mà nhớ những tàn phai 

 

nghe tiếc nuối một bóng ngƣời chìm khuất 

cũng đành thôi thời xa vắng ngậm ngùi 

nếm cay đắng có lần tôi bật khóc 

ngọn roi tình quất ngƣợc trái tim đau 

 

“ai cũng có một thời thơ mộng cả 

thời của tôi đã qua mất lâu rồi” 

em giờ đã nhƣ mây chiều cuối gió 

tôi lặng buồn thƣơng vạt nắng chiều trôi ... 

 

*Ý thơ Trầm Thụy Du 
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Vạt nắng ngang trời   

 

tôi gửi lại một mùa hoa cúc nở 

khi mƣa xa chìm dƣới bóng hiên trời 

em buổi ấy tóc bay chiều lộng gió 

có thƣơng thầm một vạt nắng vừa rơi 

  

nghe nuối tiếc một nụ tình cuối sóng 

lắt lay chìm trong nỗi nhớ xa xôi 

ngọn đèn xƣa đã một thời hắt bóng 

buổi em về tàn úa cõi phai phôi 

  

em chắc hiểu chút tình tôi buổi ấy 

gửi yêu thƣơng vào hoa cúc thay lời 

gói nỗi nhớ đậu trong nghìn trang giấy 

nụ hoa nào thơm mãi một làn môi 

  

giờ thì em bƣớc theo chồng năm cũ 

ngọn gió buồn thổi buốt một chiều rơi 

thả hiu hắt chùm hoa vàng héo nụ 

tôi ngác ngơ tìm vạt nắng ngang trời ...   
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Vạt nắng xa rồi 

 

thì cũng thế cuối cùng ta đã thấu 

mãnh tình sầu rơi vụn vỡ nghìn sau 

đêm tha thiết nỗi buồn nào che giấu 

chắc chi lòng giấu đƣợc những cơn đau 

 

ngƣời đã thế hạnh phúc là chiếc bóng 

làm sao tôi bắt đƣợc giữa đêm nầy 

nghe chìm khuất một chân trời tuyệt vọng 

thôi cũng đành ôm nỗi nhớ trùng vây 

 

vết thƣơng kia có khi nào lành đƣợc 

cũng xin ngƣời tha thiết một lần yêu 

ngƣời có thể không cùng tôi chung bƣớc 

vẫn mong sao đừng hƣ ảo nhƣ chiều 

 

mốt mai đó đời trăm nghìn dâu bể 

biết tìm đâu vạt nắng đã xa rồi 

khuya úp mặt vào vũng sầu nhân thế 

chợt hay rằng ngƣời đã quá xa xôi... 
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Vạt nắng vừa phai 

 

khi tôi về mây chiều ngang lũng thấp 

vói tay hơ từng giọt nắng hanh vàng 

chút ngập ngừng theo cơn gió đi hoang 

hồn chợt ấm với dòng sông thuở nhỏ 

 

nghe rất lạ một khối tình thƣơng nhớ 

trôi lạc loài trên đỉnh dốc cô liêu 

nhớ hay không mà màu nắng lƣng chiều 

cứ lay nhẹ bàn chân buồn khẽ bƣớc… 

 

hồn tôi hỡi mùa thu vàng dốc ngƣợc 

sao thƣơng hoài một vạt nắng vừa phai 

ôi ngậm ngùi xao xuyến bƣớc chân ai 

vừa chạm khẽ bâng khuâng vùng ký ức 

 

nhớ quá đỗi phƣơng trời nào hƣ thực 

ngày có dài nhƣ giọt nắng ngoài kia 

đƣa ngƣời về hiu hắt một trời khuya 

và tôi biết tình đoạn lìa đánh mất 
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em còn đó mà mùa xƣa ngoảnh mặt 

bƣớc loanh quanh tôi tìm dấu chân ngƣời 

nắng phai rồi lạnh quá một trời xƣa 

nhòa nhạt nắng nhòa nhạt chiều gió bụi 

 

nghe mà nhớ nụ hôn lần sau cuối 

tiễn ai về trên dốc nắng cô liêu 

có còn chăng cơn mộng đã về chiều 

tôi ngơ ngác đứng bên hè phố cũ… 

 

tình yêu hỡi xin một lần yên ngủ 

nhƣ một lần em đã trót yêu tôi 

bàn tay kia không còn nắm tay rồi 

thì cứ mặc để tay buồn xa cách 

 

sao lòng cứ bồi hồi …sao cứ trách 

vạt nắng chiều lay lắt cuối chân mây... 

khi biết rằng màu nắng đã dần phai 

và em nữa mùa thu vàng dang dở 

 

tôi nhặt lên từng nỗi buồn nặng nợ 

nắng còn đây …mà ngƣời cũ đâu rồi… 
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Về chơi với cỏ 

 

mai mốt ta về chơi với cỏ 

dế giun bật khúc hát muôn trùng 

nghe tiếng thiên thu buồn đắp mộ 

bụi mờ rụng xuống đáy hƣ không 

 

bè bạn mới đây giờ đâu hết 

sáu mƣơi năm dâu bể thăng trầm 

thời gian nhƣ vó câu biền biệt 

mƣa gió thổi về buồn lặng câm 

 

sáng nay nghe mất thêm ngƣời bạn 

vừa mới hôm nào gọi điện thăm 

bịt tai trong những đêm chờ sáng 

dâu bể đâu đây tiếng gọi thầm 

 

dẫu biết thiên thu là mộng ảo 

sao lòng cứ tiếc nhớ khôn nguôi 

búa đinh gõ vọng buồn săng gỗ 

sao mãi còn đây những ngậm ngùi 

 

rƣng rức đời nhau ôm mặt khóc 

bè bạn, mẹ già ...nhƣ gió qua 

cuối năm chăn chiếu nằm cô độc 

buị cát sao đành xóa dấu ta... 
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Về đi tôi đợi 

 

thở một vòng khói nhỏ 

vào mây trời quạnh hiu 

với tình tôi thƣơng nhớ 

trong từng ngày cô liêu 

 

em giờ chiều cuối gió 

mịt mùng xa bến xƣa 

tôi ngồi con dốc đợi 

bao thƣơng nhớ cho vừa 

 

em làm sao biết đƣợc 

từng đêm sầu đơn côi 

có một ngƣời lạc bƣớc 

giấu buồn trên mắt môi 
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gửi mùa thu đƣa tiễn 

trong khói trời quạnh hiu 

vọng khối tình lƣu luyến 

rơi xuống đáy hiên chiều... 

 

làm sao mà em biết 

tôi gọi thầm trăm năm 

một đóa hồng hé nguyệt 

từ môi em kịp rằm 

 

chờ một ngày em tới 

trên dốc đời quạnh hiu 

về đi em… tôi đợi 

dẫu mùa xƣa đã chiều… 
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Về gặp núi 

 

biết bao lâu anh mới về ngóng núi 

ngỡ phố xa lƣu lạc mấy phƣơng đời 

nghe núi thở một vòng mù cát bụi 

dấu chân trần để lại những mùa rơi 

 

núi thì vậy nghìn đèo cao lũng thấp 

dã quỳ vàng nhƣ mắt đắm rƣng rƣng 

anh len lỏi vào trong đời hƣ thực 

tìm riêng anh trong ảo vọng mịt mùng 

 

ngỡ quên em nhƣ một lần quên núi 

sƣơng đầu cành hiu hắt nụ tà dƣơng 

gió nhiều quá mà đƣờng thì đỏ bụi 

làm sao anh quay lại đếm mƣa nguồn 

 

sẽ còn lại chút bụi vàng trên lá 

chiều cao nguyên anh ngồi với riêng mình 

nghe nỗi nhớ cấu cào anh tơi tả 

không biết khi nào anh sẽ quyên sinh... 
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Về khuya gióng chuông 

 

có nhiều hôm chạm bóng 

tôi thấy mình hƣ không 

trong nhiều đêm nằm mộng 

lạc một trời mênh mông 

 

bên nghìn ngày vô ngã 

tôi ngồi nhìn bóng tôi 

lần trang kinh bát nhã 

nghe chăn chiếu rã rời 

 

mây cuối ngày trôi mãi 

rụng xuống đời tàn phai 

gió vô thƣờng thổi lại 

chìm khuất cả hình hài 
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nhiều đêm nằm thức giấc 

tự hỏi mình là ai... 

trong cơn mơ ngầy ngật 

chỉ hắt bóng trăng đầy 

 

niệm hồi kinh tịnh ngộ 

đâu hay chiều mây bay 

sớm mai nào mƣa đổ 

đời đã ngút sông dài 

 

trên nỗi sầu mọc nhánh 

ai thả khói muôn trùng 

đóa sen hồng nghiêng cánh 

tôi về khuya gióng chuông... 
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Về ngang quán cũ 

 

cho quán café uyên- quảng ngãi 

 

nghe tiếng chim rớt bên trời xƣa cũ 

buổi tôi về chạm điếngbóng cô liêu 

khúc tình ngác ngơ sầu không chỗ trú 

khẽ vang lên trong chiều hắt hiu chiều  

 

quán xƣa trầm bài nguyệt ca thao thiết 

qua mất rồi cơn mộng cũ chơi vơi 

nghe câu hát từ trăng thôi là nguyệt 

chợt buốt lòng một vạt nắng nào rơi 

 

em giờ đã mịt mùng nơi cuối gió 

chút rong rêu tình xa huốt chân trời 

nghe cay mắt một mùa xƣa vụn vỡ 

câu hát nào gợi lại những xa xôi 

 

thì thôi trăng đã không là nguyệt 

giàn hoa xƣa cũng tàn úa lâu rồi 

chiều nghe vọng khúc nhạc trầm chia biệt 

thƣơng một ngƣời chìm khuất dấu mƣa phai… 
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Về nhặt bóng mình 

 

đội từng cơn mƣa nhỏ 

tôi về nghe gió khuya 

có một vì sao vỡ 

từ chiếc bóng đoạn lìa 

 

ai ngồi nơi cuối phố 

nghe thở tiếng muôn trùng 

con chim buồn cánh vỗ  

khi hay đời cáo chung 

 

hắt hiu sầu dựng mộ 

trong tim ngƣời chia xa 

đã nghe từng cơn gió 

chìm hun hút sƣơng nhòa 

 

về nghe mƣa nhỏ giọt 

trong hờ hững tim ngƣời 

nhiều khi tràn con dốc 

là nỗi sầu không nguôi 

 

buông xuôi hồn trống rỗng 

trôi hiu hắt giữa chiều 

tôi ôm đời tuyệt vọng 

nhặt bóng mình cô liêu 
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Về Quảng ngãi cuối năm 

 

Gửi Lâm Anh, Trầm Thụy Du,Thương Thương, 

Huyền Huyễn Thạch… 

cuối năm ta về quê ăn tết 

ngẩng mặt nhìn mây trắng nẻo về 

quảng ngãi buồn tênh chiều sắp hết 

hiu hắt cơn sầu đau tái tê 

bến xe ngựa đã dời đâu mất 

còn lại hoàng hôn xám mặt đƣờng 

còn lại một trời xƣa lƣu lạc 

ta ngồi ôm nỗi nhớ mù sƣơng 
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góc phố buồn tênh chiều tháng chạp 

quê nhà đùn khói mắt ta cay 

đâu nhƣ có tiếng buồn vỡ nát 

thƣơng ta sau một kiếp lƣu đày 

bè bạn dăm đứa giờ thiên cổ 

dăm kẻ lạc loài nắm cỏ xanh 

làm sao uống cạn chiều tƣơng ngộ 

gõ chén mà ca tống biệt hành 

hồn ta nhƣ cỏ nhƣ cây vậy 

biết khóc cùng ai giữa chợ đời 

chắp tay cúi lạy chiều sƣơng khói 

đau một trời nầy quảng ngãi ơi… 
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Về ru bóng mình 

khi còn lại một vầng trăng đã úa 

dấu tình sầu còn buốt giữa đôi tay 

tôi ngồi với cơn mê chiều tàn tạ 

chìm xuống đời hiu hắt những tàn phai 

 

nghe xa vắng một cõi tình vụn vỡ 

bóng cô liêu và cơn gió xa mù 

rêu phong đã chìm dần trong trí nhớ 

nhƣ có lần tôi ngồi với hoang vu  

 

năm tháng cũ trôi vèo trong hƣ ảo 

tôi gọi tôi trong giây phút dại cuồng 

ngày yêu em trời mƣa chƣa ƣớt áo 

thế mà đành xa vắng những chiều buông 

 

em giờ đã mịt mùng nơi cuối gió 

chiều ru mình… ru giấc ngủ con thơ 

chắc cũng sẽ có lần ngƣời chạnh nhớ 

một ngƣời xƣa từng in dấu xa mờ... 
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Về soi bóng tôi 

 

đi hoài trong trời rộng 

không thấy hình bóng ai 

trôi giữa chiều lồng lộng 

mƣa giăng kín hình hài 

 

tôi tìm gì trong đất 

một cõi nằm trống không 

nghe nhƣ lòng chợt tắt 

hƣ vô tràn mênh mông 

 

tôi tìm gì trong đá 

tiếng chiêng trầm vọng ngân 

bóng ai giờ bỗng lạ 

hay là tôi – căn phần… 

 

vẽ đời mình trên cát 

dâu hay ngày phù du 

dâu hay tình bội bạc 

trên dấu mòn thiên thu 

 

thôi về soi bóng xế 

trên vách sầu hƣ hao 

nghe tôi lòng rơi lệ 

buốt quanh mình cơn đau… 
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Về thôi hoa cúc 

nắng rất lạ …sớm mai nầy thổn thức 

một lần thôi mùa thu đã qua rồi 

nghe chạnh nhớ trong màu vàng hoa cúc 

có chút tình tôi gửi lặng thầm trôi 

 

em về chƣa mà hoa vàng héo úa 

bỏ lại chiều… bỏ lại lá thu xƣa 

nắng vẫn thắp trên môi ngƣời khép cửa 

hay mùa thu đã lặng lẽ sang mùa… 

 

thôi nuối tiếc cũng đành tan nhƣ nắng 

nhặt chiều vàng tôi lặng khẽ bâng khuâng 

nghe vang vọng gót hài xƣa quạnh vắng 

bỏ lại tôi ngơ ngẩn tiếng kêu thầm… 

 

về thôi nhé mùa thu vàng mấy độ 

nhỡ mai nầy nhìn vạt nắng phai phôi 

tôi sẽ nhớ rất nhiều… nhƣ đã nhớ 

từng cánh hoa cúc dại… 

buổi xa ngƣời… 
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Vết bầm 
  

em có thể bây giờ là góa phụ 

buồn vui kia trôi giọt nƣớc mắt ngà 

tôi thì đã ném bài thơ vào lửa 

còn lại gì khi tình đã chia xa 

  

năm tháng ấy rồi phù du sẽ đến 

sẽ mang đi sẽ bụi cát sẽ tàn 

những vết bầm trong nỗi sầu chống chếnh 

sẽ lụi tàn sẽ dần tắt sẽ tan 

  

còn gì nữa trong phất phơ hoài niệm 

một bóng ngƣời phai ký ức rồi thôi 

ai mà chẳng có nhiều lần đƣa tiễn 

những niềm đau trong đời sống ngậm ngùi 

  

thì em ạ xem nhƣ là ta đã 

trao cho nhau cay nghiệt những vết bầm 

không có gì không tại ai không cả 

những dại khờ của một thuở xa xăm... 
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Vết son 

 

vết son đó chỉ một lần ghé xuống 

mà theo anh giông bão suốt một đời 

màu môi đỏ xuôi tình anh lận đận 

những vết bầm quanh nỗi nhớ khôn nguôi 

 

trong miên viễn tim ngƣời không độ lƣợng 

hơn một lần anh mộng mị bờ môi 

những vết xƣớc cấu cào đêm hoang tƣởng 

thành cơn đau phủ kín dối gian ngƣời 

 

chút ký ức vàng son còn sót lại 

là thênh thang thắm thiết nụ hôn ngƣời 

vết son đỏ dành cho lần yêu cuối 

chợt điêu tàn nhƣ một mảnh trăng rơi... 

