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Vƣờn Thơ anh mênh mông, vời vợi… 

Mỗi loại hoa trong vƣờn không lạ nhƣng hƣơng sắc khác biệt dƣới 

bàn tay chăm sóc của anh. 

Tôi choáng ngợp. Đi hết cuộc đời, có lẽ tôi không thể đọc và hiểu hết 

thơ anh. Ý tứ tƣởng đơn giản mà không hề vậy, đọc tới lui mới thấm 

đƣợc điều anh muốn giãi bày, gửi gắm. Những lúc ấy, hồn tôi lan toả 

niềm sung sƣớng, hạnh phúc. 

Ngày, từng ngày lại qua. Mỗi ngày anh có thêm nhiều bài thơ mới. 

Ngồi bên hiên thời gian, tôi say sƣa đọc và chợt nhận ra: Thơ anh 

nhƣ một Tôn Giáo và tôi là một trong những tín đồ. 

Mỗi ngày tôi lại thầm thì những câu kinh nhật tụng, ngắm trời xanh 

cao và nghe dấu yêu đong đầy. 

Nguyễn Thiên Nga 
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Nàng mƣời bảy tuổi,  

bƣớc vào tim anh thật tình cờ và đã không chịu ra 

khỏi nơi ấy dù bao năm tháng trôi qua. 

Nàng mƣời bảy tuổi, 

mái tóc đen dài thả ngang lƣng, áo dài tung bay 

trong gió chiều Đà Lạt … 

 

        “Người ta nói Trăng Mật, em chẳng có gì vui! 

Anh cũng vậy, ngậm ngùi... 

Mới mà Hai Thế Kỷ! 

Anh nhớ em mười bảy. 

Anh nhớ em trăm năm!” 
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Xem báo thấy Mã Lai có Đại Hội Áo Dài, anh không 

thấy có ai xinh đẹp nhƣ em cả… 

Anh nhớ em nhiều quá thấy ai mặc áo dài, cũng ngó 

theo, miệt mài, muốn đi theo mãi mãi… 

Ai biểu em con gái, mà con gái Việt Nam xui cho anh 

muốn, ham làm ngƣời trai lãng mạn… 

Em giống nhƣ ánh sáng của trăng Rằm thƣớt tha, anh 

nhớ hồi xƣa, xa, em áo dài đi học… 
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Hành lang trƣờng chạy dọc, anh nhìn em đi ngang, hình 

nhƣ hoa sen vàng nở chân em từng bƣớc… 

Chừ, anh ở xa nƣớc, thấy ngƣời ta áo dài, nhớ em, 

không nhớ ai, nhớ anh trai lỡ phận… 

Em ơi trời đang nắng anh vẫn nhớ Nguyệt Rằm, vẫn nhớ 

em xa xăm nghe mắt mình cay xé… 

Em có đang ứa lệ nghĩ tới ai cuối trời, áo dài xƣa em 

phơi hay mây trôi đó nhỉ? 

Mới mà hai Thế Kỷ! 

Mới mà… mà muôn năm! 

Anh muốn cắn vầng trăng đêm Rằm này em ạ… 
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Photo: Phạm Anh Dũng 

 

Những ngày cuối năm còn rất ít 

Sau Noel thì... càng ít hơn 

Nhƣng nhớ! Nhớ ai không thể ít 

Ai làm chữ Nhớ hóa thành Thƣơng? 
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Ai áo dài phơi thềm nguyệt vậy 

Trăng vàng và áo cũng vàng trăng! 

Mình phơi không biết bao nhiêu lịch 

Thấy áo vàng phơi nhớ cố nhân! 

 

Hồi ai mƣời bảy sang ngang sớm 

Mình mới hai mƣơi Lính gọi rồi... 

Sƣơng khói nắng mƣa nhìn ngọn núi 

Súng bồng hôn mãi tái tê môi! 

 

Em à có biết là anh nhớ 

Ngọn cỏ đùa trăng, em đếm đi 

Mấy áo lụa phơi ngày tháng nhỉ? 

Ngàn năm chỉ mỗi một Tây Thi! 

 

Ngàn năm chỉ một em thôi, đó 

Ôi một mà thương tỉ tỉ lần 

Thơ viết ngàn câu, câu kết luận: 

Bệ thờ tôi chỉ một Giai Nhân! 
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Nguồn ảnh: Internet 

Ôi buồn Đà Lạt cứ mƣa! Tháng Mƣời Một nở, kìa, Hoa 

Quỳ Vàng… mà mây trời chẳng chịu tan, mà thƣơng 

mà nhớ bạt ngàn thông xanh!  Chắc gì em không nhớ 

anh? Chắc gì anh chẳng gửi tình trong mƣa?  Em ơi 

hoa nở đúng mùa, năm nay không nắng, buồn thừa, 

buồn thêm… 

Bài thơ này, một chữ Em. Hành lang này rộng một 

thềm bao la… “Chị về đây với người ta, một hành lang 

rộng buồn da diết buồn!” (*).  Diễm Châu xƣa xé nát 

hồn dệt câu Lục Bát, anh còn giữ nguyên!  Sống đời 

chờ một mối duyên, Trời cho thì nhận, Trời quên cũng 

đành! Chắc gì em không nhớ anh! Một hành lang rộng 

buồn xanh buồn vàng… 
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Bài thơ này, những dấu than, xóa đi không thể, để càng 

thêm đau!  Đà Lạt mình chừ ra sao, nếu chấm dấu hỏi… 

nghẹn ngào mà thôi!  Mƣa mƣa trắng xóa một trời, mấy 

muôn lòng dạ, mấy thời biển dâu… Áo dài em vén mà 

lau giùm anh giọt lệ chỗ nào em tuôn!  Em ơi cắn hộ anh 

buồn, cắn luôn anh trái tim mòn tả tơi… 

 Em ơi / em ơi / em ơi / đƣa tay hứng nhé giọt trời đăm 

chiêu! Anh đang phơi tấm vải điều thử coi gió có bay 

vèo về em… Đà Lạt mình mƣa không riêng, thì mƣa 

chung vậy, nỗi niềm mình chia…  

Muôn năm sau anh có về, nhắc mưa Đà Lạt dầm dề bữa 

nay. 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Tôi múc một muỗng muối bỏ vào cốc nƣớc chanh. Tôi 

khuấy đá lanh canh. Muối hòa tan với nƣớc. Muối mặn 

và đƣờng ngọt, em hòa tan trong anh… 

Tôi nghe tiếng lanh canh trả lời tôi, đằm thắm. Tôi 

nghe lòng tôi ấm dù bây giờ mùa Đông!  Em, em đẹp 

vô cùng, lúc nào tôi cũng nhớ… là mình đi lỡ độ một 

chuyến đò trăm năm, thì muối hay là gừng… bây giờ là 

cổ tích. Đời của tôi tịch mịch, cảm ơn em bóng trăng, 

cảm ơn đƣờng Bà Trƣng trăng soi từng viên sỏi.  Em 

chƣa bao giờ hỏi “anh nhớ em thế nào?”. 
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Chuyện đó để ngày sau khi nào tôi chết nhé!  Cảm ơn 

những giọt lệ làm nên vạn bài thơ, cảm ơn em ƣớc mơ 

của tôi chƣa hiện thực!  Em ơi, em -Tổ -Quốc tôi trọn 

đời phụng thờ.  Em thƣờng nói bao giờ:  Nƣớc còn, còn 

tất cả, nƣớc mất thì cây ngả, nƣớc mất thì rừng nghiêng.   

Tôi nói “Anh còn em, còn trong từng cảnh ngộ,  Anh sẽ 

rất xấu hổ khi anh thành Tù Binh!” 

Em ơi hãy giật mình 

              Hòa Bình như thế đó 

                             Em đi trên hoa cỏ 

                                            Em nát lòng chưa em? 

 

Thƣờng tôi vẫn viết thêm dƣới bài thơ đau đớn:  “Lòng 

tôi không để bợn dù lịch sử sang trang, tôi một dạ yêu 

nàng”.  Hành lang xƣa gió thoảng, em tóc xòa che trán, 

em đi qua làm chi?  Hỡi cô bé Xuân Thì, cô học trò 

mƣời bảy… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Chiều đi lên đồi thông, phấn thông vàng bay đó!  

Phấn thông vàng và gió, nhớ quá áo dài em 

Chiều đi lên đi lên nắng tà huy mái rạ,  

nhớ đồng bằng, nhớ quá, áo bà ba Cửu Long! 

 

Phấn thông bay nhƣ rồng, và, em bay trong lòng 

anh tƣơng tƣ từ đó - phấn thông vàng và gió... 

Bây giờ còn đâu nữa xe lửa xuyên rừng thông 

tiếng răng cƣa lùng bùng, tiếng thông reo ve vuốt... 
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Bây giờ buồn trong suốt giọt nƣớc mắt của tôi 

áo dài kìa ai phơi chiều quê ngƣời hết nắng! 

Ở với nhau không đặng thì xa nhau ngàn năm! 

Chiều ơi chiều xa xăm... đồi thông chừ mấy mộ? 

 

Đồi thông chừ ai đổ lá thông và phấn thông? 

Em còn nhớ hay không ngói hồng ngôi trƣờng nữ? 

Anh biết em nhớ chớ, anh biết anh nhớ em... 

Chiều đi lên đi lên lên nỗi buồn chất ngất! 

 

* 

Mai em về Cầu Đất hái giùm anh nhúm trà 

gói trong áo bà ba, cả anh, dòng nước mắt... 
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Nguồn ảnh: Internet 

Nơi anh đang ở và nơi em đang ở  

xa bao xa em nhỉ con đƣờng trăng? 

Đêm hôm nay anh hỏi Nguyệt Rằm, 

trăng mắc cỡ chun vào mây trốn mất! 

Anh không biết hỏi ai cho ra sự thật: 

Bởi cớ nào mà anh cứ nhớ em? 

Trăng ở trên cao cho anh ngƣớc nhìn lên 

Nếu trăng là em, chắc là em ngó xuống? 

Và em thấy lòng anh ƣớc muốn: 
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Được gần em như những áng mây kia! 

Không phải đêm Rằm anh mới thức tới khuya 

Đêm mƣa gió anh vẫn chờ em trên núi 

Anh không đợi trăng lên anh mới hỏi 

câu mới vừa:  Mình xa bao xa… 

 

Nơi em ở có lần anh đi qua 

Nhƣng hồi đó thì em chƣa ở đó 

Chỉ có trăng thôi, ngàn năm trăng ngự 

Anh nhớ em gọi tên em là Trăng 

Anh mơ ƣớc mình xây đƣợc cung Hằng 

rƣớc em về ngàn năm anh hầu hạ 

Tuổi của em sẽ xanh hoài nhƣ cây si xanh lá 

và trái tim anh hồng đỏ giống hoa hồng, 

em buồn tay thì em bế em bồng, 

em vui vẻ thì ném ra sông ra biển… 

Mỗi mùa Xuân mình nhìn chim én liệng 

vẽ những đƣờng vòng từ khởi điểm đƣờng trăng… 

   Nơi em ở bây giờ anh hết dịp đi thăm 

Cái bóng xế đời người giống như trụ cờ biên ải 

Cái đồn xƣa anh cũng không bao giờ trở lại 

thì thôi đành hiu quạnh một đƣờng trăng! 
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Nguồn ảnh: Internet 

Hồi mƣời bảy em là Hoa Khôi, nay năm mƣơi em hết 

vậy rồi... nhƣng anh nói chỉ em đẹp nhất / bởi vì em có 

một nụ cƣời! 

Hồi mƣời bảy tóc em đen huyền, nay năm mƣơi có 

chút bạc duyên... rồi mai mốt sao, anh không biết... 

nhƣng trăm năm em vẫn là em! 

Em có thể ra hồ Xuân Hƣơng/ nhìn ngƣời ta thuê 

những chiếc xuồng / ngồi đạp nƣớc cho lui cho tới... 

bầy Thiên Nga bay đâu? Trên non... 
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Em có thể buồn đi lang thang... nhƣng tại sao em mặc áo 

vàng? Em biết chớ vƣờn anh hoa nở... mà em thì chƣa 

thấy đi ngang! 

Mƣời bảy tuổi ôi em bé bỏng... bồng em đi khắp nhé 

năm châu... Thƣơng Đà Lạt mình sao thƣơng quá... 

Thƣơng em hoài không biết để đâu! 

Em lậy Chúa cầu chi lúc nãy? Cho anh hôn một miếng 

bàn tay! 

Em lậy Chúa cầu chi ban sáng? Cho anh hôn từng sợi 

tóc mai... 
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                                                                           Tranh: Nguyễn Đình Thuần 

Em mặc áo dài ôi dễ thƣơng. Lâu ghê thấy lại yêu vô 

cùng. Dĩ nhiên yêu áo, yêu màu áo… mà cũng yêu 

ngƣời lắm, biết không? 

Yêu ngƣời, yêu mãi, yêu không hết, dẫu hết đời mình 

em chỉ em! Anh nói với Trời, thƣa với Phật, với trăng 

ngà mỗi tối trăng lên… 

Nghĩ em trên đó, trên trăng đó, biết chớ mình đang ở 

cõi này – thế giới ta bà phƣơng hƣớng lạc may còn em 

mặc áo dài bay… 
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Chiếc áo dài em thuở học trò, mỗi trang sách mở thấy 

bài thơ… may mà bảng phấn tan theo bụi, em cúi đầu 

nhẹ tiếng dạ thƣa… 

Chiếc áo dài em một thuở thành bà ba thôn nữ mạ mùa 

xanh, anh trong Cải Tạo buồn ngơ ngác, đời nỡ nào ai 

cũng cố nhân? 

Bốn mƣơi năm qua qua qua rồi, áo dài em mặc đẹp chao 

ôi, chút son trên má hoa trên ngực, hai chữ Tình Yêu 

một nét tƣơi! 

Anh hôn em nhé hôn trên áo hôn bất ngờ thấy lại tuổi 

Xuân, thấy cái dốc cao cao tới núi, thấy bảng đƣờng chữ 

Hai Bà Trƣng… 

Anh nhớ quá đi Đà Lạt ạ, nhớ Dran và nhớ hồ Đa Nhim; 

nhớ mai gió thoảng bay mây trắng, nhớ buổi chiều 

sƣơng tỏa áo em… 

Em, áo dài, em mặc áo dài, anh phơi áo trận thuở làm 

trai, tưởng non tưởng nước mình xinh đẹp, còn chút áo 

còn thương lắm thay! 

Anh hôn em nhé hôn em nhé hôn tấm hình không đếm 

hết hôn! Em gửi qua anh nghìn cách trở mà gần muôn 

thuở một Quê Hƣơng! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

 

 

Đà Lạt ôi em sắp tháng Mƣời 

Mùa mƣa sắp dứt, đất trời vui 

…và thành phố sắp vui nhƣ hội 

Đây đó hoa quỳ nở khắp nơi! 

 

Đà Lạt ôi em những chuyện tình 

Sắp rồi hết nhé nỗi điêu linh 

Gái trai sắp sửa đi vào tiệc 

Ba Mạ nhìn con dịu cái nhìn… 
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Anh tƣởng tƣợng hồi xƣa lắm lắm 

Yêu em hoa nở tháng Mƣời mong 

Không ngờ tháng đó anh vào lính 

Tháng đó, trời ơi em sang sông! 

 

Rồi tiếp nhiều năm, tàn thế kỷ 

Anh về là một gã tàn binh 

Tìm em, ngƣời nói em ra biển 

Anh đứng nghe ngƣời nói, nín thinh! 

 

Em biết không em, hoa- nƣớc- mắt 

Tháng Mƣời bỗng nở dốc Bà Trƣng 

Anh buồn chết sững đêm trăng khuyết 

Tự nhủ:  Trời làm đêm khuyết trăng! 

 

Tháng Mƣời kỷ niệm, tháng Mƣời tan 

Đà Lạt bao la hoa quỳ vàng 

Em áo vàng đâu trăng đã tím 

Ngã Tƣ Hải Thƣợng gió lang thang… 

 

Đà Lạt trời ơi Đà Lạt nhớ 

Và em anh nhớ đến bao giờ? 

Hoa quỳ sắp nở vàng chân núi 

Em, gót sen mờ trong giấc mơ… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Em ở ngôi nhà đó.  Ngôi nhà đó có số.  Nhà em trên 

dốc đó.  Dốc đá Hai Bà Trƣng.  Nhà em nhiều hoa 

hồng, hai cây đào Ba trồng từng ngày xanh mát cổng, 

mùa Thu về gió lộng lá đào bay tả tơi, mùa Xuân nắng 

reo vui hoa đào đua nhau nở... mà em, em không thấy 

nữa, em về bên kia sông! 

Anh nhớ em, biết không?  Nếu anh đừng mắc nợ, nợ 

núi và nợ sông, tình sông và tình núi, anh không phải 

băng rừng, anh không phải rong ruổi, về phép đi lủi 

thủi con đƣờng Hai Bà Trƣng…  
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Em ơi má em hồng hay hoa cài buổi sáng?  Em ơi con 

đƣờng sạn, tiếng guốc em còn đâu!  Anh ngồi giữa thiên 

thu rồi gối đầu lên súng.  Sông em qua nổi sóng tiếng 

lòng của anh vang.  Anh nhớ em áo vàng cài hoa vàng 

trƣớc ngực.  Em đi trên con dốc gió ngƣợc tóc em bay… 

 Khi anh vừa tuổi trai thì cũng vừa tuổi lính, những huy 

chƣơng sóng sánh không đổi đƣợc trầu cau.  Anh yêu 

em chiêm bao chỉ trăng sao làm chứng, có nỗi buồn chịu 

đựng, có cả thời tàn quân…  

Rồi, anh đi lang thang 

Cuối đời anh vậy đó! 

Ngôi nhà em có số, đường nhà em có tên, phải chi mà 

anh quên, ngủ yên trong lòng đất… Đất Nước mình dẫu 

mất, anh vẫn còn yêu em… 
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Tranh: Nguyễn Đình Thuần 

 

Tôi ra sân sáng sớm / thấy lá vàng đó, đây, mùa Thu 

tới hôm nay... khi còn đang mùa Hạ? 

Tôi cúi nhặt chiếc lá / nhìn, nhƣ nhìn ngƣời thân - 

trong cái nhìn thật gần / thấy đƣợm buồn xa cách... 

Gió lạnh thoáng qua mặt, lất phất lá còn xanh. Mặt trời 

hé bình minh, hoa giật mình, xao xuyến... 

Bình tĩnh, hoa mỉm miệng, từng nụ chào buổi mai… 

Tôi muốn nói với ai: Anh Chào Em Buổi Sáng! 

 

          Ôi, tôi có đáng chán: sao hoài thƣơng nhớ em? 

          Em đã cuốn bức rèm, em đâu chờ anh nữa! 
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Sáng hôm nay, thế đó! 

Buồn ơi ngàn năm xƣa... 

* 

Vào nhà, gõ máy, thơ... Chữ hiện mờ con mắt. Nhớ lại: 

Em làm tóc/ đợi chờ giờ vu quy... 

Gái lớn lên... đều về... Về bên nhà ngƣời khác! Rồi... 

con sông bát ngát... bờ bên ni bên tê... 

Nhiều câu thơ lê thê, tôi rút cho ngắn lại... nhƣ tóc ngƣời 

con gái/ không nằm nữa trên vai! 

Tóc thề ơi, gió bay... 

Yêu em từ thuở đó... khi chiều chiều ngó gió/ khi Mạ về 

với Ba! Câu ca dao xót xa/ nghe ru ngàn năm trƣớc... tại 

sao chừ đến lƣợt/ tôi cầm lên, tôi hôn? 

Núi có núi có non... che ngƣời thƣơng... sau núi? Tôi sẽ 

tìm con suối/ hái hoa vàng, ngắm trăng! 

Em là Nguyệt mấy vầng/ để cho tôi mơ mộng? 

Hay em là cái bóng - bóng đè nát tim tôi? 

Sân mùa Thu lá rơi... tôi nhớ ngƣời nhẹ bƣớc. Đâu còn 

tiếng guốc mộc/ vang vang trên đƣờng trƣa? 

Ôi chao đó, câu thơ, nghẹn ngào, tay muốn rụng... Thƣa 

em, tôi lúng túng/ thấy vầng trăng xa mờ... 

Lá rụng hay giấc mơ / trải kìa, sân buổi sáng? 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Năm em mƣời sáu tuổi, không nghĩ mình lớn thêm! 

Sau đó, em không quên: em lên mƣời bảy tuổi! 

Và bắt đầu tiếc nuối / những đêm Rằm Trung Thu / 

mƣời bốn, mƣời lăm xƣa / kể cả năm mƣời sáu! 

Lấy chồng là theo Đạo! Một Đạo mới, Tòng Phu! Em 

từng nhếch miệng cƣời: "Ai sao thì mình vậy!" 

Cái năm em mƣời bảy, buồn ơi cả bờ tre... Em đi em 

không về... vì em con- ngƣời- khác! 
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Mây trên trời bàng bạc. Gió mùa Thu se se... Em đi có 

lọng che. Em ngồi có ngƣời đỡ... 

Con đò xa bến nhớ. Cây đa đứng buồn hiu. Khói lam 

những buổi chiều, chắc em đang chải tóc... 

Đƣờng em đi Hạnh Phúc. Câu chúc em cầm đi... Em 

cầm đi vu quy. Vu vơ để anh nói... 

Đáp lời sông núi gọi, nghe chim rừng kêu khuya...Thật 

tình anh không dè: em về Kinh Tế Mới... 

Non sông thƣờng biến đổi... 

Nỗi buồn không lung lay... 

Khói lam chiều vẫn bay... mà không từ bếp Mẹ! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

 Ánh trăng nhƣ ngân nhủ từng chùm mimosa! 

  Tôi yêu trăng, yêu hoa, nói đƣợc lời thân ái! 

