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L ời T ựa 
 

  

Thế là xuân về, muôn hoa rực rỡ, sắc hương ngào ngạt. Em vui 
trẩy hội, thướt tha áo lụa, mắt biếc rạng ngời, má đào hồng thắm. 
Gã du tử ngẩn ngơ giữa đời, lòng tự hỏi:” Xuân về em trẩy hội hay 
em trẩy hội mà xuân sang?” lòng tự hỏi lòng, làm sao mà phân biệt 
được đây? câu hỏi ngàn đời của những gã du tử làm thơ. 

 Xuân sắc biếc hồng, hạ xanh cây cội, thu vàng lá bay, đông trinh 
bạch tuyết, bốn mùa luân phiên thay đổi, trời đất giao hoà, lòng 
người hứng khởi là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ. Người ta bảo 
hiện nay lạm hát thơ, ừ thì có nhiều thật nhưng chẳng sao cả. Có 
mặt đất rộng thì mới xuất hiện cây cao bóng cả, mới biết đỉnh núi 
mù sương. Giữa biết bao sỏi đá, biết đâu sàng lọc ra sẽ nhặt được 
viên ngọc long lanh. Gã du tử rong ruổi miền phương ngoại, xa 
nguồn cội nhưng suối nguồn vẫn chảy tràn trong tâm tưởng. Cội 
rễ quấn quýt trong từng ý. Cội nguồn là nguồn cảm hứng cho gã 
du tử làm thơ, khi sợi tơ tâm hồn rung lên thì viết xuống, viết hối 
hả, viết cấp tập kẻo sợ không kịp thì ý sẽ tan. Cuộc sống rộn ràng 
tất bật cũng không làm cho tâm hồn gã chai sạn được, ấy cũng nhờ 
ý thơ,mộng thơ, tình thơ, tâm thơ vậy! 

 Người ta vẫn tranh luận:” Nghệ thuật vị nghệ thuật”, “ Nghệ 
thuật vị nhân sinh”, làm sao mà có thể phân biệt rạch ròi, chia chẻ 
nghiệt ngã như thế được! Gã không có mục đích, chẳng biết giới 
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hạn, cũng đâu biết khái niệm phân chia, không định đề mục… Khi 
cảm hứng dâng cao thì tuôn trào ra đầu ngọn bút, có thể viết ở nơi 
làm việc mưu sinh, có khi ngồi một mình ở quán cà phê, khi dạo 
chơi trong thiên nhiên, thậm chí ngay cả lúc lái xe.  

 Con người ta sinh ra ai mà không yêu quê hương đất nước của 
mình, ai mà không tự hào về Dân tộc mình, ai mà không thương 
cha mẹ mình, rồi còn bao nhiêu mối thâm tình khác: tình yêu nam 
nữ, tình bạn bè thân hữu, tình yêu thiên nhiên… Khi cảm xúc bay 
bổng thì viết ra, làm sao định đề mục phân chia vị nghệ thuật hay 
vị nhân sinh? Đất nước mình hư hao, dân tộc mình khổ đau, quê 
hương mình nhiều hiểm nguy vì quan quyền vô minh, tham lam, 
tàn độc… người nghệ sĩ phải lên tiếng nói vì dân, vì nước tất nhiên 
phải sử dụng nghệ thuật mà thể hiện, vậy thì làm sao mà phân biệt 
“Vị nghệ thuật” hay “ Vị nhân sinh” đây?  

 Cái đẹp vốn mong manh nhưng hiện hữu, ca ngợi cái đẹp thì đã 
bao hàm nhân sinh trong đó, đề cao nhân sinh tức cũng là cổ vũ 
cái đẹp!  

 Cuộc sống hôm nay quay cuồng trong cơn lốc của thời đại khoa 
học kỹ thuật, kỹ nghệ, điện toán… phát triển cao độ. Con người 
sống với mạng ảo, thế giới ảo, mạng xã hội… văn hoá đọc dần dần 
mai một, sự thưởng thức nghệ thuật, văn chương, ca từ… cũng suy 
vi. Khoa học kỹ nghệ cho con người đời sống vật chất tiện nghi, 
thoải mái nhưng nó không thể thay thế tâm hồn được. Con người 
có cả phần thân xác và tâm hồn, thiếu một thì hỏng, nghiêng lệch 
một bên thì hư. Đời sống hôm nay dù có hiện đại như thế nào đi 
nữa thì khi đọc một bài thơ hay, xem một bức tranh đẹp người ta 
vẫn thăng hoa như thường. Không thể bảo cuộc sống hiện đại thì 
cái đẹp hiện đại đẹp hơn cái đẹp cổ điển, không thể bảo mặt trăng 
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hôm nay đẹp hơn mặt trăng ngàn năm trước, càng không thể nói 
tình yêu hiện đại hay hơn tình yêu muôn năm trước!  

 Cái đẹp dù mong manh nhưng hiện hữu trong từng khoảng khắc 
sanh diệt. Gã du tử ca ngợi đất nước mình, đau với nỗi đau dân tộc 
mình, hoài vọng về nguồn cội tổ tiên, tự hào về cha ông, ca ngợi 
tình yêu, tình đời… Thơ viết bằng cảm xúc thật, chữ nghĩa không 
bóng bẩy, thiếu trau chuốt, vụng bày tỏ… nhưng tất cả đều lưu 
xuất từ trái tim. 

 Gã du tử dù có rong ruổi chân trời góc biển vẫn nhớ về quê 
hương nguồn cội, hình bóng mái chùa, bến nước, giòng sông, tiếng 
chuông chiều… vẫn lung linh trong tâm tưởng. Vầng trăng trên 
những đô thành hiện đại, hào nhoáng vẫn lung linh không khác gì 
vầng trăng cổ tích tự ngàn xưa. 

TIỂU LỤC THẦN PHONG 
Ất Lăng thành, 3/2020 
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~ 51 ~ 

41 

Mơ hồ đồng vọng pháp âm 
Niệm này vượt thoát tháng năm vi trần 

Một vùng trời đất thanh tân 
Hỷ hoan nhảy múa bất thần cuồng ca



~ 52 ~ 

42 

Mang bầu rượu của giang hà 
Em về giang hạ la đà hoa bay 
Trong lều cỏ cuối chân mây 

Nằm chơi chẳng đợi đến ngày sầu đưa



~ 53 ~ 

43 

Bàn tay nắm lấy cho vừa 
Mình bên nhau kể chuyện xưa hoa quỳnh 

Ông vua một dạ chung tình 
Dẫu bên mình có cả nghìn giai nhân



~ 54 ~ 

44 

Trái tim này mãi thanh tân 
Nên quỳnh chỉ nở một lần giữa đêm 
Dịu dàng thoang thoảng hương thơm 
Tuyệt trần hoa hiện êm đềm thiết tha



~ 55 ~ 

45 

Giữa trần em hiện dáng hoa 
Người say chung cuộc dưới tà dương huy 

Mang quân ra trấn biên thùy 
Thanh gươm giá bút có gì đợi nhau



~ 56 ~ 

46 

Nghìn năm non nước xanh màu 
Một ngày đủ để bạc đầu nhớ nhung 

Một trang nam tử anh hùng 
Giang sơn một giải phù dung một cành



~ 57 ~ 

47 

Nàng là quốc sắc đã đành 
Chàng là tri kỷ nên thành mộng xưa 

Thình lình trời đổ cơn mưa 
Mình ra tắm mát lòng vừa ước ao



~ 58 ~ 

48 

Ngây thơ té nước năm nào 
Vui sao sống lại dạt dào tuổi thơ 

Nửa đêm bày một cuộc cờ 
Thắng thua chẳng luận chỉ chờ giao hoan



~ 59 ~ 

49 

Ngày mai biển cạn non mòn 
Vô thường dâu bể vẫn còn đêm nay 

Hương tình nồng ấm mê say 
Nòi tình quấn quýt dạn dày đã quen



~ 60 ~ 

50 

Lét leo như thẹn ánh đèn 
Trăng lồng trước ngõ ngã nghiêng lá cành 

Cuộc vui thoáng chốc tàn canh 
Mai em về lại thị thành đón đưa



~ 61 ~ 

51 

Rồi từng đêm lại say sưa 
Dốc hơi ca hát cho vừa thế nhân 

Mùa thu lững thững về gần 
Đàn chim di trú rợp tầng trời mây



~ 62 ~ 

52 

Mình xa cố quận tháng ngày 
Tấc lòng mong mỏi đong đầy tâm tư 

Đã đành cái lý chơn như 
Nước từ vận hiểm người từ mệnh sơ



~ 63 ~ 

53 

Nghiệp văn vốn bạc như tờ 
Mưu sinh lận đận ngẩn ngơ chợ đời 

Biết ai mà tỏ lấy lời 
Nhớ người lưu lạc hơn mười lăm năm



~ 64 ~ 

54 

Trung thu mở hội hôm rằm 
Xanh lam phảng phất khói trầm bay lên 

Bảo rằng oán trả ơn đền 
Thì gây hậu nghiệp dễ nên lẫy lừng



~ 65 ~ 

55 

Vàng thu nhuộm đỏ lá rừng 
Nhớ người trong cuộc nửa chừng dở dang 

Tôi nghe bộ lạc da vàng 
Cỡi voi ra trận ấy toàn mỹ nhân



~ 66 ~ 

56 

Trên đầu ngũ sắc phù vân 
Nhấp nhô quân sĩ dưới chân bụi hồng 

Sấm vang chớp giật cầu vồng 
Giặc tan về lại khuê phòng điểm trang



~ 67 ~ 

57 

Tóc xanh cài đoá hoa vàng 
Xiêm y tha thướt rỡ ràng đẹp sao 

Mới hay rằng phận má đào 
Mà tài thao lược anh hào phải ghen



~ 68 ~ 

58 

Nửa đêm gióng trống chong đèn 
Thảo thư viết hịch lời truyền gọi quân 

Kịp ngày hoa nở chào xuân 
Vào thành mở tiệc tẩy trần khao binh



~ 69 ~ 

59 

Nước non mừng hội thái bình 
Anh hùng thục nữ như hình ngẩn ngơ 

Nàng ra dáng dấp đợi chờ 
Phải rằng trông lấy người thơ năm nào



~ 70 ~ 

60 

Sơn hà đất rộng trời cao 
Nhớ người da diết biết bao nhiêu tình 

Ngoài thì vui với quân binh 
Mà trong mình lại thương mình lẻ loi



~ 71 ~ 

61 

Mùa xuân nẩy lộc đâm chồi 
Nàng ra bờ suối lặng ngồi rửa chân 

Có con cá lội lại gần 
Vẫy đuôi rồi lại tần ngần bơi đi



~ 72 ~ 

62 

Nàng về nhắm mắt vu quy 
Lệ rơi theo nhịp trống thì thùng vang 

Mùa xuân biếc lá hoa ngàn 
Sư về phó hội pháp đàn Dược Sư



~ 73 ~ 

63 

Truyền thừa đắc pháp chơn như 
Khơi dòng bát nhã suối từ đại bi 

Mộng đời vốn chẳng thật chi 
Là hoa đốm cả có gì bền lâu



~ 74 ~ 

64 

Sướng vui cho chí niềm đau 
Ấy là vọng tưởng nhuốm màu vô minh 

Về xem xóm chợ cúng đình 
Nhớ non nước tổ tiên mình dựng nên



~ 75 ~ 

65 

Tâm linh ngự ở miếu đền 
Mấy ngàn năm trải vững nền quốc gia 

Hải hà vạn lý đường xa 
Vọng về cố quận vẫn là cháu con



~ 76 ~ 

66 

Mùa xuân non nước hãy còn 
Vận suy qua lại vuông tròn ước xưa 

Bây giờ mình lại đón đưa 
Tay cầm tay để cho vừa nhớ mong



~ 77 ~ 

67 

Mùa xuân cất bước ra đồng 
Đất trời hoa nở hay lòng nở hoa 

Lên chùa lạy tạ Phật đà 
Từ bi gia hộ mẹ cha thâm tình



~ 78 ~ 

68 

Mình ngồi xuống tụng Tâm kinh 
Quay về bến giác hữu tình chúng sanh 

Này đây một niệm tâm thành 
Niềm vui hỷ duyệt an lành phút giây



~ 79 ~ 

69 

Khứ lai hiện tại đủ đầy 
Tử sanh cũng một điểm này mà ra 

Thiên đàng địa ngục đâu xa 
Cội nguồn hiện tướng ấy là tại tâm



~ 80 ~ 

70 

Thái bình vọng hải triều âm 
Mười phương trời giữa tháng năm chưa từng 

Thương người thân lẫn người dưng 
Cùng chung một cuộc tương phùng hôm nay



~ 81 ~ 

71 

Mai kia bất luận là ngày 
Còn duyên gặp lại còn say đắm lòng 

Trăm năm trong cuộc buị hồng 
Mình mà biết đủ mình thong dong liền



~ 82 ~ 

72 

Chỉ là khách viếng rừng thiền 
Mà tâm đã chạm được miền hỷ hoan 

Dù cho nguyện ấy chưa tròn 
Thì đời mình cũng chẳng còn tiếc chi



~ 83 ~ 

73 

Bỏ thành từ lúc ra đi 
Mười lăm năm lẻ quá thì xuân xanh 

Tình nào cũng rất mong manh 
Tụ tan vạn pháp giữa ranh giới này



~ 84 ~ 

74 

Sống là vui với hôm nay 
Ngày qua đã diệt đừng cay đắng nhiều 

Mai thì xa biết bao nhiêu 
Mùa xuân xanh biếc giữa chiều ngoại phương



~ 85 ~ 

75 

Một đêm say chốn vũ trường 
Quay trong tiếng nhạc ngỡ dường quên thân 

Cổ cao ba ngấn trắng ngần 
Thịt da thơm nức áo quần đẹp sao



~ 86 ~ 

76 

Nổi lên như một vì sao 
Người người mê đắm ước ao một lần 

Tạ từ mời mọc xa gần 
Chỉ duy một gã tình nhân tôn thờ



~ 87 ~ 

77 

Người đi dù chửa thấy về 
Vẫn còn đây nửa bài thơ năm nào 

Hay tin xúc động dạt dào 
Giang hồ lãng tử nao nao tấc lòng



~ 88 ~ 

78 

Nửa đời phương ngoại ruổi rong 
Buồn vui giữa chốn bụi hồng đã lâu 

Lạ gì công cuộc bể dâu 
Mà dường như hãy còn đau đớn đời



~ 89 ~ 

79 

Đẹp sao đôi mắt em cười 
Sướng thay thầm hiểu không lời đẩy đưa 

Đã từng năm tháng nắng mưa 
Mà mình những ngỡ như vừa hôm qua



~ 90 ~ 

80 

Tôi qua phố thị hôm nào 
Chao ơi gái đẹp má đào mắt xanh 

Bước đi mà dạ không đành 
Đêm về đốt nến viết thành trang thơ



~ 91 ~ 

81 

Chuyện xưa có một gã khờ 
Ôm vò say giữa bốn bề khen chê 
Mà tâm tịnh đến không ngờ 

