TRẦN ĐÌNH THẢO
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Trong một tập thơ chung với các bạn thơ, tôi có v i ế t :
Thơ là để yêu thương : Yêu thương người, yêu thương cỏ
cây, tạo vật, yêu thương Tổ quốc, yêu thương ngàn xưa, yêu
thương cuộc đời ngày nay, yêu thương cả ngàn sau...
Nhà thơ Xuân Diệu có n ó i :

"Nghiệp tài tứ ngàn xưa đông lắm chắc"
"Chúng tôi hùn làm một kiếp đa duyên"
Mong rằng những bài thơ trong tập "Mộng và Thơ' có họ
hàng nhiều ít với cái kiếp đa duyên của làng thi sĩ.
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MỘNG VÀ THƠ
Trời xanh qua lá cây
N ắng vàng trong vườn biếc
Quả chín m ộng trên cây
Hoa nở đ ể yêu
Hoa tàn đ ể quả
Đời đầy m ộng và thơ /
12/1997
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BIẾT MẤY THƯƠNG YÊU
Tìnli ai đã chín rồi
Quả trên cây chín mọng
Hoa đầu cành trắng m uốt
Đời biết m ấy thương yêu
12/1997
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XƯẢN
X uân về thoảng giấc mơ nồng
Sóng xao hồ mộng, sóng lòng cũng xao
Lắng nghe tiếng sóng rì rào.
Mấy con chim én phương nào về đây.
Sắc xuân nhuốm cả trời mây.
T ình xuân cứ m ã i Ươi đầy lòng ai.
1/1999
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THÁC CAM LY
Người tiên lạc bước xuống trần
Thác ngân bọt trắng nơi gần nơi xa
Ngàn thông xanh biếc mượt mà
L ắng nghe tiếng thác đậm đà ái ân /
K hông gian thác đổ trắng ngần
Trăng vàng đã tắm bao lần nơi đây ?
Dập dồn nước chảy nhớ thương !
Dập dồn nước chảy, dục đường công danh
Nước trôi bãi đá chênh vểnh
M ấy cô sơn nữ bên ghềnh suối reo
N h ịp cẩu qua suối cheo leo
Qua cầu say ngắm núi, đèo, rừng, mây...
Người tiền có đến chốn này
Mới hay trần th ế cũng đầy Bồng Lai.
7/2002
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ĐÓN XUÂN
Tạo hód thương ta, quả quả vàng
Vườn cam đang độ đón X uân sang
Mấy chùm hoa cúc lùa theo gió
M ây trắng trời xanh nắng dịu dàng
Đôi bướm tung tăng vui bạn lứa
Đàn chim ríu rít h át ca vang
N h ắ m m ắt ta nghe trời diễm lệ
N hớ ngày xưa củ nhớ tình lang.
1/1999
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ĐÓN THU
Đầm đìa buổi sáng lá đầy sương.
C him hót trời xanh, dội nắng vàng.
Tơ liễu, ngàn thông, hoa dậy sắc;
L ắng nghe trời đ ất đón thu sang.
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BẢY CHỤC MÙA XUÂN
(Kỷ n iệ m Sinh nhật Đảng năm 2000)

T ổ quốc nuôi ta trong tiếng nhạc,
Trời xanh, m ây bạc, rừng thông,
Thác ngàn Đà Lạt,
Tơi liễu buông xanh
Hồ Gươm T hăng Long Hà Nội,
Heo may, nhạn trắng, giòng Hươìig,ị' 1)
Trong nguồn thơ lai láng tự thời xưa,
Trong đau thương, xót xa,
Oanh liệt, bi hùng...
Biển xanh xanh, sóng vỗ m uôn trùng.
T ổ quốc ! N gàn xưa, hiện tại, tương lai !
T ổ quốc ! In bóng hìn h của Đảng /
T hánh thót tiếng đàn ! M ột bản cầm ca !
Bảy chục m ùa xuân.
Đ úng liẹn hai nghìn năm nhân loại
Đường đến "đài xuân vĩnh cửu"
Còn lắm chông gai !
N hưng đường đã đi củng được khá dài;
N gàn vạn năm rồi.
Tài tình biết m ấy ! Hy vọng sáng ngời !
Đà Lạt, 9 tháng 1 năm 2000
(1) Sông Hương - Huế.