 Nói với ngƣời con gái xuống thuyền đi sang ngang… 

  Nói với nƣớc rẽ làn với sóng tràn lên ngực… 

 

  Em ơi thời xanh tóc nhớ không ánh trăng vàng? 

 Hoa mimosa ngỡ ngàng hứng trăng vàng hứng lệ… 

  Một thuở buồn nhƣ thế.  Một thuở Huế xa xôi… 

Ánh trăng rơi từ trời.  Hoa rơi vào lau lách… 
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Em ơi từng trang sách… từng trang sách gió bay! 

 Nếu tôi đừng là trai đừng trên vai nợ nƣớc… 

 Liệu thuyền em có ngƣợc về bờ lau lách không? 

 Tôi nói… nói với lòng, em không nghe đâu nhỉ? 

 

 Mimosa bé tí rơi đầy mặt biển sƣơng… 

 Tôi hứng ánh trăng vương đầy lòng tôi ngân nhủ… 

 Bao nhiêu năm mới đủ cho một thời tƣơng tƣ? 

 Và bao nhiêu bài thơ mới che trăng kia đƣợc? 

 Bờ lau lách sƣớt mƣớt từ khi em sang ngang… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

 

Ba bốn tuần qua nắng rất hồng 

Chiều nay bỗng lạnh tƣởng mùa Đông… 

Mùa Đông mới chớm thôi, nên gió 

Chỉ thoáng buồn nghe nhƣ nhớ nhung… 

  

Mùa Đông mới chớm mà thơ cũ 

Đã hiện hình trên giấy trải ra 

Với nhánh sầu đông vừa mới gãy 

Và hoa tàn rụng, những tàn hoa… 
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Hoa rụng vì tàn, không phải năm 

Lẽ nào mới đó, mới mùa Xuân 

Lẽ nào mới đó, mùa đang Hạ 

Chị đẹp khăn quàng ở cuối sông? 

  

Cuối sông đầu núi là xa lắm 

Hai chữ tao phùng mây trắng bay… 

Ý cũ bỗng dƣng lành lạnh mắt 

Em thơ, chị đẹp sắp về đây? 

  

Em thơ, chị đẹp, thơ Huyền Kiêu 

Bỗng khiến lòng tôi xót dạ chiều 

Khăn tím, khăn hồng, khăn trắng phếu 

Ai từng quàng đó, lạnh bao nhiêu? 

  

Ai hồi mƣời bảy xa nhà nhỉ 

Chắc cũng có chiều chớp mắt xanh? 

Chắc cũng có chiều nghe gió lƣớt? 

Tàn hoa rơi rụng dƣới bàn chân? 

  

Tôi hồi ở tuổi nằm trong lính 

Ôm súng tƣởng mình ôm trái tim 

Nghe trái tim mình năn nỉ gió: 

“Đừng bao giờ lạnh tóc thề em!” 
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Tranh: Ngọc Hùng 

 

Ôi áo dài ơi thƣơng nhớ quá 

Sân trƣờng màu trắng nắng ngày xƣa, 

còn bay phất phới hay đầm hết? 

còn có chút buồn khi sắp mƣa? 
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Ôi áo dài xƣa Mạ của Ba 

gần nhau mƣời sáu nghĩ còn xa, 

rồi lên mƣời bảy duyên liền phận 

may quá không ngờ áo nở hoa! 

 

Ôi áo dài ơi áo của tình 

dù anh xanh xám áo nhà binh, 

khi về em mở cho anh thấy 

để có đi xa vẫn nhớ hình! 

 

Ôi áo dài ơi cứ gọi hoài 

làm nhƣ có áo thấy bờ vai, 

tóc ngƣời con gái mình yêu dấu 

một sớm mai vàng hoa nắng bay... 

* 

Tôi đang đây chẳng trƣờng hay lớp 

mà một hành lang rộng có thừa, 

nắng tắt không chừng mây kéo đến, 

không chừng em đến tránh cơn mƣa... 

 

Không chừng mà áo bay ngang mặt, 

Thương quá chừng nhen Đà Lạt Em! 

Cứ nói vậy thôi ngày thiếu nắng 

Chưa hề nghe có một lần quên! 
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           Tranh: Vũ Dương 

Hồi em mƣời bốn, mƣời lăm tuổi... cô bé học trò biết 

học thôi! Buổi sáng đến trƣờng, trƣa khỏi lớp. Cuối 

năm đệ nhất cấp, em vui... 

Hồi em mƣời sáu, em mƣời tám, vầng trán em hình 

nhƣ có nhăn. Đệ nhị cấp em lo với lắng... và em "ngƣời 

lớn" sau ba năm... 

 

Hết năm mƣời hai, vào Đại Học. Cô Tú Tài rồi sẽ Cử 

Nhân. Em đã lớn hơn, em trổ mã, tóc che vầng trán 

một vầng trăng... 
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Buồn tay tôi mở trang lƣu bút, tôi thấy em từng mỗi tuổi 

xƣa... thấy khói đạn còn thơm phức giấy, nhớ em áo gió 

nắng ban trƣa... 

Chỉ lúc ở tù, tôi mất hết... phố phƣờng, nhà thấp với nhà 

cao, ngƣời đi trên phố trai và gái... Lấp lánh bây giờ: 

những ánh sao! 

Chỉ lúc ra tù, tôi mới thấm: cuộc đời thay đổi giống 

chiêm bao. Buồn tay, lục lại còn Lƣu Bút, còn thấy em 

dù có hụt hao! 

Bởi chữ có lem, hình có nhạt... mà mùi khói đạn vẫn 

thơm tho! 

* 

Bốn bảy năm trời! Hai Thế Kỷ! Tàn chƣa em hỡi nén 

hƣơng trầm? Năm châu, bốn biển, ngƣời trôi giạt, đời lạ 

lùng nhau khó hỏi thăm! 

Nghĩ em cũng vậy, hồi em nhỏ... Lớn mấy, vẫn là cô-bé-

thơ! Tôi vuốt phẳng tờ lƣu bút cũ... ngó trăng, em ạ... 

bóng trăng mờ! 

Nghe nói bây giờ em Manvel... Nghe nói bây giờ em 

Austin... Nghe nói bây giờ em Dallas... Nghe nói bây 

giờ em Jacksonville... 

Ở đâu, em vẫn trong Niềm Nhớ, ôi Cố Hương người ơi 

Cố Nhân! 
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Nguồn ảnh: Internet 

Chắc em có lúc khi không nói: "Ngày đẹp vô cùng có 

phải không?". Em nói với ai, anh chẳng biết, chỉ nghe 

gió thổi ở bên sông... 
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Hồi em mƣời bảy, em nhƣ thế, có những khi lòng rất 

ngẩn ngơ... Anh mƣời chín tuổi chờ vô lính, ngó một bờ 

sông... ai thẩn thơ! 

Cuộc chiến không tàn nhƣ ƣớc muốn / mà tàn mà tạ... cả 

Trƣờng Sơn. Rồi Hoàng Sa cũng chìm trong khói; khói 

phủ Trƣờng Sa rất xót xa! 

Hôm nay nắng đẹp bên trời Mỹ, em ở hoài trong trái tim 

anh. Chắc em đang hỏi ai đi cạnh... hay hỏi bâng quơ 

với bóng mình! 

Em ơi anh nhớ em nhiều lắm, con gái đời em mơ ƣớc 

nhiều.. mƣời bảy em xa nhà của Mạ, xa Ba không phải 

bởi Tình Yêu! 

Anh đang đứng ngắm mây trên núi, nhớ đƣờng Bà 

Trƣng con dốc cao, nhớ áo em bay từng cấp xuống, nhớ 

về Đà Lạt nhớ nao nao... 

Nhà em xƣa ở trên con dốc... 

Khói buổi chiều lem con mắt anh! 

Một đóa hoa hồng chƣa kịp hái 

Tạ ơn Tình Rất Đỗi Mong Manh... 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Em ơi ngàn năm ơi!  Anh nói chi mà thảm!  Anh bao 

nhiêu tuổi rồi / hỡi mƣa phùn gió cuốn / hỡi tóc ngƣời 

trong mơ /  có bao giờ trời mƣa / tóc kia nằm sóng soải 

/ bờ vai ôi em thƣơng! 

Anh đang đứng giữa đƣờng / hứng mƣa phùn chợt nhớ 

/ Sài Gòn hai mƣơi năm / hồi đó em bƣớc thầm / trong 

bài thơ Kim Tuấn / hồi đó anh ngƣờng ngƣợng / yêu 

em mà ngó lơ.  Ôi Sài Gòn mƣa mƣa, những cơn mƣa 

rất nhỏ / thật hiếm hoi trong đời.  Anh đâu ở đây hoài / 

chỉ là ngƣời ở đậu /  lòng nhƣ mây nƣơng náu / hợp đó 

rồi tan thôi!  Còn em, đây suốt đời / yêu em nên 

ngƣờng ngƣợng / nói ra sợ nghẹn lời / anh vẫn nghĩ 

mệnh Trời / dành cho anh mệnh yểu /  tuổi bao nhiêu 

vẫn thiếu ngày ngàn năm ngàn năm… 
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Những bước những bước thầm.  Em đi như thế đó.  

 Hàng me xanh lâm thâm. Lá me đầy trên áo. 

  

Áo em trắng một dạo / một thời cô nữ sinh.   

Áo anh lem luốc sình / một thời non nƣớc loạn.  

Cảm ơn em chiếc nón / che một khoảng trời mƣa. 

Anh đi nhƣ khách đò, hai đứa mình chung chuyến.  

Em là niềm lƣu luyến mình anh biết tƣơng tƣ! 

  

Sài Gòn mƣa mƣa mƣa / nhớ em từ hồi đó.   

Bây giờ anh giữa phố / thấy ai kìa trong mƣa…  

Ngàn năm đã tới chƣa / gọi em vừa ƣớt mắt!   

Có hay không có Phật?  Có chăng đời kiếp sau?   

Tiếng chuông Chùa rơi mau / rớt chỗ nào thăm thẳm… 
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Tranh: Kao Dũng Paris 

 

Em ra vƣờn... 

em hái mù sƣơng 

Mù sƣơng Đà Lạt đâu không thấy? 

Chỉ thấy gió làm em tóc bay! 

 

Em ngó anh, 

cƣời. 

Gió! Gió ơi... 

Hôm đó, tóc bay em choáng ngợp 

mà anh không kịp tới, vòng tay! 
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Yêu em chi lạ 

ngƣời con gái 

cứ ngỡ Tiên Nga giáng cõi trần 

Kỳ Ngộ Bích Câu, Đà Lạt hả? 

Hay là trƣớc mặt: Áng Phù Vân?  

 

Thƣa em, 

trƣớc mặt: hồ xanh biếc 

sóng gợn làm cho tim rộn ràng 

màu cỏ đồi Cù, ai đã xóa? 

ngàn xƣa cũng xóa, cả ngàn sau! 

 

Bao nhiêu ngƣời có Tình Non Nƣớc 

sao bỗng mơ hồ, Có hóa Không? 

Phật bảo cái Không là cái Có! 

Mình đi mƣớn ngựa dạo chơi rừng... 

 

Tóc em chiều gió bay chiều gió... 

Anh cũng hồn bay áo lụa xƣa! 

Lên tới Blao hay xuống Quảng 

tìm làng dệt lụa, kiếm câu thơ? 
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Em là thơ, nha! Em là thơ! 

Anh là ngƣời tình chung ƣớc mơ: 

Mai mốt Non Sông mình gấm lụa 

vén mây cho sáng bóng trăng mờ... 

 

Cảm ơn em gợi bài thơ đẹp 

Anh chỉ là ngƣời chép lại thôi! 

Có thể phơi đâu không kẻ đọc 

Chúng ta còn đó, gió sang mùa... 

 

Em gom thơ anh in từng tập 

Anh gom tóc em đƣợc cũng tài! 

Có lẽ có tình ta có hết  

một thời hoa mộng cõi trần ai? 

 

Em mười bảy tuổi em đi vội 

ngựa tía, ngựa hồng hí ngẩn ngơ... 

anh biết tìm đâu cây lược quý 

chải em cho tóc hóa thành mưa? 
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Nàng đƣa tay nâng niu hoa hồng 

nàng làm cho ngƣời ta nhớ nhung? 

tôi không hỏi nàng không nghe thấy 

nàng tự nhiên nâng niu hoa hồng... 
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Nếu buổi sáng hoa hồng không có 

thì nàng là hoa một nụ hoa! 

tôi muốn nói mà thôi không nói 

(nói gì thì cũng yêu ngƣời ta!) 

 

Trời thật ngộ sinh hoa chi nhỉ? 

và Mạ Ba đừng sinh ra nàng... 

tôi lẩn thẩn giữa trời giữa đất: 

con sông đừng có bến đò ngang... 

 

 

Mƣời bảy tuổi nàng về bên nớ 

bên ni đồng chao ôi bao la! 

khi không gió cũng reo thành nhạc 

khi mấy gần rồi cũng là xa... 

 

Nàng đưa tay nâng niu hoa hồng 

hoa dịu dàng diễm lệ như nhung 

tôi yêu lắm áo dài nàng mặc 

em em à em là Núi Sông! 
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PHẦN HAI 
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Nhìn một cơn gió bay, tóc thề em trong gió…  

Anh muôn năm cổ độ nỡ nào em không về?  

Anh muôn năm bờ tre, lá kìa ai đếm đƣợc? 

 Ngọn dừa xanh lá mƣợt, em ơi tình yêu ơi! 

 Mái ngói Đình mƣa rơi, biết bao nhiêu giọt lệ, biết bao ngày 

bóng xế, thời gian và thời gian… 

 

Tất cả, đều xa xăm chỉ có thơ gần gũi. Chỉ có anh lầm lũi, 

cuối đời trong khói sương… 
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Nguồn ảnh: Internet 

Áo bà ba bay qua ruộng lúa 

nhớ cánh đồng, nhớ quá Quê Hƣơng! 

 

Áo bà ba ai mặc cũng thƣơng 

cũng đẹp đẽ nhƣ tuồng thân thiết 

em dẫn Má thiệt thƣơng em thiệt 

Má theo em, con Má đi đâu? 

 

Đừng có qua sông nha em 

đừng có qua cầu 

em đổi áo, anh rầu rĩ đó! 

Áo bà ba bay bay, gió gió 

nhẹ nhàng thôi cũng đủ bâng khuâng! 
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Anh ở xa xôi sáng đợi tối mừng 

em thấp thoáng trên cánh đồng bát ngát 

áo bà ba chứa Quê Hƣơng ngào ngạt 

cái mùi thơm của lúa đang mùa 

cái mùi thơm của thơ rất thơ 

cái tình nghĩa cũng là mùi hƣơng áo! 

 

Anh không tin cõi đời hƣ ảo 

Anh sẽ về mặc áo cho em 

mình đi thăm hết bà con quen 

mình cũng đi thăm thêm bà con lạ 

ai cũng nói là em đẹp quá 

anh làm gì cho hồng má em thêm? 

 

Áo bà ba đẹp ở cái tên đẹp cả con ngƣời mặc lên áo nữa 

cái áo, thấy hình, anh rất nhớ thấy thật ngƣời, ngày đó 

chắc không lâu... 

 

Anh sẽ dẫn em qua cầu 

mình đi ngang sông nhìn sông nước chảy 

em soi gương, em là con gái 

anh bên em, mình hai đám mây! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Em nấu soong canh chua, đãi anh, ngƣời viễn 

khách.  Lửa lò reo tí tách, em ra đìa hái hoa, hoa 

lục bình không xa, đìa sau nhà mấy bƣớc… 
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Tô canh chua cá lóc, lá ngò om rắc lên, hoa lục bình 

lênh đênh cả ngôi nhà thơm ngát. Anh là ngƣời viễn 

khách, em… là Một Quê Hƣơng! 

Tất cả đều dễ thƣơng:  Em, canh chua, hoa tím… Đời 

anh nhiều kỷ niệm nhƣng em là lần đầu cũng là muôn 

lần sau, kỷ niệm thành duy nhất! 

 Anh chắp tay lậy Phật:  “Con đã yêu người ta”. Ngộ 

thay, nhang nở hoa như lục bình màu tím… 

 Em nghe cƣời chúm chím: “Anh nói gì kỳ kỳ, Ba mà 

nghe phải biết!”. Hăm hai năm anh biệt, nhớ hoài tô 

canh chua.  Mỗi mỗi một bài thơ, em là tình thắm 

thiết… 

Em ơi rồi anh chết, em nhớ anh hay quên? 
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Nguồn ảnh: Internet 

    

Em ơi trời nắng!  Nắng thơm lừng! 

Em, sáng nay sao?  Má chắc hồng? 

Môi, nụ bình minh đang hé nở 

Hay còn chum chúm nụ thƣơng mong? 

  

Anh nhìn con bƣớm, hummingbird 

Nhìn những con ong lƣợn trƣớc nhà 

Thấy đƣợc mùa Xuân trong-tất-cả 

Vì em là một đóa hồng hoa! 

 

   Vì em!  Thƣơng lắm!  Làm sao tả 

Cho hết lòng anh nghĩ đến ngƣời 

Dẫu cuối chân mây hay góc biển 

Vẫn gần biết mấy bóng mây trôi! 
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Mây tan rồi hợp, tan rồi tụ 

Mƣa có bay về trong xế trƣa? 

Bỗng nghĩ đến mƣa, buồn mấy chút 

Sợ mà lại xé những bài thơ! 

 

* 

 Em ơi!  Trời nắng!  Nắng bình minh 

Ngọn gió thơm thơm thoáng thoáng hình 

Ai ở vƣờn ai đang nhặt nắng 

Hình nhƣ ai đó ném sang mình? 

  

Ném sang mình một thời nhung nhớ 

Em sớm về nha!  Thu sắp sang… 

Cũng sợ mai kia rồi mốt nọ 

Ra sân buồn lắm lá bay vàng… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Trời sắp đi vào mùa Hạ. Những cơn mƣa đã đi 

xa.  Những ngày nắng càng xanh lá.  Những con đƣờng 

em hỡi là hoa… 

Và em, em là tất cả để anh yêu quý vô cùng. Không có 

câu nào thay thế, vì anh, anh chỉ một lòng! 

Tại sao mình không biển lớn để nhìn trời đất bao 

la?  Tại sao mình không sa mạc,  nhìn bầy cò trắng bay 

qua? 
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Mỗi ngày một câu tình nghĩa.  Nghĩ trái tim là ngôi nhà, 

chúng mình xếp đầy sách vở / chép tình chép nghĩa 

chúng ta! 

Em nhỉ có bao giờ mệt / ngả lưng anh chải tóc huyền / 

kể em nghe hoài cổ tích / nhìn em một nụ cười duyên! 

Trời sắp đi vào mùa Hạ,  mình đi tới cõi Bồng Lai.  Nếu 

bƣớc chân ngà em mỏi, anh bồng em nhé, mình bay… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Lạ nhỉ, khi không trời trở gió. Quê nhà gió chƣớng giống 

nhƣ đây? Chiều Ba ra ngõ nhìn mây tới.  Xƣa lắm… Bây 

giờ, chiều bữa nay! 

Lâu quá, thƣ nhà không thấy sang.  Có chi, không biết, 

vẫn mơ màng, vẫn mong vẫn đợi, cầu yên ổn.  Hình Ngoại 

chắc mờ thêm khói nhang? 

Nhắc Ngoại hoài thôi, vì nhớ Ngoại (còn ai để nhớ, để cầu 

xin?).  Em… khi không cũng nhƣ là gió.  Trở mặt rồi!  Đau 

quá trái tim! 
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Mây đang bay tới.  Trời đang gió.  Ba, chín mươi hơn còn 

biết gì.  Em đút cơm Ba, em chắc tủi: “Tại sao anh nỡ bỏ em 

đi?”. 

 Quê Hƣơng từ lúc ngƣng bom đạn, anh có nhiều năm gỡ 

lịch tù.  Rồi có nhiều năm nằm đất khách.  Một lần nhắm 

mắt mấy Thiên Thu! 

 Mấy Thiên Thu đó, em đầu bạc, anh cũng bạc đầu, tội 

nghiệp nhau! Anh đổ mồ hôi sôi nƣớc mắt, làm thơ… không 

có một đồng xu! 

 Anh chƣa về đƣợc nhƣ thiên hạ, em nhé chiều nay gió trở 

mùa, Ba có ra sân em nhớ nhắc Ba cầm theo nón sợ mà 

mƣa… 

 Em có thắp nhang bàn của Ngoại xin giùm anh với một 

ngày vui… 
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Nguồn ảnh: Internet 

Hồi tối nằm mơ thấy hoa tím nở bỗng nhớ quê nhà, cây 

ô môi đó… 

Hoa bay trong gió tím một chiều xƣa.  Em nói mƣa hoa 

và em cƣời ngất… 

Hồi xƣa ngộ thật, cái gì cũng mƣa, cả bụi đƣờng xa 

ngựa tung cánh gió… 

Hồi đó hồi đó, em giờ ở đâu?  Cây ô môi ơi đang mùa 

hoa mới… 
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Em còn đứng đợi chiều Ba về không?  Em chắc ngó 

mông lung cánh đồng mạ? 

Nếu em còn Má chắc Má la em “con này chắc điên, 

mong chờ ai vậy?”. 

 * 

 Hồi tối anh thấy anh ở Bù Đăng, rừng cây bằng lăng 

đơm hoa tím rịm. 

Anh khơi kỷ niệm: cây ô môi nhà, em áo bà ba tím hoa 

màu nhớ… 

  

Em ơi một thuở hay là muôn năm anh vẫn xa xăm chân 

trời mây tím… 
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Nguồn ảnh: Internet 

“Ngày mai trong đám Xuân xanh ấy…”.  Hàn Mạc Tử 

làm thơ, không vui.  Ở tuổi chƣa ba mƣơi, ông đã 

ngậm ngùi.  Trong đám Xuân xanh ấy… Ngày mai 

ngày mai! 