Vào thành vua triệu đợi chờ bấy lâu



~ 92 ~ 

82 

Vui mừng cầm lấy tay nhau 
Bỏ qua thân phận lệ chầu lễ nghi 

Rằng vua hạ chỉ tức thì 
Lệnh bài trọn kiếp muốn gì được ban



~ 93 ~ 

83 

Ngựa xe võng lọng xênh xang 
Tiệc bày giữa trại hoa vàng mở ra 

Rộn ràng rượu ngọt đàn ca 
Câu thần thi hứng biết là bao nhiêu



~ 94 ~ 

84 

Rạng ngày còn hãy liêu xiêu 
Thấy mình nằm giữa túp lều cỏ hương 

Mộ hoa xanh biếc vệ đường 
Hơi đâu phảng phất như dường phấn son



~ 95 ~ 

85 

Viếng thiền sư ở trên non 
Đào hoa là số con còn đa mang 
Đạo tâm dù có vững vàng 

Xem ra lận đận con đàng nghiệp văn



~ 96 ~ 

86 

Sao bằng vui với gió trăng 
Rừng thiền muôn thuở vĩnh hằng hỷ hoan 

Về thành xuân vẫn hãy còn 
Thương ngưòi cố quận chửa tròn ước xưa



~ 97 ~ 

87 

Bước đường hoa rụng sầu đưa 
Biết bao giờ nối lại mùa nguyên sơ 

Cuộc trăm năm lại tình cờ 
Gặp người trẩy hội bên bờ vàng hoa



~ 98 ~ 

88 

Chắp tay đảnh lễ Phật đà 
Lòng lâng lâng nhẹ thái hoà lạc an 
Đất trời một cõi thênh thang 

Giang hà một giải rỡ ràng biếc xanh



~ 99 ~ 

89 

Trong ngoài chung một ngọn ngành 
Vô minh chi lắm mà thành cách xa 

Cơ đồ này của ông cha 
Mưu đồ vương bá mà ra nỗi này



~ 100 ~ 

90 

Từ xa cố quận tháng ngày 
Nửa đời đã quá lòng đầy thiết tha 

Con tim nửa ở lại nhà 
Nửa rong chơi ở biên hà ngoại quan



~ 101 ~ 

91 

Bao nhiêu bướm trắng hoa vàng 
Tuyệt tình mộng vẫn chửa tàn cơn mơ 

Quan hoài một lối đi về 
Một ngày chung cuộc bốn bề hoa bay



~ 102 ~ 

92 

Thương nhau xin nhớ lấy ngày 
Trời đầy hoa rải đất đầy chim ca 

Em còn say hội hào hoa 
Đưa nhau một cuộc biết là mất nhau



~ 103 ~ 

93 

Hồn hoa vẫn giữ nguyên màu 
Mai kia về bến giang đầu gặp nhau 

Đành rằng kẻ trước người sau 
Có gì đâu 
có gì đâu 

có gì



~ 104 ~ 

94 

Phiến bia rêu đã xanh rì 
Hí trường mấy cuộc còn ghi tường thành 

Công hầu rày đã mai danh 
Đền đài xưa hoá mảnh sành dưới chân



~ 105 ~ 

95 

Cờ lau phơ phất trắng ngần 
Làm nên một cuộc phong trần kinh thiên 

Quốc gia kết lại một miền 
Lập nên nghiệp đế đầu tiên nước nhà



~ 106 ~ 

96 

Thăng trầm giặc giã can qua 
Nối hai triều đại ấy là giai nhân 

Quyết lòng gác lại tình thân 
Long bào trao kẻ gánh phần nước non



~ 107 ~ 

97 

Thành xưa bia đá dẫu mòn 
Mà trang sử sách vẫn còn mãi ghi 

Bãi dâu bát ngát xanh rì 
Cuốn theo ngọn gió xuân thì vi vu



~ 108 ~ 

98 

Non xa khuất bóng sương mù 
Giữa đời lặn lội kể từ cuộc chơi 
Sầu lên man mác trùng khơi 

Nửa đêm ngồi dậy nhớ người chép thơ



~ 109 ~ 

99 

Này em rằng tự bao giờ 
Rong chơi mình vẫn hướng về một phương 

Dù gì lòng vẫn vấn vương 
Như mùa xuân ấy hoa dương vẫn vàng



~ 110 ~ 

100 

Cánh con bướm vỗ trên ngàn 
Sóng xao lay động địa đàng tuyết mai 

Bước hành cước để trần vai 
Sư về cố quốc quảy hài thong dong



~ 111 ~ 

101 

Cỡi lau đạp sóng qua sông 
Tiếng đồn sơ tổ thoát vòng tử sinh 
Ngày xuân non nước thái bình 

Lòng hoan hỷ lạ thấy mình cuồng ca



~ 112 ~ 

102 

Này em có biết rằng ta 
Một lần tình lỡ cũng là tình chung 

Ngày xưa có gã anh hùng 
Thất cơ lỡ vận lên rừng đốt than



~ 113 ~ 

103 

Tài hoa kiếm khách cung đàn 
Mà đời lận đận hồng nhan lụy phiền 

Hành trang chỉ nụ cười hiền 
Vào trong nguyệt động vẽ truyền thần tranh



~ 114 ~ 

104 

Nửa đêm hiện ánh sao xanh 
Áo hồng em mặc hoá thành bướm bay 

Nhẹ nhàng đậu ở trên tay 
Cữa ngoài chênh chếch đẹp thay trăng vàng



~ 115 ~ 

105 

Giấc hồ điệp vẫn chưa tan 
Bốn bề đồng vọng mơ màng tiếng ca 

Lời kinh vang đến ngân hà 
Lung lay nhật nguyệt Sa Bà lung linh



~ 116 ~ 

106 

Này em một cuộc diễm tình 
Thời gian lãng đãng như hình khói sương 

Gặp nhau một cõi vô thường 
Ba ngàn thế giới một phương ngóng về



~ 117 ~ 

107 

Rằng hoa hẹn lấy câu thề 
Mai này cố quận bốn bề hỷ hoan 

Mình về trẩy hội nước non 
Ghé thăm dấu cũ hãy còn đâu đây



~ 118 ~ 

108 

Vui mừng mà mắt cay cay 
Ơn đời mình cũng có ngày phỉ phong 

Thiết tha biết mấy tơ lòng 
Cuộc chơi bất tận ở trong đất trời



 

Tiểu Lục Thần Phong 
Ất Lăng thành, 9/2019



 



 

Phút Giây Ngẫu Hứng



 



~ 123 ~ 

 

Hài Thêu Hoa 
 

Em chưa về với ngọn ngành 
Mùa xuân đã biếc trên nhành hoàng mai 

Thướt tha tà áo lụa dài 
Giữa thành thấp thoáng gót hài thêu hoa



~ 124 ~ 

 

Vớt Trăng 
 

Một ly vang đỏ đủ vừa 
Ngày trong bận bịu đêm thừa dư hương 

Vì chăng chẳng đặng tình trường 
Thò tay xuống nước toan đường vớt trăng



~ 125 ~ 

Hương Thân 
 

Nửa đêm nằm mộng giật mình 
Cuồng cơn thống khoái ấy tình giao hoan 

Đá lăn lóc lở núi non 
Rạng ngày ra vẫn hãy còn hương thân



~ 126 ~ 

Sướng Sao 
 

Mưu sinh vất vả nhọc nhằn 
Đổi bao tinh lực nuôi thân với đời 

Chợt nhiên em đến nói cười 
Đường trần khổ vậycó người sướng sao



~ 127 ~ 

Lạnh Lùng Lơ 
 

Gặp nhau cất một tiếng chào 
Ta - người hoan hỷ ai nào mất chi 

Vậy mà cũng có đôi khi 
Lạnh lùng lơ 

chẳng nói chi nửa lời



~ 128 ~ 

Uổng 
 

Ông thầy áo vải cơm chay 
Cốc keng chuông mõ tháng ngày kệ kinh 

Dân oan, nước loạn mặc tình 
Phật cười uổng cả công trình bấy lâu



~ 129 ~ 

Qua Làn Khói 
 

Tôi xa cố quận mấy mùa 
Ngày xuân lễ Phật lên chùa ngoại phương 

Nghìn trùng cả Thái Bình Dương 
Qua làn khói thấy quê hương hiện tiền



~ 130 ~ 

Ngộ 
 

Hoa đào nụ hãy còn non 
Cung trời hải ngoại hãy còn tuyết băng 

Gặp người giữa chợ ngộ rằng 
Mùa xuân chẳng nệ vẫn hằng hỷ hoan



~ 131 ~ 

Vô Minh 
 

Con chim nhỏ đậu bên mình 
Líu lo nó hót vô minh tháng ngày 

Vụng tu nặng nợ kiếp này 
Gã khờ ngơ ngẩn còn say men tình



~ 132 ~ 

Một Lần Thôi 
 

Một lần thôi nhé em ơi 
Một lần thôi đủ đã đời ước ao 
Một lần đồng vọng xôn xao 

Một lần thôi lại mãi sao một lần



~ 133 ~ 

Vô Tận Tưởng 
 

Tôi chơi phố chợ thị thành 
Trai xinh gái đẹp để dành cho ai 

Tấc thân nặng nợ hình hài 
Từng vô tận tưởng nên hoài tử sanh



~ 134 ~ 

Phong Trần Như Ai 
 

Của này chẳng đáng một đồng 
Ơn người nghĩa trọng vàng ròng một cân 

Vậy nên mới phải nợ nần 
Giá không ắt cũng phong trần như ai



~ 135 ~ 

Tưởng Chừng 
 

Tưởng chừng rất mực tinh anh 
Ai dè một miếng táo xanh chua lè 

Nhả ra sợ chúng cười chê 
Nuốt vào chẳng đặng mà tê tái lòng



~ 136 ~ 

Rẻ Khinh 
 

Ông trùm nhiễu sự rối ren 
Tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen với đời 

Nói năng thô lỗ ác lời 
Ngôi cao quốc chủ nhưng người rẻ khinh
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Người Chỉnh Chu 
 

Bán mua da thịt đổi tiền 
Bao nhiêu chê trách xỏ xiên nặng lời 

Đêm qua nham nhở chơi bời 
Sáng nay đạo mạo ra người chỉnh chu
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Đã Từng Vậy Sao? 
 

Rót ly vang đỏ tự mừng 
Mấy mươi năm lẻ đã từng vậy sao 

Ừ thì chẳng đón đưa nhau 
Thưa rằng quên đã từ lâu lắm rồi
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Chữ Tâm 
 

Thưa rằng chớ lấy làm chơi 
Vầng trăng khuyết nửa giữa trời ba sao 

Mở ra muôn vạn lối vào 
Ấy là tất cả lại nào có chi
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Hiện Hình Liêu Trai 
 

Vũ trường dậm dật xập xình 
Đèn màu loang loáng hiện hình liêu trai 

Thanh thanh vóc hạc hình hài 
Dẫu không duyên nợ vẫn hoài ngẩn ngơ
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Gã Khù Khờ 
 

Tâm tư khô cạn mạch nguồn 
Mốc meo chữ nghĩa buông tuồng tứ thơ 

Trần gian có gã khù khờ 
Mấy mươi năm lẻ chưa hề tỉnh ra
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Quỳnh Hương 
 

Một lần thôi giữa đêm thanh 
Trắng trong bạch ngọc mấy nhành thiên hương 

Gặp đây giữa cõi vô thường 
Mai này xa cách mười phương đất trời
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Như Chơi 
 

Sao em mướt mát mượt mà 
Sắc không hiểu thế mà ta tôn thờ 

Mấy ai học được chữ ngờ 
Trăm năm đổi lấy một giờ như chơi
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Thủy Tiên 
 

Ô hay mâm bạc chén vàng 
Thuỷ tiên rực rỡ mùa sang sớm này 

Mình già mà chẳng kịp hay 
Sao còn đủ để lòng say sắc trần



~ 145 ~ 

Thủy Tiên (2) 
 

Đầu mùa áo lụa xênh xang 
Trắng trong bạch ngọc nắng vàng vương thôn 

Cúng dường Thiện Thệ Thế Tôn 
Hương là lời kệ vô ngôn giữa trần
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Hoa Đoà 
 

Cuối đông đã rộ hoa đào 
Mái chùa hải ngoại nao nao tấc lòng 

Mùa lên xuân sắc biếc hồng 
Một cung trời mộng giữa giòng tử sanh
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Cõi Chiêm Bao 
 

Em từ một cõi chiêm bao 
Sương pha tuyết phủ mà xao xuyến lòng 

Ngẩn ngơ du tử giữa giòng 
Đời xanh xao lắm lại hồng ước mơ



~ 148 ~ 

Đường 
 

Đường đời lắm nỗi ngược xuôi 
Đường tình mấy cuộc khóc cười đa mang 

Đường vào đạo cả thênh thang 
Đường trần em nhé đá vàng biết nhau
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Dệ Thường Thiết Tha 
 

Cuối mùa hạ hái hoa sim 
Ngọt hương đồng nội con tim tím màu 

Chân đồi nước suối chảy mau 
Mùa qua muà có gì đâu có gì 

 
Núi non cây vẫn xanh rì 

Mà em lặn lội quá thì xuân xanh 
Áo cơm là chuyện đã đành 

Đa đoan duyên nợ mà thành vong niên 
 

Từ em nở nụ cười hiền 
Tôi như lạc tận cõi thiền ban sơ 

Mải vui hoa cỏ đầu bờ 
Mình ngơ ngẩn lắm có ngờ gì không
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Nước non lắm chuyện đau lòng 
Dân tình oán thán ngập trong đất trời 

Đã sinh ra phận con người 
Mình sao có thể kệ đời hỡi em 

 
Giặc Tàu xâm thực ngày đêm 

Nhiễu nhương thế sự ruột mềm máu sa 
Giang sơn này của ông cha 

Trong ngoài châu quận vẫn là con dân 
 

Cuối mùa hạ những tần ngần 
Xa nhau đến vậy vẫn gần gũi sao 

Tình này say đắm biết bao 
Dù rằng chẳng đón đưa nhau tháng ngày
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Cung trời hạ trắng mây bay 
Nõn nà thanh khiết đêm nay hoa quỳnh 

