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Nhớ áo lụa vàng
Còn chút mưa rơi trên bàn tay ấm
Thuở yêu người nào biết chuyện gian nan
Em đã quên  trong đời tôi hiu quạnh
Áo lụa vàng khóc một mảnh trăng tan.

Còn chút hương cho môi người thơm mãi
Dẫu muộn màng xin đừng nhạt môi son
Tôi và em chưa bao giờ gặp lại
Áo lụa vàng trôi vào cõi mênh mông.

Còn chút sương thấm trên thềm rêu lạnh
Bên hiên người còn lại giấc mơ xưa
Tôi tìm em giữa mùa hoa lau trắng
Áo lụa vàng chìm theo những cơn  mưa.
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Còn chút gió theo chân người đi mất
Có chờ nhau khi năm tháng phai tàn.
Chùm thiên lý sân nhà ai thuở nọ
Áo lụa vàng em còn nhớ tôi chăng?

Còn chút nắng gọi bình minh thức giấc
Đợi chim về chờ nhả hạt tương tư
Chiếc lá úa bay theo mùa lưu lạc
Nhớ áo  lụa vàng màu mắt tiểu thư.
                 

14/12/2014
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Giặt  áo  bên  sông 
Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo
Chờ trăng lên rải ánh bạc mênh mông
Chợt thảng thốt nghe tiếng chim gọi bạn
Em ở đâu sao tôi mãi bận lòng?

Dòng sông cũ đẫm tình tôi trong đó
Ngọt tiếng em cười vọc nước giỡn trăng
Từng sợi tóc thơm lòng tôi ngày nọ
Qua cầu tre vương lại chút nắng vàng.

Mấy mươi năm kiếp giang hồ bỏ dở
Dáng mẹ gầy theo bóng núi xa bay
Khúc bờ đê đã bao mùa đất lở
Em theo người xa thẳm cuối chân mây.
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Về bên sông tôi thành tên ngã ngựa
Chiếc áo xưa thơm sợi khói quê nhà
Ngồi giặt áo lòng nghe như dao cứa
Nhà đâu đây ai hát bản tình ca?

Về bên sông muốn rũ cả đời mình
Theo dòng nước cuốn đi bao lận đận
Giọt nắng thời gian rụng xuống vô tình
Em quên mất mảnh tình tôi bụi bặm.

Chiều cuối năm ngồi bên sông giặt áo
Treo đời mình đùa cợt cõi hư vô
Em xa lắc để tình tôi ở lại
Nơi đầu sông còn rớt tiếng ai hò.  

    
Tháng 10/2014
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Dấu chân qua cầu Hiền Lương
* Năm 2001 trên đường thiên lý, tôi đã dừng lại ở cầu 

Hiền Lương-chứng nhân của một thời kỳ chia cắt đất nước
với một cảm giác ngậm ngùi khôn tả.

Đọc bài thơ “ Đưa dâu qua cầu Bến Hải”*
Lòng thấy vui  sao thoáng chút bùi ngùi
Dòng sông của một thời đất nước chia đôi
Cầu Hiền Lương thành chứng nhân thương nhớ.

Trai Vĩnh Linh cưới gái làng Cùa Cam Lộ*
Chuyện không ngờ chỉ tưởng ở trong mơ
Những cuộc đấu loa, sơn nhịp, chọi cờ
Sông vẫn mát  sao đắng lòng đến thế.

Tôi lặng đi  khi bàn chân mình bước nhẹ
Lên những tấm ván cầu một thời tấm còn tấm mất 
Tìm vạch sơn trắng của những năm  chia cắt
Đánh dấu 450 miếng bên nầy, 444 miếng phía bên kia.**

Vin những nhịp cầu từng thấm máu phân chia 
Mong tìm thấy từng dấu bom cày đạn xới
Trong gió nghe như có tiếng gọi đò ai đó
Đò ơi xin chèo nhẹ…dưới sông còn có bạn tôi nằm.***
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Tiếng gọi đò nghe thao thức trở trăn
Trong đợt sóng ầm ào  của miền đất dữ
Để nhớ người bên đây cầu ngóng sang bờ Bắc
Kẻ bên kia cầu lại ngó đợi bờ Nam.

Nỗi đau thương từng se thắt đến oặn lòng
Dòng sông bạc cũng đành chia hai màu thương nhớ****
Một dòng sông nước xuôi  về biển cả
Sao lại gọi bằng  hai cái tên Cửa Việt, Cửa Tùng?

Nghe ai hát “Câu hò bên bờ Hiền Lương*****
Làm thao thức niềm riêng người lính gác đèn biển
Tình có khác gì nhau dù không cùng màu cờ chiến tuyến
Mưa bên nầy cũng làm ướt áo kẻ bên sông.

Đừng quên nhau cùng uống nước chung dòng
Để ngấm nỗi đau của một thời máu lửa
Hôn nấm đất bên bờ sông lịch sử
Vết thương nào thành sẹo chẳng liền da?

                           
  17/10/2015

.................................
*Bài thơ “Rước dâu qua cầu Bến Hải” của nhà thơ Cảnh Trà viết sau ngày thống 

nhất đất nước 30/4/1975 không lâu.
**Từ ý “Giữa 450 tấm phía bên nầy.Và trong 444 tấm phía bên kia” trong bài 

thơ Những tấm ván trên cầu Hiền Lương của nhà thơ Ngô Liêm Khoan.
***Ý thơ “Lời người bên sông” của nhà báo Phan Bá Đương.
**** Lấy từ ý lời hát “Sao ta lìa cách bởi dòng sông bạc hai màu” trong bài hát 

“Chuyến đò vĩ tuyến” của nhạc sĩ Lam Phương.
***** Tên một bài hát của nhạc sĩ Hoàng Hiệp phổ từ thơ của Đằng Giao.
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Chờ nhau
Chờ nhau thuở tuổi còn xanh
Nụ xuân vừa hé đầu cành hương bay
Ngực trầm hương ấm tình say
Áo hồng cuối phố ngỡ dài chân son.

Chờ nhau mấy độ trăng tròn
Tóc mai mười sáu tình còn thơ ngây
Lưng trời cánh nhạn vừa bay
Cọng rơm vàng rớt trên tay lời thề.

Chờ nhau én rủ mây về
Môi thơm đã khép ngực kề cận nhau
Lá rơi vương cánh hoa đào
Tình tôi đánh mất bên cầu chiêm bao.

Chờ nhau biển hóa nương dâu
Khói mây đã trắng tóc sầu lên cây
Hoa vàng một thuở hương phai
Cuối đông chợt nhớ áo dài ngày xuân.

Chờ nhau em nhé bao năm
Thềm xưa hiên vắng lạnh căm ghế mòn
Tình về say giấc đầu non
Trăm năm sỏi đá có còn chờ nhau?

         
Cuối năm 2013
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Đêm Bạc Liêu 
 nghe đờn ca tài tử

Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Theo ai về hò hẹn đất phương Nam
Tiếng đàn kìm nổi trôi đời xa xứ
Ngậm ngùi thương khúc “Dạ Cổ Hoài Lang”.

Từng điệu nhạc thành bài ca vọng cổ
Trên dòng sông ngân mãi những điệu hò
Câu thủy chung trong “Tình Anh Bán Chiếu”
Nỗi niềm riêng chưa dứt một đường tơ.

Hồn Cao Văn Lầu bay theo ngọn cỏ
Dù người xưa cánh hạc đã lên trời
Lời ai dưới ánh trăng vàng thổn thức
Nghe đắng cay đeo đuổi một kiếp người.

Thương mảnh đất cha ông thời mở cõi
Mặn mồ hôi thấm cả máu xương người
Nặng phù sa thăng trầm bao số phận
“Lục Vân Tiên” nhân nghĩa chẳng hề phai.

Đêm Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử
Để biết mình còn có một quê hương
Để yêu em yêu người dân xứ biển
Thật ngọt ngào trong từng phím tơ vương.
                   

 13/06/2014
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Giấc mơ giữa mùa hạ trắng
Tôi đi tìm em, em lại tìm tôi
Đi hai hướng giữa hai bờ hạ trắng
Trong giấc mơ tôi bao mùa mưa nắng
Vẫn nhớ một thời tóc thả gió bay.

Cô bé ngày xưa nào biết đợi ai
Khi trái chín tình yêu tôi vụn vỡ
Tiếng ve ngân cánh phượng hồng rực rỡ
Nghe bước em về trong gió mong manh.

Có tiếng chim sâu ríu rít đầu cành
Tôi và em chưa một lần hẹn ước
Chiếc lá rơi theo dòng đời xuôi ngược
Cuộc tình buồn như cánh vạc ăn đêm.
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Em đi tìm tôi, tôi lại tìm em
Hai nhánh rẽ trên dòng sông hạ trắng
Trong giấc mơ tôi em về trong nắng
Đẹp tinh khôi như quả chín đầu mùa.

Vạt áo dài lất phất hạt mưa thưa
Hồn phố cũ của một thời mê hoặc
Tìm đâu thấy cõi thiên đường đã mất
Cổng trường xưa đã khép lại bao giờ.

Tuổi bướm sầu xóa nét chữ ngây thơ
Em lặng lẽ bước qua trời thơ mộng
Sao ngày xưa lại đuổi hình bắt bóng
Để cuối mùa đành lưu lạc tìm nhau.
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Tình chia trăm ngã như sông
1- Tình chia 
trăm ngã như sông
Thuyền trôi lạc bến bờ không thấy người
Đường phân li đã chia đôi
Mong manh sợi nắng tình ơi vẫy chào
Vẫy chào!
Tôi vẫy chào ai?
Mênh mông biển rộng 
Sông dài về đâu.
Nhớ người
Thấp thoáng mưa ngâu
Gởi hương
Cho gió
Gởi sầu cho ai.

***
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2- Tình trôi tám hướng như mây
Tôi mơ thấy tóc người bay lên trời
Gió ơi đưa sóng ra khơi
Cho tôi gởi chút nắng rơi cuối mùa
Cuối mùa!
Đã cuối mùa chưa?
Để em chắp cánh 
Theo mưa về trần
Chuyến xe 
Hạnh ngộ trầm luân
Kiếp sau
Còn đợi
Trăm năm người về.
        

4/11/2014
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Thả lá trên sông
Xưa em chải tóc dưới trăng
Sợi thương rơi mất sợi buồn theo ai?
Yêu người mấy sợi tóc mai
Lòng gương ý lược trâm cài đợi nhau.

Rồi em thả nón qua cầu
Lỡ tay rớt trấp lỗi cau cùng trầu
Đêm về nghe nhịp thở đau
Em vô tình để trái sầu mồ côi.

Tôi về gởi gió theo mây
Mây bay theo gió biết đời nào nguôi
Mùa xưa trăng rụng mất rồi
Nhớ em chải tóc một thời xuân xanh.

Chiều nay thả lá trên sông
Thả bao phiền muộn theo dòng nước xuôi
Nhủ lòng em của tôi ơi
Gặp người xưa bỗng…ừ thôi lại chào.
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Rong rêu phận người
Ngỡ lòng mình là làn mây trắng
Bay cuối trời dõi bước chân em
Ngỡ tình mình là tia nắng ấm
Rơi trên môi mắt nhớ vai mềm.

Em như con nước xuôi về biển
Để lại sông buồn trắng cỏ lau
Anh suốt đời thành chim bói cá
Treo tình sầu đá nhọn vực sâu.

Em đánh rớt tình qua cửa sổ
Lỡ vuột tay bong bóng lên trời
Tìm đâu thấy vầng trăng cổ tích
Mặt hồ soi những ánh sao rơi.

Cánh cò trắng bay trong sương lạnh
Lòng nhói đau theo tiếng còi tàu
Sân ga vắng biết ai còn đợi
Tình một ngày còn mãi ngàn sau. 

Khu vườn nhỏ người không về nữa
Vạt nắng chiều bóng ngã liêu xiêu
Ngày cuối năm thèm cơn mưa muộn
Thương một người đời trót rong rêu.
                 

  Tháng 12/2013
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Sài Gòn cà phê
       *Những năm gần đây tôi thường về Sài Gòn giữa khuya

         rồi cũng giã từ vội vã khi nửa đêm về sáng.

Sài Gòn Sài Gòn mù sương
Thành phố cựa mình trở giấc
Ngọn đèn vàng ơi đừng tắt
Xôn xao cành lá không tên.

Anh về Sài Gòn trong đêm
Hàng cây đón chào ngái ngủ
Chiếc lá chao nghiêng nhắn nhủ
Về đâu giữa phố chênh vênh.

Sài Gòn Sài Gòn đã quên
Sao lòng mãi luôn nhắc nhở
Cô hàng rong đi vội vã
Tiếng rao mì Quảng đêm đêm.
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Chợt thèm ly cà phê đen
Quán cóc đèn khuya gió tạt
Đâu đây cung đàn ai hát
Ru hồn chìm giữa cơn mê.

Sài Gòn Sài Gòn cà phê
Hương thơm quyện mùi đặc sánh
Phía sau ngụm cà phê đắng
Khung trời mắt nhớ đêm xanh.

Rồi ngày sẽ đến loanh quanh
Đời cũng trôi theo mệt lả
Cũng may giữa lòng phố xá
Sài Gòn còn có tình em.
               

5/7/2015
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Như màu phấn bảng rơi
                   

*gởi trường cũ 20/11       

Rồi một ngày tôi gởi lại trường xưa
Viên phấn trắng đã mòn theo năm tháng
Trong giọt nắng nghe thơm từng lời giảng
Sáng long lanh ngời ánh mắt trẻ thơ.

Ươm cho em trên trang viết học trò
Giấc mơ đẹp thêm nhiều điều mới mẻ
Chân bước tiếp tình yêu thời tuổi trẻ
Để dòng sông thương mãi một con đò.