Không ai có tƣơng lai, chỉ đầy tâm tƣ nỗi niềm quá 

khứ.  Và tâm tƣ, những gì mình gìn giữ là những giọt 

nƣớc mắt khô! 

Hàn Mạc Tử làm thơ.  Thơ ông buồn chất ngất.  Đi 

trọn vòng trái đất, ông về ngó trăng sao.  Trăng 

một nửa, nửa lòng ai khuyết?  Nƣớc đầy vơi, sông 

nƣớc chao ôi! 



67 | T R Ầ N  V Ấ N  L Ệ  

 

  

 

Ở tuổi chưa ba mươi, có một người đã chết.  Những bài 

thơ da diết, người sau ai tương tư? 

 Tôi cũng làm thơ, bơi bơi trong giấc mộng.  Nhớ lại 

thời mình sống, bây giờ mây phiêu du… Chiều ngó trời 

âm u, thƣơng con trăng nguyệt thực. 

 * 

 Tháng Sáu mƣa ấm ức.  Một trời phƣợng tím 

bay.  Những ngƣời đã xa đây, có ngƣời tôi yêu 

quý.  Thời Xuân xanh ích kỷ, tay lại vuột bàn tay… 

 Thứ Bảy, sáng hôm nay, tôi soi gƣơng chải tóc.  Sợi nào 

rơi nhƣ ngọc, sợi nào mỏng nhƣ sƣơng?  

 “Ở đây sương khói mờ nhân ảnh. Ai biết tình ai có đậm 

đà!”.  Ngày Thứ Bảy sẽ qua và vườn Xuân khép 

cửa.  Em, ngàn năm nỗi nhớ như khói chiều trên 

sông…   

 Ôi khói chiều trên sông.  Em, Quê Hƣơng vời vợi… Và 

vƣờn cau của Ngoại nghe xào xạc. Gió ơi! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Một năm có đƣợc một ngày, mừng Sinh Nhật, nắm bàn 

tay một ngƣời.  Cái gì cũng Một mà thôi!  Và em, đúng 

vậy, một ngƣời tôi mong! 

Một năm, năm tháng lòng vòng, đi đâu rồi cũng về 

sông bến nhà.  Đám lục bình vẫn còn hoa, màu hoa tím 

nhạt tƣởng xa mà gần.  Ngày về dẫu chẳng ngày Xuân 

nhƣng hoa nở đó là mừng tháng Giêng! 

Bàn thờ của Ngoại khói lên, hƣơng nhang khói tỏa mặt 

em mặt trời.  Biết là lát nữa xa thôi, bức hình của 

Ngoại nụ cƣời nở hoa! 
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Anh trong mơ thấy về nhà, thấy Ba ngồi uống tách trà 

bình minh.  Thấy em, thương quá, một mình, tháng Năm 

Sinh Nhật, cái Tình vẫn xưa! 

 Cái Tình ôi cái Tình chƣa ngỏ lời nói khẽ mình vừa gặp 

nhau!  Hai mƣơi năm trƣớc bên cầu, em đôi gót nhỏ đỏ 

màu hoa sen… Đò ngang khách chật ngồi chen, con 

sông thật đẹp và em… thật buồn. 

 Kể từ sáng đó khói sƣơng, mình sông nƣớc chảy ôi 

hoàng hôn ơi… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

  Trƣa xế, chiều, chiều ơi, chiều ơi… 

Mở câu thơ vậy…gửi cho ngƣời 

Ngƣời là ai đó, tôi không biết 

Ngƣời chẳng là ai.  Chỉ có tôi! 

  

Chiều ngẩn ngơ chiều.  Chiều ngẩn ngơ 

Phải chi vƣờn Ngoại bỗng dƣng mƣa 

Con ra nhặt trái cau vừa rụng 

Rồi ngóng mong ai ở bến đò… 
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Chiều Mỹ Tho ơi / chiều Thới Sơn 

Chiều / con bìm bịp tiếng kêu buồn 

Nƣớc lên nƣớc xuống con sông Cửu 

Trăng nghẹn ngào sƣơng / trắng lối sƣơng… 

  

Chiều ở đây chiều rất thẳm xa 

Chiều thƣơng quá Huế / mắm chua cà 

Ba đâu / để nói răng tau rụng 

Đời rất buồn / chén cháo nở hoa… 

  

Chiều ở đây Đà Lạt ở đâu 

Hồi trưa / thông / phấn bụi bay mù 

Rồi hồi xế có / con chiền chiện 

Nó hót buồn như tiếng Mạ ru… 

  

Ơi Mạ của con / con nhớ Mạ 

Hát con nghe với Lý Con Diều 

Diều xƣa đứng lặng trong sƣơng khói 

Một chút quê còn chút đó sao? 

  

Ơi hỡi ngƣời yêu / tôi muốn hỏi 

“Có còn kiên nhẫn đợi tôi không?” 

Dang tay tôi chẳng ai là bạn 

Nƣớc một dòng chia mấy nhánh sông! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Ngày im đến nỗi cây quên lửng một tiếng chào khi 

chim ghé thăm.  Lá có trở mình, len lén chút cho màu 

xanh thắm đến vàng thâm.  Và mùa Thu đến im nhƣ 

gió để lạnh lùng ai đó cứ đi.  Để phố thênh thang lòng 

phố rộng.  Để buồn, ai biết, một đôi khi? 

Mà em có biết lòng con phố ngày một đìu hiu bởi tại 

sao?  Trăng tối nay rồi trăng vẫn mọc.  Hàng cây sẽ 

khóc trong chiêm bao?  Tôi không thể nói gì vui đƣợc 

khi mỗi hoàng hôn một tím hơn, một bát ngát chƣa là 

bát ngát,  một sầu thƣơng đó, vạn sầu thƣơng… 
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Có khi nào nhỉ em ngâm khẽ thơ của tôi như tiếng tự 

lòng em mới phát ra hồi xế lạnh nắng không còn nữa ở 

phương Đông - ở nơi em gọi là quê quán tàu lá dừa nhô 

sóng thủy triều, bìm bịp chắc kêu nghe đã khản, con đò 

về bến buộc dây neo… 

 Có khi nào vậy bài thơ dứt, câu kết nằm trong tiếng thở 

dài?  Cây hỡi ơi cây không gió chạm khiến lòng thêm 

nhớ tóc em bay… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Tôi trở về.  Trƣớc ngõ, bấm chuông.  Kia em!  Mở hé 

cửa, ra dòm…Bóng ai đứng khuất sau chòm lá.  Hoa 

nở một cành trƣa nắng sƣơng… 

Bữa đó, hôm nào?  Mới bữa qua?  Sáng nay xao xác 

tiếng chim hòa cùng cây lá động khu vƣờn Ngoại, vẫn 

một thuở nào của chúng ta… 

Tôi trở về nhƣ thể giấc mơ.  Lá cây dừa nƣớc đẹp 

không ngờ có con nhện cả đêm không ngủ, sáng thả 

mình buông mấy sợi tơ… 
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Nhện vừa níu đƣợc con bƣơm bƣớm.  Con bƣớm hoảng 

hồn con bƣớm bay!  Em hoảng hồn không chuông mấy 

tiếng, hoảng hồn thì hãy ngã trên vai… 

 Một năm có thể trăm ngày hội, nhưng một ngày vui gặp 

lại vui!  Em nói dễ thương, em tập nói:  “Đừng đi anh 

nhé, bỏ em hoài…”. 

 * 

 Anh về trƣớc ngõ, chuông ba tiếng, một tiếng mừng 

thôi, “anh” và “em”.   Lúc đó chuông Chùa trên tháp núi 

cũng vừa tỉnh dậy giấc sầu miên… 

 Từ đó, Quê Hƣơng bừng nắng mới.  Và khu vƣờn 

Ngoại lá thêm xanh.  Luống hoa của Má trồng đua 

nở.  Em cũng là hoa, hoa của anh! 

 Tôi trở về, tôi sẽ không xa… bởi em xinh quá áo bà 

ba.  Bà Năm bà Sáu tôi không thiết, chỉ một mình em tôi 

thiết tha…  
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Sáng nay chợt thấy chuồn chuồn, nó bay có lẽ nó buồn 

nó bay?  Khu vƣờn tôi nắng sắp đầy, mƣa, không hi 

vọng hôm nay mƣa về… 

Chuồn chuồn bay đó, bay đi, ngƣời ta nói có điềm gì 

không vui.  Nắng mƣa là chuyện của trời, lòng tôi mƣa 

nắng… tại ngƣời ngày xƣa? 

Ngày xƣa nắng mƣớt cây dừa, có con quạ đậu bây giờ 

quạ đâu?  Ngƣời xƣa không đi qua cầu, mà qua sông 

bởi ở đầu con sông… 
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Con thuyền có kết hoa hồng, có con bƣớm lƣợn giữa 

dòng nuớc xanh, có con đa đa bỏ cành, có tôi trên bến 

đứng nhìn.  Buồn tênh! 

 Ngày xƣa, bất chợt, thình lình, chuồn chuồn gợi nhớ… 

cái tình nhớ nhung!  Chuồn chuồn bay… có mƣa, 

không?  Thấp cao gì cũng dòng dòng mƣa sa… 

 Em ơi em ạ em à, gọi chơi nhƣ thế để mà quên 

em!   Tại sao nắng cứ bên thềm?  Tại sao hoa cứ nở hiền 

nhƣ ai? 

 Chuồn chuồn bay chuồn chuồn bay… Một ngày thêm 

nữa một ngày của tôi!  Ai thƣơng ngƣời lính cuối đời 

đọc cho nghe với mấy lời ca dao…(*) 

 Đêm nay có trăng có sao, chuồn chuồn bay tự chiêm 

bao bay về.  Tưởng ai với mái tóc thề, ngõ hoa vàng nở, 

ô kìa… bóng trăng! 

     (*) Ca dao: Chuồn chuồn bay thấp thì mƣa 

                   Bay cao thì nắng, bay vừa thì râm…
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Những ngày xưa thân ái…Ai nói thế hả em?  Ngày 

xƣa, nghe bắt thèm / cái thời thơ ấu nhỉ!  Đã qua hai 

Thế Kỷ, nhắc mà thƣơng ngày xƣa! 

Thƣờng  ngƣời ta mơ / những tháng ngày sắp tới.  Và 

ngƣời ta chờ đợi / ngày hôm nay trôi đi.  Không ai nói 

tuổi Xuân Thì là đẹp… vì có ai mang giép / không 

muốn có đôi giày? 

Anh đứng nhìn bóng mây.  Không có ai đứng 

cạnh.  Hôm nay  trời không lạnh.  Nhớ em nắng thật 

nhiều! 
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Trời bao nhiêu nắng, nắng bao nhiêu?  Không đo không 

đếm xuể.  Em cũng thừa biết thế… là Tình Yêu vô 

biên.  Biết bao ngƣời đã điên / vì Tình Yêu không có / 

nhƣng ngƣời ta ngờ ngợ mình có một- tình- yêu.  Và làm 

thơ buồn hiu, chẳng hạn nhƣ Hồ Dzếnh;  “Em cứ hẹn 

nhƣng em đừng đến…”. 

 Anh và em, mình đâu có hẹn. “Những ngày xƣa thân 

ái…” đâu nào?  Chắc chỉ là vƣờn Ngoại, hàng cau, có 

bầy sáo chiều chiều bay về đậu.  Hồi đó em là cô bé 

“nẫu”, áo bà ba đen hở một vạt lƣng hồng… 

 Ôi ngày xƣa ngày xƣa lƣng lƣng / hôm nay nắng anh 

nhớ chừng nhiêu đó.  Vƣờn của Ngoại xanh xanh bờ cỏ, 

em giận gì mà cắn trái dƣa leo?  Anh nói gì?  Có phải 

nói anh yêu.  Em mắc cỡ chạy về méc Ngoại.  Những 

ngày xƣa thân ái, có còn chăng còn chút đó Quê Hƣơng! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Hồi trƣa, xế, nóng lắm, bây giờ chiều, lạnh rồi.  Gió 

hiu  hiu nhƣ hơi của ngƣời yêu vừa thổi! 

Ngƣời yêu cầm trái ổi đƣa lên miệng môi chu, thổi một 

làn gió Thu với nụ cƣời thật đẹp! 

Ôi ngƣời yêu xinh tuyệt!  Một tuyệt sắc giai nhân.  Bây 

giờ không phải Xuân, đang sắp tàn mùa Hạ… 

Ngƣời yêu nhƣ chiếc lá còn xanh nhƣ tóc mà… mà 

thoáng heo may qua môi nàng, còn ấm nhé! 
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Tôi hôn nàng thật nhẹ… nàng thành gió hiu hiu, tôi chỉ 

mây buổi chiều: “Tóc em nhƣ mây, đó!”. 

Nàng nhìn lên mây… gió, nàng quên tôi, dám chăng?  

Tôi ngó lên vầng trăng – trăng chiều nay hiện sớm! 

Yêu nhau không hề muộn!  Em à, anh yêu em!  Tôi dặn 

nàng đừng quên câu của tôi mới nói! 

Nàng mân mê trái ổi, nàng bảo “anh cắn đi”, rồi nàng 

dẫn tôi về ngang vƣờn cau của Ngoại… 

Trăng trên trời vời vợi, hai mắt nàng đầy trăng.  Trái ổi 

tôi chƣa ăn, ăn mắt nàng, đã đủ! 

Tôi vung tay đuổi gió để nàng bình yên đi… Ôi một 

chiều ở quê, Quê Hương mình mãi mãi… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Em nói dễ thƣơng:  “Trời hết lạnh 

Hôm nay đẹp quá, Tháng Giêng rồi!” 

Anh nhìn em, thấy, khăn không buộc 

Chỉ phủ hờ vai.  Em rất vui… 

  

Anh nhìn em, thấy, môi con gái 

Nở đóa hoa lòng…ôi tháng Giêng! 

Tƣ Mã ngày xƣa mà hóa bƣớm 

Trác Văn Quân chắc đã thành Tiên? 

 

Em là Cổ Tích anh yêu quý 

  Là Suối Tình Mơ chảy ngƣợc dòng… 

  Em nhé, chúng ta về quá khứ 

  Mình nằm ngủ tiếp giấc mùa Đông? 



83 | T R Ầ N  V Ấ N  L Ệ  

 

 

Ơ em im lặng.  Em im lặng 

Nói tiếp đi mà!  Đang tháng Giêng 

Tháng khởi mùa Xuân, mình bƣớc tới 

Tới bờ con suối, bóng em nghiêng… 

  

“Nếu bƣớc chân ngà em có mỏi…”(*) 

Em à, em hãy ngả vào anh 

Em à, nhắm mắt nghe anh nói: 

“Em đẹp vô cùng!  Trời rất xanh!” 

  

Em ạ, Tình Yêu muôn Thế Giới 

Mình hôn thắm thiết một ngày Xuân 

Mình yêu nhau mãi, yêu muôn thuở 

Dẫu biết đời ngƣời chẳng…mấy năm! 

  

Ai cấm ngƣời ta mơ với mộng? 

Cũng không ai cấm anh làm Thơ! 

Cảm ơn em nói hôm nay ấm 

Ấm chẳng bây giờ, đã rất xƣa! 

  

Em nhỉ, Tình Yêu như Cổ Tích 

Ngoại từng hay kể, nhớ không em? 

    
(*) thơ Đinh Hùng: “Nếu bƣớc chân ngà có mỏi 

               Xin em dựa sát lòng anh…” 
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       Tranh: Nguyễn Sơn 

 

Chao ôi tóc đó của nàng 

Tóc thƣơng tóc nhớ của chàng, chớ ai? 

Nàng đi, đƣờng phố không dài 

Dù mây nƣớc vẫn bên ngoài cứ trôi… 

  

Nàng đi.  Hay đứng.  Hay ngồi 

Ở đâu thì tóc vẫn hồi hộp bay 

Chàng thƣơng đếm mỗi một ngày 

Chàng nhung nhớ, tội bàn tay của chàng! 
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Kể từ có chuyến đò ngang 

Dù trên đò chẳng là nàng ghé lƣng 

Sao nghe buồn vậy hỡi lòng 

Liệu mai ngƣời đó theo chồng, thì sao? 

  

Ngó qua làng Thới, hàng cau 

Hàng dừa xanh biếc, chỗ nào cũng xa 

Kể khi tôi bỏ nƣớc nhà 

Sóng đêm sông vọng buồn là bao nhiêu? 

 

 * 

  

Chiều nay đứng ngỡ ngàng chiều 

Tóc bay gió lộng yêu kiều ai kia… 

Con đƣờng mấy ngã tƣ chia 

Con tim còn chỗ em về mà em! 

  

Em về nhé!  Lúc trăng lên 

Thì anh quỵ xuống, với em, chung tình! 

Tóc bay… bay gió trên đình 

Tóc thơm thơm mỗi lá cành hoa thơm… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

 

 

Nhớ quá bến đò Bình Đức ơi! 

Chiều mong, mong một chuyến đò xuôi 

Đƣa ai về chợ cho mình thấy 

Dƣới nón bài thơ, một nụ cƣời! 

  

Nhớ quá, mỗi ngày ba sáu năm 

Từ sau Cải Tạo đến vô cùng 

Năm châu liệu có về chăng đƣợc 

Đợi chuyến đò xƣa gặp cố nhân? 
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Nhớ quá tiếng dừa xao xác gió 

Tiếng tàu cau Ngoại gió đòng đƣa 

Trời chiều nắng tím môi ai đỏ 

Gió thoảng qua hồn một tiếng thơ… 

 

Nhớ quá em à anh nhớ quá 

Khi không trời đất khiến mình xa 

Tha hương nhiều lúc hiu hiu gió 

Tưởng tóc em vừa gió thoáng qua… 

  

Nhớ quá cây nhang chiều cúng Ngoại 

Trầm hƣơng ngào ngạt vẫn theo anh 

Nhiều đêm thức giấc chiêm bao dậy 

Chiếc áo bà ba em vẫn xanh… 

  

Thời gian không bạc, lòng anh bạc 

Hẹn một ngày vui chửa một ngày 

Sông nƣớc đò xuôi chiều lƣớt sóng 

Bến đò Bình Đức khói lên cây… 

  

Cây dừa của Ngoại, cây cau Ngoại 

Cây bƣởi Ba trồng, em ao sen… 

Vọc nƣớc rửa chân, em chắc lạnh? 

Ƣớc gì anh đƣợc bế em lên… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Những cơn mƣa rả rích đã chấm dứt thật rồi.  Ba ngày 

mƣa bốc hơi…bây giờ, sáng, đang nắng… 

Hơi mƣa bay lãng đãng.  Mặt sân gạch đỏ hồng… và 

hoa hồng cũng đỏ.  Màu hồng là màu nhớ… 

Nhớ áo em trong gió, vén xuống đò sang sông.  Nhớ 

má em hồng hồng… hình nhƣ vì e thẹn… 

Đƣờng bay đàn chim én vẽ từng vòng trời xanh.  Sau 

mƣa lá mong manh nhẹ nhàng mà chẳng rụng… 
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Em ơi trong đời sống, nhớ chiếm giữ mấy phần?  Một 

đời ngƣời trăm năm, tuổi Xuân dài mấy chốc? 

  

Tôi đi con đò dọc, dòng sông dài thê lƣơng.  Tôi ra tới 

đại dƣơng, dòng sông thành chi nhỉ? 

  

Phải chăng những giọt lệ long lanh sáng nắng này?  Phải 

chăng những đám mây trong trời kia thẳm thẳm? 

  

Tôi nhặt vài giọt nắng thấy con mắt của tôi!  Tôi nhớ em 

xa xôi bỗng thấy trong gần gũi! 

  

Nắng ấm nồng sẽ nguội, chuyện đó của thời gian.  Miên 

man và miên man, tôi nói thầm với nắng… 

  

Tất cả là im lặng.  Tất cả cũng thời gian… Thƣơng quá 

nụ hoa vàng không ai về ngang ngõ… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Mình châm một điếu thuốc thở cho thơm tóc 

ngƣời.  Trong mộng thấy ngƣời cƣời.  Trong mộng 

mình bay bổng! 

Ôi trăm năm đời sống đƣợc mấy phút giây này?  Hôn 

ngƣời nhẹ bàn tay.  Bàn tay hay nhánh cỏ? 

Hôn ngƣời hay hôn gió, gió bay bay khói bay. Khói 

không nhiều nhƣ mây sao lòng mình u ám? 
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Hai bàn tay không chạm.  Hai mặt người không 

gần.  Cái tàn thuốc dưới chân.  Tóc phân vân đâu nhỉ? 

 Chuyện đời là dâu bể, tôi giụi mắt bẽ bàng.  Ngƣời xƣa 

Giấc Kê Vàng… chắc nhƣ tôi vừa tỉnh? 

 Ai… Trong trời sƣơng lạnh.  Con vạc mới bay 

qua.  Đây không phải quê nhà.  Thuốc thơm mùi khói 

rạ… 

 Em… Mình xa xôi quá.  Anh nói trong cơn mơ.  Lát 

nữa em qua đò, vọc giùm anh vốc nƣớc… 

Và rặng bần rặng đƣớc em cũng nhìn hộ anh.  Thấy 

chiếc lá nào xanh nghĩ tóc em thời trẻ. 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Đầu tháng.  Trời mƣa.  Không thấy trăng.  Mây che kín 

hết mặt cô Hằng!  Năm nay ngộ nhỉ, mùa Xuân ƣớt, 

trăng chắc giống mình, nhớ cố nhân? 

Mới bốn mƣơi năm, nhiều biến đổi!  Lòng ngƣời, lòng 

Nguyệt, một thƣơng đau.  Cơ trời, ách nƣớc, làm sao 

tránh?  Thuyền chở trăng vàng đã tới đâu? 