 

anh sẽ nhớ nhƣ đã từng đắm đuối 

vết son ngƣời trong dang dở đời nhau 

nhỡ mai kia có tiễn tình đi mãi 

anh còn đây màu môi đỏ không nhàu… 
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Vết thương 

 

năm tháng đó chôn đời anh hoạn nạn 

giấc mơ xƣa cũng tàn úa lâu rồi 

ôm cô quạnh trong từng đêm về sáng 

kỷ niệm buồn thao thiết cũng đành thôi 

 

anh quên mất một khung trời đầy gió 

nắng tƣơi xanh và mây trắng thật hiền 

để khi lạc vào tim ngƣời bở ngỡ 

anh trở về miên viễn chẳng bình yên  

 

anh quên mất giữa muôn trùng bão động 

có nơi về yên ả trái tim em 

hồn lỡ chạm từng nỗi sầu bủa sóng 

anh chơ vơ nhƣ giọt nắng bên thềm 

 

đành đánh mất bao bình yên độ lƣợng 

nỗi đau nào cào cấu trái tim anh 

nghe tuyệt vọng trôi vào anh ngất ngƣỡng 

vết thƣơng kia sao mãi chẳng chịu lành … 
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Vì đó là em 

 

em phải đâu là sóng 

sao thuyền anh xôn xao 

những chiều về biển động 

nhuộm hồn anh chênh chao 

 

em phải đâu là gió 

cho anh làm mùa thu 

đợi nắng vàng lá đổ 

nhặt nỗi nhớ sƣơng mù 

 

em cũng không là mây 

cuốn anh ngày đầy gió 

sao anh hoài mê mải 

mơ một trời mây trôi 
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em là ai… là ai 

anh thấy đâu cần biết 

sao tim anh mệt nhoài 

yêu em tình tha thiết 

 

từ nơi nào em đến 

quanh đời anh bão giông 

đợi thuyền anh cập bến 

neo đời anh chập chùng 

 

anh sẽ không cần thiết 

em từ đâu đến đây 

chỉ con tim anh biết 

và hồn anh mê say 

 

vì đó là em vậy 

chật đời anh khôn nguôi  

để mỗi đêm thức dậy 

anh còn mộng môi ngƣời… 
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Viết cho em 

 

                                ngày em nằm bệnh 

 

ngày em nằm bệnh 

ngoài trời mƣa rơi 

anh buồn vơi vợi 

thức suốt đêm dài 

 

em nằm mệt nhoài 

làn hơi thở gấp 

anh nghe rất thật 

niềm đau chính mình 

 

gối chăn lặng nhìn 

buồn không lên tiếng 

hoa kia lƣời biếng 

thƣơng em quên hồng 

 

anh nghe cháy lòng 

nỗi lòng ai tỏ 

ôi thiên thần nhỏ 

sao mà thƣơng em 

 

mắt môi nhắm nghiền 

chắc là em mệt 

giá mà trao hết 

đau nầy cho anh 
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ƣớc gì anh canh 

em từng giấc ngủ 

ru em ấp ủ 

hơi ấm ngọt lành 

 

ƣớc gì là anh 

ôm em ghì chặt 

mỗi khi em mệt 

anh dỗ dành em 

 

anh hôn môi mềm 

bón em viên thuốc 

anh pha em nƣớc 

 cùng em nhấp cùng 

 

ngoài kia bão bùng 

mặc trời gió bão 

hai đứa mình trao 

truyền nhau hơi ấm 

 

em ơi dù chậm 

bệnh cũng qua mà 

em đừng lo quá 

có anh đây rồi 

 

anh luôn đứng ngồi 

cạnh em từng phút 

cùng em hạnh phúc 

chia ngọt sẻ bùi 
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cầu em an vui 

cho mau hết bệnh 

anh thầm cầu nguyện 

em rời cơn đau 

 

mình yêu nhau mãi 

bên đời nhau đây 

anh sẽ cầm tay  

trao em tình ái 

 

nhé em yêu dấu 

giờ đã khuya rồi 

lòng anh bồi hồi 

thƣơng em vô hạn 

 

anh mong trời sáng 

em khỏi anh mừng 

lạy trời thôi ngƣng 

những ngày mƣa gió 

 

trái tim anh đó 

em yêu giữ giúm 

mai em hết bệnh 

ta mừng vui chung. 
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Viết cho ngày con lấy vợ 

                                               (tặng con Châu Tuấn) 

 

 

     …lấy vợ rồi thì con sẽ biết 

     phải nấu cơm, rửa chén, giặt áo quần… 

     một trăm thứ bà rằn chết tiệt 

     mà khi ở nhà con chỉ lơ ngơ 

 

    cƣới vợ đi để thấy mắt trỏm lơ 

    khi trong nhà không còn hạt gạo 

    khi con mè nheo đòi mua quần, mua áo 

    hay nhậu với bạn bè vợ giận khóc thâu đêm… 

 

    cƣới vợ rồi con biết quý năm trăm 

    bởi một ngàn là năm mƣời trái ớt 

    con sẽ hiểu vì sao mặt mày tái nhợt  

    khi lỡ trả tiền bia cho mấy ả má hồng 
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    rồi con cũng hiểu rằng nên bớt lông bông 

    đi làm về phải có giờ có giấc 

    con sẽ hiểu bao lẽ đời đƣợc mất 

    giá của từng nụ cƣời, giá của những giấc mơ 

 

    ngày vui của con ba hạnh phúc không ngờ 

    rộn rã đón mừng lời mọi ngƣời chúc phúc 

    nhƣng trong thẳm sâu của tận cùng lồng ngực 

    ba lại mơ hồ lo lắng cho con… 

 

     mong sao con – ngƣời đàn ông mạnh mẽ tâm hồn 

     sẽ đứng vững một mình khi không ba bên cạnh 

     con sẽ làm bất cứ điều gì con muốn 

     nhƣng mà ba dặn nè: 

     con đừng có làm …thơ 
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Viết cho người rất xa 

 

em bây giờ xa quá một tầm tay 

trời thì cao mây bồng bềnh nỗi nhớ 

ngày yêu nhau chỉ trái tim anh đó 

đã trao em cùng với một hoa hồng 

 

ngày thật dài đêm tối cứ mênh mông 

em xa quá bàn tay anh không tới 

nên anh chỉ lặng im ngồi chờ đợi 

những mệt nhoài gõ cửa trái tim anh 

 

sẽ chẳng còn tà áo lụa mong manh 

quanh đời anh những ngày buồn quanh quẽ 

em bây giờ nơi chân trời góc bể 

biết làm sao mà anh gửi hoa hồng… 

 

ngƣớc nhìn trời anh nói với hƣ không 

sao nhớ quá nụ hôn đầu vội vã 

em giờ đâu hay chăng từng chiếc lá 

cũng ngậm ngùi hƣơng tóc buổi chia tay 

 

…em bây giờ xa quá một tầm tay 

anh gửi lại đóa hoa hồng cho gió 

nỗi lặng thầm và trái tim anh đó 

xin trao ngƣời làm tặng vật đời nhau.. 
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Viết cho tuổi 60 

 

lục thập nhi nhĩ thuận 

bởi điếc mất một tai 

chiều quờ tay thở dốc 

rƣợu chƣa cầm đã say 

 

đầu giƣờng nào tây y 

cuối giƣờng nào đông dƣợc 

cái chân thì muốn đi 

cái đầu la không đƣợc 

 

sáu mƣơi năm vùn vụt 

ngẫm ra đã một đời 

bao nhiêu lần sƣớng hụt 

bao nhiêu ngày mê tơi 

 

sáu mƣơi năm mỏi mệt 

xất bất... gạo với tiền 

cứ tƣởng đời sắp hết 

ung dung đƣờng quy tiên... 

 

vậy mà đâu ai biết 

vẫn mơ với chẳng màng 

cái tình yêu chết tiệt 

già mà còn đa mang 

 

ra đƣờng nghe... thƣa bác 

muốn chống gậy hỏi trời 
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thƣơng thân già tóc bạc 

đâu ai buồn hơn tôi... 

 

nhìn mấy cô phơi phới 

thấy tiếc chi cuộc đời 

phải trẻ vài chục tuổi 

chắc chi mình... dở hơi 

 

chiều ngồi nhìn mây trắng  

thƣơng con đò bến sông 

mốt mai về cõi lặng 

cuộc đời là sắc không 

 

sáu mƣơi năm trần thế 

nhìn hƣ ảo thăng trầm 

đêm tụng hồi kinh kệ 

miệng mồm nhƣ gã câm... 

 

thằng lớn kêu đứng dậy 

thằng nhỏ thèm nghe đâu 

đi chơi thì dùng gậy 

có gậy lại không xài... 

 

sự đời vô thiên lủng 

nói riết hóa tào lao 

lão y vân nói đúng : 

sáu mƣơi năm là bao... 

 

viết trong ngày 60 tuổi  
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Viết cho vườn hoa nhỏ 

 

sáng nay vƣờn nhà em 

có con chim nào hót 

mang theo lời mật ngọt 

đậu trên bờ môi ngoan 

 

nầy bông cúc tím vàng 

có nghe lời tôi gọi 

bàn tay thơm gió ngàn 

ômtình tôi thƣơng nhớ 

 

nầy cành hồng hé nở 

có hay tình tôi say 

mà hoa khoe sắc đỏ 

e ấp nụ thơm đầy 

 

một nhành lan tím thẳm 

nằm trong lòng tay ai 

che giầu trời say đắm 

trên môi hồng mê say 
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có phải tình tôi đấy  

trọ giữa trái tim ngƣời 

mà tƣờng vi thức dậy 

hƣơng thầm vƣơng mắt môi 

 

chỉ là hoa dại thôi 

dƣới chân ngƣời bừng sáng 

sao tôi nghe bồi hồi 

một cõi tình lãng mạn 

 

vƣờn nhà em buổi sáng 

nghìn hoa thơm lấp đầy 

ru hồn tôi lãng đãng 

mơ tình nồng ngất ngây 

 

cho tôi hoài cơn say 

trao tình tôi cháy bỏng 

nầy bông hoa biết nói 

có thƣơng thầm tôi không… 
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Viết ở cảng Sa Kỳ 

 

nghe con sóng thầm thì bờ dƣơng liễu 

nhắc tôi bao kỷ niệm với sa kỳ 

con đò nhỏ bên sông còn nắm níu 

tà áo dài vƣơng nắng tiễn tôi đi ... 

 

bốn mƣơi năm thời gian mờ ngút mắt 

vẫn còn nghe tiếng sóng vỗ thầm thì 

sa kỳ hỡi, ngày tôi về quay quắt 

bờ môi nào phai nhạt buổi chia ly 

 

biển vẫn nhớ nên sóng buồn không vỗ 

thuyền đã trôi và em cũng theo chồng 

bên cồn cát một thời hiu hắt gió 

quất vào hồn tơi tả những cơn giông 

 

quảng ngãi ơi còn biết bao kỷ niệm 

có lấp đầy khoảng trống thƣở phân ly? 

và em nữa bóng thời gian thinh lặng 

có nghe đau nghìn ngọn sóng sa kỳ… 
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Viết trên đèo lũng cú 

 

đá chen đá và sƣơng trôi mù mịt 

mây trôi ngang loáng trắng ngập con đƣờng 

đứng trên cao nhìn thung sâu dƣới thấp 

 sƣơng giăng trời – sƣơng trắng đất- đầy sƣơng… 

 

lũng cú cao núi với đèo dựng đứng 

đá rêu xanh bóng núi ngã rơi chiều 

nghe gió buốt mờ cung đƣờng ngất ngƣỡng 

nắng chiều chùng rơi xuống đáy cô liêu 

 

rƣợu hà giang tôi say hoài không tỉnh 

tiếng khèn đêm ru vào cõi mơ màng 

nhớ khâu vai phiên chợ tình tôi đến 

ƣớc em là bóng núi buổi chiều tan 

 

mai tôi đi biết bao giờ trở lại  

lũng cú ơi xa tít tận chân trời 

tôi gửi lại chút tình riêng yêu dấu 

giữ giùm đời một góc nhớ trong nhau… 



1721 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viết trong ngày 1 tháng 4 

                                                             cho hc 

 

em cứ dối anh dù không là ngày nói dối 

để anh biết rằng em còn nghĩ đến anh 

khi yêu em anh yêu rất chân thành 

nhƣ con tim không già đi năm tháng 

 

em hãy dối anh bằng chút gì lãng mạn 

vì anh yêu rƣợu đỏ với hoa hồng 

nên vẫn tin rằng trong vũ trụ mênh mông 

vẫn chừa anh một góc chùng nỗi nhớ 

 

hãy nói với anh bằng lời nào của gió  

để anh mơ mộng ảo một khung trời 

khi hạnh phúc là giấc mơ dịu vợi 

nhƣng anh tin bằng dự cảm trái tim anh 
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em cứ lừa anh dù ngày đã trôi nhanh 