Tôi lặng yên nhìn cửa lớp ngẩn ngơ
Tìm dấu vết bên tường vôi loang lở
Tiết học cuối lời yêu thương bỏ dở
Gốc phượng già lặng lẽ đứng trong mưa.
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Rồi một ngày tôi trở lại trường xưa
Thầy giáo cũ nhìn cái gì cũng lạ
Hành lang nhỏ rơi thêm vài chiếc lá
Thơ thẩn tìm từng khuôn mặt thân quen.

Ngôi trường một thời tôi nhớ tôi quên
Bàn học cũ ngỡ ngàng nghe tiếng mọt
Bên cửa sổ còn đâu lời chim hót
Qua bao mùa mái ngói đã rêu phong.

Giấc mơ xưa trôi lạc tựa nhánh sông
Tuổi đã trắng rơi như màu phấn bảng
Áo cũng bạc sờn bâu cùng năm tháng
Chiếc giày mòn mưa nắng chợt hư hao.

Em của tôi phiêu dạt ở phương nào
Lá bàng rụng trong ngày thoi thóp gió      
Tôi thương ai vấn vương bờ vai nhỏ
Nhớ một thời phấn bảng đã rơi theo.
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Sông dài
Ngày về nhìn nắng rớt vai
Bờ xa dốc cạn tóc mai còn dài
Một mùa trăng vỡ chia hai
Nước xuôi bèo dạt đợi ai một mình.

Em xưa một đóa hồng xinh
Thả thơ theo gió thả tình theo sông
Nên đời như lá mênh mông
 Lẻ loi trôi mãi nhánh rong lạc loài.

Ngày về  áo lụa vàng phai
Tóc xưa đã nhạt mưa mai nắng chiều
Chân cầu bóng ngả quạnh hiu
Đôi bờ sóng cuộn cánh diều long đong

Nhìn theo cánh nhạn se lòng
Tiếng chim lẻ bạn thinh không giữa trời
Ngược dòng cá lội mù khơi
Sông dài biển rộng đâu người trăm năm.
                      

 3/8/2015
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Trăng cuối mùa
Vẫn là trăng của ngày xưa
Mang theo nỗi nhớ tôi đưa tiễn người
Mỏng manh tiếng hát bên đồi
Ngoài  hiên hoa rụng trắng trời bóng mưa.

Vẫn là em của tôi xưa
Bao mùa lá đỏ sao chưa bước về
Ngày đi vàng nụ trăng thề
Long lanh sóng nước vỗ về hồn tôi.

Vẫn là ngày mộng đêm trôi
Nên tình dâu bể không lời thở than
Thôi thì xin hạt sương tan
Để quên một thuở trăng tàn bên song.

Vẫn là tình suối duyên sông
Nên gieo neo mãi tiếng lòng ai đan
Thôi thì buông sợi tơ vàng
Tình tôi nặng nợ giọt trăng cuối mùa.
                     

Tháng 2/2015
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An Giang ngày về
Về trong cơn mưa chiều mù mịt
Thành phố xưa sao chẳng quên người
Thời gian thoáng qua như hạt bụi
Rớt trên tay nỗi nhớ ngậm ngùi.

Đi trên phố như người khách lạ
Dù mỗi góc đường bước chân quen
Từng viên đá lát mùa lá rụng
Bởi ngày xưa đã từng có em.

Vẫn nhớ trong tôi đèn bốn ngọn
Đại học Hòa Hảo những chiều mưa
Có một con đường tên rất lạ
Hương lộ Núi Sập còn như xưa?
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Chợ Mới cù lao mùa gió thổi
Em về có qua bắc An Hòa
Chuyến phà ngày ấy còn xuôi ngược
Cát lở sông bồi tiếng sóng xa.

Chợt thấy em qua cầu Hoàng Diệu
Thoại Ngọc Hầu trắng áo nữ sinh
Tôi đứng đợi em giờ tan sở
Góc phố xưa sao mãi nặng tình?

Tôi về lại đi nào ai biết
Em còn biền biệt trời mưa bay
Đừng trách hẹn xưa rơi theo sóng
Thương cánh bèo trôi nhớ sông dài.
                  

 Tháng 4/2014
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Áo huyền sương
Hãy mang đi chiếc lá cuối mùa đông
Còn sót lại đầu cành cơn bão rớt
Cứa vào tim con sóng vỗ trong lòng
Ngày tháng tận cho đời tôi thấm mệt.

Có gì đâu em đừng buồn đến thế
Dòng sông đi chia năm bảy nhánh sầu
Nào ai biết tôi về tìm hương cũ
Chợt già cùng mưa nắng  thuở chiêm bao.

Gió cuốn đi áo huyền sương ngày nọ
Màu tóc mây em thả lửng bên trời
Con đường xa đem theo bao bụi đỏ
Chỉ một lần mãi thương nhớ khôn nguôi.

Đã hẹn nhau về sao chẳng đợi trông
Tôi lên ngàn người xuôi về biển rộng
Gió thổi đầu nguồn mây bay mãi cuối  sông
Tình hai đứa mong manh  như áo mỏng. 

Hãy trôi đi màu tóc xưa đã bạc
Nghiêng vai người từng sợi nhớ sợi thương
Em đã xa  xin tình yêu ở lại
Hương thời gian còn thơm áo huyền sương.

22/12/2014
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Cám ơn em
Cám ơn em thả tơ trời
Theo tôi xuống phố rong chơi với đời
Sợ em lạc giữa chợ người
Phồn hoa xe ngựa để lời thề bay
Tầm xuân chưa nở đã phai
Bướm vàng vừa lượn đã bay mất rồi.

Cám ơn em đã vì tôi
Lên non xuống biển để ngồi chiêm bao
Chiều buông nắng rớt lúc nào
Sao em thả tóc nhuộm màu hoàng hôn
Giữ cho nhau nhé thiên đường
Áo xưa bụi đỏ nỗi buồn chia đôi.

Cám ơn em mất một đời
Theo tôi cuối đất cùng trời truân chuyên
Chờ nhau dưới ánh trăng huyền
Sợ em lạc bước đào nguyên quên đường
Yêu người ngực ủ trầm hương
Trăm năm hơi thở còn thương tóc mềm

Cám ơn em, cám ơn em.
         14/06/2014
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Cánh điệp vàng 
Chợt nhớ màu nắng cũ
Theo tháng tư quay về
Tình tôi thời mới lớn
Em có về trong mê. 

Biết bao mùa mưa nắng
Đi qua mỗi con đường
Thương em tà áo trắng
Tóc bay hoài trong sương.

Những cơn mưa tình yêu
Reo trên hàng điệp nhỏ
Góc phố buồn liêu xiêu
Màu hoa vàng sắc nhớ.

Lá xanh màu me non
Giữ lòng tôi thơm mãi
Em đi bỏ mái trường
Để tình tôi ở lại.

Bay về đâu nỗi nhớ
Cánh điệp vàng vừa rơi
Chia tay mùa hạ cuối
Có tình đầu của tôi.
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Cánh diều và những cơn mưa
Cánh diều bay suốt tuổi thơ
Tôi con cò trắng ngẩn ngơ cuối trời
Em cười bên giậu mồng tơi
Tôi hay qua đó rủ ai qua cầu.

Chuồn chuồn ớt đậu bờ ao
Với tay bắt hụt lỡ nhào xuống kênh
Em vờ che mặt làm duyên
Tôi hờn dỗi giận buồn tênh một mình.

Chợt nghe tiếng lá thì thầm
Đôi chim sáo sậu tỏ tình trên cao.
Thế rồi hoa thắm hương cau 
Trầu xanh ai hái để trao tay người.

Thôi thì em đã xa tôi
Thôi thì gió đập mặc đời đò đưa
Cánh diều đội những cơn mưa
Em tôi ướt áo chiều xưa không về.

                  
 19/11/2014
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Chiều biên giới
         *

Tặng Trúc Thanh Tâm

Gặp lại bạn giữa đồng trắng nước
Mùa len trâu phiêu dạt đó đây
Sáng giăng câu tung chài kiếm sống
Tối bập bùng lửa đỏ men say.

Hoàng hôn xuống thẫm xanh bóng núi
Thất Sơn ơi một dãy mù sương
Rơi nước mắt, đời sao ngắn ngủi
Bạn của ta lận đận một phương.

Thời trai trẻ bôn ba tứ xứ
Thích làm thơ nuôi mộng giang hồ
Giờ sao chịu quẩn quanh sông nước
Vẫn bông đùa hào sảng như xưa.

Chiều biên giới đồng bưng mông quạnh
Ly rượu cay thơm khói quê nhà
Đĩa khô sặc bổi nhiều hơn cá
Vẫn nặng tình bằng hữu phương xa.

Mai về phố thành người kẻ chợ
Thương nước lên chim vịt kêu chiều
Đi xa lắm quên rồi lại nhớ
Bạn một mình sống giữa quạnh hiu.
           

Tháng 12/2013
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Chút mưa xưa nào ấm vai người
Đường xa lắm giữa đời thấm mệt
Con dốc tình ngược gió gieo neo
Em thả nắng để lòng tôi khóc
Ngủ trong mây nỗi nhớ buồn theo.

Khúc kinh cầu tan theo sương sớm
Mưa giạt lòng lá rớt vô song
Tiếng chuông chiều cuối ngày vang vọng
Em về đâu trời đất mênh mông.

Tóc đã bạc thời gian không đổ
Còn lại đây phố cổ chiều mưa
Đôi mắt ấy một mùa dông cũ
Có ai chờ nắng đổ hiên xưa.

Nhánh sông buồn lở bồi ai gọi
Làn hương em tóc nhớ đêm ngày
Chim gọi mãi một mùa trăng vỡ
Tình yêu tôi còn cốc rượu say.

Ai cũng có một thời nông nổi
Chút mưa xưa nào ấm vai người
Thèm giọt nắng sưởi vòng tay lạnh
Thương môi hồng vừa nhạt trong tôi.
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Hoa đào bay viễn xứ
Khứ niên kim nhật thử môn trung

Nhân diện đào hoa tương ánh hồng…
                            Thôi Hộ

Hoa đào rơi đầy sân. Đất trời quá mênh mông. Ngày 
nầy xuân năm trước... Má em tươi ánh hồng.Không phải 
người tri kỷ. Sao tình lại vấn vương.Mộng trôi về xứ khác.
Biết ai cười gió đông? 

Hoa đào thơ Thôi Hộ. Có hình bóng giai nhân.Nép 
sau ô cửa nhỏ.Mắt mơ màng bên song.Chàng thư sinh thuở 
ấy.Yêu ai đến nao lòng . Ngày xuân qua vội vã. Nên tình 
thật long đong. 
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Hoa đào của lòng anh. Từ lâu bay lưu lạc. Một khoảng 
trời trong xanh. Bóng hình thành hư ảo. Còn lại nửa vầng 
trăng. Làm tim đau quay quắt.Cỏ non mềm dưới chân.Có 
giữ tình thơm ngát?

Hoa đào rơi tháng giêng. Tưởng lòng em nhỏ lệ. Tiếng 
chim giục ngoài hiên. Như lời kinh sám hối. Môi hồng trong 
cõi thiêng. Một lần chưa ai kể . Giấu một góc trời riêng. Tình 
hóa thành sương khói. 

Hoa đào đọng sương mai. Chắc  phai bên thềm cũ. Ngàn 
cánh hoa đào bay. Như ngàn con hạc trắng. Che kín cả màu 
mây. Ngân nga lời em hát. Trôi qua núi qua đồi. Hoa đào 
bay viễn xứ.   

    
Tháng 1/2016                                            
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Về Thới Long
nghe tiếng chim vườn cũ

         *
Gởi một người ở Thới Long

Qua phà Thới An những ngày nước lớn
Mấy mươi năm con sóng vẫn tràn bờ
Vàm sông cái chia hai dòng trong đục
Không còn ai tôi đợi đến ngẩn ngơ.

Bông bần trắng rơi theo cơn gió cuốn
Biết có còn kết trái để tương tư
Lòng muốn hỏi cánh bèo trôi vô định
Em về đâu giữa sóng bạc sa mù.
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Đường ngày xưa gập ghềnh bao sỏi đá
Bụi mù bay con lộ tẻ Bằng Tăng
Em đi học một thời xuôi ngược bến
Tôi thương thầm mùi hoa bưởi hoa chanh.

Về Thới Long nghe tiếng chim vườn cũ
Xao xác lòng để buồn mãi trôi theo
Cây cầu nhỏ nối đôi bờ chợ xã
Chiếc xuồng con đã vắng bóng ai chèo.

Mấy mươi năm tóc đã phai màu nắng
Người xa người có nhớ tiếng gà trưa
Bàn tay lạnh nào che đời mưa tạt
Tiếng chim buồn lẻ bạn gọi mùa xưa?

                             
16/2/2016
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Lãng đãng 
tình yêu Đà Lạt

*Trong giấc mơ tôi có tình yêu Đà Lạt
Nghe đâu đây còn tiếng đàn Trịnh Công Sơn
Hòa giọng hát Khánh Ly mộng mị tâm hồn
Đã từng qua đây trong bước chân lãng tử.

Có tình yêu tôi là suốt đời không cũ
Cùng hàng phượng tím đang chờ hạ trổ hoa
Nước hồ Xuân Hương rải bạc ánh trăng ngà
Nghe hiu quạnh vẫn nồng nàn hơi thở.

Em có nghe bản tình ca bay trong gió
Trong tiếng chuông ngân em đi lễ thánh đường
Nhà thờ Con Gà chiều lãng đãng trong sương
Hương con gái làm tim tôi  thêm ngây ngất.
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*Trong giấc mơ tôi có bốn mùa Đà Lạt
Cùng những con đường  lên xuống thấp cao
Ngồi ở đây nhìn đèn phố núi muôn màu
Giọt cà phê nhỏ xuống đời tôi sóng sánh.

Ánh sáng hắt lên bầu trời đêm lấp lánh
Em bồng bềnh trong sương lạnh chiều đông
Ở bên tôi em muôn thuở giấu trong lòng
Lang thang mãi nên tình yêu đành lạc mất.

