
NGÀY SINH GIỮA HẠ… (THÁNG BẢY). 
 

(Âm thầm nhớ Sinh Nhật trong tù và ngoài đời hôm nay… Tìm lại bài thơ đã sáng tác 
qua trí nhớ trong bóng đêm xà lim biệt giam… Tháng Bảy, ngày Sinh Nhật 8.7.và kỷ 

niệm Họp Báo Hà Nội 13.7.). 
 

1. Khi con cất tiếng chào đời 
Mẹ cho dòng sữa ngọt. 
Hơi thở Tự Do, trời xanh chim hót 
Phượng đỏ tô hồng mấy áng mây trôi. 
Cha cúi hôn con, râu chạm vành môi 
Con bật khóc, mẹ mĩm cười hạnh phúc. 
Món quà đầu tiên đi vào tiềm thức 
Làm vốn cho con cất cánh bay cao. 
 

2. Cánh cửa tình yêu anh mở rộng đi vào 
Tìm em như trong thần thoại. 
Công Chúa nằm mê giữa vườn cây trái 
Tỉnh cơn mơ cho anh mộng ban đầu. 
Vườn địa đàng anh chẳng thiết tìm đâu 
Vì đã có một thiên đường hạnh ngộ. 
Quà sinh nhật : - đôi chim liền cánh vỗ 
Bao mùa Xuân trong nắng Hạ ra đời. 
 

3. Chim bay cao thỏa mộng bốn phương trời 
Lời sông núi cũng bừng lên tiếng gọi. 
Thuyền giang hồ tay tôi chèo không mỏi 
Mải mê tìm tiếng hát của nhân ngư. 
Hơn nửa đời trong ảo ảnh thực hư 
Quà tôi nhận : thoáng phù du Sự Nghiệp. 
Chén rượu ân tình vơi đầy nối tiếp 
Hoa Thời Gian chợt trắng nở trên đầu. 
 

4. Và hôm nay nắng Hạ vẫn nguyên màu 
Nhưng không còn sữa ngọt. 
Chòm râu cha và ngày xưa chim hót 
Đã tan dần như một khối mơ băng. 
Em về đâu ? – Mây khuất cả vầng trăng 
Và tiếng hát nhân ngư chìm hải đảo. 
Quà cho tôi : - Một gói đời hư ảo 
Và thời gian chĩu nặng gánh lao tù… 

                                                      

VÕ ĐẠI TÔN 
Trích trong tuyển tập THƠ TÙ, - Tập 1 – xuất bản năm 1992 – khi ra tù, về lại 
Úc – (11 SN trong  lao tù bóng tối biệt giam – Hà Nội).) 
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