để anh không còn kiếp nào yêu em đƣợc nữa 

trái tim em đã bao lần khép cửa 

thì mắc gì phải tội nghiệp ngƣời dƣng 

 

em hãy dối anh trong đời sống vô chừng 

nay thế nầy mai lại là thế khác 

anh không bao giờ tin em là ngƣời bội bạc 

nhƣ chƣa bao giờ tin rằng mình đã xa nhau 

 

em hãy dối lừa khi tình đã phôi phai 

để khỏi bận lòng một ngƣời đàn ông khác 

nhƣng nếu có một ngày cho lời chân thật 

anh sẽ nói rằng: anh vẫn mãi yêu em... 
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Vịn núi lên chùa 

 

thấy gì ngoài nắng 

và bờ đá xanh 

nghe chiều thinh lặng 

nghe cây tự tình 

 

vít trời xanh ngắt 

vịn núi lên chùa 

thấy ngày im bặt  

thấy ngàn mây trôi 

 

màu vàng của nắng 

choàng màu cà sa 

sƣ ngồi thinh lặng 

nghe chiều dần qua 

 

tiếng chuông rơi mãi 

chìm dƣời lƣng đồi 

nghe ngày hấp hối 

nghe đời ta trôi 

 

hóa ra là mộng 

mây gió sông hồ 

bên trời lồng lộng 

bóng trầm hƣ vô... 
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Vô ngôn 

 

một tôi chiều thinh lặng 

ngóng ngỡ ngàng mây trôi 

chạm nỗi buồn xa vắng 

lăn ngùi ngậm bên trời 

 

giật mình đêm đại mộng 

hái một ngàn sao bay 

khói trần gian lồng lộng 

bay tràn đôi mắt cay 

 

sẽ không còn ai nữa 

về trong ngày tan phai 

chỉ là đêm tàn úa 

rụng đầy trên đôi tay 

 

ôm một trời tê tái 

trên cõi ngƣời vô ngôn 

gió mang chiều đi mãi 

trong mƣa lạnh buốt hồn… 
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Vọng khói mưa bay 

 

ngƣời đi mất mà cuộc vui còn đó 

rƣợu còn tràn ân ái giữa đôi môi 

kỷ niệm buồn đau xót tím tim tôi 

tình một chốc đã biến thành sƣơng khói 

 

mƣa với nắng đã trôi mờ hƣ ảo 

bàn tay ngƣời cũng thôi ấm tƣơng tƣ 

cả những ngày yêu dấu đã chia phôi 

còn lại gì ngoài một vầng trăng úa 

 

nếu đau đớn là tƣợng hình của chúa 

thập tự đời ai gánh hộ cho tôi 

khi tình là cay đắng nát bờ môi 

nếu gặp lại còn hơn sầu đƣa tiễn 

 

nhƣ em đó sáng mƣa chiều đã nắng 

mới yêu đây giờ cất bƣớc theo chồng 

tình còn gì khi đò đã sang sông 

buồn câm lặng một phận ngƣời hắt bóng 

 

thôi đành vậy tình xa mù con sóng 

ngày đã tàn và đời cũng hƣ không  

gửi nhớ thƣơng vào một trời ảo vọng 

để buổi về còn vọng khói mƣa bay… 
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Vọng một chiều say 

 

buồn nhƣ gió miên man chiều tháng chạp 

buốt đời nhau giây phút lỡ làng yêu 

ngƣời đã khác và tôi giờ cũng khác 

biết tìm đâu khi ngày đã về chiều 

 

thì cũng thể chúng mình là hạt bụi 

mải mê bay một sớm chợt qua đời 

tôi nhƣ gã ngạt tình em gió núi 

ngơ ngẩn sầu tuyệt vọng ngóng tình trôi 

 

em thì đã mấy phƣơng mờ gió cát 

sẽ chỉ còn ngùi ngậm bóng tàn phai 

một sáng dậy chợt tàn hƣơng sắc nhạt 

tiếc làm chi son phấn cũng phai nhòa 

 

tôi tóc bạc bâng khuâng ngày xế tuổi 

tinh anh nào trôi dạt huốt ngàn khơi 

tên thầy giáo không tin vào con chữ 

đành lơ ngơ trú bão tạt hiên đời... 

 

loay hoay mãi mới hay ngày đã hết 

ôm tàn phai môi nuối tiếng thở dài 

tài hoa cạn bên nghìn thu mỏi mệt 

nghe tiếng khèn vọng suốt một chiều say... 
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Vọng ngoài sông vắng 

 

nhƣ loài dơi ngủ muộn  

treo buồn lên cành khô 

khi trần gian mƣa xuống 

rã cánh giữa sông hồ 

 

mây trôi trời cố xứ 

tràn mấy nhánh sông xƣa 

tôi về không chỗ trú 

gánh sầu đi trong mƣa 

 

đâu còn gì mà đợi 

tiếng chuông khua giữa trời 

thôi đành thân cánh mỏi 

bóng tôi chìm chơi vơi 

 

trong cõi ngày thinh lặng 

tôi về chờ lâm chung 

nghe vọng ngoài sông vắng 

nghìn con sóng chập chùng… 
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Vọng tiếng đàn kìm 

 

phải em vừa ca khúc Hoàng thiên 

mà gió trên sông thổi thật hiền 

U Minh tôi ghé ngày xuống chậm 

cập bến đò chiều chao sóng nghiêng 

  

sông loang sắc tím tình châu thổ 

trôi tiếng lòng tôi vƣớng giọng hò 

em quá giang không tôi chờ đợi 

đôi mắt nặng thuyền khua sóng xô 

  

thƣơng tiếng đàn kìm gợi nhớ mong 

ngày xƣa cô gái đã theo chồng 

tôi gửi tình tôi buồn con nƣớc 

thuyền tôi chờ mà ai sang sông 

  

mốt mai thuyền có về châu thổ 

nhớ rẽ giùm tôi một lối về 

bâng khuâng cơn gió chiều thƣơng nhớ 

vọng tiếng đàn kìm rơi bến quê... 
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Vọng tiếng thở dài 

 

ngƣời xa mịt mùng từ độ 

trăng còn thả bóng đầu sông 

mắt môi còn mơ hội ngộ 

sƣơng khuya thả khói bềnh bồng 

 

tôi mộng một trời mây trắng 

bâng khuâng về đậu hiên nhà 

em xƣa nghìn trùng áo lộng 

cùng về theo khói mây xa 

 

gió lay chiều em tóc rối 

tôi ngồi hái khẽ lời ru 

bâng quơ nỗi buồn chạm ngõ 

bên sông vạt sóng xa mù 

 

em đi hiên trời nguyệt tận 

mƣa rơi buồn một kiếp ngƣời 

nhớ thƣơng bên trời lận đận 

thôi đành gửi gió mây trôi 

 

hỡi sƣơng khói ngày hiu quạnh 

có ngƣời về giữa thu phai 

hái chiếc lá vàng sông vắng 

nghe nhƣ vọng tiếng thở dài… 

 



1730 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Với chút nắng chiều 
  

chiều nay ngồi ngó mây đùn núi 

mà ngỡ đời mình nhƣ mây qua 

cơn gió phù vân mù cát bụi 

thổi tạt đời ta vạt nắng tà 

  

mấy mƣơi năm chạm đời dâu bể 

buổi về quê cũ góc trời riêng 

anh hùng có khi còn rơi lệ 

huống chi ta nợ chữ thánh hiền 

  

chấp tay đi dƣới trời mây trắng 

ngửa mặt mà ca tống biệt hành 

trời kia có còn vƣơng chút nắng 

xin gói một đời ta mong manh 

  

hỡi ta của thuở hào hoa cũ 

giờ đã hoàng hôn lấm bụi đƣờng 

sầu khua chân bƣớc chiều vô trú 

hái một nhánh sầu trong khói sƣơng… 
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Với Huế mùa thu 

 

thu nầy tôi không về thăm Huế 

Huế có buồn có giận tôi không… 

sông Hƣơng chảy dùng dằng nhƣ vẫn thế 

sao cớ chi chiều Đại nội mƣa hờn 

 

cô em gái tìm gì trong chiếc nón 

nhớ ai đâu mà Thiên Mụ chạnh lòng 

e ấp gửi tình tôi màu lá nõn 

hàng phƣợng buồn Lê Lợi nắng xanh trong 

 

hay là gió… hay là mây thả khói 

để mắt em vƣơng trời Huế dịu dàng 

tôi nhắc khẽ mùa thu đừng quá vội 

để ngƣời về còn ngóng đợi mùa sang 

 

làm sao quên khi lòng tôi trót Huế 

con dốc chiều An Cựu đợi ngƣời qua 

trời thì rộng làm sao tôi ôm xuể 

hình bóng ai lãng đãng dƣới mƣa nhòa 

 

thì thôi vậy Huế ơi… đừng tiếc nhớ 

bóng ngƣời đi hun hút mãi không về 

sông Hƣơng chảy dùng dằng sao cứ ngỡ 

tựa lòng nầy biền biệt mấy sơn khê… 
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Với mùa trăng cũ 

 

sao nhớ quá một vầng trăng ngày cũ 

những chênh chao... tôi của tuổi dại khờ 

trong giấc khuya nồng nàn ru em ngủ 

hƣ ảo chìm thao thiết chạm cơn mơ 

 

ngồi quạnh quẽ giữa một vùng sƣơng khói 

trong tim tôi... em rực rỡ vô cùng 

giầu tuyệt vọng vào nhạt nhòa bóng tối 

tôi nguyện cầu xin trời đất bao dung 

 

nhƣng em đã mấy phƣơng trời xa lạ 

chắc quên tôi và những tháng năm buồn 

trong ký ức nhỏ nhoi sầu nghiêng ngã 

có một ngƣời thầm đợi ánh trăng buông 

 

vầng trăng ấy bây giờ đâu còn nữa 

em thì xa ...xa mãi cuối chân trời 

tôi ngồi với một mùa trăng đã úa 

đau lặng thầm từng ánh nguyệt vàng rơi... 
 

 



1733 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

Với những chiều buồn 

 

quanh quẩn mãi một lối về hiu quạnh 

mây thì xa và sƣơng cứ chập chùng 

nghe vụn vỡ những niềm vui nhặt nhạnh 

chiều lại chiều tôi ngồi với hoàng hôn 

 

có chút nhớ một quãng đời đã mất 

em xa xôi và hƣơng cũ qua rồi 

sợi tóc nhỏ làm sao mà ủ ấp 

một cuộc đời đầy những vết thƣơng tôi… 

 

ngồi hiu hắt nhớ em tà áo mộng 

bay trong tôi thuở ấy thắp mƣa hồng 

ôi đẹp quá cõi trần gian viễn mộng 

một lần rồi chìm khuất giữa hƣ không.. 

 

khi về lại nhìn chiều vàng đã tắt 

rơi giữa hồn cây lá trổ hoang vu 

sao đắm đuối một thời tôi lỡ mất 

hai tay ôm tràn tuyệt vọng xa mù… 
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Với những mùa trăng 

 

ngồi đợi những mùa trăng ngút xa 

nghe bƣớc tàn phai dẵm mệt nhoài 

ai đứng cạnh thềm xƣa trăng vỡ 

mà hái bên trời tiếng nguyệt ca 

 

thuở em mƣời tám đôi mƣơi ấy 

tay vít mù sƣơng hát ngập ngừng 

có kẻ bên trời mơ vụng dại 

chút tình sƣơng khói chợt rƣng rƣng 

 

đâu những mùa trăng xƣa nguyền ƣớc 

tôi về đợi những ánh sao rơi 

khẽ chạm tơ duyên từ kiếp trƣớc 

cô liêu nhƣ một cánh chim trời 

 

tôi gọi tình tôi vƣơng ánh trăng 

đợi mãi nghìn thu chẳng kịp rằm 

ngƣời xƣa và những mùa trăng cũ 

còn nhớ ân tình tôi tháng năm... 
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Vớt bóng ta trôi 

 

nghe giọt mƣa về trong ký ức 

thƣơng ta lạc bƣớc giữa hiên chiều 

hái những tàn phai mà thổn thức 

treo tình trên mấy nhánh cô liêu 

 

bạn cũ đâu rồi quanh chén rƣợu 

chỉ thấy mù sƣơng ngơ ngác bay 

nghe buốt dấu mƣa sầu hoang hoải 

chìm khuất hiên xƣa một dấu giày 

 

em thả câu kinh về với núi 

mƣa cuồng gió giật mấy dòng trôi 

đời sống ôi buồn nhƣ cát bụi 

băm nát đời nhau vạn kiếp rồi 

 

rả gối về với trời quê cũ 

sƣơng khói mù xa mịt góc trời 

hay đâu đã không còn chỗ trú 

ngậm ngùi đành vớt bóng ta trôi... 
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Vớt bụi trần gian 

 

những sớm mai thức dậy 

thấy quanh mình trống không 

hai tay cầm hƣ ảo 

nghe mù trời gió giông 

 

hát lên lời khấn nguyện 

tôi - giữa chiều hƣ không 

có loài chim về muộn 

ngậm lời kinh vô thƣờng 

 

hình nhƣ là bóng nguyệt 

rớt quanh ngày phù hƣ 

loay hoay ngày mỏi mệt 

nghe thân phận nát nhừ 

 

ai về bên sông rộng 

ngồi vớt bụi trần gian 

vớt giùm tôi gió lộng 

trôi trong chiều sƣơng tan 

 

cõi trần gian tiếc nuối 

tôi ngồi nghe nắng phai 

hình nhƣ là hạt bụi 

chìm hun hút sông dài... 
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Vớt những bọt bèo 

 

tan mây trong trời rộng 

thấy cả trời hƣ vô 

nghe nghìn thu còn vọng 

một cõi đời sóng xô 

 

mịt mùng đời sống đó 

trôi bên đời tàn phai 

trăm cõi tình sóng ngã 

chìm khuất giữa mƣa dài 

 

tôi về khuya thắp nến 

chôn một đời tỳ kheo 

tay gõ hồi chuông niệm 

mà vớt những bọt bèo 

 

đã nghe từ lá mục 

khua nỗi buồn mênh mông 

một bóng đời rẽ khúc 

tan giữa chiều hƣ không... 
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Vướng một trời xa 

 

thì ngƣời cũng mịt mùng nơi cuối gió 

tôi đầu sông đã lỡ một câu thề 

những ngùi ngậm mang theo tình rạn vỡ 

phút chia lìa tàn một kiếp đam mê… 

 

không chắc lắm tôi sẽ về lần nữa 

gió đã trôi và mây trắng chập chùng 

nghe tiếc nuối một cõi ngày sƣơng khói 

đã chìm dần trôi dạt bến hƣ không … 

 

em thì đã một phƣơng trời xa lắc 

ta còn gì khi tình đã rời tay 

nếu còn lại khoảng trời buồn tạnh ngắt 

thì tôi ơi… đời cũng úa mƣa nhòa… 

 

trót cho nhau tháng ngày ân ái cũ 

thì tiếc chi cơn mộng đã nhạt nhòa 

nghe rẽ khúc từng nỗi sầu yên ngủ 

vói lên trời tay vƣớng một trời xa … 
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Xin chào hạt bụi 

 

sớm muộn gì hạt bụi 

cũng lăn qua phận ngƣời 

có nhiều lần tôi hỏi 

bao giờ đến lƣợt tôi? 

