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Giọt sữa ñất  
   
Thương giọt phù sa như là sữa ñất  
ðêm quê nghèo mưa trắng lạnh Tiền giang...  
Em thả tóc hương lài thơm gối mộng  
Búp tay mềm với gọi giấc mơ tan...  
   
Mùa ốc gạo anh còn ñi xúc tép  
Chiều Tân Hưng ngõ bướm rợp hoa vàng  
Mai họp chợ Nha Mân xuồng ghé sớm  
Em buổi chiều Rạch Rắn ñợi anh sang!  
   
Mấy nhỏ bạn miệt Nàng Hai, Xóm Cửi  
Dặn mua dùm xoài tượng với dưa gan  
Anh hái mận ra Cái Tàu ñổi rẻ  



Thêm chục xoài cát ngọt cúng trên trang!  
   
Van vái ñược cưới em ngày mới lớn  
Hạnh phúc ñơm ñầy hoa lá bình an  
ðâu biết ñược mộng ñau vùi giấc bướm  
Nha Mân buồn Rạch Rắn ñã sang ngang!  
   
ðêm trở lại ngậm ngùi trăng cố thổ  
Bóng hình xưa bèo bọt giấc mơ tàn...  
 
 
Tìm nhau  

   
                        Ta bỗng nhận ra ta cùng lý lịch  
                             Cắn một lần chung một trái oan khiên.  
   
            Rồi một ngày kia sẽ gặp nhau  
            Dẫu thân oằn nặng nỗi niềm ñau!  
            Tỉ như ñã hẹn cùng mưa gió  
            ðịa chỉ nhà không cứ chỗ nào!  
   
            Dò theo chút bụi tìm thương nhớ  
            Bảy sắc cầu qua chợt trắng phau!  
            Ta từ trong ñất về trong ñất  
            Rồi gặp ngoài kia chỗ nhớ nhau!  
   
            Xanh như bích thủy về sông lớn  
            Trắng tợ ñời không biết ñổi màu!  
            Áo quần ñâu mặc thành khôn lớn  
            Mà hóa thân vào cuộc ñổi trao!  
   
            Hẹn gặp nhau không ngoài chỗ nhớ  
            Chỗ nào nhớ ñược nhớ tìm nhau!...  
   
             
           Tóc  
   
            Con sáo thuộc lòng những lời chào khách  
            Cặp mắt nhìn ñời không ra bi kịch  
            ðợi miếng ăn buồn mỗi ngày một ít  
            Con sáo luôn mồm không vì vui thích!  
   
            Con nhộng ngủ hoài trong ñời kén buồn  
            Con nhộng chối từ cả lá dâu non  
            Con nhộng cần chi miếng mất miếng còn  
            Ta như con nhộng ngậm cứng bồ hòn!  
   



            Em mua gương lược chải mòn tóc thưa  
            Tóc anh rụng hết chỉ còn sọ dừa  
            Thân thể mốc meo da rồng da rắn  
            Gấu ó hơn thua, ñược nước ñổ thừa...  
   
            Anh tật cà lăm vẫn còn tập hát  
            Em lấy chồng giàu mỗi ngày phát ñạt  
            Người cấy ñồng khô mùa màng thất bát  
            Ăn ñỡ rau trời mặt mày hốc hác!  
   
            Con ngựa quay về máng cỏ rơm khô  
            Gặm nhấm tàn phai cơn giận hồ ñồ  
            Chợt nghe bên ñường tiếng trẻ bi bô  
            Còn có con người hay ta hư vô?  
             
                         
           Mất mát  
   
            Ông lão ngồi yên giữa trời sương lạnh  
            Nhìn chiếc xe thùng kéo mỏi trong ñêm  
            Ánh trăng bọt bèo vỡ trên mái rạ  
            Nghe vọng từ xa như tiếng lục huyền...  
   
            Con ñường trải ñá trời mưa thành sông  
            Túm mạ cong lưng hẩm hiu cánh ñồng  
            ðêm cùng lau sậy sắp hàng thi lễ  
            Chào ông làm Trời, sao chưa hừng ñông?  
   
            Ông lão ñưa tay vuốt chòm râu bạc  
            Bàn tay khô ñầy những lằn thẹo ñen  
            Những vết dao ñời cày sâu trên trán  
            Ông lão gượng cười che nỗi buồn riêng.  
   
            Buổi chiều con sông cuộn bùn ñục nước  
            Bao người mê mải nhìn ñám lục bình  
            Ba hồn bảy vía vật vờ trôi nổi  
            Tính tuổi một ñời thua tuổi ñiêu linh!  
   
            Ông lão bâng khuâng nhìn ly rượu cặn  
            Tiếng vạc bâng quơ kêu giữa ñêm dài  
            Viên ñá vặn mình chạm vào cửa tử  
            Người hụt tầm tay viên ñá lăn hoài!  
   
            Bến vắng muôn chiều tưởng thân hóa thạch  
            Bao năm rêu mốc trong cõi ù lì  
            Còn chút tư riêng bao giờ nghĩ tới  



            Tên họ một ñời chừng như quên ñi!  
   
            Ông lão gập mình cơn ho khúc khắc...  
            Con phố ñèn vàng ngủ trong thất lạc  
            Ông lão chợt cười, không thấy hàm răng  
            Vũ khí sinh tồn lại ñành mất mát!...  
   
             
            Cho nhau  
   
            Bởi không về chỗ chưa ñi  
            Nên chi chỗ tới có khi chưa về!  
            Mắt nhà ngủ lộn giấc quê  
            Chừng thức tưởng gặp cơn mê hồi nào!...  
   
            Cho nhau không ñể cất vào  
            Lấy ra như thể chưa trao tay người!  
            Khóc lâu nên miệng cố cười  
            Lẽ ñâu vui cũng khóc chơi gượng buồn!...  
   
             
            Lúc lắc  
   
            Xe lúc lắc qua chiều Mỹ Thuận  
            Giỏ trầu khô má ñựng thêm buồn  
            Tuổi già da thịt héo hon  
            Trải thân xuôi ngược ñoạn ñường trần ai!  
   
            Khăn má quệt cổ trầu chưa giặt  
            Chuyến xe chiều lúc lắc qua sông  
            Nước ơi, thiên hạ mấy giòng  
            Mà trong bách tính bao lòng ñổi thay?  
   
            Nào cóc ổi ô-môi chùm ruột  
            Tiếng rao buồn não nuột chiều vơi  
            Nè con, vào cuộc rong chơi  
            Nhãn nào chín rụng một ñời lỡ thơm?  
   
            Xe lúc lắc qua ñò Mỹ Thuận  
            Chiều Tiền giang gió dựng buồm xa  
            Từ con thất lạc quê nhà,  
            Tuyết sương rụng xuống tóc già, con ơi!...  
   
             
            Sông già  
   



            Con sông già chảy xuống một làng quen  
            Người-cổ-tích ñứng chờ chim-bặt-bóng  
            Nghe kẽo kẹt nhịp buồn trên võng lạnh  
            Mẹ già nghiêng dáng nhỏ những chiều ñen  
   
            Mây lại tiếp vào cõi mưa mù mịt  
            Dội bao ñời cho mát một ñời ñiên  
            Người hí hửng xoay mình lui vạn cổ  
            Vọng lên ngàn hú gọi bóng rừng thiêng!  
   
            Núi nghe ñược những loài voi với vượn  
            Gọi tìm nhau than thở mất bình yên  
            Cây bật gốc, rễ nhăn ñùn nghiệp chướng  
            Người ñi qua vấp lại nợ tiền duyên!  
   
            Em bật khóc, lệ  tuôn dài ướt mặt  
            Vết thương này ñau chẳng những ñau riêng  
            Cha với mẹ, vợ chồng, con thất lạc...  
            Gọi tìm nhau trốn chạy khói trăm miền!  
   
            Bao ngõ hẹp cứ ñâm ñầu với biển  
            Da thịt nào ñùa giỡn sóng thôi miên  
            Cơn chớp giựt soi ñời trên ngõ tối  
            Lại ñùn nhau cho gió cắt mưa nghiền!  
   
            ðêm kẽo kẹt kéo hoài cơn khốn lụy  
            Con sông già ngủ lại giấc cô miên  
            Có phải ñời sông chẳng bao giờ biết thức  
            ðể một lần cuộn chảy hết oan khiên?  
   
   
            Rải phấn  
   
            Mưa còn chút giọt chưa rơi  
            Nấm che dù ngủ ñợi thời mọc thêm!  
            Cạn tình vô sự rút êm  
            Sa cơ ngày lọt bẫy ñêm cũng vừa!  
   
            Ta vầy em thiệt nhớ chưa?  
            Liều thêm mạng cỏ cho bừa ê răng!  
            Vạch lưng rửa ñốm nhục nhằn  
            Gió ñâu nán lại cho bằng mưa ñi!  
   
            Phim dài tài tử lâm ly  
            Trách ai rải phấn cho lì mặt nhau!...  
   



             
            Ngón cụt  
   
            Người trở về từ nơi ñã quên  
            Người ngóng trăng xưa không mọc lên  
            Dòng sông rêu kín ñen bờ bãi  
            Tìm kiếm vô phương một bóng thuyền!  
   
            Vóc liễu oằn nghiêng từng vạt gió  
            Tóc khô vàng cháy hạn kinh niên  
            Xòe thêm ngón cụt vào kim chỉ  
            Mà vá ñời chung rách rưới riêng!  
   
            Người gọi người không nhớ họ tên  
            Hồn trôi vào ngõ gió mưa lền  
            Chút chi mường tượng còn không chắc  
            Giọt máu bầm ñen chỗ tật nguyền!  
   
            ðời vội vàng sao những biến thiên  
            Chợt sanh khắc cũng một hồn ñiên  
            Thúc nhau rời khỏi ñời kim mộc  
            Thành lửa chìm trong nước khởi nguyên!  
   
            Nên từ lẩn quẩn về quanh quất  
            Mà trắng như hồn trắng vạn niên...  
             
             
            Chưa từng  
   
            Bởi chưa từng thấy nên không thấy  
            Những nét buồn trên mắt trẻ thơ  
            Bởi chưa từng gặp nên không gặp  
            Những khách qua sông lúc cuối giờ!  
   
            Gạo ngon ăn tới mòn tri kỷ  
            Mà trở tay như chuyện bất ngờ  
            Miếng nhai ghìm cứng ñời trong miệng  
            Sao tiếng kim bằng lại ngẩn ngơ?  
   
            Có phải cho nhau nhiều quá ñỗi  
            Nên không còn ñược chút ñơn sơ?  
            A ha!... Chơi ké mà thua bộn  
            ðời ñỏ ñen sao một nước cờ?  
   
            Kẻ lận lưng ñầy ñi cửa hậu  
            Người dao kẻ thớt ñứng bơ vơ!  



            Tái sinh mai mốt thành con ốc  
            Nằm ñếm bao nhiêu nước vỗ bờ!...  
   
             
            Chưa chừa  
   
            Người ngồi dậy trên nỗi buồn chưa ñứng  
            Kẻ nằm dài sừng sững bóng muôn xưa  
            Trời thiên thu ñầy bão lại dư mưa  
            Chút ñất lạnh vẫn rạc rày năm tháng...  
   
            Tiếng du tử hát rung hồn biển lặng  
            Lá mây vàng xòe nhọn móng gom trưa  
            ðời nhỏ lại góc riêng buồn tay trắng  
            Nên bắt ñầu từ một có hơn chưa!  
   
            Giương cánh mỏng bướm bay vào mặt ảo  
            Tìm dư hương bèo bọt chút hoa thừa  
            Thân thể ñó dẫu muôn lần áo xống  
            Cũng là ve - ve mộng ép sầu xưa...  
   
            Dẫn Thu muộn theo Hè chơi cút bắt  
            Tưới hồn khô bừng nở nụ dây dưa  
            ðeo lục lạc lắc chơi chiều gió bão  
            Cũng là ta ngờ nghệch thói chưa chừa!  
   
                         
            Nghỉ chơi  
   
                        Như hột muối không tan vào nước mặn  
                            Nên toàn thân bầm tím vệt gian nan!  
   
            Mới ngồi lại tưởng ñứng lâu  
            Tới chừng ñứng ñược tưởng ñâu vẫn ngồi!  
            Cận kề lòng vẫn lẻ ñôi  
            Chừng xa lăng lắc bồi hồi nhớ thương!  
   
            Hạ về trăng lạnh trong sương  
            Người ñi qua ngõ nghịch thường gặp nhau!  
            Cố nhân xa lạ tiếng chào  
            Chia tay bữa trước bữa sau lạnh lùng!  
   
            Không cùng vẫn cứ chơi chung  
            ðời chung khác mộng nên cùng nghỉ chơi!...  
   
             



            Học mót  
   
            Dọn mâm thiếu cặp ñũa mời  
            Nhịn cơm ñãi khách ngồi chơi bần thần!  
            Nghĩ rằng tứ cố vô thân  
            Có chút lai vãng ñỡ phần quạnh hiu!  
   
            Khách no nói ñược ñủ ñiều  
            Ta ngồi học mót ñược nhiều chuyện khôn!  
   
                         
            Tinh khôi  
   
            Nỗi ñau phồng vết lửa  
            Cháy vụn mảnh tim người  
            Nghe cõi hồn tơi tả  
            Trong trắng ñời không tôi!  
   
            Ta thành vô sinh lạ  
            Không biết khóc không cười  
            Chưa thấy còn ñã mất  
            Không có ñời buồn vui!  
   
            ðêm lụn ñèn leo lét  
            Ngày thấp thỏm mây trôi  
            Bóng trăng hò hẹn cũ  
            Biền biệt cõi xa xôi...  
   
            Nỗi ñau không còn thấy  
            Nỗi vui không có lời  
            Bốn phương ràn rụa gió  
            Trắng nguyên ñời tinh khôi!...  
   
             
            Tiếng hát hoa  
   
            Viên ñá xưa quay về ñô thị  
            Làm trụ ñìu hiu ngóng núi xa  
            Che ñêm không kín hồn chim ngủ  
            Nghe lạc vườn hoang tiếng hát hoa...  
   
            Thấy lá bay theo ñời vội vã  
            Chân người mê mỏi lặc lìa qua...  
            Kể chi ngày khói và ñêm lửa  
            Từ những thù vơ oán chạ ra!...  
   



            Từng nhọt vỡ trên từng mặt ngọc  
            Mắt khô vàng ứa lệ sương sa...  
            Nhân danh khốn khổ mà than khóc  
            Sao lại cười như nhột nứt da?  
   
            May vá tùy theo ni tấc mượn  
            Ruột người mang sẵn họ tên ta!  
            Nên vui vì tưởng ñời vui thiệt  
            Lòng ngậm ngùi ñâu tiện nói ra!...  
   
             
            Bề bộn  
   
            Kể từ chỗ ñó kể ñi  
            Kể như không có chút gì kể thêm!  
            Hụt ngày còn gỡ gạc ñêm  
            Chậm chân trưa bước qua thềm hoàng hôn!  
   
            Cây ñâu mọc nhánh bồn chồn  
            Em nhiêu tuổi ñó lớn khôn hồi nào?  
            Tới vầy còn hỏi vậy sao?  
            ðau thương từ chỗ thương ñau chỗ về!  
   
            Chỗ ñi gánh lại bộn bề  
            Bao nhiêu bề bộn lại về gánh ñi!...  
   
             
            Nhớ lại  
   
            Không phải ñâu em những lần chợt  nhớ  
            Không hẳn vì ta gặp lại ta xưa  
            Bởi nhiều khi ta còn chẳng nhớ  
            Chuyện vừa nghe dầu chỉ mới ban trưa!  
   
            Như vậy ñó dẫu ñời không chắc vậy  
            Nên thật tình dầu mặt mũi khó ưa!  
            Nhưng nghĩ lại nhiều khi không hiểu ñược  
            Ta ñã buồn nhưng buồn ñã nguôi chưa?  
   
            Trong tưởng niệm bao nhiêu là tưởng nhớ  
            Cạnh ñời quên còn nỗi nhớ dây dưa  
            Không phải ñâu em những lần chợt nhớ  
            ðã vì nhau dư mấy cũng ñâu thừa!  
   
            Chớ tự hỏi lòng riêng còn ñủ nhớ  
            Ta thật tình nhớ lại ñã quên chưa?  



   
             
            Canh bầu  
   
            Mắm người chấm ñọt lang ta  
            Mèng ơi sao mặn miếng và hẩm hiu!  
            Chén cơm gạo nát lưng chiều  
            Còn ai so ñũa gắp ñiều hư vô?  
   
            Canh bầu lạt nước nửa tô  
            Bóng con tép lặng mơ hồ ñáy quên!  
            Cho nhau chút nghĩa ñáp ñền  
            Mai ñi tội vạ mình ên cuối trời!  
   
            Bạn già giở lại cuộc chơi  
            Bàng quan ngàn tiếng vạn lời thị phi!  
            Cứ như sanh nở ra gì  
            ðặt tên con lại có khi lộn hồn!  
   
            Sương xa sương xáo bồn chồn  
            Người xưa vác nặng túi khôn ñâu rồi?  
            Cái mà tôi tưởng... tại tôi?  
   
             
            Ré  
   
            Vào trong gang tấc không còn thấy  
            Những vết chàm lan tới mặt hoa  
            Tiếng sói ñêm hoang gào ñá lạnh  
            Hình như trăng mới tạt qua nhà!  
   
            Theo lũ mây chơi ñời huyển mộng  
            Chuốc ñầy ly rượu nhớ Thu ca  
            Xem chừng ẩn hiện hồn Thu khuất  
            Bao mắt tình thân khóc thật thà?  
   