Chừng nao thuyền cũ về sông cũ? Hỏi gió, gió vù qua 

cửa gƣơng.  Hỏi  giọt nƣớc nằm tay lạnh ngắt.  Nghe 

lời đáp lại:  tiếng mƣa suông… 
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Hỏi cả mặt sân, sân nƣớc ngập.  Đèn khuya nhƣ sáng 

chút trăng thừa… Đêm qua, đêm trƣớc, và đêm trƣớc, 

chỉ mấy đêm mà trăng rất xƣa! 

 Đầu tháng.  Mồng Hai, Ba, Bốn, Năm… Ngƣời tôi tha 

thiết có tên Trăng (khai sinh chẳng có ai tên vậy… vì 

chỉ em là một Mỹ Nhân!) 

 Mỹ nhân tự cổ như danh tướng!  Danh tướng… đêm 

mưa đứng thở dài.  Tiếc chứ tuổi đời ta ướt át liệu 

chừng mòn mỏi một đời trai! 

Em ơi hãy chớp giùm con mắt, anh muốn đèn khuya, 

kia… cũng em.  Mai nếu còn mƣa, anh vẫn đứng đây 

nhìn mƣa gió, ngó mông mênh… 
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PHẦN BA 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

    Chờ em cho tới bao giờ 

     Vạc bay về núi, trăng mờ đỉnh non… 

  

Hai ngày không thấy em e mail.  Mở máy, nhìn chơi, 

sáng lại chiều.  Nói nhớ, nói thƣơng mà lặng lẽ,  buồn 

không thèm biết buồn bao nhiêu! 

  

Buồn của anh … là không của em.  Ai ngƣời có nhớ 

mà không quên?  Ai ngƣời mới đó môi hồng thắm, 

không nói cƣời thôi cũng rất duyên! 
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Có lúc làm thơ nhƣ cắn giọt mƣa trời, con quạ mới kêu 

vang.  Nhìn ra cánh cổng im lìm khép, ngày đứng sững 

ngày, ai đi ngang… 

  

Dĩ nhiên không phải là em nhé!  Đƣờng của ngƣời ta, xe 

chạy qua, một chiếc rồi hai, ba bốn chiếc, chỉ cành hoa nở, 

một cành hoa… 

  

Em à, anh đợi hai ngày đã buồn lắm như chưa biết nỗi 

buồn nó đã khiến mình đau đến đớn đến lòng tím rịm lúc 

hoàng hôn! 

  

Thôi em không nhớ gì anh nữa thì chẳng làm sao, chỉ có 

chờ.  Lòng nhủ:  chim bay về núi đậu,  trăng kia có lúc 

cũng trăng mờ! 

  

Câu ca dao nhắc rồi anh lắc cho tóc trùm lên một mối 

tình,  cho trọn đời anh thơ thổn thức một câu nào đó rất 

bâng khuâng… 



100 | C Á M  Ơ N  E M  T Ì N H  Y Ê U  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 

Nhiều lúc buồn, nói thật, anh nhớ em, anh buồn. Nhớ, 

dĩ nhiên có thƣơng.  Mà thƣơng, trời ơi ai biết?  Anh 

có con chim kéc, nó mồ côi, hay về, đậu vƣờn anh tới 

khuya, sáng ra không thấy nó… Nó về, nó không ở, nó 

đi… rồi hết về (chắc nó có bạn bè hay chết rồi, có 

thể?). 

Nhiều lúc buồn, ứa lệ.  Anh nói như nằm mơ.  Anh xin 

lỗi em, Thơ, của anh làm, buồn quá… 
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Hăm hai năm xứ lạ, anh chỉ có em quen.  Mà em… rồi 

mông mênh!  Mà em… rồi bát ngát!  Rồi hay Trời 

không khác, chỉ khác… Niềm Tái Tê!  Trái Tim, hai chữ 

T, và em sao chỉ Một?  

Phải chi anh ngƣời dốt đừng biết một chữ nào,  đừng lấy 

giấy ghi vào những bài thơ- nhật-ký.  Đừng hỏi sao Thế 

Kỷ dài chi tới Trăm Năm?  Em à em, xa xăm, có bao giờ 

em nghĩ… mình sinh lầm Thế Kỷ nhƣ ông Vũ Hoàng 

Chƣơng? (*). 

 * 

 Anh nghĩ em dễ thƣơng, anh hỏi gì cũng đáp.  Bây giờ 

chƣa tháng Chạp, ôi buồn bay lá bay… 

  

(*) Thơ Vũ Hoàng Chƣơng: 

 Lũ chúng ta lạc loài dăm bảy đứa 

Bị Quê Hương ruồng bỏ, Giống Nòi khinh! 

… 

Lũ chúng ta đầu thai nhầm Thế Kỷ 

Một đôi người u uất nỗi chơ vơ… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Bƣớc chậm chậm!  Anh dìu em bƣớc chậm.  Chiều 

đang tan, mình tới với hoàng hôn.  Anh đuổi chiều đi, 

anh bắt lấy nỗi buồn, anh xé vụn để em vui tới tối! 

 

Mình yêu nhau.  Yêu không là cái tội.  Hãy hiền nhƣ 

bồ câu, nghe em!  Hãy hiền nhƣ tia nắng cuối trên 

thềm ánh lên mái tóc em hồi nãy… 
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 Bƣớc chậm chậm!  Kìa đèn đƣờng bật cháy, anh nhìn 

em đôi má thật hồng.  Hình nhƣ hoa đang nở trong lòng, 

em mãi mãi là bình minh anh đợi! 

 Anh hôn em, anh không cho em nói, cƣời lên em cho 

trăng Rằm lên!  Anh tự hào anh đi cạnh ngƣời Tiên, 

trăng có thẹn thì vào mây mà trốn! 

  

Bước chậm chận, kệ em ơi nước cuốn, nước qua cầu rồi 

cũng trở về non!  Chúng mình đi như thuở Cố Hương 

từng ước mộng một phương trời thơm ngát… 

  

Anh sẽ không bao giờ là sóng bạc.  Em cũng không là 

con vạc bay khuya.  Mấy mƣơi năm đau đớn chia 

lìa.  Mình cố quên cuộc chiến tranh tàn tạ… 

  

Anh sẽ không bao giờ là chiếc lá mà là gốc cây cho em 

tựa lƣng ngà.  Em mãi mãi là một vƣờn hoa mà thơ anh 

mỗi bài một đóa… 

  

Hãy tƣởng tƣợng chúng mình đang có một đứa con, em 

nhé, chịu không?  Anh nghe em tim đập phập 

phồng,  anh nghe anh những tiếng lòng rất lạ. 

  

Anh cảm ơn hoa hồng trên má, trên môi em, chiều nay, 

thơm ơi… 
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Hồi nãy soi gƣơng em chải tóc 

Nhìn vào chiếu hậu, mặt em nhăn: 

“Tóc, ôi dài quá! Mai đi cắt” 

Em nói mà quên lạnh sống lƣng… 

 

Em chải đầu xong em dắt xe 

“Em đi đây chút, lát em về” 

Em, đầu giờ chụp nồi-cơm-điện 

Mái tóc đâu rồi? Cái nón che? 

 

Em đi một chút, chút mà lâu 

Anh đứng nhìn theo, áo muốn nhàu: 

Tay cứ cuộn vo bâu áo mãi 

“Em mà cắt tóc, mặt em sao?” 

 

Mặt em thì vẫn không thay đổi 

Chỉ tóc, còn chi sợi vắn, dài? 

Anh ngó bàn tay, tay bất động 

Từ nay thôi vuốt tóc em bay? 
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Em đi một chút…chút trời ơi 

“Không khéo em trong tiệm tóc rồi? 

Em nói mai mà! Mai mới cắt 

Lời em, hồi nãy, mới đây thôi!” 

 

Tôi nói thầm nhƣ nói với em 

Với dăm bóng nắng trải trên thềm 

Với tôi, nghèn nghẹn làm sao đó 

Máu cũng nhƣ chừng nghẹn trái tim… 

 

Đừng nhé, nghe em! Đừng cắt tóc 

Giận hờn anh chớ vội đi tu 

Tóc dù dài, vắn còn so đƣợc 

Gần với xa còn thƣơng nhớ nhau… 

 

Em đi một chút, em về rồi! 

Cảm tạ em yêu! Cảm tạ Trời 

Em gỡ nón ra: đầu tóc xõa 

Sợi dài, sợi vắn của tôi ơi… 

 

Cảm tạ em yêu, em chửa cắt 

Tóc xinh nhƣ mộng của anh mơ… 

Trái tim anh đập đang đều lại 

Và mắt em đầy một biển Thơ… 
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Trời Cali ngộ ghê!  Buổi trƣa là mùa Hạ, buổi chiều 

bay bay  lá, tối giống nhƣ mùa Đông! 

Lạnh ơi là lạnh khiếp.  Bây giờ đêm trung tuần, trăng 

chƣa là trăng tròn, hình nhƣ lạnh làm khuyết? 
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Nếu bây giờ có tuyết, chắc ai cũng bạc đầu!  Con đƣờng 

khuya xa, sâu, hàng đèn đƣờng ứa lệ! 

Thơ tôi sắp kể lể, chuyện gì đây hả em?  Có lẽ đừng làm 

thêm, để cho em ngon giấc? 

Trời Cali ngộ thật!  Em đã ngủ say rồi!  Ôi cái miệng em 

cƣời, thấy gì trong giấc mộng? 

 Phải chi em còn sống, đừng là tấm hình kia, bây giờ 

đừng là khuya, hai  đứa mình đi dạo… 

Tôi đi mặc thêm áo.  Một mình mặc gấp đôi!  Một mình 

bốn phƣơng trời.  Có một vầng trăng khuyết. 
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Nguồn ảnh: Internet 

Lâu lắm rồi, rất nhớ Burbank, nhớ có em ngồi bên tay 

lái.  Xe mình đi những con đƣờng hai bên hàng 

cây.  Em nói thật thơ ngây:  Nếu hai hàng cây kia chạy 

thì xe mình khỏi đi!  Hai hàng cây đâu có biết gì, cứ rù 

rì rù rì trong gió…Lâu lắm rồi thật nhớ, Burbank thành 

phố dễ thƣơng… 

          Và em dễ thƣơng… 

          * 

Lâu lắm rồi em không ghé thăm anh nữa.  Em nói em 

có nhớ mà em không về.  Em không còn ở nơi anh 

từng đến.  Em lên phía Bắc, rất xa, rất xa, rất xa.   
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Những nơi hai đứa mình từng đi qua, em có biết không 

đều đã già theo năm theo ngày, theo tháng.  Anh một 

mình đi hoài cũng nản.  Những hàng cây thủ thỉ cƣời 

thầm… 

 Tất cả đều lặng câm.  Ngay cả lòng anh, không có ai 

than thở.  Em mà nhƣ cơn gió trở, anh đƣa tay bắt đƣợc 

mênh mông!  Em có biết không?  Anh bắt đƣợc lạnh 

lùng!  Em mà nhƣ một cơn dông, anh cúi đầu nhận 

tội:  “Anh nhớ em!”. 

 * 

 Lâu lắm rồi không lên Burbank.  Đƣờng Một-Trăm-Lẻ-

Một, đƣờng số Năm, hai xa lộ đó dài bao xiết!  Anh nhớ 

em tới chết.  Nếu em dễ ghét đừng dễ thƣơng, anh đâu 

có tận cùng thƣơng nhớ! 

Anh lâu nay nhƣ ngƣời đi đò lỡ.  Lỡ một chuyến đò đợi 

đến bao lâu?  Ai cũng lắc đầu, không biết!  Kiếp sau, 

biết chừng đâu!  Có thể! 

 

Những chuyến bay về đây hằng bữa, sao em không về 

thăm anh hả em?  
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Em nói “chín giờ em ngủ 

Anh đừng chọc phá em, nhen!” 

Một năm, nhiều năm, anh nhớ 

Giờ em đi ngủ mà em! 

  

Bây giờ còn chín phút nữa 

Gọi em, muốn gọi, mà thôi! 

Chuyện dẫu ngắn, dài, đều lỡ 

Em bực mình, anh không vui! 

  

Làm bốn câu thơ năm phút 

Xong bốn câu này, là khuya! 

Hơi thở làm nên hạnh phúc 

Hơi thơ chƣa chắc sớm về! 
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Thật đã mƣời giờ em ạ 

Em đang chìm giấc ngủ sâu 

Anh thức sao lòng trăn trở? 

Thơ anh mới đƣợc mƣời câu! 

 * 

Mười câu rồi xong bốn đoạn 

Sẽ thêm ba bốn không chừng 

Anh bưng tách trà lên uống 

Nhìn hơi khói tỏa mông lung… 

  

Tƣởng tƣợng em ôm cái gối 

Mùa Hè tấm chăn mỏng tanh 

Anh xin Trời khoan mƣa vội 

Mai em thức dậy trời xanh… 

  

Tƣởng tƣợng sáng mai chim hót 

Vƣờn anh em liếc nhìn sang 

Giàn bông giấy vàng nở rộ 

“Đóa Hoa Nào Cũng Vì Nàng!” 

  

Có lúc anh là thi sĩ 

Dễ dàng nhƣ một giấc mơ 

Em mãi là em,  khó quá 

Bắt anh phải nhớ Chín Giờ! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Hồi tối, em à, anh chiêm bao, thấy em trƣớc mặt, đẹp 

ôi chào!  Vẫn em nhƣ thuở anh mơ mộng, vẫn vậy, là 

thơ, thƣơng nói sao? 

Lậy Chúa cho con giữ đƣợc ngƣời!  Nắm bàn tay ngọc 

sợ tay rơi.  Vuốt làn tóc biếc ngờ mây khói.  Mà khói 

mây là… em đấy thôi! 

Em ạ… lẽ nào một giấc mơ?  Tƣởng, thƣơng, nhung 

nhớ đã bao giờ.  Cái hình cái ảnh nguyên chƣa khuyết 

nhƣ bóng trăng Rằm đêm không mƣa! 
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Mình chửa nói gì câu sẽ nói, em tan em biến nhẹ nhƣ 

sƣơng…Thơ anh rồi sẽ ra sao nhỉ?  Rồi sẽ ngàn năm 

một chữ Buồn? 

 Hồi tối em về trong chiêm bao, rượu chưa nâng chén 

rót trăng vào, mây tan mây hợp chưa khô mắt, nghe rất 

xa vời mưa gió sao? 

 Em thoáng hiện về, một thoáng xa.  Mở tung cánh cửa, 

một hiên nhà.  Không nghe tiếng bƣớc trên thềm gạch, 

chỉ ngạt ngào hƣơng Dạ Lý Hoa! 

 Hồi tối em à, thế vậy thôi!  Chắp tay lậy Chúa, nghẹn ôi 

lời, nguyện cầu không biết bao nhiêu nữa, giữ đƣợc 

trong tim một bóng ngƣời… 

 Lậy Chúa cho con chừng đó tội – tội tình con chịu một 

đời Thơ! 
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Em than mệt.  Và anh nhìn em, mệt thật.  Ngày mƣời 

tiếng đồng hồ em thở đứt hơi thôi!  Mà bớt xuống thì coi 

nhƣ em mất cả niềm tin cơm áo, cả niềm vui! 

Đời sống Mỹ khó khăn bắt ngƣời ta suy tính, rồi so đo, 

rồi hờn giận vô duyên!  Em nhìn kia, nhà hàng hiu 

quạnh.  Em nhìn kia, siêu thị vắng tanh! 

Vào nhà hàng nhận cái chào nhạt thếch.  Khách một vài, 

tiền típ có bao nhiêu!  Vào chợ thì không ghé qua quầy 

thịt, mua rau, hành, đậu hũ, cũng đăm chiêu! 
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Đời suy tính và em suy tính.  Bớt việc làm, đời sống chẳng 

đi lên.  Tăng giờ làm thì tiền lƣơng đƣợc lãnh đổ vào xăng 

không ngày nào quên! 

Em than mệt.  Dĩ nhiên ai cũng mệt.  Ai cũng than bằng 

những tiếng thở dài.  Cơn động đất thật kinh hoàng ở 

Nhật!  Em nhìn đi!  Đừng nói.  Hãy rùng vai! 

 Ta còn chỗ nƣơng nhờ là Phật, là Chúa Trời, là những 

tiếng chuông vang.  Lòng ta động chắc còn hơn địa chấn, 

nhờ tiếng chuông chiều, sớm mà tan, tan… 

Anh không dám khuyên em gì cả bởi phần anh rồi sẽ đƣợc 

ai khuyên?  Còn cuộc sống nhƣ nƣớc còn có cá, còn rừng 

cây còn nghe tiếng của chim… 

Anh lãng mạn cả khi em mệt!  Anh không dễ thƣơng, em 

có ghét anh không?  Anh nghe em những lời thút thít.  Anh 

nghe em những tiếng trong lòng… 

Thôi đừng nói câu gì… thêm mệt.  Cười giùm anh và mình 

đuổi mây bay.  Anh làm thơ cho tới ngày anh chết, anh yêu 

em cho tới lúc xuôi tay… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Có những bài thơ tình yêu rất ngọt nối từng sợi tóc của 

ngƣời tôi thƣơng. 

Có những bài thơ dọc đƣờng chƣa kịp viết vào giấy 

hoa. 

Có những bài thơ nhớ nƣớc thƣơng nhà chứa chan 

dòng lệ. 

Những bài thơ nhẹ gió bay hết rồi… 
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Có lúc lòng tôi nghe buồn chi lạ.  Đếm từng chiếc lá của 

cây sầu riêng.  Nhớ lắm tháng Giêng giữ vƣờn cho 

Ngoại.  Nhớ ai ra hỏi “sầu riêng chín chƣa”.  Rồi những 

đêm mƣa nghe sầu riêng rụng.  Mơ màng tiếng súng xa 

xa đồn xƣa… 

Có những bài thơ viết không bố cục bởi vì em khóc nhòe 

con mắt tôi.  Chưa gì xa xôi một thời yêu dấu.  Không 

chỗ nào xấu trên bàn tay em… 

 Bây giờ mông mênh ôi trời ôi biển.  Em niềm lƣu luyến 

một chuyến trùng dƣơng những gì yêu thƣơng vỡ tan bọt 

sóng.  Em không còn sống mà tôi còn thơ… 

 Em ơi nắng mƣa tôi ngồi vuốt mặt.  Cây sầu riêng chất 

trái sầu riêng xanh.  Em nói “này anh, trái tim em 

đó,  vuốt đi cái vỏ những gai những gai…”.  Giấc mơ 

kéo dài nhiều đêm em hiện.  Rồi thì mất biến… 

 Nhiều sợi tóc quyện trong bài thơ tôi.  Những dấu nụ 

môi còn tƣơi son đỏ.  Em giờ là gió.  Em giờ là 

mây.  Những bài thơ đây đốt cho em hết… 

 Buồn ơi sống chết kẻ ở người đi… 
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    Nguồn ảnh: Internet 

 

    

 

Chiều hôm nay không mƣa mà lạnh 

Cuối tháng Tƣ còn lạnh lạ lùng chƣa! 

Nếu mà trời cứ thản nhiên mƣa 

Em ra về, anh làm thơ nhƣ bữa trƣớc… 

 

Anh không hứa với em là anh sẽ đợi 

Sẽ chờ em nhƣ một gã tình si 

Nhƣng hơn một tháng nay anh muốn ngó em về 

Em mệt mỏi đến mức nào cho biết! 
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Chiều hôm nay… hình nhƣ em quá mệt 

Em bơ phờ tội nghiệp làm sao! 

Em bƣớc ra xe vài bạn gặp em chào 

Môi không đỏ có lẽ chiều đang xám? 

 

Em mở cửa xe em vào em mở máy 

Máy nổ giòn, em hai mắt đăm chiêu 

Em không thấy anh, em chỉ thấy chiều 

Em hạ kính và lái xe ra lộ… 

    

Anh tự hỏi làm sao giúp em bớt khổ 

Giúp cho em có thì giờ nghỉ ngơi 

Anh tự đáp mình đã cuối đời 

Bè bạn thân nhiều ngƣời cũng lão… 

 

 Em nửa đầu đời lo cơm lo áo 

Em nửa đời sau cũng áo cũng cơm 

Nghĩ tới Mỹ dầu gì cũng sƣớng hơn 

Chớ Sài Gòn đã làm em muốn chết! 
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Số của em hẩm hiu quá thiệt 

Mỹ thì đang loạng quạng đồng tiền 

Mỹ không còn huy hoắc cảnh Tiên 

Em lỡ bộ và đành đi, đi tới… 

 

 Tới chỗ nào ngoài cái xe kia 

Tới chỗ em tan sở phải ra về 

Mong có buổi tối nằm yên và thở 

Và ngủ vùi  dù không trọn giấc khuya! 

 

  Em phải làm việc ở nhà ca sáng sớm 

Không có thì giờ em chải tóc soi gƣơng 

Anh chờ em, em biết bên kia đƣờng 

Coi nhƣ không biết  để em về cho vội! 

 

Chiều nay không mƣa nhƣng biết chừng đâu lát tối 

Mƣa tỉ tê trên mái tôle buồn? 

Anh chờ em rồi trở bƣớc đi luôn 

Trong lúc đó xe em qua nhiều phố… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Đƣờng xa xanh gió nắng xanh trong.  Em thấy gì không lá 

chập chùng / em nhớ hay quên thời vƣợt biển / lòng bay 

nhƣ lá ở trên rừng… 

Đƣờng xa hao hớt mộng ngày Xuân, lững thững kìa ai 

bƣớc ngập ngừng / đâu phải vì chim vừa xuống đất / mà 

mây hiện tới bớt mênh mông… 

Đƣờng xa bao nhớ bao thƣơng trải / em đếm nhiều chƣa 

gạch mấy ô / em đếm giùm đi nhà mấy cửa / cửa nào lồng 

lộng gió bay mơ… 
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Đƣờng xa không thể không xa tiếp / dù ngã tƣ, ba có hẹn 

thầm / ngƣời thoáng ngang qua nào ghé lại / để đƣờng xa 

mãi gió lâng lâng… 

Đường xa xanh gió nắng xanh trong / gió chắc có bay chút 

má hồng / nhưng để lại đây từng cột điện / nhớ dài sợi tóc 

buổi mưa dông.. 

