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gọi từ thiên cổ
sông lặng nước tù sương lênh đênh
trẻ con lạc mẹ khóc trên bờ
đường cụt dốc cao vực chênh vênh
lao xao tiếng người đang họp chợ
vẳng đâu tiếng gọi từ thiên cổ
giọt máu cay sè rạch toác mi
cha giương mắt quắc trừng trừng mở
lệ rơi như đẩy núi sông đi
xá chi, chớp mắt đời dấy bụi
biển hóa ruộng dâu chẳng dễ gì
giữ vững mầu đào trong sắc máu
dậy mà đi...
dậy mà đi !

bến hẹn
bước đi kéo lệch vầng trăng chếch
nửa vết chân mày đẫm trắng sương
quơ tay hờ hững xa xa hút
đẩy lại nhân gian chút bụi đường
tuổi hoa trăm rụng nghìn phương gió
thoáng thoáng bay về ngát ngát hương
chiều xuống lụa là trôi bến hẹn
chuênh choang đêm đậu chốn vô thường
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tiếng trẻ mơ
mặt sông mờ khói trắng
nước cứ vỗ gọi bờ
tiếng cuốc kêu thảm thiết
vẳng trong gió vật vờ
mây buông che đầu núi
một tia nắng, tình cờ
bướm lạ đâu ghé lại
bật cười tiếng trẻ mơ

tan tác
thu về
gió
đổ lá vàng sân
đổ sầu em đỏ mắt
chiều sà xuống thấp
lòng bỗng tan hoang như mây tan tác
như mùa tan tác
như mình tan tác

đêm gió trắng
đêm loãng gió trắng như mùa tuyết
giấc li bì những ái ân xưa
người bật dậy miệng u ơ câu hỏi
rằng thế là trả đủ nhớ thương chưa ?
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thiên thu
thiên thu , trời còn đậu
vài hạt óng ánh trong
suốt. Một thời, ai đứng
hoài công ngóng ánh hồng
thiên thu hời, gió đuổi
giấc mơ lưng chừng trời
tan tác rơi. Sót lại
giọt nước mắt của người

ra biển
bập bùng đốm lửa
bập bềnh đèn sông
chao nghiêng con sóng
tay ôm một vòng
bập bềnh
trong em
bập bùng chớm lửa
cháy thàngh dòng sông
đưa anh ra biển
có em biển lặng tựa lòng

từng giọt
giọt nhặt giọt thưa giọt ở giọt trôi
giọt hò giọt khoan giọt thời gian chảy
em mai trắng tóc anh chiều xanh cỏ
bóng dương vẫn còn vấn vít chân mây
giọt đến giọt đi giọt về nguồn cội
vẫn cứ là em, biển với anh đây
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vải thưa
mảnh vải thưa che mặt, mắt hàm hồ
thôi, như vậy mắt xin nhìn mắt
khóe mắt cười làm nghiêng biển, sóng
vỗ giùm nhau xô cho nước vô bờ

khai bút 95
Bao nhiêu là thao thức
bỗng thành mây trắng bay
sớm mai bầy chim đậu
đầu nắng chắp cánh bay
Lưng rượu đó
uống cho say
tay rồi quệt sạch
những giọt lệ cay
Có biết còn bao nhiêu năm tháng
Lung linh
gió nắng
chốn này

đò đêm
nương náu đò đầy
sông sâu cũng lội
qua sông đò chật hỏi trăng sao
nước trôi nghiêng ngả
gió bẩy ba đào
sao mai không sáng
bến đỗ nơi nao ?
bình minh ơi !
sao mãi chẳng gọi chào ?
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sinh thành
eo hở hang
toanh chéo gió
hớ hênh
Đồi mọc vội núm hoa hồng nõn
suối pha lê
nước rỉ rê
róc rách
râu nam nhi tay chắp lạy sinh thành

hướng dương
Ái ân chìm
nước nổi
một giọt bỗng reo vui
kết thành bông hoa nở
một ngày
Hạnh phúc không cầm được
cần chi nhiều trong tay
một nụ xanh là đủ
để cho nắng gió say
Tay nâng lên
giọt đọng
bông hướng dương đầu ngày

6

tiễn bạn theo 3 tấu khúc
1
Cánh én chao trăm hướng
Sóng nhô biển mù sương
Tiễn bạn đưa tay vẫy
Mơ theo bước chân vương
2
Tiễn người, tay không vẫy
Nhìn xa thấy bụi đường
Trên cao con én lượn
Biển trắng mờ khói sương
3
Trời xa cánh én chao muôn hướng
Sóng nhô biển đục trắng mù sương
Sớm mai tiễn bạn đưa tay vẫy
Đêm về mơ gặp bước chân vương

U uẩn chiều lưu lạc
Bấy giờ, những cơn mưa kéo dài.
Quán cà phê chìa ra mặt đường nhớp nước.
Phố vặn mình theo độ cong của lòng. Cô quạnh .
Bấy giờ, nhìn ra, mây xám.
Bộ hành lao chao
Ô che đầu căng gió bốc lên
người nhạc sĩ tranh Chagall lửng lơ bay
bỏ nhân gian vào tiếng vĩ cầm thê thiết
Bấy giờ vũng mắt úp một vùng bóng tối
Vực sâu đo bằng gì?
Câu hát lớm chớm những sợi tóc bạc
chiều quán Monge nen chặt nỗi sầu
Tôi nhìn, không nói.
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Bấy giờ chuông nhà thờ gióng giả
Cõi tâm linh khuất đám mây đen
người kéo vĩ cầm vẫn còn lơ lửng
Bấy giờ, tiếng hát dân dã một nẻo khuất
Viền mắt em sâu thoáng ánh chiều tàn
Vành môi cong thách thức
định mệnh nào vây anh ?
Tôi nói. Một mình
Bấy giờ dòng sông cạnh Nhà Thờ Đức Bà đông giá
Trên gác chuông một con chim rỉa cánh
Âm thanh li ti bụi nước
Vô hình
Bấy giờ tôi nhìn trộm những ngón tay em
Như năm cánh huệ
trắng và thơm
Bỗng dưng tôi ước mình là phím đàn,
chờ tay em đập xuống,
biến tôi thành âm thanh.
Tôi không nhìn.
Không nói.
Bấy giờ tôi bay theo những cánh chim sũng nước
một chiều mưa
bỏ tiếng đàn lại
cùng những giấc mơ
cuối ngày lưu lạc.
Và
Và
….và những bơ vơ.
ND(13-07-2008)
tặng KA và một chiều mưa Paris
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Ba bài thơ, một tình cờ, tháng tám
Nam Dao
Xuống Núi
ND(25-08-009)
tặng một tương ngộ

Gặp em
gặp một bờ bến lạ
Tôi trầm mình tắm nước sông Tương
Khổ thơ cổ, nhưng lòng tôi mới
Xôn xao tôi bay giữa cõi vô thường
Em quay mặt. Tôi nhìn. Em một nửa
Nửa bên kia còn đợi ánh dương
Đi xuống núi. Em chùng chình. Chẳng nói
bước chênh vênh bờ vực khôn lường
Thân lưu lạc, em bước vào lưu lạc
Còn tôi, lưu lạc đã một đời
Sỏi đá cũ, giẵm lên, đau nhói
Thương con đường, tôi khẽ gọi, em ơi
Mai mốt em ơi, đường đời vẫy gọi
Nẻo đi về, định mệnh của em tôi
Màu nắng sớm. Trên môi em nắng hát
những mùa mưa xưa hẳn đã qua rồi
Mưa với nắng.
Em và tôi…
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Nghiệp và Duyên
gửi em, tháng tám
ND tháng 8-2009

Gặp em. Bến bờ lưu lạc.
Lạ, như nghiệp duyên.
Và một góc đời tôi ngỡ đã quên
Tôi lại bắt đầu mơ những giấc mơ thời thơ thiếu
Nghe đâu đây câu hát cũ, có ai về bên bến sông Tương
khổ thơ cổ tương cố bất tương kiến
ta lạc nhau chăng ?
Trong cõi ấy.
Vô thường
Bức ảnh em đưa, em nhìn nghiêng.
Đời xoay ngang, con đò gặp sóng
trên dòng nước lưu lạc. Trôi nhanh.
Tôi nhìn, em chỉ còn một nửa
Nửa bên kia, tôi đoán.
Chút chòng chành.
Rồi cũng ghé bến bờ, em bước
con đường đi xuống núi một mình
Xin nguyện cầu cho em tôi chút nắng
để em cười.
Thật tươi.
Tôi cũng oằn lưng một đời lưu lạc
chẳng biết về đâu nơi gọi là nhà
nếu có nhớ, giàn hoa thiên lý cũ
mùi thơm gió lặng cứ bay xa
Tôi vẫn bước, con đường còn trước mặt
sỏi đá dưới chân oằn oại kêu thầm
sao con đường cứ dài hun hút
Em có biết không,
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nếu sánh vai nhau
con đường sẽ ngắn lại
Em có nhớ không, những lần tiền kiếp
nếu nắm tay nhau
ta cùng bước, bước dài
Em có còn thương những câu mẹ ru năm ấy
ầu ơ …ai nhớ thương ai, ai hò hẹn
trên những con đường xa
Những con đường xa, những con đường xa
với nghiệp với duyên
trong cõi ta bà…

Sóng xô gềnh đá
Con sóng bất ngờ
ngả vào gềnh đá
khẽ khàng xin một thoáng bình an
mắt u uẩn
đẩy chiều rơi
chiều rơi xuống, rất nhẹ, bên đời

Gềnh đá vòng tay ôm người hóa sóng
Sóng vờn quanh. Sóng bạc đầu
Ngọn gió lạ xót xa cúi hỏi
Đi đâu?