            Lại báo cho nhau ngày ñã rụi  
            ðau lòng vỗ bụng ré ha ha!  
            Ai treo ñầu mối vào vô tận  
            Mà ñứt từ xâu nối ruột rà?  
   
            Còn nói hoài chi câu ví dụ  
            Xin dùm gỡ mặt chữ sâu xa  
            Trót quên còn nghĩa là không nhớ  
            ðời hiếm gì cây không thể hoa!...  
   



             
            Cửa mộng  
   
            Mộng nguyên xới lại bần thần  
            Nửa bên mắt hột nửa phần mắt mây!  
            Ra từ cửa mộng chưa xây  
            Thái Sơn rớt hột ñá gầy giữa mâm!  
   
            Hỏi trăng còn hẹn ñêm rằm?  
            Hay trong vây khổn mù tăm ngõ buồn?  
            Khều tay khởi ñộng hí trường  
            Có sông lũ lượt có ñường kẹt xe!  
   
            Bờm ngồi phát ghét xạo ke  
            Thấy người bưng dĩa lè phè nhập môn!...  
   
             
            Cửa cái  
   
            Tưởng như không tưởng có gì  
            Tưởng ñâu nhớ lại chỗ tùy nghi quên!  
            ðặt ñời cửa cái tưởng hên  
            Tưởng không ñến ñỗi mà nên nỗi này!  
   
            Tưởng vùa hốt ñược hai tay  
            Tưởng xô vào cuộc mong ngày ngóng ñêm!  
            Tưởng ñầy còn vớt ñược thêm  
            Tưởng ñâu tĩnh lặng là êm ấm buồn!  
   
            Nặn tròn méo cỡ y khuôn  
            Lục lâm hiệp sĩ diễn tuồng giống nhau!  
            Tưởng ñâu dầu có thế nào  
            Dè ñâu bởi vậy mà ñau thế này!...  
   
             
            Qua  
   
            Bậu buồn trách qua không qua  
            Chừng qua bậu hỏi sao qua qua hoài?  
            Qua ñành qua lại lai rai  
            Bậu buồn lại trách: mấy ngày mới qua!  
   
            Sáng chiều qua lại phải qua  
            Bậu hỏi bộ rảnh sao qua lại hoài?  
   
             



            ðặt ké  
   
            Phập phồng mỗi bận ló ra  
            Từ hang bất trắc từ nhà bất an  
            Cắt râu ra vẻ ngang tàng  
            Hay thêm râu ñể nghiêm trang ñứng ngồi?  
   
            Ngập ngừng vào lại cuộc chơi  
            Rắp mang thân thế một ñời bán rao?  
            Ve chai ñồng nát hỏi chào  
            Những mặt nhân nghĩa hao hao ác thần!  
   
            Xôn xao vào cuộc phong trần  
            Kịp không, hốt lại những phần ñã quên?  
            Tới rồi làm cái lấy hên  
            Hay còn ñặt ké tuổi tên lèo tèo?  
   
             
            Thuộc  
   
            Ổ mộng ñợi ñêm về ấp lại  
            Nở ñầy con, dán nhản chiêm bao  
            Mùa Thu Trời gặt hơi nhiều lá  
            Chừa lại thiên thanh một góc nào?  
   
            Lãng tử neo thuyền ñêm lặng gió  
            Ai ñem ñờn khảy rách hầu bao  
            Hỏi sông xưa có còn thương tổn  
            Hỏi núi lành chưa vết chặt ñau?  
   
            Có mưa làm tóc che bờ bãi  
            Nhà cũ vườn xưa ai bán rao?  
            Lẫn lộn vàng thau người ñổi chỗ  
            Nghe hồn ñá sỏi cũng xôn xao!  
   
            Từ ñó lao nhao mùa kịch nghệ  
            Ngày tăng cường kép tối thêm ñào  
            Cải lương không hát câu mùi mẫn  
            Sân khấu nhiều vai giỏi thét gào!  
   
            Người xem thuộc trước từng vai diễn  
            Khán giả buồn hiu ngó mặt nhau  
            Kèn trống có vui ñời mỏi mệt  
            Kịch cười sao dậy tiếng thương ñau?  
            1985  
   



             
            Niên học mới  
   
            Khi biết ñược những ñiều chưa ñược biết  
            Ta vỗ về cơn mộng cũ chưa xưa!  
            Thấy tận mặt bướm còn nguyên thi thể  
            ðời lãng quên dư một nhớ nhung thừa!  
   
            ðâu rốt lại nỗi buồn không kết cuộc  
            Ta như vầy em thấy ñược hay chưa?  
            Con chốt nhỏ vượt sông vào biển lớn  
            Nào sá gì muôn sóng bủa dây dưa!  
   
            ðêm ngước mặt thấy hoa cười giữa tối  
            ðàn nguyên dây sao ñứt rụng âm thừa  
            Lại thức dậy cho một ñời chưa ngủ  
            Mắt xoe tròn soi mộng giấc say sưa!  
   
            Thấy tên tuổi ghi vào niên học mới  
            Làm học trò quét bụi giảng ñường xưa...  
            Bao kỷ niệm hồn nhiên chừng quá ñỗi  
            Trong nghẹn cười rát mặt vỗ tay mưa...  
             
             
            ðơm ñặt  
   
            Cho ñi lấy lại bao giờ?  
            Nhân duyên trụi lủi tóc tơ hồi nào?  
            Lụn tim dầu vậy cũng hao  
            Mèng ơi, thớt gõ nhằm dao mới kỳ!  
   
            Cũng Tèo ñơm ñặt thị phi  
            Con sông cạn nước lỗi nghì với mưa (!)  
            Vui giờ thành tội khi xưa?  
            Buồn nay ñâu lẽ ñổ thừa xưa vui?  
   
            Cố nhân ắt hẳn ngậm ngùi  
            Cớ sao tái ngộ chẳng vui chút nào?  
            Nên buồn từ chỗ chưa ñau  
            Hay ñau từ một chỗ nào buồn hơn?  
   
                         
            Hổng chừng...  
   
           "Hổng chừng... huỡn huỡn em qua!"  
            Tính ra thì ñã... hai, ba "hổng chừng"!  



            Mới hồi... sao lại vậy, cưng?  
            Biết ñâu "qua" cũng...  
            hổng chừng hổng xong!  
   
            Thước chi ño ñược tấc lòng?  
            Con gái nói có nói không... hổng chừng!  
            Nói vầy phải vậy không, cưng?  
            Nói qua mà cũng... hổng chừng hổng qua!...  
   
             
            Lọt tròng  
   
            Cá con ăn móng chân cầu  
            Buổi chiều con gái gội ñầu bên sông  
            Tàu ñi... ì ạch ghe dòng  
            Những con mắt gỗ ñứng tròng ngó em!  
   
            Chuồn chuồn ñội nắng tới xem  
            Nghe hai bờ: hến chép thèm vu vơ...  
            Em ngồi vạt áo thờ ơ  
            Con chim bói cá lờ ñờ mê ly...  
   
            Em ơi, khép lại chỗ gì  
            Kẻo trăm con mắt tình si... lọt tròng!...  
   
             
            Muôn một  
   
            Không gặp nên không thành nỗi nhớ  
            Hay không ñành nhớ nỗi chưa quên?  
            Ta chia tay với bao lần hẹn  
            Mà hẹn nào xa lúc cạnh bên?  
   
            Cho vực ñong ñầy khao khát mộng  
            Ru hồn hoa lá gió trăng lên?  
            Ta cho nhau có còn muôn một  
            Trong tận tình ơn ñáp nghĩa ñền?  
   
            Như cõi sơ hoang hồn mọc cỏ  
            Dấu tay ñời ngắt giọt khai nguyên?  
            Nên xanh ngát một trời hy vọng  
            Sao ngứa cuồng trên dấu tật nguyền?  
   
            Nên lại mon men vào tĩnh ñộng  
            Nghe chùm hoa hát nhạc huyên thiên...  
            Gió xao chiều thiếp trên vòm lá  



            Giọt nắng ñìu hiu dột xuống hiên...  
   
             
            Khuya lơ...  
   
            Ngoéo tay nhau tưởng thiệt thà  
            Xòe tay lọt kẽ hóa ra chẳng còn!  
            Choàng tay khoác ngực hao mòn  
            Hai con mắt lạnh thức tròn năm canh!  
   
            Chút dầu ñủ thắp tim xanh  
            Hay thêm chút nữa ñể dành khuya lơ?  
            Thắp trong em ngọn nến mờ  
            Vậy sao thấy ñược thờ ơ hồi nào?  
   
            Mè ơi, còn cửa ai vào?  
            Rót chun rượu lạt ñón chào vậy, ha?  
            Tưởng nhà ở chỗ ñâu xa  
            Về bên thì lại thấy là của ai!  
   
            Người xưa răng trắng tóc dài  
            Người nay cười nụ có hai răng vàng!  
   
            Ta lê, cũng chỉ huỳnh hoàng...  
   
             
            “Cô !...”  
   
            Buổi chiều góc chợ mưa không tới  
            Lưng ñẫm mồ hôi gió hạ chua  
            Em vén cao thêm vầng trán mỏi  
            Nghe lòng cháy vụn lửa rơm khô!  
   
            Cơm dầm mắm mặn thêm cay ớt  
            Miếng hẩm hiu nằm mộng ñáy tô  
            Bên ñời ngán ngẫm cơn no, ñói  
            ðứa học trò xưa mếu máo: "Cô !..."  
   
            Giờ cô không phải cô hồi ñó  
            ðời lấm lem từng chữ giáo khoa  
            Miệng buồn ơi tiếng rao cơm áo  
            Lớp cũ trường xưa như mộng xa!...  
   
            ðôi mắt học trò rơm rớm lệ  
            Nhìn cô áo mỏng thân hao gầy  
            Phải chăng máu bỏ ñời da thịt  



            Hay máu khô từng giọt ñắng cay?  
   
             
            Ngủ  
   
            Chắc ăn ngủ nướng qua ngày  
            Chân leo mép tối trượt dài xuống ñêm  
            Thức rồi chắc ngủ ñược thêm  
            Ngủ cho năm chín quên thềm sáu mươi!...  
   
            Một ñời ngủ giữa cuộc chơi  
            Lỗ gian thua lận vẫn cười vô tư!  
            Sáu mươi mặt cứ lừ ñừ  
            Cù lần cỡ ñó hình như cũng... mình!  
   
            Không làm chi chỉ làm thinh  
            Có khi làm lại vô tình làm chơi!  
            Có thêm cũng chẳng chắc lời  
            Có hao hụt cũng một ñời ñã hao!  
   
            Có khi cũng chẳng khi nào  
            Có sao thì cũng chẳng sao. Nhằm nhò!  
   
             
            Phân bì  
   
            Ta về không kịp cho em nhớ  
            Quanh quẩn buồn trên chút quẩn quanh!  
            Từ ly xa cách ñã ñành  
            Không từ ly cũng cứ giành cách xa!  
   
            Ta ngồi chải chuốt lại ta  
            Mai là dĩ vãng nay là tương lai!  
            Ngủ ñêm mộng lại ban ngày  
            Tay trong thọt lét miệng ngoài ha ha!...  
   
            Chọc cười tận chỗ xót xa  
            Tưởng phân ưu lại hóa ra phân bì!  
            Người tên tuổi ñó họ gì?  
            Tưởng ñâu xa lạ có khi gặp rồi!...  
   
            Thật ra một cảnh hai hồi  
            Hồi sau diễn trước rồi thôi, chớ gì?  
   
             
            Chút nào ?  



   
            Thật ra qua cũng còn thương bậu  
            Không phải vì quên bậu ở xa  
            Nếu quên thì chắc là do bậu  
            Bậu ở trời xa có nhớ qua?  
   
            Có ai còn nói còn thương bậu  
            Người nói lời kia chỉ có... qua!  
            Có ai từng nhớ rồi quên bậu  
            Thì bạc tình kia không phải... qua!  
   
            Thiệt tình mà nói thật ra  
            Qua thương bậu có thương qua chút nào?  
   
             
             Nhịp khuya  
   
            Ven bờ ngoi nước thở ra  
            Bần gie nhánh rũ phù sa ñục dòng  
            Chân từ tạt gió qua sông  
            Lắng tâm thất thổ chạnh lòng cố hương!  
   
            Sương giăng kín mỗi dặm ñường  
            Nhịp khuya võng mẹ canh trường mỏi mê!  
            Phố người ñen mắt cõi quê  
            Dấu xe mường tượng nẻo về bâng khuâng!  
   
            Bàn tay xanh tím tảo tần  
            Níu tao võng lạnh bần thần mỗi ñêm!...  
   
             
            Khoai mật  
   
            Ngày vơi cho ñủ ñêm ñầy  
            Miếng thơm gan ruột miếng lầy tay chen!  
            Cẳng xưa bong ñất rã phèn  
            Cẳng nay lại thấy như quen hồi nào!  
   
            Răng vàng cười mỉm chưa sao  
            Nhe ra cứ tưởng vui chào lại qua!  
            Tuồng như rỗi rãi vào ra  
            Có mai mối ñợi có già ngồi suôi!  
   
            Chiều rao khoai mật thơm bùi  
            Cầm chi thúng mủng tới lui vậy kìa?  
            ðồng xù nổi bọt thia thia  



            Hẹn em bữa mốt bữa kia lại buồn!...  
   
            Dại rồi chưa chắc ñã khôn  
            Cớ sao lại cứ khôn hồn chưa chi?  
   
             
            Mắt mèo  
   
            Trong ngàn thương tích trong nhau  
            Có ñâu thương tổn chỗ nào y nguyên  
            Vỡ ra hột máu sinh tiền  
            Mới hay ruột thịt lòng riêng chối từ!  
   
            Cuối ñời lượm lặt danh hư  
            Dọn thêm mặt mũi lừ ñừ lấy le  
            Cồ  nằm ấp mái bụi tre  
            Cớ chi oang oác gọi Hè xốn xang?  
   
            Me sầu cổng gió bay hoang  
            Ông cà-rem ñẩy rao hàng leng keng...  
            Ruồi bu chợ ế nghênh ngang  
            Con tôm cái tép sắp hàng ươn râu!  
   
            Thương em ruột hến canh bầu  
            Húp thêm muối mặn làm dâu nhà nghèo!  
            Chồng tù vợ lãnh án treo  
            Thế nhân ñầy những mắt mèo ngó ñêm!  
   
                         
            Chiều hương lộ  
            Nhớ Nguyễn Văn Ba  
   
            Chợt tiếng tơ ñồng như thảng thốt  
            Kê ñầu gối mộng tưởng liêu trai  
            Áo xưa lạnh bóng chiều hương lộ  
            Dòng tóc nghiêng buồn vệt nắng phai...  
   
            Theo xe ñò nhỏ về thăm Nội  
            Bờ rạch Nha Mân thoáng bóng ai  
            Môi cắn nụ hồng quai nón lụa  
            ðâu dè bướm lạc ñậu trên tay!...  
   
            Nên giấu Sàigòn trên áo bạc  
            Mười năm mài miệt kiếm tương lai  
            Những ñồng nhuận bút còn nhiêu ñó  
            Hò hẹn buồn thêm buổi trắng tay!  



   
            Lần theo ñáy mộng dò tăm tích  
            Những gốc bần ñêm biết thở dài  
            Xe qua Mỹ Thuận về Tân Hiệp  
            Từ gởi ñời hương cho gió bay...  
   
            Hai mươi năm vẫn xe ñò nhỏ  
            Quê Nội ñìu hiu vệt nắng phai  
            Có ai lầm lủi chiều hương lộ  
            Gió tạt hoàng hôn vạt áo ngày!...  
   
             
            Ở trỏng  
   
            Nếu như còn có miệt nào  
            Người ñang ở trỏng bỗng ào ra chơi!  
            ðốm mưa vấy rỗ lá người  
            Tay que vuốt mặt tưởng dời ăn lan!  
   
            Nếu như còn chốn họ hàng  
            Người ñang ở trỏng ñàng hoàng nói năng  
            Củ co củ ấu lằng nhằng  
            Nhập theo củ trối lục lăn lạ kỳ!  
   
            Nếu như còn cõi phân ly  
            Người ñang ở trỏng cùng ñi tiếp ñời  
            Ngứa ñàn gảy móng tay chơi  
            Dáo gươm hồ quảng dọa người lục lâm!  
   
            Nếu như còn cõi mù tăm  
            Người ñang ở trỏng ñâm sầm mặt nhau  
            Cứ gì hòn ñá mũi dao  
            Lời cay ñắng cũng quào ñau ruột rà!...  
   
             
            Gặp  
   
            Gặp người ñã gặp ñâu ñây  
            Người quen mặt mũi như vầy, lạ chi?  
            Gặp người có lúc có khi  
            Gặp không phải lúc cách gì gặp ñâu?  
   
            Người chưa tới tuổi ñã râu  
            Người chưa thiếu phụ bạc ñầu thanh xuân!  
            ðón ñưa có lúc ân cần  
            Có khi ñưa ñón bần thần mặt nhau!  



             
            Người hôm qua gặp bữa nào?  
            Phải người hôm trước hôm sau lạnh lùng?  
            Cùng ñường ñâu chắc ñi chung  
            Chung ñường cũng chắc ñâu cùng bước ñi!  
   
            Chung ñời riêng cảnh phân ly  
            Cùng chung cảnh ñã chắc gì chung vui!  
            Gặp nhau lòng lại ngậm ngùi  
            Tưởng chừng không gặp thì nguôi, ai dè...  
   
             
            Vậy mà...  
   
