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Mây Ngàn 
Ngân Thanh 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trang đầu 

 

 
Thành kính tưởng niệm song thân và các bậc Thầy yêu quý của tôi. 

Thương yêu dành cho bạn bè và học trò chân tình bốn phương tám hướng. 

Xin chân tình niệm ân các bạn thân, nhất là họa sĩ Minh Chiếu đã động viên và 

là nhân tố đầu tiên để cho thi tập Mây Ngàn được ra đời. Đặc biệt xin hoài niệm  

sự nhiệt tâm của Tuyết Mai và Toàn Chí đã sưu tầm chọn lọc những nét mỹ 

thuật cho các trang thơ. Cũng không quên biết ơn kỹ thuật sắp đặt từ đâu của  

Bill Minh Không 

Trân trọng! 
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   Ta về hạt nắng còn vương, 

  Hạt buồn còn đọng, hạt thương còn đầy 

 

 

 

Vào chuyện 

Hồn thơ bỗng thức dậy sau mấy năm dài thả hồn phiêu bồng hoang vu 

trong một nỗi Ngậm Ngùi mênh mang xa vắng. Lữ khách vẫn còn đây và vẫn 

bên gói hành trang cô độc ngước nhìn mây trôi nghe tuổi buồn chơi vơi khi 

ngẫm lại đoạn đường dài bước qua đã nửa một đời người! 
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Gót chân đã mòn khi phải bước qua những sỏi đá gai góc của đường trần 

tủi nhục. 

Lý tưởng đẹp, nhưng xa vời vợi và mênh mông. Bàn tay ngắn và quá đỗi 

nhỏ bé làm sao nắm bắt được. Lòng người gian dối, hiểm độc, phản trắc và điêu 

ngoa, từ những mối chân tình nhỏ bé của học trò, bạn bè thân hữu, và ngay cả 

con cháu anh em ruột thịt đã tàn nhẫn chà đạp lên thân phận và nhân phẩm 

nhau như trái đắng, như muối chát phủ gục đời nhau, tất cả đều là những lốt 

người mang cái vỏ đạo đức từ ái của Thánh nhân! 

 Chợt một khoảnh khắc ta trôi theo dòng ý tưởng dập dồn, như cánh chim 

đảo lộn giữa mưa bão cuồn cuộn của giông tố. Xin gục đầu nhận diện cuộc đời 

bằng những lời thơ tuôn trào qua giòng máu và nước mắt. 

 Đã nhiều lần dừng lại bên nghĩa trang lặng lẽ cô tịch, lý tưởng hóa những 

dãy mồ thành một quê hương hoang vu, có ai nghĩ rằng đó là những thành phố 

nhỏ u buồn câm lặng và mỗi người đến lượt phiên mình cũng phải tự dấn thân. 

Có ai nghĩ đến những cái vô lý của kiếp người: Sống, tranh đấu, uy quyền, danh 

dự, tiền của, thương yêu, thù oán rồi cuối cùng vỏn vẹn một nắm xương tàn 

trong „lòng phố nhỏ“! 

 Khách đã dừng lại đây, trong một thoáng suy tư vời vợi, xin được dâng 

hiến người tất cả những thao thức ưu tư của một thân phận bọt bèo lênh đênh 

hoang dại. 

 Ví dụ như người là kẻ có những rung cảm qua một vái ý thơ, hay lọc tìm 

nhặt hái được vài tâm sự nhỏ bé, xin được trang trải cho nhau những nỗi niềm 

sâu kín chưa được một lần thoát khỏi bờ môi. 

 Nơi đây, những vần thơ khiêm tốn, ưu ái dành riêng cho chính mình,, làm 

sống lại những thương yêu dịu lành trìu mến, những ước mơ tuyệt đỉnh, những 

khát khao vô bờ, những nguồn vui êm đềm bất tận. 

 Và cũng chính nơi đây còn đánh dấu những chua xót thê lương, những 

niềm đau tuyệt ngần như bản Trường ca buồn triền miên không dứt. 

 Biết rằng đây cả là một khung trời êm đềm ngà ngọc bên những tháng 

ngày phiêu bạc lênh đênh, với những bước chân âm thầm tủi nhục, có những 

niềm vui ngút ngàn tuyệt đỉnh, nhưng cũng ê chề xa xót thương đau. Làm sao 

người Lữ khách viễn hành giữ trọn vẹn và mang theo hết bên gói hành trang cô 

độc những đóa hoa lòng trong kiếp đời mây ngàn bạc gió! 

 Xin vắt giọt lại thành thơ, để đánh dấu lại những vui buồn trong ngày 

tháng cũ, ví dụ có làm món quà tinh thần cao quý và thân ái nhất, xin dành 

riêng cho những ai thương mến nhất trên đời, dù ở nơi này hay những phương 

trời nào đó quạnh hiu. 

 

                                                                                  Saigon, tháng nắng hạ 1988  

                                                                                                         Ngân Thanh                                                                                                  
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Phù du 
(Kính tặng Đại ca Bùi Giáng) 

 

Tôi đã chết dưới nắm mồ năm trước 

Đào xong xuôi khi chân bước vào đời 

Tấm thân gầy khô lạc lõng chơi vơi 

Phơi tượng đá bốn mùa sương tuyết phủ 

Tôi đã chết trong tận cùng vũ trụ 

Mang niềm đau thân phận kiếp con người 

Cà phê đen chưa đủ thấm vành môi 

Tàn khói thuốc chưa nhen lòng ấm lại 

Tôi đã chết nhưng hồn không tê tái 

Mỉm miệng cười ngậm kín suốt thiên thu 

Ai ngồi đó nghĩa trang buồn man dại 

Tôi một đời chắp cánh mộng vân du 
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Đổ nát 
 

Ta về hồn khóc rưng rưng 

Áo thư sinh đã rơi từng khúc đau 

Bâng khuâng, hồn lạnh cung sầu 

Đưa tay ta nhẹ vẫy chào tuổi xưa 

Tìm đâu về những ước mơ 

Hay là gãy đổ bên bờ xót xa 

Ta về hồn khóc thiết tha 

Tàn đêm hun hút trăng tà nín thinh 

Ngậm buồn khóc tuổi thư sinh 

Nằm nghe hoa lá trên cành rụng rơi 
                                                  1975 

 

 

 

 

 

 

 

    Xuân điên 
 

Những xuân nào có Mẹ 

Mà xuân này phiêu du 

Xuân xưa trong êm ấm 

Xuân nay lại tủi sầu 

Giao thừa nào có anh 

Giao thừa nay một mình 

Gối xuân buồn ướt lệ 

Chết như lá khô cành 

Ngày vui nào có em 

Xuân này sũng mắt mềm  

Khói thơm không đủ giết 

Tận nỗi buồn không tên 

Mẹ nghìn đời vắng bóng 

Anh bây giờ phương xa 

Em bao giờ trở lại? 

Xuân về tủi phận ta! 
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Kinh thi 
(Tặng Trần Toàn Chí) 

 

Ta gầy nhập hội kinh thi 

Ngao du mấy kiếp chân đi rã rời 

Gặp nhau từ độ luân hồi 

Duyên nhơn tương ngộ kiếp đời phù vân 

Chuông ngân thức mộng đường trần 

Bâng khuâng hướng nẻo mấy tầng thiên thai 

Sương tan đổ mộng vương đài 

Trăm con nước chảy trải dài thời gian 

Mênh mang giữa núi non ngàn 

Đỉnh cao mờ khuất suối vàng nín thinh 

Rằng xưa một thuở đăng trình 

Đơn thân lữ khách viễn hành vân du 

Chiều rơi vọng suối công phu 

Thềm trăng chếch bóng mịt mù xót xa 

Chuông vàng đổ giọt thiết tha 

Nghe tâm tư cuộn bóng tà mênh mông 

Dù mai rẽ lối tương phùng 

Nhớ nhung tìm lại bên rừng kinh thi 
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Mộng ảo 
 

Khi Mẹ đến con mê vào giấc ngủ 

Trong chiêm bao nên dáng Mẹ chập chờn 

Khi gặp anh thì em đã điên cuồng 

Vì khối óc không chứa tròn tủi nhục 

 

Khi em lại mùa xuân không còn nữa 

Hồn đơn côi chết ngất tự lâu rồi 

Vòng tay gầy sao ôm trọn em ơi! 