 Sáng nay nếu đƣợc làm thi sĩ /  anh sẽ làm thơ em ngỡ 

ngàng / chút gió tình ơi lòng cũng bận / ai vừa qua mặt nhớ 

qua ngang… 
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   Trăng khuyết nửa vành hƣ thực 

   Đƣờng xa gió cuốn bụi bay… 
                    Trần Ngọc Hưởng 

 
Hai câu. Mƣời hai chữ.  Xé mắt tôi.  Là thơ. Trăng 

khuya. Con đƣờng mờ. Chiến mã còn đâu nữa!  Lát rồi trăng 

có vỡ? Con đƣờng xa bụi ơi… 

  

Con đƣờng xa. Và ngƣời. Trăm năm lầm với lũi. Lầm giống 

nhƣ dế nhũi nằm trong cỏ trong sƣơng. Lũi nhƣ cơn gió đuổi 

theo cái bóng vô hình. 
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Em ơi chuyện chúng mình nhƣ vầng trăng một nửa.  Nửa 

kia chìm đâu đó giữa lòng sâu đại dƣơng, nửa này soi con 

đƣờng, đƣờng xa xăm gió cuốn! 

Những gì mình ƣớc muốn, mở lại từng trang thơ.  Nửa 

trăng khuya mờ mờ.  Nửa con đƣờng đứng chựng!  Tại 

sao tôi còn sống, thức, và, nhìn trăng khuya?  Tôi biết em 

không về, nhớ thơ đề áo lụa. Ôi ngày xƣa một thuở hay là 

muôn vạn thời? 

Trăng ai nỡ chia đôi? 

Tim nỡ nào cũng nát? 

Em ơi ngƣời lính gác 

Đêm còn kia trăng suông… 

Tôi ngồi xuống bờ tƣờng, nơi này em đã đứng.  Đƣờng 

xa.  Bụi lững thững.  Em về hay sƣơng sa?  Đƣờng xa ôi 

đƣờng xa, nửa trăng tròn giọt lệ.  Tôi nghẹn ngào dâu bể, 

Quê Hƣơng còn chia phôi, trăng cũng vậy, chia đôi, nửa 

còn và nửa mất… 

Chồng thơ tôi đang lật, trang nào cũng thấy em! 

Tôi úp tay lên ngực, tiếng nào cũng của em! 

 

Trăng khuyết nửa vành hư thực, đường xa gió cuốn bụi 

bay… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Gõ cửa nhà em.  Không có em!  Em đi đâu nhỉ để anh 

tìm, dù cây dù cội, lƣng anh tựa, nói nhớ rồi mà vẫn nhớ 

thêm! 

Em biết là anh lòng chỉ nhớ, một em thôi cớ tại sao xa? 

Sợ khi gõ cửa em nghe mở, trăng mới vừa lên… nguyệt 

bỗng tà? 

Em biết là em duy nhất mộng.  Mộng nào thức giấc 

chẳng tan, tan?  Anh không hề nghĩ em là mộng, em 

mãi là em, chữ Đá, Vàng! 
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Em hơn cả đá, em là Ngọc!  Em hơn cả vàng, em Kim 

Cƣơng!  Em là Buổi Sáng Xuân đằm thắm, mỗi giọt 

sƣơng là một Nhớ Thƣơng! 

Này em, Buổi Sáng Xuân đằm thắm!  Mỗi một năm hồ 

dễ mấy Xuân!  Trời đất một M Duy Nhất đó, ai nào giải 

được nghĩa Bâng Khuâng? 

 M nghe, nghe nhé, tim anh đập.  Mỗi tiếng vang là một 

tiếng lòng!  Mỗi chữ M là môi nở nụ - Nụ Bình Minh nở 

sáng trời Đông! 

Em giận gì anh, em bỏ đi?  Một, hai, ba bữa, chẳng lâu 

gì?  Ôi em mà biết từng giây phút, anh sống nhƣ vừa 

tỉnh lại mê! 

Ôi em mà biết từng giây phút,  anh riết vòng tay ôm 

sáng Xuân!  Tƣợng đá thƣơng anh sƣơng ứa giọt… Em 

lòng nào nỡ rất xa xăm? 
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Sáng, gọi thăm em.  Không bắt máy.  Nhƣng nghe giọng 

nói của em rồi!  Sớm mà, chƣa có ai vô sở, Điện thoại chỉ 

gài câu đáp thôi… 

Sáng, gọi thăm em, vì nhớ em!  Có em, chắc nhận tiếng Dô 

Diên.  Sáng vừa bảnh mắt làm em giận.  Ờ giận hoài đi… 

rồi sẽ điên! 

Mà lúc em điên, anh có tỉnh, hay là ghét quá cũng điên 

theo?  Buồn cƣời em nhỉ khi- không- nhớ.  Nhớ hiểu là 

sao?  Nhớ tại yêu? 

Sáng, gọi thăm em, mỗi sáng ngày.  Em không trƣớc máy, 

kệ mây bay.  Thơ không mây khói thơ không đẹp, thơ đó 

dẫu mình nói với ai… 

Sáng, mỗi bình minh một tiếng lòng. Gặp em, cầu vậy để 

vui mừng.  Không em thì vẫn lưu con số, em sẽ nhìn anh 

không dửng dưng! 

Sáng!  Mỗi ngày, em, một chút thăm.  Chút gì kéo lại sự xa 

xăm?  Trời chia trăm hƣớng, lòng duy nhất:  Em, trọn đời 

anh:  Một Mỹ Nhân! 
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Tôi tìm trong tro bụi 

Đâu hình hài của em? 

 

Tôi tìm trong mông mênh 

Em thuyền nhân mất tích! 

 

Hai năm em mờ mịt 

Nhƣ vậy là Thiên Thu? 

 

Tôi lăn trái mù u 

Chạy theo vòng trái đất. 



131 | T R Ầ N  V Ấ N  L Ệ  

 

 Tôi nghe câu Kinh Phật 

Chan chứa lệ bao dòng… 

 

Em ơi em là sông 

Hay em là biển cả? 

 

Em là hoa là lá 

Ôi… đám tàn nhang bay… 

 

Từ đó cho đến nay 

Tôi không còn cái bóng. 

 

Em hết rồi tiếng vọng 

Mỗi lần tôi gọi thăm… 

 

Em em ơi hai năm 

Mà ngàn năm đau đớn! 

 

Tôi còn hơi thở muộn 

Thở lên trời khói sƣơng! 

 

Kinh Phật lật từng trang 

Em chờn vờn đâu đó? 

 

Chép một bài thơ nhỏ 

Giấu em trong lòng tôi! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Hoa tím nở đều, nở khắp.  Cali nhƣ trùm khăn voan.  La 

Jacaranda dễ thƣơng / nếu mới lần đầu bất chợt / thấy 

màu tím hoa phơn phớt / giữa trời xanh biếc hồn 

nhiên… Nhƣng hoa không nhƣ chợ phiên, nở hoài buồn 

ơi cả tháng! 

  

Suốt tháng Năm dài lãng đãng.  Nắng mƣa lãng đãng 

cùng hoa.  Không biết tại sao ngƣời ta trồng chi đại trà 

hoa tím?  Biết là cái gì kỷ niệm cũng làm tim tím lòng 

nhau.  Nhƣng ít thì còn ít đau, kỷ niệm mà nhiều, thêm 

nhớ! 
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Nhớ nhau một lần đã khổ… bởi vì nhớ đâu có nguôi!  La 

Jacaranda không mùi, thấy mãi từng chiều tím 

rịm!  Nhớ ơi, nếu ai ngồi đếm, từng cây hoa tím, thấy 

sao?  Con phố nào cũng nghẹn ngào, lòng người lòng 

nào không nghẹn? 

  

Phố nhƣ không còn chỗ hẹn / bởi hoa, hoa tím tràn lan… 

Tím cả đƣờng vào nghĩa trang!  Cali cả ngàn nghĩa 

địa!  Tôi thật khôn cầm giọt lệ / nhớ ai nắng xế hôm qua 

/ chào tôi băng qua đƣờng hoa / chào tôi đi vào vĩnh 

cửu!  

  

La Jacaranda không níu / bàn tay của ngƣời chia 

tay!  Hoa tím nở tha hồ bay.  Bay rồi nở chùm hoa 

khác… Chao ôi màu hoa tím ngắt / không mong mà cứ 

nở hoài… Với tháng Năm đủ, thêm dài, với ai đã buồn, 

thêm tủi… 

  

Nhớ em bóng em lầm lũi.  Nhớ em đôi mắt chiều tà.  Em 

nhìn ngoái lại đã xa, anh có bay theo chẳng kịp!   

 

Cali bao giờ mới khép giùm con mắt tím buồn   

hiu?  Cali bao giờ mới khép giùm con mắt tím buồn hiu… 
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                                      Nguồn ảnh: Internet 

 

Em không nhớ ngày mai Thứ Bảy.  

Anh chờ em đến mãi tối trời. 

Anh chờ em nghe nói một lời: 

“ Mai, anh đến với em, Thứ Bảy!”. 

  

Anh chờ em, chớp trời nhấp nháy 

Mƣa rồi em!  Tối nay em đâu? 

Phải chi anh là một nóc lầu 

Anh ngó xuống đời sâu thẳm thẳm! 

    

Em biết anh nhớ em nhiều lắm 

Sáu ngày qua.  Một tuần trôi qua 

Những tuần trƣớc em là đóa hoa 

Nở cho anh buổi mai Thứ Bảy. 
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         Sao tuần này, em đâu không thấy? 

Đƣờng phố, chiều, rồi tối, quạnh hiu 

Trời mùa mƣa xe chạy không nhiều 

Em “số ít”,  một thôi, màu xám… 

  

Mƣa tỉ tê, đêm càng ảm đạm 

Chiếc xe chờ không thấy đi qua… 

Em à em em ạ em à 

“Em gặp bạn, em về nhà bạn?” 

 * 

 Anh không đợi chờ em tới sáng 

Ngày mai anh Thứ Bảy vô duyên! 

Anh nhủ lòng mình cũng cố quên 

Buồn có mấy không đền ai được… 

  

Mai Thứ Bảy, Chúa Trời ban phƣớc 

Không có em và không có anh 

Rồi thời gian từng bƣớc qua nhanh 

Nhƣ chuông rớt trên cành cây bƣởi… 

  

Cây bƣởi đó có hoa anh hái 

Xuống ruộng cà hái tiếp Tầm Xuân 

Em quên anh Thứ Bảy, một lần 

Hay nhiều nữa, không chừng.  Có thể! 
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Bây giờ anh đi ngủ.  Anh đi ngủ nghe em!  Bây giờ đã 

nửa đêm, thức, em đâu có gọi.  Ngày hôm qua em nói 

“Em không quên anh đâu”, nhƣng hôm nay thì 

sao?  Em quên anh rồi đó! 

Anh không là đứa nhỏ, vẫn rất thích phỉnh phờ.  Có lẽ 

nhờ làm thơ, anh thấy mình trẻ lại?  Em, qua thời con 

gái, anh vẫn thấy thanh xuân, em không mấy bằng 

lòng, muốn mình ngƣời đứng tuổi.  Ờ thì trƣa nắng rọi, 

ai dễ thấy đƣợc mình!  Cái bóng và cái hình, giữa trƣa 

nhập làm một.  Chỉ có anh thấy nhột… vì mình còn trẻ 

thơ?  Dại gì giữa ban trƣa ra sân khoe đầu bạc?  Thà 

ngồi trong bóng mát mà ngó trời bao la… 
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Ngày hôm qua, hôm qua, là một ngày qua mất.  Anh tin 

em nói thật, em mãi mãi dễ thương.  Ngày hôm nay anh 

buồn chắc tại anh còn đợi? 

 Bây giờ nửa đêm, tối.  Anh đi ngủ cũng vừa.  Mai anh 

có bài thơ nói về em rất đẹp.  Em không hề khiếm 

khuyết trong đời anh yêu em.  Anh chẳng có gì thêm 

ngoài tấm lòng chung thủy.  Ngàn năm ngàn năm nữa, 

anh chỉ chờ em thôi!  Lời dẫu lời đầu môi, mắt cuối mày 

cũng nhớ… Em là Tình Muôn Thuở những bài thơ của 

anh! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

 

Mùa Xuân! Mùa Xuân em ơi! Mùa Xuân sang! 

Mừng em, mồng một Tết, mai vàng 

Nở bên đào thắm ồ Xuân tƣơi thắm 

Em thắm tƣơi! Mùa Xuân của em! 

 

Anh nói đây: Mùa Xuân của em 

Mùa Xuân muôn thuở ở trời Tiên 

Em vừa đến đó, xa trần thế 

Ðể lại cho đời những nụ duyên! 
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Những nụ duyên thơm bƣớm ngỡ ngàng 

Bầy ong mật cũng rất hoang mang 

Chúng bay nhè nhẹ bình minh gió 

Và nắng nhƣ là cũng ngẩn ngơ! 

 

Anh nói đây: Mùa Xuân rất thơ 

Em bao nhiêu tuổi bấy mong chờ 

Hỡi ơi cái bóng làm anh tưởng 

Em hiện về như em hôm qua! 

 

Mùa Xuân em ơi mùa Xuân sang 

Ðốt thơm nắng gió mấy tuần nhang 

Em là hoa nở tay anh níu 

Ngó mặt hoa sao chẳng thấy nàng? 

 

Ngó mặt hoa rồi rơi nƣớc mắt 

Hoa và nƣớc mắt hóa thành mây 

Mây xanh mây trắng mây vàng mƣớt 

Một chút hồng hoa mộng cũng bay! 
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Nguồn ảnh: Internet 

“Mƣa ở ngoài trời, mƣa trong lòng”.  Một câu thật 

“sáo” thấy thƣơng thƣơng… Chỉ ai buồn lắm nên thơ 

thế.  Mình có buồn không, hay đang buồn? 

Mình không buồn mà!  Mƣa thì buồn.  Chắc ông Trời 

khóc, nƣớc mƣa tuôn?  Ngƣời ta nƣớc mắt, buồn sa 

lệ.  Trời với ngƣời ta… ai buồn hơn? 

Trời mƣa làm biển đầy thêm chút, sông cũng đầy 

thêm, nƣớc ngập bờ.  Ngồi đợi đò trƣa rồi tới tối.  Đò 

ơi!  Không có tiếng nào ơi… 
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Chủ quán cà phê nói “có cầu, đò không có khách đã từ 

lâu bỏ đây để bến con sông vắng, đêm mới có người đi 

giăng câu…” 

 Đêm mới có ngƣời… Tội quá đêm!  Lỡ mƣa chìm mất 

những con thuyền.  Lỡ trăng cũng lặn… Thôi thì 

hết!  Về đợi con đò… tuổi hết duyên? 

 * 

 Tôi khuấy cà phê nhìn sóng gợn.  Mƣa ngoài trời đó, 

lạnh trong tim.  Hai mƣơi năm có là lâu lắm để giọt mƣa 

trời khóc nấc lên? 

 Tôi có ngồi lâu mấy cũng đi.  Em ơi mãi mãi chúng ta 

lìa!  Hai mƣơi năm trƣớc không ngờ nhỉ, trong một ngày 

mƣa có kẻ về… 

 Mƣa theo chân ngƣời mƣa lang thang.  Tôi đi nhƣ thể 

bƣớc theo nàng… là bùn trƣớc mặt mƣa tung tóe, là cái 

bóng mờ, ôi bóng trăng! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Sáng nay trời có nắng!  Cảm ơn trời đã lặng cơn thịnh 

nộ đêm qua!  Cảm ơn những cành hoa vƣơn mình sau 

bão tố.  Cảm ơn những ngọn cỏ còn nƣớc mắt sắp 

khô… Ôi đời nhƣ giấc mơ!  Cảm ơn ngày đã sáng! 

 Cảm ơn tôi lãng mạn chào em Good Morning!  Những 

câu nói ân tình lại thơm nhƣ nắng mới.  Những câu em 

chờ đợi chắc còn lòng thiết tha… 
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Suốt một đêm hôm qua, gió trời ơi là gió, mƣa trời ơi  là 

mƣa. Những chiếc xe hết khua máy nổ giòn đại lộ để 

nhƣờng cho tiếng gió đuổi hết ngàn sao khuya…  

Đêm hôm qua mệt mề, mền bao nhiêu cũng mỏng. Và 

cửa sổ gợn sóng và màn rung nhấp nhô.  Em ơi cơn bão 

khô ngay trong căn phòng nhỏ. Nghĩ tới em mờ tỏ ngọn 

đèn chong nhớ nhung… 

 Có khi những tiếng lòng chỉ là hai chữ đậm.  Nhớ 

nhung ơi nồng thắm anh bụm trong lòng tay, em có vậy 

không, hay em trải dài trên giấy?  Những ngày xưa xa 

ấy, những tờ thư gió bay!  

 Cảm ơn sáng hôm nay mặt trời lên rực rỡ.  Em từ trong 

rất nhớ hiện hình một bình minh!  Những tờ giấy màu 

xanh thơm ơi tình một thuở.  Nếu không duyên thì nợ, 

mình nợ nhau gì em?  Anh nợ em cái quên, không bao 

giờ anh trả… Em ơi nghiêng giùm má cho anh hôn mùa 

Xuân! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Một đêm trăng nào đó có gió nhẹ đùa mây có lá vàng 

trên cây đẵm màu trăng rụng xuống.  Em ơi đêm rất 

muộn anh vẫn chờ em về.  Nghĩa trang lạnh bốn 

bề.  Tấm bia nào không lạnh khi anh vẫn ngồi cạnh ôm 

em áo mù sƣơng.  Ôm em tình cô đơn.  Con dế mèn đã 

khóc.  Té ra nó thao thức, nó chờ ai nhƣ anh? 

Một đêm trăng long lanh phải chăng vì nước mắt?  Có 

trái tim nào cắt làm năm làm sáu phần? 
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Một đêm trăng phân vân em không về đây nữa.  Trần 

gian quên lời hứa chờ em mùa trăng nao?  Anh nhớ em 

nghẹn ngào thƣơng sao tà áo mỏng, em đi nhƣ bọt sóng  

tan hồi cuộc biển dâu!  Em xa nhƣ sao sâu chìm trên đầu 

cổ thụ.  Anh nhớ hồi lính thú anh nằm trên tha ma.  Hồi 

đó em là hoa nở mừng anh ngày phép.  Ngày đó anh 

không chết, anh về, về thăm em… 

 Bây giờ, em mông mênh lòng đêm trăng lồng 

lộng.  Bây giờ mình anh sống, sống nhƣ vì sao sa.  Rồi 

trăng kia sẽ tà.  Rồi đêm dài cũng tận.  Em ơi em là nắng 

lăn anh giọt mồ hôi!  Em ơi anh mồ côi tại vì em hết 

đó!  Bao giờ anh là cỏ, em nghĩ sao thời gian?   

Em là chiếc lá vàng cho anh mùa trăng cũ.  Em là một 

giấc ngủ cho anh kề Thiên Thu… 
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Nguồn ảnh: Internet 

Sáng, mở cửa, chào cây đào năm mới / cuối tháng Hai 

chào nƣớc Mỹ mùa Xuân. Chào những giọt sƣơng mai 

trong suốt trắng ngần! Chào ánh hồng của hoa vô cùng 

yêu quý! 

Tôi có ngƣời yêu, ngƣời không ích kỷ / để mở bài thơ 

là mở cửa tấm lòng. Ngƣời đã xa tôi rồi ngày cuối một 

mùa Đông, câu nói cuối: em sẽ là mùa Xuân anh đợi… 

Mƣời hai năm, tôi chờ ngày năm mới, ngƣời tôi yêu đã 

về lại thế này: Hoa đào cƣời trong gió bay bay / hƣơng 

ngào ngạt thơm hoài mùi tóc cũ! 

Tôi vén tóc nàng, tôi hôn cần cổ. Tôi vuốt sống mũi 

nàng, tôi hôn đôi môi. Chƣa bao giờ tôi thấy nàng xa 

tôi, mƣời tháng đợi mỗi năm tăng thêm tuổi trẻ… 
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Tôi đi tới đƣờng đời tôi nhƣ thế, nàng vẫn y nguyên 

muôn thuở Xuân Thì! Tôi thƣơng con đƣờng nàng đi. 

Tôi nhớ những đồng lƣơng nàng khoe tôi buổi tối… 

Tôi chải cho nàng tóc rối! 

Mƣời hai năm, tôi không chải cho ai. 

Vậy sao chúng tôi chia tay / đêm cuối một mùa Đông 

hoa đào chƣa nở? 

Tôi mở cửa, mở lòng tôi thƣơng nhớ! 

Sang năm nếu tôi còn, tôi nhớ nàng thêm! 

* 

Bàn tay năm ngón mềm, anh hôn em nhƣ hồi hai mƣơi 

tuổi… 

Những câu thơ chạy đuổi…Tôi chạy đuổi thời gian! Tôi 

chạy bắt những ý thơ lang thang / kết lại thành lụa may 

áo dài cho em ngày Tết! 

Không bài văn nào hoàn thành không chấm hết! 

Tuổi trẻ tôi tro bụi sẽ bao giờ? 

Tôi không viết văn mà tôi làm thơ cho Quê Hƣơng cho 

giấc mơ cho đời ngƣời yêu thƣơng nhau mãi mãi… 

Ôi ai đó có một thời con gái 

đọc thơ tôi chơm chớp mắt tình! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Đêm đó, đêm mùa Thu, tôi, dƣới trời trăng 

sáng.  Không phải đêm tháng Tám nhƣng vẫn là mùa 

Thu… 

Mùa Thu ba tháng, lâu.  Tháng Bảy, Tám và Chín.  Gió 

heo may lành lạnh, lạnh hơn sắp tháng Mƣời… 

Tôi, một mình, tôi ngồi.  Trăng một vầng trăng sáng 

trên đầu tôi, mây tản và sƣơng tan mờ mờ. 