Con sóng cũng ngập ngừng cúi hỏi
Đá cũng có thể làm con nước đau
Bọt sóng rã trên mênh mông biển vỡ
Về đâu?
11

Cất cánh bay vòng một cánh hải âu
Bay như bay vòng trái đất
điểm khởi đi cũng là nơi đến
*
Bây giờ, thế này, hỡi sóng
Cứ ngả vào anh cho đỡ chút bồng bềnh
Giữa chốn này,
vốn dĩ lênh đênh
Bây giờ, thế này, em bé nhỏ
Thương nhau, ta thật lòng
Và đừng đếm những gì còn mất
Bây giờ, gềnh đá ư? Ảo ảnh
Cuộc đời nào mà không cần ảo ảnh ?
Giả như anh chỉ là
hòn đá cuội lăn tròn
Thì là sóng, em cứ xô anh ngã
*
Con sóng bờ đại dương bên kia.
Dẫu nơi em không là biển cả
Con sóng vẫn tràn bờ khao khát
Vì tình mà lòng em thành sóng nghiêng chao.
Con sóng bờ đại dương bên kia.
Định mệnh nào đẩy em ngả lên gềnh đá
Sóng bạc đầu
lòng vẫn trong veo
Xin ôm chặt người ta yêu hóa sóng
Sóng có lăn,
đá cũng sẽ lăn theo.
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Sắc và Không
Đổ sắc vào không
mầu chìm sâu
Hẫng bước
tình
ven cuộc
Gió loãng cơn
chiều chưa mưa,
trói buộc
bước chân về
chống chếnh một vì sao
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ngày phục sinh

Nghuệch ngoạc trên góc phong bì
chữ tro than
bốc cháy
đầu ngày phục sinh

Cánh đập mọi loài chim
từ sẻ đến đại bàng
chở thanh âm ngày mới

Bỗng bâng khuâng
nhớ tới
vào đầu buổi xuân về
những người xưa, còn mất
đâu rồi?

Giờ đây theo gió thổi
ai là người ở lại
ai bay đến cuối trời?

Chết đâu là chung kết
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tất cả mọi cuộc đời
cái sống thật đáng sống
sẽ phục sinh loài người

Chân trời sáng, rạng rỡ
là lúc ta phục sinh
nếu với nhau ta giữ
thế gian là
cõi tình

ND 26-03-2007

Chùm rời 2016
Ngắm một sợi tơ nhện
lóng lánh dưới nắng vàng
bỗng nghe chừng đâu đó
xuân về tiếng vang vang

Tay bóc tờ lịch
ngày tháng rớt xuống chân
vuốt chòm tóc
bạc ,
tần ngần,
bỏ đi ai nỡ để Xuân một mình...

Ngoài trời tuyết bay
trong lòng lạnh cóng
rượu ? uống mãi vẫn không say
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tình ư? tình tình tình gió bay

Màn hình nhìn, chữ nhẩy
mới biết mình đã già
nheo mắt, chợt thấy rõ
là thời gian đang qua
nhắm lại, người vẫn đó...

Khều nhẹ trăm sợi tơ
nhện giăng quanh thương nhớ
giữa những mảng đổ vỡ
miểng thủy tinh sắc cạnh
cứa vào đời, vu vơ...

Bao giờ ghé bến hẹn
đợi gió đến chuyển mùa
bao giờ quay gót bước
đuổi theo những hạt mưa
để chôn ngày nắng hạn...

Bước chân vòng tiếng đêm
lẩn vào hang Bê-lem
hụt chân rơi
đáy vực
vẳng hàng ngàn tiếng khóc...
những đứa bé sơ sinh
sao lại bắt chịu nhục hình
đúng ngày Chúa giáng sinh
rồi dựng thập tự giá
bắt Chúa lên đóng đinh
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CHÙM RỜI 2015
thơ Nam Dao

Đuổi bắt những vô cớ
tay chụp hoàng hôn xanh
chưa kịp đêm chuyển tím
ngõ hẹn vẫn vắng tanh
tóc trắng màu thương nhớ.

Bao giờ ghé bến hẹn
đợi gió đến chuyển mùa
bao giờ quay gót bước
đuổi theo những hạt mưa
đem chôn ngày nắng hạn...
bao giờ, biết bao giờ?
Bước lạc vòng tiếng đêm
lẩn vào hang Bê-lem
hụt chân rơi
đáy vực
văng vẳng ngàn tiếng khóc
những đứa trẻ sơ sinh
sinh cùng ngày với Chúa
Màn hình nhìn, chữ nhẩy
mới biết mình đã già
nheo mắt, chợt thấy rõ
là thời gian đang qua
nhắm lại, người vẫn đó
suốt một đời bên ta
như ngàn xưa mây trắng
đã bay, đã bay qua

Khều nhẹ trăm sợi tơ
nhện giăng quanh thương nhớ
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giữa những mảng đổ vỡ
miểng thủy tinh sắc cạnh
cứa vào đời, vu vơ...

Ngoài trời tuyết bay
trong lòng lạnh cóng
rượu ư ? uống mãi sao không say
tình ư ? tình tình tình gió bay

SINH NHẬT B.FLY

Từ huyệt địa vùi tiềm thức
ẩn sau đàn chữ
rung mình chợt vỗ cánh bướm ma

Bướm bay trên cánh chữ mượt mà
rồi quằn quại
chao nghiêng
trong lập loè biếc lửa tha ma

Bỗng hiện hình
một người đàn bà
Ngày sinh nhật người đàn bà uống rượu
và lại say như hôm qua

Những cơn say
những cơn say
ta tìm ta
đi tìm
18

và dẫu có tìm ra

Thì vẫn cứ hững hờ
xa cách
yêu từ bên kia thế giới
ủ sóng đại dương ru tiếng ơi à

Không thật có gì tồn tại
chỉ còn Thơ
giữa trống rỗng bao la

Thôi!
thì hả cho lớn miệng
thét một lời ca
rằng:
Cõi ấy vô ngôn
chừ ắt vô thanh
Ta là Bướm
hay Bướm là Ta
một ngày sinh nhật.

Nam Dao
8-10-14
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Bốn nỗi tháng 10
1 Nỗi nhớ
Sóng ven bờ lao chao
Đêm không bóng đèn chài
Bên kia long lanh sáng
ánh đèn điện giải dài
Nỗi nhớ chợt ập lại
Ai ? nào biết nhớ ai
Đành ngậm câu thơ cổ
Nuốt theo nỗi u hoài.

2 Nỗi xôn xao

Lá rì rào
Sóng xôn xao
Vết chân nào lối cũ
Cánh nhạn tít tắp cao
Mỹ nhân
tăm cá
Tìm?
tìm nơi nao?
Cửa hồn tôi bỏ ngỏ
20

để gió thốc vào

3 Nỗi viển vông
Bờ xa nước rút
Ghềnh đá trơ lòng
Người đi xa hút
Trời xa mênh mông
Xoa tay bật hát
Dăm lời viển vông

4 Nỗi không ai
Ai?
Không ai!
Vết bầm hốc hoác không còn chút máu tươi
màu đỏ chỉ còn là màu ngọn cờ không gió
Thế mà có kẻ bảo nó đang bay
Vâng
nó đang bay xuống vực cuộn theo thứ lịch sử mang kích
thước vừa bằng miệng giếng
Ếch ộp...bốn phía thì thào!

Nam Dao
Boston 10/2013
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Mộ gió
gửi anh Hồ Cương Quyết, và tặng các mẹ các chị và các cháu ở Lý
Sơn và Bình Châu

Nam Dao

Hò ơ...
Hoàng Sa trời đất mênh mông
Thuyền đi biển lặng sao không thấy về
Gió lùa lạn, lạnh tái tê
Sóng xô xác giạt biết về chốn mô

Vẳng nghe tiếng sóng vỗ bờ
Tiếng hồn gọi xác vật vờ trôi xa
Thì thôi
...lấy đất nặn ra
thay cho thân xác gọi là xác thân
Rồi gom gió đắp mộ phần.

Những ngôi mộ không xác người
Nhìn ra mù khơi
Gió trùng trùng
Gió lồng lộng
Gió gọi oan khiên về với đất
Gió gào hồn lạc giữa chơi vơi
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Hoàng Sa, Hoàng Sa ơi
Nhìn ra, nào thấy tăm hơi
Người đi, kẻ ở, ngậm lời nuốt oan
Bọn người cướp nước bạo tàn
hung hăng súng nổ vỡ toang biển trời
Trời không có mắt?
hả Trời !

Hãy nhìn thi thể cha tôi
nặn bằng đất sét
dạ dầy vẫn trống toác
ứa mãi chất cường toan

Hãy nhìn thi thể anh tôi
nặn bằng đất sét
đạn bắn thủng tim
sống đã oan
chết càng oan

Hãy nhìn thi thể chồng tôi
nặn bằng đất sét
lồng ngực vẩn còn một trái tim
chưa ai cướp được

Hãy nhìn
hãy nhìn xác tôi giạt đáy biển sâu
23

vật vờ bên mộ gió
thân là đất sét
hồn chẳng biết về đâu

Hãy nhìn
tôi, người đàn bà góa
một đàn con
cái ăn không có
nhà cột kèo nghiêng ngả
Chồng chôn mộ gió
Đêm đêm hỏi
Câu trả lời là gió chín tầng không

‘’ Hoàng Sa trời đất mênh mông
Người đi thì có mà không thấy về’’

Vứt kiếm, nhờ ai mài...