Những mơ ước một mùa xuân tuyệt mỹ 
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Tuổi Ngọc 
(Tặng Anh Tú Mimi) 

 

Nếu tôi là một loài chim bướm nhỏ 

Khi nắng lên bay khắp ngõ đường làng 

Chả biết buồn, không xa xót than van 

Không vướng bận trong muôn ngàn cay đắng 

 

Nếu tôi sống trên rừng xa vắng lặng 

Chỉ một mình, và chỉ một mình thôi 

Trăng sáng trong tôi dạo khắp ven đồi 

Hoàng hôn lặng trầm tư bên ghềnh suối 

 

Nếu thuở trước tôi làm thân chú cuội 

Gặp chị hằng tôi nói nhỏ bên tai: 

„Hằng Nga ơi! trên chốn đẹp thiên đài 

Còn mở lối tôi về chung lạc hội?“ 

 

Giả tỷ trước tôi làm thân chú cuội 

Gặp chị Hằng tôi sẽ hỏi vài câu 

Hằng Nga ơi! sao nhân thế u sầu 

Toàn những cảnh biệt ly trong nước mắt 

 

Nếu tôi được sống hoài trong tuổi ngọc 

Tuổi hoa niên đâu tang tóc đau thương 

Đời thơ ấu là cả một thiên đường 

Là cả một khung trời hương sắc thắm 
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Vùng kỷ niệm 
 

Mai Thầy đi cổng trường chưa mãn hạ 

Tháng năm buồn cây lá tiễn đưa chân 

Khung trời xưa bây giờ thêm hoang vắng 

Chuông đổ dài trong từng giọt bâng khuâng 

 

Mai Thầy đi nắng vàng không muốn tắt 

Tiếng kinh trầm như vọng nhớ rung rung 

Chuông trống xưa nhạc buồn xa một thuở 

Đưa nhau về trong bất tận mông lung 

 

Mai Thầy đi con ngồi nghe chuông đổ 

Khi bóng chiều buông trải bóng thu sang 

Con sẽ nghe như cả vùng tuổi dại 

Chuyển về xa như mất hẳn ngút ngàn 

 

Đường Thầy đi còn mênh mông xa lắm 

Bước chân gầy vượt quá nẻo non tiên 

Những lần nghe thu về trong xa vắng 

Suối rung rinh đưa lá đổ rừng thiền 

 

Đường Thầy đi nếu chiều nay mưa đổ 

Từng giọt buồn như suối nước mắt con 

Lời kinh xưa chìm êm trong xa vắng 

Cặp mắt sâu hoen ướt lệ mỏi mòn 

 

Mai Thầy đi khung trời vui khép lại 

Con về đây nghe kỷ niệm đong đầy 

Mai Thầy đi con lặng chìm tiếng khóc 

Sợ mềm lòng trong một phút chia tay 

 

Mai Thầy đi biết còn gì để nói 

Mấp máy môi nhưng chẳng thốt nên lời 

Nghĩ phận mình loài chim trong bão tố 

Ta gục buồn trong từng chặng chơi vơi 

 

Mai Thầy đi rồi biết đâu xa vắng 

Xa ngút ngàn trong một phút chia tay 

Thầy ngồi dệt một vùng thơ vụng dại 

Con để dành xông kỷ niệm hôm nay. 
                   Dành riêng cho học trò thân yêu cuả tôi  
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             Thênh thang 
 

Nắng vàng nhuộm cho rừng xanh thay lá 

Mưa gió rơi cho biển cuộn thênh thang 

Người vẫn đứng giữa rừng chiều hoang vắng 

Miệng cười vui dù trước cuộc ly tan 

 

Người dừng lại bên vùng trời kỷ niệm 

Con đường xưa ngày ấy đã qua rồi 

Vẫn vô tình nắng vàng nhạt êm trôi 

Nhưng lữ khách đã phương nào xa vắng? 

 

Rồi chiều kia cánh chim trời viễn xứ 

Mang người đi biền biệt ở phương nào 

Tôi trở lại bên đường xưa lối cũ 

Đếm tháng ngày nghe buồn vút lên cao 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lối về 
 

Em về nắng tắt bên lưng 

 Áo thư sinh đã ngập ngừng dáng bay 

Lối về mưa đổ chiều nay 

  Mây giăng tím phủ tháng ngày yên vui 

Bút nghiên tủi khóc ngậm ngùi 

 Ước mơ nào cũng một trời vỡ tan 

Em về chiều bước lang thang 

 Nắng buồn quên tắt gió ngàn nhớ nhung 
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Ngày tháng vân du 
 

Ta dừng lại trên quãng đời lưu lạc 

Thoáng vô tình nghe thu lại vào thu 

Chân nghe mỏi kiếp độc hành cô lữ 

Dù duỗi rong vạn dặm cũng ngục tù 

 

Tuyết phủ trắng thời gian lên mái tóc 

Gần nửa đời vẫn lữ khách đi hoang 

Còn ai để ta giận buồn trách móc 

Và Như Lai cũng tịch diệt ngút ngàn 

 

Ta gục xuống bên vệ đường xa lạ 

Chân buốt đau và máu ứa mênh mang 

Mưa bão cuốn rộn ràng như thác lũ 

Ta lặng im trong kiếp phận cơ hàn 

 

Bỗng thấy Mẹ chập chờn trong mộng ảo 

Người thấy chưa? Mẹ cũng hóa thiên thu 

Ta trôi mãi với chuỗi đời vô vị 

Môi lặng cười bên ngày tháng vân du 

 
                                Ngày lênh đênh, giỗ thứ 12 của Mẹ 
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   Câm lặng 
 

Người ơi lạc nẻo hồn rồi 

Đỉnh cao khoảnh khắc một trời vỡ tan 

Góp thơ đốt tận mây ngàn 

Để nghìn năm vẫn không còn dư âm 

Tơ lòng đành thôi lặng câm 

Một đời nghe vắng tri âm gọi hồn 
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      Phút chia tay 

 
 

Có một dạo dừng chân vùng Stuttgart, 

miền cao nguyên thung lũng Germany 

tôi ngây ngất giữa mây trời lồng lộng 

và buồn lòng nghĩ đến phút chia ly. 

Người trao cho tôi một hòn đá cuội 

im lặng mỉm cười không nói năng chi 

tôi hít thở khí trời trong và nhẹ. 

Hòn đá nhìn tôi như muốn nói điều gì! 

Tôi và Đá hai mảnh đời khác biệt 

đến bây giờ mới duyên ngộ trùng phùng 

tay mân mê đặt vào trong túi áo 

về quê hương tôi vẫn cố đem về. 

Chiều nay lại trầm ngâm bên đá cuội 

Đá có buồn khi bay tận về đây?  

đá có nhớ, có thương vùng Stuttgart 

như lòng tôi sao rộn rã thế này. 

Khi trở lại cố hương thăm chốn cũ 

thật tình cờ người gặp nó giữa lòng tay! 

Đá cuội ơi! sao im lặng thế này 

hay xúc động cuộc hành trình vạn lý! 

Tôi nhớ mãi phút chia tay lần ấy 

tại Rodgau khi người ghé thăm tôi.. 

Tôi lặng im...nín thở thật bồi hồi 

nhìn xa tít… đóa hồng hoa khuất dạng 

 

  Riêng tặng Đóa Hồng Hoa vùng Stuttgart, 2006 
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          Nẻo khuya 

 
 

Sương đêm phủ mát bờ vai 

Đèn khuya còn đó chiếu dài bóng em 

Ga buồn câm nín trong đêm 

Còi xa vọng tiếng thôi em giã từ 

Chân về ngược suối suy tư 

Xa nhau ước nguyện đừng như nghìn trùng 

Nẻo khuya về đó buồn không? 

Nẻo khuya trở lại nghe lòng hoang liêu 
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  Khung trời vắng lặng 
 

Chiều bâng khuâng ta giã từ phố thị 

Những ánh đèn đang nhảy múa sau lưng 

Và đêm nay dưới trăng vàng non nớt 

Nhặt hồn thơ ta vo lại từng vần 

 

Mai bé đi ta chẳng còn gì hết 

Ngoài niềm thương sâu kín tận lòng ta 

Khung trời xưa còn vươn tràn dấu vết 

Cặp chân chim ngày cũ vẫn chưa nhòa 

 

Mai bé đi khung trời xưa vắng lặng 

Thôi hết rồi tìm đâu dáng thơ ngây 

Nắng chiều rung lặng buồn không muốn tắt 

Như rộn ràng đong kỷ niệm trong tay 

 

Rồi chiều kia ta ngồi nghe chuông đổ 

Hồn triền miên trong nhịp mõ kinh trầm 

Ta sẽ đếm từng bóng người khấn nguyện 

Thiếu ai rồi, ta lặng nhớ bâng khuâng 

 

Mai bé đi, ta tìm trong kỷ niệm 

Những tháng ngày còn vương lại đâu đây 

Và những khi trầm ngâm trong khấn nguyện 

Ta lặng buồn giữa khói cuộn vờn bay 

 

Nếu mai kia tình cờ ta quay lại 

Tìm thấy ai đang thành kính sau lưng! 

Ta bỗng thấy lời kinh buồn tê tái 

Hồn chợt về theo kỷ niệm rưng rưng 

 

Ta bấm chặt bờ môi trong nguyện khấn 

Chuyển lời kinh thành một giải nhung êm 

Cho đường xa dịu lành không vương nắng 

Để bé đi trên từng vạn bước mềm 

 

Ta trở lại đếm tháng ngày hiu quạnh 

Đến rồi đi trong nắng sớm mưa chiều 

Nghĩ phận mình loài chim không đủ cánh 

Ta gục buồn trong từng chặng hoang liêu 
                       Dành riêng cho 2 con Trang Chi, nhớ những ngày đưa hai con đi 3.8.93 
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Nắng ngày xưa  

         Mưa bây giờ 

 
 

Đêm buồn không trăng sao 

Nghe lá reo xì xào 

Mưa dồn về tí tách 

Nghe buồn lên biết bao 

 

Dĩ vãng mờ bóng ai 

Chiều xưa nắng u hoài 

Mưa cuộn về hiu hắt 

Hồn xao xuyến canh dài 

 

Mưa buồn mưa nhớ không 

Đường xưa nắng âm thầm 

Nghiêng bóng gầy thôn Vỹ 

Gió chiều nay bâng khuâng 

 

Em về trong mưa ngâu 

Mưa khuất bến giang đầu 

Nam Giao buồn ngơ ngác 

Mấy ngàn thế kỷ sau 
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           Thơ thẩn 
 

Đói lòng mơ quả đào tiên 

Ăn từng giọt suối dạo miền thiên thai 

Nhớ xưa Lưu Nguyễn đường dài 

Gẫm nay như hạt sương mai đầu cành 

Tự hồi mang kiếp phù sinh 

Hồn đơn chiếc bóng viễn hành ai hay? 