MỘNG VÀ THƠ
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XUÂN VÊ
Cà phê trắng m uốt đón xuân về
Trời đất đa tình gió vuốt ve
M uốn gọi nghìn năm thương với nhớ
Muốn nhìn mây núi luyến trời xuân.
12 - Ất Hợi
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ĐỜI LÀ YÊU THƯƠNG
Tôi không ph ả i Thái Thượng Hoàng
Mà có cháu : Một Hoàng T ủ
Và hai Công Chúa là hai nàng tiên nữ !
Công Chúa đều đã đầy năm,
Biết đi nhanh nhanh,
Nói líu lo, líu lường.
Hoàng tử lớn hơn, lèn bốn
H át : "Tình bằng có cải trống cơm,
Duyên nợ tang bồng,
Khen ai khéo vỗ nên bông !
Duyên nợ tang bồng !..."
K hông khúc nhạc nào hay hơn cháu hát /
Trời đất rộng, yêu thương bát ngát /
Trời xanh xanh, chim hót líu lo !
Đời không yêu thương
Hóa ra đời vô nghĩa !
N ghe cháu ca hát,
Nghe tiếng ái ăn,
Bồng Lai cõi trần !
N hớ thương biết m ấy !
4/2002
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HOÀNG THẢO RA HOA(1)
Mấy triệu năm rồi tiên nữ ơi !
Mà sao hương sắc chẳng tàn phai /
Lá xanh non mướt xanh mơn mởn
Say ngắm hoa vàng, vàng thắm tươi
M àu son hoa nhị
Môi m ộng giai nhân
Khách xa kh i được đến gần
Chập chờn say tỉnh, ngại ngần tỉnh say
4/2001
(1) Chú thích : Hoàng Thảo hoa vàng đẹp,
nhị hoa màu son đẹp như môi của giai nhân.
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NÓI CHUYỆN VỚI
NÀNG THƠ
Thuyền Ly Tao ! Dòng sông đời !
Nước m ây trời rộng, bao lời ái ân !
N àng thơ ơi !
Bao giờ hết kiếp phong trần,
Mới ỉà giã biệt m ột lần với thơ

MỘNG VÀ THƠ

16

TÌM TRĂNG
T răng ơi ! trăng đã lặn rồi chăng ?
Hay có m ây trời che dấu trăng !
Cliẳn4 thấy trăng đâu, m à gió lạnh,
Mờ mờ dải núi, áng sương giăng.
5h30’ sáng - 18/2/2000
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ĐÊM NGUYÊN TIÊU
Đêm nay đi hái mấy vần thơ
Dưới bóng trăng xuân dạo thẩn thờ.
Trăng tắm vườn nhà trong gió lạnh;
Lá cành sương đẫm thấy xanh tơ !
Sương xuân rơi những giọt tình !
Trăng xuân diễm lệ m uôn nghìn yêu thương
19/2/2000
Đêm Nguyên Tiêu Canh Thìn
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TRẢNG XUẨN
Một quả trăng xuân chín m ọng rồi !
Gió xuân lành lạnh đẩy mây trôi.
Sao xuân lấp lánh say trần th ế
Nguyệt sáng trời xuân em nhớ ai.
Đêm nay vàng dọi sông C ầ u ^
Chùa L im đến hẹn gặp nhau hội này
N ghìn xưa hẹn đúng hôm nay(2)
Bây giờ hẹn với sau này nghìn năm
Mãi còn duyên nơi trăm
Mãi còn hò hẹn ái ân cõi đời !
Đà Lạt, 13 tháng Giêng - Canh Thìn

(1) Lễ hội chùa Lim (lễ hội tinh yêu) vào ngày 13 tháng Giêng âm
lịch, đêm trăng Đà Lạt tưởng đến lễ hội chùa Lim ở vùng sông
Cầu.
(2) Huy Cận có câu tho' :
"Gặp hỏm nay nhưng hẹn đã nghin xưa"
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NHỚ BÀ CHÚA THƠ NÔM
Người xưa Cổ N guyệt ^ nay còn đâu !
Tài tử hiếm hoi gợi nhớ, sầu !
Một kiếp thi nhân tình thắm thiết !
Muôn đời sự nghiệp nghĩa dài lâu.
Hồ Tây thuở ấy lừng thơ p h ú !
Phường K hán (2) thời qua hận bể dâu !
Cái bóng giai nhân C Ò 1 1 đó m ãi !
N hớ thương ghi lại một vài câu.

2/2000

(1) Đây nói nữ sĩ Hồ Xuân Hương
Ngày xưa Hồ Xuân Hương có dựng quán c ổ Nguyệt đường ỏ' bên
Hồ Tây, khách văn chương thường lui tới.
(2) Phường Khán Xuân ỏ Hổ Tây - Hà Nội

MỘNG VÀ THƠ
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Ky niệm leo đỉnh ỈMnR-Bi-Ăng (núi Bà)

LĂNGBIĂNG
Lăng-Bi-Ẵng - chốn Bồng Lai.
Lăng-Bi-Ảng - Khúc nhạc chơi vơi /
Ngàn thông huyền thoại.
M àu xanh thiên thai
Suối ngàn róc rách
Suối k ể lại rằng :
Có nàng tiên nữ
Duyên 11Ợ người trần
Cuộc tình dang dở
H át khúc ái ân
Đá nghe tiên hát
Lệ đá khôn cầm
Chảy thành suối bạc !
Róc rách ngàn năm
H át khúc nhớ thương !
Đà Lạt 3-2000

TRẦN ĐINH THẢO
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MẸ TẠO HÓA
N hữ ng chùm hoa tím điểm cành chanh
Phải có hoa đi đ ể quả lành
Giải lụa cà p h ê hoa trắng m uốt
M ắt người in biếc lá vườn xanh
Trăn trọng nhường bao tạo hóa này !
Cho ta hoa trái, với trời m ây
Gió về rung nhẹ, chim ca hát
N ghe tiếng thì thầm trong lá cây
4/1996
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CÓ BỨC TRANH THÂ Y MỘT LAN
MÀ NGƠ NGẨN MẤY NGHÌN NĂM
Thấy nhau chỉ có m ột lần
Ôi ! N àng tiên nữ đường trần ghé chơi.
B ăng khuâng nhớ suốt cuộc đời
Bóng hồng đã lạc cõi người ái ân
Bức tranli mới thấy m ột lần
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn ngàn năm với người.
3/2002
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VUI THAY KIẾP NGƯỜI "
Trời xanh xanh, biển xanh xanh,
Yêu thương non nước nghìn năm không già
Yêu thương đời, yêu thương hoa.
Trời cao bể rộng, càng già càng thương
Con tằm cứ m ãi tơ vương
N ú i mòn sông cạn nhớ thương vẫn còn
"Mùa Đông tạo vật" úa tàn
"M ùa Đông người” trữ m uôn vàn hương tươi
Vui thay làm được kiếp người
Sống lâu đóng góp cho đời thêm xuân.
TẾT ĐINH SỬU
1997