Vứt kiếm xuống đi vào ngõ tuyệt tình
Thanh kiếm rỉ mong có người vẫn nhặt
Mang mang đất trời hồ thủy
Gió reo khoan nhặt
À ơi
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Cởi phăng áo cho gió lốc vào tim
Trái tim bầm nhưng vẫn còn chút máu
Đời giập nát, ta thì mỉm miệng cười

Cười lên
Cười cho qua những cơn mất mát
Cười thật to
và hả miệng hát
Hát rằng:
Kiếm ơi,
chưa rỉ nát
Ta xô lòng ta
dòng nước đầu nguồn
cuồn cuộn suôi về chân trời cắm ngang tầm
mắt

Kiếm ơi,
ai sẽ là kẻ nhặt
để ta nhờ mài kiếm dưới trăng
Và ca giùm ta:
‘’ Thế sự du du nại lảo hà’’
世事悠悠奈老何
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người xưa
Bụi đường bay
trắng mắt
ngày xưa xa mất rồi
Vẫy tay
thôi hò hẹn
nhìn một lần
mây trôi
Ai đi? ai ở lại?
Gió trốn một góc trời
Vỗ tay, nghe tiếng vỗ
làm nát lòng nhau thôi
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Nha trang 1
Những con chuột trên bãi biển
Rúc rích dưới chân
Luẩn quẩn
Chạy quanh
Gương mắt
Nhìn thách thức
Thật là bực
tôi thành miếng thịt
ôi
giữa chập chùng những lon bia lỏng chỏng
Dưới chân
Cát bỏng cháy
trên đầu
Mặt trời cháy
trong thân xác tôi
trùng trùng nhiệt đới
anh hiện hình
bốc cháy
mùi khét lẹt
Cuộc nhậu nhẹt
Mới bắt đầu
Như hàng trăm cuộc nhậu thường niên
những con chuột cứ rúc rích
Hàng trăm con
dưới chân
Ấy thế mà tôi vẫn cứ nói tôi yêu
như phát điên
Tôi
Miếng thịt ôi
chưa chịu rữa
Cứ lần lữa
Với loài chuột quanh mình
27

Em, bốn mùa
như mưa cuối hạ
những giọt mưa em
nhỏ vào hồn anh
trong suốt

như nắng đầu thu
những giọt nắng em
rơi xuống
lòng anh

hạ qua, thu tới
đất trời chuyển dạ
vào đông

những cơn gió lạnh
khiến em nép vội
vào vạt áo anh
mong manh

từ em, bốn mùa
là em, tất cả
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Bất ngờ, giữa một vòng tay
Như mưa những ngày cuối hạ
giọt mưa tím mướt từ em
nhỏ vào hồn anh,
từng giọt

Như nắng những ngày đầu thu
những giọt nắng vương tà áo
quấn quít
vàng óng một đời

Hạ qua và thu đã tới
rồi trời chuyển dạ sang đông
gió chợt làm em ngơ ngẩn

Bốn mùa từ em trong vắt
thời gian
động cánh chim bay
đi tìm trăm miền nắng ấm
bất ngờ
giữa một vòng tay
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Đâu là...

Ta lặng ngắm đời mình
Như đời một kẻ lạ
Hoàng hôn
rồi bình minh
Ta nhìn ta,
ta hỏi
ta có thật là ta ?
Và thật,
là gì nhỉ?

Và Ta là gì nhỉ
chỉ một thoáng phôi pha?

Ta cười , nghe nức nở
tiếng đứa trẻ xa nhà
hỏi đâu là nguồn cội

Và đâu là…đâu là…
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Rị mọ
Tao cũng vào facebook
Cũng ăn nói lao xao
Tao bảo, tao là tao
Thế đó.
Này bạn, xin mời vào
Tao là bạn
bạn của tao là….
toàn những hình những ảnh
toàn những người nổi danh
học vấn thì đầy rẫy
bằng cấp thừa tung hoành
và những nàng kiều nữ
tuổi nào cũng cứ xanh
Rị mọ ( tao không thật hiểu nghĩa, nhưng mọ vần với nọ)
Rị mọ (lập lại cho thơ(?) tao có nội hàm đủng đỉnh chiều
sâu)
Tí ngọ (một cách chửi thề của ông cha, lâu rồi, thưở còn
xưa hơn Diễm, diễm xưa)
Tí ngọ
nỗi cô đơn lại chập chùng lời nhắn
Nhắn rằng :
ta cần nhưng chẳng thể có nhau
Buột miệng :
con mèo mày trèo cây cau
hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà.
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Ta chúc gì nhau trong mùa bất an
(gửi đám ăn mày, không chỉ văn chương)

Thần linh bỏ cuộc
đền thờ hoang
bầy ngôn sứ nay câm

Còn đâu, con người?

Còn đâu? đám ngư dân nổ máy
cắm đầu bỏ chạy
chẳng phải sợ quá ngày giúm cá đánh lên ươn
biển nay cũng vạch đầy biên giới
tàu tuần tra lạ hoắc đón đường

Còn đâu? cạnh những mỏ kim cương
đất đá đào lên lổn nhổn
đám đánh thuê bản xứ súng ngoại gầm gừ
canh cho những ông chủ
đang đợi mở xâm-banh
hân hoan kết thu một năm lợi nhuận

Còn đâu? bọn như tôi như anh
hàng hàng lớp lớp
chen nhau ngày boxing day *
mắt dán vào những mặt hàng
bán tháo
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Lời và lẽ, bát nháo
bầy ngôn sứ nay câm
thế giới lửng lơ
hải hạm khoe răng nanh
pháo phòng không chĩa lên mặt trời
cánh chim thép sà vào lòng biển

Trong khi bán đảo bên này
đã lắp giàn tên lửa tầm xa
Trong khi bán đảo bên kia
tiềm thủy đĩnh gắn đạn đầu nguyên tử

Trong khi tôi luồn vô em
Nhưng không cương cứng nổi

Còn đâu, con người?

Thế thì cho tôi hỏi
Ta chúc gì nhau trong mùa bất an?

*
Ngày 26-12, sau Giáng Sinh, hàng bán hạ giá ở Anh, Mỹ, người đời chen
lấn tranh nhau mua như đánh boxe
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Hoá thân
( tặng một người mang tên bình minh)

Trinh bạch
như tuyết phủ nơi này
lần đầu
nắm tay nhau
nụ hôn
hờ
trên má

Trinh bạch
như tờ giấy trắng tinh
bút mực
chùng chình
lời lẽ nào
nói cho đủ
những ước mơ chưa thức kịp bình minh

Trinh bạch
ngủ giấc li bì
quơ tay vòng ôm
nơi vắng em

Tôi cứ thế
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sống một mùa trinh bạch
như hạt bụi trong ngần
gió thốc vào vũng nước đục
để rồi hạt bụi hóa thân

Vô nghĩa yêu, tái bút trong thế giới 2
chiều
… nghĩa là yêu ảo
mạng điện chạy vòng vòng chữ với nghĩa lang thang
thế giới hẹp
và phẳng
trên màn hình hai chiều mông vú dẹp người đời nay cũng
phằng phằng phẳng
hai chiều

Vô nghĩa yêu
…nghĩa là, em yêu, anh yêu, anh đang làm gì, em là đêm
anh lại ngày,
và ngược lại, em làm gì mặc, anh làm gì mặc,
mỗi người chúng ta thủ dâm bằng cách lấy tay ngoáy vào
lỗ mũilỗ miệng
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lỗ tai
lỗ trên lỗ dưới
khiến những con chữ nhào lộn làm xiệc tứ tung
áo cởi quần cởi vô tư cứ thế
trần truồng
con chữ cởi tôi cởi em cởi roàng roạc
sọc sạch tình em yêu anh
tình chúng ta yêu nhau từ tiền kiếp (cơ mà, sic)

Vô nghĩa yêu
...ngày mai em hẹn online
không thì offline em cũng vẫn một điệu hiphop
Anh yêu đêm qua anh có ngủ được không?
còn em ốm lăn ốm lóc
ốm vì tương tư nhưng viết blog trả lời thằng bạn em thì
em tươi vui hiền dịu và nhắn với mọi người là em chưa
yêu, em chẳng, em chả, dại gì em mất tự do

Vô nghĩa, yêu
...khiến em sợ
thời gian qua
em thác xuống làm ma
không gì cả,
không chồng, không con, không anh,
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Vậy thì, hỡi anh yêu
Online đi
Nhưng off line thì em vẫn đó
vẫn ỏn ẻn, em yêu anh,
thật mà !

