DC870
L551

thơ
M BẠI TIỀM

nxb vần học

rỊptìa& tíBkpi 9ĩềm

PHÚ ĐẠÍTIỀM
Tên thật:
Lê Phú Tiềm
Sinh 1.2.1947
tại Văn Quán,
Mê Linh, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay:
Đông Anh 4,
TT Nam Ban,
Lâm Hà, Lâm Đồng
ĐT: 01668.044.557

Lửa
Thơ Phú Đại Tiềm

PHÚ ĐẠI TIỀM
Ị S ổ VÃN HOÁ

THỂ THAO v i

:I

ị T HƯ VỊỆN TỈNH LÂM Dổf'

ị

p h o n g đ ịa c h ỉ

LỬA
Thơ
Thư viên tình Lâm Dồng

llllllimnillMMMIlI

Nhà xuất bản Văn Học

LỬA
Phú Đại Tiềm

THƠ
Thơ là tiếng hát cuộc đời
Thăng hoa từ trái tim người thân yêu.
Khi buồn thơ cất tiếng tiêu
Khi vui thơ chắp cánh diều bay lên.
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NHỚ THÁNG BA
ô i tháng bạ bừng lên bao nỗi nhớ
Những chiều xuân hoa gạo níu bàn chân
Hoa chói đỏ hay mặt trời tưới lửa
Rừng rực giữa làng cháy cả mặt ao.
Lòng anh muôn sóng dâng trào,
Em ngày ấy như nụ đào tươi thắm
Gió xuân lạnh vẫn rực hồng đôi má
Vành môi son e ấp một vầng trăng.
Dưới vòm khuya chỉ còn gió lang thang
Trăng vời vợi gạo lập lòe chớp lửa
Tình yêu đến ngập ngừng qua hơi thở
Mái đầu rung sóng dậy ngát bờ môi...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Ngày anh về gió bấc đuổi chiều rơi
Bỗng đứng lặng trước vòm cây sải tán
Thân gai góc vẫn chói ngời năm tháng,
Gạo thân thương tha thiết tự bao giờ?
Một thời xuân ấp ủ mấy ước mơ
Kỉ niệm nhỏ chứa chan nguồn cảm hứng.
Anh là kẻ không cơ may thành đạt,
Để suốt đời nuối tiếc những gì qua...
Ôi cái nhớ chỉ còn là hoài niệm
Vầng trăng xưa e ấp lặng vào tim.
Bao kì vọng đã lùi về quá khứ,
Mùa tháng ba da diết lại bùng lên!
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v ỡ HƯƠNG
Có người mẹ trẻ lúc khai hoa,
Ngậm đau trong tiếng vỡ òa rộn vui.
Đường cày bóc luống sinh sôi,
Mảnh sao băng cháy xé trời chói đêm.
Sóng đời va đập xô nghiêng,
Tiếng lành trong vỡ vẹn nguyên tháng ngày.
Vỡ lòng, con trẻ cậy thầy
Màu hoa tím vỡ khỏa đầy xốn xang.
Cuộc đời mấy mộng mênh mang,
Tin yêu, lòng vững vượt ngàn hiểm nguy.
Thời gian mài sắc nghĩ suy
Tơ vương ai buộc lắm khi héo rầu.
Buồng hoa bung, ngát hương cau
Con sóng vỡ, bạc mái đầu biển khơi.
Nụ cười tô thắm vành môi,
Ban mai vỡ, rực ánh trời kiêu sa.
Dâng đời nửa mảnh hoan ca,
Nửa trong tan vỡ đậm đà ngát hương.

LỬA
Phú Đại Tiềm

CHIỂU MONG MANH
Bồng bềnh mây xõa trắng đèo,
Khỏa vơi giọt nhớ nghiêng chiều mong manh,
Vương vương chóp núi chênh vênh,
Tình tan trong mộng gập ghềnh về đâu.
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TỈM THU
Thu về chầm chậm dưới trăng lu,
Ta tìm thu trong tiếng gió lùa.
Mây nguồn phiêu lãng vê đâu nhỉ,
Bỏ khách vô tình bước dưới mưa.
1970
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TÌNH XUÂN
Xuân lướt nhẹ vườn xanh òa muôn thắm,
Phun non tơ dào dạt nhả tinh khôi
Giọt long lanh nước mắt của sao trời,
Trong ánh sớm lung linh muôn châu ngọc.
Say đắm cảnh thiên nhiên đua gấm vóc
Sơn ca rung lảnh lót khúc vang ngân
Trong vắt không gian xanh ngắt ngày xuân
Sự sống mở xôn xao tràn lộc biếc.
Gió tạt sắc mặt trời vương núi tím
Hạt nắng rơi lấm tấm nụ đào tươi.
Như cánh én vui chao dệt mộng đời
Em gái trẻ say nồng bao ước vọng.
Em có nghe
mùa xuân ươm chín mọng?
Trên màu môi
căng ngực
má tươi hồng.
Em có hay
tinh xuân dâng sóng vỗ?
Dầu vô tình...
nghiêng ngả trước bão giông.
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SÓNG MÁT XANH
Em
Người đàn bà bình dị
Hồn nhiên như gié lúa cành cam
Không gam màu diệu vợi
Mà tươi hoa trái dậy hương vườn.
Đàn ông dũng mãnh đến đâu
Chạm vào môi em cũng nhũn...
Tráng sĩ
Chênh chao trước ngọn núi mơ
Úp mặt xuống đồi cỏ non
Quên đường về...
Đi về phía em
Khoảng trời xanh ngăt
Có hoa thơm và nước mắt
Một chút bình yên...
Sao vẫn mê cuồng.
Lực hút trái đất
Quả táo rơi tự do.
Phải anh cũng thế
Rơi vào sóng mắt xanh
Chới với!
17.05.2011

LỰA
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BẤT NGỜ
Tiếng em
hay khúc cầm ca
Là hoa hay lửa đốt ta tần ngần.
Bất ngờ
ào ạt trăng ngân
Bất ngờ gió,
bất ngờ xuân,
bất ngờ...
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GẦN XA
Khi xa, muốn nói ngàn lời
Gần nhau lòng lại rối bời... lạ chưa.
Phải đâu tình vẫn trong mơ,
Anh hùng cũng thế khù khờ khi yêu.
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EM
Thế gian bao điều kì diệu
Gì ngất ngây hơn hương da thịt xuân thì?
Có sắc màu nào
Ngát ngần hơn làn da thiếu nữ?
Có ánh mắt nào
Đằm hơn mắt em mùa thu thăm thẳm
Đôi môi nưng nức sen hồng
Và nụ cười đằm thắm yêu thương.
Không có ngọn núi nào
Kiêu sa hơn vồng ngực xuân mơn mởn
Ngẩn ngơ nhức nhối gió trời.
Tạo hóa tạc nên em kì vĩ
Hoàn hảo trong mọi góc nhìn
Vóc dáng hồn nhiên rực rỡ
Nụ cười tươi hoa thánh thót đàn bâu...
Ngực
Mất
Mội
Nồng nàn da thịt
Phả vào ta đắm đuối điên say.
Chẳng thế xưa nay
Thành quách, lâu đài, ngai vàng, điện ngọc
Tan tành trước đóa kiêu sa.
Em
Tượng đài vĩnh cửu
Giữa lòn" ta
^
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NGHIÊNG
Lan núi
Đằm sắc núi
Dìu dịu hương Đoan Hùng
Em đốt ta
Ánh mắt
Bỏng làn môi bềnh bồng.
Hà Nội chiều nay thu
Rát nắng khoảng trời trong
Nhiệt kế ba chín độ
Hải Sơn chếnh choáng nghiêng
Hồ Văn Quán nghiêng
Diệu Lan nghiêng
Liễu bùng reo trong gió...
Cơn lốc cuốn ta
Từ đôi mắt mùa thu thăm thẳm
Bay lên.
Hà Nội thu 2010

LỬA
Phú Đại Tiềm

CHÊNH CHAO
Cho Mai Lan

Ngỡ bông hoa nở sớm
Tắm giọt sương lung linh
Dịu dàng đằm thắm quá
Mai lan bừng tươi duyên.
Cứ ngỡ như cổ tích
Chàng Từ Thức gặp tiên
Anh hư hư thực thực
Lạc trong sóng mắt huyền.
Giữa dòng đời hối hả
vẫn còn chút bình yên
Thoảng bay làn hương lạ
Có cái gì rất riêng.
Hồn nhiên trong ánh mắt
Tự nhiên trong nụ cười
Ám bàn tay nồng hậu
Ánh lên màu xuân tươi.
Bay về đâu chim hỡi
Có xốn xang tiếng cười
Ai ngược chiều gió hú
Chênh chao hồn chơi vơi...
14.01.2011
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TIẾNG SÓNG
Tặng Mai

Trườn mình trên biển sóng,
Ngây ngất với trời xanh.
Hồn ta tan trong mộng,
Lang thang ngọn gió lành.
Thơm thảo bàn tay em
Giữa biển đời bão tố.
Có phải lời con tim,
Như sóng vồ vập vỗ.
Sóng cứ reo vỡ sóng,
Vỗ tan bờ mãi thôi.
Ta khạo khờ quá đỗi,
Bên em chẳng xanh lời.
Mai xa rồi biển biếc,
Đêm ru sóng buồn rơi.
Dấu chân cồn cào cát,
Biển xanh sóng dậy rồi...
Nhà sáng tác Nha Trang 30.6.2007

LỬA
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KHÔNG ĐỀ
Ngọc ngà lồ lộ qua kẽ lá
Cảnh đẹp sao ta chẳng dám nhìn.
Hạ 1970
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NỤ HÔN ĐẾN QUỶ CŨNG HIỀN
Môi son hay đóa hồng xinh ?
Cháy lòng cơn gió rập rình ngoài hiên.
Nụ hôn, đến quỷ cũng hiên
Tình yêu khám phá mọi miền hoang sơ.

LỬA
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TIÊN
Tiên là ai?
Tiên là ta.
Sáng người, đẹp nết ấy là tiên thôi.
Là em
Là chị... trong đời,
Đoan trang hiền hậu, nói cười tươi duyên.
Người ta yêu
Chính là tiên.
Có bàn tay ấm dịu dàng chở che...
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NÉT QUÊ
Ngắm em đi giữa quê nhà,
Áo xanh, môi thắm dâng hoa lên chùa.
Bỗng anh nhớ mãi ngày xưa,
Đứng bên bờ giậu làm thơ tặng nàng.
Chòng chành chaọ ánh trăng vàng,
Bên nhau đằm thắm chứa chan tình đầu.
Chị Hằng mơ tỏ đêm thâu,
Sương rơi thấm lạnh vườn trầu tơ rung...
Gặp nhau nay vẫn ngập ngừng,
Con tim đập rộn xin đừng quên nhau.
Quê hương im đậm sắc màu...
4.1998

LỬA
Phú Đại Tiềm

XIN ĐỪNG
Bên hồ tơ liễu bụông hoa,
Dịu hiền chim yến thiết tha rộn lời.
Ngập ngừng yêu lắm chim ơi,
Xin đừng vỗ cánh vút trời bay xa.
1966
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Tơ VƯƠNG
Đóa tơ vương
đã trao rồi
Vờn chi nữa gió
hoang lời ru êm.
Say hương,
bướm lượn ong chen
Yêu hoa,
nắng khát gió mềm môi son.
Một mai
trái đất vẫn còn
Ta dâng một đóa hoa hồng riêng em.

LỰA
Phú Đại Tiềm

SẮC THU
Tặng Đỗ Quyên

Chớm thu rắc sắc vàng hoe,
Hình như còn chút nắng hè tơ vương.
Ve sầu tắt một giọt buồn,
Lang thang ngọn gió cuối đường vu vơ.
Có người nhặt nhạnh ỷ thơ
Gom trong sắc tím thoảng đưa hương nồng.
Say nhìn ánh biếc xanh trong,
Tươi nguyên sao cứ rộn lòng lạ chưa?
Em vui phố núi mộng mơ,
Đắm trong hương sắc bốn mùa có hay...
Giờ này ở cuối thung mây,
Có cây si héo chờ ngày xanh hơn.
Mát trời không gió mưa trơn,
Biết đâu chim khách dập dồn báo vui.
Tím bừng chút mảnh hồn rơi,
Sắc hoa ngày ấy chợt bồi hồi thu...

27

CÔ LÁNG GIỀNG
Tặng Tràn Lan Anh ( u t)

CÔ láng giềng thắm mãi tuổi thơ
Hồn nhiên, chung một gánh hàng mơ
Nhiều bận đùa vui làm chồng vợ
Thẹn đỏ môi xinh đến tận giờ.
Ngẫm lại, nghĩ rằng duyên tại số
Trông đi, sao nỗi nhớ triền miện
Thời gian ngần ấy lòng vẫn rối
Rối bời tơ vương đóa láng giêng.
Ta giận lòng ta lửa chẳng bền
Trăm năm nhớ mãi tuổi hoa niên
Vườn trăng thuở ấy tình sạy đắm
Đôi bờ rung khúc nhạc thần tiên...
Đã thấy mái đầu anh nhuốm bạc
Ngày nào ôm ấp mối tình em
Bên nhau nào biết ngày giông bão,
Thổi mãi cho lòng khát những đêm...
Thu 1982

LỬA
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LỬA XANH
Bỗng sáng lòa ánh mắt
Em lúng liếng hội làng
“Mây trôi và bèo dạt”...
Khúc ca buồn mênh mang.
Thời gian sờn áo bạc
Trinh nữ giờ thôi phai
Nụ tầm xuân ấm búi
Lửa xanh ngời lòng ai?
Anh giáo làng biệt xứ
Một chiều về với quê
Vấp ánh nhìn bỏng cháy
Ký ức xưa dội về.
Gió khát đồng thổi mãi
Xao xác hồn cỏ rơi
Tóc bồng bềnh sương khói.
Thả hồn ta chơi vơi.
9/02/2009
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THƯƠNG MẢNH TRĂNG GẦY
Tặng Phan Kim Liên

Gửi em
nơi ấy
phương trời
Câu thơ anh viết nửa vời héo hon.
Trông xuống biển, nhìn lên non.
Tơ vương
một mảnh trăng son hao gây.
Có người chả uống cũng say,
Thương cho ngọn bút lắc đầy nhớ nhung.
Trường xưa, bạn cũ đã từng,
Bên nhau đèn sách chung vần thơ hay.

LỰA
Phú Đại Tiềm
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Em cười
vội vã chia tay
Anh như kẻ
Chếnh choáng say rừng chiều.
Thật rồi lòng đã trói yêu,
Mùa xuân chưa hẹn đã nhiều mây che.
Ráng chiều tưới đỏ hàng me,
Sân ga lần ấy tiếng ve đổ sầu!
Cô nữ sinh có biết đâu,
Anh thương binh đã lên tàu về quê.
Nay thành cô giáo yêu nghề,
Sau bài giảng
Em có nghe tiếng lòng?
Có người mỏi mắt ngóng trông
Mảnh trăng Ầm Thượng(1> nhuộm hồng duyên ai?

(1) Am Thượng: Thuộc Hạ Hòa -P h ú Thọ
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ĐƠN PHƯƠNG
Râm ran trong nắng nhìn tôi
Xuyên qua quầng lửa chói ngời lung linh.
Tỉnh cờ gặp một ánh nhìn,
Ánh nhìn nồng ấm đi tìm ngả nghiêng;
Gần bên vời vợi trông lên,
Con tim khua một nét tình thẳm sâu.
Vùng núi cấm vẫn còn đau,
Sợi tình nào níu vết sầu tim ai?
Muốn ào lên ngắm giêng hai,
Bức tường vô định hình hài cô đơn.
Cõi mộng có một con đường,
Con thuyền độc mộc xem chừng khó qua.
Vô vọng cánh chim bay xa,
Hoa kia đã thuộc người ta thuở nào.
Đơn phương một kiếp tơ sầu,
Mảnh trăng son nửa gối đầu vào mây.
Ta về mộng mị chua cay,
Tiếc thương một chút nắng ngày sang đêm.

LỬA
Phú Đại Tiềm

CÒN ĐÂU
Nhắc mãi làm chi chuyện ngày xưa,
Vĩnh Sơn* đầm ấm những chiều mưa.
Cảnh trường sơ tán, cơm chung bếp
Thương nhớ đầy vơi chẳng phai mờ.
Giờ hẳn xa rồi đâu thấy xưa,
Mỗi đứa mỗi nơi chẳng chung đò.
Em đi trẻ khỏe, vui tươi nhé!
Cô giáo tương lai lắm học trò...
Biết nói thế nào để đời thông,
Mảnh bom còn đó, rỉ máu hồng.
Bao đêm tự hỏi sao thế nhỉ?
ơ i dã tràng xe cát bể đông...
Anh lại về nơi ngát hương đồng,
Đêm đêm nghe sóng vỗ ngoài sông.
Mảnh trăng gầy guộc treo đầu tháng,
Một thoáng tương tư xốn xang lòng...
Năm 1970
(') Vĩnh Sơn: xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
Nơi Trường Văn hóa công nông sơ tán ( 1968-1973)
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DÁNG LỬA
Vặn mình tan sỏi đá
Cát bỏng nung rát người
Quanh năm gai tướp gió
Xanh mặn mòi biển khơi.
Tự chắp mình dáng lửa
Ngọn tháp Chàm chơi vơi
Sương rồng hay vũ nữ?
Múa búp tay vươn trời.

LỬA
Phú Đại Tiềm

GIÓ PHIÊU BỒNG
Phải em ngọn gió phiêu bồng
Thổi rung ta buổi oi nồng lạ chưa!
Mơn man, ào ạt xô đưa
Cỏ hoa đồng nội nào ngờ gắt hương.
Ta bông mía trổ trắng vườn
Em như cải cúc xanh rờn non tơ.
Nụ hồng giăng mộng vàng mơ
Mùa xuân nở đóa dại khờ khéo mong.
Từ ngày mát gió hoang đồng
Ta liêu phiêu đến tận cùng câu thơ.
0 8 04 .20 1 1
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TÌNH VẠN THUỞ
Tình vạn thuở
Tình xanh mướt mát
Quả yêu thương hai nửa nên tươi
Là nghìn say, đắm đuối chắp thành lời.
Trong suốt pha lê tình không gợn sóng.
Là không thể trở lực nào chia cắt
Một tình yêu cao cả con người.
Đức hy sinh lớn lắm đời ơi!
Mới xây nổi một lâu đài hạnh phúc.
Tình vạn thuở
Tình không nhạt nắng
Đẹp như mơ, dào dạt sức xuân
Dắt nhau đi cho hết chặng đường trần
Trăm năm thỏa cuộc yêu vui bất tận.
Là vĩnh viễn cuộc đời này có thật
Một tình yêu vạn thuở ngất ngây say.
Hạ 2014
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LỜI RU CHIM YẾN
Thanh long sắc biển
Sao ượm hoa vàng
Trái hồng hay má
Em hường... xốn xang?
Lời ru chim yến
Thanh long da trời
Hay lời âu yếm
Tỏ tình xa xôi?
Tiếng ai bổi hổi
Ru ta bổi hồi
Hay lời gió núi
Bồng bềnh mây trôi.
Chiều xuân Đà Lạt
Thình lình mưa rơi
Ngày thơ phường Chín *
Ấm nồng mãi thôi.
Tạm biệt chim yến
Thanh long hoa vàng,
Mai ta xuống núi
Em còn tơ giăng...
Phường 9, Thành phố Đà Lạt,, tinh Lâm Đồng
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HOA TỎA HƯƠNG
Phụ nữ là đóa hoa đẹp nhất
Trong vô vàn tuyệt sắc các loài hoa.
Hoa phụ nữ vĩnh hăng cạo quý
Ngát hương trời đằm thăm kiêu sa.
ơ i ! sắc hoa thiêu đốt hồn ta
Xiêu đổ bao người quên ăn mất ngủ.
Em hay vầng trăng dịu hiền ngời tỏ ?
Như mặt trời sưởi âm yêu tin.
Hoa nào sánh em thơm thảo nghĩa tình
Nâng bước ta băng ghềnh vượt thác.
Hoa phụ nữ cả gầm trời khao khát
Ắp ủ, sẻ chia, tam tưới cuộc đời...