Im xuôi một kiếp thân này 

Kể như giấc mộng vương đài đã tan 

Im lìm chân trải thênh thang 

Một đời xa vắng ngút ngàn hoang liêu 

Phố xưa giờ ngã bóng chiều 

Hồn xưa thoắt đã tóc miều trắng bay 

Ươm từng mộng ảo đầu tay 

Ơ hay! mộng vỡ trên đài thiên thu 

Nhắc người từng bước vân du 

Gọi người xa vắng mịt mù khói sương! 

                                    Tặng Kim Oanh 
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        Trắng tay 
 

Ta về mộng vỡ trắng tay 

Yên vui là chuyện của ngày xa xôi 

Đã đành nước chảy bèo trôi 

Dã tràng xe cát để rồi hoàn không 

Xót xa ta khắc trong lòng 

Thương đau ta nuốt tận cùng hồn ta 

Tay buồn kết giọt mưa sa 

Đếm từng kỷ niệm để mà nhớ nhung 

Người đi khuất bóng muôn trùng 

Còn vang tiếng nói sau vùng đại dương 

Đường trần thả gót muôn phương 

Ta nghe chân mỏi trên đường hoang liêu 

Mai về bờ đá rong rêu 

Rừng xưa thay lá nắng chiều đã phai 

Xa nhau mấy thế kỷ dài 

Trùng lai một thuở kéo dài thiên thu 
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Vũng sầu 
Kính dâng hương hồn Mẹ 

 

Mẹ đi trần thế hoang liêu 

Vũng sầu chất ngất chín chiều tuổi son 

Lời ru còn đó mỏi mòn 

Dặm buồn xa vắng ru con ngậm ngùi 

 

 

               Ngậm ngùi 
                 Kính dâng hương hồn Mẹ của con 

 

Đặt bút bao lần con cố ghi 

Vần thơ khóc một chuyến phân ly 

Vần thơ bằng máu, bằng nước mắt 

Hồn nghẹn trào dâng biết nói gì 

 

Một chuyến con về thăm cố hương 

Lòng nghe xao xuyến vạn cung buồn 

Lá chết trên cành hoa héo úa 

Tủi buồn sao sớm lụy bi thương 

 

Bệnh viện đêm buồn suốt canh thâu 

Con nghe tim chết tận cõi sầu 

Lặng bóng thời gian đong hơi thở 

Ánh mắt dịu hiền nay kiếm đâu? 

 

Một nắm mồ tươi đã mọc lên 

Con chết từng đêm, chết từng đêm 

Tuổi đời ngà ngọc thôi đành mất 

Mưa khóc từng cơn lạnh bên thềm 

 

Mẹ vẫn muôn đời trong óc con 

Trong máu trong tim non héo hon 

Trong vạn nỗi niềm nhung nhớ ấy 

Se thắt hồn thơ dạ mỏi mòn 

 

Mẹ xuống tuyền đài hay thiên thai 

Hiu hắt chân con vẫn trải dài 

Từng vạn bước buồn trong hoang vắng 

Sương lạnh mưa buồn trĩu đôi vai 
                          Sài Gòn, Tháng ngày thương nhớ Mẹ - 19.11.73 
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Hoang liêu 
(Để xót xa cho một chuyến về đầu tiên 

 không có Mẹ. Để ngậm ngùi cho một 

 chuỗi tháng ngày thương đau trước mắt. 
100 ngày của Mẹ 26.10.73) 

 

Ngày về thăm lại cố hương 

Nghe trăm con nước điệu buồn trôi xa 

Lời ru từng khúc ngân nga 

Nghẹn ngào mắt kiếm Mẹ già nơi đâu! 

Bâng khuâng nghe nặng trái sầu 

Miên man vào tận nẻo sâu vũng buồn 

Lệ trong chừng đã cạn nguồn 

Tuổi vui dường đã đóng hồn hoang liêu 

Xót xa từng đã bao chiều 

Hồn về ngõ vắng sóng triều nghẹn dâng 
                                       Saigon 23.11.73 
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    Tìm về tuổi dại 
 

Ai kiếm dùm tôi tuổi dại thơ 

Tìm về lối cũ kiếp mộng mơ 

Đêm dài xa vắng buồn hiu hắt 

Trăng nhạt buồn im sáng lặng lờ 

 

Ai dẫn tôi về trên lối vui 

Để hồn vơi cạn nỗi đơn côi 

Để lòng sống lại ngày xưa ấy 

Tan biến niềm xa xót ngậm ngùi 

 

Tôi đã mất rồi những ngày xưa 

Buồn ơi! tiếc nhớ mấy cho vừa 

Đêm đêm tôi thức từng canh vắng 

Để lắng hồn sâu trong gió mưa 

 

Tuổi nhỏ bây giờ đang ở đâu 

Niềm vui lắng đọng túi thương sầu 

Ngày xưa hút mất theo năm tháng 

Hương nguyện tình thơ đã bạc màu 

 

Thôi nhé, giờ tôi xin lặng im 

Để nghe buồn chất chứa trong tim 

Để tìm thoang thoáng ngày xưa ấy 

Mường tượng quay về trong gió đêm 

 
                                                            Trung Thu 1969 
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             Cơn đau 
 

Đau buồn lắm những đêm dài không ngủ 

Mưa âm thầm như nhắc nỗi cô đơn 

Thế nhân ơi! đau đớn lắm đi rồi 

Thân nhỏ bé đọa đày trong cơn bệnh 

 

Tôi đã khóc nghĩ thương cho số mệnh 

Môi hé cười theo giọt nước mắt rơi 

Hồn bâng khuâng chua xót biết bao lời 

Nghe thân xác rã rời theo định nghiệp 

 

Có những lúc nghe buồn lên tha thiết 

Nhưng sầu đau nào ai biết cho đâu 

Nên run run chấp tay lại nguyện cầu 

Cho nỗi khổ bớt dày vò thân xác 

 

Bờ bến lạ ru hồn trong lưu lạc 

Ta vẫn cười trong khúc hát tha hương 

Vùng cô đơn trải khắp vạn nẻo đường 

Ta tỉnh giấc xóa cơn buồn vạn kỷ 
             Bệnh viện Huế, trong cơn đau Thu 1968 
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              Cảm niệm 
             Kính dâng hương hồn Thân Phụ 

 

 

Trước Phật đài hương trầm bay ngào ngạt 

Chắp hai tay đảnh lễ đức Từ Nhan 

Chuông ngân êm nghe thanh thoát mơ màng 

Làm rung cảm tâm can người con hiếu 

Trước làn khói tan dần trong vi diệu 

Mất Cha lành con chịu kiếp mồ côi 

Rồi đêm nay đêm con nhớ nhất đời 

Ơn dưỡng dục sanh thành không quên được 

Ba hiền ơi! nhớ từ hôm cất bước 

Ai đưa con đến tận chốn cửa thiền? 

Ai khuyên con phải gắng niệm cần chuyên 

Lo tinh tấn trên bước đường tu học 

Tuy gặp phải những gian lao khổ nhọc, 

Lời khuyên xưa con nhớ mãi Ba ơi! 

Dẫu hôm nay Ba đã mất đi rồi 

Vu Lan đến gợi lòng con cảm ái 

Thân xác Ba chôn vùi trong cỏ dại 

Song ảnh hình vẫn sống mãi trong con 

Ngẫm nghĩ xem ơn nặng đáp chưa tròn 

Nhân Tự tứ con kính thành cầu nguyện 

Dâng tâm hương chân thành con tưởng niệm 

Kính lạy Ngài Đại Hiếu Mục- Kiền- Liên 

Ngài là đăng, là ánh sáng, là thuyền 

Xin độ thoát Ba con về lạc cảnh….. 
                    Linh Quang, mùa báo hiếu 
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     Người áo trắng 
 

Ngày giã biệt rời xa khu bệnh viện 

Gót chân gầy tôi ngơ ngác bâng khuâng 

U ẩn điều chi tôi khó nghĩ trong lòng 

Yêu tha thiết những tháng ngày điều trị 

Em đến bên tôi trong sắc màu y sĩ 

Nhìn dáng tôi nằm quằn quại giữa cơn đau 

Tiêm thuốc, thay băng-tôi có biết gì đâu 

Hồi tỉnh lại tôi ngước nhìn dáo dác 

In hiện trong tôi người lương y mộc mạc 

Thật chân tình và cũng rất đơn sơ 

Hình bóng người là cả một bài thơ 

U huyền phẳng lặng như dòng Hương diễm tuyệt 

Yên ổn vết thương, tôi giã từ vĩnh biệt 

Lần cuối cùng biết còn gặp nhau không 

Ai hiểu cho rằng tôi có lắm bâng khuâng 

Người áo trắng “Xứ thần kinh thơ mộng!” 

