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Tìm lại cuống nhau 
Phùng Nhân 

 

Tranh Lê Thiết Cương. 

Nằm trên võng nhìn con chim sẻ… 

Đang tìm mồi chắc để nuôi con! 

Lòng chạnh nhớ ngày xưa má cũng … 

Lặn lội bờ ao một thân cò! 

Giờ má đã nằm yên lòng đất… 

Cạnh mồ cha chắc mãn nguyện rồi 

Buội tre già tháng năm cằn cỗi 

Lá vàng bay phủ kín chân mồ… 

Con gom lại một thời quá khứ… 

Miếng giồng nầy cha đã trồng mì 

Còn phân nửa vài hàng đậu phộng 

Mùa đông về để có mà ăn… 

Tuổi con lớn mà còn nhõng nhẻo… 

Tội cho cha nhổ mạ kiếm tiền 

Bánh Trung Thu về chia từng đứa 

Cha đứng nhìn con trẻ ăn ngon… 

Từng ngón tay của cha rướm máu! 
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Lá mạ non nó liếm mỗi ngày… 

Phải ráng chịu đường dài phía trước 

Nuôi đàn con mau lớn thành người… 

Giờ con đã lìa xa tổ quốc… 

Vài ba năm về lại một lần 

Để nhìn thấy nỗi buồn dĩ vãng 

Một mình con – con biết mà thôi… 

Vài hôm nữa tới ngày tão mộ 

Thắp nén nhang khấn vái tổ tiên 

Từ Quảng Nam vào đây lập nghiệp 

Góp bàn tay xây dựng Phương Nam… 

Tới đời con đất đai đã thuộc… 

Trồng được dừa, cây ổi, cây me 

Cũng từ đó xóm làng sung túc 

Họp chợ đêm ngọn đuốc bập bùng… 

Thơ đã cạn hết dòng tâm sự… 

Mai lên đường về xứ Úc Châu 

Tạm biệt Cha con thân viễn xứ 

Muốn quay về thời cuộc chưa cho! 

Nên đành phải xứ người sống tạm 

Đợi khi nào đất nước yên bình 

Con về lại xắn từng cục đất 

Để đắp bồi mảnh đất quê cha./- 

Phùng Nhân 
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