Em hồn nhiên hát giữa đồi chè xanh ngắt
Nghe tiếng thác reo lại nhớ  mùa hoa đào
Tôi tìm em  lẩn trốn  trong những vì sao
Rồi quên mất mình ở đâu trong phố núi.
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Cuối mùa phượng tím
                    

Con phố nhỏ chiều nay bừng sắc nhớ
Lại một mùa phượng tím trổ qua đây
Từng chùm hoa lung linh trong lá biếc
Gọi ve về gieo khúc nhạc đắm say.

Em có về trên đường đầy hoa tím
Tôi nhìn theo chiếc lá khẽ khàng rơi
Nắng chưa lên  sương còn in giọt lệ
Lang thang tìm trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Nước vẫn chảy dưới chân cầu cũ kỉ
Tôi thương em như một tiếng thở dài
Em đâu đó trong sương chiều phố núi
Cao nguyên buồn mãi đợi bước chân ai.
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Cành phượng tím đã tàn chưa em nhỉ?
Đã bao năm em chẳng nhớ nơi nầy
Mimosa vàng cả một trời mộng mị
Tôi bốn mùa vẫn giữ nụ tình phai.

Mưa trắng xóa một trời Đà Lạt nhớ
Tôi tìm em qua bao dốc sương mù
Người trốn mất tầm tay không với được
Trái thông buồn rơi rụng xuống thiên thu.

Tôi như khách trọ về ngang quán cũ
Thèm ly cà phê thơm tỏa khói bay
Nghe tiếng gió lùa qua làn tóc rối
Nhớ một người cánh phượng rớt trên vai.

Người về đâu qua bao mùa hạ trắng
Ngủ trong tôi một giấc mộng dài lâu
Thương phượng tím cuối mùa còn sót lại
Vẫn trinh nguyên lời hẹn thuở ban đầu.
                  

   29/04/2014
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Chiều Ghềnh Ráng 
mưa bay

Chiều Ghềnh Ráng mưa bay mù phố biển
Em chờ ai trên đồi cỏ Thi Nhân
Chiếc lá rơi nhẹ bước tưởng như gần
Tôi cứ ngỡ ai cười trong tiếng gió.

Bãi Hoàng Hậu mênh mang vờn sóng vỗ
Mãi thì thầm ru giấc ngủ nhà thơ
Trăng ngàn năm sao trăng quá hững hờ
Tình say đắm trong tim Hàn Mặc Tử.
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Lầu Ông Hoàng một thời thành muôn thuở
Tiếng thơ còn vương bút điện Dzũ Kha
Khẽ chạm tay từng nét phiến thông già
Nghe hơi thở nhà thơ còn quanh quẩn.

Mười mấy năm không về qua Ghềnh Ráng
Biết có còn mưa trên mộ họ Hàn
Biết có còn lá rơi dốc Thi Nhân
Đôi mắt biếc vai mềm người con gái?

Đường thiên lý đâu xuôi về nơi ấy
Chờ đợi chi trăng đã rụng lâu rồi
Chờ đợi chi kẻ góc biển chân trời
Chỉ còn lại vầng trăng Hàn Mặc Tử.
                

Tháng 10/2013
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Hạt bụi nghìn trùng
Chim đêm ngậm nhánh phù vân
Nương trên tay Phật đợi tràng hạt rơi
Tôi chờ đón giọt nắng phai
Em qua ngõ trúc ngậm ngùi thềm rêu.

Trắng quỳnh hoa giữa tịch liêu
Hương thơm ngày cũ ít nhiều trong tôi
Đài sen vương ánh tơ trời
Sân thiền vọng mãi những lời vô ưu.

Tôi về từ cõi thiên thu
Buồn treo tháp cổ sa mù trổ hoa
Bụi vàng ngỡ ánh châu sa
Em theo cánh én la đà khói sương.

Áo hồng rớt cuối nguồn sông
Hài thêu chưa kịp theo dòng nước xuôi.
Ngày xuân ai thả đèn trời
Trong trăng tiếng hạc ngọt lời ca dao.

Lời kinh khua động chiêm bao
Cánh chim lạc giữa ngàn sao mịt mùng
Thì thôi trong cõi vô cùng
Tôi làm hạt bụi nghìn trùng bên em.
              

 Tháng 6/2015
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Hạ đỏ, 
một thời để nhớ

Em trốn tình tôi trong lá biếc
Nên tình xanh mãi tựa men say
Nắng rớt theo chân mòn phố cũ
Lòng gương ý lược gởi cho ai?

Em giấu tình tôi vào cánh phượng
Nên màu hoa đỏ máu con tim
Bao năm sao vẫn còn nồng cháy
Ấm một bàn tay mãi đi tìm?

Em trốn tình tôi trong ký ức
Cuộc tình thơ dại vắng môi hôn
Tuổi hai mươi chia tay quá vội
Chỉ còn nỗi nhớ khóc rưng rưng.

Em giấu tình tôi sau cửa lớp
Màu áo xưa mưa ướt cổng trường
Thơ tình đâu phải là kẹo ngọt
Mà đắng lòng nhau chẳng vấn vương.

Hạ đỏ, của tôi thời mới lớn
Tình đầu em còn nhớ hay quên
Thương con sông nhỏ xuôi về biển
Và một con đường chẳng nhớ tên. 
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Lạc tình
Trăng cuối mùa trăng mọc đầu non
Tình cuối mùa treo đầy nỗi nhớ
Tôi lận đận lạc loài đâu đó
Trong tim người còn giận hay thương.

Chim trốn tình đậu ở cầu sương
Cánh về đâu giữa chiều ráng đỏ
Mây xám núi hẹn hò bão tố
Chập chùng mưa vây khổn ngàn phương.

Bay lên đi tiếng hát yêu thương
Làm đuốc sáng thắp tình em nhé
Giữa nhân gian đôi bờ quạnh quẽ
Đâu lằn ranh địa ngục thiên đường.

Đã lạc mùa nhỏ của tôi ơi
Lời thở than còn xanh lá cỏ
Cành lộc non một lần gãy đổ
Lạnh tim người biết có sinh sôi.

Thôi cũng đành dòng nước chia đôi
Lá chờ mưa mấy tầng gió biếc
Nụ hôn nồng ngời con mắt liếc
Xa muôn trùng mắt lại có đuôi?

     
 Tháng 2/2015
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Màu mắt biếc
Tìm trong lá màu mắt em dịu ngọt
Ẩn sau cành lấp lánh tiếng ve sôi
Người đã xa theo mùa hè rực cháy
Cánh phượng hồng thắm đỏ cả hồn tôi.

Tìm trong mưa bước chân son ngày nọ
Sao vô tình bong bóng vỡ đầy tay
Đường hoang phế giữ mối tình cũ kỹ
Chỉ lòng tôi quay quắt đợi chờ ai.

Nhớ đôi mắt nhớ cả mùa phượng đỏ
Thương dòng sông thăm thẳm cánh bèo trôi
Con nước cuốn đem tình tôi đi mất
Mảnh trăng gầy theo năm tháng đầy vơi.

Tìm trong mây màu mắt em huyền thoại
Một trời mơ theo sóng vỗ đêm ngày
Chiều xuống thấp cánh cò về đâu nhỉ
 Bờ núi xanh sương lạnh lạc loài bay.

Tôi tìm đâu giữa trần gian bụi đỏ
Chiếc lá học bài ép giữa trang thơ
Màu mắt biếc mơ màng bên cửa số
Rưng rưng buồn chiếc quán nhỏ chiều xưa.
               

  6/6/2015



nguyeãn an bình 52

Mộng 
dưới trăng sài gòn

Mộng về thơm bàn tay nhỏ
Mưa bay trắng đất trắng trời
Dòng kênh uốn quanh thành phố
Mang tình tôi đó em ơi!

Phố xưa đã thành cao ốc
Đường quen lạc dấu đá mòn
Chỉ còn giọt trăng lặng lẽ
Đêm đêm soi bóng Sài Gòn.

Mộng về dưới làn mưa bụi
Chim buồn ngậm hạt mơ xưa
Tháng chín tầm xuân chưa nở
Vội chi trăng đã sang mùa.



53 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Hàng me vừa thay lá mới
Nên tình sũng ướt mùa ngâu
Tiếng chuông nhà thờ vang tới
Xanh ngời mắt nhớ tình nhau.

Mộng về thắp lên bếp lửa
Ấm bờ vai nhỏ yêu em
Hương cà phê thơm quán cốc
Biết người còn nhớ hay quên.

Dấu chân qua thành phố trẻ
Mang theo gió bụi đường dài
Tình tôi xin em độ lượng
Để lòng thương mãi tóc mai.
            

7/9/2015



nguyeãn an bình 54

Mùa xuân 
trên đất Chín Rồng*

Em có nghe tiếng chim chào ngày mới
Nắng đầu cành vàng sắc lá non tơ
Hoa khoe sắc làm con tim  rộn rã
Lòng xuyến xao vui như mắt trẻ thơ.

Đô thị xanh xuôi về Nam Sông Hậu
Tàu vào ra nhộn nhịp cảng Cái Cui
Cầu dây văng xuyên hai bờ  thế kỷ
Mơ ước đời người nối những bờ vui.

Em tươi thắm trong áo dài tha thướt
Phố ông đồ nét bút tựa mây trôi
Thơm bánh tét bên nhà lồng chợ cổ
Hoa Ninh Kiều càng thêm sắc xuân tươi.



55 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Vườn cò Bằng Lăng  đất lành chim đậu
Rượu Phong Điền vừa nhắp đã say hương
Dâu Hạ Châu tươi như màu nắng sớm
Bưởi Thanh Kiều làm nhớ đất Ô Môn.

Đường sân bay rộn ràng đưa đón khách
Em theo anh về thăm đất đồng bằng
Chút lãng mạn trong bài ca vọng cổ
Xuống xề rồi mà lòng vẫn bâng khuâng.

Thân thương lắm cả làng hoa Bà Bộ
Thơm vô cùng những trà lúa đông xuân
Đường hoa giăng bao ánh đèn rực rỡ
Ngọt phù sa lời hẹn chín dòng sông.



nguyeãn an bình 56

        

Đem mùa xuân xuống núi
Ai đem mùa xuân xuống núi
Vàng hoa nở suốt lưng đồi
Lắng nghe suối nguồn vi diệu
Cỏ thơm bát ngát bên trời.

Em như hoa đào ủ nhụy
Long lanh từng giọt sương đêm
Về trong nắng mai rực rỡ
Ửng hồng đôi má nhung mềm.

Tôi đi tìm hương mật đắng
Lang thang uống giọt tình say
Ánh trăng ngày xa thăm thẳm
Chờ người về trong đêm nay.



57 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Ai đem mùa xuân xuống núi
Nghe lòng còn mãi tơ vương
Mầm xanh đem theo chồi biếc
Dẫu lìa sợi tóc còn thương.

Én bay qua từng cơn bão
Cuối mùa còn giữ mê hương
Tôi trôi qua miền cổ tích
Mơ hoài tà áo huyền sương.

Tình bay theo từng hạt bụi
Em về mưa trong bóng mây
Nghìn trùng mùa xuân không tới
Áo vàng đã thoáng qua tay.
                

11/12/2014



nguyeãn an bình 58

Khi qua đèo 
Hải Vân

Một bên biển, một bên trời
Bên nghe sóng vỗ bên đồi lá reo
Xe lên dốc ngược lưng đèo
Buồn len vách núi tình treo đỉnh sầu
Chiều rơi áo tím ngang đầu
Tiếng chim lạ lẫm hòa vào cỏ cây.

Một bên gió, một bên mây
Bên kia nắng chếch bên nầy mưa ngang
Sau lưng lỡ hẹn sông Hàn
Chợt nghe tiếng sóng Hương giang rì rào
Em qua bến nước sông nào
Tình anh muôn dặm gởi vào sắc mây.
  

Tháng 3/2014



59 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Phố người
Trăm khe theo suối về sông
Sông xuôi biển lớn đâu mong tương phùng
Đường tình vạn nẻo mê cung
Mê cung lắt lẻo nào dung nạp người.

Còn tôi riêng một góc trời
Góc trời vô định một đời trôi xa
Phố phường chật ních người qua
Người qua sao lại mình ta giữa đường?

Đèn xanh vàng đỏ lạ thường
Lạ thường nên lạc mù phương hướng về
Về trong rừng phủ mây che
Mây che đồi núi suối khe tự tình.

Tìm đâu hạt bụi yên bình
Yên bình nào giữa bình minh chiều tà?
Một thời dõi bước em qua
Em qua mất dấu phồn hoa phố người.

        
 5/12/2014



nguyeãn an bình 60

Hạt mưa long lanh
Anh kể em nghe nếu còn có thể
Con đường lá vàng ngập cánh dầu rơi
Vòng bánh xe quay bao giờ nhìn lại
Mưa rớt vai người, hạt lệ vỡ đôi.

Hạt nhớ theo em về miền đất lạ
Có ủ men say  nỗi nhớ mong chờ
Mây trắng mang theo tình anh xa quá
Còn thương một thời tình nhỏ ngây thơ?

Hạt thương theo anh phong trần dâu bể
Nơi chốn quê nhà hình bóng mong manh
Nghe tiếng mưa rơi lòng sao buồn thế
Những giọt tình sầu trên lá long lanh.

Mơ thấy em về gió cuốn thu sang
Ngơ ngác đường xưa lại trải hoa vàng
Một chút mưa thơm nồng nàn hương cốm
Rung động đầu đời cất nhịp ngân vang.

  Tháng 2/2014



61 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ



nguyeãn an bình 62

Hoa vàng 
mùa giáng sinh cũ

Hình như hạt bụi
Rớt vào mắt ai
Hồn rưng rưng khóc
Thương cuộc tình phai.

