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Lục Bát 

 

Lục bát chim xanh 

Con chim nó hót trên đồi 

Tiếng kêu thảm thiết một trời binh đao 

Rồi chim nằm chết phương nào 

Buồn cây rơi rụng lá chào thiên thu. 

  

 

Lục bát hổ ngươi 
  

Tay không che mặt giữa trời 

Xuân xanh đã cạn nụ cười đã khô 

Trăm năm giòng nước lặng lờ 

Ta nằm hấp hối bên bờ hổ ngươi 

Bây giờ tàn một cuộc chơi 

Đợi thơ rời rụng đôi lời biệt xuân 
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Tạ núi sông 

  

Em bảo tôi, về nơi xứ xa 

Nghe câu  thơ cũ lệ chan hòa 

Tháng năm lê bước đời lưu lạc 

Thân xác bây giờ như bóng ma 

  

Biết làm sao khi mộng đã tàn 

Nước non, thành quách cũng tan hoang 

Quê mẹ, biết em còn nhớ lắm 

Sóng vỗ trùng dương như tiếng than 

  

Mộ chí ai, còn đâu khói hương 

Đất cũ cày lên nỗi oán hờn 

Túy ngọa sa trường hay nuốt lệ 

Một đời chinh chiến cũng tang thương 

 

Em khóc, tôi sầu lên chất ngất 

Súng gươm đành bẻ gẫy ngang đời 



Về không cùng - thơ phạm ngọc phi          3   

Ngửa mặt tuôn đôi giòng lệ đắng 

Thương thân chiến mã lạc bên trời 

  

Bên trời xa lạ tôi thèm đứng 

Nhớ bóng diệu kỳ của núi sông 

Ơn ai tôi vẫn còn ôm ấp 

Để viết bài thơ tự đáy lòng 

  

Tạ ơn sông núi, tạ ơn người 

Tạ những truông dài, tạ biển khơi 

Một thuở nuôi đời tôi lớn dậy 

Tổ quốc còn trong tiếng khóc cười 

  

Một mai em lại về xứ lạ 

Nhớ đừng quên nhé đống tro than 

Chỉ tội con tim chờ mục rã 

Mà đành gõ nhịp trước ly tan 

  

Hãy khóc cùng tôi này em nhé 

Non sông hoa gấm đã xa rồi 

Chinh chiến cũng qua rồi em hỡi 

Thiên thu còn giọt lệ cho đời 
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Tận Đường Thi 
 

 

Mộng sẽ trăm năm hề bất toại 

Câu thơ khánh tận tại nhân gian 

Rượu cạn đêm tàn Xuân cảm khái 

Giai nhân tự cổ sầu mang mang 

  

Đàn gọi tri âm hề mạc kiếp 

Thơ ghi huyết sử lệ thiên thu 

Còn đau vó ngựa rền sông núi 

Thương thay tráng sĩ hề bạc đầu. 
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Mạc lộ Xuân 
 

  

Người đã một thời kiêu bạc lắm 

Thanh gươm yên ngựa thét ngang trời 

Biển  lớn cá kình chưa vượt sóng 

Mà đành cúi mặt nước non ơi 

  

Đêm đêm người mộng về quê cũ 

Tiếng quạ kêu buồn như tiếng than 

Quạ kêu nghe não lòng viễn xứ 

Ly khách nhìn lên kiếm bóng trăng 

  

Ngồi giữa thềm sương mà uống rượu 

Một chén cuồng điên một chén cay 

Người gọi hồn ai trên mạc lộ 

Về thăm thành quách một đêm say 

  

Xuân cứa trong tim thơ rướm máu 

Nhớ ai lệ chảy một đêm hờn 

Mười năm lưu lạc như cơn mộng 

Ly khách về đâu vạn lý hề 
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Thất Phu Ca – Tranh: Trần Thanh Châu 
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Thất Phu Ca 
 

Người bỏ non sông đi vạn dặm 

Để làm lữ khách một phương xa 

Lưu lạc xói mòn thân đá cuội 

Mười năm không thấy bóng quê nhà 

  

Đứng giữa càn khôn mà thống thiết 

Kim bằng quyến thuộc cũng phong ba 

Thân thế như bèo mây biền biệt 

Nhìn lên thấp thóang một giang hà 

  

 

Gió lọan trần ai, cuồng thổ mộ 

Thơ đàng ký thác đọan trường ca 

Huyết lệ lênh đênh giòng sử mệnh 

Căn phần tầm tã giọt mưa sa 

  

Trầm hương lãng đãng chân trời cũ 

Còn nợ nần vay một kiếp người 

Thất phu quá chén thiên thu hận 

Quan hà tan tác cánh hoa rơi 
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Cô Tịch Sầu 
 

 

Nhớ người xưa uống rượu bồ đào 

Lên ngựa đi ra chiến trường vội 

Nhắc chuyện cung kiếm và binh đao 

Ôi thôi, thiên thu còn hận tủi 

Người viết Đường thi nghe não nề 

Ta hát bài ca chinh chiến hề ! 

