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THƠ VŨ HỮU ĐỊNH 

Chẳng Hay 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
Chiều dựng mùa đông mây xám ngắt 
núi cao trời thấp có ta về 
giang hồ đâu có ai phong ấn 
mà nghĩ từ quan trở lại quê 
 
Ta đi, xưa gió đưa vài dặm 
ta đi, xưa mưa ướt vừa căm 
quê nhà ngoảnh lại mờ trong gió 
hình như không đủ buồn trong lòng 
 
Ta đi, có những ngày trú quán 
lòng mốc tình khô như lá bay 
ngồi quán suốt ngày trông thiên hạ 
ta có sầu không ta cũng chẳng hay 
 
Ta đi, có những ngày khô héo 
chẳng nhớ quê nhà, chẳng muốn về 
mẹ, chị, đàn em như bóng khói 
nương với đời ta quay quắt trong mê 
 
Ở đâu rồi cũng đời vất vưởng 
chiều lặng lòng câm dạt phố người 
khi không ta có đời lang bạt 
đời học trò xưa khép cánh hổ ngươi 
 
Chiều nay không hẹn ta lại về 
mùa đông dài vẫn níu chân quê 
ta về gió đón phong sương lạnh 
ta về, mưa đón ta về quê 
 
Thôi chẳng về chi thôn xóm quạnh 
nhà xưa giờ chắc cũng điêu tàn 
đứng đây đường cái quan bên núi 
ta cũng đã trầm lòng mê mê 
 
Chiều dựng mùa mưa bên vách núi 
chiều neo sương khói buổi ta về 
mẹ, chị, đàn em không có mộ 
thăm ai? thăm ai? ta về quê. 
 
(Thơ Miền Nam - Võ Phiến) 
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Còn Một Chút Gì Để Nhớ 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
 

phố núi cao phố núi đầy sương 
phố núi cây xanh trời thấp thật buồn 
anh khách lạ đi lên đi xuống 
may mà có em đời còn dễ thương 
 
phố núi cao phố núi trời gần 
phố xá không xa nên phố tình thân 
đi dăm phút đã về chốn cũ 
một buổi chiều nào lòng bỗng bâng khuâng 
 
em Pleiku má đỏ môi hồng 
ở đây buổi chiều quanh năm mùa đông 
nên mắt em ướt và tóc em ướt 
da em mềm như mây chiều trong 
 
xin cảm ơn thành phố có em 
xin cảm ơn một mái tóc mềm 
mai xa lắc bên đồi biên giới 
còn một chút gì để nhớ để quên 
 
 
(Tập Thơ "Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ". VN 1996) 
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Đêm Mưa Thiếu Rượu Nhớ Lý Hạ 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
 
 
Lý Hạ xưa say bằng huyễn mộng 
ta nay say bằng rượu pha cồn 
cảm đau thân thế người trong sử 
rượu đắng cay mà sao thấy ngon 
 
Lý Hạ yêu người mà hóa quỷ 
ta yêu người nên nghèo rớt mồng tơi 
đêm mưa thiếu rượu thương người cũ 
ngâm vài câu Lý Hạ, rợn người 
 
cứ tưởng nằm kề bên họ Lý 
gác chân nhau nói chuyện biển dâu 
ma quỷ sợ tâm hồn ướt rượu 
gối chai không mà thương nhớ nhau 
 
thời đại thánh thần đi mất biệt 
còn lại bơ vơ một giống sầu 
rót mãi, bao nhiêu tình cũng cạn 
nâng ly, nhìn thấy tóc bạc mau 
 
mưa nhức, mưa như cuồng, tức thở 
thịt rồng đâu ? nem phượng ở đâu ? 
đũa ngọc, chén vàng đâu mất cả 
mắm ruốc, me chua cũng cháy hết sầu 
 
mời nhau một chén đêm huyền sử 
Lý Hạ đâu ? - còn ta đâu ? 
 
(Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ / VN1996) 
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Đò Ngang 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
 
 

Cứ ngồi ngó mãi ra sông 
Trông con đò khách giữa giòng lại qua 
Ai về, ai bước chân ra? 
Có ai về ở cùng ta chốn này 
Quê hương mộng dữ bao ngày 
Đã xanh phơi phới màu cây cổng làng 
Chạnh lòng ngó chuyến đò ngang 
Tiếng kêu sương gió dặm đường quạnh hiu 
Tiếng kêu của những buổi chiều 
Tiếng kêu mái quán ngày xiêu dốc rừng 
Đi, về. Lòng quá bâng khuâng 
Nơi đây quê thấp nhớ rừng quê cao. 

