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                                                           Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại  
                                                           Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi  
                                                           Em có nghe gió hồ Tây đang thổi  
                                                           Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    ĐÔI LỜI BỘC BẠCH 
  
      Thiết nghĩ: Đời người sinh ra trong cõi trần ai… âu cũng chỉ là bể khổ trầm luân, cái 
nợ đời mà ta phải trả, trả xong rồi thì chết cuốn theo đi những cát bụi cuộc đời. Nhưng 
liệu "thơ" có phải cũng  ở trong cái nợ đời, nợ kiếp ấy không? Bởi nếu không có thơ cuộc 
đời tôi sẽ trở thành vô nghĩa! Bươn bả trong đống cát bụi cuộc đời ấy vì miếng cơm manh 
áo, thơ ca trở thành sứ mạng, là giá trị tồn tại, ý nghĩa về sự sống mà trong những năm 
tháng tôi đã chứng nhận ở cõi thế gian này. 
     Như tôi từng viết: Sáng tác thơ là một ham muốn lớn, một niềm vui thú lớn của bản 
thân tôi sống ở dân gian. Việc bàn cãi về thơ hiện đại ngày nay còn nhiều mâu thuẫn giữa 
các luồng tư tưởng khác nhau. Song dù thế nào thì thi ca cũng là một thế giới thật kì vĩ, 
vẻ đẹp của thế giới ấy đầy bí ẩn, giầu sắc thái và huyền diệu. 
      Những năm tháng sống của đời người đi lướt qua chốn dương gian, dù là để chịu đầy 
ải hoặc lãng du... thì cũng có chân giá trị của đời người! Gọi là kỉ vật được sinh ra làm 
người dâng hiến lại cho đời: “Thế giới của thơ tôi”! Đến một ngày nào đó, tôi không còn 
nhận biết gì nữa về cái thế giới mà mình đang sống, để có thể tiếp tục viết, tiếp tục làm 
thơ? Thế cũng đã là mãn nguyện lắm rồi! Coi như tôi đã hoàn thành bổn phận làm người 
và từ giã cuộc sống với một tấm lòng thanh thản: 
                    Nghiệp đã làm xong chẳng còn chi vương vấn  
                    Tình cũng tàn năm tháng kiếp phôi pha  
                    Thì em ơi, ta nằm xuống dưới mồ  
                    Thanh thản chết có gì đâu phải nghĩ.  
     Như nhà thơ Hoàng Hiền Lành trong lời giới thiệu tập thơ "Có một khoảng trời" của 
tôi - Nxb Hà Nội 1990, đã viết: 
- ... Thái làm thơ lâu rồi. Những bài thơ từ những năm còn là một chiến binh xông pha 
lửa đạn thời chống Mĩ. Thái làm thơ về chiến tranh, về đời sống thường nhật nỗi đời. Đọc 
những bài thơ của Thái, tôi đã bắt gặp một tâm hồn đau đáu không yên về nỗi bất công 
mà anh không chịu được. Ở bài thơ nào tôi cũng thấy Thái hiện lên khá điển hình, những 
xúc động nhiều suy tưởng. Vấn đề thơ Thái đặt ra mang được cái tầm có ý khái quát cao, 
và nhiều câu hỏi về mỗi số phận con người? Bằng tinh thần trách nhiệm của người cầm 
bút...  
     Hay như lời của nghệ sĩ điện ảnh và sân khấu Hà Nội Trần Việt Thịnh bình luận: 
-    Thơ anh (tức tác giả) bao trùm nhiều đề tài, thể loại. Thể loại nào cũng đậm đà sâu sắc 
đến lạ kì!... Anh muốn đi đến tột cùng của thi ca. Đặc biệt mảng thơ tình anh viết khá hay 
và rất trội. Nó không giống Xuân Diệu hay Thế Lữ; có chăng phảng phất đâu đó của Hàn 



Mặc Tử; chút cay chua của Hồ Xuân Hương; tính triết lý của Chế Lan Viên hoặc âm 
hưởng Uýt Man (nhà thơ Mĩ). 
      Còn nhà phê bình lý luận văn học Bảo Ngọc thì nhận xét: 
-    Trong “Tuyển thơ đại bàng” của Phạm Ngọc Thái chủ yếu là loại thơ tự do, có rất 
nhiều bài đã đạt độ khúc triết sâu sắc và là những thi phẩm hay. Thơ hàm chứa đầy ý 
nghĩa trong hình ảnh câu chữ và trong hình tượng thi ca. Nó gắn liền tính chất sâu xa của 
thơ cổ phương Đông, kết hợp khá nhuần nhuyễn với thi pháp của các trường phái thơ 
hiện đại châu Âu: Từ trường phái thơ lãng mạn, tượng trưng đến siêu thực… cô đúc lại 
trong một thứ thơ, gọi là thơ triết học! Nó được đúc kết ra không chỉ từ lý luận thuần tuý, 
mà gắn liền với đời sống xã hội cùng nỗi dâu bể trầm luân cõi dân gian. Thơ anh giàu 
tính nhân văn, càng đọc càng thấm thía hơn nỗi lận đận, long đong nơi bờ bến con người. 
Nhưng trước hết vẫn phải nói: Phạm Ngọc Thái là một nhà thơ của tình yêu!... 
     Cám ơn tất cả các bạn dù là nhà thơ, nhà lý luận phê bình hay chỉ là người yêu thơ… 
đã dành cho tôi những lời ưu ái, chân tình. 
      Hôm nay, tôi xin trích ra ngót ba trăm bài thơ trong “Tuyển thơ đại bàng” của cuộc 
đời tôi cho xuất bản vào  tập “Hồ Xuân Hương tái lai” này, để lại ra mắt bạn đọc…sau 
tập “Rung động trái tim” đã xuất bản gần đây nhất. 
     Lời ít tình nhiều. Hi vọng những gì cần nói, thơ sẽ nói giúp tấm lòng và trái tim tôi 
đến với mọi người. 
                        Rồi một ngày mai ta sẽ chết  
                        Trầm thơm loài hoa thảo lạ  
                        Cỏ lên xanh và gió sẽ reo  
                        Trong nấm mồ hương khói, có gì đâu.  
 
                        Ta đã sống phần đời sau chót  
                        Trong ngôi nhà ẩn khuất bóng nhân gian  
                        Một cuộc sống bình thường bầu bạn  
                        Nửa trăng hồ nửa gã hiền nhân.  
 
                        Rồi một ngày mai ta sẽ chết  
                        Như là chiếc lá vậy thôi  
                        Gió sẽ hót trên nấm mồ truyền thuyết: 
                        Rằng, có một thi nhân phiêu lãng đã đi rồi!... 
     Đôi lời bộc bạch xin được ra mắt bạn đọc tập thơ tôi! 
 
                                                              Hà Nội, năm Nhâm Thìn 2012 
                                                                        Tác giả tri ân 
  
                                                         
                                                                         
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
1.            ĐÊM NAY TRỜI LẠI KHÔNG MƯA 
 
Trời không mưa áo em đâu có ướt                                                                                                     
Chỉ ướt lòng em, cô gái nhỏ của anh!                                                                                                  
Em ngả vào anh mà hình như có khóc…                                                                                              
Tiếng con tim thật rõ bên mình. 
Mùa thu đã qua ta nghe lá rụng                                                                                                         
Buổi cuối cùng em đến để chia tay                                                                                                     
Ngày mai em lấy chồng phải xa vĩnh viễn                                                                                            
Chẳng sao mà,  trời có mưa đâu, em ơi? 
Kìa không mưa mà áo anh lại ướt                                                                                                          
Mùa thu đi… sao nắm mãi bàn tay?                                                                                                        
Ai nói tình gió mây sẽ quên trong chốc lát                                                                                                
Bao năm trời hồn anh vẫn mưa bay… 
Tại đêm đó không mưa hay bởi vì anh nhớ                                                                                             
Phố vắng em buốt giá cả canh dài                                                                                                            
Em dại lắm lấy chồng làm chi vội                                                                                                                
Đưa em sang sông rồi lòng mới biết đã yêu ai! 
Ta lại bước lang thang trên phố ấy                                                                                                                  
Đến mỗi gốc cây có vệt cũ em ngồi                                                                                                          
Tiếng hát xưa đưa bờ hồ gió thổi                                                                                                               
Bóng với mình đi mãi tới ban mai… 
Cứ tưởng buổi cuối cùng em đến… đã chia tay? 
                                           Hà Nội, đêm 19/11/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
2.                ĐÊM THU PHỐ VẮNG  
 
Đêm phố vắng anh đi hay là em không ngủ?  
Thu đến rồi lay động trái tim!  
Xào xạc lá, anh nghe xào xạc lá 
Thăm thẳm bóng hình em trong đêm… 
 
Anh lại dẫn em con đường xưa cũ  
Một thời nào từng in dấu chân thon  
Trước tình yêu ta hoá thành đứa trẻ  
Dẫu mái tóc anh giờ đã hoa sương.  
 
Tôi sẽ viết cho ai bài thơ đêm thu vắng?  
Tiếng trong khuya em gọi vọng rất xa 
Trên thảm lá lòng ta say đắm  
Tha thiết bên em vì không muốn đêm qua.  
 
Ôi, bài thơ cứ theo anh lang thang trong phố  
Kí ức hồi sinh về với tuổi xuân xưa  
Em lại ru êm như thưở trẻ  
Tấm thân mềm đưa anh vào bến mộng mơ...  
 
                                                                       2007  
 
 
 
                                       
 
 
 
3.            NÀNG THƯỜNG CƯỜI VỚI TÔI  
             
Nàng thường cười với tôi dưới vầng trăng sáng  
Mắt đong sóng sánh đượm mùa xuân  
Ôi! Khoé mắt nghiêng một trời biển vắng  
Xoa êm ái trái tim. Chữa lành lại vết thương.  
   
Tình qua rồi! Trống cả không gian  
Hồn vất vưởng anh lạc trong chiều nhớ  
Nghĩ đến em trái tim muốn vỡ?  
Hàng cây ru quanh tiếng gió xa gần… 
 
                                                                 2006  
 



 
 
       
   
   
 
 
 
4.              ANH VẪN Ở BÊN HỒ TÂY  
             
Tình để lại vết thương không lành được  
Soi mặt hồ in mãi bóng thời gian  
Em hiền dịu trái tim từng tha thiết  
Người con gái anh yêu nay hóa khói sương tan…  
 
Ta cũng già rồi, em ơi! Vết thương còn đau buốt  
Hạnh phúc qua như một cánh chim bay  
Nông nỗi đời người để đâu cho hết  
Tình thơ ngây! Tình sao mãi thơ ngây!  
 
Nhớ buổi đón em cổng trường sư phạm  
Đôi mắt từ xa đã nhận ra người...  
Tình yêu có cái nhìn trong linh cảm  
Giờ ở đâu, người con gái xa xôi?  
 
Thế đó, em ơi! Tình qua không trở lại  
Xế chiều rồi mà máu tim chảy mãi không thôi  
Em có nghe gió Tây Hồ đang thổi  
Anh ở đây, vẫn bên hồ Tây mây trôi...  
 
                                                        Đêm 2012  
 
 
 
 
5.        VĨNH BIỆT CUỘC TÌNH  
 
Thôi! Vĩnh biệt cuộc tình êm ả  
Khúc nhạc đời chan chứa tuổi thanh xuân  
Bên hồ liễu những đêm trăng tỏ  
Đã lùi vào trong gió bụi trần gian.  
 
Anh trở về như Napônêông đi tù ngoài hoang đảo  
Ông dành thời gian viết hồi ký thuở tung hoành 
Anh lấy tình xưa xây giấc mộng thi nhân  
Chỉ tiếc nuối tình sao ngắn ngủi? 



 
Anh cứ bước lang thang lòng bổi hổi 
Nhớ những khuya nào đã ân ái cùng em… 
Bao trai gái quanh mình vẫn tha thiết yêu đương  
Thơ xót đắng bởi tình xưa như rượu ngọt!  
 
                                                         2006  
 
 
 
 
6.       EM LÀ NỐT ĐÀN RU 
                     
Nhớ những lúc cùng em đêm hiu gió  
Hay khuya hè xào xạc lá rơi  
Thân đàn bà ngửa lên phiên bản của thiên thai... 
Anh tìm đường vào em làm bất tử!  
   
Hang hút sâu, rừng che phủ bên ngoài  
Làn môi em bông hoa hương lạ  
Ánh mắt ái tình huyền ảo xa xôi  
Đôi bầu thơm là hai trái lê mời.  
 
Gió vẫn nổi bên hồ xưa, đó em!  
Em là nốt đàn ru bờ sóng vỗ  
Cứ hiền dịu như vầng trăng đang ngủ  
Để cho lòng càng nhớ nhung thêm… 
   
                                                         2005  
 
 
 
 
 
 
7.            TỨC LÀ TA ĐÃ ĐÂM VÀO CẢ TRÁI TIM EM  
 
Ta nhớ lại một thời trai trẻ  
Em, bông hoa thơm ngát phố phường  
Như cả bàu trời mùa thu êm ả  
Đáng lẽ cuộc đời ta đã tràn hương…  
 
Phải chăng lỗi của lòng kiêu mãn?  
Em đến rồi lại đẩy cho xa  
Mặc dù lòng anh yêu em khôn tả 
Hỏi vì sao khi đó thế? nghĩ không ra!  



 
Ta hoá kẻ tầm thường nhỏ bé  
Khi chưa được hoa thì mơ ước yêu hoa  
Tình yêu đến lại ra tuồng ngạo mạn  
Để tự cầm dao đâm chính trái tim ta!  
 
Tức là ta đã đâm vào cả trái tim em, máu chảy  
Nên suốt cuộc đời đêm nhớ ngày thương  
Ở bến bờ xa có nghe lời anh nói?  
Cát bụi bay, cát bụi khắp nẻo đường...  
 
                                                     28/10/2009  
 
 
 
 
 
 
8.                  GIÓ MÙA THU KHÔNG NGỦ  
             
Người thiếu nữ mà anh yêu thương  
Em có buồn trông bóng trăng côi cút  
Thành phố vào đêm liêu xiêu chân bước  
Trái tim tình thao thiết nghĩ về em! 
 
Em vừa mang bão tố trong mình vừa dòng sông dịu êm   
Gió mùa thu, gió mùa thu không ngủ  
Kia vũ trụ mênh mang rộng mở  
Bao linh hồn đang chết bởi cô đơn? 
 
Mái tóc xoà bay những chiều tím hoàng hôn 
Nhớ tối hồ xưa ai thường hay hát 
Em có nghe cả mùa thu vẫn nhắc 
Hồn thơ anh xao xác giữa trời mây… 
 
                                                    2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
9.           TỰ THÁN  
              
Phố phường làm gì có tiếng chim  
Tình thì đã hết, chán không em?  
Chiều ngồi như một cây gỗ chết  
Rượu - gái, rồi cả thuốc cũng không.(*)  
 
Sống vô vi... sao gió vẫn vi vu?  
Lẩm cẩm nhất là đứa làm thơ  
Thiên hạ thời nay cơm áo cả  
Chỉ nghe thấy tiếng của tiền ru...  
 
Không lẽ tự cắt ngắn cuộc đời?  
Thời gian tiếp nối thế mà trôi  
Tối đi ngủ sớm thì cũng tiếc  
Thức xem phim Mỹ đánh nhau thôi!  
 
                                                28/9/2009 
 
 (*)  Nghiện thuốc đã mấy chục năm, do tình hình sức khoẻ đành phải cai cả thuốc,  
mồm miệng nhạt phèo - nhưng cũng đành. 
 
  
 
 
 
 
 
 10.         NGẪM SỐNG THẾ CÒN GÌ HƠN NHỈ  
 
Ta lại đến với thơ khi lòng hiu quạnh  
Muốn ẩn mình sau bóng cuộc đời trôi  
Nhìn thế giới bằng đôi mắt người viễn vọng  
Vừa yêu đời, vừa thả nổi buông xuôi...  
 
Hàn Mặc Tử chết năm 28 tuổi  
Vũ Trọng Phụng mới 27 xuân cũng đi rồi  
Nguyễn Nhược Pháp số còn yểu hơn  
Chết khi tuổi vừa hai bốn (*) 
Thơ chỉ có mươi bài  
Vẫn lưu danh lại cho đời.  
 
Ta! Kiếp có đa truân bao lần vào sinh ra tử  
Đã qua tuổi lục tuần vẫn còn đang sống đấy thôi?  
Cũng chẳng ít những tình thơ bất hủ! 
Trước sau ắt phải thấu đời.  



 
Ngẫm sống thế còn gì hơn nhỉ?  
Thời cuộc nào chả xô bồ, hỗn loạn, nhiễu nhương  
Đom đóm thì bay ngập trời, sao xanh lại xa tít tắp  
Nhưng sao vẫn là sao, đom đóm chỉ là giống sâu ăn sương.   
 
Về với phật cứ ung dung thanh thản  
Dù gì thì ta cũng không thể chết nữa rồi!  
Số phận bao văn nhân xưa nay thường vậy cả  
Sống long đong, khi khuất đi tên tuổi mới chói ngời!   
 
                                                                  27/10/09 
 
 (*)  Thi sĩ Nguyễn Nhược Pháp (1914-1938), chết yểu năm ông mới 24 tuổi.  
   Thơ cũng chỉ có một tập "Ngày xưa" độ mươi bài - Tác giả của bài thơ "Chùa Hương" nổi tiếng!  
 
 
 
 
11.          KHẼ HIU HẮT MỘNG  
                   
Sóng bên bờ khẽ hiu hắt mộng  
Vỗ vào đêm đông  
Mai xuân về ắt sẽ già hơn…  
 
Cuộc đời mênh mang  
Tình như hoa trái  
Vũ trụ cũng chỉ một khoảng không  
Và chúng ta là những giọt máu hoang  
Ủ trong bào thai của đất. 
 
Phía cuối con đường dẫn ta đi đâu?  
Vào kiếp khác hay thành bụi cát? 
Riêng tình yêu anh và em đến tận bến vô cùng…   
 
                                                       30/11/2009  
 
 
 
 
 
12.        BUỒN TÌNH VIẾT MẤY VẦN THƠ  
        
Ngày tháng trôi đi những vẩn vơ  
Buồn tình nên viết mấy vần thơ  
Trẻ trung thi tứ còn thánh thót  
Giờ gió phật phờ đưa cành khô...  



 
Đêm nằm nuối xưa bao gái đẹp  
Một thời trai quí lỡ bỏ qua?  
Nào phải vì mình làm cao đạo  
Tại cái dại khờ với ngu ngơ.  
 
Khát vọng ngút ngàn thân dâu bể  
Chí quyết tận cùng há kể chi!  
Đã thấy trời cao đang rộng mở  
Sao buổi chiều ni lại chán phè?  
 
Than ôi! Giấc mộng suốt một đời  
Nửa lòng thây kệ tháng năm trôi...  
Nửa dạ nén chờ vin nguyệt quế...  
Chẳng còn hiểu nữa cái thằng tôi?  
 
                                             29/10/2010  
 
 
 
 
 
 
 
13.                CON ĐƯỜNG  
 
Chỉ còn lại con đường những tháng năm trôi  
Tiếng lá đổ chín vàng trong hồ nước  
Anh ngả bên làn nước  
Bóng vịt giời rối rít vỗ xung quanh...(*)  
 
Giấc ngủ thần tiên mộng mị tháng năm  
Giọng nói em chùm hoa hồng thắm  
Mái tóc em hương trôi đằm thắm  
Vướng cành thời gian gỡ mãi không ra.  
 
Mắt em thầm cất men rượu say sưa  
Anh sung sướng khi lòng càng tan nát!...  
Một chút son bôi đôi môi còn vương vất  
Thành cơn đau hoá dại cả chiều tà.  
 
Con đường mây trắng đã ngang qua  
Đàn chim thơ xưa thường về làm tổ  
Giờ ta sống cùng bầy lá đổ  
để nghe tiếng bay rơi mãi ngàn xa  
 



Cái con đường em thả bướm bay ra… 
 
                                                    1994  
     
(*)  Tự nhiên câu thơ: "Bóng vịt giời rối rít vỗ xung quanh" lại nhảy vào trong thơ.  
        Ôi, vịt giời? đúng là vịt giời thật. Thì ra xung quanh mộng và hồn, trên con đường lá đổ mà những 
tháng năm anh vẫn từng dẫn người yêu đến bên hồ nước ấy, giờ đây chỉ còn lại toàn những bóng vịt giời…  
 
 
 
 
14.            DƯỚI HÀNG SẤU ĐÊM   
                 & CON PHỐ NHỎ  
 
Phố vẫn phố, hàng sấu xưa rụng lá  
Ngỡ yên rồi còn lạc bước canh khuya  
Nên câu thơ anh theo đông về vội vã  
Tình của đôi ta dòng sông chảy man mê...  
   
Đêm đã lạnh vầng trăng còn thao thức  
Trăng bay trên trời, anh cứ thương em  
Xưa mộng nguyệt này, nay sao thấy khác!  
Gió nhắc thầm thì, em có nhớ không?  
   
Em ngủ bên chồng. Thôi, cũng đừng tiếc nữa!  
Mấy ai yêu trọn vẹn đâu em?  
Thưở đó đẹp nhiều mộng mơ em nhỉ 
Thơm mát cõi thơ, hồn ta ru êm.   
   
Anh lưu giữ chút tình trên trang giấy  
Đi hết phố xa về khắc khoải bên thềm 
Rồi tự trách với mình sao buổi ấy  
Lại giục em lấy chồng để đau mãi con tim?   
   
                                                       Mùa đông 2010  
 
 
 
 
 
15.       CHỖ DỰA TRÁI TIM  
            
Một chiếc lá vàng rơi đúng áo anh  
Thơ tình bay vọt lên, trái tim xao xác...  
Ôi đời ta! Chỉ chiếc lá thôi cũng hữu tình ra phết  
Mà sống giữa loài người thấy quá cô liêu!  
 



Tiếc đời nên anh viết thơ yêu!  
Em đâu biết sao anh viết nhiều đến thế?  
Để còn thấy cuộc đời này ý nghĩa  
Cám ơn tình đã cho ta chỗ dựa trái tim. 
 
                                                     12/2010  
   
  
 
 
 
16.        GIỮA THẾ THÁI ĐẢO ĐIÊN   
               HOÀ LẪN BÈO TRÔI   
            
Một bên thơ nặng trĩu cõi người  
Gánh với bóng trăng đời mưa gió  
Một bên em và trái tim thương nhớ  
Tâm hồn anh bay trong mênh mang.  
 
Em đã thành quá khứ xa xăm  
Những mất mát chốn nhân tình bụi cát  
Khát vọng anh như núi ngàn cao ngất!  
Giữa thế thái đảo điên hoà lẫn bèo trôi. 
 
Tình là để viết thơ yêu lên trang giấy cuộc đời!  
Cứ viết mãi khi trái tim còn thổn thức  
Một mai kia hình hài anh đã khuất  
Trút linh hồn xin để lại thế gian…  
 
Dẫu suốt đời người thi sĩ cô đơn!  
 
                                                2010  
 
 
17.       NHỚ NHỮNG TỐI ĐÓN EM CHƠI PHỐ  
 
Nhớ những tối anh đón em chơi phố  
Tiếng gió bay xao xác lá vàng rơi  
Đôi mắt in một trời vời vợi  
Hồ nước trong  không thấy đáy... em ơi!  
 
Quê em thành phố hoa phượng đỏ  
Mùa đông về hoa phượng cũng tan rồi!  
Em nay ra sao anh đâu có biết?  
Khoảng cách chúng mình giờ quá xa xôi.  
   



Ta sống lại một thời yêu đẹp nhất!  
Cứ bàng hoàng như vừa mới qua thôi  
Em ở trong anh không có tuổi  
Khuôn mặt thơ xinh, mái tóc hoá mây trôi...  
   
Trái tim anh đã lâu rồi câm lặng  
Không còn biết đau với cuộc đời!  
 
                                                       22/12/2010  
   
 
 
18.           HỒN THEO BÓNG TRĂNG TRÔI                  
      
Đã qua rồi, xa quá mất rồi!  
Những tháng năm yêu hẹn hò say đắm  
Giờ anh ngồi một mình trong phố vắng  
Xót thân Kiều lắm lắm, em ơi!  
   
Sống làm người, hồn theo bóng trăng trôi…  
Trăng một mình mênh mông trong trời thẳm  
Chốn trần ai cát bụi thì đến lắm  
Vì tình quá ngắn kiếp sống hoá lê thê.  
 
Vẫn biết có ngày sẽ vào cõi thiên thu!  
Thơ hoang như gió mây, bồng bềnh tình lữ thứ  
Trái tim cũng mòn dần rồi tàn phế  
Đời bạt xiêu tựa thể giống ma trơi…  
 
                                               7/1/2011 
 
 
 
 
 
19.            RÉT   
   
Rét Hà Nội anh đi phố vắng  
Hoa sữa say nhưng chẳng để cho ai  
Nhớ mái tóc em ru miên man bóng lặng  
Mối tình trong trắng thưở ban mai.  
 
Xưa cũng rét nhưng trong lòng thấy ấm  
Có em dù đông đến vẫn là xuân  
Em hiển hiện làn mây trôi lãng đãng  
Ánh mắt như nhung, giọng nói thật dịu hiền.  



 
Trời sương giá lại mưa rơi em ạ!  
Càng về đêm càng gió lạnh hơn  
Tình yêu hai ta tháng năm đứt đoạn  
Đôi môi em mềm ngọt và thơm...  
 
                                                 2011  
 
 
 
20.                TRÁI TIM TÌNH  
           ĐỐT ANH CHÁY THÀNH TRO  
                
Những tối bên hồ trăng toả sáng  
Tiếng hát em say đắm tuổi thanh xuân  
Môi em thơm và vóc dáng em xinh  
Anh hôn mãi mà không thấy chán.  
 
Mới đó đã trôi vào dĩ vãng  
Để bây giờ thờ thẫn nhớ người xa  
Cuộc sống xô bồ cùng cát bụi già nua  
Nhắm mắt lại canh trường mộng ảo.  
   
Mùa thu gió trong cây vi vút hão  
Bóng hình em huyền diệu như mơ  
Trái tim tình đốt anh cháy thành tro 
Càng cố quên lòng càng vương vấn nhớ… 
 
                                                      Đêm thu 2011  
 
 
 
21.         BÀI THƠ BUỒN GÓC PHỐ  

Con chim trên cành giờ này nó ngủ chưa?  
Phố đã sáng ánh đèn, mặt trăng không thấy hiện  
Tháng ngày cứ trôi hoài như mặc niệm  
Ngồi buồn chẳng muốn viết thơ yêu! 
 
Lá trên cây đùa rỡn xôn xao  
Thôi viết lại cho đời bài thơ buồn góc phố!  
Mai thân anh vùi dưới mồ xanh cỏ  
Còn hôm nay thì nhàm chán hiu hiu…  
 
                                                Tối 17/10/2011  
 



 
 
 
 
 
 
   
22.              HỠI MẶT HỒ XANH  
 
Ta đi lại con đường nàng từng bước  
Sống những giờ trong hồ ngọt thiết tha  
Nghe bên tai bao âm thanh dội vọng  
Bóng nàng về say đắm giữa trời xa...  
 
Hàng cây có nhớ lời nàng nói?  
Hỡi mặt hồ xanh thăm thẳm sóng vơi đầy  
Tất cả đã cùng ta hạnh phúc  
Liễu bên bờ, làn nước, trời mây…  
 
Bóng câu đi qua nghe mùa lá rụng  
Thềm cũ thẫn thờ xanh vắng bờ rêu  
Ôi! Cuộc đời chơi vơi toàn sỏi, đá  
Tạc vào tháng năm trái tim của tình yêu!  
 
Em hiển hiện giữa chiều hoàng sẫm đỏ  
Ta nhìn thấy mắt em trong bóng gió đang bay  
Nụ cười xưa vẫn dịu dàng bên ta đó  
Người đàn bà của lòng anh mê say...  
 
                                                     28/7/2005 
 
 
 
 
 
23.         TRONG BÓNG CÂY NGỦ ĐÊM  
 
Anh thức dậy khi bóng cây còn ngủ  
Lòng đơn côi chợt nhớ về em  
Những nhà ga như có ai mở cửa  
Con tầu chuyển bánh… một mình anh!  
 
Quán cô quạnh suốt đời nghe gió hú  
Trăng chết đuối rồi... trắng dại... đang trôi...  
Mây lang thang dưới chân trời bão tố  
Thầnh phố chìm trong đêm xa xôi.  



 
Em trở lại mong manh như huyền thoại  
Vuốt ve trái tim đau nhói của anh  
Nghe xáo động âm vang thành phố  
Bằng hồi chuông nơi Thánh Đường trắng trinh.  
 
Trong bóng cây ngủ đêm  
Có một loài hoa không ngủ  
Loài-hoa-yêu xếp đầy cánh hoa đau  
Hương đã theo anh và con tầu chuyển bánh  
Đến vô cùng mà chẳng biết đi đâu?  
 
Anh khốn khổ cầm tù con tim khốn khổ  
Nó muốn bay đi được âu yếm như xưa  
Tiếng quả lắc đồng hồ ném thời gian ra gò gió  
Rồi hát ca trên các bãi vô vi…  
 
Trong bóng cây ngủ đêm  
Nghe cả sinh sôi cùng tàn rữa  
Bướm mộng mơ về đậu mắt môi em  
Những ô cửa bật tung, tiếng còi vẫn rú  
Và con tầu chuyển bánh đến xa xăm…  
 
                                                   5/5/1994  
 
 
 
 
 
24.          CON ĐƯỜNG PHƯỢNG ĐỎ  
 
Em mang màu phượng đỏ ra đi!  
Anh tha thẩn dọc hè phố nhỏ  
Nơi kỉ niệm của mối tình sinh nữ  
Xác ve còn bám ở thân cây.  
 
Con đường phượng đỏ đêm nay  
Mây lãng du bay trời xanh vô định 
Những cánh hoa rung trong hoài niệm  
Nghe lòng thổn thức đâu đây!  
 
Phượng đã cháy lên một thời  
Nửa tóc bạc rồi, nửa mái xanh phơ phất  
Tới một ngày chúng cũng tàn úa hết  
Ta sẽ thành ông bà lão, em ơi!  
 



Con đường tình đẫm giọt sương rơi  
Gió vẫn xạc xào vi vút thổi  
Giá hồi ấy chúng mình lấy nhau rồi sinh năm đẻ bảy  
Thì đâu còn phượng để anh ru?  
 
Em đã mang màu phượng ấy ra đi !  
 
                                                    1994  
 
 
25.    GIÓ THỔI BẠCH ĐÀN  
 
Gió thổi bạch đàn vẫn đang reo  
Nhớ buổi đón em ở cổng vào  
Mắt ngước nhìn anh bao lưu luyến  
Bầu trời run rẩy ánh trăng sao...  
 
Hỡi ôi! Người cũ động bến mơ  
Trái tim tan vỡ tự bao giờ? 
Mối tình sinh nữ lòng thương nhớ 
Thấy dáng em buồn đau cả thơ!  
 
Một cánh chim trời em bay đâu  
Ở nơi biển thẳm sóng bạc đầu? 
Bạch đàn năm tháng còn đứng đó 
Mà đời ta đã dạt bóng câu...  
 
                                         2/1/1996 
 
 
 26.        TIẾNG CÂY RU  
 
Tiếng cây ru gió đưa xao xác  
Bên chùa buông vài tiếng chuông ngân  
Bóng chim bay trong đêm về hiu hắt  
Lòng anh man mác nhớ hoài em.  
 
Người thiếu nữ như bông hoa mới nở  
Nhụy trinh say ngát cả tháng năm  
Và cứ mỗi lần em thả nguyệt  
Run rẩy hồn anh bản xô-nát ánh trăng…  
 
Em ra đi sau cái thời sinh nữ ấy  
Nhìn hàng cây thổn thức ngóng trông  
Tình yêu thành bi kịch cuộc đời anh!  
Trong ly biệt đất trời còn lưu luyến.  



 
Ôi! Động nguyệt em vẫn thơm mùi hoa thắm  
Đường đi vào huyền ảo lối thiên thai  
Tình bên nhau ngất ngây lắm lắm  
Tiếng cây ru đêm hồ Tây sương bay...  
 
                                              28/9/2005  
 
 
 
27.           ĐÊM TRĂNG HÈ  
 
Đêm trăng sáng nhớ bạn làng  
Ở mái nhà buông lẫn khói sương  
Lá tre rụng đầy theo lối ngõ  
Cảnh khuya đang xào xạc quanh thôn.  
 
Người đứng trong trăng không buồn quá  
Bóng đa chùa nghe gió khẽ reo reo  
Không còn nhớ cả hoàng hôn tím, đỏ  
Hứng từng dòng nguyệt rỏ, uống cô liêu!  
 
Trăng, trăng sáng và bạn làng nơi thôn dã  
Vỡ xác hè, tuế tuế trăng! 
 
                                                 1992  
 
 
 
 
 28.              VỚT TRĂNG  
 
Trăng khuya song chếch nghiêng hè rớt  
Ta vớt trăng vào cái túi thơ  
Suông canh cũng chỉ mình ta thức  
Em ngủ bên chồng... có nhớ xưa?  
 
                                              1995  
 
 
 
 
29.             TRĂNG DẠT TRONG MÂY  
 
Trăng dạt trong mây  
Em trôi vào cuộc sống  



Bỏ lại những bến bờ khát vọng lùi xa  
Và những đêm thiếu nữ bên hồ!  
 
Anh không hỏi gió có buồn  
Lá có buồn  
Một chiều nào đó có hư không  
Nỗi buồn sâu xa cuộc sống...  
 
Em bỏ lại trong lòng anh khoảng trống  
Như thi ca! Tan vỡ mặt trời!  
Trông theo em Bờ-bãi-con-người  
Ai sẽ nhặt lá rơi như những chiều thu ấy?  
 
Biển vẫn nuối ngàn năm quanh Trống Mái  
Sắc ti-gôn ai từng hát thay ta!  
Em đi, biết bao giờ trở lại?  
Gió hồn anh thổi mãi tháng ngày qua…  
 
Trăng đêm nay lung lay trên thành phố  
Có một người đã nhớ người xưa  
Có một chàng thi sĩ ngắm bơ vơ  
Chuyện lạ cõi đời: đàn bà xưa nay là bất tử!  
 
                                                        11/1993  
 
 
30.            VẦNG TRĂNG CHE KHUẤT  
 
Gió đưa mây bay qua vầng trăng  
Che khuất khoảng trời sáng tỏ  
Đời cũng thế! Biết bao điều nhảm nhí  
Thường lấp đi mặt nguyệt đêm rằm.  
 
Qua song cửa bóng đa lồng mái phủ  
Ngôi chùa con bên phố cầu kinh  
Ôi, vầng trăng như khuôn mặt nữ sinh  
Cứ mơn trớn xoè tấm thân ngà ngọc.  
 
Đêm nay nữa anh giật mình thức giấc  
Chẳng hững hờ nhưng biết làm sao?  
Chuyện áo cơm đành đổi cả trăng sao  
Cứ lỗi hẹn, tháng năm dài vẫn bỏ.  
 
Gió vẫn đưa mây qua vầng trăng tỏ  
Thảo đôi dòng cho đỡ tiếc nguyệt ơi?  
Ngày mai rồi sẽ đến một ngày thôi  



Mái đầu anh cũng trắng như trăng vậy. 
 
Và có thể dưới nấm mồ đầy cỏ dại  
Mới thanh nhàn hưởng trọn ánh trăng soi…  
 
                                                      26/4/2002  
 
   
 
 
31.             CUỘC ĐỜI VẦN VŨ VẪN NÊN THƠ 
 
Trăng thì sáng… em thì huyền ảo…  
Thật như là vợ áo cơm lộn nhào  
Anh hoá đá cả mái đầu bạc trắng  
Ngồi trong trăng lại ngỡ mình chiêm bao…  
 
Hương đêm chùa thoảng mùi kinh kệ  
Anh thành sư tự khi nào ấy nhỉ? 
Rơi quanh người bao xác gió mưa  
Cuộc đời vần vũ vẫn nên thơ! 
 
                                               1991  
 
 
  
 
 
 
 
32.         LANG THANG DƯỚI TRĂNG   
 
Sương khuya trôi, lá bay nhẹ lá  
Con đường như mộng như say 
Bờ đêm rì rào hương tình cũ  
Đời chiều rồi nhưng lòng vẫn ban mai…  
 
Anh muốn hôn mái tóc em 
                     thấm sương pha cuộc sống  
Mênh mông thăm thẳm bầu trời  
Hồn man dại trái tim anh bổi hổi  
Trên đường đời phiêu bạt gió mưa rơi… 
 
                                           3/11/1995  
 
 



 
  
 
 
 
 
 
 
33.                   NGƯỜI ĐÀN BÀ  
           DẪN ANH ĐI TRONG TRĂNG  
   
Người đàn bà dẫn anh đi trong trăng…  
Mối tình đa mang không sao quên được 
Con thuyền em đưa hồn anh trôi dạt 
Bờ-bãi-con-người hết dạ yêu thương. 
 
Nỗi nhớ âm thầm cào cấu trong tim 
Em là tượng thần. Em là miếu vắng. 
Thích khỏa truồng mỗi khi yêu say đắm 
Đã bao lần đằm thắm cùng anh 
 
Người đàn bà dẫn anh đi trong trăng… 
   
                                                3/2008 
 
 
 
 
 
 
34.          NGỬA MẶT NGẮM MÂY TRÔI  
                          Nhớ bài thơ "Mộng uống rượu với Tàn Đà" của Huyền Trân  
 
Ngửa mặt ngắm những vì sao xa lắc  
Trời mênh mang tôi gọi: thế gian ơi!  
Mây trôi, mây trôi, mây trôi, mây trôi  
Xin mời cụ Tản Đà chén rượu uống cho vui!  
 
Này cụ ạ: Kiếp sau đừng làm thi sĩ nữa!  
Tôi sẽ ra bờ sông kiếm chiếc cần câu cá  
Hay cái vó bè thả lưới dưới trăng sao…  
Ừ nhỉ, nhưng không thơ hồn biết trú vào đâu?  
 
Ngày xưa cụ nửa đời những muốn quên trần thế (1)  
Sống chán chường lên núi định tu tiên  
Chẳng thoát được đâu cụ ơi?  
Cõi hồng trần đày đọa kiếp chúng sinh  



Thân thi sĩ mảng bèo trôi dâu bể.  
 
