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Các bạn thân mến !
B â y giờ là thời điểm giao mùa giữa hai thế
kỷ. Trong giờ phút trọng đại của mùa xu â n huy
boànq đó chÚMị ta đã hội tụ ở vườn thơ đón mìítig
tbiên niên kỷ mới bằng giai phẩm “Buồn qua bóng
đ ờ i”. Trong niềm tự hào với ngọn lứa nhiệt tình
ntc cháy trong tim, ngời sáng vườn thơ tù những
tấm lòng bạn bè gần xa - Bằng nhũng nét riêng,
rất tài hoa của mình, các bạn đã thể biện từng
câu thơ mượt mà sâu lắng, tha thiết, nhũng bài thơ
đã đưa ta về với khung trời mơ mộng dễ tbieơng
của nqàỵ xưa thân ái, ở đó ta đã gặp lại kỷ niệm
của một thời... Dù bụi thời gian có phủ mờ đ i đôi
chút nbưng ký ức ngày xư a vẫn hiển hiện vẹn
nguyên nhũng chiếc bóng nhớ của mỗi ngttời, của
mỗi cuộc đời. Nhũng chiếc bóng đời lung ¡inh lay
động, ẩn - hiện giữa những clòng tha trăn trở đầy
vơi những nỗi niềm.
H ai năm qua vườn thơ đã hai lần mở cổng
đón chào thi khách trên mọi miền quê hương yêu
dấu.
H ai mùa xuân qua chúng ta đã gặp nhau
trong từnq thi phẩm , từ điểm hẹn này intern thơ
dã góp mặt trên thi đàn tòan quốc với 2 thỉ
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phẩm Lục Bát xuân ca lú Buồn qua bóĩiq đời
Cũng chính từ đầy lời thơ đã váng vọng kbâp miền
đất nước. Trong tình cảm ngập tràn đó nhà thơ La
Trung đã viết
Đến với vườn thơ ch ỉ một lần
Mà nghe đời dậy tiếng thơ ngân
Ả m ba vang khắp miền đất nước
Cho hồn gợi nhớ mãi bâụiị khuâng.
Có p h ả i chúng ta vướng nợ nần ?
Người đời mấy kẻ chịu vong thân
Lời thơ vướng p h ả i bờ minh triết
Thánh thót rơi vần bến phù vân..
Cho dừ cuộc đời có là bển phủ vân đ i chăng
nữa, dù Vĩ tòn'thơ mới hình thành có hai mùa
xtiân nhưng bằng nỗ lực của chính mình, bằng
tinh thần quyết thắng, vườn thơ đã hoàn thành hai
thi phẩm trong thời gian ngắn nhất. Điều đó nói
lên niềm đam mẽ các bạn đã dành cho thi ca lờ
rất lớn.
Cám ơn các bạn cầm bút đã dành cho Dòng
Sông nhiều tình cảm. Dòng Sông không cô độc lẻ
loi giữa vườn vì đã có tình thitơnq các bạn sưởi
ấm.
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Các bạn hãy nhìn kìa, một giọt sương long
lanh trên cỏ trong buổi bình minh-. Nó trong suốt,
cô dơn và nhò bé biết bao. Nó sẽ tan biến đ i ch/ói
ánh mặt trời thiêu đốt, nhưng... nếu ta đem nó bỏ
vào lòng biển cả cho dừ mặt trời có thiêu đốt ngàn
năm thì giọt sicaníị ấy cũng không bao giờ mất bởi
vì nó đã hợp nhất với đại dicơìití, bao la, nó đã có
cái thế nội bao của biển chở che. Cũng thế tách
riên g m ỗi người ch ủ n g ta ra thì Ví tòn thơ kbôììíị
tồn tại. Chúng ta hội tụ lại thì thành một vitờn thơ
với những kỳ hoa, những đóa hoa thơ đầy màu sắc
làm đẹp cho đời, góp p h ần nhỏ bé của mình vào
lànq vãn học nước nhà. Trong niềm tin của các
bạn, Dòng Sông cổ gắng làm những gì mình có thể
đổ vườn thơ tồn ỵã, mãi là nơi đ i về của các bạn
yêu thơ trên mọi miền quê hitơng yêu dấu.
Các bạn là biển cả.
Dừ Dòng Sô mị có chia bao ngã
Cũng chảy về biển cả mà thôi
Dù cuộc dời như dòng nì tóc cuốn trôi,
Thì tất cả chúng ta đều gặp nhau nơi ấy /
Thân ái
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Trương Thị Giàu

Khúc khích nắng cười
Người Thứ mấy
Con đường có Mimosa
Mở cửa
Mắt thương
Mưa con gái
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UHÍIC KHÍCH NắNCi CƯỜI

H ỏi mưa, mưa chẳng trả lời
H ỏi nắng, nắng khúc khích cười làm duyên
Nắng nghiêng hôn nhẹ tóc huyền
Tôi nghiêng nỗi nhớ về miên thẳm xa
Nắng nghiêng bóng trước hiên nhà
Thêm một chút nhớ nữa là tương tư
Tôi mang gương mặt mùa thu
Vàng pha ánh mắt, buồn từ trong tim
Tôi gom giọt nắng chiều êm
Tìm khung trời nhớ - tưởng chìm trong tôi
G ọi mưa, mưa dã tan rồi
G ọi nắng nắng khúc khích cười làm duyên.
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mươi THửMấv
Anh hỏi em
Anh là người thứ mấy ?
Trong lòng em
Và trong cả thơ ca
Mà thơ em sao quá thiết tha
Trong nỗi nhớ
Vỡ òa thương tiếc !
Em !
Bây giờ anh muốn biết
Anh là người thứ mấy trong em
Và mấy phần trăm
Tình cảm em dành
Cho nỗi nhớ
Cho những vần thơ trác tuyệt...
Nhưng em nghĩ
Đâu có gì khác biệt
Thứ hạng nào có phải không anh
Bởi vì em là một thi nhãn
Tim em ch ỉ một lần yêu tha thiếu
Có lê :
Bây giờ anh đã biết
Anh là người thứ mấy trong em !
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CON ĐƯỜNG c ó MIMOSA

Tôi di trên những dường hoa
Mimosa nở vàng pha bóng chiều
G ọi thầm Đà Lạt mến yêu
Hoàng hôn tím lạnh cả chiều cao nguyên
Rừng thông nghiêng bóng làm duyên
Hay là thông ủ niềm riêng của dời
Tôi thầm gọi người yêu ơi
Sao anh nỡ d ể tình rơi mất rồi
Bỗng thương quả giọt mưa trời
Buồn chi cứ rớt xuống dời ngổn ngang
X òe tay hứng giọt mưa tan
Chợt nghe lạnh buốt hồn hoang nửa dời

M ủ eua

Em mở cửa
Thu ùa vào cửa
Mùa thu vàng nhuộm nửa... dáng em
Soi vào gương...
vẫn dáng ihân quen
Mà trong mắt có nét g ì ... rất lạ
Khẽ chớp mi
Thu rơi buồn bã
C hiếc lá vàng
Chao nhẹ ngoài sân
Nhặt lên tay - em nhớ dã có lần
Anh gọi dó - mùa thu vàng m ơ ước
Có phải không anh
Làm sao em biết dược !
H eo may về anh có nhớ ngày xưa
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Bâng khuâng xé nửa mảnh chiều
G ói tâm tư với những diều dắng cay
Từ anh khép cánh mi cài
Đ ê tôi dứng đợi bên ngoài trái tim
Cô dơn gõ cửa den tìm
H ỏ cầu mật mã trong tim một người
H ớ hênh đánh mất nụ cười
Trăm năm thua ván cờ dời mà dau
Trèo lên dốc vắng tìm sao
về thôi kẻo lỡ té vào... mắt thương
Tôi xưa... giờ đã chán chường
Làm chim di trú trong vườn chiêm bao.
Dà lạt, 2.4.2000
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mía CON GUI
Trận mưa con gái xì xào
Cớ sao lại rớt bên rào mi em
Đọng tliành dòng chảy về tim
G iọt mưa tròn trĩnh di tìm giấc hoa
Kết vòng bong bóng mưa sa
Cho em ... anh gọi là quà... vu qui
Trận mưa con gái đương thì
Ướp thêm đôi má bờ mi ngọc ngà
Con dường duyên dáng em qua
Hàng me xõa tóc cài hoa nắng vàng
Tóc mây từng sợi điệu dàng
Trận mưa con gái nồng nàn đã tan
Dalat, 15.4.2000
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Nguyễn Thánh N gã

Đà Lạt em có biết
Chạm ngón bùi ngùi
Bước chân bỏ quên
Một sớm Dalat
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ĐÀ LÄT, EM CÓ BIET
Em có biết
Khi hàng thông thắp nến
Nắng huyền âm
Lướt thướt xuống cung trầm
Nghe cái rét bâng khuâng
Như trìu mến
Những cánh hoa rung dộng
Sắc phong cầm...
Em có biết
Trong lặng thầm nỗi nhớ
Mùa anh dào
N ở tận môi ngoan
Giọt nước mắt rượu cần
Long lanh nhớ
Chiều Mimosa vàng gót cỏ
Bước lang thang
Em có biết
Anh rộn ràng mơ ước
M ỗi con đường mang tên một loài hoa
Anh sẽ dắt tay em
Hát bài ca đất nước
Tổ quốc tôi hoa nở bốn mùa
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CHẠM NGÓN BÙI NGỪI
Chạm vào em một chút rừng
Là em hóa kiếp mày ngừng ngập bay
Cliạm vào em một chút say
Là em hóa giọt tình dày ải anh
Đ ể rồi con bướm lượn quanh
Màu hoa rừng nở ngưng xanh suối này
Đ ê rồi em bỏ qua tay
Chút tình anh dã đi vay thuở nào
Ô i ! em d ổ trận mưa rào
Anh từ hạn hán di vào ngẩn ngơ
Là từ chết dứng thành thơ
Con sông hành khất bến bờ trần gian
Chạm vào em chút mơ tan
Là em m ở cổng dịa dàng ghé thăm
Anh cầm trái ngọtAdam
Mà nghe rụng xuống nôi trầm ngâm hoa
Chạm vào em một chút ta
Là em hóa rắn bò qua thiên thần
Chạm vào em một chút xuân
Là nghe trời đất bừng bừng hồn nhiên
Anh vào té ngửa nhân duyên
Chạm vào em, chạm tới miền an vui
Xin em chạm ngón bùi ngùi
Dỗ nhau rớt xuống cõ i người rui may.

NHIỀU TÁC GIẢ

■
-.••UtCiTC--

BƯỚC CHÂN BỎ QUÊN
Tôi dà bay cùng thơ tôi
Vồ bến bờ xa lắc
Tao ngộ trái tim em !
Tôi dã vui và khóc với Thiên dường !
Trong huyền hoặc khói sương
Trong hạnh phúc chông gai
Tôi gặp bước chân trần em viền một dường trăng
nhật thực
Tôi mang nó vào tương lai tôi
Ưng cảm !
Bước vào những mùa xuân còn ngậm mật
Đánh thức mầm chồi cỏ hoa
Câu thơ trinh nữ tỏa hương làm vinh diệu mặt dût
Áng mây vô thường ngủ quen trên bầu trời cánh quạt.
Tôi yêu em !
Như đất đá si mê ôm gốc trầm tư đứng bên rào
th ế kỷ
Trăm năm thì qua di
Nhưng mùa xuân em trở lại
Cùng tôi lay dộng những dấu chân
Khi vành mâm thiên kỷ nhô lên chạm nứa tháng
giêng hồng.
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'TÍNV H L Ẩ M -BO N © / * li ị

MỘT SỚM ĐÀ LẠT
•

B

Đôi tay của gió sớm
Lùa vào giấc m ơ ngát hương em
Khi ta mở cửa
D ụi mắt những ngọn đồi
Đà Lạt tinh k h ô i!
M ột nụ hôn tiềm phục
G iọt sương mai rụng vỡ nguồn xanh
Và ta như say chất men trời đất
Cơn say m ọc cánh thiên thần
A i thả giọt chuông trời trong ngân
Ta củng trong và ta cũng tan
Tiêng chim khơi mỏ trên mái ngói nhà
Tiếng kêu xanh như rêu
Khiến ngàn tinh th ể ta kết tụ
Và em rón rén ngái ngủ
Bước chân lún rún sương mù
Mặt trời lăn trên đồi Cù
A o ảnh mặt hồ gãy khúc
Và đôi mắt em ... chợt thức !
Trong căn nhà chật
Ánh mắt thèm nhìn ống khói ổi hoang
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Xuân Trường

Tuổi của lá
Sơn nữ
Pleiku bây giờ
Áo vàng
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TUỔI CỬÂ LÁ
Lá thay ảo mới cho rừng
Rồi di biền biệt vào lòng đất xanh
Đã rằng kiếp lá mong manh
Tuổi đời tính tháng
Chảy quanh bốn mùa
Xuân sang, Đông lại già nua
Hóa thành mạch sống
Đợi mùa xuân sau
Đầu năm thấy lá xanh mầu
Cuối năm lá đã nhuộm màu tóc tang
Rừng thu trở gió hoang tàn
Lá thay một kiếp vội vàng như mây.
12/1999
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SỠ N M Ữ

Báng khuâng
Còn lại cánh diều
Chia hai sắc tím
Cuối chiều hoàng hôn
Có cô sơn nử bồn chồn
Nhanh chân kẻo d ể...
Bản làng còn xa
Khói lam ôm mái tranh nhà
M ẹ chờ trước cửa...
Nhìn ra ngó vào
Lôi mòn m ẹ đi hôm nào
Tuổi còn con gái
ư ớ c ao chưa tròn
Bây giờ vẫn giữa cô thôn
Em qua lối ấy...
Lưng xanh nắng chiều
Q uê em thay đổi mưa nhiều
Ta ôm trống vắng
Rừng chiều lao xao
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PLEIKU BÂY GIỜ
Những cây bàng
Chen giữa hàng thông !
Hoa bằng lăng tím...
Thương nồng lối cũ
Pleiku, bây giờ
Em có nhớ không
Áo xưa vẫn trắng...
Màu thương nhớ
Tím cả bao chiều...
Đưa đón em
G ó c p h ố vắng tanh lần hẹn gặp
Chiều nay đã lắm khách di về
Thành quách bay lên ... thời kiến trúc
Tôi tìm trầm tích m ối yêu xưa
Thương cũ bao lần trên tóc mới
Thông già thay lại iá bàng xanh
Áo em không trắng thêm lần nữa !
Thời gian dài rộng vẫn mong manh...
Tháng 12/1999
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Á o VÀNG
Đà Lạt sương cìã mờ chưa em ì
Liễu buồn có ủ mộng êm clềm ?
A i đi chậm bước bên hồ vắng
Có nghe giọt buồn lan trong đêm ?
Trăng thu trải lạnh bên song cửa
Rồi ướp sầu vào chăn gối em
Đừng đ ể thu hôn trên lóc nữa
Có kẻ ghen hờn vỡ trời đêm ỉ
Ta nhớ thu xưa chạm tóc nàng
Bỗng nghe sầu nặng trĩu miên man
Thầm nhớ một người chưa quen biết
Ngồi mặc cho thu ch iế c áo vàng
Em đừng làm vỡ chất thu trong
Quay nhẹ tơ duyên dệt tấm lòng
Có người đứng đợi bao thu trước
Mà chẳng bao giờ thỏa ước mong ỉ
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Nguyễn Ngọc Đoan

❖

Định mệnh đôi bồ câu

❖ Cảm
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ĐỊNH
MỆNH
ĐÔI BÓ CÂU
■
■
(Tặng Trương Xuân Huy)

M ột đôi bồ câu vừa biết chuyền
Nào đã dành... cảnh phải chia ly
Đêm về xa cách lần sự sống
Sáng m ai... không còn tung cánh bay...
H ỡi bồ câu cửa ngõ hòa bình
Sự hiện tiền buổi sớm bình minh
Bình minh của nụ cười nhân thế
Soi vào đời anh : Giọt nắng long lanh !
Â y nào vận mệnh phải đâu lành
C uộc chia ly... ý người đã đinh
Đ ôi chim non phải lìa mạng sống
G ởi xác vào quy luật tồn sinh
M ay mà có thần nhân cứu mạng
M ột trong hai dành phải xa nhau
Kẻ bay kẻ chết dành tan tác
Định mệnh an bài : Đôi chim câu !
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CẢM
Ngoài hiên thì thầm khẽ gọi
Tận xa kia u ám chực mời
Cảnh chia ly xé nát chiều tà
Lòng chạnh vắng đang hoài mong đợi
Chợt cơn mưa chiều triền miên dội
Từng giọt sầu vỡ chén ly bôi
G ợi bên người hư không tĩnh mịch
Ô i ! Cảnh đời trống vắng... lặng trôi...
Bỗng mưa gọi gió tận non về
Xua tan đi cảnh buồn th ế sự
G ieo vào đồi hoang bao ước nguyện
Đắp lại hồn ai... chuỗi bồ đ ề !
Mưa ơi, mưa gió từ đâu lại
Tắm cho đời hết nỗi lênh dênh
Thổi tan đi tục lụy phong ba
Mang ánh đạo về vô bờ bến ...
Lòng cô lữ không còn
Trong cõ i mơ hồ cảm
Cảm gió mưa đã khơi
Cảm nhập vào với vũ

NHIỀU TÁC GIẢ

thiếu vắng
nhận trăng...
nguồn sáng
trụ nguyên hư...
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H oàng Mai

Lá trời
Ảm thanh từ cu ộc sống
Đừng nhé
Đợi nắng

30
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LÁ TRỜI
Khi nhận làm lá trời
Ta không cần cơn gió
Thốc vào mình bay nhanh
Ta muốn dời ta
Sao thành ch iếc lá
Giữa rừng xanh gió êm mùi hương lạ
Đê' lòng ta đắm say

ÂM THANH CUỘC SONG
Có tiếng nói tưởng như lừ hư không vọng tới
Ảm thanh hòa trong khunq màn mới
Ta ngỡ mây hồng lãng vãng lượn trôi
Trong xao dộng bỗng dưng thành cõ i mộng
H ỡi cu ộc sống ! vô cùng cao rộng
Sao không quyện hồn ta giữa hiu quạnh cuộc dời
Như mảnh b è vốn dã bị buông trôi
Tìm bờ bến mà cíêm ngày không tới
Ta lặng lẽ clón lời Người dang nói

\
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ĐÚNG NHÉ
Đừng tắt lửa khi tim tôi vẫn cháy
Đ ể đời tôi không hận giữa đêm trường
Đừng gợi lại những ngày xưa thân ái
Đ ể không quên nhụy sống muôn đời...