 
                              Tặng Thúy Lan –DHYK Huế 

                                           Nắng Hạ 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếc thương 
 

Người về nẻo ấy xa xăm quá 

Vạn thuở chẳng hề quay lãng du 

Một lần đưa tiễn là vĩnh biệt 

Đáy mộ người nằm suốt thiên thu 

 
                 Xin dâng tặng những linh hồn 

                 thân yêu của tôi đã khuất bóng 
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   Một màu áo 
 

Tôi đến Thần thôn một chiều xuân 

Nghe lòng rạo rực nỗi bâng khuâng 

Đầu xanh ai phủ khăn tang trắng 

Em khóc, em buồn tôi đứng trông 

 

Em đứng rũ buồn, tôi đứng trông 

Niềm thương tôi giữ kín trong lòng 

Thương em thương lắm tôi không nói 

Thương ngập bến lòng em biết không! 

 

Tôi đứng nhìn em trong áo tang 

Khăn trắng, trời ơi quá phũ phàng 

Chao ơi! màu áo màu tang tóc 

Sướt mướt mi em lệ mấy hàng. 

 

Tôi biết lòng em đang đớn đau 

Một bước chân đi vạn khổ sầu 

Một nén hương bay khơi niềm nhớ 

Bóng quế hồn linh đang ở đâu? 

 

Tôi biết giờ đây em khổ nhiều 

Vì em đã mất kẻ thân yêu 

Lặng yên kính cẩn tôi cầu nguyện 

Mong ước hương hồn sớm lãng phiêu 

 

Tôi để lại đây mấy vần thơ 

Chân tình trong cảm nghĩ đơn sơ 

Mấy thế kỷ sau em còn đọc 

Chia sớt đau buồn nghe bé thơ. 
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Gọi hồn mưa bay 
 

Gót chân ta đã mòn rồi 

Đau thương ta đã thắm mùi đau thương 

Hồn ta vùi cuộn khói hương 

Xác thân rã mục bên đường xót xa 

Ta về trong hạt mưa sa 

Trong từng cơn lạnh cuối mùa em ơi! 

Mai ta giã biệt cõi đời 

Vân du mấy kiếp rã rời thương đau 

Hồn xưa vọng réo cung sầu 

Lênh đênh từng chặn bên cầu thiên thu 

Khói hương tủi mộng phù du 

Bâng khuâng mưa giọt cuối mùa mỉa mai 

Ta ngồi chót đỉnh thiên thai 

Nghìn năm chiêu vọng gót hài phiêu linh 

Bâng quơ đón gió tự tình 

Còn nguyên sơ mộng sao đành chia xa 

Hương trầm hãy đốt cho ta 

Bấm cung đàn cũ để mà thấy nhau 

Em về dù thế kỷ sau 

Lặng im nghe gió kể bao nhiêu điều. 
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Khóc một người 
Dâng tặng hương hồn anh T.Ngọc Châu  

người bạn hiền của tôi 
 

Tôi chép vần thơ thương khóc Anh 

Vần thơ chan chứa nỗi chân tình 

Vần thơ tôi dệt bằng nước mắt 

Bằng cả nỗi lòng trên giấy xinh 

 

Tôi nhớ ngày xưa Anh với tôi 

Đã từng thông cảm nỗi niềm vui 

Đã từng chung sống hằng năm tháng 

Nay đã xa rồi…đứa mỗi nơi 

 

Thời gian vẫn cứ lặng lẽ đi 

Thương nhớ về Anh biết nói gì 

Bâng khuâng tôi thức từng canh vắng 

Làm nốt bài thơ khóc biệt ly 

 

Biết đến bao giờ ta gặp nhau 

Để mình chia sẻ nỗi niềm đau 

Để mình nói hết bao niềm nhớ 

Thắm thiết tình ta đẹp sắc màu. 

 

Mỗi tuần vẫn có bóng hiền lam 

Vẫn  tiếng chim oanh hót gọi đàn 

Hồn linh Anh dạo nơi nào đó? 

Mau đến nơi này chung hát vang. 
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       Vùng thần thoại 
 

Bờ tóc nhỏ huyền xinh vùng thần thoại 

Ôm bờ vai thon dại tuổi hẹn hò 

Từng đêm dài ta vắt giọt thành thơ 

Em nghiền ngẫm trong những lần xa vắng 

Tóc em đó khi bóng chiều tắt nắng 

Ngã thênh thang bay gió lộng trang đài 

Ta mơ màng trên suối mộng bờ vai 

Gom  buộc lại bên hồn đơn hiu quạnh 

Rồi bỗng dưng lặng niềm đau canh cánh 

Nhìn suối tiên vơi cạn buổi giận hờn 

Em lặng cười dấu lệ cuộn mênh mang 

Ta nghe nặng hành trang buồn viễn xứ 

Gom kỷ niệm dành cho người lữ thứ 

Bước vân du còn vướng sợi tơ mềm 

Khách viễn hành muôn thuở vẫn chưa quên 

Bờ tóc mộng huyền xinh vùng thần thoại. 
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 Đâu hình bóng cũ 
            Kỷ niệm trại đệ tứ chu niên 
              G.D.P.T. DƯƠNG CHÁNH 

                                 Vu Lan 1969 

 

 

Cơn gió thoảng rung rinh căn lều vải 

Réo rắt buồn hiu hắt giữa không gian 

Mái chùa xưa xơ xác dưới mây ngàn 

Nằm yên lắng nghe lời than của gió 

Chùa đã đổ, nhưng bóng lam còn đó 

Biết tìm đâu để có bóng hình xưa! 

Những người đi, đi biệt đã mấy mùa 

Như làn nước theo dòng trôi vút mãi 

Hồn linh ơi! xin hãy dừng chân lại 

Đến nơi đây vui lễ trại hôm nay 

Để lắng nghe oanh vũ hát vui vầy 

Hồn nhiên lắm và êm đềm vô kể 

Với làn tóc nét môi thơm của bé 

Những người em thơ trẻ kéo về đây 

Vẫn mái chùa xưa, vẫn khoảng đất này 

Ai đã sống với đàn em ngoan dại 

Ai đã đi mấy trăng rồi không lại 

Ai đã nằm trong đất lạnh thiên thu 

Ai phiêu diêu trong mây lướt gió ru 

Ai đã chết ngàn năm không về nữa 

Ai đang ở nơi phương xa cánh trở 

Hướng về đây ngày Đệ Tứ Chu Niên 

Tay trong tay quanh nét mặt dịu hiền 

Xin kết chặt lời nguyền tình thân ái. 

Đêm nay vui hát đùa bên căn trại 

Ai có nghe niềm lưu luyến bên lòng 

Ai có nghe hồn xa vắng rung rung 

Khi đếm lại vòng quanh chưa về đủ 

Hãy còn thiếu những người anh xưa cũ 

Những người em Oanh vũ nhỏ xinh xinh 

Hồn lâng lâng ôi chan chứa bao tình 

Tình lam đẹp thơm mùi hương đạo hạnh. 
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           Vào thơ 
 

Cuối năm tính sổ đời mình 

Vẫn con thuyền nhỏ bập bềnh trôi hoang 

Rộn ràng mỗi bận xuân sang 

Nghe rung lên cả trăm ngàn cung thương 

Tình xuân vẫn ấm duyên hương 

Đêm khuya bước lạc trên đường vào thơ 

Hồn mình đã tỉnh hay mơ 

Buồn vui ngày cuối bao giờ lãng phai. 
                                        Huế 31.1.70 

 

 

 

 

Buồn đêm Giao thừa 
 

Đêm giao thừa về đây 

Nghe buồn dâng lên đầy 

Gió đông về hiu hắt 

Lệ đời hoen cánh tay 

 

Mấy trăm ngày trôi qua 

Buồn vui khó xóa nhòa 

Ngày đi rồi không lại 

Chao ơi buồn thiết tha 

 

Hơn hai mươi mùa xuân 

Qua lặng lẽ âm thầm 

Đi không hề tiếc nhớ 

Quá khứ buồn mông lung 

 

Giao thừa buồn về đây 

Màn đêm tối phủ đầy 

Bốn phương trời dong ruổi 

Tháng ngày dài trắng tay 

 

Hơn hai mươi mùa xuân 

Đi một cách âm thầm 

Qua bao giờ ai biết! 

Nghĩ mình con số không 
             Giao thừa Canh Tuất-1970 
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         Không đề 

 
 

Có những đêm buồn tôi nhớ em 

Ngồi nghe sương lạnh giọt bên thềm 

Mơ màng khói thuốc cay tròng mắt 

Tiếng hát câu cười không lãng quên 

 

Tôi chép tên em vào sổ đời 

Vào trang nhật ký của lòng tôi 

Ngàn sau mãi mãi không hề mất 

Cho dẫu thời gian vẫn lặng trôi. 

 

Tôi biết mình không chung lối đi 

Cũng thấy sầu đau lúc biệt ly 

Cũng thấy rạt rào khi xa vắng 

Thương nhớ đành im chẳng nói gì. 