            Có khi không chắc là không có  
            Mà có khi nào chắc có ñâu!  
            Tưởng ñâu ñã vậy từ ñầu  
            Mà không phải vậy từ lâu, vậy mà...  
   
            Bên mình lại tưởng cách xa  
            Tới chừng tới ñược hóa ra cận kề!  
            Chỗ ñi thành chỗ hẹn về  
            Chỗ không ñi ñược lại kề cận bên!  
   
            Trúng rồi lại tưởng không hên  
            May ra thua cuộc bắt ñền nhau chơi!  
            Cuộc chơi nào sá lỗ lời  
            Dầu hơn dẫu thiệt cuộc chơi vẫn buồn!  
   
            Gộp vào thiếu một góc vuông  
            Chẻ ra mấy cạnh lại buồn cạnh dư!...  
   
             
            Vua dóc  
   
            Những lần nghiêng ñất sông tràn biển  
            Nhánh cỏ ñeo vào sóng ngủ quên  
            Thuyền nan cỡi gió qua eo lạnh  
            Chợt thấy ñời ñâm nhánh mọc ghềnh!  
   
            Tay mây vỗ hát thành mưa muộn  
            Rải giọt cơ cầu xuống ñảo ñiên  
            Những sợi tóc già không mọc nữa  
            ðau ñời gương lược khóc vô duyên!  
   
            Thấy răng múa những ñường ghê rợn  



            Miệng táp hồn nhiên chỗ tật nguyền  
            Miếng rau che mắt ñời xôi thịt  
            Cười nói hôn mê tiếng bạc tiền!...  
   
            Chút cơm gạo trắng là muôn triệu  
            Là giọt hồi sinh nhãn hiệu tiên!  
            Bỗng dưng ñời ñói từng viên kẹo  
            Mà rác trần ai xả vạn miền!...  
   
            Những tên kỳ bí danh kỳ lão  
            Nói hoảng mê từng dấu ngoặc riêng  
            Thật ra ông vẫn là vua dóc  
            Nên cứ no lòng buổi ngửa nghiêng!...  
   
             
            Nhói  
   
            ði chậm bao lâu rồi cũng tới  
            Về nhanh chưa chắc kịp nhìn nhau  
            Nên chi thủng thẳng mà dư chỗ  
            ðời vội vàng qua thiếu cửa nào?  
   
            Gộp chung tính một lần sai hẹn  
            Người uổng công thề thốt vậy sao?  
            Hỏi thăm như có lòng thăm hỏi  
            Mà tiếng cười khan lại nhói ñau!  
   
            Em thật thà vui từ biết khổ  
            Sân trường chớm Hạ ñã xôn xao  
            Thầy cô già trước từng ly biệt  
            Lưu bút ñầy thêm tiếng nghẹn ngào!  
   
            Những con ñường khuất vào muôn dặm  
            Người trước về quên kẻ hẹn sau  
            Khắc ghi chừng ñỗi lời gan ruột  
            Quên thiệt tình trên nỗi nhớ nào?  
             
             
            ðối ñế  
   
            Mai em còn hẹn mốt về  
            Hôm qua chợt nhớ ngày kia hẹn rồi!  
            Thiệt tình tiện dịp nói chơi  
            Lẽ ñâu mắc mớ một lời lỡ quên!  
   
            Dẫu cho không thể bắt ñền  



            Dẫu gì cũng vậy cho nên phải ñành!  
            Vậy mà cứ tưởng khôn lanh  
            Chừng ai lỗi hẹn cũng mình bơ vơ!  
   
            Nắng xưa hong bắp trổ cờ  
            Nắng nay cực nhọc nương nhờ bóng mây!  
            Chén chun tràn giọt nước ñầy  
            Cầm bằng ñối ñế như vầy, vậy thôi!...  
   
             
            Trớ trêu  
   
            Người trong mộng ñã ra ñi  
            Người bên ngoài mộng lầm lì ngủ quên!  
            Lỡ ăn nhằm chỗ bắt ñền  
            Nên về giở hết vách phên trả ñời!  
   
            Nhà thành chỗ gió tạt chơi  
            Chỗ mưa tạt xuống phận người trớ trêu  
            Người ăn ba bữa chưa nhiều  
            Ta ngày một bữa tiêu diêu xác phàm!...  
   
             
            Chùm rêu  
   
            Gỡ ñêm sao tróc vỏ ngày  
            ðèn lên bảng hiệu phô bày hẩm hiu  
            Thoạt ñầu chưa ế bao nhiêu  
            Mới ñầy năm lại mất nhiều vãng lai!  
   
            Xức dầu dậm chỗ hương phai  
            Chùm rêu tươi tỉnh mọc dài lối ñi  
            Bán cơm mượn lúa ăn gì?  
            Những viên ñá lạnh thầm thì kêu oan!  
   
            Thạch Sanh từ ñứt dây ñàn  
            Xôn xao ñào kép họ hàng Lý Thông!  
            Lục bình bỏ chợ theo sông  
            Mùa trăng vẫy gọi nước ròng ñi ñâu?  
   
            Bắp còi tua tủa chút râu  
            Chiều hoang tím thẫm mặt sầu lúa non!...  
   
             
            Vòng tròn  
   



            Những vòng tròn ñứng lại không quay  
            Những vòng tròn chạy cứ quay tứ bề!  
            ðào dư vai lẵng kép dư hề  
            Nên chi khán giả ngủ mê cũng cười!  
   
            Nhân danh ðất mạo danh Trời  
            Cây cỏ dại cũng có người mượn tên!  
            Chút còn ñặt thử lấy hên  
            Nhà con mắc nợ.  
            Mình ên cái giàu!...  
   
             
            Tình cờ  
   
            Giấc ñêm ngủ nguội canh tàn  
            Thấy con bướm hút mật vàng xót xa  
            Nửa về hộc tốc quay ra  
            Xòe năm ngón lạnh sương sa ngậm ngùi!  
   
            Bước ngang dẫm hụt chân cùi  
            Chợt hư vô chỗ mừng vui tình cờ!  
            Ngó ñời chột dạ bâng quơ  
            Mắt môi thần tượng bây giờ nám ñen!  
   
            Mắt xanh giục ñỏ lửa ñèn  
            Thanh gươm tráng sĩ toòng teng nhớ người!  
            Lâu rồi quên bẳng cuộc chơi  
            Những tay hào kiệt theo thời bán buôn!  
   
            Gươm ñâu tuốt giữa tấn tuồng  
            Người ñâu giữa kịch cười suông rồi buồn!  
   
             
            Ghé ñêm  
   
            Thoát từ mộng lạc trôi ra  
            Chút hồn thương tổn mà xa xót hoài  
            ðứng ngồi một miệng nói dai  
            Kèm theo mấy miệng nói hai ba ñường!  
   
            Ghé ñêm vọng cổ kịch trường  
            Thấy nhau lăn lóc ngủ trương bụng già!  
            Cái mà ta thiếu ở ta  
            Là ta dư những cái mà thị phi!  
   
            Hỏi coi họ ñó tên gì?  



            Cũng tên họ ñó có khi quên rồi!  
            Anh còn lớn, nhỏ còn tôi  
            Lẽ ñâu lớn nhỏ kiểu ngồi giống nhau!  
   
            Tới chừng răng cắn không ñau  
            Là răng cắn lộn chỗ nào xanh xương!...  
   
             
            Vệt bầm  
   
            Cứ ñợi tới giờ ñặt thêm tiệc mới  
            Năm tháng xoay vòng theo những bàn giao  
            ðêm ñổi chủ ngày thay bảng hiệu  
            Chong cặp mắt buồn dán chặt vào nhau!  
   
            Người bỗng chốc không còn ñộng tĩnh  
            Áo hồ pha lạnh nếp ba ñào  
            Khăn kín cổ vệt bầm gió lạ  
            Nghe muỗi mòng gọi nhớ xôn xao!  
   
            Người bất chợt già dư trăm tuổi  
            Một ngày về tính một Thu qua...  
            ðổi tên họ thế vì gia phả  
            Trái tim nào biển lận thăng hoa?  
   
            Cây giạt gió co ñầu rút cổ  
            Nắng chiếu yêu mưa nổi gian tà  
            Những cành lá không còn có thật  
            ðêm chập chờn gốc rễ kêu la!...  
   
            Sông cuộn sóng theo quành sinh lộ  
            Những tan lìa cuốn tận biển xa  
            Em vuốt tóc mây ñầy tay nhỏ  
            Thấy vệt bầm lan mãi trên da...  
   
             
            Mặc...  
   
                        ðêm ta bày chén rượu suông  
                            Tưởng như bằng hữu ngồi buồn xung quanh!...  
                            Phương Triều 
   
            Ta trở về bến lạnh,  
            Thẩn thờ con nước ròng ñêm!  
            Nào thuở vui chơi cười giỡn gió,  
            Thơ ngông phá thể một vần nguyên!  
   



            Ta trở về ñồng bằng,  
            Châu thổ phù sa ngọt ánh trăng!  
            Một chai rượu với dăm bằng hữu,  
            Vỗ gối mà ca ñời gian nan!...  
   
            Ta trở về nhà bàn,  
            Trường xưa chín cổng chiều mênh mang...  
            Buồn nghe gió hú trên ñồi lạnh,  
            Hiển hiện em về bên khói nhang!...  
   
            Ta trở về sông hồ,  
            Lửa ñời hong ñược mấy sầu khô!  
            ðêm nay thét vọng lời mê sảng,  
            Rời rã bên em mặc sóng xô!...  
   
             
            Thiếu, ñủ  
   
            Thật thà ñếm lại thiếu ñôi  
            ðếm ngược chỗ ngồi lại ñủ hai bên!  
            Sật sừ một nhớ hai quên  
            Mà chia thiếu chỗ, bắt ñền như chơi!  
   
            Loanh quanh hết trọi một ñời  
            Vẩn vơ thì cũng một nơi lòng vòng!  
            Sáng ñi lòng dạ phập phồng  
            Chiều về lại thấy mất công mệt nhoài!  
   
            Thử thời một cứ chia hai  
            Thì ba bốn ñó chia hoài chưa xong!  
            Nhơn ra chia lại ñổ ñồng  
            Cũng chưa chắc ñã ñẹp lòng hơn thua!  
   
            Cứ ngày mỏi miệng phân bua  
            ðêm nghe cánh quạ vỗ lùa cơn mê!...  
   
             
            Véo  
   
            Không nhằm tính ñược bao nhiêu  
            Những sáng ñã muộn những chiều ñã vơi...  
            Những năm ñã hụt trong ñời  
            Khi còn chút tuổi ngồi chơi một mình!  
   
            Người ñi như tới thình lình  
            Những hơn ñã thiệt lại ñinh ninh còn...  



            Bếp chiều ngún ngọn lửa non  
            Mấy cơm gạo cũ ăn mòn răng xưa!  
   
            Cho nhau véo lại chút thừa  
            ðưa ra lại trống chỗ chừa thêm vô!  
            Vui chi can cớ hồ ñồ  
            Buồn chi vô cớ ñổ xô tới người!  
   
            Tay se nóng ngọn tóc rời  
            Thấy ñêm mây rụng ñen trời Hạ trong!...  
   
             
            Chừa  
   
            Chừa cho ñủ chỗ vô sinh  
            Những con cái ñẻ thình lình giống nhau!  
            Thoạt ñầu hai ñứa hao hao  
            Tới chừng ngó lại ñứa nào cũng ñen!  
   
            Chừa cho ñủ chỗ treo ñèn  
            Bắt tay ñom ñóm làm quen tình cờ  
            Cách gì mây cũng bơ vơ  
            Nên mưa không kịp hẹn giờ nắng ñi!  
   
            Chút thêm ñủ giấc li bì  
            ðợi khi hết ngủ tùy nghi thức dùm  
            Thêm dầu cho tóc ñủ thơm  
            Cho miên man lại vòng ôm lạnh người!  
   
            Môi ai thất thiệt nụ cười  
            Nên chi miệng lưỡi hết thời thị phi!  
            Buồn chưa kịp thấy vui gì?  
   
                         
            Gần  
   
            Tới khi gần lại không gần  
            Mới hay ñời ñã lìa phân hồi nào!  
            Tại vì không hiểu tại sao  
            Nào ñâu biết ñược lúc nào ñau ñâu!  
   
            Cầu mong thành nghĩa cầu âu  
            Hốt nhiên giữa nắng mưa sầu rưng rưng!  
            Vui chưa kịp hết nỗi mừng  
            Ngỡ lòng như thể chưa từng biết vui!...  
   



             
            Gấp ñôi  
   
            Cùng nhau uống cạn phần chưa hết  
            Những giọt trầm luân cay xé môi!  
            Còn trải ñời ra phơi kỷ niệm  
            Những phần nứt miệng trắng như vôi!  
   
            Xin nhích ra dùm ñi, bóng lạnh!...  
            Những tàng rậm lá rợp che nôi  
            Nào ñâu như bé vừa thôi bú  
            Nhìn miếng ñời ngon, mộng gấp ñôi!  
   
            Gấp ñôi thì thật tình không có  
            Mà có hình như chút ñỉnh thôi!  
            Vạt áo hoa còn che bụng lớn  
            Phường trên mãi võ lại chia ngôi!...  
   
            Cỏ cây sông núi vàng xương thịt  
            Nằm vặn mình ñau nghĩa ñắp bồi!...  
 
   
            Ngõ xưa  
   
            Ghé về vội vã như ñi  
            Thò tay gõ cánh cửa gì lặng im  
            Trăng khuya ngó mỏi sao chìm  
            Em cơn gió Hạ ñi tìm ngõ xưa...  
   
            Gỡ sương trên mái tóc dừa  
            Cho xanh về ñủ mát trưa ñồng bằng  
            Võng nhà ñeo cột khăng khăng  
            Nghiêng vai vác nỗi nhục nhằn ñong ñưa!  
   
            Người về có kịp ñi chưa?  
            Người chưa về kịp cũng vừa ñi ñâu...  
   
             
            Dễ gì !...  
   
            Khi không chưa chắc dễ gì  
            Có mong ngóng cũng chắc chi ñược nào  
            Tưởng rằng dẫu vậy chưa sao  
            Tưởng chưa sao chớ ñã ñau từ hồi...  
   
            Thương người em tưởng thương tôi  



            Bên em tôi tưởng ñã rồi chắc ăn  
            Dè ñâu ăn chắc cũng bằng  
            Chưa ñi tới chỗ lại khăn gói về!  
   
            Lỡ thua còn kịp gỡ huề?  
   
             
            Tận ñâu ?  
   
            Người không về ñêm qua ñêm nay  
            Người cũng không về những ñêm sau này  
            Người ñi biền biệt từ ly cách  
            Như bóng chiều trong giọt nắng phai...  
   
            Con sông cũ bây giờ ñen mặt  
            Không chắc còn cây ngả bóng dài  
            Thương mẹ nhai trầu không dập bã  
            Mắt mờ rưng lệ ngóng con trai!...  
   
            Nhớ xưa ba bốn ngày ñau ñẻ  
            Chừng ñược con tươi rói mặt mày!  
            Nuôi con bằng sữa từ tim mẹ  
            ðâu biết rằng con kiếp lạc loài!  
   
            Nắm xôi hột muối ngày ñi học  
            Mẹ nhắc chừng con nhớ thuộc bài  
            Nhiều khi con hỏi câu người lớn:  
            "Sông núi ñiêu tàn tội của ai?"  
   
            Con mười hai tuổi ñi ra biển  
            Theo ván ñời ñặt hết tương lai  
            Năm năm không có tin rời bến  
            Mẹ nuốt vào thêm những ñắng cay!...  
   
            Chiều hoang dấu lệ ai hoài  
            Hỡi ôi, biển thẳm sông dài tận ñâu?  
   
             
            Xách giỏ  
   
            Chút vui gượng tưởng buồn xưa ñã hết  
            Người vô tư nhang khói tiễn hồn ñi!  
            Con cá chép quẫy vào ñêm mắc cạn  
            Nằm nghe sương về rót giọt lâm ly!  
   
            Tay gõ trống lăm le vào chợ trước  



            Lão mồ côi buông chén ngủ li bì...  
            Chợ chưa nhóm ñông ken người xách giỏ  
            Mua một lần cho kịp cái chưa chi!  
   
            Nên cuống quít ñưa trăng về gặp ñóm  
            Dẫu cộng trừ hơn thiệt cũng chi li  
            Thức dậy hôm qua tới nay còn ngủ  
            Hoàng hôn về không kịp nắng ra ñi!...  
   
             
            Dễ dầu  
   
            Dẫu vầy chưa chắc vậy ñâu  
            Dẫu cho vậy ñó dễ dầu như xưa  
            Tưởng ñâu nhiêu ñó ñã vừa  
            Dè ñâu nhiêu vậy cũng chưa nhằm nhò!  
   
            Củi tàn còn chút xanh tro  
            Xương tàn cốt rụi ai dò tuổi tên?  
            ðất cằn phơi mặt tênh hênh  
            Những con ñà ñiểu nhìn lên mặt trời...  
   
             
           Viết nhầm  
   
            Vẫn ñành như ñã mặc nhiên  
            Vui chung chưa ñủ sầu riêng mấy vừa  
            Niềm ñau chẳng những dư thừa  
            Còn chia thiếu hụt như chưa ñồng ñều!  
   
            ðếm người còn ñược bao nhiêu  
            Trừ thêm kẻ mất lại nhiều hơn quên!  
            Rắp tăm Trời ñịnh bắt ñền  
            Thì xin viết lại tuổi tên viết nhầm!...  
   