 

mệt nhoài chƣa thân phận 

thân rồi nhƣ bóng mây 

sông chia buồn mấy nhánh 

trôi giạt nốt hình hài  

 

có một đêm nằm mộng  

tôi thấy là lá khô 

phiến sầu trôi rất mỏng 

chôn vùi ngày hƣ vô 
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nhang trầm bay cuối gió 

nhắc tôi đời trầm luân 

nhịp buồn khua chân gõ 

chiều đổ bóng muôn trùng 

 

sớm muộn gì cũng đến 

hạt bụi buồn chao nghiêng 

đêm khẽ khàng đƣa tiễn 

một phận ngƣời chông chênh 

 

trong tận cùng trí nhớ 

tôi xóa mờ bóng tôi 

nghe đời mình vụn vỡ 

nhƣ bụi vừa chìm trôi... 
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Xin làm cơn gió bên trời 

 

nghe mùa thu rơi nhẹ vào hoa cúc 

mây trôi nghiêng soi đôi má em hồng 

một trời mộng bừng lên ngời hạnh phúc 

hạt sƣơng mềm nhỏ giọt xuống thinh không 

 

không phải nắng, không phải mƣa, không phải 

sao tôi say nhìn đôi má em hồng 

hay bởi gió bềnh bồng thơm bùa ngãi 

dắt tôi về theo từng ngón tay thon 

 

nắng có ấm bằng môi em thắp lửa 

tôi cũng xin làm cơn gió bên trời 

nghe tình đón những vui buồn gọi cửa 

tiếng em cƣời vàng giọt nắng chơi vơi 

 

tôi sẽ giữ những nụ hồng nến thắp 

trên môi em cho hết một kiếp nầy 

xao xuyến quá cõi trần gian tấp nập 

bƣớm hoa vàng cùng với dáng em đây... 
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Xin tạ ơn người 

 

thả một vòng khói nhỏ 

vào mây trời quạnh hiu 

ôm đầy trời thƣơng nhớ 

trong cõi ngày tịch liêu 

 

em giờ chiều cuối gió 

mịt mùng xa bến xƣa 

tôi ngồi bên dốc nhớ 

nghe đầy trời cơn mƣa 

 

em làm sao biết đƣợc 

buổi chiều nào xa xôi 

có một ngƣời chậm bƣớc  

giấu buồn trên mắt môi 
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gởi chút tình miên viễn 

vào trần gian quạnh hiu 

vọng mãi tình lƣu luyến 

trong khói trời cô liêu... 

 

nhƣ hồn tôi tha thiết 

tạ ơn ngƣời trăm năm 

chờ môi em hé nguyệt 

mơ trăng đậu hiên rằm 

 

nhỡ đời không mộng tƣởng 

cũng xin ngƣời chút ơn 

trong tình tôi độ lƣợng 

trên môi ngƣời bâng khuâng  

 

tôi xin làm đá sỏi 

trên dốc đời sơn khê 

cùng trần gian hội ngộ 

lăn theo gót em về … 

 



1744 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xô giạt hiên chiều 

 

ngồi hiên xƣa mà nhớ 

một cuộc tình vừa phai 

có chút gì vụn vỡ 

trong mƣa buốt sông dài 

 

em cuối cùng không tới 

mênh mang trời hƣ không 

vậy mà tôi vẫn đợi 

tình đau tím cả lòng 

 

nhớ xƣa ngày mộng mị 

rơi xuống hồn trăm năm 

có một chàng thi sĩ 

ôm trăng chửa kịp rằm  
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em bay tà áo lộng 

trôi giữa trời thu xa 

mắt môi chiều cuối sóng 

thả tình tràn mƣa qua 

 

rồi trần gian im tiếng 

qua hết một mùa yêu 

tình cũng vừa đƣa tiễn 

mộng bên trời hắt hiu 

 

tôi về ngày đổ bóng 

xuống trần gian liêu xiêu 

nghe khẽ khàng cơn sóng 

buồn xô giạt hiên chiều… 
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Xuân bên thềm cũ 

 

tôi chờ đợi với nỗi buồn cay mắt 

gió hƣ vô buốt tạt chỗ tôi ngồi 

em lỡ hẹn chiều cũng vừa nắng tắt 

những bẽ bàng sƣơng khói mịt mù trôi 

  

thì đành vậy bên cõi ngày sóng vỗ 

mùa xuân qua thôi một thoáng lỡ làng 

cành mai héo ai treo ngoài đầu ngõ 

xác xơ tàn úa cả mộng chiều tan 

  

tôi gửi lại mùa xuân bên thềm cũ 

trời không mƣa nhƣng nắng cũng phai rồi 

gửi thƣơng nhớ vào cõi ngày rêu phủ 

gió xuân buồn lặng lẽ một mình tôi 

  

chiều nay cũng nhƣ bao nhiêu chiều khác 

tôi ngồi đây nghe sóng vỗ chân cầu 

hiu hắt nhớ một mùa xuân đã lạc 

bàn tay còn ghì chặt cả niềm đau… 
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Xuân châu thổ  

 

chín nhánh sông mùa xuân về trở giấc 

lúa thì thầm hƣơng con gái bâng khuâng 

châu thổ nắng tràn lên bờ ruộng mật 

bƣớm ong bay xanh ngút mắt đồng bằng 

 

bằng lăng tím nở tràn quanh bến nƣớc 

sen tháp mƣời thơm ngát nụ giêng hai 

vƣờn nhà ai hoa cúc vàng ngõ trƣớc 

đợi xuân sang trong tiếng sáo ngân dài 

 

và chút nắng lộng lẫy chiều tháng chạp 

đƣờng quê thơm hoa mƣớp ngát hƣơng thầm 

nghe khẽ tiếng dịu dàng xuân nhã nhạc 

gió rì rào vƣơng mấy ngọn tre xanh 

 

xuân châu thổ bồi hồi chân khách lạ 

mai tôi đi không biết có quay về 

nhƣng có lẽ trên nẻo đƣờng vạn ngã 

xuân đồng bằng vẫn đọng giấc say mê... 
 



1748 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xuân chín 

 

ai gửi trăng xuân vào nguyên tiêu 

cho tôi mơ một giấc mê chiều 

có nắng vàng rơi trong mắt nhớ 

có gió xuân tràn hƣơng dấu yêu 

 

đẫm giấc mơ mùi son phấn ai 

mộng một chiều xuân hoa ngát say 

để tôi ngơ ngẩn trời cuối gió  

nghe đóa xuân nồng hƣơng ngất ngây 

 

én bay lơi lả mùa ân ái 

bên em say giấc mộng mây cài 

ai gửi tình yêu vào hoa cỏ 

xanh nụ ƣơm đầy theo gió mai 

 

tôi ngồi nghe xuân hát trên môi 

nồng nàn hơi thở bóng ngày trôi 

nhặt chút nắng chiều trên mái tóc 

một trời xuân chín đã lên ngôi... 
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Xuân đã cạn ngày 

 

ngƣời xƣa nâng cốc thơ hào sảng 

dƣới trăng chén rƣợu uống ngang mày 

ta nay bắt chƣớc làm hảo hán 

mới uống nửa chừng đâ muốn say 

 

nhớ bạn nhớ trăng sầu mấy nỗi 

vất chén ngồi ca giữa chợ đời 

cớ sao ta hát đời chìm nổi 

lệ ứa trong lòng hay hát chơi... 

 

ta đã sáu mƣơi còn tay trắng 

vỗ giấc mù sƣơng lạnh chỗ nằm 

đâu hay bốn phƣơng trời cay đắng 

biệt mù thăm thẳm khói sƣơng giăng 
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ta gửi đời ta vào cát bụi 

sá gì rƣợu đắng uống chƣa say 

ngoảnh lại cõi dƣơng trần ngắn ngủi 

dung chi ta một gã bất tài 

 

bởi trót sinh ra đời mệnh bạc 

nên thơ ta lỉnh kỉnh câu từ 

ngàn thi sĩ ném sầu tan tác 

huống chi đời một gã phàm phu 

 

đầu năm ngồi uống cùng mây trắng 

lòng đắng sao chừng chẳng thấy say 

nghe vọng tiếng chim về trong nắng 

mới biết rằng xuân đã cạn ngày... 

 

ngày thơ đinh dậu 

nguyên tiêu 2017 
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Xuân về chín nhánh sông quê 

 

theo em hồng màu nắng mới 

gió thênh thang đậu vai ngƣời 

hƣơng thơm một thời con gái 

nồng nàn ấm những bờ môi 

 

chín nhánh sông cùng khoe sắc 

mùa xuân lơi lả sông tiền 

nặng lòng phù sa sông hậu 

đợi gió xuân về đƣa duyên 

 

em có về quê châu thổ 

cho tôi gửi nhánh mai vàng 

để mai sau tràn nỗi nhớ 

ngọt ngào tình cửu long giang 

 

tôi đợi xuân về gõ cửa 

mênh mang trong trái tim ngƣời 

thơm nồng hƣơng hoa cây trái 

mặn mà nhan sắc đôi mƣơi 

 

về với quê tôi em nhé 

chờ nhau trong sớm xuân nầy 

chín nhánh sông nằm thỏ thẻ 

thắp nụ xuân hồng trên tay... 
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Xuôi theo mặt trời... 

 

(lòng anh như hoa hướng dương 

trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.. 

                             Nguyễn Bính) 

 

…nếu có một điều ƣớc 

anh xin làm hƣớng dƣơng 

theo tình em xuôi ngƣợc 

rong chơi mọi nẻo đƣờng 

 

anh làm hoa mỗi sáng 

mãi xuôi theo mặt trời 

vì em là tia nắng 

rơi vào hồn chơi vơi 

 

ngập tràn men tình ái 

lung linh nụ hoa vàng 

em sẽ là mãi mãi 

ánh mặt trời thênh thang 
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sẽ gửi vào giọt nắng 

chút tình anh nhớ thƣơng 

nhỡ mai đời quạnh vắng 

còn đây mùi hƣớng dƣơng 

 

chan chứa ánh trời hồng 

theo anh về mỗi sáng 

xin trao nhau mặn nồng 

nhƣ tình ta lãng mạn.. 

 

ơi nầy em có biết 

anh ngồi chờ em đây 

nào mặt trời thanh khiết 

hãy cho anh đong đầy 

 

lòng anh nhƣ hoa nở 

xuôi theo mặt trời em 

trái tim hồng mở ngõ 

đừng bắt anh đi tìm… 
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Xuống sông nhặt bóng 

 

đã thấy tràn hƣ ảo 

lăn qua chỗ tôi nằm 

ngày qua sông nhặt bóng 

bên những hình hài câm 

 

bóng đêm tràn dốc đợi 

ai rẽ một lối về 

cõi mù sƣơng tê dại 

bỏ lại ngàn cơn mê 

 

thấy gì không mây trắng 

mà sao quên đƣờng bay 

hun hút sầu thinh lặng 

chuyến xe qua cuối ngày 

 

nghe những tinh cầu vỡ 

gió cuốn mù xa xăm 

tôi một lần đứng ngó 

từng vũng sầu tháng năm 

 

tôi về khuya hỏi gió 

có thấy hồn tôi đâu 

qua sông chiều mƣa đổ 

thấy bóng mình chìm sâu... 
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Yêu dấu tan theo 

 

ngƣời bỏ lại cả trời sƣơng lãng đãng 

khói mây giăng buồn tím một khung trời 

ôm quạnh quẽ những buổi chiều vỡ rạn 

tôi một mình ngồi nhớ những phai phôi 

 

hiên quán nhỏ ly cà phê giọt đắng 

chỗ ngƣời đây còn ấm mắt môi cƣời 

sao chua xót trên lối về hoang vắng 

từng nỗi sầu vây bủa cuộc đời tôi 

 

biết bao giờ mới quên đƣợc ngƣời đây 

chia biệt đó buồn giăng trời ngất ngƣỡng 

nghe buốt lạnh nẻo về ngày xƣa ấy 

buổi ngƣời đi mƣa úa cả con đƣờng 

 

khi đã biết tim ngƣời là đá cuội 

chút tình tôi nhƣ hạnh phúc bọt bèo 

ngồi thật lâu bên tách cà phê cuối 

ngơ ngẩn sầu nhìn yêu dấu tan theo... 
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Bạn Hữu 

nhớ về Nguyễn Minh Phúc 
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Hoàng Quân: Nhớ mùa thu nào quá đỗi... 

Tính ra, tôi là ngƣời quen ba chiều với anh Nguyễn 

Minh Phúc. Anh là bạn học trang lứa với chị tôi, chị 

Cẩm Thành. Anh là anh cả của Mỹ Hòa, nhỏ bạn 

cùng lớp với tôi thời trung học đệ nhất cấp ở trƣờng 

Nữ Trung Học Quảng Ngãi. Anh là bạn thân của anh 

Dƣơng Thành Vinh, nhà thơ Trầm Thụy Du, ngƣời 

có “để ý” tôi gần nửa thế kỷ trƣớc.  