Phỉ phong khách vốn nòi tình 
Nửa đêm lặng lẽ một mình thế thôi 

 
Này em ta chửa một lời 

Mà trong tâm sự một trời luyến thương 
Dở dang ở giữa con đường 

Đi về lận đận dễ thường thiết tha
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Chuyện Mười Năm 
 

Mười năm xuôi ngược đường trần 
Người trong thiên hạ chưa lần viếng thăm 

Nhọc nhằn lắm một niệm tâm 
Đã bao lần lữa chưa lầm em ơi 

 
Mười năm lận đận ở đời 

Nói năng chẳng đặng cất lời dở dang 
Dở thầy dở thợ lỡ làng 

Bó thân thật bé chu toàn áo cơm
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Mười năm chẳng trọn thảo thơm 
Một cung trời mộng nhiều đêm giật mình 

Trần thân vất vả mưu sinh 
Mà lòng ôm ấp chút tình đa đoan 

 
Mười năm giấc mộng chưa tròn 

Mai mười năm nữa có còn gì không 
Dấn thân trong cõi bụi hồng 

Thôi thì thôi cứ theo giòng nước xuôi 
 

Mười năm thương nhớ khôn nguôi 
Một ngày biết mấy buồn vui kiếp người
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Chuyện Mười Năm (2) 
 

Mười năm tâm lực phân kỳ 
Hỏi lòng mình có nhớ gì tiếc chăng 

Thật thà thưa một lời rằng 
Trăm ngàn không đến vạn lần cũng không 

 
Mười năm vất vả nhọc lòng 

Xuân thì đánh mất xuống giòng tử sinh 
Thế mà dạ vẫn đinh ninh 

May ra còn một chữ tình nguyên sơ 
 

Trở cơn mộng mị giữa đời 
Nhìn nhau chẳng đặng không lời mà đau 

Tháng ngày thấm thoát qua mau 
Có gì đâu có gì đâu có gì
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Bất cần dáng vẻ lầm lì 
Mà trong gan ruột vẫn thì xuân xanh 

Cuộc chơi mình vẫn độc hành 
Không dưng duyên nợ đã đành em ơi 

 
Xuống thì hun hút chơi vơi 

Mình chìm đến tận đáy đời nhân gian 
Sầu lên chót vót ngút ngàn 

Mà mình lãng đãng chưa tàn cơn mê 
 

Lẻ loi chẳng lối đi về 
Lạc loài ở giữa bốn bề người dưng 
Này em mình vẫn chưa từng 

Một lần trọn vẹn lệ mừng hỷ hoan
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Chào Nhau 
 

Chào nhau buổi sáng đầu ngày 
Mở  ra trọn vẹn phút giây hiện tiền 

Hỷ hoan nở nụ cười hiền 
Mặt mừng tay bắt giữa miền nhân gian 

 
Chào nhau chung một bước đàng 

Trước sau cũng thế vội vàng mà chi 
Trăm năm liệu để lại gì 

Mưu sinh vất vả cũng thì thế thôi 
 

Chào nhau những kẻ lạc loài 
Đa đoan chi lắm lại hoài nhớ nhung 

Tiểu nhân qúi 
rẻ anh hùng 

Nước non cố quận 
lộn tùng phèo lên
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Chào nhau oán bỏ ơn đền 
Tiến lui dang dở chẳng nên bề nào 

Phận mình vốn đã hư hao 
Thương người lận đận mà xao xuyến lòng 

 
Chào nhau duyên nợ chẳng đồng 

Hạ thân thật thấp ở trong đất trời 
Nhìn nhau chẳng nói nên lời 

Biết bao tâm sự ơn đời thiết tha 
 

Chào nhau giữa cõi người ta 
Thấp cao thân phận cũng là trả vay 

Biết rằng gặp ở nơi đây 
Bởi từ cổ độ đã dày nhân duyên
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Chào nhau bất luận mối giềng 
Mình quan hệ tự từ tiền kiếp xưa 

Lỡ làng chẳng đặng đón đưa 
Vì xa cách mặt mà thưa thớt tình 

 
Chào nhau ngã bóng nghiêng hình 

Cười đà điên đảo nên mình ngẩn ngơ 
Thưa rằng từ thuở ban sơ 

Đã từng như thế bây giờ thế thôi 
 

Chào nhau hoang dã núi đồi 
Nửa đêm phố thị thiệt thòi cơn mê 

Chào nhau lặn lội đi về 
Chào nhau như thể chưa hề chào nhau
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Chào Nhau (2) 
 

Chào nhau em nhé một lời 
Dẫu cho mình chỉ một thời thoáng qua 

Nòi tình trong cõi người ta 
Biết đau 
ấy mới 

biết là thật thương 
 

Chào nhau lòng dạ như dường 
Mà tâm mình vẫn lệ thường trước sau 

Thời gian thấm thoát qua mau 
Có gì đâu 
có gì đâu 

có gì
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Chào nhau giấu nỗi lầm lì 
Ngẩn ngơ một đỗi quá thì xuân xanh 

Bao nhiêu mộng vỡ không thành 
Thiệt thòi chi mấy...cũng đành thế thôi 

Chào nhau một tiếng để rồi 
Trăm năm chung cuộc bồi hồi thiết tha 

Rằng tình ở giữa Sa- Bà 
Xoè hai tay đếm...có là bao nhiêu 
Chào nhau nắng sớm mưa chiều 

Mưu sinh vất vả lắm điều đắng cay 
Vì chưng cơm áo tháng ngày 

Nhọc nhằn thân 
vẫn còn say cuộc đời 

Chào nhau chẳng nói nên lời 
Nửa đêm mộng mị em cười xuyến xao 

Dòng đời lặn lội lao đao 
Tình còn thao thức lòng nao nao lòng
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Em Về 
 

Em về biển hạ xôn xao 
Chân trần khoả nước sóng chao ướt mình 

Từ lâu tưởng ngỡ vô tình 
Ai ngờ năm tháng như hình chưa quên 

* 
Em về nắng hạ mông mênh 

Nhớ người chẳng rõ họ tên của người 
Tươi gì hơn mắt biếc cười 

Tiếc mình chẳng đặng lỡ thời đón đưa
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* 

Em về phố hạ ban trưa 
Đỏ hoa phượng vĩ cho vừa tiếng ve 
Ngóng người đâu dám nhắn nhe 

Con tim ngấp nghé mình che chắn lòng 
* 

Em về hoa hạ tràn đồng 
Cỏ xanh in vết gót hồng dạo chơi 

Con quyên tha thiết hót lời 
Xa nhau biết mấy mà người nhớ thương 

* 
Em về vàng hạ hoa dương 

Người ngơ ngẩn giữa con đường bướm bay 
Như dường nắng ngất ngây say 

Nhủ thầm mình hãy còn lay lắt lòng
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Cà Phê Một Mình 
 

Một mình với ly cappuccino 
Trên con phố lạ 

Người tấp nập lại qua 
Đưa mắt nhìn quanh 

Những gương mặt đẹp tươi như hoa 
Và thân hình hấp dẫn vô cùng nóng bỏng 

Chợt chạnh lòng 
Giá mà gặp người thân 

Hay thằng bạn có cùng tư tưởng 
Mừng biết bao, tha hồ mà “tám” 

Người vẫn lại qua 
Gái đẹp trai xinh như trẩy hội
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Ta ngồi đối diện tôi 
Dòng tâm tư miên man bất tận 

Chuyện tình đời, chuyện thế sự và lẩm cẩm chuyện văn 
Chợt tiếng chào 

Ngẩng lên gặp đôi mắt biếc xanh đẹp sao 
Người chỉ hỏi chỗ này có trống 
Vậy mà mình mơ mộng vu vơ 

Ừ thì trống 
Và tim ta luôn đủ chỗ cho người 

Ly cà phê trở nên thơm lạ 
Một mình cà phê giữa trời đất phương ngoại 
Giữa bao người khác văn hoá, khác màu da 
Dẫu đã quá quen sao vẫn có chút ngậm ngùi 

Trời cố quận 
Tháng ngày em hỡi!
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Đất Nước Tôi (2) 
 

Đất nước tôi vốn đã nhiều khốn khó 
Lạc hậu, đói nghèo, địch họa, thiên tai… 

Nhưng xem ra vẫn còn chưa đáng ngại 
Họa từ con người mới khốc hại biết bao 

Khi lòng tham vô độ 
Khi sân hận, ngu si 

Chỉ biết lợi, quyền mà trở nên cuồng trí 
Nào sá gì dân với nước 

Thì nói chi đến động vật muôn loài 
Rừng núi, đất đai tài nguyên đã cạn kiệt rồi
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Giờ đến lượt sông ngòi, biển cả 
Chim trên trời, cá dưới nước tuyệt luôn đường sống 

Và muôn loài mắc phải họa diệt vong 
Vạn tiếng bi thương mà chúng chẳng động lòng 

Đã thế lại còn rat ay động thủ 
Lũ mặt người lòng lang dạ thú 

Hòng che mặt trời bằng ngu tối bạo tàn sao? 
Tạo ác nhân sẽ có ngày quả báo 
Nỗi oan ức của người và vạn vật 

Ngày qua ngày càng chồng chất đau thương 
Tương lai nào cho đất mẹ quê hương?
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Biển Chết 
 

Em về biển vắng chiều nay 
Đục ngầu con nước sóng lay vật vờ 

Đỏ hoe con mắt trên bờ 
Cá, tôm, thuỷ tộc bây giờ ở đâu? 

Lòng người tàn độc hiểm sâu 
Đại dương giờ hoá một màu tang thương 

Lòng tham quả thật khôn lường 
Gian thương, quan lại một phường lưu manh 

Giang sơn non nước tanh bành 
Miễn tiền đầy túi, quyền hành chẳng suy 

Đất đai mất chẳng hề chi 
Muôn loài thuỷ tộc có gì bận tâm



~ 168 ~ 

Này em chớ có nhận lầm 
Độc nào hơn được độc thâm quan quyền 

Chung qui cũng bởi vì tiền 
Dối trời gạt chúng đảo điên ngôn hành 

Tội đồ sử sẽ bêu danh 
Phản dân hại nước quyền hành trong tay 

Em về đau buổi chiều nay 
Thương cho biển chết đắng cay ngút ngàn 

Hận này kết sẽ khó tan 
… 

 



~ 169 ~ 

Về Đâu 
 

Biển bao la cũng không qua được túi tham 
Thời gian vô cùng tận còn ngắn hơn cái nhìn thiển cận 

Vì tiền hạ độc cả muôn loài 
Có thuốc độc nào hơn tâm độc 

Quyền thế và tiền bạc kết thành một khối. 
Biển chết rồi 

Thuỷ tộc chết rồi 
Những con người còm cõi sống lắt lay 

Mối nhân họa xưa nay chưa từng thấy 
Hậu qủa này sẽ kéo mãi mấy đời sau
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Mẹ thiên nhiên vật vã đau 
Đám nghịch tử no say rượu thịt 

Mẹ Việt Nam thút thít 
Mảnh giang sơn đáng giá mấy đồng cân 

Trí thức nín câm 
Những đứa con lên tiếng bị đánh đập không thương tiếc 

Về đâu giống nòiLạc Việt? 
Về đâu hỡi nước non này?
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Đất Nước Tôi (6) 
 

Đất nước tôi nằm bên bờ biển Đông sóng gió 
Có những tượng đài to lớn chục triệu đô 

Và những nhà thương không có chỗ chen vô 
Người nằn, ngồi lê la lây lất 

Có những ngôi trường mái tranh vách đất 
Học sinh qua sông dùng bè, mảng, đu dây… 
Đất nước tôi, những con đường chật chội 

Từng dòng người, xe chen chúc thúc đẩy nhau 
Những trạm thu tiền mọc lên đầy dẫy 
Thuế, phí  tăng và vật giá leo thang 
Đất nước tôi, những ngôi chùa ngàn tỷ 
Mà ngày đêm thêm ngã mạn, sân, si… 

Giác ngộ, từ bi… nào có can hệ gì
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Rặt chỉ để vẽ tô khoe mẽ 
Có những ông tăng ngày đêm mê đắm 

Với quan trên và chức tước bạc tiền 
Đem bán mua đổi chác ở cữa thiền 
Làm bại hoại cả niềm tin đạo pháp 

Đất nước tôi, những ông quan ăn tạp 
Của cải, tài nguyên, tiền bạc, đất đai… 
Trí óc ngô nghê, lòng tham không đáy 

Sa đọa ăn chơi tàn hại biết bao 
Sống vô cảm, nói năng nhảm nhí 

Vinh thân phì gia chẳng kể đến lương tri 
Đất nước tôi, núi rừng cạo sạch 

Biển cả, sông ngòi ô nhiễm thảm thương 
Hại vật, hại người huỷ hoại môi trường
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Sẽ ra sao cho thế hệ tương lai? 
Đất nước tôi, chuộng những lời dối trá 
Nịnh bợ, phỉnh phờ, lừa gạt lẫn nhau 

Bọn tiểu nhân được thời vênh váo 
Đất nước tôi đã hiện hình quả báo 

Giặc Tàu vào cát cứ nơi nơi 
Chúng ngông nghênh như chỗ không người 

Đất đai tài nguyên mặc tình xà xẻo 
Và bọn người phản quốc đu theo 

Trường Sa, Hoàng Sa, biển Đông…đã mất 
Đại dương xanh đỏ máu ngư dân 
Đất nước tôi, thức ăn toàn hoá chất 

Người với người hạ độc chẳng run tay 
Nỗi bất bình âm ỉ suốt đêm ngày 
Đè nén lắm sẽ bung lên là vậy 

Đất nước tôi, bị giặc Tàu xâm lấn 
Từ ngàn xưa chưa bỏ mộng xâm lăng 
Lũ tham lam, thâm độc vô cùng tận 

Bắc thuộc ngàn năm dấu ấn vẫn in hằn 
Còn nhớ chăng hỡi người dân nước Việt?
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Đồ Bàn 
 

Gió động rừng dừa tán lá đưa 
Rì rào âm hưởng tự ngàn xưa 

Tiếng kèn xung trận đàn voi hống 
Sát khí xung thiên vọng trống đồng 

 
Lớp lớp quân Chiêm trấn giữ thành 

Hoàng cung dường quá thật mong manh 
Máu xương vung vãi cơ đồ đổ 
Uất hận hờn căm gió vẫn gào 