Tử sĩ đầu ghềnh hay cuối bãi 

Hồn như mây phương nào lê thê 

Giọt rượu hốt nhiên sầu cô tịch 

Cảm khái hay lòng đang buốt đau 

Gió rít qua đầu sương buốt lạnh 

Bây giờ tha hương mà lệ trào 
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Bài Thơ Một Ngày 
Gởi T.Vấn 

 

 

Mở cửa sớm mai và giáp mặt 

Bừa bộn nhân gian mấy chuyện đời 

Nhớ người bạn cũ lâu không gặp 

Nhìn nắng lên chừng nghe xa xôi 

  

Lòng mênh mông mà khung cửa hẹp 

Cây chờ nhau bóng ngả ven sân 

Cỏ xác hoa nằm bên lá mục 

Như mặt người gục giữa trầm luân 
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Soi gương chải tóc buồn rười rượi 

Tìm một đường ngôi đã nát nhầu 

Chợt phút giây nào nghe lẫm lạ 

Phải chăng còn một nỗi khát khao ? 

  

Mặc vào chiếc áo từ năm cũ 

Quanh thịt da xào xạc tiếc thương 

Trăm năm cũng bốn mùa quanh quẩn 

Che đầu đi trong mưa thất thường 

  

Về khép cửa tà huy khiếp nhược 

Ôi thời gian từng bước kinh hòang 

Trăng sao mọc giữa trời thẳm đậm 

Chập chờn thế giới của hồng hoang 

  

Vuốt mặt nằm chờ con mắt khép 

Thở hơi nguội lạnh gió vi vu 

Mâm thơ ô trọc từ nguyên thủy 

Tịch mịch âm dương một cõi người 
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Bỏ lại giang hà  

một tiếng kêu 

 
Kẻ ở, lòng đau cùng đất đá 

Người đi, tan tác bóng mây chiều 

Ngày xuân, ai khóc trong vườn trúc 

Bỏ lại bên trời tiếng nhạn kêu 

  

Bờm ngựa phơi trên đầu núi lở 

Xác tàu ngựa cũ đã hoang vu 

Biền biệt mấy nẻo đường phong vũ 

Về đâu bàng bạc cõi sương mù 

  

Còn đó khung trời xưa chết lịm 

Những linh hồn cũ đội khăn tang 

Còn đó âm vang lời sông nước 

Nghe như lệ chảy xuống cung đàn 
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Ôi ta cũng chỉ là gỗ mục 

Làm sao thắp được lửa nhân gian 

Sưởi ấm trái tim đời khô khốc 

Vùi trong cát bụi của thời gian 

  

Thầm gọi quê nhà, tan giấc mộng 

Giật mình chinh chiến đã xanh rêu 

Ngày xuân ta bước trong vườn trúc 

Bỏ lại giang hà một tiếng kêu 
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Hòai vọng ca 

 
Trăng muộn ngòai trời, đêm ngục lạnh 

Bóng ai ngồi như một thiền tu 

Vách núi thâm sơn, cùng cốc quạnh 

Nghe hồn non nước vọng ngàn thu 

 

Núi chứa chan sầu, ta cúi mặt 

Nghe lòng đau một vết chém sâu 

Núi kia, mi biết ta cùng tận 

Cạn một dòng sông, gãy nhịp cầu 

 

Máu chảy về tim sao nghẹn lại 

Có gì đau xót mắt môi ta 

Có phải một trời sông nước cũ 

Có bóng cờ bay, có tiếng ca 

 

Cờ bay vàng ngợp trong trí nhớ 

Tiếng ca còn vọng một bờ tim 

Chiến mã ngó trời buông tiếng hí 

Còn đâu quê cũ để đi tìm 

(Mặc niệm 30/4 đen) 
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Bài Ca Lưu Đầy 
 

Ta biết vì sao ta phải sống 

Ta biết vì sao ta ước thề 

Ta biết vì sao ta chiến đấu 

Khi hận thù nung chín đỏ giòng thơ 

Ta viết bài thơ gởi đến cuộc đời 

Thơ là thép xanh ngời như vũ khí 

Bao nhiêu năm sống lưu đầy biệt xứ 

Ta đã mài thơ trên đá ngục tù 

Ta vẫn còn yêu gió cát biên khu 

Đêm ngủ cùng trăng bên bờ lau lách 

Ta đã sống những ngày không thể chết 

Ôi! Kontum, An Lộc, Gío Đồi xưa ! 