Cách đây mấy năm, tôi “gặp” lại anh Nguyễn Minh 

Phúc trên Facebook sau hơn 40 năm thất lạc. Anh 

Nguyễn Minh Phúc nhắc nhớ nhiều kỷ niệm ở 

Quảng Ngãi. Một thuở có vui, có buồn, nhƣng ăm 

ắp thơ nhạc với “Ở Một Nơi Ai Cũng Quen Nhau: 

Café Uyên”. Trong những câu chuyện anh Phúc kể, 

thấp thoáng nhiều bóng thơ, dáng văn: Trầm Thụy 

Du, Mai Sơn, Bùi Tuấn Kiệt, Dƣơng Quang Hùng, 
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Hà Nguyên Thạch, Luân Hoán, Huyền Huyễn 

Thạch, Từ Nguyên Thạch, Nguyễn Tấn Tƣ, Bùi Văn 

Cang, Nguyễn Đức Sơn... 

Anh Phúc có tám ngƣời em. Là anh cả, có lẽ anh 

thƣơng các em đồng đều. Nhƣng hình nhƣ anh gần 

gũi hơn với hai cô em: Mỹ Hòa và Mỹ Hạnh. Trong 

những trao đổi qua email hoặc messenger, tôi không 

đƣợc nhìn thấy nét chữ viết tay rất đẹp của anh, 

nhƣng tôi thật vui, rạng rỡ trong lòng, khi đọc thƣ 

anh viết “Ngọc Thúy thân quý”, anh thƣờng chấm 

dứt thƣ với hai chữ “quý em”. Có lẽ anh xem tôi 

cũng nhƣ một đứa em thân thiết, có những đồng 

cảm, đồng điệu trong lời thơ, tiếng văn.  

 

Mỹ Hòa, Mỹ Hạnh và Nguyễn Minh Phúc 
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Gặp lại anh Nguyễn Minh Phúc, tôi “chỉ” là em của 

ngƣời bạn học, “chỉ” là bạn của ngƣời em gái, “chỉ” 

là “em gái giữa tim” của ngƣời bạn chí thân. Tuy 

không đƣợc là nàng thơ của thi sĩ Nguyễn Minh 

Phúc, tôi vẫn cảm nhận niềm hạnh phúc, khi nghe 

anh kể về những ngày tháng cổ tích, để thấy những 

kỷ niệm tƣởng đã nhạt nhòa, tƣởng đã trôi vào quên 

lãng, nay trở thành sống động, ảo diệu. Anh bồi hồi 

nhắc lại bài thơ anh viết đã lâu, cho một ngƣời con 

gái giờ đã xa. ... 

Suốt một đời anh ôm tình buốt nhức 

Đóng đinh mình trên thập giá chung thân 

Tạ ơn em người yêu dấu vạn lần 

Đã cho anh trái tim nhiều đau đớn… 

(Tạ Ơn Em) 

Tôi chờ anh tâm sự thêm những nỗi niềm của thời 

mái tóc còn xanh. Bẵng đi mấy tuần, không thấy anh 

đăng thơ trên Facebook. Tôi đoán, anh bận. Tôi 

không dám hối thúc đòi anh kể tiếp chuyện tình đẹp 

mà buồn của anh. Tôi chỉ lóng ngóng chờ tin. Anh 

nhắn trên messenger, cho biết anh phải lên Sài Gòn 

khám bệnh. Tôi mừng, khi anh bảo: “Anh khỏe dần 

rồi... Hy vọng qua năm mới sẽ lành bệnh.” Thấy anh 
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đều đặn làm thơ đăng trên các trang mạng, tôi vui và 

cầu nguyện anh đƣợc an lành. Qua những mẩu 

chuyện rời anh kể, nay một chút, mai một tí, tôi dần 

dà có thể ráp bức tranh nhiệm mầu của dĩ vãng. Tôi 

chợt có ý nghĩ, cùng anh làm tập truyện về chốn cũ, 

ngày xƣa. Tôi rụt rè đề nghị. Anh từ tốn: “Anh sẽ trả 

lời em nhé... Hy vọng sẽ thành hiện thực.” Rồi anh 

lại vắng mặt vài tuần lễ. Nghe đâu anh trải qua một 

cuộc giải phẫu.  

Tôi “thấy” anh Phúc giữa giang sơn chữ nghĩa của 

anh, với biết bao vần thơ óng ả, mƣợt mà. Hồn thơ 

của anh tƣơi nhuận nhƣ gió xuân, rực rỡ nhƣ nắng 

hè, lãng mạn nhƣ mây thu, mơ màng nhƣ sƣơng 

đông. Tôi ngỡ trái tim thơ của anh phơi phới suốt 

bốn mùa của đất trời. Giờ đây, qua những lần nói 

chuyện với các em của anh, tôi đƣợc biết thêm về 

anh. Anh có lúc cảm thấy cô đơn, nhất là từ khi 

nhuốm bệnh. Sau nhiều năm vất vả với sinh kế, anh 

về hƣu, nghỉ làm báo, ngƣng dạy học, nhƣng vẫn 

tiếp tục làm thơ. Chút ngậm ngùi trong lời kể của 

bạn tôi: “Anh Phúc có bốn nhà: nhà thơ, nhà báo, 

nhà giáo, nhà nghèo.”  

Những vần thơ ngọt ngào của anh viết cho Mẹ, viết 

về Mẹ rất cảm động, làm tôi nhớ đến Mạ tôi thật 

nhiều. 
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À ơi trong ngẩn ngơ chiều 

Mẹ mang câu hát dặt dìu ru tôi 

Ơi à trong bóng đơn côi 

Mẹ giành gánh hết nổi trôi phận người 

(Với Mẹ tôi) 

Nghe các em kể, những ngày tháng cuối đời của Mẹ 

anh, anh quấn quít bên Mẹ, dẫu sức khỏe anh trên đà 

sút giảm.   

Chiều nào đẩy mẹ đi chơi 

Thương làn tóc bạc cuộc đời mẹ qua 

Làn hơi thở mẹ đậm đà 

Nước trong nguồn bỗng vỡ òa lòng con 

(Làn hơi Mẹ) 
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Nguyễn Minh Phúc và Mẹ 

Mùa trăng thu năm kia, tôi có dịp ngắm trăng từ 

Cape Town nƣớc Nam Phi. Nhƣ một sắp xếp kỳ 

diệu, anh Nguyễn Minh Phúc kể cho tôi nghe về 

những ngày xƣa thân ái của anh và anh Dƣơng 

Thành Vinh. Anh Phúc chép bài thơ “Như Nhớ Một 

Vầng Trăng” của thi sĩ Trầm Thụy Du gởi cho tôi 

qua messenger, thực hiện lời gởi gắm của ngƣời bạn 

thân, dẫu đôi chút muộn màng.  

Có lẽ anh Phúc muốn “bắt đền” cho tôi, vì phải chờ 

hơn bốn chục năm mới thấy đƣợc “vầng trăng”, anh 

gởi tặng tôi: 

... 
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năm tháng ấy xanh hoài như lá cỏ 

chút nắng vàng ngoan đậu xuống đôi vai 

em thơ ngây thả tóc dài theo gió 

mộng thơm hoài theo từng bước chân ai 

(như mình có lỗi) 

Giữa tháng Tám năm nay, anh viết mấy chữ cho tôi, 

anh đang đọc tập truyện Long Lanh Màu Trời, nhớ 

nhiều những ngày cũ, bạn xƣa. Sau đó, tôi không 

thấy anh trả lời thƣ của tôi, cũng nhƣ không thấy 

anh đăng thơ lên sân vƣờn Facebook của anh. Tôi 

cảm thấy bất an. Nhƣng không dám nghĩ đến những 

điều chẳng lành xảy ra cho anh. Cùng một lúc, tôi 

nhận tin nhắn từ nhiều ngƣời, anh Nguyễn Minh 

Phúc đã đƣợc Chúa gọi về trời ngày 04 tháng Mƣời 

năm 2020. Tôi liên lạc với Mỹ Hòa. Đƣờng dây điện 

thoại không rõ, hoặc trong cơn xúc động, giọng bạn 

tôi sũng nƣớc mắt, tôi nghe tiếng đƣợc, tiếng mất. 

Anh Phúc trở bệnh nặng, chuyển lên bệnh viện ở Sài 

Gòn. Hồi giờ, anh chỉ làm việc ở computer. Rời nhà, 

anh phải xa bàn viết của anh. Khi biết mình không 

còn nhiều thời gian nữa, anh Phúc mong muốn đƣợc 

về nhà ở Rạch Giá, để hoàn tất vài việc anh còn 

đang làm dở dang. Nhƣng không kịp nữa, anh đã ra 
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đi, chƣa thực hiện dự định của anh. Gia đình, bạn bè 

bàng hoàng, thảng thốt.  

Biệt ly nào mà chẳng buồn rơi lệ 

Huống chi là xa cách suốt nghìn năm… 

(Tiễn Huyền Huyễn Thạch) 

Mùa trăng thu năm nay, anh Nguyễn Minh Phúc 

không còn nữa. 

Anh Phúc thân quý, cám ơn anh đã trao “vầng 

trăng” cho em. Đã dẫn dắt em viết “Nhớ Một Vầng 

Trăng”. Những câu thơ anh viết tặng em còn văng 

vẳng đâu đây: 

... 

xao xuyến nhớ mùa thu nào quá đỗi 

em bây giờ xa mãi tận nơi đâu 

tôi bỗng thấy chợt như mình có lỗi 

nghe mùa xưa còn vọng tiếng thở dài. 

(như mình có lỗi) 
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Thƣơng và tiếc anh vô vàn. Anh Phúc ơi, em không 

còn đƣợc nghe anh kể những mẩu chuyện của những 

ngày tháng xa tuy lăng lắc mà rất thân thiết thuở 

nào. Nhƣng những vần thơ của anh, thi sĩ Nguyễn 

Minh Phúc, vẫn còn đó, cho đời vẫn đẹp, vẫn thơ, 

vẫn đáng yêu.  

Nguyện cầu anh, thi sĩ Nguyễn Minh Phúc, sớm yên 

nghỉ miền vĩnh phúc. 

Hoàng Quân 

Tháng Mười 2020. 

Trích lời trong những bài thơ của thi sĩ Nguyễn 

Minh Phúc 

Tạ Ơn Em 

Với Mẹ tôi 

Làn hơi Mẹ 

Tiễn Huyền Huyễn Thạch 

như mình có lỗi 
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Bùi Tuấn Kiệt: VIẾT CHO  

NGUYỄN MINH PHÚC 

 

Quán Cà Phê – Tranh: Thanh Châu 

(Để tưởng nhớ nhà thơ Nguyễn Minh Phúc 

1957-2020) 

 Sáu tƣ năm vẹn một đời 

Trăm năm chén rƣợu rã rời lòng tao 

Thƣơng câu thơ nhỡ điệu chào 

Nụ cƣời rộng mở nghìn sau vẫn còn 
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Năm mƣơi năm giấc son vàng 

Còn đây tao với Sơn, Cang cõi này 

Đâu chiều thị xã mƣa bay 

Đƣờng Quang Trung gót hao gầy lang thang 

Phan Bội Châu thơm nắng vàng 

Nữ Trung Học các em tan trƣờng về 

Còn đâu những giấc tàn khuya 

Sáu thằng một tách Cà phê, thuốc tàn 

Chuyện vui trộn lẫn chuyện buồn 

Năm mƣơi năm cuộc vô thƣờng bụi bay 

Giờ tao ngồi lại tàn phai 

Nhớ mầy giọt lệ trên tay bao giờ! 

  

Bùi Tuấn Kiệt 

 5/10/2020. 
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Phạm Vũ Khanh: ĐỌC VÀ CẢM NHẬN “HOA 

CẢI ĐÂU RỒI” CỦA  

CỐ NHÀ THƠ NGUYỄN MINH PHÚC  

 

Ảnh (Internet) 

   Tôi không còn nhớ rõ, mình đã trở thành bạn thơ 

của Nguyễn Minh Phúc ( NMP) tƣ ̣bao giờ . Chỉ biết 

rằng mấy năm gần đây tôi và anh luôn đồng hành và 

đồng cảm với nhau trong nhƣ̃ng bài viết trên maṇg 

côṇg đồng…chúng tôi tƣ̀ xa xôi dần quen nhau và 

dần thân thiết. 
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NMP là môṭ cây viết đầy nôị lƣc̣ , thơ anh tựa nhƣ 

ngọn gió lành thổi vào tâm hồn của nhiều đoc̣ giả . Ở 

cái tuổi đời đủ nhiều chiêm nghiệm , đủ bút lực , thế 

mà…anh đã đột ngột vĩnh viễn “ra đi” . 

Mới có hơn môṭ tuần trăng , kể tƣ̀ hôm NMP đi về 

bên kia thế giới , nay tôi găp̣ laị bài thơ HOA CẢI 

ĐÂU RỒI đƣơc̣ cô Mỹ Hạnh tái hiêṇ laị trên trang 

mạng…nó khơi dậy dòng cảm xúc trong tôi với 

ngƣời baṇ thơ quá cố . Đêm nay , dù đa ̃muôṇ rồi 

nhƣng tôi vẫn cố thức , viết môṭ đôi dòng cảm  nhâṇ 

về bài thơ của NMP mà tôi vừa đọc…nhƣ là nén tâm 

nhang gƣ̉i dâng anh về bên kia thế giới… 

Tôi chƣa rõ Nguyêñ Minh Phúc viết bài thơ HOA 

CẢI ĐÂU RỒI vào thời điểm nào , nhƣng điều mà 

tôi biết rõ đó là nhƣ̃ng cảm xúc rất thâṭ của anh , của 

ngƣời con xa xƣ́ , giành cho mẹ yêu thƣơng của 

mình. 

Trƣớc hết PVK xin nói môṭ ít về cái tên của bài viết 

“Hoa Cải đâu rồi” . Đối với một ngƣời làm thơ dầy 

dạn nhƣ NMP thì ngay viêc̣ lấy tên bài viết cho mình 

luôn có chủ định , có lựa cho ̣n… Hình ảnh của màu 

vàng hoa cải thâṭ sƣ ̣gần gũi và dung dị với nhiều 

làng quê Viêṭ , thế nên khi nghe nhắc đến hai tƣ̀ hoa 

cải là ta đã nghe thấy có sƣ ̣gần gũi và thân thiêṇ , 

nhƣng khi nó kết với hai tƣ̀ sau đó nữa , lại taọ cho ta 
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thêm một chút tò mò… Theo tôi đó là một lối mở 

khá đẹp cho bài viết sau đó của anh . 