             
            ðáy chiều  
   
            Trăng sầu ngủ lạnh hiên mây  
            Hồ lô chắt giọt rớt ñầy ñêm vơi...  
            Gãi lưng nhột trúng chỗ cười  
            Những cơn ngứa cũ ai dời ñi ñâu?  
   
            Quên già không kịp tóc râu  
            Chút bình minh cũng chìm sâu ñáy chiều  
            Khêu từng ñóm giữa tịch liêu  



            Biết ñâu nhân ảnh hắt hiu lộn về!...  
   
            Ngó người vàng vọt hôn mê  
            Từng xương cốt lạnh bộn bề rong rêu!...  
   
             
            Ly ñời  
   
            Không chắc gì gặp em nay mai  
            Thuyền ñêm khoang lạnh mấy sông dài  
            Ai chở niềm ñau trên nước bạc  
            Mà mong biền biệt một trăng phai!  
   
            Hoa có phù dung kịp mãn khai  
            Hay trong hàm tiếu ngậm u hoài?  
            Xưa yêu vì có vì nhan sắc  
            Hay lạc lòng nhau giữa lạc loài?  
   
            Em như ñời ñã già trăm tuổi  
            Mà một lòng riêng không thể hai!  
            Hay như trăm nhánh sông về biển  
            Mà nhánh ñời riêng bỗng mọc dài?  
   
            ðâu chắc nhìn nhau không mặt lạ  
            Nhìn nhau mà tưởng cố nhân ai!...  
            ðâu dễ nguyên lòng như ñã hẹn  
            Ly ñời hồ dễ hết men cay!...  
   
             
            Khều  
   
            Nửa như hồi hộp giả ñò  
            Nửa quen nín chịu nỗi lo ñã từng!  
            Nửa khều cho nhảy tưng tưng...  
            Nửa toan ém nhẹm lại rưng rưng cười!  
   
            Giữa ñời thất thiệt rong chơi  
            Hay trong ñời thật nghỉ ngơi thiệt tình?  
            Gặp nhau như tới thình lình  
            Xa nhau như ñã ñinh ninh gặp rồi!  
   
            Không thì miệng ñã nói thôi  
            Có ñâu ngóng ñợi nhau rồi không ngơ?  
   
             
            Quá chừng  



   
            Vui còn thực sự không vui  
            ðau ñâu ñợi tới ngậm ngùi mới ñau!  
            Chỗ ñi về tới chỗ nào?  
            Chỗ chen chân trước từ sau chỗ nằm!  
   
            Ghé người hỏi lại viếng thăm  
            Người ñi mỏi mắt về ñăm ñăm nhìn  
            Nói cười trong cõi lặng thinh  
            Còn chi ñể nói mà ñinh ninh lời?  
   
            Trận ñầu kể bỏ như chơi  
            Trận sau lỗ cũng như lời giống nhau!  
            Dẫu rằng dầu có ra sao  
            Dầu sao dẫu vậy cũng ñau quá chừng!...  
   
             
            Hẹn  
   
            Tưởng hẹn hôm kia mà hôm qua  
            Ngày mai chắc có em ở nhà  
            ðâu dè bữa mốt em không tới  
            Mỗi ñợi chờ thêm mỗi xót xa!  
   
            Khi thương cứ tưởng thương nhiều lắm  
            Chừng hết thương thì không nói ra!  
            Chớ chi không hẹn thì không tới  
            Mà hẹn nhau rồi chẳng nhớ qua!...  
   
            Khi quên cứ tưởng còn quên ñược  
            Chừng lỡ quên rồi lại nhớ ra!  
            Lòng ñâu quên giữa khi ñang nhớ  
            Mà nhớ thành quên chuyện ñã qua!...  
             
             

            Gợn  
   
            Thả ñò cho lá trôi theo  
            Chèo em khuấy nước giạt bèo hẩm hiu!  
            Tự mình mắc cở lêu lêu  
            Chiều anh nối chỉ thả diều lênh ñênh!  
   
            Sông dài nước ñục hai bên  
            Phù sa Cao Lãnh dập dềnh Sa-giang!  
            Ngày ñi chào họ chào hàng  
            Buổi về những mắt bàng quan lạnh buồn!  



   
            Mưa riêng mát mặt bông hường  
            Chiều ơi, Xẻo Vạc có thương Cái Tàu?  
            Nha Mân rạch cũ hồi nào  
            Gốc bần xưa ñã ra sao từ hồi...  
   
            Chèo ai khuấy vạt chiều trôi  
            Gợn trong bóng nước mắt môi một người...  
   
             
            Ngày chưa gặp  
   
            Thì quay ngược lúc chưa hề mộng  
            ðể thấy ñời hoang trắng tợ mây  
            Có em tới cũng không còn kịp  
            ðể chấp chung buồn một cánh bay!...  
   
            Chợt qua như thể chưa hề tới  
            Rụng xuống hoàng hôn vệt nắng phai  
            ðêm co cẳng gác lên ngày mỏi  
            Ngủ một ñời sương trắng miệt mài!  
   
            Lịch bóc nguyên năm mà tính tuổi  
            Hề chi tháng lẻ ñược dư ngày!  
            ðời không mộng chính ñời không thật  
            Thì mất còn ñâu chuyện trả vay?  
   
            Em cứ bình tâm mà nghĩ lại  
            ðời chưa hề thấy mộng phô bày  
            Trách nhau còn trách ngày chưa gặp  
            Nào biết rằng ai thương nhớ ai!...  
   
             
            Nhạc ñệm  
   
            Ta là ai ở lại trong ta?  
            Trồi lên trên cổ một phần ba  
            Là không chắc ñã chưa hề mộng  
            Hay mộng chưa từng ñược nói ra!  
   
            Ta là ai ở cạnh bên ta?  
            Soi gương nhìn thấy một màu da  
            Tóc ñen không chắc chưa hề bạc  
            Nào chắc thân quen mới ruột rà!  
   
            Gọi ngươi là bóng hay là ta?  



            ðếm chữ bình yên trong khúc ca  
            Ới em, nhạc ñệm mê hồn ñó  
            Mà tiếng em sầu bung vỡ ra!  
   
            Chấm nhỏ gần hay ñiểm lớn xa?  
            Tay phải nhận từ tay trái qua  
            Tờ thông ñiệp trắng không còn chữ  
            Mà hiện hình bao nỗi xót xa!...  
   
             
            Tiếng lòng  
   
            Có bao giờ em quên luôn không?  
            Có bao giờ thương nhớ phai lòng?  
            Chúng ta thỉnh thoảng còn yêu dấu  
            Hay ngập ngừng ngay những ñợi mong?  
   
            Yêu nhau mà biết khi nào thật  
            Còn biết ñường ñi bao ñục, trong  
            Thì yêu như vậy là không thật  
            Vì thật tình ñâu biết thật không!  
   
            Chớ chi ñừng nói lời chung thủy  
            Mà cứ yêu cùng với thủy chung  
            Cớ sao hò hẹn mà không nhớ  
            Thì hẹn hò ñâu chắc bận lòng!  
   
            Có khi không nhớ là ñang nhớ  
            Trông ngóng mà không chút ngóng trông  
            Nói câu tình nghĩa mà vô nghĩa  
            Thì tiếng lòng ñâu tận ñáy lòng!...  
   
             
            Hình dạng  
   
                        Dẫu rằng cốt tử linh ñinh  
                        Thịt xương từ mẫu cũng hình dạng con!...  
                          
            Rớt sông lọt nhánh lục bình  
            Cá ngoi vàng mắt hồi sinh bãi chiều  
            Mưa nguồn lục thủy xanh rêu  
            ðốm mây trời Hạ rừng xiêu bóng ngày!  
   
            Vọng âm cổ lục trôi dài  
            Da thơm nắng lụa mờ phai dấu người!  
            Cơn ñau rách toạc ngực ñời  



            Tay lau nước mắt, tay vời hộ sinh!  
   
            Dẫu rằng cốt tử linh ñinh  
            Thịt xương từ mẫu cũng hình dạng con!...  
   
             
            Như không  
   
            Cứ như vậy mới như vầy  
            Mấy khi hụt trước mà ñầy khi sau!  
            Gặp rồi chưa chắc có nhau  
            Có khi nào chắc khi nào ñủ ñôi!  
   
            Em vầy bởi vậy quên tôi  
            Tôi như vậy ñó một ñời như không!  
            Không như son sắt một lòng  
            Nhớ mong nào ñủ mà mong nhớ người!  
   
            Tình cờ gặp cũng vậy thôi  
            Bấy lâu chưa gặp gặp rồi lại quên!  
            Nhớ người ñâu chỉ nhắc tên  
            Nhắc qua bất quá mình ên tôi buồn!...  
   
             
            Nhỏ em  
   
            Chợt thức buồn trên ñêm thiếp ngủ  
            Thầy pháp già hú gọi bóng ma quen  
            Lãnh lương làm giúp nhau bài tập  
            Giám khảo ñời nay bỗng hóa hiền!  
   
            Nhiều khi ghé chợ mua hàng rẻ  
            Tiện dịp bưng về thúng ñảo ñiên!  
            Tay khuấy thêm hồ cho dính chặc  
            Dán từng tên tuổi ñã lem nhem!  
   
            Áo mặc chưa sờn ñâu nỡ bỏ  
            Miệng thèm thơm mãi một hơi men...  
            ðêm ngồi canh giấc cho ñời ngủ  
            Mà nhớ thương hoài một nhỏ em!  
   
            Tay ai vói hụt vào mơ tưởng  
            Cười chộ nhau chơi, hả dế mèn?  
            Ta cá thia già răng cỏ rụng  
            Hôn nhằm rong lạnh tưởng môi quen...  
   



             
            Ngắt véo  
   
            Nghe chừng thòng lọng tay êm  
            ðêm thoa phấn bụi nám thêm mặt người  
            Nhe răng cắn rụng hoa cười  
            Những giọt bí tỉ rót mời vô phương!  
   
            Lượng yêu ngắt véo cân lường  
            Lỡ tay năm cắc bắt thường năm trăm!  
            Yêu người mắt ngó ñăm ñăm  
            Ghét người lại cứ lăm lăm bắt giò!  
   
            Giựt mình từ một tiếng ho  
            Hởi lòng từ một miếng cho chẳng hề!  
            Lấy chi kèn cựa gỡ huề?  
            Người ñi biệt dạng kẻ về biệt tăm!  
   
            Tình chi còn gọi trăm năm?  
            Tình giây phút vội ăn nhằm ñược sao?  
   
            Không từ chỗ có, hồi nào?  
   
                         
            Cận kề  
   
            Không từ chỗ ñến, vậy ñâu?  
            Chân quen bước vội ngang sầu chưa nguôi!  
            Lại về qua chỗ không vui  
            Gặp nhau bất quá ngậm ngùi nhớ thêm!  
   
            Ngó người lạnh chỗ ấm êm  
            Bụi hồng nay trắng nỗi niềm xanh xưa!  
            Mộng về ñã kịp ñi chưa?  
            Hốt nhiên lay tỉnh như vừa ñi xa!  
   
            Nghiêng ñầu xuống tận phôi pha  
            Nghe từ ñáy mộng xót xa lại về!  
            Miệng người ñắng giọng phu thê  
            Chút hương lửa ñó cận kề bao lâu?  
   
            Không từ chỗ ñến, vậy ñâu?  
             
                         
            Thủy chung  
   



            Ghé về lại ngỡ ñi ñâu  
            Miệng ai cười nhột nỗi sầu tưởng quên!  
            Thua chơi tình thiệt phải ñền  
            Thủy chung ñẹp chỗ mình ên chung tình!  
   
            Xúm nhau kể chuyện bất bình  
            Cuộc vui chưa tới thình lình mất vui!  
            Tay tiên ngón cụt ngón cùi  
            Mỗi khi hóa phép hên xui hổng chừng!  
   
            Mắt cười có lệ rưng rưng  
            Nên chi mừng hụt thành chưng hửng buồn!  
   
             
            Chẳng gặp  
   
            Không thể quên ñời như ñã nhớ  
            Không buồn như thể ñã không vui  
            Treo mình trên võng ru mòn mỏi  
            Kẽo kẹt từng khuya nỗi ngậm ngùi?  
   
            Cứ như trăm nhớ chia ngàn ñoạn  
            Mà ñoạn quên nào ñã chợt nguôi?  
            Làm sao nối vụn hương nồng cũ  
            Mà thoảng vào chăn chiếu dập vùi?  
   
            ðâu cứ ñưa tay chào mới gặp  
            Như chưa từng gặp nỗi chung vui  
            Theo chân khách lạ về quen chỗ  
            Từ ngữ khô nào nứt nẻ môi?  
   
            Có ñâu ngày nắng mà mưa ướt  
            Cóc nhảy vào hang tưởng giựt lùi  
            Rồi cứ ñưa tay chào chẳng gặp  
            Miệng cười sao mắt lại không vui?  
             
             
            Gặp người  
   
            Sợi nắng Trời chia cho ñất lạnh  
            Kéo ngày leo lét cõi nhân gian  
            Lắt lay từng vết ñời hiu quạnh  
            Còn vỡ ra thành muôn nát tan!...  
   
            Sợi gió Trời tha ñi mất biệt  
            Thẹo ñời se mặt ngứa miên man  



            Bàn tay móng nhọn cào ñau mộng  
            Làm bật hồn thêm hột trái oan!  
   
            Sợi tóc Trời cho nay rớt rụng  
            Sọ dừa phơi lạnh dấu lầm than  
            Nhìn nhau hốc mắt ñen sào huyệt  
            Cửa chớp rèm mi mộng ẩn tàng!  
   
            ðeo theo sợi gió về vô cực  
            Có chạm bao giờ giọt nắng tan?  
            Hồn chợt rùng ñau trên bóng giạt  
            Gặp người, người nữa mặt như than...  
   
             
            Gốc cỏ  
   
            Mai về gốc cỏ dung thân  
            Làm con dế nhỏ bần thần gáy ñêm!  
            Buồn dư ñể sáng gáy thêm  
            Mấy khi vui ñược êm ñềm ngủ ngon!  
   
            Mai làm sương ñậu sườn non  
            Mát chân chim lại say mòn giấc hoa!  
            Váng sầu giạt gió phôi pha  
            Ngó ñêm thỏ giỡn trăng tà ngu ngơ!  
   
            Mai về ñổi chữ ra thơ  
            Mượn âm vang sóng dội bờ ngân nga  
            Gặp nhau dầu ñã quá già  
            Cầm tay thọt lét ha ha cười hoài!...  
   
             
            Còn nhau  
   
            Ghé ñêm ngủ giấc cầm chừng  
            Hình như mộng cũng ngập ngừng ghé qua  
            Thấy người ñỏ mắt xanh da  
            Từ trong cõi mộng bước ra hồi nào!  
   
            Ghé em chưa hỏi chưa chào  
            Mà trong ngấn lệ thấy nhau rạc rày  
            Dễ gì trắng gạo vàng khoai  
            Miếng cầm hơi cũng có ngày không ngơ!  
   
            Ta còn nhau lại bơ vơ  
            Ta còn nhau ñể thiếu giờ gặp nhau!  



            Chợ trời lanh lảnh bán rao  
            Thịt xương quê mẹ máu ñào quê cha!...  
   
             
            Chấm xanh  
   
            Lột vỏ cho thành cua kiểu khác  
            Nên ñời ñau vậy, gió sương ơi!...  
            Chấm xanh tan giữa vàng Thu cũ  
            Sao lại thành mây lạnh khắp trời?  
   
            Tiếng khua bảo kiếm rời tay mỏi  
            Tráng sĩ ñiền viên hốc hác cười  
            Cứ rượu ñâu dè thêm nghĩ ngợi  
            Chiều hoang tím thẫm mặt sông phơi...  
   
            Tay nào xeo tảng sầu vô lượng  
            Bật mấy niềm ñau liệu bốc hơi?  
            Nên ngún lửa từ tim cố tật  
            Nói câu hào khí lạt môi người!  
   
            Có ñâu nhỏ dại ñời vô tận  
            Chữ nghĩa thành thơ học mót ñời!  
            Lai rai bán rẻ từng rao vặt  
            Rau cháo cầm hơi có xả hơi?  
   
            Tóc râu gội trắng mưa hồ hải  
            Không lạnh bằng ñêm sương muộn rơi...  
   
             
            Lèo tèo  
   
            Chỗ về không chắc gặp nhau  
            Vệt mây thành bóng chiều xao gió vàng!  
            Gội ñầu mát giọt sương tan  
            Tấm thân vô ảnh ñàng hoàng nghỉ ngơi!  
   
            Mọc thêm ñọt nắng xanh trời  
            Bầy tiên cổ tích dạo chơi hà rầm!  
            Những lời hẹn cũ trăm năm  
            Thì bao năm ñó ăn nhằm ñược nhiêu?  
   
            Chỗ về tưởng gặp dấu yêu  
            Lại bao mặt lạ nói ñiều phôi pha!  
            Tay sờ soạng chỗ xương da  
            Mới hay bèo bọt hóa ra ngặt nghèo!  



   
            Trống hùa theo giọng chuông reo  
            Mèng ơi, tới cũng lèo tèo như ñi!...  
   
             
            Quào  
   
            Trời chưa lặng gió, mưa về!  
            Xé da thịt ñất bộn bề tổn thương!  
            Nhỏ em mọc nhánh tí hường  
            Chìa năm ngón mộng gai xương thần sầu!  
   
            Thân nằm lộn kiếp bể dâu  
            Rách ñêm giông tố ngoi ñầu vũng mây  
            Hiền nhân mặt mũi bầy hầy  
            Khư khư sách vở thơ ngây thiệt tình!  
   
