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Như Thương



LỜI TẠ ƠN NGƯỜI

Xin tạ ơn Người, tạ ơn Đời đã trao tặng Như
Thương sự xúc cảm để viết thành Thơ.

Xin tạ ơn những thâm tình bằng hữu đã theo
chân dòng thơ Như Thương bấy lâu nay.

Xin tạ ơn năm tháng đã cùng Ta vui vầy với
Thơ...

Như Thương



... THAY LỜI TỰA 

Ta về ở với đại ngàn
Ngắm trăng, ngắm núi, ngắm hoàng hôn rơi...

Như Thương
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USA
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Không có Thơ, Ta ở với ai...
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LỜI TẠ ƠN LỤC BÁT

Dăm câu lục bát ơ hờ
Sao Ta lại nợ đời thơ thế này
Ừ thì như nợ trời mây
Một tia nắng ấm, một ngày mưa tuôn
Nợ vần bằng trắc nhẹ buông
Gói câu thơ giữa nỗi buồn niềm vui
Để mai ta sẽ ngủ vùi
Chẳng cần chi những ngậm ngùi, thiết tha
Tạ ơn lục bát theo Ta
Không Thơ...Ta sẽ hóa ra mây trời
Tạ ơn chữ nghĩa biếc ngời
Đôi ta viên mãn một đời nghiên son
Tạ ơn năm tháng vuông tròn
Đời Ta dẫu thế vẫn còn có Thơ
Cuộc chơi ai dại ai khờ
Có gì đâu nhỉ... một bờ trần gian
Để lòng về lại mây ngàn
Sẽ là cao vút thiên đàng hồng hoang



ÁNH LỬA HỒNG  

60 Năm ánh lửa hồng
Chập chùng thương nhớ nghe lòng rưng rưng
Thầy cô, bè bạn, núi rừng
Xưa một thời đã... đã từng bên nhau
Thời gian đừng vội đi mau
Đừng tàn lửa ấm phai màu cuộc vui
Biết chăng năm tháng ngậm ngùi
Kẻ còn, người mất, kẻ xuôi dặm trường
Tóc phai mềm nỗi luyến thương
Dẫu xanh, dẫu bạc vẫn hương thuở nào
Quên đi đời những lao đao
Vỗ tay ca hát có xao xuyến lòng
Bao nhiêu kỷ niệm tuổi hồng
Về đây ngắm lại đêm nồng lửa khuya
Trăng ơi đừng vội cách chia
Dẫu mai nguyệt khuyết đây kia đôi đường
Hẹn nhau phút cuối vấn vương
Sẽ còn lần nữa để thương nhau hoài

(Viết cho đêm lửa trại Sinh Nhật Trường xưa 60 tuổi)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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BANMÊ CÓ ĐỢI EM VỀ

Banmê có đợi Em về
Đợi hồn rừng gọi … ai quê bụi mù
Đợi lòng thăm thẳm cội thu
Lá vàng đổ xuống theo ngu ngơ rồi
Đợi Em là gió lộng đồi
Ta - Em ngồi với mây trôi ráng chiều
Đợi cà phê quán quạnh hiu
Ghế xưa còn đó tình yêu say cuồng
Đợi mưa nhỏ giọt mưa suông
Ướt ai - miễn được tròn vuông cuộc tình
Đợi mười hai tháng phục sinh
Chồi non cỏ mượt dế nhìn lén ta
Đợi ngày đốt lửa hoan ca
Đợi đêm hội ngộ người xa quỳ vàng
Đợi màu đất đỏ rộn ràng
Giữa con bụi lốc tìm trang phượng hồng
Đợi triền núi sững ngóng trông
Đỉnh sương mù dốc nhủ lòng yêu Em
Đợi khi con suối chợt thèm
Nhìn Em hạnh phúc êm đềm với Ta

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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BẬU ƠI ... ĐỜN ĐỨT DÂY

Qua đây muốn nói bậu nghe
Đưa tay qua nắm cầu tre gập ghềnh
Bậu đừng qua đó mình ên
Mai kia mốt nọ lênh đênh cuộc đời
Lục bình mắc cạn bậu ơi
Tấp vô mương rạch nghẹn lời nước sông
Giàn bầu, giàn mướp trổ bông
Bậu theo người lạ sao lòng buồn hiu
Nhìn con nước chảy liêu xiêu
Lớn ròng mặc kệ, chiều chiều nhớ ai
Men theo bờ mạ đê dài
Tìm bậu hỏng thấy … bông lài đã xa
Khói rơm bên đó nhớ nhà
Gió đưa dìa lại thiệt là bất nhơn
Ngõ sau, ngõ trước trống trơn
Qua đây mới biết sao đờn đứt dây
Mặt trời chưa tới nửa ngày
Mà sao qua tưởng chỗ này bóng ai
Đứng đây bậu lặt lá mai
Cho mau tới Tết một mai... với tình

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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BÊN THỀM THÁNH ÂN

Không còn chuông Thánh ngày xưa
Phố buồn rưng rức, nhặt thưa bom rền
Tháng năm tưởng đã như quên
Nhiệm mầu ơn phước Thánh đền dịu êm
Đâu em tà áo nửa đêm
Quỳ bên hang Chúa bên thềm Thánh Ân
Tâm lành vọng tiếng chuông ngân
Chúa Ngôi Hai xuống cõi trần vì con
Đâu chiều bụi đỏ đầu non
Đọng sương lạnh buốt lối mòn cỏ xanh
Quỳ vàng tháng Chạp mong manh
Đạn vô tình đã nỡ đành ... nát tan
Vạt hoa tan tác nhụy vàng
Hương rơi ai nhặt lỡ đàn lạc cung
Đâu lời ca thánh vô cùng
Lòng dâng hiến lễ Nhà Chung rộn ràng
Cúi đầu nhận bánh Thiên đàng
Chúa giang tay với muôn vàn yêu thương
Một ngày vận nước nhiễu nhương
Tay Người gãy đổ đoạn trường Thánh thi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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BIỂN SÔNG CUỒNG NỘ

Tâm giữ lửa, nung khí hồn dân tộc
Đất ngàn năm sông núi sẽ trường tồn
Giặc Bắc phương sa chân vòng nô bộc
Lạy ngoại bang đem non nước vùi chôn
Người khổ lụy biển Đông gào mộ gió
Cửu Long Giang mặn tiếng khóc dân nghèo
Đêm Trường Sơn nghe tiếng rừng lá cọ
Vọng hờn căm cây ngã rạp chân đèo
Khăn tang nào từng đêm về vọng bái
Chinh chiến tàn, cuộc rượu tưới mồ ai
Dân quê tôi vẫn sống đời hoang dại
Ăn rau rừng, uống nguồn nước sơ khai
Ta ngồi đây nghe biển sông cuồng nộ
Nghe đất trời phút chuyển động phong ba
Để rạng ngày thuyền vui reo sóng vỗ
Hồn quê hương thơm hương áo lượt là
Ngày quang phục ánh cờ vàng rực rỡ
Màu cờ xưa một thuở phủ mộ anh 
Ba sọc đỏ dòng máu anh trả nợ 
Nợ núi sông, anh ngã gục bờ thành

(Tháng Giêng 2016)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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BỎ EM LÊN NÚI ĐI TU

Khuya nay trăng vỡ bóng thiền
Nằm trên gối mỏng chao nghiêng chữ tình
Chạm tay vách đọng bóng mình
Gió lay rèm động trang kinh khép hờ
Chạm dòng chữ nghĩa tóc tơ
Câu thơ rụng xuống đậu bờ vai em
Mơ hồ lá đổ ngoài thềm
Dấu chân tình đã êm đềm đi qua
Nhớ môi say giấc hoan ca
Hóa thành giếng ngọc, thôi ta lỗi thề
Chạm vòng tay lạ đam mê
Mới hay ta lạc lối về tịnh tâm
Chạm ly rượu ngọt hương thầm
Đêm trôi dừng lại nốt trầm ngà say
Chạm vào cung bậc nét mày
Đường cong em vẽ mai này về đâu
Dấu trong đôi mắt thẳm sâu
Trăm năm kiếp trước trăng màu lung linh
Chạm hào quang một cuộc tình
Em-Ta về lại trăm nghìn kiếp thu
Bỏ em lên núi đi tu
Để con trăng đã về ru gối tình

(Cuối năm, tháng Chạp 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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BÙI PHƯƠNG, MỘT KHÚC TRẦN GIAN

Thanh xuân độ tuổi đôi mươi
Anh là lính trận giữa thời đao binh
Sư Đoàn 18 Bộ Binh
Bình Dương Bến Cát dặm nghìn năm xưa
Lằn tên mũi đạn đâu chừa
Thân anh. Mệnh nước nắng mưa u hoài
Nỏ Thần truyền thuyết trên vai
Rạng danh huy hiệu người trai anh hùng
Bao năm dâu biển kiếm cung
Bấy nhiêu trầm thống vẫy vùng người ơi
Giang san cùng tận đất trời
Trần gian một khúc nửa đời Bùi Phương
Đọa đày một kiếp vô thường
Liệt chân... xưa đã chiến trường xông pha
Còn đôi tay ngọc tay ngà
Anh đem tàn lực tâm hòa ước mơ
Nằm nghiêng theo nhạc, theo thơ
Anh đi để lại cung tơ cho đời
Trong anh một ánh mắt cười
Tấm lòng son sắt rạng ngời nước non
Một ngày thân xác mỏi mòn
Bạn bè thương tiếc ... anh còn nữa đâu …

(19-9-2014, Tiễn biệt anh Bùi Phương)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TIỂU SỬ ANH BÙI PHƯƠNG (1953-2014)
TBP: BÙI PHƯƠNG sinh năm 1953 tại Ninh Bình,

pháp danh Quảng Đạt
Số quân: 73/104070. Cấp Bậc: Binh Nhì
Đơn vị: Tiểu Đoàn 1, Trung đoàn 52, Sư đoàn 18

Bộ Binh/QLVNCH - KBC 4110
Họ tên Tiểu đoàn trưởng: Thiếu tá Cam Phú
Họ tên Trung đoàn trưởng: Trung tá Ngô Kỳ Dũng
Họ tên Sư đoàn trưởng: Thiếu tướng Lê Minh Đảo
Bị thương tại chiến trường Bến Cát, Bình Dương

vào ngày 01- 06 - 1974 
tại tọa độ XT 728304.
Thương tật: Liệt hai chân, co rút hai tay, vết

thương bụng ruột nối hai khúc.
Địa chỉ cư ngụ: Quận Tân Bình, TP.HCM (Sài

Gòn)
Tạ thế lúc 17g 30 ngày 19 tháng 9 năm 2014,

hưởng thọ 61 tuổi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CẠN LÒNG

Rượu chưa khui đã cạn lòng
Nến vui chưa thắp, mênh mông đêm về
Đợi ai, đợi một lời thề
Đợi câu thơ lỡ đam mê một đời
Đợi Sâm, Thương giữa sao trời
Đợi đêm thánh hóa tình ơi nhiệm mầu
Đợi ai, một khúc giang đầu
Nghìn năm rồi cũng dãi dầu nhớ thương
Biết đâu trăm mối đoạn trường
Hợp tan, hội ngộ dặm đường tìm nhau
Đợi ai, đâu đợi mưa Ngâu
Lụy cầu Ô Thước trên đầu quạ xưa
Khuya nay rượu cạn âm thừa
Men say còn lại đẩy đưa cuộc tình
Đợi ai, buồn chỉ một mình
Vui ư... ừ nhỉ Bóng Hình với ta
Nghiêng ly vọng lại tiếng khà
Như câu kinh chợt vỡ òa niềm vui

(Christmas 2014)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CHẲNG CÒN TRĂNG HOA

Ta đi tìm rượu quán khuya
Còn cô chủ quán, còn bìa trăng non
Nụ cười em giữa màu son
Lòng ta nguội lạnh, chẳng còn trăng hoa
Áo em còn nửa vạt tà
Nửa kia lỡ để giang hà cuốn trôi
Con sông tiếc ngẩn ngơ thôi
Riêng ta chẳng tiếc, lặng ngồi ngắm em
Kể đi em, chuyện cũ mèm
Như xưa ta đã từng đêm với tình
Đã từng có lúc đôi mình
Đã từng rót rượu và nhìn người say
Làm gì có chuyện trời mây
Có chăng men rượu mượn vay đêm này
Cám ơn son đỏ, nét mày
Quán khuya còn lại vòng tay ta mềm
Rượu ơi hãy sóng sánh thêm
Dẫu con trăng khuyết bên thềm tàn canh

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CHIM HÓT NỤ SEN

Tâm theo tràng hạt qua cầu
Sớm mai chim hót trên đầu nụ sen
Mặt trời vẫn mọc chỗ quen
Đằng Đông theo lối mon men ngõ gần
Dăm ba hạt ngọc trong ngần
Của sương, của nắng đường trần thoát thai
Đợi chi ngày tháng kiếp mai
Ngồi nghe chim hót nguôi ngoai bụi lòng
Thả trôi theo nụ sen hồng
Tình xưa tóc bạc theo dòng... lặng thinh
Lắng lòng về lại trang kinh
Phong trần bỏ mặc cuộc tình quên đi
Chỉ là giây phút ngộ tri
Như là một thoáng vân vi gọi mời
Chim ơi xin hót cao lời
Vỗ về một trái tim đời nhân gian
Dỗ em … mai giọt lệ vàng
Thành sương lóng lánh trên ngàn cánh sen

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CHỮ TÌNH CHỮ LỤY

Chữ tình, chữ lụy mà chi
Kiếp sau …sau nữa vân vi một đời
Hiên nhà đếm giọt mưa rơi
Khuya con dế trốn ở nơi nào rồi
Nhớ à... nhớ sẽ dừng thôi
Phía sau khung cửa dáng ngồi riêng em
Tình yêu lặng giữa bậc thềm
Bước thêm một bước êm đềm đôi ta
Một mai bóng nguyệt sẽ già
Cuộc tình ngoảnh lại hóa ra trễ tràng
Tựa như sương khói muộn màng
Như cung bậc của nỗi tràn nhớ thương
Trăng non rớt lại bên đường
Tuổi xuân em đã nửa đường lắt lay
Nghiêng đầu tìm giữa bóng cây
Mơ hồ sợi tóc trên tay bạc màu
Chỉ còn lá rụng ngàn sau
Còn câu thơ vụng nhiệm mầu se duyên

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CHÚA ĐỢI...

Nửa đêm dâng lễ chốn xa
Em ơi... anh nhớ áo hoa áo hồng
Bên em có Thánh lễ không
Nửa đêm trăng sáng mùa Đông em à
Dọn lòng đón lễ Misa
Thánh Tâm Chúa đợi tưởng là lễ xưa
Con dâng Người tiếng dạ thưa
Đẹp lòng Thiên Ý vẫn chưa phai nhòa
Nào ngờ một cuộc can qua
Lời kinh sách Thánh hóa ra tro tàn
Thiên thần nhạc khúc ca vang
Đêm nao Nhà  Chúa bàng hoàng bom rơi
Chúa ngăn quân dữ... ơn Người
Giang tay ôm cả bầu trời quê hương
Tan hoang con phố thân thương
Tiếng chuông đêm Thánh đoạn trường vang xa
Tháng mười hai khúc trầm ca
Tim con lời nguyện nhạt nhòa lệ rơi

(Mùa Giáng Sinh 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CHÚT BIỂN, CHÚT THƠ

Một chút biển, một chút thơ
Đời như rồi sẽ ơ hờ qua đi
Có gì đâu một bờ mi
Tràn ra giọt mặn đôi khi đắng lòng
Có gì đâu giữa mênh mông
Sóng đưa con sóng, lại trông sóng về
Thả theo ngọn sóng câu thề
Bài thơ bất chợt vô đề vô tâm
Dường như còn vọng tiếng trầm
Bàn tay ai níu áo thầm yêu em
Xóa đi dấu cát chân mềm
Rằng như em chẳng bao đêm đợi người
Đợi từ khi bóng mặt trời
Mặt trăng rụng xuống không lời trối trăn
Câu thơ lạc dấu trắc bằng
Như hôm biển chợt ăn năn với tình
Biển ngừng vỗ sóng lặng thinh
Thơ rơi mất chữ … Ngóng tình, tình xa

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CHÚT TÌNH CHỮ NGHĨA

Xót xa chữ nghĩa ngậm ngùi ***
Sắc huyền hỏi ngã đã vùi nông sâu
Nghe lòng cúi xuống nỗi đau
Đâu rồi hồn Việt, đâu màu núi sông
Đâu rồi con chữ mênh mông
Sao như lặn hụp giữa dòng gian truân
Hỡi nghiên, hỡi bút ân cần
Có nghe rưng rức rặng bần nhớ quê
Ừ thì tại nhánh sông thề
Đã trôi ra biển lại về quê hương
Để còn vạn dặm bụi đường
Quyện phù sa hóa yêu thương lở bồi
Tiếc sao chữ nghĩa lỡ rồi
Để màu hoa tím lặng trôi sông buồn
Mực nghiêng theo giọt cội nguồn
Về thăm chốn cũ tròn vuông ân tình