(1) Làm bài thơ trẽn sau khi nghe trên Đài, nhà văn Học Phi nhắc lại
câu nói một nhà văn Pháp đại ý là : Đối với tạo vật, mùa Đông là
tàn úa, còn mùa Đông đời người lại là thời kỳ thu hoạch... và Học
Phi nói tiếp : năm nay đã 85 tuổi mà Học Phi đang hoàn thành
tiếp một tác phẩm 500 trang.
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ĐÀ LẠT MƯA SƯƠNG
Tliông, tùng, m ây nước... còn tơ
N úi đồi, sương phủ, gió, mưa vẫn nồng
N hớ thương ấp ủ cõi lòng
Nhớ thương, thương nhớ m ênh m ông đất trời /
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NHỚ HUÊ
T ìn h H u ế là tình mẹ m ến thương
Mẹ đã nuôi m ìn h giòng sữa văn chương
H ình bóng bạn thầy, ngày xanli học đường
Vật đổi sao dời, tình m ãi còn vương
N liững ngày hè, phượng đỏ ven dường
Tình vương bóng phượng
N hữ ng ngày Thu, gió may giòng Hương
N hạn trắng bay về
Ta ngâm T h ế Lữ, khe khẽ nhớ thương :
"Trận gió heo may đuổi nhạn về
Nước non đã nặng câu thề
Khi xa nhớ Huế, kh i về cảm thương.
Đà Lạt, 8/1997

(1) Những ngày Thu, thấy đàn cò trắng bay theo giòng Hương Giang
tôi thường khẽ ngâm câu thơ Thế Lữ khi đi học qua cầu Tràng
Tiền : 'Trận gió heo mây đuổi nhạn về".
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KHÓC BẠN CHIẾN HÀO
V iếng hương hồn anh Đ.Th

Tưởng anh còn sống trên đời.
Tin nay anh vắng cõi người ! nhớ thương !
N hân sinh đành lẽ vô thường !
Mà lòng cứ thấy nhớ thương nhau hoài !
N hớ anh buồn lắm anh cá !
Câu thơ vĩnh quyết ! đất trời bâng khuâng !
M ấy lâu tôi chẳng được gần.
Giờ anh ly biệt đường trần ! xót xa !
Tâm sự xưa
N hắc với ai bây giờ ?
Đường đời liữu liạn, đâu bờ Đào Nguyên ?
12.2001
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CHIM CA LANH LÁNH
Chim ca lanh lảnh dưới trời
Chim đang gọi bạn ?
Hay ca ngợi cõi đời nơi đây ?
Tiếng chim hay tiếng chuông giữa trời m ây ?
Trời xanli, thông lục, lòng này nhớ thương.
Nhớ xưa kiếm bạn oanh xao xác' )
Nay nắng vàng, tìn h củ còn vương.
Đà Lạt, 12/1997
(1) Càu tho' của Nguyễn Khuyến ngày xưa : "Đầu cành kiếm bạn anh
xao xác" trong bài thơ "Vào Hè"

MỘNG VÀ THƠ

28

TÌNH XƯA
Sáng chiều nhớ ai
Sáng chiều thương ai.
Sợ hương tình thôi nồng thắm.
Sợ môi tình nhạt phai
9/1999
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NHỚ THÚY KIÊU
(Nhân m ộ t cành hoa lan bụ bẫm dang nụ,
ai bẻ đâu rồ i, x ó t lòn g quá /
Củng trong m ộ t chậu ấy,
m ộ t m ầm hoa khác dang nhú lên)

Đời Kiều như cảnh hoa tan
T húy Vân như th ể m ầm lan mới nầy
Hai trăm năm đã gần đầy
Tố N h ư đẫm lệ hoa vầy xót thương
Tiếng thơ là tiếng đoạn trường
Tiếng tình, tiếng nghĩa, tiếng thương m uôn đời
Tân thanh ấy cả đất trời
Thương người thuở trước, nết người xưa nay.
1996
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DUYÊN NỢ CÙNG THƠ ĐƯỜNG
VÀ CÁC THỂ THƠ KHÁC
Thân tặng nữ sĩ M ộ n g H o à i Nhân

N àng thơ vốn có tự thời sơ,
Trong bể thời gian ghé lắm bờ.
M ột thuở bến Đường thơ ghé đậu,
N hạc lòng thánh thót rộn đường tơ.
Trăm hoa ngày tháng thay hương sắc,
Đời rộng ngàn năm đổi ước mơ.
Đã biết thuyền thơ nhiều bến đỗ,
Chấp gì thơ trước với bây giờ.
Xuân Kỷ Mão
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TÌNH BẠN THƠ
Tìnli nghĩa tao phùng, tìn h nghĩa thơ
N hữ ng ngày gặp gỡ đến bây giờ
Thời gian thèm nụ, thèm hương sắc
Pha lẫn sự đời, p h a lẫn mơ
9/1998