            Thế thì tội vạ linh ñinh  
            Soi gương trợn mắt thấy mình xanh xao!  
            Là ta, không lẽ ta nào?  
            Cũng ta quờ quạng lại quào trúng ta!...  
   
             
            Vấp  
   
            Chút vui có chỗ vui cùng?  
            Cùng vui chung chỗ còn chung chỗ nào?  
            Tại vì không biết tại sao  
            Không như ra ñể trở vào như không!  
   
            Tấc gan nào ñọ tấc lòng  
            Dầu trong gang tấc cũng không thể nào!  
            Ta ra vấp mặt ta vào  
            Niềm vui ở trỏng nỗi ñau ngoài nầy!  
   
            Như xưa ñâu phải như vầy  
            Bởi xưa vậy ñó ñể bây giờ buồn!  
            ði rồi ñâu chắc ñi luôn  
            Ở rồi ñâu lẽ lại tuồng như ñi!...  
   
             
            Lắc  
   
            Nghiêng ñầu hỏi nhỏ vào tai  
            Hình như trong cũng như ngoài không ngơ?  
            Chút tình ruột thịt bâng quơ  



            Những khuôn mặt trắng bây giờ hóa ñen!  
   
            Thổ cư trơ trọi dế mèn  
            Sáng không kịp gáy ñỏ ñèn ngủ quên!  
            Cò già co một cẳng lên  
            Hai cánh bỏ xuống ñắp mền quạnh hiu!  
   
            Nghiêng tai lắng tiếng gọi chiều  
            Gió về mang tiếng sáo diều ñi ñâu?  
            Nắng mưa chung cuộc dãi dầu  
            Thuyền ñêm nhảy sóng lâu lâu lắc người!...  
   
             
            Thơm râu  
   
            Chợt cơn mưa về không hẹn trước  
            Em ñầm ñìa hai mắt nước hơn mưa  
            Những vết rạn thâm ñen cày giữa mặt  
            Miệng khô dòn vụn vỡ tiếng cười xưa!  
   
            Con kiến nghêu ngao cắn ñời nổi nhọt  
            Thịt da người mặn ñắng rệu như dưa!  
            Ông ñịa bây giờ biết ñường ñi chợ  
            Biết thơm râu mùi mẫn chuối chưng dừa!  
   
            Có kẻ ñeo gươm lầm lì xuống núi  
            Thấy dọc ñường cỏ mập ngủ say sưa!  
            ðạo chích lang thang gặp ngày tổ ñãi  
            Son phấn xong rồi, ñạo diễn tới chưa?  
   
            Tay bới thêm bùn trây lên gớm ghiếc  
            Bà mụ câu giờ ñẻ ñứa dây dưa!  
            Ta bé nhỏ chưa thật tình khôn lớn  
            Mặt nhi ñồng cằn cổi nếp nhăn xưa!...  
   
             
            Giống  
   
            Người chỗ hôm qua vừa qua chỗ khác  
            Giống bạc tình bạc bẽo giống nhau thôi!  
            Chưa cho chi ñã nói chi rồi  
            Không có thật nhắc làm chi nữa vậy?  
   
            Muốn ñẩy ñưa cũng lấy gì ñưa ñẩy?  
            Tiệc chưa mời ñã hết món ăn chơi  
            Mua tháng năm năm tháng hụt hao ñời  



            Bán oan nghiệt nghiệt oan thành lỗ lã!  
   
            Không muốn vội sao lòng thêm hối hả?  
            Kẻ quay về sao biền biệt tăm hơi?  
            Thêm bớt nhiêu mà nhiêu ñó lỗ lời?  
            Nên tội nghiệp dây dưa từng tội lỗi!  
   
            Chưa hối hận sao hận lòng không hối?  
            Rượu một mình nên hụt chén tay ñôi!  
            Chưa nhớ thương còn tưởng nhớ thương rồi!  
            Tay gõ xuống chắc chi rền tiếng dội!...  
   
             
            Cho có  
   
            Tính còn không mấy dư thêm  
            Còn toan tính lại càng ñiên ñảo lòng!  
            Cho ra một cắc một ñồng  
            Lấy vô kịp lúc thành không cho gì!  
   
            Dẫu gì cũng chẳng cho chi  
            Lẽ ñâu thêm một lần ghi cho rồi!  
            Ghi thì cho có vậy thôi  
            Có cho thì cũng lần hồi lấy vô!  
   
            Cũng ta bộp chộp hồ ñồ  
            Nhai hoài bánh mộng mà khô miệng mình!  
   
             
            Rưới  
   
            Con ruồi chết trên lưới nhện  
            ðôi cánh khô mùa tái sinh  
            Dây thiều bỗng dưng kẹt cứng  
            Cuộc tiệc bức tử linh ñình!...  
   
            Ông già no hơi tức ngực  
            Cằn nhằn con cháu yêu tinh!  
            Hai ñầu giựt dây nhảy dựng  
            Kéo cơn ñộng thổ rùng mình!  
   
            Trẻ thơ thức chờ khôn lớn  
            Tuổi già ngóng ñợi bình minh  
            Con sông vặn mình ra biển  
            Chở ñầy xơ xác ñiêu linh!  
   



            Có người hát rong qua chợ  
            Than van cho số phận mình  
            Bán hơi mua về chút rượu  
            Rưới sầu lên bóng lặng thinh!...  
   
             
            Chấp nhứt  
   
            ðêm ngủ lại giấc ñời chưa kịp thức  
            Trải tâm tư vào tận góc vô tình  
            Bao vết rạn tróc men hồn ớn lạnh  
            Chạnh niềm ñau buốt lại ñáy ñiêu linh!...  
   
            Ai sắp sẵn cuộc chơi trò chí cốt  
            Chén chưa mời sao ñỏ mặt lưu linh?  
            Dẫu biết vậy nhưng ñời ñâu phải vậy  
            Lỡ một lần trút cạn vốn bình sinh!...  
   
            Nên lại gánh tật nguyền trên nỗi sống  
            ðời nhìn nhau mờ mịt dấu sanh linh  
            Cỏ úa tháng hai mưa ngày tháng chạp  
            Thêm ngặt nghèo năm tháng tuổi linh ñinh!  
   
            Ai hối lỗi cho người vui chấp nhứt  
            Vai kịch buồn chưa nói ñã làm thinh!  
            Ông ñạo diễn bâng khuâng tìm chỗ chạy  
            Khách buồn hiu uống nghẹn bữa linh ñình!...  
             
                         
            Cơn ngứa  
   
            ðêm tới vội ñuổi chiều trên bọt nắng  
            Gió lùa mây che lấp mặt sông xa  
            Con cò nhỏ than van ngày hụt tép  
            Chợt phù dung tím lạnh một ñời hoa...  
   
            Tiếng trống ngàn xưa dội hồn lai khứ  
            Chén mít hương trà khô tận xót xa  
            Thế hệ ñồng dao lọt vào vây khổn  
            Chữ nghĩa vay từ ốc ngọng ba hoa!  
   
            Vạch lưng cũ gãi chơi vào ghẻ mới  
            ðốm phù sinh rờn rợn sắc kiêu sa!  
            Cơn ngứa chạy từ chân lên ñỉnh tóc  
            Rụng hồn nhiên từng sợi dẫu chưa già!  
   



            Em thú thiệt hơn một lần thua cuộc  
            Em là ai giống hệt mặt mày ta?  
            Không máu mủ vẫn ñau lòng huynh ñệ  
            ðời thua non còn kịp gỡ cho hòa?  
   
            Ta sáu mốt em cũng vừa năm chục  
            Ta bây giờ thức ngủ giống hôm qua  
            Chưa thức dậy cứ tưởng ñời mai mốt  
            Mình dại khờ sao ñổ tội ông cha?  
   
                         
            Vuốt mặt  
   
            Nên mắc cở nói hoài câu vuốt mặt  
            Từ chân mày cát bụi cứ bong ra  
            Hoa cúng tháng năm hoa rằm tháng tám  
            Cuội kêu Trời van ñá nở ra hoa!  
   
            Mặt nguyệt năm xưa ñổi tên Hằng mới  
            Gã sơn ñông ong ỏng giọng cù-là  
            Rao thuốc dán trị lành trơn lưỡi ghẻ  
            Mặt hài nhi thần dược hóa thêm già!  
   
            ðời vẽ thêm cảnh ñời không có thật  
            Da thịt người ngậm cứng nỗi kêu ca  
            Dưới lớp son tươi có bờ môi nứt  
            Thọt lét ñâu ngờ trúng chỗ rên la!  
   
            Nên sắp sẵn vài ba câu ví dụ  
            Ví dụ gần ẩn ngữ lại hơi xa!  
            Nên níu vội những gì chưa kịp ñứt  
            Chớ ñâu dè ñau nhức chỗ khô da!...  
   
             
            Dặm dài  
   
            Chưa chi tưởng có chi rồi  
            Toan ñi sao lại dợm ngồi nghỉ ngơi?  
            Thiệt tình hay lại giỡn chơi?  
            Lẽ ñâu như thể một ñời không ñâu!  
   
            Lòng ai cạn giữa tình sâu  
            Trái tim có một dễ dầu chia hai  
            Chân trong ngoéo hụt chân ngoài  
            Vòng ôm lạc lỏng vòng tay lạc loài!  
   



            Yêu như không thể yêu hoài  
            ði như chưa hết dặm dài chưa ñi!  
            Chẳng qua cũng chẳng chắc gì  
            Nên vui như thể chưa chi ñã buồn!  
   
            Dẫu về tiện dịp ñi luôn  
            ði như tiện thể quên ñường về ñâu!  
            Vui ñời có dễ vui lâu?  
            Nên yêu như thể tình ñầu chưa yêu!...  
   
             
            Ai chắc ?  
   
            Không cứ ngày mai ñời cứ vậy  
            Người xưa nằm ngủ chỗ hôm qua!  
            Nào ai chắc ñược rằng hôm trước  
            Người vẫn bình yên ngủ tại nhà!  
   
            ðời quen nói thật ñời không thật  
            Nên có nhiều khi ta dối ta!  
            Mấy khi người thức khi ñang ngủ  
            Mà ngủ từ khi mở mắt ra!  
   
            Gặp nhau còn biết là chưa gặp  
            Chưa biết nhau dầu ñã gặp qua!  
            Mặt ñâu nhớ giữa ñời muôn mặt  
            Bên cận kề quên lại nhớ xa!  
   
            Bấy nhiêu lòng nhớ còn nhiêu ñó  
            Mà biết bao nhiêu lần xót xa!  
            Người qua rồi chắc người qua lại  
            Người về ai chắc người chẳng qua?  
   
             
            Tay  
   
            Vị giáo sư già không cần ñeo kính  
            Sách vở lâu rồi ở ngoài tầm tay  
            Chữ nghĩa trong hồn mơ màng giấc lạnh  
            Vị giáo sư già bận rộn sinh nhai!...  
   
            Buổi sáng che dù ngồi bơm mực mướn  
            Bơm mực cho người sao ngứa hai tay?  
            Tập giấy học trò thênh thang bãi trắng  
            Chữ nghĩa ngày xưa tăm tích lưu ñày!  
   



            Vị giáo sư già ho không thành tiếng  
            Viên bi ngậm mực quệt vết than dài  
            Sách vở bao ngày ngủ trong tàn rụi  
            Vị giáo sư già nhìn sửng bàn tay!...  
   
            Chiếc dù tả tơi nghiêng trời lốm ñốm  
            Vệt nắng ñong ñưa ru ñời tàn phai  
            Vị giáo sư già không giờ nghỉ việc  
            Buổi trưa gật gù nhấm nháp củ khoai!  
   
            Học ñã hết ñời, già ñi bơm mực  
            Chữ nghĩa một thời rẻ rúng chê bai!  
            Con người buổi ñó ích gì tim óc  
            Lặn lội ñêm ngày, quờ quạng ñôi tay!  
   
            Vị giáo sư già không cần ñeo kính  
            Viên bi mòn mỏi lăn vết mệt nhoài  
            Kiếm cơm cả ngày không ñầy hai bữa  
            Nên miệng buồn tình ăn luôn vỏ khoai!...  
   
             
            Tại ñâu ?  
   
            Xòe ñêm hứng giọt lưu ly  
            Thấy trăm nhánh biển cùng ñi tới gần...  
            Ngõ sông lục thủy bần thần  
            Nhớ nhau hột muối có lần mặn chung!  
   
            Cứ như tri kỷ tương phùng  
            Ta với ta lại khốn cùng ngoéo tay!  
            Nhìn xa ngút những dặm dài  
            Có dư hay thiếu vòng tay nối liền!  
   
            Dọn mình vào cõi tư riêng  
            Thân nhân giờ cũng cảm phiền vậy sao?  
            Vun xưa chén dĩa chen vào  
            Cạn nay ruột thịt tại ñào tại ñâu?  
   
             
            Chép thơ  
   
            Rượu một mình thấy ra trăm mộng  
            Chút vơi ñầy gọi bóng ñi qua!  
            Sóng ly nhỏ mênh mông hồ hải  
            Không còn em dẫu chẳng có ta!...  
   



            Nên tự nói muôn lần ví dụ  
            Ví dụ gần hay giả thử xa  
            Trang sách cũ câu còn câu mất  
            Mặt hiền nhân mắt chột mắt lòa!  
   
            ðưa tay vuốt bụi ngày trên tóc  
            Cúi gập người cho tận xót xa  
            Tay tiền sử chép thơ vào núi  
            Tên tuổi người ẩn bóng sương hoa...  
   
            Rượu mua giấc mơ người thiếu chịu  
            Rưới lên từng mặt ñá khô da...  
   
             
            Lỡ bộ  
   
            Ghé như ghé lại tình cờ  
            Tạt vô như thể thờ ơ tạt vào  
            Gặp rồi chưa biết nói sao  
            Chớ hồi chưa gặp nao nao nhớ hoài!  
   
            Em nhìn như tưởng gặp ai  
            Nên tôi lỡ bộ ngồi hoài nín thinh!  
            Cứ như ai bắt tội mình  
            Tình yêu tưởng có thình lình không ngơ!  
   
            Hốt nhiên mặt mũi lờ khờ  
            ðưa tay tưởng gặp lại quơ trúng mình!  
            Tới vầy mới hết ñinh ninh  
            Gặp như vậy ñó thiệt tình cũng ñau!...  
   
             
            Góc chiều  
   
            Những người mới ngủ hôm qua  
            Mai là quá khứ mốt là ngày xưa!  
            Những người thức dậy buổi trưa  
            Giấc hoa mộng bướm cũng vừa trăm năm!  
   
            Trăng quên tròn lại bữa rằm  
            Cửa mây nhà gió mù tăm bọt bèo  
            Góc chiều vạt cỏ nhăn nheo  
            Những con mắt ñục ngó theo dặm trường...  
   
            Dắt tay vào cõi vô thường  
            Cứ như nhựt nguyệt ñồng hương ñất trời!  



            Thức rồi ngủ mấy lăm hơi  
            Ngủ theo mắt thức thức ñời ngủ thêm!...  
             
                         
            Mật  
   
            Ta nhìn trong cõi quên ta  
            Từ mênh mông tới từ xa cách về!  
            Lại nhìn chỗ ñất không quê  
            Thấy thêm hiu quạnh cận kề quạnh hiu!  
   
            Dắt người lỡ bước ñược nhiêu  
            Mà sao rơi rớt lại nhiều tang thương?  
            Ngả về cửa lạnh như sương  
            Nẻo ñi còn những dặm trường lưu linh!  
   
            Trái oan vỡ ruột vô tình  
            Những mật chảy xuống thình lình ứa gan!...  
   
             
            Chừng ñỗi  
   
            Chợt nghe mưa thoáng Huê Kỳ  
            Nhớ em áo mỏng Hàm Nghi gió lùa  
            Hàng cây sũng lạnh trường ñua  
            Em về Phú Thọ chiều xua bóng ngày!  
   
            Thuyền nan rẽ lối sông dài  
            Nhớ em kim chỉ vá ngoài áo hoa  
            Lạc bên thiên hạ lụa là  
            Những ñồng bạc cháy vỡ da ñời mòn!  
   
            Mạ dầm nắng lửa héo hon  
            Những hột lúa lép rụng non ñầu mùa!  
            Lẽ ñời chừng ñỗi hơn thua  
            Góp chung mấy tụ cái vùa hết trơn!...  
   
             
            Chơi dùm  
   
            Người xoay chân trái về chân phải  
            Rồi uốn cong thành một chữ... i  
            Cuộc chơi không biết chơi gì  
            Chơi như tiện thể tùy nghi chơi dùm!  
   
            Cũng vui có lúc buồn như thật  



            Mà thật buồn không lúc nghỉ chơi?  
            Thấy nhau nhăn nhó cười như mộng  
            Rồi khóc nhè trên mặt mới cười!  
   
            ðời có vì nhau mà vẽ chuyện  
            Hay rao rát họng kiếm xu lời  
            Vui thêm như thể buồn chưa ñủ  
            Hay bớt buồn cho chút giỡn chơi?  
   
             
            Vô tình  
   
            Những con sóng nhỏ không thành sóng  
            Mà dập vùi trên vạn biển dâu!  
            Dấu tay mờ ảo không thành vết  
            Mà ñã hằn như vết chặt sâu!  
   
            Người ñêm không ngủ ngày không nói  
            Người ñứng bơ vơ giữa ñịa cầu  
            Lắng nghe văng vẳng lời thinh lặng  
            Nhìn ngút chân chiều lạnh bóng câu...  
             
            Chút mưa nào mát hồn ñen bụi?  
            Chút nắng nào xanh vệt hải âu?  
            Thịt tan thành gió, xương thành cát  
            Mà trộn ñời theo cuộc dãi dầu!  
   