LỬA
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Tất thảy đàn bà là đóa hoa khôi
Hoa yêụ dấu trọn đời say hạnh phúc.
Đời thiệu em, tất cả vô nghĩa hết
Trái đất hoang, nòi giống lụi tàn...
Mọi công trình dẫn tới vinh quang
Từ nhỏ nhoi đến muôn vĩ đại
Có bóng hình em lung linh ngời chói
Tươi đằm tha thiết thân thương...
Ta gọi em là hoa tỏa hương
Hương quyến rũ không thể gì cưỡng nổi.
Em như khí trời, cơm ăn, nước uống
Tiêp sức ta vươn tới chân trời...
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XE CHỈ LUÒN KIM
Em về xe chỉ luồn kim
Vá may những vết chân chim cuộc đời.
Khổ đau vẫn sắc môi tươi
Gian nan vẫn ánh mắt ngời niềm tin.
Em ngồi khâu những lặng im
Cuốn theo ký ức con tim bồi hồi.
Lời yêu xanh ngắt tơ chồi
Vèo bay ngọn gió, tim trời bâng khuâng.
Tiếng lòng úa cả mùa xuân
Nấu qua mùa hạ, thu bần thần rơi...
Ngày đông vạt nắng chơi vơi
Ngỡ như muôn mảnh áo tơi đan cài.
Em ngồi khâu mấy chiều phai
Bóng người cõng núi đổ dài thung sâu.
Đăm đăm con mắt dõi đâu
Nhân gian sao lắm vết sầu bão giông?
Nỗi đời tuốt tuột ném sông
Ban mai ngày mới nhuộm hồng chân mây.
Thảo thơm một chút tình say
Em khâu ân nghĩa thả bay với đời.
0 9 /0 9 /2 0 1 1
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BÚP TAY EM
Tay em đôi búp tay tiên
Búp tay thơm thảo ngoan hiền mộng mơ.
Búp tay nâng mặt trời thơ
Vun đời xanh biếc, non tơ giọt tình.
Nếu không có búp tay xinh
Làm sao nên đám, nên đình người ơi!
Dịu dàng hơn đóa hoa tươi
Mà dâng bão tố xô đời ngả nghiêng.
Trao tay, trao cả niềm tin
Dắt nhau qua mấy thác ghềnh vẫn vui.
Tay ngoan ôm ấp ru đời
Thức con tim lạnh rộn lời yêu thương.
Ngón mềm buộc chặt tơ vương
Dù đi trăm núi ngàn phương tìm về.
2006
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NGỠ TRONG CỒ TÍCH
Ngỡ lặng vào quên lãng
Êm như dòng sông xuôi.
Có phải vầng trăng thắm
Ản trong làn mây trôi?
Như cánh chim lướt gió,
Qua bao núi bao sông,
vẫn bềnh bồng nỗi nhớ
Vời vợi chiều hư không.
Thời gian như đùa cợt
Sắp đặt chi lạ lùng?
Em say nồng hạnh phúc,
Ta ngọn gió phiêu bồng.
Bỗng một ngày tháng Chạp,
Bất ngờ điện thoại rung.
Rồi bồi hồi trong m á y:
Anh còn nhớ em không?
Cứ như là chớp bể
Xoáy một vùng bão giông.
Em dịu dàng nhỏ nhẹ
Xô ta sóng triều dâng.
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Kỷ niệm xưa dồn dập
Chợt ùa về cuốn reo.
Mái trường xựa sơ tán,
Ai đi đâu? về đâu?
Đoá sen vàng dạo ẩy
Ấm áp vòng tay ai?
Lời thư em nhói buôt
Găm ta nỗi u hoài.
Gương mặt em khả ái,
Bỏng mắt bao chàng trai.
Ta người chưa ấm nắng,
Đắng những chiều mây bay.
Biết bao lần ta hát
Rừng cọ xưa xa mờ.
Ta lang thang phiêu bạt,
Dừng chân xứ mộng mơ.
Âu cũng là duyên số,
Sen tàn còn vương tơ.
Khát khao ngày hạnh ngộ
Xóa những chiều ưu tư.
Rồi một ngày gió cuốn
Lắng nghe tiếng chuông chùa.
Tình ngỡ trong cổ tích,
Bồng bềnh trôi trong mơ.
Thu 2013
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NGÀY XƯA YÊU DẤU
Nhớ Tết xưa lạnh cóng
Mưa bụi trắng hoa mơ
Người già quây bếp lửa
Trẻ quên rét nô đùa.
ơ i ngày xưa yêu dấu,
Cứ da diết bổi hồi.
Bao trò chơi dân dã,
Chứa chan tình khôn nguôi.
Em hồn nhiên trong trẻo,
Rủ anh chơi đánh bài.
Bên cỗ quân tam cúc
Thua: vẽ hề, búng tai.
Anh nhường em cầm cái
Em gọi một. Mau ra!
Anh chìa tướng ông đổ
Đè nghiến em tướng bà.
Anh xướng đôi, háo hức
Em ngửa cặp mã hồng.
Tượng vềnh anh xơi đứt
Em xịu mặt. Tội không I
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Anh hí hửng một nửa,
Lật phăng quân sĩ đen.
Sĩ điều em quật mạnh
Chết chưa? Em bẹo đền.
Ván nữa, rồi ván nữa
Thắng thua đuổi nhau hoài
Bài em giờ đỏ quá!
Anh chín nhừ hai tai.
Em tự tin quả quyết,
Xòa tứ tử trình làng.
Ngũ tử anh cướp cải,
Tướng té re quỵ hàng ...
Lẹt đẹt tràng pháo tép,
Sắp đến giờ sang canh.
Anh vội về xông đất,
Em tươi cười tiễn anh ...
Những ngày xưa yêu dấu
Cứ xanh rờn tình thân.
Ôi bạn bầu yêu quý,
Có thì thầm mùa xuân?
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HÁO HỨC
Ta háo hức
muôn đời ta háo hức
Cứ khát khao
muôn thuở cứ khát khao
Vùng núi cấm
động mê cung
khép cửa
Mảnh vườn mơ
Ngây ngất triệu tế bào
Khoảng cách
xa
xất xa,
gần
rât gân;
Phập phồng ấy chỉ non tầm với tới
Ấp bàn tay
nóng hổi chạy râm ran...
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ta háo hức
làm sóng xô biển biếc,
Cứ khát khao
Trọn vẹn một vòng tay.
Nụ hôn thắm
trên vành môi
vệ nữ,
Trái tim ta
Mang một kiếp lưu đày.
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KHÔNG PHỤ Nữ
Không phụ nữ đời này vô nghĩa hết
Tât thảy đàn ông hóa đá mồ côi.
Sóng mắt, làn môi, réo đời sinh nở
Vồng ngực xuân căng nhú mặt trời.

LỰA
P h ú Đ ạ i T iề m

CHẤT NGẤT
Gối đầu lên bụng em
Thấy mình thơ bé
Ngỡ mình ngày xưa ấp iu lòng mẹ
Vọng về ký ức non tơ...
Nghiêng về hai phía
Mặt trời, mặt trăng
Mặt trăng ngoan hiền dịu mát
Lấp lánh dòng sông tuổi thơ
Cánh đồng bát ngát
Ngọc ngà tay êm...
Nghiêng về mặt trời
Đỏ son nhú sừng đỉnh núi
Rừng rực
ấm áp hơn hòn lửa.
Suối nguồn tha thiết trào dâng
Kia là vành môi nức hương
Hay đoá hồng rực rỡ ?
Anh mê lịm núi đồi màu mỡ
Vườn thiên nhiên hoa trái lung linh...
Không tiếng chim hát ca
Không lời hoa mỹ
sao cứ ngân nga
Giai điệu tình yêu chất ngất...
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VŨ ĐIỆU BÃO
Chim oanh vàng
lảnh lót điềụ chi
rung ta chất ngất.
Bức bối quá
muốn giật tung xiêm áo
ngực trần mướt gió tê mê...
Ta muốn dìm ta xuống dòng suối mát
vợi vơi cơn khát.
Muốn gió cuồng chà xát thịt da
giần nục ta như giần rắn
cho đã điên say
bổng tít hổn mây...
ơi! chim oanh vàng
ơi! gió lang thang
vũ điệu bão
tan trong mê cuồng.
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DUỖI VÀO TRĂNG
Bật khói cánh cung
Xé gió
Mũi tên hừng sắc cầu vồng
Chặn cơn mưa ào ạt.
Phóng tan mưng mứng
Em phập phồng căng nhức
Mướt mát vành môi bỏng khát cong vênh.
Chênh chao mắt nai hút chiều gió hú
Mê cuồng
Nhàu nhụa nhòa hương...
Thăm thẳm đêm
Sợi tóc vò mình lật gối
Chập chờn lóe sáng
Chập chờn vụn vỡ...
Vọng âm nào bừng thức con tim?
Mở cửa tâm hồn
Gió xuân thổi lộng
Cánh rừng
Đồi cỏ non
Con suối
Chợt một ngày ồn ã tiếng chim
Ra vào tắm táp
Lõa thể mơn man tê lịm
Duỗi vào trăng
Rạo rực men nồng.
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TÌNH CỜ
Tình cờ chạm nụ cười xưa
Sau bao giông gió bơ phờ tóc mai.
Cánh hồng ngờ đã phôi phai
Nguyên sơ ánh mắt trao ai thuở nào.
Một đời sáo bỏ đi đâu
Lối hoang cỏ vắng, bên cầu héo trông.
Ta đém nhung nhớ về rừng,
Em vương tiếc nuối hun lòng tháng năm.
Dâu non giờ đã kén tằm
Thời giạn khỏa lấp hương trầm dịu êm.
Giọt nắng nào chẳng yêu em
Ngọn gió nào chẳng ngắm nhìn nhớ nhung.
Tình cờ bắt gặp rưng rưng
Môi hoa muốn nói ngập ngừng con tim.
Sương tan, nắng vội qua thềm
Trong cơn gió thoảng dậy miền cỏ hoa.
2004
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MÃI CÒN
Nụ hôn em mãi xanh rờn,
Đằm hơn đôi mắt cỏ mơn mởn thì.
Thu buồn cuốn gió bay đi
Còn nguyên những cái thầm thì riêng ta.
Tiếng gì lay động ngân nga,
Đêm đêm thổn thức vỡ òa trong tim.
Gần bên, sao cứ khát tìm
Khác nào tăm cá bóng chim hỡi người.
Đằm trong ánh mắt nụ cười,
Ngàn muôn ríu rít tiếng đời khát khao.
Lời cha mắng bởi thương nhiều,
Những người bạn quý hiểm nghèo có nhau.
Vò mình vắt kiệt đêm thâu,
Sợi tóc lật gối úa nhàu thời gian.
Đã qua một thuở gian nan,
Hiểu thêm một cõi trần gian xanh rì.
Ai bày cách chỉ lối đi,
Ấy người ân nghĩa khắc ghi tấc lòng.
Vân còn mãi cái chẳng còn,
Mỏi mòn dáng mẹ xanh rờn lời ru.
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GIÔNG GIÓ
Giông gió nổi lên trời cũng bạt
Sóng tung bờm ngựa biển cuồng điên
Thịnh nộ đã sang chiều hạ hỏa
Khát trong giông gió một chữ tình.
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NỤ CƯỜI
Nếu đời không có nụ cười
Thế gian chắc chẳng có người vì nhau.
Nụ cười xoa dịu nỗi đau,
Biết bao ánh mắt khát khao nụ cười.
Không dưng sao lại rối bời
Phải bông hoa ấy mỉm cười với ai?
Nồng nàn hơn nắng ban mai
Nụ tươi vương vấn lòng ai ngỡ ngàng.
Giàu thôi đâu phải đã sang
Thiếu đi một nét dịu dàng môi hoa.
Đường đời dẫu lắm phong ba,
Nụ cười thắp lửa vượt qua hiểm nghèo.
Tiếng cười như gió bay vèo,
Mỏng manh đủ sức cuộn theo nỗi niềm.
Nụ cười như chén thuốc tiên,
Cho ta trọn vẹn nghĩa tình trước sau.
2006
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TÌNH LỬA RƠM
Ngày liêu phiêu với gió
Tối ăm ắp trăng mơ,
Nửa đêm chợt bật dậy
Chớp câu thơ ùa về.
Vợ phong cho “vệ s ĩ’
Sáng dậy sớm bơm xe
Khuân hàng kiêm đèo vợ
Tình rơm lửa bén ghê.
Gặp hôm hàng ế ẩm
“Trời” sắp đổ cơn mưa
Nhà thơ kiêm vệ sĩ
Cũng úa vàng câu thơ.
Cứ phải tươi roi rói
Mời thượng đế mua chơi
Cháu, con thành ông tuốt
Tiền là tiên đấy trời.
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Ai dám đùa cợm áo
Không tiền đố mà vui
Chấp gì thứ láo nháo
Bậy bạ giỏi khua môi.
Ai được vợ con quý.
Yêu bầu rượu túi thơ
Ai có nhiều tri kỷ
Người ấy sướng hơn vua.
Trong cái thời mở cửa,
Thơ như nấm sau mưa .
Những vần thơ có lửa
Chớp sáng đời xanh tơ.
Vương vương hương cỏ biếc
vẫn rừng rực lửa rơm.
Qua bao ghềnh thác xiết
Tình vẫn đằm sắc hương...
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NGHĨA
“Nhất vợ nhì trời”
Sao đùa dai thế!
Ngượng lắm người ơi,
Nghĩa tình vàng đá.
Có điều rất thật
Vợ quý trong đời
Chung lưng đấu cật
Đói, no cùng cười.
Sang, hèn bất chấp
Tình yêu gọi mời
Đâu còn đẳng cấp
Lửa tình réo sôi.
Hai nửa hòa nhập
Khăng khít nên đôi
Bên nhau son sắt,
Rong ruổi cùng trời.
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Nào có mấy ai
Làm thay chồng vợ
Sớm đèn tối lửa
Sẻ chia sự đời.
“Cơm sôi nhỏ lửa”...
Nhường nhịn cả đôi
Nháy mắt hiểu ý
Khỏa trần cùng bơi.
(Nhất trời nhì vợ)
May đúng chút thôi
Kề môi ấp má
Trọn đời reo vui.
Muôn đời háo hức
Ngàn đời khát khao
Như cây cần nước
Khí trời thanh tao.
Nhất đời chồng vợ
Tình yêu ngọt ngào
Ấy là duyên nợ
Nghĩa đời trước sau.
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PHỚT
ông ngồi canh ấm thuốc
Nhom nhem ngọn lửa nghèo
Năng xiên xanh khói bếp
Phập phè vung tuôn reo.
Im phắc như tượng gỗ
Đăm đắm gì xa xăm.
Chợt con vàng sủa gắt
Chăc khách nào viếng thăm.
Hóa ra anh rao vặt
Đi bán đồ toòng teeng.
Còi toét toe inh ngõ
Ông hụt mừng một phen.
Củi ẩm, lì lụt nhóm
Chổng mông thổi phì phò
Thạn nổ giòn tí tách
Mắt cay xè bụi tro.
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Trẻ chung vai vượt khó
Già tựa nhau sớm chiều
Yêu thương ngời ánh mắt
Vịn nụ cười nương theo.
Thế cũng hạnh phúc chán
Mặn nhạt vẫn có nhau
Thương răng lợi móm mém
Nhệu nhạo có sao đâu.
Thằng cháu nội chựa sõi
Chĩa súng nhựa băn ông,
Đúng lúc bưng bát thuôc
Đành thua cháu một không.
Vàng ngoáy đuôi rối rít
Mừng bà đi chợ vê.
Ông cười vui như Tết
Nựng cháu, chia quà quê .
Cứ phớt đời mà sướng
Mặc thời thế cuồng quay
Đừng huyễn hoặc hoang tưởng
Sợ chi chiếc lá bay.
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CHỈ CÓ EM THÔI
Thân yêu Quỳnh Dư

Ấm hơn ngọn lửa là em
Dịu hơn cơn gió khua đêm oi nồng.
Phải em nưng nức sen hồng?
Ru anh năm tháng cho lòng mê say.
Bềnh bồng suối tóc mây bay
Bỏng bao ánh mắt vướng đầy nhớ thương.
Chăng mềm lời gió, tin sương
Trao anh trọn đóa thiên hương trong lành.
Chắt chiu từ mái lều tranh
Gian lao gai góc ươm nhành mùa xuân.
Dâu không khanh tướng quần thần
vẫn say cuộc sống trụi trấn sải bơi.
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Với anh chỉ có em thôi
Những khi trái gió trở trời có nhau
Bước qua dằn vặt khổ đau
Mà vui lẽ sống đăm sâu mặn mà.
Ngọt lành trong dáng kiêu sa
Em nâng đôi cánh thi ca vây vùng.
Càng ngời hương lửa tình nông
Càng yếu say đẫm sen hồng thỏa bơi.
Với anh, chỉ có em thôi
Với em, anh mãi là nơi đi vê.
Tình mình mướt gió đồng quê
Đẫm trong sương khói bốn bê yêu thương.
Thu 2 0 1 3
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TÂM THIỆN
Trời đất phú cho tiếng khóc đời
Khát làm thuyền lớn vượt trùng khơi
Mẹ cha dưỡng dục công lao núi
Dân nước cưu mang chớ phụ Người.
Cát bụi không lu mờ phẩm cách
Sẻ, ưng chẳng lẫn lộn danh ngời
Thủy chung tình bạn nghìn năm trọng
Tâm thiện bao giờ vẫn sáng tươi.
2004

LỬA
Phú Đại Tiềm

THĂM VƯỜN XƯA
Ta về thăm lại VỊrờn xưa,
Nụ tươi xanh biếc bây giờ còn không?
Chiều thu dìu dịu hương đồng,
Ánh say sao vẫn ẩm nồng lối quê.
Ngọt ngào kỉ niệm ùa về,
Tuồi xanh trôi giữa bộn bề lo toan.
Sóng đời xô nát thời gian,
Đóa xuân nào cũng úa tàn tháng năm.
Tình đời tỏa mát trăng rằm,
Yêu thân thì mãi cứ đằm trong nhau
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MÀU THỜI GIAN
Em cứ thắc mắc:
-Thời gian màu gì ?
- Phải màu hổ phách
và màu sinh sôi?
Thời gian bạc phếch
Xanh ngắt tơ chồi
Lung linh đằm mướt
Như tình lứa đôi.
Thời gian là gió
Thời gian là mây
Màu của nhung nhớ
Rót tràn môi say.
Những trưa nắng gắt
Những đêm mưa nguồn
Nhớ nhau bỏng mắt
Ruột gan bồn chồn.