íỷcc íi

c te c

33

ĐỢI NẮNG
■

Ta đợi nắng những ngày dông giá lạnh
Chưa dối mùa, lòng dạ thấy nao nao
Nửa dời qua di, thăm thẳm trời cao
Chim lạc lối nên chịu mình cô quạnh
Ta đợi nắng, nắng chưa về mùa hạ
Người chưa về, ta dợi một dáng thông
Biết mùa đông là mùa cây gọi lá
Đ ể lá trời hát mãi giữa đêm đông...
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Trần Kim Hoàng

❖ Mùa lá rụng
❖ Dư hương ngày cũ
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MÙA LÁ RỤNG
Lá dã lìa cành lả tả rơi
Như dòng lệ thắm của người cìời
Như thuyền lạc bến ngoài sông rộng
Cuồn cuộn trôi đi cíếrt cuối trời
Lá ơi ! Lá dến tận nơi dâu ì
Cho kẻ bên sông nhắn ít câu
A i dẫ lỗi nguyền quên hẹn cũ
Trăm năm tan vỡ mộng ban dầu
M ỗ i cĩộ /á vàng rụng xác xơ
Lần tay nhẩm tính mấy thu chờ
Biết bao mùa lá vàng rơi rụng
Thuyền chẳng quay về với bến mơ
Bao năm vẫn đợi vẫn chờ
Dầu ai cíen bạc hững hờ bội vong
Trăm năm dầu gãy chữ đồng
Sắt son vẹn giữ một lòng sắt son

D ư HƯƠNG NGÀY c ũ
Ngoài hiên rộn rã tiếng ngàn ve
G ợi nhớ ngày xưa mỗi c1ộ hè
Khi nhặt hoa rơi bên gốc phượng
Lúc trao lời hẹn dưới tàng me
Lời thầy dạy dỗ còn ghi nhớ
Tình bạn dậm dà mãi buộc se
G iờ cánh chim bằng tung khắp ngã
Mà dư hương củ vẫn còn nghe
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Đạm Thủy

Sông thơ
Cửa hàng thơ
Nhạt bóng đời
Hoa lòng

40

NHIỀU TÁC GIẢ

SÔNG THƠ
Trăng hồn mộng - nước nguồn mơ
Duyên em gởi lại tình thơ đất trời
M ong manh sương khói bóng đời
Gập ghềnh thác đ ổ cuốn trôi thuyền tình
Trăng thề nửa mảnli hương trinh
Vân còn chói rạng hành trình thời gian
Màu yêu rực ánh thu vàng
Cung buồn cung nhớ m ơ màng mà chi
Giọt buồn nghe ướt bờ mi
Tinh hoa kết tụ lưu ly khối tình
Trần gian một kiếp phù sinh
Có gì giữ trọn cho mình bền lãu
Niềm riêng giải bớt cơn sầu
Sông thơ sắc nhớ nhiệm màu tinh anh
19.11.99
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CỬA HÀNG THƠ
Nghe em mở cửa hàng thơ
Cho anh hùn với thêm cơ hội giầu
Kinh doanh lắm kiện hàng sầu
Bao bì "lục bát" đẹp câu trữ tình
Thêm hảng buồn nhớ linh tinh
Củng là của kín riêng mình từ ¡ấu
Nào hờn> nào giận đâu đâu
Có than có thở, dòng châu cũng nhiều
Hàng vui chẳng có bao nhiêu
Đ ể dành không bán mai chiều tiêu pha.
1 9 .1 1 .9 9
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NHẠT BÓNG ĐÒI
Cơn gió thoảng nước dòng sông gợn sóng
Bóng sao trời lộng ngọc ánh long lanh
Em còn nhớ một mùa thu năm ấy ỉ
Dáng hình ai ? Vàng võ lịm hồrt anh ì
Rồi thời gian héo hắt chuỗi đời xanh.
Qua mộng mị canh trường nghe thổn thức
Ngày xưa ấy vần thơ còn đậm mực
Sao thời gian tàn nhẫn xóa nguồn m ơ ?
Nhánh thu gầy iòng những luống ngẩn ngơ
Bao năm tháng xa rồi, đời bóng nhạt
Ôi, cay đắng giọt tình buồn ngơ ngác,
Thẩn thờ cánh mộng nhớ bóng người xưa.

HOA LÒNG
Bút trổ hoa lòng đọng giọt châu
Niềm riêng chan chứa lắm ưu sầu
Ngày xưa dâu nữa còn mơ mộng !
Rưng rức hồn hoang nghe xót đau !
Nhưng lửa hờn nung rực thắm màu
Hải hồ chi nhượng bực mày râu
D ồi trau ch í khí từng ngang dọc
M ặc sức cho đời lắm b ể dâu
Cành thu em khéo vẽ nguồn mơ
Cho ngát hương hoa dậy khắp bờ
Nhi nữ thông thường ai dám bảo
Nghĩa nhân hòa ái thắm tình thơ
Thời gian sóng bủa bạc đầu phơ
Mà sắc tinh anh vẫn chẳng mờ
D ĩ vãng dường tim dù lạc lôi
Gấm hoa thêm rạng nghiệp tằm tơ
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Trần Hùng

❖ Giọt lệ VÔ thường
❖ Bất chợt

46
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GIỌT
LỆ■ VÔ THƯỜNG
•
Nước mắt là giọt tâm hồn
Sương đêm là giọt hoàng hôn gởi về
Sông cíời dòng chảy mải mê
Bao nhiêu giọt nhớ, tìm về gọi thương
B ể đời dọng giọt vô thường
Giọt nào làm muối mặn thêm tình người
Anh quên giọt nhẹ mưa thu
Nhớ quay quắt giọt mưa rơi clêm hè
Chụm bàn tay... năm ngón tay
Thấm qua kẽ hở gió bay~mất rồi
Bao nhiêu giọt... mấy lần IVƯa
Lòng anh còn lại, giọt xưa khóc nàng
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BẤT CHỢT
Sương khói một màu sông núi củ
Tang thương bao lớp sóng triều dâng
Hành trình nhân thế, về cỉâu nhỉ ì
G iấc mộng Hoàn Lương không vẫn không
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/L e D inh H ien

Ma
Cöi mong
Do
Mong phü sinh

50
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Mơ
Khẽ gọi em trong mơ
Giữa khuya mùa lá rụng
Nhạc lòng như trầm lắng
G ió thoảng chùng phím tơ
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CÕI MỘNG
Đêm buồn nhặt lá thu rơi
Len nhen cõi mộng ngõ lời cùng thu
Lặng nghe trong gió như ru
Sương vương trắng tóc mịt mù thời gian

NHIỀU TÁC GIẢ

ĐỎ?
Đ ố ai cíếm lá thu rơi
Đ ố ai đếm dược sao trời mấy ngôi
Đ ố ai ngăn cánh chim trời
Đ ố ai ngăn nổi sóng ngoài b ể đông
Đ ố ai lấy thước đo lòng
Đ ố ai lấy hộc mà dong nỗi sầu
A i đi cuối đất cùng trời
Rằng ai đã thấu tình tôi yêu nàng
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MỘNG PHÙ SINH
Sầu riêng ch i nhọc nỗi riêng sầu
Dâu b ể qua rồi cu ộc b ể dâu
Vó ký bon chân chùn ký vó
Râu mày mỏn sức hửng mày râu
Rượu mời trăng rót thơ mời rượu
Bầu g iố c thơ reo rượu giốc bầu
M ộng ảo phù sinh hoàn ảo mộng
Sâu tình thấu đạo - nghĩa tình sâu
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VÕ KIỂU
Thôn 4 xã Duy N ghĩa
Huyện D uy Xuyên - Quảng N am
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Võ Kiểu

❖ CÔ đơn
Mơ

56
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c ô ĐON
Mang mang canh trường hận
Lệ tím rộn đường tợ
Sao rơi phương trời cũ
N liớ thương mắt lệ mờ
Lênh đênh thuyền viễn xứ
Lạc lõng giữa trùng khơi
Tìm dâu ra bỏng nhớ
Sương khuya thấm lạnh rồi
Hồn ai sầu vạn kỷ
Hoan lạc bốn phương trời
Hãy về đây gặp mặt
Cho đỡ lúc chơi vơi
Có những đêm trăng sáng,
Lá sầu rụng ngẩn ngơ
M ây sầu giăng nghẽn lối
Bao hình ảnh mong chờ

ctùc
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Mơ
Đây à, đỉnh ngọc Nguyên Khang
Nghe đâu nhạc khúc cung đàn bình minh
Kia kìa một gã thư sinh
Đàn thơ một gánh lung linh vơi dầy
Chín tầng vũ trụ trời mảy
Xôn xao ríu rít một bầy hạc reo
Dừng chân gác trọ bên lều
Ngoảnh sang còn thấy trăng treo đầu gành
Ngỡ ngàn cảnh lạ mông mênh
Xa xa ló dạng cung đền hoàng thiên
Hóa thân sắt thái dịu huyền
Hình như dối diện nàng tiền ngỡ ngàng
Lạ chi khuê các đài trang
Mà trong ký ức lại càng tin yêu
Đàn tương nghễnh phím ít nhiều
Phải dâu bạc mệnh mà liều chữ trung
Thoạt trông lỡ m ối tơ chùng
Nguyên Khang tổng lục mông lung dấy à
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Nguyễn Tấn Sĩ

❖ Thức giấc nửa khuya
•> Em tôi

60
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THỨC GIẤC NỬA KHUYA
Đang giấc nồng say vui mộng dẹp
Giữa khuya chợt tỉnh dạ buồn tênh !
Trăm năm sự nghiệp dòng hư ảo
M uôn dặm quan san bước gập ghềnh
M ột kiếp phù sinh còn lận dận
Nửa đời phiêu bạt vẫn chông chênh
Áo cơm bận bịu đau hồn bút
M ộng vỡ tìm ai đ ể bắt đền ì
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EM TÔI
Chút quà cho DS.

Đà Lạt, em tôi sống th ế nào ì
M ộng vầy lục bát giấc ca dao
N úi sông tô điểm hồn văn bút
Dâu b ể ph ôi pha áng má đào
Rạng rỡ nụ cười vui p h ố thị
u buồn ánh mắt chạnh trăng sao
Sông Ngoan lắm lúc đầy sôi nổi
Cuốn cả đắng cay lẫn ngọt ngào
Mạnh động kỷ mão
(1999)
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Mộng Nam

Dổi hờn người dưng
Quán thu mời bạn
Bóng đời
Tlui xưa

64
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DỐI HỜN NGƯỜI DUNG
Đường tình nhàu mảnh trăng hoang
Bạc sương tóc rụng nhuộm vàng thu bay
Quán thơ mở cửa mời say
Cho đắng hương nhớ, cho cay vị buồn
Ngoài song mây gió về nguồn
Lằm (ỉau nửa mảnh nên hồn ruổi rong
Ta ngồi ôm tháng năm mong
Hong khô suối lệ ấm lòng suối thơ
Phụ tình, tình phụ ngẩn ngơ
Tóc ngẩn ngơ tóc, tình ngơ ngẩn tình
Cho nhau từ thuở nguyên trinh
Mắt môi mới nhúm, lửa tình mới khơi
Lá thu già rụng mất rồi
Tình thu chín rỏ lời mời rưng rưng
Nếu X LỈŨ nửa tiếng nói đừng
Thì nay dâu phải người dưng trong hồn
Nếu xưa một phút cô cíơn
Thì nay dâu phải đi hờn người dứng
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QUÁN THU - MỜI BẠN
Chiều buồn
Q uét lá
Thu rơi
M ây trời buồn dọng
M ộng dời buồn ru
Hồn hoang lạc
Giữa tăm mù
Rưng rưng tiếng gọi
Tình thu mới vừa
Trễ tràng trong buổi thu xưa
Giật mình nay cỉã xê trưa tuổi dời
Quán thơ
M ờ i bạn
Sang chơi
Không lời tri kỷ, cũng lời tri âm
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BÓNG ĐỜI
Chân hằn vàng cát bỏng
Tắm nắng lửa trưa hè
Sóng lá lùa nhạc ve
Trời nghiêng hồng cánh phượng
M ây mờ giăng tứ hướng
M ộng tưởng x ế dòng đời
Lúc rụng vàng thu rơi
Chiều khơi hừng bếp lửa
Mưa trắng tràn qua cửa
Rượu bữa ấm thơ lòng
Sợi bạc nhạc hương mong
Sầu đông dài thấm lạnh
Nắng bừng mưa chớm tạnh
Sót lạnh buồn rơi rơi
Trở giấc chín xuân dời
Tơ trời xanh cánh én
Năm xưa lần lỗi hẹn
ứa nghẹn suối hương thề
Trở gót chùng dê mê
Pha lê tình vụn vỡ
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THU X ư a
Thu sang
Chồng tuổi thơ cao
Giọt thời gian
Rụng
Xôn xao dáng gầy
Đông tàn, còn chút
H eo may
Tái tê sắc nhớ
Hao gầy màu thương
Tình qua
Trên vạn nẻo dường
Dìu nhau di
Giữa đời thường lắt lay
M en tình
A i rót
M ờ i say
Tơ tình ai buộc
Mà gầy guộc đau
Tương tư vướng
Sợi tóc màu
M ộng buồn bã mộng
Hồn đau tím hổn
Giọt buồn trôi giữa mênh mông
Thu xưa con sóng mộng lòng xôn xao.

NIIIỂƯ TÁC GIÁ

D ,L

NGUYÊN MIÊN THƯỢNG
V

54 Trần Cao Vân - Hội A n - Quảng N am
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N guyễn M iên Thượng

Xa dấu cuộc tình
Bỏ rượu say em
Chiếc lá cuối cùng
Khóc thi sĩ Bùi Giáng
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XA DẤU CUỘC TÌNH
Tóc em từng sợi bay nghiêng
Chiều nghe trăm m ối ưu phiền trong ta
Từ ngày vỡ cuộc tình xa
Em con chim nhỏ bay qua sông buồn
Nhánh hồn ta rũ khói sương
Khô từng nỗi nhớ - chút hương tóc người
M ột dời lòng vẫn chứa nguôi
Á o bay dáng mộng giữa trời thu không
Từ khi em bỏ Dòng Sông
về ôm sóng gió trong lòng đại dương
Ta con thuyền nhỏ cô c1ơn
Neo bờ d ĩ vãng trắng hồn tháng năm

^3>uòív 4ỷC(íi (iùtxty ítừc
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BỎ RƯỢU... SUY EM
Thất nghiệp lang thang chiều quán rượu
Nhúng hồn say khướt với men cay
Lỵ bôi cíă cạn - Buồn không cạn
Lắng xuống trần ai đáy cố c này
Cú tưởng nhận chìm cơn sầu muộn
i à sầu chết ngập dưới tầng men
Ai' dè men rượu không... trọng lượng
Nên buồn ta cứ mãi dâng lên !
Ngó quanh trái đất chừng hoang vắng
Mình ta lạc lõng giữa cơn say
Quán chiều, rượu đắng, đời im ắng
Bước hụt, chần xiêu giữa tháng ngày
Thất nghiệp, buồn tình di uống rượu
Lắc lư mặt dỏ cuối hoàng hôn
Có phải tại say thành vô dụng ?
Đời nhốt ta vào ngõ cồ đơn !
Uống hết buồn này, không uống nữa
Ngồi nghe em k ế chuyện... trầu cau
RƯỢU tỉnh... lại say.em, thần thoại
Giữa cu ộc trần gian may... có nhau !

NHIỀU TÁC GIẢ

CHIỀC LÁ CUÕI CÙNG

Thôi cứ mặc cho lá sầu rụng xuống
Phủ cây đời mục rữa gốc buồn tênh
Chẳng còn chi đ ể mà oan uổng
Ta tròng trành giữa nhớ nhớ quên quên
Em như mộng cứ chập chờn ẩn hiện
Mang nỗi buồn rải khắp chiêm bao
Ta khờ khạo tưởng là em linh hiển
Có dâu ngờ chuốc lấy... xanh xao
Ta quằn quại giữa mưa sa bão táp
Lá vẫn còn một ch iế c bám cành khô
Em cứ di về, rảy giọt mưa tháng Chạp
Rồi lạnh lùng tan biến cõi hư vô...
Ta khập khểnh như chưa hề gục ngã
Ngày nhấm rượu đời - tối mửa máu thành thơ
Trái tim ta vẫn không hề hóa đả
C h iếc iá cuối cùng mãi còn cíó - trơ vơ !

KHÓC THI Si BÙI GIÁNG
M ột con mắt lỡ khóc người
Còn một con mắt hé cười chiêm bao
Tung vần lục bát lên cao
Rồi tan biến giữa lối vào thiên thai
Thoảng hương dìu dặt hoa lài
Nghe trầm luân đã chừng khai cửa trời
Khúc sầu "phụng h iến " buông lơi...
Đỏ ngầu con mắt khóc người tài hoa !
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Lê Bá Giản - Lương Nam

Hoa thơ em
Nhớ mái trường xưa
Cung điệu tình thu
Sông thu
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HOATHỞEM
Thân tặng Đòng sồng Trương Thị Giàu

Say hương mơ Đà Lạt ơi ỉha thiết
Hồn êm êm sâu lắng ý chơi vơi
Tứ mênh mang đượm tình thu da diết
Hoa thơ em xò e cánh nắng cuộc người
Em là hoàng hoa nở
Ươm mầm thơ xanh trên
Hoa lòng em ìong lanh
hioa thơ em rung động

cả phô' hoa
luống vườn đời
khoe sắc b iếc
mãi đất trời...

Mừng thiên niên kỷ mới 2 000
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NHỚ MÁI TRƯỜNG XƯA
Anh muốn tặng em vạn dóa hoa
Đ ể ghìm níu lại những nqày xa
Anh muốn thời gian thôi ngừng chảy
Đ ể tròn thương nhớ mái trường ta
Anh muốn tìm em k ể nhớ mong
Cho lòng vơi nhẹ kiếp long cỉong
Tình xưa dào dạt buồn da diết
Em gái à, em có biết không ỉ
Trở về tìm em chốn học dường
Của ngày xưa củ quá thân thương
Tìm đâu dẫu thấy ngày xưa dó
Bất chợt nghe lòng mãi vấn vương
Anh sẽ tìm em tới cuối, đời
Cho dù lận dận chốn mù khơi
Cho dù ch ỉ ngập tràn thương nhớ
Cho tiếng thời gian rộn bước đời.