Tôi ngồi trên chiếu thơ, đêm trăng tròn, trăng khuyết, 

ba tháng dài bất tuyệt mà thơ không thành thơ! 
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Em à em, tôi mơ có em ngồi bên cạnh.  Trăng nhiều khi lóng 

lánh.  Tôi biết tôi thật buồn… 

 Em nhƣ nƣớc trên nguồn chảy ra sông ra biển.  Trƣớc tôi em 

không hiện.  Sau tôi em thì thào… 

 Có đêm mƣa dạt dào, tôi cuộn trăng trong chiếu.  Tôi biết 

tôi vẫn thiếu một em – em trong đời… 

 * 

 Đêm đó, đêm nghẹn lời.  Gọi em mà ứa lệ.  Từ khi em tạ 

thế, mùa Thu tôi thê lƣơng. 

 Em, bây giờ linh hồn trong màu trăng tê tái.  Tôi nhìn 

trăng tê dại, tôi, đời tôi hoang vu… 

 Ôi em ơi mùa Thu con trăng còn biết lội tôi chờ em về tối 

từng đêm trăng mùa Thu! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Đêm nay, đêm mồng Tám tháng Sáu năm Con 

Mèo.  Anh nhìn vầng trăng treo, em ơi:  Trăng Một 

Nửa! 

  Đêm nay có một nửa trăng thôi 

 Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi… 

Chắc em mỉm miệng cƣời:  “Nửa trăng, thơ với 

thẩn!”.  Nửa vầng trăng ai cắn, cắn vỡ rơi biển nao? 

Thơ Hàn Mạc Tử buồn sao!  Và… còn đau đớn 

nữa! Vầng trăng còn một nửa… ngƣời ta mất trái tim! 
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Trái tim đó, là em.  Nhớ.  Thƣơng.  Buồn.  Đứt ruột. Ai 

nhớ ai mà nuốt đƣợc nƣớc mắt hỡi ai! 

Bài thơ Hàn không dài, anh chép cho em đọc: 

 Đêm nay có một nửa trăng thôi 

Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi 

Ta nhớ mình xa thương đứt ruột 

Gió làm nên tội buổi chia phôi! 

 Hồi nãy, anh xẻ đôi bài thơ làm hai nửa.  Bây giờ hai 

mảnh vỡ, em gắn liền đƣợc không? 

 * 

Đêm nay, đêm Thƣợng Tuần, trăng không tròn thì 

khuyết.  Trời không sƣơng không tuyết, lòng anh nghe 

giá băng… 

 Ai nỡ nào cắn trăng?  Em nói anh nghe thử!  Lẽ nào là 

em chớ?  Lẽ nào cho phân vân? 

 Ai bảo em là trăng, anh tƣơng tƣ từ thuở đi vào đời mƣa 

gió yêu ngƣời xa cuối sông… 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Trong giấc mơ em về với tôi, mƣời hai năm em nhỉ, 

mƣời hai năm, em đi hồi đó môi hồng thắm, em trở về 

em vẫn thắm tƣơi… 
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Nhƣ thế là… em đâu có chết, em chỉ vào quên lãng thời 

gian, em đi vào nơi cây bóng mát, nơi ngày xƣa Chúa 

dựng Địa Đàng!     

 Em đầu thai thành người dễ thương, như tôi ngày xưa 

ra sa trường… trở về ngực nở thêm hoa nữa, em nâng 

hoa và em đã hôn! 

 Em về đem theo trăng Trung Thu.  Em về nhƣ bầy chim 

bồ câu, một con tách bạn, vai tôi đậu – hai đứa mình đôi 

chim chạm đầu! 

 Ôi em về!  Xin trăng đừng mờ!  Xin lòng tôi hoài bát 

ngát thơ!   Xin môi em hoài hoài tƣơi thắm!  Xin tôi 

chìm chìm sâu cơn mơ! 

 Em đã về, hôn em chỗ nào?  Chỗ hỏi thăm mới vừa đó 

sao?  Chỗ bàn tay búp măng hé nở?  Chỗ “lạ lùng” Bùi 

Giáng ƣớc ao? (*)  

 

(*) Thơ Bùi Giáng: 

Cô ơi cô đẹp vô cùng 

Vì cô có cái “lạ lùng” bên trong! 
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                                            Tranh: Đỗ Duy Tuấn 

 

Nhỏ ơi nhỏ nhỏ giàu quá nhé 

Hai đồng tiền trên má, cho đi! 

Anh mua vé tuổi thơ bằng bạc lẻ 

Tiền của nhỏ cho, anh giữ mãi, anh thề! 
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Niềm hạnh phúc hồi mƣời lăm tuổi đó 

Anh suốt đời nhớ nhỏ, làm thơ 

Anh tƣởng tƣợng một trời hoa nở 

Hai đồng tiền của nhỏ, hoa mơ 

 

 Anh bồng nhỏ đặt vào giấc ngủ 

Thấy chiêm bao mãi mãi từng đêm 

Nhỏ bảo anh đừng kêu nhỏ nữa 

Hãy hôn hai đồng tiền và gọi nhỏ bằng… em! 

  

Niềm hạnh phúc thêm niềm hạnh phúc 

Và thời gian xa cách cũng tăng 

Mình xa nhau khi anh vào lính 

Nụ hoa rừng anh hái nhìn trăng… 
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Nhớ em quá, anh làm thơ gọi nhỏ 

Nghe ngực đau từng tiếng con tim 

Mình hai đứa, đứa nào cắn cỏ 

Ngửa mặt kêu trời đợi bóng trăng lên? 

  

Nhỏ hay em, lâu rồi anh mất 

Hai đồng tiền còn lận túi sau lưng 

Nhiều ngày mưa buồn hiu lất phất 

Em biết không?  Anh, mắt đứng tròng… 

  

Hai đồng tiền, nhiều ngày xốc xốc 

Cái mặt nào anh cũng ghé hôn 

Cái mặt nào cũng nhòe nƣớc mắt 

Nhớ và thƣơng, tức tƣởi và buồn… 
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Nguồn ảnh: Internet 

    

Không hẹn chiều nay hay ngày mai 

Cơn mƣa tháng Sáu cứ bay bay… 

Gió không đủ mạnh cho thành bão 

Nƣớc chẳng đầy sông, thêm nhớ ai! 

  

Mƣa nhớ, mƣa thƣơng, mƣa tháng Sáu 

Hình nhƣ câu đó chẳng riêng mình? 

Ngó qua hàng xóm, cô hàng xóm 

Giƣơng cái ô kìa, rất đỗi xinh! 
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  Trời chƣa lạnh lắm bởi chƣa Thu 

Nhƣng mọi ngƣời đi đều cúi đầu 

Có lẽ sợ mà khi ngƣớc mặt 

Tóc còn chút biếc sẽ bay thôi? 

  

Không hẹn chiều nay hay ngày mai 

Cơn mưa ấm ức chắc lâu dài? 

Không gì báo hiệu bình minh muộn 

Chỉ thấy tà dương trong gió bay… 

  

Chỉ thấy tà dƣơng, không thấy em 

Trời mƣa tháng Sáu nhớ nhiều thêm 

Cơn mƣa tạnh nhỉ thì… ngƣng nhớ? 

Bỗng sợ vô cùng nếu nói… quên! 

  

Em ạ lòng anh mƣa mấy hạt 

Chắp đi sẽ thấy biển, sông, trời 

Thấy Ban Mê Thuột ngày anh lính 

Tựa gốc thông nhìn nƣớc mắt rơi… 

  

Một Đất Nƣớc chƣa ngày nắng đẹp 

Một Quê Hƣơng chẳng má ai hồng 

Trời mƣa tháng Sáu làm thêm tủi 

Đời Lính chƣa tròn Nợ Núi Sông! 
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Em đã thấy rồi đó:  vài ba chiếc lá vàng. Năm nay Thu 

về sớm dù mùa Hạ mới sang… 

Mỗi năm trời mỗi khác, mong mình đừng nhƣ trời, 

mong em đừng hờn mát, mãi mãi là em thôi! 

Anh nói nhƣ Thầy Giáo. Ba mƣơi mấy năm qua, anh 

uống nƣớc bằng gáo, tƣởng bia… và hít hà! 

Hãy sống bằng tƣởng tƣợng mình đang vƣờn Bích 

Câu.  Mặt trời có dậy muộn, mình chờ nắng không 

lâu… 

Chim hoàng oanh vừa đậu trên nhành liễu đong 

đưa.  Thời tiết chắc không xấu.  Em nhìn đi, hãy mơ!
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Hãy nghĩ mình sen mọc trong ao tù rong rêu.  Hãy nghĩ 

giọt nƣớc mắt nào cũng là Tình Yêu! 

Hãy nghĩ ngày em chết anh nhớ em thế nào.  Ngày nào 

anh vĩnh biệt trần gian, em ra sao? 

Thôi, nghĩ chi cũng mệt.  Em cƣời lên, đi, coi!  Lá vàng 

từ lá biếc,  đời là bóng mây trôi… 

 Vƣờn Bích Câu mai mốt lá rụng mình trở về, hái cho 

em ngọn nắng để em ngồi mân mê! 

Anh làm thơ nhƣ thể thở bên vành tai em.  Vuốt giùm 

anh tóc nhớ cho hồn anh bay lên… 
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PHẦN BỐN 
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                                                                                            Photo: Lê Nguyễn 

 

Anh nhớ em từng chút gió bay / tại em hết cả! Tóc em 

dài! Trời ơi tóc đó cài hoa lý, anh nhớ em mà! Không 

nhớ ai! 

Anh nhớ em còn cái nụ duyên, anh khen em mãi "ôi 

em hiền". Em làm mặt dữ, em không khác / cái mặt em 

hiền muôn thuở em! 

Em ạ, vì sao anh nhớ quá / em trong chiều gió áo dài 

bay... Tại vì trời gió hay em gió... mà gió không ngừng 

buổi sáng nay? 
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Gió phất phơ thôi! Gió cũng hiền! Anh thèm cái mặt của 

em nghiêng. Anh thƣơng màu lụa em màu nắng. Anh 

nhớ! Anh thề: "Không đƣợc quên!". 

Ai xui ai khiến mình hai đứa, hai cõi biển trời xa quá 

xa... Chim dẫu có dang hai cánh rộng / chắc chi che mát 

hết sơn hà? 

Khi em đi nắng, anh thƣơng lắm, cứ sợ hoa nhòa bớt 

phấn hƣơng... cũng sợ hàng cây rơi hết lá / rồi mùa Thu 

Đà Lạt mù sƣơng... 

Anh sợ! Sợ nhiều hơn cả sợ / những ngày làm lính trấn 

biên cƣơng / những ngày bó rọ ngồi hang hốc... ôi 

những ngày anh ở Cố Hƣơng! 

Em nhé, áo dài em với gió... cho anh tƣởng tƣợng phút 

thanh bình... anh về đứng nấp bên bờ giậu, thả gió kêu 

em một tiếng "Mình!". 

Em nhé, anh về mai mốt nhé! 

Vòng tay ôm gió áo dài xưa... 
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Hồi xƣa... nhà nàng đó. Một con ngõ dễ thƣơng, nó là 

con đƣờng tôi đi qua chiều, sớm... 

Đại lộ Yersin lớn, nhà nàng trong hẻm sâu, hai bên cây 

sầu đâu xanh xanh màu diệu vợi... 
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Ai khiến mà tôi tới? Tiếng chuông Nhà Thờ chăng? Hay 

là một tối trăng... tôi thấy nàng, Minh Nguyệt... 

Tôi qua nàng không biết, tôi biết: Tôi Yêu Nàng! Tôi 

nói không vội vàng vì đã từ muôn kiếp! 

* 

Nàng rất xinh rất đẹp. Tôi, con bƣớm có tình. Tôi bay 

trên cỏ xanh hôn gót sen nàng đỏ... 

Nàng bay lên theo gió. Nàng là một Thiên Nga... 

* 

Hồi xƣa tôi ngang qua, ngôi nhà nàng chỗ đó. Bây giờ, 

dâu biển, lỡ, tôi trở về, mộng du... 

Bây giờ nàng đi đâu? Bây giờ nàng ở đâu? Con hẻm 

không còn sâu! Hai bên thành phố xá. Ôi nàng là tất cả 

của tôi... Đà Lạt xƣa... Bây giờ là giấc mơ, giụi tay, biết 

mình khóc. 

Đời tôi, con đò dọc, chắc nàng, con đò ngang? Nàng còn 

giữa đại dƣơng? Tôi cù lao bão táp... 

Chúng tôi chưa chạm mặt nói gì chạm bàn tay! 
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Buồn buồn mở lại chồng thơ cũ, ồ! Có một thời rất đỗi 

thơ! Có một thời tôi nhƣ cánh gió chải đầu em suối tóc 

huyền mơ... 

Một thời... vang bóng... bóng đè tôi! Em đó, em mà... 

sao mới rơi. Em đó, em mà trăng mới hiện. Em là 

trăng nhé, đẹp, chao ôi! 
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Hai tiếng chao ôi nghe ngộ ngộ! Bến nào bờ giác? Bến 

nào mê? Ô kìa biển lớn, đâu bờ bến... Ngƣời cứ đi thôi, 

mấy thuở về? 

Thơ cũ... Cố Hƣơng và Cố Quận... chỗ nào đều cũng chỗ 

Thƣơng Yêu! Mà em, yêu quý - ngƣời con gái... đẹp biết 

bao nhiêu một Thúy Kiều! 

Em nhé trăm năm là điểm hẹn... dẫu gì anh chỉ nhớ em 

thôi! Nếu anh đừng ở trên Đà Lạt đâu có thơ cho nhỉ, 

một ngƣời! 

* 

Buồn buồn mở lại chồng thơ cũ, tƣởng mình vừa ngang 

Sans Souci... trên đƣờng dẫn tới cầu Ông Đạo, tôi đếm 

em từng mỗi bƣớc đi! 

Mỗi bước em đi một dịu dàng... thơ tôi như vậy đó nha 

nàng! Nếu em đừng nhỉ là con gái... tôi chẳng tương tư 

bóng nguyệt vàng! 

Nếu chẳng vì em, tôi chẳng khóc, Quê Hƣơng đẹp quá... 

tại sao xa? Ở đâu cũng một vầng trăng cũ... nhắm mắt, 

mơ hồ một nụ hoa! 
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Em đã về!  

Em đã về! 

Gió tung đến rối tóc thề em thôi 

Cũng vừa lúc đó hoa môi 

Nở ra một nụ 

Và trời sa mƣa… 

Em về… 

Nhƣ Mạ chợ trƣa 

Nhƣ Ba chiều tối cày bừa mới xong 

Hoàng hôn 

Còn chút nắng hồng 

Đủ cho em ấm nhé lòng viễn phƣơng!
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 Em về… 

Cả bốn đại dƣơng 

Tự nhiên khép lại chỉ còn mây bay 

Hôn em từng mỗi ngón tay 

Hôn em từng sợi tóc dài nhớ nhung 

Ngựa trên non tía hay hồng 

Chỉ nghe tiếng hí cho lòng tím xƣa… 

  

Em đi, hôm đó trời mƣa 

Em về, anh thấy nhƣ chƣa là chiều! 

Trƣờng Sơn không ngã mà xiêu 

Rồi non nƣớc cũng ít nhiều rung rinh… 

Hình nhƣ chim hót trên Đình 

Em ơi ngọn trúc nghiêng mình đón em! 

  

Em về… 

Trải chiếu cho đêm 

Cho trăng sáng lại 

Một thềm mông lung! 

Nhớ thương nói mấy chẳng cùng 

Đền nhau hôn mãi hai đồng tiền, nha! 



174 | C Á M  Ơ N  E M  T Ì N H  Y Ê U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 

Cảm ơn em nhắc cho anh nhớ Đà Lạt có loài hoa rất 

hoa, là Cẩm Tú Hoa màu tím tím đƣợc trồng nhiều lắm 

ở sân ga… 

Nhiều năm xe lửa không còn chạy, hoa Cẩm Tú thì vẫn 

cứ đơm! Em dƣới Chi Lăng lên đứng ngắm… mà anh, 

hoa nắng nở ngàn phƣơng! 

Trƣớc Bảy Mƣơi Lăm mình đứng đó, đôi ta là một cặp 

tình nhân, Đà Lạt bốn mùa duy nhất một, ngày đêm gì 

cũng một mùa Xuân! 
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Đà Lạt rừng thông và núi thông, là nguồn ít nhất một 

con sông, là tình chan chứa hoa và mộng, và biết bao 

nhiêu những chuyện lòng! 

Tình có tình vui có tình buồn, tình nào cũng ngát đậm 

hoa hƣơng. Tình mình ai khiến tình - dang-dở, mới bắt 

đầu sao hóa khói sƣơng? 

Anh sau Cải Tạo, anh sang Mỹ, cũng nghĩ mai về hay 

mốt thôi! Trời ạ, mƣời năm thêm số lẻ, ngàn năm em 

cắn chữ Mồ Côi! 

Sáng nay đọc báo, bài em viết về một loài hoa Đà Lạt 

mình, anh chẳng có ai trao với đổi, đọc rồi úp mặt nhớ 

mông mênh! 

 

Tên hoa, tên của em, anh nhớ, Cẩm Tú em là Cẩm Tú 

Hoa… Lên, xuống Chi Lăng, em đứng lại chỗ mình hồi 

đó, một nhà ga! 

Chỗ mình hồi đó, bây giờ vẫn là một vƣờn hoa… vắng 

một ngƣời. Em cắn chặt môi em bật khóc, em cầm hoa, 

thổi, cánh hoa rơi… 

Bao giờ anh trở về? Không biết! Tóc bạc tình chưa thấy 

úa vàng mà ngổn mà ngang lòng đất khách, mà buồn 

man mác nhớ miên man… 



176 | C Á M  Ơ N  E M  T Ì N H  Y Ê U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn ảnh: Internet 

 

Nếu không nghe em nói:  Kìa Mùa Xuân Đang Về... thì 

trên con đƣờng quê, không có hoa quỳ  đẹp.  Không 

em - không gì hết!  Có em - Bốn Mùa Xuân! 

Cảm ơn em, Tình Nhân.  Có thể Tình rất gần trong bàn 

tay mình nắm... Có thể Tình xa lắm... bây giờ anh nhớ 

em!  Em, ai biểu là chim, con chim xanh vừa đậu.  Anh 

tìm cọng cỏ gấu lót ổ cho em nha! 
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Ai biểu em là hoa... hoa, kia kìa, đang nở!  Mùa Xuân là 

nhung nhớ hơi thở đùa mây bay... Hãy ngủ đi, giấc ngày, 

anh hôn môi em thắm... Anh đắp mền, em ấm, thở mù 

sƣơng cho anh! 

Em, ô!  Mắt long lanh, giấu mặt trời chi vậy?  Ngủ đi 

đừng động đậy, ngủ đi đôi mắt thƣơng... Trong mơ, dẫu 

chập chờn, chúng mình bay liền cánh.  Trong mơ, trời có 

lạnh... cây liền cành đan nhau! 

Hãy nghĩ tới ngày sau, cảm ơn hoài cổ tích!  Hãy nhớ 

những lời Hịch, cuối cùng là Yêu Thƣơng! 

Ngƣời ta giữ biên cƣơng vì Tình Yêu Tổ Quốc!  Ngƣời 

ta nén nƣớc mắt... để tƣới cỏ, em à. Mƣa có thể không sa 

trong một thời tao loạn. Nếu đời đừng tứ tán,  mƣa nắng 

không thành Thơ! 

Em ơi, anh ngẩn ngơ tại-sao-mình-gặp-gỡ?  Tại sao 

duyên kỳ ngộ thƣờng ở vệ đƣờng hoa?  Tú Uyên, Giáng 

Kiều xƣa... vì sao nên duyên nợ?  Vƣờn Bích Câu hoa 

cỏ cơn gió đùa hiu hiu...  

Cảm ơn em Tình Yêu! Cảm ơn em Tình Yêu! 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Em cặm cụi ngồi chép bài thơ anh gửi về.  Gió thổi mái 

tóc thề... mà thơ thì im lặng!  Em chép trên giấy trắng, 

mực màu tím mồng tơi để em nhớ lại thời em vẫn còn 

đi học.  Em chép và em khóc "Anh ở chi mà xa!". 

Em nói bữa hôm qua, anh nghe sao thƣơng quá "Hay 

đừng gửi về nữa để em khỏi mỏi tay?".   Em ơi, anh lạ 

ghê, lại... không ngờ thơ đó!  Hôm nay trời lộng gió, 

tóc thề em lại bay.  Hôm nay có nhiều mây, không 

chừng mƣa ƣớt giấy! 
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Rất xa xôi, anh thấy em đang ngồi khom lƣng trang giấy 

rộng nhƣ lòng, ôi lòng em sông biển!  Em là Em-

Thƣơng-Mến, dòng mở đầu bài Thơ, ba chữ thật bơ vơ 

với hai gạch ngang nối.  Thơ anh là con suối hay nƣớc 

mắt em tuôn? 

 Anh biết em rất buồn!  Thơ anh không vui vẻ.  Em chƣa 

một lần xé bài Thơ nào của anh.  Thời em còn nữ sinh 

chỉ xé tờ giấy nháp!  Lòng em là Tiên Phật, cảm ơn em 

yêu Thơ!  Yêu Thơ thôi, nghe chƣa, đừng yêu anh, xa 

lắm... 

 Anh ăn muối, ăn mắm, nói gì ngộ hỡi em?  Tại sao anh 

yêu em không lần về gặp mặt?  Không nhớ chăng Đà 

Lạt?  Không nhớ chăng Lâm Đồng?  Anh quên hết núi 

rừng, quên cả em, Trời ạ!  Bùi Thị Xuân xanh lá hàng 

khuynh diệp chờ Thầy... 