Tôi thay bác Huyền Trân mời cụ thêm ly nữa! (2)  
Ừ thì theo, làm thi sĩ cũng chẳng sao  
Hôm nay đời ca ngợi cụ bao nhiêu  
Khi xưa sống thì lận đà, lận đận.  
 
Giờ tôi cũng bập bềnh như bọt biển  
Mai người có ca... đã chết còn đâu?  
Ta uống đi! Mời cụ, hãy cạn cả ly sầu  
Cho quên hết chuyện nhân tình thế thái!  
 
Dẫu say rồi vẫn xin cụ uống thêm  
Uống chẳng vì ta, cũng chẳng phải vì chung  
Vì cái chi chi của…kiếp?  
Nào, uống đi cụ!  
Bởi càng tỉnh thì lòng càng xa xót  
Sống trên đời chẳng ai thoát được, cụ ơi!  
   
                                            Đêm 6/12/2010  
 
 (1)  “Trần thế em nay chán nửa rồi!”: Câu thơ của Tản Đà.  
       Thi sĩ Tản Đà có thời chán đời đã bỏ lên núi định tu tiên, nhưng rồi  
      ông vẫn  phải quay về cuộc sống ở cõi hồng trần để tiếp tục chịu cảnh đọa đầy.  
(2)    Nhà thơ Trần Huyền Trân đã viết bài thơ “Mộng uống rượu với Tản Đà” nổi tiếng:  
            Cụ hâm rượu nữa đi thôi  
            Be này đã cạn hết rồi còn đâu!  
            Rồi lên ta uống với nhau  
            Rót đau lòng ấy vào đau lòng này.  
 
 
35.           MÂY VÀ MƯA 
 
Mưa đột nhiên và mây giăng phố  
Liễu xếp hàng níu áo đứng trong mưa  
Chúng khe khẽ nói điều gì không rõ?  
Xoã tơi bời như tóc em tắm chưa khô… 
 
Nghe mưa gió cũng thấy nhiều thi vị  
Tri âm với người hơn vào chốn bon chen? 
Phụ nữ vốn sinh ra là tuyệt mĩ!  
Giữa xô bồ nhiều ít cũng nhọ nhem.  
 
Mưa rơi tạnh rửa bầu trời thêm sạch  
Ta tắm hồn ta trong các thảm mưa êm  
Anh ru đời bằng tình yêu bất diệt!  
Em đi rồi! Lòng anh hoá trống không…  
 



Đứng dưới liễu lại thầm nhớ bóng  
Tiếc một thời? Nhìn đôi lứa vẫn đi qua 
Nhìn đôi lứa và mong rồi chúng sẽ  
Không phải chia phôi như thể đôi ta!?  
 
                                             4/5/1994  
 
 36.             ANH VẪN YÊU  MÀU HOA TÍM BUỒN  
                                                         Tặng người thiếu phụ ở xa 
                
Màu hoa tím buồn như mắt em chớp hàng mi  
Chứa một khung trời hoài vọng  
Màu của hoàng hôn buông trong chiều kỉ niệm  
Hà Nội thầm thì anh thường dẫn em đi...  
 
Anh ở Hồ Tây mênh mông sóng vỗ  
Vẫn thấy bóng em trong màu hoa thương nhớ  
Ôi, màu hoa son sắt trái tim em  
Cái màu tím buồn của những cuộc ly tan!  
 
Anh cũng yêu màu trắng áo em đêm phố dài thao thức 
Bóng em về trong màu ấy nữ sinh  
Là màu hoa say đắm tuyết trinh  
Cuộc tình đầu đã lỡ rồi... tan vỡ!  
 
Đời cát bụi, em ơi! Chốn chân trời xa nhớ  
Đêm Pa Ri em có buồn, dù lộng lẫy ánh nê-ông?  
 
                                                        Hà Nội - 2007   
 
 
 
 
37.           HỒN MÂY BAY     
   
Em đến rồi đi im lặng  
Cây bàng lá đỏ đứng trong đêm  
Một chút gió mong manh thổi vọng  
Phố thành đã hoá đá trông em!... 
 
Hồn mây bay anh ru khúc thơ êm  
Cái bóng xa dần của người con gái  
Tiếng thơ ấy dầu em không nghe thấy  
Nhưng trái tim tình anh vẫn sống với nhân gian!  
 
                                                   1997 
 



    
  
 
 
 
 
 
 
38.            BÓNG HOA  
   
Cuộc sống có tan và có hợp  
Thiếu nữ đi như một áng mây trôi  
Em bước qua ta và tim ta vỡ!  
Bóng hoa ru nhè nhẹ thắt lòng tôi… 
 
Chiều đang xuống chuông chùa đâu bối rối  
Chút phàm tình khuấy động cõi tâm  
Sư cũng muốn ra khỏi chùa đắm đuối  
Tụ trong mình hương của gái xinh.  
 
Vây quanh anh bao hương đồng nội  
Trời đất mềm say gió thổi mênh mông 
Da con gái hay là thơm mùa mới  
Chim lạc đàn, cây cối ngẩn ngơ trông!                                        
 
                                                  1991  
            
           
 
 
 
 
39.        MÂY BAY GIÓ THOẢNG  
 
Sóng cứ vỗ ngày đêm xô bờ cát   
Tình mây trôi, toàn mộng em ơi!   
Bao nụ hôn anh vương vãi trong trời đất  
Để đến giờ thành kẻ mồ côi.   
 
Tuổi trẻ đi qua! Chiều về, tuy hoàng hôn vẫn đẹp  
Ta luôn nghĩ tới em trên mọi nẻo đường đời  
Người thiếu nữ tận khung trời xa thẳm  
Quá xa rồi, chỉ còn bóng mà thôi!  
 
Bóng em vờn như mây bay, gió thoảng  
Ta chẳng bao giờ nắm được gió và mây  



Phố hiu hiu một chiều buồn lằng lặng 
Chỉ có tiếng thơ ta vang vọng tháng năm dài... 
 
                                                     17/7/2004  
   
          
 
 
 
 
40.         MÂY BAY ĐƯỜNG NGUYỄN DU           
 
Đường hoa sữa Nguyễn Du say ngái  
Em đi rồi! Tha thẩn giữa hư vô  
Trong bóng sáng ảnh hình em chụp lại  
Tình gió trăng tất có lúc lìa xa!  
   
Em là đoá hoa thơm cho anh phải hoá buồn  
Tình anh khát, ơi người con gái nhỏ!  
Đi giữa trời mây bay lại nhớ  
Tấm thân nàng trắng muốt, nguyệt còn non...  
  
                                                        2/1995  
              
 
 
 
 
 
41.        ÂM THẦM BÓNG LẶNG  
   
Màn sương khói anh ngồi như ảo  
Âm thầm bóng lặng phố phường  
Ôi mặt trăng! Mặt trăng không thấy mọc  
Tối buông rèm cây lá vẫn du dương…  
 
Đời không tình là đời tẻ lạnh  
Giữa lòng buồn anh hát khúc quê hương  
Trái tim bay trong cô quạnh  
Mơ tình xưa say đắm mộng yêu đương.  
 
Những đêm hồ tai nghe lá rụng  
Nước xô bờ sóng vỗ lao xao  
Đôi mắt mùa thu em trong biếc  
Cả hồn anh tình nhạc vút lên cao!  
 



Nhớ em màn sương khói  
Anh say cõi mộng huyền  
Bảng lảng mây hồ Tây bối rối  
Dĩ vãng êm đềm gió cuốn đêm sương...  
 
                                              11/10/2005 
 
 
 
 
 42.         CHIỀU THƠ THẨN NHỚ EM  
 
Chiều thơ thẩn nghĩ về em chín mộng  
Mây vương xa rải lụa xuống tâm hồn  
Phía chân trời bổi hổi ánh hoàng hôn  
Phút tưởng nhớ lòng anh đà luyến ái...  
 
Em vốn dĩ là một bông hoa dại  
Giữa non ngàn hay thành phố sáng nê-ông  
Hương bay đi vấn vít cõi hồng trần  
Anh, một cánh ong trời đơm hút nhụy.  
 
Và dẫu có cách xa em thế kỷ  
Vẫn rất gần em đó chỉ gang tay  
Trái tim anh bay hay hồn của anh bay  
Anh làm cây thông, em có là biển sóng?  
 
Cây thông anh giữa đời reo bài ca sự sống  
Biển em ơi, lòng biển rộng vô cùng  
Anh hôn lên làn sóng thẳm mênh mông  
Mang khát vọng tới chân trời ngọc bích!  
 
Anh ru em, ru em biển xanh ơi tha thiết  
Gió cuộc đời mang anh đến nơi em…  
 
                                                 5/4/2007  
 
          
 
 
 
 43.       EM ĐI NGHỈ MÁT  
 
Em đi nghỉ mát ở biển nào?  
Anh nghe sóng vỗ giữa chiêm bao  
Đêm nay thành phố mưa nặng hạt  



Trong lòng anh cũng đổ mưa rào...  
 
Anh nhìn em tắm giữa trùng khơi  
Tấm thân lồng lộng trắng cả trời  
Mơ em vùng vẫy trong làn biếc  
Nằm ngửa phơi mình nắng thảnh thơi.  
 
Anh hôn lên gió tít trên mây  
Gửi tới nơi em vị môi say  
Nụ hôn vào tận trong đồ tắm  
Vui cùng với bướm của em bay.  
 
Biển hỡi! Ôm em thỏa trong lòng  
Tha hồ ve vuốt khắp mình em  
Anh mơ hóa được ra dòng nước  
Để tắm cho em tận ngách cùng  
 
Mở trái tim em đón anh vào!  
Như trời ôm biển để bay cao  
Mai rầy anh sẽ bay tới đó  
Những tháng năm còn với em trao.  
 
Viết mấy dòng thơ gửi tới em!  
Những ngày nghỉ mát biển xanh êm  
Bến trăng em ạ! Ta vùng vẫy  
Tắm thỏa thân em lẫn tình duyên.  
 
 
 
 
 
 
44.             CHẾT CŨNG CHỈ NHƯ GIẤC NGỦ  
 
Không than vãn lòng chẳng hề hối tiếc  
Nắm tro tàn. Thôi thế, đã là xong!  
Cũng chỉ như giấc ngủ mơ màng  
Đời sống thế, đủ rồi! Em yêu mến.  
 
Nghiệp đã làm xong chẳng còn chi vương vấn  
Tình cũng tàn năm tháng kiếp phôi pha  
Thì em ơi! Ta nằm xuống dưới mồ  
Thanh thản chết có gì đâu phải nghĩ?  
 
Hồn thi sĩ xin mang thơ gửi đời làm tri kỷ  
Chốn trần gian sẽ ngợp áng thơ ta  



Chỉ chia tay có thân xác thôi mà  
Tình yêu ta còn muôn đời bất tử!  
 
Cõi thế gian: âu cũng kiếp đoạ đầy phận số  
Tiếc làm chi? Sống mãi chỉ mệt thân  
Mãn nguyện rồi cần chi nữa phân vân  
Ta nằm xuống hoá mình vào kinh thánh!  
 
Ta yêu em suốt đời trong hư ảnh  
Dù có thời sung sướng đê mê 
Nhưng tình em có khác gì những chiếc lá bay kia  
Để năm tháng dài ta hoang ru nơi bến lạnh.  
 
"Tình và tiền"!  
Đó tiếng nói làm trái tim đàn bà hưng phấn  
Mà giống phụ nữ cả thế giới này vẫn quí như chim...  
Nói vậy thôi, cũng đành vĩnh biệt em 
Giọt lệ thi nhân anh rỏ lên những trang thơ đời  
                                                   làm liều thuốc ngủ! 
 
                                                                 6/9/2005  
         
 
 
 
 
 
45.                THẾ GIỚI NÀNG   
               
Những giờ khắc êm đềm trăng sáng  
Trong bài ca nàng hát mãi không thôi  
Đêm buông xuống  sao trời toả rạng  
Ánh mắt xôn xao, thân tuyết nàng trôi...  
 
Ôi, thăm thẳm không gian vô tận  
Sóng hồ chao dòng nước lặng lờ  
Xin dừng lại những tháng năm bất tận  
Cát bụi cũng hoá băng trong đôi mắt nàng mơ.  
 
Khi nàng diễn đôi bầu trắng tinh mặt nguyệt  
Tội ác cũng run lên, bóng tối hết yêu ma  
Dường như cả đất trời chấp chới  
Để hồi sinh một thế giới thật lạ xa!                            
 
Những giây phút sống bên nàng bất tử!  
Hồn trôi trong vũng nguyệt đẫm sao sa  



Ta tưởng tượng nàng đẩy lùi toàn thế giới  
Khi giữa ngân hà nàng cởi xiêm y ra…  
 
                                                  13/7/2005  
 
 
 
 
 
46.          CHỈ CÒN TIẾNG GIÓ            
 
Tan nát mất rồi em thương xa ơi!  
Dẫu tình xưa vẫn còn trong giấc ngủ  
Say với dòng sông mộng giữa đời  
Anh ôm ấp bóng hình, hôn mãi tháng năm trôi...  
 
Theo thời gian hàng cây lá vàng rơi  
Tối phố xôn xao, lòng anh như đã chết!  
Tiếng rủ rỉ của bao lời tha thiết...  
Mùa thu ơi! Bóng em ở đâu rồi?  
 
Kỉ niệm xưa chỉ còn tiếng gió thôi  
Mùa thu trong mắt em giờ đây bay mất  
Khi anh ngước nhìn bầu trời vắng ngắt 
Vài câu thơ tình gửi lại, người ơi!  
   
                                        19/9/2005  
 
 
 
 
 
 
 47.            CHIỀU SƯƠNG KHÓI  
 
Chuông chùa buông thủng thẳng giữa trời  
Tẻ nhạt hư hao chiều thu lạnh  
Anh ngồi viết những dòng thơ mặc cảm  
Cuộc đời nhoà nhoạt khói sương.  
 
Em có nghe tiếng gió vẫn ru êm 
Ta tồn tại hay là không tồn tại?  
Hương ngọt ngào mối tình xưa đưa lại  
Nhớ những phút chung tình  
                             anh vén nguyệt để vào em!  
 



                                                   20/8/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
48.         CÁNH CHIM BẠT GIÓ Ở XỨ NGƯỜI  
 
Buồn lắm, đêm nay anh lại nhớ!  
Hồn trôi, thơ ảo, vọng tình câm 
Gió lướt thướt bay động trước thềm  
Hoa đã rụng đầy sân gieo tưởng tượng...  
 
Anh về nước tình vẫn lay lắt bóng  
Cũng xa rồi còn phả cõi trăng mơ 
Trăng úa dần tất cả đã hư vô  
Chỉ để dấu cho ta làm kỉ niệm!  
 
Gió bạt cánh chim, ơi dòng sông vô tận  
Mối tình người con gái lạ cứ xôn xao 
Buồn lắm, đêm nay anh lại nhớ!  
Những tháng ngày gió tuyết trời Âu...  
 
                                              1/1/1996  
 
 
 
 
 
 
49.         TÌNH TA  SƯƠNG SA  KHOẢNG VẮNG  
                      
Sương tối rơi thấm vào lá lạnh  
Gió miên man phố chút đông về  
Ngồi nhàn tản cảnh đời nhập nhoạng  
Tiếng chim trời gọi bạn réo lê thê...  
 
Tình ta sương sa khoảng vắng  
Hồn bay vào dĩ vãng cõi đơn côi!  
Chốn nhân thế đìu hiu, em khuất bóng  
Thơ thẩn buồn tênh, hỡi người ơi!  
 
                                             26/12/2009  



 
 
 
 
 
 
 
 
50.      TIẾNG CỦA MỘT LINH HỒN  
                  ĐANG CHẾT ĐUỐI  
   
Trời mưa bụi phố chìm trong tẻ nhạt  
Ta ngồi cùng bóng trút sầu tư  
Nửa nghĩ về đời, nửa lòng trống vô vi  
Ai cứu lại linh hồn ta đang chết đuối?  
 
Thơ cũng nguội lạnh rồi, hồn lang thang bờ bãi  
Giữa biển trời nhàm chán bến cô liêu!  
Còn đâu đam mê và ngọn lửa em yêu?  
Đã sưởi ấm lòng ta trong gió lạnh. 
 
Ta muốn vùi vào những cuộc tình nóng bỏng  
Liều thuốc an thần êm ái mê li! 
Mang cho ta những khát vọng thần kỳ  
Cuộc sống - Tình yêu sẽ ngập tràn hạnh phúc? 
 
Nhưng chỉ còn đây không gian tẻ ngắt  
Sống giữa đời mà hoá sương bay  
Trống rỗng linh hồn không cảm xúc  
Một trái tim thơ khắc khoải đêm ngày!  
 
                                                     4/2008  
 
 
 
 
 
51.        TÌNH TRONG CHIỀU BUÔNG  
 
Chiều buông xuống anh ngồi bến vắng  
Bao âm thanh bờ bãi vô cùng   
Ai cứu nổi hồn ta trong bóng lạnh?  
Nghe thành sầu đổ vỡ tan hoang!  
 
Chiều rơi rơi và lằng lặng bóng  
Đời buồn như chấu cắn, người ơi!  



Những năm tháng mây trôi lờ lững  
Cuộc sống xô bồ, thời thế đảo điên ôi! 
 
Chiều tàn tạ hoàng hôn bềnh bệch  
Anh đứng chờ đêm ngóng trăng vàng?  
Tuổi trẻ - tình yêu ư? Một bóng mình hiu quạnh! 
Em dịu hiền lòng anh đắm miên man… 
 
Tiếng mõ chùa rơi trong tịch lặng  
Hồn phiêu diêu cõi trần hoang 
Bảng lảng Tây Hồ màn sương khói  
Chôn mình trong ảo mộng vô phương. 
 
                                                 11/7/2005   
 
 
52.            EM BAY QUA SƯƠNG ĐÊM  
 
Em bay qua sương đêm  
Thành phố chìm trong lá  
Tình lãng du như thực như mơ  
Cuộc sống là gì mà sắc sắc hư hư? 
 
Mai ta vào hư ảnh  
Còn hôm nay phù phiếm thôi mà 
Thế sự diễn ra cũng sân khấu cả  
Tình yêu em thì mưa gió phôi pha.  
 
Trôi đi những tháng năm buồn tẻ  
Anh một mình một bóng đơn côi! 
Nơi cõi vắng hồn chìm vào sâu thẳm  
Đôi mắt em kia tha thiết tình đời!... 
             
                                             29/9/2005  
 
 
 
 
53.         MỘNG HỒN TÊ TÁI  
                         Sao không đợi đến ngày trăng khuyết  
                         Lỡ cuộc tình em biết bắt đền ai?  
                                  (thơ của một nữ sĩ trẻ)  
 
Đêm anh đứng phương trời xa em có nhớ  
Lỡ cuộc tình anh sẽ bắt đền ai?  
Xa em rồi một biển sóng mù khơi  
Tình hư ảo, em ơi! Đời chán vậy. 



 
Phút gặp gỡ lòng thêm rồ, thêm dại  
Tiếc thương hoài cuộc sống mới tái tê 
Để hồn thêm tê tái mộng tràn trề  
Bao thất vọng dày vò nơi thể xác.  
 
Không dám mộng cùng em yêu trọn kiếp?  
Một thoáng vui phút chốc hoá hư không  
Đến gần em nhưng tình cách muôn phương  
Nhìn trái ngọt! Hàm răng đành cứng chặt. 
 
Em là gái tươi ròn thơm và mát  
Anh như con sói muốn vồ ăn? 
Muốn vậy thôi! Sói nào dám nhe nanh  
Đành lặng lẽ quay đi mà nuối tiếc… 
 
 
 
 
54.      BÀI CA NGƯỜI LÍNH TRẬN  
 
Có giây phút anh ngồi nhớ lại  
Những sớm chiều quấn quít bên em  
Người lính trận trở về khu phố nhỏ  
Em dịu dàng như thể một vầng trăng  
 
Bao năm xa lên đường đi chiến đấu  
Ngày thăm nhà gặp gái nhỏ thân thương  
Làn da mát thơm hương như trái táo  
Cứ sâu vào khoét mãi trái tim anh!  
 
Anh nhớ lại, làm sao anh quên nổi  
Những tháng năm đã chẳng còn em 
Bản xô-nát ánh trăng cũng thôi không hát!  
Trôi dần vào dĩ vãng xa xăm.  
 
Lời của tình yêu em đem trao kẻ khác  
Khi anh đi bài xô-nát bay theo...  
Người lính trận lại về tìm gái nhỏ  
Nhưng còn đâu hình trinh nữ chiêm bao?  
 
Cả thân thể cuộc đời em nữa  
Với gã chồng giầu tẻ nhạt buồn teo  
Dù hắn có trăm đồ thứ quí  
Liệu có mang cho em được bóng trăng treo?  
 



Anh lính trận giờ già rồi trong phố nhỏ  
Xoa mãi lòng người con gái năm nao...  
 
                                               12/1996  
 
 
 
 
 
55.     DƯỚI ĐÊM SƯƠNG BẠCH ĐÀN  
 
Nhớ đêm gió bạch đàn xào xạc  
Anh bế em như bế một vầng trăng  
Tiếng nói nghe tha thiết dịu dàng  
Thời ấy qua rồi bóng mây lan...  
   
Làn sương đêm em lại về thao thức?  
Hoa bay dìu dịu hương khuya  
Vẫn dáng hình người nữ sinh mơ mộng  
Kỷ niệm trong anh chẳng bến bờ! 
   
Ôi, bạch đàn xưa vẫn reo tha thiết  
Cứ hát vô vi giữa khoảng không  
Bóng con gái qua rồi, đời bụi cát  
Trái tim anh rỏ máu ngày đêm!  
   
                                                 2005  
 
 
 
 
 
56.            NGHE GIÓ HEO MAY  
 
Gió heo may bóng em về đêm mát  
Khúc thơ tình dìu dặt quê hương  
Mây rụng xuống kéo rèm trên sóng biếc  
Bên hồ trầm mặc chuông chùa buông...  
 
Hồn du khách anh chơi vơi theo gió  
Mộng tình xa tha thiết yêu thương  
Bao đêm qua đã cùng em ân ái  
Nay dựng cả  thánh đường quanh anh! 
 
Tình gái trai chỉ một thời khắc vút…  
Trôi đi rồi! Tất cả hoá chia phôi  



Gió heo may cứ bay về da diết  
Thiếu nữ ngày nào có còn nhớ, em ơi? 
   
                                               9/2005  
 
 
 
 
 
57.          TƯỢNG ĐÁ BUỒN     
   
Em có nghe tiếng ve đêm hè?  
Anh đi giữa một trời sương mát  
Con đường nhỏ lấm loang cỏ ướt  
Bên hồ trai gái vẫn yêu nhau.  
 
Người đàn bà dẫn anh  trong trăng sao  
Đôi mắt em buông hồn anh chết đuối  
Lòng thương nhớ gọi anh về buổi ấy  
Tình yêu em hoá tượng đá buồn! 
 
                                            5/1994  
 
 
 
 
 
 
 
58.            NHỚ NHỮNG TỐI BÊN EM  
 
Thành phố sương mù bao phủ  
Cây man mác lá buồn tênh  
Nhớ những tối bên em thương nhớ  
Bản tình ca năm tháng âm vang...  
 
Thời gian đã hương trầm ngọc bích  
Không gian xưa bức thảm dệt như thơ  
Có em bao mệt nhọc đời thường tan biến cả  
Ôi, tình thiếu nữ khúc đê mê! 
 
Lại đêm nay cô quạnh cõi hư vô?  
Lòng hiu hiu tình trôi lặng lẽ 
Những tối bên em sao đẹp thế!  
Giờ nghe bốn phía gió hoang tàn...  
 



                                              5/10/2005  
 
 
 
 
 
 
 
59.       BƠ VƠ NƠI MÀN SƯƠNG  
 
Năm tháng dần qua, chiều đời tẻ ngắt  
Đêm bơ vơ lưu lạc nơi màn sương  
Đời lữ khách, em ơi! Tình lả lướt  
Bóng mây hoang vất vưởng mộng huyền...  
 
Nhớ những tối cùng em trăng gió  
Đôi mắt mơ thăm thẳm mê ly  
Bên hồ ấy màn trời chiếu đất  
Tâm hồn ta bay, cuộc sống diệu kỳ!  
 
Bầu ngực thơm nõn nà tuyết mịn  
Mái tóc hương má bịn rịn hoa  
Khi nguyệt em mở ra tình nóng bỏng  
Yêu hết mình, say trái tim ta!  
 
Đêm nay lòng anh tê dại!  
Yêu thương thổn thức giữa sao băng  
Ở phương trời nào về cùng anh sống lại?  
Mặt trời, mặt trăng đã hoá đá rồi em. 
 
Thời gian sao trôi đi? sao không giữ lại?  
Người đàn bà: cánh chim tình bay loạn bốn phương  
Cảm xúc, trí tuệ ta… em mang đi mãi mãi  
Đêm giá sương anh lạnh cả tâm hồn.  
   
                                                     27/1/2008  
              
                   
   
 
 
60.                    THƠ TÌNH  
          DƯỚI HÀNG CÂY MẶC NIỆM  
   
Những hàng cây đang mặc niệm phố phường  
Khi năm tháng dần vào nhàm chán  



Chuông chùa buông lời cầu kinh u ám  
Cuộc sống xô bồ, quan lại hoá lưu manh.  
 
Đi qua đời anh… người nữ trẻ trung  
Bộ đùi em non, làn da như tuyết  
Đó! Một khoảng trời diễm tuyệt  
Có in hình cong nguyệt ở bên trong.  
 
Hoan thú bùng lên mang sự sống đầy tràn  
Tấm thân mênh mông hồn vũ trụ  
Để cùng anh trở về thời tiền sử  
Yêu nhau không câu nệ áo, quần. 
 
Người nữ ấy xa rồi trong bể sống nhân gian  
Thời đại đua chen, vẫn nhiều cái ác  
May nhờ đàn bà gieo hoa thơm, trái ngọt  
Nếu không có tình, tất cả hoá thây ma! 
   
                                                     2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
61.             TRÁI TIM ANH ĐAU  
          KHÔNG LÀNH LẠI NỮA  
 
Có cuộc tình không thể nào lấy lại  
Cát bụi đường đời phủ lấp tháng năm  
Cửa sổ tâm hồn luôn thức dậy  
Bao đêm rồi thao thiết nhớ xa xăm...  
 
Em xinh xắn, quê ở thành phố biển  
Giọng nói nhẹ nhàng, đôi môi cũng ngọt thơm  
Thân em mát làn da như hoa ướp  
Ôi, những giây phút nồng nàn say đắm yêu em!  
 
Trăng đã ngủ nhưng anh còn thao thức!  
Em có nghe tiếng gió rít trong đêm? 
Trái tim anh đau không lành lại nữa 
Tóc pha sương thơ rỏ máu vì thương... 
 



                                                       11/2/2012  
 
 
 
 
 
 
 
 
62.    BÀI THƠ VÀ TIẾNG CHUÔNG   
                    
Chuông chùa thỉnh lên lời cầu nguyện  
Nam-mô-a-di-đà!  
Tiếng ấy âm vang trời đất  
Nửa tỉnh, nửa mê cũng thể như là… 
 
Vi vút tầng cao mùa lá rụng  
Nghe lao xao sóng vỗ ven hồ  
Chân ta bước giữa khuông trời thành phố  
Tiếng chuông buồn lại hoá bản nhạc thơ!  
 
Thoắt tình đã vào xa vắng  
Mình anh với bóng nhớ hoài em  
Hồn như cánh chim vô định  
Mái tóc em bay làn mây mênh mang.  
 
Ôi, tiếng chuông gảy lên bao ký ức!  
Kia không gian lá vẫn rớt êm đềm  
Gió dìu dặt, ánh trăng suông dìu dặt  
Bài thơ tình anh hát vọng trong đêm...  
 
                                             20/7/2005  
 
 
63.      CÓ MỘT THỜI NHƯ THẾ  
 
Mây vờn cao xanh trăng sao lấp lánh  
Đã kéo em nằm ra trong ánh sáng ảo huyền  
Cởi hết bộ đồ em để làn hương bay ngợp 
Rồi cùng nhau vào cuộc vui đêm… 
 
Đời ta có một thời như thế!  
Thời gian trôi tuổi trẻ sẽ úa tàn  
Thì em ơi! Trên đỉnh cao tuyệt mỹ  
Yêu đi em, cho tình ta được thoả nguyền.  
 



Tạo hoá sinh ra kỳ quan vĩ đại!  
Suy cho cùng nhất cái này thôi…  
Nhân loại tồn sinh phát triển ở nơi này  
Không có sẽ hư vô, phù phiếm cả. 
   
                                                      2005  
 
 
 
  
64.          ĐÀN BÀ ĐẸP NHẤT  
              LÀ KHI ĐÈN ĐÃ TẮT  
 
Bi kịch đằng sau hạnh phúc đó, em ơi!  
Dầu biết thế nhưng đã chót yêu rồi  
Ta gặp nhau chỉ trong chốc lát  
Giữa đêm tối anh lần vào em thăm thiên thai...  
 
Khi tắt đèn da em là ánh sáng để anh soi  
Mọi khe ngách trên em anh đều tìm đến đó  
Mặc cho mưa gió đầy trời  
Cũng chẳng bằng tình ta ngất ngây.  
 
Dù mai nỗi nhớ thương dầy vò anh đau khổ  
Thì đêm nay, em ạ! Cứ đắm say...  
Mọi phiền não trên đời này quên hết  
Lòng cứ yêu, hạnh phúc cứ tràn đầy.  
 
Đêm tắt đèn em đẹp nhất trần gian!  
Hôn đôi trái em tưởng mình du ngoạn khắp không trung  
Chơi dỡn nguyệt một thiên đường tuyệt thế  
Mong trời cứ đêm để cùng em vui chút nữa.  
 
Hạnh phúc đời ta, tình qua trong tiếc nuối  
Vì em ơi, hết đêm ta đã phải lìa rồi!  
Đàn bà đẹp nhất là ở trong đêm tối  
Để nhớ nhau suốt đời...  
 
Đêm tắt đèn thành ánh sáng của thơ tôi!  
   
                                                           2005  
 
 
 
 
 



 
65.       NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG NĂM THÁNG  
 
Bảng lảng thu bay một đêm sương lạnh  
Bên Tây Hồ hồn anh đẫm yêu thương  
Người đàn bà tháng năm không gặp lại  
Gió hắt hiu sầu vương khắp nẻo đường...  
 
Ta ôm một mảnh tình trống rỗng  
Sống như người hờ giữa hư không  
Bao thời gian cùng nàng ân ái  
Chẳng bài ca nào có thể tuyệt hơn!  
 
Cuộc đời, tâm hồn, tinh thần, lý trí ta  
Sống trong nàng hồi sinh và phát triển!  
Nàng đứng trên đài cao hơn các nguyên thủ quốc gia  
Trái tim đưa lương tri và phẩm giá hài hoà.  
 
Tháng năm em không còn có tuổi… 
Ru êm đềm giấc mộng tình anh 
Nhớ những lúc em để "lờ…" đã làm lệch cán cân tạo hoá  
Nay xa em trong lòng vẫn còn thương! 
 
                                                           2006  
 
 
 
  
66.    RU NGƯỜI THIẾU NỮ  
                     
Em đã có một thời thiếu nữ  
Mảng trời xanh đẹp đẽ xa xưa  
Bóng lá rụng đang rập rình trước cửa  
Ôi, tháng năm sao đã vội già nua?  
 
Em đã có một đời tình bão táp  
Những cuộc tình điên và những dịu êm  
Em mang cho người mình yêu hạnh phúc  
Nhưng cũng bao bi kịch vì em!  
 
Thời gian bay như tia chớp  
Xé rách không gian… đốt cháy tuổi xanh…  
Còn xuân sắc em quyền uy như nữ chúa  
Giờ lụi tàn rồi, buồn tựa mả Đạm Tiên.  
 
Xưa cánh chim bay, nay bọt bèo trôi dạt  



Đã mấy ai hạnh phúc mãi đâu em?  
Cuộc sống là con tàu nghiền đời ta tan nát  
Giọt thơ anh ru mà xa xót con tim!  
   
                                                        2005  
 
 
 
 
 
67.         NGỒI BUỒN VIẾT THƠ CHO EM  
 
Tai nghe gió vẩn vương trên phố vắng  
Hồn cô liêu! Cuộc sống cứ buồn tênh  
Chia tay em trời không còn xanh thắm   
Cây vẫn ra hoa mà anh đau tim!?  
 
Tháng năm đi qua, tháng năm không trở lại  
Lòng nhớ thương anh ngồi viết thơ yêu!  
Ôi, đôi mắt em nhìn như ngây dại  
Một vầng trăng... một vầng trăng phiêu diêu...  
   
                                                       2006  
 
 
 
68.              THIẾU NỮ VÀ TỐI VẮNG  
 
Bóng thiếu nữ hiện về phố vắng  
Chút tình nhè nhẹ lắng hơi sương  
Đời buồn tẻ cát bụi đầy cuộc sống  
Ta muốn lạc hồn ta vào mộng ảo yêu thương…  
 
Tình như lá khô rơi xao xác  
Đời chiều tàn rêu bám khắp trái tim  
Em tựa mảnh trăng rằm trinh khiết  
Soi mơn man khát vọng sống trong anh! 
 
Tối cứ tối… tháng ngày sau chiều vắng  
Trôi về đâu? vất vưởng bến bờ đâu?  
Hồn đã hư không, lòng thì tang trắng  
Văng vẳng bờ xa cơn bão của tình yêu… 
 
Bóng thiếu nữ đi về trong gió thổi  
Cuối mùa thu trời lạnh vào đêm  
Mảnh trăng sáng soi đời anh ảo vọng  



Tiếng tơ lòng anh hát khúc ru êm! 
 
                                                Thu 2005  
 
 
 
 
 
 
69.             NGẮM PHỐ PHƯỜNG  
 
Anh ngồi ngắm phố phường yên lặng  
Khói thuốc bay vơ vẩn vương cây 
Nhìn tất cả dần vào cát bụi 
Cả tình yêu, cuộc sống cũng hao gầy.  
 
Ta muốn hỏi hỡi trời xanh thắm!  
Cuộc sống cho hôm nay  
Sao lại đắm khát vọng ngày mai? 
Thấy tất cả giờ đều tạm bợ…  
Tiền bạc xô bồ một mớ lai rai…  
 
Ngồi ngắm phố càng nhớ em da diết!  
Gió Tây Hồ thoang thoảng mát đưa sang  
Ở đó mình đã hôn nhau tha thiết  
Mà nay buồn tẻ khói sương buông... 
       
                                            13/8/2005  
 
 
 
70.             ĐÊM ĐÔNG ĐÔ  
 
Đêm Đông Đô rêu loang thành phố cổ  
Giấc ngủ hắt hiu trên môi em còn thơm như lụa  
Ta ru ta trong cõi ảo huyền  
Có  đôi chim nào đang tình tự mùa xuân… 
 
Mẹ thinh không  
Sinh con trong trời đất! 
Cho con ăn đầy ắp các hỗn mang…  
- Chân nhân là tham hay đức thiện là gốc?  
Đôi trai gái nào chơi khuya hát oang oang  
- Chúng đích thực hay thánh là đích thực?  
 
Ru đi! Ru ta đi!... đôi môi em đỏ rực  



Để ta say quên hết nẻo đời này…  
 
                                                  1994  
 
 
 
                 
 
 
71.             NGHĨ VỀ THÀNH PHỐ  
               Ở BÊN XỨ KHÔNG MÀU  
 
Thành phố bên này vẫn đang náo động  
Bên xứ không màu một thành phố khác tĩnh yên hơn  
Thành phố ấy cũng có bầu trời cao rộng  
Gió mây vương quấn quít cõi tâm hồn.  
 
Khi anh đã ngủ yên trong thành phố ấy… 
Thành phố bên này chỉ gửi bóng anh thôi                                                                                            
Sẽ mang cả hình em cùng lẽ sống  
Trái tim thơ không đập nữa vẫn luân hồi!  
 
Cuộc đời là gì, là chi ta chẳng biết?  
Cứ vần vũ quanh mình lại tha thiết cõi hư vô 
Em vẫn đó nhưng tình thì đã hết!  
Dạt giữa sông đời, đắm đuối ánh sao khuya…  
 
Cho đến lúc thân đã vùi dưới mộ  
Nỗi khổ đau xin để lại thành phố bây giờ  
Mang tình em về nơi bất tử!  
Gieo niềm yêu cho những người sống giữa đời mơ...  
 
                                                            13/7/2005  
 
 
 
 
 
 
72.       CHIỀU PHỐ NHẠT NHOÀ  
 
Đưa chân em ra phố  
Để mình chia nhau xa  
Hay để rồi thương nhớ  



Chiều phố sao nhạt nhoà...  
 
Mắt em đong đầy lá  
Rồi quay đi hơi buồn  
Thoắt bỗng thành quá khứ  
Trái tim tình mênh mông.  
 
Anh muốn ngược thời gian  
Lại cùng em tha thiết  
Người con gái yêu thương  
Tình ta không thể chết!  
 
Ôi, vầng trăng xa xăm  
Lòng ta man dại quá 
Cuộc đời là nghịch lý  
Đành chia tay bẽ bàng. 
Nhìn cánh hoa rơi rơi  
Nó chết vì chính nó 
Trái tim anh, em ơi!  
Em mang đi rồi đó… 
 
                         30/7/1995  
 
 
 
 
 
73.          PHỐ ÊM ĐỀM NẾU CÓ EM  
 
Chẳng có em phố xá thành hiu hắt  
Ngày tháng trong anh cũng lạnh buồn  
Phố êm đềm nếu cùng em tha thiết  
Lá êm rơi, hoa lại nở mùa xuân…  
 
Cuộc sống không em thành trống rỗng  
Đời hoá nên phù phiếm nhi nhăng  
Bởi không yêu tất thảy đều chán ngắt  
Đến bóng trăng trời cũng lạc lõng lang thang. 
   
Phố có em! Một lẽ sống bình thường giản dị  
Đã tan hoang như cái bóng không hồn… 
Người con gái tạo hoá sinh ra để  
Hoàn thiện anh và những gã đàn ông!  
 
                                                22/9/2005  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
74.          LANG THANG PHỐ VẮNG  
 
Vẫn hàng sấu đưa con đường hoa sữa  
Và bờ hồ xôn xao tiếng gió  
Em xa rồi nên phố hoá cô đơn!  
 
Anh cứ đi về mãi phía hư không…  
Tiếng chuông chùa ngân sầu quãng vắng  
Ngẩng nhìn trời thấy cánh chim lẻ bóng  
Nguyệt đang tắm mình trên chín tầng mây.  
   