Ôi !Quảng Trị, Cổ Thành vương máu hiển vinh ! 
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Ta đã hát những hùng ca bất tử 

Với gió biên cương, nắng chiến trường 

Với Xuân hào lũy 

Với máu anh em rực rỡ ngọn cờ vàng 

Với đêm sáng ngời hồn chiến tích chưa tan 

Ta đã sống những ngày không thể chết 

Đau thương bây giờ chỉ là thử thách 

Vinh quang nào không đổi máu xương rơi 

Ta biết lòng ta đâu dễ nguôi ngoai 

Khi chí cả như mặt trời đỏ rực 

Hơi thở khô môi xót đau lồng ngực 

Ta vẫn cười ngạo nghễ bước đi lên 

Có những hòang hôn sông cỏ buồn tênh 

Ta vẫn thấy cuộc đời đáng sống 

Có những đêm thâu âm thầm chiếc bóng 

Vẫn thấy quanh ta hơi ấm cuộc đời 

Một lũ côn trùng hèn mọn tanh hôi 

Làm sao biết được hương thơm trời đất 

Ta thấy lòng ta như ngọn triều cao ngất 

 (Trại tù Vĩnh Phú 1980) 
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Trong nhà thăm nuôi  

Long Giao 
(Gởi Y) 

 

Nhìn ra ngọn cỏ úa vàng 

Lòng trăm mối mắt trăm hàng mưa bay 

Gặp em một buổi trưa nay 

Đã cho nhau chút sum vầy khổ đau 

Nhìn em rớt lệ cúi đầu 

Ta nghe sông núi nghẹn ngào tiếc thương 

Mai kia đời lạc mù sương 

Có nhau còn những tủi hờn xót xa 

Bỗng dưng trời đất bơ vơ 

Chia tay, giọt nắng cũng vừa lâm chung 

 

 

 

 

 

 

 

 



Về không cùng - thơ phạm ngọc phi          17   

 

 

 

 

TRÁNG SĨ CA 
 

(tăṇg Trương Văn Vấn  &  Trần Lê Viêṭ ) 

 

Pháo nổ nghẹn dưới chân bầy ác quỷ. 

Đêm Giao thừa tráng sĩ mắt rưng rưng. 

Gươm giáo một thời đành bỏ sau lưng. 

Trong ngục lạnh lửa căm hờn âm ỉ. 

Nhớ bóng trăng xưa, nhớ giòng suối chảy. 

Nhớ tiếng cười nghiêng bờ bãi chiến trường. 

Nhớ đêm ngựa về tay vỗ yên cương. 

 

 

 

Hát khúc hành ca đất trời điên đảo. 

Nhớ cánh đại bàng bốn vùng giông bão. 

Nhớ giặc thù tan tác dưới chân ta. 

Nhớ sóng trùng dương cuồn cuộn trời xa. 

Giữ quê mẹ được yên bình thuở trước. 

Ôi ta bây giờ như hùm thiêng lỡ bước. 
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Khi sa cơ nằm nhớ núi thương rừng. 

Trong ngục tù mang nặng nỗi bi thương. 

Khinh lũ giặc như một bầy giun dế. 

Ta vẫn sống ung dung và bề thế. 

Giữa gông cùm xiềng xích đã bủa vây. 

Trong đêm xuân lòng chợt thấy vơi đầy. 

Nhớ quê cũ có mẹ già , vợ dại. 

Nhớ bóng con thơ, tiếng cười, giọng nói. 

Nhớ mùa xưa vang vọng tiếng yêu thương. 

Đêm xuân này lành lạnh nỗi thê lương. 

Thương Tổ quốc đã đành cam bức tử. 

Oan khiên đó sẽ đi vào lịch sử. 

Tráng Sĩ hề ! Nghe tiếng vọng ngàn thu. 

Buồn trong ta, hiu hắt một vần thơ. 

 

(Yên Bái – Lào Cai 79) 
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Vó Câu Muôn Dặm–Tranh:Trần Thanh Châu 
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Xuân trong rừng  

Việt Bắc 
(gởi Trần Lê Việt) 

 

 

Yên Bái nhìn lên không thấy mây 

Mùa xuân mù khuất giữa rừng cây 

Ta, linh hồn đứng không chờ đợi 

Trong nỗi tàn phai của tháng ngày 

 

Đôi mắt nào mơ chuyện đã xa 

Vàng phai lệ đá cũng nua già  

Tóc phơi sương bạc lòng hoang phế 

Thương bóng em tàn như xác hoa 
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Năm năm qua mấy rừng Việt Bắc 

Uống nước Lào Kai ngậm tủi hờn 

Mùa xuân tu hú kêu từng chập 

Đợi chuyển tù đi Hòang Liên Sơn 

 

Những trại tù bên những nhánh sông 

Lòng như chiếc lá thả trên dòng 

Nhớ bến giang đầu tim héo cạn 

Em làm cô phụ mỏi mòn trông 

 

Cơn gió mùa xuân sao bất chợt 

Thổi qua khe núi buốt da người 

Trại tù Vĩnh Phú mưa ray rứt 

Thấy bóng xuân về đêm tả tơi 

 

