




EM VẪN LÀ NỖI ĐAU ĐỜI



EM VẪN LÀ NỖI ĐAU ĐỜI
Thơ Tiểu Lục Thần Phong

Bìa: Khánh Trường
Trình bày: Lê Hân & Nguyễn Thành

Kỹ thuật: Tạ Quốc Quang
Nhân Ảnh Xuất Bản 2019

ISBN: 
Copyright © 2019 by Tieu Luc Than Phong



Tiểu Lục Thần Phong

EM VẪN LÀ
NỖI ĐAU ĐỜI

Tuyển tập thơ

Nhân Ảnh
2019





LỜI TỰA 
Tiểu Lục Thần Phong

Thế là em đến trong đời, đời vui như hội, 
đời đẹp như mơ. Em cười như nắng 

toả, như xuân hồng. Mình cũng ngất ngây, bao thống 
khoái cuồng ca muốn bắt chước lão thiền sư năm xưa 
lên núi cả hét một tiếng, muốn ra giữa ngàn khơi ca 
cho sơn hà hải quận dậy sóng…

Thế rồi em đi, đời như hụt hẫng, trống vắng lạ 
lùng sao! Bình minh sớm, hoàng hôn sa… như giữa 
chốn không người. Mình ôm nỗi đau vào lòng như 
con sâu cuộn mình trong tổ. Sơn hà này, hải quận kia 
không em thì còn ca với ai? Em đến, em đi đã bao lần 
mà sao gã vẫn cứ ngẩn ngơ giữa đời. Ngày xưa em về 
hài hoa vương mùi hương hoa cỏ mùa xuân, gót chân 
trần khua sóng nước mùa hạ, đạp lá vàng mùa thu, in 
tuyết trắng mùa đông. Em đi rồi mà sao vết chân còn 
lờ mờ trên rêu xanh ngày tháng. Ngày em đến, mắt 
biếc giữa đời cho người quên cả tháng năm, vậy mà 
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giờ đây còn như lãng đãng giữa chiều vàng. Em, vóc 
hạc thanh thanh mà thời gian không thể xóa nhòa hay 
làm cho biến dạng được! 

Em đến, em đi giữa dòng đời bất tận, ngày tháng 
phôi pha bóng hình hiển hiện giữa trang thơ. Em, làm 
sao giữ được đây? Giá mà giữ được thì liệu em có 
còn là em? Giá mà giữ được thì mắt biếc có còn lãng 
đãng trong đời? Em cứ đến và cứ đi, mặc cho gã khờ 
ngơ ngẩn, mặc cho trăng đêm lấp lánh ánh bạc trên 
đóa quỳnh giữa vườn khuya. Người ta bảo đời là khổ, 
ừ thì khổ! Khổ vì một  bóng hồng tha thướt trẩy hội 
xuân, khổ vì một nụ cười mê hoặc và bao nhiêu thứ 
mà con tim daị khờ cứ ngỡ mình là chủ nhân ông, nào 
hay mình chỉ là gã nô lệ. Một gã nô lệ hết lòng trung 
thành với: “Này em mắt biếc má đào”, “Thanh thanh 
vóc hạc hình hài”, “Gót son bước nhỏ ngập ngừng”, 
“Thảm hoa in vết thảo hài”…

Gã du tử rong chơi tháng ngày, lòng tưởng chừng 
đơn sơ trống trải nào ngờ cũng chứa chan tâm sự. Gã 
du tử đâu chỉ biết cái đẹp, đâu chỉ mê tình… mà lòng 
dạ còn đau đáu hướng về nước non cố quận, “Một 
giải giang hà biếc xanh”. Gã biết đau vì cố quận mình 
nhiều hư hao biến dạng, đau vì dân nhiều bất hạnh 
khổ đau, đau vì mảnh giang sơn của ông cha tốn bao 
máu xương gầy dựng mà giờ đây con cháu  mặc tình 
chia chác… Gã du tử ngoài muôn dặm trường mà 
trái tim vẫn nồng nàn nhiệt huyết. Cố quận mình ơi, 
không thể mất! Ngàn năm trước Đường thi đã viết: 
“Quốc phá sơn hà tại” kia mà! 
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Tháng ngày vẫn vô tình trôi qua, xuân đến rồi 
đi, ngưòi sanh rồi tử… Cái vòng thịnh suy vẫn cứ 
muôn đời quay. Em đến rồi đi, gã du tử ở mãi đây? 
Không thể nào có cái lý này! Rồi gã cũng đi thôi, một 
lúc nào đó gã sẽ ra đi như chiếc lá về cội, như giọt 
nước từ biển cả quay về nguồn. Gã du tử sẽ nằm nghe: 
“Mùa lên sương khói thở” hay ngắm: “Một cung trời 
vàng”, “lung linh huyền ảo của vũ điệu trăng sao”… 
Gã du tử đến rồi đi, đến cùng đau nỗi đau đời, đi sẽ để 
lại cho đời những lời mộng đẹp. Gã du tử rong chơi 
tháng năm bất tận, cuộc chơi  này mãi mãi em ơí! 

Tiểu Lục Thần Phong
Ất Lăng thành, 2019



(Tranh họa sĩ Tín Đức)



TẠ TIẾNG ĐỜI 

Ta viết lời ca để tặng người
Đường trần rong ruổi nửa cuộc chơi
Người nơi cố quận, người phương ngoại
Dẫu đến ngàn trang chửa tỏ lời

Du tử rong rêu chẳng đặng thời
Mang mang tâm sự những đầy vơi
Người đi người ở niềm nhung nhớ
Sầu lên khắc khoải lắm người ơi

Mây vẫn bao la trắng cả trời
Mà nghe trong gió có làn hơi
Người thương người nhớ sầu ly biệt
Tình những xanh xao tạ tiếng đời. 
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LỠ LÀNG SAY

Một mùa xuân nữa đã về đây
Hoa lá muôn loài đẹp lạ thay
Xin chúc đệ huynh cùng lữ thứ
An lạc bao dung ở xứ này

Hãy sống đi em giữa tháng ngày
Chữ tình lắm lúc lỡ làng say
Cho nhau chẳng đợi người ta đáp
Gởi hồn theo gió với mây bay.
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CHẲNG DỄ BAO GIỜ 

Mình hạc xương mai thanh quá thanh
Gót đỏ môi son mắt biếc xanh
Xinh xinh quá
Lay động hồn ta
Em đến 
Nỗi niềm không tên
Mang mang nỗi nhớ
Thương chẳng đặng ôm lòng đau tình lỡ
Quên đi
Đừng nhớ
Thật chẳng dễ bao giờ. 
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ĐỦ ĐỂ ĐÊ MÊ

Tôi nằm đó hồn mang mang mộng mị
Rúc vào lòng em hoen ướt đôi mi
Bàn tay ngà khe khẽ vuốt mân mê 
Em bảo yêu từ mùi hơi thân thể 

Tôi nằm đó lòng tương tư thương nhớ
Hai đứa bên nhau mãi mãi trong đời
Nhịp tim rung chẳng thể nói nên lời
Tình mênh mông như trùng khơi sóng nước

Tôi nằm đó mà bay cao mơ ước
Em của tôi, nô lệ trái tim này
Đem tình ra hành hạ và đọa đày
Bằng tất cả yêu thương và say đắm

Tôi nằm đó tình âm âm tâm khảm
Vòng tay em ấm áp những đêm dài
Mặc kệ đời, mặc kệ cả ngày mai
Mình trọn đêm nay ngọt ngào tình ái
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Tôi nằm đó đèn màu mờ sương khói
Em nhắn nhủ rằng tôi đừng tắm gội
Mùi thịt da hơn mọi thứ trên đời
Lỡ nghiện rồi không thể rời được nữa

Tôi nằm đó con tim yêu chan chứa
Em bảo đừng thề thốt hẹn hò chi 
Đêm ôm anh ngất ngây mùi thân thể
Đời đẹp sao, đời đủ để đê mê… 
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TƯỚNG SANH DIỆT

Tướng diệt hiển hiện giữa mùa đông 
Ẩn chứa trong lòng cái sự sanh 
Người chỉ thích xuân hoa lồng lộng  
Nắng hạ biển biếc tình nồng 
Hay vàng thu mênh mông 
Nhưng ai hay nếu không có mùa đông  
Không diệt thì lấy đâu ra sự sống 
Diệt và sanh vốn quay vòng miên viễn 
Tướng này có thì tướng kia liền ẩn 
Muôn đời mãi mãi thanh tân 
Tôi vẫn thích mùa đông tàn tạ 
Và yêu luôn xuân hạ thanh hoa  
Giữa rừng cây trơ trụi lá 
vàng thu giờ hoá lớp mùn ở dưới chân 
Nuôi dưỡng mần xanh đợi chờ xuân 
Cổ thụ ngã một khoảng trời trống giữa rừng già 
Nhường chỗ cho những cây nhỏ khác vươn lên 
Không chết cũng chẳng mất đi 
Nó đang về đất mẹ 
Vun bồi cho thế hệ sau 
Hiện tướng diệt mà chẳng thấy sầu đau 
Thanh thản nằm ngang trên lớp lá màu nâu 
Rừng thì thầm tiếng vọng gọi nhau 
Đông đến và rồi sẽ qua mau 
Thủy tiên đã nhú chồi lên mặt đất.
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HIỆN SINH

Nõn nà đùi trắng chân thon
Công phu dang dở ngoãn ngoan lỡ lầm

Ngỡ rằng chơi 
Chẳng bận tâm

Nào ngờ đắm đuối tháng năm chửa chừa
Vú hồng biết mấy cho vừa 

Sắc-không ráo mép mà chưa thuộc lòng
Đam mê mắt biếc má hồng

Thôi thì thôi thế… rõ dòng hiện sinh
Sắc hương phong tỏa tuyệt tình

Người này
Người nữa

Mà mình mải mê
Dừng ư?

Chưa biết bao giờ!
Hẹn hoài lần lữa mình ngờ tâm ta 

Nòi tình ấy mới thật là 
Đêm say quấn quýt
Ngày tha thiết sầu

Biết nhau là mối tình đầu
Xin người chớ hỏi lần sau bao giờ.
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HOA QUỲNH MÙA THU

Đêm qua hoa nở một một mình
Có ngưỡi viễn khách vô tình làm sao
Đâu rồi biệt nhãn thanh tao
Thôi thì thôi thế tình bao nhiêu tình

Hữu tướng hữu hình
Hữu hương hữu sắc
Trong trắng tuyệt trần
Đệ nhất thanh tân

Thời gian vô tận mấy lần
Đêm trường rạng rỡ muôn phần quỳnh hoa
Dẫu vẫn biết vô thường nào có lạ
Cái vô thường đích thị lại là thường

Tuyệt trần mỹ sắc thanh hương
Sáng ra mộng huyễn còn vương trên cành. 
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NGHĨA LÝ GÌ

Nhọc nhằn mưu sinh
Kiếm được đồng tiền tiền thật đắng cay
Sự bất công vốn lẽ thường của đời này
Vào cuộc chơi
Phải tuân theo luật lệ
Bằng không sẽ chết bên lề
Chịu người sai khiến
Quyền lực vạn năng sức mạnh của đồng tiền
Ông chủ và bộ sậu giàu từ đâu?
Sức công nhân, mồ hôi người lao động
Trong nhà bank bạc tiền chất đống
Ngoài phố kẻ hành khất lê la lây lất
Đời gói trọn trong vòng trăm năm
Chết rồi tiền vẫn nằm im ắng
Thật chẳng nghĩa lý gì
Sao chẳng san sẻ bớt đi
Người làm công
Kẻ đem lại cho mình giàu sang
Hãy mở lòng ra thông cảm
Cho đời bớt gian nan
Ta vẫn mơ
Muôn đời vẫn thế.
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EM Ở ĐÂU GIỮA MÙA ĐÔNG (II)

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 mùa 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 

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
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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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PHỐ THỊ

Phố thị ban mai
Ngồi lơ đãng với ly cà phê
Nữ tú nam thanh rộn ràng qua lại
Này sắc hương vương vấn lòng ai
Phố thị ban trưa
Nắng vàng rực rỡ
Đời phù hoa đắm men tình ánh mắt đong đưa
Phố thị nửa đêm 
Đèn mờ hắt bóng
Cuồng quay trong nhạc điệu men nồng
Quên câu sắc- không
Vũ trường tận cùng sôi động
Địa ngục, thiên đàng cửa mở ra 
Phố thị về khuya
Người hành khất co ro bên vỉa hè
Khách làng chơi dần dạt về 
Gã du tử một mình lê bước
Con phố hun hút dài phía trước
Buồn vui thân phận một đời.
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TÔI SẼ RA ĐI 

Tôi sẽ đi giữa khung trời mùa hạ
Nắng vàng rơi rải rác khắp sơn hà
Buổi trưa nào say giấc mộng Nam Kha
Nằm nghe sóng rì rào ru giấc ngủ