Lang thang miền hư ảo sao bay  
Phố vẫn đây! Em cách xa thế giới…  
Cuộc sống đâu niềm vui mới?  
Tình chỉ về trong đêm mộng xa xôi! 
 
                                             21/8/2005 
 
 
 
 
 
75.          BÀI THƠ TRONG PHỐ LẺ  
 
Tối phố nay trăng lên đầu ngọn cây  
Để lại một cung tròn sứt mẻ  
Anh lặng lẽ trầm mình trong phố lẻ  
Càng về đêm càng đẫm giọt sương sa.  
 
Tối phố xưa liệu em còn có nhớ?  
Hay tháng năm bận bịu sống quên rồi 
Ôi, mảnh tình cuối cùng tan vỡ  
Anh theo gió mây trời, em bèo dạt sông trôi...  
 
Đời cứ thế đến già rồi chết  
Ta sống thực mà tình như màn kịch?  
Nghĩa lý ư? Chết nửa trái tim người  



Như đám mưa trời tan thành bọt cả thôi!  
 
Những tối xưa, em ơi! Vụt qua khoảnh khắc  
Nghe tiếng gió rì rào tha thiết  
Mà chúng mình lặng lẽ tựa người câm  
Hồn thơ anh vất vưởng giữa không trung.  
 
Những tối… chỉ còn trong tưởng tượng  
Phố vẫn đây, bên hồ sóng đưa về  
Con người với con người yêu thương và khát vọng!  
Bản xô-nát tình anh thả khúc đam mê...  
 
                                                       2005  
 
 
 
 
 
 
 
76.        CẢNH SÁNG  
 
Em gái vô tình đi qua góc phố  
Trời trong cũng tựa mắt em mơ  
Ngẩn ngơ ta ngước nhìn chiếc lá  
Chút tàn cuối hạ chớm đầu thu… 
   
Trái tim tình anh tha thẩn làm thơ!  
Liêu xiêu bước trên bờ hè phố nhỏ  
Chẳng hiểu vì em hay vì nắng đỏ  
Mà bỗng nhiên lòng dạ cứ xôn xao?... 
   
                                               1993  
       
 
 
77.      THÊM YÊU THÀNH PHỐ QUÊ MÌNH  
                    KHI ĐÃ VÀO ĐÊM  
 
Những chiều tắt sương đầm trên phố  
Hàng cây ru ngủ đám chim muông  
Anh không còn cùng em như dạo đó  
Tiếng hồ xưa buồn than thở trong đêm.  
 
Khắp nẻo đường vương vào bóng tối  
Hương khuya lan toả cõi trời xa  



Nhớ dáng em vẫn khỏa mình nằm lộng lẫy  
Như làn mây nõn nà cởi xiêm áo bên ta…  
 
Ôi, cuộc tình! Cuộc tình, sao nhớ thế!  
Ta không còn trẻ như thuở vẫn ru em  
Thân thiết cả tiếng chuông chùa trong chiều gió  
Tiếng nam-mô lại êm dịu tâm hồn.  
 
Vẫn thấy em thường về trong bóng lá  
Tấm thân mềm thiếu nữ hoá vô biên  
Anh vuốt ve cả nguyệt và trái vú  
Thêm yêu thành phố quê mình khi đã vào đêm... 
 
                                                          2005  
 
          
 
 
 
78.         EM NGHE  
 
Em nghe trong sương khuya  
Cứ im ắng... thầm thì... đằm thắm...  
 
Em nghe trên phố vắng  
Bác xích lô già yên lặng ngủ trong xe  
 
Em nghe nơi cỏ hoa  
Lời ân ái của lũ bướm vàng chiều còn vương phấn.  
 
Em nghe dẫu đã thành dĩ vãng  
Tiếng của ngày xưa đôi ta… 
 
                                          26/1/1994   
 
                   
 
 
 
 
 
79.               VIẾT DƯỚI ÁNH ĐÈN  
   
Ánh đèn phố lững lờ ngồi một bóng  
Nhớ hình em trong vắng lặng không gian  
Người đàn bà ở nơi xa thẳm  



Như cánh chim bay lạc mây ngàn…  
 
Tiếng anh gọi giữa đêm trường tha thiết  
Tận phương trời nghe thấy không em?  
Hồn anh đó mênh mang sóng nước 
Mơ cùng em dào dạt khúc tình êm.  
 
Anh muốn làm trời ôm lấy em bể sóng  
Trong đêm về lấp lánh ánh sao lên  
Có anh và em đẫm mình nơi bến mộng  
Hạnh phúc lắm em ơi! Ta lên mãi thiên đàng...  
 
Trời không mưa mà lòng anh cứ mưa chan  
Em hoang dại như trăng  khoả mình theo gió  
Trái tim anh man mê trong đó  
Là bài thơ anh viết dưới ánh đèn!  
 
                                                      12/2007  
                       
 
 
 
 
 
 
80.      KÍ ỨC MÙA THU  
 
Mùa thu khuấy lên bao kí ức  
Xác thời gian trôi trên tóc em  
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió  
Lá vàng rơi mênh mông…  
 
Em đi qua mùa thu không gian  
Trăng mặc đồi con gái  
Nhớ đến lâu cái hương con gái  
Nó thơm say và rất nhẹ nhàng.  
 
Đường dạo ấy trên đồi trăng sáng  
Đêm chia tay em dúi cả vào anh  
Để bóng lạc suốt đêm ngoài phố  
Mây lãng phiêu mãi không về!  
 
Giờ đây chắc trên đồi thông đó  
Gió vu vi và trăng vu vơ  
Em đi trong trăng mùa thu thổi gió  
Mùa thu lang thang chẳng bến bờ…  



 
                                              1992  
 
 
 
 
 
 
 
81.          THU ĐẾN (*) 
 
Thu đến... mấy hàng mưa rí rách  
Giọt gianh rơi tình buồn quá đi thôi!  
Thu vắng em gió hiu hắt khắp trời  
Vài sợi tóc đầu anh khe khẽ rụng.  
 
Em đang ngủ bên chồng hay vẫn thức?  
Có nghe thu ôm ấp các hàng cây  
Chúng cứ bay, cứ bay, cứ bay  
Anh đốt thuốc cháy hoài trong canh vắng.  
 
Thu đến gợi lòng bao dĩ vãng  
Buổi khai thu đã máu chia ly 
Ừ, cứ nhớ! Nhưng em đừng tiếc nhé 
Tình có tan, tình ấy mới lâm ly!  
 
Anh không biết mình sống hơn hay đã chết?  
Cả thu xưa lẫn với thu nay  
Thu, thu đến đau mà tha thiết  
Tình phải tan, có lẽ mới đủ đầy!  
 
Và hỡi tất cả đạn bom quyền lực  
Thật hoài công định bắn phá em ta?  
Đến bạo chúa còn phải nhường mỹ nữ  
Khi chiếc váy xẻ tà em đã cởi ngay ra…  
 
                                                    1994  
     
(*)   Tối đó tôi bỗng nhiên nhớ tới ông hoàng tử thi ca Xuân Diệu với những dòng thơ tình sướt mướt:  
                 Yêu, là chết ở trong lòng một ít  
      Và đã chấp bút để viết bài thơ Thu Đến này! 
 
 
 
 
82.          ĐÊM THU SƯƠNG  
 



Trăng đi chếch về phía dòng sông vắng  
Tiếng con chim bay ngang cắn vào khoảng xanh trong...  
 
Đêm thu sương...trăng không vàng mà bạc  
Gió khuya khoắt men hàng phố thức  
Với mấy người quét rác quét trong đêm  
Những ngôi nhà chẳng biết có bình yên?  
 
Đêm thì hoang - Sông cách sông  
Lá liễu em đong khắp thân em  
Mắt em như liễu ngang cành liễu  
Máu chảy đầy trăng, em biết không? 
 
                                                    1992  
 
 
 
 
83.           ĐÊM THU TRẮNG  
 
Đêm thu trắng người đi trong sương trắng  
Quán bên hồ em gái đến loạn trăng… 
 
Ánh mắt em ươm chùm hoa cúc thơm  
Đôi môi ướp các nụ hôn còn thắm đỏ  
Những cám dỗ vỡ oà ra thân thể  
Để cả gió xô làn mây ngổn ngang. 
 
Dưới làn da mịn mát tơ giăng  
Những nơ-ron tình yêu dòng điện cháy  
Và như thể chúng rùng rùng chuyển động  
Mang cả đàn bướm cái bay ra…  
 
Lậy trời đất! Cám ơn tạo hoá!  
Giọt ái tình không đặt chỗ nghiêm trang  
Người đã sinh ra những lòng tham  
Giữa thiên nhiên trinh bạch.  
 
Đêm thu không lá vàng  
Quán bên hồ anh muốn cấu trái cấm em...  
 
                                                 8/1992  
      
      Vào một buổi tối tôi ngồi trong một quán nhỏ bên hồ, phủ lên không trung một màn sương trắng. Có 
một thiếu nữ mặc chiếc áo mùa thu sáng mỏng, vòm ngực nàng trắng nõn và khích lệ.  
       Trên trời trăng đang nhàn nhạt trôi đi trong cái màn sương trắng hơi se lạnh kia. Sự xuất hiện của thiếu 
nữ làm cho cả trời đất phải đổi thay: trăng cũng loạn...  



    Đứng trước sự cám dỗ ấy con người ta lại khát vọng được sống, được hưởng...và bài thơ đã  ra đời như 
thế!  
 
 
 
 
 
 
84.            THU TĨNH  
 
Đây yên tĩnh quá chừng  
Như không còn tiếng động  
Ta bước vào quán vắng. 
 
Trong đen và trong đắng  
Vẫn bao hương ngạt ngào 
Cà phê mùa thu thắm . 
 
Mấy thiếu nữ trẻ măng  
Môi son với váy rộng  
khuấy khoả tý gì chăng? 
 
Hồn ta bay như hoang 
Cánh chim đời đơn chiếc!  
Lá vàng rơi mênh mang… 
             
                                10/1993  
 
 
85.         ĐÊM MƯA TẦM TÃ  
 
Trời giông tố, đời cô đơn bên bóng  
Trôi dần dần những tháng năm buồn tênh  
Em thế nào rồi: buồn hay vui sướng?  
Có nghe giữa làn mưa mông mênh...  
 
Anh nhớ đêm mưa xưa tầm tã  
Ở bên hồ hai đứa  ôm nhau  
Dù bão giông  trái tim sợ gì đâu?  
Em  vẫn trong mơ mặc mưa rơi xuống đầu.  
 
Áo em ướt, quần em cũng ướt  
Máu chảy mạnh trong người  rạo rực, xôn xao  
Anh ủ cho em trên chiếc ghế đá bên cầu  
Giây phút ấy trời dẫu sập ta cũng không cần biết tới!  
 
Anh luồn xuống dưới em vén những sợi lông  tơ đương rối  



Em dang rộng đôi chân ra đón đợi  
Phút giây thiêng sung sướng nhất trên đời  
Kỉ niệm này ta nhớ mãi khôn nguôi…  
 
                                                      2008  
 
 
 
86.       MÙA THU THĂM THẲM MÀU CON GÁI   
 
Em đi để mùa thu ở lại! 
Trời mênh mang xao xác lá vàng rơi  
Với khóe mắt thăm thẳm màu con gái  
Tuổi hai mươi dừng lại ở trong đời.  
   
Ôi, mùa thu đẹp thế bỗng tơi bời?  
Khi lạnh lẽo, khi cồn cào gió xé  
Bao kỷ niệm trở thành thân thương quá  
Có lúc nào nhớ thế, không em! 
   
Biền biệt xa năm tháng mỏi mòn tim  
Anh cùng những vì sao khuya thao thức  
Như càng nhớ thu càng xa lắc  
Cả tiếng chim kêu cũng hóa nên buồn.  
   
Em đi thu còn lại một mình!  
Hoa trước cửa cũng không nở nữa  
Đêm đêm gió lạnh về hiu hắt phố  
Anh giở từng trang nhật ký cũ ra xem... 
   
                                              21/11/2010  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
87.        KHÚC MÙA THU   
                  
Mùa thu trôi theo bóng em đi  
lá vàng rơi giữa lưng chừng gió  
Em vẫn về trái tim anh gõ cửa! 
Hồn anh bay trong đám mây qua...  



 
Ta mộng điều gì ở mãi canh khuya?  
Nơi bờ bãi con người sau ngày mệt mỏi  
Nhớ những êm đềm cùng em thuở ấy  
Nay mồ cỏ dại phủ thay hoa…  
 
Mùa thu ơi! Gợi lại bến bờ xa 
Bóng em xưa dưới hàng cây xào xạc  
Đôi mắt ai ru khúc mùa thu thầm nhắc  
Giữa đất trời chỉ có anh và em!...  
 
Tình hết rồi! Thu đổ vỡ không gian  
Cánh chim bay hoang bầu trời mưa gió 
Cả cung đàn thơ anh giờ cũng cũ 
Hoà tiếng chuông chùa văng vẳng xa xa...  
 
                                              16/8/2005  
 
 
 
 
 
88.         CÓ PHẢI MÙA THU  
 
Anh đi dưới trời mưa ướt 
Lất phất bay hiu hắt không gian 
Lơ đãng bước trên hè nhỏ vắng 
Lá rơi vài chiếc trong đêm. 
 
 Hồn phiêu diêu mơ em…  
Thành phố mênh mang ánh đèn ngơ ngác 
Có phải mùa thu là mùa tan tác? 
Nên lòng toàn những chia ly!... 
 
                                              2005   
 
 
 
 
 
 
89.           THÀNH-PHỐ-THUỶ-TINH-ANH TAN VỠ 
 
Hà Nội thầm anh đi suốt đêm  
Trời sao xa xanh và hoa sữa trắng  
Thành-phố-thuỷ-tinh-anh chông chênh sáng  



Buồn, rất buồn nên anh lang thang...  
 
Mỗi hạt buồn mấy trăm giọt mưa tan?  
Tóc không còn đen nữa  
Em vẫn vui trong nhà say giấc ngủ  
Một chung lòng anh thổ cả không gian.  
 
Gánh cuộc đời xếp đầy nỗi lo toan  
Thành-phố-thuỷ-tinh-anh tan vỡ 
Anh đi trong gió mưa đêm cô đơn bất tử! 
Nghe tiếng phố xa giun dế đệm dương cầm...  
 
                                                     1992  
 
 
 
 
 
90.          TRONG TIẾNG CHUÔNG NGÂN  
 
Tiếng chuông ngân bóng đa bên chùa  
Ru người về nơi thanh tịnh  
Bước chân đã nhập nhoè sáng tối  
Lá rơi đánh vỡ trên không...  
 
Đường nhân gian đến chỗ Phật ngồi  
Ríu rít chim trời, cá bể  
Hơi buồn tẻ, hơi hư hao khuây khoả  
Đắm mình vào thế giới thần tiên! 
 
Nhớ nhớ… thương thương…  
Lòng còn quyện ở nơi phàm tục  
Anh chưa thể cùng tiên giao hợp  
Thế giới con người vẫn tàn ác với nhau.  
 
Thuở chiến tranh chinh chiến chốn rừng sâu  
Giờ tóc bạc mái nhà ru ngủ  
Ngẫm nhân thế? ngán ngao nhìn thế sự… 
Tắm trong tình quên lãng chuyện trần gian!  
 
Tiếng chuông chùa ngân ngân...  
 
                                                    3/1995  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
91.     NGHĨ VỀ HÀ NỘI  
 
Hà Nội cứ suốt đời nghe lá rụng  
Những ngọn đèn ô cửa mùa đông  
Trái sấu nhỏ bàng hoàng như kỉ niệm  
Nước hồ xanh rêu bám kín Tháp Rùa...  
 
Hà Nội cứ rầm rì trang tình tự  
Của những đôi trai gái bên bờ  
Tà áo trắng em bay một thời thiếu nữ  
Theo anh hoài tới tận lúc già nua.  
 
Hà Nội mới mà như là cổ tích  
Phía nhà ga đoàn tầu đến rồi đi  
Những giọng nói lẫn vào lời gió thổi  
Ai trở về... và ai sắp chia ly?  
 
Đêm tóc trắng lại nghĩ về Hà Nội  
Nằm thở dài, nhớ quá bóng em xưa...  
 
                                                  1994  
 
 
92.        VIẾT DƯỚI CHÂN ĐÀI HOÀN VŨ  
 
Đời cũng nhẹ như là mây dạt  
Lo miếng cơm làm việc trần gian  
Tôi tiễn ông lên giàn hoả táng  
Ngọn khói kia để nói gì chăng?  
 
Làn lửa đỏ liếm ông vào cõi thế...  
Thời gian chưa tắt một tàn nhang  
Mặt ông trắng, chòm râu ông cước trắng  
Còn đó đây một nắm tro tàn  
 
Đời chỉ thế có gì quan trọng  
Đừng cao siêu cũng đừng quá coi xoàng.  
 
Mai ta chết, các bạn bè thân hữu  



Bọc thiên nhiên mà đọc điếu văn  
Đại bàng vỗ cánh rợp trời mưa gió  
Trong không gian vào mãi xứ vô biên…  
 
                                              16/1/1993  
 
 
 
 
93.          VIẾT SAU ĐÁM XE TANG  
 
Đừng ai khóc khi đưa ta tới đó!  
Ta muốn nghe tiếng người cười theo tiễn một vong linh  
Nhớ vứt cho ta thêm nắm cỏ xanh  
Những đêm mát ta còn ngắm trăng thanh  nghe gió thoảng.  
 
Đời thi sĩ có nằm trong đất lạnh  
Hương hồn ta vẫn hoà ngát hồn hoa 
A ha! Này trời cao với đất bao la  
Ta đã xây cho ta một tượng đài ngút ngát!  
 
Ngồi suy ngẫm đôi ba thế sự  
Cuộc cờ người bên thắng bên thua  
Ván bài kia tuy kết hôm qua  
Hôm sau đã thấy bàn cờ mới.  
 
Cuộc cờ ấy theo thời như hội  
Vàng đỏ trắng đen... thay sắc luân hồi  
Từ anh nhà thơ tới đứa ăn mày  
Mấy ai tránh nổi trò sấp ngửa?  
 
Hồn thanh tịnh ta vào trong trăng gió  
(dẫu chút lòng trắc ẩn chửa hết tan)  
Nhớ vứt cho ta thêm nắm cỏ xanh  
Những đêm mát ta còn ngắm trăng thanh, nghe gió thổi  
 
Và nghe tiếng của lá vàng rơi trên mộ...  
 
                                                         1/5/1992  
 
 
 
          
 
 
 



94.             CẢM TÁC THU HÀ NỘI  
 
Có con thỏ trong vườn đang nhởn nhơ ăn cỏ  
Em bước qua vô tình cho phố ngẩn ngơ  
Cành sấu ngả bên đường lá lá bay lả tả  
Nửa xanh màu hạ nửa vàng thu...  
 
Thu đến gợi chi lòng  
Mà mắt em ươm nụ  
Trái tim xin cứ ngủ bình yên  
Trong chiếc giỏ đa tình của chàng thi nhân đi lượm quả!  
 
Con chim nhỏ ríu ran quanh tổ nhỏ  
Tôi níu chân nàng đi hay nhặt thu rơi 
Thu ơi, thu! Hà Nội ơi, Hà Nội!  
Cho tôi hôn theo môi em... người thiếu nữ xa vời...  
 
                                                                         2000  
 
 
 
 
 
95.         CHÁU NHỎ TRÊN VỈA HÈ HÀ NỘI  
 
Trời mùa hè xanh ve gió thổi  
Quán xá đầy cả bên đường rộn kẻ bán, người mua  
Không khí thị trường tàu xe inh ỏi  
Mấy bà, cô phấn khởi đi - về...  
 
Nhếch nhác bờ hè cháu bé ăn xin  
Cháu ngửa chiếc bát nhựa xanh in màu da trời  
Xin cô hàng bún  
Bị người ta đuổi!  
 
Da cháu xanh vòi vọi  
Sợ hãi cháu lùi mắt xanh leo...  
Tuổi xanh ơi! Cháu mới bao nhiêu  
Sao nhiều màu xanh thế?  
 
Người thành phố vẫn chào nhau vui vẻ  
Hà Nội vẫn xanh, gió thổi rì rào  
Trong cát bụi bờ hè bóng hình con trẻ  
Bước xa dần đôi ống chân gầy lao...  
 
                                                   5/1991  



 
 
 
 
 
 
 
96.              NGƯỜI CHƠI MƯA  
  
Mưa dại, mưa khôn, mưa đồng, mưa phố…  
Mưa mãi rồi cũng võng mái nhà tôi  
Tiểu tiện vào mưa làm cái thú của người  
Nước này trắng hơn hay những thứ mưa kêu  
                                       như kèn, la, gõ mõ?  
                  
Ta lấy mưa chơi cho thoả chí  
Sao lu hết rồi ếch nhái nhảy tứ tung  
Ngẫm khúc mưa nay mà thấy lạ lùng  
Khi gió giật lung tung, lúc lại lầm rầm như thằng lẫn.  
 
Xem những thứ mưa hò reo làm trò quẫn…  
Điệp khúc nào nghe cũng nhàm tai  
Mới lấy mưa để mưa chơi  
Nhìn các loại qua màu nước lã. 
 
Hữu ý - Vô tình: ai biết ai nhân bản?  
Họ lên diễn đàn còn tôi đứng chơi mưa!  
Tiểu tiện vào mưa như một trò đùa  
Oàm oạp quanh hồ tai nghe toàn chão chuộc…  
 
                                                                  2007  
 
 
 
 
 
 97.                CHIỀU RƠI NHẸ  
 
Chiều rơi nhẹ xuống hồn ta rồi ngủ  
Thoảng đưa vài cơn gió thổi hiu hiu  
Lòng tĩnh lặng hay đang ấp ủ 
Chuông đồng hồ đâu đó bật lên kêu!  
 
Ở xa kia trong cõi vắng  
Bảng lảng bay vài đám mây chiều  
Ngày đã hết dẫu tình còn say lắm  



Tiếng nam-mô chùa bên vẫn đều đều…  
 
Cũng chẳng rõ mình nghĩ gì không biết?  
Tình với em hay thơ phú văn chương 
Ôi, quanh quẩn chỉ lăng nhăng nhắng nhít  
Cuộc sống bên ngoài bao chuyện đảo điên.  
 
Thì cứ mộng vui đời thi sĩ!  
Ta bay qua bầu trời, ta đến với mai sau  
Còn hôm nay chôn mình như tu sĩ 
Và tháng năm tóc anh hoá không màu…  
 
                                                     20/7/2005  
 
 
98.                  ĐÊM LANG THANG  
 
Anh dấn bơi trên bể sống mênh mang  
Đời nặng quá buồm quay cuồng giữa xoáy  
Vẩn vơ nghĩ cõi lòng tê tái  
Đêm lang thang, lang thang…  
 
Ngắm bao vì tinh tú xa xăm  
Mới ngửa mặt mà cười ha hả!  
Cánh thì chở trời, chân rê mặt phố...  
Không phải mình sao gió cũng lang thang?  
 
                                                      1990  
 
  
 
 
 
 
 
99.        HỒN THI SĨ LẠC LOÀI  
 
Mưa ru phố hồn như cỏ rối…  
Phủ bạc đầu chới với bóng hình nhân  
Đời cần có hay đời không cần có?  
Đài vinh hoa! Thứ bánh vẽ cũng nhì nhằng.  
 
Ta đi qua đêm mưa  
Những bóng cây chìm vào giấc ngủ  
Mắt bới tìm đám lá các ổ chim  
Lòng rượi buồn con tim héo rung chuông! 



 
Tình cũng vậy cơn mê huyễn hoặc  
Để ta quên sự tồn tại tháng năm…  
Mọi tham vọng trên đời hão hết  
Chỉ kẻ đói ăn sống thực chính mình! 
 
Đêm vô định đi trong nước lã  
Nhấm mưa rơi như nhấm dẻ mùa thu  
Ta muốn hóa mây bay, gió thổi  
Cứ vi vu  
                 và  
                           cứ vi vu...  
 
                                           23/3/1995  
 
 
 
 
100.            ĐƯỜNG VÀO THƠ  
 
Đường vào thơ! Đi vào xứ mộng mơ  
Đến với tình yêu ngút ngàn bão tố 
Em đừng hỏi vì sao anh yêu thế?  
Viết trang phía bên này, máu rỏ phía bên kia… 
 
Nửa tỉnh nửa mê như một kẻ dại khờ  
Khi ta đặt lương tri lên chiếc bàn cân cuộc sống  
Cuộc sống hư hao ư? cũng đừng nên tiếc lắm 
Ta quí là ta quí mẹ đã sinh ta!  
 
Ta không thể làm một Từ Hải chết đứng để Kiều ru  
Thì ta nuôi ta trong nỗi đau nhân tình thế thái  
Tìm đến chốn niết-bàn như thánh ấy!  
Bởi muôn đời con người vẫn giết nhau. 
 
Anh yêu em! Yêu lắm, em yêu!  
Đêm ngủ trên ngực em, ngày sống trong bóng phủ  
Để tìm lấy chút mơ say mà vui vẻ  
Gửi vào thơ khi chẳng biết về đâu?  
 
Ru lãng tháng năm một đời thứ khách  
Ta sống như là nửa mơ, nửa thực  
Kinh thánh đã dậy mà: sắc sắc, không không…  
 
                                                             14/7/2005  
        



 
 
 
 
 
 
 
 
101.           NHỮNG CÂU THƠ VƯƠNG RƠI  
 
Ta giết thời gian bằng thơ  
Hồn bay vào mây gió  
Tháng năm trôi nối tiếp tháng năm trôi…  
   
Ừ, cứ viết!  
Ta nhặt ngọc ra từ trong đổ nát  
Trải tình lên trang giấy trắng cuộc đời  
Yêu rất nhiều mà kiếp sống vẫn đơn côi!  
   
Ta gieo em khắp trời, khắp đất  
Với trái tim người thi sĩ lang thang  
Rồi một ngày thân đã vùi xuống đất  
Những tình thơ ta viết sẽ ca vang.  
   
Bác xích lô trên đường phố kia ơi!  
Và cô bán hoa tươi đang mời trong chợ…  
Cánh cửa tâm hồn tôi hoang gió  
Người sống ở hôm nay, tôi sống cõi hư vô.  
   
Ta hạnh phúc hay là người hạnh phúc?  
Chủ nghĩa kia cũng chỉ một bàn cờ…  
Dẫu thơ ta gieo không đổi thành cơm áo  
Nhưng linh hồn còn có chỗ để mà mơ.  
   
Ta nhìn lá cây bay, giữa trời cao nghe gió  
Ngắm cát bụi trôi trong cuộc sống xô bồ  
Trái tim lại lang thang như một người hành khất  
Nhặt mấy câu vương rơi, thấm máu của hồn thơ... 
   
                                                           8/12/2010  
 
 
 
  
 
102.           TỒN TẠI NHƯ LÀ KHÔNG TỒN TẠI  



 
Ta tồn tại như là không tồn tại  
Trôi vô vi theo làn gió, bóng mây  
Mộng vũ trụ mà lòng trống trải  
Tình như chiếc lá rơi bay!  
 
Kiếp thi nhân đơn côi cánh nhạn 
Năm tháng xum vầy không bao nổi hồn ta  
Ôi thế thái, ta là ai vậy?  
Cuộc sống ư? vất vưởng cõi sơn hà…  
 
Tồn tại như là không tồn tại!  
Vẩn vơ bay mà giông bão suốt đời  
Tìm bóng người yêu trong bầu trời vời vợi  
Nửa thân đời nửa cũng thể ma trơi...  
 
                                                  7/8/2005  
 
 
 
 
 
 
103.           THỨC GIẤC  
 
Tỉnh giấc đầy hè trăng rải sáng  
Một mình ngẩn bóng lẻ loi soi  
Chạnh lòng con vạc trong ruộng nước  
Vui buồn bì bọp mổ sao rơi!  
 
Ngán cảnh trần đời nông nỗi lắm  
Tình thì nặng gánh mộng hồn trôi…  
Nghe réo hàng cây con gió thổi  
Nhờ thơ cứu phận, thế nhân ơi!  
   
                                        10/11/1995  
 
 
 
 
 
104.             TRONG CƠN MƯA CUỘC ĐỜI  
 
Ta đi giữa cuộc đời mưa gió  
Nửa trôi như nước, nửa bay như chim  
Biển cả nổi chìm theo mặt sóng 



Ru tình em trong không gian mênh mông.  
 
Nhưng có lúc lại thấy lòng xáo động  
Đời là gì? Có định nghĩa được không?  
Cứ thế mà lao tới phút tận cùng 
Mang khát vọng tới chân trời tuyệt bích!  
 
Cơn mưa cuộc đời bể dâu khôn xiết  
Tình yêu - Cuộc sống cũng dần phai  
Vạn kiếp rồi tàn vào cát bụi, em ơi! 
Chỉ trái tim thơ anh về nơi vô tận…  
 
                                              31/8/2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
105.          THẾ GIỚI & CHIẾN TRANH  
                                    Nhân đọc Lá Cỏ của Oan Huýt Man  
 
Thế giới không còn chiến tranh? đó chỉ là viễn tưởng…  
Con người bao giờ mới thôi tàn sát lẫn  nhau?  
 
Loài người vốn sinh ra từ cầm thú  
Chất hoang dã muôn năm cũng bản chất con người…  
Nhưng cầm thú vẫn có yêu thương trong sự sinh tồn của nó 
Thì hãy lánh xa những điều ác điên rồ! 
 
Bởi con người: Đức nhân ái vẫn còn!  
Nhưng cuồng vọng lại ngút ngàn chồng chất?  
Nó hành tiến trong quá trình hiện đại văn minh  
Không chỉ người giỏi giang  
Bao đứa ngu cũng muốn đè lên đầu người khác  
Mà giống ngu thường lại ác tâm hơn!?  
 
Những thuyết giáo cũng không thiếu điều sáo rỗng  
Chỉ tình em muôn thuở vẫn đơm hương  
Cũng chỉ có đàn bà quan trọng hơn các ngài tổng thống! 
Đừng muội mê theo các bang phái nữa là hơn.  
 
                                                                      20/7/2005  



 
 
           
 
 
 
 
106.             TRÁCH GHẾ ĐÁ  
 
Ai lại trách chiếc ghế đá cả chiều trống gió?  
Anh và em giờ quá xa xôi  
Chiếc ghế đá trong công viên bỏ ngỏ  
Một ngày buồn anh dạo bước qua chơi!  
 
Bông hoa phượng mùa hè còn cháy đỏ  
Đốt không gian chín ngọt môi em  
Thời thiếu nữ trắng thơm như tơ lụa…  
Để bây giờ phải hoài niệm chiếc ghế hoang? 
 
Hồn đã cũ như rêu loang bên thành ghế 
Tình ta hết từ bao giờ em nhỉ?  
Chiếc ghế đá! Ôi, chiếc ghế đá!  
Trở thành quả bom lặng câm… 
 
                                                      1994  
 
107.        VỀ NƠI CU CUỘI  
 
Về nơi cu cuội vẫn ngồi  
Để xem Hằng ở trên trời hở mông  
Thỉnh thoảng tiếng chuông chùa ngân  
Nam mô di phật nửa trần, nửa tiên…  
 
Trần vì tớ cũng thịt xương  
Vẫn còn ham hố tí ti tiền vẫn ham  
Tiên vì coi chuyện cõi trần  
Nửa tuồng cổ, nửa tuồng tân, nửa chèo  
Lo xong cơm áo đều đều  
Lại về dưới bóng xanh rêu tớ ngồi  
Nửa mắt tớ để nhìn đời  
Nửa tai tớ để nghe lời... sáo ru  
Chẳng kinh kệ cũng thân tu  
Nửa hồn lãng tử lu bù làm thơ  
Nửa trái tim kính gốc đa  
Còn nửa ngã bẩy ngã ba giống loài...  
 



Thương người nửa khóc, nửa cười  
Không yêu: phải tội - yêu rồi… hoá điên!  
 
                                                  1995 
 
 
 
 
108.           TỈNH - SAY  
 
Ta đi ngất ngưởng giữa đất này  
Chẳng ra kẻ tỉnh lẫn người say 
Tỉnh nhiều, điên mất! Thôi thì nửa 
Vì muốn yêu người mới phải say!  
 
Nhà ở ngay bên đền Quán Thánh  
Gốc đa kề sát đồn công an  
Trộm cắp, du côn… lo giữ phận!  
Cốc! Cốc! Ngày đêm mõ chùa vang.  
 
Say mà hơn tỉnh nhìn thế sự  
Tỉnh hoá thằng say cõi thế gian.  
 
                                        20/10/1995  
 
 
    
109.        GIÓ BỐI RỐI  
 
Gió xao xác trên cành bối rối  
Đôi mắt em thăm thẳm cuối trời xa  
Anh ở giữa hoàng hôn hoá đá  
Vấn vương tình em hiển hiện như hoa.  
   
Một thuở xa bên cổng trường đại học  
Anh thường đón em. Ôi, tuổi đáng yêu sao!  
Ngỡ ngàng thấy anh, em chạy đến  
Những tối ven hồ chẳng muốn rời nhau…  
   
Qua mất rồi. Tất cả, hỡi em yêu!  
Đời thiếu nữ trôi, thời ban mai cũng hết  
Chiều lại chiều hoang đi biền biệt  
Tình hao gày còn lại xác ve khô.  
   
Trong hư vô ngày tháng cứ già nua  
Lá cứ rụng bước chân đời dẫm đạp  



Lòng nuối mãi một mối tình tan tác 
Anh đã ngồi hoá đá suốt đời anh!... 
 
                                             18/4/2005   
 
 
 
 
 
110.                   LY TAN    
   
Mái tóc thời gian anh đã bạc  
Nghe hàng cây xao xác ly tan! 
 
Tuổi trẻ đời anh chiến tranh và mất mát  
Nhà cửa tan hoang, tình vỡ ngả nghiêng  
Nơi bờ bãi trôi dần vào bụi cát  
Đến khi xuống mồ chắc sẽ được bình yên? 
   
                                                      1995  
 
 
 
 
 
 
 
111.         THI SĨ VÀ CON THUYỀN MỘNG  
 
Thi sĩ ôm con thuyền mộng mơ  
Ru hồn người thiếu nữ xa vời  
Thơ anh lẫn vào trong gió thổi  
Hồn phiêu diêu cùng tiếng lá bay rơi!  
 
Anh đã viết bao thơ tình chẳng rõ  
Dan díu cơn mơ với cuộc đời…  
 
                                                8/1/1997  
 
 
 112.     ĐÊM GIAO THỪA ANH VIẾT CHO EM   
 
Trong Sài Gòn có lạnh không?  
Đêm giao thừa, em ơi! Trời chuyển rét  
Nghe hàng đêm lá cây xào xạc  
Đón xuân về anh thảo bút viết cho em!  



 
Vẫn là cô áo trắng xinh xinh  
Chắc đêm nay em quên anh rồi nhỉ?  
Dù như thế lòng anh vẫn nhớ  
Gửi nụ hôn lên trời cho gió mang đi…  
 
Trăng chẳng thấy đâu, chỉ những mây che  
Phố trong em, phố nơi anh ánh đèn vẫn sáng  
Trái tim em có run lên trong gió lạnh?  
Con tim anh bàng hoàng nhớ lắm, em ơi!  
 
Ôi, vần thơ xao xác cả đất trời  
Em bé bỏng… anh mừng em thêm tuổi  
Dẫu chẳng phải của anh người đàn bà trẻ tuổi  
Giao thừa về mừng hạnh phúc tới em!  
 
Nếu đêm nào em cảm thấy cô đơn?  
Thì nhớ anh vẫn về bên em ấp ủ 
Làm con gió đêm ru cho em giấc ngủ  
Xoa lên mình em hơi ấm trái tim anh...  
 
Đêm giao thừa hôn em nhé, nghe em !   
 
                                        Đêm tận năm Đinh Hợi  
 
 
113.      MỐI TÌNH KHÔNG BẾN ĐỖ  
 
Mỗi sáng sáng anh ra hồ dạo bước  
Thấy bóng hình em hắt xa xa 
Anh mới hỏi: phải chăng nàng đã thức?  
Đêm mộng mơ còn in trên nét mặt nàng kia!  
 
Cành liễu gió vi vu lời tình tự  
Thơ anh ru tiếng khẽ động bên bờ  
Tình yêu đến tháng năm không có tuổi  
Anh xao lòng thổn thức giữa hư vô.  
 
Tình cũng thể bóng mây qua vô định  
Như phù sa bồi đắp cõi hư không 
Em bé bỏng, đời người rồi vụt biến  
Hạnh phúc sẽ ào đi trong bể sóng mênh mông.  
 
Mùa xuân gọi, em ơi! Tình ta như lá trúc  
Bay trên không xáo xác giữa màu xanh  
Anh thầm thì vọng gọi tên em  



Bên sóng hồ reo bâng khuâng nỗi nhớ.  
 
Chân anh bước dưới vuông trời thành phố  
Tán lá bay che rợp bóng cuộc đời  
Mối tình nhỏ líu lo đùa một tí  
Biết đùa rồi mà vẫn máu tim rơi! 
 
Ôi! Mối tình không bến đỗ, em ơi!  
Mai anh chết? nếu khi đời nhắc đến 
Em hãy nói với đời, anh đã từng cảm mến  
Mang bóng hình em trong tim để đi xa...  
 
                                                   1/2008  
 
  
 
  
 
114.              EM GÁI SÀI GÒN  
 
Tôi gặp em trước cửa rạp Rex  
Bên kia vườn hoa có những chiếc xích đu quay 
Em mời tôi đi!... dẫu là tôi từ chối  
Nhưng không thể nào quên  
Có bông hoa yêu thương đang tàn rữa ở chốn này!? 
 
Thành phố Sài Gòn với những toà nhà cao chọc ngang trời  
Những đại lộ, rạp chiếu phim lớn như rạp Rex  
Và em gái tôi mới gặp một lần, mới một lần thôi 
Một loài hoa cho bao khách đùa chơi… 
 
Chiếc xe tay chở em đi phơi phới những đón mời  
Khi đồng bạc vẫn quay như hòn xúc xắc  
Thành phố Sài Gòn có những toà nhà cao chót vót  
Bên kia rạp Rex… là vườn hoa và những chiếc xích đu quay! 
 
                                                             20/4/1992  
 
 
 
115.          NHỚ PHỐ SÀI GÒN  
   
Nhớ phố Sài Gòn năm xưa…  
Anh lang thang những đêm khuya khoắt  
Khi em còn một cô bé tí teo 
Cô bé ấy lớn lên từ bao giờ không biết?  