 
Gươm gãy gò hoang mảnh chiến bào 

Hỡi hồm Chiêm chủ ở nơi nao 
Mưu đồ vương bá tan tành mộng 
Trên tháp còn trông bóng má hồng
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Một thuở vàng son chốn miếu đường 
Giờ đây bờ bụi dáng mờ sương 
Lập loè xanh đuốc trên đồi vắng 

Hội mùa năm ấy trắng đêm trăng 
 

Sóng biển chiều nay những nhấp nhô 
Chiêm thuyền ngấp nghé lại kinh đô 
Khải hoàn ca khúc ma Hời oán 
Đất đỏ đồi hoang loang máu khô 

 
Phải Chế Bồng Nga hận chửa tan 

Cuốc kêu khắc khoải dưới trăng tàn 
Thành xưa đã hoá gò hoang lạnh 
Cung thất vùi chôn khách lỡ làng
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Đời Dẫu Phong Trần 
 

Mùa đã lên rồi em biết chăng 
Đêm rằm trong trẻo một vầng trăng 

Chùa xa thấp thoáng làn sương  mỏng 
Văng vẳng chuông ngân vọng vĩnh hằng 

 
Ta ở phương trời trông cố nhân 
Đời dễ phong lưu được mấy lần 
Tình ơi vẫn đẹp mà đau lắm 

Tháng ngày bôi xoá vẫn thanh tân 
 

Một cõi sơn hà muôn sắc vương 
Trong màu mắt biếc những yêu thương 

Vàng gieo trong  gió người xa nhớ 
Đời vốn gian nan lỡ dặm trường
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Thế sự thăng trầm luôn đổi thay 
Trời xanh vẫn mặc trắng mây bay 

Đã qua rồi sẽ qua người hỡi 
Chiếc lá vàng rơi ở cuối trời 

 
Rong ruổi mình chơi giữa cuộc đời 
Chữ tình vương vấn vẫn chơi vơi 

Em ơi một kiếp dài hay ngắn 
Thương lắm dù ta chẳng trọn lời 

 
Quốc sự hương quê rối đủ điều 

Quan quyền gây hoạ biết bao nhiêu 
Nhớ câu “ quốc phá” thơ đời trước 

Lòng thấy phiêu diêu dưới nắng chiều 
 

Mùa đã lên rồi em ở đâu 
Tìm nhau trong cuộc bể dâu này 

Em ơi tình vẫn chưa hề tận 
Đời dẫu phong trần tâm vẫn say
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Đời Du Tử 
 

Đêm này nữa đã là đêm thứ mấy 
Nằm miên man mơ mộng chuyện hoang đàng 

Từng tương tư tha thiết đẹp đá vàng 
Mà tình lỡ là tình đang sống thật 

 
Đêm thăm thẳm cho hồn trần lỡ vận 

Chuyện mây mưa tích cũ chốn non thần 
Bao nhiêu người ao ước được một lần 
Để từ đó nhận lấy phần cay đắng
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Đời lạc lõng tháng năm dài đằng đẵng 
Ngọn lửa tình âm ỉ dưới giá băng 

Tình ơi tình người có biết hay chăng 
Cháy xanh biếc những đêm trăng thổn thức 

 
Đêm nguyệt tận nằm nghe sương khói thở 
Đời mưu sinh vẫn đẹp mộng cơn mơ 

Người chẳng đến sao không thôi chờ đợi 
Rung tơ đàn mình thương nhớ tình ơi 

 
Đêm tàn canh cuộn mình trong chăn ấm 
Một lần thôi vương vấn suốt trăm năm 

Vết tình in  sâu đậm ở thâm tâm 
Đời du tử mộng âm thầm năm tháng
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Đồng Cảm 
(Viết  trong ngày lạc quyên cho nạn nhân bão Harvey) 

 
Cơn bão lụt qua đi 
Tang thương để lại 

Bao tàn phá  huỷ hoại hư hao 
Kẻ sống còn màn trời chiếu đất 

 
Người Việt hải ngoại chia sẻ nỗi đau này 
Một chút tạ ơn người và đất đã cưu mang 

 
Tôi bắt gặp một cụ già nhỏ bé 

Lưng còng mang khối bưú trên lưng 
Mở túi xách bỏ vào thùng một chút tiền 

Có thể  rất nhỏ với người giàu 
Nhưng cả một khoản lớn với cụ bà
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Lòng tôi xúc động 
Và thẹn cả với bản thân mình 

Tấm chân tình 
Cụ già Việt Nam 

Chia sẻ nỗi đau cùng những nạn nhân bất hạnh 
 

Vốn ra đi từ đất nước đói nghèo khốn khó 
Đời trải qua bao thiên tai, nhân tai khổ nạn 

Đau với nỗi đau đồng loại 
Chút tình đồng cảm 

 
Đời xô bồ vẫn còn những con người âm thầm lặng lẽ hy sinh 

Cụ bà Việt Nam 
Cho tôi một bài học làm người 

 
Cảm ơn cụ già 

Tình người vẫn bao la 
Trong tấm thân già nua tàn tạ 

Nhưng trái tim hồng 
Vẫn  nồng ấm tình đời.
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Em Có Biết 
 

Em  có biết tự do luôn khao khát 
Những con tàu ngơ ngác lạc quê hương 
Hãi hùng sao giữa bão tố trùng dương 

Và hải tặc đã tận đường tàn độc 
 

Em có biết mẹ Việt Nam than khóc 
Xác thân gầy máu vẫn đổ lệ khô 

Ngục tù đày hay vượt biển sóng xô 
Lòng ly tán cả cơ đồ dang dở 

 
Em có biết mấy mươi năm như thế 

Còn bao lần để khóc nhớ thương quên 
Và rồi đây giòng đời quá mông mênh 

Sẽ khỏa lấp cả tuổi tên ký ức
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Em có biết nước non hằng thao thức 
Một ngày kia sẽ trọn vẹn xanh màu 

Người với người chấp nhận lắng nghe nhau 
Bỏ qua thôi và bắt đầu làm lại 

 
Em có biết những giấc mơ như thế 
Rất mông lung chẳng hề dễ bao giờ 
Nhưng ở đời không có gì không thể 
Biết đâu rồi mộng đẹp sẽ thành thơ 

 
Này em hỡi chẳng hẹn thề chi cả 
Mà trái tim vẫn rộn rã tình đời 
Dù thế nào cứ tiếp tục cuộc chơi 

Một mai kia lại về nơi thương nhớ
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Em Ở Đâu Giữa Mùa Đông 
 

Em ở đâu chẳng về đây sưởi ấm 
Ngọn đèn cầy tim cháy ngọn âm âm 

Reo tí tách ngồi bên bếp lửa hồng 
Tuyết phất phơ giữa hư không bay bổng 

 
Em ở đâu không cùng ta cạn chén 

Đêm nguyệt vàng tình chếch choáng hơi men 
Khách lãng tử mắt mơ màng đắm đuối 

Hồn mang mang mộng mị mãi khôn nguôi 
 

Em ở đâu chửa về đây lặng lẽ 
Ngồi bên nhau nghe tuyết đổ bên đời 
Trong vòng tay ta chẳng noí nên lời 
Phút giây này du thủ cuộc rong chơi
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Em ở đâu giữa mùa đông mắt biếc 
Trời tương tư tha thiết cõi đi về 

Dù tình sầu đẹp bất tuyệt câu thơ 
Vóc hạc thanh giữa giòng đời xuôi ngược 

 
Em ở đâu cánh chim mùa di trú 

Rằng hay chăng tình bất diệt thiên thu 
Đêm tàn canh ta ngồi đợi liêu trai 
Ngoài hiên tuyết in vết hài đoan tụ 

 
Em ở đâu có về trong thương nhớ 

Tình xanh xao mãi đẹp đến muôn đời 
Trong vô thanh mà chan chứa vạn lời 

Dẫu hư hao ta vẫn chờ vẫn đợi
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Em Ở Đâu Giữa Mùa Đông (2) 
 

Em ở đâu lạnh lắm giữa mùa đông 
Không về đây ngồi bên bếp sưởi hồng 
Ta nhìn nhau qua ánh lửa bập bùng 

Mình kể chuyện những tháng ngày sôi động 
 

Em ở đâu phất phơ bay tuyết trắng 
Tình mang mang thương nhớ vẫn vĩnh hằng 

Mình nằm đó trong căn nhà nho nhỏ 
Mà hồn bay lơ lửng ở cung trăng 

 
Em ở đâu muà đông dài bất tận 

Cả sơn hà bỗng chốc hoá thanh tân 
Không về đây mình khăng khít thật gần 

Ôn chuyện cũ lòng lâng lâng luyến ái
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Em ở đâu đêm đông đầy tuyết đổ 
Đời vô thường lắm lúc thật hư vô 
Về bên ta nghe run run hơi thở 

Vùi vào lòng mùi thân thể đê mê 
 

Em ở đâu chẳng về đây vốc tuyết 
Bụi mười phương hơi nước của muôn miền 
Ném vào nhau đuổi bắt giữa thiên nhiên 

Giây phút này vô biên và vĩnh viễn 
 

Em ở đâu chẳng về ôm nhau ngủ 
Hạnh phúc gầy có đủ cả thiên thu 
Mặc mùa đông âm u đầy gió hú 

Trong vòng tay ta thủ thỉ tâm tình 
 

Em ở đâu đã biết mấy mùa đông 
Ta ngồi đây cô đơn giữa căn phòng 

Nhìn ra ngoài trắng một trời lạc lõng 
Bóng trên tường lồng lộng khoảng hư không
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Em Như Một Thiên Thần 
 

Trong mắt tôi, em như một thiên thần 
Gã tình si say mê đắm đuối 

Nuôi giấc mơ muôn thuở chửa hề nguôi 
Mắt em lung linh ngây thơ nhưng cũng đầy tinh nghịch 

Miệng em cười tươi thắm tuổi đôi mươi 
Chỉ muốn cởi trần em ra mà nhìn ngắm 

Không dám sờ vào sợ tan vỡ bong bóng mộng mơ 
Em xinh quá như hiện thân tuyệt mỹ 
Ta khát khao, em phới phới xuân thì 

Ngọn lửa tình rạo rực 
Muốn ôm ghì em trong thống khoái cuồng si
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Hơi thở dập dồn, rên rỉ gọi tên 
Em có biết tâm ta đầy loạn tưởng 

Nửa muốn aí ân, nửa lo hoen ố một thiên thần 
Xác thân em, ta bao lần điên đảo 

Ngày và đêm thầm ước ao 
Em hiện thân của nhục dục gợi cảm 

Ta tôn thờ nuôi mộng âm thầm 
Giày vò tấm thân, em oằn mình sung sướng 

Trong vòng tay nồng ấm yêu thương 
Em là tất cả những gì tôi có thể tưởng tượng 

Trong trắng thơ ngây và dâm đãng hoang đàng 
Tôi đam mê mùi hương trần thân thể 
Như người ghiền thuốc phiện em ơi 
Ánh mắt em chan chứa không lời 

Mà cả một trời ước vọng.
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Em Ơi Mùa Lại Lên 
 

Em ơi! 
Mùa lại lên 

Vàng vùng trời phương ngoại 
Tình khắc khoải 

Mang mang một cõi sơn hà 
Cố quận bao xa 
Quan hoài lữ thứ 

Trời xanh muôn thuở trắng mây bay 
 

Em ở đâu chẳng về phó hội? 
Cầm tay nhau 

Giữa mùa thu lá thắm muôn màu 
Tim lỗi nhịp sao cứ mãi đinh ninh 
Tình vẫn thế, có bao giờ trọn vẹn 

Không hẹn hò mà mình vẫn ngóng trông tin
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Tháng năm qua đi 
Khối tình si ở lại 

Đất trời vàng con tim đỏ chưá chan 
Đời nhọc nhằn vất vả mưu sinh 

Tình vẫn âm âm những tháng ngày bất tận 
Chưa hề tàn, mãi mãi thanh tân 

 
Mùa vàng em ơi! 

Vẫn muôn đời rực rỡ 
Tuổi bao nhiêu sao tình cứ khạo khờ 
Chuyện hợp tan khơi lên cơn đau mới 

Một chữ tình chơi vơi 
Cái đẹp quyện sâu nỗi sầu thao thức 

 
Những cơn đau ray rức tâm hồn 

Cảm ơn đời mình sống trọn con tim 
Dù phương ngoại hay vùng trời cố quận 

Mùa lên đã bao lần 
Mà sao nay vẫn bâng khuâng tha thiết 

Em ngẩn ngơ mắt biếc bên đời.
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Em Ơi Mùa Lên Rồi 
 

Vùng phương ngoại 
Muôn sắc gấm hoa rực rỡ 

Em ơi! 
Mùa lên rồi 

Sơn hà trở mình  sương khói thở 
Ngộ nghĩnh những quả bí ngô 

Lá phong đỏ 
Hình nộm từ thân bắp là mùa màng viên mãn 

 
Mùa lên rồi 

Mình lãng đãng rong chơi 
Tôi đến đây từ phương Đông xa xôi 

Mắt ở cuối chân trời 
Một mảnh tâm hồn trong chiếc lá 

Reo trong gió 
Rừng cây phơi mình trong làn nước biếc 

Khói xây thành la thắm nhuộm không gian
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Những chiều vàng 
Lòng mang mang thương nhớ đồng quê 

Đã gặt xong 
Đất trời bất tận 

Khói lam chiều mỏng mảnh vương vấn 
Người thương người lận đận lắm bâng khuâng 

 
Mùa lên rồi 

Nòi tình muôn đời vẫn thế 
Một chút bơ vơ 

Mà thương đến bao giờ 
Khoác áo mới, sơn hà rực rỡ đẹp như mơ 

Gã hoạ sĩ thiên nhiên trong phút giây cao hứng 
Tung cả khay màu muôn sắc 

Một góc trần gian 
Hoá cõi địa đàng 

 
Mùa lên rồi 

Em ơi mùa lên rồi
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Em Về Mang Cả Thu Sang 
 

Tôi từ cổ độ về đây 
Gặp em ở giữa tháng ngày mải mê 

Rong chơi từ tận bao giờ 
Tuổi bao nhiêu kỷ chưa hề quên nhau 

 
Đời dù đẹp vẫn thương đau 

Tình dầu tha thiết vẫn sầu thức thao 
Chút duyên gieo tự khi nào 

Hồng hoang mấy độ còn nao nao lòng 
 

Vì chưng mắt biếc má hồng 
Vẫn hoài lận đận giữa dòng tử- sanh 

Bao nhiêu mộng ước chưa thành 
Áo cơm ràng buộc loanh quanh tháng ngày
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Đã từng mấy thuở mê say 
Mùa thu em nhé  chốn này ngẩn ngơ 