   “Xa quê mấy năm biền biêṭ  

   Bóng thời gian trôi lặng lẽ, chưa về.  

   Ôi nhớ quá tuổi tôi còn thơ bé 

   Hoa Cải vàng, vàng rực bến sông quê.” 

Thơ Nguyêñ Min h Phúc cứ chân chất và dung dị . 

Nó dung dị nhƣ chính con ngƣời anh và cuôc̣ đời 

anh. Ở khổ thơ đầu này , ta không khó để nhâṇ ra đó 

là môṭ phần của làng quê , nơi anh đã từng sinh ra và 

lớn lên,còn đầy ắp nhƣ̃ng kỷ niêṃ của tuổi thơ . 

Đã nhiều năm xa quê , xa con sông nhỏ chảy quanh 

làng, bên bờ sông mỗi năm môṭ lần đƣơc̣ nhuôṃ 

vàng màu hoa cải , thƣơng cái gốc nhà quen , có bóng 

mẹ hiền mỏi mòn mong ngóng… nỗi lòng yêu quê 

sau tháng năm biền biêṭ , nhiều lúc anh chỉ biết nhìn 

bóng thời gian lăṇg le ̃trôi… 

Cái thời của chúng tôi , của NMP lúc ấy còn khó 

khăn nhiều lắm, thiếu thốn đủ điều . Mỗi lần về thăm 

nhà thƣờng phải mất mấy ngày đƣờng , chứ đâu nhƣ 

bây giờ . Bởi vâỵ mà nhƣ̃ng ngƣời con xa quê ngày 

đó khôn g có cách nào khác là phải kiên nhâñ chiụ 
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đƣṇg, để nỗi nhớ cứ trỗi lên ” ôi nhớ quá tuổi tôi 

thời thơ bé” ” hoa cải vàng,vàng rực bến sông quê”. 

Và rồi: 

“Nôĩ nhớ đầy như màu nắng trên đê 

   Trôi tha thiết bên bờ sông thơ daị.  

   Có gì đâu cái màu vàng hoa cải  

   Mà tương tư say môṭ thuở bên trời”. 

Không chỉ ở bài viết này , thơ NMP có nét rất riêng , 

ngôn tƣ̀ cũng không hề xa la ̣ , mà vâñ rất chất chứa , 

đủ để thuyết phuc̣ ngƣời đoc̣ “ Nôĩ nhớ đầy như màu 

nắng trên đê…” “Có g ì đâu cái màu vàng hoa cải . 

Mà tương tư say môṭ thuở bên trời .” Đó là cái hay 

trong thơ NMP. 

Tiếp: 

“Dáng me ̣ngồi hiên cửa bóng chơi vơi 

   Hoa Cải cao và mây chùng xuống thấp. 

   Ơi ký ức của môṭ thời xa tắp  

   Sao mà thương mà nhớ mấy cho vừa.” 
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 Chỉ cần nhè nhe ̣vâỵ thôi ,và xin cƣ́ êm đềm nhƣ thế . 

Trong thơ NMP rất ít thấy cao trào mà vẫn đầy cảm 

xúc. Hình ảnh mẹ anh ngồi chơi vơi trƣớc cửa , làm 

trào dâng ký ức của một thời xa tắp . Để rồi anh 

thƣơng, anh nhớ, nhớ thƣơng đến mấy cho vƣ̀a… 

Và…đây nữa: 

“Mơ môṭ ngày quay ngươc̣ bến sông xưa 

   Vẫn còn mẹ và màu vàng hoa cải 

   Nôĩ nhớ chênh chao buổi chiều trở laị  

   Hoa vàng đây, mà bóng me ̣đâu rồi.” 

 Ƣớc mơ ấy của anh thật chính đáng , thâṭ bình di…̣ 

Trong nhân gian, trong thi ca…đã có vô số bài viết 

về me ,̣ có vô số ngƣời viết về mẹ . Tôi đã găp̣ nhiều 

bài viết khá hay đến rất hay , thế mà giờ đây tôi phải 

lắng lòng laị trƣớc bài thơ “Hoa Cải đâu rồi ” của 

NMP. Tôi có cảm nhâṇ , cả đời anh , anh mãi đi tìm 

bóng hình của me ̣và hình bóng của quê nhà…khi 

trái tim của ngƣời con xa xƣ́ nhiều lần đƣơc̣ nhuốm 

vàng bởi màu hoa cải thƣơng quen. 

Phạm Vũ Khanh (11/2020) 
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Phan Trà: Thơ Nguyễn Minh Phúc  

– miệt mài góp nhặt tinh khôi 

 

 
 

Cứ mặc cho dòng đời trắc trở, thơ của anh Nguyễn 

Minh Phúc, đặc biệt những vần lục bát, có một sức 

hút kỳ lạ, nhƣ mời gọi ngƣời đọc chúng ta, cùng 

nhau về lục tung quá khứ, cùng đến gõ cửa tƣơng 

lai, miệt mài góp nhặt tinh khôi. 

Trong chuyến lữ hành xa xăm, dƣờng nhƣ phiêu 

lãng đó, dù có tìm đƣợc những reo vui, nhƣ: 

 

“ừ nhỉ… hình như là tình yêu 

tôi nghe nồng ấm khói lam chiều 

có em tha thướt về trong nắng 
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và gió… hay là hương tóc theo…” 

(Hay Bởi Tình yêu) 

 

Hoặc, dù có gặp phải những buồn bã, nhƣ: 

 

“em về phơi mỏng hồn tôi 

mùa thu hoa cải hiên trời xôn xao 

gửi trên môi một câu chào 

đã nghe thương nhớ đậu vào tim nhau 

… 

giờ em tay bế tay bồng 

bùi ngùi tôi nhớ tình nồng năm xưa 

mà thu cũng đã sang mùa 

còn chăng tiếng vọng gió lùa qua song…” 

(Gõ Cửa Mùa Thu) 

 

Nhƣng vẫn trở về, kết một bông hoa lòng không có 

tuổi cũng chẳng đặt tên, “thao thiết” dâng tặng cho 

thế gian nầy. 

 

“không gì cả, chỉ còn vùng nhang khói 

rụng giữa chiều xơ xác bóng hư vô 

con chim hót lời tình buồn khan cổ 

thả vào đêm thao thiết mộng sông hồ” 

(Một Khúc Kinh Buồn) 

 

Để làm nền, ngõ hầu hiểu rõ khối tình mà thơ 

Nguyễn Minh Phúc góp nhặt đƣợc, mang đến cho 



1775 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

cuộc sống, hãy cùng nhau yết kiến câu 6 chƣơng 8 

sách Nhã Ca lừng danh của Vua Sa-lô-môn: 

“Xin đặt em nhƣ chiếc ấn nơi tim anh, Nhƣ con dấu 

trên cánh tay anh; Vì tình yêu say đắm mạnh nhƣ sự 

chết, Lòng ghen mãnh liệt nhƣ âm phủ. Lửa tình 

bùng lên rực sáng, Nhƣ ngọn lửa của Đức Giê-hô-

va.” 

 

Trong câu trích ở sách Nhã Ca trên đây, mọi chữ 

mọi nghĩa, chúng ta đều hiểu đƣợc, không thắc mắc; 

duy chỉ có mệnh đề: “Nhƣ con dấu trên cánh tay 

anh” là còn chút ngỡ ngàng. 

 

Vậy để tƣờng tận, xin hãy đọc qua cặp câu ca dao 

Việt Nam, rất đỗi quen thuộc, này: 

“Gối mền, gối chiếu không êm 

Gối lụa không mềm bằng gối tay em” 

Và: 

“Than rằng gối gấm không êm 

Gối lụa chẳng mềm bằng gối tay anh” 

đó tƣơng xứng với câu 3 chƣơng 8 sách Nhã Ca, 

không phải là vô cớ khi Vua Sa-lô-môn viết ra rằng: 

“Tay trái chàng kê cho tôi gối, Còn tay phải chàng 

ôm lấy tôi.” 

 

Dẫn chứng nhƣ vậy, cốt để thấy tình yêu của loài 

ngƣời, tuy khác nhau về chủng tộc, về dòng thời 

gian, nhƣng thảy đều có chung mùa bông trái tinh 
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khôi, tuy khác cành nhƣng có cùng một gốc rễ nhân 

văn. 

Và thơ Nguyễn Minh Phúc, cứ mặc cho dòng đời 

trắc trở, cứ miệt mài đi góp nhặt những tinh khôi của 

nhân văn từ rất nhiều linh hồn đang lƣu lạc. 

 

Chẳng hạn xin nhặt ra ít câu, từ bài Mang Lại Giùm 

Tôi nhƣ sau: 

“có phải mùa xưa vương gót chân 

mà tôi còn vướng những nợ nần 

nghe cõi tình đau chăn chiếu gọi 

ngơ ngác ôm một trời phù vân 

… 

chiều nay ai có về ngang phố 

mang tôi giùm tình đã phôi pha …” 

 

“mang lại giùm tôi” là lời khẩn nài từ trong hoàn 

cảnh bế tắc, không thể nào với tới đƣợc, không thể 

nào vƣợt qua những hố cách ngăn trong cõi nhân 

tình thế thái bẽ bàng. Dù mối tình độ ấy đã nhạt phai 

nhƣng nợ nần trong cõi tình xƣa vƣớng bận còn 

nhiều. Thiết tha và gắn bó đến mức là “chăn chiếu”: 

“nghe cõi tình đau chăn chiếu gọi” 

 

Cũng thật lạ lùng thay, khi anh Nguyễn Minh Phúc 

muốn để cho nhân vật của thơ mình, lấy lá cây mà 

lót chỗ nằm cho ngƣời đƣợc yêu. Xin trích ra một 

đoạn nhƣ sau: 

“…… 



1777 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

thơm dịu dàng dấu tình yêu 

thênh thang tỏa bóng mây chiều thướt tha 

và em áo lụa đôi tà 

chạm mùa ân ái ngọc ngà tình tôi 

……. 

tôi xin lót lá em nằm 

nghe tình yêu vọng trăm năm nồng nàn…” 

 

Chắc hẳn ngƣời đọc sẽ không khỏi boăn khoăn tự 

hỏi rằng tại sao trong tình yêu, cứ phải nguyện xin 

lấy lá cây để lót chỗ nằm, nhƣ thơ anh Nguyễn Minh 

Phúc đã bày tỏ ? 

Phải chăng tinh khôi của tình yêu đã từng hiện hữu, 

đã từng bắt đầu cội rễ nhân văn từ chỗ vƣờn Địa 

Đàng của thuở hồng hoang Sáng Thế? 

Hãy đến với câu 18 chƣơng 2 sách Sáng Thế Ký. 

Văn bản này có ghi đành rành, không thể chối cãi, 

rằng: 

“Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán: „Con ngƣời ở một 

mình thì không tốt. Ta sẽ tạo nên một ngƣời giúp đỡ 

thích hợp với nó.‟” 

Tuy nhiên, phải đến câu 23, cùng chƣơng cùng sách 

trên, Vƣờn Địa Đàng mới có đủ một lứa đôi theo ý 

muốn của Đức Chúa Trời; rằng: 

“A-đam nói: „Bây giờ mới có ngƣời nầy, là xƣơng 

bởi xƣơng tôi, thịt bởi thịt tôi. Nàng sẽ đƣợc gọi là 

ngƣời nữ, Vì từ ngƣời nam mà có.‟” 

Cũng vì vậy, vẫn theo ý muốn của Đấng Sáng Thế 

nhƣ đã kể trên, mà dòng thơ của anh Nguyễn Minh 
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Phúc đã phải chảy cho đến tận nơi-phải-đến của lứa 

đôi. Đó là giấc uyên ƣơng hồ điệp mộng, chỗ gọi là 

tận cùng của mọi lứa đôi. 

 

Dƣới đây là một đoạn trích trong bài thơ Buổi Ấy 

Xuân Nồng, xin minh chứng cho điều đã kể trên: 

“mong manh sương khói bên đời 

tôi cầm tay níu mùa rơi khẽ khàng 

… 

ơi em thuở hái mây trời 

có hay tôi đứng gọi mời bước em 

… 

nầy đêm nến thắp hai hàng 

làn hơi em thở mơ màng trong nhau 

mây chiều chạm khói ngàn sau 

môi chênh chao nhớ tình say nụ hồng…” 

 

Trong đoạn trích nầy, với bốn câu lục bát: “nầy đêm 

nến thắp … nhớ tình say nụ hồng” nếu không phải là 

giấc uyên ƣơng hồ điệp mộng thì còn là gì nữa, hở 

bạn đọc mình ơi?!?!?! 

Đặc biệt cặp câu kết của đoạn trích trên đây: 

“mây chiều chạm khói ngàn sau 

môi chênh chao nhớ tình say nụ hồng…” 

Đã đƣa cảm xúc ngƣời đọc say la đà theo hƣớng 

hoàn toàn ngƣợc chiều với sự vỡ vụn bẽ bàng lừng 

lẫy của nhà thơ Yến Lan. 
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Xin hãy đọc lại bốn câu cuối cùng trong bài Đƣờng 

Xƣa (bản in năm 1939) của nhà thơ Yến Lan, nhƣ 

sau: 

“Đƣờng vẫn nao dòng cũ, 

Ngựa vào bƣớc chân xƣa. 

Áo chàng xanh lam lũ, 

Trời ơi, trời đừng mƣa !” 

Hãy để ý, câu cuối cùng đầy đau đớn: 

“Trời ơi, trời đừng mƣa !” 

Đã kêu lên từ thi đàn vùng đất Bình Định. Và rồi 

tiếng ngân vang dội đến tận hôm nay trên thi đàn 

Việt Nam. Đó là nỗi đau điển hình của thơ ngay 

trƣớc cái mất đi. Từ cái thắc thỏm vì không đƣợc rơi 

vào cái mất đi mãi mãi. 

 

Còn cảm xúc của Nguyễn Minh Phúc thì khác: 

“mây chiều chạm khói ngàn sau 

môi chênh chao nhớ tình say nụ hồng…” 

 

Ở đây, ta có mùi vị hiện sinh của đƣơng đại. Lấy cái 

say la đà đang đƣợc “môi chênh chao” để làm đà rơi 

vào cái mất đi vĩnh viễn “khói ngàn sau”. 