NHIÊU TÁC GIẢ

CUNG ĐIỆU TÌNH THU
Cùng nhau đi vào mùa thu
Qua đông - giao thừa th ế kỷ
Lá vàng chao liệng êm ru
Chờ bình minh - xuân dẹp ý
Thời gian - nước mắt dọng mi
Im lìm buồn chảy lạnh lùng
Không gian - thiên nhiên hùng vĩ
Hoan ca vũ điệu chập chùng
Trời thu giăng tấm màn nhung
Dòng sông hiền hòa lặng sóng
Con tim rạo rực nhẹ rung
Tình thơ ngợp trào hồn mộng

y^uềtv íỷiid (ĩử
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SÔNG THU
M ênh mông, trời thu rộng
Thi nhân ! thi nhân ơi
Hồn anh còn ngát lộng
G ió thu đời chơi vơi
Nhịp thu trầm trầm lắng
Sương mờ, sương m ờ rơi...
Say ! A ha ta say
Nhìn trời thu dổi thay
Kìa ! Ả o hình tình thu
Đang m ờ trong mịt mù...
Ta cùng thu nhẹ bước
Q uên ! Quên ổi sầu vương
Lang thang trong đêm trường
Trời thu còn vấn vương
M ênh mông trời thu rộng
Xua tan sầu nhân thế
Phím tơ dàri cao lộng
Ru tình ihu mải mê
Nhịp thu vàng trầm lắng
Thu vàng, thu dê m ê...
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TRẦN HUYỀN THOẠI
•é-

31 /5 A Phan Đ ình Phùng - Phan Rang

íỳctci áàếxỶ cíùù

81

Trần Huyền Thọai

❖
❖
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Giữa rêu xanh bụi mờ
H ỡi đóa quỳ tội nghiệp

NHIỂU TÁC GIẢ

GIỮA RÊU XANH BỰI MỜ
Thả chìm dưới cơn mưa
Những giọt buồn sóng sánh
X òe tay buông kỷ niệm
Nhúm tro tàn tương tư
Nhìn mây vương dầu núi
Bay xuôi dọng phô' mù
Lá mềm nghiêng cánh ngủ
Tiếng mưa đời thiên thu
Nhen trong hồn đóm lửa
Hong mảnh tình âm u
Thảng ngày xưa thức dậy
G ọi mùa thu xanh về
Cửa hồn người khóa chặt
Trái tim ta vụng khờ
Đ ể suốt đời mòn mỏi
Giữa rêu xanh bụi mờ
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HỠI Đ Ó R QUỲ TỘI NGHỈỆP
H ỡi ngọn gió giang hồ
M ở vòng tay hào phóng
Rẽ sợi mây se tóc
Thở hơi mù sương mưa
H ỡi thảm nắng tình si
Trải vàng cành lộ c nõn
Phượng hồng thêu lá b iế c
Chim mộng dường thiên di
H ỡi giọt lệ ngây ngô
Hung khô bờ ảo giác
Nụ hôn mềm mê hoặc
Hằn dấu răng dại khờ
H ỡi vầng trăng vô ìượng
Ngập tràn dòng mê cung
Khơi mạch dời nhiễm sắc
Đêm u minh tịch cuồng
H ỡi đóa quỳ tội nghiệp
Yêu trăm năm mặt trời
Tình ngã sa mê muội
Lửa tương iư lạnh vùi.
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MINH TÂN - PHẠM HÀ HẲI
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Minh Tân - Phạm Hà Hải

❖ Đà Lạt
❖ Cam Ly
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ĐÀ LẠT
Ngàn phương nô nức viếng Lâm Tuyền
M ột chuyến đò ngang đến cõi tiên.
Trên đỉnh lâu đài vươn chất ngất,
Dưới hồ trăng nước lộng triền miên.
A i về Đà Lạt say phong cảnh,
Ta đến Trúc lâm quyện cửa thiền,
Hương sắc bốn mùa xuân lẫn bốn,
Q uyến người du khách gởi nhân duyên.
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CÄMLY
Đây Cam Ly;
Đây Cam Ly,
Chiều về bên bờ suôi,
M ột cảnh, một tình vạn lý du...
Cam Ly lắng dọng sầu bi,
A i thương, ai nhớ những gì thở than !
Ra đi lòng dạ bàng hoàng
Chút tình gửi lại giọt vàng nghìn sau

NHIẾƯ TÁC GIẢ

Cánh hạc ợànạ
Nhợc: CHAU kỷ
lởl MINHIAN PMẠM m A llAl
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Hoảng Hạc lâu !
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Đ iền Đăng

Dưới mái đời tôi
Lối này tôi đi
Lạc diệu tơ lòng
G ió sương thổi lạnh
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DƯỚI MÁI ĐỜI TÔI
Dưới mái dời tôi mưa vẫn rơi
Thời gian giấu mất nụ môi cười
Bàn tay níu lại chừng không thể
Chiều khép mây xa lạnh bóng trời
Ngày tháng không màu xoáy mắt thơ
P hố buồn thấm lạnh đứng trong mưa
Bao nhiêu hương cũ bay theo gió
Chiều xuống vo tròn kỷ niệm xưa
Càng thấy xa nhau càng nhớ nhau
Cháy lòng thương nhớ gởi về đầu
Tôi như mắc nợ em bao thuở
Từ lúc trời kia có giọt ngấu
G ọi mãi tình ơ i ! mãi lặng im
Lòng còn vương vấn mắt xa tìm
Chiều nay trái cỉất chừng quay lạc
Nên chỗ tôi ngồi vắng bóng em

fê>uựtv tỵxt1 ỉĩùtxtỵ ctỉỉC

LỐI NÀY TÔI ĐI
Lang thang tơ gió gọi hồn
Bờ sương bãi cát lạnh dồn xuống chân
Thắm hồng là tuổi thanh xuân
Đã tàn một thuở hương dần rụng rơi
Đi trong cõi đất cõ i trời
Còn vang nẻo mộng bồi hồi cíá ru
Bềnh bồng dây nhịp phù du
Thời gian sương gió pha màu tóc se
Trăm năm một chuyến di về
Ngẩn ngơ cát bụi hồn quê lạc miền
Từng đêm mộng rớt bên dèn
Níu trang thơ lạnh gieo phiền nước mây
M en đời chén cíắng chén cay
Ngửa nghiêng sông bến lối này tôi ổi.
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LẠC ĐIỆU T ơ LÒNG
G ió mở lá lung linh màu trăng b iếc
Con chim bay còn mờ bóng trên mây
Tình đã mất tự bao giờ không biết
Lỡ quay nhìn khi ch iếc lá nghiêng bay
Từng bước nhẹ, trăng về trên lối củ
Màu thu xanh ngàn tơ liễu pha xanh
Trời xưa đó em ngước lên nhìn thử
Tuổi xuân đi ai níu lại cho mình ?
Bờ với bến còn ngậm ngùi sông nước
M ấy thu qua lay lất nguyệt sương hàn
Đ ồi còn lại hững hờ câu hẹn ước
Đ ể phen này phen nữa nhạt dung nhan
Bờ kỷ niệm mây nối hàng thu rộng
Tiếng vi vu rơi chạm khúc tơ lòng
Nỗi thao thức nghìn đêm trong ảo mộng
Thổi trăng về từ sa mạc mênh mông
Thu Kỷ Mão 1999
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GIÓ SVƠNG THỔI LẠNH
Đ ôi mắt cỉăm chiêu một góc trời
Khung chiều m ờ mịt nẻo mây trôi
Con dò bán th ế xa b ờ mộng
Ngọn lửa vô minh cháy tuổi đời
Đi mãi đến khi hồn vắng lặng
Chợt buồn nhìn lại bóng đơn côi
G ió sương thổi lạnh trên làn tóc
Thầm thĩ như ru một kiếp người

NHIỀU TÁC GIẢ

Z JL
LÊ ĐÌNH HIẾU
A n N gã i - N hơn H ưn g - A n N hơn
B ìn h Đ ịn h

f ê > u ò n í ỷ í í í i Ị i ừ tx t ỳ ftò'C

95

Lê Đ ình Hiếu

❖
❖
❖
❖

Thu ca
Vác bóng chiều đi
Ta đi qua 2000
Vịn bóng hoàng hôn

NHIỀU TÁC GIẢ

THU CA
Ngẩn ngơ giữa đám phù vãn
Trên ngôi thần thánh nhìn dần thu qua
Hồng hoang vóc ngọc da ngà
Nhành xuân gãy rụng tiêu pha hết rồi
Vườn tình làm kẻ mồ côi
Ôm vần lục bát hát lời thu ca
Lời ru rừng rú âm ba
Chạm hồn thu rụng vỡ òa chiêm bao
Xót xa phiến tích nghẹn ngào
Thời gian hoen rỉ chém vào sắc thu
Tả tơi mấy độ sương mù
Trăng thu khuyết tật, tình thu võ vàng
Thôi thì gió núi, mưa ngàn
Cánh chim di trú di hoang bốn mùa
Biết đâu tìm bóng thu xưa
Dầu là gỗ dá mới vừa khai nguyên

TA ĐI QUA HAI NGÀN
Tặng anh X .T

"Ta đi qua cả hai ngàn
M ột ngàn năm trước, một ngàn năm sau"
Ngàn năm trước bạc nửa dầu
Ngàn năm sau biết có nhàu gió sương ?
Ta ổi giữa mảnh dời thường
Ta cJi khắp chốn p h ố phường, làng quê
Nước non xanh ngát tứ bề
Nước thôi rong ruổi nước về cùng non
Ngàn năm vẫn tấm lòng son
Ngàn năm vẫn chuyện dỗi hờn duyên xưa
Ta di đi giữa giao mùa
Ngàn năm qua cũng đủ vừa ngàn năm...
Sầu Ưu lẫn khuất mù tăm
Hồn thơ khua dộng vang âm khôn nhòa
Hai ngàn ta đi mình ta
Bạn bè mấy kẻ cùng ta - hai ngàn
Ta di đi giữa hồng hoang
Bâng khuâng đi giữa hai ngàn - bâng khuâng.
0 1 . 01.2000
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VÁC BÓNG CHIÊU ĐI
Khật khùng vác bóng chiều đi
Ngỡ ngàng làm kiếp chim di mai ngày
Ngoài trời sẫm sắc lá bay
Đêm nghiêng ập xuống rụng đầy ngẩn ngơ
Người dưng ngút mắt mong chờ
Qua con sóng lạc - bây giờ người dưng
Thương manh ảo vải quá chừng
Tháng năm vá víu ngập ngừng dấu kim
Bóng chiều giờ vác ổi tìm
Nhấp nhô c ổ mộ, lặng im c ổ sầu
Lối mòn rớt giữa đêm thâu
Ta di theo vết nhiệm màu con tim
Bới trong tăm tối kiếm tìm
Nào hay lạc mất rồi em - giữa tr ờ i!
Thương mình rồi lại thương tôi
Thương manh áo vải vốn lời chân quê
Ngẩng đầu trông tối tứ bề
Bên sông có ánh đèn che bóng rèm
Hàm hồ cất tiếng gọi "em "
Nhưng đêm khuya khoắt ướt mèm sương rơi

VỊN BÓNG HOÀNG HÔN
Tặng N .L

Nửa khuya trở giấc miên du
Chợt đêm khuya rụng cành thu võ vàng
Am vang một thoáng mơ màng
Tình trong c ổ tích lạc sang c ổ sầu
ưu tư nửa gánh nát nhàu
Biết nhau chi đ ể vết đau cắt lìa
Phiến cíời một mớ chung chia
o này phù phiếm , ô kìa phù vân
Khốc khô giọt lệ trắng ngần
Ngồi nghe đắng dọt ái ân mù lòa
Khai nguyên cùng tiếng oa oa
Sao khi đứng dậy cỏ hoa nát nhàu
v ế t hồn nứt nẻ rịn đau
Màu yêủ bỗng dổi sang màu nhân gian
Bờ trăng nghiêng lạnh canh tàn
Đ i gom d ĩ vãng chất tràn cơn mê
Thơ ngây m ơ mộng bên lề
Nhìn qua bóng sắc tái tê bóng đời
Giữa dòng cung lạnh chơi vơi
Trong xa xăm ấy nặng lời cuồng say
Nỗi buồn cú i mặt chực bay
Trăm năm chừ mấy thu say đẫm hồn
Rưng rưng vịn bóng hoàng hôn
Mà vo nửa kiếp cho tròn trăm năm.
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ĨJ L

HÀ HUY HOÀNG
D ội 1 T h ủ y T h ạ ch - P h ổ Cường - Đ ức P h ổ
Q uảng N gãi
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H à Huy Hoàng

Dặn
Vội
Lục bát ở ga Saigon
Gặp bạn đồng hương ở Saigon
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DẶN
Thôi mình
Hãy c ố mà quên
Mắt
M ô i...
Và cả tên người ấy thôi
Sáng ra
Lòng đã dặn rồi
Chiều
Tha thẩn đến
Chỗ ngồi
Ngày xưa...

í t ừ’í
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VỘI
■

(Viết thay lời anh T)

Em buồn buồn lắm không em ì
G iấc m ơ xưa dã cũ mèm như... anh
Con chim ngưng hót trên cành
Lá xanh giờ cũng thôi xanh mất r ồ i !
Em thường nhìn anh xa xôi
Em ngồi ở những chỗ ngồi không anh
Hút heo cuối bãi dầu gành
Mà không : mình vẫn chung manh chiếu sờn
Anh ngồi thức với cô đơn
Với dôi mắt trũng khát cơn say mèm
vẫn không hiểu nỗi dược em
H ình như hai đứa có thêm ... một người (?)
Đi qua chưa hết nụ cười
Đã nghe m uối nhạt gừng tươi bán m ùi...
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./

LỤC BÁT Ở GA SÀI GÒN
Em ngờ tôi kẻ bất lương
Không; em - tôi ch ỉ thầm thương... thôi mà !
C òi tàu từng chặp vang xa
Tóc em mát cả sân'ga giữa ngày
Tôi nhìn âu yếm bàn tay
Trời ơ i ! ngấn cổ, mắt mày... tôi thương
Chứ nào nhìn nhẫn kim cương
Sao em ngờ kẻ bất lương nhìn... vàng Ị?
Chợt buồn buồn đên mênh mang
Khi em vội vội vàng vàng bỏ đi
Hình như sực nhớ diều gì
Em sờ lại c ổ - nơi khi tôi nhìn
Khi người đánh mất lòng tin
Cái thằng tôi giá nửa nghìn đồng t h ô i!
Ga Saigon 3/1999
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GẶP BẠN ĐÓNG HƯƠNG
Ỏ SÀI GÒN
(Tặng

- d ể nhớ lần đầu bước chân
vào thành phô' - 1989)

s

Ta khờ như th ể thằng Bờm
Đi trong thành p h ố cứ thom lom nhìn
Thấy người tứ xứ ăn xin
Ta trông ta giống như in... thảo nào... !
Đêm tìm chẳng thấy vì sao
Giàn đèn cao áp như chào mĩa ta
Thấy em m ôi đỏ mào gà...
Ta trố hai m ắ t: "cha cha lạ hề !"
Bất ngờ gặp bạn đồng quê
Kéo ngay quán có c cà kê rượu cồn
Bao nhiệu câu hỗi dập dồn
Chuyện trai gái, chuyên xóm thôn, bạn bè...
Cuối cùng hai thằng im re
Dìu nhau ngồi dưới gốc me sần sùi
Đứa chua xót dứa ngậm ngùi
"Tao, mày hai đứa lép bui khác gì"
Q uê nghèo mày phải ra đi
Xích lô, hủ tiếu, bánh mì, cà rem
Áo quần dẫu có lấm lem
Củng may chưa bị hom hem chất người...
Bỗng dưng hai đứa bật cười
Thấy mình giàu có gấp mười Phú Ông !
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D ,L
ĐỊNH BAN
7/1 N guyễn Công T r ứ - Quy N hơn
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Đ ịnh Ban

Giữa nẻo tàn phai
Hồn tim tỉnh thức
Một vùng thanh sắc
Lại một lần thu
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GIỮA NẺO TÀN PHAI
Đêm chợt tỉnh giọt buồn rơi cung lạnh
Phiến băng sa khô sánh rụng quanh hồn
Cây lả bóng nhả sầu lên p h ố quạnh
Giữa huy hoàng tay vin nỗi cô cíơn
Thân chao ngã lẫn đời say th ế tục
G ọi hư vô lên tiếng vọng muôn trùng
Cao xa quá hun vàng lên ký ức
Em bến chờ nương nhịp lái thư dung
Xa vời vợi... ôi, thẫn thờ bóng ch iếc
Nhặt tàn phai tủi hận của riêng mình
Gom hoa dại ươm mộng đời diễm tuyệt
Nguyện ân người dòng rìước b iế c lung linh
Em hờ hững xuôi thuyền vào biển nhớ
Đáy không gian tím thẳm một dòng sầu
Cơn thác loạn chở hồn thơ bất diệt
C uộc biến trình rồi mai sê về dâu ?...

HÓN TĨM THỨC TỈNH
CÔ dơn anh mãi đi tìm
Niềm đau ca vỡ bên thềm thời gian
Thẫn thờ trong bóng Xuân Quang
Ngẩn ngơ giữa mộng - bàng hoàng giữa xuân
Ngập nqừng trong sóng chiều dâng
Hồn tim thức tỉnh xa gần nhớ nhung
Đã từng trao nỗi riêng chung
Ngửa lòng trăng dõi - thấm vùng tâm tư
Lầu thơ vắng bóng - tạ từ
Khép ịjhòng xuân giữ chút dư hương Người
Em giờ dâu ? - bóng trăng soi
Đêm đêm trắng mộng - nghẹn lời phù sinh
Cho nhau tròn tiết xuân tình
Đập tan ảo mộng - chúng mình vào xuân !