Chuông nhà thờ đổ
Thuở em theo chồng
Hoa rơi rụng mãi
Vàng cả bến sông.

Giọt sương trong nắng
Thoáng chốc phù vân
Tình như mưa trắng
Nên tình mù tăm.

Sóng xô biển gọi
Hạt cát lăn trầm
Tóc xưa chỉ rối
Chia đời trăm năm.



63 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Con chim thao thức
Hót lời hư không
Nỗi buồn trút lá
Ngủ vùi cuối đông.

Bước chân trên sóng
Xao xác trong lòng
Em thành chiếc bóng
Bên trời bão dông.

Thời gian hối hả
Lá không còn xanh
Tường vôi rêu nhạt
Hạnh phúc mong manh.

Mùa giáng sinh cũ
Chuông nhà thờ xưa
Đâu còn hoa rụng
Người cũ chiều mưa.
         

 Tháng 12/2015
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Giấc mơ mùa đông
Một ngày mùa đông chim bay về phố
Lao xao cành bàng lá đỏ vừa rơi
Nghe bước chân quen qua con đường nhỏ
Em ở trong tôi nỗi nhớ đầu đời.

Thương cánh hoàng lan vàng như thắp nắng
Giọt nắng đầu đông quá đỗi dịu dàng
Tôi đứng bên trời nhìn em lặng lẽ
Cơn mưa cuối mùa trôi trong lang thang.

 Ngọn đèn đêm đông nhớ ai nhỏ lệ
Cơn sóng trong lòng theo gió qua sông
Những tán cây xanh mờ trong sương khói
Một khối tình sầu ai đợi mà trông. 

Chỉ còn trong tôi giấc mơ mùa đông
Khao khát làn môi nụ hôn thơm nồng
Người ở chân mây qua bao sông suối
Em ở nơi nào biển người mênh mông?
                       

  17/11/2014



65 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Hoài niệm sông quê
Về nhìn nước chảy lưng cầu
Hồn như ngậm tiếng ca dao thuở nào
Đời trôi một cánh buồm  nâu
Tôi qua biển rộng sông sâu cuối trời.

Con đò trăn trở mùa vui
Hạt phù sa nặng tình người sớm trưa
Sóng vờn dõi ánh trăng xưa
Bờ lau lách ngọn gió đưa bềnh bồng.

Tiếng chim chiền chiện rưng lòng
Lời kêu khắc khoải mênh mông nỗi buồn
Gọi hè vọng cả khúc sông 
Còn thơm hạt lúa thấm hồn hương quê.

Gánh gồng  thấp thỏm chân  đê
Khúc ru ngày cũ  tôi về đêm rơi
Còn nghe tiếng võng mẹ tôi
Ngày giông mưa bão trắng trời chơi vơi.

Lũ nguồn vỗ sóng lòng tôi
Nhìn mây nhớ núi ngó sông tìm người
Ngày về ngọn cỏ mồ côi
Hồn thành lau trắng bãi bồi ven sông.
                          

25/2/2016



nguyeãn an bình 66

Khi thiên nga vỗ cánh
              

*Gởi cô giáo Thiên Nga(Đà Lạt)

Lòng đã nhủ tim ơi đừng thao thức
Để hồn đau được giây phút bình yên
Lòng đã dặn tim ơi đừng nuối tiếc
Ai cũng một thời để nhớ để quên.

Đường em đi bông cỏ may mất dấu
Chỉ còn chăng loài cỏ lạ vướng chân
Những cánh hoa xoay tròn trong gió bão
Có mang theo mật ngọt phấn thông vàng?



67 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Lòng vẫn muốn quên đi bao nỗi nhớ
Sao bỗng dưng lại cất tiếng thành lời
Rồi tan đi vào không gian vô tận
Chỉ một lần cho nỗi nhớ chìm trôi.

Đêm trăng sáng thả mình trên cát trắng
Đợi sóng xô đưa nỗi nhớ vỗ bờ
Hãy cuốn đi về biển khơi xa thẳm
Phút xao lòng tim lại thấy ngẩn ngơ. 

Xin một lần cho thiên nga vỗ cánh
Dệt tầm gai tay ứa máu bao lần
Trái tim đập bao điều không thể nói
Hãy yên bình qua năm tháng bão dông.



nguyeãn an bình 68

Khúc tình sầu trong mưa
Ngày em tóc chẻ chia hai
Bờ thon gió tạt vai gầy mưa nghiêng
Cạn lòng con nước kênh đen
Ngồi yên đợi nắng triều lên mất người.

Ngày trăng rớt xuống bên trời
Tiếng chim cổ tích ngậm lời hư không
Tay che vạt áo gió lồng
Thương màu mắt biếc môi hồng nở hoa.



69 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Ngày mây rũ xuống la đà
Đồi sương trắng mộng  núi pha tím rừng
Đợi người cuối dốc rưng rưng
Dấu chân sương đẫm ngập ngừng bãi rong.

Ngày sông theo sóng phiêu bồng
Đêm thao thức gọi trưa mông mênh chờ
Con tằm tiếc một đường tơ
Nên diều đứt mối lạc bờ chân chim.

Ngày tình bỏ tuổi lênh đênh
Tôi bên nầy nhớ em bên kia sầu
Đợi cầu vồng tạnh mưa ngâu
Nên duyên hạnh ngộ kiếp sau còn buồn.
               

Tháng 6/2015



nguyeãn an bình 70

Đêm trăng 
đọc thơ Đường 2

Từ biệt Yên Đan ở đất nầy
Nỗi lòng tráng sĩ tóc như mây
Người xưa đã mất ngàn năm trước
Sao nước sông còn lạnh đến nay.

Ngọn nước trường giang trôi lặng lẽ
Tình hoài lữ khách nhớ miên man
Thương cánh hoa tàn còn ôm hận
Lại nhẹ nhàng rơi không tiếng vang.

Xuống ngựa mời nhau chén rượu đầy
Về đâu bạn hỡi lúc chia tay
Thói đời đen bạc về non ở
Thẫn thờ tình mãi trắng ngàn mây.

Sông núi giang hồ biệt cố nhân
Gặp nhau hỏi tuổi ngỡ mộng tàn
Ngọn đèn khóm trúc mờ sương khói
Chén rượu vơi đầy mặc hợp tan.



71 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Đầu sông xuân thắm hàng dương liễu
Ngại ngần hoa nở khách sang sông
Tiếng sáo ly đình chiều tiễn biệt
Tôi về Tần, bạn hướng Tiêu Tương.

Lá vàng vườn cũ rụng rêu xanh
Tiếng ốc sầu tan mộng đầu thành
Đau lòng đêm vắng người xa khuất
Bồi hồi bóng khách dưới trăng thanh.

Thuở ấy tiễn người qua sông lạnh
Nào ngờ trôi tuột mấy mươi năm
Hoàng hạc đã bay vào cổ tích
Còn lại mình tôi dưới ánh trăng.

.....................
(1) Dịch thủy tống biệt-Lạc Tân Vương,(2) Nam hành biệt đệ-Vi Thừa Khánh, (3) 

Tống biệt-Vương Duy, (4) Tiễn biệt Hàn Thân ở quán Vân Dương-Tư Không Thự,(5) 
Từ biệt bạn trên sông Hoài-Trịnh Cốc,(6) Nghe tiếng tù và nghĩ trở về-Cố Huống.
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Mùa xuân mây ngàn
Đã mấy mươi năm rồi em nhỉ
Nước xuôi dòng sông nhớ đời sông
Mây nhớ núi mây bay quanh quẩn
Em vẫn là em nỗi nhớ mong?

Em có về trong giấc mơ xưa
Thuở sáng mù sương,  chuyến phà đưa
Thuở chưa vướng bận đời cơm áo
Thuở mắt tình si tiếng guốc khua?

Sao nhớ một thời anh đuổi bóng
Đường dài liên tỉnh bụi phai mờ
Hoàng kim tóc mượt còn trong nắng
Cuối buổi người về lại ngẩn ngơ.

Lạ lẫm đời nhau bao năm tháng
Em nơi nào để nhớ ngày xưa?
Tình cuối mùa ai trông mà đợi
Chẳng hẹn về sau những cơn mưa.

Hình như nghe chớm mùa gió chướng
Cành non vừa hé nụ hoa vàng
Bỗng dưng xao xuyến mùa xuân muộn
Em trong anh vương chút mây ngàn.
            

  Tháng 11/2013



73 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Em của giêng hai
Giêng hai về  theo gió lại đưa hương
Mùa lúa mới gọi đường cày thức giấc
Nồi bánh chưng thơm lừng xôi nếp mật
Đón giao thừa em mắt sáng long lanh.

Tôi yêu em  như một nụ tình xanh
Bên bếp lửa em ửng hồng đôi má
Kim thời gian nhích đi sao vội quá
Sợ ngày mai em thêm tuổi tròn đầy.

Sợ ngày mai trên từng giọt sương mai
Mắt em ướt để hồn tôi chết lặng
Lòng ngẩn ngơ thấy em cười trong nắng
Áo lụa vàng tha thướt dáng người đi.

Màu giêng hai hoa thắm nét xuân thì
Em như cánh tường vi vừa hé nụ
Cành lộc biếc chồi non chừng mới nhú
Trái đầu mùa ngan ngát giữa trời cao.

Em của mùa xưa trong trái tim đau
Tình tôi đó theo dòng đời trôi mãi
Biết xuân hồng có bao giờ trẻ lại
Tôi đợi ai về giữa tháng giêng hai? 



nguyeãn an bình 74

Đóa sen hồng ngày xuân
Em như đóa sen hồng 
Trong lòng anh muôn thuở 
Khi mùa xuân chạm ngõ 
Xôn xao từng lá cành.

Đất ủ bao mầm xanh 
Trổ chồi non biếc lộc 
Dâng đời bao quả ngọt 
Anh lại nhớ đến em.

Bờ vai nhỏ rất mềm 
Tóc thơm mùi hương lúa 
Bông trở mình ngậm sữa 
Từng nụ hôn ngọt ngào.



75 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Làn má ửng hoa đào 
Vì ai mà mắc cỡ? 
Em ơi! Nghe nhịp thở 
Của mùa xuân đang về

Đời vẫn cuốn mải mê 
Có bao giờ trở lại 
Bước chân thời con gái 
Đóa sen hồng ngày xưa?

Theo gió cuốn bụi mờ 
Bao năm em còn nhớ 
Tim anh hoài nhắc nhở
Cánh diều của tuổi thơ.

Tình xuân tuổi học trò 
Luôn tràn dâng nhựa sống 
Trôi đi bao năm tháng 
Vẫn mãi đóa sen hồng. 

             1/2/2014
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Đi qua mùa hạ cũ
Tháng tư về mang theo mùa hạ cũ
Cùng tiếng ve dạo khúc nhạc giao mùa
Cành phượng non vừa bừng lên sắc lửa
Chợt nao lòng nhớ từng cánh hoa xưa.

Tôi lạc bước trôi qua thời trai trẻ
Có một con đường không nhớ nổi tên
Dù ngày xưa mỗi ngày đi ngang đó
Em vô tình hay tôi lại cố quên.

Tôi và em áo học trò rất cũ
Biết ai còn nhớ được một mùi hương
Gió và mây bên hàng rào giậu biếc
Cùng nắng và mưa rớt trước cổng trường,

Mùa hạ cũ em và tôi trong đó
Lại mất nhau khi trời sắp đổ mưa
Cây trút lá mang theo niềm thương nhớ
Nên cuộc tình buồn như một giấc mơ.

Tháng tư về mang theo mùa hạ cũ
Biết bao năm lá vẫn thắm sân trường
Từng chiếc ngói đã ngã màu rêu phủ 
Chút bụi vàng xóa dấu vết  người thương.
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Lời của dòng sông
Con nước lớn đưa tình anh ra biển
Mưa chợt về bong bóng vỡ trên sông
Em hồn nhiên trong ngăn đời ký ức
Nghe xôn xao tiếng sóng vỗ trong lòng.

Ngọn gió nào đem lời anh đi mất
Người qua sông sao chân bước ngập ngừng
Bờ lau lách con chim buồn thôi hót
Nhớ vô cùng một nỗi nhớ người dưng.

Chẳng biết em có về ngang bến cũ
Để áo bay theo vạt nắng cuối ngày
Cánh bèo trôi theo từng cơn sóng nhỏ
Chim vịt kêu khắc khoải bến sông đầy.

Em đừng hỏi sông về đâu mấy ngã
Bởi thời gian như chiếc lá vô tình
Gió cuốn đi về phương nào rất lạ
Lỡ sang sông nên mất bóng biệt hình.

Chuyến phà cũ phải đâu là chuyến cuối
Đợi ai về đợi suốt một mùa mưa
Lòng vẫn biết cánh chim bay đã mỏi
Sao thương hoài ngọn cỏ bến sông xưa?
     

Tháng 3/2014
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Mơ thấy nắng hồng 
đậu xuống  bờ vai

              
*Gởi  Hoài Huyền Thanh(Nắng Hồng  thuở ấy)

                 
Trời cuối năm ngày qua đi rất vội
Cơn mưa phùn biết chia sẻ cùng ai
Cái lạnh sắt se trên từng ngọn lá
Biết có ai về tay ấm bàn tay.

 Nhớ giọt nắng khi mùa đông trở rét
Sưởi trái tim hồng ngày tháng gian nan
Chốn quê nhà sao ta làm khách lạ
Chạy suốt đời chưa hiểu hết nhân gian.
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Bắc An Hòa ngày xưa còn sóng vỗ
Đón em về mưa trắng cả Mỹ Luông?
Phà Cần Thơ thôi không còn đợi khách
Nước Ninh Kiều dờn dợn khói chiều buông.

Mấy mươi năm đã chồn chân sức ngựa
Chợt nao lòng về uống nước sông xưa
Trời đất cũ một màu mây trắng nõn
Buồn rưng rưng thương ngọn cỏ gió đùa.