 

Tôi dấu em vào trong mắt tôi 

Trong khối suy tư của cuộc đời 

Trong cả nỗi niềm nhung nhớ ấy 

Trong những đêm buồn sương trắng rơi 

 

Tôi sợ ngày mai phải xa em 

Mất hết lời ca thật ngọt mềm 

Mất cả những gì thương mến ấy 

Và rồi nghe buồn nhớ dâng lên 

 

Sẽ nhớ một người khi xuân sang 

Chao ơi! buồn lắm mỗi đông tàn 

Nếu vắng dáng người tôi thương mến 

Nghe thoáng đau buồn lên chứa chan 

 

Tôi biết rồi đây em xa tôi 

Để bước vào trong đoạn sổ đời 

Và rồi cứ mỗi lần xuân đến 

Ai nhớ khi nhìn sương trắng rơi 

 

Tôi biết hồn thơ tôi vút cao 

Hồn thơ lai láng mối xuân đào 

Niềm thương gói kín trong nhung nhớ 

Trong cả tình xuân không ước trao. 
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      Niềm thương gửi lại 
            Riêng để cho Liên-Thuần-Xuân-Ngọt 

                những người em chân tình của tôi 

 

Thà đừng biết, đừng quen nhau thuở trước 

Biết nhau chi nay lại phải chia tay 

Bạn lòng ơi! vui trọn phút giây này 

Và ta hãy tìm nhau trong tâm tưởng 

 

Đời vạn ngã ta về trong muôn hướng 

Rồi mai kia biết còn gặp nhau không 

Niềm tâm tư xin giữ lại trong lòng 

Chiều tiễn biệt lòng ta hoài ghi nhớ 

 

 Hãy cho nhau lời ca trong hơi thở 

Của tiếng lòng nức nở xót ly tan 

Ngày mai đây khi khuất bóng xa ngàn 

Còn vẳng lại âm vang chiều họp mặt. 

 

Hãy cho nhau nụ cười trong đôi mắt 

Nụ cười trong đừng vướng chút gợn buồn 

Xa nhau rồi xin hãy nhớ nhau luôn 

Dù rẽ lối chia đường theo năm tháng. 

 

Có nhớ nhau tìm nhau trong dĩ vãng 

Tìm về nhau bằng cánh nhạn phương xa 

Hãy cho nhau bằng tiếng nói lời ca 

Bằng tất cả tâm tình lưu luyến nhất 

 

Bằng tất cả hồn nhiên và thân mật 

Của tuổi xanh, lứa tuổi đẹp trong đời 

Mai hết rồi chia nẻo đứa mỗi nơi 

Lưu lại một vần thơ làm kỷ niệm. 

 
                   Rằm tháng bảy 1970 
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            Đắng cay 
           Riêng thương trao trọn cho TÍN NIỆM 

          người em từng cùng chung cay đắng với tôi. 
 

Đêm khuya rồi vẫn chưa hề ngủ được 

Bật đèn lên ghi chép một vần thơ 

Thả hồn theo làn khói thuốc lững lờ 

Đêm yên lặng nghe côn trùng rên rỉ 

Điếu thuốc thơm ôi! vô cùng thi vị 

Cà phê đen ta thấy ấm cõi lòng 

Ai vẫn ngồi giữa đêm tối mông lung 

Sao vẫn thức dù đêm buồn xa vắng 

Bên song nhỏ vành trăng non khuất lặn 

Con sao buồn lấp lánh ánh ma trơi. 

Ta hỏi, sao không một tiếng trả lời 

Ta khóc, nhưng nào đâu ai có biết 

Ta buồn lắm, một nỗi buồn da diết 

Bàn tay gầy năm tháng vẫn hoàn không 

Đêm càng khuya ta thấm nỗi lạnh lùng. 

Nghĩ đau xót khi sanh nhằm thế kỷ 

Những lúc buồn đi tìm trong hương vị 

Cà phê đen hay khói thuốc thơm thơm 

Ta ngồi nghe xa xót chạy trong hồn 

Ta ngồi đếm canh tàn qua rất chóng 

Ta đã ngậm đắng cay trong cổ họng 

Ta đã từng nghe khúc nhạc đau thương 

Đã lắm khi ta thức suốt đêm trường 

Sầu hiện tại đâu dễ thường quên được! 

                                
              Huế-1970 
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Vần thơ khóc bé 
                  Dâng hương hồn bé Hạnh 

 

Tôi thương lắm đứa em hiền nho nhỏ 

Nay đã nằm dưới nấm cỏ xanh xanh 

Trời cao ơi! sao ông lại nỡ đành 

Vùi tuổi dại một tâm hồn vô tội 

Hạnh bé ơi! âm dương nay hai lối 

Se lòng anh, em hỡi có hay không? 

Em chết đi còn để lại bên lòng 

Trong ký ức anh đây niềm luyến nhớ 

Tin em mất lòng anh đau nức nở 

Phút vô thường nhanh nhẩu đến kia sao! 

Tim buốt đau và nước mắt tuôn trào 

Em thấp thoáng trong sóng ào gió cuộn 

Mồ đất nhỏ, em triền miên ngủ muộn, 

Mưa u buồn như để khóc cho em 

Khóc cho anh khi mất đứa em hiền 

Trời ảm đạm ưu phiền trên nhân thế 

Niềm thương em muôn đời anh còn để 

Tận đáy lòng sâu kín lắm em ơi! 

Dẫu hôm nay em đã chết đi rồi 

Còn nguyên vẹn trong anh hình bóng cũ 

Hạnh bé ơi! mưa buồn rơi ủ rũ 

Dưới mồ hoang em có ngủ yên không? 

Mỉm cười vui hay nức nở âm thầm 

Thế là hết từ nay không gặp nữa… 
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    Bâng khuâng 
 

Tôi ghé một miền quê 

Khi mưa đông rét về 

Bâng khuâng và xao xuyến 

Thu mình sau lũy tre. 

 

Tiếng sáo diều ngày xưa 

Hiu hắt thoảng âm thừa 

Chim chiều bay lả cánh 

Miệt mài dưới cơn mưa   

 

Có em bé ốm gầy 

Cong quéo cả bàn tay 

Nhìn em lòng xa xót 

Nỗi niềm ai có hay? 

 

Này bé, anh hỏi đây 

Sao em lại thế này?  

Lặng im em bảo nhỏ: 

-Bom lửa quá đắng cay! 

 

Tôi giã từ miền quê 

Khi hoàng hôn chìm về 

Xóm thôn buồn xơ xác 

Nghe hồn rung tái tê 

 
              Kỷ niệm chuyến công tác xã hội 

                           tại An Truyền 5.1.1969 
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Vết buồn năm tháng 
 

Ta muốn thét cho vỡ tan lồng ngực 

Ta mỉm cười trước mắt kẻ cuồng si 

Ta không buồn, không chua xót sầu bi 

Ta chỉ khóc, hận lòng không quên được 

Cặp chân non ta không hề dừng bước 

Đạp nát tan những phản phúc ác tâm 

Ta lớn lên trong tủi hận âm thầm 

Hai vai đã chất chồng bao cay đắng 

Sống hôm nay tưởng như là phẳng lặng, 

Là chan hòa, là khắn khít thương yêu. 

Không,chao ơi! sao mơ tưởng quá nhiều 

Nên ta đã bao lần trong uất hận 

Ta thầm khóc nghĩ thương cho số phận 

Sống làm chi trong giả tạo buồn đau 

Bởi vì ai đã tạo kiếp u sầu 

Để ta mãi sống hoài trong hận tủi 

Chính giờ đây tai còn vang tiếng nói 

Giọng đau thương và uất nghẹn vô vàn 

Mắt ta mờ qua những tiếng thở than; 

Chao! đau quá, con đâu ngờ rứa chứ! 

Đêm đã khuya, ta không cần yên ngủ 

Đốt thuốc lên, ghi chép nỗi hận lòng 

Khói tan dần trong đêm tối mông lung 

Thằng nhỏ khóc vì vết bầm rướm máu 

Hỡi những kẻ dòng máu cuồng hung bạo 

Hãy lắng nghe lời tê tỉ của ta: 

Ngươi phá tan bao nét đẹp tinh hoa 

Và gắn đá vào chân người sắp đuối 

Lạy Thế Tôn con nguyện cầu sám hối 

Niềm tâm tư đầy uất hận hôm nay 

Vì đời con, lỡ mang kiếp thẳng ngay 

Lỡ mang kiếp làm người trong ý sống 

Lỡ trót mang nghẹn ngào trong cuống họng 

Lỡ trót mang nỗi bầm tím tâm hồn 

Phải vì con hay những kẻ bên con 

Hay những kẻ xướng danh tình đồng đạo 

 
                          Khoảng thời gian bất công  

                                         của hiện tại 1970 
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 Tuổi thơ đã tắt 
                  Gửi trong mây gió, đến linh hồn 

               cháu Lê thị Loan, người cháu nhỏ 

          đã chết giữ mùa ve kêu và phượng nở  

                                        29.5 Canh Tuất 

 

 

Ta ngồi giữa đêm thâu 

Chép trọn nỗi thương sầu 

Cho linh hồn cháu nhỏ 

Đang phảng phất nơi đâu 

 

Loan hỡi cháu hiền ơi! 

Nay đành cách biệt rồi 

Kẻ đi vào lòng đất 

Người thương nhớ chơi vơi. 

 

Nhật ký của ngày qua 

Buồn vui chưa xóa nhòa 

Tên Loan còn ghi đó 

Sao lòng ta xót xa 

 

Lời thỏ thẻ hôm nao 

Dáng thơ ngây buổi nào 

Vẫn còn nguyên vẹn đó 

Nghe buồn dâng biết bao 

 

Tạm biệt… rồi chia tay! 

Người đi không nói gì 

Kẻ còn, lòng se lại 

Thương buồn đến đôi mi 

 

Một người vào lòng đất 

Mấy người đưa tiễn đi 

Một người nằm yên xuống 

Ngàn năm chẳng nói gì 

 

Một lần đã ra đi 

Ngàn năm không về nữa 

Mỗi năm khi hè đến 

Ai buồn, than biệt ly! 
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         Nhớ về Paris 

 
 

Ta muốn gửi vào mây ngàn gió bạt 

Một chân tình sâu sắc đến Paris 

bao nhiêu năm em tích trữ những gì 

mong nguyện được đưa người sang một chuyến 

Nhớ một lần, sau cơn đau xuất viện 

từ xa xôi em đã vội bay về... 

giờ lại còn mang tôi đến Ba Lê 

thăm ngọn tháp Eiffel đầy huyền thoại. 