Vô nghĩa, cho anh tái bút
một lần
yêu
giả như ta sống được ba chiều
và đẩy chiều thời gian ngược về thời thơ nhỏ
anh sẽ dịu dàng
cầm tay em
nhắc em dẫu trái đất chưa phải địa đàng
nhưng chúng ta vẫn có thể yêu chân thật
như thời đồ đá thời đồ đồng
trước thời đồ ảo
online
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Tấu khúc cho những bước lạc
Lần trí nhớ
tôi bước theo mùi hương thiên lý
men góc tường vôi trắng
giàn hoa giấy mầu hồng

tôi đẩy cửa
đây, nhà tôi đây
căn phòng lầu hai bỏ trống
chiếc bàn học gầy gò
trên mặt bàn ngày xưa tôi khắc trái tim và mũi tên xuyên
ngang
đánh dấu một cuộc tình thơ dại
*
Tôi cứ tưởng yêu nhau
tôi nói anh yêu
anh nói em yêu
là đủ
cho đàn sẻ trên sợi dây điện chùng chình
bay lên
bắc cầu
cho chúng mình bước từng bước chông chênh
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gặp nhau ôm nhau hôn nhau
không sợ ngã
và quên cho bằng hết những mai sau

tôi cứ tưởng theo đúng bảng chỉ đường
chỗ rẽ trái, tôi rẽ
chỗ rẽ phải, tôi rẽ
bảng stop, tôi ngừng
bảng báo có trường học, tôi giảm tốc độ
bảng bảo hãy coi chừng, tôi trương mắt
cẩn trọng với mọi cuộc đời
như chính cuộc đời tôi
*
Thế nhưng sao
tôi vẫn nói anh yêu nghe anh đáp em yêu
đàn sẻ bây giờ lại nhớn nhác
chim bắc cầu năm xưa rụng
như những quả ung
chân tôi đạp hụt - dưới là khoảng không
tôi cũng rơi như một lần quá lứa

thế nhưng sao
trong căn phòng trống
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tôi thấy trên mặt chiếc bàn vẫn còn trái tim
với mũi tên xuyên ngang
máu bây giờ nhỏ thật
*
Bảng rẽ trái, tôi rẽ phải
và ngược lại
Bảng bảo stop, tôi đi
bảng bảo coi chừng - tôi nhắm mắt đạp ga
cho xe chồm lên
trên vực bờ
bước lạc

khoảng rỗng
tôi lôi từ hộc tủ
một mẩu ấu thơ
cánh chuồn kim ngày nào
nho nhỏ
chở những ước mơ

thật khó hiểu
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những hộc tủ rỗng
chỉ còn bây giờ chút mùi thuốc đắng
thoang thoảng những ngày qua

thật khó hiểu
giữa những bộn bề
vô nghĩa
tôi làm thơ
khổ thơ nhỏ
lòng tôi vần vũ

thật khó hiểu
thật khó hiểu
duyên hạnh ngộ đẩy đến gần
nhưng sao là
rồi những cuộc chia xa

Rất có thể, có gì đâu để hiểu
Thật, chẳng cần hiểu gì
giữa những bước chân đi
mênh mông
khoảng rỗng
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mê si
Thả gió cho về bên nớ
Thèm theo một vết chim di
Mùi thơm loài hoa Hạ Tử
Vương hoài những bước chân đi
Bẻ cho cong vòng trí nhớ
Khoát tay từ buổi chia ly
Làm thơ như thuở mười sáu
mê si...

vẽ đi...
vẽ đi...
bóng chim lưng chừng trời
sợi dây thép ngăn ngang tầm mắt
nhún nhẩy
chao nghiêng
buổi tàn thu
mùa đuổi theo mùa
vội vã

42

vẽ đi...
một trái tim đen
hai bàn tay trắng
những hạt cát ven bờ
biển và biển
sóng rút kéo xa triền đất hứa

vẽ đi...
những cánh gió lưng chừng trời
giấc ngủ muộn
những bình minh không muốn thức

vẽ đi...
cứ vẽ cả những gì vô hình vô tướng
như vẽ những bờ môi son
thiếu một nụ hôn dịu ngọt

vẽ đi…
để rồi xoá
tất cả
xoá đến thiên thu
xoá cho đến bờ mép hư vô
bằng một vòng độ lượng
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lòng ta

trống vắng

con diều lên
chót vót
gió chợt đứt quãng
tôi rơi
hững hụt một lần đầu

ngày tập tễnh
yêu
thời trống vắng

Chuyện cùng sẻ nhỏ
( thơ gửi một người, và những ngày đông bắt đầu
lộng gió)

Người thủy thủ già tóc chớm màu muối
tay vân vê chuỗi mộng một đời
tai bỗng nghe...
giữa gió lộng trùng khơi
một tiếng chim
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rất nhỏ
*
tiếng chim lạ mơ hồ trong gió
tiếng chim yếu ớt
mong manh
như một lời kêu cứu
dẫu trên đầu,
trời xanh
dẫu dưới chân,
biển xanh
*
người thủy thủ già ngơ ngẩn
một con sẻ nhỏ loanh quoanh
trên boong tàu nép mình trốn gió
Này, chim đất liền!
Sao lại lạc trên đại dương chập chùng sóng gió?
- Tôi đi kiếm ăn
quên mất giờ về tổ
tàu ra khơi
và tôi lạc ra khơi
-

*
người thủy thủ già thảng thốt gọi
em ơi!
rồi bật khóc như đứa trẻ bơ vơ lạc lối
tay giang ra
nhưng tay nào đủ rộng
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mang đến cho em chút hơi ấm tình người
*
Biển vô tận
sóng dềnh
bọt sủi
lăn tăn xa đi chớm tóc bạc thời gian
gió cứ thế đẩy đưa hy vọng
trôi về đâu những kiếp cơ hàn ?
*
Giữa hai cột buồm
những sợi cáp giăng ngang
bỗng từ đâu hàng trăm chim sẻ
bay về đậu thành hàng
Sao sẻ nhỏ kia vẫn lạc lõng trên boong
cắm cúi tìm gì?
có phải là những mẩu bánh mì vãi vụn ?
*
- Này sẻ nhỏ, hãy bay lên tìm đàn
để bớt cô đơn và quên đi phiền muộn
quên gió sáng hoang vu
quên mây chiều hoang vu
quên những trôi xa, quên kiếp không nhà
quên để nhớ bước về bờ bến cũ

46

*
- Ô, thủy thủ, hẳn mắt chắc lòa
sợi cáp treo trên đầu chẳng có lấy một bóng
chim
chỉ ó biển, mỏ dài móng sắc
bay trên cao
lơ lửng, rập rình
*
người thủy thủ chợt nghĩ về mình
suốt một đời tất bật
gió rám cháy da , tay sần nứt nẻ
hả miệng
ngửa mặt hát
Hát rằng:
‘’ Ô hay, ta đã làm chi đời ta? ‘’ *
*
Câu thơ lạnh cắt da
người thủy thủ xòe tay phủ mặt
che hoang tưởng đời mình
Con chim sẻ thình lình
đậu lên vai người, nhỏ nhẹ:
-

Ta cho nhau một chút an bình!
*
Quơ tay lau nước mắt
47

người thủy thủ
hồi sinh
nghe trong tim máu trào như sóng biển
theo ánh bình minh
cùng mặt trời xuống núi
*
Thì ra
Sự Sống
ta viết hoa
muôn đời,
vẫn vùng lên từ những tro than
vẫy đôi cánh tình yêu lừng lững.
*
Cảm ơn em, sẻ nhỏ
đã nhắc ta
Sự Sống
chan hòa
____


Thơ Vũ Hoàng Chương
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đêm và ngày
THƠ NAM DAO

bẩy đêm
1: ĐÊM UNG THƯ
1
Đêm ung thư
bật máu
Vi khuẩn đỏ
tùm lum
Vi khuẩn đen
gậm nhấm em
Vi khuẩn mặt lạnh như tiền
ngồi canh cổng
Mẹ gọi
... không lời thưa !
2
Tội chịu
tôi không yêu bằng tình yêu có tổ chức
Tội chịu
đêm tân hôn vợ tôi chưa xin được hộ khẩu
chuyện ăn nằm đăng ký nơi đâu
Tội chịu
khi dòng sông sinh lực tôi vượt mãi đê em
giờ này đã quá giới nghiêm
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dòng sông trôi
có tình yêu nào đợi xin giấy phép ?
3
Vi khuẩn Hồng
sinh ra bằng chức năng Chớt Nhả
Quay tới
Bước lui
Mở ra
Đóng lại
chập chờ
Trên cánh đồng cuống rạ đã xác xơ
Vi khuẩn Ngu Ngơ
Gia công làm kế hoạch
Lấy cát trộn ước mơ
Xây lâu đài Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vi khuẩn Say
Chân đông đá chân tây
Lè nhè chủ nghĩa suốt ngày
Vi khuẩn Lở
Thi nhau ùa đến tâm can
Đục nhân nghĩa bằng lời hay ý đẹp
Ý như gió bay
Và lời ? ...nước trôi sông
Vi khuẩn chuyên nghiệp-vụ-lập-công
Loại sống lâu này đuœ màu xanh vàng trắng đỏ
Chạy ra đóng cổng
Cây gậy tầm vông
Giơ cao
Quật xuống
Mẹ quặn mình
Mẹ thất thanh kêu