*** Mượn chữ "Ngôn ngữ ngậm ngùi" của nhà văn Lê Hữu

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CÕI HOÀNG HÔN

Hoàng hôn vàng cõi đam mê
Trăm năm níu lại em về phố xưa
Đâu rừng xanh lá nắng mưa
Đâu cơn bụi đỏ tiễn đưa chân người
Để nghe vang vọng đất trời
Ta-Em bất chợt ngộ lời thiền tâm
Lá ru hay tiếng hát trầm
Đàn em hòa điệu nguyệt cầm hoàng hôn
Phải em - Tôn Nữ ngọ môn
Lạc chân phố Huế bên cồn năm nao
Trôi về phố thị rừng sao
Nghe thơm hương quế đã nao nao lòng
Ngoảnh đi...biền biệt ngó mong
Nhớ rừng, nhớ Huế mà trông ngõ chiều
Bóng tà huy ngả xiêu xiêu
Chìm trong thinh lặng bao yêu thương vời
Nhân gian một cõi sẽ rời
Vẫn còn em đấy ở đời với Ta …

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CON CHỮ LẤM LEM

Thôi rồi con chữ lấm lem
Đất bùn lầy lội, ướt nhèm suối sông
Ngôi trường ở giữa mênh mông
Biết em có rét hay không núi đồi
Từng con chữ. Chỗ em ngồi
Cùng thầy cô bạn lặng trôi theo đời
Mẹ cha nước mắt nghẹn lời
Bên nương bên rẫy khấn trời miếng cơm
Cho ngày hoa nở nụ đơm
Đời con rồi sẽ chữ thơm học trò
Đường trường theo núi quanh co
Hố nghiêng vực thẳm nỗi lo bào mòn
Em chồi măng của nước non
Thầy cô đốt củi cho con ấm lòng
Mùa hè bụi ngất trời không
Môi ngoan mắt biếc tuổi hồng… Rưng rưng  
Cầu tre, nứa ghép lưng chừng 
Bao nhiêu cây số đường rừng theo em
Chiêm bao em có mơ thêm
Chút cơm, chút áo, ấm êm trường mình
Để em tóc buộc nơ xinh
Tung tăng chân sáo một mình líu lo

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CÒN TẠ ƠN NHAU

Tạ ơn ngày tháng rong chơi
Tạ ơn chiếc lá vàng rơi cuối mùa
Tạ ơn trăng khẽ gió lùa
Tạ ơn chữ nghĩa bỏ bùa yêu em
Tạ ơn quấn quít tóc mềm
Tạ ơn giây phút biết thèm có nhau
Tạ ơn môi chín đỏ au
Tạ ơn mắt đợi mai sau nhớ hoài
Tạ ơn vai tựa mệt nhoài
Tạ ơn đêm của nguôi ngoai giận hờn
Tạ ơn gối chiếc chăn đơn
Tạ ơn khuya lại gần hơn dỗ dành
Tạ ơn nước mắt vòng quanh
Tạ ơn gặp gỡ để thành nhớ thương
Tạ ơn lưu luyến vấn vương
Tạ ơn Anh đã dặm đường với Em...

(Mùa Lễ Tạ Ơn 2014)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CÚI HÔN ĐẤT RỪNG

Em ơi rừng có còn xanh
Núi còn đá thẳm lượn quanh với đời
Đất ơi bụi đỏ đâu rồi
Mà sao hoang phế một trời quạnh hiu
Hoàng hôn suối nghẹn dòng chiều
Thả trôi hoa dại, đá xiêu xiêu buồn
Tìm đâu thác đổ thượng nguồn
Ngàn năm tiếng vọng cúi hôn đất rừng
Đường mòn độc đạo nửa chừng
Thôi đành mất dấu em từng đi qua
Quỳ vàng tìm mãi em à
Đến phai vạt nắng, đến tà huy rơi
Em đâu, em hỡi, em ơi...
Rong rêu đã phủ chơi vơi tháng ngày
Xưa em ngồi với trời mây 
Với chim, với gió - chốn này núi đôi
Tháng Ba hoa trắng muộn rồi
Tang em vội vã góc đồi cà phê
Áo em trắng cõi Đi Về
Hôn em, hôn cả Banmê mùi rừng

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CUNG ĐÀN HOA

Trách chi cúc nở, cúc tàn
Người đi để lại cung đàn hoa xưa
Có gì đâu những âm thừa
Nghe như lòng đã theo mưa nắng đời
Tình ơi nốt lặng không lời
Đừng thay cung bậc đất trời chia đôi
Dẫu mà nước chảy hoa trôi
Hay ta về lại... Em ngồi bên ta
Mặc tình giọt lệ em sa
Cung đàn chẳng nuối. Vỡ òa em đi
Mười năm giây phút ngộ tri
Thả bay theo gió, tiếc gì môi nhau
Trong em đuôi mắt đã sầu
Dẫu từng đêm thức với màu lả lơi
Thôi đừng đàn nữa đàn ơi
Lỡ dây chùng phím, lỡ rời xa thêm
Cứ như ngày sẽ qua đêm
Năm trôi tháng tận ngoài thềm hoa rơi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CUNG KIỀU

Xin đừng quên cội quên nguồn
Quên cây đa lặng đứng buồn chốn xưa
Quên hai mùa của nắng mưa
Quên sông núi vẫn như chưa yên bình
Quên giếng nước ngọt quê mình
Mái tranh quyện khói, dòng kinh, lúa vàng
Quên rừng hoang chợt ngỡ ngàng
Thành tù ngục của muôn vàn đắng cay
Quên đêm ngày giữa cuồng quay
Tiếng bom, tiếng đạn, chốn này chiến chinh
Quên ca dao mẹ ru tình
Quên màu đất thẫm máu nghìn chiến công
Quên khăn tang vợ khóc chồng
Quên con trẻ vắng tay bồng - mồ côi
Quên lời khấn giữa nổi trôi
Theo dòng biển mặn chia đôi bến bờ
Quên em độ tuổi ngây thơ
Nhọc nhằn cơm áo ước mơ lịm tàn
Quên câu ru vọng mênh mang
Ầu ơ muôn dặm trôi ngàn nhớ quên
Đàn hờ hững, phím nửa bên
Mới hay mệnh nước lênh đênh cung Kiều

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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CỬU LONG OẶN KHÚC

Còn đâu bên lở bên bồi
Phù sa đã cạn dòng trôi đã dừng
Mai kia hạt gạo thơm lừng
Con mương xẻo rạch nghe rưng rưng buồn
Tìm đâu chín nhánh xuôi nguồn
Tràn con nước đổ ghe xuồng về Nam
Men theo vạt nắng rừng tràm
Hái bông điên điển ngắm vàm mênh mông
Đợi ngày đồng ruộng đơm bông
Vàng mơ lẫm lúa ơn sông ghi lòng
Đợi con nước lớn nước ròng
Cửu Long oặn khúc giữa dòng cạn sâu
Lục bình trôi giạt về đâu
Bậu ơi sông nước bể dâu thương hồ
Mặn lòng cây lúa chết khô
Gió nồm Nam thổi, ô rô, gốc bần
Sông quê rẽ nhánh cạn dần 
Mà sao vẫn ngỡ thật gần trong tim

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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DẤU SON

Khép trang sách lại ngắm hoa
Mới hay lòng đã nhạt nhòa dáng xưa
Cành khô hoa nở lạ chưa
Búp ơi hé nụ nét thừa dấu son
Xưa em môi ấy véo von
Biếc màu quyến rũ nay còn không em
Vẫn còn hay đã từng đêm
Đợi tình ru dỗ giấc mềm ngủ ngon
Dại chi đợi đến mỏi mòn
Trái tim yểu tử héo hon mệnh vàng
Gọi em hương phấn hồng nhan
Cũng đành như thể nghe hoàng hôn rơi
Nghẹn lòng trang sách Kiều ơi
Đề thơ rót chén cạn vơi chữ tình
Em là hạt bụi chân kinh
Hay là môi nguyệt trầm mình bến mê

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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DÒNG SÔNG NHƯỢC TIỂU

Quê hương tôi có dòng sông nhược tiểu
Nên sông buồn cạn trơ đáy thịt da
Thắp nén hương ở cổng vào đền miếu
Hỏi thánh thần, đâu sông nước phù sa

Sông quê tôi giề lục bình trôi giạt
Tự nghìn năm xuôi con nước đổ tràn
Cánh cò trắng hồn nhiên theo bát ngát
Đầy ắp tình, tiếng cu gáy mênh mang

Sông quê tôi hình hài còn nguyên vẹn
Hay bây giờ đã chia bảy xẻ năm
Để câu hò chiều nay chừng uất nghẹn
Để ca dao nghe đứt ruột trăng rằm

Sông quê tôi giữa nghìn trùng dâu bể
Gắng gượng về nuôi hạt lúa vàng rơm
Dòng sông mẹ ôm bầy con đã trễ
Cánh đồng khô, chết nhánh trĩu đòng thơm

(Tháng 5, 2016)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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DỰA MỘT BỜ VAI

Cho em dựa một bờ vai
Để vơi đi những mệt nhoài buồn vui
Để lòng lắng những khôn nguôi
Thương-Yêu-Hờn-Giận lỡ xuôi, ngược dòng
Khuya tình gõ tiếng hư không
Theo bầy giun dế biết lòng si mê
Theo trăng đổ bóng đường về
Theo quỳnh hoa nở trắng tà áo ai
Xếp vuông áo lụa thoát hài
Tiếc thầm đã lỡ giặt phai hương tình
Yêu là ngồi giữa u minh
Uống say bóng nguyệt lung linh riêng mình
Tạ ơn đêm của tiết trinh
Bờ vai giữ hộ xuân tình đôi ta
Để em sẽ tưởng như là
Trái tim ủ lại một tà lụa thơm
Cuối đời vần ngọn lửa rơm
Cho đêm khao khát nở đơm hoa tình

Không có Thơ, Ta ở với ai...

36



DUNG NHAN EM VỀ

Con trăng huyễn hoặc là em
Để ta mê mệt chết thèm... ngắm suông
Em từ tinh tú tròn vuông
Từ cha yêu mẹ tay luồn áo thơm
Yêu con chúm chím mớm cơm
Mẹ phai môi thắm thuở đơm nụ tình
Trái tim quên cả yêu mình
Yêu cha ngần ấy qua hình dáng con
Ví như em hãy còn son
Thì câu thơ lạc chẳng còn nốt thăng
Ngực em ngát một vầng trăng
Để thiên thu ngỡ tình giăng đỉnh trời
Có đôi mắt liếc một thời
Hóa thành hiền thục chợt đời bỗng ngoan
Đêm nay rực rỡ nguyệt vàng
Ta ngồi ngắm lại dung nhan em về
Têm trầm cánh phượng hương quê
Con trăng buộc lại câu thề năm xưa

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐÀN KIỀU BUÔNG PHÍM

Cúi thấp xuống mây tình thành bão nổi
Vũ trụ nghiêng, trục quả đất chợt dừng
Ta và Em có phải chăng đã vội
Từ một ngày mắt chạm một người dưng

Em môi thắm, son hồng và mắt biếc
Tháng Sáu nào em trỗi dậy hồi sinh
Mười năm sau vẫn còn là vòng nguyệt
Vẫn còn không nguyên vẹn một cuộc tình

Thôi thì cũng một đời hoa hương sắc 
Để sắc hương như giông bão chiều nay
Nghe vọng lại tiếng đất trời se thắt
Ngỡ đàn Kiều buông phím vẫn còn đây

Và thân xác sẽ ôm ghì thân xác
Em tìm đâu ra cửa ngõ thiên đàng
Sao lạ quá trái tim em ngơ ngác
Thả trôi đời như một phút đi hoang

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐẤT NỞ LÚA THƠM

Cuối năm lặt lá mai vàng
Mà nghe xa xót những bàng hoàng xưa
Tìm đâu ngõ trước giậu thưa
Ngõ sau vàng hạt lúa chưa về bồ 
Áo em tấm vải dệt thô
Mà nghe trời đất cơ hồ mênh mang
Khom lưng trên đất bạt ngàn
Thì thầm lúa trổ hạt vàng thành cơm
Rạng ngày đất nở lúa thơm
Mái tranh nương bóng cội rơm khói chiều
Thương dòng sông mẹ quạnh hiu
Từ trên nguồn nước chắt chiu non ngàn
Men theo triền núi thênh thang
Hóa thành sông rộng nắng vàng bờ đê
Đất phù sa đượm tình quê
Trái tim rưng rức ngõ về biệt tăm
Đếm mười hai độ trăng rằm
Bao lần lặt lá, tháng năm trĩu buồn
Bốn mươi năm hỡi cội nguồn
Quê mình gạo thóc nặng xuồng nay đâu?

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐỀN TẠ ÁNH PHỤC QUANG

Bốn vùng chiến thuật dấu chân anh
Chí khí nam nhi mộng giữ thành
Một ngày non nước chao nghiêng ngả
Chẳng tiếc thân mình lỡ tuổi xanh

Đồng đội anh đâu giữa đạn thù
Sống chết hồ như mộng nghìn thu
Chiến hào, lô cốt kề vai tựa
Sao mày nằm lại chốn vi vu

Kẻ còn người mất giữa chiến trường
Hình hài cha mẹ núm ruột thương
Anh đem dâng hiến cho Tổ quốc 
Nhuộm thắm cờ thiêng. Tạ huyên đường

Cờ vàng sọc đỏ hỡi hiên ngang
Khúc sử hùng ca ... Lệnh tan hàng
Ơn anh sông núi nguyền xin giữ
Mai này đền tạ ánh phục quang

(Quốc hận  2016)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐOẠN TRƯỜNG MỘ KHÚC

Bốn mươi năm thịt xương giờ thành đất
Tuổi tên anh đã hóa kiếp thiên đàng
Bom chẳng còn vọng lại tiếng rền vang
Thành quách cũ đã quên lời khóc ngất?

Khuôn mặt anh, hỡi người em yêu dấu
Em nhìn ra hộp sọ, mắt vô hồn
Phút yêu em, tình chồng vợ tân hôn
Vẫn thấp thoáng về trong em đau đáu

Thẻ bài ơi, số quân người lính trận
Đêm hỏa châu rực sáng bót đồn canh
Phút vinh quang cờ bay lộng cửa thành
Anh nằm xuống còn nghe lời vợ khấn    

Ngón tay anh ngày xưa bóp cò súng
Sao giờ đây lại xương xẩu thế này
Đôi giày Saut vinh hiển khắp trời mây
Buồn mục rửa, chôn đất nâu ướt sũng

Bi đông lính nằm gần anh rỉ sét
Đâu chiến hào tưới giọt rượu xung phong
Ê … Mầy ơi, viên đạn cuối lên nòng
Là lần chót, Tao nghe mùi đạn khét

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Con dế nhỏ bên mộ anh rền rỉ
Tiếng khuya về rừng rụng lá lao xao
Chẳng tiếng em - tiếng gọi của ngọt ngào
Con đã lớn, gọi tiếng ba chưa nhỉ?

Bốn mươi năm em giữ niềm chung thủy
Trong cô phòng tưởng mình trẻ như xưa
Anh bây giờ tóc đã bạc hay chưa 
Trong mộ đất nhúm tóc xanh yên nghỉ

Giờ em khóc tiễn hồn anh cát bụi
Vấn khăn tang em cung mệnh một mình
Em lạy anh, cúi lạy một chữ tình
Trong hương khói tà dương chiều khuất núi

(Viết cho những người vợ đi tìm mộ chồng là lính trận VNCH)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐỢI CHỮ THẦY CÔ

Con ngồi đợi chữ thầy cô
Chữ trường, chữ lớp ngây ngô dại khờ
Chữ cha, chữ mẹ vô bờ
Chữ thầy cô đẹp giữa tờ giấy thơm
Ngoài đồng lúa trổ hoa đơm
Gót chân cha nứt vì cơm thổi chiều
Bàn tay mẹ với chắt chiu
Nuôi con lúa mót hẩm hiu phận nghèo
Con đi kiếm chữ... trông theo
Xót xa lòng mẹ, con trèo đồi nương
Con đi chừng ấy dặm đường
Không hoa không bướm, chỉ hương hoa rừng
Này cơm, này gói muối lưng
Trưa con lót dạ, mẹ rưng rưng lòng
Xin con sông cạn giữa dòng
Chở che con mẹ tuổi hồng ngây thơ
Lũ đừng hung hãn đôi bờ
Đôi tay con trẻ níu chờ dây đu
Con ơi mẹ hát câu ru
Mai con học chữ đền bù ơn sâu
Ơn thầy cô dạy ngọc châu
Đời con lấp lánh qua cầu tối tăm

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐÔI MẮT THẲM SÂU

Trong đôi mắt tối thẳm sâu
Vẫn còn rực ánh hỏa châu thuở nào
Của ngày chiếm lại đồi cao
Đại bàng thức trắng, trăng sao kinh hoàng
Đất thành địa ngục tan hoang
Chết người lính trận vai ngang kiêu hùng
Là như chiến mã nghìn trùng
Hí câu vọng quốc đêm chùng nước non
Đạn bom giữa cuộc vuông tròn
Lệnh bài sinh tử chẳng còn biết ai
Rừng ơi, ta một đời trai
Chờ trăng chờ giặc nơi ngoài biên cương
Giang sơn thành bãi chiến trường
Còn đâu gấm vóc, tang thương đau lòng
Trả ơn nợ nước núi sông
Chút xương, chút thịt, máu hồng đêm nay
Gói gì với nắm đất này
Đất nâu nâu đỏ bọc thây anh hùng
Gói theo ánh mắt vẫy vùng
Dẫu giờ đã khép mịt mùng thiên thu