Chỉ tiếc tình xuân trôi theo năm tháng
Chợt thấy đời mình là áng mây bay
Đường xa quá khi thời gian sắp hết
Mơ thấy nắng hồng đậu xuống bờ vai.
                      

19/12/2014
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Mộ khúc
Ơn người tôi nợ thu đông
Tiếng chim đêm thức lời buồn ai nghe.
Đường chiêm bao mấy người về
Dù sông biển cạn suối khe vẫn tình.

Chờ em tôi đứng một mình
Bánh xe thổ mộ gập ghềnh đời nhau.
Biển xanh sao sóng bạc đầu
Để tình tôi phải dãi dầu phân ly.

Tìm người vạn dặm chim di
Đường tử sinh biết một đi, biệt mù.
Hành trình tôi cuộc viễn du
Về trong một cõi thiên thu nghìn trùng.

Thì thôi huyễn mộng vô thường
Thế gian lạc bước lầm đường tôi qua.
                        

12/11/2014
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Một ngày rồi thôi
Một ngày rồi cũng bay đi 
Đàn chim viễn xứ thiên di theo mùa
Chỉ còn động tiếng sỏi khua
Lăn tăn sóng bạc trăng xưa bên hồ.

Một ngày tà áo ngây thơ
Em chia tay tuổi mộng mơ theo người
Chỉ còn tiếng gió quanh tôi
Hồn tha phương lạnh mồ côi sao đành.

Một ngày rơi mất xuân xanh
Tình tôi lạc giữa thị thành phù hoa
Em như một nhánh giang hà
Bỏ quên cuối bãi lượt là phấn gương.

Một ngày nắng sớm chiều sương
Chuyến xe về muộn ven đường còn ai?
Khúc chiều tiếng hát quanh đây
Tình theo sợi khói bóng cây quê người.

Một ngày rồi một ngày thôi
Nửa con mắt liếc ngọt bùi hơn dao
Cứa lòng tôi những cơn đau
Cũng đành rượt đuổi tìm nhau một đời. 
                    

 16/11/2015
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Phiến tình sầu cuối đông
Có phải em hoa quỳnh muộn nở
Đợi đêm về mới tỏa ngát hương
Tôi như sâu ngủ vùi trong kén
Suốt mùa đông mơ thấy thiên đường.

Tôi ngẩn ngơ tìm cây hạnh phúc
Lang thang hoài hết tuổi thanh xuân
Mãi theo em lên rừng xuống phố
Thuở yêu người ngậm ngải trầm luân.

Thắp trái tim mình trên lửa ấm
Đốt tình sầu cháy cả trăm năm
Đêm đông tàn cây khô giá lạnh
Mắt người quen xa thẳm muôn trùng.

Đường nhân gian đi hoài không tới
Tôi và em để gió qua sông 
Thả sợi tóc bay về vô định.
Tôi chờ ai nổi nhớ mênh mông.

Chim lạc núi đường bay thăm thẳm
Tiếng kêu buồn khắc khoải trong sương
Bóng em khuất trong đời lặng lẽ
Tôi thương người nước mắt rưng rưng.
                  

4/11/2014
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Trăng mười sáu
Yêu người một thuở thanh xuân
Ai đem trăng xuống long lanh tiếng cười
Thềm sương vừa ướt vai người
Để tôi ru tóc thương trời mưa bay
Chút tình lãng đãng khói mây
Hoa ngâu chưa nở đã say đắm lòng.

Yêu người một thuở môi thơm
Tuổi hoa niên ngỡ trầm hương tơ trời
Dây trầu đón nắng vàng tươi
Hoa cau thơm mãi bước người qua sông
Nghe như tiếng sóng trong lòng
Nhìn con nước chảy một dòng lang thang.

Yêu người một thuở trăng tan
Tiếng chim vườn cũ người đành bỏ quên 
Lời  thương chưa chớm môi hiền
Yêu em nên để con tim dại khờ
Để rồi hoa rụng chiều mưa
Em trăng mười sáu tôi vừa tương tư.
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Tự khúc tháng mười
Rồi một ngày anh cũng phải buông tay
Để vuột mất lời hẹn hò trong gió
Chiếc khăn len quàng vai cô bạn nhỏ
Màu xanh lơ xa thẳm một khung trời.

Dẫu khẽ khàng nào níu được thu trôi
Nên đôi mắt long lanh buồn đến thế
Tháng mười về đâu còn ai nghe kể
Áo học trò cùng nỗi nhớ mơ phai.

Rồi một ngày anh cũng sẽ buông tay
Như quên mất món đồ chơi cũ kỷ
Nằm đâu đó trong ngăn đời hoen rỉ
Chẳng nhớ tên, chẳng còn một ai quen.

Những ngón tay đành ốm yếu ho hen
Từng giữ lấy những phút giây hạnh phúc
Những ngày mưa đi qua mùa thu cúc
Tóc em bay bối rối cả con đường.

Rồi một ngày anh không nhớ mùi hương
Đêm thao thức trên môi người mưa tạt
Nụ hôn đầu nồng nàn còn thơm ngát
Đã tan theo cơn bão cuối mùa thu.
                    

   9/10/2015 
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Tương tư tháng giêng
Em có từng thương nhớ tháng giêng
Thả lá tương tư xuống môi hiền
Thả xuân xanh qua mùa mê hoặc
Thả tình tôi lạc dấu chim quyên.

Tóc em thơm một rừng mai trắng
Chiều vàng nghiêng cánh nhớ mùa xưa
Hôn lên bờ vai em thắp nắng
Ngọt ngào hương cốm lá ngày mưa.

Cỏ xanh mướt trải bao đồng bãi
Để áo em hồng dáng lụa thơm
Ngày xuân nghe tiếng ai gõ cửa
Lại ngỡ em về bên kia sông.

Tháng giêng còn cả mùa trăng cũ
Chập chờn mắt đóm đợi sao khuya.
Tình xuân chưa hết mùa hoa nở
Mà trái tương tư rụng bao giờ?
                 

 20/2/2016
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Viên phấn màu hồng
   

 *Kỷ niệm 20-11

Tôi lại đặt vào chiếc hộp xinh xắn
Chiếc hộp ngày xưa lần đầu tiên tôi được tặng
Chiếc cà vạt dễ thương từ cô học trò nhỏ
Bao năm rồi không còn nhớ
Một viên phấn màu hồng
Đây là viên thứ năm
Đủ năm màu xanh vàng hồng đỏ trắng
Những viên phấn đã cùng tôi đi qua mưa nắng
Tình yêu của một thời
Luôn thao thức không thôi
Bên đám học trò hồn nhiên buồn vui vô cớ.
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Tôi tự dặn  mỗi năm nếu mình còn thở
Đặt vào chiếc hộp một viên phấn khác màu
Để nhớ mái trường từng chiếc ngói lao xao
Để nhớ bao mùa cây phượng già  thay lá
Tiếng chim gù trên cành xoan kêu rất lạ
Học trò tôi ngày ấy mấy đứa được làm quan
Mấy đứa một đời cơm áo lang bang
Đầu đường xó chợ
Lên voi xuống chó?
Viên phấn màu hồng mang nỗi nhớ trong tôi
Hãy ngủ yên trong ngăn đời đi nhé
Giữ cho tôi một tình yêu dù rất nhẹ
Có ngày xưa cùng chung bước đến trường. 
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Những hàng me 
Sài Gòn

Những hàng me Sài Gòn
Bao năm rồi vẫn thế
Áo trắng đường Gia Long
Giữ hương tình tôi trẻ.

Tan trường ai đứng ngóng
Tung tăng gót sen hồng
Tiếng cười tôi say đắm
Qua hết cả mùa đông.

Xuân xanh ngời ánh mắt
Bỗng bừng sắc me non
Khẽ khàng từng giọt nắng
Đậu trên bờ vai thon.
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Cánh phượng cuối mùa thi
Chỉ còn trơ nỗi nhớ
Em như cánh chim di
Hàng me đầy bụi đỏ.

Áo vàng của thu xưa
Người xa không trở lại
Nhạt nhòa trong cơn mưa
Nụ hồng chưa kịp hái.

Ôi hàng me Sài Gòn
Bốn mùa qua lặng lẽ
Tìm đâu dấu chân son
Tình tôi thời thơ trẻ?
     

 Tháng 3/2015
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Sao lòng còn vẳng 
tiếng chuông mơ?

Anh mong em là con chiên ngoan
Khuya nằm mơ thấy quà Nô-en
Được cùng anh ngồi xe tuần lộc
Bay giữa ngàn sao thắp sáng đêm.

Em đừng tin kẻ nói trắng đen
Giàu sang tiền của để bon chen
Hãy giữ lòng trinh như thánh nữ
Yêu anh khờ dại thử một phen.

Mắt em xin được mắt bồ câu
Nhìn đời trong vắt chẳng mưa mau
Để tình anh thắm như lá nõn
Rực rỡ môi hôn đậm sắc màu.
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Đừng học ai lời nói chua ngoa
Lừa thầy dối bạn gã Giu-Đa*
Để biết yêu anh tên ngoại đạo
Ánh mắt đôi khi rất gian tà.

Chúa vẫn muôn đời trên thập ác
Bàn tay máu vẫn rỉ vết đinh
Tình anh thành vết thương bụt rách
Đợi đến giờ thiêng để phục sinh.

Em như quên mất lời rao giảng
Bên góc giáo đường anh ngẩn ngơ
Đă tắt từ lâu lời kinh nguyện
Sao lòng còn vẳng tiếng chuông mơ?
                    

Giáng sinh 24/12/2015
      ...........................

* Giu-Đa: tên một tông đồ phản Chúa
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Ngồi đợi cơn mưa
Còn ai ngồi đợi cơn mưa
Để tôi ngỡ chiếc lá vừa tương tư
Bỗng dưng nắng rớt, hình như
Em từ sỏi đá thiên thu lại về.

Biết em còn nhớ sông quê
Để chăn nhớ chiếu một thời có đôi
Áo xưa còn nhớ hơi người
Như cây nhớ lá đơm chồi hoa niên.

Thương em đứng trước cửa thiền
Nhìn Vô Ưu nở để phiền muộn tan
Lời tình ủ hạt từ tâm
Nghe trong kinh ánh đạo vàng hóa thân.

Cuối ngày chờ nhặt thời gian
Để tơ tóc phải ngỡ ngàng sớm trưa
Tìm đâu những chuyến phà xưa
Chỉ còn tôi đợi cơn mưa chưa về.
              

 9/4/2015 
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Sợi tình vắt vai
Một lần nhìn sợi mưa bay
Ngỡ em thả hạt nắng mai về trời
Chút tình gởi cánh đào  rơi
Tơ hồng vàng óng môi người đã xa.

Một ngày bướm đậu vờn hoa
Để tơ vương mãi một tà áo xưa
Hiên đời còn vạt nắng thưa
Người đi qua đó hồn vừa biệt tăm.

Một lần xin được hôn em
Để mai sau có lỡ duyên vợ chồng
Buồn như chiếc lá trầu không
Vườn xưa ai đã qua sông một mình.

Nhện se tơ níu sợi tình
Vắt vai, tiễn một bóng hình lên mây
Tắc kè gõ nhịp hồn ai
Nghe bao giọt nhớ đong đầy mắt nhau.
             

   Tháng 8/2015
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Qua chuyến phà 
cuối trên sông Hậu

Tôi đứng đợi bên bờ sông gió thổi
Chờ phà sang rời bến bắc Bình Minh
Cây cầu mới chợt giật mình trở giấc
Sáng ánh đèn soi sóng nước lung linh.

Cô hàng rong nhìn tôi cười buồn bã
Phà không còn em mất chốn nương thân
Chú bánh mì bán hàng trên phố vắng
Khuya qua cầu đạp chắc rã đôi chân.
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Phà trăm năm đưa bao người xa xứ
Có người thương không hẹn lúc quay về
Tôi ngơ ngẩn nhìn tháp tầng cầu mới
Chợt thấy mình lạ lẫm giữa sông quê.

Phà tách bến lẻ loi trong sương lạnh
Mai xa rồi trơ bến vắng còn đâu
Biết ai về nơi đầu sông góc biển
Nhớ mang theo chút nắng để qua cầu.

Chuyến phà đêm cuối cùng trên sông Hậu
Còn chờ ai đã mất hút lâu rồi
Em bỏ lại áo xưa thời mực tím
Theo chân người để lạc mất tình tôi.
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Tiếng hát xuân thì
*Tặng Quỳnh Dao

 (Cánh chim ca bên trời gió lộng)

Bay theo từng cơn sóng
Tiếng hát em xanh ngời
Mênh mông trời biển rộng
Đem yêu thương cho người

Bốn mùa xanh cây trái
Ủ hương trên tay người
Hoa vàng vừa chớm nụ
Nở tình yêu trên môi.



97 Mười năM bóng ngựa qua thềM cũ

Yêu qua bao mùa hạ đỏ
Yêu em tiếng hát xuân thì
Yêu ai chiều đông lộng gió
Yêu người vừa tiễn thu đi.

Bay theo cùng mưa nắng 
Lời ru em ngọt ngào
Dòng đời đầy giông bão
Cánh chim ca nhiệm mầu.

Trôi đi bao năm tháng
Hương thơm trắng núi đồi
Một đời tôi mê mải
Tiếng hát em bên trời.
          

17/12/2014
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Tự  tình  mùa  thu
Mưa ngâu chiều tháng bảy
Ngựa hồng về bãi sông
Chim quay đầu trên sóng
Hót những lời thinh không
Ngại ngần chi em nhỉ
Lá khô giòn nhớ mong?

Mưa ngâu chiều tháng bảy
Cho mây mãi phiêu bồng
Áo giang hồ đã bạc
Bụi nhuốm đầy thu đông
Em bên triền sương khói
Trôi giữa dòng đục trong. 
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Mưa ngâu chiều tháng bảy
Mái ngói đầy rêu phong
Tiếng chim gù thao thức
Theo ai về cuối sông
Một ngày đi không hết
Trong giấc ngủ mênh mông.