Tôi sẽ đi trong một sớm mùa thu
Lá vàng rơi sắc màu như quyến rũ
Đẹp như mơ mùa lên sương khói thở
Hồn đi hoang mãi từ thuở… chưa về

Tôi sẽ đi khi tuyết trắng mùa đông 
Trong lò sưởi ngọn lửa hồng lay động 
Nằm êm êm trong vòng tay nồng ấm
Cơn mê tình ấp ủ tận thâm tâm 

Tôi sẽ đi khi mùa xuân bất tận
Muôn hương hoa cho lòng dạ lâng lâng
Miệng mỉm cười một lần là vĩnh viễn
Một cõi đi về hoá hiện vô biên 

Đã đến đi kể từ khi thương nhớ 
Để bây giờ hứng khởi viết vần thơ
Một mai kia ta lại về bên ấy
Hồn mang mang một nửa ở bên này.
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NẾU CÓ YÊU TÔI 

Nếu có yêu tôi
Bạn không cần phải nói
Nhìn vào mắt là đủ hiểu nhau rồi
Tôi cảm nhận bạn đang bồi hồi
Và lòng tôi cũng một niềm sôi nổi
Nếu có yêu tôi
Bạn không cần phải nói
Từ tim đến tim làn sóng nối vô hình
Trong giây phút trời đất lặng thinh
Mà lay động mà lung linh cùng tận
Nếu có yêu tôi
Dù chỉ một lần
Tình thăng hoa với tất cả thanh tân
Hoan hỷ sướng như miên man bất tận
Nếu có yêu tôi
Xin hiểu chữ phong trần
Đời lữ thứ như phù vân viễn xứ
Nước chảy qua cầu
Lạc tận hoa rơi
Nếu có yêu tôi xin hãy nhớ bạn ơi
Tôi đã đến và sẽ đi như trùng khơi bọt nước
Một ngày đẹp trời đang chờ phía trước
Nhẹ nhàng trôi như áng mây trời. 
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MAI TÔI CHẾT

Tôi đã sống trọn rồi tôi phải chết
Mai tôi đi xin chớ có sầu bi
Và tuyệt đối đừng lệ rơi khóc lóc
Đời đã khổ chớ gây thêm mệt nhọc

Có thương tôi xin đọc một bài thơ
Hãy ngồi xuống lặng yên nghe hơi thở
Phút này đây là một cõi đi về
Tôi vẫn là tôi sống mãi tâm Bồ Đề
Vốn vĩnh cửu chưa hề đánh mất
Khi tôi chết là phút giây thật nhất
Ác-thiện, buồn vui tất thảy phơi bày
Rong ruổi một đời giờ hoá áng mây bay 
Phút vĩnh biệt vẫy tay chào tất cả 

Tôi nằm đó mà nghe lòng thư thả
Hồn bay cao hòa điệu với trăng sao
Vũ trụ lung linh hoa đăng huyền ảo
Chợt trần gian vang vọng sóng âm  xao.
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GIỮA VƯỜN DỪA THÁNG SÁU

Có một thuở giữa vườn dừa tháng Sáu
Trăng Tam Quan bàng bạc khắp sơn hà
Qua tán lá trời sao mà đẹp lạ
Đêm tàn khuya xao xuyến ánh trăng ngà

Mênh mông lắm những vườn dừa lộng gió
Nằm đếm sao in đậm giữa hồn tôi
Say mây nước và trời trăng năm ấy
Tình trắng trong mong ước chửa đong đầy

Tôi ra đi muôn trùng xa cách biệt
Bạn tôi ơi giờ không biết nơi nào
Kỷ niệm xưa vẫn còn thao thức mãi
Người có về xin gởi một vì sao 

Tôi chẳng biết có bao giờ trở lại
Ngắm dừa xanh lấp lánh ánh trăng vàng
Nghe câu hò ngọt nước dừa Tam Quan
Một lần thôi nhớ thương tràn năm tháng.
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CÁC BÀ MẸ ĐỀU VĨ ĐẠI

Các bà mẹ trên đời đều vĩ đại
Lòng thương con mãi mãi chẳng đơn sai
Dù tấm bé hay trưởng thành trai tráng
Vẫn nhọc tâm lo lắng quan hoài
Mang nặng đẻ đau chín chữ cù lao
Tình yêu thương dạt dào như biển cả
Dẫu vô tình bất tri như gỗ đá
Cho chí động vật muôn loài khác lạ
Cũng nao lòng khi nghĩ đến mẹ thương ta
Thế gian này dù có viết vạn lời ca
Nhưng cũng chẳng thể nào mô tả
Bao yêu thương và vất vả của đời người
Vui sướng sao khi thấy mẹ tươi cười
Đó thật sự những phút giây kỳ diệu
Thương mẹ lắm ngày tháng thêm già yếu
Nhưng chẳng làm suy giảm mẹ thương con
Ca dao ví công cha cao tựa núi non
Và tình mẹ như suối nguồn tuôn chảy
Vĩ đại bao dung mà người đời lắm lúc chẳng ai hay
Mẹ ơi mẹ! Con có được hôm nay
Quả ngọt con là từ đắng cay đời mẹ
Con thương mẹ cất lời khe khẽ
Tự thâm sâu trong tận đáy lòng con. 
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NGÀY LỄ CHA

Ngày của mẹ muôn hương hoa khoe sắc dâng 
Tỏ lòng hiếu thay lời tri ân
Công sinh dưỡng lao nhọc tảo tần
Suốt đời nuôi con khôn lớn
Ngày của cha như có vẻ lặng hơn
Vì trượng phu như đại thụ giữa rừng già
Giáo dưỡng bằng tình thương cao cả
Ngày tháng qua cha hiển hiện trong ta
Có những nỗi khổ cha không hề thố lộ
Đôi lúc buồn lo trong ánh mắt đăm chiêu
Lớn lên rồi giờ thì con thấu hiểu
Khổ nhọc thân tâm bao sinh kế ưu phiền
Thâm tâm con luôn thương nhớ cha hiền
Bất lực thấy thời gian tàn phá
Làm suy hao thân thể cha già
Thương cha lắm lòng con luôn cầu nguyện
Mong cho cha an lạc giữa cõi vô thường 
Ngày của cha đâu chỉ mỗi hôm nay
Ngày nào cũng là ngày cha mẹ cả…
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HIỆN RÕ HÌNH HÀI 

Hai con rắn quấn quằn quại
Tiếng thở phì phò như tàu lửa hơi nước
Những âm thanh rên rỉ hoang dại
Mùi nồng nàn hai kẻ đam mê
Năm sau một con trẻ khóc chào đời
Một hình hài mới
Nối tiếp dòng vô tận diệt sanh
Anh hùng hay lưu manh
Thánh nhân hay thằng đần
Thống khoái trong phút giây giao hoan
Mọi cánh cửa mở ra
Người tình mấp máy môi muốn nói
Ta chặn lại bằng nửa lóng ngón tay
Thăng hoa như mây bay
Cảm xúc oằn trên tấm hình hài
Khổ đau và khoái lạc đời mãi mãi
Trong căn phòng này địa ngục mở ra
Thiên đàng chấp chới
Hiện rõ hình hài một con người.
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MỘT PHƯƠNG TRỜI VÀNG

Từ ta ở tận chân trời 
Chạm đôi mắt ấy không lời mà đau

Trong tim tím ngát một màu
Cơn mơ mộng giữa bể dâu hải hà

Này em mình giữa Sa-bà
Sầu man mác để ai mà nhớ ai

Nợ đời một gánh hai vai
Ấp ôm mộng mị hình hài xanh xao

Mắt sầu đẹp đến thanh tao
Chứa chan tâm sự làm nao nao lòng

Từ ta lặn lội giữa giòng
Tháng ngày lận đận từng mong một lần

Mình lên chót đỉnh phù vân
Nằm xem mây giữa non thần ngẩn ngơ

Từ em mắt mộng tình cờ
Sầu xưa ngút ngát bến bờ tương tư
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Đốt đèn đêm đọc trang thư
Mà mơ mộng mị đến người rưng rưng 

Này em mình hãy chưa từng
Buồn vui một cuộc dở chừng cơn say

Sầu mênh mông lấp trời mây
Lòng xao xuyến lắm một ngày hạ dương 

Từ ta lưu lạc con đường 
Bây giờ lại ngắm một phương trời vàng

Sầu lên trong mắt mênh mang
Thương người chẳng đặng hàng hàng câu thơ

Giá từ cái thuở ban sơ
Cầm tay nhau chắc chẳng ngờ hôm nay.
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BUỔI HẠ VỪA SANG

Tháng Năm xanh ngát bời bời
Hoa vàng nở tạ ơn đời phỉ phong

Dẫu cho thuộc lấy nằm lòng
Tử-sanh này cuộc chơi trong đất trời

Rằng vi diệu pháp không lời
Tháng Năm bất tận cho người nhớ nhau

Trùng trùng một cõi xanh dâu
Mình mơ một thuở ban đầu chửa xa

Vàng hoa nở khắp sơn hà
Lòng an lạc lắm mà ta đã từng

Lệ rơi cực độ vui mừng
Em về đồng nội giữa chừng xuân xanh

Dáng gầy vóc hạc thanh thanh
Gót hồng đạp đất dạo quanh hoa vàng

Em về buổi hạ vừa sang
Tháng Năm hoa nở vô vàn đẹp sao

Này em mắt biếc má đào
Dẫu vô duyên mấy cũng xao xuyến lòng

Cho dù chẳng lạ sắc-không 
Nên vàng hoa hãy còn trong mộng này
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Người đang cuộc lữ đắm say
Nhớ nhau là lúc tháng ngày diệt sanh

Đẹp dầu hiện hữu mong manh
Sát-na lạc tận mà thành thiên thu

Non xa chót vót sương mù
Thảo nguyên bát ngát tiếng tù và vang

Tháng Năm dậy sắc hoa vàng
Mở ra một cõi thênh thang đất trời

Thấy hồn hoan hỷ em ơi
Thì thầm hoa cỏ ngỏ lời yêu thương

Mình chơi ở giữa con đường
Trăm năm chẳng hẹn vô thường trước sau.
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MA

Bước chân dìu dặt cổ lầu
Âm ba nhè nhẹ tưởng đâu gió lùa
Khẽ khàng động đậy rèm khuya
Ấy như tình tự hay là giao hoan

Dẫu cho thân xác không còn
Nhưng tâm thức mãi như son chửa mờ

Nghiệp tình vương vấn như tơ
Lạc loài, lầm lỡ bao giờ tỉnh ra

Bơ vơ dưới ánh trăng tà
Giật mình hoảng hốt tiếng gà sang canh

Mịt mờ dắt díu lẩn nhanh
Đâu đây phảng phất còn tanh ma tình.
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PHẾ HƯNG 

Cung nga thể nữ đâu rồi
Mà son phấn lạnh sóng nhồi phế hưng 

Ngũ âm mấy bậc tưng bừng
Nỉ non tiếng dế đêm trường quạnh hiu

Tường thành loang lổ rong rêu
Mù sương khói cũ liêu xiêu bóng cờ

Gập ghềnh xe đẩy tiểu thơ
Dậy hồn dâu bể sầu bơ vơ sầu

Giang hà một cõi xanh màu
Huyết thề son sắt còn đau mấy mùa

Giáo gươm trong gió còn khua 
Tràn đồng máu đổ lệnh vua công đồn

Lập loè đuốc rọi hoàng môn 
Nửa đêm trên tháp dập dồn trống canh.
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THA THIẾT MIÊN TRƯỜNG

Đường trần quá nửa cuộc chơi
Ruổi rong để mặc cho thời gian qua

Này em một cõi Sa-bà
Gặp đây biết có chăng là hay không

Nồng nàn cưòng lực lục phong
Tiểu thần bé bỏng nát lòng người dưng 

Đường đời quyết chẳng đặng đừng 
Thương nhau như thể chưa từng thiết thân

Cách chia là lẽ phong trần
Khổ đau là nợ mấy lần trả vay

Ngọt ngào dư vị đắng cay
Kể từ cố quận tháng ngày xanh xao

Cắn mô bật giọt máu đào
Mớn nhau em nhớ năm nào luyến thương 

Sầu sao tha thiết miên trường 
…
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BÌNH ĐỊNH 