Con chim kêu mãi lời khô khốc 

Rừng vẫn u  minh đội nắng mưa 

Ta thả hồn bay qua đỉnh núi 

Tìm xuân đã chết tự bao giờ 
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Tạ lỗi cùng Xuân 
      

          Tặng T. Vấn 

 

 
Đoạn trường thất thanh – Tranh: Trần Thanh Châu 

 ( nguyên thủy : 1976 ; vẽ lại : 2005) 

  

Nhìn ra hoa cúc hoa đào nở 

Lòng cũng hồ như đã giá băng 

Đôi vầng nhật nguyệt trên vai mỏi 

Nặng một vòng quay giữa thế gian 

http://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/image002-131.jpg
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Tội nghiệp thơ ta giờ đã cỗi 

Cành  khô không trổ nhánh xuân tươi 

Vun xới ân cần thêm chút nữa 

Chỉ đủ nhăn nheo một gốc đời 

  

Nâng cốc ruợu xuân lòng chợt nhớ 

Người xưa tiễn biệt kẻ qua sông 

Chí lớn mênh mông bờ Dịch Thủy 

Đường gươm trủy thủ khiếp non Tần 

  

Người xưa giờ cũng đà thiên cổ 

Tiếng sáo còn nghe vọng dưới trăng 

Khi nhạn trên sông là mỗi độ 

Tạ lỗi cùng xuân đã mấy lần 

  

Quanh quẩn chân đi đường quạnh vắng 

Loay hoay trong lớp bụi phong trần 

Ta tìm một mái am tịnh ẩn 

Gối đầu cho ấm chút tro than 

  

Xuân 2004 
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Có bao giờ 
 

Tặng yến , tháng 4 

Có bao giờ em vui 

Mà linh hồn rướm máu 

Chân bước trong cuộc đời 

Mà chừng như giông bão 

  

Có bao giờ em đi 

Mà con tim bỏ lại 

Cơn mưa mù quê hương 

Một quê hương hấp hối 

  

Ôi Sài Gòn, Sài Gòn 

Giờ giới nghiêm đã chết 

Những bước chân loạn cuồng 

Những mắt nhìn thê thiết 

Đại lộ nhòa cơn điên 
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Có bao giờ em quên 

Thương yêu và phẫn nộ 

Có bao giờ em đau 

Em đau từng hơi thở 

  

Ôi Sài Gòn, Sài Gòn 

Đưa tay chào nức nở 

Mi, trong nỗi nhọc nhằn 

Đã vào trong tuyệt lộ 

  

Ôi Sài Gòn, Sài Gòn 

Bỏ đi và cúi mặt 

Ta nước mắt đớn hèn 

Bước vào trong hỏa ngục 

  

Em có còn yêu chăng 

Mà con tim rách nát 

Người chiến sĩ cuối cùng 

Không còn ai vuốt mắt 

  

  

Mặt trời già phương Đông 

Tuôn rơi ngàn tia máu 

Em, trời Tây xa xăm 

Có nghe lòng áo não 
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Có bao giờ em quên 

Mà tháng tư vẫn đến 

Tháng tư, tháng tư đen 

Ngọn nến này chiêu niệm 

 

Thắp dùm ta đi em 

Thắp dùm ta ngọn nến 

Như thắp lên nỗi buồn 

Quan tài xưa đã khép 

Sài gòn mưa vẫn tuôn 

Sài gòn lệ vẫn tuôn 

Như đã từ vạn kiếp 

Như đã từ giá băng 

  

Bao giờ đến bao giờ 

Ta về lại quê cũ 

Đường xưa và người xưa 

Rưng rưng hồn lữ thứ 

  

Thôi lòng em bỗng dưng 

Bốn bề như cổ tự 

Lạnh lẽo tiếng chuông ngân 

Như ai còn báo tử 
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Gặp nhau sông núi  

ngời trong mắt 
● Gởi T. Vấn 

  

  

Cứ ngỡ bèo mây không gặp nữa 

Từ ngày bỏ lại núi cùng sông 

Một túi hành trang sầu nặng trĩu 

Tha hương còn ngộ cố tri không ? 