Mưa ngâu chiều tháng bảy
Tình yêu hóa cầu vồng
Con tim màu ngũ sắc
Bám vào hồn rêu rong
Mùa thu không trở lại
Em qua cầu ai trông?
           

31/7/2015
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Hạt nắng mùa xưa
Hạt nắng nào rơi trong mắt em
Lên bờ vai áo lụa nhung mềm
Trên bến sông chiều xuân gió thổi
Trong tim anh khúc nhạc êm đềm.

Hạt nắng nào rớt xuống môi thơm
Đượm hương con gái má em hồng
Thơ tình anh viết thời mới lớn
Gởi cùng lá nhớ bước chân son.

Hạt nắng mong manh
Hạt nắng dịu dàng
Theo từng cánh bướm đón mùa sang
Sưởi ấm lòng nhau ngày đông giá
Để trái tim anh rộn tiếng đàn. 

Tìm đâu em hỡi ánh sao rơi
Hạt nắng ngày xưa đã lên trời
Để lại trong anh mùa hạ đỏ
Tường rêu ngói cũ cánh phượng rơi.

Đời vẫn trôi hoài, nước vẫn xuôi
Sông sâu bên lở nhớ bên bồi
Hạt nắng mùa xưa thành giọt lệ
Mắt giấu tình sầu lệ vỡ thôi.
  

Tháng 2/2014
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Thu trên tay người
Em như dòng suối mát
Nhen tôi chút lửa hồng
Tàn tro từng hạt nhỏ
Rơi giữa đời mênh mông.

Cho tôi hôn lên mắt
Thêm hồng đôi môi người
Thèm cơn mưa ướt đất
Nên tình thật nhỏ nhoi.

Em hóa thành ngọn gió
Gió chiều thổi qua sông
Tình tôi theo ngọn sóng
Sóng xô se thắt lòng.

Tôi tìm hoài ký ức
Thăm thẳm một đời người
Tình yêu em giấu mặt
Nên tình đành mù khơi.

Tôi như người mắc nợ
Trang vở buồn chia đôi
Một mùa trăng đã vỡ
Thu rớt trên tay người.
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Áo mơ phai
Qua đi bao mùa nắng
Đã tàn mấy mùa mưa
Ngược xuôi từng năm tháng
Tình ngày xưa rất xưa.

Tường vôi màu rêu úa
Rộn ràng trái tim non
Gió bay tà áo lụa
Thắm hồng bờ môi son.

Nghe như tiếng chuông mơ
Của một thời xa quá
Để tình tôi ngẩn ngơ
Bên hiên đời trút lá.
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Thời gian như cánh bướm
Mang theo hạt phấn vàng
Tìm đâu mùi hương nhụy
Giữa hai bờ nhân gian.

Em ơi chân trời cũ
Bụi xóa nhòa vết chân
Tiếng chim bên cửa lớp
Còn thoảng hương ngọc lan?

Tình tôi sao em giữ
Tình em tôi lạc loài
Đường phượng bay mù lối
Chỉ còn áo mơ phai.
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Chiều trên sông Cái Khế
Nắng vàng rải xuống mặt sông
Bờ xưa nước đã xuôi dòng từ lâu
Về đây ngồi ngắm chân cầu
Bao mùa bão lũ một màu rêu phong.

Còn nghe sóng vỗ trong lòng
Ven sông hoa rụng mênh mông nặng sầu
Ngày xưa em bước qua cầu
Ngẩn ngơ mây trắng bạc đầu nhớ mong.

Bao năm con nước lớn ròng
Mưa trên sông lạnh bềnh bồng hồn quê
Chiều ơi! Chờ bước ai về
Nhớ người thuở ấy tóc thề còn bay?

25/07/2014
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Tháng mười còn mưa
Tháng mười còn mưa - Mưa giăng đầy trời
Mưa ướt phận người - Giọt mưa chìm nổi
Lá sầu lẻ loi - Con tim bối rối
Nhớ bầy sẻ nâu - ngơ ngác bên đời.

Tháng mười còn mưa- Tiếng mưa bồi hồi
Nắng trốn qua sông – Ngồi trong quán vắng
Tiếng hát liêu trai – ly cà phê đắng
Thương cuộc tình buồn – Môi trầm hương phai.

Còn lại trong mưa – Bóng chim lạc loài
Một đóa phù dung – Nụ hôn say đắm
Dáng em nhạt nhòa - Sau làn mưa trắng
Để lại tội tình – Chìm trong giấc mơ.

Tháng mười còn mưa – Sóng vỗ đôi bờ
Nước trôi về đâu – chia hai nhánh nhớ
Như nỗi tình cờ -  Em về phố nhỏ
Tôi nằm trên cỏ – ngủ dưới trăng tan.

Tháng mười còn mưa – Mưa trong địa đàng
Trái cấm đa mang – Nên người đã lạc
Má hồng môi ngoan - Đường xưa quên mất
Một bức thư tình – Để gió cuốn đi.
                                 

Tháng 10-2015
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Tờ lịch cuối năm
Cuối năm tờ lịch mỏng dần
Nhìn trăng xưa cũ mấy lần đầy vơi
Phố đêm ấm lạnh tay người
Hoa đào một thuở giờ rơi mất hồn
Áo hồng đã nhạt môi son
Tóc xanh chắc cũng dấu mòn đóm khuya
Sợi tơ mấy đoạn chưa lìa
Tình xa nên nỗi cách chia sông dài.

Cuối năm tờ lịch đã bay
Vèo qua ngày cũ phút giây bất ngờ
Xuống lầu vẳng tiếng chuông mơ
Đâu đây nhạc ngựa ngóng chờ qua song
Hoa vàng mấy nụ thu đông
Giọt sương trên mắt đôi dòng vừa rơi
Và tôi chiếc lá ngậm ngùi
Tiễn em cánh nhạn cuối trời xuân phân.
           

Cuối năm 2014
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Đôi mắt Đà Lạt
Lòng anh…ai bảo không vương vấn
Đôi mắt Đà Lạt thật dễ thương
Bởi có em cùng làn mây trắng
Mãi nhìn theo nên mới lạc đường.

Chùm mimosa vàng phơn phớt nắng
Lên đồi xuống phố hẹn hò mưa
Một cốc cà phê chưa đủ ấm
Đâu bằng đôi mắt ướt đong đưa.

Trời tháng tám sao sương lãng đãng
Hình như má em hồng quanh năm
Anh ngơ ngẩn mãi mùi hương thoảng
Có bốn mùa hoa nốt nhạc trầm.

Chợt nhớ tay thon người em gái
Mai về phố chợ tận đâu đâu
Dáng em còn mãi trong sương núi
Thương đôi mắt ướt thuở ban đầu.
                  

Tháng 10/2013
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Hoa xưa bên thềm cũ
Không ai về qua lối cũ thềm rêu
Trên ô cửa nghe thằn lằn tặc lưỡi
Nhớ đâu đây làn tóc thơm hương bưởi
Tiếng gàu sòng đẫm mấy liếp trầu tươi.

Hàng tre xanh tiếng sáo vút lên trời
Bông cau rụng trắng sân mùa gió chướng
Em vô tình hay tôi nhiều mộng tưởng
Để thời gian trôi mất những mùa yêu.

Người đi xa  mặc gió thổi trăm chiều
Thổi tơi tả những năm tình lận đận
Em đâu nghĩ  về qua phà mấy bận
Để lòng quên từng cánh lá bèo trôi.

Giữa dòng sông mưa bỗng lớn trắng trời
Con chim nhỏ chết trong giờ định mệnh
Cánh diều rơi nào có ai  đưa tiễn
Bờ vực sâu thăm thẳm một mình tôi.

Đã bao mùa ngôi nhà nhỏ em ơi
Hoa vẫn nở tỏa hương như ngày nọ
Bên thềm rêu lắng nghe bàn chân nhỏ
Nhớ hương xưa  xao động bước quay về. 
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Hương hoàng lan
Nhà em ngày xưa góc phố
Thơm nồng từng cánh hoàng lan
Một thời anh hay trốn học
Đợi chờ hương tóc bay sang.

Lòng anh gởi theo cánh gió
Nồng nàn từng chiếc môi hôn
Em như hoa quỳnh muộn nở
Say tình thơm ngát hương đêm.

Hương hoàng lan!
Hương hoàng lan!
Thương em một thuở đá vàng
Thềm xưa hoa cau lại rụng
Anh còn chưa hết bâng khuâng.

Hạ đỏ bao lần phượng nở
Sen hồng lại nhớ thu vàng
Tàn đông sao còn tuyết trắng
Xuân xanh yêu mãi tóc nàng.

Bốn mùa qua đi rất vội
Hình như gió đã sang mùa.
Ngày xuân anh về qua đó
Tình còn ngơ ngẩn hương xưa.
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Về lại mái trường xưa
    

Tặng Trần Hoàng và các bạn 
cựu học sinh Phan Thanh Giản Cần Thơ

Về qua trường cũ nhớ gốc phượng xưa
Nhớ cánh dầu rơi khi gió sang mùa
Nhớ tóc em bay sau giờ tan lớp
Nhớ nắng ươm vàng nhớ tiếng guốc khua.

Về đâu trong mưa thuở tuổi bướm sầu
Bao mùa phượng nở là mấy bể dâu
Em như cánh chim bay về xứ lạ
Một phương trời buồn thương mãi ngàn sau.

Nhớ lá thư xanh bao lần muốn gởi
Người xa rồi sao lòng mãi ngẩn ngơ
Nước đã trôi đi bao giờ trở lại
Chiếc áo bạc màu còn chút tình thơ.
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Về qua trường cũ tên đổi lâu rồi*
Bạn bè ngày xưa mỗi đứa một nơi
Mái ngói rêu phong tiếng chim lạ quá
Một góc sân trường đỏ lá bàng rơi.

Về đâu trong sương một tà áo mỏng
Nghe tím hoàng hôn nỗi nhớ vơi đầy
Cuối dãy hành lang âm thầm đưa tiễn
Chợt giật mình thấy tóc đã như mây.
           

8/4/2015
............
* Trường Phan Thanh Giản- Cần Thơ sau 1975 
đổi thành trường Châu Văn Liêm cho đến nay.
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Phố núi chiều cuối đông
Một chút rét cuối năm
Thương bờ môi em lạnh
Đồi hoa vàng hiu quạnh
Áo tím trôi về đâu?

Hẹn chi phấn thông sầu
Cho mây chùng xuống thấp
Nhớ ai về bất chợt
Để phố núi sương giăng.

Biết em còn ăn năn
Ngọn roi tình quất ngược
Đời mòn bên bờ dốc
Vách đá buồn rêu phong.

Cơn gió đem mùa đông
Về trong tim tĩnh lặng
Cho tình sầu im vắng
Trong góc nhỏ đời nhau.
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Một chút rét đêm thâu
Đắm chìm con mắt nhớ 
Tóc mênh mông màu lụa
Chở tình tôi đi xa.

Thở than trái thông già 
Rụng khô bên hồ vắng
Khăn quàng nào đủ ấm
Vẳng chuông nhà thờ xưa.

Tìm đâu những cơn mưa
Em về trong đêm lạnh
Mơ hồ trong hiu quạnh
Chợt rơi tiếng chim buồn.

Tím sẫm chiều hoàng hôn
Em có còn nghe kể
Giọt sương hay giọt lệ
Môi ngoan nào tơ vương.

Áo em nhạt mùi hương
Đồi thông đâu bước nhỏ
Ngựa yên bình ngậm cỏ
Tôi ngẩn ngơ lạc đường.
      

 Tháng 12/2015
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Giữ lại đời nhau 
Có những nỗi buồn trôi theo ngọn sóng
Có những cuộc tình đến rồi lại đi
Chiếc lá xôn xao qua thời mơ mộng
Theo dấu chân người một thuở tình si.

Thương mãi con đường sầu đông trút lá
Cơn gió vô tình thả nắng bên sông
Tiếng chim mùa xưa hót lời xa lạ
Những thanh âm buồn chìm xuống hư không.

Chợt thấy nhà em đóa quỳnh hương nở
Chuyện ngày xưa như hoa rụng ven cầu
Lời hẹn yêu đã trôi theo mùa lũ
Nỗi nhớ khôn cùng tình nhỏ mưa mau.

Người bỏ tôi đi bên trời hiu quạnh
Những sợi tóc buồn ngan ngát hương xưa
Mặt hồ gương soi một vầng trăng lạnh
Đưa đón em về là những đêm mưa.

Giữ lại đời nhau cuộc tình đánh mất
Se sắt chiều vàng đón lá me bay
Lặng lẽ nơi nầy mùa xuân trở gió
Tôi vẫn yêu người em đâu có hay.
           

  Tháng 11/2014
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Mây trắng 
trong giấc mơ tôi

              
*Mùa Vu Lan nhớ mẹ 2015

Trong mơ chợt thấy mẹ về
Trời treo chớp bể tứ bề mưa giăng
Mẹ qua sương núi mây ngàn
Dõi theo tôi mãi đường gần nẻo xa.

Hạc bay cuối nẻo trăng tà
Trăng non hao hớt trăng già mồ côi
Chiều ngồi bên mộ mẹ ơi
Lắng nghe cỏ hát mấy lời tình tang

Trong mơ chợt thấy mẹ nằm
Ru tôi cánh võng trần gian một đời
Đò chiều một chiếc lá rơi
Mùa Vu Lan đến đâu người cài hoa.

Sông dài đổ mãi khơi xa
Tình yêu mẹ chảy lời ca dao buồn
Tóc người  gột cả khói sương
Mẹ thành mây trắng suối nguồn trong tôi.
                  