Đất Bình Định bao đời trong lam lũ
Người dân nghèo nhẫn nại cần cù
Những khổ nhọc hằn lên trên nét mặt
Giọng nói xù xì thô ráp rặt chân quê
Nhập về Đại Việt
Kể từ khi Chiêm quốc suy tàn
Những chứng tích tháp Chàm 
Thành quách phế phong lưu dấu cũ Đồ Bàn 
Hạ hắt heo nắng gió
Gầy guộc thân cây cỏ
Người lầm lũi chân trần bước vội
Đông về nước cuốn trôi
Đất Bình Định vàng lên dưới đêm trăng liêu trai
Thấp thoáng bóng hình qua rừng dừa kẽ lá
Gã du tử mơ màng thương nhớ
Qưê hương xanh xao trong bỡ ngỡ đi về
Biển chiều rì rào sóng vỗ
Chiến thuyền quân Chiêm bày trận nhấp nhô
Chế Bồng Nga đã tan rồi nghiệp bá
Người xưa đâu đây vẫn mãi sơn hà
Đất Bình Định mờ sương trời bãng lãng
Nằm âm âm trong mơ mộng đá vàng
Sầu xa xưa sử oai hùng dĩ vãng 
Người về đây thức với bạn năm canh.
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THI SĨ

Ai đem cánh hoa đào
Tô cho má em hồng 
Để lòng ta xao động
Trời xanh hay biển khơi trong mắt em
Hồn dậy sóng
Vóc hạc thanh thanh
Nhớ năm xưa có gã thi sĩ vào thành
Gái má đào và bọn lục lang tranh nhau ngấp nghé 
Cửa mở hé ngắm nhìn và ước mơ
Rượu uống suốt đời vua cấp kim bài
Thái Úy cởi hài
Thái sư mài mực
Ung dung vung bút chép bài thơ
Và ngày nay có gã phất phơ
Vì cơm áo nhọc nhằn đời lãng tử
Nhưng không hề gì vẫn rong ruổi cuộc chơi
Mùa xuân hoa đào rơi
Hạ vàng xanh cây lá
Yêu cái đẹp viết lời ngợi ca
Đau tình lỡ nằm nghe sương khói thở
Hồn rong rêu một cõi đi về
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Trời viễn xứ mộng mơ tràn năm tháng
Chẳng biết nhân gian hay cõi địa đàng
Em là ai có sắc vóc hình hài
Hay vô sắc như ma nữ liêu trai
Dù thế nào cũng làm điên đảo gã
Trái tim đa mang và lại quá dại khờ
Trời viễn xứ thênh thang mùa hạ mới
Ta nằm nghe xanh biếc chơi vơi
Người ở đâu dẫu chưa hẹn một lời
Ta vẫn mãi ôm nỗi sầu chờ đợi. 
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HỌP LỚP 

Năm rồi năm họp mặt tưng bừng hoa lá
Chào nhau bằng những lời sáo ngữ tụng ca
Vui thì vui nhưng cũng lạ làm sao
vẫn thấy đầy nhạt nhòa vô vị
Rượu thịt ê hề
Ăn uống như thể chưa bao giờ được thế
Lời tiếp lời khoe mẽ
Tiếng khen chê
Pha thêm bao nhiêu xạo sự
Họp mặt ư?
Bao nhiêu người chẳng thấy chút ưu tư
Cho dân tình vận nước
Những nỗi oan tiêu biểu: Tiên lãng, Cồn Dầu, Thủ 
Thiêm…
Đạo đức suy đồi
Mại dâm, hút chích, cướp của, giết người…
Vô vàn oan khốc
Hận thấu trời xanh
Thức ăn, uống toàn là độc hại
Không khí, môi trường ô nhiễm 
Núi rừng tan tác, biển cả, sông ngòi, hồ ao… chết dở
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Người và muôn loài sống lắt lay
Xã hội loạn, vô quân vô pháp
Phỉ quan, gian thương mối họa khôn lường
Bán tất cả, cướp những gì có thể 
Chẳng kể chi đất tổ hương quê
Hải đảo, biên cương, biển Đông… từng mảng mất
Và đất liền giặc Tàu rông rỡ ngông cuồng
Họp mặt vui nhưng mà vô nghĩa quá
Chẳng một ai, chẳng một lời ích nước lợi dân
Tâm thức hẹp hòi nhỏ bé
Chỉ vị thân…
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SOI BÓNG GIỌT CÀ PHÊ

Dưới trời xanh trong nắng vàng mùa hạ
Sóng rì rào sôi nổi khúc hoan ca 
Nữ tú nam thanh biển chiều sao quyến rũ
Người nơi này mặt đẹp như hoa
Chiều mùa hạ nắng vàng xuyên góc phố
Ta ngẩn ngơ xem cuộc sống xô bồ
Người thương người bên này hiên vẫn đợi
Ly cà phê thương nhớ thuở vào đời
Chiều mùa hạ vàng lên bao kỷ niệm
Trời tương tư âm ỉ mãi trong tim
Tình ơi tình ta là tên lãng tử
Góc phố cà phê mơ mộng viết vần thơ
Hồn vẫn mãi trẻ trung muôn thuở
Giữa cuộc đời khờ khạo ngu ngơ
Chiều mùa hạ cháy lên bao thương nhớ
Khách tình si soi bóng giọt cà phê.



Tiểu Lục Thần Phong
43

KHÔNG DÁM GIỠN HƯ KHÔNG

Có những lúc thấy hồn mình bất chợt
Da diết yêu tập tễnh viết thơ tình
Chữ đơn sơ sợ người ta cười cợt
Quăng bút rồi ý nghĩ cứ lung linh 

Có những lần mải miết tụng Tâm Kinh
Ta chợt thấy lòng mình sao lạ lẫm
Từ luân hồi giờ vẫn hoài xính vính
Bao kiếp rồi tâm vẫn cháy âm âm

Thi hứng dâng cất bút tả thơ thiền
Cánh hoa rơi hay thanh âm bất động
Đời chật chội dưới trời xanh lồng lộng
Chuyện áo cơm không dám giỡn hư không.
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THÁNG TƯ MÙA ĐẢN SANH

Hai mươi lăm thế kỷ trôi qua
Kể từ khi bậc du sĩ xuất trần
Ba y một bát du hoá nhân gian
Hiện thân làm ông hoàng tột đỉnh cao sang
Rồi xả bỏ như đôi dép rách
Sống đời thanh bạch
Dùng trí huệ mở đường giải thoát cho chúng sanh
Ngài độc hành tìm chân lý
Rong ruổi bốn phương giảng pháp từ bi
Hoá độ kẻ ngu si
Thuyết lời sư tử hống
Chấn động cả nhân thiên

Thế Tôn!
Ngài là cha hiền của bốn loài ba cõi
Là đấng đạo sư hết thảy trời người
Chúng con nguyện đời đời đảnh lễ
Thế gian này không ít kẻ mê mờ
Giáo điều hóa và thần thánh hoá nghi lễ
Diễn giải vô căn, thêm thắt nghĩa kệ kinh
Biến ngài thành một vị thần linh
Tưởng tôn kính mà hoá ra bất kính
Huyễn hoặc hoá và qụy lụy van xin
Vẽ vời thêm bao nhiêu điều mê tín
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Thế Tôn!
Năm rồi lại năm, hoan hỷ ngày đản sinh
Ôn lại thông điệp tình thương và tỉnh thức
Dùng trí huệ phá vô minh
Qua hai mươi lăm thế kỷ truyền thừa
Không tránh khỏi nhiều ngụy tạo linh tinh 
Mong các bậc thiện tri thức ra tay chấn chỉnh
Trả lại chân những giá trị thật của ngài
Loại bỏ những điều huyễn hoặc
Lau chùi đi những nét vẽ nguệch ngoạc vụng về
Trên gương mặt từ bi trí tuệ
Mừng đản sinh đốt hương trầm đảnh lễ. 
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NGỌN HẢI ĐĂNG 

Một buổi sớm mai trở lại nhà
Mẹ ngài chuyển dạ dưới cội hoa
Ưu Đàm khai nhụy xuân nhân loại
Vũ trụ hoan ca khúc thái hoà

Bảy đoá sen vàng nâng bước chân
Xem mùi phú qúy tựa phù vân
Gian nan khai mở con đường sáng
Hạnh phúc lành thay ánh đạo vàng

Trí huệ chơn như ngọn hải đăng 
Chánh pháp từ đây sẽ vĩnh hằng
Thức tỉnh muôn loài sư tử hống
Từ tâm tỏa sáng một vầng trăng.
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CÒN MÃI NƯỚC NON NÀY 
(Kính dâng lên giác linh đức tăng thống Thích Huyền Quang)

Từ thuở thầy đi mãi đến giờ
Nguyên Thiều còn trụ giữa lòng quê
Từ bi lan tỏa “Sơn hà tại”*
Hậu thế noi theo vết tích ngài

Tòng lâm Nam Việt sáng sao mai
Trí huệ bừng lên độ mãn khai
Bao dung thương cả người sai trái
Bồ tát tâm thành mãi chẳng phai

Giữa cõi ưu phiền chẳng suy hao
Gian nan thế sự tựa ba đào
Như lai sứ giả vui hành đạo
Một cõi giang hà một ánh sao

Quốc độ từ khi vắng bóng thầy
Muôn lòng thương nhớ ngất trời mây
Thể phách từ đây hòa cát bụi
Tinh anh còn mãi nước non này.

* “Sơn hà tại”: Đường thi 
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NGỤC NÀO NHỐT ĐƯỢC TỪ BI
(Kính dâng lên giác linh đức tăng thống Thích Huyền Quang)

Thầy đi giữa lúc bộn bề
Giang san dang dở mịt mờ tương lai
Màn đêm mấy chục năm dài
Cà sa, gậy trúc miệt mài độ sinh

Cô đơn cả cuộc đăng trình
Vì chưng khổ lụy vô minh quan quyền
Từ bi tỏa nụ cười hiền
Thương dân đau khổ triền miên tháng ngày

Ngậm ngùi tủi nhục đắng cay
Dốc lòng giữ nước non này mai sau
Công phu Phật Pháp nhiệm mầu
Vẫn kham nhẫn giữa hiểm sâu lòng người

Con thuyền đạo pháp tả tơi
Ra tay lèo lái mặc lời thị phi
Quan quyền mê muội sân si
Vẫn nêu cao đức từ bi Phật Đà
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Một đời lặn lội Sa-bà
Hộ dân hộ quốc cùng là Phật Môn
Thầy về trụ giữa sơn thôn
Dịch kinh dạy chúng bảo tồn thanh quy

Ngục nào nhốt được từ bi
Lợi nào có thể làm suy Bồ Đề
Kim cang vô úy chẳng nề
Tám mươi năm lẻ chưa hề hư hao

Trải qua mấy cuộc ba đào
Sơn hà đồng vọng xôn xao hải triều
Thầy về nghỉ giữa Nguyên Thiều
Một vì sao rụng một chiều quang âm

Bóng thầy mãi mãi trong tâm
…
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RẰM THÁNG TƯ

Em ơi nguồn cội thái bình
Hỷ hoan về giữa đản sinh Phật Đà

Ưu Đàm nở một đoá hoa
Ba ngàn thế giới sáng loà ánh dương 

Từ đây mở một con đường
Trời người ba cõi cúng dường Thế Tôn

Từ lâu lặn hụp sóng cồn
Vùi trong ngũ dục tâm hồn đảo điên

Phật về mang lại thiện duyên
Ngũ thừa phương tiện con thuyền đại bi

Đã từng phiền não sân si
Giờ nương trung đạo mà đi đường lành

Mừng ngày từ phụ đản sanh
Bốn loài ba cõi tâm thành tạ ơn
Phật đem tri kiến chánh chơn

Chỉ cho mình rõ nguồn cơn pháp trần

Niệm mê tạo nghiệp bội phần
Giác ra mình lại thấy gần Như Lai.
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NHỚ TẾT 

Ngày tàn năm tháng hết
Lòng xôn xao theo những rộn ràng không khí tết
Biết viết gì đây?
Ở xứ này
Đời sống phong lưu vật chất đủ đầy
Cố quận ơi!
Mưa gió vẫn tơi bời
Giờ cộng thêm nhân tai: xả hồ mùa lũ 
Tài sản cuốn trôi
Người mạng vong, kẻ sống sót vô cùng đau khổ
Nói gì đây?
Nhân tình thế thái đã suy đồi thảm hại
Tất cả chạy theo danh lợi đồng tiền
Sống quay cuồng hành xử thật đảo điên
Cái ác đã trở nên thường trực 
Thương lắm người!
Nhớ cố quận tôi ơi!
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THẦM AO ƯỚC 

Mùa lễ cuối năm
Những con đường và những khu thương mại
Tràn ngập âm thanh, lung linh sắc màu
Nhộn nhịp đông vui người người mua sắm
Rộn ràng những ngày lễ cuối năm
Ở xứ này, trung tâm văn minh và sự giàu sang
Có thể chưa hoàn hảo nhưng rõ ràng bậc nhất
Sản vật phong nhiêu
Của cải thật nhiều
Không ở đâu mà vật thực ê hề như thế
Tôi lại nhớ về quê
Đất nước mình và những vùng đất khác
Vẫn nhiều khổ đau và đói khát
Muôn cảnh đời hết sức cơ cực lầm than
Bao bất công oan trái tràn lan
Tôi tự hỏi vì đâu nên nỗi?
Không dễ trả lời một vấn đề nhức nhối
Những người hữu tâm quặn thắt ruột gan
Vẫn biết vô thường là định luật thế gian
Nhưng sống trong sung túc giàu sang
Vẫn muôn phần hơn và thật là đáng sống