  

Đất lạ nhiều năm không thấy bóng 

Bạn bè mỗi đứa một chân mây 

Có đứa đèo heo vùng Đông Bắc 

Đứa lầm lũi sống tận trời Tây 

  

Cứ ngỡ bèo mây không gặp nữa 

Để cùng nhớ lại chuyện lao lung 

Qua mấy trại tù xưa nghiệt ngã 

Mấy đèo, mấy núi, mấy khe sông 

  

 

 

Nhớ điếu thuốc lào say thất đảm 

Giữa rừng Yên Bái rét từng cơn 
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Ngửa mặt ngó trời cao bất tận 

Cúi nhìn đất đá lạnh lùng thêm 

  

Đêm mưa Vĩnh Phú co ro ngủ 

Manh chiếu trần gian rách tả tơi 

Lào Kai chướng khí mờ cây cỏ 

Núi dựng sương lam buốt lạnh đời 

  

Gặp nhau sông núi ngời trong mắt 

Mà nghe như lệ sắp trào rơi 

Hỏi xem có đứa nào chưa gặp 

Mười năm quê lạ gió tơi bời 

  

Con chim nào hót lời tha thiết 

Biển lớn sông hồ lại gặp nhau 

Vòng tay mẹ ấm đời ly biệt 

Những đứa con xa đã bạc đầu 

  

Gặp nhau sông núi ngời trong mắt 

Chập chùng khi thấy bóng quê xưa 

Nhìn nhau thương khó đời phiêu bạt 

Lệ chảy mà quên chuyện gió mưa. 
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Lục Bát Sau  

Chiến Tranh 
 

Người đi bỏ lại chốn này 

Ngổn ngang thành quách, vơi đầy máu sương 

Khói bay hiu hắt sa trường 

Trăm năm rồi cũng tỏ tường cuộc chơi. 
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Đêm Xuân  

mơ tiếng ngựa 
  

  

Rộn rã đêm xuân ngàn tiếng ngựa 

Dồn dập trường sa bụi đỏ trời 

Lặng lẽ hồn thiêng sông núi  ngự 

Xuống giữa dòng thơ rách tả tơi. 

  

Tỉnh mộng còn nghe rền tiếng hí 

Ngựa xa vang vọng phía non ngàn 

Cúi xuống, ta nghe dòng lệ ứa 

Về đâu, xin hỏi bóng ma oan ? 

 

Nước-non-ngàn-dậm lời ai hát 

Sao đứt từng cơn ngọn gió xuân 

Mai nở vô tình đâu có biết 

Lòng ta vừa nở đóa bi thương 

 

Xuân San Jose 
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Độc Ẩm 
 

  

Bầu bạn đêm xuân cùng ngọn gió 

Xoay nghiêng cốc rượu thấy môi người 

Đưa tay ta đón xuân vào ngõ 

Chợt thấy em đầm đìa lệ rơi 

  

Lội qua dòng suối tâm linh cạn 

Hát lại bài ca tuyệt mệnh trời 

Ôi thôi sương tuyết pha màu tóc 

Một nửa hồn tan, một nửa trôi 

  

Ngẩn ngơ một khúc đàn ai oán 

Nghe giữa nhân gian kiệt quệ tình 

Một cánh hoa trà vừa chợt rụng 

Cả một trời xuân bát ngát buồn 

  

Xuân 2004 
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Trong nỗi tàn phai 
 

  

Ngày đã biệt, chiều vội vàng, đêm gọi 

Ta vật vờ, khánh tận máu khan khô 

Gió lướt thướt kéo sầu về hoang mạc 

Hồn chơi vơi, hồn chạm mặt gương mờ 

  

Trăng tàn úa, và mặt trời lẳng lặng 

Mưa đồi nương, bình dị bóng chim bay 

Rừng xưa gọi, cũng đành thôi, sầu lắng 

Biển thét gào, tay duỗi mộng theo mây 

  

Ôi ! một tiếng vang vọng trời cay nghiệt 

Cây đành cam, cành lá khóc trăm năm 

Chia lìa ấy, gợi một hồn xanh biếc 

Trong tim ta, bóng nguyệt vỡ tan tành 
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Trong ngục tù ký ức – Tranh : Trần Thanh Châu 

(Long Giao 1977) 
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Vọng âm khúc 
 

  

Người khăn áo đi về với đất 

Ta vẫn còn nương náu trần gian 

Những u uất vui buồn thống hận 

Có tan theo cùng bụi tro tàn 

  

Sương ký ức buốt hồn cây cỏ 

Trên bàn tay đường chỉ hư vô 

Gịot nước mắt úa tàn run rẩy 

Nghe trong ta sông núi mơ hồ 

  

Đêm thức dậy hoang mang nhìn lại 

Ngày lụi tàn mấy nẻo phiêu du 

Ta bới tìm từ trong phế tích 

Gọi hồn ai thất bát nơi đâu ? 

  

Em, đôi mắt buồn như tượng đá 

Ngồi lạnh lùng khô khốc xương da 

Đời ngác ngơ soi hình nhân lạ 

Lòng hoang vu chân bước la đà 
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Mây ảm đạm về ngang đầu núi 

Nghe rừng thiêng nằm chết đêm nào 

Gió độc địa mang cuồng nộ tới 

Giữa trùng khơi lá đổ phương nao? 

  

Chim muông đậu xuống cành khô mục 

Có phải chăng, muốn ngỏ cùng ta ? 