LỪA
P h ú Đ ạ i T iề m

Như lời thệ thốt
Một đời sắt sọn
Cùng trời cuối đất
Tình mãi xanh rờn.
Thời gian chuyển động
Xuân hạ thụ đông
Nhịp đời hối hả
Thương em thắt lòng.
Thời gian vàng ngọc
Nhanh lên em ơ i!
Chậm chân vuột mất
Xót xa một đời...
Thời gian lạ lẫm
Như anh và em
Ngày nào tơ nõn
Nay đằm sắc sen.
Thời gian I thời gian...
Thu 2 0 1 2
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SÁC MÀU
Nếu không có cỏ trên đời
Hanh hao trong cả tiếng cười lời ru.
Khỏa trần mơn nõn câu thơ
Thương em nhẫn cỏ trông chờ mà chi.
Nhỏ nhoi sắc cỏ xanh rì
Xuân sang cỏ mứng thầm thì lứa đôi
Yêu đồng cỏ mãi sinh sôi
Nhớ người nên gió níu trời phiêu du.
Nghĩ minh hay chẳng cần tu
Hoang mơ là đám tù mù rong rêu
Gió sinh ra để gió reo
Cây sinh ra để cây yêu lấy đời.
Ta sinh ra để hát cười
Nhân sinh cứ thế... hỏi trời vì sao?
Em sinh ra để khát khao
Cỏ sinh ra để môi ngào ngạt hương.
Vợ chồng ủ lửa yêu thương
Cỏ hoa là để vấn vương sắc màu.
11/2011

LỰA
P h ú Đ ạ i T iề m

SẮC CỎ
Khi câu thơ vượt qua đầu
Là tình yêu đã nhuốm màu thời gian.
Đương khi trời nắng chang chang
Đổ mưa là đã giải oan cho đời..
Khi ta dở mếu dở cười
Là niềm vui đã cho người mượn vay.
Ngậm buồn để mắt cay cay
Là khi sáo đã xa bay tuột lời.
Cuối thu sắc cỏ bời bời
Hương hoa thả gió cho đời nhẹ tênh.
Thu 2011
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CỎ
Cây chăm chút chẳng chịu vươn,
Cỏ vùi dập cứ nức hương xuân thì
Nhỏ nhoi như cỏ hề chi,
Nở tràn đồng bãi xanh ri núi non.

LỬA
Phú Đại Tiềm

SEN
Sen
Dầm bùn
ủ sắc ngậm hương
Chọc thủng mặt hồ
Tỏa ngát
Lóa trời xanh.
0 5 .2 0 0 9
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VỊNH CÂY CẢNH
vẫy vùng trong bể cạn
Thế rồng bay, hổ ngồi
Khát một trời gió nắng
Gầm thét giữa biển khơi.

LỬA
Phú Đại Tiềm

TỰ HỌA
Phú quý nên chăng giấc mộng hoa?
Đại giàu đâu dễ lắm phong ba.
Mộng đời xây mãi mòn năm tháng
Mơ nát xuân xanh, vỡ bóng tà.
1998
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HOA ĐÒNG TIỀN
Hoa đồng tiền chẳng bán mua
Nào đâu có dám hơn thua với đời.
Chỉ bình thường cánh hoa tươi
Mỏng tang một dáng mặt trời bé con.
Cỏ hoa mà tấm lòng son
vẫn mang dáng dấp thảo thơm cho đời.
Sông tình nghĩa chẳng thẹn lời
Chỉ mong góp một nụ cười tươi duyên.
Tặng em những mặt trời đêm
Lung linh sáng mãi con tim cuộc đời.
T hu 2 0 0 5

LỬA
Phú Đại Tiềm

HOA DÃ QUỲ
Phải mùa thu đã qua rồi
Sắc quỳ rừng rực cháy đồi thông reo.
Mong manh giọt nắng hanh chiều
Hương hoa bừng thức suối đèo xôn xang.
Nhà treo mõm núi mơ màng
Là đà mây tím níu hàng cây xanh.
Dã quỳ xao xuyến hồn anh
Lang thang ngọn gió giăng mành phô hoa.
C u ố i Thu 2 0 0 5
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NHỎ TO
Núi cao chưa chắc yên đâu
Hanh hao tàn lửa trụi đầu như chơi.
Nhỏ nhoi cóc tía, gan trời
Ngọc Hoàng nghe tiếng rụng r ờ i... châu sa.

LỬA
Phú Đại Tiềm

TRƯỚC BIỂN
Có đứng trước biển mênh mông
Mới hay trăm núi ngàn sông vẫn thường
Dù đi tám hướng mựời phương
Đâu bằng vương vấn chút hương chôn này.
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TÌNH MẸ
Như cánh chim bạt trời xa
Nay về đậu trước sân nhà lơ ngơ.
Nao nao một tiếng gà trưa,
Thơm hương nếp nướng, tuổi thơ đuổi cào.
Cau gầy đếm đốt xanh xao
Ngỡ như bóng mẹ nghiêng vào đời con.
Giọt buồn lặn ngược vào trong
Giọt vui thánh thót cho lòng nhẹ yên.
Ngả đầu vai mẹ hồn nhiên
Vân như cái thuở thần tiên cưng chiều.
Trời xanh văng vẳng sáo diều
Bênh bông cánh võng đều đều nhịp ru.
Dù mai mái tóc bạc phơ
Suốt đời con vẫn tre thơ bên người.
2006

LỬA
Phú Đại Tiềm
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CON VỀ QUỲ LẠY BÊN CHA
Chiều hoang hun hút gió đông
Mình con lầm lũi phía không bóng người.
Bên cha con mãi nhỏ nhoi
Rưng rưng tròng mắt chơi vơi nỗi niềm.
Cố hương lặng lệ mộ thiêng
Cho bao tâm thế ưu phiền xót xa.
Con về quỳ lạy bên cha
Đứa con mỏng phận bỏ nhà biệt quê.
Đêm mưa buồn điếng tái tê
Ngày khao khát bóng cha về với con.
Bạc đầu, con vẫn chưa khôn
Còn ngu ngơ lắm, tủi hờn làm sao.
Thương cho vọt, ghét ngọt ngào
Bao nhiêu kỳ vọng gửi vào ngọn roi.
Dạy con phải sống nên người
Không gieo điều ác, nói lời dôi gian.
Con về, Tết cũng vừa sang
Hoa đào sân vắng hương nhang tỏa mờ.
Bước con gặp bựớc cha xưa
Ngõ quê lên phố nào ngờ đôi thay.
Giá như trong phút giây này
Ân thâm cha lại phủ đây tình con.
0 8 /0 4 /2 0 0 9
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NHỚ ÔNG
Kính dâng hương hồn ông nội

Chớm xuân chưa ấm mặt người,
Sao ông lặng lẽ về nơi suối đàn?
Mưa xuân rụng trắng mấy hàng
Cút côi đứa cháu lệ chan gió chiều!
Sáu mươi xuân mấy phiêu diêu
Đựờng đời vạn nẻo, trong veo quê nhà.
Đất thiêng lưu giữ ông, cha
Bà con, làng xóm, ruột rà yêu thương.
Cháu về châm mấy tuần hương
Vái ông thương cháu tha phương nghẹn lời.
Tạ ơn trời đất, giống nòi
Cho con khôn lớn nên người bấy nay.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Chỗ này, gầy guộc bàn tay
Ồng ôm ấp cháu thơ ngây thuở nào.
Gió đông mặc sức thét gào
Ổng ngồi hong nắng hanh hao nỗi niềm.
Tiệc làng mùng tám tháng giêng
Giỗ ông vào đúng ngày thiêng hội làng.
Xóm Rồng giờ đã khạng trang
Nhà mình vẫn thế mấy hàng phên tre.
Cháu thiu thiu giấc bên hè
Thoảng nghe ông đến vỗ về động viên,
Từng lời ấm áp dịu êm
Nghĩa tình hơn cả bạc tiền đây con.
Hoàng hôn cháy đỏ đầu non
Cháu nhìn theo ráng mây sọn về nguồn.
Ngày vui, sao mắt rưng buồn
Ồng là sao mãi sáng đường cháu đi.
18. 04.2011
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CON SẼ KHÓC
Khi con chào đời
Cha khóc
Giọt vui
Tiếp sức cha
Vươn tới chân trời...
Khi con vấp ngã
Trên đường đời vạn nẻo
Cha khóc
Mừng con đứng lên khí khái làm người
Vững niềm tin
Giọt nước mắt cha
Không rơi xuống má
Lội ngược vào tim.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Có thể
Trong những cuộc vui
Con không nhớ cha.
Nhưng cha tin
Đêm nào trong quán trọ
Đếm mưa rơi
Giông gió cuộc đời
Thác ghềnh gian khổ...
Con sẽ nhớ cha
Khát một lời khuyên
Vỗ về an ủi.
Con sẽ khóc
Tột cùng đau khổ
Khi không còn cha gõ bước trên đời.
0 5 .0 9 .2 0 1 2
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MAI VÈ VỚI MẸ
Mai về thăm liễu hồ Gươm biếc
Năm Cửa ồ giờ đã khác xưa.
Nhà mọc lô nhô chẹn lối cổ,
Lạ đường ngợp phố đứng lơ ngơ.
Mai về quê mẹ ngàn thương nhớ,
Gặp lại hoa xưa ngát những ngày.
Bạn thuở chăn trâu, giờ tóc bạc
Nụ cười nhăn nhúm, ấm bàn tay.
Ao đình buổi ấy xanh trời hạ
Ánh mắt ai vương đổ gió chiêu
Rối bước chân son hồn dậy sóng...
Phiêu du năm tháng... vẫn trong veo

LỬA
Phú Đại Tiềm

Tây Nguyên xao xuyến hai mùa nhớ
Khao khát sum vầy rộn ngõ quê.
Đông rét căm căm, vườn chín đỏ
Bưởi, hồng, táo, quít... ngát bờ đê.
Xóm Rồng, bãi Sậy, gò ông Tổng
Đê bối, cầu Kem... quá vãng rồi.
Giờ kể, cháu con cười... cổ tích
Ổng cha từng thấm máu, mồ hôi.
Mẹ quê hiền dịu thân thương quá!
Lao nhọc cơ hàn vẫn sáng tươi.
Lũ ác, nắng thiêu, quân giặc phá...
vẫn xanh bờ bãi trĩu mùa vui.
Mai về vùng vẫy con sông Cái,
Hò hét cho khuây nỗi nhớ làng.
Còn mất, vơi đầy vương khóe mắt,
Bạn bầu tình nghĩa vẫn cưu mang.
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CƯNG
Yêu quý cháu Việt Hùng

Vòi Ông mua súng nhựa
Kiếm rồng đỏ, rồng xanh
Suốt ngày hô với hét,
Đùng! đoàng! thét chói tai.
Bà bảo cháu nghịch quá
Ồng bênh, thế mới vui
Con trai phải hiếu động
Mới mong lớn nên người.
Thấy gì cũng bắt chước
về nhà lại hành ông
Bắt làm voi Cưng cưỡi
Làm trâu để Cưng cày.
Ăn uống thì nhõng nhẽo
Cứ vòi vĩnh lung tung

LỬA
Phú Đại Tiềm

Đánh đòn thật chẳng nỡ
Bà nói sướng chưa ông.
Lắm lúc cũng bực thật
Đòi quậy phá tùm lum
Nhà đang xem thời sự
Cưng tắt đài mở băng...
Bởi Cưng còn nhỏ dại
Lại là cháu đích tôn
Cháu ngoại ở xa quá
Càng thương Cưng nhiều hơn.
Mai cho đi mẫu giáo
Vào khuôn phép dần thôi
Chơi, ăn, ngủ điều độ
Hòa nhập chúng bạn vui.
1 0 /0 9 /2 0 0 9
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BI QUÝ
Yêu quỷ cháu Tuấn Phong

Không phải bi đá
Chẳng phải bi sành
Bi ve cũng chẳng
“Bi cháu” mới toanh.
Bi tròn ngộ nghĩnh
Ngoan hiền lớn nhanh
Ngủ hay nằm sấp,
Nói cười có duyên.
Mỗi khi ngoại xuống,
Khoanh tay chào liên.
Rót nước ông uống,
Lại ngồi cạnh bên.
Õng cháu thủ thỉ,
Chuyện trò rất thân.
Vở sạch chữ đẹp,
Điểm mười thường xuyên.

LỬA
Phú Đại Tiềm

ở đây nóng lắm!
Sóng Thần* mà ông.
Bi rủ ông tắm ,
Tắm truồng mát hơn.
Ông khoái nhổ râu,
Bi mừng ra m ặ t.
Sơ cằm, sờ mặt
Nhổ loáng sạch trơn.
Cháu là Tuấn Phong
Ngựa phi như gió.
Mai cháu vào đời,
Bôn ba đây đó...
Ổng về, cháu nhớ
Thừ người nhìn ông.
Mắt ông rợm rớm,
Thương lắm Tuấn Phong
* Sóng Thần: Khi công nghiệp thuộc Binh Dương

89

90

NGHÉ NGOAN
Yêu quý cháu Nguyễn Lê Huy

Huy đẻ nătrì Kỷ Sửu
Đúng là chú trâu son.
BÓ Tiến gọi là Nghé
Mong cháu khỏe, chơi ngoan.
Nghé không qụấy rầy mẹ
Chỉ phải tội biếng ăn.
Mẹ Quỳnh Hoa phát khóc
Thương Nghé đói, cằn nhằn.
Nghé giống ngoại cái trán,
Hói tít tận đỉnh đầu.
Đừng giống ông thi sĩ,
Kẻo nghèo nhé, Nghé ơi!
Nghé giống anh Bi hiền,
Chẳng giống em Cún nghịch.
Ai ngắm Nghé cũng thích,
Cái miệng cười xinh xinh.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Nghé đẻ ở Viện Bốn
về ngoại chơi suôt hè .
Ba tháng ăn và ngủ,
Trong vòng tay yêu thương.
Mai theo mẹ về trường,
về ngôi nhà mới tậu.
Cụ, ông, bà, dì, cậu
Luôn mong Nghé khỏe ngoan.
Gắng ăn cho chóng lớn
Mai vào đời giỏi giang,
Tương lai ngời phía trước.
Đang chờ Nghé thênh thang...
Thương lắm “con trâu" nhỏ,
Yêu lắm “chú Nghé” non
Cháu là bông hoa nhỏ,
là mặt trời bé con...
10/09/2009
Viện Bốn Khu Công nghiệp Sóng Thần. Bình Dương
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BÓNG YÊU
Yêu quỷ cháu Quỳnh Vãn

Nhà ta, các cháu đều trai
Mỗi mình Bống gái, gặp ai cũng mừng.
Ong bà ngoại quý yêu cưng
Cứ như “sơn nữ” của vùng cao nguyên.
Hiếu động, chẳng chịu ngồi yên
Hay cười hay hát rất duyên điệu đà.
Bữa ăn, mệt lử cả nhà
Bế bồng khắp xóm, la cà mới trôi.
Lười ăn, chỉ thích uống thôi
Khoái ngồi xe ngoại rong chơi lòng vòng.
Khoái leo lưng ngoại long nhong
Thôi thì đủ thứ mệt ông, nhọc bà.
Thông minh, biết mở băng ca
Ngoáy mông nhún nhảy như là diễn viên.
Ngây thơ, rõ thật hồn nhiên
Ngót hai tuổi, tuổi thần tiên tuyệt vời...
Mai ngày khôn lớn cháu ơi I
Nhớ về thăm lại vành nôi thuở nào.
2 7 /8 /2 0 1 4

LỬA
Phú Đại Tiềm

Rỡ RÀNG ÔNG TIN
Yêu quý cháu Tuấn Duy

Xanh gầy mảnh khảnh ông thương
Cứ như thiếu đói, chẳng nhường anh Bi
Đầu tròn, mắt sáng, mũi thì
Diễn viên Hàn Quốc chắc gì đã hơn.
Sinh năm Tân Mão, mùa đông
Oai mèo, chẳng khoái chuột đổng đâu nha.
Tính năm thì bốn, tháng ba
Ngoan hiền, chỉ phải tội là biếng ăn.
Thông minh, nhớ giỏ i,cười duyên ^
Suốt ngày bám mẹ Quỳnh Liên chăng rời...
Gắng an nhiều nhé cháu ơi
Cho mau lớn khỏe ra đời giỏi giang.
Con đường phía trước thênh thang
Tương lai của cháu rỡ ràng, ông tin.
Hạ 2014
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THIÊN THẦN BÉ NHỎ
Yêu quỷ cháu Triệu Minh

BỐ Cường mãi chẳng thịnh
Con Lê Phú Triệu Minh
Nhà năm đời bần bạch
Nhưng ăm ắp nghĩa tình.
Ăn uống cực kỳ ngoan
Luôn há mồm như sáo
Loáng cái hết bữa ăn
Lại nhoẻn cười, xông xáo.
Cháu đẻ đầu mùa xuân
Đúng hôm mùng năm Tết
Ngày đại thắng quân Thanh
Chiến công ngời sử sách.
Chòm xóm ai cũng bảo
Đố thấy tiếng khóc nhè
Bố về, Gấu túm chặt
Đòi nhong nhong vỗ về...

LỰA
Phú Đại Tiềm

Được năm sinh Tân Mão
Cầm tinh chú gấu mèo
Bố cháu gọi là Gấu
Mong lớn khỏe như beo.
Một tuổi, mở ti vi
Thích hoạt hình, quảng cáo
Nhạc xập xinh nổi lên
Gấu ngoáy mông đại náo.
Hai con mắt trong veo
Da trắng ngần như bột
Ai bế Gấu cũng theo
Ngoan hiền thương thương lắm...
Thoắt cái mười hai tháng
Phổng phao lớn cao nhiều
Tự đứng lên chập chững
Phục phịch đến là yêu.
ơi! Gấu con yêu quý
Cháu là búp măng non
Là thiên thần bé nhỏ
Ông gửi ngàn nụ hôn.
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THỜI GIAN
Giật mình đứng lặng trước gương
Tóc xanh đã nhuốm tuyết sương hồi nào
Thời gian nhanh thế rồi sao
Biết bao kỉ niệm chìm vào lãng quên
Qua rồi ư tuổi hoa niên
Tình yêu khát vọng, niềm tin vẫn ngời
Mải mê đánh vật với đời,
Lao thân, khổ trí ra người tay không,
vẫn vui như một lão nông,
Thời gian chắc chẳng phụ công cấy cày.
Năm đi qua, tuổi thêm dày
Hằn sâu nếp trán, đuôi mày chân chim.
Mùa xuân khơi dậy con tim,
Thời gian vẫn đủ đức tin cho người.
Mình ngắm ta : mếu hay cười?
o hay, con mắt nói lời xót xa I