MỘNG VÀ THƠ
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NGÀY XƯA
Ngày xưa ước mơ
Thương nhau đến ngẩn ngơ.
Tới bây giờ
Kỷ niệm hóa thành thơ.
1998
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DUYÊN NỢ CÙNG THƠ
Duyên nợ cùng thơ tự tuổi thơ
Gập ghềnh đường th ế đến bây giờ
Đường đời lý tưởng say thơ mãi
Nối với ngày xanh trọn ước mơ
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ĐẤT TRỜI THƠ
Lửa hương người cũ cô đô
Sưởi ấm lòng ai mãi tận giờ
T rầm hương ngát tỏa đêm thơ ph ú
L ành lạnh trời thu lác đác mưa
Bao khách tao nhân ngày xưa ấy
Đâu còn gặp nữa đến bây giờ !
Sông Hương núi N gự - Ôi / Thương nhớ !
H ẹn nhiều gặp lại đất trời thơ
10/1997
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TIẾNG SÓNG
Biển xanh sóng bạc lao xao
B iển xanh thăm thẳm trời cao m uôn trùng
Biển xanh sóng bạc trập trùng
Sóng xao biển rộng sóng lòng củng xao
N ghìn năm sóng nước rì rào
N ghìn năm đời vẫn dạt dào nhớ thương
6/1998

36

MỘNG VÀ THƠ

NHỚ THẦY NHỚ BẠN
N gày Nhà giá o V iệt Nam 20/1 1/20 00

N hớ thầy nhớ bạn những ngày xưa.
M an mác thời gian lắm bến bờ.
M ong lại gặp thầy trăm tuổi vượt,
Vui vầy cùng bạn chuyện thời sơ.
Tài tình m ột thuở thương con trẻ;
Ấ n ái m uôn đời m ấy tiếng thơ.
N hạn trắng thu về m ây gió lạnh.
Đây bầu tâm sự, tấm lòng tơ.
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NHỚ ĐỈNH LĂNGBIĂNG
Bến Xuân nơi ấy nhớ nhau rồi
M ây trắng ngàn năm vẫn cứ trôi
Suối núi nỉ non tình vạn thuở
Duyên trần dang dở cảm thương hoài
A n ái khúc xưa còn réo rắt
Gió ngàn thông biếc nhạc chơi vai
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CẢM TÁC
Mấy cánh én,
M ấy tiếng chim.
M ột vầng trăng.
M ột ánh dương.
M ột niềm thương.
Đôi giàn hoa tím
Lá biếc vườn hồng...
Biển đời m ênh mông.
B iết m ấy sắc hương !
B iển đời m ênh mông
B iết m ấy yêu thương !
4/2001
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TÌNH THƠ
(Thân tặng Nhà th ơ Phan Hữu G iản)

Gặp nhau từ thuở ấy
Tâm sự, chuyện văn thơ.
Nay hồng N am nhạn Bắc,
Còn họ hẹn, đợi chờ.
L àng văn chương bát ngát /
Gần gũi m ãi tìn h thơ !
Đà Lạt Tết Tân Tỵ 2001
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Khai bút Ị>iao thừa Tết Mậu Del Ịì 1998

TÂM S ự NGÀY XUÂN
A i muốn m ua chi nỗi kh ổ đau
Cho đời thêm gánli, nặng thềm sầu
N hưng yêu lý tưởng, yêu chân lý.
Say với nàng tliơ, bút vạn m àu
Mây núi, thác ngàn, duyên gặp gỡ.
Trời xuân, lioa mộng, nợ ngàn câu
Tạ ơn tạo vật đa tình lắm
B ể ái nghìn trùng nặng nghĩa sâu.
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NĂM H ổ
"Nhớ rừng", nhớ nhạc ngàn hùng vĩ
N ăm h ổ này, ta nhớ áng thơ xưa 1ì
Cảnh tù hãm tưởng không bao giờ thay đổi
Đã thay rồi với gió nổi m ùa th u ^
Gió từ "tăm" thổi vào lòng nhân loại
Thương người, thương cả thú chim m uông
Thương cỏ, cây, ong, bướm, cả ngàn phương.
Tương lai tliuộc về trái tim nhiều hơn trí tuệ
N hân loại từ ngàn xưa
Trải kh ổ đau bao xiết k ể /
Tấm hồn lành chắc sảng lắm mai sau.
Tin vậy đó, nhưng đường đi còn lắm nỗi
Say tương lai quên cả chặng đường dài.
2/1998

(1) Bài thơ "Nhớ rừng" của Thế Lữ.
(2) Cuộc CM mùa thu tháng 8.
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GẶP BẠN
Thân tặng các bạn
RH AN VỎ, TRƯƠNG TIÊU

Tan rồi hợp,
Sau bao năm cách xa !
Gặp lại bạn ngày xưa !
Mây tan rồi m ây hợp
Ly biệt lại trùng p h ù n g
Đời biết m ấy ái ân !