Sao vỗ cánh bay đi rất vội 

Hạt thiên thu rơi rụng giang hà 

  

Sông mấy nhánh chia buồn mấy ngả 

Biển xa xăm gọi nắng quay về 

Ôi ta mất từ ta nguồn cội 

Hiu hắt còn một bãi tha ma 

  

Em đứng đón cơn mưa phiền muộn 

Mưa cùng em đổ xuống muôn trùng 

Từng sợi tóc mệt nhòai âm vọng 

Kéo hồn ta vô thủy vô chung 
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Tháng tư, nhớ về sông Măng , 

Bù Đốp 
  

 
Lệnh Tha – Tranh: Trần Thanh Châu 2006 
 Tặng Yến và Nguyễn Chí Hiếu 

 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, trại tù đầu tiên anh đã ở. Những lán trại 

âm u bên dòng sông Măng, Bù Đốp. Bốn bề gió 

thốc từng cơn, những chiếc lá màu đỏ thẫm như 

máu người lợp dầy trên mái lán. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, mồ hôi và nước mắt anh cùng những bạn 

bè tan tác nhỏ xuống đêm ngày. Những gánh 

nặng khổ sai, những buổi trưa nắng cháy da 

vùng biên giới Việt Miên. Rừng tre gai nhọn 

http://t-van.net/wp-content/uploads/2011/07/image002-133.jpg
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hoắc bủa vây. Anh còng lưng dưới ánh lưỡi lê 

của kẻ thù bám theo từng bước. Đêm nặng trĩu 

những hình hài co quắp. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, đêm đêm anh hát nhạc quân thù, thứ 

nhạc bưng biền ngô nghê như cóc nhái. Lòng 

chua xót, tủi hờn, trái tim chìm sâu những đau 

thương đất nước. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, anh ngã sấp trong ngọn lửa lập lòe, bởi 

hơi thuốc lào quái ác để tìm quên cơn đói triền 

miên, cơn nhớ nhung quê nhà vùi dập linh hồn, 

cơn mê sảng trần truồng của người bạn cũ. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó dòng sông Măng giăng kín những đọa 

đầy. Trong căn nhà cách ly dành cho người sắp 

chết, anh kiệt sức nằm trong cơn sốt rét kinh 

khiếp khôn cùng, nghe dòng sông lạ lẫm hơi 

sương chiều độc địa muôn đời tích tụ những thây 

ma, thây súc sinh tìm chết, chập chùng loài rắn, 

loài vắt, loài côn trùng sâu bọ, loài muỗi mòng 

sốt rét vàng da. 

 

 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, anh lịm dần trong cơn vật vã của một 

kiếp người. Nhưng như một phép màu, hay niềm 

trăn trở của Thượng Đế, anh đã hồi sinh, anh đã 
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sống, đã thoát khỏi cơn mê oan nghiệt của sông 

Măng. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, anh đã học tập, những bài học ngu ngơ, 

những lý luận xói mòn như mương rãnh. Học 

lịch sử kẻ thù diêm dúa những anh hùng, học 

ngợi ca những tên lãnh tụ cuồng điên ẩn hình 

như ma quái. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, trong ánh lửa bập bùng bầy lang sói hát 

ca, bầy quạ đen bay vờn trong giấc ngủ. Đêm 

chuyển trại vội vàng. Đêm cướp cạn những dòng 

sinh lực. Chúng đốt đi những dấu tích lưu đầy 

nghiệt ngã. Rừng tre gai bùng cháy trong đêm, 

dòng sông Măng trở về trong hoang tàn, man dã. 

Còn nhớ gì ? 

Nơi đó, trên chuyến xe dọc bờ biên giới xa xôi, 

anh đang chờ đi về một trại tù nào khác 

Và lúc đó , anh nhận được tin nhà. 

Thơ của người vợ trẻ viết rằng cả năm dài đi tìm 

anh khắp chốn. 
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Cô Công  

mộ khúc tháng Tư đen 
Thương tiếc anh tôi, BSQY Phạm Ngọc Lân. 

 

Anh đi tìm Tự Do 

Rừng Cô Công khép kín 

Anh đã về Hư Vô 

Trời quê hương chết lịm 

 

Anh đã về trong cõi giá băng 

Rừng Cô Công lạnh gió u trầm 

Trái tim anh ủ hương trời đất 

Và cả niềm đau của núi sông 

 

 

Ta tiếc cho đời, cuộc rẽ phân 

Người đi lệ chảy tự căn phần 

Biệt ly, để lại sầu thiên cổ 

Giữa chốn rừng hoang lạc dấu chân 
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Mộ chí nào đâu có khói hương 

Cô liêu trong nắng gió vô thường 

Nhưng thôi, đời vốn là hư ảo 

Để lại lòng ai nỗi tiếc thương 

 

Cũng đã xa rồi cuộc bể dâu 

Mà sao lòng vẫn một cơn sầu 

Biển mẹ buồn thương con nước cạn 

Đá hờn căm vỡ núi cha đau 

 