Ngắm bờ sông Seine, bỗng dưng tôi tự hỏi: 

 Sông chảy về đâu mà suốt đời trôi mãi...? 

nước trong xanh mát rượi cả khung trời 

có bao giờ đường xuôi ngược, ngược xuôi 

tôi còn có một lần sau, trở lại? 

Chuông Notre-Dame từng hồi ngân chậm rãi... 

về đi thôi, đi Thiền-viện Trúc Lâm 

lòng lữ- khách sao bỗng thấy bâng khuâng 

chuyến du lịch về Paris diễm tuyệt!  

bút trên tay vần thơ say sưa viết 

để tặng nàng, người nhi nữ thân thương 

người Việt Nam bên giọng nói quê hương 

mang tôi đến bên phương trời hoa lệ... 

 

    Tặng Chơn Ngọc, để nhớ hoài 1 chuyến đi Paris mùa thu 2006 
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Thương miền cát trắng 
 

Tôi về xứ cát một ngày xuân 

Nghe rộn niềm vui ngập cõi lòng 

Đường quê xinh quá, xinh như mộng 

Cát trắng dịu mềm êm gót chân 

 

Tôi mến con đường quê trắng xinh 

Tôi yêu xóm nhỏ đượm bao tình 

Yêu hàng liễu thắm ru trong gió 

Yêu cánh buồm chiều trôi bấp bênh 

 

Tôi hòa nếp sống với lam xanh 

Giữa tiếng cười vui vạn ý tình 

Giữa tiếng kinh cầu thanh thoát ấy 

Tôi tiếc thời gian trôi lướt nhanh 

 

Tôi đếm thời gian bay lướt qua 

Niềm vui xứ cát khó xóa nhòa 

Mất rồi tiếng hát hồn nhiên ấy 

Tôi thấy lòng buồn lên xót xa 

 

Giã từ xứ cát một sớm mai 

Tôi thả hồn trong tiếng thở dài 

Hết rồi giây phút thần tiên ấy 

Hình ảnh hôm nào khó nhạt phai 

 

Ai về xứ cát mến thương ơi 

Cho gửi niềm thương nhớ đôi lời 

Thăm đàn chim nhỏ năm xưa ấy 

Thăm cánh buồm chiều im lắng trôi 
                  Kỷ niệm lần đầu tiên về quê 
                          Cát trắng H.U.15.3.70 
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  Lời giã biệt 
                  Dâng cho Mẹ 

                  Kính tặng anh Lưu Thanh 

                  và trao cho Bạn lòng 

 

Ngày mai tôi ra đi 

Buồn vui chưa nói gì 

Luyến thương còn giữ đó 

Mấy vần thơ tôi ghi 

 

Ngày mai tôi ra đi 

Mái trường yêu bỏ lại 

Bạn bè ơi thôi nhé 

Hãy cùng tôi chia ly 

 

Ngày mai tôi ra đi 

Những người em hiền dại 

Nhìn tôi và không nói 

Sợ mềm lòng người đi 

 

Ngày mai tôi ra đi 

Mẹ hiền ra đứng ngắm 

Thằng con về viễn xứ 

Buồn không biết nói chi 

 

Ngày mai con ra đi 

Chiều hoang trên đồi mộ 

Nén hương vàng con thắp 

Vòng tay, chẳng nói gì 

 

Ngày mai con ra đi 

Mẹ ơi! xin đừng nhớ 

Đừng buồn, đừng xao xuyến 

Đường đời lắm phân ly 

 

Ngày mai em ra đi 

Có người anh đưa tiễn 

Bâng khuâng lòng lưu luyến 

Nhìn em không nói chi 

 

Ngày mai tôi ra đi, 

Hành trang chẳng có gì 

Bước chân buồn nhỏ dại 

Nhưng rồi vui bước đi. 
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Còn hôm nay nữa thôi 

Ngày mai con đi rồi 

Mẹ ơi! chiều xứ lạ 

Con buồn theo mây trôi. 

 

Còn hôm nay nữa thôi 

Mai em đã đi rồi 

Anh nhớ về thăm Mẹ 

Kẻo thân già đơn côi. 
            Mười sáu tháng bảy 

                 Canh Tuất 1970 

 

 

        Ghép một vần thơ 
 

Gió lành lạnh reo chuyển trên bãi cát 

Im lắng buồn trăng chiếu nửa vành cây 

Ai biết không tôi thức suốt canh chày 

Để dệt nốt vần thơ về xứ mộng 

In dấu bước chân buồn bờ cát rộng 

Nhớ thương nhiều hình ảnh mái chùa yêu 

Hà- Úc ơi! còn chăng dáng mỹ miều 

Phi lao có chuyển mình ru trong gió? 

Hát đi em những người em thơ nhỏ 

An nhiên trong khúc hát thật thái hòa 

Ta ngồi nghe oanh vũ hát vui ca 

Ta ngồi ngắm sương mù rơi trên cát 

U huyền quá, ánh trăng khuya mờ nhạt 

Hiu hắt buồn xuyên chiếu mái chùa xinh 

Ánh trăng non, sáng đẹp buổi an lành 

U tịch lắm khi chúng mình không đến 

Chùa xưa ơi! mái chùa xưa yêu mến. 
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      Một bóng 
 

Em, con chiên của Chúa 

Tôi, đệ tử Thích Ca 

Tình thương chưa trót hẹn 

Mà sao đẹp mặn mà 

 

Có những lần hoàng hôn 

Mình đi đến Giáo đường 

Em cầu kinh…dấu thánh 

Tôi vòng tay nghe chuông 

 

Rồi những mùa sen thơm 

Những mùa trăng vía Phật 

Đến chùa tôi đảnh lễ 

Em lặng nhìn khói hương 

 

Chúng mình hai lối đi 

Niềm thương không có gì 

Cách ngăn tình luyến mến 

Nhưng buồn vì chia ly 

 

Giờ đây tôi xa em 

Mỗi người mang mỗi niềm 

Lời em tôi giữ đó 

Tâm tình tôi không quên 

 

Mỗi lần chúa nhật sang 

Ngang qua các thánh đường 

Không bóng em rước lễ 

Chuông đổ, buồn chứa chan 

 

Bây giờ tôi ở đây 

Nghe buồn dâng lên đầy 

Nhìn trầm hương khói quyện 

Nỗi niềm ai có hay? 

               (viết cho một bóng người) 
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   Tình thơ gửi Huế 
                 
 

Nơi xứ lạ một chiều mưa xa vắng 

Dưới bóng dừa anh lặng chép vần thơ 

Cánh nhạn buồn bay về chốn Huế đô 

Gửi trọn vẹn niềm thương về em nhỏ 

 

Nhớ không em những chiều vui buồn đó 

Năm chúng mình dạo khắp ngõ đường làng 

Nghe thông chiều nức nở khóc ly tan 

Nắng vàng nhạt nhìn nhau buồn không nói 

 

Nơi xứ lạ nghe hồn quê hương gọi 

Dù xa xôi anh vẫn nhớ quê mình 

Nhớ Trúc Lâm ở chốn Thần Kinh 

Chuông sư nữ nghe vẳng còn chưa mất. 

 

Nào Hồng Ân nào Mai Lâm tịnh thất 

Đường cỏn con mấy đứa bước bên nhau 

Rồi chia tay chẳng nói được câu nào 

Nên gửi trọn tâm tình về xứ mộng 

 

Gửi cho em những người em đang sống 

Trong lâu đài, tuổi Ngọc, tuổi thư sinh 

Rong vào đây vườn thơ đẹp xinh xinh 

Em sẽ gặp tình thơ đầy luyến nhớ. 
                                        Nha Trang 1970    
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           Tuổi buồn 
 

Hăm Lăm năm chẵn u buồn 

Hăm Lăm năm chẵn lệ tuôn nhiều rồi 

Tuổi xanh mang kiếp mồ côi 

Bao giờ tủi khổ lại thôi đọa đầy 

Từ đâu lạc kiếp về đây 

Vùi chôn lấp cả tháng ngày ước mơ 

Tháng năm qua vút chẳng ngờ 

Hăm Lăm năm chẵn bây giờ còn chi 

Thời gian vun vút trôi đi 

Bấm tay tính đếm sầu bi chất chồng 

Xót xa lòng chỉ biết lòng 

Vui trong quên lãng, buồn trong nhớ sầu 

Thơ ngây mất hút về đâu 

Bờ vai như đã thấm màu phong sương 

Giã từ chốn cũ quê hương 

Chân non dẫm bước bụi đường hoang liêu 

Xót xa từng đã bao chiều 

Hoàng hôn tịch hạp tiêu điều hình dung 
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Tiếng sáo tri âm 
Dành riêng cho người tri âm, 

những người không hẹn nhưng gặp bất ngờ 

để rồi mến thích tiếng sáo buồn của tôi 

 

Cho em đó tiếng sáo buồn hiu hắt 

Cả nỗi niềm man mác tận hồn tôi 

Cho âm thanh rung vọng khắp ven đồi 

Cho khoảng vắng âm thầm thôi đơn lẻ 

 