Tiểu Lục Thần Phong
53

Sự bất công ngoài lý do chính trị gây ra
Còn quan trọng hơn ấy là cái nghiệp của mỗi cá nhân
Mùa lễ cuối năm tha hồ lang thang nhìn ngắm
Cái đẹp thiên nhiên, xã hội và con người
Gặp bao nhiêu gương mặt vui tươi sáng rỡ nụ cười
Trong lòng tôi lại thầm ao ước
Giá vài phần tiết kiệm từ những người mua sắm
Cũng đủ cứu vạn người bất hạnh trên thế gian
Tôi bước đi mà suy nghĩ miên man
Trong một chiều đông mà rực rỡ nắng vàng.
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MAI TÔI VỀ

Mai tôi về 
Thăm lại quê xưa
Căn nhà xinh giữa trấn nghèo nho nhỏ
Một nửa con tim còn ở đó
Nửa rong rêu mây gió bốn phương trời

Mai tôi về
Thăm lại những con người
Nặng ơn sâu và chan chứa nghĩa tình
Dậy thật sớm ngồi ngắm bình minh
Ngày đang lên trên quê hương sinh quán
Và vui vẻ cùng lũ bạn
Một thời xa xưa nhưng chưa cũ bao giờ

Mai tôi về
Rong ruổi chốn thôn quê
Hay lang thang những chiều vàng phố phường hoa lệ
Để cảm xúc trào dâng rung rung thớ thịt
Mắt say sưa nhìn cảnh sắc quê hương 
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Mai tôi về
Thỏa nhớ mong cố quận
Tình muôn đời tình vẫn mãi thanh tân
Vạn lý xa xôi sao vẫn thấy thật gần
Vì hình bóng ở trong tim nồng ấm

Mai tôi về
Nằm nghe sương khói thở
Thương nhớ mang mang mình ở giữa hai bờ
Trời phương ngoại mùa nối mùa chẳng đợi

Mai tôi về
Lại rong ruổi cuộc chơi…
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THÁNG NGÀY SẦU ĐONG 

Ta mê trong cuộc tình này
Khổ đau pha lẫn tháng ngày hỷ hoan

Chưa từng hẹn bể thề non
Trải qua mưa nắng hãy còn trơ trơ

Thương nhau từ tận bao giờ
Phong trần lãng đãng chưa hề hư hao

Thương em mắt biếc má đào
Nhìn nhau chẳng nói mà lao đao đời

Trần gian vọng tiếng em cười
Giang hà một cõi đất trời thênh thang

Nửa đời lận đận đa mang
Mình xa cố quận lỡ làng tương tư

Thương em quá đỗi hiền từ
Mỏng manh thanh vận đẹp như hoa quỳnh

Tình ơi thao thức với tình
Kể từ thuở nọ cho mình nhớ nhau

Tình nào chẳng chút thương đau
Sầu này man mác xanh màu nhớ nhung

Mình vui giây phút tương phùng
Mình đau kiếp lỡ chẳng chung một đường 
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Nhớ người vàng cả hoa dương 
Sóng tình lay động mười phương đất trời

Dáng hoa em đẹp rạng ngời
Lệ em hoan hỷ ơn đời thiết tha

Về thành em cất tiếng ca
Rượu hồ đào ấy tay ngà chuốc say

Mình vui trọn một đêm nay
Mai mình xuôi ngược tháng ngày sầu đong 

Đèn vàng soi má em hồng 
Nhìn nhau đắm đuối mình không muốn rời

Ngày mai lưu lạc chân trời
Đêm nay thao thức nói lời vô ngôn

Ngọt ngào bất tận môi hôn
Mặc đời dâu bể cho hồn thăng hoa

Một đêm say mắt nhạt nhoà
Phút giây này biết mãi là phỉ phong. 
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CHÂN TRỜI CŨ

Trời phương ngoại vẫn còn trong tuyết phủ
Mà lòng người xa xứ những tương tư
Bao âm hưởng mùa xuân chân trời cũ
Người muôn nơi lũ lượt rủ nhau về

Hương bay đi hoa muôn đời ở lại
Tình giang hồ vẫn mãi mãi anh em
Tuyết mùa đông mình sưởi ấm một đêm
Rồi mai đây tiễn em về cố quận

Thương nhớ lắm ký ức những ngày xuân
Có mai vàng và pháo nổ tưng bừng 
Em tươi thắm như phù dung chớm nở
Xúng xính khoe xiêm áo mỗi xuân về.
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NỬA ĐƯỜNG TƯƠNG TƯ

Nhủ lòng mình hãy quên đi
Mà sao nỗi nhớ chẳng suy chút nào

Sóng lòng đồng vọng xôn xao
Bóng hình thấp thoáng làm lao đao đời

Này em mắt biếc xanh ngời
Nhìn nhau không nói mà lời thiết tha 

Bàn tay thanh mảnh ngọc ngà
Làn da em ngỡ lụa là tẩm hương 

Hồn say mê mẩn đêm trường 
Mùi tình thương nhớ nửa đường tương tư

Xa nhau chưa nói tạ từ
Mình đau trong dạ nhớ người ngẩn ngơ

Thương em rất mực tình cờ
Dãi dầu năm tháng chưa hề phôi pha

Này em có biết chăng là 
Tình trong dâu bể xót xa đã nhiều

Tuổi đời dù đã bao nhiêu
Mà trong cảm xúc còn liêu xiêu lòng.
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NHỚ SONG THÂN 

Mưu sinh ở tận chân trời
Ruổi rong ngày tháng xứ người mải mê

Nhớ thương cố quận chưa về
Biết rằng cha đã phất phơ mái đầu

Mắt đà nhuộm sắc bể dâu
Chứa chan tâm sự buồn đau kiếp người

Trăm năm này cuộc khóc cười
Tuổi già bóng xế nói lời thiết tha

Mẹ như nắng đã xế tà
Xác thân tứ đại cũng đà suy vi

Một thời son sắc xuân thì
Sát-na sanh diệt bao kỳ hư hao

Mẹ ơi một giọt máu đào
Công ơn này biết kiếp nào trả xong 

Nhớ thương canh cánh bên lòng
Chỉ e bất chợt… giữa dòng tử sanh

Này ơn dưỡng dục sinh thành
Này duyên hội ngộ đã đành mẹ cha

Mình sum họp lại một nhà
Sinh ly tử biệt cách xa nghìn trùng
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Lòng thương cha mẹ vô cùng
Duyên đời trắc trở chẳng chung một bề

Xa xôi cách trở đi về
Mà tâm son sắc chưa hề nhạt phai 

Dâng hương lễ trước Phật đài
Từ bi gia hộ gồm hai thâm tình
Sắc- không lời thật Tâm kinh

Độ qua bến giác chúng sinh Sa-Bà

Phật Đà niệm niệm tâm ta
Vượt qua kiếp số hằng sa vi trần

Mỗi chiều lại nhớ song thân
Nghìn trùng xa cách vẫn gần trong tim.



Em vẫn là nỗi đau đời
62

TỪNG ĐÊM DẠI KHỜ

Thương nhau chẳng biết bao giờ
Gặp em như thể tình cờ vậy thôi

Tình sao cách trở xa xôi
Sầu tha thiết lắm chia đôi cõi lòng 

Này em xuân sắc má hồng
Mắt xanh biếc giữa mênh mông đời này

Lỡ làng ta những đắm say
Vì chưng chẳng đặng tháng ngày rỉ hoen 

Tình nồng chất ngất lên men
Xác thân quyến rũ từng đêm dại khờ…
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NGUYÊN XUÂN 

Mùa xuân ngút ngát sơn hà
Cánh hoa lay khẽ Sa-Bà nguyên sơ

Này em tao ngộ tình cờ
Một trăm con bướm hồn ngơ ngẩn sầu

Trùng trùng một cõi xanh dâu
Giang hà cố quận lên màu nguyên xuân

Tình ơi ta chửa một lần 
Mắt xanh em hãy nguyên thần sầu xưa

Tình nào dài cuộc tiễn đưa
Mà xuân bất tận mấy mùa nguyên hương 

Như Lai hằng trụ nguyên thường 
Đào hoa khai nụ cúng dường Phật thân

Trời xuân phương ngoại nguyên tân
Lỗi hoa thôi lại mấy lần hẹn hoa

Một ngày nguồn cội xa xa
…
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THÁNG NĂM CHƯA VỀ

Ruổi rong chơi ở cõi ngoài
Tháng năm đã lắm mà tôi chưa từng 

Ô hay phố thị tưng bừng 
Mà sao vương vấn núi rừng cỏ cây

Mơ hồ chưa tỉnh cơn say
Tình tha thiết vọng lòng cay cay lòng

Này em mắt biếc má hồng 
Ngẩn ngơ mình lại có trong đất trời

Mình mơ mộng lấy dáng người
Tiếng em thánh thót giữa đời xuân xanh

Từ lâu ta chửa về thành
Nhớ thương lòng muốn… cũng đành vậy thôi

Nghìn trùng vạn lý xa xôi
Tình tha thiết gọi vẫn hoài vọng âm 

Này em bến mộng xa xăm 
Nhọc lòng lầm lỡ tháng năm chưa về 
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Em vui cố quận hội hè 
Sơn hà một cõi bốn bề xuân sang

Ngàn con bướm vỗ cánh vàng
Xùng xình áo lụa xênh xang mấy mùa

Vụng về trong cuộc hơn thua 
Thương nhau mấy độ sầu thưa thớt tình

Em gầy vóc hạc xinh xinh
Mắt trong đáy mắt lặng thinh kể từ...
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NHẤT KIẾN CHUNG TÌNH (III)

Người tình ơi!
Cảm ơn em đã có mặt trong đời
Dầu bao cách trở đắng cay
Nhưng em là mật ngọt của đời tôi
Muốn đưa em về vườn địa đàng xa xôi
Nơi chỉ có cỏ hoa và những cánh chim trời
Tôi thủ thỉ lời yêu thương sâu nhất tận đáy lòng
Ôm em ngồi nghe gió hát khúc phù vân
Yêu em tôi chỉ có một nỗi bận tâm
Thế gian này không đủ hoa trải dưới mỗi bước chân
Lối em qua 
Đời chẳng dung nhiều thị phi tàn nhẫn 
Nhưng nghĩa lý gì
Khi hai ta nắm tay nhau cùng đi
Giọt lệ nào tuôn trào trong thống khoái
Tình ơi! Ta mãi có nhau trong đời
Ta yêu em qua tháng ngày bất tận 
Ta yêu em quên cả thế gian này
Dẫu vạn lời cũng không sao bày tỏ
Tình yêu tôi
Nồng nàn trái tim tôi.
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TƯỢNG PHẬT NHỎ TRONG VƯỜN 

Ngài ngồi đó
Giữa thiên nhiên nắng gió
Vườn nhỏ
Hoa cỏ thanh thanh 
Trên đầu trời xanh trùng trùng mây trắng
Một cánh hoa rơi
Hương theo gió bay muôn nơi
Ngài ngồi đó
Tôi ngày hai buổi đi về
Nhọc nhằn mưu sinh, nặng nề như vơi hết
Đôi khi đến bên ngồi
Tôi thấy tôi trở lại chính là tôi
Lòng an lạc thảnh thơi
Bao phiền muộn rụng rơi theo chiếc lá
Cảm nhận năng lượng từ bi đang lan tỏa
Ngài ngồi đó
Thanh thản ung dung giữa trời đất mênh mông 
An nhiên bất động 
Dù mưa gió bão giông 
Lồng lộng trong bình minh, trong ráng đỏ mây hồng 
Tịch tĩnh trong đêm trăng 
Thương chúng sanh hụp lặn trong mê muội
Tâm từ chưa hề nguôi
Ngài ngồi đó
Tôi ngày hai buổi đi về. 
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RẰM THÁNG BẢY VU LAN BÁO HIẾU

Trời tháng Bảy muôn tấm lòng nao nức
Đi lễ chùa tế ơn đức tổ tiên
Suy tưởng công lao thương nhớ mẹ hiền
Dù quá vãng hay hiện tiền đầm ấm

Trời tháng Bảy ngày rằm thiêng liêng lắm
Ơn Phật Đà mở lối phá tối tăm
Ơn sinh thành dưỡng dục suốt bao năm
Ơn quốc độ, ơn đàn na bá tánh

Trời tháng Bảy lễ Vu Lan báo hiếu
Mỹ tục mượn đời sẽ mãi còn nêu
Chút lòng thành dâng lên mẹ cha yêu
Đây nụ hoa con cài trên ngực áo