LỬA
Phú Đại Tiềm

NHỚ
Nhớ đâu hơn nhớ quê nhà,
Dầu đi trăm nẻo vẫn là quê hương.
Đã qua rồi tuổi hoa niên,
Với bao khát vọng bùng lên, lại chìm.
Ai xua nỗi nhớ vào tim,
Sâu xa lắm, bắt đầu nên thế nào?
ĐỜI nghèo khao khát bay cao,
Từ đây mỗi bước gian lao phải lường.
Em đi, đi mãi mười phương
Còn anh chung thủy cố hương mặn nồng.
Đường đời sao lắm gai chông,
Niềm mơ ước vẫn rực hồng trong tim.
Ngoài trời mưa đẫm mận đêm,
Trong chăn các cháu ấm êm giấc nồng.
Ngầm cuộc đời thật mênh mông,
Mấy ai tới đích mà không thác ghênh.
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ĐAU ĐÁU MÊ LINH
Thanh Tước
Nhô lên như chiếc ngai vua
Nhuốm màu cổ tích
Ngát gió đầm sen.
Nơi đây
hai nghìn năm trước
Thi Sách công phu luyện võ
Trưng Trắc thổi bùng tình yêu...
Đứng trên đỉnh Thanh Tước
Phóng tầm quan sát Mê Linh
Trước mặt sông Hồng đỏ sóng
Dậy hổn Văn Quán.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Kia!
Thạch Đà - chợ Đợ,
Ngược chợ Đầu Đê.
Yên Thị vốn nghề kẹo bột
“Chó chạy trên mẹt”
Muôn nghìn đứa trẻ thích thú nhâm nhi...
Cuốn theo con đê dập dìu sóng nước
Bãi mía nương dâu ngô lúa bời bời.
Kìa!
Khê Ngoại có xứ Đồng Tràn
Tương truyền đất phát.
Xuôi Văn Quán, Đông Cao, Tráng Việt,
Sang chợ Yên Nhân.
Kia!
Ga Thạch Lỗi
Chọn giống trâu bò vào chợ Chi Đông.
Đây
Lâm Hộ, Liễu Trì, Thường Lệ
Lấp lóa chợ hoa - phố Hạ
Thăm đền Hai Bà
Người khai guốc chói ngời chiến tích...
Sau lưng Thanh Tước
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Nhộn nhịp Phúc Yên, Khả Do - làng cổ...
Xa xa Thanh Lanh xanh núi Thằn Lằn
Nơi ấy ngày xưa Bà Trưng giết hỗ
Lừng danh
Bốn phương hào kiệt tìm về hội quân...
Ai quạ Tiền Châu, Tiến Thắng
Có về Phú Mỹ?
Chợ Sặt bên sông ấm áp tình quê...
Xin tạ lỗi
những tên làng, tên xã .. .con không kề hết
Lấp lánh nghìn năm văn hiến
Giàu lòng nhân ái vị tha...
Tạ ơn
con tôm, con tép, cọng rau, quả ổi...
Cho ta dáng vóc phổng phao
Thành người chiến sĩ
Đã từng dự “hội Phong Vân”...
Ngày tôi sinh
Trắng trời mưa bụi
Mẹ tôi bảo, áo tơi không đủ ấm
Giêng hai vẫn nóng hội hè...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Xóm Rồng
Cảnh Phật người Tiên
Văn Quán giăng hình cánh phượng
Uốn cong hai đầu vai cày đồng bãi
Khuyết một vạt sông.
Ổng cha bao đời khốn khó
Nhọc nhằn lam lũ...
vẫn thường thở than:
“Đất làng bờ xôi, ruộng mật"
“cơm chẳng đủ ăn”...
Biền biệt ba mươi năm
Mỗi bận nhớ quê cồn cào như lửa
Kí ức sông Hồng dậy sóng miên man
Bạn bầu một thuở
Đáo, khăng, lưng trâu, cắt cỏ...
Hồn nhiên, ngây ngất hẹn hò...
Bây giờ
Đi đâu, về đâu, ở đâu?
Ai còn, ai mất?
Vò xé đêm thâu.
Giật mình quá giấcl
Ban mai xoa trắng mái đầu.
Đầu hổi nhạc gió
Rưng rức tiếng chim nhả hạt xanh mầm...
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Đau đáu một ngày
Ngợp vòng tay mẹ
Xóm Rồng
cánh phượng
dang bay.
Lại tắm trong vắt giếng làng
Lại trèo lên lưng Thanh Tước
Ngắm nhìn quê mẹ Mê Linh
Thênh thang đường mới
Xóm làng đang độ sức xuân
Nhấp nhô đua nhau vươn tầng cao vút
Nhịp đời đang dâng...
Ngỏ cùng lớp trẻ
nhớ đừng quên xưa.
Triệu năm, muôn đời vẫn thế
Mẹ quê lòng như sông bể
Chở che tắm táp hồn thơ.
Cuối thu, 2011

LỬA
Phú Đại Tiềm

SÔNG XANH
Sông xanh xanh mãi tuổi thơ
Trên dòng sông ấy bây giờ vẫn xanh.
Ta xa vẫn nhớ lắm mình
Một thời rau chảo ngọt lành nên ta...
Xóm nghèo ơn nghĩa mẹ cha
Sớm khuya bãi vắng, đồng xa tảo tần.
Thuở chăn trâu mấy ỵêu thân
Mò cua, bắt cá bao lần có nhau.
Say sưa học tận canh thâu
Hôm sau đến lớp mỏi đầu mắt hoa.
Thầy nhắc khéo, bạn cười xòa
Thân thương là vậy đậm đà mãi thôi...
Ra đi thỏa chí mây trời
Nhớ về nơi ấy chuốt lời sông xanh.
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CẦU LỘC ĐẦU XUÂN
Mùa xuân ươm sắc mỗi hồng
Lung linh ánh mệt em nồng nàn hương
Giao thoa trời đất tơ vương
Tiếng chim xanh hạt yêu thương nhú mầm.
Chào ngày mới khởi đầu năm
Ngàn muôn tia nắng rực vàng bừng reo
Môi bông hoa một đóa yêu
Một lời câu chúc trong veo ân tình.

LỬA
Phú Dại Tiềm

Nhìn nhau ai nấy cũng xinh
Như sắc xuân thắm trên cành hoa lan
Núi đồi chừng cũng ríu ran
Ngát muôn chồi biếc rộn ràng mùa xuân.
Vi nhau, xa mấy cũng gần
Chút tình hơn vạn triệu lần hát suông.
Cúi xin lạy cái khiêm nhường
Những tuồng bất nghĩa tầm thường... biến đi.
Lên chùa nhặt chút từ bi
Khói nhang xua hết sân si, nỗi đời.
Thảo thơm sáng láng mặt người
Cứ như Di Lặc nụ cười chân quê.
Đầu xuân cầu lộc đề huề
Trăm năm trọn vẹn lờl thề sắt son
Thời gian dẫu có khuyết tròn
Ta say sưa đến tận cùng mùa xanh.
Xuân 2012
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LỤC BỈNH XANH
Đông bè, lẻ dạt về đâu
Nổi trôi vẫn thắm sắc màu quê hương
Bèo không chất ngất Thái Sơn
Thủy chung với nước xanh rờn đầy vơi.
Lục bình nuôi lợn tế trời
Đặc công mượn cánh bèo trôi dìm tàu
Cá nào núp bóng bèo dâu
Những trưa nắng gắt héo rầu ruột gan.
Bèo giờ đi khắp thế gian
Hóa thành sản phẩm đẹp sang quê nhà
Lục bình nở tím thi ca
Bên dòng biêng biếc ngân nga tiếng lòng.

LỪA
P h ú Đ ạ i T iề m

Người vô ý thức biết không?
Giả đui ô nhiễm dòng sông ao hô
Giăng bèo thanh lọc uế dơ
Cho trong veo nước nguyên sơ ngọt lành.
Chớ nhìn nhỏ nhẹ mà khinh
Đừng đem rác rưởi mà vin với bèo
Chớ ví von cái giàu nghèo
Hẹp hòi thì chẳng bằng bèo đấy nhai
Muôn đời tim tím sắc hoa
Triệu năm bèo vẫn mặn mà ao sông
Hồn nhiên tắm mặt trời hồng
Cứ xanh, xanh đến kiệt cùng nước non.
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TRONG NGHÈO
CÓĐÓASEN HÒNG
Mấy ai thấu nỗi với nghèo
Quanh năm lam lũ leo xeo bước gầy
Sống đạm bạc chẳng ngơi tay
Ngày quăng quật sức, đêm day dứt lòng.
Ngổn ngang trăm mối bòng bong
vẫn chênh chao gió, vẫn xông xênh cười
vẫn lạc quan sống vui tươi
Như anh thợ vẽ mây trời nhởn nhơ...
Trong nghèo có đóa sen hồng
Nức hương nhân đức, tấm lòng bao dung
Dẫu nghèo chẳng vợi yêu thương
Sắt son chung bước trên đường gian nguy...
Gió đừng run rầy nghĩ suy
Giàu nghèo, cao thấp... chắc chi đã bền
Đừng đem tiền đánh đổi tình
Cốt tâm trong sáng là mình thanh cao.

LỬA
Phú Đại Tiềm

PHONG LAN
Hoang dã em
Trụi trần mơn nõn
Xối hồn ai
Bỏng khát chơi vơi...
Em đốt mình trên cành biếc
Háo hức gió
Đắm duối mây
Kẻ si tình
Nhức xương nẫu th ịt...
Hoang dã thế
Mơn man thế
Nồng nàn thế
Bầu hương rừng rực
Nghìn con mắt nắng tần ngần si mê.
Sóng Thần tháng 6.2012
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LỜI SÔNG
Lũ ùa về
chới với sông em.
Xoáy,
Xoáy hút dòng ác quỷ.
Xối lòng em quặn thắt
Xé tan bờ
cuồn cuộn phăng trôi,
Máu phù sa
lặng thầm dâng biển.
Ôi chàng núi
ngang tàng khí phách
Sừng sững bên trời
Chim hót bình yên.
Con nai vàng thả bước dịu hiền
Rộn rã bầy ong vào mùa hál mật,
Hương cỏ nồng nàn quá đỗi thân quen.
Nhởn nhơ cá suối,
chờn vờn trắng ngần con gái.
Thỏa thuê kỳ cọ,
Làn nước mơn man bầu vú
ngất ngây tình ...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Rừng xanh nghìn năm hào phóng
VỚI dòng sông tha thiết đôi bờ.
Và một ngày
Nương đồi trơ trụi
Bàn tay quỷ đốt nương phá rẫy
Tràn lạn không thương tiếc
Núi trầy da xước thịt
Làng mạc ruộng đồng từ đấy chơi vơi.
Những khuôn mặt người lem luốc
Những vầng trăng đêm đêm giá buôt
Những cánh rừng hoạng mạc
Oằn lưng gồng đến lắt lay.
Biển điên cuồng bão tô,
Đất rạn vỡ nơi nơi
Những dòng sông khô khát
vết bầm theo mãi không thôi.
Lời sông hát
hay lời oán trách
Ai phụ tình sông núi tái tê?
Chỉ có biển cuồng điên vô lối ;
Cứ gầm gừ uống máu sông loang...
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HY VỌNG
Mồ hôi vỡ trắng lưng người thợ cấy mặt chạm bùn non
Dành lúa nghiêng nghiêng theo bup tay thon châm
xuống lẩy hàng.
Con trâugià oằn vai ào lên mũi gang xé toang thớ đất
Anh thợ cày tắm nắng
Tiêng cười vạm vỡ giêng hai
Rơi xuống xanh đồng.
Mặt đường rát bỏng xe qua
Những bước chân hối hả rẽ về muôn ngả
Năng táp mặt người bươn bả
Tả tơi...
Những giàn giáo chơi vơi chót vót
o cửa như mắt người khổng lồ nhìn thấu xa xăm
Những cô gái xuân thì mơn mởn, cuốn vào xí nghiệp
công trường
Bữa cơm đạm bạc đơn sơ, sau tám giờ vàng ngọc vắt
kiệt đời mình
Căn phòng trọ chật chội âu lo...

LỪ A
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P h ú Đ ạ i T iề m

Những con chữ vặt đau con trẻ
Những bài thơ không chấm được câu
Tương lai vẫn ngời phía trước.
Cửa mở
Bốn phương gió ồn àọ xới tung nêp nghĩ
Bao cái nghìn năm bất biến giờ phải lao đao
Những ngôi nhà vắng dân cái cột, cái kèo
Bê tông cốt sắt vượt lầu kiêu sa nhọn hoăt
Ba ông vua bếp xưa rồi ai nặn ?
Dần, sàng, cối gạo... nhọc nhằn tháng năm.
Trong xô bồ cuộc sống, giữa bề bộn lo toan
vẫn dành chút thời gian viếng thăm nhau hỏi han san
sẻ...
Có phải dân tộc mình nghìn đời vẫn thế ?
Mai đây cánh đồng rộng dài thẳng tắp
Anh thợ cày ngất ngưởng vô-lăng
Em gái không còn chạm mặt bùn non
Chị công nhân không còn đắm mình trong căn phòng
hẹp lo âu
Các em đến trường niềm vui rạng rỡ
Con chữ tung tăng hớn hở
Ua vào trang sách của em.
Ngày mai, ngày mai...
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MÙA ĐÔNG
Mùa đông!
Mùa đông!
Mùa cây cối rũ bỏ chiếc áo bọ sâu
bạc tàn tướp gió.
Mặc nhiên truồng ngủ
Lịm say qua đông quên ngày lao nhọc.
Giấc ngủ thật sâu quên mọi lo âu
phiền toái nhiễu nhương.
Dưỡng sức cho ngày hối hả,
Cuôn vào dòng xoáy mưu sinh nghiệt ngã
nhốn nháo dại khôn...
Mùa đông.
Tay em chụm lửa
Má hường chín than
Chén trà bỏng môi, ấm bụng
râm ran bếp cười...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Rét ngọt.
Gió Bấc xác đông
Cải vồng ngậm hạt phơi hoa
Trắng đồng cờ mía thiết tha mật đường...
Mùa vàng hoa trái dậy hương
Âm lòng ta mấy phong sương nhọc nhằn...
Người đi xa mãi nhớ?
Rất riêng khuôn mặt làng
Cấy đào già ủ lửa
Đốt cháy mùa xuân sang.
Mùa đông mùa cưới
Líu ríu trầu cau
Nồng nàn duyên mới
Bế bồng mùa sau...
Đ ông 2008
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TÌNH THÁC
Thác kiêu hãnh nghiêng mình trên vực thẳm
Giữa cao xa chất ngất đỉnh trời.
Sức ân tàng tuôn mãi đầy vơi
Tự nghìn mạch chảy về hối hả.
Tiếng thác ầm vang khua sóng vỗ
Nơi hoang sơ buông khúc nhạc trời.
Nước nỗ tung muôn mảnh tả tơi,
Đá sụt lở ngả nghiêng đáy vực...
Rừng núi giận hay ngọn nguồn thúc giục
Cuốn phăng phăng ao ạt đổ về sông
Có phải bão rừng, nắng lửa mưa giông?
Dôn dập sóng vỗ tan bờ trắng xóa.
Ổi tình thác hoang lời xanh vách đá
Chôn thâm sơn vẫy gọi trái tim người.
Khúc nhạc rừng lay động mãi hồn tôi
Tự sâu thẳm bừng lên bao khát vọng.
Thu 1999

LỬA
Phú Đại Tiềm

DỊU DÀNG QUÊ
Mùa đông cuộn tròn lăn góc ấm
Gió rạt rào trần trụi cánh tay thô.
Trâu cột búi nằm phơi nhai nắng,
Tre cọ mình cót két chao đưa.
Gạo rũ cánh chờ xuân thắp lửa,
Vườn cam ai vàng lựng tiếng chim.
Em chợt đến hồn nhiên như cỏ,
Ánh mắt ngời tia nắng lung linh.
Em khoác trên mình những mảng màu tươi rói
ủ làn hương nưng nức xuân hông.
Mặc sức tàn đông vẹn nguyên tơ nõn
Nụ môi trinh vương thắm sắc hường.
Gót ngọc dầm bùn lạnh buốt thấu xương
Cứ tưởng mảnh mai liêu xiêu gió bấc.
Búp taỵ thon châm từng hàng thẳng tấp,
Giọt đồng xanh ngoi ấm tiếng cười.
Em như cây lúa chiêm mơn mởn
Dịu dàng quê đằm thắm xuân thì.
Anh như gió đồng ùa qua cỡn cợn
Thổi vào đời nhau một chút quê.
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CHÀO VĨNH PHÚC
Chào Vĩnh Phúc non tiên Tam Đảo,
Trước mặt sông Hồng đỏ ánh phù sa.
Miên đất quỷ dày công người xây đắp,
Sông núi bao quanh cảnh vật hiền hòa.
Những tên đất, tên người bao điều nhớ:
Bạch Hạc, Vĩnh Yên, Lập Thạch, Mê Linh
Xuân Hòa, Hương Canh, Phúc Yên, Phố Hạ
Tháp Bình Sơn, Hồ Đại Lải, vải Đạm Xuyên
Yên Lạc, Bình Xuyên, Tam Dương... rộng mở
Có Thanh Tước đồi - cây - Bác Hồ cao xanh lộng gió
Chính nơi đây Thi Sách luyện công phu,
Gượng Hai Bà đền nợ nước báo thù;
Chiến tích cũ vẫn sáng ngời trang sử.
Vĩnh Tường ơi!
Nàng Xuân Hương vẫn khóc
Chợ Thổ Tang hiếu khách tự bao giờ
Cho hồn ai vực dậy những vẩn thơ

LỬA
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Người lữ khách bạo năm xa biền biệt.
Ôi! Vĩnh Phúc mến yêu không kể xiêt,
Thế núi sông hòa quyện đẹp như mơ
Biết bao lần ta đứng ngắm ngần ngợ
Mà chẳng nói được một lời thân thiêt!
Nhìn sắc núi loang trời xanh biêng biêc,
Sương giăng giăng chiều xuống ngỡ rông bay
Mây như sóng vỗ tung ba ngọn,
Tam Đảo ngập chìm giữa biên mây...
Tôi đã qua suốt rộng dài Vĩnh Phúc,
Làng quê, thị tứ đổi thay
Trẻ, già nét mặt tươi rạng rỡ
Bỗng thấy lòng mình cũng ngất ngây.
Mải mê đắm một dòng sông đỏ,
Tam Đảo xanh xanh ngát thanh xuân.
Như yêu quý một thời gắn bó,
Súng và em dưới ánh trăng ngân.
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TAM ĐẢO CHIỂU
Tam Đảo chiều chới với,
Giữa biền mây trắng trời.
Tây Thiên* mờ sương khói
Mõ ru thiền chơi vơi.
1 0 /09 /2 0 0 9

Chùa Tây Thiên ở núi Tam Đảo
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THÁC VOI
Ai đổ ngọc ngà xuống thung sâu
Hay dòng suối biếc chảy về đâu?
Thác xô đá dựng đàn voi tăm
Tung bụi mưa bay phủ trắng đầu.
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DỐC TÀ NUNG
Lộ dưới khe non thật hữu tình
Cửa Tà Nung khép dáng thêm xinh.
Lên đèo, dốc dựng leo cho khỏe
Nhún nhảy chân run khoái chứ mình?
Xuân năm 1990

Tà Nung: Thuộc thành phố Đà Lạt. tỉnh Lâm Đồng
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PHỐ NÚI
Bạn đến Nam Ban một chuyến chơi,
Mùa xuân bất tận cảnh mê đời.
Mây như phượng múa vờn non thẳm,
Suối tựa rồng phun đổ thác rơi.
Người tựa bốn phương về dựng nghiệp,
Khách từ muôn nẻo đến thêm tươi.
Thông reo, Linh Ần* ngời trong nắng
Phố núi, chợ đông níu kéo mời.