Tuy mang hai dáng vẻ khác nhau, nhƣ hai ngôi sao 

băng xẹt qua bầu trời đêm mùa hạ oi nồng, vội vã 

đến, vội vã biến mất; nhƣng cả hai đều phải tuân 

theo một quy luật nghiệt ngã, đó là hƣ không theo 

luồng gió thổi. 
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Gần 3 ngàn năm về trƣớc, nhƣ vua Sa-lô-môn đã cất 

công đúc kết kinh nghiệm tất cả các đời Vua trƣớc 

mình và cả đời mình, rồi viết ra câu 14 chƣơng 1 

trong sách Truyền Đạo (Ecclesiastes), rằng: 

“Ta đã quan sát mọi việc xảy ra dƣới ánh mặt trời; 

kìa, tất cả đều là hƣ không theo luồng gió thổi. ” 

 

Có một điều khá hấp dẫn ở thơ anh Nguyễn Minh 

Phúc, không thể không kể ra đây. Đó là cảm giác 

mất hút và tiếc nuối. 

 

Tựa nhƣ trẻ nít nghịch chơi, ném một hòn sỏi nhỏ 

xuống mặt hồ mùa thu đang phẳng lặng. Hòn sỏi 

biến mất dƣới hun hút thâm sâu diệu vợi của mặt 

nƣớc hồ. Chỉ còn lại những vòng nƣớc gợn xôn xao 

đầy tiếc nuối. Điều đó đủ để tác giả bày tỏ những lời 

rao cho trái tim trần gian đã bầm dập mùi đời cay 

nghiệt. 

 

Xin hãy đọc bốn đoạn trích ngẫu nhiên tuỳ chọn sau 

đây. Cũng xin nhớ rằng không phải thơ Nguyễn 

Minh Phúc chỉ gói trọn trong chừng ấy thôi đâu, bạn 

đọc mình ơi !!! 

 

Một là: 

“… 

như hồn tôi tha thiết 

vấp bóng người trăm năm 

chờ môi em hé nguyệt 
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mơ trăng đậu hiên rằm 

… 

tôi xin làm đá sỏi 

trên dốc đời cheo leo 

theo em về bến đợi 

dẫu trần gian bọt bèo…” 

(Theo Tình Đá Sỏi) 

 

Hoặc thêm nữa, hai là: 

 

“thì thôi vậy, về ngồi mà tiếc nhớ 

em xa xưa hun hút một phương trời 

tôi khờ dại vụng về nên đành lỡ 

đem một đời đuổi chiếc bóng mù khơi 

… 

em là khói mà tình tôi giăng lưới 

… 

bởi yêu người nên máu cũng long đong” 

(Không Giữ Được Người) 

 

Hoặc chịu đựng đớn đau đến tội nghiệp vì đa đoan 

nhƣ đoạn trích thứ ba này: 

 

“thì thôi người đã đi rồi 

như con sóng vỗ lở bồi tôi mang 

… 

có gì chiếc lá rụng rơi 

mà đau đến tím một trời thu sang 

… 
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tôi về nhặt những chiều buông 

dặn lòng nguôi nỗi nhớ thương thuở nào…” 

(Dặn Lòng Nguôi Nhớ) 

 

Và đoạn trích thứ tƣ sau đây, xin làm đoạn trích cuối 

cùng bởi vì cơn dày vò đã lên đến đỉnh cao của niềm 

đau nhân thế, đã bật thành sức mạnh của nghệ thuật, 

rồi thăng hoa lên thành tinh khôi nhƣ một linh hồn 

thoát ra từ trái tim ngƣời đầy thƣơng tổn. 

 

tưởng rằng trầu chẳng nợ cau 

hay đâu vấp một đời nhau thật rồi 

vấp em, tôi ngã xuống đời 

đê mê bùa ngãi nát lời yêu đương 

… 

tôi như con nước cuối mùa 

loay hoay mắc cạn, gió lùa trắng tay 

vấp em, ngã xuống đời nầy 

mang dây buộc trói… tôi đày đọa tôi 

…” 

(Vấp Em) 

Anh Nguyễn Minh Phúc là một con ngƣời của thời 

đƣơng đại, tuy nhiên thỉnh thoảng, trong thơ anh, 

ngƣời đọc vẫn nhặt lại đƣợc những dấu vết của thi 

đàn thời cổ xƣa. 

Chẳng hạn ở bài thơ Sông Rồi Rẽ Nhánh. Xin trích 

dẫn ra một đôi câu để minh hoạ, nhƣ sau: 

 

“nghìn sau còn một nụ cười 
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chơ vơ cuối gió tim người xa xôi 

sông còn hờ hững đấy thôi 

huống chi con sóng lưng trời đẩy đưa… 

…. 

…giờ nhìn nhau buổi hoàng hôn 

mưa xiêu tóc bạc nắng hờn nếp nhăn 

sông chiều sóng vỗ lăn tăn 

nhớ chăng một nhánh rẽ hằn đời nhau…” 

 

Bài thơ đƣợc trích dẫn trên đây của anh Nguyễn 

Minh Phúc, dù vô tình hay cố ý gì đi nữa, thì cũng 

đã xô đẩy cảm xúc ngƣời đọc đụng chạm tới một 

câu thơ cổ trứ danh bên Trung Hoa. Và ngƣời ta cho 

rằng đƣợc sáng tác vào cuối thời vua Khang Hy 

(1661-1722). 

Đó là: 

“Mỹ nhân tự cổ nhƣ danh tƣớng 

Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu” 

(美人自古如名將 

不許人間見白頭) 

Nghĩa là: Xƣa nay mỹ nhân cũng nhƣ danh tƣớng, 

không thể để cho ngƣời đời thấy mình khi mình đã 

bạc mái đầu. 

Vì sao ? Vì da mồi nhăn nhúm, tóc bạc phơ, đi đứng 

run rẩy lụm cụm, còn gì là thuở oai phong lẫm liệt, 

hấp dẫn tha thƣớt ngày xƣa nữa. Vì tự trọng, vì 

muốn bảo toàn danh tiết nên cả mỹ nhân cũng nhƣ 

danh tƣớng đều quy ẩn giang hồ. Để che dấu thời 

mạt lộ. Để những ngƣời từng đã ngƣỡng mộ mình 



1784 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

không bị phản cảm trƣớc hiện thực phũ phàng. Đơn 

giản chỉ vì vậy thôi mà đã thành phƣơng châm xử 

thế. 

Cũng một thể ấy, anh Nguyễn Minh Phúc đã đành 

lòng bắt nhân vật của mình nằm thao thức trong câu 

thơ luyến tiếc. Thà là tha hồ mơ tƣởng, tha hồ hoài 

niệm còn hay hơn, ngàn vạn lần, phải đối diện với 

thực tế phũ phàng của nẽo vào cõi già-chết. 

Nhƣ trích đoạn của bài thơ Một Thời Say Đắm, sau 

đây: 

“…. 

sao quên được em xưa tà áo trắng 

thướt tha bay ngoài cửa lớp một thời 

bâng khuâng nhớ sân trường loang sắc nắng 

tóc ai dài cho mây chợt ngừng trôi 

 

trời xanh quá trong mắt người mơ mộng 

lá thư tình thao thiết ép trang thơ 

tiếng guốc khua để đêm dài mong ngóng 

bóng ai về đầy ắp giữa cơn mơ… 

…” 

Tuy nhiên thực tế già nua chết chóc phũ phàng ấy, 

không ai có thể vƣợt qua đƣợc. Đã là sinh vật, bình 

thƣờng thì phải già đi rồi chết. Mặc dù loài ngƣời là 

một linh thể đƣợc Đấng Sáng Thế ƣng ý nhất, cũng 

không nằm ngoài quy luật băng hoại ấy. 

Ngay cả vua Đa-vít, vị vua đƣợc Đức Chúa Trời ban 

cho nhiều ân điển nhất, đƣợc Ngài ban cho đặc 

quyền trị vì trên ngai vàng Do Thái đời đời đi nữa, 
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nhƣng cuối đời, khi thân xác đã rã mòn, vẫn phải 

luôn kêu cầu đến lòng thƣơng xót của Đức Chúa 

Trời. Chẳng hạn, ở câu 4 và câu 5 chƣơng 6 sách 

Thi Thiên, có chép rằng: 

“4 Lạy Đức Giê-hô-va, xin Ngài đổi ý và giải cứu 

con, cho con khỏi chết; Xin cứu con vì lòng nhân từ 

của Ngài. 

5 Vì trong cõi chết đâu còn ai nhớ Chúa; Chốn âm ti 

ai sẽ cảm tạ Ngài?” 

Trong hành trình dẫn dắt ngƣời đọc đi tìm tinh khôi 

của nhân văn, anh Nguyễn Minh Phúc có đề cập tới 

Lời Hứa Hẹn Của Tâm Trí Loài Ngƣời. Lời hứa hẹn 

dù đến từ trái tim hay khối óc của loài ngƣời chúng 

ta, dành cho tình yêu đôi lứa, vẫn không bao giờ 

thực hiện đƣợc. Bởi vì suy cho cùng đó chỉ là lời thế 

gian. Xảy ra trong sự tráo trở của thế gian. Vì thế 

gian vẫn thƣờng hay gian đến thế. 

Xin hãy đọc hai trích đoạn dƣới đây, từ thơ anh 

Nguyễn Minh Phúc để cùng chiêm nghiệm những 

trắc trở không ngờ mà thế gian mang đến cho 

chuyện lứa đôi của chúng ta trong cõi đời này: 

“vay em nghìn cõi nợ nần 

ngày tôi đứng đợi giữa trần gian kia 

… 

vay tình gót nhỏ đường trơn 

vay đôi môi ướt, vay hờn tóc em 

vay con tim thở êm đềm 

vay bờ ngực nhỏ lịm mềm đời nhau 

vay bây giờ đến ngàn sau 
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dẫu mai đời có nát nhàu yêu em…” 

(Vay Em Nghìn Cõi Nợ Nần) 

 

Và đây là trích đoạn thứ hai: 

 

“giữ chi tôi buổi dại khờ 

niềm đau dai dẳng giấc mơ thì buồn 

chờ tôi gì ánh trăng suông 

yêu nhau phút chốc, dại cuồng mang theo 

neo chi tôi bóng trôi vèo 

mưa đêm rời rã, tình treo dốc đời 

chỉ là hạt bụi vàng phơi 

trăm năm hư ảo chìm trôi phận người 

… 

để tôi còn mãi nợ nần 

bên đời độ lượng một lần ghé qua…” 

(Xin Tôi) 

 

Lời hứa tình yêu không thực hiện đƣợc bởi vì tất cả 

phải xảy ra trong vòng thế gian. Và trên tất cả, hết 

thảy mọi linh thể của loài ngƣời, theo nhƣ đã định 

sẵn, đều phải về ngủ trong cát bụi. Chờ Đức Chúa 

Trời gọi dậy, nhận chịu sự phán xử của Ngài. 

câu 2 chƣơng 12 sách Tiên Tri Đa-ni-ên đã ghi rõ 

rành rành rằng: 

“Những ngƣời ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, ngƣời 

thì để hƣởng sự sống đời đời, kẻ thì để chịu tủi nhục 

ghê tởm đời đời.” 
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Riêng với ngƣời làm thơ, việc không thực hiện đƣợc 

lời hứa đã trở thành một gánh nợ nần. Món nợ của 

vết thƣơng lòng. 

Chẳng hạn nhân vật của bài thơ Vết Thƣơng đã bày 

tỏ nhƣ sau: 

“năm tháng đó chôn đời anh hoạn nạn 

giấc mơ xưa cũng tàn úa lâu rồi 

… 

để khi lạc vào tim người bở ngỡ 

anh trở về miên viễn chẳng bình yên 

anh quên mất giữa muôn trùng bão động 

có nơi về yên ả trái tim em 

hồn lỡ chạm từng nỗi sầu bủa sóng 

anh chơ vơ như giọt nắng bên thềm 

… 

nghe tuyệt vọng trôi vào anh vất vưởng 

vết thương kia sao mãi chẳng chịu lành…” 

 

Hoặc vời vợi đau thƣơng, chịu mức chung thân nhƣ 

tâm trạng của nhân vật trong bài thơ Hôn Em: 

 

“theo em bước mỏi chân rời 

cỏ thơm một dạo môi mời mọc môi 

đưa nhau xuống dốc cuộc đời 

gió hư vô thổi buốt thời dở dang 

… 

yêu em tàn tạ dại cuồng mắt môi 

hôn em một nụ hôn mời 

thương nhau cho lắm cũng rồi người dưng 
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… 

hôn em lũng thấp trời gần 

chung thân cùng với nợ nần môi em…” 

 

Cái gốc của nợ nần hôm nay, hay gọi một cách kinh 

điển là tội lỗi, xuất phát từ sự bất lực của bản ngã 

loài ngƣời. 

Ngay từ buổi Sáng Thế, loài ngƣời đã phạm tội. Cãi 

lại lời dặn của Đức Chúa Trời là: 

“nhƣng về trái của cây trồng giữa vƣờn, Đức Chúa 

Trời đã phán: „Các con không đƣợc ăn, cũng đừng 

đụng chạm đến trái cây ấy, kẻo các con sẽ chết‟”. 

(câu 3 chƣơng 3 sách Sáng Thế Ký). 

Vì vậy, thật đáng thƣơng xót thay cho nhân vật của 

anh Nguyễn Minh Phúc trong bài thơ Bất Lực Nhƣ 

Lời, đƣợc trích dẫn ngay dƣới đây, đã bất lực trƣớc 

mọi cám dỗ của cuộc đời. 

Đó cũng chính là hình ảnh và bóng dáng của tất cả 

loài ngƣời chúng ta đang hiện hữu trên cõi đời này. 

“… 

tôi ngồi đợi mùa thu về lần nữa 

sầu miên man thao thiết nụ hôn người 

những buồn vui khi tay người khép cửa 

giấc mơ nào ám thị một đời tôi 

… 

tôi lận đận một đời mờ cơm áo 

nên yêu em cũng bất lực như lời 

em là gió nên rồi về với gió 

còn lại tôi ngơ ngác cuối hiên buồn 
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nghe đau buốt một khối tình rạn vỡ 

buổi tôi về ngồi tiếc vạt chiều buông…” 

(Bất Lực Như Lời) 

 

Thôi cũng đành vậy. Vì đã trót mang bản ngã của tội 

lỗi thì đằng nào cũng phải đi đến chỗ hƣ vô. 