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐỜI RÊU, ĐỜI SỨ

Vô tình để lại hữu tình
Hỡi người lữ khách muôn nghìn dặm xa
Chợt quên bóng ngả chiều tà
Quên rêu thôi đã nhạt nhòa biếc xanh
Để thời gian của mong manh
Chẳng còn giữ được nắng hanh hôm nào
Chút hương sót lại thềm cao
Chỗ em ngồi dấu tóc vào lưng ai
Đời rêu, đời sứ nhớ hoài
Ngát thơm vạt áo trôi ngoài hoàng hôn
Chỉ còn lưu lại trong hồn
Lối xưa như thể đã chôn chân người
Ngoảnh nhìn con phố rã rời
Em đâu tay vẫy ... em ơi đắng lòng
Mây trời sao bỗng mênh mông
Đem em đi mất giữa dòng nhớ thương
Mai sau em có vô thường
Dẫu rêu còn đấy, mùi hương bay rồi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐỐN NGÃ HỒN RỪNG

Saigon đốn ngã hồn rừng
Đâu hàng cổ thụ xưa từng quẩn quanh
Vòng tay vòng phố bên anh
Giờ sao uất nghẹn lá xanh rũ buồn
Nghe rưng rưng nhớ cội nguồn
Xót xa biết mấy lòng cuồng chữ tâm
Em trăm năm tuổi khóc thầm
Còn đâu chứng tích nốt trầm nốt thăng
Nghe như tựa một vầng trăng
Nghìn năm em hỡi sầu giăng giăng sầu
Tiếng cưa xoáy vết thương sâu
Thân nằm ngã xuống đêm thâu chập chùng
Nước non đau đớn tận cùng
Bóng xưa dần mất ngũ cung đoạn trường
Xóa đi ký ức thân thương
Còn đâu con ngõ cuối đường... anh hôn
Saigon em chợt vô ngôn
Phố xưa trống rỗng lịm chôn một thời

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐỌNG HẠT MƯA RƠI

Mưa còn đọng hạt mưa rơi
Trôi đi những cuộc tình vơi, tình đầy
Tựa như một mảnh trăng gầy
Tròn rồi lại khuyết như mây vô thường
Mai đời ngắm lại sắc hương
Có còn cánh mỏng, mười phương xuân thì
Hay tình đã xử lăng trì
Để hoa héo úa còn chi mặn nồng
Kiêu sa em một nụ hồng
Ước mơ diễm phúc tơ hồng đóa trâm 
Giọt mưa dấu giọt lệ thầm
Nào ai hay biết nốt trầm trong tim
Tiếc đời hoa nở … Đi tìm
Tìm mưa, mưa đọng im lìm giọt rơi
Tràn ly sóng sánh tình ơi
Điểm trang hạnh phúc lả lơi với đời …7

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐỪNG LẠC DÒNG THƠ

Xin đừng để lạc dòng thơ
Của sông, của núi, của bờ đại dương
Của giang sơn, của dặm đường
Của cơ đồ đã đoạn trường phân ly
Của người sương phụ sầu bi 
Lệ thầm từ thuở vu quy theo chồng
Khăn tang khép lại đêm hồng
Vợ người lính trận mặn nồng còn đâu
Yêu em hoa thắm cài đầu
Cô dâu chú rể cau trầu nên duyên
Lạy chàng một bước thuyền quyên
Sắt son em nguyện dẫu nghiêng ngả đời
Một ngày non nước rối bời
Em nghe đạn tiếng ru hời con thơ
Vọng phu kẽo kẹt ầu ơ
Cha con giữ nước bến bờ tử sinh
Vách khuya một bóng xuân thì
Dấu con huyết lệ. Mộ ghi tên chàng …

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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ĐUỐC LỬA HOÀNG THU

Sông sông núi núi giờ vong mạng
Đất lở trời long mệnh đá vàng
Người đi chiến sử bi hùng tráng
Chung rượu vơi đầy rót hiên ngang

Biển Đông gần lắm quê hương đó
Để trái tim anh nặng trĩu lòng
Lật trang sử cũ hồn thắm đỏ
Giữ bến bờ một cõi mênh mông

Hoàng Thu tên tuổi hòa sông núi
Vẫn khí hùng xưa dẫu quặn lòng
Tiếc chi thân mọn thành tro bụi
Kiếm bạc kiêu hùng phút mệnh vong

Anh vẫn sống như ngày ra trận
Dẫu xác thân mai sẽ nguội tàn
Từ đuốc lửa hờn căm uất hận
Anh hiến mình cho cả giang san

(Viết cho chiến sĩ Hoàng Thu - 20 tháng 6, 2014)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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EM HÃY NHƯ XƯA

Thôi thì em hãy như xưa
Hai mươi son thắm như chưa bụi trần
Ba mươi thêm chút tần ngần
Đời còn quãng nữa để vần vũ mây
Bốn mươi lơi nửa vòng tay
Của thương của nhớ của vay mượn người
Năm mươi lặng ngắm sao trời
Mà nghe tĩnh lặng một đời gần xa
Sáu mươi rồi sẽ nhạt nhòa
Môi hồng tóc biếc áo hoa buồn lòng
Bảy mươi trăm nỗi mênh mông
Chợt nhìn bến đỗ cuối vòng trần gian
Tám mươi giữ ngọc gìn vàng
Nhìn theo chiếc lá chiều hoàng hôn rơi
Thỏi son quên bẵng một thời
Mới hay hương phấn bay vời hôm nao
Trái tim còn lại ngọt ngào
Một đời em đấy, vẫy chào dung nhan
Thế gian ngoảnh mặt vội vàng
Chỉ riêng Thơ vẫn gọi Nàng... Nàng Thơ...

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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EM LÀ CÔ GÁI VIỆT NAM

Em về vẫn dáng áo xưa 
Eo thon, mắt biếc như chưa biết buồn 
Như chưa bươn bả bán buôn 
Như chưa rạn nứt tay thuôn học trò
Em về tóc vẫn thơm tho 
Mùi hương bồ kết mẹ cho năm nào 
Em về hồn của ca dao 
Mẹ nhai cơm mớm dạt dào lời ru
Em về tựa lá Xuân Thu 
Vàng, xanh, chớm nụ anh ngu ngơ tình 
Anh theo đôi guốc mộc xinh 
Lòng quê trong trắng chúng mình bên nhau
Em về têm miếng trầu cau 
Tình duyên cánh phượng đỏ au với người 
Áo the e ấp tình ơi 
Lạy cha, lạy mẹ, một đời sắt son
Em về dẫu núi non mòn 
Vẫn còn thác đổ véo von rừng tràm 
Em về - cô gái Việt Nam 
Cội mai, rơm rạ, chiều lam khói tình

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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EM NGỒI VỚI TRĂNG...

Lên non tìm được em rồi
Thế mà ta tưởng em ngồi với trăng
Trái tim ta chợt ăn năn
Bỏ em một dạo cuồng lăn với đời
Môi quên môi đã một thời
Ấm bên mật ngọt em mời riêng ta
Để gần mà ngỡ như xa
Phố khuya còn chút đậm đà năm xưa?
Còn chăng chén rượu dư thừa
Buồn rưng rưng cạn nỗi vừa biệt ly
Thoa môi son đỏ mà chi
Nhạt hương phấn cũ rèm mi mỏi mòn
Cuộc tình nghiêng xuống eo thon
Nghe như vạt áo chẳng còn nhớ em
Đêm nghe ai trở giấc mềm
Tìm hoài hương gối êm đềm yêu nhau

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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EM Ở XỨ XA

Mai anh về biết em còn áo lụa
Ở xứ người tấm áo cưới em đâu
Ngày đưa dâu em đi ngang ruộng lúa
Lúa trổ đòng nhìn lặng lẽ cúi đầu

Mai anh về còn cội mai trước ngõ
Còn ngoại vui cười móm mém môi trầu
Còn cúc vàng chen lẫn bông vạn thọ
Bàn thờ thiêng tỏa hương khói khẩn cầu

Mai anh về đất quê mình lạ quá
Nắng héo hon và sông cạn bao giờ
Hàng dừa xanh đớn đau ngày đốn ngã
Mẹ ngóng theo mà đôi mắt thẫn thờ

Mai anh về chắc chẳng còn gì cả
Áo bà ba em trôi giạt phương nào
Có bao giờ em lệ rơi lả chả
Ở xứ xa tội em quá... nghẹn ngào

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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GIÀN MƯỚP NHỚ BẬU

Tìm hoài giàn mướp trổ bông
Bên con rạch nhỏ mà lòng xót xa
Đâu rồi bậu áo bà ba
Hái đầy một rổ nụ hoa mướp vàng
Em xưa thôi đã lỡ làng
Để hương chùm kết ngỡ ngàng xứ xa
Em giờ... em của người ta
Tiếng cha, tiếng mẹ đã là xa xưa
Quê mình rực rỡ nắng trưa
Thương giàn mướp đủ che vừa dáng em
Có bao giờ chợt em thèm
Tô canh bông mướp ru mềm … Lòng se
Tháng Giêng bông mướp vàng hoe
Ao mương, bụi chuối, bụi tre cũng chờ
Tháng năm sạt lở đôi bờ
Guốc em còn đó, em giờ ở đâu
Bậu ơi....

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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GIAO THỪA KHÚC

Rồi mai mở cửa nhìn sông núi
Thấy cả trời quê chợt ấm lòng
Rưng rưng nước mắt mừng mừng tủi
Phố thị tưng bừng giữa non sông
Mai trên phố núi hồn thiêng cổ
Rộn rã sắc vàng chốn mênh mông 
Và dòng sông mẹ hiền phổ độ
Ngát lúa vàng rơm rạ cánh đồng
Ghé thăm biển cả thôi cuồng vọng
Như thuở vùi thây những xác người
Nghe chừng sóng vỗ như vời vợi
Thắp nén hương lòng tạ núi sông
…..

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Mai về như một cội mai
Sắc vàng chung thủy chẳng phai lời nguyền
Dẫu em mắt đã đường viền
Vẫn thăm em - cuối con triền dốc xưa 
Em ngồi hong tóc nắng trưa
Mùi hương bồ kết vẫn chưa phai mờ
Áo hoa tà lụa cung tơ
Đến chùa lễ Phật khấn mơ duyên thầm
Nguyện lòng vẹn một chữ Tâm
Thiêng liêng Trời Đất hương trầm nhẹ bay
Câu kinh ẩn giữa tóc mây
Câu tình ta niệm chén say với người

(Giao thừa Xuân Bính Thân 2016)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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GƯƠM PHAI ÁNH VÀNG

Em ơi trăm nỗi bể dâu
Còn đâu tóc biếc thuở đầu sắc hương
Đất trời bụi đỏ pha sương
Một ngày anh đã dặm đường nhục vinh
Đất Nam, đất Bắc lặng thinh
Dõi trông vời vợi dáng hình Vọng Phu
Thẳm sâu tiếng núi hận thù
Sông ơi trong đục đường tù thăm nuôi
Ngậm hờn vọng ánh gươm chuôi
Giang sơn quốc biến chôn vùi nước non
Áo tù năm tháng đã mòn
Luồng, tre, đói, lạnh đêm còn lại ai
Thân cò nặng gánh đôi vai
Khóc em một gánh non đoài yêu thương
Cỏ cây chia sẻ dặm trường
Rừng sâu thăm thẳm biết đường về đâu
Bao lần nước mắt mưa Ngâu
Thăm chồng ôm nỗi canh thâu u hoài
Anh người áo trận đời trai
Trôi theo mệnh nước, gươm phai ánh vàng

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HẬN KHÚC VIỆT NAM

Em áo trắng của sân trường hoa mộng
Bỗng một ngày quấn tang Mẹ, tang Cha
Tang người yêu điếng lòng em trống rỗng
Đâu mất rồi tuổi khép nép áo hoa

Em cũng biết trùng dương đầy sóng dữ
Biết rừng hoang Việt Bắc với Cái Cò
Biết nông sâu vùi chôn đời nhi nữ
Biết trăm năm duyên nợ một chuyến đò

Ngày tang phủ quê hương còn gấm vóc
Còn Anh Linh Chiến Sĩ nuốt hờn căm
Còn Tháng Tư dáng em mềm nét ngọc
Còn hương hoa trên mộ chỗ ai nằm

Rồi rừng lặng, gió đổi chiều bão nổi
Phím ngưng cung, dây đoạn tuyệt mệnh đàn
Phiến đá hoang khắc tên anh rất vội
Chít khăn tang em chinh phụ lỡ làng

Đấy hận khúc Bốn Mươi Năm dân Việt
Dấu tang thương của ly biệt chất chồng
Hỡi nước mắt giữa dòng đời oan nghiệt
Ơi nghẹn ngào biển khóc với núi sông 

(Quốc hận 30/4/2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HOÀNG HOA TỬU

Tình ơi son phấn đợi người
Dẫu rằng đã lỡ một trời xa xăm
Mờ phai gối biếc trăng rằm
Còn vầng trăng khuyết về thăm cuộc tình
Ngõ hoa xiêm áo lung linh
Tiền thân em đổi vạn nghìn kiếp xa
Giấc Xuân mai nở vàng hoa
Hay là cuồng vọng thuở mà yêu em
Nửa khuya lụa ngọc buông rèm
Sương tan băng giá hồn mềm liễu tơ
Vẹn nguyên hương sắc ngẩn ngơ
Kiêu sa nhụy khép giữa bờ cuồng si
Giai nhân em hỡi đừng đi
Ta say Em phút xuân thì hoàng hoa
Đêm nay chén rượu như là
Vầy duyên mai tửu Ta và Em-Thơ
Lưng trời ngân khúc vàng tơ
Níu chi vần điệu chẳng ngờ yêu Em

Không có Thơ, Ta ở với ai...

59



HỠI TÌNH...

Tình đi đâu hỡi tình ơi
Để căn phòng vắng với trời mưa bay
Với chiều con nắng quắt quay
Với mưa, với nắng, với say môi hồng
Nâng niu vuông lụa mặn nồng
Xếp ngày tháng lại cho lòng nhẹ vơi
Em còn lóng lánh nụ cười
Còn rưng nước mắt với đời nhớ quên
Khép đi khung cửa cài then
Thơ trăng làm bạn rồi quen thôi mà
Trùng trùng vạn kiếp trôi xa
Mở trang Kiều bói hương trà nhạt son
Khuya nay một ánh trăng non
Mười năm nhìn lại có còn như xưa
Có còn môi đỏ ướt mưa
Có còn nắng lụa thuở chưa gần kề
Ừ thì tình cứ Đi-Về
Cho lòng vẹn chữ đã  mê say tình
Trái tim gõ nhịp một mình
Sao đêm lặng lẽ ngắm nhìn nguyệt rơi

(20/7/2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HÔN MỘT DÒNG THƠ

Ta hôn Em, một dòng thơ
Nghiêng đời xuống chợt thấy tơ nhả tằm
Dẫu trong bóng của nguyệt rằm
Là vầng trăng khuyết về thăm cô phòng
Câu thơ viết vội chưa xong
Gieo vần bằng trắc cõi lòng dửng dưng
Rồi đem thơ trả cho rừng
Trả cho biển rộng đã từng đam mê
Cuốn trôi đi hết vụng về
Những đêm rưng rức ... câu thề yêu nhau
Phải chi áo lụa bạc màu
Thì em đã chẳng qua cầu thủy chung
Ngón tay đeo nhẫn ngại ngùng
Một lần ngỏ ý ngàn trùng biệt xa
Chỉ còn ở lại Em-Ta
Bao nhiêu con chữ viết ra vẫn thừa
Thôi em cứ mãi như xưa 
Hôn thơ dưới gối nghe mưa hiên người

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HỒN NƯỚC HỒN SÔNG

Ngậm ngùi hồn nước hồn sông
Qua bao năm tháng đục trong đôi bờ
Ta người biệt xứ tình cờ
Nghe dòng sông cạn hững hờ sao đang
Phù sa nhuộm ánh sắc vàng
Ươm bông lúa mẩy... bẽ bàng quê xưa
Ngồi buồn theo giọt nắng mưa
Cánh cò phiêu dạt về chưa hỡi cò 
Về đi tìm lại mùi tro
Của hương gốc rạ thơm tho thuở nào
Về phương Nam đất rạt rào
Nghe đàn bầu khóc nghẹn ngào Cửu Long
Tận cùng trời đất mênh mông
Rừng bần thủy liễu ngóng trông bóng người
Chữ tình chữ nghĩa chơi vơi
Mù u bông trắng một đời tròn vuông
Ráng chiều ửng đỏ nhẹ buông
Dòng trôi, dòng lặng mãi luôn u hoài
Cắm sào vọng cổ nhớ ai
Thuyền quê nhớ bạn sao lai láng tình

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HỒN PHỐ SAIGON

Saigon nắng đổ chiều nghiêng
Cơn mưa vội vã ngoài hiên phố phường
Lặng nghe hồn phố khóc thương
Còn đâu vàng lá rụng đường em qua 
(Theo chi tà áo thướt tha
Theo môi mắt biếc người ta thôi mà …)
Thương dùm ta gốc si già
Che đi bóng nắng, đừng là giọt mưa
Vắng em đời vắng "dạ, thưa"
Vắng em guốc mỏng giữa trưa Saigon
Tìm đâu chim hót véo von
Nhành cây rụng xuống những non mướt tình
Trời xanh gió lặng đứng nhìn
Hồn xưa ủ lại trăm nghìn đam mê
Cội đâu cho lá rụng về
Nghe lòng rưng rức hương quê thuở nào
Em ơi xa quá làm sao…
Trăm năm lá biếc nghẹn ngào như ta

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HỒN SÓNG, HỒN ĐÁ

Em hồn sóng, còn anh là hồn đá
Ngày cuồng phong sóng phủ đá - Bão bùng
Rồi biển lặng, lòng đại dương xót dạ
Những yêu thương bỗng xa thẳm nghìn trùng

Tội biển cát dấu chân mềm lãng mạn
Sóng xóa đi, sóng để lại những gì
Từng hạt cát dưới mặt trời rạng sáng
Và riêng em giọt lệ đọng bờ mi

Thôi đã lỡ, hỡi sóng xưa và đá
Những rộn ràng, những gần gũi bên nhau
Lỗi tại ai - tại sóng tình nghiêng ngả
Hay tại duyên không trọn vẹn sắc màu

Bút cọ vẽ sao vẫn còn vương vấn
Biển vắng em. Ừ nhỉ, biển sẽ hiền
Chỉ ngày xưa chắc ngàn đời ngơ ngẩn
Như rong rêu trôi dạt một lời nguyền...

