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THƠ VỀ DÒNG SÔNG 

Trần Mạnh Hảo 

 
Thứ bảy, 13:20 Ngày 23/01/2010 

 

Sông  Hồng 
  
Khi vừa rời lòng mẹ 
Con đỏ hoe như một cục bùn non 
Có phải mẹ vừa nhặt con lên từ đáy sông Hồng 
Mà hạt phù sa bật khóc? 
  
Con mới hiểu biển vì sao khát nước 
Triệu năm còn ừng ực uống dòng sông 
Vì sao Lạc Long Quân lấy sông Hồng làm đuốc 
Soi nước Văn Lang từng bước Tiên Rồng 
Con mới hiểu vì sao hạt thóc 
Lại mang hình con mắt mỏi mòn trông 
  
Mẹ ru hạt phù sa khó nhọc 
Ngủ đi mà hóa cánh đồng 
Mẹ đi mót lúa, lúa không hạt nào 
Sông Hồng lụt cả ca dao 
Con cò bị bão  giạt vào lời ru 
  
Tuổi thơ nằm cạnh sông Hồng tôi ngủ 
Cỏ chân đê làm gió cứ ong ong 
Trong mơ tôi thành Chữ Đồng Tử 
Thức dậy ra bờ sông vùi người trong cát 
Không thấy nàng Tiên Dung 
Nhưng tôi đã lấy được sông Hồng 
Lấy lại tình yêu chàng Trương Chi đánh mất 
Lấy được tiếng đàn có nước mắt cha ông 
  
Đêm tôi học sử trong nhà 
Nghe sóng sông Hồng như tay lật sách 
Như thể Hai Bà Trưng 
Nhảy từ đê tuẫn tiết 
Đến nay còn chưa rơi xuống lòng sông... 
  
                                * 
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Sông  Lam 
  
Sông bổ đôi  Nghệ Tĩnh 
Sông nằm hóa lục bát Nguyễn Du 
Sông đứng thành Hồng Lĩnh 
Sông Lam đi thành ví dặm trời xanh. 
  
Sông vắt kiệt lòng mình nuôi đất cát 
Thương đất nghèo sông xanh rớt mồng tơi 
Sông ẩn hồn trong vại cà, vại nhút 
Một củ khoai cũng lấp ló mây trời 
Con cò mặc áo tơi đi học 
Cá sông Lam còi cọc đổ mồ hôi. 
  
Gió hào kiệt thổi xơ Nghệ Tĩnh 
Cá gỗ nuôi lớn những thiên tài 
Trời hào phóng mây trắng 
Đất tằn tiện ngô khoai 
Đến cỏ dại cũng mọc thành chữ nghĩa 
Đồ Nghệ- Sông Lam dạy biển cả học bài 
  
Gió Lào thổi mây giòn bánh đa nướng 
Sông Lam nuôi nứt nẻ  mỗi hạt vàng 
Gió lập ngôn đầu hồi luồng lĩnh xướng 
Khoai lang gàn luống dọc thích bò ngang 
  
Sông thao thức sóng trào bờ bắc 
Sông nằm mơ tĩnh lặng khói bờ nam 
Thúy Kiều đến Tiên Điền tìm họ mạc 
  
Hai trăm năm Tiền Đương mê mẩn nước Lam giang 
Để rú Quyết lặng thầm đi cứu nước 
Sông veo veo trời đất  thoắt sen vàng. 
  
Sông Lam ăn cát mà xanh,  uống trời mà mát 
Trăng cháy hết lòng sâu quyết liệt cả cơ hàn 
Người giàu có nên đất nghèo khô khát 
Kìa  gió Lào thổi cong sông Lam... 
  

Trần Mạnh Hảo 
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