Tâm đắc với điều này, nên gần 3 ngàn năm về trƣớc, 

vua Sa-lô-môn đã cất công viết ra câu 25 chƣơng 16 

trong sách Châm Ngôn, để truyền lại cho đời rằng: 

“Có một con đƣờng dƣờng nhƣ chính đáng cho loài 

ngƣời, Nhƣng cuối cùng nó thành ra nẽo vào cõi 

chết.” 

Trong mỗi Con Ngƣời đều có phần con và phần 

ngƣời. Phần Ngƣời gồm những tinh khôi mà thuở 

ban đầu Sáng Thế, chính Đức Chúa Trời đã ban cho. 

Phần Con gồm những tội lỗi, nợ nần do ma quỷ xúi 

bẩy, cám dỗ và lừa phỉnh mà ra. 

Ở câu 21 chƣơng 22 sách Phúc Âm Tin Lành Ma-

thi-ơ, Chúa Cứu Thế Jesus phán rằng: 

“Vậy, những gì của Sê-sa hãy trả lại cho Sê-sa; 

những gì của Đức Chúa Trời hãy trả lại cho Đức 

Chúa Trời.” 

 

Thơ của anh Nguyễn Minh Phúc vẫn vƣợt qua phần 

Con, luôn đeo đuổi phần Ngƣời, miệt mài góp nhặt 

những tinh khôi trong tình yêu nhân văn của thuở 

Địa Đàng. 

 

Phan Trà 
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Từ Nguyên Thạch: Như một lời chia tay 

 Bài viết có lẽ cuối cùng trên fb của Nguyễn Minh 

Phúc là bài thơ “Niềm riêng Thị Lộ” đề ngày 23-8-

2020. “Ức Trai chàng hỡi Ức Trai/ Cho em đền 

nghĩa trúc mai với chàng…/ Mốt mai trong cõi phù 

trần/ Nhớ nhau xin gọi một lần: Ức Trai”. 

NMP viết đều và viết khỏe. Và viết rất sớm. Tôi nhớ 

hồi còn còn học trung học trƣớc 1975, ở cái thị xã 

Quảng Ngãi nhỏ nhƣ lòng bàn tay đã có “cây bút” 

NMP bên cạnh những Huyền Huyễn Thạch, Bùi 

Văn Cang, Bùi Tuấn Kiệt, Trầm Thụy Du, Mai 

Sơn… 
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NMP là ngƣời khá tỉnh trong cuộc đời đa tình, 

nhƣng khi bƣớc vào thơ thì mộng. Năm vừa 22 tuổi, 

NMP viết: 

Nhớ vô cùng môi em và mùi tóc 

Nhiều buổi chiều qua phố bỗng rưng rưng 

(Nhớ một mùa thơ ấu) 

Trái tim “rưng rưng” báo hiệu trên thi đàn xuất hiện 

một giọng thơ lạ. Không phải ở hình thức thể hiện, 

mà lạ ở cảm xúc rất mới. Nhƣ một lần viễn du xứ 

Huế, chàng thú nhận: 

Làm sao quên khi lòng tôi trót Huế 

Con dốc chiều An Cựu đợi người qua 

(Với Huế mùa thu) 

Trƣớc NMP, tôi chƣa nghe ai dùng từ “trót Huế” để 

diễn tả lòng mình. Để tỏ lòng nỗi nhớ, ngƣời ta 

thƣờng dùng theo các từ “nhiều”, “sâu”, “da diết”… 

Còn NMP thì dùng “rộng”: 

Trời thì rộng làm sao tôi ôm xuể 

Hình bóng ai lãng đãng dưới mưa nhòa 
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(Với Huế mùa thu) 

Trời ạ, hình bóng em choáng hết bầu trời! Thật khéo 

tả về nỗi nhớ đến thế thì thôi! Nhƣng NMP không 

chỉ dùng từ “rộng” một mà nhiều lần: 

Em về thả tóc trong trời rộng 

Để mãi một đời tôi ngẩn ngơ… 

(Tiếng chim vườn cũ) 

Hoặc một cách nói khác: 

Đêm anh ngồi đếm ngàn sao lạc 

Chạm ánh sao nào cũng thấy em… 

(Có bao giờ anh thôi nhớ em) 

Cũng vì mộng, có những lần chàng lạc bƣớc trƣớc 

thời gian: 

Tôi chậm quá… về mà không kịp nữa 

Lá vàng rơi và thu đã đi rồi 

Lúc này chàng mới hối hả rƣợt theo gót hài của mùa 

thu và thấy: 
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Chỉ còn nắng ngậm ngùi ngoài khung cửa 

Màu phai dần..sao lạnh quá thu ơi… 

(Tạ lỗi mùa thu) 

Cuộc viễn du vào mộng ngỡ nhƣ khôn cùng, ngỡ 

nhƣ phiêu hốt. Nhƣng không, chàng trai đa tình ấy 

rất mực chung thủy: 

Trong cõi người bội bạc 

Sao hồn tôi vẫn em 

Tình kia dầu phai nhạt 

Tôi vẫn thấy ngọt mềm 

(Có một thời yêu) 

Chàng thề thốt: 

Tôi sẽ giữ những nụ hồng thắp nến 

Trên môi em cho hết một kiếp này 

(Gửi người tôi yêu) 

Sau 1975, NMP làm một chuyến đi dài về Kiên 

Giang, ở và viết tại đây. Cuộc mộng vẫn đi về trên 
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ngòi bút của NMP. Nhƣng xen vào đó, có những 

mảnh nhớ quê: 

Lửng lờ mây chập chùng buông 

Chiều nay có kẻ mắt buồn nhớ quê… 

Và vẫn là cách biểu lộ rất NMP khiến lòng nôn nao: 

Nghe mênh mang những đêm hè 

Mùi quê cứ mãi theo về trong mơ 

(Mùi quê) 

Tôi có vài lần về Kiên Giang ngồi với NMP. Tiếng 

sóng ở phƣờng lấn biển vỗ sát chỗ ngồi. Còn vọng 

đến giờ. Hay cơn mƣa vùng biển mây đen, hạt lớn, 

hung dữ. Con ngƣời bỗng trở nên nhỏ bé, cô đơn: 

Tôi về với một tôi thôi 

Hình như có hạt mưa trôi giữa trời… 

(Là những quán không) 

Buổi chiều Kiên Giang và buổi chiều cuộc đời. Gió 

thời gian giờ đã nghe lạnh: 
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Còn đây lạnh cõi hư vô 

Nghe hồn tàn tạ xuống mồ quạnh hiu 

(Còn lại chân mây) 

Nhƣng không phải hối tiếc, hỡi cuộc mộng phiêu 

linh. Lòng chàng vẫn canh cánh nỗi ơn đời: 

Ơn nghìn sau đến vạn lần 

Dẫu rằng đời chỉ phù vân bọt bèo… 

(Ơn em) 

Hôm qua ngồi với bạn Lê Văn Vĩnh, tôi nói nhƣ một 

sự vô ý. Dạo này sao bạn bè rủ nhau đi nhiều quá. 

Vĩnh buộc miệng tao mới nghe NMP chết rồi. 

Nhƣng cần kiểm tra lại. Tối đó Vĩnh ngồi với tôi gần 

1 giờ sáng. 

Và sáng nay, mail bạn bè gửi báo chính thức Phúc 

đã biến thành đám mây trời: 

Mai sau còn lại mây trời 

Miệt mài trôi mãi bên đời lặng im 

(Nhặt chiều hư ảo) 
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Câu thơ Phúc viết tháng 6-2020, nhƣ một lời chia 

tay. Phúc ơi, chào mày! 

  

Tác phẩm của Nguyễn Minh Phúc đã xuất bản: 

– Bến tình (tập truyện ngắn - NXB Mũi Cà mau - 

1999) 

– Ngƣời đàn bà điên (tập truyện ngắn - VN Kiên 

Giang 2000) 

– Mùi của đàn ông (tập truyện ngắn - VN Kiên 

Giang 2002) 

– Biển của một thời (tiểu thuyết – NXB Mũi Cà mau 

2004) 

– Khúc lý chiều chiều (tập truyện ngắn – NXB Văn 

nghệ 2005) 

– Ngƣời khóc mƣớn (tập truyện ngắn- NXB Hội nhà 

văn 2006) 

– Ngƣời ở lại Hòn Me (tiểu thuyết – NXB Văn nghệ 

2007) 
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Giải thưởng: 

– Giải nhất thơ Kiên Giang 2003 

– Giải ba bút ký ĐBSCL 2004 

– Giải nhì truyện ngắn Cần thơ 2005 

– Giải ba thơ ĐồngTháp 2005 

– Giải nhì truyện ngắn ĐBSCL 2005 

  

Từ Nguyên Thạch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1798 | T U Y Ể N  T Ậ P  M Ộ T  Đ Ờ I  T H Ơ  

 

 

 

 

TÓM TẮT TIỂU SỬ NHÀ THƠ  

NGUYỄN MINH PHÚC 

Nguyễn Minh Phúc sinh ngày 01-08-1957 tại Thôn 

Phú Hòa, Xã Tịnh Ấn, Huyện Sơn Tịnh, Tỉnh Quảng 

Ngãi. Anh là con trai trƣởng trong một gia đình có 9 

anh em, ba mẹ anh là giáo viên.  

Từ nhỏ, do ảnh hƣởng của gia đình và ngƣời Chú 

ruột là nhà thơ Nguyễn Minh Đƣờng,  anh đã có 

năng khiếu thơ ca thông qua việc tự làm thơ, làm 

bích báo trong lớp. Từ lúc học Đệ Thất (Lớp 6) tại 

Trƣờng Trung học Trần Quốc Tuấn, anh đã bắt đầu 

tập tành viết lách gửi bài cho các báo học trò, tập 

san và thỉnh thoảng cũng đƣợc chọn đăng. Đến năm 

lớp Đệ Tứ (Lớp 9) anh cùng với nhóm bạn bè Lớp 

9/3 ra mắt Tập thơ đầu tiên “Non Chim”. Tập thơ 

đƣợc quay Ronéo và đƣợc giới thiệu rộng khắp 

trong các trƣờng học ở tỉnh nhà. 

Khi vào Đệ nhị cấp năm 1972, anh học Lớp 10C 

Ban Văn chƣơng, thời gian này anh đã cùng bạn bè 

nhƣ Trầm Thụy Du, Nguyễn Minh Sơn, Bùi văn 

Cang, Bùi Tuấn Kiệt, Huyền Huyễn Thạch, Từ 

Nguyên Thạch…góp phần tạo nên một làn gió trong 

thi đàn học đƣờng Quảng ngãi cho đến 1975. 
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Sau khi tốt nghiệp trƣờng CĐSP Qui Nhơn, anh dạy 

học ở Huyện An Khê, Tỉnh Gia Lai. Nơi đây anh đã 

viết văn, làm thơ rất nhiều nhƣng thời cuộc khó 

khăn đã làm thất lạc hầu hết. 

Năm 1979 anh lập gia đình với một cô giáo ở 

Pleiku, sau đó nghỉ dạy và bắt đầu vào lập nghiệp ở 

Rạch Giá. Tại đây, anh có một thời gian làm việc ở 

Báo Kiên Giang, đƣợc một thời gian anh xin nghỉ để 

làm một ngƣời viết lách tự do, một số tác phẩm tiêu 

biểu của anh đã xuất bản: 

- Bến tình (Tập truyện ngắn-NXB Mũi Cà mau- 

1999) 

- Ngƣời đàn bà điên (Tập truyện ngắn- VN Kiên 

Giang 2000) 

- Mùi của đàn ông (Tập truyện ngắn- VN Kiên 

Giang 2002) 

- Biển của một thời (Tiểu thuyết – NXB Mũi Cà 

mau 2004) 

- Khúc lý chiều chiều (Tập truyện ngắn – NXB Văn 

nghệ 2005) 

- Ngƣời khóc mƣớn (Tập truyện ngắn- NXB Hội 

nhà văn 2006) 

- Ngƣời ở lại Hòn Me (Tiểu thuyết – NXB Văn nghệ 

2007)… 
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Thỉnh thoảng anh gửi bài tham gia các cuộc thi văn, 

thơ trong nƣớc và cũng đã đạt đƣợc một số giải 

thƣởng: 

-Giải nhất thơ Kiên Giang 2003 

- Giải ba bút ký ĐBSCL 2004 

- Giải nhì truyện ngắn Cần thơ 2005 

- Giải ba thơ ĐồngTháp 2005 

- Giải nhì truyện ngắn ĐBSCL 2005… 

Thơ anh cũng đã đƣợc lƣu hành trên một số trang 

Web uy tín trong và ngoài nƣớc nhƣ Trang web Du 

Tử Lê, art2, Bích Khê, Lê Ngọc Trác, T.Vấn & Bạn 

Hữu… và trên Báo Việt Luận Úc Châu… 

Trong cuộc sống, anh luôn chí tình với bạn bè và 

miệt mài sáng tác. Năm 2017 thì anh lâm trọng 

bệnh, đây là khoảng thời gian anh sáng tác thơ nhiều 

nhất, 3 chủ đề chính trong thơ anh là Mẹ, Quê 

hƣơng và Tình yêu.  

Anh mất ngày 04/10/2020, để lại nhiều thƣơng tiếc 

cho gia đình, bạn bè và bạn đọc; để lại cho đời 

khoảng 2000 bài thơ và hơn 100 Truyện ngắn, 

Truyện vừa. 

(Nguyễn Minh Tân) 



1801 | N G U Y Ễ N  M I N H  P H Ú C  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vài hình ảnh và thủ bút của 

Nguyễn Minh Phúc 
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Nguyễn Minh Phúc 

(1957-2020) 
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Bút tích của NMP lúc 21 tuổi 
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Bút tích của NMP lúc 21 tuổi 
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NMP (bên trái, cầm đàn) lúc 21 tuổi đi dạy học ở 

An Khê 
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Bút tích của NMP 
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Bút tích của NMP 
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Nguyễn Minh Phúc nhìn bởi một bằng hữu 
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TUYỂN TẬP MỘT ĐỜI THƠ của cố thi sĩ 

Nguyễn Minh Phúc, là tác phẩm thứ 53 trong Tủ 

Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu. Bản điện tử 

đƣợc phát hành miễn phí trên hệ thống tòan cầu 

của trang  mạng văn học:  

T.Vấn & Bạn Hữu 

(T-Van.Net). 

 

 

Bản Quyền thuộc về gia đình tác giả  

và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 
 

 

 

 

 

2021 