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HỒNG THƠM TRANG SÁCH

Giá như người vẫn như xưa 
Sớm mai trà nụ thơm đưa trao tình
Quên đi u uẩn riêng mình
Dăm ba hạnh phúc ngắm nhìn trần gian
Gõ vào vách núi rộn ràng
Âm ba vọng lại vang vang chữ tình
Trong ta phận mỏng lục bình
Với người như thể dặm nghìn cách xa
Để hồng phai hết ngọc ngà
Mở trang sách cũ mực nhòa yêu thương
Khô hồn hoa luống đoạn trường
Một ngày hóa kiếp xác vương chốn này
Sao còn thơm chút hương say
Của ngày xưa ấy ngất ngây với người
Thôi hoa về lại đất trời
Chữ tình để lại cho đời mong manh

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HƯƠNG CỦA PHONG TRẦN

Tóc em, hương của phong trần
Tìm chi phai nhạt đã dần hoàng hôn
Dòng đời em chữ vô ngôn
Chữ vô cùng tận, chữ xôn xao lòng
Chữ thơ thả tận trời không
Chờ đêm sao lặn mênh mông riêng mình
Chữ trôi hoa tím lục bình
Bến sông neo lại thuyền tình về đâu
Chữ nghiêng đầu tựa vai nhau
Dửng dưng Tháng Sáu chìm sâu theo người
Bước đi đời vẫn môi cười
Khép khung cửa trọ tình ơi cuối đường
Cạn đi em chén Hồ trường
Là nghìn giọt lệ yêu thương lỡ làng
Thôi vì một kiếp hồng nhan
Mặc cho năm tháng đa đoan cũng đành

(Closing Day, June 17, 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HƯƠNG TRẦM GIAO THỪA

Bàn thiêng khấn vái lặng thầm
Đêm Ba mươi Tết hương trầm về đâu 
Lắng lòng nghe tiếng canh thâu
Bốn mươi năm vẫn đê đầu vọng hương
Cờ vàng lưu lạc muôn phương
Nghẹn ngào trôi dạt phố phường dặm xa
Hoàng mai hé nụ đêm qua
Hay là cành cội nhạt nhòa năm xưa
Hồn hoa bái vọng Giao thừa
Nhớ về sông núi thuở chưa chia lìa
Nam Quan, Bản Giốc đầm đìa
Đất quê nhỏ lệ bên kia xứ người 
Hình hài Tổ quốc rã rời
Chiến chinh tàn cuộc ngậm lời tang thương
Việt Nam ơi nỗi đoạn trường
Rưng rưng quyện lẫn khói hương nhớ nhà
Dở trang Kiều dạ xót xa
Đâu là mệnh nước can qua đã tàn

(Giao Thừa năm Ất Mùi 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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HUYẾT LỆ NƯỚC NON

Khóc con
Xưa con nựng nịu ẵm bồng
Một ngày vượt biển theo dòng cuồng phong
Con còn gì giữa mênh mông
Máu loang biển cả buốt lòng thân ghe
Mẹ xin thế mạng chở che 
Mà sao quân dữ chẳng nghe tiếng người
Từ trong bão tố biển trời
Mẹ con mình sẽ đời đời bên nhau
Cha con chết lặng niềm đau
Hờn căm tóe máu hận sâu ngàn đời

Khóc Chồng
Tháng Tư giọt lệ khóc thầm
Như đôi nến thắp dương âm chia lìa
Bóng anh về giữa canh khuya
Con mình yên giấc, ngoài kia trăng tàn
Hồn anh về với khăn tang
Vẫn còn nghìn sợi buộc ràng tình em
Góc rừng sương lạnh trong đêm
Lạnh xương cốt đã hóa mềm đất nâu
Xưa chinh phụ khóc mưa ngâu
Nay em lặng lẽ với màu tóc phai

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Khóc Bạn
Mày thèm điếu thuốc hả Mày?
Để Tao đốt nén nhang này … thơm râu
Bây giờ đừng hỏi rượu đâu 
Bi đông rượu bỏ ở cầu tử sinh
Chỗ giày Mày lún xuống sình
Còn thân Mày gói theo tình poncho
Tao ôm một miếng xương khô
Hôn thầm chỗ mộ giữa mô đất lành
Tiếng Tao thấu tận trời xanh
Còn bao nhiêu đó... Mày đành bỏ Tao?

Khóc em xưa
Về theo đổ nát phố xưa
Ngổn ngang như thể ta chưa từng về
Chưa từng thức với đam mê
Nghe đêm gió lộng bốn bề âm vang
Chưa từng hái đóa quỳ vàng
Sân trường rón rén theo nàng tiểu thư
Thế là đổ vỡ rồi ư?
Tháng Ba gạch ngói mềm như bụi trần
Tìm đâu em với mộ phần
40 Năm đã chưa lần về thăm …

Khóc nước non
40 Năm hỡi nước non
Khóc vành tang trắng quấn tròn đầu xanh
Con ơi,Mẹ cố gắng sanh
Con chưa biết khóc đã thành cô nhi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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40 Năm đã qua đi
Con giờ khóc hận biệt ly sơn hà
Nước non huyết lệ can qua
Võng ru vọng tiếng ơi à quê hương
40 Năm một đoạn đường
Sao mà thăm thẳm nhớ thương vơi đầy
Kẻ còn, người mất nơi này
Qua cơn loạn lạc sao quay quắt sầu
Núi sông vẽ lại từ đâu
Sẽ là gấm vóc khởi đầu dựng nên

(40 Năm Quốc Hận, 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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KHÔNG CÒN ÁO LỤA

Không còn áo lụa… Còn em
Để ta mơ sẽ cạn thêm chén tình
Quán khuya nói với riêng mình
Yêu em, ừ nhỉ ta hình như yêu
Biết tim ta có nuông chiều
Như em từng đã ít nhiều bên ta
Dẫu cho tà lụa phôi pha
Lạ chưa ta vẫn xót xa vương sầu 
Không đành lòng để mai sau
Chữ tình còn lại đêm thâu nằm kề
Biết đâu lặng lẽ đi về
Đời em đoạn khúc, câu thề trôi đi
Nắng mưa bão táp mà chi
Tựa như án xử lăng trì duyên tơ
Dễ chừng buông một câu thơ
Lỡ rơi vần trắc đợi chờ héo hon
Lỡ mai kia sẽ chẳng còn
Chẳng còn áo lụa, chẳng còn em xưa

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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KHÚC GIANG ĐẦU VIỆT NAM

Từ núi của cha chốn mênh mông
Từ quê đất mẹ một tấm lòng
Có giòng suối nhỏ lượn quanh quẩn
Đã hóa Kỳ Cùng một nhánh sông
Hai giòng trong đục bỏ quê cha
Thất Khê từ đấy biệt quan hà
Xót xa đôi ngả người Nam Bắc
Lạng Sơn muôn nẻo dặm đường xa
Người tù lặng lẽ ngắm giòng sông
Se sắt con tim nghẹn cõi lòng
Kỳ Cùng chảy ngược về xứ lạ
Nắng tắt hoàng hôn vợ ngóng chồng
Chiều thân tù ngục đứng ngó mong
Trùng trùng điệp điệp có buồn không
Đôi bờ sông của dòng ly biệt
Có biết đục trong chẳng chung dòng
Hồn thiêng sông núi của ngàn năm
Có rưng rưng khóc lệ âm thầm
Ngẩng mặt nhìn trời rừng Việt Bắc
Đâu khúc giang đầu của Việt Nam …

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Lời Như Thương:

Bài thơ được viết theo lời kể của một người lính
VNCH bị bắt làm tù binh tại Đường 9 Hạ Lào.

"...Là tù nhân khi chiến tranh triền miên kéo dài,
người ta dời trại tù dần lên phía Bắc, sau 4 lần dời
trại. Trại tù nằm ở ngã ba sông Kỳ Cùng, phía Tây
Bắc Thất Khê chừng 10 Km. 

Dòng sông Kỳ Cùng có hai dòng nước đục (dòng
chính) và dòng trong(dòng từ nhánh nhỏ trên núi
cao).

Chiều xuống, nhìn xa xa là núi rừng Việt Bắc,
dòng sông hai màu bên đục bên trong cùng chảy
ngược về Bắc sang Trung quốc, dòng sông Kỳ Cùng
thật đẹp và...xót xa..."

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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KIỀU LẨY ĐÊM XUÂN

Hững hờ vẫn cứ Xuân sang
Nụ mai vàng nở mộng tràn ước mơ
Vẫn em áo lụa tằm tơ
Để ai đứng ngóng ngẩn ngơ cội tình
Vẫn hương trầm tỏa lung linh
Theo hồn gốm cổ dáng hình quê hương
Vẫn sông uốn khúc đoạn trường
Đời thương hồ bước dặm đường ruổi rong
Vẫn em son phấn má hồng
Một ngày sương phụ giữa dòng gian truân
Vẫn câu Kiều Lẩy đêm Xuân
Vẫn hồn sông núi mệnh phần lênh đênh
Vẫn trên đỉnh núi chênh vênh
Đào phai e ấp chợt quên rét về
Vẫn câu vọng cổ mùi quê
Ngọt ngào miệt dưới xuống xề phương Nam
Vẫn là hò hẹn cửa vàm
Ghe neo bến lở, rừng tràm mênh mông
Vẫn mùa Xuân đấy... se lòng
Quê hương tít tắp bên giòng trùng dương

(Xuân Bính Thân 2016)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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LÁ ĐÃ NGÀN NĂM

Em như lá đã ngàn năm
Vàng màu rơi rụng, em nằm ngủ ngoan
Để rồi từ đấy bình an
Mặc trăng tròn khuyết, mặc tang thương đời
Mặc tình thơ có nghẹn lời 
Mặc duyên như thể vẽ vời sắc hương
Đi đi em, một quãng đường
Chỉ là âm vọng vô thường mà thôi
Từ xanh biêng biếc nổi trôi
Đến vàng thay lá, ta ngồi ngắm em
Cúc cung lót thảm cỏ mềm
Mời em nhan sắc ngự thềm hài xinh
Quên đi muôn dặm hồi kinh
Rủ em đi uống rượu tình với ta
Em ừ, Ta một tiếng khà
Thế mà thoáng chốc đã là ngàn năm

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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LÁ TỊNH TÂM

Quên đi sắc rực rỡ vàng
Một thời say đắm của hoàng hôn phai
Quên đi nắng sớm sương mai
Trổ màu xanh biếc trải hài em qua
Quên đi bóng đổ nguyệt tà
Trăng sao quyến rũ bóng ngà nửa khuya
Quên đi tan hợp chia lìa
Bèo mây gió thoảng ngoài kia muôn trùng
Quên đi mưa nắng thủy chung 
Hóa thành giông bão cạn cùng nợ duyên
Quên đi tơ tóc thề nguyền
Ngả màu sương trắng nét thiền thời gian
Quên đi chút nghĩa đá vàng
Để trôi hương phấn lỡ làng dung nhan 
Về đâu thôi đã muộn màng
Dừng chân giữa chốn muôn vàn cuồng phong
Lá rơi xuống cõi mênh mông
Chẳng còn Xuân Hạ Thu Đông với đời

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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LỘNG GIÓ SA TRƯỜNG

Trong mắt anh cờ lộng gió sa trường
Điểm hiến thân - đỉnh đồi cao chất ngất
Sá gì đâu đôi giày Saut bùn đất
Sẽ tan tành theo thân xác máu xương

Đâu dấu tích nơi anh nằm yên nghỉ
Chút gót giày còn sót lại đêm qua
Tấm thẻ bài chỗ đất lấp trăng ngà
Bóng đổ xuống thành mộ bia niên kỷ

Không huy chương ngày tử trận oai hùng
Anh đón nhận ánh mặt trời rực rỡ
Của núi sông ta vẫn còn mang nợ
Những hy sinh sao lặng lẽ muôn trùng

Ngày mất nước có ai treo cờ rũ
Để Anh Linh chiến sĩ ngậm hờn căm
Tiếng sơn hà nguôi uất hận tháng năm
Rồi trời đất sẽ ngừng cơn vần vũ

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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LỬA TÌNH

Lục kho ngôn ngữ của tình
Tìm thương, tìm giận pha nghìn đắng cay
Tìm yêu, tìm chút lắt lay
Những đêm, những sáng, những vay mượn sầu
Những trần gian bụi nát nhàu
Để xanh biêng biếc ngả màu chiều hôm
Lục trong chăn gối vùi chôn
Phút thiên thu của lần ôm vào lòng
Tạ ơn khuya giọt nến trong
Phố xưa quán trọ thắp chong đợi người
Nhỡ mai tàn cuộc lên trời
Ta-Em cũng đủ một đời hương hoa
Lục trang ký ức nhạt nhòa
Còn tờ giấy cũ đêm qua tro tàn
Đêm Ba Mươi Tết rộn ràng
Ngoái đầu nhìn lại hài vàng em quên
Đàn ơi nắn phím lênh đênh
Ta, con dế gõ nhịp sênh phách tình

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MẶC KHẢI ÁO HOA

Phải em từ đấy áo hoa
Từ đêm mặc khải mở ra nhiệm mầu
Cửa thiên đàng chợt ngân sâu
Gõ ba tiếng đã đêm thâu xiêu lòng
Vỡ ra màu sắc ửng hồng
Của ngày ân ái ươm nong kén vàng
Ta chờ - trải lụa đợi nàng
Thơm như chăn gối mộng tràn sắc hương
Mặt trời như thể vấn vương
Theo tà áo lụa thập phương chao lòng
Chút vàng xanh biếc hư không
Họa nên tà áo mênh mông gió lùa
Trong em là cả bốn mùa 
Nắng mưa, hờn dỗi bỏ bùa tim ta
Ước gì ta sẽ chẳng già
Như em muôn thuở lượt là áo thơm

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MAI THỨC GIẤC

Mai thức giấc quê hương mình vẫn vậy
Hay núi sông tràn bóng giặc hung tàn
Tượng Vọng phu vẫn còn hay đổ gãy
Để đá buồn... đâu gấm vóc giang san

Mai thức giấc có còn nghe sóng vỗ
Biển biếc xanh dào dạt tiếng trùng dương
Hay chẳng còn gì giữa trang sách cổ
Sóng Đằng Giang cuồng nộ thuở lên đường

Mai thức giấc đất nước mình có khóc
Mất nước rồi, ôi yêu dấu Việt Nam
Mất biển rồi trăm năm là mò ngọc
Là nghìn năm nô lệ chịu hờn căm  

Mai thức giấc Ải Nam Quan rạng rỡ
Mũi Cà Mau hạnh phúc nắng ban mai
Hồn Đống Đa vẫn linh thiêng muôn thuở
Trưng Triệu xưa nguôi khúc hát u hoài (*)

Mai thức giấc thấy quê mình xa lắc 
Lòng ngổn ngang thương nhớ một cung đàn
Biết làm gì chỉ lệ đầy khóe mắt
Thương giống nòi bao thế hệ lầm than

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MAI VÀNG CHƯA TRỔ

Lá quê người rụng vàng sân
Hết mùa xanh biếc bón phân đất lành
Lá quê tôi đã lìa cành
Dẫu bao năm tuổi trên nhành yêu thương
Đau lòng mảnh đất đoạn trường
Nuôi cây cội rễ bén hương quê nhà
Khói lam theo bóng chiều tà
Về thơm tóc mẹ … Can qua sẽ tàn
Đón con về lại xóm làng
Gốc mai trẩy lá trăng vàng lung linh
Từ ngày nhập cuộc chiến chinh
Cửa nhà quạnh quẽ bóng hình con đâu
Sông quê nước chảy qua cầu
Tiễn con gươm báu khoác màu chinh y
Mai vàng chưa trổ... con đi
Con đền nợ nước phân ly đoạn đành
Mẹ ngồi mắt lệ đọng quanh
Lá quê tôi rụng còn xanh xuân thì

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MẶN MỘT DÒNG SÔNG

Mẹ ngồi khóc... mặn dòng sông
Mặn con kinh nhỏ, mặn lòng biển xa
Mặn thân cây lúa thật thà
Thuở xưa đơm hạt ngọc ngà vàng mơ
Buồn con nước lợ tràn bờ
Về theo biển rộng ngẩn ngơ nước ròng
Ngẩng nhìn trời đất mênh mông
Đôi bờ sông rộng còn không lở bồi
Cánh cò bay mỏi - chiều trôi
Dòng sông đã cạn lúa thôi trổ đòng
Con cua, con cá nghẹn lòng
Mùi phèn, mùi biển...mùi sông đâu rồi
Thương sao giề lục bình trôi
Thượng nguồn bật rễ về thôi tím à...**
Nhánh bần lả ngọn phù sa
Quê mình thương quá, sao mà gian truân

** Hệ sinh thái vùng châu thổ sông Cửu Long
được cân bằng một cách tự nhiên với "Mùa nước nổi"
(ngập lụt) và "Mùa nước giựt". Mùa Nước Nổi hay còn
gọi là Mùa Nước Lên. Dấu hiệu "Mùa nước nổi" tại
vùng ĐBSCL thường được báo trước bằng những giề
lục bình từ các cánh đồng trên đất Cam Bốt bị nước
ngập, cuốn bật rễ nối đuôi nhau trôi theo dòng
Mekong xuống phần đất Nam Việt Nam.