Gieo cho anh cả mùa thắm tình yêu! 
 
Ôi, vẫn Sài Gòn của những chiều  
Khoảng cách trong anh sao giờ thành xa thế?  
Anh muốn làm con gió về bên em nhè nhẹ  
Hôn em giấc ngủ giữa đêm dài.  
   
Tiếng lá khuya ru lằng lặng  
Anh và em ở hai đầu cuộc sống 
Giấc ngủ cuộc đời, giấc ngủ trái tim 
Phố Sài Gòn, phố Sài Gòn lặng im…  
   
Bóng trăng chếch trên đầu thanh vắng  
Em trẻ quá như bông hoa mở cánh  
Anh - chiều rồi! Còn nắng được bao nhiêu?  
Tha thẩn giữa đời lạc bước cô liêu!  
   
Cuộc đời như tranh hay là trang tiểu thuyết  
Có một ánh sao trời hiu hắt cháy trong xanh  
Và em ạ, chính là anh đến đấy! 
Nhưng đừng nghĩ nhiều nữa nhé, nghe em... 
 
                                      Tháng Chạp năm Đinh Hợi   
 
                 
 
 116.        TRƯỚC NÚI MỸ NHÂN (2)  
                     Núi Mỹ Nhân nằm giữa biển Nha Trang gần Hòn Chồng. Truyền kể: Nàng  
                 Mỹ Nhân nằm ở đó nhiều năm tháng chung thuỷ chờ chồng - Chồng nàng là một  
                 tướng cướp trẻ đã dẫn một đạo quân cướp bể, thuyền bè của họ bị bão biển đánh  
                 đắm… đi đã không về.  
 
Em nằm trong tiếng sóng vỗ bao la  
Làm núi đợi! Lặng im cùng năm tháng  
Tình yêu ấy hoá tượng thần trong trắng  
Khi thế giới ta thay đổi đủ sắc màu.  
 
Bóng em nằm vời vợi cao siêu  
Chối bỏ hư danh và không tính toán!  
Thiên thai ấy - Cuộc sống xô bồ này  
Đâu là lẽ sống?  
Máu trong người với đá, thứ nào hơn?  
 
Em là cái đích cuối cùng ta hướng đến triệu năm  
Triệu năm nữa chắc chỉ là ảo ảnh  
Tình yêu văn minh: gia tốc hợp, gia tốc tan...  
Đỉnh núi Mỹ Nhân ơi 



Ta quấn lên đầu nàng thêm một vành khăn trắng!  
 
Ta từng yêu em ta cả tâm hồn bão loạn  
Để cuối cùng thân số vẫn cô đơn!  
Ta từng say bằng thứ rượu whisky choáng váng  
Tỉnh lại rồi xin quì gối trước sơ nguyên.  
 
Ta đã yêu em cả trong phản bội  
Với tình yêu không thể gì đánh đổi  
Vì trần đời là thế, nàng ơi!  
Chỉ có mỗi trái tim  
Vừa hoá đá cho thơ, ta vừa phải làm Người!  
 
                                                               1994 
 
         
 
 
 
 
117.               LỜI HÓT CON CHIM KHÁCH  
                                       Em trở về với ốc đảo xanh trinh bạch  
                                                             (Thơ Đinh Thị Hồng Minh)  
 
Em một mình mang ốc-đảo bỏ đi  
Anh trở lại phố thành nghe gió hú  
Nghe cả lá và hồn đời khẽ vỗ  
Con-tim-buồn hoá trăm mảnh vỡ tan.  
 
Con tim buồn không còn thuộc về anh  
Những mảnh vụn lẫn vào trong cát bụi  
Có một mảnh hoá thành "Con chim khách"  
Bay đi tìm bóng lạc giữa vu vơ...  
 
Chầm chậm đừng đi người con gái của ban sơ  
Anh thả xuống ốc-đảo xanh em một mối tình nguyên thuỷ  
Mốt mai lỡ đau nỗi khổ đau của loài tim vỡ  
"Con chim khách" vẫn về để hót ru em!  
 
                                                         17/5/1994  
 
     Vào một buổi sáng tôi có gặp một người thiếu nữ, nói dăm ba câu chuyện về thơ phú văn chương rồi 
người thiếu nữ ấy bỏ đi. Trái tim bỗng cồn cào, da diết. Tôi đi vào một cái quán thành phố trông sang bóng 
mặt hồ xanh và viết bài thơ này.  
     
 
 



 
 
 
  
 
 
 
 
118.                  CHIỀU PHỐ GIÓ &  
              MỐI TÌNH LÔNG NGỖNG TRẮNG  
 
Một chiều nắng đỏ  
Gió đi dưới các hàng cây  
Biết bao nàng thiếu nữ qua đây  
Giờ này người con gái xưa có về trên phố cũ?  
 
Chiều phố gió trái tim ta náo động!  
Ôi hôn hoàng run khe khẽ hồn ta  
Những cành lá đánh đu lẩy bẩy  
Trời đã xin cưới đâu mà nắng vội lên xe hoa?  
 
Chiều phố gió như thể rừng thu động  
Lá thì bay còn mây đám thì tan  
Liễu xác xơ như buổi tối tân hôn  
Níu giữ cảnh hoang tàn diễm tuyệt.  
 
Em chìm đắm nẻo nào cuộc sống  
Để trái tim anh vỡ vụn biến tan 
Những mảnh tình bay tứ tung theo dòng-lông-ngỗng-trắng  
Mà nàng Mỵ Châu năm xưa đã rắc hộ trên đường.  
 
Tình tan vỡ anh cạn ly cuộc sống!  
Gạn cả sướng vui lẫn với khổ đau  
Con tim hát tháng năm luyện thành trai ngọc  
Sáng long lanh trong biển sóng gầm gào.  
 
Chiều phố gió tan dần bóng xế  
Các nàng thiếu nữ cũng đi xa  
Trong số đó liệu có ai đã mang theo lông-ngỗng-trắng  
Để cho tình được hát ngọc chia ly?... 
 
                                                      5/1994  
 
     
 
 



119.          CHUYỆN VỀ CON CHIM (1)  
 
Con chim yêu bầu trời tự do  
Sống ẩn mình trong chiếc tổ con bé nhỏ  
Không hoa mĩ cũng vừa đôi chúng ở  
Cùng đàn con xúm xít vui vầy.  
 
Giữa bầu trời khoáng đãng gió mây  
Hoa trái thiên nhiên dạt dào sóng bể  
Nơi phú quí của những bầy chim lạ  
Chẳng làm cho nó xiêu lòng!  
 
Con chim chồng vui hót quanh năm  
Còn chim mái sớm hôm tìm sâu bọ  
Và mặc cho thế thời thời thế  
Trời đất quay cuồng vẫn hết mực thương nhau.  
 
Tối đến con mái nhổ cho chồng mấy sợi tóc sâu…  
Con trống mắt nhìn ra ngoài xa bể...  
Sự sống cứ trôi yên lành bình dị  
Trống mái bên nhau đến bạc đầu.  
 
                                                      3/1995  
 
        
 120.         CHUYỆN VỀ CON CHIM (2)  
 
Nhìn loài diều hâu săn đuổi những chim con  
Giống tu hú lại ăn trộm trứng của các loài chim khác  
Thế giới muôn màu không bao giờ hết ác  
Con trống thở dài những lúc đêm thâu...  
 
Nó cố giữ yên ngôi nhà, sớm tối bạn trăng sao  
Dẫu đôi lúc cũng mơ màng tình ái  
Con mái yên tâm thấy lòng sảng khoái  
Nó cần gì ngoài cái tổ ấm con con!  
 
Giống chim mái thường chỉ nghĩ đến chuyện chồng con  
Còn con trống lại mang hồn bể cả…  
Giống chim nào rồi cũng phải về bụi cả  
Nó chọn cho mình con đường: không cần ẩu đả chiến tranh!  
 
Chơi gió đùa mây 
Cần mẫn mổ các vì sao trong vũ trụ mênh mang…  
Tự cho mình sánh ngang hoàng-đế!  
Sách cổ kim rồi phải ghi thành chuyện lạ:  



Rằng, có một con chim  
đã mổ vãn sao quí giăng của giải ngân hà…  
 
                                                         3/1995  
 
 
 
 
121.                  ĐÊM VẮNG  
 
Đêm thanh vắng ngồi bên thềm man mác  
Anh một mình nhặt ánh sao rơi!  
Lại nhớ đến em bao năm trước  
Nỗi buồn vào làm đêm thêm xa xôi...  
 
Phố phường ngủ tiếng chim kêu trong tổ  
Vài ba ngọn cỏ khẽ vi vu  
Ai gọi anh về con đường dạo đó?  
Chúng mình thường đi mãi canh khuya…  
 
Hương tóc xưa bay và tiếng cây ru  
Má mơn man tư lự nghe gió thoảng  
Giờ chỉ  thấy mây trôi lãng đãng  
Mái đầu anh đêm thoắt bạc thêm ra! 
 
                                               18/1/1996  
 
      
 
 
 
 
 
 
 
122.          TIẾNG ẾCH  
        
Đêm nghe tiếng ếch vọng đền sang  
Mấy đám mây đàn bay lang thang  
Nguyệt cũng cười tình đi tứ xứ  
Sân nhà có kẻ đứng trông trăng…  
 
Đêm nghe ếch trầm trầm hồ nước  
Buồn như con trống cô đơn!  
Tóc ai vương trong gió êm đềm  
Tình năm ấy em về quyến luyến.  



 
Em đến để làm sông làm sóng  
Để cuộc đời đang vắng bỗng phi lao!  
Với đôi hồn ong bướm xôn xao  
Hoá mây trắng trôi mãi vào vô định.  
 
Em đã đi! Rất xa, không thể nào cứu vãn  
Anh nhặt lên đôi mảnh vỡ hoang tàn  
Cái tiếng ếch lẫn vùi vào bụi cát  
Giọt thơ lòng 
                   anh xoã tóc  
                                    áp môi hôn...  
 
                                                            1991  
    
    Đêm mưa gió... cái tiếng ếch vọng sang từ đền Quán Thánh, bên kia hồ Tây nghe thật não nùng. Trên 
đầu bóng nguyệt trôi nhàn nhạt, đêm hoang xơ. Em lại về với tôi: mái tóc em bay, tình em quyến luyến 
giữa một đống tro tàn đổ nát của cát bụi cuộc đời. Hồn mây trắng tôi trôi mãi vào nơi vô định...  
 
 
 
 
 
 
123.           TIẾNG CON CUỐC GỌI  
 
Em có nghe tiếng cuốc gọi sang hè?  
Đêm hoang dã anh nhớ về thuở ấy  
Tình yêu lang thang con đường cỏ rối 
Tuổi hoa niên hoá tượng đá buồn!  
 
Người đàn bà dẫn anh đi trong trăng  
Đêm chiếu sáng mây lênh đênh lạc lối  
Đôi mắt em trôi hồn anh chết đuối 
Ôi, bông hoa em ủ đáy trời hương.  
 
Gió bay đi xoá hết dấu mùa xuân  
Mùa hè vắng tanh, thu còn chưa đến  
Đông sẽ lạnh trên đường hoa sữa trắng  
Con cuốc giữa trời kêu vọng tháng năm...  
             
                                               5/1994  
               
 
 
 
124.       ĐÊM TRĂNG BIỂN  



 
Anh ngồi biển một mình ngắm bóng  
Trăng trên đầu sóng ở dưới chân  
Biển cứ thét muôn đời cô quạnh  
Trong thầm thì khẽ gọi tên em!  
 
Biển đã rộng hay lòng anh trống?  
Em bên ngoài hay chính mộng trong ta…  
Ta đánh đổi vinh quang và cuộc sống  
Để cùng em điên dại xé toang bờ.  
 
Ôi, bài thơ viết dưới vầng trăng biển  
Vỗ một mình sao không chán sóng ơi?  
Ai bước đó giữa mênh mang hồn cát trắng  
Đêm cô đơn tim anh vỡ tan rồi!  
 
                                                Hè 1997  
 
    Người thi sĩ ngồi một mình bên biển với ánh trăng. Chỉ có linh hồn biển, chỉ có trái tim đau của biển mới 
thấu hiểu được nỗi lòng anh. Có người khách nào đó đang lang thang một mình trên bãi cát, hay cũng chính 
hình bóng của nhà thơ cô đơn? 
 
 
 
 
 
125.        TÌNH EM BIỂN CẢ  
 
Biển là em hay chính em là biển  
Ánh trăng vàng năm đó khóc, em ơi!  
Cuộc đời trai anh đã già rồi  
Nửa mái đỏ hoàng hôn, nửa mái tàn thương nhớ...  
 
Đảo đang vắng thế là vi vút gió  
Biển dịu dàng và biển xanh êm  
Em đã cho một thời thiếu nữ  
Nửa đời chiều tình lại khoác khăn tang!  
 
Trái tim buồn vẫn nhớ biển đêm đêm  
Hôm chia ly tơi bời sóng vỗ…  
Cây buồn tẻ, trăng thì bay lạc gió  
Anh hoá thành nhà điêu khắc tạc em thôi! 
 
Biển là em hay chính em là biển  
Tháng năm xa xa mãi không về 
Biển có vui với bờ bến khác? 
Khúc thơ tình anh vẫn hát say mê...  



 
                                             5/1995  
 
 
 
 
 
126.            TÌNH TRONG QUÁ KHỨ  
 
                  “... Đó cuộc tình đầu vỡ lở,  
                 Đây chỉ còn những hương nhạt màu yêu  
                 Lòng của tôi giờ đã đóng rong rêu  
                 Tim tê dại khi trời chiều tắt nắng”  
                     (trích Trường Khúc Cho Đời Buồn của Huyền Băng)  
                                 - Xin viết tặng lại người nữ sĩ.  
 
Em đi qua đời anh với cuộc tình  
Con tim giằng xé bởi yêu thương  
Đây hàng cây cũ vi vút gió  
Ảnh hình em quyện trong khói sương...  
 
Tháng ngày trôi tim anh đầy bão tố!  
Rỏ máu đào, đời sa mạc cát mênh mông  
Từ buổi chia tay em đâu còn trở lại  
Để cả mùa qua trong sắc lá vàng. 
 
Tình một thuở xanh rờn đảo-ốc  
Hồn ngát hương tắm mát cõi lòng anh  
Nhớ những đêm cùng em tha thiết  
Giữa thành phố thanh bình ta đón bóng trăng lên!  
 
Con sông tình cứ chảy mãi êm êm  
Cuộc sống nay là gì ta chẳng còn biết nữa?  
Em đã trôi dần vào quá khứ  
Và trái tim anh tan nát mất rồi!  
 
                                        Mùa xuân Đinh Hợi  
 
 
 
 
 
 
127.          TIẾNG HÁT CỦA MỐI TÌNH CÂM  
 
Cuộc sống thường ngày nhàm chán  
Gió hiu hiu, mây ngao ngán hững hờ  
Và em nhỉ, chúng mình như bóng ấy?  



Những tháng năm bóng đã hoá bơ phờ. 
 
Em là cả một đài hoa thơm ngát... 
Nhìn hoa trôi mà tan nát ruột gan!  
Có lẽ nào hoa cứ thế lụi tàn?  
Giữa đường đời buồn thương trống rỗng.  
 
Ta sống em ơi, hạnh phúc toàn trong mộng  
Tháng năm qua của một mối tình câm  
Anh cũng chỉ chàng Trương Chi trên sông vắng 
Em – Nàng vọng phu trên núi đá chờ mong… 
 
                                                  18/2/2006  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
128.          ĐÁ VỌNG TÌNH EM  
 
Anh hoá thành đá vọng tình em  
Mắt đá sững sờ, tim đá đã dại câm  
Hồn anh hoá non xanh sóng biếc  
Rồi một mình làm bi kịch chính đời anh!  
 
Em nhè nhẹ ru êm thân liễu rủ  
Hát bài ca sâu thẳm mênh mông  
Đá và liễu hai mặt đời khát vọng  
Khoảng giữa đôi ta là bờ bãi vô cùng...  
 
                                                  2003  
        
 
 
 
 
 
129.       HẾT RỒI THỜI BÃO TÁP YÊU ĐƯƠNG  
 
Thời gian qua đi, ơi người thiếu nữ!  
Đã hết rồi thời bão táp yêu đương 
Em nghe hàng dương liễu nỉ non kể lể  



Sóng trên hồ thổn thức đêm sương...  
 
Ai chẳng có một thời yêu đẹp nhất!  
Những cuộc tình giữa vũ trụ nôn nao  
Cái thời ấy hoa thơm và bão táp  
Cứ đêm về trai gái lại say nhau. 
 
Anh nhớ lại, em ơi! Anh nhớ lại! 
Hồn như mây bay, trời thắp ngàn sao 
Em trong anh, anh trong em tha thiết 
Dù cuộc đời có trôi nổi về đâu!?  
 
Anh tưởng lại tấm thân em giữa bầu trời hoang dã  
Tạo hoá khảm trên em bao quí giá ngọc ngà  
Đôi trái lê như đỉnh tháp loài người vô giá  
Mà nay tất cả khói sương pha.  
 
                                                   10/5/2006  
            
 
 
 
 
 
130.             NGHE LÁ NHỚ EM  
 
Bóng cây ru đêm nay anh nghe lá  
Sao thời gian không giữ lại cho ta? 
Đẫm lệ sương rơi đất trời hoang dã  
Hạnh phúc ngày nào còn đâu nữa… em xa! 
 
Ta sống thực mà tình thành hư ảo  
Cuộc đời qua có bị vùi dập không em? 
Trong ngôi đền thờ tình yêu kỳ diệu!  
Tiếng lá bay thao thức vọng bờ đêm...  
 
                                          29/10/2005  
 
 
 
 
 
131.          GIÁ CÓ THỂ  
 
Giá có thể lại thành thơ dại?  
Về với đêm trăng sáng thuở nào  



Hàng tre mát lao xao trong gió thổi  
Ánh mắt người bạn gái đẹp như sao…  
 
Gợi tí hoa cau, thoảng mùi hương bưởi  
Ta gọi một câu "em" rồi trao mối tình đầu  
Em đưa ta vào trong xứ mộng  
Để không bao giờ ra được nữa, em yêu!  
 
Ngoài thềm gió bóng xưa nhẹ lướt  
Bên tường rêu mọc đã lên xanh 
Ta đã chờ em tự nghìn năm trước  
Ngàn năm sau ta vẫn sẽ chờ em! 
 
                                                2/1997  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
132.       TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CỦA MÌNH  
 
Trở về khi trời chưa kịp nhóm ngọn lửa chiều  
Thành phố vẫn bon chen tấp nập  
Có anh bạn nhà thơ lẩn quẩn giữa thơ và tiền bạc  
Nửa ham danh tài, nửa lại mộng giàu sang?  
 
Mình trở về chui vào chiếc chăn bông  
Đánh một giấc đẫy đà tỉnh táo  
Chiều ra ngắm nước hồ Tây xanh lẻo  
Thấy trong đầu cả thế giới vần xoay…  
 
Ta trở về với hai đứa con trai  
Cái tổ ấm yêu thương bé nhỏ 
Bữa cơm tối… cá, thịt, đậu rán vàng tươi  
Đêm quay ngược mặt trời vào trong cửa!  
 
Bằng những dòng thi ca khuấy nước, đảo giời…  
 
                                                             1995   
                 
 
 



133.        TRIẾT LÝ NHÂN SINH HỌC  
 
Ta đi bên cỏ, bên bèo  
Nghĩ đến vài ngài tổng thống?  
Nhảm, cũng trò thôi!  
 
Một loài động vật tiến lên thành người  
Lấy việc ăn thịt nhau làm cái thú chí sống ở đời…  
Nhà khoa học lại chứng minh rằng:  
Đó cũng một qui luật của sinh sôi?... (*) 
 
Có bà phu nhân ở trong Toà Năm Góc  
Đêm đêm ngủ với “vầng trăng cởi truồng”:  
Triết lý nhân sinh học!  
 
                           Hồ Tây - Đêm 26/9/1994  
        
(*)   Theo các nhà khoa học thì các loài động vật được sinh ra, loài nọ tàn sát ăn thịt loài kia cũng chỉ là sự 
tất yếu để cân bằng sinh thái trong qui luật tồn tại và phát triển của thế giới tự nhiên!  
     Vậy với  xã hội cộng đồng con người? Phải chăng sự tàn sát giống nòi của một số ngài tổng thống độc 
tài,  như chủ nghĩa thực dân hay đế quốc ỷ thế của kẻ mạnh xâm lược đánh chiếm nước yếu, giết hại sinh 
linh dân tộc đó - cũng là qui luật tồn tại & phát triển nhân loại chăng? – Thí dụ như cuộc chiến tranh Vùng 
vịnh vào năm 1991 mà Ngài Tổng thống Bush của Mỹ cùng với khối liên quân đánh vào Iraq thực chất là 
để đánh chiếm chia sẻ nguồn lợi về dầu lửa?... đã gây nên bao sự tang tóc đau thương cho dân tộc Iraq là 
những người dân vô tội! Chả lẽ đó cũng chỉ là hành động tất yếu, tức là qui luật nhân sinh cần thiết cho sự 
tồn tại & phát triển của con người ư?...  
       Nhà văn Nga Ai-ma-tốp từng nói trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng “Đoạn đầu đài” của ông rằng: Con 
người hiện đại còn ác hơn con sói! Cho nên chỉ: 
                        Có bà phu nhân ở trong Toà Năm Góc 
                        Đêm đêm ngủ với “vầng trăng cởi truồng”… 
      Mới thực chất 100% là… Triết lý nhân sinh học!  
  
   
 
 
   
134.          BÊN NHÀNH  HOA PHONG LAN  
                                   Bài thơ viết trong chiến tranh 
                                    (tặng người bạn gái thuở thiếu thời)  
                        
Sao em không tắm nắng trên đồi  
Không gội đầu dưới suối  
Quấn làm duyên quanh cành cụt chơ vơ…  
 
Hoa phong lan - em ơi, có nghe!  
Ta quen nhau từ độ nào đấy nhỉ?  
Nhớ buổi Trường Sơn quí đôi dép cao su  
Biết nắng lửa yêu vành tai bèo nhỏ  
Gặp em trên đèo mây hóng gió  



Tóc mượt xanh theo hai mùa nắng mưa.  
 
Khi miệng ta quen đếm nhịp chày giã gạo dưới Ta Ka  
Tai ta quen nghe tiếng đàn t.rưng trên bản Tà Kơi xa réo rắt  
Má quen nóng bừng nâng cần rượu Măng Tôn, Đắc Sút  
Mắt quen nhìn nghìn độ lửa đêm sâu.  
 
Vẫn hành quân B52 gầm rít trên đầu  
Ta thuộc từng đường xuyên rừng ra trận  
Quen từng đường Đắc Tô, Tân Cảnh  
Như quen đường Khâm Thiên - Hồ Gươm! (*)  
 
Con sông Pô Kô máu nhuộm đỏ dòng lòng vẫn trong xanh  
Em gái Vân Kiều chiếc yếm đơn sơ thuỷ chung gùi đạn  
Ôi, đỉnh Chư Mom Ray bom cày, lửa xém  
Lá vẫn rì rào theo ta trọn tuần trăng  
Có phải chính nơi này? 
 Hoa phong lan - em ơi, quen anh!  
 
Ta lại gọi tên em!  
Cái tên quen thân như một người bạn gái  
Rất yêu đấy đứng nhìn không dám hái  
Nẻo đường qua ngan ngát hương xa.  
 
Ta yêu hoa như yêu bóng trăng ngà  
Không thảng thốt chỉ ngỡ ngàng nhè nhẹ  
Em là niềm thương đời chinh chiến ta đi!  
 
Xin em một nhành hoa cài lên nắp ba lô  
Đường chiến trường cuốn bay bụi đỏ  
Đường ra trận trải đầy nắng gió  
Hãy gắng theo ta vào đồn lửa đêm nay!  
 
Ta cầm hoa nâng niu trên tay…  
Em có phải nàng Ngà của chàng trai Kặm Phạ  
Sao mịn màng hương trắng mát đêm sương?  
Em có phải nàng tiên thứ bảy trên nương  
Sao duyên dáng dễ thương, dễ nhớ?  
Em có phải con hươu, con nai dưới buôn ta đó  
Mắt huyền trong một bóng sao đêm.  
 
Tên em ta gọi mãi trong tim!  
Em đứng đó bốn bề lửa nóng  
Em đứng đó dầm mình trong nắng bỏng  
Xoã đầu gội lũ Tây Nguyên  
Hoa vẫn trắng ngần, nhụy vẫn ngát hương thơm.  



 
Bỗng một sớm mai  
Khi con chim rừng mới lên tiếng gọi  
Ông mặt trời mới vươn vai đứng dậy  
Lũ làng đánh cồng, đánh chiêng.  
 
Ta bàng hoàng khẽ gọi tên em!  
Hoa đã rụng rồi còn đâu hương cánh trắng  
Mắt khép lại rồi còn đâu sao ngọc sao kim  
Hố bom đào sâu nhói tận trong tim.  
 
Ta lượm nhánh lan rơi trồng lên miệng hố bom  
Mỗi sớm mỗi chiều cùng nắng mưa chăm bón  
Sự sống trở lại rồi… hoa phong lan - em ơi, đẹp lắm!  
Tất cả hồi sinh trả lại cho ta. 
 
Ta yêu hoa trong tình yêu đất nước bao la  
Không rên rỉ nhưng thiết tha say đắm  
Mới hiểu tình yêu vẫn gối đầu lửa bỏng  
Diệt quân thù giục bước xông pha!  
 
Ngày mai về  
Dẫu không còn trở lại bên hoa?  
Hoa phong lan - em ơi, hãy nhớ!  
Ta đã mang tình em từ những tháng năm còn khờ dại  
Ngoài chiến trường theo trọn cuộc hành quân  
Trong suốt nẻo đường dài ta vẫn gọi tên em!  
 
                                                   Tây Nguyên Nam Bộ 1972 
                                
(*) Thời gian đó gia đình tôi sống ở phố Khâm Thiên Hà Nội  
 
----------------------- 
 
     Vào một mùa trăng trên đường ra trận, vô tình tôi nhận được tin: người con gái năm xưa ở quê hương đã 
lấy chồng?  Khi hành quân qua một khu rừng đã bị đốt cháy vì bom B52 của giặc Mĩ, chỉ còn lại những 
vùng đất nhuốm than đen và những thân cây bị bom phạt, vệt cháy cũ để lại còn nham nhở. Những nhành 
dây phong lan lá đã lên xanh, nở ra những bông hoa thơm trắng muốt cứ quấn lấy các thân cây đầy tro than 
mà tươi tốt - Cảm xúc cho tôi viết bài thơ trên!  
 
 
135.         TÌNH YÊU VÀ MẶT NẠ  
                          Người với người vẫn phải đeo mặt nạ sống chung nhau  
                          Chỉ có tình yêu mới cứu nổi ta thôi!   
                                                             
Anh dắt em trở về nơi thiên thai  
Chỉ có lá cây cùng gió thổi  
Những bông hoa còn thẹn thùng bối rối  



Cuộc sống trinh thơm vẻ hoang sơ.  
 
Mắt em trông xa bờ cỏ xanh lơ  
Chải mái tóc xưa bằng lá chanh, lá sả  
Hồn vẫn mát thơm như núi lạ  
Thoả lòng trai anh ngụp lặn trong em…  
 
Anh hôn lên đôi môi hồng rực ánh hoàng  
Nụ hôn thật, khuôn mặt ta cũng thật  
Chiếc mặt nạ ta phải mang giữa đời thường để sống  
Anh xé vứt đi rồi, khi ta sống trong nhau!  
 
Xã hội cứ văn minh, thời đại cứ cao siêu  
Chiếc mặt nạ ta phải đeo lại dày thêm một tí...  
Sự trung thực đã trở thành ấu trĩ  
Trở thành miếng mồi cho kẻ khác hại ta.  
 
Tâm hồn ta luôn phải lấy màn che  
Để hở quá - đời sẽ lừa hại ta như tội lỗi  
Vậy đấy em yêu! Bởi vì ta cũng cần tồn tại  
Người với người cùng phải đeo mặt nạ sống chung nhau?  
 
Ở bên em hồn anh ngợp ánh màu  
Lòng thanh thoát như chú bé chăn trâu trên đồng cỏ  
Ta mới được thấy mình thực sự  
Được sống thanh tao và ý nghĩa trên đời.  
 
Chỉ có tình yêu mới cứu nổi ta thôi!  
Và chỉ có yêu em lòng ta trong mát lại…  
Chiếc mặt nạ cả đời ta bức bối  
Vứt nó đi ta sẽ bị vùi dập suốt đời.  
 
Ôi, lạ kỳ thay thế giới con người?  
Làm mặt nạ trung thu cho trẻ chơi thuở nhỏ  
Còn mặt nạ đời thì phải đeo thực sự  
Từ lúc lớn khôn cho tới lúc xuống mồ.  
 
Chiếc mặt nạ này: vàng, xanh, đỏ...thật đủ trò  
Ta đeo mãi hoá quen lại tưởng mình mặt thật  
Ta đòi hỏi người cũng phải đeo - không thể khác  
Vì ta không tin có sự trung thực bền vững ở trên đời?  
 
Chỉ có nụ hôn em rửa sạch tội lỗi con người  
Chỉ có bờ môi em không ố bẩn  
Và chỉ có trái tim ta, em ơi! Còn sạch trong nguyên vẹn  
(Con người với con người vẫn phải đeo mặt nạ để sống chung)  



Chỉ có tình yêu anh và em: dầu bờ bãi vẫn vô cùng...  
 
                                                                9/4/1995  
 
 
 
 
                               
 
 
 
                       MẢNG THƠ  
              VIẾT Ở NƯỚC NGOÀI 
 
 
 
 
 
 
 
 
136.           TRĂNG QUÊ  
 
Trời đó trời quê trăng cũng quê  
Mà nước thì xa xa đến xa  
Nhìn ra cửa sổ trông trăng mọc  
Lòng những nôn nao nhớ bóng nhà. 
 
Trời đó trời trăng trăng vẫn trăng  
Biệt nhà, biệt nước, biệt dòng sông...(*)  
Bơ vơ bóng lẻ hồn hiu quạnh  
Cô lái đò ơi: có giống không?  
 
                                       Nước Đức  
                                        11/4/1989  
         
(*) Phỏng theo thơ Nguyễn Bính: 
           Bỏ thuyền, bỏ lái, bỏ dòng trong 
                                                (cô lái đò)  
 
 
 
 
 
 
 



137.            CÓ MỘT KHOẢNG TRỜI  
                                                       Tặng vợ 
 
Có một khoảng trời để thương để nhớ  
Là khoảng trời ở đó có em 
Những bóng cây trên đường phố thân quen  
Đêm đêm chiếc lá nhớ lại bay về, xào xạc...  
 
Có một khoảng trời không ai thấy được  
Dẫu đêm nào chớp cũng loè lên  
Có ánh chớp không kéo theo tiếng sét  
Mà rung ngân, rung ngân… trong tim!  
 
Khoảng trời gió thổi xót đêm  
Hoá sắc cầu vồng nối hai miền thương nhớ  
Cây tình yêu lớn theo cấp số  
Ngược trời về cho ta gần ta.  
 
Cái khoảng trời khi anh và em đã cách xa  
(xa thật đấy mà cũng gần thật đấy)  
Trong đau đớn anh hoá bờ cát cháy  
Hạt vô tư còn lại… những tàn tro!  
 
                                                     Nước Đức  
                                                     11/10/1988  
 
 
 
138.    MÙA TUYẾT QUÊ NGƯỜI  
 
Người đi, đi giữa mùa đông  
Cơn mưa mưa tuyết như bông khắp trời  
Mưa rây gió giật từng hồi  
Tuyết rơi đầy tóc đầy người trắng phau.  
 
Thân cò lặn lội đồng sâu  
Kiếm ăn từ sáng nhọ đầu chửa thôi  
Nước non non nước, người ơi!  
Đêm nằm khắc khoải rối bời vợ con...  
 
                                              Nước Đức  
                                         Đêm Noel 1988  
 
       Mùa đông băng giá đi như chôn chân giữa bầu trời đầy tuyết trắng. Đám người xuất khẩu lao động ở 
nước ngoài cứ hết ca làm việc trong nhà máy lại vội vã lang thang qua các cửa hiệu ngoài thành phố. Họ 
mua từng bánh xà phòng, tập giấy ảnh… và một số đồ hàng khác, tích lại rồi đóng gói gửi về cho gia đình ở 
quê đem bán lấy tiền sinh sống.  
  Cứ thế cho tới lúc trời tối hẳn, khi các cửa hiệu trên phố đóng cửa họ mới trở về khu nhà ở của những 



người lao động để nghỉ. Cái cảnh vật vã kiếm sống của những người đi tha phương lao động nước ngoài ấy, 
đã tạo cảm xúc cho tôi viết bài thơ trên!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
139.                  BÀI CA XỨ SỞ  
 
Con tầu vô tư cứ chạy  
Qua cánh đồng nước Đức những hàng cây  
Có một con tầu cũng đang chạy trong tôi  
Tiếng nghiến rít trên đường ray máu rỏ!  
Tôi muốn viết bài ca xứ sở  
Không kêu than mà hát giữa lòng đau.  
 
Quê hương tôi yêu! Tổ quốc tôi yêu!  
Đất có nghèo đâu, sông núi có nghèo đâu?  
Nền văn hiến cũng ngàn năm phong nhụy  
Đến hoa lá bốn mùa mưa gió  
Biển xanh trời... cá đầy khơi...  
 
Tính mẹ cần cù từ buổi mới xa nôi  
Khi chống gậy còn lựa từng bông thóc lép  
Cha đánh giặc về lại bền tay cầy cuốc  
Nắng xém ruộng chiêm lúa xanh đồng.  
 
Em gái mười năm chung thuỷ chờ chồng  
Bông hoa tặng ai hương xa vậy?  
Cái cửa sổ ngỏ cô nhà hàng phố  
"Mà hương thầm thơm mãi bước người đi"… (*)  
 
Con tầu tôi vẫn chạy lắc lư  
Dẫy phố tôi lớn lên còn nhỏ nghèo lắm bụi  
Ngôi chùa cổ mái cong vườn đầy cỏ dại  
Bức tường ngăn nay đã xanh rêu.  
 
Bóng mẹ còng một đời còng mãi  
Thân cò khuya tần tảo những đêm đêm  
Mẹ trở về, mẹ trở về trong nỗi cô đơn  
Thắp nén nhang chồng  



Lấy nước mắt xoa lòng già héo.  
 
Em ở lại với con ở lại  
Anh ra đi tấm áo bát cơm  
Đau xé ruột vẫn đành rời đất!  
 
Tôi đi giữa quê người  
Những thành phố đèn nê-ông chói mắt  
Nhớ quê nhà dãi nắng dầm sương  
Giàu đất, giàu người, giàu bể, giàu non  
Người ơi người tình thương đừng vợi cạn!  
 
                           Viết trên chuyến tầu lên Berlin  
                                              29/12/1988  
 
(*) Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
140.        EM , CÁT VÀ DÒNG SÔNG  
                           Tặng người con gái quê bên dòng sông Lô  
                                 
Buồn chi em mà hát  
Bên dòng sông Lô (*)  
Vui chi em mà khóc  
Ướt bờ vai anh.  
 
Ôi con nước tháng năm  
Cứ phăm phăm chảy xiết  
Cuốn cả em và cát  
Trôi tận về xa xăm.  
 
Em rời bỏ dòng sông  
Tha phương tìm hạnh phúc   
Đường bơ vơ thân chiếc  
Chút tình riêng em mong?  
 
Ta, cánh chim lìa đàn  
Gặp nhau cùng cô lẻ  
Hai tâm hồn đáng thương  



Vá lành chăng? Không thể!  
 
Em cần cả cuộc đời...  
Anh chia đôi xẻ nửa:  
Chốn quê hương xa vời  
Còn một người vợ trẻ!  
 
Có gì vui cho em  
Thương cũng thành tạm bợ  
Nhìn nhau cười... rỏ lệ!  
Hạnh phúc sao phũ phàng?  
 
Em đi đâu... Về đâu...  
Con thuyền đời trôi dạt  
Lòng anh dẫu bao dung  
Nhưng mặn mòi đắng chát.  
 
Em khóc và em hát  
Nước chảy xanh dòng sông  
Xuôi tới mãi vô cùng  
Giữa mênh mông toàn cát...  
 
                                      Nước Đức  
                                      20/4/1989  
       
(*) Quê em bên dòng sông Lô - Tôi đã mượn hình ảnh con sông để làm hình tượng về đường đời.  
    Trong cái đám người xuất khẩu lao động lênh đênh đất khách quê người kia, sự ra đi của em âu cũng chỉ 
là bèo dạt, mây trôi – Đó là  tiếng hát của người con trai trước mối tình đối với người con gái, hai tâm hồn 
cùng trống trải tha phương. 
 
 
 
 
141.         NHỮNG KỈ NIỆM BÊN CON  
                                        Tặng con Phạm Bảo Long  
                                           (viết năm con lên 4 tuổi)  
 
Vằng vặc sân đền...  
Vầng trăng trong, mái chùa cong, bóng đa  
Nhớ sớm sớm bố đèo con đường thênh thang gió hát  
Chiều đón con qua đường lá vàng rơi  
(cái tên phố mà con chưa thuộc)  
Gió hồ Tây thổi, gió hồ Tây...  
 
Cái bóng nhỏ lon ton  
Bố dắt con ra hồ cá nổi  
Bờ cỏ đẫm sương mai  
Con đứng đợi, bố mò  



Một nhúm tép cũng vui nhà, vui cửa.  
 
Bố đã cùng con qua bao đường phố  
Hiệu kem Bốn Mùa, quán phở Hoè Nhai  
Cố Đô xưa - Hà Nội hôm nay  
Trong ánh mắt con thơ thành Thăng Long rêu phủ...  
Quán báo thường ngày bố đưa con vào đó  
Cổng chùa cũ giã nhàu mưa gió  
Tường nhà cũng bạc mầu vôi.  
Có cần chi nhiều lắm con ơi:  
- Thế cũng đủ hai điều Thiện Mỹ!  
 
Đời bình dị - Mái tường sạt đổ  
Lẽ sống giản đơn, mâu thuẫn chất chồng.  
 