NHIỀU TÁC ,GIẢ

MỘT VỪNG THANH SẮC
Ta giờ gõ cửa hoàng hôn
Nghe thiên c ổ dậy xanh hồn mắt Thu
Khúc xưa trầm thống tuyệt mù
Ảm vang trong ớ ất còn ru mặt dời
M ột vùng hương sắc khơi vơi
Nửa vừng trăng rạng nối lời hồng hoang

LẠI MỘT LẨN THU
Ta nhớ người xa rất xa
Đường khuya chao lạnh bóng trăng tà
Sương rơi dẫm ướt hồn thu cảm
Tội một dòng xanh - tội sắc hoa
Ta ở phương này sóng gió lay
Niềm riêng nhung nhớ ngập trời mây
Triều dâng hoang buốt hồn thơ hẹn
A i biết cho ai "Mộng cuối ngày"...
Lại một lần thu - thu mới sang
Chừng nghe trong gió tiếng giao vàng
Chừng nghe trong cả trời mơ ước
M ở cửa tình tliu em bước sang
Anh biết vào thu em cũng buồn
Đời không mãi lạnh một chiều suông
Đời không xô ngược ngoài nhân thế
Đ ể khách tài hoa nỗi đoạn trường !!!
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X ã A n Lưu

-

H uyện K inh Môn - H ải Dương
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Đặng Phúc. Hải

Tình anh tình em
Tương tư

Kiếp sau chớ dại khờ
Có một đêm mơ
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TÌNH ANH TÌNH EM
Trúc buồn lệ dọng nhòa trăng
Đ ôi bờ một bóng chị Hằng chia đôi
Vút ngang một ánh sao rơi
Nghe trong cô tịch mảnh dời b ể dầu
Hoàng hôn nghiêng phủ mái đầu
Đêm thu se lạnh, giọt ngẫu se buồn
Dòng ngân nặng chở tâm hồn
Trong tim từng ổợt sóng cồn vây quanh
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Tên em anh vẫn kết. thành lời thơ
vẫn mong, vẫn đợi, vẫn chờ
vẫn bâng khuâng, vẫn ngẩn ngơ canh dài
Ngắm nhìn một cĩóa Hoàng mai
Long lanh giọt ngọc tưởng hoài mắt em
Lung linh ngằn đốm sao đêm
Sao cô dơn rõi mắt nhìn vu vơ
Trải bao năm tháng dại khờ
Nghe hồn thu lắng, bến bờ thời gian
Tình anh một giấc kê vàng
Sầu dong khắc khoải muộn màng tình em.
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CÓ MỘT ĐÊM M ỡ
Có một đêm mơ rộn tiếng lòng
Có hồn thơ cũ vọng qua song
Có hương xuân ấm bay thoang thoảng
Có giọt mắt tình lấp lánh trong
Có phút bâng khuâng gợi nhớ nhiều
Có chiều lặng lẽ bước phiêu diêu
Có đêm trăng sáng soi hồ nước
Có khoảng mênh mông bóng diễm kiều
Có cả chiều buồn ngắm sóng xô
Có đôi trai gái dạo quanh hồ
Có người thập tliễnli dôi chân nạng
Có dáng kiêu sa dõi mắt chờ...
Có cả trời mây, có cả thơ
Có trăng nghiêng bóng ngắm vu vơ
Có người ngồi cỉó nghe trăng hát
Có một mình ai đứng ngấn ngơ
Có th ậ t! Rồi sao chẳng có gì
Có chăng đọng lại khúc tình thi
Có em như có ngàn tia nắng
Có triệu tinh cầu chớp chớp mi
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TƯỜNG PHONG
NGUYỄN XUÂN PHỦ
V

58 Trần Quang D iệu - Phú Phong
Tây Sơn -Bình Định
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TƯƠNG T ư
Muốn thăm nhau - ngại đường dài
Đành nhờ én gởi thư này trao nhau
Ngắm gương đã bạc mái dầu
Mà người tri kỷ vẫn cỉầu dòng Tương
Quên sao buổi tiễn lên dường
Đ ôi tay cùng vẫy, khói vương tầm nhìn
Khuất rồi, chân vẫn dứng im
Khắc sâu nhân ảnh, bóng chìm trong nhau
C õi Irăm năm, hỏi CÒI1 bao ?
Đ ể lòng trăn trở, d ể nhàu hồn hoa
M ong hoài tàu trở lại ga
Chở người ngày ấy chia xa lãu rồi
"Bóng thời gian" lệ sầu r ơ i !
Tương tư hồn m ộng... lỡ thời sang ngang...
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KIẾP SAU XIN CHỚ DẠI KHỜ
Những chiều ngồi tựa bên song
Tiếng diều trầm bổng, tiếng lòng chơi vơi
Còn đâu cái độ xuân tươi
Còn dâu khóe mắt nụ' cười trao nhau
Áp trang thơ vẫn tươi màu
Mà sao tình hận, mạch sầu càng tuôn
G óc trời chớp b ể mưa nguồn
Sóng tình cuồn cuộn, sóng buồn trào dâng
Thương em lòng những bâng khuâng
Ngày xanh lận đận, sắc hồng phôi pha
Dầu giờ em của người ta
Trong anh, em vẫn như là của anh
Trăm năm ai gỡ tơ mành ?
Cho tình thơ lại chắp thành tình thơ
Kiếp sau xin chớ dại khờ
Tiếng lòng hãy đ ể tiếng thơ bắc cầu

Tường Phong

❖
❖
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Đàn ai réo rắt
Hoài thu

NHIÊU TÁC GIẢ

ĐÀN AI RÉO RẮT
Xuân về phô điểm ngàn hoa
Cỏ cây tươi mượt chan hòa nắng mưa
Thiều quang thắm thoát thoi đưa
H è sang oi ả sớm trưa lựu hồng
Sen vừa thoang thỏang hương nồng
Gió thu hiu hắt ngoài song gợi buồn
Lan tùng lệ đọng cành sương
Đông tàn tê tái mưa tuôn lũ tràn
Chung thuyền tương ngộ bạn vàng
Vòng tay bến đợi chứa chan vọng thầm
Đàn ai réo rắt bỗng trầm
Giao duyên trỗi khúc tri âm kết tình
M ơ màng giấc mộng hóa sinh
Bướm vàng tơ kén dâu xanh mượt mà
Nghiệp tằm tô thắm quê ta
Trau dồi thêu dệt gấm hoa lưu đời.
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DÒNG SÔNG ĐỊNH MỆNH
Tặng T.T.G

Đầm mình trong đại dương bát ngát
Biển mặn chát
Lời ca dao
Ngôn ngữ muôn dời của sóng
Ru ngày và đêm
Đen bạc đầu
Chim hải âu chao mình bay lượn
Tìm cu ộc sống
Bọt bèo
Trong gió chướng
Ngàn khơi
Trở về nguồn
Bằng giọt mừa dơn dộc
N hư thanh củ i mục
Làm c ổ tích nhấp nhô giữa dòng
N ước lũ cuồng muôn phương
Ố i!
Lạc lõng
Dòng đời cuốn phăng tất cả
Ta xin một lần
Thả minh
Trôi theo Dòng sông
Định mệnh
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XÓT XA
Nửa đêm chợt thèm rượu
Nghiêng chai uống một mình
Đốt lòng soi giấc ngủ
Khai phóng nặng phù sinh
M iên man lời ẩn dụ
Xô lệch gối chăn xưa
Thả rong dời dã thú
Điên cuồng dưới cơn mưa
Ngôn ngữ cũng lộng hành
Khói nguồn ta khô hạn
Sỏi đá nằm hiên ngang
Phơi mình chờ phiêu lãng
Hong tình trên ngọn lửa
Ta xót xa một dời
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Hoàng Kim

❖ Nhạt nhòa
❖ Vội chi
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NHẠT NHÒA
■

Em ngồi trên b ờ sông
Nhìn ch iế c dò cắm sào đợi khách
Bờ cỏ lau ph ơ phất
Dáng hình em
Gợn theo sóng vào ra
C hiếc lá vàng
Gió thổi nhẹ liệng xa
Nhìn lá chao nghiêng
Em lặng im mơ tưởng
Hình ảnh anh
Loang loáng nhạt nhòa.

HOÀI THU
(Tặng N S - NH)

Cao xanh vằng vặc mảnh trăng reo
Lả tả ven sông cánh lá vèo
Núi vọng tình thu hong gió vẫy
Thuyền chao bóng nguyệt sững tay lèo
Chập chờn bến mộng lồng mây nước
Ả p ủ niềm m ơ vượt suối đèo
Chan chứa hồn thơ tuôn nét đượm
Thả vần theo nhịp ngón đàn reo
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LANG CHUNG
HỒ DUY CHÚNG
V

61 Trần Phú - Phan R ang
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Lang Chung

Sao em
Dòng sông định mệnh
Xót xa
Có một Dòng Sông như th ế

124

NHIỀU TÁC GIẢ

SAO EM
Tặng Ngọc Thùy Khanh

Sao em không là mưa
Đ ể mưa rơi ướt áo
Sao em không là sáo
Tách chuyến đò sang sông
Sao em không là nắng
Làm chảy những tảng băng
Làm khô dòng nước mắt
Ấm thầm rớt trong dêm
Sao không là giọt đắng
Làm tề cứng dầu môi
Thời gian dặc khoảng trống
Ta khuấy đều mênh mông
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CÓ MỘT DÒNG SÔNG
NHƯ THẾ
■

Nhảy vào Dòng sông
Chỉ một lần
Nghe mặn mà ca dao
Nghe tục ngữ chát đắng
Khốn khố bởi vòng vây thói dời
M u ối mặn - gừng cay
Dòng sông êm đềm chảy
N hư lời ru
Ngọt ngào
Đằm thắm quê hương
Em đi tìm vị mặn
Tô thắm thần thoại muối
Cho cao nguyên chất ngất
C hỉ thấy một màu xanh biến Đông
Dậy sóng trên thềm c ổ tích
Rong rêu
Tại sao
Ta không là giọt nước
Từ biển Đông
Cuồn cuộn bước đi về
Rớt trên cao nguyên
Làm mưa lữ thứ
Chảy thành dòng
Trở về nguồn
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VỘI CHI
Anh thèm chi
Đào còn xanh
Cầm sào khoèo
Đ ể đau cành lá rơi
Thôi anh ! hãy giữ nguyên lời
Đến khi đào chín
Em mời vội c h i !

132

NHIỂU TÁC GIẢ

D,h
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Hoa Lan - hoa H uệ - hoa Hồng thắm
Lay ơn - Thược dược - Mimosa
Hà Đông ấp ủ... tha hồ ngắm
Á o dài trắng bay : Đẹp môi hoa
Đà Lạt yêu ơ i ! cách xa lâu
Bạn b è thân thích mãi in sâu
Ta gởi lời thơ thăm Đà lạt
H ẹn cùng bạn bè dến xuân sau...
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TRĂNG CỬU LONG
NGUYỄN VĂN THU
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Dzuy Dzao

❖ Sang thu
❖ Rượu hoàng hoa
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SANG THU
Rừng xanh chấm lốm đốm vàng
G ió hiu hắt dạo khúc sang thu rồi
Cung buồn lạc lõng chơi vơi
Bỗng, rưng rưng nhớ tiếng cười đêm nao
Đàn ai réo rắt xôn xao
Đắng cay pha lẫn ngọt ngào... khó nghe
Phải dư âm của mùa H è
Hay hồn Thục đ ế hiệh về dãy thương
Chập chùng cung bậc vấn vương
Nửa như ngoài nội, trong sương... mơ hồ
N ỗi lòng quyện với tiếng tơ
Hòa thành giai điệu khúc thơ trữ tình
M ở toang khóe mắt - một mình
Buông lơi kỷ niệm cho tình đ i hoang
Nhớ thương bay bỗng dọc ngang
Thu ca vang tiếng rộn ràng rừng xanh

/3>uẻ<v Íỳitíi kóixty ctừc
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Rượu HOÀNG HOA
■

Ở thành p h ố
Những bức tường khép kín
Nhà ch ọ c trời
A i thấy dược trăng thu
Suốt ngày đêm
Quạt maỵ chạy vù vù

Ải biết được
G ió may hay gió bão

Ai biết dược
Lá vàng
Hay
Lá bạc
Cả bốn mùa
Lá rụng một màu nâu
Ở cao nguyên
Gần thi en nhiên
M ớ i thấy
H eo máy về
Lá vàng đ ổ
Chiều nghiêng
Dáng thu buồn

Nhưng,
Thu rat thần tiên
Có uống Rượu Hoàng Hoa
Tiếng Thu ca mới tuyệt
Có ngắm lá vàng rơi
M ới thấy tình thu tha thiết
Có đón heo may về
M ới quán triệt vị hương thu
M uôn năm, Trăng vẫn vo tư...
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Trần Đình Sơn

Lưu tác
Tình đời
Hẹn xuân sau
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L ư u TÁC
Nắng gió trăng sao
Không bao giờ tắt
Góp vào thi ca
Không bao giờ mất
Lưu mãi ngàn dời
Tuyệt tác tinh hoa.

TÌNH ĐỜI
Khói bếp nhà ai tỏa ngọn buồn
Hoàng hôn bãng lãng bóng chiều buông
G ió mây ngàn trải lời tình tự
Mưa nắng dầy vơi nỗi cloạn trường
vẫn biết cu ộc đời b ể khổ đau
Thời gian nhung nhớ buộc rùng nhau
Người xa ta quá sầu quan tái
C h iếc lá mùa thu lạnh úa màu
Hoa cú c vàng mơ trổ thắm tươi
Vần thơ trang di ếm sắc nhan đời
Trăng xưa giờ dã phai quầng nhạt
Thao thức u hoài kỷ niệm vơi
N uối tiếc thời hoa mơ bướm mộng
Tình cĩời như một bóng hư không
Mượn khăn quên lãng lau dòng lệ
Bụi cát trần gian đẫm nụ hồng.
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HẸN XUÂN SAU
về các bạn cũ - Th i Văn Đoàn Hoa Niên Đà Lạt.

Lâu quả không về thăm Đà Lạt
Đ ể tìm dư ảnh tháng năm qua
Ta lỡ sông hồ đời phiêu bạt

u hoài vương vấn tuổi hoa niên
Linh Sơn u tịch màn đêm xuống
Sương phủ đôi bờ trắng thướt tha
Tơ liễu xõa H ồ Xuân Hương mộng
G hé qua Nhà Thờ đón lễ ca
Xuân ấy nhớ cảnh Đà Lạt cíẹp
Nhà thờ con Gà ngập pháo hoa
Rong ruổi bên nhau theo Thánh Lễ
Ngắm nhìn Đà Lạt vạn sắc hoa

Trăng Cửu Long

❖ Gởi mơ
❖ Nhốt trăng
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GỞI M ơ
Vớt một chút mơ trên dòng CỔ Chiên trầm mặc
Thả nước trôi về ngả Long Hồ
M ơ mộng ấy trôi qua triền nhớ
Xuôi dường về tìm đến Ngã tim
Em tắm gội trên sông xanh b iếc
Nước trong veo ngấm vào mắt mơ màng
Đ ôi mắt ấy dẹp rồi thêm dẹp mãi
T h ế gian này chết ngất bởi em tôi...
Dòng nước lẫn chút tình anh gởi gắm
Ngấm vào da rồi ngấm vào hồn
Em vớ vấn bởi tình anh chất ngất
Say vật vờ trong ngàn nỗi xôn xao

NHÒTTRANG
Đêm oi bức cửa mở hờ đón gió
Bẽn lẽn cười trăng lặng lẻ ghé qua
Lòng rộng m ở ta hứng trăng dầy ắp
Trăng ỡm ờ giăng ánh bạc bao la
Ta ĩhấp thỏm chờ khi trăng lấp ló
Khép cửa mau - cài chốt - nhốt trăng vàng
Gian nhà nhỏ sáng bừng vách lá
Ta quên đời ngủ thiếp giữa vàng trăng...
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Ngọc Thùy Khanh

Và 'Đà Lạt
Có gì đâu
Đành cam
Đối mặt
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VÀ ĐÀ LẠT
Đà Lạt đẹp, Đà Lạt thơ
Phải chăng từ những bất ngờ của sương
Hay là hồ tuyệt hơn gương
Hay là nhạc thác du dương rối lòng
M ây Đà Lạt ngỡ Dòng sông
Nắng Đà Lạt nắng lúc không lúc còn
Tuyệt chưa p h ố thẳng p h ố cong
Có mưa dứt dọan thong dong giải bày
Đà Lạt xưa, Đà Lạt nay
Ọuanh năm lành lạnh cõi dày tình nhân
Hoa cho Đà Lạt phấn thân
Trái tim gởi lại nửa phần khi pa

íỳucv bótxty ctừC
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CÓ GÌ ĐÂU
Trong khắc nghiệt
Thấy thương mình vô k ể
Giữa cuộc đời dụng phải b ơ vơ
Trong cùng tận
N ỗi lòng như sâu thẳm
Tình thâm ơi sao mãi hững hờ
Trong lừa lận
C ớ sao mình chân thật
Được thua nào ch ỉ nhận trầm ngâm
Trong tất tả
Ngộ ra diều bè bạn
Hữu hạn cu ộc dời sao phải lợi danh
Trong lối nghĩ
vẫn dỗ lòng quảng đại
Có gì đâu may mắn mãi không chờ
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ĐÀNH CAM
Giữa bờ thực mộng mù quay
Bên kia níu kéo bên này dấy xô
Lại bao dồn dập tình cờ
Đọa cícìy ta giữa bến bờ mê cĩiên
Lạc trong ảo vọng vô biên
Mua người giả dối bán phiền lại ta
Tính say say tỉnh sa cỉà
Giữa dời hổ dễ thật thà dành cam

ĐỐI MẶT
T.ôi quen clối mặt tai ương
M ù quay tất tả lạ thường lạc CỊLinn
Ngược xuôi c1on% đếm giận hờn
Đã lâu lừa lận phết sơn mặt mày
Hên xu i tường tận an bày
Nhân gian mệt đuối bầy hầy nọ kia
Với buồn cùng bán cũng chia
Vui vầy bưng bít chẳng lìa chẳng rơi
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Nguyễn Ngọc Hưng

Tên em
Trái tim áp thấp
Trở lại phố xưa
Đôi vệt nắng
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\
TÊN EM
Em mang tên một Dòng Sông
Ngát thơm
Trong suốt
M ênh mông bến bờ
Giữa dòng
Tôi thả câu thơ
Ngẩn ngơ Từ Thức
Sững sờ Trương Chi
Xuôi dòng nước chảy
Em cỉi
Tên còn ở lại
Vẫn vi nỗi lòng
Sông kia cỏ thuở lớn, ròng
Ngàn năm em chẳng cạn dònẹ trong t ô i !
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TRÄI TIM ÄP THÄP
ừ, cíêm... dâu phải đêm này
Dấu chân ngày thảng đã dày nhớ thương
Răng I11Ờlá cỏ ẩm sương
Tàn thu rơi lạnh gót sương cuối mùa...
Người chưa phô' c ổ già nua
Sao lòng như ngọn gió lùa song đơn
Bóng cìi hư ảo chập chờn
Lập lòe dom cíóm nguồn cơn tỏ mờ.
.Xênh xang thuyền clỗ bến mơ
Còn xô con sóng vật vờ khơi xa
Trái tim áp thấp ậm à
Đếm từng cơn bão di qua cu ộc dời !
Thương nện liếng nhớ nên lời
Mưa than gió khóc tơi bời dạ ngâu
Sông xưa cíà gãy nhịp cầu
Giọt nằm lại giọt về dâu, hời người !
Ước gì mưa lá thôi rơi
Cho thu xanh lại khoảng trời nắng nghiêng...
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TRỎ LẠI PHỐ XƯA
Những vạt tím chiều chạy trốn
Ngày ta trở lại tìm em
Con p h ố dài như dấu lặng
Chui vào hun hút bóng đêm ...
Dâu dây thoảng mùi dạ lý
Ngõ râu vàng vọt ánh cỉèn
Ô cửa nghìn con mắt mở
Hững hờ như chẳng hề quen !
Ta đi... td ổ i... rười rượi
Tìm em, biết tìm em. cíẫu ?
Lạc loài như trăng qua p h ố
M ấy ai bất chợt ngẩng dầu...
Nhà củ không còn s ố củ
Đường xưa mất dấu chân xưa
Ta gọi thầm... cĩêm trở gió
Giật mình ngỡ tiếng ai thưa !