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MẮT BUỒN NGƯ PHỦ

Năm xưa...
Ra đi thuyền vỡ chiều nắng tắt
Khấn vái ơn Trời, khấn biển Đông
Cũng không xiêu lạc lòng hải tặc
Tả tơi thân xác máu loang hồng
Cứu con... mẹ hỡi đêm cuồng bạo
Anh ơi, con khát cả bờ môi
Em ơi, mình sẽ gặp hoang đảo
Sóng dữ phương xa đắm thuyền trôi

Hôm nay... 
Biển để tang ai mà biển trắng
Xác cá nằm phơi thật tội tình
Ngoài khơi sóng vỗ nhìn con nắng
Bờ cát vô hồn rạng bình minh 
Thuyền ghe phơi đáy sao quặn thắt
Mắt buồn ngư phủ nhớ trùng khơi
Có ai khóc biển bằng nước mắt
Mặn lòng rưng rức nỗi đầy vơi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Nghìn sau …
Mai sau non nước còn đâu biển
Cả rạn san hô cũng ngỡ ngàng
Nhìn bao xác cá mà chết điếng
Đáy trùng khơi chìm mảnh quốc tang
Nghìn sau biển sẽ quên vỗ sóng
Chỉ còn vang vọng tiếng oan khiên
Ai xây mộ gió, ai trông ngóng
Trùng dương khép lại một lời nguyền

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MẸ NGỦ MỘ SÂU

Bây giờ Mẹ ngủ mộ sâu
Đâu còn ra Bắc thảm sầu thăm ba
Đâu còn xương xẩu với da
Rã rời đòn gánh chiều tà chợ tan
Đâu còn chân nhuộm phèn vàng
Gió bay tóc rối muộn màng tuổi xuân
Đâu còn ánh mắt xa gần
Đêm đêm lén khóc thương phần ba con...
Đâu còn nhín nhút miếng ngon
Một bầy con dại...vẫn còn Mẹ đây
Đâu còn manh áo mỏng dày
Vá bao nhiêu miếng cho đầy tình thương
Đâu còn bao vạn dặm đường
Ngóng con giữa chợ, đời thường chông gai
Đâu còn tay Mẹ hao gầy
Đan chồng tấm áo đọa đầy chốn xa
Đâu còn cầu khẩn người ta
Mẹ, con xin gặp chồng, cha trong tù
Thôi thì nến thắp nghìn thu
Mẹ ơi một cõi giấc ru kiếp người

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MỪNG TUỐI ĐẤT TRỜI

Mai về ngủ với bầy chim
Với vườn mai nở, với sim trên đồi
Với sông núi biếc bồi hồi
Với thiên cổ tích đêm trôi trăng tà
Với sương đổ bến giang hà
Con sông uốn khúc lượt là như em 
Với tao nôi võng êm đềm
Câu ca dao mẹ ru mềm lòng con
Với rừng thăm thẳm trên non
Ẩn lan tím ngát sắt son vô ngần
Với hương khói lạy thánh thần
Xin ơn lộc phúc riêng phần bình an
Với trùng dương hát miên man
Ta ngồi nghe sóng trần gian dạt dào
Với bờ ao cũ nghêu ngao
Làng quê dâu bể hư hao một thời
Mai về mừng tuổi đất trời
Ôm đàn rót rượu... ta mời em xưa 

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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MƯỜI  NĂM VỚI NGƯỜI 

Mười năm phóng túng với Thơ
Với Người, tròn khuyết đôi bờ gần xa
Chao lòng trăm nỗi xót xa
Đem thơ lên núi đợi trà tri âm
Núi còn vọng lại lời ngâm
Để câu thơ sẽ lặng thầm ngàn sau
Lỡ mai tình bạc tóc màu
Đâu còn xanh biếc thuở đầu ngày  xưa
Ước gì ta vẫn như chưa...
Chưa từng lặn lội nắng mưa với tình
Về thôi ta mãi một mình
Về nơi ở trọ ngắm quỳnh nửa đêm
Mượn vay giây phút êm đềm
Chuốc Thơ, chuốc rượu say mềm môi ta
Thuyền hoa nở trắng ngọc ngà
Ngả nghiêng Trời Đất tưởng là đóa tiên
Em ơi, ta hóa cuồng điên
Vai em vuông lụa cõi riêng của tình

(Viết cho Tháng Sáu)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NẰM LẠI CHỐN HOANG VU

Bạn nằm lại chốn hoang vu **
Đã lâu lâu lắm bụi mù biệt tăm
Tưởng chừng như đã trăm năm
Bốn mươi năm lẻ trăng rằm biết không?
Xác thân của chốn bụi hồng
Về lòng đất mẹ giữa dòng can qua
Còn giày saut của đêm qua
Đất nâu đã lấp...máu và đôi chân
Ôm Mày còn một nửa thân
Ấm giây phút cuối mình gần bên nhau
Nghe Tao ráng sống... nhiệm mầu
Rồi Mày sẽ thoát qua cầu tử sinh
Mặc cho đồi núi rung rinh
Mặc cho bom đạn chiến chinh phơi bày
Chẳng còn rượu tưới chốn này
Tao thay nước mắt tiễn Mày đi xa
Rừng thiêng hú bóng trăng tà
Nghe như sấm động thịt da lấp rồi...

** Mượn câu viết của một độc giả: Bs. NVVinh

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NGÀY KHAI GIẢNG GIỮA RỪNG

Rừng xanh vọng tiếng ê a
Trường em khai giảng ngọc ngà tuổi thơ
Thẹn lòng con chữ ngẩn ngơ
Thầy cô bảng phấn đợi chờ trò ngoan
Trường em cũng có nắng vàng
Có mưa thấm đất, có hàng ghế thơm
Thơm tay cha mẹ bới cơm
Từ cánh đồng của ruộng rơm bốn bề
Con lên rừng học chữ về
Xót lòng con trẻ một bè đu dây
Con đồ nét chữ cô thầy 
Đời con rồi sẽ mai này khá hơn
Không như cha mẹ ngậm hờn
Còng lưng với Đất, tạ ơn với Trời
Khai tâm rừng có nghẹn lời
Con đừng dốt chữ một đời lầm than
Quê hương biển bạc rừng vàng
Sao con ngồi học với hàng cây xanh

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NGHE DÒNG SÔNG KHÓC

Dẫu mưa, dẫu nắng cũng về
Dẫu xa lạ cũng... đất quê hương mình
Về đi tìm lại dòng kinh
Nhánh bần gie đợi cuộc tình biệt tăm
Về ôm rơm rạ trăng rằm
Tuổi thơ ngọt lịm thuở nằm võng ru
Về thương bông cưới mù u
Mẹ Cha duyên nợ lời ru thì thầm
Về gieo hạt thóc nẩy mầm
Nghe trong tiếng vọng thăng trầm núi sông
Về nhìn lại chốn mênh mông
Thấy dòng sông khóc mà lòng xót xa
Khóc theo vận nước can qua
Bốn mươi năm đã...trôi qua lâu rồi
Bao khăn tang quấn vành nôi
Áo sô, tiếng nấc, cút côi một đời
Khóc đi … cùng đất cùng trời
Nước sông hóa mặn hỡi người phương Nam

(Cuối năm 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NGÓNG BIỂN

Vẫn ngóng biển mỗi sớm mai thức dậy
Nghe dạt dào hồn sóng vỗ trùng dương
Đợi thuyền về đầy ăm ắp yêu thương
Xanh biêng biếc, màu biển trời vùng vẫy

Vẫn ngóng biển thuở cha truyền con nối
Đàn trẻ thơ khôn lớn nhịp thủy triều
Đã bao đời nương tựa sống chắt chiu
Biển của em thật hiền lành quá đỗi

Vẫn ngóng biển giữa những chiều lộng gió
Ngắm trùng khơi cuộn sóng dải san hô
Rạng bình minh nắng mai sớm nhấp nhô
Đêm hải đăng theo thuyền tung lưới vó

Vẫn ngóng biển dẫu tháng ngày giông bão
Mai ra khơi thầm khấn gió quê nghèo
Những mảnh đời đã lắm nỗi gieo neo
Xin biển lặng xót thương đời cơm áo

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NGỦ LẠI VỚI THƠ

Chữ tình ngủ lại với thơ
Ta-Em ngủ với đêm mơ nguyệt rằm
Đâu loan, đâu phụng sắt cầm
Đâu mười năm đã qua thầm chút duyên
Chữ thơ hỏi ngã sắc huyền
Để tràn nỗi nhớ giữa triền sóng xô
Thiếu em đời bỗng hư vô
Có em, ta lại ngây ngô quay cuồng
Lạ chưa tay nhỏ ngón thuôn
Mà sao níu được cả vuông trời chiều
Lại đây đời cạn hắt hiu
Thế mà ta ngỡ chưa yêu môi viền
Để em cánh nhỏ chim quyên
Bén hơi tình hát giọng chuyền líu lo
Đêm em ngủ giấc thơm tho
Câu thơ choàng dậy khuya so cung đàn
Ôm thơ và cả ôm nàng
Ngoài sân sóng sánh trăng vàng óng tơ

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NGƯỜI GHÉ ĐÊM QUA

Chỉ  là chút nhớ thôi sao
Hay thiên thu cả dạt dào yêu thương
Chỉ  là dáng núi mây vương
Mà nghìn trùng dặm đã tương tư người
Chỉ  là son phấn môi cười
Bâng khuâng để lại một đời Em-Ta
Chỉ  là người ghé đêm qua
Khuya như trang điểm trăng tà thêm hương
Chỉ  là cỏ ngậm hạt sương
Mà xanh biếc cả nhớ thương vô tình
Chỉ  là mưa giọt lung linh
Phố hiên bỗng ngỡ trăm nghìn suối sông
Chỉ  là lan tím trổ bông
Thì  rừng chợt đã mênh mông đỉnh trời
Chỉ  là rượu rót ly mời
Nên chi môi nhắp một đời ngẩn ngơ
Chỉ  là đôi mắt bất ngờ
Dừng trên nốt lặng như tờ thư rơi...

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NHẢ LỤA TRĂM NĂM

Cuộc tình nhả lụa trăm năm
Trải hương ân ái về thăm ngọt ngào
Phải em kết tụ trăng sao
Từ ngân hà rụng những xao xuyến lòng
Em từ vũ trụ mênh mông
Hóa thân huyền thoại môi hồng cài trâm
Hỡi Tình, hỡi Khách-Tri-Âm
Dõi theo từng bước âm thầm bên nhau
Em-Ta vai vịn qua cầu
Theo nghìn con chữ vạn màu sắc son
Ngủ đi, tay gối cổ tròn
Giấc em thơm mộng véo von khúc tình
Đền đài lộng lẫy cung nghinh
Đón em nhã nhạc vóc hình giai nhân
Ngắm em hỡi đóa ngọc trân
Lòng ta điêu đứng một lần... thiên thu

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NHƯ CHƯA TAN TRƯỜNG

Hồn em trang vở mới tinh
Quyện tà áo mỏng lung linh sân trường
Em mùi mực tím thiên đường
Chữ nghiêng nắn nót, tóc vương môi hồng
Ngoài song cửa lớp mênh mông
Lời thầy bụi phấn ngó mong trống trường
Hoa vàng cỏ dại ngát hương
Ngày xưa trốn học lẽ thường đáng yêu
Tóc xanh giờ đã ít nhiều
Ngả màu mây trắng, nắng chiều vàng phai
Bạn thầy rồi sẽ còn ai
Nhớ thương quay quắt những hoài niệm xưa
Bốn mùa năm tháng nắng mưa
Lòng sao vẫn nghĩ như chưa tan trường
Còn nghe tiếng guốc dễ thương
Hành lang thoáng ngỡ như mường tượng em
Trang Lưu bút cũ êm đềm
Giấy xưa vàng úa lòng mềm xót xa

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NÍU ÁO THƠ 

Ừ thì cứ để thơ bay
Dăm câu lục bát mượn vay chốn này
Thơ về với cõi trời mây
Mai ta níu áo thơ bay lên trời
Trần gian ngó xuống nửa vời
Cũng đầy hoa bướm một thời mải mê
Rồi quên đắm đuối nguyệt thề
Trăm năm khép lại theo về hư vô
Lặng thinh khoảng trống mơ hồ
Chỉ còn để lại sóng xô giạt tình
Còn đêm nghiêng ngả với tình
Câu thơ khờ dại cũng hình như say
Chân ai cuống quít chốn này
Buộc chi một sợi tóc mây đa tình
Vói theo tiếng gọi dặm nghìn
Kiếp sau hỏi lại lòng mình đã yêu 
Chưa gì bóng đã xế chiều
Để thơ cuồng chữ ít nhiều đắm say

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NỢ HỒNG NHAN

Tiếc chi tay gối một đêm
Biết mai còn có những êm ấm tình
Đành thôi lẳng lặng một mình
Ta riêng một cõi đã hình như quen
Bóng khuya hiu hắt ánh đèn
Con trăng khuyết quá nên len lén buồn
Nghĩ gì trong chốn vô ngôn
Câu thơ lạc vận, lạc hồn phương nao
Gom con chữ của hư hao
Thành ca khúc lạ đem trao cho đời
Để nghe âm bậc một thời
Vẫn như cung điệu vẽ vời thuở xưa
Hay là ngày cạn nắng mưa
Đêm không tròn khuyết, đêm chưa bén tình
Nợ hồng nhan một trang kinh
Hay là chỉ nợ muôn nghìn kiếp xưa
Tiếc chi một chút âm thừa
Để nghe chăn gối mới vừa hờn nhau...

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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NỢ MỘT CHỮ "EM"

Nợ tình, nợ một chữ “Em”
Nợ trăm mối buộc từ thềm năm xưa
Nợ cây cỏ nợ nắng mưa
Nợ hoa với bướm thuở chưa tan trường
Nợ câu hát của vấn vương
Nợ cung đàn giữa đêm trường thênh thang
Nợ son, nợ phấn rộn ràng
Nợ đuôi mắt liếc bên hàng giậu quen
Nợ đêm song cửa cài then
Nợ ly rượu cạn say men xuân tình
Nợ ngày nhật nguyệt lung linh
Nợ trăng khuyết tỏ lặng thinh đi về
Nợ dòng sông chốn chợ quê
Nợ nghìn xưa một câu thề ngày đi
Nợ duyên môi thắm lạ gì
Nợ hoa đơm nụ Xuân thì hoài thai
Nợ hương trầm tỏa dáng ai
Nợ tay người lặt lá mai năm nào

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Ở GIỮA MÊNH MÔNG

Yêu người ở giữa mênh mông
Chỉ có sóng vỗ và sông vô bờ
Hay như biển cả tình cờ
Lén đưa ốc nhỏ bất ngờ đi xa
Biển ru vọng tiếng ơi à
Đất Trời ngoảnh lại...Ta và Em thôi
Ừ thì sông vẫn cứ trôi
Về đâu ai biết rẽ đôi xuôi giòng
Năm mười hai tháng ngóng trông
Một lần sông lại ngược giòng về thăm
Biển ngồi đếm nguyệt- trăng rằm
Mà nghe cái nhớ đã nằm trong tim
Lặng thinh hai chữ kiếm tìm
Tìm chi chiếc lá giữa im ắng đời
Ngược xuôi giòng cạn đầy vơi
Để Ta-Em đã một trời khói sương
Trách chi sông biển vấn vương
Nước sông ra biển yêu thương mặn nồng

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Ở TRỌ VỚI THƠ

Tìm nơi ở trọ với thơ
Để cười, để khóc, để mơ mộng hoài
Cuộc đời đâu chỉ ngắn dài
Còn dăm ba khúc bi hài quanh ta
Đâu còn một thuở trăng ngà
Bóng khuya đổ xuống nhuộm tà áo hoa 
Trăm năm rồi cũng nhạt nhòa
Nghìn năm quên nhớ tưởng là thanh xuân
Gói thơ chớ gói bụi trần
Đem lên núi biếc tiễn chân cuộc tình
Có gì đâu nhỉ một mình
Là như đêm nguyệt ngắm quỳnh dưới trăng
Là như cung biến nốt thăng
Vút lên tiếng nấc trầm lăn cuộc đời
Đừng buồn ta nhé thơ ơi
Ta- Thơ vẫn thế, cuộc chơi vẫn tròn
Vụng về nhưng mãi sắt son
Ôm con chữ ngủ trên non đá vàng