Vằng vặc sân đền...  
Vầng trăng trong, mái chùa cong, bóng đa  
Bạc trắng nửa phương trời xa lạ.  
Mẹ đã nuôi con những tháng năm nghèo khổ  
Đi làm về chạy chợ kiếm thêm  
Đêm cảm hàn không đủ sức ôm con  
Ngày gượng dậy lo từng bữa gạo  
Sáng vội đưa con đến trường mẫu giáo...  
Nước mắt nhoà trên hồn trẻ ngây thơ!  
 
Trăng vẫn đấy - Bố nửa vòng xa xứ sở  
Quán - Cổng - Thành xưa... đứng quạnh thầm!  
 
Cô hàng xôi sáng sáng rẽ qua luôn  
Chậm ít phút là con ngóng đợi  
Rồi những ngày sang ngoại  
Đi trên cầu con chỉ con thuyền xa  
Con chỉ con bò  
Miệng ríu rít khoe  
Gió thổi lộng bờ tre xanh doi cát  
Sóng phù sa bóng nước hồn con.  
 
Con chưa hiểu nhiều mai sẽ lớn khôn  
Không chỉ có trăng trong còn nước mắt  
Không chỉ có ngày vui còn cay cực  
Cũng theo con lớn từng ngày.  
 
Ôi, vầng trăng vằng vặc đêm nay  
Những kỉ niệm êm đềm khao khát lạ!  
Rồi mai mốt bố sẽ lại đưa con đường thênh thang thuở đó  
Chiều đón con qua đường lá vàng rơi  



(cái tên phố mà con chưa thuộc)  
Gió hồ Tây thổi, gió hồ Tây...  
 
                                                 1988  
 
 
 
 
 
 
142.             TIỄN NGƯỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH  
 
Đêm đất khách quê người rơi tuyết trắng  
Em tiễn anh về lại quê hương  
Thôi rồi, gió lạnh con tim  
Tình theo lá rụng khói sương chân trời.  
 
Đời con gái cũng hoa rơi!  
Loài phù du giữa biển trời mênh mang  
Tình như một bóng mây hoang  
Đời em chiếc bách dập dềnh gió mưa.  
 
Đường nhân thế mênh mông cỏ rối 
Tình của ta như gió thổi sương bay  
Cuộc đời mưa nắng, em ơi!  
Phận bèo thôi cũng nổi trôi kiếp người…  
 
                                                    Berlin 1990   
 
 
 
 
 
 
 
143.       VẮNG TIN CON  
 
Thư không đến nghe chiều im tiếng lá  
Nhói giữa lòng tựa khúc chim than 
Mỗi buổi làm về vội nhòm khe cửa 
Gió lạnh phòng mà vắng tin con…  
 
Cái rét mùa đông rền rĩ từng cơn  
Ơi, ngọn lửa đã bao chiều vắng  
Bố không thể sống thiếu con  
Như cuộc đời thiếu nắng!  



 
Sân đền cổ gạch mòn con vẫn thẩn tha chơi  
Chiều nay thấp thoáng  
Bút tháp nghiêng nghiêng bạc tường vôi 
Ngọn lửa cháy màu xanh sự sống  
Con đi, về… lối phố đã quen hơi.  
 
Con là gió, là hoa  
Những hạt mưa tan miền cát bỏng  
Bóng đa xanh ru giấc mộng chim muông  
Cái phố nghèo với ít mái nhà dân  
Giữa năm cửa ô  
Tiếng vó ngựa xưa còn dập dồn quan ải  
Bờ hè nhỏ vẫn nhiều rác rưởi  
Dấu cổ sơ - thời đại chen nhau… 
 
Trên thành phố châu Âu  
Chiều vắng tin con trông về quê ấy!  
 
                                                           17/1/1989  
 
 
 
 
144.         KHOẢNG TRỜI PHÍA SAU  
                                     Tặng anh Ngô Tất Hữu  
                                 (nhớ ngày anh ra tiễn ở sân bay)  
 
Bóng anh lẫn trong hàng người như sóng  
Biển ở sau lưng, cuộc sống rất gần...  
Bàn tay anh vẫy gọi lúc đưa chân  
Tạc vào trời xanh - kỷ niệm!  
Đêm thu giấc quê người vắng tiếng cuốc kêu  
Bóng anh tựa nghìn năm hiển hiện  
Anh đứng trên cao áo bạc màu.  
 
Hai mươi năm: hai cuộc tiễn đưa nhau  
Xưa ra chiến trường, nay quê người kiếm sống  
Mẹ tiễn chiều mưa, anh đưa chân sớm nắng 
Với hai mầu mắt quê hương!  
 
Vợ vội dắt con đến gần chỗ chồng hơn  
Cửa sân bay mở...  
Con trèo qua lan can sắt ríu rít ôm hôn:  
- Bố về ngay hả bố?  
 
Không thể nói dối con 



Chỉ biết ôm con vào lòng thêm chút nữa  
Nước còn nhưng bố phải đi!  
Con hãy quay về với mẹ con kia  
Bố sẽ gửi hàng, gửi đồ  
Cho mẹ con con qua những ngày nghèo khổ 
Em cũng về em nhé, với con!  
 
Cứ bàng hoàng như thuở nước phân tranh  
Thời trai trẻ dấn mình vào khói lửa...  
Nếu lịch sử còn quay nhìn lịch sử:  
Tấn-trò-đời-Ban-Dắc: chắc hồi sinh!?  
 
Bóng anh trên sân bay lặng lẽ đứng nhìn  
"Khoảng trời phía sau" như một bi kịch cổ...  
 
                                                                       9/1988  
 
 
 
 
 
 
 
 
145.       NGẮM ẢNH CON Ở NƯỚC NGOÀI  
 
Con như nhành non mới hé  
Nước hồ Gươm xanh thế  
Trời trong trong - không, mắt con trong hơn!  
 
Bóng con ngồi bên mặt sóng hồ êm  
Có tán lá trùm lên mát rợi  
Chẳng cần phải nói  
Cũng đủ muôn lời cho trời đất cùng nghe...  
 
Dẫu ở xa con nửa vòng trái đất  
Giấc ngủ bố mong con, lúc thức nhớ về con!  
 
Con ngồi yên không thể nói gì hơn  
Mắt thơ dại chăm chăm nhìn phía trước  
Con nhìn bố - Bố nhìn con qua lần nước mắt  
Hạnh phúc lắm con ơi, nên đau đớn chất đầy.  
 
Bố xa con chỉ vì bát cơm thôi  
Nhỏ mọn thế!.. Cao cao cũng thế!...  
Con không nói, bố chẳng cần phải kể  



Trời đất này xanh, không hẳn đã là xanh?  
 
Đôi mắt con nhìn trong hơn những mầu trong  
Con ngồi đó cao hơn toà tháp  
Chỉ có con: con ơi hơn hết  
Bởi không đủ nuôi con nên bố đến quê người.  
 
Bưng bát cơm đầy lại nghĩ bát con vơi  
Bố cần cho con đâu phải cần cho bố  
Sinh được ra con mà nuôi con không đủ  
Trời xanh kia và hỡi đất xanh kia?  
 
Bóng con ngồi nhỏ dại ngây thơ  
Quanh con vẫn mầu ru êm ả...  
Riêng lòng con lòng bố không êm!  
 
Bố lặng nhìn con trên chiếc ảnh quê hương  
Nước hồ Gươm, nước hồ Gươm xanh lẻo  
Êm dại quá! Con ơi, êm dại quá!  
- Khoảng trời kia? 
 Không, không - khoảng trời con!  
 
Và không có khoảng trời nào cao xanh hơn  
Bố đã đi quá nửa đời  
Tóc cũng sắp chuyển sang mầu khác  
Những đêm thầm thì bố gọi về Tổ-quốc:  
Con tôi!  
 
                                              Karl-Marx-Stadt  
                                                    31/8/1988  
 
 
 
 
 
 
 
146.        KHÚC HÁT NGƯỜI THA PHƯƠNG  
 
Đi về đâu cuối chiều  
Khi xung quanh vắng lặng  
Con thú nào lạc bạn  
Hoảng hốt giữa đồi nương  
 
Suối róc rách bìa rừng  
Cứ kêu hoài chân vực  
Một thành phố quê hương  



Hiện lên trong đáy mắt.  
 
Ôi, cuộc đời nghèo xác  
Nằm chết giữa tình thương  
Có người vợ hiền lành  
Với con tôi ở đó...  
 
Chiều nay trong nắng đỏ  
Bước lang thang mình tôi  
Khúc buồn như chim bay  
Hỡi người tha phương ơi?  
 
Đi về đâu cuối chiều  
Đời xa nước cô liêu! 
 
                                      Nước Đức  
                                       4/9/1988  
 
 
 
 
 
 
 
147.       BÀN VỀ MỘT CUỘC RA ĐI  
                           Viết về những người xuất khẩu lao động  
                                      ở nước ngoài cuối thế kỉ XX  
 
Cuộc đi này mai mốt sẽ bàn thêm  
Dẫu từng bạc trăm đêm những mái đầu tóc bạc  
Nơi điểm tựa của lòng ta: vợ con ta thao thức  
Nơi ta còn có chỗ để yêu thương!  
 
Một cuộc đi mà non nước ngả nghiêng  
Lá đổ chiều gió cuốn  
Trai gái kéo nhau, người người đưa tiễn  
Họ cố quên những nỗi xót xé lòng.  
 
Có cuộc đi nào như thế này không? 
Ở đất người như chốn chợ giời  
Chen nhau mua những món hàng ngoại quốc  
Gửi về nuôi lấy người thương…  
 
Một cuộc đi như thể lũ tha phương  
Nước vẫn đó dẫu chẳng còn giặc giã  
Kẻ vinh thân - Cũng nhiều nhà tan rã  
Cây lương tri sương phủ kín mặt người...  



 
Một cuộc đi như cảnh bèo trôi  
Ai đêm trước còn đau không yên giấc  
Nhận được thư con từ quê nghèo giục gấp  
Cố sống hết ngày cũng quen thôi!  
 
Chốn chợ giời: phường thật giả như ma trơi ngoài gò bãi  
Cứ đêm đêm nhìn đom đóm lập loè bay  
Cứ đêm đêm ta thao thức giấc mơ ngày  
Nơi có mưa cau thu, lá me tháng hạ 
Gắng đợi ngày về không ao ước gì hơn!  
 
                                                    Nước Đức  
                                                      9/1988  
 
 
 
 
148.            TRỞ VỀ  
               
Đôi cánh chim trời quạt gió mây  
Ta về non nước nước non đây  
Nghe thu xào xạc rung mùa lá  
Đông cũng hương đông lạ chưa này?  
 
Ở chốn quê nhà bụi cát bay  
Hoà bình mà tan mộng trăng say  
Ta về bầu bạn cùng mưa gió  
Lưu lạc - người ơi, gió cuốn thôi!  
 
Ta về trọn cuộc đất cố hương  
Với mộng ngàn thu gửi nhân gian  
Đông Âu bão giật xiêu Thành Mác (*) 
Bốn bể chân trời lạc khói sương...  
 
                                             Berlin 
                                        Mùa đông 1990  
 
(*) Thời kỳ đó Đông Đức mất vào tay Tây Đức, tiếp đến là nước Nga Xô viết cùng hàng loạt các nước 
XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
 
 
 
                                              

      
        Nhà thơ Phạm Ngọc Thái 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
149.           XEM EM TẮM  
 
Em để truồng luân lý tắm trong ao  
Thế giới vỗ bạch bì giang háng hạc!  
Nguyệt ở trên soi nguyệt nằm dưới nước  
Thiên tạo rành rành Nhân sướng sao? 
 



                                   Một đêm trăng ven Đô   
   
 
 
 
 
 
 
150.       TIẾNG KIM ĐỒNG HỒ  
 
Kim đồng hồ quay cứa vào thời gian  
Tích tắc kêu đêm vạn cổ  
Cây lá thổi và hơi vắng vẻ  
Mây bổi hổi bay qua mặt trăng…  
 
Gió ru lên một điệu nhạc trầm  
Hồ Trấn Quốc lại vọng về tiếng sóng  
Rồi từ phía bên đền Quán Thánh  
Thoang thoảng mùi hương đưa sang.  
 
Nghe! Ta nghe từ trong trái tim  
Râm ran sướng về một mối tình xa vắng…  
Tiếng kim đồng hồ hoá điệu kèn say đắm  
Quán-hồn-anh rao bán những thơ tình!  
 
Tóc trên đầu đã lấp loá sợi trắng tinh  
Kim đồng hồ quay xoáy mãi vào cuộc sống  
Nếu như không em chỉ toàn tổng thống?  
Thế giới này sẽ nở đầy các thứ giống hoa tang…  
 
                                                       1996  
 
 
 
    
 
 
 
 
151.         ĐÔI MẮT NHUNG  
 
Hoàng hôn buông xuống trời nhạt nắng  
Đôi mắt nhung đen đắm cả chiều  
Tay thon vò xé nhành hoa trắng  
Em buồn! Trời đất bỗng như xiêu ...  
 
                                                  1991  



 
 
 
 
 
 
152.        TIẾNG ĐÀN LÃO THỢ MAY HÀNG PHỐ  
 
Lão thợ may ngồi gẩy cây đàn già  
Gợi một bến bờ xa vắng...  
Những bà con nhà xung quanh khu vườn hoa  
Phần nhiều bán hàng rong kiếm sống  
Lũ thanh niên ăn chơi phát vãng, số đề  
Khi lão đàn tất cả lắng im nghe! 
 
Ai cũng có một khoảng đời bề bộn  
Và một khoảng chiều kỉ niệm xa...  
Lão thợ may ngồi mắt nhìn vào sâu thẳm  
Run run vê những ngón đàn  
Bóng dáng nào thời thiếu nữ hiện lên?... 
 
Mái tóc buồn như tuyết rũ xuống hiên  
Hương trái cấm lại khêu lòng già mõ  
Khe khẽ êm êm ru lão bên thềm.  
Ít lâu sau không nghe thấy tiếng đàn                                                                                                       
Lão đã đập tan tành không tưởng tiếc                                                                                                                  
Thiếu nữ năm xưa liệu giờ có biết  
Lão vẫn ngồi tiếc thuở gái còn trinh!?  
 
                                                 14/5/1995  
 
 
153              PHỐ  
 
Nhìn liễu nhớ tóc ai  
Đường Hà Nội em may!  
 
Hội văn nhà thì lòng lợn, cháo trai  
Khắp quán xá toàn bàn về giá cả  
Lửng lơ hồn thi sĩ  
Ngồi ngắm cảnh giời say…  
 
Mưa vẫn cứ rơi đầy phố  
Kinh thành bóng phật vượt mây… 



Em gái khoe bộ đồ hở vú  
Lão già còn thích nữa, là tôi?  
 
                                       8/7/1994  
 
 
 
 
 
154.         TÌNH XƯA CHÁY LẠI  
                    
Chiều đã xế không còn nắng đỏ  
Sương hơi lan mây tản nhẹ nhàng  
Chân anh bước nghe hàng cây tình tự  
Nôn nao rạo rực tâm hồn.  
 
Mùa vẫn đang hè, ve đi đâu nhỉ?  
Chỉ tiếng thơ anh xáo xác kêu hoài...  
Xin nhặt lại những bông hoa phượng vĩ  
Hình trái tim em năm tháng đỏ trời!  
 
Ký ức là chuyến tốc hành đi ngược 
Đưa anh về thuở đã xa xăm 
Vi vút thổi con đường heo hút gió 
Như những năm nào em vẫn trẻ xinh… 
 
                                                1995   
          
 
 
 
 
 
155.         VẤN VƯƠNG     
 
Người thiếu nữ đã đi vào xa vắng  
Vấn vương lòng hồi nhớ phút làm quen  
Em bịn rịn vẫy chào rồi khuất bóng  
Bến sông đời anh vẫn sóng tình em.  
 
Chiều mưa nhỏ nên em về ướt áo  
Trái tim anh ngọn lửa cháy đêm đông!  
Nhớ mắt ai đưa tình lưu luyến mãi  
Để hồn anh vất vưởng tháng ngày trông...  
 
                                                        2000  



            
 
 
 
 
 
 
156.               GIÁ TRỊ CỦA NÀNG  
 
Không có nàng mọi giá trị đều là giẻ rách!  
Nàng là ngọn lửa linh hồn cho các tổng thống đọc diễn văn  
Tấm thân nàng loã ra chói ngợp hơn mọi thứ văn minh  
Và khi nàng uốn cầu vồng  
                                vua chúa cũng phải hạ mình, cúi gập. 
 
“Giống” của em là động tiên trên bờ bãi nhân gian  
Cho cuộc sống, quê hương ngàn năm bất diệt!  
Nếu không có nàng  
Không cần cả tổng thống lẫn tuyên ngôn!  
 
                                                               2006 
 
 
 
 
 
 
157.          TIẾNG HÁT VỌNG VỀ  
   
Ôi, tiếng hát tắt rồi mà tình vẫn sống!  
Bóng em qua chẳng thay đổi chút nào  
Tất cả mãi trôi vào dĩ vãng  
Nghe thầm thì ai gọi vọng trăng sao? 
 
Tiếng vọng ấy của em đã hát…  
Bên hồ xưa sóng nước trăng đưa  
Những kỉ niệm như thu xanh ngắt  
Cây ru mình trong tiếng gió vi vu.  
 
Tiếng của gái trai một thời sôi nổi  
Mối tình đó giờ đã vào cát bụi  
Cuộc đời buồn nhen nhóm ánh màn đêm  
Tiếng hát em quặn xiết cõi hồn hoang...  
 
                                                7/7/2005  
             



 
 
 
 
 
 
 
 
158.       ĐƯA EM VỀ BẾN BỜ  
 
Em nhìn anh giây phút ấy nói gì?  
Mà mắt chớp hàng mi run nhè nhẹ 
Tình yêu đến từ bến bờ xa vợi  
Hỡi con đò người con gái đang trôi!  
 
Anh là biển khơi xanh cho em hát suốt đời  
Là ánh hoàng chiều để tình em buông tím  
Cái tiếng "...à ơi" bồng con vọng đến  
Là mái nhà em ngủ giấc canh khuya. 
 
Kia bóng trăng lên cao và giọt mưa đêm!  
Đời con gái em là hoa, là bướm  
Đậu trên tay anh sẽ đẫm tình hương phấn  
Đưa em về tổ ấm nhân gian.  
 
Tình ở chốn vô vi đi vào bến hữu vi  
Như em không anh cũng hoá thành xơ xác 
Em nhìn anh nói gì, anh chẳng biết?  
Anh lái con đò đưa đời em sang sông...  
 
                                                      Mùa đông 2000  
 
 
 
 
159.        DÒNG SUỐI TÌNH XƯA  
 
Dòng suối tình xưa ta trong vắt  
Em là gì ta không gọi được tên?  
Ơi người con gái thời xa lắc  
Con tim chiều tà máu còn chảy quanh em.  
 
Ta cúi uống mãi dòng nước ấy  
Như con nai ngơ ngác sừng già  
Chợt kêu thét nơi rừng hoang rối loạn  
Em đã về như một bông hoa!  



 
Dòng suối tình xưa ta thơm ngát  
Gương thiên thai không một vết mờ  
Trăng cũ đưa mơ lòng sao đổ nát  
Hương vẫn tràn môi vẫn dấu ngày xưa.  
 
Con trâu cuộc đời - Thời gian con sóc  
Đã dẫm tan dòng suối đó mất rồi!  
Em có nghe sợi tóc đêm đang đổi khác  
Ta bàng hoàng dần hoá bóng ma trơi.  
 
Rồi hoảng hốt cả tiếng cười, tiếng khóc  
Của chính anh và của chính em 
Còn đâu nữa dưới tro tàn tan tác?  
Thôi! Ngủ đi em, hồn thiếu nữ xa xăm...  
 
                                                 20/2/1995  
      
 
 
 
 
160.                 CHIỀU NHỚ  
 
Ngày xưa ấy con đường xao xác lá  
Mắt ai ru gợn cả sóng hồ đưa  
Anh vẫn gọi con đường thiếu nữ  
Trên bầu trời mây trắng đã bơ vơ...  
 
Con đường ai đi giờ đang thổn thức  
Hè sắp qua, thu lại đến rồi em?  
Anh đứng viết dưới mầu phượng đỏ  
Dẫu bèo dạt mây trời tình vẫn mãi trong tim!  
 
Tình như gió và em thành chiếc bóng  
Gió chốc bay qua, bóng cũng cát bụi rồi  
Ta lạc bước giữa đời hiu hắt  
Em vẫn còn mà quá đỗi xa xôi.  
 
Ôi chiều nhớ, những chiều không thể chết!  
Ta xây tượng đài mộng ái ân  
Tiếng lá dưới chân khua xào xạc  
Một chút mây vướng vít mắt ai buồn…  
 
                                                    2005  
     



 
 
 
 
 
 
 
 
161.         CHỈ TẠI CÂY BÀNG  
 
Thôi em, gợi lại làm gì nữa!  
Lỗi ngày xưa chỉ tại cây bàng?  
Để một sớm mai bên hàng nước  
Gặp em về đôi gót nhỏ xinh xinh.  
 
Em bỗng thốt như bông hoa hờn dỗi…  
Dáng thân mềm anh cũng muốn ôm lên 
Trời đất cùng rung rinh muốn bảo:  
Đáng lẽ hoa này là của riêng anh!  
 
Thôi em, gợi lại làm gì nữa!  
Đôi mắt xưa đốt cháy bao chiều  
Tình yêu đã không bến bờ dừng lại  
Anh lặng mình nhìn gió đến hôn yêu…  
 
                                                   1996 
 
   
 
 
 
162.           CÁI TUỔI HỌC TRÒ  
 
Tuổi học trò theo con gió lang thang  
Bóng trăng đêm nay thiêm thiếp ngủ  
Người bạn gái thuở còn trinh nữ  
Tà áo bay trắng cả bầu trời...  
 
Hương hoa rơi mát vườn thơ ấu  
Hàng cây lá thầm rụng trong đêm  
Nhớ buổi ta lên đường chiến đấu  
Ánh mắt ai theo mãi êm đềm.  
 
Tháng năm trôi tóc đã bạc đôi phần 
Tình thơ ấy như giấc mơ cào xé  
Em sống mãi giữa lòng ta hoá đá  



Cái tuổi học trò hát vọng trong nhau…  
   
                                                  1996  
                
 
   
 
 
163.          HOÀI CẢM MỘT TÌNH YÊU   
 
Tiếng lá bay bay hoài da diết  
Bóng trăng trời sáng khắp trong đêm  
Em có nghe tận miền tít tắp 
Thơ anh hoài vọng miên man… 
 
Cả tình yêu ôm ấp của em  
Cơn gió thổi cuốn trôi vèo xa lắc 
Những ngôi sao mang hồn anh man mác 
Giữa bàu trời vắng vẻ cô đơn! 
 
Em như con suối rừng nước mát thơm  
Cho anh tắm khoảng đời anh trong đó 
Tan hết rồi! Sầu vương cùng nỗi nhớ  
Chỉ còn đám mây hoang vấn vít cõi hồng trần…  
   
                                                     2007  
 
 
 
164.                 ẢO ẢNH  
   
Ảo ảnh em thường về trong mộng  
Đến bây giờ tóc anh đã sương pha  
Tuổi trẻ chia ly! Sắp thành lão cả  
Bỗng bồi hồi nhớ giây phút xưa xa…  
 
Vườn hoa cũ bốn mùa vi vút gió  
Trăng mọc trên cao hiu hắt đến lạnh lùng  
Hình như có lần mình đã ăn vụng với nhau ở đó! 
Tình yêu ban đầu em có cất đi không?  
 
Lá, lá rơi đêm nay anh lại nhớ!  
Những trái sao trời chín rụng xuống đôi ta  
Đời bụi cát hoá gò, đồi, mồ mả  
Ta sống bằng ảo ảnh tháng ngày qua… 
   



                                                 9/1994  
               
 
 
 
 
 
165.                  NHỚ NHỮNG PHÚT  
 
Nhớ những phút anh bồng em lên đệm ấm  
Người em mềm mắt nhắm lại mơ 
Rất thiêng liêng là giây phút đợi chờ!  
Trời đất dạo bản tình xô-nát…  
 
Tiếng nước hồ xa vọng về như nhắc 
Mối tình xưa không thể nào quên! 
Em đang sống tận phương trời tít tắp  
Có yên lành và hạnh phúc không em?  
   
Hàng cây nghĩ gì sao bỗng lặng im?  
Khoảng trời xanh đã thành xanh vô định 
Cuộc đời ta giờ cỏ dại mọc đầy lên 
Cơn gió thổi vô tình vi vút trong đêm… 
 
                                                    2008  
   
 
 
 
 
 
 
166.                CON GIÓ MÙA ĐÔNG  
 
Bóng lá rơi thăm thẳm mắt người thương  
Không còn những đêm anh vuốt ve mái tóc  
Chỗ em ngồi nay cỏ hoang phủ lấp  
Thời gian trôi bao kỷ niệm tình. 
   
Tiếng ai trong canh vắng 
Vu vơ giọng hát buồn 
Bay quanh vầng nguyệt trắng  
Là con gió mùa đông...  
   
                                               1994  
 



 
 
 
 
 
 
 
167.                 HÒN ĐÁ MỒ CÔI  
 
Hòn đá mồ côi cũng giống anh  
Mòn giã thời gian lóc lăn bờ bãi  
Tình tan vỡ là tình đẹp mãi!  
Ảnh hình em hiện lại tháng năm trôi?  
 
 
Gió hát trời, anh hát khói sương thôi…  
Gã hành khất những vì sao lấp lánh  
Hồn dã tràng anh se làn cát trắng  
Ngồi bên đời vi vút thoáng mây bay. 
 
Ta tồn tại hay là không đây?  
Tiếng đồng hồ đeo tay kêu nghe buồn tẻ  
Của hòn đá mồ côi làm thơ trong vắng vẻ  
Tóc trắng rồi, tình sao khôn nguôi!  
 
                                                 23/4/1995  
 
 
168.            VIẾT TRONG ĐÊM NOEL  
 
Trái tim anh mưa tạnh, sóng lặng rồi  
Dẫu nhớ nhung lòng chỉ hơi man mác  
Em ngủ bên chồng chắc cũng đã yên bề ngon giấc  
Tình chúng mình chấm hết, thế là xong.  
 
Những đêm yêu thành cổ tích, phải không em?  
Ôi cái thời không chiếu, không màn bên trăng gió  
Đời thiếu nữ em trôi hoá câu vọng cổ  
Anh cũng chỉ ru anh trong bóng nhạt khuya về.  
 
Nhớ ngày nào anh vẫn đón em đi  
Tối phố, trời sao... tình yêu tuổi trẻ!  
Ta trút cho nhau cả trời lẫn bể  
Năm tháng qua tất cả ngỡ chiêm bao....  
 
Đêm Noel đó em! Trai gái vẫn rủ nhau  



Chỉ có hai ta hai trời cách biệt!  
 
                                                   2008  
 
 
 
 
 
 
169.               VỆT SÁNG MÙA ĐÔNG  
 
Màu thành phố mưa sa liễu rủ  
Không mặt trời chói lói xuyên qua  
Một vệt sáng mùa đông nhợt nhạt  
Tiếng chim nào quanh quất rướn lên ca…  
 
Đoàn thiếu nữ áo váy màu phấp phới  
Nét thanh xuân khêu gợi mắt đa tình  
Sưởi ấm lại vầng trăng toan hấp hối  
Anh trong lòng cũng nhói thương em. 
 
Mảnh trăng khuyết sáng ngày treo như chết 
Tình rách tan ai vá lại cho lành?  
Và trong vệt sáng mùa đông ẩm ướt  
Có cái gì vỡ vụn giống... "em-anh"!  
 
                                                      10/1994  
 
 
 
 
       
 
 
170.      LẠC GIỮA MÙA ĐÔNG  
 
Phố không vắng mà tình anh vắng  
Giọt thơ rơi xuống tận đáy lòng  
Gió du đãng leo cành du đãng  
Anh vẩn vơ hoài lạc giữa mùa đông...  
 
Thành phố quay cuồng cơn lốc sống  
Cả bọn kéo nhau cuộc nhậu nhoẹt bốc đồng  
Lời quan trọng của mấy ông văn thơ đầu dê, chả chó…  
Anh chẳng buồn đâu chỉ nhớ em!  
 



Cô gái trẻ nhà bên nên thơ quá  
Nhìn cô ta anh đốt thuốc tràn  
Lại thoáng bóng em tận trời cánh nhạn  
Lúc này có nhớ anh không?  
 
Ngoài kia hoa rơi hay lá rụng  
Gậm mòn anh đêm chia tay cuối cùng  
Mái tóc xưa bay làn hương gió thoảng  
Cánh bướm vàng đâu đó vẫn hồn nhiên...  
 
Tình là trận gió rền mưa trút  
Xa nhau rồi anh hát khúc cô đơn!  
 
                                                8/10/1994  
           
    Khi Từ Hải chết đứng mắt mở trừng trừng, Kiều vật vã khóc than rồi đến vuốt mắt cho chàng, lúc đó Từ 
Hải mới chịu nhắm mắt để rồi ngã vào trong vòng tay của Kiều. Tình đời, giọt nước mắt của đàn bà còn 
mạnh hơn cả súng đạn binh đao! 
 
 
 
171.           TỨC CẢNH CHIẾC LÁ ĐÔNG  
 
Chiếc lá đông bứt rơi xuống đất  
Bỏ lại cành ở với khoảng không 
Ngồi ngẫm cảnh tục nhân:  
Dân quẩn quanh chuyện áo cơm  
Quan xén dần từng tí lương tâm!  
 
Khói toả ba toà ngát hương sen… 
 
                                        7/12/1996  
   
 
 
 
 
 
 
172.          QUÁN CHIỀU MƯA  
 
Quán chiều mưa, cô nàng áo trắng  
Bay như sương phủ loáng mặt hồ. 
 
Mang nỗi buồn anh vào quán chiều mưa  
Mùa xuân trắng hay hồn anh đã trắng 
Mưa trước phố người qua trông rất mỏng  



Mặc ta ngồi với cái bóng của mình.  
 
Nghe trong lòng bao mảnh ly tan  
Đời khát vọng tránh sao không đổ vỡ?  
 
Cứ để hồn ta cho trời đất rêu phong  
Lấy mưa gió làm bạn lòng thân thiết  
Quán chiều mưa chiều nay trùm giá rét  
Nào! Hãy cùng ta đập vỡ hết, vào xuân...  
 
                                                 29/1/1994  
 
 
 
173.                TỐI QUÁN  
 
Một tối, tôi đến quán Tây Hồ  
Gió thổi lá bay ngắm cuộc đời  
Vại bia nhúm lạc lòng thanh thái  
Mấy đám mây trời lãng đãng trôi…  
 
Phải chăng thiếu chút vị tình si? 
Thì thôi nghe lá để quên đi  
Sau nữa nhờ thơ hồn gửi gió  
Cõi lòng thơm thảo tựa trăng ni. 
 
Bao đôi trai gái đến bên hồ  
Người đây nước đó có thành thơ  
Thực tình tôi cũng không khao khát  
Bởi trái tim yêu đã dư thừa! 
 
Sáng có mưa không, sao ếch kêu?  
Trong ngôi chùa cổ mõ chuông reo  
Trời đất và ta cùng siêu thoát  
Cưỡi hạc trèo mây gặp Bính, Hàn…(*)  
 
Bụi bặm làm chi cái sự đời  
Nhẹ lòng ta dạo gót bồng-lai  
Quan chức phù du, dù lắm của  
Chắc gì ai đã sướng hơn ai?  
 
Ta! Anh thi sĩ của nhân gian  
Tạc thù với cả khối sao trăng  
Hồn hoa nâng cốc xin dốc cạn  
Dẫu chỉ mình thôi vẫn mê man…  
 



                                        4/4/1994  
       
(*)   Nguyễn Bính & Hàn Mặc Tử. 
 
 
 
 
 
 
174.          CỬA QUÁN  
 
Bà chủ quán bước lên xe mô-đéc  
Đeo kính gọng vàng  
 
Những cô gái ngồi ở lan can  
Mặc toàn váy ngắn 
 
Mùa thu rơi  
                     sau kính...  
 
Anh thi sĩ hoá thằng gù  
Nhà thờ  
                Đức Bà  
                                Pa Ri!  
 
                                          30/9/1993  
 
 
 
 
175.           BÀ CHỦ QUÁN  
                 
Bà chủ quán giữa chiều sương nhạt tái  
Bước đến bên những người khách và tôi  
Trời ảo não bỗng nhiên bừng cháy  
Nàng hoá trung tâm của cả chiều này.  
 
Món chả cá quán nàng nổi tiếng  
Nàng còn nổi tiếng hơn món chả cá kia  
Có bao khách sững sờ khi đến quán  
Cứ tiếc thầm lúc họ phải chia ly!  
 
Cổ ba ngấn trắng hơn làn tuyết  
Vòm ngực nàng gờn gợn sóng thu ba...  
Ai bảo xế tà?- Nàng đẹp hơn độ trước!  
Thêm chuỗi dây chuyền vàng và chiếc váy thêu hoa. 
 



Nghề kinh doanh là một công việc thiện  
Vẻ kiêu sa viên mãn đến với nàng  
Nâng trị giá bản thân: Hàm phẩm tước!  
Một nửa công tạo của trời, còn nửa bởi giàu sang.  
 
Bà chủ quán bước ra ngoài đón khách  
Bóng nàng đi dẫm bẹp cả hoàng hôn...  
 
                                                  20/12/1993  
           
   
 
176.             ĐÊM QUÁN THÀNH ĐÔ  
   
Đêm thành phố ngồi trong quán vắng  
Nước hồ trầm mặc phất phơ mưa  
Lá rơi lẳng lặng nhưng đằm thắm  
Người mới lần theo bóng năm xưa...  
 
Quán cô quạnh gió về nghe thổn thức  
Quanh hồ những tiếng nói hư vô 
Ôi, làn da ngọc như trứng bóc  
Em của ngày xa, em của ta!  
 
Đêm thương nhớ đèn sao lấp loá  
Thoang thoảng quanh mình ít hương hoa 
Lòng lại hoá miền sa mạc  
Cát bay trắng xoá bãi bờ… 
 
Hồn tan tác tựa cánh cò, cánh vạc  
Sóng bên bờ ì oạp trái tim thơ  
Ta hỏi vầng trăng thực hay là hư ảo?  
Nguyệt rung rinh cười, một đêm quán thành đô… 
 
                                                       1995  
 
 
177.             Ở QUÁN TÂY HỒ  
   
Gặp lại em, nhớ thuở còn con gái  
Xót xa gió bụi đời người  
Tình thơ ấy có gì lưu luyến mãi  
Anh xao lòng theo bóng mây trôi. 
 
Gợn tý heo may nửa thu, nửa hạ  
Đôi nét tàn trên tóc, trên môi 



Hai đứa nhìn nhau bao thương cảm  
Quán Tây Hồ hình như có mưa rơi… 
 
                                                    1992  
 
 
 
 
 
 
178.              NGẮM CÂY QUẤT SAU TẾT  
 
Lá quất như thu rụng khắp nhà  
Thảng nghe tiếng sếu cũng bay qua  
Râm ran xào xạc trong thềm lá  
Có bóng nai vàng bước thẩn tha… 
 
Lạc bước nai đi hoá phong tình  
Còn hồn tôi lạc cứ chênh vênh? 
Cô đơn, người ạ! cô đơn quá  
Tết đấy mà đâu có thấy tình!...  
 
                                        Xuân 1991   
      
 
 
179.                ĐÊM XUÂN LÝ GIẢI  
 
Đêm xuân chợt giấc với sóng lòng  
Vườn thanh hoa mở cánh bay hương  
Hư - thực trên đời ai hay biết?  
Ngoài miếng ăn rồi khéo khói sương...  
 
Vũ trụ quay theo vòng con ốc  
Lịch sử cuối cùng dễ nguyên sơ?  
Toà sen - Bụi cát: hai mà một  
Quan trọng chẳng qua cố tạo ra!  
 
Khổ nghèo rồi cũng thoáng chiêm bao...  
Giàu sang chắc đã sướng hơn đâu?  
Thế sự phần nhiều sân khấu cả  
Nghị trường lắm nộm với ma treo.  
 
Đêm xuân mình lý giải sự đời  
Nửa khinh, nửa trọng - cửa thiền ngồi!  
Tốt nhất chớ ham tiền của quá 



Người còn có vận, nhẩn mà chơi...  
 
                                                4/3/1995   
 
 
 
       
 
 180.         HOA TÀN SAU TẾT  
 
Mới có mấy ngày tết đã qua  
Đào tàn, quất héo và ta  
Ngồi buồn ngắm lọ vi-ô-lét  
Lại thấy trên đầu tóc nở hoa…  
 
Quất héo, đào tan hoá ra thu  
Mưa bay mấy hạt não nùng chưa  
Năm mươi lẻ chút già chưa nhỉ?  
Ngồi mãi cũng thành đứa ngẩn ngơ.  
 
Em trắng như là trắng hoa cau  
Thơm như hương trái, say như sao  
Đêm nay mình nhớ! Chao, nhớ thế!  
Nghe lá hoa rơi bạc trắng đầu...  
 
                                                2000   
 
       
181.         NHÌN XUÂN THƯƠNG VỢ  
 
Xuân ngẩn ngơ rơi xuống mái nhà  
Chim bay bay mãi cõi bao la  
Vợ ơi! Ngày tháng lo kiếm chợ  
Anh cười ra lệ chép vào thơ...  
 
                                               1998   
 
 
182.                  HOA ĐÀO NỞ TRONG ĐÊM  
 
Hoa đào nở trong đêm ngỡ là tim vỡ?  
Anh nhìn đào mở cánh thức thâu canh  
Mơ bóng đi về nơi bến cũ  
Âm thầm đập cửa trái tim anh!  
 
Hoa nhớ đến ai mà hoa không ngủ? 



Chỉ thầm thì lời ở trong đêm  
Một bên là đào, một bên là em  
Nhè nhẹ thả hương vào trong gió...  
 
                                                      1995   
 
 
183.               NGẪU BÚT XUÂN ẤT DẬU  
 
Một cây quất nho nhỏ quả vàng treo nũng nịu  
Vài nhành hoa vi-ô-lét đưa hương  
Xuân đến trong nhà ta và xuân ngoài vũ trụ  
Vui con con mà hồn bay mênh mông…  
 
Đời bình dị hơn đế vương thanh thản  
Cõi bình yên ta sống giữa thanh tao  
Mặc ai đó cứ đua nhau xô đẩy  
Hiện đại văn minh ta cũng chẳng cần nào.  
 