Cô Công, ta viết giòng thơ lệ 

Đứng giữa trần gian để gọi thầm 

Mi giữ máu xương người đấy nhé 

Còn ta, hồn phách ấy trăm năm 

  

____________________________ 
* Cô Công, tên một hoang đảo gần biên giới 

Thái Miên 
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Ru đời mênh mông 
   Tặng Đoàn Bạch Yến 

  

Cơn buồn bất chợt trong tôi 

Ngó quanh chỉ thấy chỗ ngồi quạnh hiu 

Chim chuyền cành liễu đăm chiêu 

Tóc hoang vu thả bóng chiều xuống cây 

Ru tôi ru cuộc tình gầy 

Mưa giông nắng hạn cho đầy mi em 

Quên sao những tháng ngày buồn 

Quên sao nỗi nhớ đã mềm xương da 

Chim chuyền cành liễu bay xa 

Tôi co ro đứng giữa tà huy, em 

Ru đời dào dạt cơn điên 

Khi đau theo gió, khi hờn theo trăng 

Đã qua mấy nỗi xa gần 

Cho thiên thu cũng, một lần yêu thôi 

Hoa xuân đã rụng bên đời 

Cho nhau rời rụng từng hơi thở buồn 

Lệ nào chảy giữa môi hôn 

Để cho chớp bể mưa nguồn có nhau 
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Bài Tống Biệt 
 

Nhớ mùa xuân nào em đi 

Hoa cúc hoa đào ngơ ngác 

Chiều nghiêng tà áo vu qui 

Mắt đời xôn xao luyến tiếc 

Có chàng mặc áo tình si 

Hát hòai câu ca tống biệt 

Ôi em, mùa xuân sang sông 

Lệ chảy hai hàng xanh biếc 

Thương chàng một kiếp long đong 

Bàn tay lạnh đầy sương tuyết 

Nhớ câu thơ buồn mênh mông 

Câu thơ đong đầy bóng nguyệt 

Ôi em, mùa xuân sang sông 

Như chim bay xa biền biệt 

Áo chàng nay đã sương phong 

Cung đàn rưng rưng mộ huyệt 

Hư vô hai bàn tay không 

Thiên thu một bài tống biệt 

(San Jose 03/05) 
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Em, tháng chạp và tôi 
Gởi Yến 

 

 
Em Tháng Chạp-Tranh: Trần Thanh Châu 

 

Em tháng chạp bàn tay nào chải tóc 

Cho tôi nghe từng sợi nắng thơm tho 

Lòng chợt biết nỗi buồn xưa sẽ ngắn 

Và niềm vui dài hơn những thước đo 

 

Bởi tháng chạp em như cành lá mới 

Mầm thơ tôi cũng hé nụ trên tay 

Những trang sách mở lòng tôi rất vội 

Ôi từng trang là ký ức đong đầy 
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Em tháng chạp bàn chân nào bước khẽ 

Trong vườn tôi từng nhánh đã đâm chồi 

Đêm bỏ ngỏ võng linh hồn ru nhẹ 

Đón em về từ mộng mị xa xôi 

  

Em tháng chạp áo hoa nào sẽ mặc 

Màu thiên thanh tôi một thuở tình si 

Hay sẽ khoác màu áo vàng hoa cúc 

Áo hồng xưa còn rực nắng xuân thì 

  

Ôi tháng chạp phố nào em sẽ tới 

Để tôi về thắp lại ngọn đèn tôi 

Hiên tình cũ mời lên tiếng gọi 

Cho trăm năm ngời sáng chỗ em ngồi 

  

Và tháng chạp em sẽ là vĩnh cửu 

Như tình yêu sủng ái những mùa xuân 

Tôi sẽ viết những vần thơ diễm ảo 

Để yêu người yêu một kiếp tình nhân 

  

Em tháng chạp chớ vội vàng đi nhé 

Hồn thơ ngây dù tóc sẽ phai mầu 

Thôi đừng để lệ rơi buồn nhân thế 

Để linh hồn tháng chạp của tôi đau 
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Hoa Vu Lan 
 

  

Em tặng anh một cành hoa trắng 

Rưng rưng mùa Vu Lan 

Làm sao anh có thể quên 

Dáng mẹ hiền yêu dấu 

Cùng tiếng võng đong đưa 

Tiếng ru à ơi 

Ngọt ngào trong dĩ vãng 

Làm sao anh có thể quên 

Mắt mẹ cười trong nắng. 