 
 

Đứng Giữa Đồng Không 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
 

một bầy sáo nhỏ qua sông 
một em tôi đã cầm lòng đi xa 
như con sông nhỏ thật thà 
sớm hiu hắt tạnh, chiều sa mưa nguồn 
 
một bầy sáo đã đi luôn 
một em tôi đã để buồn lại đây 
con chim quyên đã lạc bầy 
xuống sông vọc nước đợi ngày xế ngang 
 
một bầy sáo nhỏ bay hoang 
một em tôi đã bỏ làng đi xa 
tôi ngu ngơ giữa chiều tà 
em đi để lại mình ta giữa đồng 
 
(trích trong tập Còn Một Chút Gì Để Nhớ của Vũ Hữu Định) 
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Kỷ Niệm 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 

con đường đất có màu xanh bữa nọ 
cây bên đường màu lá lục hôm kia 
con chim bỏ đi có bận quay về 
cất tiếng hát chào niềm vui của gió 
 
anh ra đứng sau hè nghe để ngó 
không thấy chim mà thấy tiếng kinh chiều 
vui trong lòng anh đã bước chân theo 
em có nói là em không trở lại 
 
hôm em nói em đi buồn biết mấy 
anh có nghe bên đường tiếng chim kêu 
con chim chi buồn chết cả buổi chiều 
từ bữa đó anh nhớ đường ra ngõ 
 
con đường đất bàn chân từ thuở nhỏ 
một ngày vô bốn bận đi về 
cây bên đường, cỏ bụi, hàng tre 
quen đến nỗi không nhớ gì tha thiết 
 
hôm em đi anh bắt đầu thấm mệt 
thấy trường xa con đường ngại đi về 
mắt anh nhìn lên đọt ngọn tre 
dõi mấy bụi tìm con chim nhỏ 
 
con chim nhỏ có nằm trong vạt cỏ 
bữa hôm nay anh mới thấy cỏ vàng 
con chim đời nào lại sống trong hang 
anh vô cớ soi tìm trong đụn đất 
 
tuổi mười một anh biết mình đã mất 
một cái chi không nên ảnh thành hình 
cho tới bây giờ hết tuổi học sinh 
râu đủ bộ vẫn còn ngơ ngẩn mãi 
 
con chim nhỏ có bao giờ trở lại 
em năm nay không biết mấy con rồi 
con chim lạ lùng năm nọ của tôi ơi 
hóa mấy kiếp mà sao tôi vẫn vậy 
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Ngày Xuân Ở Quán 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
 

con gái mùa xuân như mới tắm 
buổi mai sương ướt cỏ hoa ngời 
lòng đá chợt mềm chao rất nhẹ 
nhớ mình vừa vượt tuổi ba mươi 
 
năm nay ăn tết cùng ông quán 
mồng một đời cay miếng mứt gừng 
chén rượu ngày xuân sao đắng miệng 
giang hồ nghe cũng đã đau lưng 
 
vẫn đi như một anh hành khất 
đuối sức nhưng quê đâu mà về 
ta sống một đời mây nhuốm bệnh 
bồng bềnh sầu đụn màu nhiêu khê 
 
sáng nay nghe pháo ran ngoài phố 
ngòi pháo đời ta cũng cháy ngầm 
thấy gái xuân tươi lòng cũng thẹn 
chuồn chuồn xếp cánh đậu bâng khuâng 
 
(Tập thơ "Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ" VN 1996) 
 
Nguồn:http://www.digital-info.com/luanhoan/thoVN 
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Thời Tiết 
Tác giả: Vũ Hữu Định 