Ấy, thời thế thế thời bơ phớt hết!  
Rồi ngày mai cát bụi cũng ra tro  
Chỉ còn lại những vần thơ ta viết  
Khói hương bay và hoa cỏ mọc trên mồ...  
 
                                             Đêm 2 Tết 2005   
 
 
184.                  TRỞ GIẤC XUÂN  
                            
Xuân trở giấc trong lòng vương bao nỗi  
Cõi trần gian tuổi cũng sắp sáu mươi  
Nỗi đời người nặng lắm, xuân ơi!  
Đào mới nở ngỡ hồn phai từ nụ?  
 
Một chữ "kiếp" luân hồi bao phủ  
Có mấy ai tránh được hết bi thương  
Ngồi trong xuân nghe trời đất dậy đầy hương  
Ai biết được ngày mai không mắc nạn?  
 
Một chữ "phớt”! Vẫn khuyên mình năm tháng  
Sống vượt lên. Nhân thắng cả vận thiên…  
Nhưng than ôi, tâm lực cũng lụi tàn  
Quá mệt mỏi mà đời chưa hết nợ?  
 
Khai bút đầu xuân sao nói toàn chuyện gở 
Dẫu tết này lòng đã khá vui  



Có đôi lời tự sự kiếp người thôi  
Ừ xuân đến! Đất trời đang hoa nở...  
 
                               Đêm mồng 1 rạng 2 Tết 2006   
   
 
 
 
185.                HOẠ SÁNG XUÂN  
 
Em có thấy sáng xuân phơi phới  
Sầm sập sương giăng loãng mặt hồ  
Lởn vởn mây bay tản mạn  
Mấy tầu lá rụng cháy lơ vơ.  
 
Trời đất đang ru ca tình sử  
Lúng liếng bầu vú đỏ hừng dương  
Đây lòng thi sĩ từ phương lại  
Nhìn bao con gái lướt trên đường...  
 
Ngôi sao sót mỏng mai rớt trắng  
Trái tim anh tan rã bời bời…  
- Đám đàn ông chỉ thích gì phụ nữ?  
Bởi tại trời sinh “cái giống” em thôi!  
 
                                                  1998 
 
 
 
 
 
 
 
186.                 EM GÁI DƯỚI XUÂN  
 
Ô kìa, em gái dưới xuân  
Anh đi tiếng gió ru ngân giữa trời  
Thoáng trông đôi mắt em cười  
Trời không rét nữa có vài lá buông  
Mưa phả bạc, mắt em trong  
Chim xuân chưa thấy, cành đông ngập ngừng  
Em xinh xinh đến quá chừng  
Lòng không thể dứt nên mình ngẩn ngơ 
Thôi đừng hát nữa hồn thơ  
Gái trong thiên hạ sao vơ được vào?  
Vô tình để trái tim đau  



Dòng tương tư chảy về đâu, hỡi người!  
 
                                                    1990  
 
 
 
 
 
 187.               ĐÊM TRUNG THU & ĐỨA ĂN MÀY  
 
Trước đứa ăn mày tất cả chúng ta hoá thánh!  
Nó đói lòng cúi lậy rất từ bi  
Đêm trung thu đèn hoa giăng sáng  
Không che nổi cái bóng gầy đi của đứa ăn mày.  
 
Nó còn địu một bé em còm cõi  
Ăn mày từ thuở khai sinh!  
Hai đứa ăn mày mặt lạnh như trăng  
Hoà phối cảnh vào bức tranh xứ sở… 
 
Tôi đang đắm hồn say tìm thi tứ  
Gặp cảnh tình lòng bỗng rối ren  
Biết trên đời còn lắm nỗi thương tâm  
Cố trốn quên cũng không trốn nổi!  
 
Dưới gầm trời này có phải đã muôn năm như vậy:  
- Kẻ cần cơm bên những đứa cần vàng...  
- Lũ cần tình thương sống lẫn giống bạo tàn...  
Và gộp lại gọi chung là Nhân Thế!  
 
Con chim thơ ngửa cổ lên trời cao để  
Hót chơi hay là vứt bút đi?  
 
                                                1992  
 
 
 
188.               ĐÊM NGHE THU  
 
Nghe thu tới vương vào tiếng gió  
Những câu thơ khe khẽ đến tìm em  
Trên phố xá đường xe lặng lẽ  
Bóng mình anh ngồi thức thâu canh.  
 
Ta nhìn mảnh trăng non đang khóc mướn?  
Giọt, giọt rơi từng vũng trắng trong trời  



Thiên nhiên cũng tả tơi như đời sống  
Như anh và em cùng tan nát tơi bời… 
 
                                                9/1994  
    
 
     
189.                         ĐÊM XUÂN  
           RU ĐỜI VỚI CÁC BẬC XƯA  
                                           
Cuộc sống trôi qua, người đời vận động  
Xã hội thăng trầm: khi chừng mực, lúc đảo điên  
Cái sân khấu cuộc đời khép, mở  
Đã về già mà đâu có được yên?  
   
Có thể thế nên lẽ sống lại trở thành có lý!  
Buồn cũng nhiều nhưng vẫn hữu tình thay  
Như cái sân khấu ngoài trời 
                           ở phường Quán Thánh ta đây   
Đêm xuân nay có ca nhạc, dân tình túa đến xem vui đáo để… (1)  
   
Ta ngồi trong bóng lặng ngắm mảnh trăng trời cô lẻ  
Về với tình Nguyễn Khuyến giữa đêm câu…(2)  
Ru hồn vào cõi thơ mộng ảo  
Nhưng đêm xuân này mình chẳng muốn viết thơ yêu?  
   
Lòng càng hiểu tâm trạng bà Xuân Hương, bác Tản Đà thuở trước 
Nỗi buồn Nguyễn Du đeo đẳng cả kiếp người  
Thôi cụ ạ! Thời thế nào cũng đều thế cả 
Chỉ khi chết đi ta mới hết nợ đời! (3)  
   
                                                             Đêm xuân Tân Mão, 2011  
   
 (1)     Ngày lễ tết ở  phường Quán Thánh lại dựng rạp ngay ngã tư phố, tổ chức ca nhạc vui xuân để khách 
bốn phương đi ngang qua, cùng bà con khối phố túa đến xem đông nghịt cả đường phố.  
(2)   Bài thơ “Điếu thu “ của Nguyễn Khuyến:  
            Ao thu lạnh lẽo nước nước trong veo  
            Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo…  
(3)    Theo thuyết bản mệnh  của kinh Phật ở trong thơ  Nguyễn Du: Người ta chỉ chết đi mới hết nợ đời! 
Nên nàng Kiều đã nhảy xuống sông Tiền Đường muốn quên sinh mà không chết, đã được Giác Duyên vớt 
cứu – Nàng chưa thể chết, vì chưa trả hết nợ kiếp người! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
190.              TRƯỚC ĐÈN  
 
Lửa từ nơi tôi  
Khoảng sáng tròn như mắt  
Cháy trời, đất  
Ngày mai  
Những gì đã khuất 
Cho tình yêu gần lại tình yêu!  
Lửa dầu đã cạn  
Người ơi sao đầy? 
 
Lửa từ nơi tôi  
Khói mỏng  
Đến rất xa bỏ khoảng trống gần  
Cháy một mình vui cả mênh mông  
Ta dắt nhau qua những sắc lửa hồng  
Tàn lửa thôi bay  
Còn khoảng mắt  
Nghe tiếng gọi người  
Lửa tan...  
 
                                                   1995 
                   
      Đêm ấy…trong cái phố nhỏ mà gia đình tôi sống ở đó mất điện, thắp ngọn đèn dầu làm thơ. Cuộc đời: 
thật vừa đáng sống lại vừa thấy lòng mình cô đơn! 
 
 
                    
 
191.                   TIỄN CHIỀU  
   
Nhàn nhạt đường đi ngắm khách qua  
Chiều nay ta lại ngồi với lá 
Hoàng hôn tím sao lòng ngơ ngác quá?  
Quanh mình tiếng gió vi vu… 
 
Ta tiễn chiều đi, tiễn cuộc đời!  
Chia ly? ừ nhỉ, chia ly thôi!  
Bao nhiêu là lá, bao nhiêu lá  
Vọng bóng hình em thoáng như hơi. 



 
Anh ngồi anh đếm lá cây rơi  
Tình đã trôi qua, cũng già rồi!  
Xa xa thoang thoảng hương mùi tóc  
Đón bóng trăng về lạnh lẽo soi. 
 
Anh nhớ ngày xưa ta bên nhau  
Nay trên mái tóc đã phai màu 
Chỉ còn hoài tưởng trong kỉ niệm  
Lấy lại làm sao hỡi tình yêu? 
 
                                                   5/1994  
     
        
 
192.                ĐÔI MẮT BUỒN  
   
Mắt em nhè nhẹ chút buồn vương  
Giống cánh hoa rơi ở giữa đường  
Anh đi qua thấy lòng đau nhói  
Đứng lại nhìn em nghĩ mà thương? 
 
Mắt buồn, sao mắt em buồn thế! 
Trời không mưa cũng chả nắng to  
Ngấn đôi giọt lệ in trên má  
Để anh lau giúp má em khô? 
 
Mắt buồn em trông tựa ánh trăng  
Lãng đãng trôi trong buổi chiều vàng  
Anh nghe xao xác mùa thu rụng  
Kéo cả trời hoang… cả đất hoang...  
 
                                           1994 
 
     
 
193.             HỞ HANG NHƯ CHẲNG CÓ     
 
Em ăn mặc hở hang như chẳng có 
Thời đại văn minh vải xé bớt đi rồi  
Thấy cả rốn, cả đùi, cả ngực… 
Lỡ gặp mưa? gió lùa mau khô thôi!  
 
Vú khiêu vũ trên vòm ngực em thơm mát  
Váy phất phơ, nguyệt đùa rỡn không thôi  
Da em trắng, mắt em nhìn tha thiết  



Anh cũng phải ngã kềnh đó, em ơi!  
 
                                                   6/8/2000 
 
            
 
 
194.                 NGHE NHỮNG GIỌT THƠ     
 
Em ơi! Tình đi qua bến mộng  
Anh gảy bản đàn xô-nát chứa chan  
Đời âu cứ dạt trôi mà sống  
Cũng đừng buồn em nhé, kiếp nhân gian… 
   
Anh bước giữa cảnh đời phù phiếm  
Thổi bùng lên ngọn lửa khát hồn thơ  
Tha thiết yêu với trái tim cuộc sống  
Dù trên phố phường chỉ lặng lẽ anh đi. 
   
Nghe những giọt thơ rơi lắng đọng! 
Xin dụm dành cất giữ chút tàn tro… 
Ta thường sống đêm ngày bằng tưởng tượng  
Tha thẩn những chiều trong cõi hư vô. 
   
                                              13/9/2005  
 
 
 
195.           HANG THIÊN DÃ  
 
Em là hoa trái đất  
Em là sao thiên đàng 
Vũ trụ em tồn tại 
Một thế giới vĩnh hằng. 
 
Ôi, tấm thân thiếu nữ  
Còn mạnh hơn quỉ thần  
Bắt cả hồn thiên hạ  
Trái tim say khôn cùng.  
 
Ai đã vào trong đó  
Chẳng thể nào nguôi quên 
Em ơi, hang thiên dã  
Sâu tận mà vô biên...  
 
                                           21/7/2005  



      
    
       
 
 
 
 
 
196.                    TÌNH YÊU  
 
Em bé nhỏ dịu dàng và thân thiết  
Chứa tình yêu trong đôi mắt ngọt như hương  
Màn bi kịch đằng sau niềm hạnh phúc  
Bể nhân tình đặt chính giữa trái tim em! 
 
                                                      9/2002 
 
 
 
 
 
197.                 ĐỜI VÀ... VỢ  
 
Đêm yên ắng chỉ vài con chuột rúc  
Bóng đa xanh như trúc ngủ sân chùa  
Trăng lăn lóc trên thềm côi cút  
Sư trầm mình lẻ chiếc niệm nam-mô! 
   
Con nợ tối nay vừa đòi tiền tháng  
Mình muốn trốn lên chùa, vợ kéo áo đung đưa...  
Đời đã khốn nạn chưa?  
 
                                                   10/3/1995   
           
       Nghe nói: ngày xưa thi sĩ Tản Đà đã có thời tìm đường lên núi tu tiên,  nhưng rồi ông lại phải quay trở 
lại cõi trần để sống mà chịu cảnh đoạ đầy? 
       Nàng Kiều đã nhẩy xuống trẫm mình dưới dòng sông Tiền Đường, nhưng lại được Giác Duyên vớt 
cứu! Nàng chưa thể chết… vì chưa trả hết nợ đời! Đời - Âu cũng chỉ là cuộc kéo co bùng nhùng tội nghiệp 
để cố mà lo lấy manh áo, miếng cơm!? 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
198.        TÌNH YÊU NHẠT NHOÀ  
 
Ta muốn yêu, muốn yêu và hy vọng!  
Như thuở còn đằm thắm say mê  
Đời mệt mỏi lo toan bề bộn  
Khoá trái tim ta những ngày tháng lê thê.  
   
Tình trong anh đã vàng lá rụng  
Không có sóng dào lên, không thăm thẳm nữa rồi  
Anh từng yêu một thời tha thiết  
Chút tro tàn này lệ đắng tựa mưa rơi!  
   
Bỗng nhói con tim trong mình ớn lạnh  
Tình không còn ta sẽ sống sao đây?  
Run khe khẽ phía nửa đời thao thức  
Nghĩ về em hồn lâng lâng như mây bay…  
   
Em là bể cả mênh mang, trái ngọt của vườn lòng  
Trái em chin, lòng anh thì rã nát  
Những chiếc lá vàng cùng mùa thu đã chết!  
Tình yêu nhạt nhoà có phải lỗi anh đâu?  
 
                                                       24/12/2002  
   
 
 
  
199.                   TIẾC NỮA LÀM GÌ  
 
Nếu trong cuộc chiến tranh qua ta đã phải chết đi?  
Cả không gian sẽ vô vi tiếng gió  
Chẳng ai biết đến ta   
Ngoài những người thân thương nhớ…  
 
Ừ, nếu chết? Nhưng rồi ta vẫn sống, 
Về quê hương làm lại cuộc đời  
Còn trở thành thi nhân để lưu danh xứ sở  
Tên tuổi ta không thể chết được nữa rồi!  
 



Cứ nghĩ: sự trở về có phải chịu bao điều cay cực?  
Cũng còn hơn, nếu cuộc chiến tranh xưa ta đã phải chết đi 
Dù cái chết đó không phải là vô nghĩa  
Định liệu đâu phải do ta  
Mà bởi vòng quay số phận quá diệu kỳ.  
 
Ta đã sống, hiển nhiên là ta đã sống! 
Cho giờ nếu có phải chết đi, thì cũng chẳng quá tốt rồi sao?  
Bởi đáng lẽ ta đã phải chết trên chiến trường  
                                                     từ năm xưa mới phải  
Được sống thoả đến hôm nay còn tiếc nữa làm gì! 
 
                                                             26/8/2005  
 
 
    
 
 
200.                     HỒN CÁT TRẮNG      
   
Anh xa em một trời cách biển  
Biển, em ơi! Mênh mông sóng đêm ngày  
Nghe hàng thông bên bờ vi vút thổi  
Cứ bàng hoàng hồn cát trắng anh bay...  
 
Em ơi, em! Tình đi không trở lại  
Đã hết rồi, đời nhạt bóng mây hoang  
Và năm tháng cỗi cằn bao đá sỏi  
Hồn thi nhân anh mơ mộng ru em!  
 
Tiếng biển gọi trong mịt mùng sóng vỗ 
Anh vẫn nghe bãi cát xót lòng anh 
Xé nát bờ, biển ngập tràn bão tố  
Khi âm thầm biển lại lắng trời xanh...  
 
                                                  9/8/2005  
 
 
 
 
201.      CHỈ CÓ TÌNH YÊU ĐẨY LÙI TỘI ÁC   
 
Gió cũng ra hương, lá reo khúc nhạc  
Cuộc đời tràn ý nghĩa bởi có em…  
Anh nhìn mây, mây hoá ra lụa ngọc  
Nhìn người êm ái tựa vầng trăng.  



 
Cuộc chiến tranh của loài người truyền kiếp…  
Xã hội đầy hiểm ác với mưu mô  
Anh đi bên em trầm hương ngát  
Nghe muôn lời từ vũ trụ bay ra.  
 
Chỉ có tình yêu đẩy lùi tội ác!  
Tấm thân con gái tựa thiên thai  
Linh hồn anh sinh sôi những đêm bên em ấy 
Nghe từng hơi thở của cây…  
 
Giờ anh sống trong lòng bao bối rối 
Ta là ai? đang ở đâu? và ta sẽ đi đến đâu đây?  
Câu hỏi ấy anh không thể nào trả lời cho nổi   
Không tình yêu, thế giới kia vô nghĩa hết rồi! 
 
                                                           28/4/2006  
 
 
 
 
 
 
 202.            TIẾNG TRONG ĐÊM DÀI     
   
Em nghe tiếng trong đêm dài thổn thức?  
Chấm sao khuya hiu hắt cuối trời bay  
Anh đứng lặng bên bờ xanh siêu thực  
Gió từng hồi, máu chảy giữa làn mây...  
 
Ta sống trên đời phiêu diêu cánh nhạn  
Nhớ người yêu xa cũng đang phải nổi trôi  
Trái tim âm thầm nơi bến lạnh  
Đã theo em đi hồn tan tác mất rồi! 
 
                                         25/10/2005 
 
 
 
 
 
203.           VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ  
 
Người đàn bà đi như bông hoa  
Gợi lòng ta một bờ xa, bờ xa  
Của trời đất ban cho và gieo khổ  



Để trái tim anh bỗng chốc hoá mù loà...  
 
                                               1994  
 
                         
        
 
 
204.                 VÌ SAO LẠC    
   
Anh giống như vì sao lang thang  
Nửa đắm vào trăng, nửa lạc ngoài xã hội 
Dẫu vẫn biết tình xưa không dễ phủi  
Chuyện của chúng mình nhớ lắm, phải không em?  
 
Tiếng lá rơi xao xác thâu canh  
Bỗng thấy bóng em không áo quần gì hết 
Đang ngủ với chồng sao em lại thức?  
Về bên anh tha thiết chẳng muốn rời! 
 
                                                     1996  
 
 
          
 
 
 
205.                   TRỜI SẬP TỐI  
 
Trời sập tối hay chính bởi lòng ta tối? 
Cuộc sống kia còn trong hay vẩn đục đây… 
Ta nên trải lòng mình ra sao nhỉ 
Thì bao kẻ hồn nhiên từng bị dối lừa rồi! 
 
Tuổi hoa niên nhìn thế thái cứ mịt mù u tịch  
Hiện thực đầy cát bụi với bóng đen  
Những thiếu nữ trẻ xinh  
Thân như hoa thơm, tình như rượu ngọt  
Nhưng tuổi trẻ còn đâu để lại yêu em? 
 
Như cánh cò phân vân trên trùng xa vũ trụ  
Đường đang bay rối trí chợt buồn  
Niềm tin không còn nên lòng bối rối  
Mong yên lành mà toàn gió mưa tuôn…  
 
                                               25/8/2005 



 
 
 
 
 
 
 
206.              MÙA THU XƠ XÁC   
   
Có lẽ mùa thu đã thành mùa xơ xác  
Nên lá vàng rơi chất đống cuộc đời? 
 
Đêm nay lại tìm em nơi đáy mắt 
Mùa thu ơi, mi đến rồi đi! 
Chỉ để lại mấy lời thơ tan tác 
Với một tâm hồn vô định man ri… 
 
                                          1997  
                                                
 
207.          TÌNH CỦA TÓC       
   
Đêm nghe tóc lưu luyến tình xưa cũ  
Nhặt câu thơ rơi như lá rụng ngoài sân  
Từng yêu dấu bao nàng thiếu nữ  
Riêng mỗi nàng tóc ngậm một loài hương…  
 
Ta, tóc những giã nhàu mưa gió  
Em đến thương, lạc thú, khát khao 
Lẽ nào không tiếc chứ?  
Lẽ nào mình tóc ta đau?  
 
Ta, tóc dạt trôi đời dâu bể  
Chôn lấp tuổi hẹn hò, đầm khoả buổi hoàng hôn  
Giờ nghe gió bơ vơ ngoài hiên cửa  
Bên trong người và tóc vẫn cô đơn! 
 
                                                      1992 
 
 208.                    CHỚM HÈ  
 
Mới chớm hè phượng chưa nở, ve im  
Sân trường xưa vẫn bồi hồi nắng toả  
Kìa lũ bướm nhởn nhơ trời chi đó  
Qua thăm trường anh nhớ mối tình xa…  
   



Tháng năm trôi thoáng chốc thấy mình già 
Mái tóc em giờ chắc cũng pha sợi bạc? 
 
                                          3/1998 
 
 
209.              ĐOẠN THƠ NHỎ VỀ ĐỜI  
 
Ở nơi ta cùng gia đình đang sống  
Khối trẻ lưu manh trẻ, già gian manh già  
Bọn nhi nhăng giữa cái thời buổi đen trắng hoả mù...  
Xã hội không lưu manh hình như là khó sống? 
Ít bạc tiền ta biết tránh vào đâu  
Lại hoá bọ sâu cùng một lũ sâu bọ ngập đầu  
Đời trần thế biết bao giờ hết nạn!  
 
                                       19/12/2002  
 
 
          
 
210.               VÃN CẢNH CHIỀU   
 
Có một cô em thấy rất gần  
Môi em thắm đỏ, mắt em xuân  
Hồi hộp hương đưa từ thân tuyết  
Ngời ngợi đôi bàu tí rung rinh…  
 
Chiều đời vãn cảnh lòng dao cắt  
Cười hay là khóc hỡi thi nhân?  
 
                                             1993 
 
 
         
 
 211.              NHỮNG CÂU THƠ ĐỘI KHĂN TANG  
            
Những câu thơ bay trắng ngang đầu  
Người với người sao không thể chỉ yêu nhau?  
 
Đến chó sói cũng thay màu chủ nghĩa  
Chúng đội lốt nhân sinh, hoá rắn trăm đầu  
Ở lẫn với ta và giảng kinh như phật 
Đâu là bến bờ? Ôi, bể thẳm nhân gian…  
 



                                                     1989  
 
 
                        
 
 
212.                LỜI CỦA ĐẠI BÀNG  
 
Ta đi tìm ta vua xứ vĩnh hằng  
Nơi không vua quan, không ngai vàng châu báu  
Nhưng có đất trời và người nương náu  
Quanh quất quỉ thần cùng vạn tuế, tung hô!  
 
Một nước cờ đi mà thắng hết mai, xưa...  
Nhẹ như bóc bánh ra ăn, lấy trong ngăn trong túi  
Giang sải cánh bay vượt trên bao quách, thành tên tuổi  
Bản tình ca đời còn chất ngất muôn sau.  
 
Ta ngủ hay ta mơ, thiên thu ơi ta đứng đỉnh non đầu!  
Chiếm một giang sơn qua ngân hà bốn bể  
Đừng có hỏi vì sao ta dám xưng hùng nói thế?  
Chúa tể đã phán truyền vạn kiếp nếp thoa son. 
 
                                                        5/8/2001 
 
 
 
 
213.            NGƯỜI NHỔ TÓC SÂU  
 
Dưới bóng cây chiều chị nhổ tóc cho anh  
Trời nắng nhạt anh ngồi lim dim mắt  
Những sợi tóc chị nhổ ra trắng muốt  
Như đôi bồ câu già đang rỉa cánh cho nhau...  
   
                                                  4/12/1994  
                  
     
 
 
 
 
 
214.                   GIỌT TÌNH ÁI  
     CỦA LÒNG ANH RỤNG XUỐNG  
   



Em có nghe xao xác lá trên cành  
Thơ anh bay trong xa xanh khuya vắng  
Về bên em biết bao trìu mến  
Ánh trăng đêm này hiền thục như nhung. 
 
Tình êm đềm sâu tận trái tim anh  
Nhìn cây liễu rung rinh giữa gió  
Em dịu ngọt chín thơm trái đỏ  
Gặp nhau hoài mà cứ nhớ, cứ mong.  
 
Em như con bướm mới ra giàng  
Bướm bé nhỏ mang sắc màu toả rạng  
Hồn em thanh cho tình anh khát vọng  
Nụ hôn nồng vương vấn bờ môi.  
 
Nơi bờ bãi con người đẹp lắm, em ơi!  
Giọt tình ái của lòng anh rụng xuống  
Dù thời thế có đổi thay đen trắng  
Trái tim tình anh mãi vẫn thương em...  
 
                                                       2007  
  
     
 
 
 
 
 
 
215.           CÓ ANH BẠN NHÀ THƠ  
 
Có anh bạn nhà thơ càng già càng thiểu não  
Chỉ quẩn quanh lo cơm áo không xong  
Tóc bạc rồi thơ phú chẳng ra răng...  
Sức đã đuối, tinh thần thì cạn kiệt.  
 
Đời có nghĩa gì chăng hả bạn?  
Đã không thênh thang như gió thổi mây ngàn  
Lại chẳng thể khinh đời chỉ bằng phần con mắt  
Khi giữa đất này bạn còn nghèo khó chuyện áo cơm? 
   
                                                         12/1994  
 
 
     
   



   
 
 
 
 
 
 
216.               THỰC VÀ ẢO  
 
Ta cứ vô vi giữa đất trời  
Ngỡ như chiếc lá cánh hoa trôi  
Ai hay trong đám mây giăng ấy  
Đã hoá mưa giông bão ngập trời.  
   
Loài cỏ hoang vu thì tốt mãi  
Tình yêu người khác chi cõi phù du  
Đời thực - ảo. Mộng mơ cũng ảo.  
Vần vũ giữa ao đời ta vớt chút hương xưa...  
   
                                                 1994  
 
        
 
 
                   
 
 
 
 
 
217.        LÃNG QUÊN TRẦN THẾ  
   
Ta nửa lãng du, nửa sông trôi bèo dạt  
Sống phàm trần mà hồn quyện gió mây  
Mang khát vọng trong sự lãng quên trần thế  
Người của đời hay cõi nào đây?  
 
Lòng chỉ hướng về nơi thánh ở!  
Nhưng kiếp sinh lại chồng chất nợ đời…  
Tình thì đa mang, nhà còn nặng gánh  
Lúc mệt mỏi quá rồi chỉ muốn ngoẻo mà thôi.  
 
Coi những đế vương kia là phù phiếm… 
Mong để lại sau này ngôi miếu ở trần gian!  
Tôn sùng các vĩ nhân chứ không làm chính trị  
Có lúc chán đời lại muốn sống ba lăng nhăng. 



 
                                                              2008  
   
        
 
 
 
218.               THIÊN TÀI KHÔNG BẰNG  
                     THẰNG THẦY CÚNG  
   
Ta không bằng thằng thầy cúng kiếm bạc tiền như nước  
Người vo ve quanh hắn, chẳng ít ruồi bâu  
Đến vợ con ta cũng lụy nó đôi điều  
Tiền bạc chi phối phẩm giá nhân tình, xoay cuộc sống.  
 
Ta ngửa mặt lên trời than:  
Hỡi thượng đế, Người trên đỉnh cao mây thắm  
Giấc mộng thiên tài chua chát lắm, người ơi!  
Giá ta phải trả cuộc đời với bao nỗi đầy vơi  
Xa xót linh hồn, trái tim rỏ máu.  
 
Nếu như kiếp này đời không thấu  
Mai sau người có thắp nén hương thơm  
Xin nhớ thi nhân đã nếm không ít phần khốn nạn  
Đôi lúc tinh thần danh giá ta  
               thằng thày cúng kia cũng có thể dẫm đạp lên? 
   
                                                                  2008  
 
 
 
 
 
 
 219.              ANH THẮT VÒNG TANG TRẮNG 
 
Nàng để lại cả bầu trời trống rỗng  
Trái tim anh đau và rất đơn cô!  
Nàng trẻ đẹp, thân mình đầy sức sống  
Bóng hồ xanh mặt nước gợn chiều thu...  
 
Đã bao đêm ta ru trong trời sắc  
Những vì sao xa lắc, mây bay  
Em yên ả với tình ta thương mến  
Thả mộng hồn bướm quyến mơ say.  
 



Còn hôm nay em biền biệt tưởng bên kia thế giới  
Thả cuộc đời hoa dạt mây trôi  
Tình thì em mang ra hiệu cầm đồ để bán  
Đổi lấy tiền? Mặc cho chiều gió cuốn, người ơi!  
 
Những đêm thâu anh thẫn thờ nhớ bóng 
 Đất trời say hoa thắm bay hương 
Vẫn hiển hiện một thân hình xinh xắn 
Anh thắt vòng tang trắng viếng mười phương!  
 
                                                              2006  
 
 
  
 
220.               TRONG TIẾNG CHUÔNG CHÙA  
 
Tiếng chuông chùa ngân nga thánh thiện  
Cõi lòng ta yên tĩnh trong nhà  
Nhóm bếp lửa cơm chiều quên lãng  
Còn trái tim ta nhóm lửa thi ca!... 
 
                                                 30/12/1994  
 
 
 
 
221.              TRÁI TIM HOÁ  
              MẶT TRỜI VÀ SÓNG BỂ  
 
Nhớ bao đêm cùng em dạo bước  
Sóng bên hồ khe khẽ lao xao  
Ánh mắt em một trời trong biếc  
Cả hồn anh tình nhạc vút lên cao!  
 
Khi tình yêu đổi thay ta thành con người khác?  
Ta hoá trong em như cây hoá tượng đài  
Trí não hoá chim bằng giang sải cánh bay  
Trái tim hoá mặt trời và sóng bể…  
 
Có lần em dẫn anh vào trong phòng ngủ  
Anh bế em lên chiếc giường đệm mới tinh  
Cởi áo váy em ra yêu cho đến hết mình  
Ôi, con cá diếc của anh nhớ mãi!  
   
Đã qua rồi cái thời ta vẫn còn cưa gái… 



 
                                                   2008  
 
 
 
 
 
 
222.               KIẾP THI NHÂN  
 
Ngồi trong phố mà như giữa đồng hoang  
Những trò đời gõ xung quanh loạn nhịp  
Gió đìu hiu, cõi lòng hơi u tịch  
Hội nhà văn cũng chỉ ga-la cười...  
 
Nhà thơ, nhà văn giờ tác phẩm thường  
                       nhưng khá giỏi buôn đời?  
Ta lại thả hồn ta vào cõi mộng  
Để ru lòng những phút giây xao động…  
 
Mơ bóng tình nhân trên thảm biếc sao rơi  
Đêm nay nhớ và bao đêm nữa  
Mặt trời mọc hay vầng trăng sáng tỏ  
Tháng ngày trôi... cứ thế, em ơi!  
 
Hồn hoá mây bay du ngoạn khắp bầu trời  
Tim hoá sóng reo bên hồ gió  
Người vừa có lại vừa như không có  
Chốn đời thường lặng lẽ kiếp thi nhân! 
 
                                                    2005  
 
 
 
 
 
 
 
 
223.       TRÊN SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI  
                    
Ta chào xuân trên cái sân khấu cuộc đời  
Bao năm mây mù che khuất  
Nay dòng thơ ta đã bay đi tràn khắp  
Như đàn én bay, hoa nở trời xa...  
 



Cõi dân gian muôn năm hơn mọi đế vương!  
Chính trị cường quyền phải chăng là tạp dịch?  
Hồn thơ ta trên trời cao non nước  
Lưu truyền vọng tới thiên thu.  
 
Ta từng nổi trôi nỗi dâu bể phù du  
Lăn lộn chốn nhân quần, mộng mơ đời gió bụi  
Trái tim ta đoá hồng trong bóng tối  
Đêm ngày thơm toả hương say.  
 
Ôi, cái sân khấu cuộc đời! Bức màn chót rồi đây…  
Những phông cảnh diễn qua giờ trôi vào quá khứ  
Thời thế ư? Ta dẫm đạp lên thời thế!  
Đón xuân về vui giữa dân gian. 
 
                                              Mồng 3 tết năm Kỷ Sửu  
                                                   (tức 28/1/2009)  
 
 
 
 
 
 
224.                     TA VẪN BAY 
        KHÔNG VƯỚNG VẤT BỤI TRẦN  
                
Sống giữa trần gian mà tâm linh cõi vắng  
Quan chức phù du, đêm ngàn sao lấp lánh  
Lặng lẽ giữa trời anh đứng tựa núi non. 
   
Thơ thẩn lòng ru giấc hiền nhân  
Ôi, Thăng Long! Chốn quê nhà ẩn bóng  
Hồn tiêu dao trong mãi xứ vĩnh hằng…  
   
Cùng vợ con lo manh áo, miếng cơm  
Chẳng khinh bạc, chẳng tôn sùng ngưỡng mộ  
Không ác độc bon chen, danh vị không đếm xỉa.  
   
Thời thế như đám mây  
Ta vẫn bay không vướng vất bụi trần  
Ngỡ hư không nhưng lại là rất thực!  
 
                                                       14/7/08  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
225.          MẶT TRỜI ĐỎ CỦA NHÀ THƠ  
                                  Nhân đọc bài thơ "Ca ngợi mặt trời" của nhà thơ Phạm Tiến Duật,  
                                  đăng trên Tuần báo Văn nghệ cuối thập kỉ 80 thế kỉ trước.  
 
Mặt trời đỏ của nhà thơ càng đến tối càng xoáy sâu vào mắt:… 
Đó! Bến chợ nhân dân người vật ồn ào  
Tan buổi chợ về chị lại ru em bài ca quan họ;  
Đó! Màu tím hoa sim những chiều kỉ niệm  
Và tà áo trắng em bay;  
Đó! Cuộc sống có nắng quái, mưa xiên, mặt người, mặt nạ  
Ta yêu những kiếp đời bèo dạt mây trôi...  
 
Mặt trời đỏ của nhà thơ đến tối thường hoá thiền, hoá gió  
Vui cùng hoa cỏ thiên nhiên  
Đi giữa quê hương  
Lại thấy thêm thương lão Giăng Van Giăng khốn khổ...  
Không cần thiết phải phô trương hai toà nhà trắng cả Mỹ và Nga!?  
 
                                                                                        1990   
 
226.               CẢ MỘT TRỜI EM   
          NGHIÊNG XUỐNG ANH  
 
Anh phiêu lãng giữa đời mộng ảo 
Trái tim yêu thương đêm ngày gió bão 
Khi chẳng còn em  
Năm tháng buồn tẻ lạnh hồn hoang.  
 
Chắc chỉ màn đêm hiểu thấu nỗi lòng anh?  
Cuộc đời phi tình yêu thảy đều không tồn tại!  
Em là đỉnh núi cao vút tầng mây thế giới  
Gieo hoa, linh hồn cho sự sống con người… 
 
Cả một trời em nghiêng xuống anh  
Nghe xôn xao giữa mùa lá rụng  
Vẫn tiếng nước reo bên hồ sóng  
Mỗi nhành liễu cũng ủ hồn và hơi ấm của em.  
 
Hỡi hàng cây, cơn gió khuya còn thao thức!  
Em ta cởi trần là kiệt tác của thiên thai…  



Để nghìn thu reo với đời những lời thơ tha thiết  
Ngọn lửa sống lòng anh trong thế thái đảo điên này. 
 
                                                              24/5/2006  
        
 
    
 
227.           CHIỀU CON GÁI EM ĐI 
 
Đôi bàu em như đôi vầng trăng  
Ánh mắt mùa thu bay phảng phất  
Chiều con gái em đi biền biệt  
Sóng hồ Tây xôn xao...  
 
Nơi bến vắng anh đang tư lự  
Thành phố chìm trong mơ sương  
Trời cúi nghiêng mình xác xao lá rụng  
Đời thiếu nữ thơm hương.  
 
Khát vọng hoá anh thành sa mạc  
Em là ốc-đảo cứ rờn xanh  
Anh muốn bế bồng ru em như thuở trước  
Trái tim yêu thương tha thiết chẳng muốn yên.  
 
Đôi mắt lệ em đưa sóng hồ trong gợn gió  
Rất hiền hoà mà sâu nhói ruột gan  
Chiều tiễn chân theo để lòng ai luyến nhớ?  
Tháng năm dài xa xót trái tim anh! 
                           
                                                   29/4/2006  
 
 
 
228.               VỚI NÀNG THƠ  
 
Anh nằm xuống dưới chân em rồi ngủ  
Ngọn cỏ thầm hứng gió mùa thu  
Vái ma quỉ, nàng thơ thần diệu quá!  
Ta đã yêu em suốt một cuộc đời mơ...  
   
Kìa, lá vàng rơi rất đẫm  
Và mặt trăng và bão tố tơi bời  
Ta là bóng cả bình minh cùng bóng tối  
Sống giữa đời hồn vẫn chơi vơi.  
 



Em tai quái mà dị phàm quá đỗi  
Giết chồng như giết đười ươi  
Chôn xác tình nhân như rận rệp bấu trên người  
Các nhà thơ đừng mạo muội  
Biết riêng ai, sẽ đến lượt mỗi người?  
 
Anh là chàng thi sĩ ru em  
Khi ôm ấp, khi vui hoà trăng gió  
Mùa thu ơi, lòng ta da diết quá!  
Văng vẳng bên chùa tiếng chuông đêm...  
 
                                      Đêm 20/8/1992 
 
 
   
 
 
 
 
 
229.             THIẾU NỮ THỜI HIỆN ĐẠI  
   
   
Em ăn mặc hở hang như chẳng có  
Dáng thân mềm vóc lụa tơ buông  
Chiều hôm nay, chiều hôm nay rực rỡ 
Nắng êm đềm hôn lên tấm thân em…  
 
Đời bụi bặm bỗng như men tình dậy  
Phố đang buồn sự sống lại hồi sinh!  
Sự tồn tại của thế giới này đây có phải? 
Em là lương tri mang nhân ái trên mình…  
 
Ôi, phong phanh   
Em để hở như không cần quần áo  
Thân là trời, da dẻ là mây  
Đôi vòm vú như chòm sao xa lắc  
Một hình nguyệt in lấp ló ráng trăng ngày.  
 
Em gái hở hang 
Thu hết thảy nhân tình, đánh đổ mọi quyền uy  
Anh đã sống quá nửa đời mệt mỏi  
Nhìn thân hình em vẫn thấy cuộc sống thật diệu kỳ! 
 
                                                           20/8/2005 
 



 
 
  
 
 
 
 
 230.                  NGƯỜI ĐÀN BÀ  
               CHỨA LINH HỒN THÁNH LINH  
   
Người đàn bà anh mãi mãi không quên  
Nàng đã lẫn vào trong cát bụi...  
Sống nổi trôi hay đang những ngày cảm khoái  
Có bồi hồi nhớ lại quãng tình qua?  
 