 Em à mây bay bay... Em à mây bay bay... 
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Nguồn ảnh: Internet 

 

Em chào đời buổi sáng. Buổi sáng đó mùa Xuân. Mẹ 

Cha thƣơng em lắm, đặt tên gì, biết không? 
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Ôi chao! Má em hồng/ nhìn thôi mà bắt ghét! Đố em, 

anh có biết/ tên em là gì không? 

Vẫn đôi má hồng hồng, vẫn nụ cƣời hoa nở. Anh làm 

em mắc cỡ/ nên không trả lời anh? 

Anh không đi đƣờng quanh. Anh không đi đƣờng tắt. Từ 

khi em có mặt, mặt trời cũng là em! 

Anh chỉ đi đƣờng nghiêng, ánh mặt trời buổi sáng, 

sƣơng bình minh lãng mạn, con còng theo gót chân! 

Ôi em! Em mùa Xuân. Bốn mùa xinh có một. Nghĩ Phật 

Trời ban phƣớc… cho em duyên làm ngƣời! 

Nói chi em cũng cƣời, đúng là em hoa nở. Ai gặp em 

một thuở/ chắc nhớ em muôn năm? 

Anh nói, đang nói thầm. Bây giờ đang buổi tối, Anh úp 

mặt xuống gối/ tìm em trong chiêm bao… 
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Tranh: Đinh Ngọc Thắng 

Em nói với tôi hoài "em hổng biết làm thơ!".  Tôi nhớ 

một buổi trƣa, em nhắm mắt, em ngủ, rừng thông hoa 

vàng nở / chung quanh chỗ em nằm... 
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Tôi giƣơng cái dù lên / che cho em khỏi nắng.  Bài thơ tôi 

lãng đãng / bay trên nền tóc em... Những câu thơ thật 

duyên / đậu trên môi em mãi.  Em đúng là con gái, tôi cúi 

xuống hôn thôi.  Và em ơi em ơi... Em với Thơ là một! 

 

Em áo vàng hoa mƣớp - hoa mƣớp dại trong rừng.  Tôi là 

đám mây dừng / bên em bờ bến mộng.  Em là bài thơ sống, 

tôi đòi hỏi nữa chi? 

 

Tôi nhìn em khóe mi.  Tôi nhìn em sống mũi.  Tôi thấy thơ 

bay tới / hoa tai em rung rinh... nghe nhƣ tiếng phong linh / 

gió bên ngoài hiên thổi!  Tôi nhìn em đắm đuối.  Tôi nhìn 

em thấy trăng... Một vầng trăng ngàn năm, một bài thơ thật 

đẹp... 

 

Bài thơ đó em chép trong cuốn vở hồi nào... Hai má em 

ửng đào, em đâu có điểm phấn?  Bài thơ đó anh chấm / 

điểm cho em số mƣời... Vậy mà sao em cƣời "Em không là 

tác giả!"?  

 Tình ơi không hề lạ!  Tình ơi là Tình Yêu... 
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                                                                Tranh: Đinh Ngọc Thắng 

 

Chưa Gặp Em Tôi Đã Nghĩ Rằng  

Có Nàng Thiếu Nữ Đẹp Như Trăng 

 

Thơ Đinh Hùng đó, anh ghi lại, chép lại, cho em thấy 

đƣợc em! Em tuyệt vời, em, nhan sắc, tuyệt! Trần gian, 

cung Nguyệt, cõi nào riêng? 
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Không cõi nào riêng! Tất cả chung. Bởi em duy nhất... 

giấu trong lòng, đêm trăng, em, một vầng trăng sáng – 

em, một vầng trăng anh nhớ nhung! 

Nói nhớ mà nhung, rất đỗi êm, bởi em, duy nhất, một 

êm đềm. Bởi em, tất cả là duy nhất, em, một mình em, 

duy nhất em! 

Có khi anh nói nhƣ nằm mộng, cũng, bởi vì em, một 

giấc mơ! Cũng bởi vì em, ai khiến chứ thấy trong hạt cát 

tự bao giờ? 

Cũng bởi vì em Cha Mẹ đặt cái tên nhƣ thể một vầng 

trăng, dẫu chƣa hề gặp em đâu đó mà tự lòng vang tiếng 

Nguyệt Cầm! 

Nhiều khi anh muốn anh tầm gửi ký thác đời mình trên 

nhánh cây để ngắm em từng đêm nhỏ giọt sƣơng vàng 

trăng đọng gió lung lay... 

Nhiều khi anh muốn anh tâm sự với một một ngƣời anh 

rất mến thân, trút hết tâm tƣ lòng với dạ, giấu chi em 

nữa, một vầng trăng! 

Ôi em! Em một Vầng Trăng Ngọc, anh chẳng được là 

Chú Cuội sao? Chưa gặp em, lòng mơ ước mãi, đêm 

chờ trăng hiện, dạ nao nao... 
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                                                     Tranh: Kao Dũng Paris - NTN 

 

Có vẻ nhƣ mùa Xuân đang tới 

Em nhìn kìa, hoa cỏ đã tƣơi xanh 

Em nhìn kia, em hãy tƣởng tƣợng em và anh 

Mình đi dạo trên đƣờng Xuân buổi sáng: 

 

Anh nói với em chúng ta đều lãng mạn 

Dễ thƣơng biết bao em cái hồ nhỏ nƣớc trong 

Nhƣ đôi mắt của em trăng sáng một vầng 

Anh làm sóng lăn tăn những sợi lông măng của em gờn 

gợn… 
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Hai tay em hai tay anh chúng ta bắt cái bóng 

Bóng thời gian và ôm vào lòng 

Mình đã ôm nhau rồi đó, thấy không 

Bóng thời gian và muôn năm tình nghĩa… 

 

Mùa Xuân đang tới, mùa Xuân có vẻ 

Thuở thanh bình êm ả chân son 

Em của anh ơi nƣớc chảy đá mòn 

Mình hãy nói yêu thƣơng nhau đến ngày nào  

mùa Xuân sang Hạ… 

 

Cô gái để trên đầu một vòng hoa lá 

Lá màu xanh và hoa tím dịu dàng 

Năm bốn mùa trời đất thênh thang 

Mình đi hết bốn mùa rồi trở lại… 

 

Ngƣời xƣa nói:  Mùa Xuân bất tái… 

Xƣa lắm rồi.  Thời đó chiến tranh! 

Nƣớc sông Hƣơng đang xanh 

Chúng mình tắm mùa Xuân, em nhé! 
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                                                    Nguồn ảnh: Internet 
Thứ Hai này tôi không làm thơ! 

Thứ Hai này Valentine's Day mà... 

(Cái ngày mà... đứng im là... nói 

Anh- Yêu- Em... đừng nói thêm nha!) 

 

Lòng dặn lòng mình- không- nói- khác 

Đâu ai nghe khi mình làm thinh! 

Trời bỗng gió tự nhiên xao xuyến: 

Thứ Hai Này Trời Chắc Rất Xanh? 
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Thơ làm trƣớc cái ngày chƣa bƣớc 

Cứ ngồi hoài thành tƣợng hay hơn? 

Trời bỗng gió tự nhiên xao xuyến 

Áo dài ai không khéo thành sƣơng!  

 

Sƣơng Khói Mây tà huy bóng xế 

Nhớ vô cùng dặm liễu bờ tre 

Mà tất cả chỉ Sƣơng Mây Khói 

Hắt hiu chăng mai mốt nẻo về? 

 

Nói với bậu, với mình, ai nữa? 

Valentine's Day ngày- của- hoa- hồng. 

Nụ Bạch Hƣờng, cái tên ngồ ngộ 

Đã Hồng còn Hƣờng nữa, rƣng rƣng! 

 

Thứ Hai tới, bài thơ giấy trắng 

Không chữ nào, dành để gói hoa, 

Ai sẽ chúc bình hoa xuống đất? 

Gọi tên ai mỗi lúc trăng tà... 

 

Ai sẽ chúc bình hoa xuống đất? 

Gọi tên ai mỗi lúc trăng tà... 

Em chắc biết là anh tha thiết 

Đà Lạt mình mùa phấn thông bay... 
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     Tranh: Kao Dũng Paris 

 

Vẫn lạnh em ơi, gió chuyển mùa. Đài Loan tin sẽ có 

mƣa trƣa. Mùa Xuân mới đến hơn tuần lễ, trời đất khác 

rồi... Bởi tháng Tƣ! 

Bây giờ là sáng, chim không hót, chắc đã bay xa kiếm 

nắng Hè. Không biết chiều nay trời ấm lại thì chim bay 

sáng có bay về? 
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Đời chim không khác đời ta nhỉ... đâu đất lành đi kiếm ở 

thôi. Mình kém lũ chim nên chậm bƣớc mà từng ngày 

tháng cũng xa xôi! 

Đất khách, anh thay đổi chỗ nhiều, khi Melrose, khi 

Beverly Hill... khi ở miền Nam, khi ở Bắc... California 

sáng khác chiều... 

Tây nói: Ra đi là chết dần, partir c'est mourir un peu... 

Chim đi là chúng đi tìm nắng... Anh đi là kiếm một 

Nàng Thơ? 

Kiếm em... sẽ gặp nơi trời cuối, để nhớ đầu non, nhớ 

ngút ngàn. Đà Lạt, ngày xƣa anh có ƣớc ở luôn cho đến 

lúc hơi tàn... 

Thế mà, ai biết đời thay đổi... nhƣ sáng hôm nay gió 

chuyển mùa!  

* 

Nhƣ sáng hôm nay, Trời Đất ạ, chuông Nhà Thờ vọng 

tiếng âm u... Âm thanh mà vỡ thì anh nhặt. Nhắm mắt 

nghe nhƣ tiếng gió đùa! 

Anh muốn đùa em, chút, đƣợc không? Đùa em, tung mái 

tóc em bồng. Đùa em cho gió bay vào tóc, cho cỏ bên 

đƣờng gợn thảm nhung...  

Tưởng tượng em đang choàng áo lụa, vai choàng khăn 

lụa, tóc vương sương. Em về Thạnh Mỹ, về M' loọn... 

Em có nghe lòng em nhớ thương? 
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Tranh: Đinh Cường 

 

Chúng mình chỉ còn nhau/ vì còn gì đâu nữa?  Nhƣ con 

chim mất tổ, chúng mình mất Quê Hƣơng!  Còn sót 

chút Tình Thƣơng, mình nƣơng nhau núp bóng.  Ngàn 

năm có vang vọng, nghe thôi những tiếng buồn…    
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Sông nào cũng có nguồn, bao giờ mình trở ngƣợc?  Em 

ơi bƣớc từng bƣớc, anh dìu em, dìu em… Chúng mình 

sẽ đi lên, lên tận đầu Yên Tử, vạch mây nhìn tứ xứ, tìm 

bà con, ngƣời thân.    

 Năm Châu một chỗ gần / là tấm lòng Thế Kỷ.  Chúng 

mình là chốt thí nhƣng thời gian bao dung.  Thế Kỷ 

không mênh mông chỉ là lòng là dạ.  Chúng mình làm 

tất cả cho đừng ai xa ai.  Bây giờ là Tƣơng Lai – Tƣơng 

Lai trong Giọt Lệ! 

 Anh làm thơ nhƣ thế, em buồn em khóc đi!  Chúng 

mình chẳng còn gì, còn Tình Yêu chia sẻ! 

 Anh nói nhƣ hồi bé / núp áo Mẹ nhìn đời.  Biết bao 

cuộc đổi dời / nhớ sao là Tình Mẹ!  Mẹ từ khi bóng xế, 

anh từ đó đi xa.  Khi Mẹ trong tuổi già, anh là ngƣời tệ 

bạc.  Rồi thì Mẹ anh mất, anh còn gì nữa đâu?  May có 

em tựa đầu, anh còn em, còn Mẹ!  Chuyện đời sau anh 

kể:  xƣa có bà Âu Cơ… 

 Em là Một Bài Thơ, Bây Giờ và Muôn Thuở! 
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Tranh: Đinh Cường 

Tranh: Nguyễn Thành Trung 

Em ơi, em nghe kìa / bạt ngàn thông Đà Lạt / đang cất 

cao tiếng hát / mừng ngày mình trở về... 

Ngồi xuống đây bờ đê. Ngồi xuống đây, cô Bé! Nói gì 

đi, nhỏ nhẹ. Nói gì, anh nghe em! 

Em nhìn kìa, mông mênh / rừng hoa quỳ đua nở... 

Tháng cuối năm rực rỡ / rừng hoa quỳ của em! 

Mình đang ngồi ở bên / vƣờn Bích Câu em ạ... Nhành 

liễu rung rinh lá / tóc em rung rinh bay... 
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Hồ Xuân Hƣơng nƣớc đầy / sau mùa mƣa trong vắt...   

giống nhƣ là màu mắt... của em, chỉ của em! 

Em hãy ngƣớc mặt lên / cho anh hôn sống mũi / cho anh 

hôn ngực núi / vì em mà phập phồng... 

Xƣa, có đôi vợ chồng / duyên Bích Câu kỳ ngộ / hai 

ngƣời đó mắc nợ / tiếng thông bạt ngàn reo... 

* 

Em ơi em Tình Yêu / đừng đi tìm định nghĩa / mà hãy 

nhìn bụi mía / nghe véo von chim lau... 

Mình có muôn ngày sau / nối muôn ngày kiếp trƣớc... 

anh yêu em từ gót / đến từng sợi góc mai... 

Anh hôn em, hôn hoài! Chao ôi cái sống mũi! Cléopâtre, 

ai nói: nàng là nhất thế gian... 

Anh đang nói với nàng, này ngƣời yêu, cô bé, em là hoa 

là lệ, em, một em diễm kiều! 

Bạt ngàn thông đang reo! Bạt ngàn thông đang reo... nhớ 

tiếng còi xe lửa / hú vang trong rừng rú... 

Bây giờ đâu hả em? Hãy ngƣớc cái mặt lên / cho anh 

hôn sống mũi... Kìa, con nai lúi húi... 

Tại vì em đấy thôi! Ai biểu em hé môi / thắm tươi hoa 

hồng trắng, thắm tươi trời xanh nắng!  
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Những đóa hoa còn nụ, em thấy giống gì không? 

Hai má em ửng hồng, đáp chi mà nhỏ vậy? 

 

Nhƣng anh nghe đƣợc đấy:  Em nói giống Trái Tim 

Hôm nay Valentine mà nghe em nói nhỉ… 

 

 Dù lời em lí nhí… thì cũng Lễ Tình Yêu! 

 Cảm ơn em thật nhiều, nói điều nhƣ anh nghĩ… 
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Chúng ta, đầu Thế Kỷ, tình dài nhé Trăm Năm? 

Dẫu anh có nói thầm, chắc em nghe đƣợc chứ? 

  

Chúng ta dù có lỡ - lỡ nửa đời buồn hiu 

Nhƣng có những buổi chiều nắng nồng nàn nhƣ sáng! 

  

Anh làm thơ lãng mạn, em làm còng trốn đi! 

Ngày Valentine’s Day, đố em mà trốn đƣợc… 

 

 * 

 

Anh theo em từng bƣớc nhƣ xƣa Ngô Phù Sai 

Theo Tây Thi, miệt mài rắc hoa vàng sau gót… 

  

Anh sẽ mời chim hót chào em mỗi bình minh 

Anh sẽ viết chữ Tình, ai nhìn đều ca ngợi… 

  

Em em ơi anh nói, nói gì nhƣ gió vang 

Nói gì nhƣ chuông vàng từ trên Chùa rung xuống… 

 * 

 Hôm nay tôi ước muốn được đi bên người yêu 

Và, hôm nay, buổi chiều, Người Tôi Yêu, đã đến! 
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    Tranh: Nguyễn Thành Trung 

Lâu lắm mới thấy lại bầy chim sâu.  Chúng đã về đâu 

bây giờ về lại?  Lạnh không mãi mãi nên chim bay 

về… Năm mới sắp kề vài ba ngày nữa… 
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Hoa cũng sắp nở.  Bƣớm cũng sắp về… Chắc có điềm 

gì để mình nghĩ tới?  Niềm vui thì đợi.  Nỗi buồn 

không mong.  Có phải thế không?  Chắc ai cũng gật! 

Thƣơng ơi mái tóc em chải mù sƣơng! 

Thơ tôi vấn vƣơng trên từng sợi tóc… 

Thơ tôi thƣờng nhắc đến tóc của ai.  Mái tóc rất dài nhƣ 

thời gian nhỉ? Em à có nghĩ Tình Yêu rất bền… nhƣ nhà 

có nền, nhƣ sông có núi… nhƣ biển sóng nổi chiều hôm 

bao la? 

Bầy chim bay qua khu vƣờn trổ lá… tôi cũng nôn nả 

tặng em hoa lòng e ấp mùa Đông nở xinh mùa Hạ… 

Thời gian thật lạ, làm mình yêu thêm!  Dĩ nhiên là em, 

ngƣời- yêu- đẹp- nhất! 

Những lời đƣờng mật 

ngƣời rót cho ngƣời 

còn hơn để đời 

ba đào sóng vỗ… 

Tôi nhớ tôi nhớ Đà Lạt thiết tha.  Ba mốt năm xƣa, đời 

tôi ở đó… khi hoa đào nở chim muông rộn ràng, tôi có 

hôn nàng tàn nhang trên ngực… Tại sao tôi mất một 

Quê Hƣơng hồng những đêm trăng trong, những hoàng 

hôn tím?  Ngƣời Lính vung kiếm Quê Hƣơng Tình Yêu! 
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* 

Tôi có nói nhiều, buồn tôi không tận!  Tôi về tóc trắng, 

Đà Lạt tôi sao?  Hồ Than Thở sao?  Hồ Xuân Hƣơng 

sao?  Vƣờn Bích Câu hỡi!  Thái Phiên em đợi anh chớ 

bên đời? 

Hôn nhé bờ môi của Tình- Thắm- Thiết… 
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Nguồn ảnh: Internet 

Đâu cần chi điểm trang, em đã là nhan sắc!  Em giai 

nhân có thật để anh kề mặt hôn... 

Đẹp, một phần phấn son mà xinh là mặt mộc!   Em là 

Niềm Hạnh Phúc, Trời đã ban cho anh! 

Em mãi mãi Xuân xanh, đó cũng là ƣớc vọng, ai ở 

trong đời sống không mơ gặp ngƣời Tiên? 
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Có ngƣời ƣớc liên miên, cả đời không vừa ý!  Có ngƣời 

đi tới Mỹ, đẹp nhất vẫn Quê Hƣơng! 

Em là trăm ngàn thƣơng.  Em là trăm ngàn nhớ.  Anh 

không giỏi tính sổ nhƣng anh biết tính em... 

Ngƣời con gái thật hiền, ngƣời con gái thật giỏi, anh, 

không một anh nói: "Em Xinh Nhất Trần Gian!" 

Hỏi Đất Nƣớc Việt Nam, mấy bà Trƣng bà Triệu?  Anh 

biết đời sẽ thiếu nếu không em hôm nay...  

Biển có Đông có Tây, biển có Nam có Bắc... biển vẫn là 

biển chật!  Tình em mới bao la! 

Em là ánh trăng ngà.  Em là tinh tú ngọc.  Em đúng là 

Tổ Quốc trọn đời anh ghé vai! 

Mai mốt về Bồng Lai (một nơi gần Tùng Nghĩa, nơi gần 

chỗ em ở), mình gặp nhau lại thôi! 

Anh sẽ thƣa với Trời:  Em là Tiên, đa tạ!  Mình lên rừng 

đếm lá, em thấy tình anh nha! 

Bây giờ anh rất xa sẽ về chân em bƣớc.  Đố mà em bay 

đƣợc trong vòng tay anh ôm! 
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Nguồn ảnh: Internet 

Thời gian không có cửa, chúng ta không tuổi già! Em 

mãi mãi là hoa, Valentine nở mãi! Em vẫn là con gái, 

hồn nhiên đôi mắt nai… 

Em ơi cõi trần ai, chúng ta ngoài bụi bặm. Em là 

hƣơng là phấn, trầm ngán nghê bay bay… 

Thà chúng ta làm mây thả xuống đời nƣớc mát, vì 

những ngƣời đang khát, vì những lời cảm ơn… 

Chúng ta vì Yêu Thƣơng mà một đời gắn bó. Dù chúng 

ta là cỏ, cỏ tôn vinh hoa vàng! 
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Anh biết cửa thời gian, có, thì không khép đƣợc. Nên dìu 

em từng bƣớc, chúng ta vào mênh mông… 

Ở đó đóa hoa lòng nở tƣơi ngàn Thế Kỷ, Em mãi là tuyệt 

mỹ, anh đời đời yêu em! 

Chúng ta có trái tim để nghe từng tiếng đập. Chúng ta có 

chỗ nấp là bàn tay của nhau. 

Anh sẽ hái muôn sao để cho em ánh sáng. Anh làm thơ 

lãng mạn để mình hoài bâng khuâng… 

Em ơi em dễ thương… Anh gọi từng buổi sáng, dẫu chiều 

đang chạng vạng, em vẫn là Bình Minh! 

Anh tạc một chữ Tình để dƣới dòng thác chảy, anh thách 

Thời Gian đấy! Mòn đi, trái tim tôi! 

Em ơi! Này em ơi! Em, ngƣời anh yêu nhất, chúng ta về 

cõi Phật sống muôn ngàn kiếp sau… 

Thời Gian không đi mau. Thời Gian không đi chậm. Dẫu 

cõi đời, cái chấm - cái Chấm là Trăng khuya! 
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       Photo: Sam Sam 

Trời mƣa.  Không có gió.  Nên hoa đào cứ nở.  Hoa 

đẹp, hoa không bay... Bỗng nhớ quá má ai màu hoa 

đào đỏ thắm, muốn nói rằng thƣơng lắm... mà thƣơng 

thiệt em ơi! 