Bệnh viện Thông Nhất, 13-05-2000
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SÁNG SỚM TINH MƠ
Gió mát, Trời xanh.
N ghiêng m ình theo gió, nghiêng đầu trên vai.
Tan hết nỗi đau trong người.
Đi trong làn gió mát,
N gửa m ặt trời xanh.
Dạo bóng cây xanh
Hoa phượng vàng, mơn mởn tươi...
Đô thành tên Bác, m ến yêu ơi !
Bệnh viện Thông Nhất, 22-05-2000
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NỖI ĐAU NHÂN THẾ
Càng biết càng thương xót cuộc đời
Đi sâu nhân thể bạn lòng ơi !
Nỗi đau nhân loại đầy thương cảm
Tắm bể nhân gian, cảm vạn đời !
Bệnh viện Thống Nhất, 08-06-2000
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Nhằn đ ọc lại Truyện Kiều đến câu 1379 - 1380 :
"C ô n g tư đ ô i lẽ đ ề u x o n g
G ó t tiê n p h ú t đ à th o á t k h ỏ i v ò n g trà n a i"

Đã chắc gì đâu hỡi T húy Kiều /
Tưởng là chim én thoát bay cao !
Nào ngờ đôi cánh chim sa lưới !
Đày đọa bao năm kiếp mơ đào !
Bệnh viện Thống Nhất, 08-06 2000
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SÓNG GIÓ YÊN RỒI
Cùng thuyền cùng hội kliách văn chương.
Hai ngả cùng sang m ột chuyến dương,
Sóng gió yên rồi, m ây nước lặng !
Nghe đời, tiếng nhạc vọng ngàn phương /
Bệnh viện Thống Nhất, 08-06-2000
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THƯƠNG NHỚ
(Tặng các người thân và bạn bè c h í cốt)

T ìn h nghĩa m ênh m ang nhuốm cuộc đời !
Gởi thương gởi nhớ áng m ây trôi !
N gàn năm xin gởi lên trang giấy
Thương nhớ bao la giữa cõi người !
TP. HCM, 9 06-2000
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VƯƠNG T ơ
Kv n iệ m ngày sinh của
Thi hào N guyễn D u (3/1/1765)

Sông là hoa, chết là lioa
Đời dù m ệnh bạc, củng là đời hoa
Tô N h ư ơi, m ột áng thơ
Muôn đời còn đ ể say, mơ cho đời /
N àng Kiều ơi ! N àng Kiều ơi /
Tài tình clỉi lắm cho đời đảnh ghen !
"Tiếc thay nước đã đánh phèn !"
"Mà cho bùn lại vẩn lên m ấy lần !
Mười lăm năm, kiếp phong trần
Tài tình đ ể lụy anh h ù n g nghìn thu ỉ
T iếng thơ n h ư tiếng mẹ ru
N h ư lời non nước nghìn thu hãy còn.
"Trăm năm sông cạn đá mòn"
"Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ"
4/1/2001
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HÔ ĐANKIA
Đã gặp em rồi tiên nữ ơi !
Mây ngàn thông biếc ngát hương trời
Hồ Đ ankia nước xanh trong vắt !
Đá núi ngàn hoa đẹp tuyệt vời !
Ta ngồi trên đá Suối Bồng Lai
Đồi bướm tung tăng lượn giữa đời
Chim chóc hát ca chào khách đến
Gió ngàn tâm sự chuyện m uôn nơi
12/2001
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QUẠ ĐỒI CÙ
Ôi ! Dòng sông
Ôi ! N gàn thông
Sống cả ngàn năm.
Đ ể làm cho đời xanh trẻ m ãi !
Ôi ! Đồi mơ !
Muốn nằm lên đồi
Ngửa m ặt ngắm nhìn m ây nước !
Lắng nghe lòng tâm sự với trời m ây !
6-2001
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HÔ THAN THỞ
"Đà Lạt chốn nghỉ ngơi"
Chú nói vậy cùng tôi
Khi chơi Hồ Than thở.
Sao c / m (1) không sống nữa ?
Lại về đây nghỉ ngơi,
Cùng nhau nhiều tâm sự,
M ộng mơ lẫn sự đời ?
K hi thương nhau nhiều hơn
Lại ỉ à ngày ly biệt !
N úp cỏ xanh ai biết
Rắn độc đang đợi chờ / (2)

(1) Là em rễ t ô i : Nhà văn Lê Tri Kỷ
Tác giả "Cuộc tình thế kỷ".
(2) Câu thơ của Đại thi hào Virgile :
"Le serpent se cache sous 1'herbe"
(Con rắn đang núp dưới cỏ) : Ý muốn cảnh báo người đời những
tai họa trước mắt.
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GIÓ NGÀN THÔNG
Kính viếng hương hòn các liệ t sĩ

"Chuông có đánh mới kêu"
"Đường có đi mới đến"
Hi *

%

Đ êm qua mưa trú t nước.
Sá n g nay trời thanh.
Mây trắng, m ây xanh.
Gái trai cùng đi.
Nơi các anh yên nghỉ.
Con viếng bố, vợ thăm chồng...
Khói hương bay, se biết m ấy tấm lòng !
Chạnh nghĩ : gió ngàn thông ru các anh.
R ặ n g liễu rì rào ru các anh.
Tiêng chim xanli ru các anh
Hồ nước gương soi bóng trời xanh.
Trăng vàng những đêm thanh.
Tỏa xuống mồ các anh.
Bao lời ân ái !
Oi ! T ổ quốc ngàn năm !
27/7/2000
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NỐI CHÚT ĐƯỜNG TƠ
N ố p tiế p 2 câu th ơ thứ 999 và 1.000 trong truyệ n Kiều