            Mắt ñâu ngày nhắm chờ ñêm mở  
            Nhìn thấy gai ñen mọc giữa ñầu  
            Cơn ngứa chạy rần trên nét chữ  
            Tro tàn hâm mộng ấm bao lâu?  
   
            Ai vẫy chào cơm từ tạ cháo  
            Cọng rau nào níu mặt rau sầu?  
            Bão ñêm còn lấn ngày sương lụt  
            Người chợt vô tình ñứng ở ñâu?  
   
                         
            Bà tiên giả  
   
            Những thân cây ñứng soi tiền kiếp  
            Vói tay dài vớt lại bóng mây  
            Những trái ñắng nguyên chùm không rớt kịp  
            Lá nâu xoè tơi tả nắng Thu ngây!  
   
            Mưa vỗ ñốm trên lưng ñời ñịa cực  



            Rướn cổ nhìn ñất vỡ tựa phân thây!  
            Những dúm cỏ rơi theo ñường nứt rạn  
            Cõi tồn sinh hằng cữu bóng sương dày...  
   
            Tay trói buộc trái tim vào cọc lửa  
            Nghe từng dòng nước mắt chảy mi cay  
            Chân lặn lội ñầm ñìa cơn khói ngộp  
            Da thịt người tê dại sống ñâu ñây?  
   
            Những doi vịnh chìm thân vào biển lạnh  
            Núi cùng non trùm lấp vạn tầng mây  
            Bà tiên giả se hoài dây phép lạ  
            Người gặp người chưng hửng giữa cơn say!...  
   
             
            Vạt áo  
   
            Vạt áo chiều xưa qua Mỹ Thuận  
            Hè sao mát rợi gió Tiền giang!  
            Ly trà ñá lạnh tay mời mọc  
            ðời bỗng thơm ơi giọng mở hàng!  
   
            Vạt áo tương tư ngày phượng thắm  
            Xoè lên vẫy biệt lối sang ngang  
            Em về quê cũ qua ñời mới  
            ðám cưới hình như cũng rỡ ràng!...  
   
            Tôi học trò nghèo cam phận bạc  
            Nghỉ hè theo mẹ bán khoai lang  
            Gặp người chung lớp không nhìn nhận  
            (Cười ñược sao, cha? Chuyện bẽ bàng!...)  
   
            Vạt áo chiều xưa qua Mỹ Thuận  
            Cuốn theo hồn vỡ một lìa tan  
            Cứ như người ñã quên thề hẹn  
            Mà tưởng riêng mình chịu dở dang!  
   
            Vạt áo hình dung trong ấp ủ  
            Mười năm chưa nhạt dấu hương tan...  
   
             
            Cầm chắc  
   
            Tới khi cầm chắc là không chắc  
            Thì chắc không còn chắc chắn ñâu!  
            Lẽ ñâu lòng cứ buồn rầu  



            Thì buồn ñâu lẽ ở ñâu cũng buồn!  
   
            Chưa kịp vui quanh, buồn tại chỗ  
            ðau về lạnh bước nỗi ñau ñi!  
            Nhà xưa không có người xưa ở  
            ðất cũ vô chừng những thị phi!  
   
            Thiếu nhau lòng vẫn dư ñoài ñoạn  
            Một chút còn bên những cách ly  
            Là nỗi niềm chưa tan tác kịp  
            Cho rồi như thể chẳng cho chi!  
   
            Nỗi quên từ nát lòng thương nhớ  
            Thì nhớ thương này quên mấy khi?  
   
             
            Biền biệt  
   
            Những ngã rẽ cắt ngang ñường tắt cũ  
            Người trở về dẫm lại bước chưa ñi!  
            Thấy lửa mộng cháy khô lòng trẻ dại  
            Xé hồn theo bèo bọt bóng phân kỳ!  
   
            Ngày bỗng tắt xanh xao từng lá mạ  
            Cỏ thừa cơ xòe rộng nhánh phương phi!  
            Trời mưa lũ ñường xa em ñội gạo  
            No một lần trăm ñói tợ chưa chi!  
   
            Con ốc nhỏ trôi theo dòng nước chảy  
            Khép mài cho thêm dáng ngủ nhu mì  
            Con mắt ngủ bên mắt người thao thức  
            Cõi ân tình manh mún tận chi li!...  
   
            Bao ngã rẽ chìm trong dòng nước bạc  
            Nên lối về biền biệt nẻo ra ñi!...  
   
             
            Thô  
   
            Hàng cây lâu rồi không còn mọc lá  
            Từng vết chai sần trên lớp vỏ khô  
            Liếp cửa nhà ai khép ñêm buồn bã  
            Nồi khoai vật nài ánh lửa hư vô!...  
   
            Bàn tay mẹ già tuột trên vách mục  
            ðàn mối vô tư gậm nhấm mơ hồ  



            Thiên hạ thắp ñèn soi ñường nước chảy  
            Mảnh ñất bạc nhàu nếp gấp khăn sô!  
   
            Trên núi mưa gầm ñá xô nhau thức  
            Bài diễn văn dài tiếng ñọc bi bô  
            Nửa ñêm mục ñồng dẫn trâu ra phố  
            Bán hột thóc buồn mua chút rơm khô!  
   
            Những tiếng răng khua nghiến vào cùng cực  
            Giọt lệ như dầu cháy mắt em thơ  
            Da thịt lâu ngày như màu cỏ úa  
            Dính trên thân người như tượng nắn thô!...  
 
   
            Ghé  
   
                        Hỏi thăm còn mất sao trào lệ  
                        Không lẽ hồn nhiên khóc giỡn chơi ?  
   
            Ghé ñêm hỏi lại dấu ngày  
            Giữa cơn rối ruột ñêm dài ñược sao?  
            Ghé qua chân sóng biển nào  
            Hỏi xanh xao ñó máu ñào phôi pha?  
   
            Thu về trăng kịp bước qua  
            Hay theo cổ tích chết già giữa mây?  
            Về theo châu thổ sương dày  
            Chén cơm thất nghiệp có ñầy bữa không?  
   
            Ghé mây hỏi lại chút lòng  
            Bao nhiêu gởi gấm nào mong tới người!...  
            Em về nhánh cỏ xâu chơi  
            Bờ ñê chiều lạnh mảng trời nhớ thương!  
   
            Ghé cây hỏi gió lạc ñường  
            Con chim gãy cánh còn nương nhánh buồn?  
            Ghé chiều níu hỏi hoàng hôn  
            Cớ sao chút nắng cũng nhường bước ñêm?  
   
             
            Chạy  
   
            Người mẹ gánh xôi ñi tất tả  
            ðứa con vất vả chạy theo sau  
            Miệng rao bụng lại ñói gào...  
            Miếng xôi lót dạ lọt vào như không!...  



   
            Con chạy sau lưng ñời tội nghiệp  
            Con còn trước mặt mẹ gầy hao  
            Nuôi con nào chắc con khôn lớn  
            Hay dập dềnh như cỏ rác nào!  
   
            Con chạy cho buồn không ñuổi kịp  
            Chạy cho vùi dập dấu thương ñau!  
            Bé thơ mở mắt ñà sôi ruột  
            Từng miếng trầm luân nuốt nghẹn ngào!...  
   
            Mẹ gánh xôi ñi ngàn ngõ cụt  
            Kiếm ñồng xu mọn cũng lao ñao!  
            Nhìn quanh lắm kẻ trừng hai mắt  
            Những mặt người, ôi, lạnh giá sao!...  
   
            Con chạy vì chân không thể ñứng  
            Chỗ ngồi chông bẫy chéo ñan nhau!  
            Bỗng dưng thành kiếp vô thừa nhận  
            Cha ngục tù xương gởi chốn nào!  
   
            Con chạy theo xôi mà bụng ñói  
            Mẹ còn khan giọng cất lời rao!  
            Bốn phương trời cứ tuôn bèo bọt  
            Con chạy vào cơn tủi nhục nào?  
            1985  
   
             
            Cuống nhau  
   
            Thân từ thất sở thân sơ  
            Ăn nhờ gạo chợ, uống nhờ nước sông!  
            Lục bình tím mặt long ñong  
            Hai bờ kinh rạch chất chồng quạnh hiu!  
   
            Mẹ già ngước mặt ñăm chiêu  
            Buồng cau xanh lại bóng chiều vội qua!  
            Phương con mắt lạnh nhạt nhòa  
            Mẹ run tay mỏi áo hoa vá ñời!  
   
            Cõi trông mờ mịt bóng người  
            Cuống nhau dẫu rụng có rời ñất không?  
   
             
            Như vậy  
   



            Không vì không hẹn mà không tới  
            Mà tới vì ñi ñã tới nơi!...  
            ðời quen ước hẹn rồi quên hẹn  
            Hẹn ước nhiều khi như giỡn chơi!...  
   
            Có lúc ñợi mong mà chẳng gặp  
            Nên thành mong ñợi chuyện khơi khơi  
            Tình như hột muối rơi trên biển  
            Như giọt sương tan giữa trắng trời!  
   
            Em ạ, có khi lòng ñã nguội  
            Lửa tình hâm lại mấy lăm hơi  
            Chắc chi ñộc ñắc mùa vô vọng  
            Mà số tình duyên xổ kiếm lời?  
   
            Cho nhau còn tưởng là cho hết  
            Chừng nhận ra yêu mới nửa vời  
            Thì vậy... lẽ nào như ñã vậy,  
            Lẽ nào như vậy lại như chơi!...  
   
             
            Hôm sau  
   
            Không, người vẫn tại chỗ quên  
            Người có tên lại không tên một ñời!  
            Chẳng qua trong cuộc bứt rời  
            Những tên cùng tuổi một thời phôi pha!  
   
            Không, người tại ñó hôm qua  
            Hôm nay người cũng lại là người xưa!  
            Chẳng qua trong nỗi ñợi chờ  
            Thời gian vùi lấp bụi bờ tóc râu!  
   
            Không, người giữa cuộc biển dâu  
            Nỗi sống thật sống từ lâu chẳng còn  
            Thịt xương mấy bận hao mòn  
            Chỉ riêng một tấm lòng son chưa già!  
   
            Không, người vừa mới hôm qua  
            Ngày chưa tới kịp ñã là hôm sau!...  
   
             
            Lay tỉnh  
   
            Tới hồi em tới chỗ quên  
            Lẽ ñâu chừng ñỗi còn nghiêng ngửa nào!  



            Dẫu rằng chưa chắc ñã sao  
            Nào ai biết ñược nỗi nào ñau hơn!  
   
            Mộng riêng thức ngủ chập chờn  
            Mộng chung lay tỉnh nào hơn chút gì?  
            Thị thiềng giữa chốn thị phi  
            Ta còn nhau lại tùy nghi mất còn!  
   
            ðau ran trong tiếng cười dòn  
            Vén môi cắn mộng có mòn răng ai?  
   
             
            Ai dè  
   
            Cũng không chừng ta không gặp nhau  
            Ai dè nên nỗi khiến ai ñau  
            Cho nhau còn chút lòng thương tưởng  
            Hay ñã phai rồi mộng lỡ trao?  
   
            Nếu quên mà tính từ nhung nhớ  
            Thì nhớ không ñầy nỗi nhớ sao?  
            ðời thật lòng nhưng không thật dạ  
            Thì trong nhung nhớ nhớ nhung nào?  
   
            Xa như tiền kiếp gần như mộng  
            ðời bỗng người dưng một máu ñào!  
            Người bỗng riêng tư cùng nỗi nhớ  
            Liệu còn ai trước ñợi ai sau?  
   
            Giọt lệ có khi trào khỏi mắt  
            Có khi nằm lại góc lòng ñau!  
            Môi cười không bật ra thành tiếng  
            Mà vỡ từ trong nỗi nghẹn ngào!...  
   
             
            Như thường  
   
            Như thường không phải như xưa  
            Như ta thấy vậy mà chưa có gì!  
   
            Nín thinh không phải nhu mì  
            ðón ñưa không phải vì ñi lại về!  
   
            Mặt mày tỉnh lại nói mê  
            Chữ thương lộn trái ra bề chữ quên!  
   



            Cận kề không phải kế bên  
            Miếng ngon ngọt lại lền khên ớt nồng!  
   
            Không vì thiếu vải tồng ngồng  
            Ấp yêu lại thiếu chút lòng từ tâm!  
   
            Mưa mùa sao cứ lâm râm  
            Mèng ơi, thăm hỏi gởi nhầm người quên!...  
   
             
            Huề  
   
            Cho ñi.  
            Nhận lại, chưa hề!  
            So ño chút ñỉnh tính huề ñược không?  
            Thì ra giữa cuộc lòng vòng  
            Của cho chắc cũng một ñồng một ơn?  
   
            Rao truyền ñời ñã vui hơn  
            Kề bên hiện diện có phần hiện kim!  
            Giữa ngày thức ngủ lim dim  
            Tình thương dư dật ñi tìm thương tâm!  
   
            Cuối ngày ñường ñột tới thăm  
            Tiếc thay rượu lạt ñãi nhầm cố tri!....  
   
             
            Tay lá  
   
            ðọt xanh lọt giữa tím ngày  
            Ta thành cuội nhỏ mọc dài sợi rêu  
            Núi chìa tay lá khẳng khiu  
            Hứng giọt nắng lạnh hiu hiu giấc buồn...  
   
            Phù dung ñâm nhánh nghịch thường  
            Trổ thêm hoa gọi mười phương bướm về!  
            Tay cầm ñũa gắp hôn mê  
            Miếng khen tội vạ miếng chê ñãi người!  
   
            Vểnh râu cắn hột lúa mời  
            Chợt nghe ñói lại một ñời chưa no!  
            Xuống xề vọng cổ âu lo  
            Ca tới như vậy nhằm nhò chưa em?  
   
            Bỏ bầy kẹo kéo cà-rem  
            Bán cho thiên hạ nỗi thèm vu vơ!  



            Queo râu làm bắp trổ cờ  
            Bụng ôm trăm hột vào hơ lửa lò!  
   
            Cá vàng ăn bóng ngủ no  
            Thia thia tróc vẩy thập thò giữa rong...  
   
             
            Ru con  
   
            Trái chiều rụng xuống chân ñêm  
            Mé hoàng hôn lạnh buồn thêm phía người  
            Lá giăng tay ñón sương trời  
            Mời nhau ngủ lại giấc ñời phôi pha...  
   
            Nỗi sầu ñộng ổ bay ra  
            ðóm xanh lửa Hạ gió qua phập phồng  
            Nách con mòn mỏi bế bồng  
            Ru con lời mẹ tắt trong ngực gầy!...  
   
            Nung dòn xương ñá thịt cây  
            Miếng ăn rau cỏ da ñầy gân xanh!  
   
            Bé ơi, tới tuổi học hành  
            Sách ñâu ñể kịp hiểu nhanh phận người?  
   
             
            Cũng cay  
   
            Không chắc gì thêm ñầy chỗ thiếu  
            Mà ñem rót ngộp góc hương phai  
            Rủ nhau vào bóng mê hồn ñẹp  
            Rồi ñậy dùm nhau vết rạc rày!  
   
            ðời có muôn vàn sao thiếu một  
            Lụa là trên cẳng ngọc trên tay!  
            Hiếm hoi từ chút lòng vô sự  
            Từng vết nhăn ñau rát mặt mày!  
   
            Người vội vàng sao ñời chẳng vội  
            Nên về thủng thẳng tới lai rai  
            Mực khô nằm nhớ mùa nghiên bút  
            Thì bút nghiên ta cũng lạc loài!  
   
            Người hả hê chơi trò xí gạt  
            ðời chưa vui một nói vui hai  
            Nhiều khi bất quá còn phân nửa  



            Chút kẹo mời nhau ngậm cũng cay!...  
   
             
            Bấu  
   
            Hạt mưa vỡ vụn trên ñường gió  
            Lấm mặt hiền khô tới dại khờ  
            Ngàn chương sách tưởng là chưa ñọc  
            Ngươi, hoặc là ta cứ ngẩn ngơ!...  
   
            Có ñem năm tháng ño ñời cụt?  
            Làm phế nhân nằm cạy ý thơ!  
            Có nghe hồn chữ xôn xao gọi  
            Trên một bình sinh vốn hững hờ?  
   
            Tay xưa chấp một  thời nghiên bút  
            Giờ bút nghiên như ẩn dạng mờ  
            Thật ra mình bấu mình ñau ñiếng  
            Nên gượng cười cho giống trẻ thơ!  
   
            Như ñá bật mầm non mới ñẻ  
            Cha ñời xơ xác mẹ bơ vơ  
            ðem con lầm gởi cho quờ quạng  
            Rồi thoát thân như một bất ngờ!...  
   
            Cười giả ñò chơi nhưng khóc thiệt  
            Lệ hồn nhiên rợn buốt dây tơ!...  
   
             
            Làm tàng  
   
            Hóa ra cũng chẳng ra gì  
            Có ăn chung lại mấy khi ăn nhằm!  
            Thọt cười nhè chỗ nín câm  
            Dè ñâu trật trúng cũng lăm le cười!  
   
            Có cô ðất có cậu Trời  
            Bà con cô cậu chịu chơi hồi nào?  
            Cò ñen quạ trắng hỏi chào  
            Chú Tư thím Bảy bán rao họ hàng!  
   
            Bởi chưa ăn ở ñàng hoàng  
            Làm ơn làm phước làm tàng vậy thôi!...  
   
   
            Ngàn kim  



   
            Người ñi từ chỗ người về  
            Dưới chân cát lở, bốn bề gai ñen!  
            Ngủ ñêm gọi ñóm soi ñèn  
            Nghe dòng thơ chảy nhiều phen vỡ sầu!  
   