Anh đã yêu từ ánh mắt như sao sa  
Cả vòm ngực tiên trắng mềm, nóng hổi  
Em mở rộng động trinh,  
              để anh vào tận trong hứng khởi  
Lúc sướng vui em đã uốn mình...  
 
Ôi! Tạo hoá sinh ra cái của em  
                         để gieo hoa cho thế thái nhân tình  
Vĩ đại và vô biên  
Anh trải thơ lên đời viết về tình yêu - cuộc sống…  
Trái tim em chứa linh hồn của thánh linh!  
 
Trấn át ác quỉ bạo tàn  
Anh khắc hình hài em trong vũ trụ  
Biểu tượng lớn lao của chúng sinh  
Sự tồn tại muôn đời và vần xoay thế giới 
Cả chiến tranh, trong cả hoà bình.  
   
                                                    2008  
        
 
 
 
 
231.                 HOANG NHƯ RỪNG  
                   MÀ THẾ GIỚI NHÂN SINH  
 
Lá vàng bay chiu chít xuống đời anh  
Em gieo khát vọng yêu đương, cây đời anh xanh lại  
Thành phố thêm thương, lòng càng nhân ái  
Tình nồng nàn với cuộc sống dân gian.  



   
Cùng ta vui vầy trong khoảnh khắc yêu em  
Hỡi đêm tối mịt mùng sâu thẳm 
Hỡi hàng cây bên bờ gió cuốn  
Mắt em chứa cả khoảng trời mơ.  
   
Em xinh tươi và rất đỗi nên thơ  
Thân nhi nữ hoa vừa mới nở  
Để cùng anh làm cuộc ái tình bất hủ!  
Hoang như rừng mà thế giới nhân sinh...  
 
                                                         2005  
 
 
232.          MỐI TÌNH TRÔI ĐI NHƯ GIÓ MƯA  
                
Khi em còn một thiếu nữ ngây thơ  
Cùng với anh bao lời ước hẹn!  
Con gái nồng nàn vầng trăng xa thẳm  
Tiếng nói ngọt ngào như suối reo.  
 
Anh yêu em dào dạt sóng dâng trào  
Giữa biển lớn mênh mang cuộc sống  
Tất cả hết rồi em! Thế giới này trống rỗng  
Văng vẳng bên tai buồn tẻ tiếng mõ chùa...  
 
Mối tình trôi đi như gió mưa  
Để đêm nay lòng anh da diết nhớ  
Sao vắng, trăng lu, lá bay lặng lẽ  
Và trái tim khe khẽ đập bài thơ!...  
 
                                                          2005  
 
233.              ANH NHỚ LẠI  
 
Anh nhớ lại một thời đẹp đẽ  
Những đêm yêu trong bóng lá xạc xào  
Ánh mắt em gieo cả mùa hoa trái  
Tối bên hồ nghe sóng vỗ nôn nao.  
 
Anh nhớ lại những tháng năm tuổi trẻ  
Nhìn mây mù cũng thấy ngọc bên trong  
Cuộc sống đời thường mà lung linh gấm vóc  
Em dẫn anh vào thế giới ánh trăng...  
 
Anh nhớ lại, dẫu chỉ còn dĩ vãng  



Vòng đời ngắn lại rồi! Ôi, tiếc không em?  
Liệu những đêm em ân ái bên chồng  
Có nghĩ đến lúc đã cùng anh trong mộng...  
 
                                                          2006  
 
 
 
234.                 SỐNG GIỮA ĐỜI  
              NHƯ MỘT BÓNG MA HOANG  
                
Ngồi trong phố lòng bao bối rối  
Nhìn hàng cây bóng lặng đứng trầm tư  
Đường sương mù chắn lối chửa mở ra  
Tình cũng nhạt hư vô và trôi dạt.  
 
Sinh làm chi giấc mộng đời  khát vọng? 
Cứ như các thường dân vui thú tháng ngày  
Chẳng đẹp đấy ư! Tràn sung sướng mê say  
Mà tận hưởng không khổ sầu, quên lãng...  
 
Kia vinh quang ngẫm chỉ là ảo mộng  
Mai chết rồi, còn gì biết nữa đâu!  
Mà hôm nay phải trăn trở đau đầu  
Con người sao tư tưởng nhiều mâu thuẫn?  
 
Ngồi trong phố hồn quay trống rỗng  
Tháng năm này liệu có lý hay không?  
Sống giữa đời như một bóng ma hoang  
Lòng thì vỡ, cõi trần gian lạc lõng...  
 
                                                    15/11/2008  
 
 
 
235.                  VỀ GIÀ  
                    
Ta ngồi bóng lặng hồn vơ vất  
Sống giữa cuộc đời như khoảng không  
Thoảng gió mùa đông về heo hút  
Nghe tiếng ngỗng cụ Tam Nguyên mênh mông...(1)  
 
Ai yêu trần thế? Tớ chẳng yêu! (2)  
Người ngợm sinh chi đến là nhiều  
Dẫu cũng có vui, lắm lúc tẻ  
Chết chưa muốn chết, sống đìu hiu.  



 
Vô thưởng, vô phạt... có khi hay?  
Rượu thì không uống lấy chi say?  
Thân đã về già, gái cũng hết  
Tứ khoái chỉ còn mỗi một thôi.  
 
Gọi mãi nàng thơ đã hết hơi  
Tình tọt gì đâu nữa, thơ ơi!  
Ngồi buồn thì gảy dăm ba chữ  
Kiếp sau làm gió để chơi thôi...  
 
                                            18/11/2009  
 
(1) Tam Nguyên Yên Đổ là tên huý của nhà thơ Nguyễn Khuyến - Trong bài "Thu vịnh" cụ đã viết hai câu:  
       Mấy chùm trước giậu hoa năm ngoái  
       Một tiếng trên không ngỗng nước nào?  
(2)  Thi sĩ Tản Đà đã viết:  
         Trần thế em nay chán nửa rồi...  
 
 
 
 
 
 
 
236.              THI BÁ ĐẦY ĐƯỜNG MÀ QUẠNH HIU  
                 
Có lẽ ta như đám mây kia  
Bay khắp thiên hà mộng giữa khuya  
Hỡi cơn gió rét về trong phố  
Ngẫm ngợi điều gì lòng tái tê?  
 
Ước chi được gặp cụ Tản Đà  
Hay cụ Tú Xương, cụ Nguyễn Du...  
Đời nay: cụ ạ, nhà thơ chúng  
Phần lớn là phường lính đánh thuê!  
 
Thi bá đầy đường mà quạnh hiu  
Điện thoại tân kỳ vẫn mang theo  
Ngẫm mãi rồi nên đành lặng bóng  
Mình với mình thôi, đời nhạt phèo!  
 
Ngày nay chẳng có bạn thơ đâu?  
Các cụ ngày xưa dẫu bể dâu  
So với bây giờ còn sướng chán  
Chủ nghĩa nháo nhào như cám heo...  
 



                                                 18/11/2009  
 
 
  
 
 
 
 
237.       BIẾT THẾ NÀO LÀ DẠI LÀ KHÔN  
 
Con đường thượng đế dẫn ta đi  
Có thần thánh chỉ đường, quỉ ma đưa lối  
Bươn bả cuộc đời biết thế nào là dại, là khôn?  
Cứ bình thản vui mà tồn tại.  
 
Chốn đương đại vừa nghiêm chỉnh,  
                              vừa lăng nhăng bờ bụi  
Muốn vào cõi thánh ư?  
Phải đi giữa bãi người  
Bằng bộ óc thông minh và nhẫn nại.  
 
Định mệnh ta đã ghi ở trên trời!  
Chốn nhân gian chỉ để sống mà thôi  
Lựa lối thoát trong bể tình thế thái  
Sướng, khổ, buồn, vui - tất cả cũng định rồi! (*) 
 
                                                               2006  
 
(*)   Nguyễn Du đã viết:   
                        Bắt phong trần phải phong trần 
                  Cho thanh tao mới được phần thanh tao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
238.                 KHÚC XUÂN TUỔI SÁU TƯ  
 
Ta đi trong xuân đời ta và xuân ngoài vũ trụ  
Nơi cát bụi cuộc đời hoa những nở đầy hương   
Sáu tư tuổi già chưa nhỉ?  
Qua bể khổ trầm luân đã hé cửa thiên đường...   
 



Ta vừa sống giữa đất trời vừa nhập thân trong màn kịch   
Thông minh không kém đời mà lại vào vai kẻ điếc, câm   
Cứ giả bộ hề tuồng cho dễ sống   
Nuốt nước mắt mình đi như uống nước chè đường.   
 
Sáu tư xuân trôi...   
Cũng nhanh như bóng câu qua vậy   
Trẻ với con nhưng già giữa dân gian   
Ta hoá chớp, hoá mây mưa thế kỉ   
Cả trời thi ca đã toả giữa dương trần.   
 
Ôi, bài thơ ta khai bút đầu năm   
Nhìn ngợp cánh hoa bay, sao tim mình còn rớm máu?   
Chỉ lặng lẽ cười...   
Hàn lại những vết đau trong vai diễn hề tuồng trên sân khấu   
Sáu tư tuổi rồi, cũng vẫn chửa già đâu!  
 
Đi giữa mùa xuân đã thấy vĩnh cửu ở trên đầu   
Cõi Phật rước ta về đất thánh   
Để lại nhân gian hồn thơ ngợp ánh   
Ta bay... ta bay trong xa xanh...   
 
Có thể khép lại được chưa?  
Cái màn kịch cuộc đời ta từng sống tháng năm...  
Hỡi thế gian! Sao nặng nề số kiếp  
Cũng đã đi sắp hết đường mình cần bước   
Trước khi vùi xác xuống mồ                     
                        ta muốn khóc để mừng xuân...                                   
   
                                           Xuân Nhâm Thìn 2012  
 
 
 
239.        ĐÊM KHÔNG NGỦ  
 
Đêm không ngủ không buồn  
Thành phố mùa đông quét lá  
Thành phố của những ổ chim  
Âm ỉ hót phù du...  
 
Những con chim đã phải đeo kính trắng lớn hơn "số không"  
Tối tối ra đường  
Nhặt những hạt sấu, cánh hoa lơ đãng  
Bước đi như không có chuyện gì?  
 
Đêm không ngủ...  
Thành phố không mưa, cũng không nghe ai khóc  



Nhưng tiếng quét rất bé của lá  
Con chim nghe rõ nhất!  
 
Loài chim đó bay trên thành quách  
Giữa tầng cao hát khúc đời thường  
Dẫu trầm luân trong bụi cát vẫn coi thường  
Không tơ luỵ vua quan, không lệ làng thời cuộc.  
 
Đêm không ngủ! Phải, đêm nay mình không ngủ!  
Đúng vào đêm sụp đổ giữa cộng đồng  
Chủ nghĩa Marx hết thời. CNXH cũng suy vong... (*) 
 
                                                                  Đông xuân 1990-1991 
 
(*)  Cuối năm 1990, vào đúng cái đêm mà bức tường Berlin bị đạp đổ!  
 
 
 
240.                   DẮT CON ĐI  
                             Tặng con trai Phạm Ngọc Bảo  
                                (viết năm con lên hai tuổi)  
 
Cha dắt con đi dưới hàng cây khuya  
Phố của con thầm yên giấc ngủ  
Ngôi chùa cổ và bóng đa cổ thụ  
Phía hồ Tây se gió chớm đông về.  
 
Tiếng lá bay xao xác vọng tàn thu  
Buổi chiến tranh âm hao còn vẳng lại  
Những bề bộn đời thường chiều mệt mỏi  
Con là hạt ngọc của lòng cha!  
 
Quê hương là mái nhà con ở  
Có thiên nhiên với con người nữa  
Ngày mai rồi con sẽ lớn khôn  
Cha dắt con nghe những hàng cây râm ran.  
 
Ru khe khẽ tiếng gọi thầm trong cỏ  
Đất cựa mình hay hạt đang nứt vỏ?  
Trên nhành cao động nhỏ một loài chim  
Cuộc sống nào cũng từ mầm sống gieo lên!  
 
Cha đã cấy cánh đồng chung xã hội  
Gần trọn cuộc mai lại nhường con cấy…  
Nói làm gì, con sẽ thấy con ơi:  
Lẫn trong đá sỏi cuộc đời,   
                        con hãy tự tìm lấy sắc hoa tươi!  



 
                                                   8/12/1994  
 
 
 
 
241.        CẢNH PHỐ TRƯA  
   
Anh thi sĩ đang ngồi quán phố  
Lũ đua thuyền bơi ở hồ xanh  
Đám đánh cá tung vó bè mải miết  
Cảnh phố trưa trông thật thanh bình.  
 
Con chim nhỏ líu lo quanh tổ nhỏ  
Khắp phố phường hàng hoá tựa như hoa  
Em gái trẻ mặc bộ đồ để hở  
Gió vẫn ru và lá cũng đu đưa.  
 
Sự yên tĩnh phải chăng là của giả?  
Một cái gì sắp đổ vỡ ta?  
Thôi quên hết! Đừng tội gì khổ sở 
Đời cứ vui, dù vẫn mệt nhoài ra...  
 
                                  Hồ Thuyền Quang 7/11/1993  
 
 
 
 
242.              EM GÁNH LÁ  
 
Em gánh lá đi về cuối phố  
Gánh cả thu vàng cùng nắng hoàng hôn  
Đôi sọt sắt thưa chao đời nghèo khó  
Đã ai mua chưa… lá của em?  
 
Con đường cái giữa hai hàng cây lớn  
Bước chân đi xiêu đổ bóng chiều  
Tóc em bay xoã vào gió cuốn  
Ngực thon nhoà năm tháng mờ theo...  
 
Em quét lá làm gì tôi chẳng biết?  
Về nhóm bếp nhà đun hay bán ở chợ đời  
Lá vàng lá xanh em quét tất  
Đã ai mua chưa…lá em tôi?  
 



                                               Mùa thu 1996  
 
 
 
 
 
243.             TRÊN NẤM MỒ  TRUYỀN THUYẾT  
 
Rồi một ngày mai ta sẽ chết  
Trầm thơm loài hoa thảo lạ  
Cỏ lên xanh và gió sẽ reo  
Trong nấm mồ hương khói, có gì đâu.  
 
Ta đã sống phần đời sau chót  
Trong ngôi nhà ẩn khuất bóng nhân gian  
Một cuộc sống bình thường bầu bạn  
Nửa trăng hồ nửa gã hiền nhân.  
 
Rồi một ngày mai ta sẽ chết  
Như là chiếc lá vậy thôi  
Gió sẽ hót trên nấm mồ truyền thuyết 
Rằng, có một thi nhân phiêu lãng đã đi rồi!... 
 
 
 
 
 
244.              MƯA LÂM THÂM  
 
Cái bóng nữ sinh dịu hiền yêu dấu  
Đôi mắt em nhìn thu khoảng trời xanh  
Như dòng suối, bông hoa, nhành liễu  
Bờ bãi con người rung động trái tim anh!  
 
Hỡi hàng cây có hơi thở em  
Những vì sao đêm rào rạt gió  
Giây phút bên nhau bao lời thương nhớ  
Khoảnh khắc lặng im cũng chứa chất tình đời.  
 
Nhưng em ơi! Niềm vui nay tan biến 
Anh ngồi lâm thâm mưa bụi bay  
Nhìn hàng cây lá đổ  
Tình thì bèo dạt mây trôi...  
 
Mưa lâm thâm, mưa lâm thâm  



Anh viết những vần thơ thổn thức  
Tóc trên đầu đã bạc hoa râm  
Mối tình xưa  hoá đá giữa trời non.  
 
Giờ em ở nơi nao em yêu nhớ?  
Chút yếu lòng da diết bóng em mơ  
Tiếng con cuốc đêm mưa kêu khản cổ 
Kỷ niệm qua âm vang khắp bến bờ...  
 
                                                    27/12/2008 
 
 
 
245.           VIẾT TRONG ĐÊM MƯA  
 
Trời đất ru anh, anh ru em  
Gió bay xao xác trôi lờ lững  
Những chiều em đi bao kỉ niệm  
Năm tháng tạ tàn, cuộc sống phôi pha.  
 
Em có nghe mưa dìu dặt xa xa 
Bản xô-nát hồ thu trong mát  
Sao cuộc đời lại giống như màn kịch  
Phông kéo vào rồi tình vẫn ngổn ngang… 
 
Ảnh hình em cứ suốt đời theo anh  
Giọt mưa hư vô âm thầm khúc hát  
Trong cõi vắng bóng hình xưa quanh quất  
Đêm mơ màng hồn thi sĩ lang thang…  
 
                                              3/9/2005  
 
246.            MƯA TRÊN PHỐ LẠNH  
 
Ta lại viết bài thơ về mưa!  
Em đừng hỏi sao anh thèm thơ mưa đến thế?  
Bởi em ơi! Dù mưa bụi bay hay mưa tầm tã  
Đều có bóng hình em trong đó ẩn mình.  
 
Mưa rơi trăm giọt nước trăm tình  
Như trái tim anh những ngày ướt át 
Thời ấy qua rồi dẫu là ta không khóc  
Nên thơ anh dầm trong  xáo xác mưa tuôn.  
 
Nhớ ai viết bài thơ "Hai sắc hoa ti-gôn"!  



Theo bóng người xưa lúc tâm hồn trống trải  
Đâu cứ cần mưa phải dạt dào như suối chảy  
Mưa của lòng anh cũng ngập đất, ngập trời. 
 
Giờ ở nơi đâu cái bóng nhỏ xa xôi? 
Có nghe tiếng bao hạt reo trên phố lạnh  
Nhớ những buổi mưa cùng em áo quần ướt đẫm  
Mái tóc mềm cũng nhoà giữa mưa rơi...  
 
Ôi cái thời  
Càng gió mưa chúng mình càng hạnh phúc, em ơi!  
 
                                                        20/1/2011  
 
 
 247.     ĐÊM KHUYA MƯA  
 
Đêm khuya điếu thuốc bài thơ  
Cũng chửa già đâu kém tí vua 
Mình ta một bóng trong mưa ướt 
Đêm mưa mưa mưa mưa...  
 
Ngoài kia sấm đánh, ừ sấm!  
Trong này người ngồi như thánh  
Êm đềm vợ ngủ con thơ.  
 
Tóc xoã bốn trời phơ phất bay  
Cổ kim suy xét, ngẫm đông tây  
Vui vầy trăng gió, nhìn nhân thế… 
Ai bảo ta say? tớ chẳng say!  
 
                                              1992   
       
 
 
 
 
 
 
248.           NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM MƯA  
 
Em có nghe mưa đang rơi trên phố  
Anh ngồi thầm lặng nhớ đâu đâu? 
Hàng cây đứng chìm vào tiếng gió  
Sóng bên hồ nhè nhẹ vỗ xôn xao. 
 



Người đàn bà đêm mưa em hiển hiện  
Khúc mơ màng thơ hát giữa trời cao 
Cả không gian một màu trắng lệ  
Em có nghe tiếng hạt mưa thêm mau...  
 
Nửa đời chiều trái tim anh đã ngủ!  
Sao còn đánh thức lại, em yêu?  
Em ôm bọc cả hoa và lệ-mĩ   
Cho hồn anh biển cả sóng gào.  
 
Anh muốn đắm tinh thần cùng thể xác  
Vào trong em cho hết nỗi buồn thương  
Mưa rơi xuống trái tim ướt át  
Người đàn bà của lòng anh tơ vương...  
 
                                                  12/2007  
         
 
 
249.              CẢM HỨNG CHIỀU HỒ TÂY  
 
Mấy chiếc thuyền con sóng bập bềnh  
Vài ba đụn khói đám nhà thôn  
Chim bay không biết về đâu nhỉ?  
Vất vưởng hồn ta chốn hoàng hôn.  
 
Mé phố trông xa chiều-quê-các  
Thấy trời, thấy nước, thấy mênh mông  
Vắng em tình cũng thành hiu hắt  
Bóng lặng hồ Tây lẻ núi sông...  
 
                                             9/5/1994  
 
 
 
 
 
 
250.              CÔ GÁI ĐI BÊN HỒ  
 
Hồ mùa đông dại nắng  
Em bước nhẹ trong hàng cây nghiêng bóng  
Gió khẽ reo sau tà áo thanh tân  
Mắt em thầm mang cả mùa xuân.  
 
Cánh buồm đỏ đưa em vào xa vắng  



Anh mải nhìn theo màu áo trắng  
Cái màu mây con gái dịu hiền  
Em đi rồi, còn lại một trái tim!  
 
Em xa rồi… còn lại nỗi đau êm  
Tiếng gì cứ âm thầm bên vệ cỏ  
Chỉ thiên nhiên mãi mãi là tươi trẻ!  
Tuổi ta ơi, vội héo làm gì?  
 
Cánh buồm đỏ anh đưa em vào xa vắng  
Năm tháng đời anh, tóc trắng đầu anh  
Nhưng rồi ngày mai em cũng sẽ già và chán?  
Cô gái đi bên hồ! Ta sẽ hoá ra chim...  
 
                                            1/11/1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
251.            TÌNH THƠ GẶP LẠI Ở TÂY HỒ  
 
Em trút lá hay hoa rụng cánh ?  
Nước hồ xanh ngắt cả mùa đông  
Hỡi người con gái thời xa vắng  
Sớm mai này anh gặp lại em.  
 
Cái tuổi học trò ngủ quên vào gió cát 
Sáng Tây Hồ đánh thức lại trong nhau!  
Anh xin được đưa em về bến hát  
Phơ phơ mây đã bám hai đầu.  
 
Nếu có thể anh sẵn sàng đánh đổi  
Cả cuộc đời để lấy lại em  
Em vẫn trẻ như hồi thơ dại  
Vô tư nhè nhẹ tựa vầng trăng.  
 
Anh vẫn ngủ giữa lòng em, em biết đấy!  
Tháng năm qua một cuộc chiến chinh dài  
Bao dĩ vãng xanh thềm rêu gió thổi  
Lửa bỏng chân trời xé nát cuộc đời trai.  
 



Anh đã đi những miền quê xứ sở  
Gặp những con người và những yêu thương  
Tình trong trắng trong lòng không xoá nổi  
Bụi thời gian rơi rã xuống tâm hồn.  
 
Xin giữ lại xinh tươi thời con gái  
Tạo hoá cho mình để mà yêu!  
Gặp nhau vẫn biết rồi xa mãi  
Xa bao nhiêu càng nhớ bấy nhiêu.  
 
Xin giữ lại những dấu hoen trên làn môi nước mắt  
Vòm ngực đàn bà lắm lúc có xanh xao  
Những kỉ niệm như thu về lá trút  
Ta hôn nhau mưa đẫm trắng hai đầu.  
 
Anh lặng lẽ hớp lấy từng sợi nắng  
Giọt mưa tuôn hay lệ em rơi?  
Tình em thắm hay lòng em rã cánh  
Hồ xanh ơi! Ướt hết cả đông rồi.  
 
Ba mươi năm - Thời gian trôi qua trôi  
Anh quì xuống giơ hai tay đón lấy  
Những cái lá: lá xanh, lá vàng  
Những cái lá như mầu hoa lửa cháy  
 
Của một đời người con gái đã tàn phai… 
 
                                                    11/1993  
 
 
 
 
 
 252.           ÁO TRẮNG TRONG THƯ VIỆN  
 
Anh vẫn tới những buổi gặp em trong phòng đọc  
Lặng lẽ tìm qua vóc dáng người xa  
Anh vẫn nhớ hôm nào gặp mặt  
Tháng ngày trôi bóng em chẳng phai mờ.  
 
Rồi tự trách với mình sao buổi ấy  
Không bắt chuyện làm quen hay trao gửi lá thư?  
Để đêm nay tìm em mà chẳng thấy  
Biết không em, anh vẫn đợi chờ!  
 
Ôi, trí tưởng chỉ còn hình dáng  



Đôi mắt dịu hiền bím tóc nhỏ xinh xinh  
Rất vô tình em chao đưa tinh nghịch  
Như hẹn hò khuấy động lửa tim!  
 
Nỗi nhớ người yêu lâu ngày xa vắng  
Bao thâm trầm sâu lắng mênh mang  
Em hiển hiện một thân mình xinh xắn  
Trên nét mặt từng người, thơ lật từng trang.  
 
Anh sẽ gọi tên em bằng cái tên đẹp nhất!  
Dầu tên em anh đã biết gì đâu?  
Có một chiều, một canh khuya em đi, về… trong lẩn khuất  
Cả chốn em nằm, phòng em ăn...  
                                          anh chẳng rõ nơi nào?  
 
Anh vẫn nhớ! Em ơi, anh vẫn nhớ!  
Âm thầm đi những chiều lặng vẩn vơ  
Để rồi tới nơi ngày đầu gặp gỡ  
Ru êm đềm trên mỗi một dòng thơ.  
 
                                          22/10/1978  
 
 
 
 
 
 
 
 253.                 ĐI DƯỚI NHỮNG HÀNG ĐÊM  
 
Những con chim và các tổ chim của chúng  
Lúc rúc ven hồ, trong các bụi cây  
Quanh đồng lúa hay chúc chen thành phố  
Có bầy ưa cảnh hoang dã non ngàn.  
 
Trị giá và trái hoa vùng nào cũng có  
Mỗi một vùng hương sắc lại khác nhau  
Nhưng ở vùng nào chúng cũng đều phải vật lộn  
Với thiên nhiên và...vật lộn với nhau!  
 
Chùa nghìn năm dưới bóng đa cổ thụ  
Nhiều cánh chim qui tụ về đây  
Trời xanh nơi chân đài Phật Tổ  
Với trời xanh trời đất khoáng đạt thay.  
 
Thuở tạo hoá đã phôi sinh đực cái  



Nguồn đam mê cảm hứng dồi dào  
Người đi tìm tình yêu trong châu báu  
Ta tìm trời trên bầu vú trắng của người yêu… 
 
                                                           1/2/1994  
       
-   Đoạn thơ một: Là sự phân bố các loài chim (tức là dân cư) theo các địa danh sông hồ, đồng bằng, thành 
thị hay rừng núi.  
-   Đoạn hai: Phân tích về giá trị thiên nhiên phân phối theo qui luật tạo hoá - Nhưng tới câu 7 & 8 thì qui 
luật đấu tranh sinh tồn của đời sống con người trong nhân sinh, thế giới quan của nhà thơ được ùa vào:  
                       Nhưng ở vùng nào chúng cũng đều phải vật lộn  
                       Với thiên nhiên và... vật lộn với nhau!  
     Con người không phải chỉ vật lộn với thiên nhiên để sống mà còn phải vật lộn với nhau để tồn tại. Tính 
nhân bản trong thơ chính là sự giải quyết giữa cái thiện và cái ác! Bởi thế sang đoạn thơ thứ ba ta thấy hiện 
lên bóng cửa chùa:  
                      Chùa nghìn năm dưới các bóng đa cổ thụ  
                      Nhiều cánh chim qui tụ về đây...  
     Từng đàn chim bay về dưới bóng đa chùa qui tụ nơi cửa Phật! Cách giải quyết mâu thuẫn theo quan 
điểm nhân văn của nhà thơ, đồng thời còn mang tính hiện thực xã hội.  
    Về đoạn kết: từ một bài thơ đời đến phút cuối lại ngả sang màu thơ tình:  
                     Ta tìm trời trên đôi bầu vú trắng của người yêu…  
     Đó chính là ngòi bộc phá nổ trong thơ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
254.             ĐƯA CHÂN EM CHIỀU MUỘN  
 
Chiều muộn đưa chân em lên phố  
Bước đi bịn rịn mãi không thôi!  
Tha thiết nhìn em trong bóng lá  
Cứ vàng rơi, vàng rơi đang trôi…  
 
Em thầm lặng quay đi như dấu hỏi:  
- Là tình yêu hay anh chỉ đùa chơi?  
Biết chẳng thể cùng em mãi mãi  
Lưu luyến bao nhiêu, ôi buổi chiều rơi! 
 
Chiều đã tắt dáng em nhoà trong phố  
Sao bay trên các ô cửa lạnh không 
Anh vẫn dõi theo bóng em buồn thương quá  
Vừa mới gần đây mà đã xa mênh mông...  
 
                                              27/7/1995  
 



 
 
 
 
255.                 NẾU CÓ THỂ ĐƯA EM LÊN NÚI  
 
Anh sẽ từ giã phố phường có hàng sấu thân quen  
Có rặng me xanh và hồ nước ngọt 
Tìm về chốn hoang vu thanh khiết 
Sống những tháng ngày tha thiết bên em.  
 
Bởi, em ơi! Nơi núi cao rừng thẳm  
Có suối mát thơm cho em tắm chiều chiều  
Những đêm trăng trong rừng vắng  
Chỉ có chúng mình thoả sức yêu nhau.  
 
Dẫu phố xá văn minh anh chẳng tha thiết nữa  
Cuộc sống đua tranh, không thiếu lọc lừa  
Năm tháng trôi qua đời người ngắn ngủi  
Về với rừng đi em? tình ta mãi thiên thu…  
 
Anh đã quá nửa đời nơi đô thị  
Sự phù hoa phù phiếm cả thôi mà  
Chỉ có em là đáng quí  
Chỉ có thương nhau, hạnh phúc thực đời ta!  
 
Anh sẽ bỏ tất cả ra đi không hối tiếc  
Dành những ngày vui trọn vẹn bên em  
Bông hoa trắng trinh tựa thiên thai tinh khiết  
Khi em khoả thân đẹp hơn cả thiên thần.  
 
                                                      1/8/2005  
 
 
 
 
 
 
 
256.             LỘC GAI TRÊN CHÙA  
 
Đêm Tận dẫn con lên cửa Phật  
Búp non mơn mởn khắp vườn chùa  
Hương khói ba toà bay nghi ngút  
Giao thừa trời đất thảy thanh ca.  
 



Người hiền sụp lậy chân Phật Tổ!  
Kẻ ác cũng xin lượng từ bi…  
Một loáng các cây xơ xác hết  
Chậm chân con nhỏ chẳng còn chi? 
 
Nhìn sang góc tối trơ một bụi  
Chẳng có ma nào chịu đến tranh  
Gai nhọn tủa đâm như mắt sói  
Lựa tay cha bẻ chia các con!  
 
Ai nào lại muốn đời gai góc?  
Bạc tiền đâu dễ đã buông tha 
Có nhân - Có quả: người sống thiện  
Tới vận thời gai cũng ra hoa!  
 
Thảnh thơi đưa các con ra cổng  
Hồn xuân phơi phới bóng tiên nga 
Xưa nay ai đã lên chùa để  
Mang theo toàn gai góc về nhà?  
 
                                           Tết 1995   
 
 
 
         
 
 
 
 
257.              THĂM LẠI BẠCH ĐÀN  
 
Anh thăm lại hàng bạch đàn gió thổi  
Lá cây reo nhớ bóng em đi  
Gió ơi gió có nghe trời xanh vắng  
Lời thơ anh đang cất giữa vô vi.  
 
Khoảnh khắc ấy chớp trong khuya khoắt  
Để lại bài ca em đã hát âm vang  
Giờ em ở đâu trong mưa giăng, bão thét  
Có thấy bạch đàn cũng ngẩn bóng chờ trông?  
 
Anh thăm lại bạch đàn một thời xưa cũ  
Tiếng lá rơi xào xạc đêm thâu  
Tình cũng thể giấc mơ về vội vã  
Với hàng cây thờ thẫn đứng chờ nhau…  
 



                                                29/8/2005  
 
 
 
 
  
 
 
258.                  TRÔNG NGUYỆT        
 
Đêm trông nguyệt đang truồng trong gió  
Con mèo vờn bên cửa đùa trăng  
Của trinh nữ em thẹn thùng để ngỏ 
Anh bước vào “vùng cấm” hoá thi nhân!  
 
 
 
 
 
 
 
 
259.             LIÊN KHÚC HẸN TRĂNG  
 
        Khúc I  
 
Canh khuya chẳng ngủ được  
Người có ngắm trăng đâu  
Bật dậy nhòm cửa sổ  
Trăng dãi sáng đêm thâu.  
 
         Khúc II  
 
Không phải không yêu trăng  
Đã từ lâu từ lâu  
Lao vào lo bể sống  
Mặc trăng tủi trên đầu.  
 
       Khúc III  
 
Biết đời như cõi mộng  
Tiếc những vần thơ trăng  
Con thuyền trôi giữa sóng  
Thôi, đành hẹn vài năm! 
 
                                    2 giờ đêm 7/5/2001  
 



 
 
 
 
 
 
260.        VẦNG TRĂNG MƠ MỘNG  
 
Trăng mơ mộng trên trời như dấu hỏi?  
Cuộc đời ơi, cát bụi vẫn mênh mông 
Anh ngắm nhìn vài chiếc lá đang buông  
Nghe quanh quất gió về se sắt thổi.  
 
Yêu đã hết một thời trai sôi nổi  
Còn nơi đâu trú ngụ cõi hồn hoang  
Rồi mai đây với tấm thân tàn  
Trên mồ anh sẽ phủ đầy cỏ dại.  
 
Trăng cứ trôi, trôi hoài, trôi mãi...  
Có khi nào nhớ thế không em?  
Anh nhìn trăng đắm đuối giấc mơ êm  
Nghe tiếng tình yêu thầm vẫn gọi!  
 
Vầng trăng ấy theo anh và tồn tại  
Có hình em in bóng ở bên trong…  
 
                                             6/2005  
 
 
 
261.              KHÔNG TÌNH  SỐNG THÀNH VÔ NGHĨA     
 
Em đến bên anh một thời đẹp nhất!  
Nhuỵ hoa say cùng trái tim yêu 
Bao buồn vui trong cuộc đời nhau  
Biển bao la mênh mông sóng vỗ...  
 
Những hàng cây đêm ngày vò võ 
Gió hoá lời ru, mây nhẹ cánh buồm trôi  
Anh - bãi cát khô cằn, ốc-đảo em xanh tươi   
Nay không tình sống thành vô nghĩa!  
 
Em vầng trăng khi mờ khi tỏ  
Tan vỡ rồi! Yêu em lại nhiều hơn… 
Tình là con đường gai góc bão giông  
Sao trái tim ta vẫn nặng lòng thương nhớ? 



 
                                                     12/5/2006  
 
 
 
   
262.           .        VẦNG TRĂNG VỠ NỬA 
 
Buồn lắm đêm nay anh lại nhớ  
Bật cung đàn cũ thả mây trôi  
Gió reo se sắt ngoài xa vắng  
Nhìn lên trăng đã vỡ đôi rồi!  
 
Em có nghe tiếng anh gọi xa vời  
Trăng em vỡ, trái tim anh tan nát  
Và mối tình đôi ta cũng hết  
Sao trong lòng dạ vẫn khôn nguôi…  
 
                                                 2008  
 
 
 
 
 
263.                   DƯỚI BÓNG TRĂNG TÀ  
                   
Bước chân đi ngơ ngẩn bóng trăng tà  
Mây quấn quít trên bàu trời với gió 
Tình không chết mà sinh sôi như lửa  
Thời gian nằm gày guộc giữa cơn đau...  
   
Lòng đã bảo bao lần thôi đừng nhớ  
Tháng năm nhàm hồn vẫn mộng cô liêu!  
 
                                                          1994  
               
 
 
 
264.               VẦNG TRĂNG TRONG NỖI NHỚ  
 
Thành phố giờ vắng bóng trăng xưa  
Em vẫn về bên anh trong nỗi nhớ  
Mơ nhau giấc ngủ  
Trăng không còn, toàn ảo đấy - em ơi!  
 



Xưa em tuổi trăng tròn  
Anh dẫn  em đi dưới vòm trời đêm dịu mát  
Em vào trăng, trăng hoá em  
Anh không biết vầng trăng nào đã mất?  
 
Đến hôm nay tóc người nhuốm bạc  
Nhớ nhau qua ánh trăng mờ 
Ai đó chạm vào mình, giật thột!  
Đẩy vợ ra rồi khe khẽ lại vào mơ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
265.          THIẾU NỮ VÀ CÀNH HOA  
 
Thiếu nữ đến đặt cành hoa góc bàn  
Những tiếng nói không lời hoa kiêu hãnh  
Thiếu nữ toả làn thơm đằm thắm  
Lên vút tận vòm trời cao mây xanh…  
 
Mắt em nhìn con suối mai trinh  
Đôi môi cũng nhả hương mớm mật  
Tim tự do đã muốn vào xiềng xích  
Và tiếng chim tình tự hót vang trời!  
 
Không biết vì sao em bỗng nhoẻn cười?  
Hoa đã lạ, trong thân lại càng lạ...  
Tôi từng đi qua bao vùng chủ nghĩa  
Phút cuối cùng tĩnh lặng khóc hoàng thiên! 
 
Vứt xuống chân hào nhoáng những vinh quang  
Niềm khát vọng sánh ngang tầm non nước  
Ngự ngay trên phẩm giá các ngai vàng  
Nơi trú ngụ của đời ta mưa móc… 
 
                                                        1995  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
266.               EM NGỦ… 
 
Em ngủ vào nỗi nhớ  
Bờ cát trắng mênh mang con sóng bể  
 
Em nằm trong gió thổi  
Mái tóc xoã vào mây  
 
Em trôi theo cánh trăng  
Và cánh trăng chết đuối  
 
Trên đôi bàn tay anh  
Đôi bàn tay vô định quạnh hiu buồn...  
 
                                                    8/1992  
 
 
 
 
 
 
267.                   CÁT VÀ HOA  
 
Tấm áo thiên nhiên quàng lên mùa đông  
Em yêu chất ngọn lửa hồng trong đó  
Gió run run, đêm hoi hương cỏ  
Cuộc đời ta: cát và hoa. 
 
Anh yêu em hoang dã cửa nhà  
Quyện giống ổ rơm thơm mật tình yêu nhỏ giọt  
Nơi biệt thự, sa-lông là tình yêu cấp thấp  
Thân thể nõn nà em trong như lê-pha.  
 
Đã chán rồi cái thế giới hào hoa  
Mở mắt dậy thấy quá nhiều giả dối 
Nơi khuất ánh điện tối tân  
Ta hôn nhau nụ hôn nồng nàn mông muội 
Lịch sử đây rồi! Ta lại trở về ta…  
 



                                                   17/ 1/1995   
 
 
 
 
 
268.             TRÁI EM  
 
Em xinh như nguyệt mọc đêm đêm  
Ấp ủ hoa thơm khắp thân mình  
Vẫn biết trong em là trái lạ  
Anh vào đó hái có được không?  
 