"Hãy xin hết kiếp liều bồ"
“Sông Tiền đường sẽ hẹn hò về sau"

T ố N h ư thơ đã nghìn câu,
Mười lăm năm ấy, m àn đầu truân chuyên
Thương thay chút p h ậ n thuyền quyên.
Bèo trôi, sóng vỗ lạc m iền Sở K hanh /
N ợ duyên, duyên nợ, bồng bềnh !
Mưa dồn, gió dập đ ắ m sông Tuyền Đường.
Kiếp người sao khéo p h ủ phàng.
Sắc tài vùi dập, lỡ làng tình duyên !
9/1999
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NHỚ THƯƠNG
Có rồi, vạn kỹ, nỗi yêu đương.
Dồn lại về đây những nhớ thương.
Ă n ái m uôn đời hương tỏa khắp,
Mặc trưa giông bão, tối trời sương
Đôi chim ca hát trong vườn biếc
M ấy bướm tìm nhau dưới ánh dương
B ể thẳm sông dài trời đất rộng,
Nhạc lòng thánh thót m ãi còn vương
5/1999
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TÂM T ư
Cảm buồn đời hơi sớm,
M uốn ngàn xưa gọi lại nhớ thương.
Chuyện kim cổ, lệ tràn
Yểu : Trời xanh, m ây bạc, tliảc ngàn
Vườn biếc yêu đương, dội nắng tơ vàng
X uân về hoa trắng muốt,
Gió xuân hòa chim hót xôn xao,
T ìm kiểm bạn, oanh trển cành xao xác;
Mơ chim hồng, gió bạt vạn trùng dương
2/6/1999
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KHÔNG ĐỀ
Bóng dáng đời thơ,
T hung trắng m ây mờ,
T ình bạn tình thơ,
Hoa tím, vườn mơ.
N ắng vàng chim hót,
Lòng cứ nhớ thương.
Trời xanh m ây trắng,
T ình m ãi còn vương /
5/2002
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VƯỜN CÀ PHÊ ĐƯỢC MÙA HOA
Vườn xanh hoa trắng rợp trời
Mưa xuân đ ể lại hoa cười với ta
N ắng vàng gội cả ngàn hoa
Trần gian m à tưởng đây là cảnh tiên
3/1997
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VẰNG TRĂNG
Đã muôn năm cũ vẫn cô hằng
Tóc m ã ĩ còn xanh, tình m ãi trong
Cung q u ế H ằng Nga xuân xanh m ãi
Cho người yêu quý gió, mây, trăng
12/2001
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"NGƯỜI NỮ CA KỸ
GẢY ĐÀN ở LONG THÀNH"
Qua đ ọ c b ài th ơ của T ố N h ư :(,1)

Bạc m àu vai áo, thời gian,
Tóc hoa râm đã, cung đàn vẫn hay.
N gàn xưa cũng giống hôm rày;
Tơ lòng não nuột, lòng này, người xưa.
T ố N h ư ơi !
Mai sau là cũng bây giờ
N ghe hồn non nước, thẫn thờ nhớ ai !
02/2001

(1) Nguyên tác của Nguyễn Du (Tố Như) bằng chữ Hán.
Tôi đọc bản dịch văn xuôi của Lê Thước - Trương Chính và bản
dịch thơ của Hoàng Tạo.
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NHỚ THƯƠNG LÊ TRI KỶ
Tliôi rồi ! Ly biệt ! Chú ơi !
Gặp nhau đâu nữa ! Đất trời bâng khuâng !
Với anh, chú hẹn m ột lần
Lại về Đà Lạt, đ ể gần nhau lâu.
A i ngờ chú m ãi ốm đau
Lên tiền chú đáp chuyến tàu trước tôi.
Ra đi chú đ ể lại đời
Tấm lòng thanh bạch, sáng ngời ánh dương
Bạn bè thân quyến què hương
N ghe tin chú mất, nhớ thương chú nhiều
N gậm ngùi anh viết đôi điều
Mong sao nói được rất nhiều nhớ thương !
Đà Lạt, 5/1993
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CẢM ĐÊ TRUYỆN KIÊU
T ố N h ư ơi ! Khúc đoạn trường
Đ ể yêu, đ ể nhớ, đ ể thương kiếp người
N à n g Kiều ơi ! N à n g Kiều ơi /
Tài tình chi đ ể m uôn đời xót thương.
Mười lăm năm dãi gió sương,
Châu chìm, ngọc đắm bóng gương chưa nhòa
Chung nhau m ột kiếp tài hoa.
Bên là nàng Thúy, bền là thi nhân.
Đà Lạt 4/9/1999
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TÂM S ự
Tờ lòng củng nhạy "gió đời" vương
Muốn gọi nghìn năm nỗi nhớ thương
Tha thiết m uôn đời lòng tạo hóa
Đất trời vạn thuở ấp đầy hương
Tao p h ù n g đã hẹn, duyên thơ ph ú
Non nước ghi lòng, nợ bốn phương
Muốn biến hồn ta thành sóng vỗ
B ể đời thương cảm vạn trùng dương
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NỖI SẰU KHÔN NGUÔI !
(Khóc em g ái Thu H uyền)