Em tặng anh một cành hoa trắng 

Và em, cũng cành hoa 

Mầu trắng nỗi niềm 

  

  

Ôi thương sao mùa Vu Lan thầm lặng 

Thương sao tuổi năm mươi 

Còn mơ nằm trong vòng tay mẹ 

Còn mơ được ngủ êm đềm 
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Trên ngực áo nâu 

Thơm thơm mùi trầu cau kỳ diệu 

Ôi mùi hương còn quấn  quýt một đời 

Không phôi pha 

Mùi hương không ngày tháng 

Như những vui buồn của mẹ 

Những xót xa đời con 

Em tặng anh cành hoa trắng 

Đã bao mùa Vu Lan 

Mẹ bỏ ta đi 

Mẹ về cõi Phật vô ưu 

Những đứa con tuổi năm mươi 

Khóc như ngày mới lớn 

Ta cho nhau cành hoa trắng 

Tạ ơn mùa Vu Lan 

Để em cùng nghe với anh 

Tiếng hát ru êm đềm thuở ấy 

Được ôm cùng anh 

Một bông hồng trên ngực áo 

Trong mơ. 
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Khúc Tây Hiên  

mùa Xuân 
 

Thắp lên ngọn nến thơ 

Lung linh trong mắt nhớ 

Ta thấy em ngồi đó 

Thầm đếm những ngày mơ 

 

Bàn tay thoi thóp thở 

Ôi mảnh hồn đảo điên 

Man thiên nào lạnh lẽo 

Ngày Xuân gió ngả nghiêng 

 

Hiên tây bông cúc nở 

Vàng rực nỗi ưu phiền 

Lá Xuân gầy guộc nhỏ 

Xanh xao bờ cô miên 

 

Hiên tây, hiên tây, trời 

Mang mang Xuân mù khơi 

Ta từ nơi đất khách 

Hồn bay lạc nẻo ngòai 
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Bất tuyệt hương 

 

 

Tranh: Trần Thanh Châu 
(gởi Trần lê Việt) 

 

Bất chợt nghe đàn ai cất tiếng 

Nghe cả trời xa tiếng gió mưa 

Đọc lại câu thơ mà nhớ bạn 

Gởi nỗi niềm theo dư âm xưa 
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Mùa Thu, cành khô, chim bay xa 

Gió heo may ru hồn nhạt nhoà 

Trời đất thơm thơm từng nốt nhạc 

Có phải đường tơ đang nở hoa 

 

Bạn hỡi ! Tri âm qua câu thơ 

Bàn tay trải nhạc tự  trong mơ 

Rượu đẫm càn khôn mời bạn uống 

Cạn chén nhạc nồng, cạn chén thơ 

 

Bạn ở phương trời, ta một phương 

Gian truân hề! đã mấy dặm trường 

Ý thơ còn đọng vành men nhạc 

Bỏ lại trần gian bất tuyệt hương ! 
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Về không cùng 
 

Là tháng năm, thôi cạn mạch sầu 

Thơ nằm hiu quạnh, nhạc vi vu 

Ta ơi! nghe tiếng ta đồng vọng 

Và tiếng muôn trùng vô lượng ru 

 

Là dấu yêu, thôi tận tuyệt rồi 

Em vui buồn trong thế giới tôi 

Một mai trong chốn nhân sinh ấy 

Còn chút dư âm để ngậm ngùi! 

 

Là khát khao, thôi bỏ lại đời 

Từng đêm ước vọng đã mù khơi 

Trăm năm một kiếp bao dâu bể 

Về với trăng sao đến cuối trời 

 

Ôi thế nhân! Xin giã biệt người 

Con đường nắng gió cũng phai phôi 

Mang cả tiếng cười cùng mắt lệ 

Về cõi vô ưu, một cõi trời 

 

Linh hồn ta ! thôi nhé, linh hồn 

Một lần còn đứng giữa càn khôn 

Chia tay nhật nguyệt khong hò hẹn 

Vuốt mặt mà đi về không cùng ! 
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Những vô âm mùa Thu 

 

 
Ảnh : Lưu Na 
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Bài vô âm số một 

Bầu trời, mây bay qua 

Mùa Thu vàng bút mực 

Đời người, như mây bay 

Ô hô! mộng hay thực ! 

 

Bài vô âm số hai  

Ta bước chân lên đồi 

Nghe tiếng kêu thảng thốt 

Trong sương đêm 

Mùa Thu 

Vô âm vô âm khúc 
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Bài vô âm số ba 

Ngồi nhìn chiếc lá vàng rơi 

Nghe thiên thu đã rụng rời xuống tay 

Yêu em trong cuộc đời này 

Xót xa em đã héo gầy dáng xưa 

Ngậm ngùi gói lại câu thơ 

Cất trong tim để ..bao giờ.. kiếp sau ! 

 

Bài vô âm số bốn 

Đời vẫn vui, sao ta lại buồn! 

Phải chăng tiền kiếp đã cô đơn ? 

Xanh xanh u tịch mầu cây cỏ 

Giọt nước rơi, rơi vỡ nát hồn 

Đời có em, sao ta vẫn buồn ! 

Thấy lòng như gió núi mưa truông 

Một mai chia nửa trăng sầu muộn 

Áo nhuộm sương mờ lạnh lẽo buông 
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