* Chùa Linh Án. thuộc thị trấn Nam Ban,huyện Lâm Hà, tinh Lâm Đồng.
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TÌNH LÂM HÀ
Hỡi người nhen lửa Nam Ban,
Đã quen mưa nắng gió tràn cung mây.
Người Lâm Hà sống thẳng ngay
Ngang tàng như mảnh đất này hoang sơ.
Đã yêu, yêu đến vô bờ
Đã say, say đến ngẩn ngơ mới tài.
Khách đa tình đến nơi này
Chắc không về được vì say tấm lòng.
Đât này văn hóa đa vùng,
Bời người từ Bắc Nam Trung hợp thành.
Không văn minh cũng văn minh
Người dân bản địa rõ mình hơn ai.
Trần gian mà cảnh thiên thai,
Dâu xanh, lúa tốt trải dài cà phê.
Đã đến đây chẳng muốn về
Hay tà áo tím làm mê ai rồi.
Nói cho vui, nói thế thôi,
Người Lâm Hà đã có nhời khó đi.
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Rì rào dòng suối Cam Ly,
Trăm con Voi núi béo phì đồi nương.
Nam Ban mờ ảo trong sương,
Những chiều núi biếc còn vương mây ngàn.
Sang Tân Hà, qua Đinh Văn
Vi vu leo dốc tám trăm lưng trời.
Đỉnh đèo dừng một chút thôi,
Đứng đậy như thấy đất trời thăng hoa.
Nhìn gần, rôi lại nhìn xa
Phố lang đỗi thịt thay da đã nhiều.
Ai về cho gửi niêm yêu,
Lâm Hà quê mới bao điêu nhớ nhung.
10.1998
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NAM BAN CÁI MÂM VÀNG
Nam Ban hay cái mâm vàng
Trời cho mọc giữa đại ngàn Lâm Viên
Mê hồn cảnh Phật người Tiên
Núi non, sông suối, chùa chiền... càng tươi.
ở đây rực rỡ ánh trời
Quanh năm xuân thắm tình người chứa chan
Nông trường thị trấn Nam Ban
Xưa người Hà Nội gian nan vẫn ngời.
Người đông tách xã bốn nơi
vẫn chung thị trấn, rạng ngời Thủ đô
Chung bây voi núi mộng mơ
Bên dòng suối biếc, thác xô dậy tình.
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Đi xa đừng đánh mất mình
Chớ say duyên mới làm thinh quê nhà
Đừng mê mải cái người ta
Mà quên hương đất tình hoa những ngày.
Nương đồi, ngọn cỏ, mầm cây...
Còn đằm ánh mắt bàn tay cần cù
Còn chao chát mãi lời ru
Một thời cha mẹ nát nhừ tâm can.
Ai từng gồng gánh gian nan
Nhìn đời sâu sắc vững vàng bước đi
Vĩ nhân thường chẳng có gì
Ngoài tâm trong sáng nghĩ suy hơn người.
Mùa xuân thì mãi xanh tươi
Em tôi mướt mát nụ cười như hoa
Chuông chùa sao cứ ngân nga
Hình như Di Lặc cũng ngà ngà say.
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CHIẾC BÌNH CỔ QUÝ
Đà Lạt như chiếc bình cổ quỷ,
Viên ngọc trời cho đặt chốn này.
Thành bình sừng sững bầy voi núi
Nằm ghếch đẩu nhau ngắm cỏ cây.
Binh cộ bồng bềnh như đang bay
Tựa vâng trăng náu lướt trong mây
Nhâp nhô muôn búp thông xanh vẫy
Ngỡ ngọn bút lông vẽ nét mày.
Ai đã một lần ghé thăm đây
Khó quên thung lũng lắm mơ say
Tràn ngập tình yêu đan nỗi nhớ
Em cứ khẽ khàng ta ngất ngây.
Mê mải núi đồi, hồ sương giăng
Nhà thờ tháp vút vọng chuông ngân
Chùa chiên, dinh thự, đèo, thác đổ...
Phải cảnh thiên thai lạc dưới trần?
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Lớp lớp đồi cao nhà xếp nhà
Tưởng tòa thành cổ điểm sắc hoa
Đêm đêm ánh điện lung linh sáng
Ngỡ một mảnh trời rực sao sa.
Hoa ở trong nhà, hoa ngoài phố
Quanh vườn, cả những vạt đồi xa
Đâu đâu cũng thấy người gieo, hái...
Ánh mắt nụ cười níu kéo ta.
Bình cổ bốn mùa mươn mướt lá
Dang tay đón đợi khách gần xa
Những cặp tình nhân dìu nhau bước
Môi mềm hương núi ấm thịt da...
Đà Lạt thoáng trăm năm mơ mộng
Chợt bừng hiện đại vút bay xa
Langbiang ngời ngời sức trẻ
Xanh mãi trong nhau nét hiên hòa.
Thu. 7/2012
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CHÚT RẰM
ĐẮM ĐUỐI MEN TRĂNG
Từ đất mẹ, em vào thăm quê mới
Chập chùng cà phê, nưng nức hương trà.
Người Hà Nội lên cao nguyên vỡ đất
Biến đồi hoang thành những mùa hoa.
Cứ thỏa thích cạn bầu gió nắng
Ngắm trời mây hương sắc đại ngàn.
Sẽ lạ lẫm bốn mùa xanh mát,
Suốt một ngày phố núi thênh thang.
Anh gặp em như lúa về làng
Càng nhớ bát canh tập tàng mẹ nấu.
Nhớ rau muối gánh bao mùa bão thổi,
Nắm bàn tay nghe rạo rực tim mình.
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Mai em về còn nhớ Mê Linh?
Đây Hà Nội một phần thu nhỏ.
Đền thờ Hai Bà trên cao lộngí gió,
Nghìn năm sau con cháu chẳng quên đâu.
Rồi một ngày ta lại gặp nhau,^
Trên đất Tây Hồ ngút ngàn kỷ-niệm.
Đà Lạt bấy giờ rưng rưng buốt mắt,
Như mùa xuân nào có phai màu.
Câu thơ vắt kiệt cùng kí ức, "
Hồ thu chiều sóng biếc lăn tăn.
Ta vụng dại hoang lời của gió,
Một chút Rằm đắm đuối men trăng.
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QUA BA Vỉ
Đi dưới Ba Vì núi nhấp nhô,
Bâng khuâng nhớ mãi Tản Đà xưa.
Thi: “ khối tình con - thề non nước” *
Hồng Hà trôi khuya sớm vào thơ.
Chiều thu vương ánh nắng vàng mơ
Non xanh mây trắng lượn lững lờ
Trên đồi rạo rực sim mua tím
Dưới đồng mơn mởn lúa non tơ.
Chùa cổ, chim muông khuất đâu rồi
Cây đa, bến nước chuyến đò xuôi.
Làng quê giờ đẹp vui quá nhỉ!
Hãn có tay em góp sức đời?
ơ i anh lính trẻ ánh mắt người
Đương độ xuân thì thắm lứa đôi
Tiếng chim gù rộn ràng mong nhớ
Hẹn mùa sau chia sẻ ngọt bùi.
T hu 1975
* Những tác phẩm của Tản Đà
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CHIỀU CÔN SƠN
Kinh dâng thi hào Nguyễn Trãi

Theo tiếng chuông ngân lẩn dấu cũ
Chiều Côn Sơn vần vũ chưa tan.
Phải nơi ngày trước suối đàn
Chim hoa ríu rít chứa chan mộng đời?
Mãi yêu kính một người khí phách,
Anh hùng xưa luận sách, ngâm thơ.
Khi vui cũng một cuộc cờ,
Nơi đây chắc cụ nằm mơ giúp đời?
Lũ quỷ ác gieo lời hiểm độc,
Án tru di thảm khốc thương đau.
Tận trung với nước trước sau,
Lưỡi đao oan khuất giáng đầu hiền nhân...
Công đức lớn muôn dân ghi nhớ,
Áng hùng văn vạn thuở minh châu.
Tâm minh, nhân nghĩa làm đâu
ức Trai chói sáng trên bầu trời Nam.
T há n g 0 7 .1 9 7 6
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TRE VÀ NGƯỜI
Loài tre
Tự khi nào
Mà thành rừng, thành lũy?
Tre làm gì ai biết?
Giản đơn thôi đâu phải cầu kỳ
Từ xa xưa lâu lắm
Loài người đã biết tre
Tre với người thân thiện
Người cùng tre diệt thù
Hàng năm đến mùa xuân
Măng tre trồi khỏi đất
Mọc thẳng vút trời mây
Mang màu xanh bất khuất
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Tươi đep dáng tự hào
Tre sống đời thanh cao
Bóng xanh trùm mát rượi
Đu đưa gió rì rào
Tre mọc nhiều hơn sao
Ta yêu tre dạt dào
Bốn mùa ru ta ngủ
Đâu kể đến công lao.
Ta tre tình thân thuộc
Mãi bên nhau chẳng rời
Tre hiểu ta chật vật
Từ ngàn xua dựng đời.
Lớn lên ta đã thấy
Rất nhiều tre rợp trời
Tre làm giàu cuộc sống
Đẹp lũy làng xanh tươi.
Chung vui bên lời ca
Có sáo tre trầm bổng
Bay là la bay cao
Gió mai về lổng lộng.
Thầm thi tre kể chuyện
Cuộc đời nghèo bấy nay
Dựng nước và giữ nước
Có tre góp bàn tay.
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Nhớ chuyện xưa Phù Đổng
Ham đánh giặc gãy roi
Bụi tre thay vũ khí
Gương ấy luôn chói ngời.
Những năm trường kháng chiến
Chống nhật và đánh tây
Tre xanh làm căn cứ
Bộ đội, tre sum vầy.
Âm lòng bát canh măng
Thương nhau chung đòn pháo
Yêu nhau chung quạt tre
Phẩy mát bao mùa hè.
Tre làm chòi canh thú
Ngõ giặc mò vào làng
Cân câu tre anh dũng
Kim Đổng luôn vững vàng.
Mến yêu o du kích
Dưới rặng tre ung dung
Giặc Mỹ cứ hung hãn
Súng chắc tay nổ đùng.
Lượn đi đó “thần sấm”
“B57-B52”
Quen thân cứ đi ra
Thân ma hóa kiếp ma...
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Bay không thắng nổi đâu
Nixson lầu năm góc
Nước Việt Nam từ lâu
Kiên cường và bất khuất
Tre giăng thành thế trận
Bủa vây bọn bọn cúng mày
Còn quen thói càn quét
Chông làng xiên lăn quay
Bay có biết đêm ngày
Dọc Trường Sơn hùng vĩ
Có chúng tao không nghỉ
Đang xây vững thành trì
Bác bảo đi là đi
Bác bảo thắng là thắng
Xông lên không ngại gì
Cờ quyết chiến quyết thắng.
Ta hành quân dưới trăng
Sương lờ nhờ trăng trắng
Tre xỏa tán che đầu
Giữ sương mù mờ sáng.
Chúng tao nhất định thắng
Giặc Mỹ nhất định thua
Đêm tối tim bừng lửa
Soi sáng đường quân đi
X u â n 1970
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THÀNH PHÓ
TRÊN ĐẦM XÁC PHÁO
Thoảng đã nghìn năm
Vùng đầm xác cáo
Lý Công uẩn định nơi đất sáng
Dựng đế đô kế nghiệp muôn đời.
Năm trăm năm sau
Lê Lợi trả gươm thần
Tháp rùa in bóng hồ xanh vời vợi.
Năm trăm năm sau nữa
Ba Đình âm vang lời Bác
Sông núi muôn người tuốt gươm đuổi giặc
Nam Bắc một nhà
Thủ đô anh hùng vang khải hoàn ca.
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Ngọn tháp bút,
chứng nhân lịch sử
Viết lên trời xanh những trang vệ quốc oai hùng
vẫn sừng sững bên hồ Gươm dõi đất nước thanh bình
từng ngày đổi thịt thay da.
Con cháu vươn tầm thời đại
Sánh bước năm châu,
nguyện ý Bác Hổ.
Thành phố trên Đầm Xác Cáo
Vươn mình ra biển lớn.
đua bay!
20/ 11/2008

MẶC KỆ s ự ĐỜI
Tặng bạn chiến đấu Trần Văn Túc

Hóa ra nhập ngũ một ngày
Vàọ K38 * mới tày về nhau
Biết mày xương thịt còn đau
Tao đi kiếm chút da trâu giải buồn.
Miếng tái trâụ ở chiến trường
Ngon hơn yên tiệc đế vương đãi bày.
Đói cơm thay lá tàu bay
Túc ơi! Còn nhớ những ngày gian nan?
Quên sao khói lửa Quảng Nam
Tao - mày - đông đội máu tràn xương rơi
Thế rồi mỗi đứa một nơi
Lạc nhau ngần ấy năm trời... khát mong.
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Bao ngày khốn khó long đong
Tao lăng thang kiếm từng đồng nuôi con.
Gặp mày vẫn tấm lòng son,
Vợ con mày nết tươi giòn, tao vui.
Tao đi kinh tế xây đời
Còn mày chung thủy đất trời Chi Đông**
Cánh mình giờ đã lên ông
Bước sang cái tuổi ăn không, nhác lười.
Mà thôi mặc kệ sự đời
Bên đàn con cháu hát cười cho khuây
Lâu lâu tao lại gặp mày
Hàn huyên năm tháng dạn dày bão giông.
Đà Lạt, tháng 12 năm 2011

K38 Viện dã chiến Hiệp Đức, Quảng Nam ( 1966 -1970)
Chi Đông thuộc huyện Mê Linh, Hà Nội
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Vỉ ĐỜI
HÃY CỐ VƯỢT LÊN
Tặng bạn chiến đấu Phạm Văn Luyện

Nhớ người bạn cũ xa xôi
Đã từng chiến đấu một thời gian lao
Nói gì khi tuổi đã cao
Những cây súng đã xếp vào lặng im?
Nhớ mày, tao quyết đi tìm
Vào Nam ra Bắc mong nhìn được nhau
Thương mày tim vẫn nhói đau
Qua thời binh lửa đằm sâu ân tình.
Tao mày gánh chút thương binh
Còn hơn khối đứa hy sinh chẳng về.
Vợ con mình đậm chất quê
Mà say như phải bùa mê .. .lạ kỳ.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Hẹ - Dư* củ mỉ cù mì
Vậy thôi mà khó lấy gì sánh ngang.
Thảo thơm thì khỏi phải bàn
Lo toan chăm chút kỹ càng hơn xưa...
Chúng mình giờ hễ nắng mưa
Trở trời thì lại đau nhừ vêt thương
Lại hình dung những con đường
Bạn bè đổng đội máu xương tím bâm...
Nhớ mày, chì biết hỏi thăm
Qua đường điện thoại... năm, dăm bảy lân.
Vì đời hãy cố vượt lên
Như năm tháng đã vững bền chẳng lay.
Đà Lạt. tháng 12 năm 2011

* Hẹ là vợ bạn. Dư là vợ tác giả
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SAY HÒN THƠ” QUỶ”
Kinh dàng thì hào Hồ Xuân Hương

Bổi hồi nhớ chị Xuân Hương
Lời thơ bỏng rát nhiễu nhương một thời.
Nỉ non, mãi chẳng thấu trời
Đắng cay, lại khiến bao người nhâm nhi.
"Đánh cờ người” thật tuyệt kỳ *
Trần gian nào có nước gì hay hơn?
"Tự tình” giáng kẻ ngạo ngôn *
Canh khuya “ tự thán” trống dồn... tỉnh say
Vua yêu, chúa dấu cái này
“ Xòe ra ba góc... ” ngất ngây gió lùa. **
Ba chìm bảy nổi lạ chưa!
Lòng son vẫn thắm tình thơ vẫn ngời.
Xé toang mây, giễu thói đời
Tung hoàng thi quỷ đo trời thấp cao.
08/07/2011
Tên bài thơ của Hố Xuân Hương
Ỷ thơ Hồ Xuân H ư ơ ng,

LỬA
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THĂM BÁC
Chiều nay về thăm Bác
Đồi Bảy Chín' (79) mùa xuân
Hương bạch đàn tỏa ngát
Gió ru lời vĩ nhân.
Xuân 2013

Đồi bảy chín mùa xuân:
Nơi đặt tượng Bác Hồ trẽn núi Thanhh Tước. Mẽ Linh, Hà Nội
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SÓNG VỖ NGHÌN THU
Kính dâng hương hồn Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Suốt ba mươi năm
“Anh Cả” Văn cầm quân xông pha trận mạc
Kẻ thù khiếp vía tan thây.
Điện Biên Phủ dưới đất
Điện Biên Phủ trên mây
Chiên dịch mang tên Hồ Chí Minh lịch sử
Thu về một mối non sông.
Một Đại tướng thương lính
Một Đại tướng vì dân
Bạn bè bốn phương kính nề,
Xếp hàng danh tương lẫy lưng.
Tổng tư lệnh quân đội nhân dân
Sáng mãi lòng Nhân.
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Ngày đại tướng ra đi
Bầu trời nhuốm nước
Bão gầm, sóng thét, mưa tuôn.
Hàng liễu rưng rưng
Nhẩn dân xót thương nối hàng tiễn biệt
Người anh hùng dân tộc kiên trung...
Lạ lùng
Trời đang mưa tuôn bão thét
Bỗng nắng bừng sáng một ngày vui.
Quảng Bình
Vũng Chùa
Đảo Yến
Nơi tướng Giáp vẹn nguyên nghiệp võ
“Anh Cả” Văn nằm nghe sóng vỗ nghìn thu.
2014
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ÁNH SÁNG NHÀ GIÀN
Chấm sáng
giữa biển khơi.
Ánh sáng nhà giàn
Bất tử.
Nhà giàn
Chiếc chòi canh
chơi vơi giữa trùng khơi bạt qió
Ngỡ
giọt nắng lung linh đậu sóng ?
Không bóng dáng hải âu lượn bay
Không tiệc tùng ríu ran cuồng nhiệt
Gió và sóng.

LỰA
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Bốn phía chân trời tít tắp
Trùng trùng biển thăm
Phẩn phật cờ bay
tước gió
Sóng miên man vỡ vụn chân giàn.
Nhà giàn
Bão lốc sóng cuồng không chuyển
Những chiến sĩ kiên trung bất khuất
đắm mình với biển quê hương.
Một chút thoáng buồn
xa vợ xa con,
xa người thân, bạn bè, làng xóm...
Có người
Mười năm
Mười lăm năm
Hai nhăm năm
Một lòng bám trụ
rạng rỡ một niềm tin.
Nhà giàn
Anh hùng
Mắt thần sáng quắc
canh giữ đêm ngày.
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LỤC BÁT CA
Dòng sông lấp lánh thi ca
Thăng hoa lục bát kiêu sa giữa đời.
Sáu - mở ra bát ngát trời
Tám - gieo hoa gấm chuốt lời thanh tao.
Khi sâm dậy biển thét gào,
Khi dìu dặt nụ môi nào trao hương.
Sóng đôi biên hóa khôn lường
Cánh băng xé gió mây vời non khơi.
Dâu cho bầm dập cuộc đời
Ngân nga lục bát vợi vơi nỗi niềm.
Biết bao cô Tắm thảo hiền
Chìm trong lam lũ hổn nhiên vẫn ngời.
Ngát hơn triệu triệu hoa tươi
Đằm sâu ân nghĩa tinh người chứa chan
Lục em nở đoá sen vàng
Bát anh nghiêng xuống khẽ khàng chạm hương.
Ngực xuân mơn mởn tơ vương
Tiếng chim xanh hạt yêu thương nhú mầm.
Nàng Kiều trẻ mãi nghìn năm
Lời quê trong vắt mấy rằm trăng nghiêng...
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ĐÀ LẠT
Nhà mọc trên chóp núi,
Cheo leo dưới thang mây.
Nắng rơi nghiêng vạt cỏ,
Gió hoang vu giăng đây.
Thiên nga vờn mặt sóng,
Lấp lóa ánh trời say.
Tóc buông dài xõa bóng,
Tỏa mặt hổ bay bay...
Thu mải mê chuốt lá,
Khoe sắc kim thon dài.
Thông như ngàn ngọn nến,
Thắp giữa trời xanh cây.
Em về vương phố mộng,
Bốn mùa ngát hương say.
Langbiang kì vĩ,
Lung linh cảnh sắc này...
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HÃY NHƯ ĐÀN SẾU
Treo lên ngọn gió mà hong
Bao nhiêu bụi bặm rêu rong tháng ngày.
Lời cong queo nhức cỏ cây
Cau gầy gặp gió cuồng quay tướp tàu.
Chuồn chuồn thả bóng ao sâu
Cớ chi sáo đá choang câu tơi bời?
Không ưng cứ toạc một lời
Đừng đem rơm rác đốt người hiền lương.
Ngày xưa dưa muối cà tương
Cơm chan nước lã mà thương đến cùng.
Bây giờ ăn sướng mặc sung
Tình như gió thoảng lạnh lùng năm canh.
Cái cò ăn sóng đầu ghềnh
Màng chi cu sọc, vẹt xanh mỏ vàng.
Người xưa chẳng đã rõ ràng
Của Bụt, chớ có tham lam kẻo mù.
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Đừng nghênh ngang cậy ô dù
Lốc to, bão lớn nát nhừ còn đâu?
Cùng đồng loại chẳng thương nhau
Trách chi cầm thú rách đầu, toạc tai...
Mở mắt ra lóa ban mai
Trên vai ta gió mây bay bời bời.
Hãy vì nhau nở nụ cười
Tình yêu sưởi ấm mảnh đời chơi vơi.
Ngẫm suy thân phận con người
Tưởng rằng to hóa nhỏ nhoi vô cùng.
Ở là trọ. về là không
Hóa thân nắng gió mênh mông đất trời
Há chi đấu đá nhọc người
Hãy như đàn sếu giữa trời thong dong.
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EM VỀ
TẢI NẮNG VÀNG PHƠI
Có đi qua trận bão lòng
Mới hay bão núi, cuồng phong cũng thường.
Bão lòng tan nát mười phương
Phừng phừng lừa ngút, ngàn cơn xé bờ
Ruột gan bức bối tơ vò
Cầu Phật mượn tiếng chuông chùa gỡ cho.
Đời oan khiên mới đáng lo
Kiếp trước ăn mặn phải do khát nhiều?
Những người ánh mắt trong veo
Phải tâm trong sáng nói điều thẳng ngay?
Bão trời cũng chỉ dăm ngày
Bão lòng nhức nhối ngấm cay suốt đời!
Em về tãi nắng vàng phơi
Cho tan giông gió mưa rơi nhẹ lòng.
Đã đời phải rối bòng bong
Đã thơm thơm tự trong lòng thơm ra.
Đã sông lấp lánh phù sa
Đã chim thánh thót hót ca gọi bầy...
Đã yêu chẳng sợ gió lay
Tự tin như cánh chim bay ngang trời.
Đông 2011
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EM CÒN
VỀ LẠI CHỔN XƯA
Tặng nhà thơ Trần Ngọc Trác