Cho hôm nay tâm tình vươn nhè nhẹ 

Bàn tay mềm bấm nhịp suốt canh thâu 

Hơi tôi rung lên muôn vạn cung sầu 

Hồn tôi dệt muôn màu, ôi thi vị… 

 

Cho em đó trọn cung đàn tuyệt mỹ 

Đưa em về trên tuyệt đỉnh Thiên thai 

Để bước em buông nhẹ giữa lưng trời 

Để tôi phải làm thơ buồn lắng vọng 

 

Tại em đó nên cung đàn lẽ bóng 

Cho ai ngồi réo khúc nhạc đơn côi 

Nên âm vang im lịm chết bên đồi 

Cho lối cũ chân về mưa hiu hắt 

 

Cho đêm nay cung đàn lên dìu dặt 

Vắng ai  rồi tiếng sáo bỗng trôi hoang 

Vì trót cho em, cho tất cả cung đàn 

Để hưởng trọn lời ca hồn nhiên ấy 
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Tiếng hát đâu? sao buồn im vắng vậy 

Và tri âm, người ở chốn phương nào 

Tôi biết rồi hồn tôi vút lên cao 

Hòa trong gió mây ngàn ru nhân thế                     

                   Tặng Thanh Tâm (Quảng Thiện) 

 

 

Thương sầu 
 

Nếu ngày mai, Mẹ ơi con chết trước 

Khi Mẹ hiền chưa nhẹ bước thiên thu 

Những chiều buồn trong mây tím âm u 

Hồn con sẽ lướt về vui thăm Mẹ 

Con biết lắm kiếp số con như thế 

Là khổ đau là kể lể Mẹ ơi 

Con chết rồi mong Mẹ hãy an vui 

Cho con khỏi ngậm ngùi nơi chín suối 

Mẹ nuôi con đã tròn hăm mấy tuổi 

Mấy mươi năm ôi biết mấy công lao! 

Chép vần thơ mắt con đã tuôn trào 

Ôi lời Mẹ, lời ngọt ngào thắm thiết 

Mẹ hiền ơi! sau ngày con giã biệt 

Bên nắm mồ Mẹ hãy viếng con luôn 

Để hồn thơ khỏi thương xót đau buồn 

Khi con đã mất rồi nguồn an ủi 

Hồn con sẽ thét gào buồn tủi 

Vì còn mang nặng cả túi thương sầu 

Vì còn mang trăm vạn mối khổ đau 

Nhân thế đã  dành cho con thế đó 

Mẹ ơi Mẹ! tình thương con chỉ có 

Nơi Mẹ hiền nguồn độc nhất vô biên 

Con sẽ mang xuống tận chốn cửu tuyền 

Niềm yêu kính con nguyền dâng cho Mẹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 47 - 

 

   Nối lại ngày xưa 
 

Tưởng đã mất rồi kiếp học sinh 

Hay đâu còn theo đuổi bên mình 

Để rồi sống lại ngày xưa ấy 

Nên chép vần thơ trên giấy xinh 

 

Tôi tưởng mất rồi tay bút nghiên 

Tìm đâu tuổi đẹp tuổi hoa niên 

Nên lòng trống lạnh buồn xa xót 

Tủi khổ đời thơ sớm ưu phiền 

 

Xếp bút rồi nghe nỗi lạnh lùng 

Rồi nghe ngày tháng chạy mông lung 

Rồi nghe tiếng lá buồn rơi nhẹ 

Khi trống mùa thu lại điểm thùng… 

 

Đếm bước thời gian bay vút qua 

Phượng đỏ bay về ôi thiết tha 

Tìm lại ngày xưa, tìm đâu thấy 

Xao xuyến lòng thơ mắt lệ nhòa 

 

Ai khóc dùm tôi khi tiếng mưa 

Rào rào khơi dậy nỗi niềm xưa 

Những ngày thơ dại êm vui ấy 

Thương nhớ làm sao nói cho vừa 

 

Ai biết cho rằng trong một thu 

Tôi đã rời xa kiếp khổ tù 

Tôi đã quay về bên giấy bút 

Rào rạt tâm hồn như gió ru 
                 Trúc Lâm 2.10.69 

 

 

 

 

 

 

 

             Độc thoại 
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             Độc thoại 
 

Người đi mãi cuối chân trời xa thẳm 

Ga lạnh buồn còn lại một mình ta 

Uống cạn say cốc rượu đắng quan hà 

Yên ngựa vó dồn chân vào nẻo khuất 

Em ngồi đếm thu vàng hoa cỏ rục 

Ngẫm tuổi đời vương bận kiếp nhân sinh 

Tay em dài nâng nhẹ thoáng trang kinh 

Hiện nguyên thể mười phương trời vô tận 

Im lặng thời gian trải dài mấy bận 

Ta trở về trong cùng tận riêng ta. 

Hót dạo khúc buồn mây kín mù sa 

U tịch quá mấy cung đàn lỗi nhịp. 

Ta dừng lại bên trời cao xanh biếc 

Hồn ngất ngây trong biển rộng sông dài 

Ảo ảnh trầm buồn tản mát trùng lai 

Oanh vẫn hót líu lo ngoài đầu thượng. 
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Khoảng vắng đêm về 
 

Thế rồi vắng lặng cả đồi hoang 

Chẳng phải vì ai quá ngỡ ngàng 

Chẳng phải vì ai yên thản bước 

Để buồn tôi chép khúc ly tan 

 

Tôi vẫn mơ màng trong bóng đêm 

Tưởng như em hát nhẹ bên thềm 

Nên sương đẫm ướt bên bờ tóc 

Mãi đến xa dần…những bước em 

 

Tiếng lá khô buồn rơi đâu đây 

Mà sao tôi ngỡ bước sum vầy 

Mà sao tôi tưởng ai quay nhẹ 

Xào xạc trong lòng xa xót thay! 

 

Tôi muốn im lìm nhưng khổ chưa 

Buồn dâng biết nói mấy cho vừa 

Âm thanh đâu vẳng từ xa ấy 

Làm lặng cung sầu theo gió đưa 

 

Ngõ vắng bao lần tôi bước đi 

Nghe xót xa buồn khúc biệt ly 

Biết đâu từ đó rồi ly biệt 

Để tiếng sáo chìm trong khóe mi 

 

Tiếng sáo từ đây tắt lịm rồi 

Thương buồn dâng nghẽn tận hồn tôi 

Môi rung lưu luyến tay sai lối 

Khoảng vắng đêm về một bóng thôi. 
                   Hoàng hôn ở Nha Trang 
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Một thoáng bâng khuâng 
 

Rừng xưa đó ta ngã lưng trên nệm cỏ 

Nghe thời gian vun vút áng mây chiều 

Ta giật mình bên kia bờ thung lũng 

Núi cây rừng chìm khuất lặng hoang liêu 

Vóc từng ngụm suối nguồn nghe rợn mát 

Giọt nước nào còn đọng lại trên tay 

Bọt bóng nào đã vội vỡ tan ngay 

Thân phận đó theo sóng triều xuôi mãi 

Ta dừng lại bên thác chiều ái ngại 

Hồn miên man nghe thực tại quay về 

Chân trải dài trên vạn nẻo sơn khê 

Thấy vũ trụ chìm trong màn sương lạnh. 

Mai thức dậy bỗng thấy mình bừng tỉnh 

Mỗi nhân sinh là một cõi đi về 

Nào núi rừng, nào thung lũng, sơn khê 

Rồi mất hút biệt ngàn trong tâm thức. 

Và khi đó tận suối nguồn ta sẽ gặp 

Mình nhìn nhau, tâm đắc nhất trên đời 

Ta nhìn về rừng xưa vắng chơi vơi 

Nghe hoảng hốt giấc mơ sầu vạn kỷ! 
                       Tặng Như, Chi Tuấn, Quốc Phong, nhớ mãi cao nguyên   

                             Seven- Springs, Pennsylvania USA, hè 2007 
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                   Mưa chiều Tây đô 
 

Nhớ người chẳng biết để đâu 

Để trong túi xách lâu lâu lại dòm 

Bây giờ trở lại Tây thôn 

Người dừng chân nghỉ mỏi mòn tôi đi 

Hành trang giờ chẳng có gì 

Tung ngàn bạc gió tôi về cõi xưa 

Nhớ người tôi lật vần thơ 

Nhắc người nhắc mấy cho vừa lòng tôi 

Chiều nay trời đổ mưa rồi 

Bâng khuâng tôi thấy mắt người rưng rưng. 