Phải chăng rất mực tình cờ 
Nàng về phó hội bến bờ hương quan 

 
Hoa dương rực rỡ nở vàng 

Niềm vui bất tận con đàng em qua 
Nghìn trùng chẳng ngại ngùng xa 
Mà trong gang tấc lại là trăm năm 

 
Niệm này lắng đọng trong tâm 

Đi về vô tận vẫn thầm luyến thương 
Rằng hồ điệp mộng vô thường 

Kể từ tao ngộ như dường chưa tan 
 

Em về mang cả thu sang 
Gót son đạp vỡ lá vàng rụng rơi 

Mình còn mê mải cuộc chơi 
Giang hồ đồng vọng nhắn lời nước non 

 
Mùa qua muà vĩnh viễn còn 

Đến đi mình mãi trên con đường này 
Hồn vàng chiếc lá thu bay 

Một chiều phương ngoại lòng say hồng trần
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Hậu Valentine 
 

Tôi thấy hào quang 
Vươn vai với tay không tới 

Mơ trăng vàng 
Thò tay vớt, vỡ tan 

Đời đong đưa du thủ giấc mộng vàng 
Liêu trai giữa ban ngày không thấy bóng 

Cái đẹp mong manh lắm 
Đá cuội lăn lóc vậy mà vui 

Đợi đến lễ tình nhân, thiên hạ phô bày bao nhiêu thứ 
Ta có ngày nào không yêu thương 

Tình chảy tràn tâm tưởng 
Từ kiếp nào đến giờ còn tương tư 

Đi qua tháng năm, đuối giữa giòng đời 
Hư huyễn cái hình hài mà còn nặng nợ 

Mùa xuân chưa sang
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Những chú growndhogs chưa trồi tung tăng 
Không hề chi 

Em vẫn hiển hiện trong tôi từng phút giây 
cầu vồng trên cao, trăng vàng đáy nước 
Có kẻ ngẩn ngơ giữa chợ lạc lối đi về 

Vươn vai với, thò tay vớt 
Thiên hạ cười có gã khờ 

Đâu đã chạm đáy đời nhưng đủ để nếm thương đau 
Gã du thủ lạc loài chưa hề tỉnh giấc
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Kể Chuyện Tháng Năm Qua 
 

Mùa chửa sang nên đông còn lạnh lắm 
Nụ hoa đào ấp ủ sắc hồng xuân 

Tâm tưởng gì mà lòng dạ lâng lâng 
Mình chẳng biết đã bao lần xao xuyến 

 
Này em hỡi cuộc tình ta vĩnh viễn 
Mùa nối mùa dòng bất tận vô biên 

Con tim mình chứa chút máu cuồng điên 
Luôn mơ mộng chẳng chịu yên thân phận
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Dù lặn lội giữa giòng đời lận đận 
Mỗi bình minh là lại mỗi thanh tân 
Và hoàng hôn đẹp những áng phù vân 
Đời ngắn tạm vẫn xoay vần vui sống 

 
Hoa mùa xuân và tuyết trắng mùa đông 

Bao sướng khổ giữa bể dâu biến động 
Nhưng em ơi vẫn chưa hề tuyệt vọng 

Mắt biếc má hồng lồng lộng trong tâm 
 

Tình tháng ngày còn mãi cháy âm âm 
Em ở đâu hãy về đây sưởi ấm 

Mình rong ruổi dưới trời xanh thăm thẳm 
Đêm nằm nghe kể chuyện tháng năm qua
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Lá Vàng Về Cội 
 

Gieo trong gió 
Muôn triệu đoá sao sa 
Lá vàng hoan hỷ quá 

Đã xong một vòng quay giữa cõi sơn hà 
Thân mỏng manh mà cả bề dày tháng năm 

Sự sống của muôn loài 
In bóng dáng nước non 

Trong đó có cả mùa xuân xanh tươi mát rượi 
Như tuổi thơ thở mới vào đời 
Và muà hè nồng nàn rực rỡ
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Sống hết mình cho hơi thở mát trong lành 
Giờ về cội cuối thu 

Sẽ hoá mùn nuôi cây cỏ đợi mùa sau 
Lá không chết mà bắt đầu vòng quay mới 

Chẳng diệt chẳng sanh chỉ hoá hiện hình hài 
Lá nằm dưới trăng sao diễm tuyệt 

Nay vàng thu mai lại tuyết mùa đông 
Ơi cuộc chơi vĩnh viễn quay vòng 
Đẹp tha thiết yêu biết bao sự sống 

Dẫu nhọc nhằn đời vẫn không tàn mộng 
Cháy hết mình rực rỡ lúc mùa lên 
Lá về cội để ngày mai xanh biếc
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Lòng Chắc Nhớ 
 

Em có biết được độ dài năm tháng 
Mà đời ta như du tử đi hoang 

Túi rỗng không con tim nặng hành trang 
Sống lặng im mặc cho tình trăn trở 

 
Bảo rằng thôi sao lòng còn thương nhớ 
Ngỡ đã quên nhưng thật chửa bao giờ 

Đôi khi mình làm ra vẻ thờ ơ 
Không giấu được những vần thơ nói hộ 

 
Đời vất vả tâm tánh còn nhí nhố 
Mơ lấy người mắt biếc với môi tô 

Cơn sóng tình luôn sôi nổi nhấp nhô 
Em thanh vận với vóc ngà dáng ngọc
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Em hiện thân sắc đẹp đầy quyến rũ 
Trói hồn ta trong ràng buộc ngục tù 
Mơ hoang đàng với viễn tượng âm u 
Đêm lạc loài cuồng ca vui thống khoái 

 
Mình đắm đuối nhìn nhau mà chẳng nói 

Những đêm dài ngây ngất với làn hơi 
Cữa ngục mở mặc kệ cứ chơi vơi 

Vườn địa đàng ngập một trời khoái cảm 
 

Bao cám cảnh cuộc đời đầy rối rắm 
Cõi trần gian lưu lạc suốt trăm năm 
Một ngày nào về lại chốn xa xăm 

Lòng chắc nhớ người em tâm tơ tưởng
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Có những phút hiện tiền sao sung sướng 
Nằm bên nhau nghe chất ngất yêu thương 

Như con tàu say sóng nước đại dương 
Hồn bay bổng khắp mười phương bọt nước 

 
Mình gặp nhau như từ muôn thuở trườc 

Vẫn còn mê chưa cất bước quay về 
Trói đời nhau đơn giản một câu thề 
Tận đáy lòng mà chưa hề trao đổi
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Mẹ Ơi  
Tháng Chạp Đã Vào Xuân 

 
Mai lặt lá xong nụ đã đơm 
Các lò kẹo mứt nức mùi thơm 

Vườn sau rau quả xanh tươi quá 
Muà gặt qua rồi rạ với rơm 

 
Củ kiệu, hành hương đem muối dưa 

Rộn ràng gà gáy giữa ban trưa 
Bao cô gái tắm bên sông vắng 
Té nước cười vang nắng lá thưa 

 
Tháng chạp chợ quê náo nhiệt sao 
Gánh xiếc về đây rộn tiếng rao 
Một đàn em nhỏ reo hò giỡn 

Cô gái xuân xanh ửng má đào
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Tháng chạp gần xa đến mọi nhà 
Đô thành mở hội chợ phù hoa 

Trai thanh gái lịch muôn màu áo 
Đây đó đì đùng pháo nổ to 

 
Tháng chạp mẹ ơi đã thật gần 

Nhớ người nên dạ những bâng khuâng 
Xuân đến lại thêm cao tuổi hạc 
Mái tóc giờ đây bạc mấy phần 

 
Hải ngoại em ơi tuyết vẫn đầy 

Nhớ về cố quận có ai hay 
Bể dâu xui khiến người lưu lạc 

Những ngày tháng chạp mắt cay cay
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Tháng chạp mùa xuân ở xứ này 
Hội xuân lắm thứ để chưng bày 
Lòng sao trống trải nhiều khi tủi 
Hồn quê cố quận cuối chân mây 

 
Tháng chạp ngàn hoa đẹp lắm thay 
Chút tình mình gởi gió hương bay 

Nhớ nhau câu hát lời xa cách 
Thương vóc em gầy xuân đắm say 

 
Tháng chạp muôn người dạ phỉ phong 

Thì thùng lân muá trẻ trông mong 
Em ơi tình vẫn chưa hề tận 

Mắt biếc mùa xuân thắm má hồng
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Mẹ Về Quê 
 

Mẹ về quê 
Bốn bề lại vắng 

Ánh nắng chiều chênh chếch ngoài thềm 
Vườn lặng im 

Phố nhỏ lim dim trong bóng xế 
Bữa cơm chiều như thiếu vị nhạt lắm em ơi 

Mẹ về quê 
Tôi vẫn rong ruổi xứ người 

Bao năm quen rồi mà sao nay bỗng như lạc lõng 
Thấy trong lòng trống rỗng 

Hoa trong vườn như hao hụt mấy phần hương 
Đường chiều vắng người bách bộ 

Cữa đóng im lìm không bóng dáng ra vô 



~ 209 ~ 

Mẹ về quê 
Tôi ngày hai buổi đi về lặng lẽ 

Không có ai ôn tồn, thủ thỉ, nhắn nhe 
Dù bao tuổi vẫn là con của mẹ 

Tháng năm dài không thể làm suy suyển 
Tình mẫu tử thiêng liêng 

Mẹ giờ đã cao niên 
Con xa ngoài vạn dặm 

Bóng hình người mãi mãi khắc trong tâm
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Mộng Miên Trường 
 

Ngày mùa đông lạnh lẽo lắm em ơi 
Đôi mắt biếc cuối chân trời vời vợi 

Tháng năm dài thầm thiết tha mong đợi 
Tình mang mang vẫn chưa nói một lời 

 
Cõi vô thường mình mải miết rong chơi 

Thoáng gặp lại rồi xa rời cách biệt 
Tim phập phồng nóng một bầu nhiệt huyết 

Dấu tay cầm còn lưu luyến chưa thôi 
 

Đời rong rêu mặc nước chảy hoa trôi 
Em sứ giả tự cung trời khoái lạc 

Trong lặng lẽ sóng cuồng ca bàng bạc 
Hương chiên đàn giữa bát ngát thinh không
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Giữa mùa đông em vẫn hồng má phấn 
Hồn đi hoang mê đắm cả tâm thần 

Giữa nhân gian đâu dễ được mấy lần 
Tình thống khoái trong men say bất tận 

 
Hiện muôn tướng từ huyễn hoặc phù vân 

Một thế giới giữa ba ngàn thế giới 
Em đến đây sắc hương tươi phới phới 

Gã ngu ngơ dang dở ở trong đời 
 

Em hiện hữu lời vô ngôn thống thiết 
Tình tương tư xanh biếc mộng miên trường 
Mình mơ màng muôn vạn mối tơ vương 
Phút du thủ giữa con đường vĩnh viễn
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Một Cõi Sơn Hà 
 

Trời phương ngoại vàng lên trong nắng gió 
Cúc mùa thu khoe sắc ngõ nhà ai 

Tâm hồn tôi một mảnh cắt làm hai 
Nửa cố quận, nửa làm trai lãng tử. 

 
Trời phương ngoại đẹp bốn mùa thay đổi 

Lẽ sanh- diệt vẫn tiếp nối không thôi 
Kiếp nhân sinh vốn nhiều đận nổi trôi 

Lắm lúc long đong kẹt lối đi- về.
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Trời phương ngoại nằm nghe sương khoí thở 
Lòng mang mang bao trăn trở mùa lên 

Vàng nhớ thương những điệp khúc không tên 
Ơi cố quận nhiều bấp bênh vận nước! 

 
Trời phương ngoại hồn vàng theo sắc lá 

Đó và đây cùng một cõi sơn hà 
Ngoài muôn dặm bao la và cách biệt 

Tình âm âm có ai biết lòng ta.



~ 214 ~ 

Tình Vẫn Vĩnh Hằng 
 

Naỳ em một cõi Sa- bà 
Rong chơi bất tận đến tà dương huy 

Một trăm con bướm xuân thì 
Ta rời cố quận có gì nhớ nhau 
Giang hà một cõi xanh dâu 

Tình còn đồng vọng dâng sầu dở dang 
Từ ta du tử hoang đàng 

Trái tim nặng trĩu hai bàn tay không
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Thân trong phố hội buị hồng 
Tâm ngoài lữ thứ theo going nước xuôi 

Tình nào chất chứa buồn vui 
Trăm năm một cuộc khóc cười vu vơ 

Thương từ kiếp nọ đến giờ 
Ruổi rong mấy độ có ngờ gì  chăng? 

Phỉ phong tình vẫn vĩnh hằng 
Say hồ điệp khúc hoa vàng thiên thu 

…
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Còn Thao Thức Tình 
 

Em từ cổ độ về đây 
Hồn hoa lay động tháng ngày mang mang 

Đường trần ngơ ngẩn bướm vàng 
Vỗ đôi cánh mỏng địa đàng xuyến xao 

Tình như đâu tự kiếp nào 
Gặp nhau ta lại câu chào nguyên sơ 

Thương em từ độ đến giờ 
Bể dâu đã lắm chưa hề hư hao 
Nghìn năm còn mộng má đào 

Sát-Na sanh diệt còn thao thức tình.
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Thế Là Dư Âm 
 

Lên non đón nguyệt đêm rằm 
Cỏ hoa xanh biếc tôi nằm nghêu ngao 

Tâm kinh chưa biết lối vào 
Sắc- Không lận đận má đào còn mơ 

Tình say mà vẫn chưa hề…! 
Nhớ thương bất tận ai ngờ gì không? 

Tháng năm một mối trong lòng 
Ta riêng một cõi sầu trong đất trời
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Hư hao du tử dở đời 
Bởi buông chẳng đặng thất lời tôn sư 

Bao giờ được pháp chơn như 
Mà tâm đồng vọng kể từ ban sơ. 