 
 

cơn bão lớn về bình nguyên giục gĩa 
run theo cây mùa lúa rạp buồn rầu 
cát bụi lộn đường bay tản về đâu 
khung cảnh dựng mùa nguyên sơ man dã 
 
con sông nước về tràn mọi ngã 
thuyền bè đi, đi mất tự bao giờ 
những bến chiều tấp nập mộng ban sơ 
đã hun hút trong triều lên trắng xoá 
 
làng hôm trước bây giờ trông cũng lạ 
màu muôn năm đã khác lối đi rồi 
những cánh chim tai ách cuộc đời 
đã bay chập chờn rao cơn mộng dữ 
 
chiều ngấm lạnh màu hoang liêu rất cũ 
mây đi đâu, trời chỉ một màu tro 
gió vi vu ầm ỉ khúc nhạc buồn 
đã réo rắc sầu gian nan phủ tới 
 
người em gái của buổi nào nắng mới 
con đường đi em có biết đi đâu 
có dắt theo hình ảnh một con trâu 
em ngất ngưởng hát khúc tình đang lớn 
 
những quang gánh đem theo hồn của mọn 
con gà con, con lợn nhỏ, thằng cu 
bước tới quay lui chập choạng sa mù 
mắt có ngước tìm người trôi theo nước 
 
nẻo vô núi đường lên cao rậm rịt 
ngậm mà nghe con gió đẩy nhau về 
những lưng còng đau đớn nợ phu thê 
mắt ráo hoảnh sững hai bàn tay trắng 
 
người bó gối nghe phút vừa im lặng 
dế run theo mạch chuyển trận mưa nguồn 
mai mốt đi về đồng trắng phơi xương 
bay lên núi lũ trâu bò ngơ ngác 
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mẹ có đứng vỗ tay cười nên nhạc 
hoà âm theo réo rắt trận cuồng phong 
cha có say sưa vững dáng trời trồng 
hồn lộn lạo theo xác nhà xác ruộng 
 
gió xê dịch màu tang thương đêm xuống 
nước đem lên con trăng đỏ lộn hồn 
con trăng lưỡi liềm nhạt nét chiều hôm 
mới thoáng hiện mà sao màu đã khác 
 
ở trên núi trên rừng đi lưu lạc 
thấy trăng lên con nai nhỏ vội mừng 
đi men về bờ suối cũ bâng khuâng 
đám cỏ mộng đã thơm mùi đất mới 
 
dòng suối chảy đã nghe chiều vời vợi 
dần lan xa hơi của chuyện đổi dời 
con nai buồn nhưng cũng vội tin vui 
cứ thoang thả, rừng hôm nay đã vậy 
 
qua trôi giạt của cuồng phong hồng thủy 
ruộng hôm nay đã thay lốp phù sa 
làng hôm nay đã thay lại nếp nhà 
thêm mồ mã thêm những đường mới mở 
 
con sông nọ một bên bồi bên lở 
lở bao nhiêu thay mất bến đò đi 
bồi bao nhiêu có nên ruộng đồng lì 
đứng mãi mãi cho lúa mùa được mọc 
 
bao nhuêu kẻ nhìn ra sông để khóc 
bao người vui vì thửa ruộng vừa bồi 
chuyện ruộng đồng cũng là chuyện buồn vui 
năm ba tháng cây quen màu đất mới 
 
năm ba tháng người quen đời thay đổi 
cỏ đã xanh trên mồ mã chưa già 
lũ trai làng đã thèm khát đi xa 
chuyện ly biệt thay chuyện mùa nước lụt 
 
chuyện cô phụ có hai hàng nước mắt 
gượng mà vui đưa tiễn bước người đi 
làng, xóm, thôn, ngày vội nối ngày 
trống gọi mõ, đêm sáng đèn gọi lửa 
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từ bữa đó, trẻ không còn nhớ nữa 
người già quên vì không muốn đau thương 
mùa nước đôi khi mấp mé lên đường 
già thì sợ, trẻ con mừng khấp khởi 
 
mưa mãi sai mùa, gió sai chiều tới 
lũ chim tai ách quen lối tìm về 
những bóng chim mù bay dợm trong quê 
nhiều giấc ngủ một đêm mà bạc tóc 
 
chuyện làng xóm, chuyện tiếng cười tiếng khóc 
nắng sớm, mưa trưa, chiều bão không ngờ 
sương của mùa nguyên thủy rất đơn sơ 
đã có lúc mù quê nghe dễ sợ 
 
tuổi bé dại không biết mình đang thở 
lớn khôn ra tiếng thở cũng rụt rè 
bạc tóc, ngập ngừng theo nẻo hồn quê 
chuyện thời tiết nghe ra già trước tuổi 
 
 
(Tập Thơ "Còn Một Chút Gì Ðể Nhớ". Trẻ /  VN 1996) 
 
Nguồn:http://www.digital-info.com/luanhoan/thoVN 
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