 

 

    Đêm hoang lạnh 
               Kính tặng anh Lưu Thanh Huy 

               và những người chung chuyến phà đêm để nhớ 

               dòng sông An Lỗ thức trắng một đêm lênh đênh mưa gió 
                                                                    2.11.73 
Sương lạnh in mềm trên tóc ai 

Mưa khuya giăng kín phủ bờ vai 

Dòng sông lờ lững buồn xa vắng 

Khúc hát buồn theo tiếng thở dài 

 

Vạn thuở một lần ai nhớ không 

Nằm nghe con nước réo bên sông 

Ngồi im nghe gió đêm trêu giỡn 

Ướt cả hồn thơ ướt cả lòng 

 

Thức suốt đêm dài suốt canh thâu 

Cho tâm tư rộn nẻo cung sầu 

Trăng khuya thèn thẹn sau mây kín 

Mờ tự kiếp nào ai biết đâu 

 

Ta ngỡ thuyền về chốn thiên thai 

Xa rời nẻo cũ chốn trần ai 

Sương khuya dệt mộng trăm nghìn mối 

Tiếng hát câu cười không nhạt phai 

 

Kẻ ở người đi xa biết bao 

Hồn thơ xuôi lại bến sông đào 

Rồi nghe như thuở hôm nào ấy 

Lối cũ đường xưa ôi xuyến xao! 
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Nỗi buồn bay xa 
 

Bỗng dưng thản gót quay về 

Cho người thơ thẩn bên lề „đến đi“ 

Cuộc trần lắm lúc phân ly 

Thì „cơn gió nhẹ“ có gì băn khoăn 

Chặng buồn bặt nẻo tri âm 

Hồn theo bóng nguyệt đêm rằm hoang vu 

Sao buồn khuất nẻo thiên thu 

Nắng vàng quyện suối công phu nhiệm mầu 

Ta ngồi chót đỉnh trăng thâu 

Nhìn con nước chảy bên cầu chia phôi 

Tách trà nhấp đậm vành môi 

Phin cà phê đắng ngẫm cười thế nhân 

Ai về nhắn với mộng cầm 

Tình thiên thu đã âm thầm bay cao 

Lặng cười giữa lúc chiêm bao 

Ai ngờ ta hóa thành sao tỏ đường. 

Ta về hạt nắng còn vương 

Hạt buồn còn đọng, hạt thương còn đầy 

Ta về giỗ giấc ngủ say 

Thẹn thùng gió thoảng hồn quay lối về 

Chợt buồn tỉnh giấc hôn mê 

Đến đi lẩn quẩn bên lề đến đi 

Thôi đành nhắc nhở làm chi 

Cuộc trần hội ngộ phân ly lẽ thường. 
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Phiêu bồng 
 

Mai ta về tận phương nao 

Hỏi ai có biết hoa đào tím xưa 

Ra đi từ chốn nguyên sơ 

Thì ta về tận bến bờ sơ nguyên 

Xóa tan một giấc muộn phiền 

Phiêu bồng lãng gót mây triền miên trôi 

Vẫy tay chào ảo mộng đời 

Vẫy tay chào suốt một trời nhớ nhung 

Buồn vui một kiếp phong trần 

Ma Ha Bát Nhã tan dần hư vô 

Mai về bản xứ nguyên sơ 

Nhớ nhung xin để vần thơ cho người 

Phất tay giũ xóa bụi đời 

An nhiên dong ruổi một trời thênh thang 

Nghìn năm gió cuộn mây ngàn 

   Rừng xa biển rộng còn vang tiếng cười. 
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     Cho người ra đi 
 

Ngày mai con đi 

Vào đầu mùa thu cuối mùa nắng hạ 

Ta đã nghe rồi 

Cỏ cây bâng khuâng trở mình thay lá 

Mai con ra đi 

Cuối mùa nắng hạ trời chuyển vào thu 

Ta gục đầu nghe tuổi vui khép lại 

Hồn xao xuyến rung rung 

Ngày mai con đi 

Bút tích còn đây tháng ngày còn đó 

Ai rót cho ta từng chung trà nho nhỏ 

Những lúc mưa sa hay đất trời nghịch gió 

Ai nhắc ta uống thuốc nghỉ ngơi 

Thế có nghĩa là ngày mai con đã đi rồi 

Ta không còn biết nói gì nữa hết 

Ta không nói với con lời ly biệt 

Sao mấy hôm rày mắt sâu lặng mông lung 

Ngày mai con đi 

Về miền xa xôi cách biệt muôn trùng 

Khung trời cũ mình ta ôm sao hết 

Kỷ niệm buồn vui trào dâng giờ ly biệt 

Những tháng ngày buồn mưa nắng nắng mưa 

Tìm lại ngày xưa, làm sao tìm thấy 

Linh hồn ta rộn ràng sống dậy 

Như sẵn sàng trước một cuộc chia tay 
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Buồn nào hơn đêm nay 

Còn buồn nào hơn đêm nay! 

Rồi sau đó, đường cũ ta về 

Đếm tháng ngày trôi, chiều mưa rồi nhạt nắng 

Bữa cơm nhạt, nước mắt len nghe mặn 

Ta hỏi giữa đất trời 

Con đang ở phương nao? 

Vần thơ ta viết, nước mắt cuộn trào 

Vần thơ chẳng có âm có điệu 

Vần thơ ngắn, nhưng chắc là không thiếu 

Một tâm tình chân thiết đến các con 

Ngày mai con đi, chân cứng đá mòn 

Ta vẫy tay bên bờ sông cổ độ 

Và muôn thuở vẫn 

Mỏi mòn trông mong ngày tái ngộ 

Buồn vui lúc đó khó nói nên lời 

Mai con đi rồi 

Nghĩa là ta phải chia phôi 

Nghĩa là không còn nữa, những 

Sớm sớm chiều chiều 

Ngồi quanh bên bàn học, 

Thầy hầm hét rầy la giận dữ 

Và các con lặng lẽ cúi đầu ngồi khóc 

Kỷ niệm lần lượt bừng lên trong máu, 

trong óc, trong tim 
                                                 3.8.93 
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Xuân xưa 
 

Từ độ đó xuân không về đây nữa 

Để ai ngồi đếm nhặt cánh mai rơi 

Bước phiêu du lưu lạc bốn phương trời 

Chiều nay gợn trái buồn trong ký ức 

Xuân mãi đi nên ngày vui đã mất 

Ca đời thơ huyền diệu mãi không về 

Đã bao lần trong ảo tưởng hôn mê 

Nghe kỷ niệm dồn về trong nhung nhớ 

Đường lên đồi hoa xưa có còn nở 

Trong những chiều nhạt nắng nữa hay không 

Gió còn reo âu yếm giữa rừng thông 

Mưa còn khóc những chiều đông run rẩy 

Xuân mãi đi nên muôn đời chẳng thấy 

Đỉnh ngọc buồn lắng đọng ở mi ai 

Không còn nghe niềm xa xót trải dài 

Không còn biết những nhịp buồn hoang lạnh 

Đường dốc đá chiều xưa về Vọng Cảnh 

Mình có nhau đường sỏi nắng Thiên Thai 

Thôi đành xa và suốt cuộc đường dài 

Cho kỷ niệm chôn vùi trong xa vắng 

Những chiều mưa ngày xưa giờ xa lắm 

Vạn giọt buồn giăng kín giữa hư không 

Xuân không về sau cả chuỗi ngày đông 

Nên lối cũ ai về nghe hiu hắt. 
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Gõ nhịp Hoa nghiêm 
 

Người về gõ nhịp Hoa Nghiêm 

Gót hài phiêu lãng trên miền thiên thai 

Un đúc một mảnh hình hài 

Yên lành viễn phố tay dài đong đưa 

Em về bấm nhịp đàn xưa 

Nghe âm ỉ réo đoạn thừa thênh thang 

Tay nâng chén ngọc muộn màng 

Hỏi hòn đá cuội trên ngàn lênh đênh 

Im lìm cơn gió bất bình 

Thổi tan viễn ảnh cho tình thiên thu 

Hồi chuông quyện suối công phu 

Uống dòng cam lộ cho mù sa bay 

Tay nâng vũ trụ trên vai 

Hồi sinh về tận bản lai nhiệm mầu 

Ai ngồi suốt buổi canh thâu 

Oanh vàng lảnh lót bên lầu vọng ngân 
                                            Xuân 2003 

                                       Tặng Thu Thảo 
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    Nỗi nhớ Tha phương 

 
Ngày em đi trời đang trong mùa hạ 

Nắng sớm rộn ràng như chuyển lá vào thu 

Em lặng buồn nắm chặt lấy tay U 

Như sợ hãi những cái gì sẽ mất 

 

Con phố nhỏ sao thoáng mưa lất phất 

Như hoa trời tung vãi bước chân đi 

Thầy thúc giục:” con ơi, giờ đã đến!” 

Em nhìn lui sướt mướt chẳng nói gì 

 

Em bỏ lại mái trường yêu bạn cũ 

Xa hẳn rồi căn gác nhỏ thân thương 

Những bóng cây cao, dẫy phố, con đường 

Để dấn bước cuộc hành trình viễn xứ  

 

Rộn rã sân bay tiếng nói cười nhộn nhịp 

Mắt em buồn rời rạc cõi xa xăm 

Người nghệ sĩ ôm đàn thơ thẩn bước 

Bóng đổ dài suốt tận mấy trăm năm 

 

Rồi tình cờ bên phi trường Frankfurt 

Một sớm mai có nắng đẹp trời Tây 

Tôi ngơ ngác tìm lối ra Exit? 

“Phụ, con nè!” tôi như tỉnh cơn say 

 

Thời gian đã vô tình bay vùn vụt 

Hăm lăm…rồi chứ đâu phải vài thu 

Những bóng người thân ái đã chìm sâu 

Trong nỗi nhớ tha phương chưa tái ngộ 
                           Dành riêng cho Tuyết- Mai, Vũ 

                           kỷ niệm lần tái ngộ ở Frankfurt 

                                                     Germany 2006 
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Thầy Ngân Thanh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiếng thơ Thầy dội sơn hà 

Nguồn thơ vô tận ta-bà-Đế-Vương 

Nghĩ rằng chiều tối sớm sương 

Hình dung thiên hạ mà thương mọi loài 
 

            Kính tặng Thầy Ngân Thanh 
                               Bùi Giáng 98 
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