Em đi biền biệt chưa về 
Ngẩn ngơ con bướm hai bờ xuân xanh 

Này em mình đã tâm thành 
Dở dang mấy độ thôi đành tình ta 

Tôi vui một cõi giang hà 
Em qua bến nọ… thế là dư âm!
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Mùa Đông Hải Ngoại (2) 
 

Ngày mùa đông lạnh lẽo lắm em ơi 
Đôi mắt biếc cuối chân trời vời vơị 

Tháng năm dài vẫn thiết tha mong đợi 
Tình mang mang ta chửa nói một lời 

 
Cõi vô thường mình mải miết rong chơi 

Thoáng gặp lại rồi rời xa cách biệt 
Tim phập phồng nóng một bầu nhiệt huyết 

Dấu tay cầm còn luyến tiếc chưa thôi 
 

Đời rong rêu như nước chảy hoa trôi 
Em sứ giả tự cung trời khoái lạc 

Trong lặng lẽ sóng cuồng ca bàng bạc 
Hương chiên đàn giữa bát ngát thinh không
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Giữa mùa đông em vẫn hồng má phấn 
Hồn đi hoang mê đắm cả tâm thần 
Cõi nhân gian đâu dễ được mấy lần 

Tình thống khoái trong men say bất tận 
 

Hiện muôn tướng từ huyễn hoặc phù vân 
Một thế giới giữa ba ngàn thế giới 

Em đến đây sắc hương tươi phơi phới 
Gã ngu ngơ dang dở ở trong đời 

 
Em hiện hữu lời vô ngôn thống thiết 

Tình tương tư xanh biếc mộng miên trường 
Mình miệt mài muôn vạn mối tơ vương 
Phút giây này giữa con đường vĩnh viễn
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Mùa Đông Hải Ngoại 
 

Đầu mùa tuyết phất phơ bay 
Phế phong vết buị tháng ngày cũ hoen 

Mà dường như lạ như quen 
Một cung trời trắng nửa miền ngoại phương 

Mình lưu lạc giữa con đường 
Đi về mấy bận vô thường biết bao 

Mùa đông em vẫn má đào 
Tuyết pha se sắt mà xôn xao tình 
Đành rằng hai chữ vô minh 

Vì chưng mình buộc lấy mình vào trong 
Thiết tha xin tạ ơn lòng 

Dẫu không trọn vẹn cũng phong vận đời 
Này em mình mãi rong chơi 

Nhìn nhau mắt biếc nói lời ước mơ
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Phải chăng mình những tình cờ 
Gặp nhau ngoài cõi bến bờ hương quan 

Mười năm tình vẫn chưa tàn 
Hai mươi năm lẻ lệ trào phỉ phong 

Cõi ngoài rất mực thong dong 
Mà thương cố quận tấm lòng thiết tha 

Chia hai một giải giang hà 
Dẫu ngoài muôn dặm vẫn là trong tâm 

Mặc đời lần lữa tháng năm 
Bao giờ mình lại về thăm cội nguồn 

Này em mắt biếc đượm buồn 
Ngẩn ngơ tuyết đổ mùa đông bên đời 

Bốn mùa nối tiếp cuộc chơi
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Mùa Đông Thành Ất Lăng 
 

Thành Ất Lăng mùa đông không ảm đạm 
Trời thì trong và khói lò sưởi xanh lam 

Những chú chim cardinal chop mào đỏ cam 
Xa lộ không hề ngớt bận rộn tất bật 

Thành Ất Lăng phong lưu cơn gió cuốn 
Điền trang Tara nằm mơ màng trong khói sương 

Nàng Scalett O’Hara nay đâu mà váy còn vương trắng mây trời 
Trang tiểu thuyết nằm mơ màng trong tủ kiếng 

Khẩu cà nông chứng tích thời nội chiến 
Bông gòn ngày xưa đầy ắp những con thuyền 

Cảng Savana tàu vào ra tấp nập 
Đường riverside ngập du khách tời lui 

Tôi vẫn ngày hai buổi đi về 
Trấn hoa vàng nho nhỏ quê mùa
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Dân tứ chiếng suốt đời lo bạc tiền cơm áo 
Mặc kệ mùa xuân rực rỡ hoa đào 
Hay lá vàng khi trời đất sang thu 

Nàng Scalett O’Hara người trăm năm cũ 
Nụ hôn nào gió đã cuốn đi 
Sao mãi còn ghi trong ký ức 

Đêm giữa thành Ất Lăng nhớ về cố quận 
Máy tính hiện đại không đếm đủ bao lần 
Memory, ram, bio… cũng không chứa nổi 

Tâm tương tư năm tháng đã khởi lên 
Những nỗi niềm không tên 

Đã trải qua và vẫn còn tiếp diễn 
Gã du tử nào chẳng có chút máu điên 

Chịu sao nổi thói đời giả tạo, khuôn phép sáo mòn 
Trò hợm hĩnh, tấn tuồng kệch cỡm 

Thành Ất Lăng mùa đông năm nay không đủ lạnh 
Này em ta chẳng quan tâm chi cả 

Tất cả là cơn gió cuốn.
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Mùa Hạ Chiều Phương Ngoại 
 

Nắng vàng mênh mang 
Xanh biếc lá hoa ngàn 

Sơn hà thu nhỏ Hoàng Hoa trang. 
Mơ cố quận qua những tượng Phật trong vườn 

Hồn dân tộc dường như hiển hiện 
Rất gần gũi mà cũng rất linh thiêng 

Em ơi quê hương cuối chân trời xa diệu vợi! 
Muà hạ tháng năm vàng hoa dương 

Mình trần thân lận đận giữa con đường 
Quá khứ đã qua chưa tròn trách phận 

Còn tương lai lãng đãng mây trời 
Hiện tại ư? lời nối tiếp lời 

Viết tụng ca dù đời đầy vất vả. 
Tháng năm chiều mùa hạ 

Vàng thắm bừng lên trong mắt ai 
Em ơi trời phương ngoại! 

Đất đầy hoa lòng vẫn hoài sao
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Không thể nào quên mảnh đất gầy bên bờ biển Đông 
Muôn trùng sóng gió 
Ngàn đời gian khó 

Nghèo khổ, thiên tai và hiểm họa Bắc Triều. 
Tổ tiên bao đời cật lực sớm chiều 

Chống giặc Tàu, mở cõi về Nam 
Xương máu Chàm và những ngôi tháp Champa 

Huyết lệ hoà đất đỏ 
Lịch sử còn đó 

Chứng tích đây! 
Những đêm trường xanh ánh lửa đuốc ma trơi. 

Hải ngoại tháng năm đẹp lắm em ơi 
Ở nơi này mà nơi kia vẫn nhớ 
Một con tim chan chứa hai quê 
Sống đam mê mắt biếc cõi đi về.
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Mùa Hạ Thành Ất Lăng 
 

Biếc xanh cây lá giữa đời 
Vàng hoa dương nở em cười hỷ hoan 

Cuối mùa hạ gót chân son 
Hoàng Hoa trang vẫn hãy còn đâu đây 

* 
Từ em xa cách tháng ngày 

Mặc cung trời mộng mây bay trắng trời 
Tiếc xưa chửa nói một lời 

Để mình lận đận mặc thời gian qua 
* 

Kể từ cất bước đi ra 
Hai mươi năm lẻ ngỡ là giấc mơ 

Này em mình vẫn tình cờ 
Gặp nhau phút chốc bên bờ tử - sinh 

*
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Rõ ràng rành mạch Tâm Kinh 
Cớ sao còn bận cái hình tướng chi 

Em cười dáng dấp từ bi 
Độ qua quá mất một thì xuân xanh 

* 
Sắc son biết mấy tâm thành 

Cuộc chơi giữa chợ đã đành vậy thôi 
Gõ bồn ca khúc luân hồi 

Giữa vườn hạ biếc mình ngồi với hoa 
* 

Nghìn trùng nhớ nước non nhà 
Ở đâu mình vẫn mãi là con dân 

Chính thể dù có bất nhân 
Nhỏ nhoi hạn hữu tí phần thời gian 

*
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Hạ sao xanh thẫm lá ngàn 
Dầu gì cũng giữ giang san của mình 

Bực vì thế lực vô minh 
Thụt thò với giặc mặc tình bán mua 

* 
Em về chơi viếng vườn chùa 

Hương trầm thoang thoảng bốn mùa phất phơ 
Này em rằng tự bao giờ 

Một nguồn minh triết có ngờ gì không 
* 

Hạ vàng biếc lá mây hồng 
Lời kinh đồng vọng khắp trong đất trời 

Mình còn duyên nợ ở đời 
Lòng xao xuyến chẳng cần lời đón đưa 

* 
Thì thầm chuyện của ngày xưa 

Rằng thương rằng nhớ cũng vừa thiết tha 
Này em hạ thắm sơn hà 

Trong ngoài cố quận vẫn là với nhau.
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Mùa Xuân Em Ơi 
 

Mùa xuân em ơi! 
Hoa đào rực rỡ 

Thấp thoáng má hồng 
Như cổ tích ngàn năm tự phương Đông. 
Một sớm mùa xuân chân trời hải ngoại 

Muôn sắc hương hoa 
Em ở đâu lại về đây ngẩn ngơ mắt biếc 

Mảnh mai thướt tha thanh vận hình hài. 
Mùa xuân ơi! 

Vẫn mãi mãi muôn đời 
Trời hai phương bồng bềnh mây trắng 
Một cõi sơn hà bao chia chẻ cách ngăn. 

Cuộc rong chơi tự bao giờ và bất tận 
Lại hồi sinh cứ mỗi độ sang xuân 

Cánh đào hồng rơi trên thảm cỏ xanh xanh



~ 231 ~ 

Đôi gót chân son dạo in vết quanh vườn 
Tiếng hát bay trên thảo nguyên bát ngát 
Muà xuân ơi mình mãi giữa con đường. 

Lên chùa lễ khói trầm hương hóa hiện 
Cung trời vàng vĩnh viễn vô biên 

Mái chùa mới tái hiện hình ảnh ngàn năm nước Việt 
Hồn tổ tiên mông lung giữa trời đất ngoại phương 

Em ơi mùa xuân đẹp đến dường nào! 
Lòng nao nao… 

Mùa xuân em ơi, một chữ tình vô hình đến vậy! 
Mà tâm tư dậy cả sóng lòng 

Như cánh bướm bên này khẽ vỗ 
Nửa bên kia, sơn hà nổi bão tố cuồng phong 

Mùa xuân giữa giòng 
Và đó đây nối liền nguồn cội.
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Xuân Sắc Biếc Hồng 
 

Cuối đông đã rộ hoa đào 
Mái chùa hải ngoại nao nao tấc lòng 

Mùa lên xuân sắc biếc hồng 
Một cung trời mộng giữa giòng tử-sanh
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Thủy Tiên 
 

Ô hay mân bạc chén vàng 
Thuỷ tiên rực rỡ mùa sang sáng này 

Mình già mà chẳng kịp hay 
Sao còn đủ để lòng say sắc trần
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Cúng Dường 
 

Đầu mùa áo lụa xênh xang 
Trắng trong bạch ngọc giữa vàng hương thôn 

Cúng dường Thiện Thệ Thế Tôn 
Hương là lời kệ vô ngôn giữa trần
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Mừng Xuân 
 

Tạ ơn chư Phật ba đời 
Trong ngoài cố quận đất trời thanh tân 

Hỷ hoan xuân vẫn thật gần 
Hoàng hoa hội dễ mấy lần trùng lai
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Mắt Ngời Thiết Tha 
 

Của tin chỉ một chút này 
Tâm tình gởi gió mây bay cuối trời 

Cũng xin thưa thốt lấy lời 
Lạc loài lầm lỡ mắt ngời thiết tha
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Thiên Tình Sử 
 

Búng tay cái tạch đã đời 
Kìa em mắt biếc nụ cười thiết tha 

Cuộc chơi này giữa Sa Bà 
Một thiên tình sử ấy là chiêm bao
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Mùa Xuân Giữa Con Đường 
 

Em, con gái phố thị hiện đại 
Áo mỏng, váy ngắn trắng nõn đôi chân dài 

Bước đi nhún nhảy 
Bao gã nhìn theo cười nham nhở 
Em không biết điệu ru, câu hò… 

Càng xa lạ với áo quần mớ bảy mớ ba 
Thì nói chi nón lá 

Em, con trai hào hoa phố hội 
Quần jean, áo pull vô cùng hợp mốt 

Điện thoại thông minh 
Lên mạng cả ngày 

Nhảy hip hop và hộp đêm mê say
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Con gái, con trai vui lối sống phương Tây 
Và một hôm khi mùa xuân về 

Em hớn hở 
Thướt tha áo dài trẩy hội 

Hoa mùa xuân ghen tị với hoa khôi 
Lên chùa lễ tóc vương khói nhang trầm 

Em không biết sắc- không, Bát Nhã, Tâm Kinh 
Qùy dưới đài sen lời khấn thì thầm 
Bất chợt dâng cao niềm cảm khái 

Phút giây này giữa cổ truyền và hiện đại 
Tương tục nào có cách chia 

Em hiện thân tiếp nối 
Mỗi mùa xuân lại về trẩy hội 

Son phấn đời không mai một khói trầm hương 
Ơi quê hương! 

Mùa xuân giữa con đường
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Mùa Xuân  
Son Sắc Vĩnh Hằng 

 
Tuyết 

Phơ phất 
trắng cung trời 

Lòng lay lắt lắm 
nhớ người viễn phương! 

Rộn ràng 
tết ở cố hương 

Mình còn lãng đãng dặm trường mải mê. 
Mười ngàn dặm vẫn chưa hề 

Tâm tư vẫn nhớ bốn bề xuân xưa 
Bao giờ mình lại đón đưa? 

Bao giờ người hỡi 
Xin thưa bao giờ?
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Ngoại quan đâu dám hững hờ 
Vẫn luôn thao thức có ngờ chi chăng? 