Trời tháng Bảy mang mang miền phương ngoại
Thương nhớ mẹ cha lòng chẳng chút nguôi ngoai
Trong tim con và sẽ là mãi mãi
Lễ tạ Phật Đà gia hộ song thân.
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NGƯỜI SAO THƯƠNG NGƯỜI

Nhìn nhau một khoảng lặng thinh
Người trong thiên hạ mà tình nguyên sơ

Gặp đây ngỡ tự bao giờ
Cùng trong lao nhọc vụng về nhân duyên

Mới hay sức mạnh đồng tiền
Đời chưa buông được nên phiền não thay

Ngày qua 
Ngày lại qua ngày

Mồ hôi sức lực đắng cay nhọc nhằn

Ngược xuôi vất vả đường trần
Mệnh sao khác biệt là thân con người

Trăm năm trong cuộc đất trời
Dẫu không tri kỷ cũng lời cảm thương 

Trước sau mấy thuở chung đường 
Tình trong lữ thứ dễ thường gặp nhau

Một ngày lòng dạ nao nao
Người đi người ở người sao thương người.
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HOA VÀNG THIÊN THU

Này 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
Tiếng tơ đồng vọng dâng sầu dở dang

Từ ta du tử hoang đàng
Trái tim nặng trĩu hai bàn tay không 

Thân trong phố hội bụi hồng
Tâm ngoài lữ thứ theo giòng nước xuôi

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

Thương nhau kiếp nọ đến giờ
Ruổi rong từ độ… có ngờ gì chăng

Phỉ phong tình vẫn vĩnh hằng
Say hồ điệp khúc hoa vàng thiên thu…
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MÙA THU NHỚ MẸ

Mùa đã lên rồi thôi bớt xanh
Sắc vàng man mác nắng hanh hanh
Sơn hà một sớm long lanh lắm
Đẹp từng khoảnh khắc cảnh diệt sanh

Đã chớm thu rồi nhớ mẹ sao
Mẹ già như lá ở trên cao
Vô thường chẳng đợi mùa đi đến
Thương mẹ lòng con mãi xuyến xao

Mặt hồ in bóng cả trời mây
Đẹp lắm vàng thu giữa chốn này
Mẹ ở quê nhà xa biết mấy
Tâm con nhung nhớ vẫn đong đầy

Muôn cảnh mùa thu muôn sắc tâm
Công lao cha mẹ mấy mươi năm
Giờ đây tuổi tác như mùa vậy
Lá vàng trước gió dậy tâm tư

Một khoảng trần gian khoác áo vàng
Gấm hoa pha sắc dạ mang mang
Mùa lên bất tận hồn rong ruổi
Lòng thương nhớ mẹ chửa hề nguôi.



Em vẫn là nỗi đau đời
72

GÃ LÃNG TỬ

Tôi là gã lãng tử lang thang
Rong chơi giữa miền nhân gian
Trái tim yêu thương luôn ngập tràn
Tôi viết lời ngợi ca tình đời
Yêu cái đẹp, tôn thờ lòng nhân ái
Này tình ơi sẽ là mãi mãi
Đời bể dâu không quản ngại yêu người
Gã lãng tử lang thang
Trong những buổi chiều vàng
Tâm rong ruổi mơ về miền cổ độ
Tình anh em khắp chốn giang hồ
Người tình hỡi mãi còn trong thương nhớ
Hứng trào dâng vụng về viết vội vần thơ
Có những lần lạc lõng bơ vơ
Đi hay ở nào phải là chuyện dễ
Trái tim này tan vỡ xanh xao
Trong nắng hoàng hôn, trong trăng ngà đêm vắng
Hồn mang mang một khoảng lặng vô cùng
Yêu thương thành nỗi nhớ mông lung 
Người tri kỷ hãy về cùng ta sưởi ấm 
Nỗi niềm riêng trong tâm vẫn âm âm.
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ĐỜI MÃI LÊNH ĐÊNH MỘT CHỮ TÌNH

Tình cờ gặp lại
Ôi chao, những cơn sóng lừng
Kỷ niệm ngày xưa những tưởng ngủ quên
Nỗi niềm không tên
Tình lỡ không trông mong hy vọng 
Thương thật thương khắc khoải trong lòng 
Em vẫn đẹp như ngày đầu dệt mộng 
Trời xanh trong đôi mắt và ráng đỏ môi hồng
Xưa một lần mà giờ còn xao xuyến
Ai hoài chi ai, đau một nỗi niềm riêng
Tình rất mực mong manh
Đường trần nhiều nỗi đau ảo ảnh
Nào phải của mình
Mà tim cứ thổn thức đinh ninh 
Đời mãi lênh đênh một chữ tình.
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HOA MÙA XUÂN VÀ TUYẾT CỦA MÙA ĐÔNG

Người ta yêu xuân vì hoa lá cỏ cây
Ghét mùa đông vì tuyết băng đong đầy
Không giá lạnh, hoa đào sao rực rỡ?
Không đông tàn chẳng thể có xuân xanh
Những đóa nghệ Tây nhỏ bé mong manh
Mà sức sống vô cùng mãnh liệt
Từng cụm hoa khai giữa trời đầy tuyết
Những ngọn lửa xanh thật tuyệt của mùa đông 
Giữa tuyết băng hiện bóng dáng xuân sang
Ghét hay thương rõ ràng đều không phải
Cớ sao không hoa mùa xuân và tuyết của mùa đông?
Ta ngồi im ngắm bếp sưởi hồng
Đời cháy sáng những phút giây hiện tại.
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ĐIÊN ĐẢO CÕI NGƯỜI TA

Lang thang vất vưởng đời hiu quạnh
Ngày nắng đêm sương với bạo hành
Thân em đói khổ đau cùng tận
Phố vẫn đông người chân bước nhanh

Đời bảo rằng em gái bán hoa
Phũ phàng vùi dập chẳng buông tha
Chơi hoa rồi nói lời khinh bạc
Trắng đen điên đảo cõi người ta 

Tủi nhục cùng bao sự rẻ khinh
Mới hay lầm lỡ chữ nhân tình 
Thương lắm bao người sao bất hạnh
Tình đời ấm lạnh mãi luận trinh. 
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HÓA THANH TÂN 

Tôi cảm nhận cuộc sống vô cùng chật chội
Quanh quẩn trong ngục tối ao tù
Tháng ngày qua nhiều bất hạnh đau khổ âm u
Huyễn cảnh lìa tan quy tụ
Tôi sẽ về với trời cao đất rộng
Nắng ấm ban mai và hoàng hôn ráng đỏ mây hồng
Như gió ngàn lồng lộng giữa hư không
Một cánh hoa nhẹ nhàng rơi xuống gốc
Tôi sẽ hoá trăm năm thành một chốc
Dưới trời xanh sẽ dốc hết tâm tư
Nắng vàng rơi trên trùng khơi sóng nước
Mây trời tha thướt lững lờ bay
Mãi mãi tháng ngày bất tận
Rồi một mai lại bỗng hoá thanh tân 
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NHỚ MẸ HIỀN 

Tôi sống xa quê nhớ mẹ hiền
Ngày đêm tâm sự nỗi niềm riêng 
Vu Lan ngày hội lên chùa lễ
Phật Đà gia hộ mẹ bình yên

Điển tích ngày xưa đức Mục Liên
Khổ đau khi thấy mẹ ưu phiền
Khẩn cầu thần lực mười phương Phật
Mẹ thoát u đồ đến cõi tiên

Mẹ có thương con nhớ Phật Đà
Bao điều phải quấy mặc người ta
Ngày đêm niệm Phật mình an lạc
Mai hậu sen vàng sẽ nở hoa

Hiếu hạnh vi tiên vẫn nhớ rằng
Cầu mong mẹ khoẻ phước thêm tăng
Hào quang chu Phật tràn ba cõi
Ơn mẹ lòng con vẫn vĩnh hằng. 
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ĐẤT NƯỚC TÔI (VI)

Đất nước tôi
Ngàn cơn gió bụi
Những chế độ tồi
Làm tàn lụi những thời cơ
Dân tôi ơi!
Khổ đến bao giờ?
Bọn độc tài gian trá
Vơ vét hoài chẳng thể đầy túi tham
Sống ích kỷ hồn trơ như gỗ đá
Vô cảm
Mặc dân nghèo kiếp sống lầm than
Đất nước mất còn chúng chẳng bận tâm
Miễn yên vị vinh thân no ấm
Con đường nào?
Tương lai nào?
Cho tổ quốc, dân tôi!
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LÁ VÀNG VỀ CỘI

Gieo trong gió
Muôn triệu ánh sao sa
Lá vàng hoan hỷ quá
Đã xong một vòng quay ở cõi Sa-Bà 
Thân mỏng manh mà cả bề dày năm tháng
Sự sống của muôn loài
In bóng dáng nước non
Có mùa xuân xanh tươi mát rượi
Như tuổi thơ thuở mới vào đời
Và mùa hè nồng nàn rực rỡ
Sống hết mình cho hơi thở mát trong lành
Giờ về cội giữa mùa thu
Sẽ hoá mùn nuôi cây cỏ đợi mùa sau
Lá không chết mà là vòng quay mới
Chẳng diệt chẳng sanh chỉ hoá hiện hình hài
Lá nằm dưới trăng sao thì thào lời diễm tuyệt
Nay vàng thu mai lại tuyết mùa đông 
Ơi cuộc chơi vĩnh viễn quay vòng
Dẫu nhọc nhằn vẫn thiết tha yêu sự sống
Cháy hết mình rực rỡ lúc mùa lên
Lá về cội để ngày mai lại biếc. 



Em vẫn là nỗi đau đời
80

TIẾNG VIỆT

Tiếng Việt bao đời nay
Vẫn phong phú đủ đầy
Văn viết và văn nói 
Đều đẹp đẽ hay thay

Bằng trắc luật thanh âm
Nhiều ngôn từ luyến láy
Tượng hình đầy gợi cảm
Tượng thanh động đến tâm

Lời ăn và tiếng nói
Tục ngữ với dân ca
Cả nền văn bác học
Tài sản của quốc gia

Tiếng Việt là quốc ngữ
Chúng ta phải giữ gìn
Đây là cả niềm tin
Chính danh và huyền sử
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Hãy để dân tôi yên
Ngôn ngữ của ba miền
Ngôn từ và âm tiết
Phải trọn vẹn y nguyên

Tiếng Việt xưa và nay
Tiếng Việt cả mai này
Chưa cần chi cải cách
Chớ kiếm chuyện vẽ bày.
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MỖI MÙA LẠI THANH TÂN

Những ngày mùa thu trời đẹp quá
Muôn sắc bừng lên như gấm hoa
Bút ta làm sao tả
Lòng nao nao
Đi trong hơi lạnh nghe rung lên từng tế bào  
Trời đất giao hoà
Cõi địa đàng hiển hiện giữa trần gian
Lòng thênh thang
Thương quá người thương, người lỡ và người chưa từng 
Biết bao lời ca tụng 
Nhưng mỗi mùa thu lại là mỗi thanh tân
Nhớ cố quận
Thương lắm ngươì dân còn lận đận
Vô số lá vàng rơi như những mảnh hồn chấp chới
Về cội nghỉ ngơi
Tái tạo màu xanh cho mùa tới
Lá không chết vì chưa từng sanh ra 
Chỉ hoá hiện hình hài hơi thở
Ta cũng là chiếc lá
Biếc mùa xuân, xanh tháng hạ và thắm vàng thu
Chiếc lá mong manh mang nặng tình đời. 