(23/4/2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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PHÁC HỌA VÔ NGÔN

Ai người "Phác họa" đời em
Phải chăng cọ vẽ nét mềm năm xưa
Phải chăng chữ nghĩa dư thừa
Phải chăng ống kính đẩy đưa cuộc đời
Tìm trong ẩn dáng gọi mời
Điều gì phác họa thành lời vô ngôn
Giấu trong tiếng gọi tinh chồn
Là em một thuở xác hồn yêu tinh
Nét xưa quyến rũ cuộc tình
Hay là tơ tóc trăm nghìn lênh đênh
Cọ vung, cọ xóa nhớ quên
Đền thiêng em đấy cõi thênh thang đời
Dẫu mai sau ở đỉnh trời
Nghìn thu vàng lá phai lời thề xưa
Phai đi giọt nắng, giọt mưa
Trong em tình vẫn đón đưa dịu dàng
Chỉ là duyên đã lỡ làng
Như tranh phác vẽ mộng tràn sắc hương 

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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PHAI MỜ ÁO XIÊM

Chữ yêu anh bẻ làm đôi
Nửa bên kia ấy, nửa trôi theo tình
Nửa vui hạnh phúc lung linh
Nửa nào là của chúng mình hỡi anh
Phải em chiếc lá cũng đành
Vàng thu lá rụng em thành mây bay
Trong em khuya nến lắt lay
Ngoài hiên mưa rớt, mới hay em buồn
Như dòng lục bát cạn nguồn 
Lòng như lặng lẽ rèm buông ơ hờ
Thương cho vần điệu nhớ thơ
Khuya ơi tình đã phai mờ áo xiêm
Cơ hồ anh tựa cánh chim
Giai nhân, rượu ngọt ai tìm đam mê
Tim em đi biệt không về
Ừ thôi kiếp khác ta thề yêu nhau

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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PHỐ NÚI BUỒN KHÔNG

Tháng Ba phố núi buồn không
Hay đem giọt lệ thả dòng suối khô
Lá rừng rụng xuống phủ mồ
Giày Saut, áo trận điểm tô sơn hà
Sao thầy cô bạn khóc òa
Sân trường lặng lẽ tìm tà áo em
Nghe trong đạn pháo nửa đêm
Hoa Xuân vừa đến bên thềm tả tơi
Hỗn mang một cõi đất trời
Nước non biến loạn Ngày Mười Tháng Ba
Khuya em lạc mẹ mất cha
Sau lưng khói lửa nhạt nhòa tuổi thơ
Bên đường bom đạn tình cờ
Con ôm vú mẹ đâu ngờ tử sinh
Ngày tàn một cuộc chiến chinh
Sắc lan tím thẫm trăm nghìn thẳm sâu
Địu con lên rẫy lệ sầu
Suối rừng nghiêng ngả trong bầu hồ lô
Núi ơi khóc vạn nấm mồ
Sương mù trắng xóa khăn sô một đời
Tháng Ba ai khóc cho người
Khóc cho non nước một trời tang thương

(Viết để nhớ ngày mất Banmê 10/3/75)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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PHỐ NÚI LÂM CHUNG

Con thấy Chúa đứng che tầm đạn pháo
Thấy tay Người giang rộng cả màn đêm
Thấy xác người phủ lên một màu máu
Thấy thây ai nằm gục ngã bên thềm

Thềm nhà Thánh đâu bình an ngự trị
Đâu lời kinh ca tụng Chúa Chiên Lành
Hồi chuông đổ loan tin mừng đâu nhỉ?
Vợ tìm chồng, anh đâu hỡi...hỡi anh?

Đêm tối quá làm sao tìm ba mẹ
Lạc mất rồi, trăm phương hướng bom rơi
Cây ngả nghiêng, đổ bóng rừng đơn lẻ
Em co mình khóc rưng rức mẹ ơi!

Nghe đất rung mà lòng con kinh hãi
Phút tối tăm hỏa ngục của Đêm-Ngày
Xin chở che, con nép mình cỏ dại
Tượng Chúa hiền sao bom đạn bủa vây

Phố bụi đỏ khóc những ngày binh biến
Muôn vì sao tắt lịm giữa trùng trùng
Chuỗi Mân Côi con dâng lời cầu nguyện
Xin đoái thương giờ phố núi lâm chung

(Viết để nhớ Bmt Tháng Ba)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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QUÊ ƠI, MƯỚP TRỔ HOA VÀNG

Quê ơi, mướp trổ hoa vàng
Lòng rưng rưng nhớ chốn làng mạc xưa
Nhớ gì... đâu nắng đâu mưa
Đâu giàn mướp của giậu thưa em chờ
Lũ ong, lũ kiến thẫn thờ
Đất trời xanh biếc, mương bờ nhớ em
Thuở cha với mẹ êm đềm
Vườn sau chăm bón đất mềm thương yêu
Trổ chùm hoa mướp chắt chiu
Đền ơn người đất nâng niu vun trồng
Mẹ cha ươm lúa ngoài đồng
Tuổi thơ bì bõm con sông đầu làng
Hồn ta hoa mướp nở vàng
Có em trong ấy bên hàng cau thơm
Ngõ quê quanh quẩn cá nơm
Thèm trông thấy lại cội rơm, dây trầu
Ầu ơ … dây bí dây bầu
Nao lòng dây mướp vạn sầu ly hương

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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QUÊN CHƯA YÊU NGƯỜI

Bỗng dưng anh đến bất ngờ
Hữu duyên hay chỉ tình cờ gặp nhau
Tạ ơn giây phút nhiệm mầu
Của ngày hội ngộ tóc màu còn xanh
Mai kia tóc sẽ phai nhanh
Chút sương pha gió hóa thành bạc phơ
Ừ thì tình vẫn như thơ
Vẫn còn rộn rã theo tờ thư xưa
Một ngày lòng hỏi nắng mưa
Có bao giờ đã... quên chưa yêu người
Chỉ mê mải với đất trời
Với hoa cỏ lạ, với đời sớm mai
Đâu ngờ tình đã hoài thai
Thành dòng thơ giữa dặm dài nhân gian
Để riêng trong cõi mộng tràn
Có Em-Ta vẫn muôn ngàn khát khao
Trăm năm mấy nhịp trăng sao
Yêu người yêu cả những lao đao tình

(Mùa Tạ Ơn 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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QUỐC BIẾN BIỂN ĐÔNG

Xin lắng nghe vạn thống khổ nghẹn lời
Niềm oan khuất nơi quê nhà xa biệt
Hỡi hồn nước, hồn cờ thiêng đất Việt
Xin về đây cùng hội tụ bao người
Vẫn màu cờ của đất tổ quê cha
Quê hương mình dẫu đôi bờ ngăn cách
Vẫn máu đỏ luân lưu trong huyết mạch
Thương Việt Nam, ôi ngàn dặm nhạt nhòa
Trùng dương ngầm dậy sóng Bạch Đằng xưa
Nay quốc biến biển Đông- hòng khuất phục
Trong tiếng hát ta nghe nghìn nỗi nhục
Biển quê mình uất nghẹn nói sao vừa
Ta sẽ về bồi đắp lại non sông
Ta dựng cờ để lòng không hổ thẹn
Quê hương mình vẫn còn như nguyên vẹn
Phù sa tình hòa khúc hát biển Đông 

(Tháng 7, 2014)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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RONG CHƠI ĐI EM

Thôi Em về lại Tình Thơ
Rong chơi với chữ như tờ giấy hoa
Để nghe tiếng của nhạt nhòa
Gõ trên định mệnh cánh hoa phai màu
Có còn nhan sắc xưa đâu
Viết đi những khúc đêm thâu tuyệt tình
Giấu đi chuyện của riêng mình
Hồ như bút mực lặng thinh cạn dòng
Đời còn có của nhau không
Hay như ở tận giữa dòng lao đao
Tình như trói buộc khít khao
Chút gì như thể mưa rào đầy vơi
Đem mưa đổi rượu với Trời
Cuồng điên lộng bút thành lời lả lơi
Ở đâu cũng vẫn thấy người
Hỡi thơ, hỡi bút, hỡi đời ngóng trông
Đong đưa chữ nghĩa mênh mông
Yêu em... ngủ gật trên dòng thơ rơi

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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RU TÀ ÁO KHUYA

Tím ơi, buồn lặng lẽ buồn
Mai rồi nắng xế tròn vuông một mình
Hồ như gặp một cuộc tình
Tưởng như níu áo ... Mắt nhìn người đi
Trái tim rỗng tuếch biết gì
Hay ta khờ quá, ôm ghì nỗi đau
Cuối đời tóc trắng còn đâu
Những hoa bướm lượn, những màu ái ân
Hỏi chi năm tháng tàn dần
Xóa đi dấu vết chẳng cần nhớ quên
Khóc đi, nước mắt ai đền
Còn gì ở giữa mỗi bên hao gầy
Thôi đêm sẽ hóa ra ngày
Sẽ quen nỗi vắng vòng tay tựa đầu
Ngủ đi em, tóc bạc mầu
Để mai thức giấc quên sầu đêm qua
Ví như mình có nhau mà
Mộng ư, thật đấy. Ru tà áo khuya...

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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RỦ THƠ BIỆT XỨ

Phải chi trời đất là nhà
Gối đầu trên vách cỏ hoa bốn bề
Để ôm hết cả đam mê
Khắc thơ lên đá nguyền thề yêu Em
Tìm chi trăng đổ bên rèm
Mà phai vóc ngọc nửa đêm với tình 
Tìm chi một góc lặng thinh
Giang hồ ngủ trọ trăm nghìn nỗi vui
Khách ư...thoáng chút ngậm ngùi
Tình ư, chăn chiếu đã vùi ngọc hoa
Thơ em lạc vận thôi mà
Cũng như trăng khuyết, trăng tà mệnh chung
Khóc đi Em- giọt vô cùng
Buốt lòng vần điệu trùng trùng đắng cay
Rủ Thơ biệt xứ chốn này
Rong chơi trở lại những ngày đi hoang

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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RỪNG MAI TỎ TÌNH

Người về trăng khuyết nửa bên
Ngọc đôn ngơ ngẩn ai quên chỗ ngồi
Gió lay hình bóng mất rồi
Làm sao dõi bước bên đồi nguyệt rơi
Người trong lay lắt đất trời
Bỗng dưng hóa thánh cõi đời chìm sâu
Đỏ môi tình nụ hôn đầu **
Áo xiêm từ đấy qua cầu phôi phai
Nụ cười rồi cũng một mai
Trăm năm khép lại tiếc hoài giai nhân
Có gì đâu chút phù vân
Phím tơ đã khóa điệu ngân cung đàn
Hương hoa còn chút nhụy vàng
Tặng người quên cuộc lỡ làng nhân duyên
Tặng đời giây phút vô biên
Rừng mai vàng nở uyên nguyên tỏ tình

** Mượn ý thơ nhà thơ Đặng Hoàng Sơn "...Đỏ
màu môi đỏ, môi hôn lần đầu..."

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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SỎI ĐÁ RONG TÌNH

Hay là sỏi đá yêu em
Nên theo bén gót, gót mềm tiểu thư
Trần gian ẩn dấu cộng trừ
Trừ đi oan nghiệt của từ kiếp xưa
Phong trần dâu biển nắng mưa
Đầy vơi cũng mặc, như chưa buồn lòng
Sỏi về đâu hỡi mênh mông
Trùng trùng duyên khởi mặn nồng cõi riêng
Như anh lên núi tu thiền
Để em ở lại nét hiền chân như
Đoạn trường năm tháng còn dư
Em và sỏi đá hình như rong tình
Cảm ơn trăng của lung linh
Chia cơn đau lịm thương mình chiều hôm
Tiếc gì em một chữ ôm
Về trong giấc ngủ đã xôn xao lòng
Buồn vui ru phận má hồng
Đã gần cạn hết bão giông đời người

(24/10/2014)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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SÔNG CẠN PHÙ SA

Khi con sông cạn phù sa
Là hồn sông núi sơn hà rưng rưng
Bóng trăng đổ xuống lưng chừng
Màu như nguyệt bạch chợt dừng đam mê
Là câu vọng cổ xuống xề
Âm vang nghèn nghẹn xuôi về phương Nam
Ghe ai ngơ ngác rừng tràm
Tìm đâu ra được cửa vàm mênh mông
Là cây lúa trổ đòng đòng
Sẽ thành cổ tích giữa đồng héo hon
Và màu đám mạ xanh non
Cánh cò trắng muốt chẳng còn thênh thang
Là ta khăn chế áo tang
Theo bầy cá nhỏ lội ngang đoạn trường
Rặng bần gie nhánh quê hương
Cầu tre gãy nhịp vấn vương khúc sầu
Nằm mơ con nước đục ngầu
Ta đêm thức trắng. Mai … đầu bạc phơ

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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SÔNG QUÊN ĐƯỜNG VỀ

Nghẹn lòng cây lúa chết non
Mẹ rưng rưng khóc đã mòn niềm đau
Dòng sông soi bóng dạ cầu
Nước trôi đọng lại cạn màu phù sa
Tưởng rằng nước mắt đã xa
Đau thương từ thuở can qua chốn nghèo
Vàm xa trôi giạt cánh bèo
Tìm đâu hoa tím về theo bập bềnh
Ghe neo bến đậu lênh đênh
Trơ lòng sông cạn, sông quên đường về
Quên mùi rơm rạ hương quê
Cánh đồng cò lả bờ đê ân tình
Sao nghe sông ở quê mình
Chẳng còn bồi lở như nghìn năm xưa 
Người ơi...đừng trách nắng mưa
Con sông rộng vẫn đò đưa vắng người
Đắng lòng khấn giọt mưa rơi
Sông pha nước mắt mặn đời mẹ quê …

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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SỬ VIẾT TÊN ANH: TRẦN VĂN BÁ

Hồi chuông gióng, lệnh tử hình - tin dữ
Áo sinh viên nhuộm thẫm máu hùng anh
Sông núi Việt, đất hồn thiêng bất tử
"Ta còn sống đây" vang động lũy thành

Giờ hành quyết Saigon buồn rưng rức
Tuôn lệ sầu theo dòng chảy cuồng phong
Dòng máu đỏ từ trái tim tràn ngực
Thấm máu đào dâng đất mẹ mênh mông

Hỡi bạn trẻ, tiếng lòng Anh hiệu triệu
"Mưa phải từ lòng đất mẹ mưa lên"
Cả thế giới sẽ nhìn và sẽ hiểu
Dân tộc mình đâu luồn cúi: Đứng lên!

Anh đã viết sử xanh bằng xương máu
Sử viết tên Anh - viên ngọc sáng ngời
Khi nước mất, tang trắng người đau đáu
Để tang Anh, dân tộc tiếc ngàn đời

(Viết nhân ngày giỗ Anh Trần văn Bá 8 tháng 1, 2015)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TANG TRẮNG THÁNG TƯ

Bao lần trăng đã khuyết rằm
Thế mà đã bốn mươi năm thật à...
Tưởng chừng ngỡ chỉ hôm qua
Ngờ đâu tang trắng quê nhà còn đây
Tháng Tư không đếm bằng ngày
Đếm bằng xương trắng, bằng thây phủ đồi
Bằng bom đạn rú từng hồi
Nhìn dòng máu đỏ suối trôi đôi bờ
Bằng người lính chết bơ vơ
Mai em rũ tóc tang thờ quạnh hiu
Bằng đêm biển nổi sóng triều
Bao thuyền nhân đổi mạng liều cuồng phong
Mẹ ơi hải tặc còn không
Con thân xác lả giữa giòng máu loang
Bằng ngày đạn pháo kinh hoàng
Đạn xuyên góc lớp, trường tan nửa chừng
Bằng tù đất Bắc trên rừng
Sống đời hoang dã chợt mừng đói no
Bằng đêm khuya dạ tơ vò
Nghe câu hát ví cái cò nỉ non
Bằng người sương phụ sắt son
Lạy cờ phủ mộ núi non đáp đền
Chít khăn tang để chẳng quên
Quê hương còn đó nửa bên địa cầu

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TAY LUỒN ÁO HOA...