Mùa xuân son sắc vĩnh hằng 
Năm rồi năm 

vẫn đãi đằng đôi nơi. 
Mình xa 

Góc bể chân trời 
Nhớ mùa xuân 

nhắn 
một lời nước non 

Mai vàng 
Pháo đỏ 
Gót son
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Em vui trẩy hội giữa con đường này. 
Đất trời ngan ngát hương bay 

Mình mơ một sớm xuân say hội làng 
Sân chùa phảng phất khói nhang 

Bên đình hát bội rộn ràng biết bao. 
Em xinh má đỏ hoa đào 

Lúng la lung liếng nói chào người dưng 
Mùa xuân cố quận tưng bừng 

Mặc đời dâu bể chưa từng nhạt phai 
Một mai em nhé 

một mai! 
Mình về tết 
lại cầm tay 
xuân thì
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Nắng Hạ 
 

Em ở đâu nắng hạ vàng rực rỡ 
Chẳng về chơi hoa cỏ giữa đồng quê 
Người ly hương bận bịu với mãi mê 
Lắm nghiệt ngã muốn đi về không lối 

 
Em ở đâu trong hẻm nghèo tăm tối 
Bao bít bùng và bức bối vây quanh 

Lòng ước ao khoáng đãng với trời xanh 
Ta hèn mọn, dẫu thương đành phải chịu 

 
Em ở đâu chẳng gặp mà thầm hiểu 
Ta giằng lòng che giấu nỗi liêu xiêu 
Giữa thị thành đông đúc vẫn cô liêu 
Đời vô tình với muôn chiều xuôi ngược
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Em ở đâu một lòng thương nhớ nước 
Dẫu con dân bạc phước với vô phần 
Tâm tư này biết đồng cảm tương lân 
Vận nước lỡ đau tình thân đồng loại 

 
Em ở đâu biển hạ xanh màu ngọc 

Tấm thân trần vui sóng nước bao la 
Ta về vườn xới mảnh đất trồng hoa 
Lòng chợt xanh như màu xanh cây lá 

 
Em ở đâu nhớ hoài sao xa quá 

Của mình đâu mà nuôi mộng ước mơ 
Lại vụng về lẩm nhẩm những vần thơ 
Để mùa lên ngập ngẩn ngơ nắng hạ



~ 245 ~ 

Nắng Vẫn Hanh Hao 
 

Thành Ất Lăng mùa đông nắng đẹp 
Bầu trời xanh mây trắng lững lờ bay 

Trấn Mộc Lan mùa này không có hoa vàng 
Chỉ mỗi gã khờ mơ mộng tràn năm tháng 

Cái lạnh chỉ đủ để mình tận hưởng 
Từng tế bào sung sướng tê tê 

Thiên hạ cười đúng là cái gã nhà quê 
Tâm tạo tác mà việc gì cũng dang dở 

Dở thợ, dở thầy, dở tỉnh, dở mê 
Thà xoá quách cuộc cờ ta làm lại 

Thành Ất Lăng nhớ quê nhà xa quá 
Không là chim, cánh đâu bay qua hai phương trời xa diệu vợi
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Không lá cá, Làm sao bơi vượt biển trùng khơi 
Trấn hoa vàng mùa này không có hoa, chỉ có chơi vơi 

Ngày nắng lên, đêm trăng xanh rớt bóng 
Từ xa xôi vẫn thường mong ngóng 

Dải đất gầy tít tắp ở phương Đông 
Vẫn vinh danh giòng giống Lạc Hồng 

Xương máu cha ông 
Đã bao đời dựng xây, bồi đắp 

Hậu thế hôm nay, một bọn kẻ cắp 
Xà xẻo mảnh giang san 

Ăn tàn phá hoại 
Môi trường nhiễm ô 
Phong hoá suy đồi 

Thờ giặc Tàu phụ bạc ông cha 
Nước non chỉ là món quà chia chác 

Mùa đông năm nay tiết trời không đủ lạnh 
Nỗi lòng nhiều canh cánh trong tâm 

Nắng đẹp lắm vùng trời phương ngoại 
Cố quận mình chắc nắng cũng hanh hao
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Ngọn Đèn Hột Vịt 
 

Trấn nhỏ hắt hiu 
Ngọn đèn hột vịt tim nhỏ cháy liu riu 

Đêm tàn canh 
In bóng trên tường 

Ngọn đèn theo chân các bà, các cô ra chợ 
Buổi đầu ngày khi chưa có ánh mặt trời 

Trên bàn thờ 
Ngọn lửa âm ỉ cháy 

Thắp sáng ngày đêm qua tháng năm 
Tượng Phật từ nghiêm và bài vị tổ tiên 
Quá thân quen mà lại rất thiêng liêng 
Đóm lửa nhỏ niềm tin nhen nhúm 
Đã bao đời ở giữa nhân gian
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Đèn hột vịt liu riu ngọn lửa vàng 
Thắp sáng giữ gìn niềm tin hy vọng 

Đời bão giông vẫn vững lòng 
Trấn nhỏ bốn mùa thay đổi 

Đời thịnh suy bao chế độ rồi qua 
Điện quang dần phủ sáng sơn hà 
Đèn hột vịt  lui vào dĩ vãng 

Thỉnh thoảng đó đây trên bàn thờ ngọn đèn dầu còn sáng 
Đóm lửa vàng lung linh 

Một cung trời cổ tích 
Ngọn đèn hột vịt đã tỏa sáng trước bình minh
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Người Về Với Đất 
( Nén tâm hương tưởng về cô Hoa, 
 phu nhân cố chuẩn tướng HTH) 

 
Tháng chạp tất bật chợt buồn sao 

Nghe tin cô về với đất 
Thế là thôi một đời lận đận 

Chuyện thị phi giờ hóa đám phù vân 
Nửa đời đầu cao sang quý phái 

Nửa đời sau cay đắng nhọc nhằn 
Vợ ông tướng đi tù cải tạo 

Nhà cữa hư hao 
Nheo nhóc đàn con bé dại 

Trách nhiệm nặng nề gánh vác hai vai
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Bốn mươi năm vò võ một mình 
Kể từ khi tàn cuộc chiến chinh 

Người sương phụ mỏi mòn theo năm tháng 
Vẫn một mình đi giữa nhân gian 

Chưa kịp về thăm, cô đã thành người thiên cổ 
Nỗi đau buồn u uất ở trong tôi 

Mẹ của bạn thân, nào có phải xa xôi 
Từ phương ngoại thắp nén hương vọng tưởng 

Cô đã về với đất mẹ quê hương 
Bỏ lại hết những trò đời cay nghiệt 
Đời gian nan mới biết đá vàng 

Sáng hôm nay tôi viết truyện:" Ngày chung cuộc" 
Tối nghe tin cô đã bỏ thân rồi 

Một ngày nào chung cuộc hoa bay 
Nếu gặp nhau xin đừng rơi lệ 

Hãy đọc những vần thơ 
Khi ta sống đã từng mơ mộng viết 

Ngày chung cuộc nghe lòng sao tha thiết
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Những Con Tàu  
Rời Bến Nước 

 
Hai mươi năm máu lệ ngập tràn 

Một ngày cuối xuân lịch sử sang trang 
Cuộc chiến tàn 

Nhưng uất hận không tan 
Sâu nặng cách chia và vô vàn bất an 

Chim vỡ tổ 
Lại bắt đầu muôn trùng sóng gió 

Những con tàu rời bến nước ra đi 
Đại dương mênh mông trôi giạt lá tre, lá trúc 
Mang trên mình đông đúc những sinh linh 

Nào ai biết bao kinh hoàng phía trước 
Đang chực chờ tước lấy mạng con người
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Bão tố, cuồng phong gầm gừ như nụ cười thần chết 
Tàu hết dầu, hết nước, hết thức ăn… 

Sóng dập dềnh, dòng chảy cuốn phăng 
Lá trúc, lá tre chiếc vỡ tan, chiếc còn chết máy 
Vô định giữa biển khơi thê thảm có ai hay 

Và hải tặc lại ra tay tàn bạo 
Cướp của, giết người khát máu lạnh lùng thay 

Chúng hãm hiếp đàn bà, con gái 
Lũ mặt người dạ thú xung sát giữa trời quang 

Những người Việt cùng đường lỡ vận 
Kiếp đọa đày cùng tận đau thương 

Có những con tàu vĩnh viễn đáy đại dương 
Hồn phách lạc, nắm xương tàn vất vưởng 

Những ngôi mộ trên hoang đảo thê lương quạnh quẽ 
Gió thổi bốn mùa thần thức nhớ thương quê 

Nỗi thê thảm bút mực nào tả nổi



~ 253 ~ 

Những con tàu rời bến nước lạc loài trôi 
Hai mươi năm cuộc chiến đã tàn rồi 
Mà vết thương lại thêm lần rách toạc 
Người với người đày đọa chết chưa thôi 
Ký ức rồi sẽ dần mờ theo năm tháng 
Nhưng em ơi xin chớ vội vàng quên 

Những con tàu bỏ bến nước lênh đênh 
Chạy trốn bạo tàn để tìm đường sống 
Những con tàu trực chỉ biển Đông 
Tìm tự do vượt bão giông chết chóc 
Hãy thuộc lòng bài học máu xương 

Cuộc chiến tàn hoà bình lập lại 
Nhưng chẳng hoà và lại rất bất bình 

Đời sống điêu linh 
Ngục tù tăm tối 

Những con tàu đành rời xa bờ cõi 
Sử gọi thuyền nhân nỗi nhức nhối lương tâm.
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Những Dòng Sông 
Muôn Đời Vẫn Chảy 

 
Có những khúc sông êm đềm thơ mộng 

Chảy qua ruộng đồng hay thị trấn phù hoa 
Chở nặng phù sa 

Những cũng có lúc bọt tung ghềnh đá 
Lũ lụt tràn về tàn phá cuốn trôi đi 
Gây nên bao thảm cảnh sầu bi 

Đời như những giòng sông mải miết 
Lúc an hoà lúc xung động biết là bao 

Có những con người ngu muội làm sao 
Đi theo thứ chủ nghĩa cuồng điên bá đạo 

Khủng bố giết người 
Cài đạn đặt bom 

Những niềm tin bạo tàn hôn ám 
Xương máu vương vãi đầy 

Hận thù sắc tộc 
Đối nghịch đức tin
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Những kẻ cuồng điên độc ác vô minh 
Bạo lực liên miên chưa từng ngưng nghỉ 

Có những người làm giàu tiền muôn bạc tỷ 
Chế đạn, bom, vũ khí sát thương 

Lũ lái súng bọn người tàn độc vô luơng 
Đang từng ngày rat ay huỷ diệt 

Những nạn nhân vô tội 
Phụ nữ, trẻ em, người già và những thường dân 
Nhà cữa, phố phường, thánh đường…tang tóc 

Máu lệ rơi tiếng khóc thấu trời xanh 
Ma tuý, buôn người, mại dâm… vẫn ngang nhiên lộng hành 

Nô lệ mới không khác xưa là mấy 
Ai giải quyết vấn đề này?
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Chính phủ ư? hoàn toàn bất lực và tràn đầy tham nhũng 
Ngậm miệng ăn tiền hoặc dung túng làm ngơ 

Cầu nguyện ư? thuần túy tinh thần một cách ngây thơ 
Việc người gây ra, thánh thần sao có thể 

Tự giải quyết việc mình, đó là lời thần linh nhắn bảo 
Cất tiếng nói và đứng lên sát cánh kề vai 
Không chấp nhận hoặc thờ ơ với cái ác 

Sống từ bi có trách nhiệm với đồng loại và muôn loài 
Nuôi dưỡng tình thương và lòng can đảm 

Sống chan hoà và thức tỉnh lương tri 
Đời là những giòng sông liên lỉ chảy 
Lúc gây tai ương, lúc êm ả trôi xuôi 
Mỗi sớm mai người người thức dậy 
Bình minh hồng rực rỡ sống yên vui 

 
Và mỗi chiều hoàng hôn ráng đỏ 
Trọn vẹn ngày chẳng bỏ lỡ vô tri 
Và từng ngày, từng ngày như thế 

Những giòng sông vẫn chảy muôn đời.



~ 257 ~ 

Ở Ngoài Ngữ Ngôn 
 
 

Tương tư từ độ gặp người 
Tử sanh bất tận nụ cười còn mơ 

Xa nhau từ ấy đến giờ 
Mà tình mình vẫn chưa hề phôi pha 

 
Mùa xuân ngút ngát sơn hà 

Mặc tình con bướm la đà rong chơi 
Long lanh mắt biếc bên đời 

Ngẩn ngơ du tử không lời ngó nhau 
 

Hoa xuân muôn sắc khoe màu 
Em về trẩy hội địa cầu xuyến xao 

Từ ta mộng mị má đào 
Cuộc trăm năm bỗng hồng hào nắng xuân
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Giữa chừng cuộc lữ gian truân 
May mình còn chút thanh tân muộn màng 

Thướt tha tà áo lụa vàng 
Em thơ thẩn giữa hai hàng hoa mai 

 
Thanh thanh vóc hạc hình hài 

Nằm trong tâm tưởng ở ngoài ngữ ngôn 
Giấc mơ du tử chửa tròn 

Mùa xuân dân tộc hãy còn thướt tha
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Say Trời Viễn Xứ 
 

Em ở đâu vẫn chân trời mắt biếc 
Ta chờ nhau mà hối tiếc ngày xưa 

Giá như mình đừng mơ mộng đón đưa 
Thì đâu phải bây giờ đau lần lữa 

 
Em ở đâu vẫn gầy hao vóc hạc 
Để hồn ta lạc mãi cõi thiên thai 

Đời có người đẹp trúc mã thanh mai 
Mình nhung nhớ tháng ngày dài mộng mị 

 
Em ở đâu gót hồng ung dung lắm 
Gã si tình say đắm đã bao năm 

Miệng em cười cả mùa xuân tỏa nắng 
Để lòng người đủ tan băng giá lạnh
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Em ở đâu phải đêm vàng nguyệt hiện 
Hoá liêu trai hay bóng dáng thần tiên 

Rời sơn khê mình về chơi phố thị 
Đời du thủ có giây phút cuồng điên 

 
Em ở đâu ta say trời viễn xứ 

Bóng hình ai lồng lộng ở tâm tư 
Nửa cuộc chơi mơ về người lữ thứ 

Tình rong rêu tình vẫn cứ muôn đời
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Trăng Hời 
 

Đêm trường xanh rờn rợn 
Bóng trăng rơi bàng bạc sơn hà 

Nỉ non ma Hời ca 
Áo trắng phất phơ những nàng Chiêm nữ 

Gái Đồ Bàn say vũ điệu Champa
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Bóng trăng ngà ngã màu xanh ma quái 
Muôn năm xưa còn vất vưởng nơi đây 
Đêm tàn canh ma nữ hát lời vong quốc 
Bọn đồng nam lanh lảnh tiếng vọi đồng 

Những ngọn đồi đất đỏ như son 
Máu thắm còn chưa phai nhạt 

Sừng sững oai nghiêm tháp Bạc 
Nắng mưa qua gió thổi bốn mùa 

Kinh thành phế phong đâu dấu vết cung vua 
Tiếng quân reo, ngựa hí với gươm khua 
Và voi rống còn nghe trong gió thoảng 