Từ ngày “ ngọn gió lang thang”
Bung hương trên đất Nam Ban xanh rì
Bên dòng thác đổ Cam Ly
Vắt mình gió để lại gì gió reo?
Phố xưa nghèo đến là nghèo
Mà câu thơ cứ trong veo lạ kỳ
“Khuôn trăng” đau đáu người đi
Thôi bay “ tóc bím...” thầm thì mùa xuân.
vẫn nồng “ hương lửa” vô ngần
Còn xanh cốm cưới, trăng ngần bồi hồi?
Mùa “ hoa trinh nữ” tím trời
Sắc cúc quỳ cháy bời bời gió đông

Ta say ngọn gió phiêu bồng
“Sắc hoa Đà Lạt” rực đồng phố mơ
Em còn “ về lại chốn xưa” ?
Nụ cười năm tháng vẫn chưa nhạt nhòa.
Từ" thanh đàn...” vút bay xa
Có lời thị trấn điệu đà đắm say.
Nhặt hương từ những cỏ cây,
Đắm hồn bao cánh bướm ngây ngất chiều.
Chữ in trong ngoặc kép “ “ thơ Trần Ngọc Trác
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KHÁT ĐÔNG
Tặng Trần Hoàng Vũ Nguyên

Run run giọt nắng vào đông
Vó câu ngựa núi gõ đồng cuốn reo
Rượu thơ chưng cất trong veo
Ngát hương cỏ mật dập dìu gió ru.
Mặt trời chừng cũng mộng mơ
Thế nên sấm chớp giỡn đùa cánh hoa.
Tơ đàn thánh thót ngân nga
Tiếng nào dâng mẹ dâng cha suối nguồn?
Một đông ồn ã vấn vương
Mỏng manh vệt nắng chập chờn giấc say
Giăng co chi nắng với ngày
Cơn mưa tất tưởi giăng đầy lối khuya.
Soi gương nhàu nhĩ môi thề
Tháng năm ngựa núi tìm về chốn thiêng
Tuôi đông xanh mái tóc huyền
Sơn ca rót khúc uyên nguyên trụi trần.
Mê bờm ngựa núi hí ngàn
Lướt thung xé gió mơ màng kiêu sa
Nụ đông ứ mật vỡ òa
Hôn lung linh vạt nắng hoa bồi hồi.
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THỊ TRẤN TÔI YÊU
Người Hà Nội vào đây xây thị trấn,
Cũng hồ Hoàn Kiếm, khu Đống Đa,
Có cả Ba Đình vươn trong nắng sớm,
Tiếng trống Mê Linh, khởi nghĩa Hai Bà...
Vùng đất bazan đỏ au màu mỡ,
Nông trường xí nghiệp đang mọc khang trang.
Người yêu đất, đất yêu người gặp gỡ
Xây niềm vui trên quê mới rộn ràng.
Miền đồi thấp chứa chan nắng gió,
Có suối Cam Ly nước chảy êm đêm.
Điện thắp sáng mảnh trời thị trấn,
Loa truyền thanh vang khúc hát cao nguyên.
Cây công nghiệp đang bám sâu gốc rễ,
Trái tim thủ đô gieo giống nơi này.
Mùa quả ngọt ngày mai không xa nữa,
Năm hai nghìn con ta chắc mê say.
Ai dắt ta đi dựng xây cuộc sống,
Nhường cơm, sẻ áo, dạy trẻ hát ca...
Tôi viết bài thơ tặng người vỡ đât,
Muôn người góp sức cho đời nở hoa.
1986
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BÀN TAY
Mở bàn tay thấy đường đời
Giàu nghèo sướng kho phận người đỏ, đen.
Bàn tay anh, bàn tay em,
Môi bàn năm ngón làm nên thần kì.
Nâng niu ve vuốt nghĩ suy
Ngắn dài, cao thấp vẫn vì nhau xây.
Cùng chung phải, trái, cùng say
Mở ra, năm lại tối ngày vấn vương.
Nhỏ nhoi năm ngón bình thường
Mà kiêu sa đến vô chừng giỏi giang.
Lóng taỵ chiạ đốt xếp hàng,
Mười bốn đốt thế liên hoàn tựa nhau.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Một đốt nhức, cả bàn đau
Kẩt thành một khối trước sau chẳng rời.
Cho dù góc bể, chân trời
Chai sần rắn chắc rạng ngời niềm tin.
Tình yêu cháy bỏng con tim,
Là khi anh nam tay em bồi hổi.
Bàn tay kết nối muộn người,
Yêu thương vun đắp cho đời đẹp hơn.
Lạ lùng đếm đến nghìn muôn
Chẳng vơi mười ngón tay thon quay vòng.
Dịu dàng mà trút bão giông
Vụng về trước một đóa hồng lăm gai.
Xòe tay nâng ánh ban mai
Ngỡ bông hoa nở đón ngày bừng reo.
Vì đời nhen nhóm lửa yêu
Chắt chiu năm tháng trong veo nụ cười.
2003
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THĂM ĐÈN HAI BÀ TRƯNG
Thoảng hai thiên kỉ vút qua
Mà trạng oanh liệt chói lòa còn vang
Cả gầm trời, khắp thế gian
Không hai chỉ một vinh quang Hai Bà.
Anh thư thống lĩnh sơn hà
Diệt quân Tô Định gian tà tan xương
Trên bành voi chiến vung gươm
Cùng tướng sĩ quét sạch phường sói lang.
Xưng vương lập nước huy hoàng
Đô Kỳ riêng cõi trời Nam kiêu hùng
Cùng muôn dân hưởng lộc chung
Vua tôi, chiến sĩ lẫy lừng chiến công.

LỰ A
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Hai mươi thế kỉ bão giông
Tấm gương khởi nghĩa vẫn không phai nhòa
Kiên chung, bất khuất Hai Bà
Mãi như sao sáng nhắc ta giữ gìn.
về thăm mảnh đất nghĩa tình
Cố Đỗ xưa vẫn lung linh sắc đời
Cánh đồng hoa thắm ngát tươi
Thoáng như thấy bóng Bà cười vẫy tay.

Bà mừng đất nước đổi thay
Cháu con đoàn kết chung tay cơ đổ...
Con nhìn theo bóng ngẩn ngơ
Ngỡ Hai Bà cưỡi voi xưa về làng
Thu 20 8 - 2014

NHÂN QUẢ
Kiếp sau báo ứng kiếp nậy
Có ai mà dám đặt bày bât nhân.
Những kẻ bội nghĩa vong ân
Chưa kịp tìm đến mùa xuân...đã tàn.
Thực hư thôi hãy luận bàn
Với nhau tử tế đàng hoàng vẫn hơn
Cuộc đời còn chút danh thơm
Càng say tình nghĩa keo sơn mặn nồng.
Xin đừng đỏ vỏ đen lòng
Làm chi cân cấn đòng đong hao môi
Có nhân, nhân ngát hương chôi
"Vô nhân, nhân chấm” luật đời bủa giăng.
Ví như kiếp trước hoa đăng
Quan hiền lưu mãi tiếng tăm với đời
Thần dân âu cũng thế thôi
Thước đo cao quý là người có nhân.
Nam mô bái lạy vạn lần
Lương tâm không sáng tẩy trần được sao?
Người thường khi chât thanh cao
Vị tha nhân ái càng sâu ân tình.
Kiếp này, kiếp trước ngẫm xem
Kiếp sau ai biết về đâu... ngóng nhìn.
Dở hay sao biết mà tin
Mỏng manh một chút nghĩa tình vấn vương.
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TRẦU CAU
Phải trầu cau nhạt duyên rồi
Chỉ còn xanh biếc trong lời mẹ ru?
Răng đen rung rức hạt dưa
Còn tươi một nét cổ xưa bồi hồi.
Trầu cay thay một lời mời
Với nhau cau héo, nhạt vôi chẳng nồng...
Ngàn năm cau thắm môi hồng
Mãi linh thiêng với tổ tông ông bà.
Hàm răng trắng ngọc trắng ngà
Dám đâu vương vấn trầu già cau tươi.
Tân - Lang oan nghiệt một đời
Cau trầu quấn quýt ngọt bùi đắng cay
Thế gian qiờ lắm đổi thay
Những điều oan trái đang bay về trời.
Cau gầy đếm đốt chơi vơi
Trầu xanh úa lá dãi phơi nắng chiều
Mẹ về mây gió phiêu diêu
Con hoang mơ với cánh diều mỏng manh.
Tình yêu thì mãi tươi xanh
Khát vọng ở phía thác ghềnh xa xăm
Châm vào ánh lửa ngàn năm
Dốt lên cho sáng nhân gian những ngày.
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LÀNG VÀ TÔI
Làng từ xóm ấp vực lên
Không dưng ai đặt cái tên tượng hình.
Tiếng quê tha thiết ân tình
Thiêng liêng dáng mẹ, mái đình, lời ru...
Mẹ làng tắm táp ước mơ
Cánh băng bạt gió mây mưa chẳng sờn.
Mới hay hai tiếng quê hương
Ngấm trong máu thịt, tủy xương gióng nòi.
Bùn quê nuôi sáng mặt người
Tre pheo, rơm rạ... giục đời bước lên.
Có tâm, đấy bậc thanh hiền
Cáo còn nhớ núi đáp đền cưu mang.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Tôi như chim én ra ràng
Nhún bay trên luống cày đang vỡ mùa.
Tiếng vồ nện nẻ đông khô,
Nhọc nhằn hai vụ chiêm mùa đói cơm.
Phong phanh manh áo bạc sờn,
Đi qua cải rét từng cơn gió lùa.
Khát khao một khoảng trời thơ
Một không gian rộng tha hổ lượn bay...
ơ i viên sỏi nhỏ bao ngày
Lang thang lăn lóc dạn dày phong sương.
Chẳng màng thứ bậc nhiễu nhương"
Mãi là một đấng dân thường xông xênh.
Với đời sau trước ân tình
Với quê da diết nỗi mình say mê.
CÓ hương đau đáu tìm vê,
Đầy vơi tiếng mẹ ngõ quê, phố làng.
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TỈM ĐÂU HOA GẠO
Bồi hồi thăm lại Mê Linh
Đâu còn nguyên vẹn dáng hình ngày xưa
Gió luồn qua ngực gió lùa
Mơn man như nụ môi vừa chạm hương.
Tôi như du khách viễn phương
Nhớ quê, thăm lại cố hương mặn nồng
Phong Châu một thuở kiêu hùng
Hai Bà xưng đế sáng bừng trời Nam.
Đất thiêng hun đúc nghìn năm
Dáng sông thế núi chứa chan mộng đời.
Đổi thay xé toạc ra rồi
Tách chia hai nửa buồn, vui vỡ òa...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Nửa về Hà Nội kiêu sa
Nửa neo Vĩnh Phúc đậm đà yêu thân.
Tình người đằm thắm sắc xuân
Tuy hai vẫn một chẳng phân nghèo, giầu.
Sao tôi cứ nghĩ đâu đâu
Dùng dẳng đi, ở nông sâu sự đời.
Phân chia thì đã an bài
Gửi câu chúc phúc cả hai tốt lành.
Quê giờ nhộn nhịp thanh bình
Đi hoài chẳng gặp bóng hình ngày xưa.
“Vai cày”cong nửa đời mơ
Tìm đâu hoa gạo ngẩn ngơ những chiều.
Xuân 2014
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BÀN CHÂN
Bàn chân khám phá gầm trời
Tự tin sải bước giữa đời rong rêu
Ươm nhành hạnh phúc trong veo
Hẹn ngày ngát đóa tình yêu xanh rờn.
Dầu muôn ghềnh thác sóng cồn
Đạp phăng gian khó nghìn cơn bão cuồng.
Ngày đôn đáo mấy chặng đường
Đêm đau đáu cả mười phương.. vẫn ngời.
Lội bùn, cỏ rác...tanh hôi
Khỏa chao ki cọ sạch rồi lại thơm.
Mặc đời giả dối nhiễu nhương
Bạo tàn xảo trá...thẳng đường chân đi.

LỪA
Phú Đại Tiềm

Không công lênh, chẳng so bì
Chân luôn kiêu hãnh những gì lớn lao.
Dù cho vấp váp té nhào,
Trầy da xước thịt...thở phào lại tươi.
Bàn chân mang nặng sức người
vẫn vui vươn tới chân trời ước mơ.
Giẫm mòn sỏi đá chẳng nhơ
Vững tin xanh một bến bờ yêu thương.
Đôi chân vạn dặm phi thường
Đưa ta kết nối mười phương bạn bè.
Dầu muôn nghìn nẻo sơn khê...
vẫn tìm về chốn hẹn thề tơ vương.
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QUÊ NHÀ
Quê nhà dẫu có xa xôi
Mãi xanh ký ức đầy vơi tháng ngày
Bướm vàng giờ đã xa bay
Ngẩn ngơ hoa gạo quay quay rụng chiều.
Bập bung tiếng trống hoang liêu
Ngày xuân giục đóa yêu kiều thăng hoa
Quê nhà náo nức trong ta
Cứ như cái thuở kiêu sa vỗ về.
Ai không đằm một chút quê
Không thao thiết với lời thề sắt son
Ai từng băng suối trèo non
Cao danh mỏng giá... có còn tơ giăng?
Bao cánh chim đã ra ràng
Sải bay vượt cánh đồng làng vươn xa

Tạ từ quê, thắp dùm ta
Chút tình lửa ấm sâu xa kiếp người.
Thế gian sung sướng, reo cười
Lầm thạn kho hạnh ngậm ngui vẫn cam
Tình yêu ngào ngạt hương trầm
Càng yêu say đắm, càng đằm nét duyên.
Chân trời cứ mãi thông thênh
Quê hương là để cho mình thêm yêu...

LỬA
Phú Đại Tiềm

LÊN CHÙA HỎI PHẬT
Lên chùa hỏi Phật nam mô
Sống đời tử tế sạo chưa gặp lành?
vẫn nhởn nhơ lắm súc sinh
Đợi khi sắp chết hối mình quy y?
Phật nhìn như thế lặng đi
Thế gian vạn mớ thịnh suy... cầu ngài.
Tự mình lý giải đúng, sai
Ta không lay, chẳng cho ai thứ gì.
Cửa Phật sáng láng từ bi
Ai tin sẽ chứng, giận gì cũng tan.
Bỗng hồn nở đóa hoa sen
Đêm đông chói lói ánh đèn rọi ta.
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GIỌT NẤNG PHIÊU BAY
Ví thừ một mai trời hết nắng
Thế gian ta liệu sống ra sao?
Câỵ cỏ mọc chắc mềm như bún
Trắng bợt non tơ vấp gió đổ nhào.
Không thể có gì so được nắng
Kỳ vĩ kiêu sa vô tận vô cùng
Đã hực lửa cả thế gian bừng sáng
Chói lọi huy hoàng những rạng đong.
Không ánh nắng đời có vơi ấm áp?
Người với người còn có yêu thương?
Hay giành giật giằng xé nhau độc ác
Như thú hoang dằn dữ hung tàn?...

LỪA
Phú Đại Tiềm

Không giọt nắng hoa màu gì em nhỉ?
Trái cây kia còn ngọt với ta không?
Và em nữa chắc gì môi đã thăm
Chút ừng hồng trên má có còn vương?
Không còn nắng đời tối tăm cay đắng
Bước ta đi dò dẫm mãi trên đường.
Chim chẳng hót đêm mịt mùng cú rúc
Mặt đất hoang heo hút gió điên cuồng...
Không giọt nắng sự sóng coi chấm hết
Gì nữa đâu hò hét với than van.
Tựa vào nắng để làm nên bệt tử
Áng thi ca rực rỡ đến vô ngần.
Nắng vĩ đại diệu kì hơn ta tưởng
Dâng đời xanh ngan ngát xuân say
,
Tình yêu không chỉ nói bằng lời-cao quý lăm
Như nắng phiêu bay rạng rỡ ngày.
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THỜI GIỜ
Những luận tranh
gác lại về sau
Đừng phí thời gian cho điều vô bổ
Những câu hỏi cuộc đời
luôn nhiều ần số
Có cuộc sống nào
bình lặng
chẳng chênh chao?
Hạt bụi nảy mầm
Sau cuộc chơi
Ta
quay về cát bụi
Lại phiêu du
nắng gió mây trời.
Hãy nhìn thế giới ta đang sống
Hiện thực mưu sinh
Sao cứ tít mù
cuồng quay chóng mặt.
Ta hụp lặn
trong văn minh dằn vặt

LỪA
Phú Đại Tiềm

Thúc ăn đánh lừa cảm giác
Sặc màu quảng cáo lăng xê
Hạnh phúc nào có vẹn toàn.
Tình yêu suốt đời thèm khát.
Em gái chợ chiều
Đêm ngày lo âu bầm dập
Giá cả ngựa phi
Tiêu như mất căp
Ngổn ngang trăm thứ bà giằn...
Thói đời huyễn hoặc
Hiện đại chưa qua
Đã lum loa
hậu hiện đại...
Thời giờ thực dụng
Tình yêụ hoa nở
Sáng gắt chiều phai...
Lạ lùng
Nghìn muôn ríu rít
Thanh âm
Sắc màu
Men đời quyến rũ
Say mềm nhũn ta.
2012
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TRĂM NĂM CÕI TẠM
ương như ổi khối người mơ
Đâm ngang cành bứa, nấu chua cũng bùi
Khoai lang cồi cội thơm lùi
Chuối xanh, dê tái ai người không mê.
ở đời lắm chuyện nhiêu khê
Ngựời xua, kẻ hứng khen chê đủ đường.
Chín quá thì chẳng bằng ương
Ngọt quá khé cổ, dễ thường khó xơi.
Thứ lôm côm lại to còi
Thẳng ngay thường bị “khỉ, dơi” quấy rầy.
Đêm nằm ngẫm nghĩ dở, hay
Lòng tham, đố kị đặt bày cả thôi.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Chát chua, cay đắng, ngọt bùi
Tuốt tuột mê đắm bao người xưa nay.
Đã khát, khát đến qụắt quay
Đã yêu yêu đến cuồng say sóng lừng.
Bao nhiêu hương vị đặc trưng
Bao nhiêu sở thĩch riêng chung cõi người
Bao nhiêu lạ lẫm mê tơi...
Trời cho hãy cứ đã đời hả hê.
Mặc thây đắng chát, ương phè
Giận hờn ganh ghét... tỉm về yêu thương.
Nơi ta sống, đấy thiên đườngí
Trăm năm cõi tạm gì hơn cuộc tình...
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HÁT LÀNG
Thôi thì
văn hóa ào lên
Váy thâm bùn đất cũng duyên chứ mình?
Yếm đào, bao thắt đỏ, xanh
Áo the, khản xếp...
lung linh mắt cười.
Cây đa giếng nước đâu rồi?
Mái đình cong
chết từ thời a dua.
Bây giờ mới rộ chuông chùa
Chứ xưa
ướt sũng tiếng mưa réo đời.
Từ thời các cụ đến tôi
Làng xưa vui lắm
nghìn đời chở che.
Đường xếp gạch
mát lối đi.
Tiếng trẻ nô, át tiếng ve gọi hè.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Nhà gianh che giại, nét quê
Cửa bức bàn, ngói mũi,
vẽ nghê, chạm rồng...
Sau buổi gặt hái trên đồng
Gáo dừa tắm táp
má hồng hả hê...
Khật làng,
mắt ướt trong mê,
Tình yêu ngày trước
nhiêu khê... vẽ vời!
Vỡ làng
nhạc rock xé tai
Nhà không nóc,
kẻ bất tài Xênh xang.
Nông dân sao cứ bỏ làng?
Trời ơi!
.
ruộng đất bỏ hoang um đầy