Cafe đắng ngọt như tình
Thôi thì ta tưởng như mình có nhau
Cúi đầu tạ lỗi ngàn sau
Áo em chẳng thể qua cầu gió bay
Đêm khuya nến giọt lắt lay
Sớm mai bừng dậy mới hay nhớ người
Lặng thinh hay dẫu ngàn lời
Chỉ là ngần ấy một đời ngó mong
Sắc hương phung phí nụ hồng
Để dành chi nữa dẫu mong manh buồn
Câu thơ rơi một vần buông
Còn chi cung bậc tay luồn áo hoa
Trăm năm vầy cuộc...người ta
Riêng mình thật đắng - lỡ pha đoạn trường
Dại khờ một chữ yêu thương
Áo khăn xếp lại mùi hương hôm nào....
Ừ, Em xưa của má đào
Còn Ta, sao nhỉ... Dạt dào Yêu Em

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THĂM EM TÓC LÃO

Mai ta chống gậy thăm Em
Ngồi nhìn tóc lão chợt thèm thanh xuân
Thôi thì ta cứ ngồi gần
Xưa nay vẫn vậy, vẫn cần có nhau
Vẫn mơ một thuở trầu cau
Áo duyên con gái theo sau áo tình
Em-Ta từ đấy lặng nhìn
Trời còn phiêu bạt nên mình giạt trôi
Trái tim xuân thắm đâu rồi
Mà sao nỡ để Em ngồi nắng hanh
Bao năm tháng đã quẩn quanh
Đời Em quên hết mộng lành vườn xưa
Chắt chiu kỷ niệm dư thừa
Còn đâu hoa mướp đã vừa vàng hoe
Có gì đâu chút sắt se
Chỉ thương môi đỏ, áo the với người
Mặt trăng và cả mặt trời
Ngày đêm … Ta cả một đời tiếc Em

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THÁNG BA,  RỪNG THÔI TRỔ LÁ

Hỏi khuya phủ bóng trăng tà
Rừng thôi trổ lá Tháng Ba bụi mờ
Đạn bom cày nát tình cờ
Vạt quỳ gục ngã khuất bờ tử sinh
Lối mòn vẫn dạ chung tình
Từ buôn làng cũ in hình dấu trăng
Gùi khoai, gùi bắp, gùi măng
Gùi bông bí nụ. Ngực căng suối mềm
Gùi cành lan tím êm đềm
Còn vương nhánh gãy … gùi đêm hoang tàn
Em qua thác đổ trên ngàn
Cạn khô nguồn nước trăng vàng bơ vơ
Tiếng rừng thổn thức lặng chờ
Đại ngàn réo gọi sương mờ âm vang
Suối trong veo ở đâu Yàng
Mạch tuôn nhuộm đỏ buôn làng Kosier
......
Váy em trôi giạt xuân thì
Ta nghe rừng khóc, ôm ghì tiếc thương

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THÁNG BA, NÚI MÀU KHĂN TANG

Tháng Ba vọng lại đêm chùng
Phố xưa vỡ ánh nguyệt cung trăng tròn
Mẹ ngồi ôm hết đàn con
Khấn thiêng - đạn pháo trên non ngang đầu
Em thơ lạc mẹ bên cầu
Nửa thân cầu gãy, núi màu khăn tang
Bé ngồi ngơ ngác - tan hoang
Mẹ ơi, mẹ dậy đi.... Hoàng hôn rơi
Nhà mình cháy rụi ba ơi
Con theo loạn lạc rã rời bước chân
Biết đâu sống chết xa gần
Mắt sâu thảng thốt với thân vô hồn
Đêm là ngày của vô ngôn
Sương khuya đổ xuống vùi chôn thây người
Sớm mai rạng ánh mặt trời
Mới hay em chết nửa đời xuân xanh
Còn nguyên áo lụa thiên thanh
Bên đồi bụi đỏ vòng quanh sân trường
Dã quỳ vàng nỗi nhớ thương
Xưa em rực rỡ. Đoạn trường khóc em...

(Viết cho Tháng Ba năm xưa)

Không có Thơ, Ta ở với ai...

120



THÁNG TƯ TRÙNG VÂY

Sao người bỏ nước ra đi
Bỏ sông, bỏ biển, phân ly đôi bờ
Bỏ dòng lục bát lững lờ
Vần nghiêng lạc vận bơ vơ sông tràn
Theo loài hoa tím mênh mang
Lục bình từ thuở muôn ngàn dặm trôi
Nước non ngày ấy mặn môi
Khăn tang triệu mảnh khúc nôi đọa đày
Tháng Tư vây khốn trùng vây
Đau thương mệnh nước chất đầy oan khiên
Đốt lò trầm cũ linh thiêng
Tế gươm trận mạc ngả nghiêng chốn này
Hỡi người tử biệt vùi thây
Nắm tro bụi - nhúm xương đày chốn xa
Bốn mươi năm lẻ dần qua
Chiêu hồn người chết trăng tà tiễn đưa
Trên đồi chiến địa ngày xưa
Còn đôi giày trận nắng mưa đợi người...

(Tháng Tư Quốc hận 2016)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THÁNG TƯ, TRANG SỬ KHÓC THẦM

Tháng Tư trang sử khóc thầm
Đâu người lẫm liệt, sao nằm rừng hoang
Ngày non nước gãy cung đàn
Khăn tang xé vội chít hàng cây xanh
Ngả nghiêng theo với mệnh thành
Đất trời vần vũ thôi đành vong thân
Giày sô, áo trận một lần
Theo xương máu để hoá thần hiển linh
Hồn người bất tử lặng nhìn
Đất thơm quê mẹ dặm nghìn giang sơn
Nghe trong cung bậc uất hờn 
Thanh gươm tráng sĩ chưa sờn chuôi tay
Hồn thiêng sông núi trời mây
Tay nâng cờ thắm phủ thây anh hùng
Máu anh dẫu có cạn cùng
Xương anh dẫu nát, lòng chùng đất nâu
Gói poncho với nỗi sầu
Chỉ còn ngần ấy gửi màu phù sa
Tháng Tư, thác đổ rừng xa
Vọng về tiếng nấc, trăng tà lịm đau

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THANH QUỲNH TRỔ THƠ  

Thanh quỳnh lặng lẽ trổ thơ
Dưới trăng ai đó ngẩn ngơ với tình
Ừ thì một cõi riêng mình
Với hoa cỏ lạ trăm nghìn sao khuya
Nghe như vạn nỗi cách chia
Về gần như thể lia thia vợ chồng
Mùi hương lan tỏa mênh mông
Quyện trong thương nhớ giữa dòng nhân gian
Khuya ơi đừng vội trăng tàn
Để thanh quỳnh với nguyệt vàng vầy duyên
Trăm năm đá tạc thề nguyền
Hỡi người cõi thế bên triền dốc mơ
Chút gì tựa một dòng thơ
Một lòng trinh bạch nhả tơ kiếp này
Bút nghiên mài mực đắm say
Vẽ hồn hoa trắng ngất ngây cho đời
Tay ngà phóng bút buông lơi
Tìm trong nhật nguyệt cho vơi nỗi sầu
Đóa trăng nghiêng ánh nhiệm mầu
Bên khung cửa nhỏ ví câu đa tình

(Tặng Người & đêm Thanh Quỳnh nở)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THẺ BÀI THÁNG TƯ

Tháng Tư này Mày ở rừng hay biển
Tao nằm bên phiến đá giữa sườn đồi
Mắt lo âu nhìn bước chân Mày tiến
Cờ vinh quang trong ngực áo mồ hôi

Tay cò súng chắc bây giờ tê dại
Hầm hố nào còn lại với bom rơi
Mày phơi thân giữa trời che làm mái
Đất dưới chân bằm nát vụn Mày ơi …

Còn một thước...đất quê hương rực rỡ
Như hào quang lấp lánh mặt trời hồng
Tao bỗng thấy tưởng như mình còn thở
Còn nghe kèn thúc trận tiếng xung phong

Còn nửa thước... đừng đứa nào ngã gục
Tao nằm đây phù hộ hết tụi Mày
Ráng lên em... Đại Bàng chờ em chút
Tụi em lên, Đại Bàng sẽ bắt tay...

Rồi mình nhậu, bi đông đâu còn rượu
Chẳng hề gì - ôm áo trận cười vang
Đỉnh đồi ơi, nhớ ráng chờ men tửu
Tưới đồi thơm cho lan nở bạt ngàn

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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Trận cuối cùng ai sống còn, ai biết
Để Tháng Tư nhìn hương khói, thẻ bài
Rồi quanh quẩn những vành khăn tang biếc
Trắng màu tang và biếc tuổi xuân phai …

30/4/2015

(Viết cho những người lính trận VNCH mang thẻ bài Tháng Tư)

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THIÊN THU EM NẰM

Ôm em hơi ấm cõi tình
Để yêu, để nhớ dẫu nghìn đổi thay
Cho em đêm gối vòng tay
Thịt da hương phấn mê say ngọt ngào
Vẫn là thực, chẳng chiêm bao
Dẫu em nay đã hư hao tháng ngày
Không, em xanh biếc trời mây
Đỏ như son thắm ngất ngây với tình
Trái tim nghìn mộng lung linh
Dõi theo nguyệt bạch hướng tình rong chơi
Tạ ơn vai mỏng áo vời
Màu son ai nhạt trăng ơi đêm về
Vút cao thăng khúc đam mê
Hồn như cỏ dại tư bề ngát hương
Hẹn cùng nhau cõi thịt xương
Trong ngày rảo bước vô thường tháng năm
Dễ chừng nơi chốn xa xăm
Ta-Em gối tựa dáng nằm thiên thu

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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THIỀN TRĂNG

Ta về nắm chéo áo thiền
Tâm như ngộ thoáng chút viền trăng mơ
Dường như tiếng vọng vỗ bờ
Từ thiên hà vỡ, nguyên sơ khởi đầu
Tàn chi một cuộc đêm thâu
Hương vàng đọng lại nhiệm mầu ánh trăng
Áo trăng còn nhớ hay chăng
Nguyệt cầm một khúc cầm bằng phù vân
Lắng lòng nghe tiếng tơ ngân
Hay âm vang đã xuống trần đầu thai
Đất trời từ đấy chia hai
Thành đôi nhật nguyệt mệt nhoài đổi thay
Đếm đi năm tháng với ngày
Triệu năm vẫn mãi vòng quay giấc hiền
Đi tìm chi bóng trăng thiền
Ngồi yên ta đợi ngoài hiên đêm về
Có gì đâu phút tỉnh mê
Lỡ theo hài ngọc, lỡ đề câu thơ
Thơ đề đôi chữ ngẩn ngơ
Đôi dòng nguyệt khúc xuôi bờ thiền trăng

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TIẾNG DẠ CỦA EM

Nghe trong tiếng "dạ" của em
Có mây thở nhẹ, có mềm giọt mưa
Có trời hong nắng ban trưa
Có đôi guốc gõ nhặt thưa cuối đường
Có mùi con gái dễ thương
Hương xưa bồ kết vấn vương hôm nào
Có cơn gió vội làm sao
Áo em thơm cả đêm vào với trăng
Có son môi ngọt viền chăng
Ừ, là em đấy- cung thăng cuộc đời
Có em chợt khóc chợt cười
Đôi khi kiêu hãnh ngắm trời ước mơ
Có ân ái, có đợi chờ
Có buồn rũ rượi để thơ lạc vần
Có khao khát dẫu một lần
Ngồi nghe sóng biển, chân trần với ai

Không có Thơ, Ta ở với ai...

128



TIẾNG KHÓC CỦA BIỂN

Đêm cuồng nộ và bốn bề lạnh ngắt 
Bám víu theo những mảnh ván vụn nguyên
Biển đã khóc thay em cạn nước mắt
Lúc bủa giăng con sóng ập phủ thuyền

Biển mặn đắng khi nhìn em chìm xuống
Giữa âm ba bão tố thét điên cuồng
Một giọt máu để dành khi khát uống
Nhưng em đi...một thân xác trần truồng

Máu của em - giọt trinh hòa uất nghẹn
Tuổi mười lăm em tế lễ Tự Do
Hỡi nghìn trùng ước mơ em nguyên vẹn?
Hay chôn theo đôi mắt mở trừng to

Vũ trụ cuồng khi mẹ còn sống sót 
Tấp vào bờ lặn hụp giữa mênh mông
Con tôi đâu... tuổi thiên thần mật ngọt
Biển hiền hòa sao biển nổi cơn giông

Và mẹ khóc tiễn vong con lặng lẽ
Hồn con đâu, đây hương khói thẫn thờ
Phút biệt ly con vẫn còn nhỏ bé
Cuồng lưu chôn sâu thẳm mộng bến bờ

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TÍM CẢ CÂU THỀ

Bằng lăng tím quãng đường xưa
Áo em tím cả ngõ đưa em về
Tình ơi tím một câu thề
Dấu trong tà lụa, vai kề vai ngoan
Tóc ai bay lộng chiều tàn
Ta, vần thơ dại nhuộm vàng hoàng hôn
Ừ, em của Huế ngọ môn
Ngắm em từ độ bên cồn còn sương
Từ long lanh sợi nắng vương
Nghe trong hơi thở em hương hoa thầm
Chiều phai trăng của nguyệt cầm 
Dáng em vẫn tím nét trầm bằng lăng
Em là hương sắc nốt thăng
Ta cung nghinh thỉnh tơ giăng tơ tình
Buộc chi vào mối vô hình
Mà trăm năm sẽ dặm nghìn có nhau

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TÌM LẠI DÒNG XƯA

Con kinh lở vạt đất bồi
Còn đâu cái chỗ bậu ngồi hồi xưa
Mai ta hỏi lại nắng mưa
Sông còn như thuở sông chưa giang hồ
Lục bình cạn nước chết khô
Còn đâu hoa tím dạt xô với đời
Hạ nguồn nước lũ đầy vơi
Sông quê lặng lẽ tả tơi nhánh bần
Lỡ khuya đom đóm về gần
Tìm đâu chỗ đậu bâng khuâng cõi lòng
Nghẹn bông lúa trổ đòng đòng
Sữa thơm ơn mẹ Cửu Long ngàn đời
Sông nuôi hạt ngọc đất trời
Phù sa khao khát vàng rơi ngập đồng
Bần già rụng xuống ven sông
Ai đờn vọng cổ mênh mông là buồn
Biết đâu xa thẳm cội nguồn
Dòng sông nuốt lệ gieo buông tiếng trầm

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TỊNH LÒNG

Lặng nghe tiền kiếp xa xôi
Là cây, là cỏ mãi trôi vô tình
Đến ta duyên kiếp riêng mình
Thành người trong cuộc ngắm nhìn đời phai
Trà thơm pha ấm đợi ai
Đãi ta thoáng nỗi nguôi ngoai vẫn còn
Đãi trang sách cũ đã mòn
Chỉ còn con chữ vẹn tròn thủy chung
Đãi non cao giữa chập chùng
Đãi sương đỉnh núi nghìn trùng Vọng phu
Hương trà bay ngát Xuân Thu
Sang Đông, đến Hạ vi vu với người
Ly đầy ly cạn ta mời
Quên đi cái ngã một thời vụng tu
Ngồi bên chồi lộc thiên thu
Tìm quanh quẩn thấy mịt mù cội tâm
Véo von trong giọt nước trầm
Em trong chén ngọc hóa thầm dòng sông
Trôi về riêng cõi mênh mông
Kề bên vách núi hư không tịnh lòng

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TRÁI TIM ĐÂU BIẾT

Em đâu chẳng phải lỡ yêu
Lỡ thương, lỡ nhớ để chiều lòng anh
Chỉ vì vương chút mong manh
Chút hương rừng quế non xanh trên ngàn
Thì thôi tình hãy dịu dàng
Để nghe như thể thu vàng lá rơi
Để mai tiếng gọi lưng trời
Tình ơi nhan sắc một đời cũng phai
Bước đi đâu đó... nguôi ngoai
Chắc gì lặng lẽ níu hoài phố xưa
Lòng như còn nợ nắng mưa
Những ngày tháng cũ dạ thưa ngọt ngào
Mặt trời dấu hết hư hao
Để em còn mãi những xao xuyến thầm
Biết đâu mai mốt dương âm
Sẽ xa biền biệt nguyệt cầm tơ ngân
Trái tim đâu biết xa gần
Dẫu sao ta cũng một lần biết nhau

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TRÁI TIM GỖ ĐÁ 

Cuối năm lá úa rụng đầy
Ừ thì ngày tháng trời mây tuổi chiều
Trái tim gỗ đá còn yêu
Nằm kề bên cạnh mỹ miều sách ngoan
Mở trang tình cõi thiên đàng
Thơ câu lục bát muộn màng gặp nhau
Thôi đừng nghĩ chuyện trầu cau
Em-Thơ xưa đã qua cầu gian truân
Cứ gì đợi phải giai nhân
Em duyên phận mỏng tơ ngân đoạn trường
Sắc hương son phấn còn vương
Đêm đêm dấu kín chữ thương, chữ tình
Xót xa trang sách lặng thinh
Vỡ òa chữ nghĩa vô minh cõi người
Si mê chi lắm tình ơi
Ta yêu Em đấy đất trời biết không...