                                              10/2000  
 
 
 
269.         NHẶT BÓNG MÂY TRÔI  
 
Thơ không tuổi nhưng người thì có tuổi  
Bến sông tình anh nhặt bóng mây trôi  
Nghe lá rơi trong một buổi chiều trời  
Vi vút thổi con đường vắng vẻ. 
 
Ôi, tình ái mênh mang như bể  
Hỏi làm chi chuyện hạnh phúc, em ơi?  
Anh, cây thông trên núi đá cỗi rồi!  
Trái tim cô đơn đêm ngày bên sóng…  
 
                                                        6/1996  
 
 
 
 
 270.              HOA HỒNG  
                                      
Hoa hồng đỏ thắm môi em  
Nở chênh vênh ở trên bàn lẻ loi  
Hoa như em đấy, em ơi!  
Cô đơn mà toả cho đời ngàn hương...  
 
                                                           1980  
          
   Một cô gái cùng phòng làm việc với tôi - Có một buổi em đi đâu về tay cầm một bông hồng nhỏ, cắm vào 
một chiếc lọ cũng nhỏ xíu đặt ở trên bàn. Ngẫu cảnh, tôi đã viết bài thơ trên!  
   
  



 
 
 
 
 
 
271.                HOA DẠI     
                            Em ngã xuống chân đài tình ái: Vì Nền Tự Do!  
                            Và yêu hết một đời hoa dại: Làm Bão Tố!  
 
Khi em tắm tình em bằng máu nóng  
Tấm thân ngà nổi loạn phá hồn tôi  
Tưới đẫm mật đôi môi như thú tội  
Trái đào ương run rẩy hướng lên trời…  
 
Miền trinh trắng chưa ai khai phá  
Cháy đỏ lên tan vào cõi hư không  
Cả khát vọng lẫn đàn thú dại  
Chạy đổ xô trong thế giới thiên thần.  
 
Đôi mắt đẹp từ từ khép lại  
Gió ngoài hiên cửa bước ríu chân  
Trời sụp xuống trước một đồi trắng dại  
Và thánh ca thánh thót dưới chân nàng...  
 
                                                   Mùa đông 1990 
 
 
272.              GỬI EM QUÃNG ĐỜI CHIỀU  
                                 Tặng Thuận Vy - Nhân đọc tập thơ  
                                   "Giấc mơ ban mai" của em  
Anh lắng những dòng thơ “mơ giấc ban mai”  
Lặng lẽ đón trái đời ngọt lịm  
Hôn nhè nhẹ đôi môi hồng bịn rịn  
Tình muôn đời, hạnh phúc đẫm đầy tay.  
 
Xin ào ạt lên giông bão của ta ơi! 
Sóng cũng cấu vụn em đừng tiếc tưởng  
Anh làm biển làm hồ cho em tắm  
Thành phố chúng mình vui nhỉ? đón đôi ta!  
 
Con thuyền tình khả ái với phong ba  
Ta cúng nén hương thơm trái tim thời con gái!  
Em hoá thánh dù cởi truồng không che đậy  
Êm đềm trôi và nước mắt tuôn trào...  
 



Biển rì rào! Biển vẫn rì rào!  
Hàng thông anh reo hát lời vô tận  
Ta dẫu chết nhưng hai trái tim không yên lặng  
Anh yêu em không cần có áo quần.  
 
Hãy ào ạt đi giông bão của tình em!  
Sóng gào thét đừng bao giờ phẳng lặng  
Vì tất cả rồi sẽ vào cõi vắng  
Dầu anh có thương em vỗ tan bờ…  
 
Hãy ào ạt lên cho cuồng loạn những dòng thơ 
Giây phút cuối ta ghì xiết lấy nhau, xé hư vô thành điên dại! 
 
                                                           23/4/1999 
 
273.              NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ THÂN  
 
Người đàn bà đi quẹt qua cửa gió  
Làm cháy bùng cả tim và da 
Mắt em ngời trăng, môi em nhóm lửa  
Em hoá thân 
                    thành 
                                Đức Phật Bà! 
 
                                            20/9/1994  
 
 
 
 
 274.            CHIỀU MƯA EM Ở ĐÂU  
 
Chiều mưa em ở đâu?  
Trong không gian lạnh ngắt  
Anh nghe gió xao xác  
Nhớ em lòng vơi đầy.  
 
Hồn anh treo trên cây  
Thoảng mùi hương hoa dại  
Bảng lảng sương hồ Tây  
Dạ vấn vương đêm ngày.  
 
Như vẫn còn em đây!  
Trái tim anh thao thức  
Tình em như rượu ngọt  
Trời đầy mây, mưa bay...  
 



                                 14/10/2005  
 
 
 
 
 
 275.           EM VẪN CÙNG ANH   
                          
Hình bóng anh trong kí ức nàng  
Giờ đây chắc đã vỡ tan hoang?  
Âm thầm chân bước nơi chiều vắng  
Lẳng lặng rơi bao sắc lá vàng…  
 
Em đi sương gió cánh hoa bay  
Như bóng chim xa cuối trời mây 
Ôm cả thiên thai và thế giới  
Anh đứng làm thông reo biển khơi. 
 
Ôi, bóng hình ai tạc giữa đời  
Ngàn cơn bão gió sóng chơi vơi  
Bay giữa hồn ta và đau xé  
Để trái tim yêu máu nhỏ rơi!  
 
Em vẫn cùng anh giữa trần gian  
Những đêm thành phố đã lên đèn  
Anh hồi tưởng lại bao năm tháng  
Trên dòng sông vắng cánh buồm hoang...  
 
                                                       27/7/2005  
 
 
 
 
276.         KHOẢNG BUỒN VÔ LÝ  
 
Vài sợi ngả chạm vào năm tháng  
Khe khẽ hát điệu nhạc buồn  
Em gái quán hồn nhiên  
Anh lặng nhìn trời trong.  
 
Gió đùa trên lá me rung  
Mùa xuân vô tình hay hữu ý 
Thiên nhiên mỹ lệ!  
Con người bấp bênh… 
 
Tháng năm qua ròng rã tuổi xuân mòn 



Cũng nếm đủ ngọt bùi mất mát  
Nay như chú nai ngàn ngơ ngác  
Chỉ lặng thầm hờ hững đứng nhìn em? 
 
Cơ hồ lòng đã mọc rêu rong  
Cho mát lại khoảng buồn vô lý  
Sợi tóc trắng còn ngậm bao ý nghĩa  
Huống chi đầu nào đã hết xanh! 
 
Tiếng chuông chùa bốn phía âm vang  
Mình lễ cả ba thiên Toà Phật!  
Người có vận! Thôi đừng oán trách  
Chuyện thơ văn vừa thực, vừa  chơi...  
 
                                                 1/1994  
 
 
 
 277.                      CÔ ĐƠN  
 
Vứt ta lên chiếc giường phủ những nệm, chăn, màn...  
                                                làm bằng những tế bào đói khát  
Ta không đói khát tình em  
Mà đói khát con người!  
 
Cuộc sống trên đời phá huỷ đi bao nhiêu những linh hồn  
                                             ngọc ngà nguyên thuỷ  
Hoá ta khi ngư ông lúc lại như đứa mồ côi  
Một thứ ma người quen hút khí đêm thay cho sữa mẹ  
Chơi với hoa, với cá, với chim  
Ta không muốn mượn rượu men để quên đi tất cả  
Bởi trong lồng ngực kia vẫn còn nguyên một trái tim hồng!  
 
Ta yêu những chiều lá rụng quê hương  
Đắm đuối hoàng hôn đỏ  
Ở đó ta nhận ra sự tồn tại mỗi ngày  
Hồn ta còn đương say  
Trái tim ta mềm lắm  
Đêm nhìn trời ta khao khát bóng trăng soi.  
 
Hãy vứt ta lên chiếc giường phủ những nệm, chăn, màn...   
                                    làm bằng những tế bào đói khát  
Ta không đói khát tình em  
Mà đói khát con người!  
 
                                                                  12/5/1994  



     
 
 
 
 
 
 
278.                  UỐNG CẠN TÌNH EM  
 
Đời người quanh quẩn chuyện áo cơm  
Bao nhiêu vạ vật cứ triền miên  
Bể sống tạ tàn trong cửa khổ  
Ái ân là cõi của thiên đường…  
 
Ta mãi yêu nhau suốt kiếp này  
Vui cùng mộng ước tháng năm say  
Hồn ta là cả trời mây gió  
Uống cạn tình em để ngất ngây! 
 
                                                       8/2/2003   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
279.       CHƯA ĐẾN MÙA THU   
   
Anh bước đi trên bãi vắng tanh  
Trăng vàng úa lang thang rải sáng  
Cây vi vút gió reo nhàm chán  
Tiếng bò nhà ai nhá cỏ vọng trong chuồng? 
 
Sỏi đá đường đi lạo xạo cứa nát bàn  
Chút tình đời mong manh bổi hổi  
Chưa đến mùa thu mà bao gió thổi  
Con nai già anh vục uống nước yêu đương… 
 
Nhỏ châu lên thơ làm tượng đá buồn!  
Em có thành trầu quấn vào anh kiếp khác?  
Cho thắm cả nhân gian vành môi đỏ biếc  
Mà đời này tình đã trắng như vôi.  
 



                                                         12/4/1995  
 
 
 
 
 
280.            BÊN CHÙA TRẤN QUỐC  
 
Nửa đêm gió trở chùa Trấn Quốc  
Chân trời nứt toác chớp mây mưa  
Ta đi lững thững bên bờ nước  
Ngắm bóng chùa thiêng ngút ngàn xưa...  
 
Hồ phủ bèo xanh nước loang rêu  
Giống má phù du nổi cũng nhiều  
Gió quất trời Âu nào ai khóc? (*)  
Thơ cũng như chùa tự nhiên siêu!  
 
                                                   1991  
      
(*)   Bài thơ được viết vào năm xẩy ra nhiều sự kiện chính trị bạo loạn trên thế giới: Giai đoạn hàng loạt 
nước XHCN ở Đông Âu bị sụp đổ - Nhưng nghe tin ấy lòng người cũng dửng dưng!... Bởi vì nhân dân trên 
thế giới đã chán cái gọi là CNXH quá rồi! Nên mới có câu thơ: 
                     Gió quất trời Âu nào ai khóc?  
    Thế thái nhân tình như lạc vào màn sương khói...  
   Ở trong nước tình hình xã hội cũng nhiều phức tạp: Kinh tế thì sa sút thấp kém, dân tình nhiều nơi rơi vào 
cảnh nghèo khổ, cùng quẫn. Đạo lý và nhân cách xã hội xuống cấp, cảnh đời lại đẻ ra thêm nhiều ngang 
trái, bất công. 
    Bởi vậy chùa chiền ngày càng thịnh vượng hơn: 
                     Thơ cũng như chùa tự nhiên siêu!  
  
 
 
 
       
 
 
 
 
 
281.            CHÉM CHA CÁI KIẾP THI NHÂN  
 
Có những lúc ta lang thang trong bóng mình cô quắt  
Tháng năm ròng hiu hắt cõi bơ vơ  
Chung quanh  bạn văn chương nhàm chán  
Vẫn hò reo nhăng nhít lẫn tà ma.  
 
Cuộc sống bí đường đâm thành quẫn! 



Ta muốn giang cánh bay cho phỉ chí bình sinh  
Nhưng vẫn phải long đong dưới cảnh đời trống rỗng  
Đành nén lòng chờ tất cả hồi sinh? 
 
Ôi nhà thơ! Ôi thi sĩ! 
Con người sao cứ hám quang vinh? 
Đâu còn phải là ta. Đâu được đúng như mình. 
Ông Hàn ơi! Ông Hàn hỡi!(*) 
Chết mới hiển linh  
Sống thì con hủi đoạ đầy thân... 
 
                                      17/7/2003  
       
(*) Thi nhân Hàn Mặc Tử khi sống phải chịu đựng bao vật vã & đau đớn vì mắc phải bệnh phong, chết khi 
mới 28 tuổi. Quá nửa thế kỉ sau Hàn Mặc Tử mới được tôn vinh là một thi nhân trác  tuyệt!  
 
 
 
 
 
 
 
282.                   VẨN VƠ THI SĨ  
 
Yêu đi em! Cho cuộc sống đỡ ưu phiền  
Em là trận mưa tình để đời anh bớt hạn  
Chàng thi sĩ một khách tình vơ vẩn  
Theo gió trăng và cứ suốt đời mơ…  
 
                                             28/7/2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
283.               HỒN CHIM BAY      
   
Sống mãi cũng chán chê  
Một đời thơ với phú  
Trần ai là bể khổ  
Lấy thơ giải sầu nhân.  
 
Cho quên lãng tháng năm  



Lòng ta hoang như cỏ  
Sầu có từ vạn cổ  
Buồn giăng giăng mưa rơi! 
 
Đi hết kiếp người ơi!  
Đời thi nhân cô lẻ 
Bập bềnh như bọt bể  
Hồn chim bay chơi vơi… 
 
                               4 giờ sáng 7/7/2005   
 
 
 
 
284.                TỰ DO & TÌNH YÊU  
 
Ta không muốn chết nên không cần chiến sự!  
Bao cương lĩnh trên đời bùa vẽ mà thôi… 
Cho khác thế? cũng lẫn nhầm thực, giả  
Ta không muốn đeo mọi xiềng xích vào người!  
 
Giữ cho ta tình yêu!   
Rồi các Người tha hồ làm bánh vẽ…  
Ai cho nhiều táo, nho  
Ta coi bậc người hiền   
Và đấy chính Tự do nhân thế! (*) 
Sự vô lý trước nay ta vẫn hiểu nhầm  
Về hai chữ "thiêng liêng"…  
   
                                                  4/4/1995  
 
(*)   Nhớ tới câu nói nổi tiếng về quan điểm đường lối chính trị của nhà lãnh đạo Trung Quốc Đặng Tiểu 
Bình: “Không cần biết mèo vàng hay mèo đen, miễn là bắt chuột tốt”! Đã được nhận giải thưởng Nobel hoà 
bình. 
 
 
 
 
 
285.                  DU THUYỀN SÔNG CÔNG NÚI CỐC  
 
Anh đã gặp em trên Hồ Núi Cốc  
Huyền thoại xa xưa sống lại bây giờ  
Mây nước mênh mang non trùng trùng tiếp  
Quanh quất bên bờ sim tím hoa mua  
 
Sương sớm long lanh mặt trời toả sáng  



Mắt ta soi bóng hồn ta lâng lâng  
Ta gọi xa vời: Nàng Công! Chàng Cốc!  
Mối tình tha thiết người vào trong mơ.  
 
Thuyền ai cất vó cá có nhiều không?  
Những chú trâu đen êm đềm ăn cỏ  
Cả cánh chim trời dập dờn trong gió  
Thiên nhiên đẹp quá ta quên đời thường...  
 
                                           Hồ Núi Cốc 1997   
 
  
 
 
286.                   TA VÀ LỊCH SỬ  
 
Lịch sử mở ra ta vào lịch sử  
Lịch sử và ta – Ta, lịch sử tên đồng  
Hồn ta đó khắp không trung lồng lộng  
Giữa loài người sẽ có tiếng ta chung.  
 
Ta, thi nhân mọi thời đại muôn năm  
Vụt bay lên thu gom vũ trụ  
Hồn thơ ta huyền bí lòng bể cả  
Dạt dông mưa qua các ngọn núi đồi.  
 
Còn thi ca ta còn sống muôn đời  
Vừa tựa cỏ thơm loài hoa nở,  
Kẻ nào cười sẽ im thôi!  
Còn ai muốn chặn đường ta hãy rõ  
Thi nhân đã vào đền thắp hương ngay…  
 
Ta ngủ đây ơi nhân gian  
(trong gian phòng nhỏ yên khói phủ mây bay) 
Dẫu chẳng thể nào quên cho hết chuyện đời này….  
 
                                                   Xuân Kỷ Mão 1999  
 
 
 
287.         XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ  
                                Tưởng nhớ bài thơ "Tranh loã thể" nổi tiếng  
                                                   của thi nhân Bích Khê  
   
Nàng để hở một vòm trời tuyệt mĩ  
Thế giới là đây! Cuộc sống là đây!  
Nàng gieo hoa và ý nghĩa loài người  



Nhưng cũng đẻ cả chiến tranh và hoà bình  
                                   ra từ trong bụng.  
 
Lui xuống dưới nàng  
một rừng sâu um tùm che hang động  
Lên trên nàng đôi mỏm núi trắng vô biên  
Thân thể nàng tràn đầy hương nhụy phấn  
Thiếu nữ mặc hở quần: hơn bao lời hoa mĩ phát ngôn!  
 
Em như gió trăng mà rung động cả vua chúa, thánh thần  
Cuộc sống cần em  
Đâu có cần chiến tranh và bom nguyên tử?  
Khi em cởi ra nhiều  
Điểm báo thế giới càng hiện đại văn minh! (*)  
Nhưng điều đáng đớn đau:  Là tính nhân loại                                                                                 
Con người cũng ngày càng nhiều dã tâm gây tội ác? (**)  
 
                                                                                   2011 
                         
(*)   Thế giới càng hiện đại văn minh thì khuynh hướng triển lãm thân thể  
                      của các thiếu nữ càng phát triển, tới mức gần như cởi truồng. 
(**)   Nhà văn Nga Ai-Ma-Tốp đã cảnh báo trong tác phẩm "Đoạn đầu đài" nổi tiếng của ông rằng: Thế 
giới, cái ác vẫn lấn át cái thiện và con người hiện đại còn ác hơn con sói!   
 
 
 
 
288.             HÀNG QUÍ CỦA NHÂN DÂN 
                               
Chiếc váy ngắn em khoe đùi trắng nõn  
Vầng nguyệt non mấp mé bên trong  
Nửa em che nửa lại muốn tuông  
Phố đang buồn bỗng nhiên tình tứ  
   
Em hãnh diện với bộ đồ thiếu nữ  
Giữa chiều đông rạo rực những con tim!  
Bướm của em là hàng quí nhân dân 
Che cho kín, em ơi! Mà sinh nở… 
 
                                                              2005 
   
 
 
 
 
289.           GẶP EM GIỮA TẦNG MÂY  
 



Làn mây trắng lững lờ trôi vũ trụ  
Hồn ta bay lạc lõng khắp thiên hà  
Gặp lại em giữa miền gió thổi  
Hạnh phúc về trên khoé mắt em xa... 
 
Người đàn bà tháng năm không có tuổi 
Ta man mê trong nhan sắc tuyệt trần 
Nhớ buổi đã cùng nàng nông nổi 
Trên chiếc giường êm cả hai đứa không quần.  
 
Những tối xưa vẫn thầm nghe em nói  
Con đường ta đi giờ cỏ dại mọc đầy lên!  
Cuộc sống bộn bề và sương khói  
Hàng cây ru theo khúc nhạc quê hương.  
 
Chính trị thì trạch lươn, kiếp trần gian nhiều nợ quá!   
Chỉ tình yêu em là vào cõi trường sinh…  
 
                                                                    17.9.2005  
 
 
 
 
 
 
290.          NGUYỆT CỦA CHỊ HẰNG  
            VÀ NGUYỆT CỦA EM  
 
Nguyệt của chị Hằng giống nguyệt em không nhỉ?  
Kỷ niệm dưới hàng cây lá đổ 
Nhớ không em bao đêm 
Ta đã cùng nhau trong trăng… 
  
Đêm động tình nguyệt em hoá mênh mang  
Khi vơ vẩn giống vầng trăng khuyết  
Lúc buồn đau lại khép nguyệt vào trong.  
 
Và thế giới sẽ chỉ là cái bóng  
Với những hồn ma vất vưởng chơi vơi  
Nếu như em không có nguyệt  
Thì loài người làm gì còn sự sống nữa, em ơi!  
 
Nguyệt em mở ra một hang động tuyệt vời!  
Ta bất chấp hiểm nguy lao vào đó  
Dù buổi mát trời hay đầy mưa gió  
Nguyệt em là ánh sáng để ta soi... 



 
                                                            2005 
 
 
 
 
291.         HAI BÓNG NGUYỆT  
 
Năm tháng đi qua tình trôi bến mộng  
Hàng cây vẫn điệu nhạc vi vu  
Cuộc sống đua chen đời ngả bóng  
Còn đâu năm tháng đẹp xa xưa.  
 
Ôi, những tối cùng người yêu trong trăng gió  
Thấy cả nguyệt trời và nguyệt của em  
Nguyệt nào cũng diệu huyền đáng nhớ  
Của trời để nhìn. Nguyệt em thì “làm nem”...  
   
                                                           2011  
 
 

 
 
 
 
292.        VÁY THIẾU NỮ BAY  
 
Váy thiếu nữ bay để ngỏ  
Một khoảng trời nghiêng ngửa bên trong  
Gió réo rắt, nắng bồn chồn hơi thở  
Tìm vào chỗ ấy của em...  
 
Bờ bãi con người em trổ hoa, trái ngọt  
Đến đế vương cũng khum gối cầu mong  
Váy thiếu nữ bay lộ một lâu đài điện ngọc  
Nơi sự sống nhân quần tiến hoá muôn năm.  
 
Váy thiếu nữ bay mang cả hồn thời đại  
Mênh mông bầu trời, say đắm thế gian 
Có phải đó khúc quân hành nhân loại?  
Em giữ trong mình nguyên thuỷ lẫn văn minh.  
 
Váy thiếu nữ bay để thấy đời còn có lý!  
Sự sống anh cùng nhân thế tồn sinh  
Dù dung tục vẫn thánh tiên bậc nhất  
Khởi điểm cho các luồng chính trị toả hào quang…  



   
                                                                  2006  
 

 
 
 
 
 293.       TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG TỒN  
 
Tiếng lá rơi trong gió heo may  
Thế giới bọc em vào mênh mông  
"Giống" của em là trục quay vũ trụ  
Như hạt nhân tên lửa tầm xa ở cõi trần.  
 
Hàng cây phố reo bên ta đêm nay  
Kỷ niệm xưa êm đềm tha thiết  
Em ở đâu? Hoa nở hay bụi cát?  
Có nhớ khi cởi trần đắm đuối yêu anh!?  
   
Hiu hắt lòng gió thổi miên man  
Trong sự sống trường tồn vĩnh diệt  
Tình yêu đàn bà cưu mang thế giới khỏi cơn dẫy chết  
Khắp thiên hà thơ anh lãng đãng bay… 
 
                                                                      2005  
 

 
 

 
 
 
294.         CÀNG YÊU CÀNG THẤY LÒNG NHÂN ÁI 
                   
Ngày đi kiếm tiền, tối ân ái bên em  
Lại bế em lên chiếc giường đệm trắng thơm 
Sự đời, em ơi! Nhiều rối rắm 
Ta vùi trong tình quên lãng tháng năm.  
 
Mắt em đong bầu trời thắm mênh mông  
Càng yêu càng thấy lòng nhân ái  
Đấy! Sự sống tột cùng hoang dại  
Tấm thân truồng đàn bà thánh thiện vô biên...  
 
                                                                22.3.2009  
 

 



 
 
 
 
 
 
 
295.            PHỐ TRONG ĐÊM  
 
Đã trôi vào dĩ vãng rồi em  
Còn đâu những tối yêu hẹn hò tình tứ  
Những đêm không chiếu, không màn thời thiếu nữ  
Phố vẫn đây mà anh mất em.  
 
Sống giữa phố phường cứ ngỡ hư không  
Đêm trăng trống trênh, ngày cây xao xác  
Trái tim anh vết thương đời tan tác  
Tháng năm trôi, cuộc sống hoang tàn.  
 
Người đàn bà cho vũ trụ sinh tồn  
Ta tìm thấy ở em thế giới này hoàn mỹ…  
Thế thái đổi thay tuyên ngôn và chủ nghĩa  
Em là bản tuyên ngôn cao nhất của nhân sinh!  
 
Phố anh đi lấp lóa ánh đèn  
Nhìn thế sự cả chính tà đang diễn…  
Tình yêu em: điểm tựa để linh hồn anh vịn 
Không em rồi, anh biết níu đâu đây?  
 
Marx hoang tưởng ư? Xô-viết Nga sụp lâu rồi!  
Em có thấy Việt Nam ta cũng đang rắc rối  
Tiếng chuông điện Kremlin giờ nghe như mõ ấy  
Tình bơ vơ nên anh cũng bơ vơ.  
 
Hà Nội trong anh không một chút phai mờ  
Em đừng hỏi thơ anh sao buồn thế 
Chả lẽ ta viết thơ phải giả dối như làm chính trị?  
Đọc thơ buồn để cho đời vui đó, em yêu!  
 
Anh đi trong phố đêm mà suy nghĩ bao điều…  
   
                                                           Đêm 30/11/2010 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 296.         ĐỘNG BƯỚM  
 
Phút say đắm tột cùng em mở toang động bướm  
Giữa khu rừng rậm rạp nguyên sơ  
Nàng thơ thẫn thờ si mê hưng phấn  
Bướm của em chứa cả thánh thần lẫn yêu ma...  
 
Có ai chưa em đã vào khai phá?  
Để bướm vẫy vùng, bướm thoả ước ao  
Và khi ấy em sẽ không còn là trinh nữ  
Bờ bãi đời người bướm vẫn lượn như sao.  
 
Thân nhi nữ một thế giới mênh mông, hoang dại 
Cấu thành bên trong bao yếu tố mĩ miều  
Tự thiên thai chẳng phải vẽ vời nắn gọt  
Lạc vào vườn em trái cấm ngọt hương tươi.  
 
Tình yêu từ đâu anh không biết?  
Mà rung cảm tâm hồn, lay động trái tim!  
Nhưng yêu nhất là bướm em  
                     có sức chinh phục diệu huyền  
Đêm đêm bướm thường bay ra trong phòng ngủ...  
 
Bướm của em trên đời mãi còn quí giá  
Đến lúc cần bướm lại sinh con…  
Không lời thơ nào tả hết được vẻ đẹp bướm em  
Nam-mô-a-di-đà ! 
   
                                                          2005  
   

 
 
 
297.                 ĐÊM HỒ TRÚC  
 
Đêm nghe Trúc Hồ động  
Tiếng chão chuộc vọng đưa  
Chợt lòng anh thổn thức  
Chuyện ngày xưa ngày xưa...  
 



Tình yêu như cơn mưa  
Thấm sũng đời bãi cát  
Hồn thiếu nữ ngây thơ  
Một chân trời tím sắc.  
 
Cuộc sống bờ bến nước  
Đầm khoả ánh trăng vàng  
Song cuộc sống còn cả  
Dông bão và ly tan!  
 
Vòm xanh kia vẫn cũ  
Chỉ có hương bay ra  
Sóng vỗ không thấy khác  
Bóng nước xa mờ xa.  
 
Anh nhìn bao đôi lứa  
Đến chỗ ta ngày xưa  
Nụ hôn thành dấu hỏi  
Cháy lên trời hư vô ?  
 
Trúc Hồ đêm hồ đêm  
Hương mãi vòng ký ức  
Tiếng chão chuộc em ơi!  
Còn vọng bên bờ nước...  
 
                                    5/1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
298.                   CÔ ÁO TRẮNG                                  
                                     Tặng BN 
              
Anh lại có một cô áo trắng  
Mắt nàng nhìn trong biếc mùa thu  
Mái tóc xoã, bàu vú nàng hưng phấn  
Ngủ đi em! Nghe bài thơ anh ru…  
 



Đất Sàigòn mùa xuân đến trong mơ  
Có em tôi đi giữa đêm dài thành phố  
Em ơi em… những khi trời trở gió  
Có thấy bóng anh về thao thức bên em?  
 
Anh nhè nhẹ hôn thầm ở dưới ánh đêm  
Em khoả thân mình để hoá thành nữ thánh!  
Áo em trắng hay là da em trắng  
Có em rồi cuộc sống sẽ vô biên…  
 
Ta mặc cho năm tháng chảy, nghe em!  
Chỉ có anh và em, chỉ có trời và đất  
Thế giới văn minh ta không cần gì hết  
Em dẫn anh vào buổi hoang muội nguyên sơ.  
 
Đêm Sàigòn khi ấy sẽ như mơ  
Em bọc trong anh không cần quần áo  
Ôi! Nguyệt của em đây một động sâu huyền ảo  
Chứa cả thiên đường và vũ trụ bên trong  
 
Em đừng hỏi vì sao anh yêu em!  
 
Anh lại có một cô áo trắng  
Vào buổi hoàng hôn hoang vắng cuộc đời  
Đôi mắt nàng cả trời thu đẹp lắm  
Bàu vú nàng mùa hoa trái sinh sôi...  
 
                                                  2007 
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124. ĐÊM TRĂNG BIỂN  
125. TÌNH EM BIỂN CẢ  



126. TÌNH TRONG QUÁ KHỨ  
127. TIẾNG HÁT CỦA MỐI TÌNH CÂM  
128. ĐÁ VỌNG TÌNH EM  
129. HẾT RỒI THỜI BÃO TÁP YÊU ĐƯƠNG  
130. NGHE LÁ NHỚ EM  
131. GIÁ CÓ THỂ  
132. TRỞ VỀ NGÔI NHÀ CỦA MÌNH  
133. TRIẾT LÝ NHÂN SINH HỌC  
134. BÊN NHÀNH  HOA PHONG LAN 
135. TÌNH YÊU VÀ MẶT NẠ  
 
MẢNG THƠ VIẾT Ở NƯỚC NGOÀI 
 
136. TRĂNG QUÊ  
137. CÓ MỘT KHOẢNG TRỜI  
138. MÙA TUYẾT QUÊ NGƯỜI 
 139. BÀI CA XỨ SỞ 
 140. EM , CÁT VÀ DÒNG SÔNG 
 141. NHỮNG KỈ NIỆM BÊN CON  
 142. TIỄN NGƯỜI TRÊN ĐẤT KHÁCH  
 143. VẮNG TIN CON  
 144. KHOẢNG TRỜI PHÍA SAU  
 145. NGẮM ẢNH CON Ở NƯỚC NGOÀI  
 146. KHÚC HÁT NGƯỜI THA PHƯƠNG  
 145. BÀN VỀ MỘT CUỘC RA ĐI  
 148. TRỞ VỀ  
………. 
 
149. XEM EM TẮM  
150. TIẾNG KIM ĐỒNG HỒ  
151. ĐÔI MẮT NHUNG  
152. TIẾNG ĐÀN LÃO THỢ MAY HÀNG PHỐ  
153. PHỐ  
154. TÌNH XƯA CHÁY LẠI  
155. VẤN VƯƠNG 
156. GIÁ TRỊ CỦA NÀNG     
157. TIẾNG HÁT VỌNG VỀ  
158. ĐƯA EM VỀ BẾN BỜ  
159. DÒNG SUỐI TÌNH XƯA  
160. CHIỀU NHỚ  
161. CHỈ TẠI CÂY BÀNG  
162. CÁI TUỔI HỌC TRÒ  
163. HOÀI CẢM MỘT TÌNH YÊU   
164. ẢO ẢNH  
165. NHỚ NHỮNG PHÚT  
166. CON GIÓ MÙA ĐÔNG  



167. HÒN ĐÁ MỒ CÔI  
168. VIẾT TRONG ĐÊM NOEL  
169. VỆT SÁNG MÙA ĐÔNG  
170. LẠC GIỮA MÙA ĐÔNG  
171. TỨC CẢNH CHIẾC LÁ ĐÔNG  
172. QUÁN CHIỀU MƯA  
173. TỐI QUÁN  
174. CỬA QUÁN  
175. BÀ CHỦ QUÁN  
176. ĐÊM QUÁN THÀNH ĐÔ  
177. Ở QUÁN TÂY HỒ  
178. NGẮM CÂY QUẤT SAU TẾT  
179. ĐÊM XUÂN LÝ GIẢI  
180. HOA TÀN SAU TẾT  
181. NHÌN XUÂN THƯƠNG VỢ  
182. HOA ĐÀO NỞ TRONG ĐÊM  
183. NGẪU BÚT XUÂN ẤT DẬU  
184. TRỞ GIẤC XUÂN  
185. HOẠ SÁNG XUÂN  
186. EM GÁI DƯỚI XUÂN  
187. ĐÊM TRUNG THU & ĐỨA ĂN MÀY  
188. ĐÊM NGHE THU  
189. ĐÊM XUÂN RU ĐỜI VỚI CÁC BẬC XƯA  
190. TRƯỚC ĐÈN  
191. TIỄN CHIỀU  
192. ĐÔI MẮT BUỒN  
193. HỞ HANG NHƯ CHẲNG CÓ     
194. NGHE NHỮNG GIỌT THƠ     
195. HANG THIÊN DÃ  
196. TÌNH YÊU  
197. ĐỜI VÀ... VỢ  
198. TÌNH YÊU NHẠT NHOÀ  
199. TIẾC NỮA LÀM GÌ  
200. HỒN CÁT TRẮNG      
201. CHỈ CÓ TÌNH YÊU ĐẨY LÙI TỘI ÁC   
202. TIẾNG TRONG ĐÊM DÀI     
203. VỀ NGƯỜI ĐÀN BÀ  
204. VÌ SAO LẠC    
205. TRỜI SẬP TỐI  
206. MÙA THU XƠ XÁC   
207. TÌNH CỦA TÓC       
208. CHỚM HÈ  
209. ĐOẠN THƠ NHỎ VỀ ĐỜI  
210. VÃN CẢNH CHIỀU   
211. NHỮNG CÂU THƠ ĐỘI KHĂN TANG  
212. LỜI CỦA ĐẠI BÀNG  



213. NGƯỜI NHỔ TÓC SÂU  
214. GIỌT TÌNH ÁI CỦA LÒNG ANH RỤNG XUỐNG  
215. CÓ ANH BẠN NHÀ THƠ  
216. THỰC VÀ ẢO  
217. LÃNG QUÊN TRẦN THẾ  
218. THIÊN TÀI KHÔNG BẰNG THẰNG THẦY CÚNG  
219. ANH THẮT VÒNG TANG TRẮNG 
220. TRONG TIẾNG CHUÔNG CHÙA  
221. TRÁI TIM HOÁ MẶT TRỜI VÀ SÓNG BỂ  
222. KIẾP THI NHÂN  
223. TRÊN SÂN KHẤU CUỘC ĐỜI  
224. TA VẪN BAY KHÔNG VƯỚNG VẤT BỤI TRẦN  
225. MẶT TRỜI ĐỎ CỦA NHÀ THƠ  
226. CẢ MỘT TRỜI EM NGHIÊNG XUỐNG ANH  
227. CHIỀU CON GÁI EM ĐI 
228. VỚI NÀNG THƠ  
229. THIẾU NỮ THỜI HIỆN ĐẠI  
230. NGƯỜI ĐÀN BÀ CHỨA LINH HỒN THÁNH LINH  
231. HOANG NHƯ RỪNG MÀ THẾ GIỚI NHÂN SINH  
232. MỐI TÌNH TRÔI ĐI NHƯ GIÓ MƯA  
233. ANH NHỚ LẠI  
234. SỐNG GIỮA ĐỜI NHƯ MỘT BÓNG MA HOANG  
235. VỀ GIÀ  
236. THI BÁ ĐẦY ĐƯỜNG MÀ QUẠNH HIU  
237. BIẾT THẾ NÀO LÀ DẠI LÀ KHÔN  
238. KHÚC XUÂN TUỔI SÁU TƯ  
239. ĐÊM KHÔNG NGỦ  
240. DẮT CON ĐI  
241. CẢNH PHỐ TRƯA  
242. EM GÁNH LÁ  
243. TRÊN NẤM MỒ  TRUYỀN THUYẾT  
244. MƯA LÂM THÂM  
245. VIẾT TRONG ĐÊM MƯA  
246. MƯA TRÊN PHỐ LẠNH  
247. ĐÊM KHUYA MƯA  
248. NGƯỜI ĐÀN BÀ TRONG ĐÊM MƯA  
249. CẢM HỨNG CHIỀU HỒ TÂY  
250. CÔ GÁI ĐI BÊN HỒ  
251. TÌNH THƠ GẶP LẠI Ở TÂY HỒ  
252. ÁO TRẮNG TRONG THƯ VIỆN  
253. ĐI DƯỚI NHỮNG HÀNG ĐÊM  
254. ĐƯA CHÂN EM CHIỀU MUỘN  
255. NẾU CÓ THỂ ĐƯA EM LÊN NÚI  
256. LỘC GAI TRÊN CHÙA  
257. THĂM LẠI BẠCH ĐÀN  
258. TRÔNG NGUYỆT        



259. LIÊN KHÚC HẸN TRĂNG  
260. VẦNG TRĂNG MƠ MỘNG  
261. KHÔNG TÌNH  SỐNG THÀNH VÔ NGHĨA     
262. VẦNG TRĂNG VỠ NỬA 
263. DƯỚI BÓNG TRĂNG TÀ  
264. VẦNG TRĂNG TRONG NỖI NHỚ  
265. THIẾU NỮ VÀ CÀNH HOA  
266. EM NGỦ… 
267. CÁT VÀ HOA  
268. TRÁI EM  
269. NHẶT BÓNG MÂY TRÔI  
270. HOA HỒNG  
271. HOA DẠI     
272. GỬI EM QUÃNG ĐỜI CHIỀU  
273. NGƯỜI ĐÀN BÀ HOÁ THÂN  
274. CHIỀU MƯA EM Ở ĐÂU  
275. EM VẪN CÙNG ANH   
276. KHOẢNG BUỒN VÔ LÝ  
277. CÔ ĐƠN  
278. UỐNG CẠN TÌNH EM  
279. CHƯA ĐẾN MÙA THU   
280. BÊN CHÙA TRẤN QUỐC  
281. CHÉM CHA CÁI KIẾP THI NHÂN  
282. VẨN VƠ THI SĨ  
283. HỒN CHIM BAY      
284. TỰ DO & TÌNH YÊU  
285. DU THUYỀN SÔNG CÔNG NÚI CỐC  
286. TA VÀ LỊCH SỬ  
287. XEM TRANH BÁN LOÃ THỂ  
288. HÀNG QUÍ CỦA NHÂN DÂN 
289. GẶP EM GIỮA TẦNG MÂY  
290. NGUYỆT CỦA CHỊ HẰNG VÀ NGUYỆT CỦA EM 
291. HAI BÓNG NGUYỆT  
292. VÁY THIẾU NỮ BAY  
293. TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG TRƯỜNG TỒN  
294. CÀNG YÊU CÀNG THẤY LÒNG NHÂN ÁI 
295. PHỐ TRONG ĐÊM  
296. ĐỘNG BƯỚM 
297. ĐÊM HỒ TRÚC  
298. CÔ ÁO TRẮNG                                  
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