Đền đài thiêng thấp thoáng đuốc xanh lè 
Đêm tàn canh tiếng gà gáy le te 

Chợt im bặt dắt díu nhau tìm chốn náu thân 
 

Vầng trăng treo đỉnh tháp 
Lay bóng cờ một thuở vàng son 
Hoàng môn hoá bụi bờ cây cỏ 

Mả Hời khô đất đỏ đồi hoang 
Trăng Đồ Bàn ngàn năm quạnh quẽ 

Hồn người xưa lặng lẽ đêm trường
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Trăng Hải Ngoại (2) 
 

Trăng tàn canh ngồi đợi nữ liêu trai 
Mê mẩn hồn ai vì nhan sắc hình hài 

Lời dịu ngọt cơn bão giông êm ái 
Trường tương tư mê mải những đêm dài 

 
Hứng tình lên dòng thơ chảy miên man 

Run rẩy châu thân ánh trăng vàng ve vuốt 
Ôi làn da ngọc ngà trắng muốt 

Tình thiên thu, tình như thuở ban đầu
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Đêm tri kỷ, đêm hương tình đắm đuối 
Đêm lạc loài, đêm mê muội đôi môi 
Đời vô cùng sống chết một lần thôi 
Nàng hãy nhớ những lời ta đã noí 

 
Từ muôn kiếp người về đây hội ngộ 

Tình tương tư trong sướng khổ luân hồi 
Cơn thống khoái trăng vàng rơi đêm đợi 
Người tình ơi hồn thương nhớ chơi vơi
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Trăng Huyết 
 

Núi đồi tịch mịch 
Bóng trăng nghiêng 

Tròn vành vạnh, đỏ một màu nóng bỏng 
Như lạc loài hình bóng cũ phương Đông 

Giòng trăng chảy trên đôi vú căng tròn 
Máu tươi ứa ra, những chiếc răng nanh nhọn hoắt 

Tiếng rên rỉ thống khoái tàn canh 
Em ma nữ mắt lệ long lanh 

Gã si tình hú động rừng xanh bể cả 
Tình đam mê đắm say trong đày đọa 

Người chối bỏ ra tay tàn độc 
Mà nghìn năm không phá nổi ma tình
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Đêm trăng huyết 
Sói hoang hú vọng núi đồi 

Tiếng gọi tình lung lay vầng nguyệt 
Quần ma quấn quít giao hoan 

Tấm thân trần diễm tuyệt 
Cắn đôi môi bật máu mớn cho nhau 

Trong cơn đau 
Thăng hoa ngất đỉnh 

Người hay ma không khác biệt nòi tình 
Truyền thuyết muôn đời đinh ninh 

Dù thiện ác tình yêu bất diệt
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Trăng Huyết (2) 
 

Trồi lên từ địa ngục 
Những đóm lửa tàn tụ hoá vầng trăng 
Tia huyết đỏ bầm nhỏ xuống trần gian 
Người rung mình hoang man sợ hãi 
Tiếng sói hoang hú động cả sơn hà 

 
Đêm trăng huyết 

Oằn oại uốn mình nhục dục 
Vết răng nanh hằn in trên cổ em 
Nghìn năm không thõa cơn thèm 

Máu, máu chảy tràn kẽ răng 
Người hận thù tru diệt 
Người gọi em ma nữ 

Vầng trăng huyết lạc loài giữa không gian 
Hay trái táo đỏ của vườn địa đàng? 

Đêm thống khoái, đêm giao hoan man dại 
Còn nợ nhau, còn mê mẩn tấm hình hài
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Đêm trăng huyết 
Tìm nhau sưởi ấm tình băng giá 

Người bách hại em trong tiếng cười khoái trá 
Nhưng làm sao diệt được bao giờ 

Em từ người, người cũng hoá ra em 
Đó là điều người ta cố tình quên hay thật là không biết? 

 
Đêm trăng huyết 

Sói hoang hú rợn cõi người 
Ta nghe tiếng em cười trong gió thoảng
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Trẩy Hội Nước Non 
 

Thưa rằng 
xuân sắc rạng ngời 

Gió mưa qua 
hẳn muôn đời vẫn xanh 

Ngày xuân 
về với ngọn ngành 

Lòng hoan hỷ quá một cành vàng mai 
Thướt tha tà áo lụa dài 

Đạp trên cỏ biếc gót hài thắm son 
Em vui trẩy hội nước non 

Miếu đền rêu phủ vết mòn tháng năm 
Hồn tiên tổ tự xa xăm 

Linh thiêng hiển hiện khói trầm phất phơ
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Lòng lay động lắm hồn quê 
Năm rồi năm lại bốn bề xuân sang 

Rập rền lân múa rộn ràng 
Phố phường rộn rã xóm làng phỉ phong 

Này em nguồn cội phương Đông 
Truyền thừa một thuở cha rồng mẹ tiên 

Nước non một giải ba miền 
Mái chùa thấp thoáng cữa thiền khói hương 

Mùa xuân vĩnh viễn con đường 
…



~ 271 ~ 

Mùa Bất Tận 
 

Hạ nêu ngày mùng bảy 
Em bảo thật nhanh thay 

Thế là xong ngày tết 
Như gió thoảng mây bay 

 
Tôi cười, em khờ thế 
Tết có hết bao giờ 

Không đi cũng chẳng đến 
Hiển hiện từ ý thơ
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Tết đất trời rạng rỡ 
Vỗ về từng cơn mơ 

Tết lòng mình muôn thuở 
Vẫn đẹp nét nguyên sơ 

 
Em thướt tha thanh vận 
Đạp trên có mùa xuân 
Đỏ tươi gót chân trần 
Mắt biếc mùa bất tận
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Trở Thành Trang Thơ 
 

Từ em nhập cuộc rong chơi 
Mấy mùa hoa hạ đã đời du ca 
Đẹp sao một giải giang hà 

Khứ lai bất tận vẫn là thanh tân 
 

Mình vui dễ được mấy lần 
Mà trong tình lỡ vẫn cần có nhau 

Vụng về để trái tim đau 
Bảo rằng quên vẫn nguyên màu nhớ thương 

 
Từ em bỏ lại con đường 

Buị hồng lãng đãng phố phường xanh xao 
Chửa phai mắt biếc má đào 

Về vui nguồn cội thì thào nắng mưa
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Nguyên sơ một thuở ngày xưa 
Giờ vàng hoa hãy sầu thưa thớt lòng 

Ít nhiều tiểu ngộ sắc không 
Nhẹ nhàng buông bởi liễu dòng vô minh 

 
Từ em một tấm chân tình 

Bây giờ học lấy Tâm kinh Phật Đà 
Em về đồng nội hát ca 

Ngàn con bướm vũ dưới tà dương huy 
 

Tiếng chim dưới suối từ bi 
Gọi người ở giữa xanh rì  nước non 

Môi son em vẫn hãy còn 
Làm sao ngăn ngại được con đường về 

 
Đã từng lắm nỗi đam mê 

Tưởng chừng đâu đã Bồ đề hư hao 
Ấy là hư vọng lao xao 

Bồ đề vô thụ thuở nào còn nguyên
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Từ em viếng cảnh vườn thiền 
Trong tâm chợt sáng một viền hoa đăng 

Lòng hoan hỷ lạ ngỡ rằng 
Sát- na này chạm vĩnh hằng phỉ phong 

 
Từ em đa tạ ơn lòng 

Cơn đau tình lỡ bềnh bồng mây bay 
Em về trẩy hội hôm nay 

Vẫn thanh vóc hạc vẫn gầy dáng mai 
 

Thảm hoa in dấu thảo hài 
Nở ra như cánh lan dài biếc xanh 

Lệ xưa hoá ngọc long lanh 
Chuyện ngày xưa đã trở thành trang thơ 

 
Bây giờ phố hạ ngẩn ngơ 

Vàng hoa rực rỡ bến bờ hương quan 
Một ngày nguồn cội thênh thang 

…
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Tự Do 
 

Có ai nhìn ra khí oxy 
Tưởng là không mà thật ra là có 

Chỉ cần một tí ti ngạt thở 
Mới biết rằng nó qúy biết bao 

Cơm áo thiếu một chút không sao 
Nhưng tự do không thể hụt hao 
Tự do rất dễ mất và bị cướp  lấy 

Bọn cường quyền và lũ độc tài rập rình trộm cắp 
Chúng muốn tròng thong lọng vào cổ 

Khóa chân tay, bịt mắt, bưng tai
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Chúng muốn người ta thành chim trong lồng, thú trong chuồng 
Biến người ta thành nô lệ phục dịch cho quyền lực ngông cuồng 

Tự do không phải là món quà miễn phí 
Phải đứng lên giành lấy, giữ gìn 

Cho chính mình và thế hệ tương lai 
Em nhớ chăng cách mạng hoa lài 
Cách mạng nhung Đông Âu 

Mùa xuân Ả Rập 
Chủ nghĩa bạo tàn độc tài đổ sập 

Cánh dù vàng Hồng Kông dậy sóng 
Và hôm nay cả triệu tấm lòng 

Ôn hoà tuần hành chống lại đạo luật cuồng ngông
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Tự do không thể mất 
Máu đã đổ và có thể hy sinh 

Người Hồng Kông rõ ràng minh định 
Tự do hay là chết 

Mất tự do không thể có hoà bình 
Cờ tự dơ vĩnh viễn tung bay 

Có nhiều nơi trên thế giới này 
Vẫn còn trong tăm tối đọa đày 

Những chế độ cường quyền độc tài tàn bạo 
Tất cả chúng đều giống nhau 

Sợ hãi tự do 
Luôn manh tâm cướp đọat bằng bạo lực côn đồ 

Ra những luật vô cùng điên đảo 
Ngục tù bạo lực 

Có thể giam được thân nhưng không thể nhốt được tâm
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Chúng đã lầm 
Những chiến sĩ tự do chưa bao giờ chùn bước 

Từng thế hệ kẻ trước người sau 
Những người yêu tự do khắp năm châu 

Như sóng biển ngày đêm dào dạt 
Phất cao ngọn cờ tự do 

Dù cho có cuồng phong bão tố 
Bóng tối phải tàn trước quang minh rực rỡ 

Đường tự do luôn phía trước em ơi.
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Tưởng Nhớ Tô Thùy Yên 
 

Thôi thế là xong cũng một thời 
Trần gian lưu lạc cuộc rong chơi 
Hôm nay về đất người an nghỉ 

Chữ nghĩa bao nhiêu chỉ tặng đời 
Đất nước mình đây lắm lỡ làng 

Những trò chính trị đắc quân gian 
Bao phen dang dở lòng dân hận 
Chung nỗi đời đau phận bẽ bàng 

Hải ngoại từ khi bước dật dờ 
Rút từ tâm huyết chép vần thơ 
Ngày mai thi sử còn ghi nhớ 

Thi sĩ Thuỳ Yên Tô giấc mơ



~ 281 ~ 

Về Đây Em  
Trẩy Hội Non Sông 

 
Mùa xuân ơi! 

Hân hoan lắm lòng người 
Làn sóng an hòa lan toả khắp đất trời 

Sắc huơng muôn hoa nở 
Em xinh tươi rạng rỡ. 

Ở muôn nơi 
Dù đi đâu 

Cũng không quên lên chùa lễ Phật
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Khói hương trầm phảng phất 
Mùi quá khứ ngàn đời nối liền hiện đại. 

Hồn dân tộc 
Trong màu cờ ngũ sắc phất phơ bay 

Bóng dáng ngôi chùa trầm mặc mà bình yên chi lạ 
Người về nương tựa vượt qua. 
Này em! mùa xuân đến rồi đi, 

Dòng đời không ngừng biến động 
Lẽ vô thường từng khoảng khắc diệt sanh 
Xuân dân tộc từng qua  nhiều thử thách 
Tết trận năm nào hiển hách chiến công 
Miếu đền thiêng con cháu Lạc Hồng . 

Về đây em! trẩy hội non sông 
Một sớm mùa xuân hoa trắng nở tràn đồng 

Lòng tưởng nhớ về tảo mộ tổ tông 
Mùa xuân ơi! 

Mãi mãi muôn đời mà vẫn thanh tân.
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Vĩnh Hảo 
( Thân tặng anh Vĩnh Hảo) 

 
Vốn dòng họ Nguyễn Phước xưa 

Văn chương thi phú thượng thừa một tay 
Vừa là kẻ sĩ hôm nay 

Vườn văn hải ngoại hương bay ngát trời 
 

Vàng mười ở giữa cuộc đời 
Vĩnh thì muôn thuở Hảo thời tuyệt luân 

Vòng đời đã trải phong trần 
Vâng lời Phật dạy tâm thần xả buông
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Vào chùa thính pháp thỉnh chuông 
Về nhà tiếp mẹ nối giòng tài hoa 

Vinh danh nữ sĩ quốc gia 
Vững vàng Tâm Tấn ấy là hỷ hoan 

 
Vì chưng cái thế nước non 

Vận người chung nghiệp mẹ con phải lìa 
Vầng trăng vằng vặc đêm khuya 

Viết văn đọc sách Sẻ chia tấc lòng 
 

Vài dòng vương vấn bụi hồng 
Vẫn thầm mong gặp người trong cõi này 

…



~ 285 ~ 

Vĩnh Viễn Loài Hoa Trắng 
 

Đêm trường lặng lẽ 
Bóng tối đặc quánh bốn bề 

Tiếng nỉ non côn trùng chợt lặng im 
Em từ đâu về lại giữa đêm nay 

Từng đoá như những vầng trăng bàng bạc 
Xiêm y lụa là như mây 

Cánh hoa lay hay lòng lay 
Hương bay thoang thoảng 

Chắt chiu từ sương gió gian nan 
Tháng năm dài khẳng khiu tưởng chừng như tàn tạ 

Đời lãng quên như cỏ dại lá hoang
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Em lặng lẽ cô đơn 
Kiếp hoa 

Vui với hoàng hôn lỡ mộng 
Tình tuyệt vời huyền sử tự phương Đông 

Em hoá hiện một loài hoa trắng 
Đêm tàn canh 

Say đắm lòng ai vẫn mãi mãi dẫu hương tàn hoa tận 
Dấu tình hoài khắc khoải thanh tân 

Đêm tàn canh 
Người ngủ em vẫn thức 

Sắc hương này chẳng vướng bướm ong 
Giữa vườn khuya gầy vóc hạc 

Đoá vô thường đẹp đến lạ lùng sao 
Dù thế nào vẫn cốt cách thanh tao 

Đêm tàn canh 
Em vĩnh viễn một loài hoa trắng 

 

Tiểu Lục Thần Phong 
Ất lăng thành, 2019
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