179

180

ĐẾN VỚI PHẬT
Đến với Phật
Tâm hiền trí sáng
Hồn trong veo thanh thản một vòm trời.
Phật tuệ mẫn
Thâm nghiêm tĩnh lặng
Vâng hào quang tỏa sáng nhân gian.
Khói hương bay
Chuông vọng chín tầng mây
Lời khổ hạnh nguyện cầu tế độ...
Phật
Lòng trong như suối
Trí tuệ bốn phương
Để tự lòng ta lý giải cuộc đời.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Động đất, sóng thần, núi lửa
Bom, súng nổ, cuồng điên khủng bo
Chết chóc đói nghèo cùng cực muôn nơi
Nhũng nhiễu, bất công
Đen ngòm, quạ đóị
Bầy quỷ dữ tầng tầng ảo vọng...
Khư khư cái ác
Tham sân si trong vòng hoan lạc
Đắm chìm, vào cõi muội mê

Ám khói
Mờ mịt gương soi chẳng rõ mặt mình...
Chợt
Một tiếng chuông rơi nghiêng vòm lá
Xon xao làn gió xanh hương vườn chùa.
Ta thức hay mơ đứng bên Di Lặc
Ông cười sảng khoái
Nhìn ta khạo khờ.
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Kì Vĩ ĐÒNG VĂN
Nhọn hoắt núi
Chất ngất đèo
Mã Phì Lèng
Con trăn gió
Quăng mình trườn dốc chơi vơi
Lởm chởm đá
Ngỡ bãi cọc
Bạch Đằng thuở trước
Cha ông rửa hận.
Nghìn chóp núi
Chĩa múi giáo đâm toạc mây xanh.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Đá
Đả
Đá
Ngỡ khộ khan
xanh đến vô chừng.
Cao nguyên Đồng Văn
Trí ngời đá sắc
Sức người dẻo dai
Dẫm mòn đá sỏi...
Bao đời
Ăn ở vui chơi, hát hò trên đá
cuốc cày trên đá
Áo váy, khăn piêu rực rỡ
Giao hòa đào mận, cỏ cây...
Tiếng sáo Mèo rung
trầm bổng
véo von
réo rắt
Ngọt đến lạ lùng
Ngỡ hồn lạc chốn thiên thai.
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Chợ tình Khâu Vai
đằm mướt
Bịn rịn, nhớ nhung
Háo hức...
Trẻ mãi muôn đời
Mã Phi Lèng
Chót vót đèo mây
Kỳ vĩ
Cao nguyên đá Đồng Văn
Nghìn năm khoáng đạt
Tạc lên mình Tổ quốc
Vóc dáng cha ông
Vời vợi
Kiêu hùng.
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LỬA
Phú Đại Tiềm

Đá
Đá
Đá
Ngỡ khộ khan
xanh đến vô chừng.
Cao nguyên Đổng Văn
Trí ngời đá sắc
Sức người dẻo dai
Dầm mòn đá sỏi...
Bao đời
Ăn ở vui chơi, hát hò trên đá
cuốc cày trên đá
Áo váy, khăn piêu rực rỡ
Giao hòa đào mận, cỏ cây...
Tiếng sáo Mèo rung
trầm bổng
véo von
réo rắt
Ngọt đến lạ lùng
Ngỡ hồn lạc chốn thiên thai.
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ĐẤT NƯỚC
NHƯ VẦNG TRẢNG LƯỚT SÓNG
Đất nước
Căng cánh cung
Vút mắt biển xanh.
Như vầng trăng lướt sóng
Lấp lánh Trường Sa, Hoang Sa...
Dạn dày bão giông nắng lưa
Đâu gối Hoàng Liên
lưng tựa Trường Sơn
chân đạp biển Đông
Trên cao nguyên đá Đồng Văn
Người xưa tạc chữ
Văn minh cổ tự lưu truyền.
Đất nước
Sáng đàn chim “Việt”
Lưu giữ Tổ tiên
Tự thuở vua Hùng dựng nước
Có mộ ông bà
Có bầu vú mẹ
Con nhay xót ruột... mẹ cười!

LỬA
Phú Đại Tiềm

Là chiếc khăn piêu, đàn tính
Cây sáo mèo rung, nhịp váy xoè hoa
Lễ hội đâm trâu, cồng chiêng vang động
Đàn T’ rưng reo thánh thót buôn làng
Đổ câu vọng cổ anh hùng gian nan...
Có điệu dân ca ba miền đất nước
Trống trận Quang Trung sấm dậy non ngàn.
Là tranh Đông Hồ, Đám cưới chuột
Gốm xứ Bát Tràng dậy nét hoa vặn
Em gái làng Chăm đội hồn của đất
Tháp Chàm kiệt tác nghìn năm...
Đất nước
In dấu chân cha
Chai sần tay mẹ
Bước con đi giông gió bời bời
Lớp lớp thời gian hộ phách
Rêu phong bạc phếch mái đình...
Là tôi - bạn - anh chị em...
“Yêu nhau cau sáu bổ ba" *
Thương nhau sóng cả có ta có mình
Bên nhau son sắt trung trinh
Bí bầu quấn quít nghĩa tình mênh mông...
Đất nước
Như vầng trăng lướt sóng
Ru ta lời gió phiêu bông...

*

C a dao Việt Nam
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VÈ LÀNG
Lâu rồi nay mới về làng
Trông xa là lạ. Gần càng ngẩn ngơ.
Cổ thụ mất tự bao giờ ?
Cái ngõ ngày trước đánh lừa mắt tôi.
Làng lên phố
Bãi lở bồi
Mặt đê ầm ĩ xe người nối nhau.
Tìm người quen hỏi đôi câu
Mấy cu cậu vểnh ria râu cười nhìn.
Trách chi lũ trẻ lớn lên
Cớ sao người lớn dễ quên, rõ là!
Và khi họ đã nhận ra
Hút theo cái bóng mờ xa bồi hồi.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Tôi tìm tôi thuở xa xôi,
Lửa - hoa bỏng khát bời bời niềm riêng.
Con tim dậy sóng rung lên,
Cuốn theo ký ức dập dềnh trong mơ.
về làng, làng đã khác xưa
Gái quen ngàỵ trước mê chùa cầu kinh
vẫn xưng “ đang ấy” với mình
Nụ cười vẫn thắm đậm tình người quê
Tôi như sau giấc ngủ mê
Ngỡ ngàng lóa giữa bộn bê khang trang
Ve làng cang đắm đuối làng
Nghe thừa thãi gió năng vàng đón đưa.

187

188

HÀN HUYÊN
Tặng anh Hoàng Minh Đang

Là anh, là bạn thâm tình
Nức hương từ những ngày mình quý nhau
Cho dù vắt kiệt nghìn câu
vẫn không nói hết tâm đầu ý say.
Tháng ngày em mải miết bay
Anh giăng nhung nhớ vương đầy con tim
Bởi yêu thương những cánh chim
Hay khao khát một niềm tin sáng ngời.
Chặng đời giông gió bời bời
vẫn không vợi nhớ anh ngời vị tha
Anh mang hình bóng quê nhà
Tiếp em ngọn lửa thi ca rực hồng

LỬA
Phú Đại Tiềm

Nhớ xưa em với Hoàng Châm *
Quấn nhau như cặp tình nhân chẳng rời
Châm giờ xanh cỏ núi đồi
Để hiu hắt mãi một người bạn thơ.
Thôi đừng nhắc nữa ngày xưa
Tháng năm khoai sắn, rau dưa làm bùi
Đêm hè bức bối quá thôi
Anh em lại dắt nhau ngồi triền đê...
Mỗi lần nhận được tin quê
Bỗng dưng mắt cứ cay xè lạ chưa.
Hổn quê trong tiếng chuông chùa
Vọng âm xô trắng đêm mưa bổi hồi.
Tàn đông, hửng nắng tơ chồi
Ríu ran chim yến chuốt lời mùa xuân.
Hẹn hè phượng cháy trăng ngân
Hàn huyên năm tháng mấy tuần cho say.

*

Hoàng Châm là bạn thơ của tác giả
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MỘT LẦN’
SỔNG Ở THẾ GIAN
Một lẩn
Và chỉ một lẩn
Ta được hiện diện cõi trần mà thôi.
Như muôn hoa trái cây ngời
Tỏa hương nhan sắc dâng đời
rồi tan
Một lần
Sống ở thế gian
Cơ may có một vinh quang làm người
Buôn vui là lẽ ở đời
Thác ghềnh gian khó vẫn ngời thanh cao

LỪ A
P h ú Đ ạ i T iề m

Cuộc đời
Và những khát khao
Yêu thương và những ngọt ngào mùa xuân.
Thánh thần
sinh ở lòng dân
Trượng phu
ngời sáng chữ nhân trên đầu.
Sống đời
nếu chẳng có nhau
Đâu bằng đôi lứa chim câu tự tình.
Đừng cuồng quay bả hư vinh
Mà đày đọa tấm thân mình tang thương.
Tiếng chim xanh ngắt tơ vương
Vì đời
chắp cánh yêu thương vẫy vùng.
Vì ta
Ta rót chén mừng
Mừng ta
năm tháng say cùng thế gian...
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ĐÃ KHI
Đã khi như chiếc lá tàn
Mượn vay trả hết thế gian cho người.
Buôn vui, yêu ghét, khóc cười
Tuốt tuột cuốn gió về trời phiêu du.
Lội trong sương khói mịt mù
Khôn lường lành dữ thật hư chợ đời.
Tàn đêm canh bạc cuộc người
Mất còn, ngọt đắng bời bời tâm can.
Cuộc vui đến chẳng tày gang
Khổ đau dằng dặc gian nan đủ bề
Nhân tình thế thái gớm ghê
Giá đừng đó kị.. .sống vì yêu thương.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Quẳng đi tranh chấp nhiễu nhương
Thù hằn đấu đá...xanh hơn bao giờ.
Thà vui hơn một cuộc cờ
Xuân Hương thuở trước mệt lừ vẫn bơi...
Đời người phải cuộc rong chơi?
Tang bồng thỏa chí hát, cười mê say.
Đã vui vui đến cạn ngày
Hạ màn trả lại hoa này, ngọc kia...
Ta em gian khó chẳng nề
Gánh gồng giông gió nhặt về niềm vui
Cùng nhau hưởng hết tuổi trời
Ngất ngây say thỏa cuộc người yêu thương.
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VỠ
Có vô vàn dạng vỡ trong đời
Vỡ lành, vỡ dữ, vỡ tan tành...
Có cái vỡ không thể gì cứu vãn
Nát lòng đêm trằn trọc năm canh.
Có cái vỡ gắn hàn, chắp vá
Dầu sẹo lành, chạm tới nhói lòng đau.
Có nỗi buồn không biết trốn vào đâu
Là khi phải sống chung với vỡ.
Vỡ vui, là nụ hoa bung nở
Tỏa hương thơm quyến rũ hồn người.
Gì vui hơn khi em bé chào đời
Mẹ vỡ ối báo giờ sinh sắp đến.
Có thứ vỡ bình thường không tính đếm
Chuyện vặt thường ngày xây xát qua loa
Nhường nhịn, cảm thông sau lại cười xòa
Là chuyện trong nhà, xóm giềng... muôn thuở
Vỡ để tiến lên, âu là duyên nợ
Đời mà em hiểu thấu có sao đâu.
Đạp lên vỡ ta lại cùng nhau
Bước tiếp trên đường đời vạn nẻo
Có cái vỡ tệ hại hơn giông bão
Là nghĩa tình tan nát xối tim đau.
Sóng Thần 10.2014

LỬA
Phú Đại Tiềm

THƠ HAY
Thế nào là áng thơ hay?
Bao người rát bỏng câu này hỏi ta.
(Vắt từ tim óc chắt ra
chạm tới gan ruột người là thơ hay).
Tha hồ ngợi gió ca mây
Tung hô trời đất, cỏ cây mặc lòng.
Thơ hay, vợi nắng oi nồng
Xua tan nhức nhối đêm đông lạnh lùng...
Không dưng sao má chín hồng
Phải câu thơ ấy đốt lòng em say?
Lời vàng như giọt rượu cay
Đã khi men ngấm ngất ngây mê cuồng.
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THẾ GIỚI KHÔNG PHẢNG
Có những lúc
hồn ta xao động
về một bài ca, một câu chuyện kể...
Có giây phút
tim ta bừng thức
rưng rưng cơn gió chuyển mùa...
Thế giới không phẳng
như mặt nước trong chiếc bát.
Luôn động chuyển tròng trành dậy sóng
Khi lăn tăn, lúc ào ạt xô bờ...
Lắm thứ bây giờ đâu còn như xưa
Nhiều quy chuẩn này, khuôn mẫu nọ...
bỗng lộn phèo tan gió cuồng quay.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Giá không vì lợi ích nhóm người
Trái đất ta trong lành tươi đẹp.
Người với người đằm thắm nhau hơn.
Mặt đất không chỉ nóng lên bởi tầng ôzôn
Còn hừng hực hàng tỷ người săn tìm cuộc sống
Cái khát vọng nhỏ nhoi ngàn đời mong đợi
Dễ gì đâu khốn khó đủ đường...
Trong bầu không khí ô nhiễm
vẫn có những khoảng xanh yêu thương
nở bông hoa tinh khiết
tỏa hương ngọt lành.
Tưởng có lúc buông xuôi vô vọng
Nhìn thế giới sấm chớp mịt mùng...
Chợt ấm áp ý nghĩ ta vụt sáng
từ một bài ca,
một câu chuyện kể
lung linh ...
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BẾP LỬA
Gọi về
Khoai lùi, ngô nướng
Bôi hồng má em
ánh lửa
tàn than bay cháy áo hoa.
Mèo mướp
quen mùi tro bếp
Sém lông khét lẹt vạt mông.
Ám nước
Phập phê khua vung réo gọi
Điếu cày chuyền tay
rít căng lồng ngục
Lử đử say chưa đã cơn nghiền
Cạn bát nước vối
Dắt nhau đi suốt tháng năm...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Bếp lửa
Chia bùi sẻ ngọt
Đói no rau cháo có nhau
Nồng nặn ánh mắt
đong đầy yêu thương...
Bây giờ
Cậu làm quan lớn
Tớ vẫn thường dân nhọ bếp
Em gái ngày xưa vẫn thắm
Dầu ngheo luôn tươi
Ghét trò giả dối...
Mỗi lần chạm nhau
Ấm hơn lửa bếp
Mặn mà đằm sâu.
Em vẫn nhắc câu:
Than rồi sẽ tắt
Tình chớ phai màu.
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TRƯỚC DÒNG SÔNG DỮ
Trước dòng sông hung hãn
Thuyền bè có thể vỡ đắm bất cứ lúc nào.
Bên kia sóng dữ,
Sừng sững núi đá sắc.
Qua đèo cao thác hiểm
Tới rừng chim hoa.
Bên này ngột thở,
Mưa nắng đành hanh
Đất đai cây cối trơ lì héo úa
Mùa màng lửng lép gặt hái xác cây
Nghĩ suy mòn cũ
Chưa sáng lối ra
Bao đời cha ông khốn khó
Vui buồn có nhau...
Ào sang
hay
lùi lại?
vinh quang và cay đắng
cao thượng và thấp hèn
đôi bờ có cả.
Thành bại một phen lột xác
Tiêng gà loang đỏ rạng đông.

LỬA
Phú Đại Tiềm

KIẾP SAU
Nhại bài “Vịnh thông" của Nguyễn Công Trứ

Kiếp sau vẫn cứ làm người
Màng chi thông đứng giữa trời buồn thiu.
Làm người kiêu hãnh bao nhiêu
Đạp lên bão sóng hiểm nghèo mà say.
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ĐẮC NHÂN TÂM
Khơi đời hướng thiện
Trong sáng từ tâm
Tình người vô bến,
Tỏa hương lặng thầm.
Găm lòng chữ nhẫn
Tránh cuồng bão giông.
Thế cây muốn lặng
Gió kia vẫn lổng?
Lắm khi nhường nhịn
Thú dữ nào tha
Không lẽ nhẫn nhục
Mặc cào xé ta?

LỬA
Phú Đại Tiềm

Bao người trung trực,
Cao vời vị tha
Bênh người lép vế,
Chịu nhiều phong ba.
“Dĩ hòa vi quý”
Cho yên nhà nhà.
Làm tay ba phải,
Khó lắm đấy ta.
Muốn người tin yêu
Vun trồng cây nhẫn.
Xem “ đắc nhân tâm”
Biết mình lận đận.
Tâm ta trong sáng
Sợ chi bọ, ruồi.
Đạp lên bão sóng
Ung dung mỉm cười.
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CUỘC ĐỜI
Chiếc thân nghìn thuở khói bay
Khát vọng thỏa chí tầng mây giăng ngàn.
Thắng tưng bừng khối tuyết băng
Bại thua tung đám bọt tan trắng ghềnh.
Sang hèn giọt nước rơi thềm
Giận thương trĩu ngọn cỏ mềm hạt sương.
Khổ vui giấc mộng vô thường?
Dữ lành thoáng bóng chim vương dáng gầy..
Thời gian chớp mắt tháng ngày
Mất còn tựa nước trăng lay sóng lòng.
Cuộc đời cơn gió qua song
Vâng trăng vằng vặc xanh trong bầu trời.
Xuân 2015

LỬA
Phú Đại Tiềm

TRI ÂM
Một mai về với đất trời,
Biết ai, ai biết, ai người tri âm?
Có còn không chút hương trầm?
Lắt lay trong cõi phàm trần nhìn chơi.
Xin dâng một chén rượu trời
Mấy câu thơ nhạt chuốt lời tri âm.
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KHÓC LÀNG
Xin được khóc làng một tiếng thôi
Kẻo mai thiên cổ lam chê cười.
Rằng tay từng trải sao quên nghĩa
Bạc bẽo vong ân, hận vạn đời?
ơn lắm làng ơi, yêu quá thôi!
Từ khi cất tiếng khóc chào đời.
Đên ngày khôn lớn vào quân ngũ
Cua ôc tập tàng... nuôi sống tôi...
“Lý lịch” mập mờ khốn nạn ơi!
Bà cô dâu đạo - bốt sau nhà
Anh em bên ngoại theo Thiên Chúa
Tôt mây ai tin, tóm cổ... cha.
Phá bốt, diệt tề bố được về.
“ Bắt oan” chết khối... bố im re.
Bao ngựời đến hỏi, ông đều lắc
“ Bịt mắt lôi đi”... chẳng thấy gì.
“ Tổ chức” hoan hỉ giao chút việc
“ Cảm tình” ba bận cũng bằng... không.
Bởi còn “ thử thách” nhiều hơn nữa
Bố lắm nho nhe uất tím lòng.