4
Tội chịu
Tôi ước mơ làm chim bay trên cao xa
Chơi với gió và bạn bè với nắng
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Tội chịu
Tôi chẳng thể an tâm phất cờ hô khẩu hiệu
khi áo cơm không đủ, ai đành ?
Tội chịu
Tôi chẳng thể làm thứ tội đồ mà không sao
biết được tội mình
Lúc nào cũng gươm treo trên cổ
lưỡi gươm lạnh, gớm ghiếc và tanh
Tội gì cũng phải chịu !
Tội gì ?
5
Đêm ung thư
Mẹ khóc
Nước mắt nhỏ vào ngày mưng mủ
Làm mưa
Đêm Âu Lạc
Mẹ kêu
Âm ba nào vọng tới thiên thu
Đêm Lạc Việt
Mẹ gào
Vệt máu nhiễu cầu vồng bẩy sắc
Rách toạc trời xanh
Đêm vẫn đêm
Mẹ gọi thất thanh
những tế bào trong cơ thể còn lành
Hãy theo hướng tim còn đập
Lên đường về phía lời ru
À a à a ơi...
Rồi ra núi đổi sông rời
Gió bay nhưng tiếng à ơi vẫn là...
2: ĐÊM MÀY CHAU
Chau
chau
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biếc mày xanh
Giấc ngủ lại
vật vờ
Mi mi khép hồng môi
chao kỷ niệm bồng bềnh
Nhan sắc ấy, còn đâu
Thiên đường kia, mất rồi
Sự thật ?
oằn oèo múa mép khua môi
*
Hỡi tôi ơi
Xin cho tôi ngủ
Như dòng sông kia bình yên
Sóng sánh trăng chênh chếch lưỡi liềm
*
Đêm ngủ lại
ven bờ thành phố hóa lân tinh
Đêm thật đêm
Đêm thật
một mình
Đêm đến tận mênh mông
*
Nhan sắc vẽ vời
Lý tưởngviển vông
Chợt rụng rời giữa có và không
Mày xanh mi biếc môi hồng
Tỉnh ra sóng đã bềnh bồng cuộn trôi
Tôi ơi hỡi, Tôi ơi !
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3: ĐÊM TÌNH
Đàn kêu
Tích tịch tình tang
Ai tìm ai hỏi ai lỡ
đa mang
Trăng rõi
trăng soi
Trăng tròn khuyết ?
‘’ Ai mang công chúa dưới hang về lầu ‘’
*
Về lầu son
má hồng sao nhạt nhòa nước mắt
Còn so dây
Còn hát
ơi hỡi tình tang
ơi hỡi đêm sâu
Chừ tình lang
Tình tang nơi đâu
Trống thưa - phách lạc - đêm sầu
Đàn còn kêu ...
*
Đàn kêu
tích tịch tình tang
Ai lỗi hẹn
Ai đa mang
Ai bật cung đam mê nốt chùng phím lạc
Xin cứ qua sông
đừng sợ lỡ làng
Xô bờ cát trắng
đêm tình chớ ngại bước sang.
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4: ĐÊM LỬA
Đêm lửa chạm mây
Chi chi chành chành
Một thoáng chân mày
Ù à ù ập
Bốn phía chân mây
Về giăng tóc rối
Mưa dầm nắng gội
Ù à ù ập
Hờ ơ ơ anh ...
*
Chi chi chành chành
Đêm xanh nổi lửa
Con ngựa dựt cương
Ngựa hồng tung vó lên đường
À ơ ơ em ...
*
Chi chi chành chành
Suối âm dương vờn quanh
Lửa trong ngoài bùng đỏ
Hờ ơ ơ ...
Trên cơ thể cuộc sống căng đầy
À ơ ơ ...
Em với anh đây

5 : ĐÊM CHỢ
Kẻ chợ ngừng chân
nhặt bóng
chiều rơi
trả người về
đêm chợ.
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1
Nhạc xập xình
Môi son choét đỏ
Móng tay dài vuốt nhọn,
loài chim
chập chờn bay
không có tổ
2
Những chiếc loa người khua môi múa mỏ
Những quầng mắt thâm nhòe nhoẹt phấn nâu
Những cái hũng đen
giữa hốc đầu lâu
nhe hàm răng trắng nhởn
Có phải cười ?
Hay là…
long lanh đôi dòng lệ ấy trong sâu ?
3
Quán bia ôm
Ôm đi !
Cho mãi mãi đêm dài
Như dằng dặc những tháng năm qua
Khẩu hiệu xưa trên bức tường nhà
Đang tróc thịt lột da
Chữ cái chữ con lổn nhổn
« Yêu ước nghĩ à êu ... xã ội chủ … ĩa »
4
Em ôm
tôi là tượng đá
Tôi ôm một vòng khẳng khiu
như cành cây khô trụi lá
Em kêu một ly chanh đá
Miệng ly vệt son nhạt nhòa
Vết máu ứa ra...
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5
Ôm nữa đi
« Vì tương lai con em chúng ta »
Anh zzô zzô đi
«... tất cả cho mai sau »
Một trăm phần trăm
Nè anh…
nè đây biển cả
nè đấy ruộng dâu
Nôn ọe làm gì giữa những từ vô nghĩa ?
6
Em ôm
tôi là tượng đá
Bỏ quên từ thời đồ đá
Tôi ư ? một nửa thây ma
Nửa kia là mùa đông giá
Thị trường vấn đề qui luật
Thôi, zzô anh ơi, zzô đi
Một trăm phần trăm, sự thật
giá còn rẻ mạt, mấy khi...
Em ơi
Dìu nhau vào thời đồ đểu
Chân bước
Nhạc xập xình
Kinh tế hẳn sẽ lên ?
7
Em ôm
tôi là tượng đá
Cùng nhau về thời đồ đá
Một con không cửa không nhà
Một thằng không mẹ không cha
Giữa thời bán luôn quá khứ
A!
Cái thời khốn nạn
Bây giờ ai địch, ai ta ?
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8
Nhạc xập xình
Nhạc cứ thế xập xình
Ô này đêm chợ
Ớ i hỡi mẹ cha !
Lẽ nào đêm dài
đêm mãi , cứ đêm ta...

6: ĐÊM THĂM THẲM
Vạch nét mi cong
chiều
nghiêng ngả
Gió bỗng chập chùng mùa xa
Giăng giăng trời hạt mưa sa
Ta trở về
Một mình ta
Một mình ...
*
Bãi lau đùa gió dạt
Đêm thăm thẳm
Đêm già
Một tiếng mõ từ đâu văng vẳng
Về ta...
*
Về với ta
Về với ta
Để rồi về với bao la
Một mình
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7: ĐÊM TA
Gió đổi mùa
Vàng thu
bướm vàng chập chờ
lá vàng chập chùng
Bếp nhà ai cời lửa
bập bùng
Thu hẹn
thu về
thu phôi pha
*
Từ bao la
Vẳng về khúc đàn.
Từ tạ
một ngày về.
Còn xa
Tôi còn mơ ước gì ở đây ?
*
Đêm cằn cỗi
Con thạch thùng tặc lưỡi :
Rồi thì cũng qua một đời...
Hãy cho tôi nằm, tôi ngủ !
*
Đêm bạc nghĩa
Con muỗi vô duyên còn mãi vo ve
Đêm vắng hoe
đêm rỗng
Một vòng tay
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Thôi biết rồi !
Im đi !
Ta đã ba mươi năm nhịn ăn nhịn nói
*
Cứ như thế
đêm đã thật đêm dài
Đêm hung hăng
đêm lấn mãi vào ngày.
Cứ như thế
... đêm, lại đêm
vẫn lại
đêm hoài
Ới hỡi đêm ta !

Bảy ngày
1: NGÀY GIÓ
Chiều lộng gió cao
biển rì rào
Mây xa
em đi
đi về phương nao ?
*
Nỗi nhớ nhung ta gom lại
để dành nhóm lửa
Đợi em về
một ngày
*
Một ngày
xa là thế
một đời
có biết gì khác chờ đợi
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... mà thôi
Bên kia bờ dậu con bướm trắng chập chờn nhất định không
bay.
2: NGÀY MẤT MẶT TRỜI
Những chiều sương
trắng tóc
Mây bồng bềnh nhớ một cánh chim
Sao lẻ bạn
nhấp nháy
lời đá ngầm nhắc nhở van xin
*
Đêm
Sao toàn những đêm ?
đêm xám, đêm đen
Trái đất lộn mèo một chu kỳ tối
Ngày mất mặt trời
có kẻ uống say đến dại đến cuồng
vục vào huyễn không chẳng chờ chẳng đợi.
*
Đá rơi nước mắt
giọt đau,
hai hàng nhũ thạch lệ ròng ròng
Đá ơi!
Hãy khắc vào miên viễn
những điều khó nhớ
cho chúng ta loài người đãng trí
đừng quên.
3: NGÀY ĐẦY ẮP EM
Vòng tay bắt chợt khoảng vắng
Nắng ngoài đã lên ngang đầu
Kẽ cửa khẽ đùa giọt nắng
lẻn vào như em
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Môi hồng ngọt như ngụm nước
Mắt xanh đơm sắc da trời
Cơn gió lùa bao nhiêu mộng
Cho tóc bay trong gió
chơi vơi
Em đến cho ngày đến
bước dẫm trên mặt trời
Cỏ dưới chân chợt biếc
Màu em
Em ơi!
Tôi hiểu mình bỡ ngỡ
Vào cuộc sống bừng men
Sáng nay
trời hực nắng
Ngày đầy ắp em.

4: NGÀY SẮP ĐẾN...
tặng TCS 92

Nhả thơ cho nhện
chăng tơ vào đời
Vết chân anh trên thành phố - không - cần –có - anh –
hùng
Kén vàng ươm nắng cuối đông
Cánh bướm mượt mà gió đợi
cuối công viên nõn nà tuyết trải tới mênh mông.
*
Anh lại cất tiếng hát
đẩy đêm giật lùi vào nơi không ai đặt tên
ngày mai sắp đến
...ngày mai.
*
Tiếng hát của Núi
đùa nắng Mai lên
xua vào chơi vơi những bóng đêm thừa thãi
...
Những bóng đêm khôngcó tiếng con người.
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5 : NGÀY CÓ BÓNG CỜ
Một vạt khăn trắng
giải lên
trắng tinh
hỡi những kẻ bỏ tiền đi mua gái trinh
Chớ quên
con gái của mình.
*
Một vạt khăn thưa
che cái cháp đen đậy đồng bạc trắng
Hỡi những kẻ uống không biết tởm
ăn chẳng biết kinh
‘’dân chi phụ mẫu’’
Chớ quên
bố mẹ của mình.
*
Một vạt khăn sô
Chôn đì một thời không còn trí nhớ
Hỡi ai ơi...
thế thái với nhân tình!
*
Một vạt khăn hồng
buộc lại
thuở bóng cờ còn phơi phới
Anh em ơi!
chớ quên một ngày bóng cờ sẽ rợp nắng bình minh.
6 : NGÀY PHANH NGỰC
Mắt bèo gió nổi mây muôn hướng
về nhắn non sông sẽ nắng vàng
biếc trời cánh lượn đàn cò trắng
cựa mình đất vỡ đón mùa sang
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Nến chao hương lửa hồn oan đã
giải oan cho trắng chuyện nhân gian
gió ơi xin quét cho sạch đất
cho ngày phanh ngực bước thênh thang
7: NGÀY NẮNG
Đêm mượt mà
má lụa môi nhung
Đêm chớm đèn
chớ vội xin chờ
Đêm còn dài
dế van kêu nài nỉ
Đêm nhập nhoà tiếng trẻ nói mơ
Đêm đợi qua đêm
Chờ ngày mai đến
chuyển mùa cho nắng
thắp sáng trần gian.

lời một chùm sao
Nhớ thương những tư mã Hà Thành ...