ĐÔI VỆT NẮNG
M ơ ... nửa cíêm choàng thức
Se se gió trở mình
N glic mưa phùn tháng chạp
Lạnh suốt miền tâm linh...
M ới vai kề vai c1ó
Mà em lăng lắc xa
Như chưa bao giờ có
M ột thời ta bôn ta
Như chưa bao giờ có
Triền cỏ rôi ven sông
Nụ hôn dầu như lửa
Cháy một chiều cuối dông
M ây có dang dở hồng
Trăng có vồng lở cỡ
Sấp ngửa bàn tay không
Ngậm ngùi ta vẫn nhớ
Em vẫn ngồi c1âu cỉó
Trên lối cỏ xuân nào
Nét cười như hoa nở
Đón mặt trời XÔI1 xao...
Mai gió về mái nắng
Hoang tiếng gù chim câu
Thẫn thở đôi vệt nang
Tìm duỗi nhau vế dâu r
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Lương Văn Hồ

Lời cô đơn
❖ về đâu hỡi người
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LỜI CÔ ĐƠN
Em về khuất nẻo dường xu'a
Khuất trăng, khuất nắng, khuất mưa... sao dành
Này em cứ m ỗi bình minh
Ruột tôi... hoài nỗi một mình với thơ
Nhớ ai nhớ đến dại khờ
Nhìn trang giấy trắng củng ngơ ngẩn buồn
M ỗ i lần công tác qua truông
Thấy con suối chảy nhớ nguồn nguyên sơ
Nhớ ai giống một nàng thơ
Có dôi mắt b iếc - có bờ m ôi xanh
H iền ngoan giọng nói thơm lành
Giống con chim hót trên cành lình yêu
Em vồ còn lại những chiều
Nhớ nhung tôi dứng buồn thiu nhìn trời
Nhớ nhung tôi gọi người 07
Có hay tôi hát những /ờ/ cô cíơn

VÊ ĐÂU HỠỈ NGƯỜI
Em về như khúc ca dao
Hát ru trong giấc chiêm bao một người
Em về bỏ lại nụ cười
M ớ i hôm nho ngỡ như mười năm qua
Em về có kẻ trông xa
Thấy mây, thấy khỏi ngỡ là áo bay...
Rượu nồng chưa uống mà cay
Em về... dôm củng là ngày buồn tênh
Đất trời vẫn rộng mông mênh
vẫn không chứa hết cái tên của người
Xuân này thêm nữa mấy mươi
Mà tan tắc nhớ nụ cười xuân xanh
Cửa lòng ai khóa cho dành
Và ai muốn m ở đã thành công dâu (...)
M ấy mươi năm mối tình dầu
Tóc xanh, tóc bạc... về dâu hỡi người
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Tường Huy

❖ Đêm giao hưởng
❖ Không dề 1
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ĐÊM GIAO HƯỎNG
Tôi vê phô xá nguy nga
Nhưng sao lòng.vẫn "BUÔN QUA BÓ N G ĐỜI"
N ói ra lời những nghẹn lời,
Nói ra ray rứt một thời dam mê,
Em, anh từng dã di về,
Gian nguy chiến tuyến dạn kề bom rơi,
Yêu nhau chắng nói nên lời,
N ói trong ngấn lệ chơi vơi núi dồi,
Mắt nhìn mắt, m ồi kề môi,
Bôn em dịu mát sao tôi thẩn thờ,
Đ ể rồi một chút lẳng lơ,
Bài ca giao hưởng bất ngờ dêm mơa,
Ngày xưa cái thuở ngầy xưa,
Cái ngày xưa ấy cũng mưa giao mùa,
Không gian một chút già nua,
Cái già nua dã chát chua cu ộc đời,
Bài ca giao hưởng không lời,
Lời dâu nói hết một thời mộng mơ,
Nhìn nhau một chút ngẩn ngơ,
Chia tay nhau d ể lựa bờ sông "TƯ Ơ N G "
T iếc thầm một sợi tơ vương,
Vùi sâu một nỗi nhớ thương trong lòng,
Em về đắm trẻ chờ mong,
Tôi về chốn củ mà lòng xót xa,
Lệ rơi tầm tả nhạt nhòa,
"BÀI CA GIAO H Ư Ở N G " chan hòa dêm mito.

TẠ TỪ
Trăm năm một kiếp người ta,
Sầu theo s ố phận, buồn qua bóng dời,
Tử sinh là chuyện đất trời,
Hợp tan là chuyện ngàn lời biệt ly,
Người nào lần lượt ra cíi ì
Người mà ở lại còn thì bao nhiêu ?
Tuổi già buồn tựa ráng chiều,
Đắng cay nhục nhã dè nhiều xuống vai,
Ước chi mong được ngày mai,
Làm cây thông dứng kìa ai thuở nào.
Đời người dài ngắn dường bao ?
Đừng như LƯU, N G U Y ỄN lạc vào cảnh tiên.
Những diều muốn nhớ lại quên,
Trăm năm trăm tuổi (ỉã nên sự gì ?
Sửa soạn đi, đ ế ra ổi,
Ra đi như những lần ổi thông thường.
Lựa chi cũng ch ỉ một đường,
Dương gian, âm cảnh xếp chương sử đời.
Trống chiêng, chiêng trống ba hồi,
Nhìn thêm thân quyến 'kẻo rồi lại quên. 1
Cứ bình yên, đ ể được yên
A i về chín suối có riêng hai lần ì
Kìa trăng, kìa nước xa dần,
Bạn bè cha m ẹ thâm ân tạ từ.
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La Trung

Thu say
Chiếc lá
Xôn xao màu nhớ
Ngõ đời xôn xao

168

NHIỀU TÁC GIA

THU SAY
Mùa thu say khướt trên cây
Là ôm nỗi nhớ hao gầy dáng xưa
Ngồi nghe tình cũ giao mùa
Hôn thầm nhánh mộng cíong đưa ngõ dời
Ngửa tay từng giọt nắng rơi
Gom hương quá khứ giọt mời c ố nhân
Nhón chân nhẹ bớt phong trần
Xoay niên kỷ lại tần ngần mắt cay !
Ngỡ ngàng trong cuộc thu say
Tiếng thơm mắc cạn giữa ngày vinh quy
Thường (l()nq máu ấm cuồng si
Đành ôm bờ nhớ gọi thì đă qua
Cay môi nhớ chén quan hà
Hương XLỈa về ủ tim ta say nồng
Níu bờ hư ảo qua đông
G iấc cĩau chợt tỉnh trên đồng chiêm bao
Khật khùng cất tiếng nghêu nqao
‘Thẳm sâu còn nhớ chiến hào gọi tên
Sao trời lấp lánh trong đêm
Đắng m ôi chợt tỉnh bôn thềm iương tư.

CHIÊC LÁ
Tặng DS.

Thu quyến rủ xa em cành dong ruổi
Say hương trời nghiêng cánh gởi bờ không
Níu gió bay lơ lửng giữa vô cùng
Nghe sóng mộng bồng bềnh qua ngả chấp
Em lặng lẽ phơi thân trần trên ổất
M ặc không gian vung vít nắng trong chiều
Nghe cây cỏ trao nhau lời chần tlĩật
Tiếng cồn trùng mộng mị tím cíường rêu
Em hóa thân từ ý của đất nghèo
Nương bao kiếp ngỡ ngàng qua xứ tạm
Rừng nhân sinh lao xao mùa thương cảm
Lệ vui buồn xanh bến hẹn vàng thau
Vực tình lên cơm áo cũng dổi màu
Trăng lập hạnh trăm miền đâu hiếu thấu
Lá nghiêng cành nằm mơ về nguồn cội
Nghe biến tình sóng vỗ dậy ngàn sau
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XÔN XAO MÀU NHỚ
Bước vào biển sóng
Sóng vỗ bờ mây
Vương tà trinh nữ
A i ôm giấc đầy
Bước qua ngõ dời
M ô i ấm nụ hôn
Tình vừa đơm bông
Xôn xao màu nhớ
Bước vội vào mơ
Níu cành thu hỏi
Lá vàng không nói
Nghiêng mình ngẩn ngơ
Bước xuống trang thơ
Tim ngân "tình ngỏ"
Lời thương chợt vỡ
Tràn vào giấy xanh

NGÕ ĐỜI XÔN XAO
Chân ngày mở vội
Ngõ dời xôn xao
Lặng tìm ca dao
Chìm trong biển mộng
A i ru lời ấm
Đọng giữa mùa cíau
Bóng hạc bay qua
Buồn phơi lông trắng
Biển đời còn mặn
Ngâm ấm ngàn xưa
ươm lại dồng dao
Xanh bờ lễ nghĩa
Lời thương bỏ đói
Khập khểnh di tìm
Chợt nghe tiếng dêm
Ngỏ lời sám hối
Chân ngày mở vội
Ngõ dời xôn xao.
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Cẩm Tân - Xuân Tân - Long Khánh
Đồng N ai

ĐÓA HOA VÔ THƯỜNG

Em
Đóa hoa vô thường
Nở lung linh
Giữa hai vầng nhật nguyệt
M ột chiều
Sấm sét
Rớt xuống hồn ta •
Xanh thiên thu
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Như Huỳnh

❖ Sóng chao lòng biển
❖ Tĩnh tâm
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SÓNG CHAO LÒNG BIEN
Lâu rồi biển khổ sóng ơi
Tạt chi cú xó c tơi bời th ế ni
Tình đời bức xú c chi chi
Cùng chung trời biến vô nghi với nhau
Dịu cơn thịnh nộ mau mau
H ồi tâm tĩnh ngộ dồi trau sửa mình
Cõi trần thượng cíế chứng minh
M ới mong năm tới hai nghìn sống vui
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TỈNH TÂM
Nghiêng tai hướng suối Lâm Đồng
Thoáng nghe gió réo gợi lòng thi nhân
Len mình trong đám phù vàn
Đưa tia mắt lém cõ i trần thấy thương
Chân dời rộn nẻo .đòi phương
Lợi chi dây dó bước đường đã qua
Chiến tranh điêu đứng muôn nhà
Khiến cho nhãn loại buồn qua bóng dời
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Nguyễn Quang Đức

❖ Thu bay
❖ Ru buồn
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THU BÄY
Dòng sông viết tiếp 4 câu cuôì

Bờ thu
Bên mỏng
Bên dày
Cho em nửa cánh
Thu bay cuối chiếu
Rừng thu bạc
Gió dìu hiu
Mím m ôi cm ổ ếm
Tình yêu mấy lần
Tơ duyên quấn gót phong trần
Nhói cỉau tim khóc một lần dở dang
Đưa tay cầm giấc mộng hoang
Thì ra là cánh thu tàn rụng rơi
Rung vai cho phiến sầu vơi
Dấu írong tâm thức ngàn lời yêu xưa.
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RU BUÓN
Gió bay qua nẻo sông hồ
Vàng rơi mấy dộ lá ngô trở mùa
Ru buồn với giọng dong dưa
Buồn rơi theo lối lá thưa rụng chiều
Bình minh không xóa buồn hiu
Lịm thân vào giữa sơơrtg chiều hoàng hôn
Chôn tình vào đáy mộ hồn
G iấc mơ thuở ấy cũng chôn lâu rồi
Đưa buồn về lối thu rơi
Đắm trong tiềm thức buồn ơi, ngập dầy
Đ iệu ru buồn đã lâu ngày
Giọng buồn gởi gió thu bay cuối mùa
Nếp nhăn hằn những thiệt thua
Tóc hoa râm vẫn nhớ mùa thu sang
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H ải Lâm Văn

❖ . Phù sa
❖ Đóa hoa vô thường
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PHÙ SA
Hạt bụi nào
Rớt xuống
Bơ vơ
Gió
Vô tình
Thổi bay lăn lóc
Đ ôi lần
N ẻo hư vô
Quay ngoắt
Lầm tưởng
Đây rồi
Chốn quê xưa
Bỗng một ngày
Mưa nguồn tắm mát
Dòng phù sa
Ăm ắp
Dâng cỉời
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Hàn Lan Quy

V
V

Ngậm ngủi
Vô ngôn

❖ Dáng xuân
❖ Tay mưa

186

NIIIÊU TÁC GIẢ

NGẬM NGÙI
Trầu cay một mớ ba cíồng
Biêt em có ý nên khônq vội vàng
Bây giờ lỡ chuyến cỉò ngang
Q uên làm sao những buộc ràng xa xưa
Chớm thu sợi nhớ cĩong dưa
Sợi thương bàng bạc khi thưa khi cỉầy
Buồn trông con cá lạc bầy
Con chim xa tổ dạn dày gió sương
Dáng ai ghé nón qua cỉườnq
Vai gầy cong nhịp cầu thương ngậm ngùi

lỷua
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VÔ NGÔN
Từ ta vừa tuổi phong trần
Nước non cíôi ngã phù vẫn đỉnh clời
Dặm hồng ngút mắt ngàn khơi
Xanh xao mấy thuở m ọc mời vô ngôn
Ngủ cli tôi ngủ cô cìơn
Dáng thu vân cẩu chập chờn nến treo
Ngày buông bóng ngả lưng đèo
Thêm heo hút gió lạnh đeo cánh lòng
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DÁNG XUẨN
Dáng xuân rơi xuống Thiên Hưng
Hốt nhiên thùa thẹn ngập ngừng gót hương
M ong manh xuân tứ vấn vương
Chan hòa trong nắng sợi thương ngậm ngùi
Vì dù bao nỗi buồn vui
Cũng theo ngày tháng lấp vùi tình nhau
Nhớ xưa nghiêng nụ hỏn trao
Mắt ai d ế vướng chiêm bao muộn phiền
Dáng xuân rơi gõ cửa thiền
Champa bỗng hóa nàng tiên diễm kiều
A i dem hoa sứ cười trêu
Cài lên suối tóc cho xiêu lòng trần
Lãng du trong gió thanh tân
Tuyệt mù nhân ảnh phù vân clóa hài

TAY M ưii
Dưa tay với bắt giọt mơa
Được rồi sao ngỡ như chưa dược rồi
Em như giọt mưa và tôi
N hư người lữ khách bồi hồi bên hiên
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Nguyên Khôi

• Tình thu
• Buồn qua bóng đời
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TÌNH THU
Thu về trong mắt ai
Tiếng thu buồn dọng lại
Cãỵ âm thầm nhớ lá
Lá rụng chiều mưa bay
Thu về trong mắt em
M ộng mơ và êm đềm
Như cuộc tình hò hẹn
Nồng nàn dưới trăng (lôm
Thu về trong rừng sâu
Gió thu khua rì rào
Cửa rừng chiều sương tỉm
Thì thầm giọl mưa ngcìu
Thu về ta tìm nhau
Sông thương lỡ nhịp cầu
Thuyền tình không bến dậu
Biền biệt lá thu sầu
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BUỒN QUA BÓNG ĐÒI
Ta dong ruổi qua dốc cĩời thấm mệt
Đứng bên dời mà rất cảm ơn em
Đ ời hành ta dã bao phen chìm nổi
Có lở nào mà lở mãi không bồi ?
Bao nhiêu năm trút bao clợt mồ hôi
Giá phải trả h ố chợ đời quá clắt
Ta kiếm sống bên dòng dời tất bật
Mà trượt dài theo cơn dốc muộn phiền
Ta yêu em từ hạt sống trinh nguyên
Đời thất th ế có làm phiền em CỈÓ !
Nên em ạ ! dù Tây Thi sống lại
Ta chẳng làm Phạm Lãi đ ế mà chi
Cửa hồn em ta chôn khối lình si
H ồ dời bẩn, nhưng hồ tình thơ mộng
Dù âu lo cho từng ngày dê' sống
Ta vẫn là ta lận đận mãi thôi
M ười lăm năm dời như cánh bèo trôi
Còn có buổi cho Kim Kiều tải hợp
Ta chẳng giống như người xưa lỡ bước
Nên bao năm đời hỏng chẳng còn chi
Cuộc mứu sinh lừũ lọc có ích gì
Tuy giấy rách nhưng lề xưa vẫn gìữ
Ta ru em bằng lời thơ tình tự
Đời ru ta bằng hai chữ lao đao
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Lê Sa

❖ Như sợi khói chiều
❖ Một ngày em đến thăm tôi
❖ Khúc cuồng ca của tên lữ tục
•> Bên iòng siíơng khói cũ
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NHƯ SỢI KHÓI CHIỂU
Rừng xưa huyễn gọi em về
Đâu trăng hoàng hạc não nề lầu thu
vết chim sướt máu trong mù
Mắt ta sướt những ân cừu tiêu tao
Xưa em rót chén rượu dào
Là em rót cả lệ vào trăm năm
Phong trần ừ những phong trần
Trăng thương níu bóng lầụ không ngậm ngùi
M ô i nào thắp lửa đêm vui
G iờ tan theo ngọn khói vùi bên sông
A i đem sáo nhốt trong lòng
Tiếng kêu rớt giữa chiều dông não nùng.
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MỘT NGÀY
EM ĐÈN THĂM TÔI
■

Trời hôm dó mây rướm vàng em ạ
Trăng não nùng kề ngực lá lim dim
Chân em bước theo lệ nguồn rưng rã
Anh cĩưa tay g iữ kịp trái tim mình
Anh cíưa tay níu lại khoảnh trời xanh
Chim chóc xuống gọi mùa lên hối hả
Gió lửng thửng trên lưng chiều tàn tạ
C ứ tưởng chừng em thở nhẹ qua vai
Ôi ngỡ chừng sông nước, vỗ man hoài
Tay anh bấu xuống lòng rêu cỏ mục
T iế c chiều dông con d ế nằm chực khóc
Anh hoang mang toan chận bỏng xuân về
Tình dẫu buồn như sợi khói chiều quê
vẫn Sống qua bốn mùa bấm liệt

198

NIIIỂU TÁC GIẢ

BÊN LÒNG SƯƠNG KHÓI c ũ
Tặng DS.TTG

Chiều gieo xuống hột thu vàng
Bờ xa anh vũ khóc tràn nước lên
Đưa tay vuốt ngọn lau mềm
Bóng ta vấp phải bóng miền xanh đầu
Trăm năm nước vỗ chân cầu
M ươi năm mây trắng ngang dầu còn bay
Lòng riêng dột mảnh trăng gầy
Đêm heo hút gió sương bày quán không
Nghìn thu tóc lá phiêu bồng
Gió tiêu tư vỗ nghìn năm hững hờ
Người về vịn gót mưa khuya
Mắt chong lệ nến hạt đầm đìa rơi

á ó t i y itừ c
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ừ người cứ khóc thương tôi
Thương con chim đứng giữa trời thu phai
Đêm đêm tiếng quạ u hoài
Rúc trong lồng ngực rạch ngoài bờ xa
Ngựa về nghiến dốc xe qua
M ây buông lủng thấp nhát gà cọ sương
Lụa ai x é giữa đêm trường
Ô không, là giấc mê thường đấy thôi.
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NHẤT THU
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❖ . Tình thu
❖ Thu nhớ
❖ Giọt tình
❖ Giọt buồn
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TÌNH THU

Rừng thu héo hắt cành sương
Sông thu chợt thấy vấn vương hương lòng
Lá thu vàng võ bên song
M ây giăng phủ - cánh buồm dong hững hờ
Tình thu đã lỗi hương chờ
Ngậm ngùi thương dải sông thơ bóng chiều
Lạ lùng - cảm thấy thần yêu
Xa xô i ngàn dặm hoang liêu th ế nào !
Trần ai trăng gió xôn xao
Người ơi có biết vì sao không người
Tình riêng ấp ủ hương dời
Thuyền mong bến clợi - bên trời hóa thân
Vầng trăng trải lụa xa gần
Tấm lòng vạn thuở - tinh thần xuân xanh
Tình thu lai láng thu tình
Hồn thu hòa quyện hồn-mình hồn sông...
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THU NHỚ
Tặng Dòng Sông

Thu buồn theo nhịp thời ginn
Mầm thu ngọt
Nắng tơ vàng lẳng lơ
Nhớ Dòng sông
Nhớ câu thơ
"Tình yêu khao khát clợi chờ còn dây !"
N hớ nhung
M òn m ỏi hao gầy
M ênh mồng mường tượng...
Tháng ngày cách ngăn !
Thẩn thờ chiếu gió mưa giăng
Hương thầm mãi ngát
Thơm dòng sông thơ...
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GIỌT TÌNH
Xa nhau mấy chục thu tròn
Tàn phai dôi mả - màu son nhạt nhòa
Tình ơi - xa cách - ngùi xa !
Chờ bao năm tháng - ngân Hà hỡi chim
Buồn ơ i ! Đau nhói con tim
Hồn anh chở tỉm - tim em chở sầu
Trăng vàng gió giạt về cíâu
Riêng anh thơ thẩn bấy lâu lặn tìm
Ví lô xao xác nỗi niềm
Lời thơ cắn nát - đêm cíêm lệ trào
Thiết tha tình hỡi... ước ao ...
N hớ nhung điên dại - xanh XŨO giọt thầm
G iờ xa xa cách tri ầm
Bồi hồi xưa ấy - xa xăm bụi mờ
Phương trời ra ngẩn vào ngơ
Giọt thương giọt nhớ bơ vơ giọt tinh !
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GIỌT BUÓN
Chiều xa Langbian
Đường dồi heo hút gió
Giọt sầu rơi cỉây dó
Da cliêt nỗi buồn đau...
Đời sao lắm dớ dang
Ngậm ngùi xa cách trở
Bàng hoàng bao nỗi nhớ
Giá buốt giọt mưa ngàn !
Rơi rơi ch iế c lá vàng
Dầu nụ cười chúm chím !
Đâu chuỗi ngày ngọt lịm /
Run rẩy sợi tơ đàn... !
Còn cíâu giấc mộng vàng !
Còn đâu chiều chờ đ ợ i !
Nghe sầu dâng vời v ợ i!
M ãi thương nhớ muôn vàn !
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D iL

LÊ CHAY
4*«
V

H ả i Phòng
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Lê Chay

❖ Mùa yên
•>. Hoa Đà Lạt
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MUÄ YÊU
Gửi TTG

Tình yêu như biển có mùa...
Em không thẹn bởi thêu thùa nhớ mong
Lỡ
Thì
Vơ lấy thong dong
Trót nhan sắc lặn vào trong th ế rồi...
Buồn gì d ĩ vãng thành đôi ì
Mà toan đánh mất luôn thời...
Lược, gương
Trời dem cơn gió yêu thương
Vào cho em
Được
M ột phương b ế bồng...
H eo may rung cánh cửa lòng !
Có Không Bến ấy ?
M ùa... mong - bến này !