B ùi ngùi trời đất thê lương !
N ỗi buồn đứt ruột, nhớ thương em m ình !
Dọc đường, anh vẫn đinh ninh
Gặp em còn sống, chút tình thăm em !
A i ngờ em đã lên tiên !
Theo chồng em vội lánh m iền trần gian !
Mồ cha cái chết bạo tàn !
Cướp người thân, đ ể nát tan cõi lòng !
N h ìn em lệ nhỏ đôi dòng !
Trắng phau ảo liệm tấc lòng quặn đau !
Thơ hòa nước m ắt m ấy câu
Gởi thương, gởi nhớ nỗi sầu khôn nguôi !
Hà Nội, 31/5/1994
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BÁC HÔ
Trắng, xanh lãng đãng m ây ngàn
Biển xanh tắm gội nắng vàng chim ca
T ình người m uôn thuở đậm đà
Bác người nhân th ế hay là khách tiên ?
Là chim hồng, là trời cao
Biển xanh xanh thẳm sóng xao m uôn trùng
Tiếng tơ đồng, tiếng tơ lòng
Trời cao, bể rộng chim bằng đang bay
5/1998
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NƯỚC
Nước là hoa m àu trắng
Nước là sức m ạnh dời non
Nước m ềm m ại n h ư nàng thiếu nữ.
Là đôi môi m ọng của giai nhân.
Là thơ, tỉnh, sương tuyết, m ùa Xuân.
Là hoa , bướm, tiếnp chim trên cành.
Là mây, rừng, hương đời thanh thanh
Tháng 8/2000

MỘNG VÀ THƠ

66

XÓT HOA "
T ình hoa củng là tình người
X ót hoa ta xót cuộc đời đáng thương
Cuộc đời lắm nỗi vấn vương
Xót hoa ta lại càng thương kiếp người.
18/1/1998

(1) Chậu lan bạn mới tặng để đón Xuân Mậu Dần. Để ở giàn lan mấy
ngày, không biết sao cành hoa có mười hoa sắp nở, lại bị gãy mất
sáu hoa, thấy xót lòng !
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TIẾNG TRỐNG Đ ồ N G
Đ êm nay lành lạnh trời sao
Trống đồng vang vọng thuở nào về đây
Tương lai không rượu mà say.
Trống đồng vang vọng đêm này ngàn sau(l)
Đêm giao thừa Đinh Sửu -1 9 9 7

(1) Giao thừa Tết Đinh Sửu, đổng chí Đỗ' Mười đánh trống đồng trên
Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi như nghe vang vọng từ ngàn xưa,
thời bà Trưng, bà Triệu; lòng tin tưởng tương lai, say sưa tương
lai, không rượu mà say.
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KÍNH VIẾNG HƯƠNG HÔN
CỤ ỦY VIỄN(1)
Sông dài bể rộng cụ ơi ỉ
Gió trăng vô tận đất trời còn đây.
Tao đàn đủ m ặt hội này
Bâng khuâng nhớ cụ những ngày năm xưa
Kiếp tài tử tự ngàn xưa
Dung nhan còn đến bây giờ chưa phai
Công danh cụ góp với đời
Khúc ngâm mơ hóa kiếp người làm thông
Bóng vàng phơi đẹp non hồng
Tâm thành dâng cụ m ấy dòng thơ Xuân.
Xuân Kỷ Mão 1999
(1) Đọc trước bàn thờ cụ Uy Viên ngày mồng 6 tết Kỷ Mão 1999, nhà
nữ sĩ Xuân Đài.
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TRỒNG CÀNH HOA s ứ
Yêu thương biết m ấy hoa ôi !
Nhựa sống tràn trề như lửa sôi !
Mây núi m ênh m ang trời đ ất rộng
Đầy tình, đầy nghĩa, nước non ơi /
4/1999

70

MỘNG VÀ THƠ

CHÀO THIÊN NIÊN KỶ
M ấy triệu năm rồi sông n úi ơi !
Đ êm nay ta đón cuộc giao thời.
Đồi thơ đang lắng tình m uôn thuở,
Hồ m ộng đầy sao sáng đ ất trời.
B ể ái nghìn trùng lay bóng nước,
N guồn ân m uôn trượng ngát hương đời.
Cung đàn dạo khúc thiên niên k ỷ (l\
Gởi nhớ, gởi thương giữa cõi người.
01 01-2001
-

(1) Kỷ niệm đêm Hội chào thế kỷ 21 ở Thành phố Hoa Đà Lạt.
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SAY
Trên đời có chuyện tỉn h
X ấu h ổ ai m à nhậu quá
Ă n nói p h ả i điều là lúc
Lời thô lẽ tục chính kh i

cùng say
say.
tinh,
say.