            Người về tới chỗ chưa lâu  
            ðã nghe máu thịt ñổi mầu xanh xao!  
            Cuộc vui từ chỗ chết nào  
            Miếng ăn ñắng miệng, tiếng chào mỉa mai!  
   
            Người còn lại mất gấp hai  
            Gượng thân ñứng giữa nắng ngày lột da!  
   
            Bỗng dưng chữ nghĩa gian tà  
            Như ngàn kim vỗ lệ sa mặt người!...  
   
             
            Hơi nhằm nhò  
   
            Kéo thêm sợi gió lạc ngoài  
            Hai tay chấp ngược vái dài mưa mây  
            Hột già rụng xuống gốc cây  
            Hột non ñợi gió làm tay bứt rời!  
   
            Ruột rà giở ngón chọt chơi  
            Thì ra bạc cắc cũng hơi nhằm nhò!  
            Rủ trăng về hẹn với ñò  
            Rủ cây khép lá ngủ no mắt vàng!  
   
            Bất nhơn mang vẻ ñàng hoàng  
            Miệng tình chung cắn ruột gan hồi nào?  
   
             
            Tuổi rơm  
   
            Mạ ăn tay ñất rã mềm  
            Miếng vơi cạn kiệt, miếng thêm nhục nhằn  
            Nỗi già trên mặt trẻ măng  
            Mạ non mới mọc ñã bằng tuổi rơm!...  
   
             
            Hư từ  
   
            Chưa chừng em cũng chưa quên  
            Nên em lại nhớ bắt ñền chưa ñưa!  



            Có dư chắc cũng không thừa  
            Có ai chịu thiếu cho vừa chỗ dư!  
   
            Câu thơ mượn vốn hư từ  
            Nên nghe thảm thiết mà như giả ñò!...  
   
                         
            Tiếng trống  
   
            Tiếng trống ngàn xưa vọng về bọt sóng  
            Ngược Tiền giang  
            ngất ngưởng khuấy tay chèo  
            ðêm thả lại hồn chơi cuồn cuộn gió  
            Vuốt mặt sầu phẳng lặng nếp nhăn nheo...  
   
            Ngồi tính nhẩm cho ngày non tuổi núi  
            Trừ vô tư cộng ñủ tháng năm nghèo  
            Tay vỗ xuống hầu bao nghe lép xẹp  
            Sao ngực ñầy hơi thở tiếng thơ gieo!  
   
            Lại mắc mớ cuộc chơi ngày tận mạng  
            Bóng quay về lũ lượt gió trăng theo  
            Nghe tiếng trống rền vang ñêm tắt nghỉ  
            Sỏi buồn khua vó ngựa vút qua ñèo!  
   
            Vục xuống lạnh mắt cay sè mộng bướm  
            Ngó tiền nhân di ảnh mốc meo treo  
            Lá bật khóc cho mắt dầm sương lệ  
            ðá neo người cắt rợn vết da teo...  
   
             
            Chút vậy  
   
            Mưa qua trắng ñọt lá rừng  
            Nghiêng trời thạch bích cho dừng chân mây!  
            Kéo cò tuột lại mối dây  
            Vỗ mâm cạn chén kịp bày hiệp sau!  
   
            Tay ñêm thẳng cánh bồ cào  
            Của nhân sinh rụng hồi nào hốt vô!  
            Vẫn dư tai kiếp hồ ñồ  
            Còn ai thủng thẳng mà hô hoán dùm?  
   
            Cỏ vàng quá bộ xanh um  
            Người chưa kịp tới ñã tùm lum ñi!  
            Cho em chút ñó gọi gì?  



            Anh còn chút vậy nhiều khi hết xài!...  
   
             
            Vỗ ñá  
   
            Con sóng từng khuya vào bờ vỗ ñá  
            Gọi mùa rêu ngủ thiếp mặt ñêm xanh  
            Những hột cát vặn mình cơn rát lạnh  
            Thân bãi bờ trú ngụ cũng loanh quanh!...  
   
            Con hải âu lại về trên ñọt sóng  
            Ngó vườn hoang cây trụi lá trơ cành  
            Nhìn bếp lửa lâu rồi không nhúm lại  
            Hỏi nào ai còn ñược bữa yên lành?  
   
            Trăng xếp lại mặt sầu ñi trốn gió  
            Kẻng vong hồn thúc ñộng suốt năm canh!  
            Ăn trúng bã mặt người thêm hóa dại  
            Tiếng vợ chồng hùng hổ giọng tôi anh!  
   
            Bé năm tuổi học ca lời tán tỉnh  
            Bé lên mười uốn lưỡi nói khôn lanh!  
            Những từ ngữ lọt từ khuôn ñúc sẵn  
            Bởi hoài công tìm kiếm nghĩa chân thành!  
   
            Con sóng từng khuya vào bờ vỗ ñá  
            ðá bây giờ bám chặt lớp rêu xanh!  
            Hải âu trước cũng không còn trở lại  
            Mảng tinh cầu bèo bọt giữa ñiêu linh!...  
   
             
            Lẻ  
   
            Lẻ từ chỗ mộng chia hai  
            Bước ñêm lưu lạc bước ngày lưu linh...  
            Bèo mây giữa mộng ñinh ninh  
            Theo chân bốn biển cạn tình tay sông!  
   
            Tình yêu ñâu cứ ñổ ñồng  
            Bông lan năm chục bông hồng năm mươi!  
            Người về góp vốn cuộc chơi  
            Người ñi cụt vốn chia lời với ai?  
   
            Sông trong mặn nước biển ngoài  
            Thấy chân sóng biển lạc loài bến sông!...  
   



             
            Chưa ngủ  
   
            Người giữa bình yên vẫn còn thiếu ngủ  
            Bên giấc ñời lẫn lộn giấc chiêm bao!  
            Nghe từ vực tiếng than Trời của gió  
            ðỉnh mù sương ñoài ñoạn tiếng mưa gào!  
   
            Người ñóng lại phía ngày không gợn nắng  
            Mở ñèn thêm nhìn rõ mặt hư hao  
            ðể bất chợt thấy môi vừa cắn lệ  
            Vỡ một lần muôn vạn nghĩa thương ñau!  
   
            Không thú thật biết ai người có tội  
            Mặt nạ ñời tăm tối một xanh xao  
            Kẻ thức năm xưa tới giờ chưa ngủ  
            Người ngủ rồi mở mắt lại lao nhao!...  
   
             
            Con ñò  
   
            Tôi bỏ tôi ngồi ñể ñược ñi  
            Bàn chân quanh quẩn bỗng chai lì  
            Tôi ñi vẫn thấy tôi ngồi lại  
            ðời mấy xa còn mộng cách chi?  
   
            Em ñi còn ngỡ em ngồi ñó  
            Hoa nở vào ðông ñược mấy khi  
            Con ñò trên khói sông mường tượng  
            Du tử, tình ca sao lâm ly?  
   
            Sớt chia còn ñủ lòng không ñó?  
            Thổi gió cuồng trên ngọn nắng si  
            A  ha!... Chí cốt mà lung lạc  
            Thì chút tình riêng thấm tháp gì?  
   
             
            Chân sóng  
   
            Xin giữ lại chiều cho tối chậm  
            Trời nghiêng tay rót giọt hoàng hôn  
            Vấy trên áo lụa từng xanh tím  
            Từ giữa ngàn hoa nở ñóa buồn!  
   
            Buông tay cho ñứt lìa hy vọng  
            ðời vội vàng ñau nỗi lớn khôn  



            Nắng vỡ xanh thêm ngàn mắt cỏ  
            Hình như buồn lại mất vui hơn?  
   
            Nên gặp không chừng không hẹn trước  
            Người xưa vò võ bóng cô ñơn  
            Thấy bên kia cõi oằn chân sóng  
            Lùa nhịp thời gian vỗ trắng hồn...  
   
             
            Trốn lạnh  
   
            Tay sầu vói lại ñêm xa  
            Ướt từ mộng mị rót ra nỗi niềm...  
            Mạ vàng võ lạnh bình nguyên  
            Rạch mương khép kín miệng liền ñất ñen!  
   
            Tàu về ngõ phố thân quen  
            Sao ga lạnh vắng lửa ñèn ñón ñưa?  
            Mệnh chung tàn rụi dây dưa  
            Con ốc hả miệng như vừa chết oan!  
   
            So tơ thiếu một dây ñàn  
            Em cung cách lạ hỏi han lạnh lùng!  
            Muỗi chen ngách ngõ theo mùng  
            Thấy trăng trốn lạnh ngủ chung với người!...  
   
             
            Giấc ngày  
   
            Chia thêm nửa mặt ñời buồn  
            Chút vui tiện thể cho luôn phía sầu  
            Gặp người chung cuộc bể dâu  
            Hỏi thăm người có dãi dầu như nhau?  
   
            Lá chìm sóng gợn mặt ao  
            Con cá hớp bọt xôn xao bóng chiều  
            Hiên nhà ñộng ổ thềm rêu  
            Kẻ qua người lại trăm ñiều mỉa mai!  
   
            Vỡ lòng học một quên hai  
            Xác nghiên hồn bút giấc ngày hôn mê...  
   
             
            Buồn  
   
            Bàn tay vỗ trán kêu à...  



            Khẳng khiu năm ngón xanh da vén buồn  
            Một lần ñi tưởng ñi luôn  
            Vừa qua gặp mặt lại tuồng như quên!  
   
            Tưởng rằng ñược vậy ñã hên  
            Dè ñâu bởi vậy cho nên mới buồn!  
            Dầu gì cũng lỡ nhớ thương  
            Dẫu rằng lỡ vậy, vậy luôn lại buồn!  
   
            Bột về thắc mắc hỏi khuôn:  
            Sao trên mặt bột rải ñường khác nhau?  
   
             
            Kịch trắng  
   
            Rẽ vào sương chân gió hụt hơi dài  
            ðeo mộng mị rớt theo ngày tháng lụn  
            ðau nhức chỗ thịt da hằn dấu trũng  
            Bóng hoàng hôn ñời nặng xuống hai vai...  
   
            Bởi thiếu chịu cuộc chơi cầm cố mạng  
            Nên nợ nần thiên hạ réo bên tai  
            Con chốt qua sông gánh phần xe pháo  
            Cuộc chơi buồn sáng bắp ñộn chiều khoai!...  
   
            Dây mắc cở ñeo trên mồ mả lạn  
            Chim cú về ngứa cổ gọi trăng phai  
            Ông ñịa khôn ngoan ñàng hoàng nhá chuối  
            Lão thần tài phá sản lạnh hai tay!...  
   
            ðêm kịch trắng bỗng ñen giờ cúp ñiện  
            Lão bầu Tèo ñã xa chạy cao bay!...  
   
             
            Cười gượng  
   
            Còn ñợi ngày qua chưa tới kịp  
            Người ñi ven mộng ngủ ven bờ  
            Thấy ra tiền kiếp chân hồ hải  
            Nên vội về nhen lại nắng thơ!...  
   
            Thịt da xót tận từng thương tổn  
            Sợi khói buồn treo gió lặng lờ  
            Mây xa về gói mòn tay núi  
            Nghe tiếng chiều ru nhớ ngẩn ngơ!...  
   



            ðời vui buồn vốn không hề thật  
            Từ những màn nhung vén bất ngờ  
            Chẳng qua khán giả quen cười gượng  
            Vai hề lỡ miệng nói ngu ngơ...  
   
             
            Chỗ quên  
   
            Chừng như rách rưới tận hồn  
            Máu ơi trốn chạy muỗi khôn chừng nào?  
            Miệng rùa cắn ñược mai sao?  
            Thấy con ốc trợn bật trào bọt cơm!  
   
            Chào người mặt lá thân rơm  
            Tay mèo khép một vòng ôm vắng người!  
            Nắng thơm sao úng ruột ñời?  
            Mưa xanh lại trắng một thời tuổi hoa!...  
   
            Kẻng hồn dội bóng mây qua  
            Có con cái ñẻ một nhà ghét nhau!  
            ðất ơi, ñất lạnh phương nào  
            Bấy nhiêu thất lạc thương ñau có vừa?  
   
            ðau thương nào gọi dư thừa  
            Bao nhiêu chỗ nhớ không chừa chỗ quên? 
             
 Phụ bản: 
 (xếp theo thứ tự thời gian) 
 
1. 
 
M.H Hoài Ngọc Phương: 
 
         “ Sài Gòn nghiêng ngửa biển dâu 
          Sài Gòn mang trái tim sầu ñi xa...” 
          (saigon, thơ Phương Triều- Trăm Bài Thơ Xuân) 
 
          Tôi ñọc những câu thơ trên  mà chợt nghe lòng ñau buốt trong những ngày 
Minnesota chìm trong bão tuyết. Và tôi vừa từ một thành phố ấm áp trở về, sau chuyến 
viếng thăm một người bạn thiết từ thuở ấu thơ, lưu lạc nhau ñã mười mấy năm, trong 
nước mắt trùng trùng  nghẹn ngào gặp lại. 
          Cái lạnh thắt lòng của thành phố tuyết quanh năm cho tôi thèm nghe tiếng mưa rào 
của Sài Gòn ngày cũ, tiếng guốc gõ nhịp ñều trong nắng hạ, ñường vui. Một chớp mắt 
nhẹ thôi, thơ Sài Gòn của chú Phương Triều ñã ñưa tôi bay xa, trở về với Sài Gòn một 
thuở, Sài Gòn của tuổi tôi hồng, áo lụa. Sài Gòn nghe dài chinh chiến thương ñau. Sài 
Gòn hoá kiếp ngựa trâu sau cơn hồng thủy. Sài Gòn tai ương bao phủ ngập trời... 



          Sài Gòn ñã thức bao ñêm 
          Sài Gòn ñã ngủ mấy niềm cô ñơn (Phương Triều) 
          Và tôi, cô bé Sài Gòn xưa ñã mang Sài Gòn ra ñi theo tôi ở vùng ñất hứa... 
          Tôi – con gái Nha Trang – chào ñời nằm nghe sóng vỗ, ñậm ñà muối mặn thùy 
dương, nhưng gắn bó với Sài Gòn 34 năm từ một thuở mắt tròn xoe, chiếc lục lạc ở chân 
nghe leng keng, nghịch phá chạy theo ñám con trai tắm mưa, ñể về nhà nhận những trận 
ñòn ñau ñiếng. Cho nên nếu ai có hỏi, tôi vẫn trả lời tôi người Sài Gòn bởi Sài Gòn ñã 
nuôi tôi ñến ngày khôn lớn ñể rồi nhận chịu ñọa ñày, bất hạnh, ñổi họ, thay tên: 
          Sài Gòn lở thịt bong da 
          Theo con bệnh dữ tà ma lậm bùa (Phương Triều) 
          Dù Sài Gòn mưa hay nắng, tàn phá hay dựng xây, trong tim tôi vẫn chỉ có một Sài 
gòn dễ thương một ñời trong ký ức. Mười ba tuổi học trò, tập tễnh làm thơ, áo ñầm trắng 
ñồng phục trường soeur gặp chú Phương Triều  ở tòa soạn báo Nghị Luận lần ñầu, năm 
1964, ñể nhận thư ñộc giả ái mộ thơ tôi theo lời chú nhắn...Trong mắt tôi, chú ñạo mạo, 
ngăn nắp như những người thầy ñứng trên bục giảng. Nhưng thật hiền hòa, chú khẽ nhìn 
tôi. Tôi hiểu chú không tin tôi là cô bé con có thể viết ñược những câu thơ tình vụng dại, 
mà chú vẫn ñăng hàng ngày cho tôi trên tờ Nghị Luận... Nhưng bởi tôi vẫn là tôi, nên sau 
khi in tập thơ tập thơ ñầu tay năm 1971, tôi tình cờ gặp lại chú ở tòa soạn Quyết Tiến khi 
chú ñến chơi với chú Vương Tân (ký giả Hồ Nam). Vẫn ñôi mắt sáng với nụ cười hiền, 
chú nhìn tôi – cô cháu nhỏ: “bây giờ lớn hơn ñược ngày xưa một chút” ðó là lần sau 
cùng tôi gặp chú tại quê nhà. 
 
          Rồi luân lạc nổi trôi... tôi không còn nhận ñược tin tức của ai, ngay cả chú. 
          Sài Gòn bao lượt tiễn ñưa 
          Sài Gòn thương mấy cho vừa nỗi ñau 
          Sài Gòn trong tiếng nghẹn ngào 
          Dù thân cát bụi ta nào lãng quên (Phương Triều) 
          Nhưng thật tình cờ, qua một người quen, tôi ñã gặp lại chú năm 1995 ở cái xứ 
Buồn Muôn Thuở Minnesota này, Tù tội, dập vùi, cuối cùng chúng tôi những người trong 
cùng một gia ñình Quân ñội cũng ñã ñến và nhận nơi ñây làm chốn ẩn dật, dung thân với 
triết lý sống : “ta dại ta tìm nơi vắng vẻ/ người khôn người ñến chốn lao xao” (Nguyễn 
Bỉnh Khiêm.) 
          Thành phố nhỏ nên gần gũi tình thân. Cô cháu nhỏ ngày xưa không ñến riêng với 
chú qua tình văn nghệ nữa, mà chú thím ñã mở rộng vòng tay cho tôi bước tới như một 
liên hệ huyết thống, thân tộc của mình. Tôi yêu quý cảnh sống thanh bần lạc ñạo của chú. 
Chú vẫn giữ phong cách của người xưa, của cửa Khổng sân Trình, của ñạo Thánh hiền, 
trung quân ái quốc, nhân nghĩa làm ñầu, dù ñạo lý ở xứ tạm dung ñã bị bât ñến tận cùng 
gốc rễ. Tôi thương thím, như một người mẹ trẻ tình nghĩa chung thủy. Tôi có thể kể cho 
chú thím nghe bất cứ hạnh phúc hay ñau khổ nào nhận chịu. Và chú thím ñã chia xẻ với 
tôi những nụ cười, cũng như những giòng nước mắt của cảnh ñời lừa ñảo, giả trá, phản 
bội, ñiêu ngoa... 
          Chú Phương Triều hôm nay tóc ñã pha sương, nhìn về Sài Gòn với tiếng thở dài 
của người xa xứ: 
          Sài Gòn xa lắm tình thương 
          ta trong thất lạc sầu cơn bạc ñầu... (Phương Triều) 
          Và với chú,  Sài Gòn thôi ñã lỡ...còn gì ñâu ? 