Tiểu Lục Thần Phong
83

EM VẪN LÀ NỖI ĐAU ĐỜI

Tình cờ gặp lại em
Có bàn tay vô hình nhào bóp con tim
Bỗng dưng vụng về sao
Nào phải của ta mà ràng buộc tâm tư
Giữ khoảng cách
Mà khứu giác tìm mùi hương đang tỏa
Tay chân như thừa
Dù muốn ôm xiết biết là bao
Vẫn mắt môi xinh
Và dáng vóc thanh tao
Giữa ban ngày trỗi dậy cơn mơ
Oằn oại giày vò tấm thân tuyệt hảo
Ta và em lên cơn cuồng thống khoái
Chợt tiếng nói chào
Của người một thời làm ta phải lao đao
May mắn gặp em nguồn cảm hứng cho thơ
Chắp cánh cho tâm hồn và cho bao ước mơ
Nhưng em ơi
Em vẫn là nỗi đau đời! 
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MỘT LẦN THÔI MÀ MÃI MÃI

Lãng đãng tháng năm dài
Theo đuổi miệt mài như gió mây
Có ai nắm bắt được bao giờ
Tình cờ
Mang nụ cười vào giấc ngủ hoang vu
Tấm hình hài thanh tú
Đủ điên đảo tâm hồn tay du tử
Như thủy thủ say khúc hát mỹ nhân ngư
Gặp nhau trong đời
Chưa lời giao ước
Mà trông nhau như nước chảy qua cầu
Em cố quận
Tôi chân trời
Vẫn thấy người mắt biếc
Một lần cầm tay mà dấu mãi còn in
Lụy vì tình chẳng kể phận lao đao
Lỡ thương nhau nào có ai phân biệt
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Nhưng cuộc đời khắc nghiệt lắm em ơi
Thương không trọn nên lòng tha thiết
Dù nơi nào ta cũng ngóng tin em
Tình lãng đãng
Mà không quên em hỡi
Ôm nỗi đau dang dở giữa giòng đời
Đêm mơ thấy em cười
Ngày giữa cõi người lận đận
Một lần thôi là mãi mãi em ơi!
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ĐÊM LẠC LOÀI MA QUÁI

Cái vuốt ve cuộn ngàn cơn sóng dậy
Nụ hôn tình đắm đuối cả trời mây
Này em ơi ngày tháng vẫn đong đầy
Trong đáy mắt tràn men say đắm đuối

Đèn bạch lạp trong đêm trường mê muội
Đầu lưỡi tê oằn oại cuộn thân mình
Cơn cuồng khoái của hai kẻ vô minh
Hoà vào nhau dìu cuộc tình lên đỉnh

Mùi da thịt nồng nàn sao quyến rũ
Đêm tàn canh chẳng thể ngủ bao giờ
Nằm bên nhau âu yếm khẽ ngâm thơ
Nhục dục hương tận hưởng mùi thân thể

Tiếng rên rỉ trong đêm trường lạc thú
Ngõ hồn dâng những giây phút liêu trai
Quấn quýt say mê một tấm hình hài
Đâu biết được rằng ngày mai xuôi ngược

Đêm hoang dại, đêm lạc loài ma quái
Cơn sóng tình chưa thỏa nỗi niềm riêng
Kẻ đa tình mê lạc thú cuồng điên
Tưởng tàn đêm là miên trường vĩnh viễn.
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CƠN MÊ TÌNH 

Sớm mai hoa rụng giữa dòng
Vươn tay muốn vớt ngại không tiền đò
Em về bên ấy tôi không tiễn
Vương vấn mà chi chỉ thêm phiền
Gặp nhau thì đã đà quá muộn
Một thoáng ghen tuông 
Khi nghĩ tưởng em quằn oại rên la trong lòng kẻ khác
Người em gọi là chồng
Giọng rền rĩ dâm ô khả ố
Nhưng đầy dụ hoặc đam mê
Người nghệ sĩ với ngón đàn tuyệt kỷ
Ngón tay ngà ve vuốt những cung bậc âm thanh
Đêm năm canh nằm bên chồng thủ thỉ
Biết hay chăng còn có kẻ si tình
Vẫn mộng mị với bóng hình tâm tưởng 
Đã từng nghĩ của ta
Từng mơ làm em đau trong cơn cuồng khoái
Đêm lạc loài
Những kẻ nặng nợ xác thân
Giấc mơ tàn
Cơn mê còn phảng phất
Con tim chật vật nỗi đau tình
Biết yêu lần đầu nhưng đâu biết lần cuối
Còn đắm đuối
Cơn mê tình.
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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 sao những quả bí ngô
Lá phong đỏ
Và hình nộm của mùa màng viên mãn

Mùa lên rồi!
Mình lãng đãng rong chơi
Tôi đến từ phương Đông xa xôi 
Mắt ở cuối chân trời
Một mảnh tâm hồn hay chiếc lá
Reo trong gió.
Rừng cây phơi mình trong làn nước biếc
Khói xây thành lá thắm nhuộm không gian 
Những chiều vàng
Lòng mang mang thương nhớ đồng quê
Đã gặt xong!
Đất trời bất tận
Khói lam chiều mỏng mảnh vấn vương
Người thương người lận đận lắm bâng khuâng
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Mùa lên rồi!
Nòi tình muôn đời vẫn thế 
Một chút bơ vơ
Mà thương biết đến bao giờ.
Khoác màu áo mới sơn hà rực rỡ đẹp như mơ
Gã họa 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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LỠ DẶM TRƯỜNG

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 xóa 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 

Thế sự thăng trầm lắm đổi thay!
Trời xanh vẫn mặc trắng mây bay
Đã qua rồi sẽ qua người hỡi
Chiếc lá vàng rơi ở cuối trời
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Rong ruổi mình chơi giữa cuộc đời
Chữ tình vương vấn vẫn chơi vơi
Em ơi một kiếp trong trường mộng 
Thương lắm dù ta chẳng trọn lời

Quốc sự em ơi rối đủ điều!
Quan quyền gây họa biết bao  nhiêu
Nhớ câu: “Quốc phá sơn hà tại”
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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TRÊN PHI CƠ

Hai mươi ba ngàn bộ từ trên cao
Nhìn xuống
Mây và mây bất tận
Bồng bềnh trôi
Quang minh lung linh 
Sự tĩnh mịch tuyệt đối vô thuỷ vô chung 
Chẳng thấy đường chân trời
Trên mặt đất người ta đang chém giết tơi bời
Chấp từng câu chữ
Tranh hơn thua từng tấc đất
Đường biên giới cong queo lươn lẹo
Buộc người ta hô to muôn năm trong vô minh
Nào hay phút chốc thành bình địa
Bão lửa, sóng thần, động đất, cuồng phong…
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Hai mươi ba ngàn bộ ở trên không
Nhìn xuống
Những đàn kiến ngày đêm hung hăng hối hả
Quanh quẩn tranh mồi cắn xé địch ta
Đại địa sơn hà như món đồ chơi nhỏ bé
Bọn con trẻ chơi trò lấy đất nặn ra 
Bày một mẹt
Bán mua 
Tiền lá cây cũng gom cho đầy túi
Có đứa thò tay lấy cắp
Bị bắt quả tang
Bề hội đồng một trận
Cười nghặt nghẽo giòn tan
Đồ chơi bể vụn lại hoá ra toàn đất
Chợt giật mình tỉnh giấc
Phi cơ rền rĩ vẫn còn bay.
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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
Mùa 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

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

Tháng Chạp mùa xuân ở xứ này
Hội xuân lắm thứ để trưng 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 múa trẻ trông mong 
Em ơi tình vẫn chưa hề tận
Mắt biếc mùa xuân thắm má hồng.
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CÓ NHỮNG MÙA XUÂN

Mùa xuân sấm dậy trống Mê Linh
Quần hồng nhi nữ hợp dân binh
Đuổi quân Tô Định về phương Bắc
Một cõi Nam bang lại thái bình

Mảnh đất này sao lắm nhọc nhằn
Giặc Tàu truyền kiếp mãi xâm lăng 
Bao đời gìn giữ và xây dựng 
Đất nước mình đây vẫn vĩnh hằng

Anh hùng đâu ngại bước gian truân
Mồ hôi xương máu của tiền nhân
Đánh giặc định đô danh tánh thuận
Dựng cờ mở cõi nước Vạn Xuân

Có những mùa xuân giữa Thăng Long 
Văn minh Đại Việt giống tiên rồng
Đông-A một thuở ngàn năm nhớ
Công đức sâu dày của tổ tông 
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Lê, Lý, Trần, Lê… nối tiếp nhau
Mùa xuân dân tộc vẫn xanh màu
Tuy lúc thịnh suy tuỳ vận nước 
Cái lý vô thường của bể dâu 

Kỷ Dậu mùa xuân trận Đống Đa
Tây Sơn đại thắng chấn sơn hà
Mùng Năm dân tộc mừng khai hội
Độc lập từ đây được  mở ra 

Xuân về tấu khúc khải hoàn ca 
Người người gương mặt thắm tươi hoa
Vận nước hanh thông tồn tại mãi
Bình an xuân mới lại muôn nhà.
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MÙA ĐÔNG HẢI NGOẠI (II)

Trời mùa đông lạnh lẽo lắm em ơi
Lòng lặng lẽ như đã tự bao đời
Mênh mông nhớ và ngẩn ngơ chờ đợi
Người về đây mắt biếc ngõ hồn tôi

Bên ngoài kia bông tuyết bay phơi phới
Màu trinh nguyên bao phủ cả đất trời
Bếp sưởi hồng bập bùng reo tí tách
Cuộc trăm năm mình thanh thản rong chơi

Em ở đâu đông đầy sương khói thở
Mà bóng hình lồng lộng giữa trang thơ
Đời nhọc nhằn không ngăn những mộng mơ
Tình lữ thứ vẫn chưa hề giá lạnh

Ta đã yêu từ thuở nào chẳng nhớ
Giữa phong trần lắm lúc cũng bơ vơ
Và con tim vẫn vĩnh viễn dại khờ
Dù biết vậy chưa bao giờ hối tiếc 
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Trời mùa đông mắt biếc vẫn rạng ngời
Trong vô thanh âm hưởng vọng vang lời
Tình du tử thiết tha đến trọn đời
Mãi mãi sống với vùng trời phương ngoại

Lửa bập bùng và tuyết vẫn rơi rơi
Tháng ngày qua lãng đãng dáng em cười
Cho dù mình có lưu lạc muôn nơi
Trong tâm tưởng vẫn đẹp ngời mắt biếc.
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CUNG ĐƯỜNG MÙA XUÂN 

Phất phơ phủ trắng sân chùa
Sớm nay lạnh lắm một mùa xuân sang
Mình đang dang dở dặm đàng
Ngày xuân cố quận ngoại bang tuyết dày

Hương hoa bánh mứt đủ đầy
Em khoe áo mới đợi ngày hội khai
Dịu dàng dáng dấp mảnh mai
Má hồng mắt biếc nhớ hoài tháng năm

Mùa xuân phảng phất hương trầm
Mẹ lên chùa lễ thì thầm Tâm kinh
Rộn ràng hát bội bên đình
Âm vang còn vọng nên mình xuyến xao

Thiết tha hẹn ước năm nào
Biết bao giờ lại nói chào nguyên xuân
Dạ dường ngơ ngẩn bâng khuâng 
Năm rồi năm vẫn thanh tân lạ thường 

Mùa xuân này giữa cung đường 
Một màu trinh bạch ngoại phương đất trời
Hỷ hoan ta tạ ơn đời
Thân ngoài vạn dặm nhớ lời nước non
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Ước ao vận nước vuông tròn
Dẫu bao nguy hiểm hãy còn bủa vây
Người ngoài vốn đã đủ đầy
Thương người trong nỗi đắng cay bất bình

Quan quyền thậm tệ vô minh
Mình thương mình nhớ nên mình xót xa
Mùa xuân về với sơn hà
Mừng mai vận hội mở ra vẹn toàn

Tình ta xa cách hãy còn
Dầu gì vẫn vững sắt son với người
Này em xuân sắc rạng ngời
Cung trời cố quận muôn đời phỉ phong 

Này em thuộc lấy nằm lòng
Mình dòng tộc Việt con rồng cháu tiên
Bắc-Nam-Trung khắp ba miền
Mừng xuân vĩnh viễn bình yên thái hoà. 
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XUÂN XA XƯA 

Lắm lúc lung lay lòng lạ lẫm
Mênh mông mơ mộng một mùa mai
Hài hoa hân hưởng hương hà hải
Tha thiết thương thầm thảy thành thơ

Mình mãi mơ một mùa màng mới
Nàng nói năng nũng nịu nao nao
Người ngọc ngà ngộ nghĩnh ngọt ngào
Thật thầm thương thủ thỉ thì thào

Xuân xa xưa xôn xao xứ xứ
Tế tổ tiên tôn tử tự tin
Quốc qúy quan quyền quên quốc quận
Thậm thụt theo thù thắm thiết thân 

Năm nay nàng nói nỗi niềm nao
Đây đó đều đang đón đoá đào
Tương tư từ tận tim tê tái
Toàn tâm tin tưởng tại tình ta. 
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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 thiếu vị nhạt lắm em ơi!

Mẹ về quê
Tôi vẫn rong ruổi xứ người
Bao năm đã quen giờ bỗng thấy chơ vơ lạc lõng 
Lòng trống rỗng 
Hoa trong vườn hao hụt mấy phần hương
Đường chiều vắng người bách bộ
Cửa đóng cài then thiếu bóng dáng ra vô!