HOA ĐÀ LẠT
Phải em là hoa Trinh Nữ ?
Mim osa lạnh chiều sương
Xoay mình, buồn gương "Than Thở"
"Xuân Hương" khỏa sóng vô thường
Phải em là hoa nhân hậu ?
Đem Giàu phó mặc chàng Trươnq
Ta như dòng sông clói khát
Trông chờ ban phát tơ vương
Phải em là " Trà Hoa N ữ" ?
H iến dâng tình ải đi rồi
Cầm tay phương mình nức nở,
úa tàn Không ì Phút sinh sôi.
Phải em /à hoa
Trần mình tưới
Con chữ từ em
Cho người bẽn

Thi s ĩ ?
mát khát khô
sinh nở
lẻn tương tư

Phải em là thực hay hư ?
Ân mình thác nghi ngút khói
"Đà Lạt trãng m ờ" gió nổi
Giàu không bật rễ bi giờ !
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O L

TRƯƠNG VĂN BÍNH
(MỘNG HOÀNG THIÊN)
3 6 13 K h a Vận Cân - H iệp B ìn h - T h ủ Đ ức
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Trương Văn Bính

❖ Đơn phương
❖ Hoa Quỳnh Giao
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ĐƠN PHƯƠNG
Em giờ cú i mặt, quên ta
Vầng trăng vội vã chia xa, đêm tàn
Tâm tư trĩu nặng vô vàn
Sóng triều biển mặn mơ màng chơi vơi
Hoàng hôn mây tím dõi soi
Cánh chim lạc lối cuối trời ngẩn ngơ
G iờ em cúi mặt hững hờ
M ô i hôn ngày ấy bây giờ thoảng qua
Em giờ sống với lụa là
Hẳn quên d ĩ vãng trăng tà mù sương
Tình ta tơ tóc mộng thường
M ãi ôm ảo ảnh dơn phương cuộc dời

^ > u ¿ t v t j u a k ¿ ( \í\, itừ ù

213

HOA QUỲNH GIAO
Lâu lắm không về thăm p h ố Cát
Xa em - xa cả xứ hoa Quỳnh
Trăng xưa hai dứa xem hoa nở
Hương vị thơm nồng màu tuyết trinh
P hố Cát lâu rồi chẳng gặp nhau
Tương tư tôi dệt mối tơ sầu
Trăng vàng nghiêng rụng sương vờn bóng
Kẻ ở, người đi cách biệt rồi
Kỷ niệm xưa còn qua lối đi
Giai nhân em hỡi nhớ nhung gì ?
Trăng giờ hai mảnh trong hồn mộng !
Hoa nở ân tình chuyện biệt ly
Tôi cô quên sao lại nhớ nhiều ỉ
Mảnh hồn ray rứt trái tim yêu !
M ô i hôn se sắt vòng tay khép
Nhớ mãi hoa Quỳnh chốn tịch liêu
M ai sẽ về thăm lại p h ố xưa
Dìu em qua lối cỏ sương mờ
Kề m ôi say đắm nồng hương phấn
Trăng trải lụa vàng - đêm nở hoa
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PHỤNG LAM
5 1 / 1 4 T rầ n Cao Vân - Q. T h a n h K h ê
Đ à N ẵng
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Phụng Lam

❖ Vòng Hoa Nhớ
❖ Thân cò lục bát
❖ Để thôi con sáo
Tìm xưa
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VÒ N G HO A NHỐ

Thẩn thờ
Chiều p h ố H ội xưa
Ngửa tay lặng hứng giọt mưa thu gầy
Nhạc mưa buồn
Hạt thơ bay
Màu rêu mái c ổ thấm dầy hồn xưa.
Em về
Nqhe p h ố reo mùa ■
Đ ợi ai cửa Đợi, sóng khua bãi chiều
Cùng anh
H ái trái bông rêu
Kết vòng hoa nhớ tình yêu p h ố này
Giá anh
Quay ngược tháng ngày
Trả con p h ố lại thời đầy vàng son.
Hội A n, 1999
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THÂN CÒ LỤC BÁT
Tưởng nhớ giỗ đầu thi sĩ B Ù I GIÁN G

Cõi trần tớ bỏ rong chơi
Tréo chân vắt nửa cổng trời ngủ ngon
Đ òi làm gã Ngọc Hoàng con
Q uên thời m ê tỉnh lông ngông cõi người
Bẩy ba năm lắm buồn vui
Hương nước mắt, lửa nụ cười hát thơ
Nửa khôn, vờ nửa khù khờ
Sông Thu trăng cợt hai bờ thong dong
Thân cò lục bát dục trong
Chân quê điền dã, lưng còng cò ơ i !
Trái tim vô ngã không lời
Đi qua vạn nẻo cu ộc dời với ta !
Bụi trần tiễn tớ về xa...
Cổng trời nằm ... bỗng nhớ nhà nhớ quê
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ĐỂ THÔI CON SÁO
Ngủ di quê
Đã khuya rồi
G ió dông ràn rạt ven dồi triền sông.
Ngủ di
Thôi ngủ di dồng
Vành trăng nghiêng giữa bầu không...
M ơ măng
Đê' ta ngồi thức với nàng
Sáng mai nàng dã sang ngang theo chồng
Nhờ cỉêm băng vết thương lòng
Nhờ ổêm cắt nghĩa chữ "không" c.hia (ĩều
Không tình, không nhớ; không yêu
Đê' thôi con sáo lưng chiều gọi thương.
Ta ngồi chuốc chén rượu sươrtíị...
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TÌM xưfl
Ta về
Vạch cỏ tìm xưa
Chỗ rơi hạt cốm
Dầu mùa lúa non
Lang thang
Cuối bãi trăng mòn
Tìm câu hát củ
Có còn nhớ ta ì
C ứ tìm
Dẫu có xót xa
Cái XƯÍI dẫu có
Q uên ta... cứ tìm
Tìm xưa
Xưa vẫn im lìm
Trong ta con sóng nối chìm ...
Ngốn ngang
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trần quang đãng
6 5 B Chu Văn A n - P .1 2 B ìn h T h ạ n h
TP.H Ồ C h í M in h
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Trần Quang Đãng

❖ Xuân xa Đà Lạt
Ngày về phô" cũ

N ĩIlỀ ư TÁC GIẢ

XUÄN XA ĐÀ LẠT
Se se hơi cíất quanh dồi
Nghe như sắc lạnh đã 'rơi xuống chiều
Tôi xa đếm tháng ngày xiêu
Tìm tôi m ỏi mắt dụng nhiêu khê tình
Biêt dâu là bóng của mình
N ỗi còn nỗi mất vô tình vậy thôi
Ô hay ! Hoa dỏ trên đồi
Giật mình còn nhớ làn m ôi xuân nào...
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NGÀY VỀ PHÒ CŨ
Ta về phô' củ mù khơi
Dường như kỷ niệm gọi mời xa xưa
Ta về thành phô' dang mưa
Long lanh nỗi nhớ giữa trưa bộ hành
Chân đi chưa hết ngày xanh
Đã nghe thơ rụng bên ghềnh thác bay
G ởi em buồn úa màu cây
Bóng chim dậu xuống chân ngày lênh ổênh
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HOÀI SƠN
DƯƠNG VĂN HÔ
X u â n T â n - L o n g K h ả n h - Đ ồng N a i
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Hoài Sơn

• Thiên thai lối về
• Sương từ tạ nắng
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THIÊN THAI LÔI VỀ
Sao rua nở
Nắng hè hanh
Ngõ buồn cỏ rũ
N hớ em anh tìm
Ngàn mây mòn mỏi cánh chim
Nam phương bạt dấu con tim tỉm bầm
Tình thơ bút
Nghĩa tri âm
Khó phai kỷ niệm chiều râm cuối dường
Thuyền neo, bến đậu chờ sương
Nào hay sóng bủa trùng dương bão bùng
Năm canh nghe trống điểm thùng
Lửa tình bỗng tắt lạnh lùng giấc xuân
Chờ nắng sưởi
Đợi trăng tuần
Thi nhân tình nhớ hồng quần sắc phai
M ai xanh sương đã lén cài
Ngõ buồn nắng nhạt thiên thai lối về
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SƯƠNG TỪ TẠ NẮNG
Hai ngàn năm
Sắp khép màn
Kỷ nguyên hai mốt ngập tràn bút thơ
Trăng soi cíòng nước suối mơ
Bàn tiên ta múa lửng lờ dòng trôi
Hoa phong lan
Nở trắng đồi
Hương ngan ngát tỏa tình thôi thúc tình
Xuân bừng giọt nắng lung linh
Sương từ tạ nắng, khép mình chờ đêm
Đường m ơ m ỏi bước chân mềm
Đ ồi thông xanh trải thương chim cuối ngàn
Xuân hương hồ mộng sóng tan
Thuyền neo bến lạnh ngập tràn lá thu
Phố đêm thưa khách lãng du
Khúc giao tình trỗi gió thu canh tàn
Đà Lạt đêm thác thở than
Hoa ngàn nỗi nhớ vương mang khối tình

228

NHIỀU TÁC GIẢ

Z JL
THANH VIỆT
(TRẦN VĂN CHAN)
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Thanh Việt

❖ Tặng hoa
❖ Cây
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TẶNG HOA
Anh về tặng một bông hoa
Em cầm cỉủng đỉnh quệt qua môi hồng
Nhìn em anh hỏi thơm không
Em quciỵ người nhẹ nửa vòng... có thơm
T h ế là một trận mưa... hôn
Nhoáng nhoàng tới tấp xoáy tròn mắt ....m ô i
Tạnh mưa lặng cả hai người
Anh nhận cái nguýt choáng người của em
Nguýt xong em hỏi tự nhiên
Sao anh làm chuyện vô duyên dở người
Ô kìa, anh dã hỏi rồi
Và em dồng ý trả lời có ... thơm...
T h ế mà em lại nguýt dồn
Em tôi cười nhoẻn cái mồm (láng yêu
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C ầY
Buồn mùa lá rụng vào thu
Cây trơ cành đứng khư khư giữa trời
Biết rằng dông dữ tuyết rơi...
Nhựa cây chuyển hóa bật chồi sang xuân
Thơm hoa ngọt trái cây dâng
Xum xu ê lá rù bóng râm chống hè.
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ZJh
PHẠM QUANG TÂN
•ế*

D ương T h à n h - Phước T h ắ n g
T u y Phước - B ìn h Đ ịn h
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Phạm Quang Tân

❖ Song ảnh
❖ Quy Nhơn về hẹn
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SONG ẢNH
Từ Sophia qua Bonn
Em dấp chuyến bay về
Trời N ội Bài nắng thắm tình quê
Em có gặp !
Người bạn dồng hương ì
Của em và của anh năm xưa
"Giữa bất ngờ qua làn điện tuyến,
Trong ngập ngừng em chẳng nói tên em ".
Chiều Hà Nội ánh thu sang
Gió rây vàng bay mỏng mảnh
Cùng đoàn em về khách sảnh
M ai ngày Q uy Nhơn
Nắng dõi qua hằng
Sóng thời gian nhấp nhoáng
Bão trong lòng em
Trong lòng anh - hoảng loạn

QUY NHỞN VỀ HẸN
Hoa phượng bay bay xỏa nắnẹ trời
Q uy thành chiều tiễn tím m ôi tươi
Chia tay ngày hẹn nghe cay mắt
Hàm thụ chờ thư ấm nụ cườj
Bãi tắm nôn nao giờ thiếu bước
Giảng đường rộn rã đ ể im hơi
Sau ba tháng hạ nhiều lưu luyến
về lại Q uy Nhơn bút mộng đời

236

NHIỀU TÁC GIẢ

CHỢ ĐỜI
T R Ư Ơ N G THỊ G I À U

Lơ ngơ tôi đến chợ clời
H ọ c mua học bán biết lời lỗ dây
Chợ c1ời bán rủi mua may
Bán thương mua ghét dắng cay ngập tràn
Chợ dời lắm kẻ chơi sang
Đem đời ra bán ngỡ ngàng trăm năm
Chợ dời bán cái oái oăm
Cho lan tác kiếp con tằm nhả tơ
Chợ đời bán cái bất ngờ
Tôi ngu ngơ giữa bến bờ mộng du
Chơi hoang mua cái phù cỉu
Nghe trong tâm thức buôn ru qua hồn
Chợ dời bán dại mua khôn
Tôi mua một chút dồi hờn xót xa
Lưu ly nước mắt ngọc ngà
Soi gương d ĩ vãng buồn qua bóng dời
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BÀI CA KHÔNG TÊN
T R Ư Ơ N G THỊ-GIÀU
Viết với “Trả lời một câu hỏi”

Nhẹ hôn từng cánh hoa đời
Đóa hoa anh tặng một thời ổã xa
A n h ... giờ là của người ta
Giọt buồn khê dọng trên tà áo em
Mưa thương ướt cảnh mồi mềm
Em xua ký ức sang miền suy tư
Bóng em đè bóng tương iư
Nụ hoa tình ái úa nhừ trong tim
Dấu yêu xưa biết dâu tìm
Em ... ch ừ đếm bước qua miền không tên.
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CÁC BẠN
VỚI
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TRƯƠNG THỊ GIÀU

Tôi Ổi như chiều ổi
M ai thành người xa lạ
G iọt buồn loang trên má
Len lén viền quanh mi
Tôi di như chiều đi
A n h... giờ thành xa quả
Chiều nhuộm vàng mắt lá
Rong bóng dời chim di
Tôi di như chiều di
M ột chút hờn lên mắt
M ơ ước nào cúi mặt
Những hạt tình lưu ly
Tôi di như chiều di
Con dường dài năm tháng
Đọng giọt tình khô dắng
Bóng nhớ tròn quanh mi
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HÓA THẠCH
■

LÊ CHAY
Viết với “Tôi di như Chiều đi”

Chiều đi rồi - ngủ cho yên
Đừng nêm chút mặn lệ viền quanh mi
Đêm hồng hoang cliẳng hạn kỳ
Em như c ổ tích thầm thì dòng sông
Chiều đi rồi - bến chênh chông
"Mùa y ê u " cĩông cứng chất chồng hoang vu
Giật trái tim - khát ngục tù...
Thả văo dòng xoáy tương tư một d ờ i !
C hiều đi, em cũng cli r ồ i !
Cánh buồm xa nhớ nụ cười tím cỉêm
Thôi về tát cạn nhân duyên
Niềm cíau rò rỉ lòng thuyền lênh cỉênh !
Chiều di rồi, gió lặng thinh
Sáng ra cỉỏ quạch hạt tình lưu ly
Th ô in à ò C ứ bước vào ổi
"Em tròn như thế, còn gi cho tôi"
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GIẤC NGOAN
T R Ư Ơ N G TíII G I À U
Viết với bài Hóa Thạch

Là thôi...
Em ngủ ngoan dây
Tàn d ê IV mộng rớt
Cho dầy giấc mơ
Lời ru em ủ vào thơ
Lăn tăn sóng nhớ vỗ bờ mi thương
Ngủ ngoan dây
G iấc vô thường
Anh xua ác mộng
Trong vườn chiêm bao
Lời anh ru một thuở nào
Em tròn bóng nhớ len vào trong anhh
M ộng về dâu
M ộng đ ế dành
Trồng cây tình ái
Cho xanh bóng đời
Tàn cỉêm mộng mị rong chơi
M ô i thơm, tóc nhớ, mắt ngời long lanh
Đà Lạt, 15.1
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BƯỚC CHÂN HOANG
LÊ ĐÌNH HIẾU
Viết với “Tôi đi như chiều đi”

Lang thang dường p h ố vắng
Nhặt nhạnh xác chiều rơi
Ngâp buồn qua bóng dời
Dấu tình loang trong mắt
Tháng năm dài the thắt
Bờ mộng bước lang thang
Qua những nẻo son vàng
Ngập chìm trong ảo giác
Đi - như chiều c ổ tháp
Run rẩy nét rong rêu
Thời gian khô m ục nhiều
Giữa hoàng hôn rã mục
Thắp hồng ngôi ký ức
Bóng d ĩ vang - say mù
Ôm một m ớ phù du
Hong cho vàng phù phiếm
Lang thang vùng kỷ niệm
Ngạp ngút nẻo mu khơi
Nhặt buồn qua bóng đời
Bước chân lioang rã rượi
Ta ngồi ôm huyền tliọai
Hồn mênh mang niềm cỉau
Em - thanh sắc muôn màu
Ta - giang hồ nghiệt ngã
Nghe len buồn thấm vã
Đay không gian tím sầu...
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Á o VÀNG MÙA THU
N G U Y Ễ N MIÊN T H Ư Ợ N G