Một chùm sao nhấp nháy những âu lo
về tụ lại giữa Zàng Sao cuối hạ
nơi đã đặt tên
và chỗ đã định số của dăm chàng tư mã
nhễ nhại sao khuya nhiễu xuống Ngân Hà
Thuở ấy Bích Câu vọng lời tao ngộ
đem tần số lòng của những ánh sao sa
chở đá đến một vùng chưa tiếng nói
đốt lửa hồng lên đuổi mù sa
Ai khép gió giữa hai mùa vội vã
trời quê hương
xao xác một canh gà
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tiếng chó sủa
tiếng huýt sáo của một người đi chơi khuya
đánh thức
mắt lũ ánh buồn kẻ ở xa
Bờ ao mẹ nắng trở mình, sáo tắm
rỉa cánh gầy xổ bụi giữa bao la
Xin đợi nhé mùa chim mây vỡ tổ
đầu ăng-ten sẽ lại tin nhà

ta gặp chú em
Ta với chú mày mười tám năm chẳng gặp
đã tưởng xa, hay ít lắm cũng không gần
ruộng dâu đó hóa thân thành biển
đời chú kiếp ta...thì cũng chút ưu phiền
Ta ôm chú, ôm những ngày tấm bé
nhớ đời mình thành cổ tích xa xưa
chú hát với ta dăm ba câu vớ vẩn
nhịp đũa thần đánh thức tuổi thơ
Ô thuở nhỏ vừa cựa mình thức giấc
ta đã kịp biết rằng ta chưa mất
Cái ngày xưa...
với trời biển sao trăng
cái ngày xưa
mẹ cúng đêm rằm
cái ngày xưa
cha xông nhà hái lộc
cái ngày xưa đi rước đèn tháng tám
đẩy con bướm nhôm cánh đập, nhạc loong coong
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Trăng ơi trăng, xin cứ mãi trăng non
thời gian hỡi, chớ vô tình bạc bẽo
Chú cứ ôm ta như ôm ngày tấm bé
dẫu sao rời vật đổi tháng năm qua
ta với chú
vẫn anh em đấy nhé
dẫu không gần ít lắm cũng chẳng xa

hương thiên lý

Một giọt sương
trên cánh lá
long lanh
Trời xanh trong vắt
Cánh vạc bay ngang muôn trùng bát ngát
Gió thoảng đâu đây
mùi hương ngào ngạt
của giàn thiên lý
mẹ trồng từ thuở rất xa
Chợt thấy nao nao cái nỗi nhớ nhà
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ai?
Ngổn ngang dài đêm trắng xác
trăng non đậu cánh hoa nhài
mùi hương theo làn gió đến
Hơi thu đi về, len lén
đọng lại vài hạt sương mai
lung linh trên cánh sen gầy
Hững hờ cơn gió cứ thổi
phong phanh khuy áo không cài
cái lạnh làm gây gây nhớ
ai?

Con bông vụ
Kính viếng Nguyễn Tuân, nhớ duyên và tình

Em là sợi dây cuốn tròn lấy anh, con bông vụ
Làm bằng sừng mầu mun thẫm mắt em
Khi sợi dây quăng ra đập anh xuống đất
Trên những đoạn đường tên lạ lẫn tên quen
Anh ngây ngất xoay vòng rồi xiêu vẹo
Ngã xuống tay em vừa lúc lên đèn
Cứ thử nghĩ không có dây, con bông vụ
sẽ là gì? Như khi anh không em
Con bông vụ chia với anh thời niên thiếu
một vòng tròn anh khắc mặt trên
Khi quay tít thò lò
vòng tròn thành bất động
như là đó biển dâu
nhưng đấy vẫn vững bền
Em đập xuống. Sợi dây giăng oằn oại
66

Chiếc đầu đinh lạnh lẽo vô tình
cắm phập vào những con vụ nằm im đợi chết
vỡ làm đôi
anh phụng phịu bắt đền
Chơi là thế, cậu bé ơi, đừng khóc
ai nỡ lòng nào đi bắt đền em ?
Quay bước luân hồi những con bông vụ
hết quay sang Tây rồi quay lại sang Đông
những chiếc đầu đinh, ai chẳng sợ
bổ xuống đời anh con vụ xoay vòng
Sợi dây ới, hỡi sợi dây mềm mại
Cho nhau xin một chút nhé bình yên
bởi khi quăng ra là rồi đời quay mãi
trên triền mi vòng trong cõi lặng thinh
Trên quĩ đạo giữa ngân hà trong suốt
bờ thực hư anh quay tít phận mình!

Sóng say trăng vàng
Với theo trăng vớt trăng lên
Mênh mang bờ nước sao đêm mịt mờ
Sóng say thuyền cũng vật vờ
ngủ mê đêm hỏi có bờ bến không
áo phong trần, bụi non sông
dứt đi lòng vẫn hỏi lòng ngổn ngang
vớt trăng, làm vỡ trăng vàng...
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Tìm mầu
Hai mươi năm người họa sĩ tìm mầu
để vẽ tình yêu lên khung vải trắng
Nét cọ vờn dáng ai đưa võng
tiếng ru xanh thao thức trưa hồng
ánh mắt nâu thăm thẳm chờ mong
trôi vời vợi
thoáng mây xa trạm bạc
Pha chút xám, những ngày lưu lạc
rồi mầu nào cho dịu nhớ thương ?
Quết vào đâu sắc áo bụi đường
Khói bếp nhà ai dáng chiều biêng biếc
Tóc đã ngả muối tiêu, ai biết
hai mươi năm qua trôi xa chìm sâu
muôn sắc quay cuồng đỏ đen trắng xám
Nhưng sao
Nhưng sao
tay cứ vò đầu
Nhưng sao nhưng sao tình yêu lại tím ?

Tìm trầm ngậm ngải
Gửi những kiếp lưu đào.

Trói sinh ra giữa một chiều gió lộng
thổi bay xa mùi hoa sữa đầu mùa
đêm lừng lững vài ánh sao chợt tắt
bụi chuối sau hè lộp độp báo mưa
Quàng tấm áo tơi tìm trầm ngậm ngải
chấp ma thiêng quỉ dữ quanh mình
dăm đốm than còn hừng lên chút lửa
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soi mặt người sáng tối lung linh
Đêm cứ dài ra những đêm không ngủ
Ngày cứ dài ra hương trầm không xa
Này tìm kiếm,
mộng mị nào ai biết
Ngoảng lại mà xem mây trắng quê nhà
Dốc ta trèo, đây gần đỉnh núi
Nơi khỉ cười vượn hú chim bay
Vị của ngải cứ đắng dần, miệng chát
Và hương trầm chỉ thoảng đã say
Đêm cứ dài ra ngày dài ra
Ô tìm mãi mà sao hoài chẳng thấy
Nhìn xuống suối ta thất thanh la
Xác hóa cọp, lòng lại đâu dã thú
Ta hóa cọp
Người đợi ta làng cũ
Không tìm thấy trầm, ta lại mất ta
Bìa rừng nọ ta mon men đến kiếm
chút mùi quen của khói bếp sân nhà
Ôi ! Xua đuổi, người nỡ nào xua đuổi
bằng gậy tầm vông, dáo mác mẹ cha
Ta đau đớn quật mình gầm thét
có lẽ nào người nhận không ra ?
Hay có nhẽ là hóa thân kiếp cọp
Ta mất người, rồi người mất ta
Ven làng cũ ta đêm đêm nhìn trộm
và biết về đâu nơi gọi là nhà ?
Gió vẫn lộng. biển vẫn là vô tận
Ta với tay đo một cánh chim bay
Đêm lừng lững sao trăng rồi cũng tắt
Chỉ tưởng hương trầm mà ta say.
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Tráng sĩ : 1- sắm vai
Ta sắm vai làm thân tráng sĩ
tay cầm kiếm gỗ dáng nghênh ngang
chỉ mặt nịnh thần vỗ gươm ta hỏi
núi sông đâu dung thứ lũ hung tàn
Bước ba bước ta cúi đầu lặng lẽ
Bên chấn song người đẹp sầu mênh mang
Ta khẽ bảo, em ơi vì non nước
ta phải ra đi ! Đúng lúc hạ màn.
Màn đã khép, diễn viên thay xiêm áo
đóng cảnh sau là châu vỡ ngọc tan
Bôi son phấn những nhạt nhòe vô lối
Ôm kiếm ngồi ta khóc miên man.

Tráng sĩ :2- ngã ngựa
Tập tễnh leo lên lưng con ngựa
tay giựt cương mong đời đổi thay
Ngựa đi dăm bước là tới vực
vực sâu hun hút bóng chim bay
Ta ôm lưng ngựa, nắm lấy bờm
Rượu giắt lưng đành vội uống say
Con đường có bước lùi không nhỉ ?
Ta thương ta thương người thương ai ?
Vội vàng cơn lốc lùa cát bụi
Con ngựa lồng lên, đất đá rơi
hất ta ngã xuống, bình xưa vỡ
Hụt chân. Đáy vực ngựa ta rơi
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Thôi đành tập tễnh đi về lại
Không nhìn đáy vực vẫn đau lòng !