Mẹ về quê
Tôi ngày hai buổi đi về lặng lẽ
Không ai ôn tồn thủ thỉ nhắn nhe
Dầu bao tuổi vẫn là con của mẹ!
Tháng năm dài không suy suyển
Tình mẫu tử thiêng liêng 
Mẹ giờ đã cao niên
Con xa ngoài vạn dặm
Bóng hình người mãi mãi trong tâm.
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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 hợp mốt
Làm sao biết áo dài khăn đóng
Điện thoại thông minh
Lên mạng cả ngày
Nhảy hip hop và hộp đêm mê say
Con gái, con trai vui lối sống phương Tây
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Và một hôm bất chợt mùa xuân về
Em hớn hở
Thướt tha áo dài trẩy hội
Hoa mùa xuân ghen tị với hoa khôi
Lên chùa lễ tóc phảng phất vương khói nhang trầm
Em không biết sắc- không với những Tâm Kinh
Quỳ 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 giữa đời không mai một khói trầm hương 
Ơi quê hương!
Mùa xuân giữa con đường.
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TRĂNG ĐÊM TRỜI VIỄN XỨ

Người cãi nhau trăm năm dài với ngắn
Phật bảo rằng vốn ở giữa làn hơi
Đơn giản thôi chỉ một cuộc rong chơi
Có đáng chi để lắm lời tranh luận

Đời khốn khó nhiều số phần bất hạnh
Một nhúm giàu sống phung phí hoang tàn
Vay và trả nối tiếp nhau bất tận
Người với người ràng buộc bận oán ân

Mỗi ban mai ngày mới lại thanh tân
Dù sướng sung hay vất vả nhọc nhằn
Hãy tận sống với phúc phần vốn có
Từng phút giây trong quốc độ tha nhân

Đêm trăng lên ánh vàng rơi bàng bạc
Chung quanh ta như bỗng hoá thiên đường
Trái tim này tràn ngập những yêu thương 
Tại nơi đây ta tận hưởng hương đời
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Mình đã đến chung sống với muôn loài
Sớm muộn gì cũng lặng lẽ đi thôi
Hãy sống để ngày mai không phải hối
Khi xa rồi còn thương nhớ bạn tôi

Người có biết trăng đêm trời viễn xứ
Sóng lòng xao ray rứt cả tâm tư
Từ xa xôi tôi nhớ về cố quận
Và mùa xuân đã thấy thật gần. 
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CUỘC CHIA TAY

Phi đạo dài tít tắp
Ngút tầm mắt đường băng như bất tận
Bay lên rồi
Vượt những tầng mây trắng
Còn lại tôi
Vô cùng đơn côi
Bao nhiêu tuổi vẫn là con của mẹ
Song thân về quê
Lòng thương nhớ
Ơn nghĩa sinh thành luôn ấp ủ 
Câu tử biệt sinh ly
Trải qua nỗi đau đời
Cha mẹ già thân thể suy hao
Lẽ vô thường không ai lường trước được
Ở ngoại phương con vẫn nhớ về non nước
Vạn dặm trùng dương cách biệt
Cố quận mờ xa trong tâm tưởng vẫn lung linh
Mái chùa xưa, tầng tháp cổ, sân đình…
Tháng năm qua vẫn hằn in bóng
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Góc phố rêu phong
Cánh đồng mùa gặt
Phiên chợ quê
Bánh trái đơn sơ mà ngọt đủ nhớ đời
Ba mẹ về quê trời phương ngoại mây bay
Mình mãi hoang vu với tháng ngày
Nghĩa nặng tình thâm hiếu chẳng tròn
Không thể sống cạnh bên mà phụng dưỡng 
Nên lòng hằng nặng trĩu nhớ thương 
Mình vẫn vấn vương ở giữa con đường
Cuộc trăm năm vất vả giữa giòng đời
Cơm áo gạo tiền chẳng phải chuyện đùa chơi
Khi phước mỏng bất tài vô tướng
Đã tàn một mùa hạ hoa dương 
Hải ngoại chớm thu
Ba mẹ về cố quận
Cuộc chia tay ngấn lệ thế gian này.
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HỢP TAN 

Đã từng vô tận hợp rồi tan
Buồn vui cuộc lữ thế gian này
Hiếu nhân đâu dễ tròn nên phận
Đền đáp thâm ân dễ mấy lần

Vạn dặm trùng dương một tấm lòng
Tình thương cha mẹ vẫn hằng mong 
Con dù bao tuổi không hề hấn
Ngày tháng bên đời vẫn mãi trông

Chẳng biết mai này sẽ về đâu
Ân tình này những lắm thâm sâu
Mình sống phút giây trong hiện tại
Vẫn biết đời đây mãi bể dâu 

Đến để rồi đi ấy lẽ thường 
Cho dù mang nặng những yêu thương 
Người sơ cho chí tình thân thuộc
Và cả nhân gian cuộc hí trường
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Sum họp rồi ly giữa quãng đời
Mình còn dang dở cuộc rong chơi
Người về cố quận bao giờ lại
Thấy trắng mây bay bát ngát trời

Cha mẹ năm nay tuổi đã cao
Xui lòng con những thấy nao nao
Một cung trời mộng mà xa cách
Hạnh phúc vui vầy ngắn ngủi sao.
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DÂN NHỮNG VUI

Đến để rồi đi vốn lẽ thường
Bao người lưu lại lắm yêu thương 
Mà đây có lão lìa dương thế
Thiên hạ bao nhiêu kẻ chán chường

Hại người hại vật hại nước non
Phá nát quê hương sống mỏi mòn
Lòng dân oán hận mừng ra mặt
Thôi thế là xong giặc chẳng còn

Nghĩa tử người ta dễ thứ tha
Nhưng khi đối diện với gian tà
Dân mong sòng phẳng bằng vay trả
Kẻ ác bao năm hại nước nhà

Chủ nghĩa hoang đường phi lý kia
Hận thù tàn bạo với rẽ chia
Giang sơn máu lệ tràn tăm tối
Hậu quả giờ đây mãi chửa thôi
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Lão chết mà dân những vui sao
Quân gian quán xét lại xem nào
Bạc tiền quyền lực mà phi nghĩa
Bia miệng ngàn năm sẽ mãi rao

Lịch sử khắc ghi chẳng thể quên
Hung thần xú uế cả họ tên
Lâu la băng đảng cùng phe phái
Giáo điều ngu dại lại ngông nghênh.
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ĐẤT NƯỚC TÔI (V)

Đất nước tôi!
Đã từng ngàn năm Bắc thuộc
Nước mắt chảy xuôi
Xương máu đổ bao đời
Nghèo đói khó khăn khốn khổ tơi bời
Vẫn trụ vững với thời gian năm tháng

Đất nước tôi!
Hôm nay đen tối một tiền đồ
Họa vong quốc đang từng ngày đe dọa 
Nội địa, biên cương, biển Đông, hải đảo…
Bọn bồi thần xà xẻo đổi trao 
Giặc phương Bắc rắp tâm chiếm đoạt
Chúng bày ra những mưu chước lạ đời
Cắt đất ông cha làm ra khu nhượng địa
Cũng vì chưng quyền lực và đồng tiền
Làm những việc ngông cuồng hết sức đảo điên
Tàn hại cả môi trường đất mẹ thiên nhiên
Loang lở núi rừng biển sông ô nhiễm
Vạn vật muôn loài chết thảm
Đạo đức suy đồi xã hội nhiễu nhương ảm đạm
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Đất nước tôi!
Im lặng cúi đầu chấp nhận diệt vong sao?
Không, nhất định không thể nào!
Giòng Lạc Việt xưa nay hào khí lắm
Mê Linh, Như Nguyệt, Bạch Đằng, Đống Đa… lừng 
lẫy tiếng tăm
Giặc Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh…
Đến xâm lăng và nhục thay thảm bại
Giặc mạnh cỡ nào ý chí vẫn bền thay
Cha ông mình đã dày công xây dựng
Một giải sơn hà ta thụ hưởng hôm nay

Đất nước tôi!
Bọn bồi thần ngu tối
Sống nhờ dân mà lại bán nước buôn dân
Toan nhượng địa rước giặc Tàu xâm nhập
Phản bội tổ tông tán tận lương tâm
Không, không thể ngồi chờ cái chết!
Nước nhục thì ta phải đứng lên
Giữ cơ nghiệp ông cha, giữ lấy miếu đền
Hồn tổ tiên muôn đời bất diệt.
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TRONG LÒNG TÔI CHỈ CÓ EM

Dù cuộc đời này có thế nào đi nữa
Trong lòng tôi chỉ có em thôi
Em đã đến và sẽ là mãi mãi
Tình yêu này đâu chỉ là mật ngọt trên môi
Bao đắng cay khổ đau và cách trở
Nhiều lúc tưởng tan vỡ đi rồi
Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên
Mắt em sầu ám ảnh triền miên
Dù thiên sơn vạn thuỷ cũng không làm nhạt nhoà
Bóng hình em như ngôi sao lấp lánh giữa trời đêm
Trong cô đơn tôi thầm gọi tên em
Em ơi đừng sợ!
Dù người đời có đối xử tệ thế nào đi nữa
Tôi vẫn nắm tay em đi hết cuộc đời này
Chỉ cần có em
Và đôi mắt long lanh ý nghĩa hơn vạn lời
Này em ơi!
Tôi yêu em bằng cả tâm hồn 
Mơ ôm em tan vào đất trời vĩnh cửu.
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NGHE TIN BẠN CŨ QUA ĐỜI

Hai mươi lăm năm bặt tin
Giờ gặp lại bạn bè mới hay cậu ra đi vĩnh viễn
Trời phương ngoại mang mang
Nơi cố quận mẹ cậu buồn thương đứt ruột gan 
Vẫn biết đời vô thường
Nhưng lòng sao khỏi đau thương 
Tôi và cậu có điểm tương đồng
Không cạnh tranh nổi với cuộc đời bão giông 
Tôi là đàn ông không để lệ rơi
Nhưng lòng dạ một trời thương nhớ
Cậu đi rồi tôi còn ở lại
Lang thang giữa cuộc đời này.



NỬA ĐỜI LÀ NHỮNG CƠN MÊ

Em sầu man mác ngút trời mây
Thương sao lòng tràn đầy
Hồn ngất ngây
Mắt em buồn vời vợi mà trong veo tuyệt bích
Dáng thanh thanh đẹp như liêu trai cổ tích
Đến làm chi trong đời
Để tình ta chơi vơi
Thương, thương lắm mà không có lối
Em không đoái hoài
Chưa từng quan tâm đến tôi
Bước chân nhè nhẹ như cánh bướm vỗ
Vậy mà lay động cả giang hà
Lời êm êm như sóng trùng dương vô tận âm ba 
Em đi tôi nhớ  
Em ở tôi ngẩn ngơ
Lụy chữ tình đời đau nhiều cách trở 
Gã du tử quá nửa đời là những cơn mê
Em từ kiếp nào trở về
Tôi say từ khi gặp lại
Tháng ngày phôi pha
Mà tình mãi không phai.



Những vần thơ

Tứ Tuyệt
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MÊ MẨN HỒN HOA

Mê mẩn hồn hoa
Rong ruổi bên đời
Cửa thiền ngấp nghé muốn vào chơi
Bóng hồng thấp thoáng
Thôi kệ!
Đời du tử.

HẾT ĐƯỜNG TIẾN LUI

Dở thợ dở thầy trần thân lao nhọc
Văn dốt vũ dát mạt lộ vô phương
Riêng tư cộng nghiệp ẩm ương
Lực nhu trí thiểu hết đường tiến lui.
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HUYẾT LỆ PHA

Nhớ một mùa xuân huyết lệ pha
Đau thương tang tóc bởi gian tà
Chớ để ngày sau còn phạm lại
Mậu Thân tết ấy chửa hề phai.

PHONG VẬN THANH

Trăng ngà lơi lả lúc tàn canh
Ma đến bên thềm phong vận thanh
Đọc thơ ta viết đầy tâm cảnh
Trong trẻo âm ba sắc vóc xinh. 
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HOA QUỲNH

Ta cứ ngỡ mây trời một đóa
Quyện hương đời lan tỏa đêm thâu
Thương nhớ tận tâm khảm thâm sâu
Thanh khiết lắm một loài hoa trắng.

BAO VẤN VƯƠNG

Con ở chân trời mẹ cố hương
Nghìn trùng xa cách mấy đại dương
Nghiệp duyên sinh kế đành xa cách
Thương nhớ lòng thường bao vấn vương.
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HÓA THANH TÂN

Mai hoa chợt nở giữa vườn xuân
Thôn cũ mù sa bỗng hóa gần
Hơi thở vào ra vui bất tận
Muôn đời nay bỗng hoá thanh tân.

NHỚ MẸ

Có những chiều nhìn trời mây trắng quá
Lòng bồi hồi nhớ đến nẻo quê xa
Ở nơi ấy mẹ già đang mong ngóng
Mà nơi đây ta còn mãi phiêu bồng.
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SAO NGẨN NGƠ

Mới gặp ban đầu sao ngẩn ngơ
Đêm về trăn trở viết vần thơ
Người đâu mắt mũi xinh như mộng
Có gã si tình nuôi giấc mơ.

