Những chuyện ngày cuối năm
thy an
có phải ngày cuối năm
là lúc chúng ta viết cho nhau lời chúc lành
lời chúc như chiếc lá rơi theo gió,
ta đọc xong rồi bỏ qua,
cùng lắm chỉ nhớ năm ba chữ
cộng với tên người gửi
để sau đó hồi âm cho phải lẽ
*
có người bạn triết gia hơn
chẳng chúc lành, chúc đẹp,
chỉ nhắc đến mái tóc mỗi ngày thêm bạc
và giấc mơ xa xưa đã trôi đi
ta nghe, gục gặc đầu
không phản đối, cũng chẳng buồn đáp lại
ít nhất triết học cũng làm nên chuyện,
tìm ra đồng thuận giữa bạn và ta
thay vì cãi vã suốt ngày
*
có người bi quan hơn
chỉ nhắc lại kỷ niệm xưa
toàn là kỷ niệm buồn
mất mát, cách xa,
đó chính là sự thật của đời sống
ta cũng không đáp lại
(vì triết học cũng quanh quẩn đâu đó)
mà chỉ ngậm ngùi nghĩ đến con đường độc đạo
rồi ai cũng sẽ đi qua
bất kể sang hèn, giàu khó.
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có người ngày xưa là lính
nhắc cho ta những giây phút oai hùng
cho đến ngày gãy súng tang thương
ta cảm thấy nhói đau
quê hương là của chung
nỗi nhục mất nước, vong nô cũng thế
ngày cuối năm là lúc nghe sống dậy
những nỗi niềm thương nhớ
lứa tuổi thong dong ngoảnh lại
thắc mắc tự hỏi lòng,
cánh cửa lưng đời đã khép lại phía sau chưa ?
*
sau cùng,
còn lại một người khi nhìn gương soi
-chính là takhông nói một lời
nhưng ánh mắt vô cùng phân vân,
lòng tràn đầy câu hỏi
câu hỏi nào cũng to lớn :
bản thân, gia đình,
quê hương, sức khỏe,
bạn bè, thân hữu,
mỗi câu hỏi là một nỗi niềm
chẳng thể kể ra
giấu riêng đâu đó
trong tận cùng sâu thẳm
ngày cuối năm
nơi đất khách quê người...
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