Hình nhƣ nói suốt đời nếu nhƣ còn nói đƣợc.  Những 

bài thơ dài thƣợt chỉ viết một chữ Em!  Mƣa, nếu chữ 

có lem, anh viết bằng chữ khác, khi nào em hờn mát 

anh dỗ em bằng thơ! 

Ôi trời mƣa trời mƣa, thơ anh còn tiếp tục... để đƣợc 

nhìn em khóc, ai biểu trời bắt xa?  Xa từ ngày hôm 

qua.  Xa cả hôm nay nữa.  Mai kia đời dang dở biết 

làm sao mà về? 
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Quê Hƣơng cứ là quê ngát hƣơng hoa cau nhỉ?  Em ơi 

anh chung thủy bởi em là Quê Hƣơng.  Trăm nhớ với 

ngàn thƣơng, em là em chỉ một... nhƣ ga Tháp Chàm 

thốt những hồi còi lê thê... 

Anh nhớ em tóc thề.  Thế nào?  Mƣa chắc ƣớt?  Anh 

nhớ em tóc mƣớt, bây giờ còn mƣớt không?  Hai má em 

hồng hồng, anh bồng em hồi nhỏ, mình đi qua Tùng 

Nghĩa, mình đi qua Bồng Lai.  Mình đi tới Thiên Thai... 

rồi mình ngồi bên suối... Hoa quỳ vàng bƣớm đuổi chỉ 

có bƣớm là bay! 

Em!  Nụ cười thơ ngây 

Hoa đào trong trí tưởng... 

Anh hôn ngày em lớn 

Nụ hôn ngày chia ly... 

 

Em đã hát bài gì?  Mộng Dƣới Hoa, có phải... Một 

vuông chiếu anh trải:  "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng 

có người con gái đẹp như trăng..." (*) 

 

(*) Lời bài hát “Mộng Dƣới Hoa”, thơ Đinh Hùng, nhạc Phạm Đình 

Chƣơng 
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Tranh: Mường Mán 

Buổi sáng. Em ngồi chải tóc. Sợi nào rơi xuống bàn 

tay? Sợi nào gió bay ra cửa? Em! Hãy nhìn kìa! Hoa 

nở. Em cƣời trong tấm gƣơng, kia! Hoa và em, đó, anh 

mê, một đời làm thơ không mệt.  
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Tại sao em hay nói Ghét khi cầm thơ anh lên hôn? Tại 

sao em không nói Thƣơng khi thấy mây vờn trƣớc ngõ? 

Có một bình minh thế đó, cỏ hoa tất cả trở mình, cỏ hoa 

biết nói em xinh, anh đâu làm thơ chi nữa! 

 

Bởi tóc em thơm lừng gió. Em ơi có biết gì không? Anh 

ôm trọn mặt trời hồng đặt lên má em và ngắm. Chữ Tình 

viết bằng mực đậm, ngàn năm ngàn năm không phai! Ô 

kìa tôi nói với ai hỡi ngƣời chải đầu buổi sáng? 

 

Mở đầu dòng thơ lãng mạn tôi làm còng chạy ra khơi. 

Một mai nhắc thầm một sáng, yêu ai đến cuối cuộc đời... 
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                             Tranh: Nguyễn Thành Trung 

 

Em khoe tôi những nốt ruồi em có 

Em tự hào em có một nốt ruồi đỏ 

Mạ từng hôn em nói nốt ruồi son 

Em hỏi tôi:  "Anh có muốn hôn?". 

 

Em hỏi ngộ nhƣ là em mời mọc 

Tôi giả đò đứng gần hôn em mái tóc 

Em la làng, không có ai nghe... 

Dĩ nhiên tôi có hôn em trƣớc lúc ra về... 
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Em có nốt ruồi son, ai biểu không che? 

Gió mà thấy, gió chắc không đi 

Tôi đã thấy, sao không quyến luyến 

Hình nhƣ đó... là ngày định mệnh? 

 

Ngày đó lâu rồi, đã mấy năm lâu 

Ngày đó ngày xƣa ngày hẹn ngày sau... 

Tôi trở lại, hỏi em, em vắng 

Tôi đi quanh nhà, quanh vƣờn hoa nắng... 

 

Hoa hồng trắng, hoa hồng vàng, hoa hồng xanh 

Có ý chờ, không nghe tiếng "Anh" 

Không có ai khoe nữa đâu nốt ruồi màu đỏ 

Áo phập phồng, gió phập phồng ôi nhớ... 

* 

Nhớ Tổ Quốc, nhớ núi nhớ sông... 

Nhớ vƣờn em, nhớ những nụ hồng 

Bây giờ... dễ chừng hơn nhớ 

Một vì sao rất xa rất nhỏ... 

 

Em em à định mệnh gió bay 

Anh nhớ em hoài những sợi tóc mai... 

Tóc sợi ngắn sợi dài trên má 

Nốt ruồi son trên ngực em không ai có cả...
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Photo: Thiên Nga 

Mấy hôm nay trời lạnh. Gió phƣơng Bắc thổi về. Băng 

chắc tan trên đó? Xế chiều nhƣ đã khuya… 

Em ơi, anh làm thơ nhƣ xoa bàn tay, ấm. Những dòng 

mực rất đậm chảy từ lòng chảy ra 

Rất nhớ em 

Vì xa. 
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Rất thƣơng em 

Vì lạnh 

Ngƣời ta có thể tránh những lỗi lầm không mong, không 

thể tránh mùa Đông khi ngƣời ta đơn độc. Anh biết em 

từng khóc bởi vì em cô đơn. Anh có khác gì 

hơn…những ngày xƣa (không nhắc!). Đời dƣ thừa nƣớc 

mắt và thiếu thốn nụ cƣời. Anh đã đi qua rồi, bây giờ 

thƣơng em lạnh! Hai bàn tay hai mảnh… anh che em, 

chút nha! 

Chúng ta có tuổi thơ chia nhau từng cây kẹo. Chúng ta 

có hồi thiếu, thiếu từng chút mình thèm. Anh lấy tay che 

em mái tóc huyền, thƣơng lắm. Biết đâu trời sẽ ấm từ 

đôi môi dễ thƣơng! 

Em ơi chiều nay sƣơng. Sƣơng mờ trời nƣớc Mỹ. Anh 

thấy em bí xị vòng tay ôm mùa Đông. Anh biết em 

không mong nhƣng mà anh phải tới. Một chút quà 

không đợi tới với ngƣời anh yêu… Tới trong một buổi 

chiều. 

Anh làm thơ. Anh thở. Bởi vì em… Nỗi Nhớ 

Bởi vì em… Trong Veo… Ôi mắt của con mèo! Anh tin 

em cảm động: ở đâu trong cuộc sống… còn hai bàn tay 

xa… nghĩ đó là nụ hoa mỗi bình minh còn nở! 
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                             Tranh: Nguyễn Thành Trung 

 

Hết quý một rồi, đang quý hai 

Tháng – ba tháng hết.  Năm còn dài! 

Mùa Xuân chƣa thấy sơ mi ngắn 

Ai đó còn găng mang kín tay… 
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Ôi mƣời ngón rất là yêu quý 

Thƣơng chớ, em cào em xé ta 

Ghét lắm, bây giờ em kín mít 

Nhƣ trời còn lạnh, cây chƣa hoa… 

  

Tƣ Mã là ta dạo ngựa quanh 

Bao nhiêu suối trắng, mấy sông xanh 

Em cao chót vót mây đầu núi 

Ta tiếc mình không thác đổ ghềnh! 

  

Chín tháng đang về, Hạ tiếp Thu 

Rồi Đông rét mƣớt, giống bây giờ? 

Đầu năm, ba tháng, bay hay đậu 

Mƣa bóng mây mà bao đám mƣa! 

* 

 Ba tháng đầu năm, một quý tàn 

Còn ba quý nữa, bóng em ngang 

Em đi biền biệt hay em ở 

Ta giấu vì ai chiếc lá vàng… 

  

Em mãi là Xuân, Xuân của năm 

Là Thời Gian nhé, chẳng Thời Gian! 

Với em, không lịch nào tiêu biểu 

Chỉ một lòng ta nhớ Mỹ Nhân! 
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Tranh: Đinh Cường 

Có lẽ mùa Thu lắm cái duyên? 

Mặt trời không thẳng mà nằm nghiêng 

Hoa không chịu nở mà he hé 

có lẽ hoa chờ mái tóc Tiên? 
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Ờ nhỉ lâu rồi em mất biệt 

Thu về ngơ ngác lá vàng bay 

Thu về con bƣớm không chờ nữa 

nắng Hạ làm con bƣớm bỏ đây? 

 

Tôi nhớ làm sao tóc của nàng 

nhớ sông bờ liễu gió lang thang 

Hình nhƣ sóng nhớ ai nhiều nhất 

sóng gọi tên ai lúc nắng tàn... 

 

Tóc nàng có thể mây vừa tới 

Sƣơng xuống hình nhƣ tại nhớ ngƣời? 

Tôi lạnh. Chút thôi. Chiều đã lạnh 

Mặt trời đang muốn lặn trong tôi! 

 

Em ơi suối tóc em dài nhé 

Anh tưởng Quê Hương mãi mượt mà 

với những đàn cò không biết mỏi 

chúng chờ bay giữa một Thiên Nga! 

 

Có lẽ mùa Thu làm nhớ quê 

Ờ lâu, Đà Lạt mình chƣa về 

Chiều duyên đây chẳng ai làm dáng 

... nhiều lý do làm anh nhớ em! 
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Tranh: Kao Dũng Paris 

 

Có vài ba ngƣời nói "thơ Nhã Ca không hay". Thơ Nhã 

Ca thơ ngây / thời / mà tôi yêu nhất! 

Nhã Ca nói rất thật: "Tôi làm con gái / một lần yêu 

người / một lần mãi mãi / bây giờ chưa thôi!". 

Nhã Ca, đó, thƣơng ôi - yêu ai và tâm niệm! Tôi từng 

thấy màu tím / buổi hoàng hôn, say mê! 

Tôi nhớ áo dài, kia... bay trong chiều bát ngát! Quê 

Hƣơng tôi ngào ngạt / tóc ai thả bờ vai... 

Tôi nghĩ hai cánh tay / của nàng / chắc có lạnh? Đôi 

mắt nàng lóng lánh / mƣa ở đâu? Hoang mang! 
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Em, cô bé vội vàng / buổi chiều tan lớp học / đứng rất 

lâu sửa tóc / đứng rất lâu sửa giày... 

Buổi chiều bỗng dƣng mây / ở đâu về lớp lớp... Mặt 

đƣờng vang lộp độp. Mƣa rồi. Mƣa lƣa thƣa... 

Tôi muốn mình làm thơ / hay nhƣ Nhã Ca vậy? "Tôi làm 

con gái / một lần qua đây / rồi không trở lại / ôi mùa 

Xuân này...". 

Mùa Xuân bảy lăm bay... tôi ở tù mút chỉ! Từ một chàng 

chiến sĩ tôi thành kẻ tù binh! 

Thơ Nhã Ca hiện hình / trong tôi ngƣời con gái! 

* 

Hình nhƣ em thì phải trong truyện Bồ Tùng Linh? 

Hình nhƣ tôi giật mình... trời ơi là quá khứ... 

Đất Nƣớc từng trang sử, lật lại con mắt mờ. Hèn chi tôi 

làm thơ... nhƣ một ngƣời mất hết! 

Nhớ vài câu hay thiệt, tại sao tôi không khoe? Mai mốt 

còn sống về / biết đâu thấy trường cũ... thấy em còn đâu 

đó / lá vàng bay Thu xưa... 
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Tranh: Đinh Cường 

Em có mái tóc dài đẹp nhất trên Đà Lạt. Chiều nay gió 

thơm ngát, anh nhớ em biết bao... 

Đà Lạt mình hoa đào tháng Giêng là đỏ rực. Em là 

ngƣời duy nhất, anh nhớ về Quê Hƣơng... 

Có thể ai đó buồn? Mạ Ba, anh không nói, bà con không 

thăm hỏi, trƣờng xƣa không ngó qua... 

Em à, anh ở xa, chuyện gần thì tha thiết... Anh biết ngày 

ly biệt, anh mất, mất hết rồi... 

Cả dòng suối xanh, trôi... Cái cầu cây thông ngã... Bà 

Thƣợng cõng bó lá về che lại túp lều... 
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Mấy đứa nhỏ chạy theo... con chó nhỏ lí lắc... cái gì còn 

cũng mất...cái chƣa mất là còn... 

Là em nhé, là thƣơng! Cái gần anh trƣớc mặt: một Đà 

Lạt tím ngắt nắng chiều hồ Xuân Hƣơng... 

Mái tóc em: nguồn thơm của con khe xã Lát, nƣớc chảy 

chƣa về thác, róc rách nghe vui vui... 

Anh nhặt bỏ vào gùi sƣơng trời, anh nói tóc... và em ơi, 

anh khóc... tóc em kề bên anh... 

Chiều nay nắng long lanh đọng trên từng nhánh liễu, 

anh nhớ em yểu điệu nhƣ nàng Tiên Bích Câu... 

Bích Câu chừ ra sao? Đồi Cù ai lƣợm bóng... ai thấy 

lòng xúc động nhƣ anh từng thấy em? 

* 

Anh muốn nối dài thêm bài thơ này... bất tận. Nhƣng 

em ơi, giọt nắng rớt đầy trong mắt anh! 

Tóc em gió vờn quanh... 

Chỉ là cơn mộng tƣởng... 

Ngôi trƣờng xƣa thấp thoáng... 

Em tan trƣờng tung tăng! 

Ôi tất cả giai nhân chỉ mình em con gái... Thơ anh bài 

để lại là bài nhớ về em! Về em... một bóng chim mịt mờ 

trang cổ tích! 
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Nguồn ảnh: Internet 

Sắp tới giữa tháng Hai, hết Tết rồi, thật đó!  Thời gian 

đi nhƣ gió… Gió mang nỗi nhớ về! 

Tháng Hai sắp vào Hè, Hè đỏ, đâu hoa phƣợng?  Đồng 

cỏ, đâu chim cƣỡng?  Biết mà, đây tha hƣơng! 
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Hễ nói nhớ thì thƣơng.  Thƣơng… sao thƣơng nhiều 

quá!  Thƣơng bầy cò ruộng mạ, thƣơng vƣờn chuối lá 

tƣa… 

 Thƣơng tất cả ngƣời xƣa, Ông Bà và Cha Mẹ.  Lòng 

thƣơng không có lẻ… chỉ mẻ thôi, vì buồn! 

 Câu “uống nƣớc nhớ nguồn”, nguồn đây là tâm 

sự.  Hôm nào Tết, thầm hứa: năm mới mình phải quên… 

 Biển thì có lúc yên, sông thì có lúc phẳng, đƣờng đời 

đâu có thẳng… nên nhớ cứ mềm lƣng! 

 Này yêu quý, này cƣng, anh làm thơ nhƣ vậy, em cầm 

lên có thấy nƣớc mắt anh rƣng rƣng? 

 Anh nợ em hoa hồng, biết chừng mô anh trả?  Thôi thì 

đêm nguyệt tạ, anh chải tóc em, nghe! 

 Cứ coi như tóc thề trên bờ vai em mỏng, anh ngăn từng 

lượn sóng trong mắt em buồn tênh… 
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                                                               Photo: Thiên Nga 

 
Những con chim di điểu từng lƣợt lƣợt bay về...  

Đầu năm nắng không mƣa, mùa Xuân trời đã ấm. 

 

Nam Bắc đều thăm thẳm, thƣơng quá đàn chim bay.  

Chúng không đậu xuống đây, chúng còn bay xa nữa... 
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Em chải đầu đứng ngó.  Chim bay em muốn bay... Đây nắng 

Xuân chƣa đầy?  Đây chỗ về chƣa phải... 

 

Anh từ đi chƣa lại chỗ mình gọi Quê Hƣơng!   Nhìn thấy em 

mà thƣơng... nhƣng Nƣớc Non buồn lắm! 

 

Tóc em anh muốn cắn.  Thôi để nắng khô em... Đôi mắt em 

ngƣớc lên, nƣớc mắt anh nhỏ xuống... 

 

Hãy coi nhƣ Xuân muộn... 

Đƣờng xa đƣờng còn xa... 

* 

Ai cũng có Nƣớc Nhà, sao đoạn đành xa nhỉ?  Mới mà hai 

Thế Kỷ... biết bao nhiêu mùa Đông? 

 

Đàn di điểu bay chung... ai thì... riêng... không thấy!  Em tóc 

bay, tự chải.  Anh, mây đuổi... cứ bay!  

 

Đàn di điểu hôm nay là loài chim thế giới! 

 

Đàn di điểu vƣờn Ngoại, Ngoại còn đâu mà về? 

 

Thƣơng em lắm tóc thề sƣơng Lang Bian Đà Lạt... 

 

Dốc Nhà Thờ tản mát những mù sương năm xưa... Thương 

em không bến bờ.  Thương em... thơ, hay gió? 
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Photo: Oanh Nguyễn 

Đà Lạt mùa mƣa.  Mƣa đang mùa.  Mƣa giòn tan guốc 

của ai khua.   Mƣa mƣời năm trƣớc chân ai guốc chắc 

lạnh vô cùng mƣời ngón thơ? 

Đà Lạt đang mùa mùa-mƣa-bay.  Mƣời năm sau guốc 

đổi sang giày, ai về lấp lửng mƣa lai láng, đƣờng Duy 

Tân chừ 3 tháng 2! 

http://vietvanmoi.fr/TRANVANLE_phanthiet.html
http://vietvanmoi.fr/TRANVANLE_phanthiet.html
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 Đà Lạt mùa mƣa mƣa lao xao, lá thông va chạm có ai 

đau?  Mấy cành hoa trạng nguyên che gió, che đƣợc cho 

ai áo mão nào? 

 Đà Lạt mùa mƣa mƣa lênh đênh, tóc ai không biết có 

bay lên, tay ai không biết cầm chi đó?  Anh nhớ em hoài 

ngón búp sen! 

 Đà Lạt mƣa qua Bùi Thị Xuân, qua trƣờng Đại 

Học.  Mƣa bâng khuâng.   Mùa mƣa rất cũ ngàn năm 

trƣớc chắc vẫn mơ hồ bóng cố nhân? 

 Tôi thƣơng chi lạ Linh Sơn Tự, mƣa hạ nốt trầm mỗi 

tiếng chuông, mỗi buổi sáng mƣa, mƣa dẫu nhẹ, tiếng 

chuông nƣớc chạm cứ nghe buồn… 

 Đà Lạt mùa mƣa mùa mƣa ơi, mƣa qua Cầu Quẹo xám 

xanh trời, ngƣời yêu tôi ngƣợc về Đa Thiện lạnh buốt 

lòng tôi ngọn gió xuôi… 

 Tôi nhớ biết bao Đà Lạt cũ, ngƣời yêu phúc hậu mặt 

nhƣ hoa, má nhƣ đào nở Xuân năm ngoái, chƣa hé môi 

chào vẫn thiết tha! 

 Tôi nhớ tôi yêu Đà Lạt lắm, mai về còn nhé buổi mưa 

bay. Phố xưa Minh Mạng chừ Trương Định, ước được 

cầm ô che tóc ai… 
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. . . ĐÓNG 

 

 

Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ. Dù biết rằng 

“nói ra nhiều cũng vậy thôi..”, nhƣng cứ để nỗi nhớ chìm sâu, 

khắc khoải thì tim ta sẽ đau hơn. Thi Sĩ Trần Vấn Lệ đã trăm 

ngàn lần cho nỗi nhớ bật lên thành thơ để tan vào không gian 

mênh mông; nằm soài trên cát vẽ nỗi nhớ chờ sóng xô bờ rồi 

cuốn trôi vào biển khơi thăm thẳm, hay cứ lang thang trong nỗi 

nhớ bằng đôi chân trần để nghe dễ thƣơng lắm một chút gì xa 

xăm… Và rồi, ông vẫn cứ buồn, nỗi buồn buốt giá. 

“Không có con sông nào đã cạn, 

Thơ tôi rồi sẽ cạn nhân tình! 

Buồn tay ghi lại dòng năm tháng 

Buồn miệng ngâm hoài nghe lạnh tanh!” 

(Buồn tay ghi lại dòng năm tháng) 
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Ông Phạm Tƣơng Nhƣ, ngƣời bạn tri âm của Thi Sĩ đã từng 

viết: 

“Thơ Vấn Lệ nên ngàn thơ lận đận/ Nhìn cái gì cũng thờ thẫn 

nhớ nhà/ Thấy dáng dễ thương cứ nhớ bóng người xa/ Ngắm 

cánh hoa nhớ môi cười năm cũ. 

Thơ là Lệ nên làm sao cho đủ/ Người ly hương nhớ nước 

thương nòi/ Bà Mẹ quê, thiếu phụ bất phùng thời/ Trai thời loạn 

đời già theo năm tháng…” 

Tôi hiểu, không thể đọc lƣớt qua một vài bài thơ của Thi Sĩ 

Trần Vấn Lệ mà có thể cảm đƣợc nhận đƣợc hết cái đẹp, cái 

tình trong thơ. Có lẽ chiều dài của Thời Gian, chiều sâu của 

Không Gian ở trong thơ ông luôn khiến tôi choáng ngợp và thấy 

mình nhỏ bé. 

Thôi thì hãy để cho những ngôn từ đẹp; những mƣa, nắng, mây, 

sƣơng, con sông, dòng suối, ngọn đồi, … của Thi Sĩ Trần Vấn 

Lệ tự dịch lấy bức thông điệp của mình. 

Dalat, tháng 3/2022 

Nguyễn Thiên Nga 
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CÁM ƠN EM TÌNH YÊU, tập thơ của TRẦN VẤN 

LỆ, là tác phẩm thứ 66 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 Tác giả 

và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 
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