VÔ TÌNH GẶP

Xao xác heo may giữa lối mòn
Lá vàng xào xạc gót chân son
Tương tư từ độ vô tình gặp
Mãi đến hôm nay vẫn hãy còn. 
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KỂ TỪ KHI

Người đến rồi đi chẳng nhớ gì
Ta còn ôm mãi mối tình si
Chiều nay mây trắng còn bay mãi
Thương nhớ vơi đầy kể từ khi…

EM VẪN BÊN ĐỜI 

Không đợi xuân về nảy tứ thơ
Trong tôi vẫn hiển hiện từng giờ
Mùa xuân bất tận trong tình ý
Em vẫn bên đời như giấc mơ.
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THẤY MÌNH CHIÊM BAO

Kể từ cố quận đi ra
Đất trời phương ngoại bao la thái bình
Hành trang mang một chữ tình
Trùng trùng sóng dậy thấy mình chiêm bao.

CON ĐƯỜNG BIẾC XANH

Chắp tay trong cõi vô thường
Chào nhau ở giữa con đường biếc xanh
Chúc em cuộc lữ an lành
Chờ nhau giây phút mà thành trăm năm.
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MÙA XUÂN BẤT TẬN 

Người đi rong ruổi bốn mùa
Hoa đào hoài vọng cũng vừa đơm bông 
Người vui trong cõi bụi hồng
Mùa xuân bất tận người không thấy người.

ĐÁ VÀNG PHỈ PHONG

Từ lâu quên mất tháng ngày
Mà con bướm lỡ lòng say địa đàng
Sầu lên mắt biếc ngỡ ngàng
Mộng hồ điệp hoá đá vàng phỉ phong.
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KỂ TỪ CUỘC CHƠI

Nhọc nhằn lắm cuộc mưu sinh
Vì chưng cơm áo hạ mình chịu ngu
Dở thầy dở thợ vụng tu
Thôi thì thôi thế… kể từ cuộc chơi.
 

NIỀM HOAN HỶ 

Tôi ngồi ngắm gió mây bay
Một bông hoa rụng ô hay lạ lùng
Sát-na lạc tận tương phùng
Niềm hoan hỷ địa điệp trùng vô thanh.
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THIÊN SƠN VẠN THUỶ 

Thương em vạn thuỷ thiên sơn
Đời cay nghiệt lắm chẳng sờn lòng ta 
Dập vùi bão táp phong ba
Dù cho sống chết em là riêng anh.

GIÁ ĐỪNG 

Ngày xưa tin những cả mười
Thời gian lãng đãng rụng rơi chín phần
Gặp đây mà thấy tần ngần
Giá đừng gặp lại mấy lần hay hơn.
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CHƯA NGỎ LỜI 

Yêu em đã trải mấy mùa
Nhìn em mấy bận mà chưa ngỏ lời
Một hôm em bước theo người
Chiều thơ thẩn dạo một trời trắng mây.

HOA QUỲNH (II)

Tuyệt trần em đến đêm nay
Nõn nà trinh bạch cho say lòng người
Đẹp sao sắc nước hương trời
Phút giây vô tận cho đời ngẩn ngơ.
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NÓI CƯỜI PHỈ PHONG

Nòi tình đã mấy lần đau
Mà trong thiên hạ biết nhau mấy người
Rằng thân du tử giữa đời
Dở dang mà vẫn nói cười phỉ phong. 

SẦU XƯA HẢI HÀ

Sông nước hằng sa chảy dài thương nhớ
Cánh nhạn lưng trời trở lại quê xưa
Giang hồ ca khúc tiễn đưa
Này tình cố quận sầu xưa hải hà.
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GIÁP ĐỘ PHONG SƯƠNG 

Rằng thương thật chẳng phải lòng
Rằng không sao lại tơ hồng vấn vương
Tình từ giáp độ phong sương
Mình ta vui với vệ đường cỏ may.

MẤY BẬN CHIÊM BAO

Đi về mấy bận chiêm bao
Từ trong thương nhớ xanh xao tình đời
Ngàn lau hiu hắt em cười
Đêm chong đèn viết lấy lời tử sanh. 
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TỪ TA TẠ NGƯỜI

Sầu lên sương khói xanh đời
Tình trong lữ thứ ai người thiết tha
Hồn hoang trong ánh dương tà
Tâm còn lay động từ ta tạ người.

THỐT LỜI THIẾT THA

Ngày qua ngày lại khật khù
Đổi bao tinh lực trong mù sa rơi
Vì chưng cơm áo với đời
Trần thân lao nhọc thốt lời thiết tha.
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RONG RÊU BỐN MÙA

Ta ngồi trông bóng hoàng hôn
Người qua tấp nập từng con đường chiều
Nghe hồn khe khẽ phiêu diêu
Nhớ thương mấy bận rong rêu bốn mùa.

PHÙ HOA PHỐ HỘI

Phù hoa phố hội lên màu
Mà nghe sóng vỗ bể dâu hải hà
Ô kìa mây trắng bay qua 
Ghé thăm cố quận hỏi nhà du quân.
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CHƯA TỪNG HƯ HAO

Giang hồ gõ nhịp cuồng ca
Chơi trong bốn bể người ta lẫy lừng 
Ô hay đã quá nửa chừng
Tình trong cố quận chưa từng hư hao.

SA-BÀ RONG CHƠI

Kể từ vô lượng kinh qua
Tôi về một cõi Sa-bà rong chơi
Ngờ đâu vướng phải tình đời
Một hôm bất chợt nói cười bâng quơ.



Em vẫn là nỗi đau đời
136

NGƯỜI HAY CHĂNG LÀ

Ngàn xưa thì đã xanh màu
Ngàn sau ấy lại bắt đầu hôm nay
Tôi đang giữa sát-na này
Tử sanh bất tận người hay chăng là.

THUỞ BAN ĐẦU 

Mai về lại thuở ban đầu
Dừng chân một buổi xanh dâu ngút trời
Nghiêng nghiêng con mắt nhìn đời
Lòng hoan hỷ lạ nói cười bâng quơ.
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LA ĐÀ DƯ HƯƠNG

Bốn mùa trăng gió phôi pha
Còn nghe thoang thoảng la đà dư hương 
Phù hoa hồn mộng phố phường
Chơi trong tứ độ nhớ đường vân du.

TRỜI HOÀNG HOA 

Hào hoa mê đắm theo người
Em vui mấy bận nói cười lả lơi
Còn tôi ở lại bên đời
Phất phơ ngọn cỏ dưới trời hoàng hoa.
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HÃY CƯỜI VUI

Gặp lại nơi này hãy cười vui
Cuộc đời chỉ có bấy nhiêu thôi
Ngày mai muôn nẻo đường xuôi ngược
Được mất theo dòng nước cuốn trôi.

TỰA HOA ĐÀO

Phố hội phù hoa quyến rũ sao
Em xinh tươi thắm tựa hoa đào
Ngẩn ngơ quên cả trời phương ngoại
Hồn lỡ đi hoang tự thuở nào.
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XUÂN PHƯƠNG NGOẠI

Đào nở tưng bừng đón xuân sang
Đây trời phương ngoại dạ mang mang
Ô kìa mây trắng còn lang bạt
Cố quận ùn lên vạt nắng vàng. 

EM VẪN BÊN ĐỜI

Em vẫn bên đời hoa vẫn xinh
Phong lưu rất mực khách đa tình
Mùa xuân cố quận chân trời cũ
Ấp ủ trong tim một bóng hình.
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NHỚ MẸ

Xuân sang trăm hoa nở
Thu đến lá vàng rơi
Nhớ thương mẹ ngút trời
Một dạ mà hai nơi.

CON GÁI

Con đến trong đời tươi thắm hoa
Rộn ràng ríu rít tiếng chim ca 
Niềm vui hy vọng là đây cả
Hạnh phúc đơn sơ ấm áp nhà.
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ĐÂU DỄ PHAI

Lang thang từ độ trời phương ngoại
Cố quận mờ xa trong mắt ai
Ngày mai em nhé ngày mai mãi
Một mối tình si đâu dễ phai.

CHƯA HỀ NÓI

Nhan sắc bừng lên trong mắt tôi
Người làm lay động chửa hề thôi
Tình ơi khắc khoải chưa hề nói
Tuyết giữa mùa đông ngập núi đồi. 

NGƠ NGẨN BÊN ĐỜI

Tuyết trắng sơn hà tâm khẽ lay
Tình ơi ấp ủ có ai hay 
Bếp hồng khôn sưởi lòng cô quạnh
Ngơ ngẩn bên đời mây trắng bay. 
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13. Mai tôi chết    25
14. Giữa vườn dừa tháng Sáu  26
15. Các bà mẹ đều vĩ đại   27
16. Ngày lễ cha    28
17. Hiện rõ hình hài    29
18. Một phương trời vàng   30
19. Buổi hạ vừa sang   32
20. Ma     34
21. Phế hưng     35
22. Tha thiết miên trường   36
23. Bình Định     37
24. Thi sĩ     38
25. Họp lớp     40
26. Soi bóng giọt cà phê   42
27. Không dám giỡn hư không  43
28. Tháng Tư mùa đản sanh   44
29. Ngọn hải đăng     46
30. Còn mãi nước non này    47



31. Ngục nào nhốt được từ bi  48
32. Rằm tháng Tư    50
33. Nhớ tết     51
34. Thầm ao ước     52
35. Mai tôi về    54
36. Tháng ngày sầu đong    56
37. Chân trời cũ    58
38. Nửa đường tương tư   59
39. Nhớ song thân     60
40. Từng đêm dại khờ   62
41. Nguyên xuân     63
42. Tháng Năm chưa về   64
43. Nhất kiến chung tình (III)   66
44. Tượng Phật nhỏ trong vườn   67
45. Rằm tháng Bảy Vu lan báo hiếu  68
46. Người sao thương người  69
47. Hoa vàng thiên thu   70
48. Mùa thu nhớ mẹ   71
49. Gã lãng tử    72
50. Đời mãi lênh đênh một chữ tình  73
51. Hoa mùa xuân và tuyết của mùa đông 74
52. Điên đảo cõi người ta   75
53. Hóa thanh tân     76
54. Nhớ mẹ hiền     77
55. Đất nước tôi (vi)   78
56. Lá vàng về cội    79
57. Tiếng Việt    80
58. Mỗi mùa lại thanh tân   82
59. Em vẫn là nỗi đau đời   83
60. Một lần thôi mà mãi mãi   84
61. Đêm lạc loài ma quái   86
62. Cơn mê tình     87
63. Mùa lên rồi     88
64. Lỡ dặm trường    90



65. Trên phi cơ    92
66. Mẹ ơi tháng Chạp đã vào xuân  94
67. Có những mùa xuân   96
68. Mùa đông hải ngoại (II)   98
69. Cung đường mùa xuân   100 
70. Xuân xa xưa     102
71. Mẹ về quê    103
72. Mùa xuân giữa con đường  104
73. Trăng đêm trời viễn xứ   106
74. Cuộc chia tay    108
75. Hợp tan    110 
76. Dân những vui    112
77. Đất nước tôi (V)    114
78. Trong lòng tôi chỉ có em   116
79. Nghe tin bạn cũ qua đời   117
80. Nửa đời là những cơn mê  118

* Những vần thơ tứ tuyệt:
81. Mê mẩn hồn hoa   120
82. Hết đường tiến lui   120
83. Huyết lệ pha    121
84. Phong vận thanh   121
85. Hoa quỳnh    122
86. Bao vấn vương    122
87. Hóa thanh tân    123
88. Nhớ mẹ    123
89. Sao ngẩn ngơ    124
90. Vô tình gặp    124
91. Kể từ khi    125
92. Em vẫn bên đời    125
93. Thấy mình chiêm bao   126
94. Con đường biếc xanh   126
95. Mùa xuân bất tận    127
96. Đá vàng phỉ phong   127



97. Kể từ cuộc chơi    128
98. Niềm hoan hỷ     128
99. Thiên sơn vạn thuỷ    129
100. Giá đừng     129
101. Chưa ngỏ lời     130
102. Hoa quỳnh (ii)    130
103. Nói cười phỉ phong   131
104. Sầu xưa hải hà   131
105. Giáp độ phong sương    132
106. Mấy bận chiêm bao   132
107. Từ ta tạ người    133
108. Thốt lời thiết tha   133
109. Rong rêu bốn mùa   134
110. Phù hoa phố hội   134
111. Chưa từng hư hao   135
112. Sa-bà rong chơi   135
113. Người hay chăng là   136
114. Thuở ban đầu     136
115. La đà dư hương   137
116. Trời hoàng hoa    137
117. Hãy cười vui    138
118. Tựa hoa đào    138
119. Xuân phương ngoại   139
120. Em vẫn bên đời   139
121. Nhớ mẹ    140
122. Con gái    140
123. Đâu dễ phai    141
124. Chưa hề nói    141
125. Ngơ ngẩn bên đời   141
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