Á o em vàng - vàng rực mùa thu
Ta lạc hồn trong cõi xa mù
Chân em bước nhẹ vào ngơ ngác
Cho điếng hồn ta úa lá thu
A i dâu ngờ buổi ấy gặp em
Máu giang hồ ta bỗng sôi lên
Bỏ lại sau lưng vùng tĩnh lặng
Có hề chi kiếp thuyền lênh đênh
Buổi gặp em nào phải mùa Thu
Mà không gian đậm dặc sương mù
Ta loay hoay lạc vào mê lộ
Ngợp áo em vàng tiếng hát ru
Đa tạ dời và cám ơn em
Ban b ố cho ta lưỡi dao mềm
Tình yêu vết chém hằn trên đá
Rất ngọt ngào hạnh ph ú c thưa em

tỷ iíd (ĩè ix tỳ i t ừ í

243

Áo VÀNG MỘNG MỊ
■

•

T R Ư Ơ N G THỊ GIÀU
Viết với “Ao vàng m ù a thu”

Em b ẻ cành thu vẽ ước mơ
Thời gian in dấu vết mong chờ
Á o vàng em mặc từ thu ấy
Anh có nghe hồn thơ ngẩn ngơ
Mưa rớt bóng dời lên bóng em
Đường tim lạc lối biết đâu tìm
Ngày xưa dã mất ngày xưa đó
Ngơ ngác em tìm nghe rối tim
Năm tháng thôi mà thương tiếc chi
Á o vàng mộng mị ước mong gì
Cuồng lưu d ĩ vãng tràn lên mắt
Em cắn m ôi mình nghe ướt mi
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TRẢ LỜI MỘT CÂU HỎI
NGUYÊN KHÔI
Viết với “câu hỏi” của Dòng Sông

Rượu lê trân trọng anh mời
Rượu tình cay dắng chưng chơi không dùng
Anh ổi góp nhặt ngày xuân
Tìm hoũ hạnh phúc d ể cùng tặng em
Mưa xuân tí tách bên thềm
Xa nghe âm vọng lời em ngọt ngcìo
G ió xuân lay động cành dào
Du xuân thử chọn lối nào em di
Lối nào có bóng cày si
Em về nơi ấy xuân thì nở hoa
Nhớ dừng làm khố người ta
Giọt buồn sẽ dọng trên tà áo em
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VỤNG VỀ
N G U Y Ề N T Ấ N Sĩ
Viết với “C h ợ đời”

Tặng em một ch iếc khăn tay
Lau khô giọt lệ dắng cay ch ợ dời
Tặng em một thỏi son iươi
Tô clôi cánh mộng nụ cười thêm xinh
Tặng em một nốt nhạc xanh
Ru em giấc ngủ mong manh kiếp người
Tặng em một đóa hồng tươi
Em chưng ở g ó c thường ngồi ngắm trăng
Tăng em một bóng hồng dăng
Em soi tìm m ối xích thằng dở dang
Năm vần Đường luật khô khan
Tặng em, anh sợ củ càng em chê
Đ ời anh trót dã vụng về
Chọn quà dâu phải ngón nghề của anh ì
Gia tài anh lại mỏng tanh
Chắt chiu một chút lòng thành mà t h ô i!
À quên, chợt nhớ ra r ồ i !
Chùm thơ lục bát làn m ôi ngọt ngào
Vui buồn tích tụ trăng sao
Mượt mà sâu lắng dạt dào niềm thương...
Ta di gõ cửa họ Trương
Gia tài lục bát mấy rương ngọc ngà
Vay về dành tặng em ta
M ay ra gặp dịp làm quà vu quy
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QUẢY GÁNH TÌNH TUNG
LẼ ĐÌNH HIẾU
Viết với “Chợ đời”

Quảy tình dem bán chợ trời
A i mua, bán quách lỗ lời tính chi
Giọt phiền muộn dọng quanh mi
Tháng năm thành khối vô tri mất rồi
Dâu yêu trót cĩă nhường ngôi
Ôm vòng vương miện một cíời mơ hoang
Đầu ai xưa gôl trăng vàng
Ngấn ngơ tôi củng bàng hoàng ngất ngây
Nụ cười viên mãn dong dầy
Dìu nhau di giữa cuồng say nghiêng dài
M ái dời xê dịch vỡ hai
Nửa rơi xuống vực, nửa xài xạc chi Lì
Ngờ ngòng ủ nửa mảnh nhàu
Dưới chăn gối lệch dẫm màu tang thương
Lụy phiền thắp giữa vô thường
Nhưng dèn lụn bấc lại vương gió lừa
Rưng rửng khêu giữa giao mùa
M ong hiu hắt cháy d ể xua canh tàn
Ngoài song cánh lả thu vang
Lừng khừng quảy gánh tình tang chào clời
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TÌNH CỦA DÒNG SÔNG
T R Ư Ơ N G THỊ G I À U
Tặng các huynh yêu m ế n Dòng Sông

Anh VÍ em như một Dòng Sóng
Tình yêu em như những clợt sóng ngầm
Và bởi vì tình quá mênh mông
Nên có lúc Dòng Sông nổi sóng
Anh ví em như một Dòng Sông
N ước xanh trong nước chảy theo dòng
Với những chiều vời vợi nhớ mong
Anh ổă vêu sông yêu thật hết lòng
Anh bảo rằng anh yêu dòng sông
Với cả buồn vui nhất trong lòng
Và hỏi 'rằng sông chảy về đâu ?
Đi đến cĩâu và dừng lại nơi dâu ?
Cám ơn anh dã yêu Dòng Sông
Yêu thiết tha bằng cả tấm lòng
Dù cho cíời giông bão, bão giông
Thầm mong ước cho Dòng Sông chảy mãi
Cám ơn anh cíã yêu Dồng Sông
Giữa dòng dời đau khổ long dong
Anh đã cho cho cả tấm lòng
Và nghĩ nhiều đến một Dòng Sông.
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SÔNG NGOAN
TRƯƠNG THỊ GIÀU

Dòng sông mắt
Bờ mỉ thương
Nguôn thơ rung cảm
Bôn phương tràn vê
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng...
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DZUY DZAO

Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguôn thơ rung cảm
Bôn phương tràn v'ê
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Thuyền thơ nặng
Nước mênh mông
Sông trăng dài rộng
Vắng, không bến bờ
Trong khoang chất chứa dầy ihơ
Hay là toàn những ước mơ nửa vời
Nhiều trăn Irở
ít niềm vui
Chở lên khuấy nước
C học trời... giải khuây
Nằm ôm kỷ niệm dầy tay
Vẳng nghe tiếng lá vàng bay bên thềm
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ĐẠM THỦY
Viêt với Sông ngoan

Trăng hồn mộng
Nước nguồn mơ
D uyên em gởi lại tình thơ đất trời
M ong manh sương khói bóng dời
Gập ghềnh thác đ ổ cuốn trôi thuyền tình
Trăng thề nửa mảnh hương trinh
vẫn còn chói rạng hành trình thời gian
Màu yêu rực ánh thu vàng
Cung buồn cung nhớ mơ màng mà chi ?
G iọt buồn nghe ướt b ờ mi
Tinh hoa kết tụ lưu ly khối tình
Trần gian một kiếp phù sinh
Có gì giữ trọn cho mình bền lâu ?
Niềm riêng giải bớt cơn sầu
Sông thơ sắc nhớ nhiệm mầu "tinh anli"
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HẢI LÂM VĂN

BẾN Mơ
Dòng sông hát
Dòng sông ru
Tình thơ lai lóng
Mưa thu lại về
Trời xanh một thuở dam mê
Ngẩn ngơ vương phải bờ mi chớp tình
M ây trôi trôi mãi bồng bềnh
Từ trăng mười sáu nghiêng mình lướt qua
Bỏ mây lơ lửng la dà
Dạc màu sương gió hào hoa một thời
Đau thương rủ cánh môi cười
N ẻo về vẫy gọi mau rời chốn mê
Trầm luân nghiệp dử ê chề
Xuôi dòng sông chảy tìm về bển mơ
23.4.2000
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LÊ ĐÌNH HIẾU

THÌ THẨM SỒNG NGOAN
Dòng sông mắt
Bờ mì thương
Nguôn thơ rung cảm
Bôn phương tràn vê
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Ngậm ngùi
N ỗi nhớ niềm mong
Bao con sóng lạ
Sang dòng bâng khuâng
Hai tay hứng lấy rưng rưng
Khẽ kliàng thì vỡ
Ngập ngừng thì tan
Dòng sông ngoan
Mảnh trăng tàn
M ong manh
N hư c h iế c thuyền nan vụng về
Xin trời yên lặng tứ bề
Cho hồn thu chín
Vỗ v ề ... Dòng sông
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NGUYÊN KHÔI
NỐI DÒNG SÔNG NGOAN
Dòng sông mắt
Bờ mì thương
Nguôn thơ rung cảm
Bốn phương tràn v'ê
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Đ ời người sống
Kiếp long dong
Dấu chân clĩ vãng
Trong vòng tỉnh say
Thuyền thơ chở khách râu mày
Đỗ b ờ sông trắng, chiều thay lá vàng
Dòng sông rộng
Dòng sông ngoan
Tri âm, tri kỷ
Đài trang ngỏ lời
Thuyền thơ, bầu rượu sân chơi
Cơn mưa kỷ niệm "bóng dờ i" tặng nhau

NGUYỄN NGỌC HƯNG

SÔNG THƠ
Viết với Sông Ngoan

Mắt hiền êm ái Dòng Sông
M i ngoan bờ thắm
Trăng lồng bóng mơ
Đáy sâu
Sâu clến không ngờ
Bốn phương rung cảm
Nguồn thơ đ ổ về...
Khẳm thuyền trăng gió cỉam mê
Chèo hoa vướng sợi tóc thề chao nghiêng
Dòng Sông êm ái mắt hiền
Bỗng dưng dậy sóng truân chuyên phận người
Mưa thối đất
Nắng thối trời
Trải bao bồi lỡ nét cười vẫn nguyên
Sông chiều duyên có mòn duyên
Đam mê
Đầy mãi
Khẳm thuyền đam mê
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LÃM THẮNG
Viết với Dòng Sông

Gửi lòng về với biển xanh
Dòng sông biêng b iế c m ối tình xưa sau
Ngập ngừng khe suối tìm nhau
Cho huyên náo sóng... xôn xao buổi về
Đã dành đá ủ Sơn Khê
Cũng xin âm vọng bùa mê gọi tình
Sá gì gành thác chông chênh
Bờ thảo dã, uốn lượn mình ngất ngây
Đã dành lục bát nặng vai
Củng xin lộng ánh trăng say diễm tình
Sá gì một thoáng phù vinh
Nối tay bè bạn là thành b ể khơi
Đã dành chung cu ộc rong chơi
Củng xin hồi khứ nợ dời trả vay
Sá gì mưa nắng đêm ngày
Phong sương rót cạn cu ộc nòy vào thơ í
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LÊ CHAY

MẮT THƯƠNG
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguồn thơ rung cảm
Bôn phương trằn về
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Giăng ngang chiều, nét mi cong
Đen lay láy tận cùng trong cõi hồn
Nước hồ trong suốt hoàng hôn
Rưng rưng miền sóng, cô dơn mắt người
Mắt chiều nhặt nhạnh khô... rơi
Niềm mơ hoang tím mặt người ta thương
Củng dừng vơ vẩn tơ vương
Dòng sông mắt,
Bờ mi thương
Võ vàng.
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TRẦN ĐÌNH SƠN

GỬI HÓN SÔNG NGOAN
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguôn thơ rung cảm
Bôn phương tràn vê
Tlìuỵền thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lònq
Đời ta trọn kiếp long dong
Níu thời gian gởi, Giàu lòng yêu thơ
Tưng tửng hay sầu vu vơ
Vẫn chương lõm bõm tình cờ gặp Iihau
Dòng sông nối bắc nhịp cầu
Phan Rang - Đà Lạt ngàn sau mãi còn
Những vần tliơ - những diệu buồn
Lăn theo suối thác - gửi hồn sông ngoan

MỘNG NAM

VIÊT VỀ MỘT DÒNG SỎNG
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguôn thơ rung cảm
Bốn phương tràn về
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Lệ buồn thấm mạch dòng tương
Liễu thu bạc trải trắng sương ngập ngời
Tình chiều úa mảnh trăng côi
Màn mây xỏa tóc bóng dời sầu vương
Dòng xanh nước mát tơ vươnq
C uối mùa thu rụng rây hương khắp miền
Dòng sông mắt, bờ mi thương
Ưu tư kết trái, muộn phiền đơm hoa
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ĐẶNG PHÚC HẢI
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguôn thơ rung cảm
Bôn phương tràn vê
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Ráng chiều say
Lọt qua song
Mắt dòng sông chớp
Khép vòng thời gian
Bóng cíời dồn bước quan san
Thầm thương con sóng ổa doan vô tình
Đ ối gương soi
Ngắm bóng mình
Dáng xuân xưa
Đ ổi dáng hình chiều dông
Lở bồi vẫn một Dòng Sông
Ngược xuôi ch ỉ thấy bóng lồng ngày xưa

NHẤT THU

MEN DUYÊN
Viết tiếp Sông Ngoan

Dòng sông hỡi
Dòng sông ơi
Tình thu lai láng
Xanh dòng sông xanh
Dù dời dâu b ể mong manh
Hồn thu uốn lượn mông mênh sưởi lòng
Cam Ly - Non Nước
H oài mong
Hai nguồn thơ cảm chung dòng lăn tăn
Thuyền thơ lướt sóng phăng phăng
Ngập ngời tắm gội ánh hằng men duyên
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LÊ ĐÌNH HIẾN

NỐI TÌNH THƠ
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguồn thơ rung cảm
Bốn phương tran về
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Nửa đời hoa
K iếp long dong
Trăng thề so i bóng
Bên sông hững hờ
Đông tàn lạnh
Buốt hồn thơ
Thiên niên kỷ mới - cĩợi chờ tình ai
Nhân gian...
Vạn dặm nẻo dài
Tìm dâu cho xứng
Sắc tài cho cân
Hoàng hôn lắng
Tiếng chuồng ngân
M ông lung tâm tưởng trắng ngần cíôi tay

lỳiicx.
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QUANG ĐỨC

THU BAY
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguôn thơ rung cảm
Bôn phương tràn vê
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lònẹ
Vầng mây mỏng
Chiều thu trong
Hoàng hôn xây mộ
Chôn vòng dam mê
Suối tình còn chảy lê thê
Trôi theo dòng mộng não nề đường thơ
Sao chưa dệt
Nốt đợi chờ
Đ ể em dan áo
Chiều m ơ thu vàng
Rồi em xếp gọn hành trang
Vòng tay giữ lấy ngỡ ngàng dăm chiêu
Tình còn vương
Nặng lời yêu
Ngàn thân lá rụng
Trong chiều thu bay
Bàn tay chưa nắm bàn tay
Mà nghe rưng rức giọt cay men tình
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NHƯ HUỲNH

LIÊN TÌNH SÔNG NÚI
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguồn thơ rung cảm
Bôn phương tràn về
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
Cười nung ỷ ch í tang bồng
Nhặt mơ hồ thủy kết vòng hoa duyên
Hồng trần xưa vốn gốc tiên
Cớ sao nay vướng lụy phiền th ế nhân
Buồn vui chung kiếp dự phần
Sông ngoan trăn ưở mấy lần nữa dây ?
Thả hồn theo với nước mây
Đón thiên niên kỷ năm hai ngàn về

íỷcitv ố ứ tn ỵ ctiỉC
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HOÀI SƠN

TRĂNG NGHIÊNG
Viết với Sông Ngoan

Trăng là mắt
Thuyền là mi
Thuyền say sóng mắt - trăng si tình buồn
Chim lìa cộ i - cá lìa nguồn
M ạch rừng rưng rức ngập ngừng cánh mây
Thơ dâu lạc đến chốn này
Đây xem một nửa, nửa này trao ai
Hoa thơ bỗng hóa sương cài
Dưới trời óng ánh tình lai lảng tình
Thương về một kiếp phù sinh
Sầu dâng khóe mắt nhạt hình bóng xưa
Đêm tàn gió lạnh song thưa
Rèm tơ nhện vén trăng vừa soi nghiêng.
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XUÂN TRƯỜNG

THU NHỚ
Theo bước Sông Ngoan

Màu thu nhớ
Dáng thu gầy
Góp bao thương nhớ trăng dầy mười lăm
M ờ i em yến tiệc đêm rằm
Đơn sơ mấy món xa xăm gởi về
M ột là sầu mộng lê thê
Hai là một mảnh trăng thề năm xưa
Ba là giọt đắng lưa thưa
Rồi từ thu xuống đón dưa tình nàng
Tuổi dời
Nửa kiếp đi hoang
Giang hồ trắng nợ
M ịn màng dôi tay
Chừ dây mấy c1ộ thu bay...
Còn tôi dứng lại - mới hay mình già

tỷccd á-ùtiiỳ ctừ'C
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TRẦN KIM HOÀNG

VẦNG TRĂNG NGÀY c ũ
Viết với Sông Ngoan

TÓC xanh điểm trắng bềnh bồng
Thuyền tình chìm nổi giữa dòng bơ vơ
Đam m ê lứa tuổi dại khờ
Vầng trăng ngày củ chờ giờ rụng rơi
Với tay em hái sao trời
Xâu vào chuỗi nhớ muôn cỉời không tan
Ngày xưa ai hẹn dá vàng
Ngày sau lại đ ể lỡ làng cho ai
Khép rèm chặn ánh trăng cài
Khóa vào vườn hạnh then gài song thưa
Người di lỗi hẹn thề xưa
Trăng buồn héo úa gió mưa thẫn thờ
Trăm năm một chuyến qua dò
Thuyền neo bến cũ hẹn hò thời gian
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TRĂNG CỬU LONG

TRĂNG LÓNG SÔNG NƯỚC
Viết với Sông Ngoan

Trăng lồng đáy nước lấp tay
Rung con sóng lạ tỏ bày ước mơ
Ngọt ngào sông - nước - trăng - thơ
Ru vào giấc ngủ cỉợi chờ nhớ nhung...
Thẩn thờ ngọt nụ m ôi hôn
Sông ơi giữ lấy kẻo hồn ta bay !...
Trải dài hạnh p h ú c dầm say
Trằn cơn thác lũ nở hoài dam m ê...
Sông Ngoan hoa quyện trăng thề
Xóa mau vết tích bộn bề thời gian
N ỗi buồn em có đa chan ?
Vùi sâu bến dục nở tràn tương lai...
Bờ vai tìm kiếm bờ vai
Đè lên sóng cuộn trải dài chân mây
Hoàng hôn dù có ngự đầy
Củng không chắn nỗi tháng ngày cuồng lưu

yutị
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MAI ĐĂNG KHƯ

NỔI DANH PHÁI ĐẸP
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguồn thơ rung cảm
Bôn phương tràn về
Thuyên thơ chở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng

Mặt sông sánh
Ánh trăng trong
Mảnh vàng rung động thi ông m ọi miền
Dòng sông uốn
Vầng trăng nghiêng
Luyến lưu ẻo lả
M ố i duyên tuyệt trần
Sông ngoan ngọt mát trong ngần
Khiến trăng cảm xú c rơi vần thơ hay

272

NHIỀU TÁC GIẢ

TRƯƠNG THỊ GIÀU
VỎNG NGỠttN
Dòng sông mắt
Bờ mi thương
Nguồn thơ rung cảm
Bốn phương tràn về
Thuyền thơ ch ở nặng đê mê
Chao nghiêng vướng nụ cười tê tái lòng
M ỏ i mòn ánh mắt chờ mong
Có con sóng lạ trong lòng lao xao
Khát khao bờ m ôi ngọt ngào
ủ trong hoang tưởng thét gào gọi đêm
Tiếng cười vỡ giữa môi em
Hằn lên năm tháng buông rèm thời gian
Khách thơ
G ọi
Dòng sông ngoan
Nụ hôn kỷ niệm chắn ngang... đợi buồn

ĐÔỈ DÒNG CẢM NHẬN
“Sá gì một thoáng phù vân
Nổi tay bè bạn lù thành bể khơi"
NG U Y Ễ N L Ấ M THẮNG

.... Và vòng tay kỳ diệu của thơ đã nối kết họ lại
với nhau trong tình bè bạn tâm giao, tôi thật cẳm
động khi đọc những trang bản thảo trước lúc “ Buồn
qua bóng đời” thành tập đến tay bạn đọc.
Điều đầu tiên tôi cảm nhân ỏ đây là nỗi buồn
đau đáu, ẩn ức trong tâm hồn nhạy cảm tinh tế mà
dường như chỉ có tiếng thỏ thẻ dịu dàng, lời đồng
vọng của thi ca mới đủ sức giải tỏa nổi. Quả vậy,
những dòng thơ miên man, sâu lắng như con sông
mang trong mình những gầm réo khi qua thác ghềnh,
khúc êm ả khi bình lặng trên cuộc hành trình dài đến
với biển mặn cuộc đời và vỗ biên của nghệ thuật,
trong dòng sông ấy nỗi buồn là phù sa năm tháng, để
con người ta trong cõi đi về, chợt thảng thốt nhận ra :
Trăm năm một chuyến đi về
Ngẩn ngơ cát bụi hồn quê lạc miền
( Đ iề n D ă n g - L ổ ì n à y tô i đ i)

và trong dòng sông ấy con người thi sĩ lặn tìm dáng
dấp của mình, của đời. Sông khi đục khi trong, đời
trong thánh thiện có trần ai, trong thiên thần có ác
quỷ, điều đó không chỉ Ađam,- Eva hái trái cấm mới
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cảm nghiệm được mà ngay hôm nay đây, tình yêu đã
giúp con người nhìn thấy được.
Chạm vào em một chút ta
Là em hóa rắn bò qua thiên thần
Để rồi trân trọng cõi người bể dâu
Xỉn em chạm ngón bùi ngùi
Dỗ nhau rớt xuống cõi người rãi may
(Nguyễn Thánh Ngã - Chạm ngón bùi ngùi)
Nguyễn Thánh ngã quả rất “ người đời” mới
dám vắt ra những câu thơ có chiều sâu như thế.
Nỗi buồn thương nuôi tiếc cho những ngày xưa,
cho những cuộc tình xa... là đề tài trở đi trở lại trong
Buồn qua bóng đời. Bỏ qua câu chữ sáo mòn ta còn
bắt gặp những câu thơ tài hoa như của trời cho :
Từ khi em bỏ Dòng sông
về ôm sóng gió trong lòng đợi dương
Ta con thuyền nhỏ cô đơn
Neo bờ (lĩ vãng trắng hồn tháng năm
(Nguyễn Miên Thưựng - Xa dấu cuộc tình)

Ôi, âm ỉ sao những tiếng vỗ trong lòng đại
dương ấy, trong bình lặng mà như muôn nổi bão dậy.
Con thuyền hoài niệm vẫn chòng chành bđ vơ, mà b('<
dĩ vãng Ihì đã bạc xóa theo những con sóng thời gian
để nhớ thương không dưng òa vỡ lời thơ.... Tình
nghiệt ngã là thế - đời bể dâu là thế - nhưng con
người ta vẫn thiết tha thương yêu, khát khao được yêu
thương nhiều hơn nữa. Ớ giọng thơ đầy nữ tính ^3>uầt\ c)íttI
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Trương Thị Giàu ta nghe đượckhúc ru đời, ru tình, ru
mình bằng trái tim thật bao dung của một người tình.
“Lời ru em ử vào thơ
Lăn tăn sóng nhớ vỗ bờ mi thương”
(Giấc ngoan)

và đây nữa
Dấu yêu xưa biết đâu tìm
Em... chừ đếm bước qua miền không tên.
(Bài ca không tên - TTG)

Thơ là thổn thức của cảm xúc thật... mà con
người ta cũng lạ lắm thay. Vui thì có thể vui gượng,
nhưng buồn thì chẳng thể buồn gượng được có lẽ vì
khi buồn con người ta thám hiểm được lòng mình,
lòng đời... để cảm thông, nhân hậu với người hơn.
Giữa cõi đời dâu bể này, nỗi buồn ngang trái thì
vô hạn nhưng việc lặn xuống đáy buồn để vớt lên
những quặng thứ lấp lánh thì thật khó. Buồn qua bóng
đời, ví như một tấm gương soi bóng mình trong dòng
đời thao thiết chảy như hai câu mở đầu của tập thơ :
Lưu ly nước mắt ngọc ngà
Soi gương d ĩ vãng buồn qua bóng đời.
NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Đại học Tổng hợp Đà Lạt
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VÀ

BUÔN Qua lió NC o ờ l
NHỮNG TấM
IÒ N 6 IỈÈ ÍỊỌN
Phan Rang cỉêm N oel 99
Vườn thơ thân quý,
Một hôm thật tình cờ, nơi chòi rẫy, anh em bạn
bè đến chơi cùng với chai rượu cặp nách... trong đó có
Thoại, có Khanh... và với tôi có một điều thú vị lớn,
nêu không muôn nói là cả một niềm xúc động. Quả
thực tôi đã vô cùng xúc động khi đọc những dòng thư
ngỏ của vườn thơ. Lá thư mang đầy tâm ước giữa một
chung cùng hoài vọng.
Và cũng chính trong đêm hôm ấy trước sự
quạnh vắng của đêm và nỗi hoang tịch của lòng...
trong tôi như chợt réo lên từng âm vọng của tiếng
chim gọi đàn vừa rạch xé vừa thao thiết... cái thảng
thôt bât chợt ùa về. Ôi hơn hai mươi năm rồi còn gì,
chút phấn bụi văn chương trong tôi còn rơi rớt lại ít
nhiều trong hồn mình tưởng chừng như héo kiệt đi
theo bóng chiều tuổi tác, trùng trùng nợ oan khiên
cơm áo, vậy mà đêm đó trước những xung động buồn
vui tôi đã cầm bút theo tiếng gọi của vườn thơ đã viết
liền một loạt những bài thơ trong mạch nguồn xung
động đó. Để rồi đêm nay, đêm Noel lạnh buồn, một
cái gì thôi thúc cho tôi vượt qua chính mình để đến
với vườn Ihơ trong tận cùng âm ỉ của trái tim. Tôi
thèm được nghe những âm vọng của thơ, được đứng
tỷicíi
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trong vườn thơ, cùng bắt tay nhau, cùng góp mặt với
các bạn thơ khắp miền quê hương yêu dâu. Tôi thèm
viết cho cô chủ vườn thơ, hay ai đó để dàn trải lòng
mình, hoặc giả bất cứ một người thơ nào đó có mặt
trên cõi đời này dẫu già hay trẻ để mong tìm một
đồng âm.
Qua lá thư ngỏ cùng những cảm xúc ngập tràn
giữa mùa xuân thế kỷ, một chút duyên tao ngộ đã đưa
ta đến với nhau cùng quày quần trên một sân chơi quý
hiếm. Sân chơi trong vườn chúng ta đâu cần phải có
chiếu hoa gấm vóc, mà chúng ta chỉ cần một manh
chiếu cói thôi, một manh chiếu được dệt bằng mỗi
tấm lòng trong vạn tấm lòng. Những tấm lòng bè bạn
thân thương trên mọi miền quê hương yêu dấu. Những
tấm lòng đã làm nên từng thi phẩm như một món quà
đẹp tặng cho đời, cho thi đàn toàn quốc. Trong niềm
ngưỡng vọng, tôi gởi đến vườn thơ hai tiếng... cám ơn.
L Ê SA
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MỞ DẦN PiHỬriQ TRỞ TRÁN
TRONG "BUỒN QUA BÓrỉG ĐỜI"
HOÀNG THỐNG - HÀ TÁY

.... Rồi đây khi Buôn qua bóng dời thanh tập sẽ
đên với đông đảo bạn đọc và công chúng trong cả
nước, nhưng giờ đây trôn tay tôi đang nồng ấm hương
giấy của một tập bản thảo khá nghiêm túc.
Tôi xốn xang hết ngạc nhiên này đến ngạc
nhiên khác, cảm xúc cứ tràn ngập chảy về cuốn trôi
theo từng lời thơ như dòng nước vô tận.
Giữa một đại ngàn thơ - một dòng sông lớn thi
ca - Biìôn qua bóng dời đã động đến chỗ sâu thâm của
lòng người - của cuộc đời - với hàng trăm nỗi buồn
rụng rơi đột ngột - Cái buồn triền miên ray rứt - có cái
buồn của rượu chưa uống mà đã tràn cốc men sầu...
Những kỷ niệm mất mát mà trọn đời ta không tìm lại
được - lời đồng vọng của thơ đưa bước chân ta qua
khắp nẻo phù du trên lối mòn dĩ vãng phủ rêu xanh
bụi mờ mà chúng ta đành bỏ lại và chia cách trọn
đời...
Lưu lỵ nước mắt ngọc ngà
Soi gương d ĩ vãng Buồn qua bóng đời
Trương Thị Giàu

ýttci ¿'úf\I) ítc 'i
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Tôi yêu sao hức tranh Đà Lạt có mimosa nở
vàng pha bóng chiều với Khúc khích nắng cười của
Trương Thị Giàu - Thác Cam L y sóng sánh của Minh
Tân Phạm Hà Hải - huyền ảo khêu gợi với “Hoa cho
Đà Lạt phân thân; Trái tim gởi lại một phần khi x a ”
của Ngọc Thùy Khanh. Chùm bài của Nguyễn Thánh
Ngã rạo rực nét vàng pha lên cảnh trí. Các bức tranh
thu gợi cảm chút hiu buồn - cảnh sân ga Sài Gòn phiến trầm tích - giải phù vân - cánh chim phương
nam - với mảnh trăng Ihu khuyết một vùng thanh sắc
của Định Ban.
Một vùng thanh sắc khơi vơi
Nửa vầng trăng rạng nối lời hồng hoan tị
Có gì gây ấn tượng hơn là sự tàn phai năm tháng
đọng lại đặc quánh như phiến băng khô của Định Ban
- hay sự liên tưởng đa chiều trong câu thơ giản dị mà
rất dỗ thương của Lê Đình Hiếu trong bài Ihơ Vác
bóng chiều đi.
Thương manh áo vải quá chừng
Tlĩáng năm vá víu ngập ngừng dấu kim
Hoặc

Dáng ai ghé nón qua đường
Vai gầy cong nhịp cầu thương ngậm ngùi
Hàn Lan Quỉ

Có bao nhiêu tác giả là có bấy nhiêu hình tượng
trong ihơ - Tôi thật sự sững sờ với phong cách thế
hiện ngôn ngữ mượt mà phong phú đa dạng mà các
bạn đã sử dụng một cách táo bạo đến không ngờ.
Những con chữ được dùng một cách điêu luyện - như
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múa như bay là sự cộng hưởng các yếu tố nghộ thuật
nhất.
Qua bài Mưa con gái , Trương Thị Giàu dã có ý
tưởng mới lạ khi kết vòng bong bóng mưa sa; Cho
em... anh gọi là quà... vu qui. .
Hay tương phản trong chùm thơ của chị - khi
tươi tắn về cảnh vật - lúc não nề tâm trạng - chua xót
và sâu sắc - đối kháng nhau trong bài thơ Chợ đời thiện và ác - khôn và dại - Buồn và vui - Được và
không đan vào nhau giữa hai bờ suy tưởng.
Cũng như vậy bài Cây của Thanh Việt như một
hệ quả - có gì đâu của Ngọc Thùy Khanh - Tuổi của
lá của Xuân Trường - Giữa rêu xanh bụi mờ của Trần
Huyền Thoại v.v... Bài Ta đi qua cả hai ngàn của Lô
Đình Hiếu là sự trăn trở đến bạc đầu giữa thời khác
giao mùa của một nghìn năm sau và trước - Hay như
là thơ các anh Lê Sa, Hải Lâm Văn, La Trung cũng
đều như thố, chẳng phải các anh đã đem đến cho thi
ca những cái nhìn đủ nghĩa về cõi nhân sinh đó sao ?
JOHN K E A T đã nói : “ Người ta chỉ hiếu hết giá trị
hạnh phúc, khi người ta đánh mất nó”.
Đổ chính là giá trị nhân bán rõ nét trong tập
sách - có nghĩa rất đời - rất con người - nếu không thì
còn gì là con người là tất cả chúng ta đang hiện hữu
trong bóng dáng thi ca với cùng một niềm tin - Ilà
Huy Hoàng đã viết trong bài “ Lục bát ga Sài Gòn” :
Khi người đánh mất niềm tin
Cái thằng tôi giá nửa nghìn đồng thôi.

Các tác giả đã đứng vững trên sự tỉnh táo đổ cắt
nghĩa cho toàn bộ thi phẩm.

^ 3 u ỏ t \ LỳctíX
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Chúng ta hướng tâm linh vào các yếu tố ngọai
thể - cốt là để giải tỏa, để lấy lại quân bình sau những
hụt hẫng, mất mát như một tất yếu ngoài ý định chủ
quan của người viết.
Hiểu đúng nỗi buồn, tả đúng nỗi buồn khơi
mạch cho nỗi buồn trào ra điều đó chẳng phải là một
khía cạnh của giá trị nhân bản đó sao.
Xuyên suốt toàn tập là sự lao động sáng tạo cật
lực của các nhà thơ - Có những giọt máu vắt thầm
trong trái tim đa cảm - tất cả đều được phô diễn linh
hoạt nhạy bén và trí tuệ trong cấu trúc tu từ - trong
cách gieo vần - có họa có nhạc - có hồn - nhưng phải
nói tới sự phả vào hơi thở nồng nàn theo tần số rung
động của thi nhàn tạo cho những câu thơ có mãnh lực
kỳ diệu.
Còn gì người đọc mong muốn hơn írong thi
tuyển này với những bài thơ vững vàng trong sáng có
sức thuyết phục làm rung động lòng người, nối được
mạch thở của thơ - bên cạnh đó còn một sô" ít bài cần
phải dụng công hưn nữa và mới hơn trong cảm xúc,
tìm tòi, vận dụng ngôn ngữ mang tính đương đại hơn.
Cần mở rộng thêm đề tài phản ánh cuộc sống mới đây cũng là trách nhiệm của các nhà thơ đặc biệt
quan tâm - để từng bước chúng ta hội nhập vào thi
đàn toàn quốc. Cồn bây giờ trước mắt chúng ta - Buồn
qua bóng đời vẫn là một tác phẩm văn học nghệ thuật
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có giá trị quy mô và nghiêm túc - Thi phẩm xứng
đáng cho chúng ta học tập và trân trọng mến yêu.
Khép lại trang viết của mình tôi cảm ơn Dòng
Sông - người có năng lực sáng tạo và hội tụ được
những cây bút tài năng - cho tôi và đọc giả được ngụp
lặn, được tìm thấy bóng mình mà bấy lâu tưỏng đã
mất - nghệ thuật như lớp phù sa bồi đắp tâm hồn thắp lên ngọn lửa bát diệt của niềm tin yéu cuộc sống
- tin yêu cơn người và... như vậy chắc trong giấc ngủ
hàng đêm lồng tôi... lòng bạn - Dòng Sông vẫn thao
thiết chảy - vẫn dập dềnh - vỗ mộng đi về.
Hà Tây - tháng 4 năm 2000

HOÀNG THỐNG
Vân Lũng - An Khánh - Hoài Đức - Hci Tây

ĨÌUỎN oun BÓNŨ o ố l
Trong mỗi đời người chắc hẳn ai cũng trài qua
một lần yêu.
Người ta yêu khi còn rất trẻ hay khi đã xế
chiều... có người tìm được hạnh phúc ngay ở mốì tình
đầu nhưng có người gần như trọn cả đời cứ mãi lang
thang đi tìm nửa còn lại của chính mình. Hạnh phúc
mong manh như cợt đùa... như ẩn hiện... như sương
khói... như thực như mơ... để cho những ai đi tìm bóng
dáng của nó, có lúc phải giật mình thảng thốt chợt
nhận ra mình đã không còn trẻ nữa.
Giai phẩm Buồn qua b ó n g đời của chúng ta cũng
mang nặng những nỗi niềm như tho'. Dòng sông cảm
ơn các bạn đã nói hộ Dòng Sông những điều Dòng
Sông chưa-nói hêt. Cho dù mùa xuân sắp tàn ỏ phía
trước, cho dù dốc xuân có cao đến bất ngờ, cho dù dốc
xuân còn mãi trong mơ thì tình yêu, khát vọng, sự đợi
chờ không bao giờ mất, chúng ta không chùn bước,
không nản lòng trước cuộc đời, bởi vì chúng ta đã tìm
cho mình một người bạn để xẻ chia : đó là thơ.
Thơ đã cùng chúng ta vượt qua bao ghềnh thác
của cuộc đời - Thơ đã cùng chúng ta vượt trùng vây
oan trái. Chính thơ đã mang lại những niềm vui, niềm
an ủi khi chúng ta thất bại, nản lòng, những lúc như
thế ta hãy ỉheo chân những nhà thơ, đến với thơ, chắc
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rằng sẽ tìm được sự rung động thật sự, mội li.mh Ịiliiu
nhỏ nhoi nào đấy.
Bởi vì tất cả sẽ qua đi, sẽ bị xóa nhòa theo quy
luật của thời gian, nhưng với những vần thư huy till nó
bất chấp thời gian vượt không gian để sống mài Hull)'
lòng mọi người, sống mãi trong trái tim của chúi!}', la
D òng Sông Trương Thị (ỉiùu
H ộ i viên H ộ i văn h ọ c nghệ thuật I ,IIÌ)
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