Tháng 8/2015
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Tháng chạp, chào nhau
Chào tháng chạp, chào năm cùng tháng tận
Ta chào nhau hương tóc thuở ban đầu
Bao buồn vui lên tuổi đời thắp nắng
Em đâu còn chờ đợi – để nhớ nhau.

Con chim nhỏ bay theo mùa di trú
Cung đường đi thiên lý có quay về?
Chớp cánh qua nóc giáo đường rêu xám
Thả giùm tôi lời hẹn ước sơn khê.

Chào tháng chạp, chào cuộc tình lận đận
Mấy mươi năm em quên mất hẹn hò
Lòng sông rộng không dung tình hai đứa
Một lần xa mắt khép lại tình cờ.

Thương mái tóc hoàng kim thời mới lớn
Gió chiều bay thấm vạt áo  ngày mưa
Góc phố cũ thổi đi mùa đông lạnh
Nên vầng trăng chia nửa cuộc tình xưa. 

Chào tháng chạp, chào em mùa hoa nở
Chân cầu xưa giặt áo chẳng còn ai
Nước đã đem dấu tình sầu đi biệt
Lòng buồn cuốn chưa hết lá vàng bay.
                         

14/01/2016
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Chia tay tháng giêng
Gấp lại tháng giêng
Để mùa trôi lặng chìm vào đáy cốc
Thời gian xanh rêu se nỗi buồn lịm ngọt
Tiếng trống hội hè đình đám đầu năm
 Còn đâu đây sóng sánh hương xuân
Áo lụa hồng thơm hoa đào mắt biếc
Ly rượu ngọt cạn lâu rồi em có tiếc
Môi hồng đào táo ngọt đắm hương say
Nỗi ngậm ngùi ai nhớ đến ai
Hạnh phúc mong manh  sương khói
Nụ hôn đầu làm con tim bối rối
Để áo tương tư đi qua hết cuộc tình xưa.
Bỏ lại tháng giêng
Bỏ lại tuổi thanh xuân một thời xa lắc
Bỏ lại hàng me xưa bốn mùa xanh mát
Đường lá bay cỏ không dấu ai về
Đâu tiếng em cười mảnh vỡ pha lê
Tôi chết lặng màu trăng non huyễn hoặc
Không biết dỗi hờn có làm em ướt mắt
Tôi đánh rơi làn tóc rối hương xưa
Ai đem qua con dốc nắng và mưa
Bờ lau trắng sóng xô cơn gió lạ
Từng con phố vàng phai bao mùa lá
Tôi và em vẫy biệt tháng giêng buồn.
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Nồng nàn mùa xuân
Còn lại anh, tình gởi vào trong nắng
Màu mắt em say đắm đến nao lòng
Nhớ con phố mộng mơ thời áo trắng
Hoa chưa tàn xuân sao nỡ qua sông?

Thời gian ơi! Xin từng giây nán lại
Để người tôi yêu giữ mãi nét xuân thì
Cánh  đào thơm suốt mùa hương con gái
Lá thì thầm còn níu bước em đi.

Em như sông đưa thuyền ra biển lớn
Lại cùng mây theo gió đợi mưa rào
Nép vào hoa nụ tầm xuân nở muộn
Nên tình buồn réo gọi mắt môi sâu.

Ta nợ nhau một đời chưa trả hết
Nên thiên thu còn đợi bước ai về
Nắng mong manh đôi bờ vai thấm mệt
Mái tóc thề  muôn thuở vẫn đam mê.

Còn lại anh, lòng gởi theo mây trắng
Giữ cho nhau từng hơi thở nồng nàn
Trái tim em có trở mình thổn thức
Gió xuân về sao tình mãi riêng mang.
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Xin được là chiếc lá hồn nhiên
Em có biết lá về đâu không nhỉ
Khi xa cành lưu lạc chốn nhân gian
Những chiếc lá xanh chưa kịp úa vàng
Sao vội vã chia ly không nuối tiếc?

Chưa kịp gởi cho nhau lời từ biệt
Lá hồn nhiên bay vào cõi mong manh
Tôi yêu em như chiếc lá thương cành
Trái hạnh phúc trên tầm tay cao vút.

Cơn mưa chiều trôi đi bao mộng ước
Em và tôi quên mất một con đường
Một bờ vai  san sẻ tiếng yêu đương                       
Thời áo trắng với bao lời hò hẹn.
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Tình yêu tôi như sâu trong tổ kén
Có một thời mơ hóa bướm tìm hoa
Bay lang thang đuổi bắt ánh trăng ngà
Mà cứ ngỡ lạc trong vườn cổ tích.

Ngủ bên em thơm mùi hương da thịt
Những nụ hôn con gái thật ngoan hiền
Giữ trong tim em nhé lá hồn nhiên
Dù ly biệt tình vẫn xanh vời vợi

Bụi trần gian có xóa nhòa bến đợi
Vẫn thơm nồng ngày tháng mình có nhau
Dù tháng năm sương gió đã bạc đầu
Tình hai đứa vẫn xanh như chiếc lá.
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Màu nắng cũ
Có lẽ nào chúng ta không còn nhớ được mặt nhau 

Khi bao mùa lá sầu đông vẫn rơi hoài lặng lẽ 
Đàn dơi ăn đêm đập cánh bay chỉ chao nghiêng rất khẽ 
Cũng đủ làm giật mình những chú sóc nhỏ giữa khuya.

Bóng thời gian làm dòng sông thành khúc ruột chia lìa 
Mưa bên nầy đêm đêm có làm em mất ngủ  
Để bờ bên kia tôi nhớ thương hoài màu nắng cũ 
Đợi đón ai về sao chẳng thấy chuyến đò sang.

Chiều mênh mông, mênh mông núi lạnh trắng đầu ngàn 
Đời cũng đành trôi xuôi lẻ loi như bao cành củi mục 
Nghe hơi thở mỏng manh tan trong làn sương mờ đục 
Bay giữa dòng người chợt hiểu thế nào là trái tim đau.
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*** 
Có lẽ nào chúng ta không còn nhớ được mặt nhau 

Khi bao năm tháng mưa xưa vẫn bay qua miền ký ức 
Để tôi leo lên dốc tình chỉ thấy bão dông đánh cho rát ngực 

Những cánh dã quỳ vàng có giữ lại chút mùi hương .

Cho tôi mơ giấc mơ lang thang trên những cung đường 
Có em đứng bên đời gần khung cửa màu khói nhạt 
Và tình yêu tôi cũng biến thành khúc ru biển hát 
Thương những con dã tràng suốt đời mãi xe cát biển đông.

Ai đã mang đi những cánh bèo xô dạt giữa dòng 
Em và tôi cứ thế chia tay không một lời từ giã 
Để mắt vẫn ngùi trông một người đã trở thành kẻ lạ 
Cuối cuộc tình buồn biết ai nhớ lại màu nắng xưa. 

  7/8/2015
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Về bên gối mẹ
Về nghe từng chiếc lá vàng
Lay theo gió rụng khẽ khàng ngoài sân
Thềm rêu giếng nước trong ngần
Hình như dáng mẹ bước chân về gần.

Về nhìn con nước lớn ròng
Thương thân cò trắng long đong mấy mùa
Trăng gầy theo nhịp võng đưa
Ngỡ lời ru ấm ngày xưa vẫn còn.

Về trong bóng ngã hoàng hôn
Nhớ đôi mắt ấy mỏi mòn đợi ai
Hương cau thơm giữa đất trời
Đêm sương hoa rụng ngậm ngùi hắt hiu.

Về nằm bên gối mẹ yêu
Thèm nghe lời dạy nhuốm điều nghĩa nhân
Xa xôi lại ước được gần
Mới hay dâu bể muôn phần mẹ ơi!
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Đà Lạt, thành phố mưa bay
Em hẹn tôi về thăm thành phố mưa
Trên đồi cỏ non ven hồ liễu rũ
Một thoáng hương xưa qua từng phố cũ
Ly cà phê thơm năm ngón dịu dàng.

Con đường mưa quyến rũ bước chân nàng
Bờ vai nhỏ đong đưa đôi mắt biếc
Phố núi mù sương không lời tiễn biệt
Tiếng chim gọi tình vách núi cheo leo.

Dấu chân ngựa về nhớ gió thông reo 
Hoa vẫn nở vô tình trên kẽ đá
Những đóa hoa vàng nao lòng khách lạ
Nghe lá thu mưa ngỡ bước em về.

Lãng đãng trong sương thơm mái tóc thề
Tình yêu tôi, tình một thời nông nổi 
Mưa trong lòng, mưa làm em bối rối
Không còn tôi ai nhắc chuyện ngày xưa.

Em hẹn tôi về ngắm thành phố mưa
Mười mấy năm lời hẹn xưa bỏ lỡ
Gió hãy mang tình yêu tôi thuở đó
Mưa đồng bằng nhớ thành phố mưa bay. 
                

Tháng 7/2014
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Ngỡ vừa chạm thu
Hình như lấm tấm hạt mưa
Tan trong nỗi nhớ sớm trưa tội tình
Lưng chiều đợi chút bình minh
Vết khuya chỉ thấy bóng mình trong gương.

Hình như tà áo phai hương
Nắng rơi theo những góc đường em qua
Xe lăn bánh cuốn bụi nhòa
Tóc se sắt lạnh ngỡ là heo may.

Hình như lá lấp lánh bay
Lạc vào vườn cũ một ngày sương phơi
Một lần tôi đối diện tôi
Để thương nhớ gởi trong lời chim quyên.

Hình như trên  khúc đường quen
Cúc hoa vàng nở gợi niềm riêng chung
Và em bước nhỏ ngập ngừng
Hồn long lanh ướt tưởng chừng chạm thu.
            

 25/7/2015
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Ta còn nợ nhau
Ta nợ nhau một cánh phượng hồng
Vương tà áo trắng thuở qua sông
Mưa bay trắng quá khung trời cũ
Nhìn cánh bèo xa chợt nhói lòng.

Ta nợ nhau tên một con đường
Hàng me trút lá mắt huyền sương
Áo xưa còn ủ hương con gái
Để đến bạc đầu mới nhớ thương?

Ta nợ nhau một khối tình sầu
Môi hồng thơm ngát nụ hoa ngâu
Mười năm có lẽ nhiều hơn thế
Tình đã chìm trong cuộc bể dâu.

Ta nợ nhau khúc nhạc tương phùng
Ngày xưa không vẽ nổi chân dung
Một bờ vai nhỏ bên tường lạnh
Rêu đá hằn in nhớ khôn cùng.

Ta nợ nhau hai tiếng trở về
Cánh cò phiêu bạt mảnh hồn quê
Bao năm xa xứ trời vô định
Vẫn thoảng đâu đây hương tóc thề.   

Tháng 9/2014
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Xuân qua 
thành phố cũ

Chợt thấy nụ hoa vàng
Rung rinh theo làn gió
Giật mình ngỡ xuân sang
Về qua thành phố cũ.

Len theo từng góc phố
Hương xuân dậy đất trời
Ngày xưa em qua đó
Thương mãi trong lòng tôi.

Chuyện mười năm đã cũ
Chỉ còn giấc mơ phai
Chim ơi! buồn lá cỏ
Có về đậu trên vai. 
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Cúi hôn từng phiến lá
Tình nhỏ nay về đâu
Giữa dòng đời nghiệt ngã
Rơi rơi cánh hoa đào.

Nhớ em qua làn khói
Thèm một điếu thuốc thơm
Tiếc tình xuân qua vội
Nắng vàng như cọng rơm.

Dòng sông đã mang theo
Nụ tầm xuân xanh biếc
Em ơi con mắt liếc
Thương nhớ ai bên trời.
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Sài Gòn  
đêm trở gió

Sài Gòn đêm trở gió
Liêu xiêu bóng ai về
Bùi ngùi cơn mưa nhỏ
Rớt từng giọt lê thê
Tình tôi thời thơ dại
Ngủ vùi trong cơn mê.

Sài Gòn đêm trở gió
Sao lá vẫn rơi hoài
Lao xao tàn me lạnh
Tiếng chim nghe lạc loài
Ngày xưa em qua đó
Hương một thời chưa phai.

Sài Gòn đêm trở gió
Đã bao mùa chia xa
Thời gian là giọt lệ
Để cuộc tình phôi pha
Ngọn đèn đêm mờ tỏ
Sao thấu tình đôi ta?
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Phải em mùa thu xưa
Có phải em là mùa thu năm cũ
Sao bỗng dưng nắng thả sợi tơ trời
Từng giọt nắng lung linh vàng đến vậy
Thuở yêu người biêng biếc giậu mồng tơi.

Có phải em là mùa thu ngày ấy
Theo chân người mơ mãi cánh diều bay
Tình mới lớn em quên trò bắt bướm
Rơm rạ quê mùa em gởi cho ai?

Có phải em là mùa thu thuở trước
Vàng ước mơ như chùm khế sau hè
Khói đốt đồng làm cay đôi mắt nhớ
Làm thơ tình chữ nghĩa lại nhà quê.

Có phải em là mùa thu dạo đó
Nghe lá vàng nghiêng theo gió heo may
Chờ đợi ai trong từng cơn mưa nhỏ
Khi bèo trôi xa mãi nước sông dài.

Mùa thu xưa theo em không về nữa
Tình mong manh như sợi khói lam chiều
Mây trắng xứ người biết em còn nhớ 
Có một chàng trai trẻ đã từng yêu.
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Viết cho con ngày cuối năm
          

 *Thương gởi An Tâm của ba(Boston)
             Những ngày con trở lại quê nhà

Ngày con đi căn nhà xưa bỗng vắng
Hàng cây khô chiếc lá rụng chớm đông
Chùm ti-gôn trước sân nhà rực đỏ
Những bông tim  làm ai đó nao lòng.

Ngày con đi tuổi mười lăm nhỏ bé
Tám năm trôi biển cạn thật vô cùng
Bao mùa nắng con thành chàng trai trẻ
Biết có yêu người yêu đất nước bao dung?