Bọt phù du
Con nước xoáy
lênh đênh chiếc lá
Qua thác ghềnh lặn hụp chút niềm đau
nước sủi tăm, bọt phù du lưu lạc
một thoáng đời để đuổi bắt mai sau ?
Ngước mắt trách
ao trời quá hẹp
Lượng biển sông
gió bụi đục ngầu
Còn xanh tóc, ước mơ chưa kịp
Con sóng bạc đầu đã đuổi theo nhau
Tôi chỉ có chăng, thơ tôi tôi hát
Bọt phù du hời,
ơi hỡi, biển dâu.

Sao sa
một vì sao rơi ngang lưng trời
rớt xuống thế
vỡ thành ngọc quí
là em
một ý thơ chưa kịp thành lời
như con tằm
thèm cánh bướm bay
mải mê
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một nự hôn lạc mất trong đời
nở thành hoa
hương thơm đánh thức
tình xưa
Bây giờ một phút qua là một phút không em, thời gian
hoài thai chỉ một loài ly biệt.
Phấn bướm cứ vô tình giải lên lối vế em xa lắc.
Và mập mờ đêm trong tôi màu xanh biếc. Từ em...

Vô thanh
Đà Lạt 1961, thơ rơi nhặt lại

Con chim nhỏ
chẳng thiết ái ân
bỏ mặc mùa xuân
đi tìm ảo ảnh
Rồi thu đến
Cây gầy khập khiễng lối chân mòn
Rồi đông về
Ngày tàn ngơ ngẩn mắt ai xanh
Khuơ cánh, chao nghiêng
đạp chân
gãy cánh
Chim lạc đường bay
Con chim nhỏ lạc đường bay ngoẹo cổ
tru mỏ vàng
kêu một tiếng
vô thanh.
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ai tri âm đó
(1985-1990)
mặn mà với ai ?

ve
tặng thi sĩ HNVVN

Mày kêu : hè oi ả
Thế là đúng tội mày !
Mày không kêu, không có
trưa hè cháy nắng gay
Ta bắt mày, không xử
chỉ cho uống thật say...
Rồi hè qua, thu tới
biết đâu hết tội mày ?

thiêu thân
tặng những ai liều mạng
Mày biết là đèn sáng
mà vẫn cứ lao vào
Cho nên ta cũng bảo
mày là con thiêu thân
Thiêu thân, mày dại lắm
mắng xong, dạ tần ngần

À! Ra mày có chết
cũng không trong tối tăm.
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bướm
tặng tuổi thơ

Bướm trắng cánh chập chờn
Bay trong vườn đầy nắng
một tiếng ru trưa hè
xa đi , còn văng vẳng
cầu ao xưa, ai ngồi
ngẩn ngơ nhìn cánh bướm
Ôi! tuổi thơ qua rồi.

nhện
tặng người mất ngủ

Nhện ơi! Mày chăng tơ
mày chăng đến bao giờ ?
mày đợi ai đấy nhỉ ?
Ôi ngày tháng ngu ngơ
Ai thương mày ai khóc
chiều qua, nắng vật vờ
Bé giơ tay, bé vẽ
cho nhện một cơn mơ.

chuồn chuồn
chuồn chuồn tía
chuồn chuồn hoa
chuồn chuồn bay qua
có thằng em nhỏ...
thò tay bắt mày
chuồn chuồn có cánh thì bay
ta không có cánh ngồi say dưới này
chuồn chuồn có cánh lên mây
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Kiến
Mày tha một hạt bánh
to gấp ba lần mày
Mày bò, đường về tổ
đường xa hạt bánh rơi
Mày lại hì hục đẩy
ta thương ta chỉ bảo
ta thì cũng phận mày
đường còn xa, kiến ơi !

Dã tràng
Bãi cát mênh mông
Mày se từng hạt cát
Con sóng vẫn bạc đầu
vẫn còn ca còn hát
Hát rằng:
Dã tràng se cát biển Đông
Có là, là vẫn là không, hả mày
Ô kìa, mây cứ mây bay...

Ức Trai - Thị Lộ vấn đáp
Ta hỏi: nàng còn chiếu không ?
Nàng thưa rằng: thiếp vẫn chưa chồng
Xuân xanh nay độ chừng bao tá ?
Nàng thưa: đúng độ má đang hồng
Ta bảo tóc ta đà ngả bạc
Nàng rằng : mây trắng đẹp non sông
Ta nói, lòng ta u uẩn lắm
Nàng thưa, rằng thiếp vẫn chưa chồng.
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Chữ người tử tù
Kính viếng bác Nguyễn.

Viết vào lòng người cứng hơn nham thạch
Nhát chém treo ngành
cổ còn sót da
Sống chẳng thù nhau
Chết không oán nhau
Gió động mùa may
Lời ca đao phủ.
*
Vẽ lên mây trắng màu trắng mặt người
Nghìn người mắt trắng giữa chợ, bật cười
Ai khiến
ai gõ phách ?
Ai xui
ai nhịp sênh ?
Ai muốn nói hộ ai nghẹn lời
Ai tâm sự thay người chưa tâm sự .
*
Viết toạc trời xanh
chữ người tử tù
Những chữ ngoằn ngoèo
rạch mây nhỏ máu
Ô này
một thời từng vũng…
Vũng nào vang bóng chốn thiên thu ?
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Văn Cao
Vữa vôi với đá tạc
bức tượng vẫn oán hờn
đồng đen trui
sắt nguội
bức tượng vẫn u buồn
Vẫn cứ thiên thai đầu vọng tưởng
‘‘ ánh trăng xanh mơ tan thành suối trần gian’’
Sao lại về ?
Trần gian ư!
Lửa bâp bùng. Nắng hạn
chốt mê si bít lối chặn đường

Vôi vữa đoạn trường
đồng đá đoạn trường
sống bằng Đẹp, ấy đoạn trường
một đời người. Sừng sững
Cô đơn
Nhưng không nằm xuống!

Trịnh Công Sơn
Cất tiếng hát
bụi trăm năm chưa kịp bám đầu vai
Sợi tóc rơi
xuống một đời làm trăm năm sóng
Thân lau trắng xô dạt hai bờ
đêm thảm sử căng tròng đôi mắt
một con mắt. Vì ai, ai khóc.
Còn một con, nháy nháy hư vô.
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Đặng Đình Hưng
Cầu ao ngồi gió đợi
Ngày xưa, chẳng bao giờ
Xõa tóc hong kẻo ưới
Trong khoang một cơn mơ

Trần Dần
một khúc trần dần nghe quánh đặc
một đoạn đời
đòi đoạn
đoạn trường
cây gậy chống cong giằng gió dữ
khập khiễng chân đi bước mở đường

Hoàng Cầm
Hờ hững buốt căm bờ sóng lụy
cuồng si lửa rụi bến đa tình
ba ngả sông về người bơi đứng
mặc đám hoa bèo giạt đến quanh

Lê Đạt
Thuở chim mây vỡ tổ
về đậu gác Lãn Ông
một rừng cây, dăm nụ
hoa liệu nở bao giờ ?
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Nguyễn Duy
Trời cong theo cánh chim hồng
đất cong theo tuột một vòng vô tư
em cong người giữa thực hư
anh cong mình gánh đi từ nỗi em

Ngựa Ô chở lại
Khai bút Đinh Hợi 2007-02-18
Chữ
rỗng
tuột
vô tăm
lặn vào lòng sông mặc chập chùng bờ bến
Nghĩa,
tên lữ khách
chuyến đi xa
bỗng một thoáng
ngập ngừng
chân chợt chùn
tim chợt hững
hòn sõi quăng ra đang chìm xuống
vô cùng
nước sủi bọt lẫn vào miền biệt tích
Sóng một vòng
Sóng hai vòng
Sóng ba vòng ...
...rồi thôi dấu vết.
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Vệt Cát
(1990-1995)
vệt cát nhăn, ngựa lồng, gió đuổi....

gieo vàng
Vàng bay từ thuở gieo vàng
Vàng gieo từ độ ngỡ ngàng bến yêu
Gieo vàng cho gió đăm chiêu
Vàng gieo, gieo cả tịch liêu lên đời.

Mùa ký ức
Sờ soạng
Vào chiều sẫm
Bàn tay nhớp nháp bùn
Hương mùa sen ký ức
Lắng vào.
Hồn rưng rưng
Những ngày không nắng ấy
dài...
em ơi vô cùng.