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TRANG TÌNH 

Nhớ em, có lẽ ta điên
Nụ hồng yêu của đền thiêng... Cõi tình!
Biết đâu con chữ biết nhìn
Có hai người đã rất tình với nhau
Xóa đi trang sách nát nhầu
Trĩu buồn một thoáng của màu thủy chung
Dỗ em câu nói cạn cùng
Khuya anh lén dấu lòng chùng vào tim
Để theo chân dõi bước tìm
Trang thơ nào đã chợt dìm hồn em
Ngó chừng em lỡ yếu mềm
Lỡ quên tóc rũ bên thềm trăng bay
Lỡ tim nhỡ một vòng quay
Lỡ như mưa chợt ướt ngày cô đơn
Này em, ta sẽ buồn hơn
Nếu em quên hết những cơn say mèm
Trong cơn say ấy ta thèm
Nhìn em rộn rã gót mềm như hoa

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TRI ÂM TRÀ

Đợi trà rót chén tri âm
Ai tri âm đó, ai tâm hững hờ
Bụi đường thôi cũng tình cờ
Cuốn theo gió lốc nửa bờ yêu thương
Hay mưa cuối vạn dặm đường
Xóa đi chân mỏi còn vương hôm nào
Tìm chi mưa nắng hư hao
Đổ thừa nắng úa, giọt rào bên hiên
Mi cong nhạt kẻ đường viền
Chạm tay chén ngọc lỡ nguyền thề xưa
Để trăng lơi lả đón đưa
Gối tay bóng nguyệt cho vừa giấc em
Nửa khuya lay động khuôn rèm
Hóa ra ảo ảnh tay mềm... gối hoa
Đâu hương đọng lại chén trà
Đâu tình một thuở tưởng là tri âm
Trái tim nói khẽ rất thầm
Đàn nâng dạo khúc nguyệt cầm so dây
Giai nhân em hỡi nét mày
Tựa vòng nguyệt khuyết lắt lay đêm về

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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TUỔI THƠ EM ĐÂU 

Bàn tay cầm bút em đâu
Sao cầm vé số dãi dầu nắng mưa
Em ngồi phố vắng hè thưa
Đâu bàn ghế của trường xưa năm nào
Chắc gì ở tuổi ngọt ngào
Em đã có được ngày vào trường đâu
Mẹ sinh em ở gầm cầu
Cha em cuốc rẫy dưới màu nắng trong
Má em ửng đỏ, ửng hồng
Chỉ là lem luốc... nghe lòng buồn hiu
Đôi chân rã rượi sáng chiều
Theo con phố rộng ít nhiều gian manh
Còn đâu mắt ngọc thiên thanh
Trong veo như thể trời xanh thiên đàng
Tóc em nơ đỏ, tím, vàng
Đã bay theo gió, theo ngàn ước mơ
Tội tình em quá tuổi thơ
Trăm nghìn con chữ đợi chờ em ngoan
Miếng cơm- nghe thật ngỡ ngàng
Tiền em kiếm được. Ta hàng lệ rơi …

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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VẠT ÁO XA XĂM

Trà thơm lưng ấm, lưng tình
Cạn dòng sông chảy, cạn bình rượu ngon
Chút gì ở lại trăng non
Từ đêm sương xuống tưởng còn gót sen
Thuở nào bỗng lạ thành quen
Song khuya khép cửa cài then đi tìm
Lạc tình hay lạc con tim
Sao loanh quanh mãi để chìm nhân duyên
Chữ trong ngôn ngữ vô biên
Quanh co đời giữa trăm miền mù tăm
Tìm em vạt áo xa xăm
Chút hồng nhan đã nghìn năm lỡ làng
Rồi mai đêm tận nguyệt tàn
Hương trà đọng lại ngỡ ngàng hương xưa
Dấu son đỏ đã phai chưa
Viền quanh chén rượu đêm thưa nhạt lòng
Gõ sênh phách giữa mênh mông
Tiếng con trăng vỡ giữa không gian trầm

Không có Thơ, Ta ở với ai...
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VỀ LẠI SAIGON

Mai ta về lại Saigon
Đường xưa phố cũ vẫn còn có em
Có hàng me nhớ tóc mềm
Phượng rơi áo trắng bên thềm đắm say
Em đừng rời bỏ mây bay
Bỏ quên guốc mộc vòng tay ân tình
Đừng quên dáng nhỏ em xinh
Quyện trong tà áo đoan trinh ngọc ngà
Đừng quên tóc vấn đuôi gà
Thuở xưa mẹ dạy em tà lụa yêu
Đừng quên sông nước hắt hiu
Bờ quên bờ nhớ chắt chiu lở bồi
Đừng quên câu hát tao nôi
Nuôi con cơm mớm, hồng môi ngọt ngào
Đừng quên nắng gió Hạ Lào
Hóa thành điệu võng, ca dao sớm chiều
Sao em mệnh số nàng Kiều
Bước chân lạc lõng ít nhiều đắng cay
Quê hương em đợi một ngày
Đón em về lại chốn này như xưa
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VẼ NIỀM KHÁT VỌNG

Em trẻ quá đã trở thành lãnh tụ
Của đấu tranh, bất bạo động đêm thâu
Trái tim em đã là nơi trú ngụ
Yêu hòa bình,không khuất phục, cúi đầu

Em hãy vẽ Cách mạng Dù Dân chủ
Của bạn em, lãnh tụ Joshua Wong
Của thầy cô và trọn cả Hồng Kông
Ngập rừng người sát vai nhau không ngủ

Thế hệ em học bao điều nhân nghĩa
Nên cánh dù đã nở đóa nhân tâm
Che cơn mưa - dẫu hai người hai phía
Thông điệp yêu vạn ngấn lệ âm thầm

Xin biểu tượng cánh nơ vàng mơ ước
Chắp cánh bay trong đêm thẳm tối tăm
Những cánh tay và muôn triệu chân bước
Vững một lòng thời điểm của tháng năm

Trong sắc màu em tự do bày tỏ
Những ước mơ cho dân tộc ngàn lời 
Cho thế giới như một lời mở ngỏ
Rằng tự do là khát vọng muôn đời

(HongKong’s Umbrella Revolution 22-9-2014)
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VE SẦU ĐÂU...

Dường như thiếu tiếng ve sầu
Xứ người, phượng vẫn một màu đỏ tươi
Lạ chưa mây nắng cao vời
Vói hoài chưa tới một thời nhớ thương
Hồn thi theo vạn dặm đường
Bạn bè, cửa lớp, sân trường còn đâu
Râm ran nỗi nhớ ve sầu
Học trò giờ đã bạc màu tóc phai
Mấy mươi năm quãng ngắn dài
Lòng sao như vẫn nhớ hoài điểm son
Nhớ ai tà áo eo thon
Mở trang lưu bút đâu còn phượng xưa
Lạy trời thôi nắng, thôi mưa
Cho Xuân với Hạ như chưa trở về
Cho em, tóc vẫn tóc thề
Lén trao cánh phượng ngõ về thơm hương
Dường như tiếng guốc người thương
Trống trường đánh vội, thềm vương áo dài 
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VỀ VỚI ĐẠI NGÀN

Em ơi về lại đại ngàn 
Để nghe vạn nỗi bàng hoàng rừng xưa
Tìm em dầm hạt nắng mưa 
Đến mùa rụng lá vẫn chưa thấy người
Men giòng thác đổ đỉnh trời
Yêu thương từ đấy vạn lời trôi đi
Cạn-Vơi biết để mà chi...
Để thành tượng đá vô tri biệt sầu
Đại ngàn ru giấc nhiệm mầu
Thiền trăng, thiền đá, thiền câu ân tình
Lặng nghe rừng ở một mình
Mà reo với gió, mà tình với trăng
Dường như em chợt ăn năn
Xếp vuông áo mỏng, xếp khăn chung tình
Cõi trời, cõi đất lung linh
Chỉ riêng ta cõi vô minh cạn cùng
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VIẾT CHO CÔ GIÁO LAM HÀ TĨNH

Cô ơi, cô có biết...

Đất nước mình có nhiều điều rất ngộ **
Khi trẻ thơ kiếm con chữ giữa rừng
Sẽ đến chỗ … quanh trường em là mộ
Em đến trường bằng một đoạn dây thừng
Đu như xiếc trên vực sâu sông suối
Gió của đồi thổi tốc áo mong manh
Bóng mẹ tiễn...một nắm cơm và muối
Ráng nghe con theo thầy bạn học hành
Cơn mưa rừng có làm em chùn bước
Rét buốt này em chịu đựng nổi không
Thương sách vở trên đầu em ... chưa ướt
Ngôi trường em xiêu vẹo giữa nắng hồng

Cô ơi, cô có biết...

Đất nước mình có vạn điều may rủi
Tuổi của em, tuổi cắp sách đến trường
Nhìn trang lứa em khóc thầm phận tủi
Vé số đây... chân lê khắp phố phường
Ly trà đá cho lòng em đỡ khát
Quán tình thương cơm gạo của một ngày
Biết lấy gì để cám ơn cô bác
Tạ ân lòng từ thiện - buổi cơm chay
Em mơ ước bàn tay em cầm viết
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Chẳng cầm tiền, đội mưa nắng kiếm tìm
Nửa con chữ chẳng bao giờ em biết
Ta nghẹn lòng thương quá một cánh chim …

Cô ơi, cô có biết...

Có những em sống chung với đồi rác
Ngày lất lây theo mưa nắng đất trời
Đêm sinh ra em đã nghèo xơ xác
Rác "thành" cơm, nghề cha mẹ bao đời
Chưa từng biết mùi thơm của tóc mượt
Tuổi ngọc ngà son phấn với má hồng
Mớ ve chai, mớ phế liệu là phần phước
Bữa cơm chiều thêm chút cá no lòng
Ngày Tết đến, em chưa từng áo mới
Chưa được ngày ngủ đủ giấc thần tiên
Suốt cuộc đời chỉ nghe câu “Rác tới”
Tội nghiệp em, không sách vở bạn hiền …

Cô ơi, cô có biết...

Em và chữ sao lênh đênh đất khách
Tuổi thơ hồng lại tím lục bình trôi
Em nắn nót chữ Việt mềm trang sách
Ơn thầy cô, những giây phút bồi hồi
Em mơ ước được một lần lên phố
Nhìn đất bằng không dậy sóng mênh mông
Không làng nổi sống một đời thống khổ
Được một ngày không trôi nổi bềnh bồng
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Biển Hồ đó chốn đói nghèo lam lũ
Nay cạn nguồn hồ trơ đáy phù sa
Làng nổi xưa và ngôi trường ngập lũ
Cũng chẳng còn, em chợt nhớ quê cha …

Cô ơi, cô có biết...

Có những em chưa trăng tròn mười sáu
Chưa biết mơ làm Công chúa trong rừng
Mà phải bán cả gia tài ngọc báu
Xác thân em đổi cơm áo - người dưng
Mười ba tuổi em đã là người của...
Khách muôn phương, mời gọi "chú chơi con"!
Đất phương Nam còn biếc xanh màu lúa?
Em xanh xao gầy guộc những héo mòn
Chiếc răng khểnh của Mẹ cho tuổi ngọc
Thêm chút son, lơi lả chuốc rượu người
Cửa biên giới, một lần đi òa khóc
Địa ngục này là vĩnh viễn Mẹ ơi!

Còn nhiều nữa... những điều chưa kể hết 
Chuyện nước mình như Ngàn Lẻ Một Đêm 
Có những điều nghe mà lòng lặng chết
Cô giáo Lam - người có trái tim mềm...

(Cuối tháng Tư Quốc Hận 2016)

** Ý từ  bài thơ "Đất nước mình ngộ quá phải
không anh" của cô giáo Trần thị Lam (Hà Tĩnh)
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VIẾT CHO NHỮNG NGÔI MỘ

Viết cho người lính miền Bắc

Mai này khai quật Trường Sơn
Tìm xương cốt đã uất hờn mạng vong
Tìm chân xích sắt buộc vòng
Đã hoen rỉ dấu của tròng sát nhân
Tìm trang nhật ký người thân
Vợ hiền, cha mẹ muôn phần luyến thương
Tìm thanh xuân tuổi yêu đương
Mất đi từ thuở rời trường bỏ thi
Tìm quê hương buổi ra đi
Bước chân đành đoạn thôi thì phân ly
Tử Nam lời ấy thề chi
Để người sinh Bắc còn gì. Tàn tro
Giết ai tay bút học trò 
Mực chưa ráo mực đã hò xung phong
Trường Sơn biết có đau lòng
Vùi thây anh lại giữa giòng hờn căm 

Viết cho người lính miền Nam

Buồn như hóa kiếp thành gươm hận
Sông núi đâu rồi hỡi núi sông
Cờ bay tung gió giờ lệ ngấn
Tiền nhân sử sách có còn không?
Làng xưa cháy rụi từ ngày ấy

Không có Thơ, Ta ở với ai...

146



Còn lại gì đâu dưới đất bằng
Biết bao xương thịt đều nát bấy
Nghe thảng thốt đời địa ngục chăng?
Bao nhiêu chữ nghĩa để mà đủ
Những nỗi đoạn trường của nước non
Của mồ xiêu lạc chưa yên ngủ
Của dân trăm họ đã sống còn
Dậy đi hồn Sử xưa oanh liệt
Để đấng hùng anh gánh sơn hà
Để non sông lại màu xanh biếc
Ta rủ em về mộng nở hoa

Viết cho những ngôi mộ...

Quên chuyện gươm đao của thuở nào
Chẳng còn Nam Bắc chỉ máu đào
Tao với Mầy ngồi đây mình nhậu
Lá rừng đổ xuống phủ trăng sao

Tháng 4-2014
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VỠ...

Em gom hết cả đam mê
Leo lên đỉnh núi bốn bề sương rơi
Nửa khuya lặng lẽ trốn đời
Đi xây thạch thất cất lời thề xưa
Một mình có lẽ đã thừa
Ừ, thêm chiếc bóng khít vừa cô đơn
Mai lòng chắc sẽ buồn hơn
Nhìn con trăng vỡ theo cơn say tình
Bốn mùa mưa gió lặng nhìn
Nghe âm vang đá cầu xin đêm ngày
Trổ bông hoa lá chốn này
Cho em nguôi hết men cay chén sầu
Vỡ ra nghìn mảnh đêm thâu
Em gom hết lại thành câu lụy tình
Mặc trời xiêu lạc bóng hình
Mặc trăng non khuyết, mặc tình đẩy đưa
Sợi buồn của tự ngày xưa
Em đem giăng giữa nắng mưa phong trần
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VÔ DANH MỘ

Nghìn năm non nước bể dâu
Sử xanh nhuộm thẫm một màu tang thương
Cha, Anh một thuở sa trường
Hương lòng thắp muộn dặm đường ải quan 
Tìm xương bới đất trên ngàn
Anh linh hào khí dọc ngang vẫy vùng
Rừng thiêng đất Bắc đêm chùng
Viếng người tù tội nghìn trùng đớn đau
Lệ người cô phụ ai lau
Khói nhang khuya tưởng ngọc châu vẹn tròn
Trường Sơn xương trải lối mòn
Bắc Nam sinh tử biết còn ai đây
Người Nam ra Bắc vùi thây
Vong hồn xiêu lạc nhớ ngày xung phong
Vẳng trong lừng lẫy chiến công
Tiếng quân giục giã núi sông lệnh truyền
Hỡi sông, hỡi núi linh thiêng
Hỡi giang san mộng ngả nghiêng cơ đồ
Bao nhiêu chí lớn xương khô
Sá chi ... Nợ nước thành vô danh mồ

(Kính viếng Anh Linh Chiến Sĩ Trận Vong nhân
ngày QL/VNCH)
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VÓI TAY ĐẾN EM...

Vói tay tìm lại em xưa
Biết đâu em vẫn như chưa biệt mù
Mặt trời mọc lặn thiên thu
Như em còn mất điệu ru vô thường
Em xưa rực rỡ áo hương
Một ngày buông hết câu thương, câu tình
Thả trôi giòng nước lặng nhìn
Trách sao biển mặn vô tình đan tâm
Mặt trời lặn xuống âm thầm
Hay là tấu khúc sắt cầm ái ân
Để cho rực rỡ môi gần
Phai theo son nhạt một lần thương yêu
Cài trâm tóc nhuộm bóng chiều
Mới hay trâm đã theo triều sóng dâng
Cuốn đi vấp ngã bước chân
Cuốn đi áo mỏng ngại ngần trao nhau
Thôi em còn lại mai sau
Mặt trời rực rỡ ngả màu hoàng hôn
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VÒNG GAI NGUYỆT QUẾ

Xót xa phận liễu đợi trông
Bụi hồng chinh chiến. Ngóng chồng phương xa
Chuyện xưa một trận can qua
Sợ mai lỗi hẹn với hoa xuân thì
Nước non, ngoảnh lại...người đi
Vọng Phu biệt khúc phân ly đất trời
Hồn hoa ở lại nghẹn lời
Vòng gai nguyệt quế một đời sắt son
Một nhành lá thắm mỏi mòn
Còn vương phấn nụ vẹn tròn yêu thương
Quan san vó ngựa dặm trường
Hí vang khí phách đao thương khải hoàn
Người về non nước dậy vang
Trăm hồi trống trận... đã tàn chiến chinh
Mai kia chuyện của lửa binh
Đời sau chép lại mối tình thủy chung
Khép trang sách cũ lòng chùng
Nhỏ dòng huyết lệ nghìn trùng mộ anh
Người đi từ độ lá xanh
Chờ bao mùa đã rụng quanh lá vàng
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NGẮM LẠI RIÊNG EM

Đợi em từ cõi bụi trần
Vọng nhau từ chốn xa gần mênh mang
Em chìm trong kiếp nhân gian
Theo người - cuộc rượu rộn ràng nửa đêm
Một ngày ngắm lại riêng em
Còn chăng một mớ tóc mềm xôn xao
Phong trần môi mắt hư hao
Trái tim khuyết nửa dạt dào - buốt đau
Ôm dòng lục bát đêm thâu
Nghe như da thịt trổ màu trăm năm
Cám ơn chăn chiếu em nằm
Tạ ơn bóng nguyệt ngày rằm kề bên
Mai em ấp úng nhớ quên
Làm sao em lại chênh vênh cuối bờ
Thôi thì đời nhẹ như thơ
Phấn hương ướt đẫm sợi tơ đa tình

Như Thương
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MỤC LỤC THƠ

LỜI TẠ ƠN LỤC BÁT

A.
Ánh lửa hồng 12

B.
Banmê, có đợi em về 13
Bậu ơi... đờn đứt dây 14
Bên thềm Thánh ân 15
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