L ắm người say khướt cho m ình tỉnh,
Có kể tỉnh rồi lại giả say !
Say bạc say tiền rồi mắc tội /
Say tình say nghĩa vị đời say.
03/2000
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CÂY HOA LÀI NHẬT
M ột núi sắc hương, m ột núi tình.
N gàn hương thơm ngát lúc bình m inh !
Hoàng hôn còn giữ tròn hương sắc,
Gió nhẹ lay hoa vạn mối tinh
Càng gần càng thấy thương yêu
Hương ru hồn mộng, hương chiều người thơ ỉ
N gàn sau củng giống bây giờ;
Quý yêu nhau m ãi không mờ lòng son.
02/2000
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XUÂN
X u â n về với cả nắng xuân
Mà đàn chim én ái ân đâu rồi
Trời xanh. M ây bạc bên đồi
Vườn xưa nắng gội, bóng dài trên sân.
18/01/2002
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NHỚ CM THÁNG MƯỜI
Hoa quỳ vàng nhuộm cảnh ngàn thông
Nỗi nhớ T háng M ười ta đứng trông
M ây núi, thác ngàn tuôn tuyết trắng
N iềm tin còn m ãi VỚI non sông.
07/11/1997
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YẺ ĐẸP NGẰN NĂM
Trời xanh núi biếc m ãi còn
Trăng vàng m ặt nước, gió ngàn cứ bay
Chúa xuân nhuộm lục cỏ cây
Chim xuân chiêm chiếp gọi bầy đón xuân.
20/01/2002
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MUỐN GỬI THƯƠNG YÊU
Muốn gửi thương yêu với lá xanh;
Với mây, với núi, với cây cành,
Với chim đang hót trong chòm liễu,
Với nước hồ X uân gợn sóng lành.
12/1998
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NHỚ BẠN
Bạn ở nhiều phương, đây m ột phương.
N hớ nhau trang giấy lẽ ta thường.
Đời cho m ây nước, cho tình bạn.
Cho những hoa đời, những m ến thương.
5/2002
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BIỂN ÁI ÂN
Bát ngát yêu thương cả cõi trần.
N ghìn xưa còn đ ể tiếng tri âm.
Nay, xưa với lại ngàn sau nữa.
Trời rộng, sông dài, biển ái ân /
5/2002
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NHỚ Ph">
Em Là m ộ t,giấc mơ !
E m là m ột bài tha !
Trăm năm qua còn nhớ !
Vạn kiếp m ãi còn thương !
M ong có ngày tái ngộ !
Mơ ước vậy đêm trường !
5/2001

(1) Nữ chiến sĩ tinh báo.
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ĐÀ LẠT
Màu xanh dậm , núi chập chùng
Chim ca ríu rít ngọn tùng gió lay
Mây xanh trắng giữa xanh cây
Tao p h ù n g đã hẹn kiếp này với thơ
Đầm đìa lá lá sau mưa
M ặt trời lại ló vườn xưa nắng vàng
Trông trời chạnh nhớ người thương
Gửi m ây với nắng đến chàng tinli em
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PHÔ QUEN
P hố quen nay đã khác xưa rồi.
Mây trắng trời xanh vẫn cứ trôi.
Đường củ gồ ghề nay p h ẳ n g nhựa,
Bên nhau cao ốc vút sao trời !
Đôi chim rộn rã vui lòng khách,
M ấy bướm tung tăng luyến cuộc đời.
Có ph ả i tin X uân chim én báo
M ùa X uân m a ước hỡi Xuân ơi /
4/2001
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/H ụe Lim
Trang
- Đôi lời về tập thơ
- M ộng và Thơ
- Biết m ấy thương yêu
- Xuân '
- Thác Cam Ly
- Đón Xuân
- Đón Thu
- Bảy chục m ùa Xuân
- Xuân về
- Đời là yêu thương
- Hoàng thảo ra hoa
- N ói chuyện với nàng thơ
- Tìm trăng
- Đêm nguyên tiêu
- Trăng xuân
- Nhớ bà Chúa thơ nôm
- Lăng-bi-Ăng
- Mẹ tạo hóa
- Có bức tranh thấy m ột lần...
- V u i thay kiếp người
- Đà lạt mưa sương
- Nhớ H uế
- Khóc bạn chiến hào
- Chim ca lanh lảnh
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22
23
24
25
26
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Tình xưa
Nhớ Thúy Kiều
Duyên nợ cùng thơ Đường...
Tình bạn thơ
Ngày xưa
Duyên nợ cùng thơ...
Đất trời thơ
Tiếng sóng
Nhớ thầy nhớ bạn
Nhớ đỉnh Lăng-Bi-Ăng
Cảm tác
Tình thơ
Tâm sự ngày xuân
Năm hổ

M ấ y bài thơ làm ớ bệnh viện :

-

Gặp bạn
Sáng sớm tinh mơ
Nỗi đau nhân thế
N hân đọc lại Thuý Kiều...
Sóng gió yên rồi
Thương nhớ
Vương tơ
Hồ Đan Kia
Qua Đồi Cù
Hồ Than Thờ
Gió ngàn thông
Nối chút đường tơ
Nhớ thương
Tâm tư

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
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-

Không đề
Vườn cà phê được m ùa hoa
Vầng trăng
"Người nữ ca kỹ"
Nhớ thương Lê Tri Kỷ
Cảm đề truyện Kiều
Tâm sự
Nỗi sầu khôn nguôi
Bác Hồ
Nước
Xót xa
Tiếng trông đồng
Kính viếng hương hồn cụ Uy Viễn
Trồng cành hoa sứ
Chào thiên niên kỷ
Say
Cành hoa lài Nhật
Xuân
Nhớ CM Tháng Mười
Vẻ đẹp ngàn năm
Muôn gửi thương yêu
Nhớ bạn
Biển ái ân
Nhớ Ph...
Đà Lạt
Phố quen
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
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