Đừng ở
Áo cởi cầu qua người chẳng đợi
Dối rằng không áo, gió không bay
Thôi thế, thì thôi, đừng ở lại
hẹn hò chi với những bèo mây.
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Chếnh choáng
người vẫy người đi, đêm sẫm tím
quơ tay đưa hoa trắng thuở nào
mặt nước nổi bọt bèo, cá lặn
quẫy đuôi làm chếnh choáng trăng sao

những con đường có đấy
Cành đào trơ xương
trong cơn gió đông
hoa sượng sùng vẫn nở
Dăm con chim
sụp cánh lê chân đi tìm những vụn bánh mì ăn dở

Vệt nắng chém xạt vào khoảng xanh bên này bỏ ngỏ
Bên kia u ám sập về
Con ngựa già ngơ ngẩn
nghe thì thào những con đường xa

Những con đường xa
những con đường ta đã đi qua
đã bao năm sao vẫn cứ là
những con đường trên đất lạ
những con đường - có đấy - không ta

Đợi
Gió đại ngàn réo gọi
rừng thu lá rụng đầy
mây chiều bay tan tác
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một mình ta ngồi đây
Đợi ai ? người không đến
giữa mênh mang cõi này

Bụi hồng
Lạc đường, ngồi ghé ven sông
rửa cho sạch chút bụi hồng bám chân
hững hờ trôi đám phù vân
thinh không tiếng hạc một lần bay xa

Ba biến khúc cho cầu ao, gió và tóc
1
cầu ao xưa
gió đợi
ngày xưa
chẳng bao giờ
xõa tóc hong
gọi gió
về cho kịp, mẹ chờ
2
gió xưa, cầu ao đợi
từ bao giờ
ngày xưa
gió vẫn bay, xõa tóc
bay theo những hạt mưa
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3
cầu ao xưa, mẹ đợi
bao giờ
gió ngày xưa
tóc hong
sao còn ướt
giọt nước mắt tiễn đưa

ác mộng
đơm đoá hồng thạch
trong khoảng trống trái tim anh
em tính nhẩm những năm những tháng
sao vết thương cứ thế không lành
em quằn quại niềm làm anh nhức nhối
mùa xuân hẹn về gió mãi chưa xanh
thoắt bóng chim trời
lửng giấc ma-lanh
con cá quẫy đuôi
đạp vỡ mặt trời
em ngụp đầu xuống biển
mò xác anh trôi
dìm cơn mơ trắng dưới làn nước bạc
mắt thấy xác anh
không vớt được
tai nghe tiếng anh kêu
không với được
anh ơi !
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Tinh tú
Tay vốc đầy
Tinh tú
Dâng lên tay, ngọc ngà
Chút này xin giữ lại
Khi gió trời bay xa

Bãi malbaie
Vầng ô lưu luyến chân trời tím
triền hồng sóng trắng biển xa xanh
trăm cánh chim âu về bát ngát
sương mờ xuống đậu núi chênh vênh
gió chiều lẳng lặng lùa cơn nhớ
thấp thoáng buồm căng nỗi lênh đênh
lối sang bến đợi cơn triều rút
theo thuyền gió lạc bến mông mênh

vệt cát (12-16)
Bến tầm tình
Bến tầm tình gió gột
hạt mưa trong
sông Cấm sóng đùa cơn nắng hạn
chéo váy đập toé ra ba vạn
chín nghìn tung hê hóa đóa phù dung
nhụy ướt át
hồng
đêm
cẩm thạch
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ngõ hẹn
người chong mắt đợi trăm đêm trắng
chỉ thấy phong sương trắng lối về
một trăm ngõ hẹn. trăm lần vắng
trăm mùa gió lộng, mấy cơn mê ?

xuân muộn
bẩy nụ hoàng hôn
môi chót đỏ
chót hẹn. Chẳng về
chín cành xuân muộn
khập khiễng
chân lê
thiêm thiếp trăng xanh giữa giòng sông lạnh
thiêm thiếp ai mơ dưới cội mai vàng
quẩn quanh trong cõi hỗn mang

nhặt
quả trái mùa vị chát
cúi nhặt vườn sau có mấy ai

rơi
chiều rơi gió lộng bờ lau hát
thấp thoáng ven sông một bóng đò
nửa tiếng chèo quơ trăm nỗi nhớ
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Vệt Cát (17-20)
mưa hạ
đêm ngột ngạt
một giai âm lạc
em rào rạt
trận mưa mùa hạ căng bức đợi chờ

mỏng manh
thân xác gầm gừ
đêm cẩm thạch
ngày hồ thủy
vỡ tan
giữa đôi chân của rắn
những hân hoan
con bướm đậu trên mép cùng vạt nắng
cánh óng mật ong
một linh hồn trắng
sau bờ dĩ vãng
dấu đi hạt lệ long lanh
dăm linh hồn mỏng manh
rời mép bờ hữu hạn
đáp vào vô cùng
văng vẳng tiếng ngân
phím lạc tơ chùng
theo thời gian
dần dần tan
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mông lung

bờ giếng
Bờ giếng thời gian nước đổ
Sông âm thầm
Rì rầm
Rả rích
từng giọt chảy
về nơi đợi biển
về nơi chờ sông
Đáy giếng nhận chìm
Vòng đục vòng trong
A! lúc nào cạn vốn
bật cười hát với có – không
Đã đến lúc đánh ngửa con bài cợt nhả
lật tẩy thời gian
lạt nhách
cùng những cuộc đời
bụi bậm viển vông.

gặt cuối gió
Thuở bao giờ
thoáng mù sương đọng cành khuya
chở luân hồi
đò sang
sào neo bến cũ
Hạt tương tư
gặt cuối gió nơi gieo đầu bão
trũng nhớ đen
thung lũng thòm thèm
tiếc em
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Vệt Cát (21-24)
dở dang
Chiều sũng tím gió lùa xa vắng
Cơn đìu hiu ủ giấc võ vàng
Tay trống thốc lạnh căm băng giá
Tuyết trắng vùi sâu dăm cuộc dở dang

vệt cát
Nét ngang dọc
một đời chìm nổi
Đuôi mắt đồ xuôi theo vết nếp cười
Vệt cát nhăn
ngựa lồng gió đuổi
Hồn mượt mà xanh những mùa tươi

đi dây
Ví thử đời căng dây
hai đầu hun hút
Anh đong đưa trên đường dây chông chênh
Tựa điểm là cân bằng em
từ trũng sâu
chằng chịt thớ ái ân
đẩy cho anh rơi
vào khoảng trống tênh
để gió ào ào chạy ngược
căng mầu tím nhớ
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gió xa
Đi
những âm ba một mùa sau
mùa lạ bến bờ không kỷ niệm
Đi
gặp bình minh thơm mầu nắng
trên nóc tàn cây nghe gió xa

nguồn cơn
bất chợt nghiêng đầu bên khe nước
ngắm một vì sao mùa cô đơn
ta ơi, nước gợn nghìn thương nhớ
liếm môi để nhớ chút môi hôn
lửa tàn khơi lại, mưa chừng tạnh
khói dựng trời cao gọi bước dồn
úp mặt khóc cười như hóa dại
nghe hồn sằng sặc hỏi nguồn cơn

mầu nhớ
Chớm thu vàng nhuốm lá
ngỗng trắng về đầy sông
cố nhân vàng dĩ vãng
xõa tóc trắng vào đông
mắt đỏ ngầu mầu nhớ

khói cũ
Chiều rơi, bằn bặt những chiều xưa
tím ngắt cành cao để gió đùa
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tiếng sáo đầu sông lùa xa vắng
Võ vàng trăng ngủ bờ vai lạnh
mùa sau vẫy gió gọi võ vàng
lửa cũ khơi lên tìm khói cũ
Thôi thế, thế thôi cơn mộng mị
cuối trời gió chở chút mây mưa
lênh đênh một kẻ chờ nhóm lửa
…
than cời cho cháy những ngày xưa

phù vân
Giấc mơ mầu xanh thẫm
quầng mắt vết ái ân
nồng nàn mùi chăn chiếu
chim ngoài hót gọi xuân
Bước dạo, trời căng nứt
cỏ mây vờn gót chân
bỗng đâu tiếng ngựa hí
ngửng lên, đám phù vân

bến tình
Chấm xanh xanh mướt hồn xanh ngắt
Lùa nắng qua cây, chút nắng vàng
sắc cũng từ không, thì không sắc
bến tình đôi ngả cứ đò sang

quá vãng
nỗi kinh hoàng không em
niềm tuyệt vọng ồ ạt về
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khi em tới
bậc thêm không mỏi
đón bàn chân thon
bờ môi không mỏi
đón bờ môi hôn
khi em đi
rừng lau nổi gió
một anh cô đơn
hóa đá trong chiều
lạnh mùa quá vãng

huơng nhài
bỗng chút hương nhài đâu thoảng lại
thoắt cánh chim nên khỏi tiễn đưa
vạch lối xanh rêu tìm vết cũ
lờ mờ một thoáng bóng người xưa

ngày xưa, bao giờ
gầm trời mưa sũng đìu hiu
triền sông bên bồi bên lở
chim chao cánh trắng mưa chiều
ngậm cọng rơm vàng tìm tổ
mưa nặng hạt cời nỗi nhơ
sóng đưa tiếng vỗ vật vờ
chèo quơ nửa vòng nước nổi
bọt bèo chếnh choáng bơ vơ
củi ngo chẻ ra nhóm lửa
chập chờn khua động bâng quơ
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bấm tay đếm lùi năm tháng
ngày xưa
ngày xưa, bao giờ...

Biển ngộ độc

Sóng lăn theo tay
cát lăn theo chân
người lăn theo lăn theo người
biển sụp
triều dâng bóng xế sóng bạc đầu

Sóng vỗ đêm đen
tóc trắng hơi men
mùa say lúy túy
biển ngộ độc
hàng trăm hàng ngàn con cá chết ngộp giạt vô bờ

Sóng khóa trái tay
cát ngáng chéo chân
bóng tà chao nghiêng
cuộc tình lỡ dở
con dã tràng trên bờ
quên về xe cát
biển đông, ới hỡi biển đông
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Bãi biển trải dài
chẳng còn một ai
Lưới cá thả dài
nào đâu còn cá
ngư phủ vò đầu
mắt tròn bỡ ngỡ
biển đã vỡ
non nước tan hoang
chỉ còn một người trợn mắt ngóng chiêm bao

Nam Dao
Nguồn: http://amvc.free.fr/Damvc/Nam_Dao/NamDaoTho.htm

www.vietnamvanhien.net
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