          Sài Gòn xuân ñã lỡ mùa 
          Sài Gòn cây rụng trái chua ñời buồn 
          Sài Gòn ngày qua mau hơn 
          Sài Gòn ñau quá nỗi buồn sơ sinh ! 
          Nhưng chúng ta không bao giờ mất Sài Gòn. Sài Gòn mãi mãi vẫn ở trong tim ta. 
Quê hương bỏ lại ñã mang theo trong từng nỗi nhớ. Cũng như tình nghĩa vẫn dạt dào 
trong nhân cách sống với lời thơ mượt mà chú viết ở hôm nay. 
 
Minneapolis, tháng 3-2001 
(Từ Những Câu Thơ Sài Gòn, Nhớ Về...Một Quê Hương bỏ Lại) 
 
2. 
 
Diên Nghị 
 
          Không nhà kẻ sống bên người chết 
            ðầu gối lên mồ chịu ngủ chung 
            Diên Nghị 
 
          Có thể nói “Xóm Mộ” thơ chủ ñề. Tác giả mượn bối cảnh Xóm Mộ, khắc chạm 
cuộc sống thực của rất nhiều thân phận ñủ thành phần khốn khó giữa xã hội hiện nay tại 
quê nhà. Từ khía cạnh quan sát tỉ mỉ, ñến tìm kiếm chất liệu, sự kiện trung trực, cùng 
nhịp rung sâu cảm của con tim người xót thương người, nên những dòng thơ ñã trở thành 
ñiệp khúc không lời mà thấm thía, lắng ñọng. 
         Quay cuồng giữa xã hội bi ñát, phi lý, Phương Triều ñã chịn ñứng về phía người 
cùng khổ lụy, chỉ dừng lại ở thái ñộ phàn nàn, trách cứ, trào lộng xã hội, mà chưa khơi 
luồng nhiệt năng ý thức phản kháng xã hội. 
          Sử dụng nhuần nghuyễn thể thơ truyền thống với ngôn ngữ cô ñọng, lập ý rõ ràng 
của tác phẩm chủ ñề vốn ñòi hỏi nhiều công phu, kỹ thuật sáng tạo, tránh trùng lập từ ngữ 
và ñiệp ý tình, Phương Triều ñã thực hiện ñược. Cảm hứng mới ñậm ñà, tác giả ñã hòa 
tan cái ta cùng cảnh vật và con người trong Xóm Mộ 
 
(Thời Báo San Jose California, thứ bảy, chủ nhật 12, 13-5-2001) 
 
3. 
 
Hồ Trường An 
 
          ...Chỉ cần ñọc hai bài thơ vừa nêu trên, chúng ta ñã thấy cái bản lãnh, cái tài hoa 
của Phương Triều ra sao khi anh dùng cái giọng ñiệu ngậm ngùi cảm khái, cùng những 
nhân sinh quan ñộc ñáo ñể dựng riêng cho cõi thơ anh. Bài “Xây Xát”  gồm những ngôn 
từ bóng bẩy, trau chuốt, mịn màng, ñôi khi hoa lệ nữa. Nhưng anh không áp dụng cái tiểu 
xảo của người thợ thuê, của người thợ chạm cho thơ. Anh viết thơ bằng một cảm hứng 
tràn ñầy, lênh láng, hồn nhiên, không nắn nót, không cố tình gọt dũa thơ theo kiểu tỉ mẩn 
của các nhà tiểu công nghệ. Anh khác xa ông ðông Hồ, bà Mộng Tuyết ở chỗ ñó. Qua 
bài thứ nhất “Mặt Mâm” , ở hai ñoạn sau, thơ anh ñã có những ngôn từ thô tháp, mộc 
mạc như ngôn ngữ ở giới bình dân ngoài ñời. Và ñặc biệt hơn, ñây là ngôn ngữ miền 



Nam ở ñồng quệ, ở ñầu ñường xó chợ. Nhưng tuyệt vời thay, khi ngôn ngữ ñó ñi vào thơ 
anh nó vụt biến thành một ngôn ngữ quyến rũ lạ lùng, chứa chan nghệ thuật tính và làm 
nổi bật lên cái tâm trạng ñau ñớn của anh cùng thắp sáng cái ngọn trào lòng lai láng của 
anh rất kỳ diệu. 
          ...ðắng ngắt, thậm thụt, già háp, miệng mo...ñây ñâu phải là những ngôn ngữ dành 
cho thơ. Vậy mà khi chúng bước vào cõi thơ anh làm cho cõi ấy ñậm ñà cảm tính hơn, 
làm cho hơi thơ mạnh hơn, làm cho giọng ñiệu thơ hào sảng và tha thiết hơn. 
          Từ xưa nay, ngôn ngữ Nam kỳ thường bị văn chương rẻ rúng. Phải ñợi tới Bình 
Nguyên Lộc, Sơn Nam, nhất là Lê Xuyên, ngôn ngữ Nam kỳ mới dám len lỏi  vào văn 
chương, nhưng chỉ ở truyện dài, truyện ngắn mà thôi, chớ chưa dám vào cõi thơ. Nhưng 
Phương Triều trịnh trọng mời nó vào thi ca của anh ñể nó ngát men say ñắm cho thơ anh. 
Anh không chú trọng cái THỂ (tức là bản chất) của ngôn ngữ. Anh chỉ nhìn vào cái 
DỤNG (tức là cái công dụng) của nó.Nhưng với trực giác thù thắng và kỳ diệu, từ cái 
Dụng của ngôn ngữ Nam kỳ, anh khám phá ra thêm cái Thể nguyên vẹn và tuyệt vời của 
nó. Như vậy ñộc giả, qua thi ca của anh mới biết ñược rằng ngôn ngữ Nam kỳ vẫn có 
chất thơ nếu ai ñó biết xử dụng nó. ðó cũng như những thứ lá vàng cỏ khô ñáng ñem vứt 
ñi, nhưng có người giữ vườn biết công dụng của nó, gom nó lại thành một ñống, ñốt lên  
thành một ñống lửa sáng rực ñể xua ñi khí lạnh và sương ẩm của ñêm ñông vắng. Và ñó 
cũng như những miểng sành, miểng sứ  ñáng lẽ nên vứt bỏ dưới gốc ña, nhưng lại ñược 
anh thợ khéo giát lên cổng Tam quan của ñình chùa, miếu mạo; ñể cổng Tam quan trở 
nên hào nhoáng, hoa lệ thập phần. 
          ...Bầy hầy, khật khùng, cha nội, lắc bầu cua thành cá cọp...ñó cũng ñâu phải là 
ngôn ngữ mà cổ nhân thích ñưa vào thi ca . Cũng vậy, con ñỉa con trâu, con rùa vẫn là 
những ñộng vật ñâu có ñủ màu sắc ñẹp ñẽ ñể làm tươi sáng cho thi ca. Nhưng ở trường 
hợp Phương Triều thì lại khác. Những thứ mà thi ca truyền thống hãy còn xa lạ, một khi 
bước vào thơ anh, thì cũng như một nhúm bột ngọt làm ngọt thêm nồi canh chay, cũng 
như một chút bột vanille làm thơm bát ngát một tảng bánh tarte lớn. 
 
(trích trong Thập Thúy Tầm Phương, bút khảo của HTA, do Hoa Ô Môi xuất bản 2002: 
Phương Triều với những bài thơ hệ lụy ñè nặng trên vai - 20-5-2001) 
 
4. 
 
Xuân Vũ 
 
          ...Tôi cho Phương Truều là một nhà thơ có bút pháp riêng biệt, không giống nhà 
thơ nào mà tôi ñã ñọc ít nhất là 50 năm qua. 
          Thơ Phương Triều  có khi dùng chữ rất bình dân bên cạnh những chữ cao sang mà 
không chút sống sượng. Chữ bình dân của anh lại hoá ra chữ thơ. 
          Tôi chưa bao giờ ñọc say mê và nhiều dòng nhiều chữ như thơ Phương Triều.  
Nhiều câu nhiều chữ hay, ñọc qua rồi giở lại tìm mãi không biết chỗ nào, thì gặp những 
chữ những câu khác. Thành ra ñược ñọc ñền bồi. Thơ Phương Triều rất thấm thía vì nó 
mang ba tính chất mà thơ hay phải có: hình tượng (thi trung hữy họa) - khắc sâu nét trong 
óc người ñọc, ðiêu khắc chạm trổ chữ - triết lý- cái xương sống làm cho câu thơ khỏe và 
sâu. 



          Phương Triều là một thi sĩ tài hoa, hiếm có. Anh là một nhà triết học trong một tâm 
hồn thơ. Cái nhìn của anh rất thơ ñượm rất nhiều triết lý. Triết lý là một yếu tố là cho thơ 
sâu sắc. Còn nét chạm trổ làm cho thơ ñẹp và khỏe. Nhà thơ có thể thiếu yếu tố thứ nhất, 
nhưng không thể thiếu yếu tố thứ hai. Phương Triều có cả hai. Ngoài ra anh còn thêm vào 
ñó nét châm biếm chua cay. Vì thế cho nên thơ anh ñứng rất vững từng câu, từng chữ 
một. Với cái nhìn tinh vi, trào phúng và triết lý nhẹ nhàng sâu sắc, Phương Triều là một 
nhà thơ ñộc ñáo và tài hoa, không thể lẫn lộn với những nhà thơ khác cùng thời. Anh làm 
thơ với phong cách rõ ràng. Thơ anh có Tổ Quốc, có màu sắc ñịa phương và có dấu ấn 
thời ñại. Tôi yêu mến thơ anh không phải vì nó hợp “khẩu vị” của tôi mà còn vì nó là một 
mảnh tim hoặc cả trái tim của những người thất quốc lưu vong chúng ta trên toàn thế 
giới. 
(trích trong bài Phương Triều nhà thơ nhà truết học nhà ñiêu khắc mang lương tâm thời 
ñại thất quốc lưu vong của chúng ta- Texas tháng 11-2001) 
 
Mục lục: 1.giọt sữa ñất/ 2.tìm nhau/ 3.tóc/4.mất mát/ 5.cho nhau/ 6.lúc lắc/ 7.sống già/ 
8.rải phấn. 9.ngón cụt/ 10.chưa từng/ 11.chưa chừa/ 12.nghỉ chơi/ 13.học mót/ 14.tinh 
khôi/ 15.tiếng hát hoa/ 16.bề bộn/ 17.nhớ lại/ 18.canh bầu/ 19.ré/ 20.cửa mộng/ 21.qua/ 
22.ñặt kế/ 23.thuộc/ 24.niên học mới/ 25.ñơm ñặt/ 26.hổng chừng/ 27.lọt tròng/ 28.muôn 
một/ 29.khuya lơ/ 30.cô/ 31.ngủ/ 32.phân bì/ 33.chút nào/ 34.nhịp khuya/ 35.khoai mật/ 
36.mắt mèo/ 37.chiều hương lộ/ 38.ở trông/ 39/gặp/ 40.vậy mà/ 41.vua dóc/ 42.nhói/ 
43.dối ñế/ 44.trớ trêu/ 45.chùm rêu/ 46.vùng trán/ 47.tình cờ/ 48.ghé ñêm/ 49.vết bầm/ 
50.mặc/ 51.thiếu ñủ/ 52.véo. 53.chừa. 54.gần/ 55. gấp ñôi/ 56.ngõ xưa/ 57.dễ gì/ 58.tận 
ñâu/ 59.xách giỏ/ 60.dễ dầu/ 61.viết nhầm/ ñáy chiều/ 62.ly ñời/ 63.khều/ 64.quá chừng/ 
65.hên/ 66.gợn/ 67.ngày chưa gặp/ 68.nhạc ñệm/ 69.tiếng lòng/ 70.hình dạng/ 71.như 
không/. 72. nhớ em/ 73. ngắt véo/ 74.cận kề/ 75.thủy chung/ 76.chẳng gặp/ 77. gặp 
người/ 78.gốc cỏ/ 79.còn nhau/ 80.chấm xanh/ 81.lèo tèo/ 82.quào/ 83.vấp/ 84.lắc/ 
85.thơm râu/ 86.giống/ 87. cho có/ 88.rưới/ 89.chấp nhứt/ 90.cơn ngứa/ 91.vuốt mặt/ 
92.dặm dài/ 93. ai chắc/. 94. tay/ 95.tại ñâu/ 96.chép thơ/ 97.lỡ bộ/ 98.góc chiều/ 99.mật/ 
100.chừng ñỗi/ 101.chơi dùm/ 102.vô tình/ 103.bà tiên già/ 104.vạt áo/ 105.cầm chắc/ 
106.biền biệt/ 107.thở/ 108.ghẻ/ 109.chạy/ 110.cuống nhau/ 111.như vậy/ 112.hôm sau/ 
113.lay tỉnh/ 114.ai dè/. 115.như thường/ 116.huề/ 117.tay lá/ 118. ru con/ 119.cũng cay/ 
120.bấu/ 121. làm tàng/ 122.ngàn kim/ 123.hơi nhằm nhò/ 124.tuổi rơm/ 125.hư từ/ 
126.tiếng trống/ 127.chút vậy/ 128.vỗ ñá/ 129,lẻ/ 130.chưa ngủ/ 131.con ñò/ 132.chắn 
song/ 133. trốn lạnh/ 134.giấc ngày/ 135.buồn/ 136.kịch trắng/ 137.cười gượng/ 138. chỗ 
quên/ muc lục 
 
Phương Triều 
 

Nhà thơ. Tên thật Lê Huỳnh Hoàng, sinh ngày 02 tháng 6 năm 1942 tại 
Nha Mân, Sa-ðéc. Dạy học tại Trung học tư thục Cộng Hòa, ñường 
Trương Minh Giảng, Sài-gòn. Gia nhập làng báo Sài-gòn năm 1959. 
Bắt ñầu viết cho tuần báo Bình Dân của nhà văn Phú ðức rồi lần lượt 
cộng tác với các nhật báo, tuần báo: Ngày Mới, Nghị Luận,Tia Sáng, 
Nước Nam, Tiếng Chuông, Dân Chúng, Trắng ðen,Tiếng Việt, Tiếng 
Dân, Dân Nguyện, Dân Chủ...Nhập ngũ, khóa 23 Trường Bộ Binh Thủ 
Ðức, tốt nghiệp trở thành Sĩ quan Báo chí Bộ Quốc Phòng Việt Nam 
Cộng Hòa (1967-1975). Cùng lúc làm Thư ký tòa soạn cho tuần báo 



Hoa Tình Thương của hội bảo trợ gia ñình binh sĩ. Sau 1975, ñi tù 'cải tạo' tại Phù Yên, Sơn 
La...Năm 1977, ông bị lủng bao tử tại trại tù Sơn La, bác sĩ Hoàng Như Tùng và bác sĩ Trần Văn 
Chơn, những người cùng cảnh tù tội, dùng dao lam ñể giải phẩu. Ra trại năm 1981 Ðịnh cư tại 
Minnesota Hoa Kỳ ngày 19 tháng 4-1994, theo diện HO 23. Hiện tại Phương Triều bị ung thư cổ 
họng, ñã giải phẩu, cắt bỏ thanh quản, nên sức khỏe suy yếu, và nói rất khó khăn. Suốt thời gian 
1ừ 1959 ñến 1994, Phương Triều ngưng làm thơ. Phương Triều bắt ñầu trở lại sáng tác vào cuối 
năm 1994, và viết rất nhiều. Thơ cũng như văn Phương Triều, giản dị,  nhẹ nhàng, bộc trực với 
các ñề tài gần gủi với ñời thường.Vào ñầu năm 2005, nhà xuất bản Lê Huỳnh ñã in và phát hành 
rộng rãi tại hải ngoại một tuyển tập gồm những bài nhận xét về thơ văn cùng con người Phương 
Triều của 43 tác giả, dưới tựa sách: Viết Về Phương Triều. 
Tác phẩm ñã xuất bản :  
Còn Nhớ Còn Thương (Tập truyện, Sông Hậu xb, Sài-gòn 1966), Tiếng Hát Hoàng Hôn (Tập 
truyện, Sông Hậu xb, Sài-gòn 1969), Sầu Hương Phấn (Tập truyện, Sông Hậu xb, Sài-gòn 1972), 
Thơ Phương Triều (Thơ, Tình Thương xb, California 1995), Trăm Bài Thơ Xuân (Thơ, Lê Huỳnh 
xb, Minnesota 2000), Xóm Mộ (Thơ, Lê Huỳnh xb, Minnesota 2001), Giọt Sữa Ðất (Thơ, Lê 
Huỳnh xb, Minnesota 2002), Xương Rồng ðen (thơ, Le Huỳnh, Texas 2004). 
                                                                                                 (Tác Giả Việt Nam – Lê Bảo Hoàng) 
 
 
 
 
 
 