Có những lúc giựt mình nghe bão đến
Tuyết mịt mù trời lạnh chục độ âm
Con đâu biết quê nhà con bấc thổi
Ba ngồi nhìn đôi mắt dõi xa xăm.
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Con lại về chiếc ba lô nhẹ hẫng
Đôi giầy mòn hơi muối mặn đại dương
Ba đâu mong gì những điều con học được
Chỉ mong tấm lòng giữ mãi lửa yêu thương.

Căn phòng nhỏ ba vừa thay chăn mới
Con nằm chưa ấm chỗ lại đi rồi
Nhớ thương con trong lòng ba giấu kỹ
Sợ con chạnh lòng mẹ lại lệ rơi.

Lại thêm những tháng năm chờ đợi
Con chim non rời tổ đã bay xa
Hãy tung cánh trên bao miền đất lạ
Cánh chim bằng nào sợ những phong ba.
                            

22/12/2015
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Tình cờ
Tình cờ mưa gặp nắng
Bất chợt nên vợ chồng
Phút giao hòa vĩnh cửu 
Hóa bảy sắc cầu vồng.

Tình cờ suối gặp sông
Hẹn xuôi về biển rộng
Giữa đất trời mênh mông
Theo nhau vờn đuổi sóng.

Tình cờ bướm gặp hoa
Cho mùa xuân kết trái
Cùng hát khúc tình ca
Bốn mùa xanh trở lại.
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Tình cờ ta gặp nhau
Giữa đám đông xa lạ
Em tươi đóa hoa đào
Cuối mùa đông buốt giá.

Bởi thế gian nhiễu sự
Tôi thành người đa đoan
Lòng như trang sách cũ
Bên hồ bóng trăng tan.

Tình tôi bờ lau trắng
Em đi qua hững hờ
Ai hay trời mưa nắng
Cơn đau cũng tình cờ. 
    

  25/4/2015
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Tình như  sương khói bay
Ngày xưa…thuở ấy… ngày nào nhỉ?
Em không còn nhớ để mà quên
Anh không còn nhớ đôi mắt biếc
Nên tình hai đứa lạc mất tên.

Trái tim ngày cũ xanh hay đỏ
Lại để thề xưa theo gió bay
Lại để thư tình rơi mất dấu
Trong cơn mưa chiều thấm ướt vai.

Nhớ nắng hanh vàng hong tóc rối
Nhớ đường phượng đỏ nở đầy hoa
Nhớ lá me sầu vương trên áo
Nhớ tiếng em cười mãi ngân xa.

Đâu ngôi nhà nhỏ thời trọ học?
Mỗi buổi em về lá reo vui
Ở cuối con đường anh đứng đợi
Trong mơ còn lại chút ngậm ngùi.

Em đi mang nỗi buồn xa xứ
Mười năm đã bạc áo mơ phai
Mười năm sông cạn thành nương bãi
Tình chỉ còn như sương khói bay.
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Ngàn năm mây trắng
Em trốn nơi nào trong cõi xưa
Xe về trời chợt đổ cơn mưa
Đường đi xa quá màn mưa mỏng
Chỉ một mình tôi nhớ sao vừa.

Sợi tóc hoàng kim sợi tơ trời
Hương đưa theo gió rối lòng tôi
Thương cánh hoa dầu rơi trên áo
Mưa ướt vai người mưa lẻ loi.

Cầu tre ai bước qua kênh nhỏ
Để lại cho người bao ngẩn ngơ
Tôi ngỡ lòng mình là mây trắng
Theo chân người góc biển trời thơ.

Mưa lại rơi trên cầu Ô Môn
Thới Long còn lại giấc mơ buồn
Em như con sáo qua sông rộng
Để một đời tôi mang vết thương.

Mây vẫn là mây của thuở nào
Bay hoài trong giấc ngủ chiêm bao
Ngàn năm mây trắng thương tình nhỏ
Cùng áo mơ phai đã bạc màu.
   

 Tháng 9/2014
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Hoàng Sa hành
Cát vàng cát vàng đảo biên cương
Mênh mông sóng bạc ngất trùng dương
Phên giậu ngàn đời vùng đông trấn
Ngăn loài quỷ dữ gieo tai ương.

Biên ải mịt mù xa vạn dặm
Thuyền nan chèo mỏi bao đêm trường
Vâng lệnh vua truyền đời nối tiếp
Khao lề thế lính giữ biên cương.

Giáo nóp lên thuyền theo mệnh nước
Gạo mắm chu toàn chẳng quân lương
Lính thú một đi không trở lại
Trông lại quê nhà mờ khói sương.

Ứa mắt vẫy tay người vợ trẻ
Mẹ già con dại nhờ em nương
Thân trai  hề ngại chi sóng cả
Vẹn toàn trung hiếu với quê hương.
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Sóng gào gió thét tràn cơn bấc
Tay chèo nghiêng mạn vỗ trùng dương
Thuyền đi muôn dặm theo tinh tú
Nào có tiếc gì chút máu xương.

Đảo chìm đảo nổi bao hải lý
Núi dựng trùng trùng mù mịt sương
Bão to bão nhỏ càn mấy lượt
Trắng trời mưa gió lạnh thê lương.

Lính thú muôn đời nơi trận địa
Ngày đội nắng lửa đêm nằm sương
Sinh tử mệnh trời sao tính được
Cũng đành dứt bỏ…chuyện yêu đương.

Mỗi năm chờ đến mùa gíó chướng
Thiếu phụ không màng đến lược gương
Bến đợi trông chồng như tượng đá
Nào thấy buồm neo về cố hương.
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Mộ gió rì rào vang sóng biển
Mộ ở đây mà người biệt phương
Con hỏi mẹ ơi chờ chi biển ?
Chỉ thấy gió gào suốt hàng dương.

Ô hay Hoàng Sa quần đảo dữ
Thuồng luồng thủy quái vây tứ phương
Nanh tàn vuốt độc lòng lang sói
Pháo gãy tàu tan nát thịt xương.

Hải chiến Hoàng Sa sóng dị thường
Cát vàng chôn lấp bao cốt xương
Bảy tư hề linh hồn tử sĩ
Xác hòa vào đáy  nước đại dương.

Ngàn năm thịt nát tan vào nước
Hồn còn quanh quẩn chốn hải cương
Chỉ thương đôi mắt người vợ trẻ
Mòn mỏi hóa đá, tấy vết thương.
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Một dãy san hô bừng sắc đỏ
Phải chăng thấm đỏ máu kiên cường
Dáng núi còn in hình cô phụ
Tử khí mù trời đất nhiễu nhương.

Thôi em quay mặt đi đừng khóc  
Giọt lệ nào xóa hết tang thương
Từ xưa biên ải tràn mộ chí
Xá gì ta  hề một nắm xương.

Một nén hương lòng thôi cũng đủ     
Ngậm cười người lạc nẻo âm dương. 
Chim nhạn từng bầy bay thảng thốt 
Người không còn danh có lưu phương?

Biền biệt người đi vào vô định
Hải mộ quan soi ánh tà dương
Vách đá khắc ghi lời bất tử
Nước thẳm sâu mang đầy tai ương.

Biển đảo cha ông không giữ được
Giận quân thù gieo rắc tang thương
Em có nghe hờn vang trong gió
Cát vàng cát vàng  hề đảo biên cương.

           
Tháng 6/2015
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Khúc giao hưởng 
tháng tư

Một đóa quỳnh vừa chợt nở
Tháng tư
Hương chưa kịp vương tơ đêm nguyệt bạch
Nên không thấy cuộc giao hoan 
Trời và đất
Thinh không nào không dành tặng riêng anh

Một mặt trời trong xanh
Uốn cong ngày nguyệt thực
Mắt hạn hán bờ chân chim di trú
Bản tình ca loài  dế giun

Trôi miên man cho áo mỏng bay cùng
Sợi tóc buồn rơi vàng mùi rơm rạ
Đêm ân ái còn xanh non cỏ lạ
Khát khao tình chờ đợi buổi phục sinh
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Nhớ mãi giọt mưa xưa
Bay qua phố vô tình
Biết cho ai mượn bờ vai để giọt sương khẽ ngủ
Hạnh phúc là gì sao vớt hoài vẫn cũ
Màu đục trong 
Một thế giới vô cùng.

Níu trinh nguyên đêm ngợi đóa hương quỳnh
Sao Hôm đi đâu
Thương sao Mai bỗng thức
Không còn em 
Khúc tình buồn ray rức
Anh tìm hoài
Bản giao hưởng tháng tư.
             

 27/3/2016
   



nguyeãn an bình 144

Tháng ba không ở lại
Người con gái tóc dài mềm hơn suối
Chảy miên man dịu mát cả hồn tôi
Tình thuở ấy hạt sương mai buổi sớm
 Lá thuộc bài mơ ước thật tinh khôi.     

Người con gái tròn xoe đôi mắt ngọc
Nắng lung linh màu áo lụa sân trường
Có gã khờ một hôm thèm được khóc
Để mềm lòng cô bạn nhỏ dễ thương.

Con đường nắng con đường mưa ngày nọ
 Chợt bừng lên chùm hoa tím tháng ba
 Những cánh bằng lăng chiều bay theo gió
Có mang giùm tôi một chút tình xa.

Người con gái dịu dàng hơn cánh bướm
Ướp hồn tôi bằng những nụ môi son
Chiếc thuyền lá thả trôi bao nỗi nhớ
 Treo trên cành bàng bạc ánh trăng non.

Người con gái màu  hoa thời đi học
Tím nao lòng tà áo trắng chiều mưa 
Năm tháng cũ thời gian không ở lại
Yêu một người thương mãi tháng ba xưa.
                             13/3/2016
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Ẩn hương
Tìm người chỉ thấy bóng tôi
Đi lang thang giữa dòng đời mộng du
Một mình lạc chốn phù hư
Bay tà áo mỏng nhẹ như tơ ngà.

Tìm nhau suốt cõi ta bà
Một tôi chiếc bóng la đà mù sương
Nhập thiền còn vọng hồi chuông
Bao kinh kệ cũng vô thường sắc không.

Tìm em bụi đỏ nắng hồng
Ghềnh xa sóng vỗ phiêu bồng tuổi mây
Cuối mùa hoa rụng lá phai
Nông sâu nước cuốn tình say đôi bờ.

Tìm trong vạn quyển thiên thư
Không bằng chớp mắt hồ thu em cười
Chút tình muôn dặm biển khơi
Tóc xưa còn giữ mấy lời ẩn hương?
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Chuyện ngày xưa
Ngày xưa em ngồi xỏa tóc
Trăng vàng đậu xuống bờ vai
Sao hôm cuối trời vừa thức
Mặt hồ soi bóng liêu trai.

Một đàn bướm bay trong nắng
Chập chờn lủng núi hoa vàng
Ngát hương môi trầm mắt biếc
Nụ tình chớm nở gian nan.

Ngày xưa em qua sông rộng
Mưa ngâu che ánh trăng thề
Dòng đời trôi xuôi mải miết
Nhớ ai một cõi đi về.
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Thương em một thời nông nổi
Áo xưa vai đã bạc màu
Con chim hót lời trăn trối
Thanh âm chìm khuất vực sâu.

Ngày xưa em quên lời hẹn
Tôi buồn đốt thuốc trên tay
Trăm năm cây đa bến cũ
Cũng đành thả sợi tóc bay.

Buồn vui gởi theo bụi đỏ
Bao mùa lận đận nắng mưa
Tình ơi! Một trời giông tố
Còn ai kể chuyện ngày xưa?
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Rồi cũng qua sông
        

*Tặng bạn bè văn chương Cần Thơ

Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng tình yêu 
Một thời mộng mị
Bỏ những con đường bao mùa đỏ màu phượng vĩ
 Hàng cây trơ cành đứng khóc trong mưa.

Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng bạn bè
Một thời tri kỉ
Ly rượu thâm tình áo cơm bao điều nghịch lý
Quên hết sự đời tán gẩu văn chương.

Gởi lại cho em mắt môi huyễn mộng
Gởi lại cho nhau tình đầu gió lộng
Cuối cuộc hành trình, biết ai còn đợi
 Rơi theo chân người bụi lầm mê mỏi
Chưa đi sao lại muốn quay về?*
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Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng chiếc cầu
Đôi bờ soi bóng
Nước trôi vô tình cánh bèo xa nguồn lạc lõng
Mênh mông đất trời vạt nắng hoàng hôn.

Rồi cũng qua sông
Bỏ lại sau lưng cá bơi
Ngược tìm chốn cũ
Ngơ ngác mắt nhìn chân cầu xanh màu rêu phủ
Man mác nỗi sầu bóng ngựa qua song.

   
(Những ngày còn lại ở Cần Thơ)

................
*Lời một nhân vật trong truyện ngắn Cố Hương 
của nhà văn Trung Quốc Lỗ Tấn.



nguyeãn an bình 150

Tóc mây
Chợt nhìn bóng khói chiều nay
Lòng bâng khuâng ngỡ tóc mây vai người
Tình hồng chưa kịp buồn vui
Hồn đâu san sẻ mắt môi xuân thì

Một mình mỏi đếm bước đi
Ngày trôi đã muộn có khi chưa tàn
Cây trông ngọn lá đỏ vàng
Tôi ngờ em đã về ngang bến chiều.

Cuối mùa cỏ cháy nắng thiêu
Mờ xanh bóng núi cánh diều xa xăm
Tóc sầu từ ngọn tới chân
Hồn miên man gió bão gần gũi mưa.

Nhà ai rớt hạt cúc thưa
Còn xanh vạt cỏ đẩy đưa xa người
Buồn theo nắng rụng trên đồi
Em treo hạt bụi rủ lời chia đôi.

Tóc mây ngày ấy lên trời
Tôi đan sợi nắng đưa người qua sông
Còn dăm bọt sóng se lòng
Tình tôi thơ dại đèo bồng thanh tân.
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