LỬA
Phú Đại Tiềm

BỐ chịu ơn làng, quý trọng quê!
Động viên con chiến đấu ra đi.
Khó khăn, gian khổ không chùn bước
Vì nước quên thân chăng sá gì.
Dũng cảm, tung hoành nơi chiến tuyến
Đạn găm nát thịt yẫn cười tươi.
Yêu quê lại trở vê làng xóm,
Canh điếm, gánh phân.. .dạy trẻ cười.
Thương lắm làng ơi, nhớ quá thôi
Bao người cùng khổ sông bên tôi
Những năm khốn khó, tình không nhạt
Hạt muối cắn đôi dạ vẫn ngời...
Bao tháng năm ân nghĩa chẳng vơi!
Cay chua, ngọt đắng... đủ say đời.
Chẳng quên làng xóm, vui bờ bãi,
Buồn đám bọ sâu hết tính người.
Sông lở, làng nguy.. .xã động viên
Đi xây kinh tế mới miền trong.
Một mai “ cáo chết” quay đâu núi,
Lời hứa hôm nào đắm đáy sông.
Xin được khóc làng một tiếng thôi!
Mười năm “ giáo Thự” trẻ nên người.
Người thương binh ấy hôn trong sáng
Làng mãi trong tim chẳng thể rời...
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TÔI RU TÔI
Tôi ru tôi những tâm tình
Lội quạ giông bão thác ghềnh chẳng lay
Một vầng mây ấm đang bay
Chân trời rộng mở tháng ngày xênh xang
Thép nung qua lửa gian nan
Thê nên thép chẳng gỉ han đớn hèn.
Mùa màng cỏ lác lấn chen
Cứng cây lúa thẳng vươn lên mặt trời
Tự tin thả bước giữa đời
Lắng chuông nhân nghĩa tình người bao dung.
Con đường uốn mấy vẫn cong
Hơn nhau một tấm lòng trong vỗ về.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Xa nhìn cứ tưởng gớm ghê
Hóa ra vẽ nhọ bôi hề cả thôi
Ngã đau ánh mắt càng ngời
Phủi bụi đứng dậy ơn người thẳng tay.
Hẹn thề xanh mướt cỏ cây
Lắm khi chưa ấm bàn tay đã tàn.
Biết quên, để bước vững vàng
Niềm vui chắp cánh đại bàng sải bay
Ru tôi vệt nắng qua ngày
Thời gian khỏa lấp xóa đầy thương đau.
Cuộc đời ai biết về đâu
Tình yêu mãi mãi vì nhau khát tìm...
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TRÊN CÀNH GIÔNG BÃO
Trên cành giông bão tiếng chim
Xé mây dậy sóng con tim bời bời
Tiếng hun qua lửa mặt trời
Xô tan giông gió xua đời bể dâu.
Tiếng nào thao thức mai sau,
Tiếng nào ngậm ngải nỗi đau nhân tình?.
Nhặt khoan say khúc ngọt lành
Dâu còn gian khó vẫn dành yêu thương
Trên cành giông bão tuyết sương
Vân nhìn rõ mặt con đường nhân gian.
Vắt từ nắng gắt mưa tràn
Cay chua chát đắng mà chan nỗi niềm..

LỬA
Phú Đại Tiềm

Em là một mảnh trời riêng
Cho anh nương tựa bình yên sớm chiêu.
Dù nghìn giông bão chẳng xiêu
Sóng to lũ lớn vững chèo không lay...
Ngổn ngang bao nỗi vơi đầy
Nhân tình thế thái đặt bầy cả thôi
Tình yêu sự sống sáng ngời
Còn lay động mãi cuộc người gian nan..
Hãy yêu thương những khó khăn
Và yêu cả những bần hàn khổ đau
Tan giông bão lại sắc màu
Ta như ào ạt con tàu vươn xa.
20.1.2013
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SÓI
Sói ham ăn
Trung thành kỉ luật
Sống hợp đoàn
Canh giữ cho nhau.
Nghe sói tru
Cả bầy cảnh giác
Rút êm
Hay lăn xả kẻ thù.
Tình mẫu tử,
Tình cha con
Nhất mực yêu thương.
Một loài thú
Biết kết đoàn hợp sức
Dầu sư tử, cọp beo, báo gấm
Cũng nản lòng liếm mép làm ngơ.
Sói tinh khôn
Trên mọi nẻo đường
Chất sói dễ gì khuất phục
Ngang tàng lướt gió bầy hoang.

LỬA
Phú Đại Tiềm

NGHIỆT NGÃ
Sâu xanh
đo thời gian
hay đo vòng đời mình?
Bụng phình nhẫy mỡ...
Ngọn bí
Ngoi lên mây
Chìa ngón tay bún bấu víu
Nách lá
Đơm nụ vàng chói nắng
Mải miết giăng giàn
Kịp đón đàn con mũm mĩm...
Hồn nhiên đến không ngờ.
Lũ sâu hau háu...
Chích bông
Ánh mắt sắc lạnh
Chĩa chiếc mỏ nhọn hoắt
Cẩn mẫn soi từng chiếc lá...
Vạn vật
cứ tự nhiên
Cuộc sống chẳng vô tình.
Quy luật sinh tồn
nghiệt ngã.
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VẤP
vấp
Lẽ đương nhiên
Trên đường đời vạn nẻo
Khi ta chạm chân xuống đất vươn xa.
Ai cũng vấp, cho dù không tóe máu
Trầy xước da, thịt nát, xương tan
Cũng đau đớn, định thần ngoái lại
Tại vật cản
Hay ta vô thức?
Vấp
Không ở sau lưng,
Luôn rình rập chặn bước ta phía trước.
Dừng lóa mắt
Chớ loạn nhịp tim
Chỉ tích tắc sẩy chân sa hố
Chút lãng quên, day dứt tận mồ sâu.
Bằng phẳng có khi vấp đau
Lầy lội thác ghềnh chắc chân chẳng ngã.

LỬA
Phú Đại Tiềm

vấp bùn lấm áo
Vấp gió điên saỵ
vẩp con mắt biếc ngất ngây cồn cào.
Vấp nụ cười cứ chênh chao
Vấp danh, vấp ghế đổ nhào chẳng chơi.
Cứ sợ vấp, chẳng nên người
Cốt tâm trong sáng
Nhìn đời hả hê.
Khi đi vấp chẳng sợ về
Tỏng tong mấy cái cọc tre lòe người.
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HỜN DÕI
Chiều hờn dỗi
Trút cơn mưa nhầy nhụa
Em hờn dỗi ai
Nhòe nước mắt
Bậm môi
Đầy chiếc xe xẹp lốp
Lết qua đường.
Con đường
Giận lũ người vô thức
vểnh mặt
ồ gà, ổ chó
Nhão nhoét bùn non
Vọt vữa mặt mình.

LỬA
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Cu Ti hờn dỗi mẹ
Giẫy đành đạch, lăn kềnh ăn vạ
Nhoẻn miệng cười
Trên lưng ông khoái chí
Khi ông giơ tdy dọd đánh C d nhd.
Dỗi vợ dỗi chồng
Cơm Cdnh ủ nóng.
Dỗi làng, dỗi nước
Xơ xác 3Í khen.
Em hờn dỗi 3nh,
Anh ngây tượng gỗ.
Anh doi hờn 3 nh ngày tháng trôi vèo.
Đểnh đoảng mình
Trước bình minh òa vỡ
Td tụt mãi S 3 U
Lỡ bước chân.
15.01.2010
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BÓI CÁ
Thu mình
một chấm xanh
Trên cọc cây
Chăm chú dõi mặt nước trong veo trong vắt
Im phắc.
Thình lình
Chớp cánh
Vút như tên bắn
Con môi đành đạch siết giữa hai gọng kìm
nhọn hoắt.
Cọ khi dăm phút
Lăm lúc cả giờ
Sự kiên nhan đến lạnh lùng của bói cá
Nhắc ta
Trước muôn sự
Không ghìm được lòng
Trắng tay...

LỬA
Phú Đại Tiềm

TA Cứ LÀ TA
Cứ là kỳ nhông
biến màu lấp lánh
Ham chi cá sấu lởm chởm răng
Gió cứ là gió
Nắng cứ là nắng
Mặc cu cườm trong lổng
làm mồi tế khách
gân cỗ gáy vang
Nhử cu lửa ngoài lồng
ngứa mỏ hung hăng
lao vào sát chiến.
Cánh cửa lồng
sập xuống...
Hơn thua nào có hẹn ngày sau?...
Muôn sự ở đời
lành dữ khác nhau
Thế giới đa chiều, đa thanh, đa nghĩa...
Cùng một thứ người yêu kẻ ghét
Người ngán ngẫm cái này, kẻ khác tung hô...
Khi ta hiểu lẽ đời
cuộc sống thêm tươi
Dầu bàn tay bé nhỏ
vẫn khát khao vươn tới những chân trời...
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LÁ
Lá căng tròn
sạu những ngày lấm láp
tắm táp
mưa sa
gió nắng
ngăn ngắt xanh
Thu sang
nhuộm vàng sắc lá
Đứng bóng thời gian.
Đông dài dằng dặc
Nứt nẻ thân gầy
Lúc khắc nghiệt
là lúc ủ mầm
Lá chao đưa
cuốn gió
nhẹ tênh
Bỏ lại tiếng gầy
xao xác
heo may
Chợt
một ngày
mưa bụi
trên cành cây xương xẩu
lấm tấm xanh...

LỬA
Phú Đại Tiềm

LÁ HÁT
Ta ngồi tựa bóng cây xanh
Nghe muôn lá hát tâm tình lời cây.
Đất lành che chở tháng ngày
Nuôi bao chiếc lá căng đầy chẳng rơi.
Bước chân in dấu cuộc đời
Cứ chằng chịt rễ mặc nơi khô cằn.
Rêu phong phủ lấp tháng năm
Những cơn mưa xối táp xanh mặt gầy.
Bồi hồi trận gió rung cây
Xạc xào đất đá rụng đầy xác khô.
Lào phào tiếng thở già nua
Mai ngày nguồn cội đón đưa lá về...
Vòng đời cứ thế mải mê,
Trong veo hương đất chảy vệ mùa vui.
Lung linh giọt nắng xanh chồi,
Nghe trong mạch nhựa ngát đời xuân reo.
2000
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GIỮA HAI CHIỀU NHỚ
Giữa hai chiều nhớ
Nghe lòng bâng khuâng
Thời gian cỏ úa
Nắng rơi xanh đồng.
Chiều ngược dòng sông
Chiêu xuôi nẻo núi,
Bồi hồi tiếng cuốc
Gõ mòn năm canh.
Tình yêu mãi xanh
Đường đời hữu hạn.
Người trong mơ mộng
Có nhiều tơ duyên.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Ào ào trận gió
Cánh cò chao nghiêng.
Nhớ cồn sóng vỡ
Tung bờm đá xanh.
Dòng sông ký ức
vỗ về con tim
Hoa xưa vẫn ngát
Dễ chi kiếm tìm.
Đổ xoà ngọn sóng
Bồng bềnh như say,
Nụ môi ươm chín
Ru hồn ngất ngây.
Vơi đầy giọt nhớ
Vương lòng ngân nga
Lạ, quen một thuở
Đang dần quên ta.
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HẠT SÁNG
Thế giới lạ lẫm
Vũ trụ vô cùng
Cõi người ngắn ngủi
Nghĩa tình mênh mông.
Đời như dòng sông
Quanh co khúc khuỷu
Nông sâu ghềnh thác
Vơi đầy đục trong.
Có kẻ mộng du
Quên đời phồn thực
Có người cơ cực
Nghĩ mình rong rêu.
Thế gian đa sắc
Cuộc sống đa chiều
Triệu muôn hạt sáng
Hạt nào tin yêu?

LỬA
Phú Đại Tiềm

Hạt nào sáng láng
Nở ngát lòng nhân?
Hạt nào vung xuống
Nở bừng mùa xuân?
Hạt từ tâm sáng
Hạt từ chí cao
Lao than khổ chí
Một đời thanh tao.
VI dù hạt cát
Bên bờ biển xanh
Cát làm nên lũy
Cát đắp nên thành...
Chắt từ giông bão
Hạt thơ cho em
Vắt từ hương đất
Nụ cười hoa sen.
11. 11.2010
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TỔ QUÓC
Tổ quốc
Là mẹ là cha
Anh em, bầu bạn và ta với mình.
Là bao người biết hi sinh
Cho đất nước
sống nghĩa tình thuỷ chung.
Nghìn xưa
Từ thuở vua Hùng
Đất trời biển đảo núi sông hiền hoà.
Bắc - Nam vốn đã một nhà
Phong tục, tập quán ông bà nương nhau.
Vô vàn
kể chẳng hết đâu
Là Tấm Cám, tích Trầu cau đẫm tình.
Ca dao, tục ngữ Trạng Quỳnh...
Cười ra nước mắt mà nhìn nhận xa.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Nghìn đời
bánh đúc, bánh đa
Riêu cua, bún ốc, vại cà, chum tương...
Là chùm khê ngọt quê hương
Với bao gian khó đau thương một thời...
Ông bà ta
đức ngời ngời
Nghĩa nhân, yêu nước thương nòi, bao dung...
Những trang vệ quốc oai hùng
Tôn niêm kiêu hãnh con Rồng cháu Tiên.
Bậy giờ
đất nước bình yên
Lại cướp biển,lại cuồng điên lấn người.
Có đâu như Tổ quốc tôi
Triên miên giông bão vẫn ngời đức tin.
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Muôn người
góp sức làm nên
Mùa xuân đại thắng trên nền vinh quang
Nước non mình sẽ giàu sang
Sánh vai thế giới vững vàng muôn sau.
Tổ quốc,
nào tận đâu đâu
Cổng làng và cái ngõ sâu nhà mình...
Mõ chùa ru mấy câu kinh
Chuông nhà thờ thức nhân tình xanh hơn.
Dâng muôn triệu đoá ngát hương
Những người vì nước làm thơm đất này.
Tự hào non nước Rồng bay
Sản sinh lớp lớp người xây đất Hùng.
X uân 2015

LỬA
Phú Đại Tiềm

QUA
Qua ngày là bóng chiều tàn,
Qua tháng lại ánh trăng vàng reo vui.
Thấp tha thấp thoáng đời người,
Chưa ra trò trống đã vời vợi xa.
X uân 2014
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LỬA
Lửa
Từ đốt cháy mà nên
Triệu muôn qua lửa biến thiên đổi màu
Ngang tàng khí phách trước sau
Lửa là lửa với ngàn câu chuyện đời.
Phải bình minh của loài người
Từ khi biết lửa để đời bươc lên?
Bắt đầu từ đốm lửa nhen
Đề rồi rực ánh lửa thiêng chói ngời.
Lửa binh đao - hết nói rồi
Lửa thù, lửa hận tơi bời hơn thua.
Lửa tình rạo rực lạ chưa
Sự ham muốn khiến ngẩn ngơ cháy lòng.
Lửa rơm mới thật lạ lùng
Gần nhau dễ bén thổi bùng tình yêu.
Để đời băng giá rong rêu...
Lửa lòng đã tắt từ lâu nhạt nhòa.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Nghìn đời ta, triệu đời ta
Lửa là sự sống chói lòa niềm tin.
Chỉ khi lửa tự trái tim
Rọi soi dẫn dắt kiếm tìm vinh quang.
Dầu muôn ghềnh thác gian nan
Trái tim có lửa vững vàng bước đi.
Đừng tuyệt vọng, chớ tự ti
Chuông chùa gieo lửa từ bi sống hiên.
Mơ màng gì thánh với tiên
Người là chúa tể ngự trên mọi điều.
Bại không nản, thắng không kiêu
Phải tâm trí sáng biết yêu cuộc người?
Những đêm lửa trại bồi hồi
Tay trong tay ấm níu đời thương nhau.
Cao hơn mọi lẽ trước sau
Tình yêu cuộc sống đậm màu lửa thiêng.
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CHỈ LÀ Hư ẢO THÔI
Chỉ là hư ảo cả thôi
Không không có có...sựđời mà em.
Có mà không - khó ai tin
Không mà có - mấy khát nhìn vu vơ.
Hình như đời chỉ là mơ
Làm gì có thực dại khờ trao nhau.
Buộc vào là để đớn đau
Ấp iu ghì siết. . .nát nhàu tâm can.
Ảo mờ những tiếng thở than
Làn môi ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Hư là những thói nhiễu nhương
Bạc tiền vật chất tầm thường nhỏ nhen.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Từ thời thượng cổ tổ tiên,
Đến giờ hỏi đã làm nên gì nào?
Hay vẫn mây gió trăng sao,
May còn mấy đoạn ca dao héo mòn.
Vương triều dinh thự vàng son
Nghìn năm xương máu hỏi còn bao nhiêu?
Nai lưng bán sáng mua chiều
Đục trong ngọt đắng hắt hiu phận người.
Trăm ngàn vạn mớ trên đời
Chỉ trong chớp mắt tơi bời tro bay.
Hão huyền sao cứ cuồng quay
Lời say thì bỏ cho mây về trời.
Vòng vo hư ảo bời bời,
Đã khi môi chạm vào môi còn gì?
Không không có có mà chi,
Cứ yêu cho đã xanh rì nát tan.
8 .9 .2 0 1 2

233

GIỌT CÀ PHÊ
G iọt!
g iọ t!
g iọ t!
đặc quánh
Rụng xuống
Loang...
Hương của đất trời
mưa nắng
gió sương
Ngút khói.
Lặng
Hồn lắng
Giọt màu háo hức
say.
Hớp ngụm nhỏ
Đắng trùm đầu lưỡi
Ngọt thơm
tan dần cổ họng
Giọt trườn xuống dạ dày
nồng ấm.
Kích thích tấy lên
sảng khoái.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Thoảng
như có tiếng đại ngàn réo gọi
Róc rách suối
Ảm ầm thác vỡ
Lao xao đàn ong hái mật
Chồn hoang vểnh tai gập nhấm
trái cà phê chín mọng
Nhành phong lan
xòa ngực đá
Lấp lóa ban mai...
Nhấp hụm nữa
Chảy tràn ngọn lưỡi
Bầu trời như sáng hơn
Giọt đắng
pha vị mồ hôi nước mắt
Tiếng hát trong veo...
Đoàn người
lên nương hái quả
Gùi em đeo
ngả màu bồ hóng
Làn da hun nắng gió trời
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Váy em mang
mây núi chim hoa
bung xòe theo bước chân reo...
Nhấp
Nhấp nữa...
phê
phê
Anh nghe
sóng đời cuộn chảy
Thân xác nào héo úa chơi vơi
Ánh nhìn mệt mỏi
Lời hẹn vội vàng
Tất tưởi âu lo...
Hiện đại
nghiến ngấu nuốt chửng cuộc đời
Giả thật
ngổn ngang
hỗn độn
quen lời họa mĩ
ngôn từ bấn loạn
mịt mờ như cỏ lác lấn xanh...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Dốc ngược
ly cà phê cạn đáy
trơ đá trắng phau
mát lạnh
Quán cà phê
động chuyển
Cặp uyên ương ríu r í t ...
Lắng ghì trong câu hát:
“ Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi”*...
“ Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” **...
Ngoài kia
phố xá ồn ào
Ta lặng thầm trong góc khuất
tìm chút bình yên
suy ngẫm
khỏa lấp bụi bặm trần gian...
Như mỗi ban mai thức dậy
rực rỡ ánh ngày...
Ca từ trong ca khúc “ Cát bụi" của Trịnh Công Sơn
Ca từ trong ca khúc “ Một cõi đi về " của Trịnh Công Sơn
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LÂU LÂU
VỀ DÃI NẮNG QUÊ
Từng hồi gió quất mặt sông
Rát như tiếng ếch vỡ đổng đêm mưa
Tiếng gà thôi thúc giấc trưa
Lênh loang giọt nắng trắng phơ rắc thềm.
Thương em cho mặt trời nghiêng
Yêu em nên gió triền miên vỗ chiều
Heo may rụng tiếng sếu kêu
về đâu mây trắng liêu phiêu cuối trời.
Còn đâu cái giậu mùng tơi
Bướm vàng theo cánh hoa rơi xứ nào?
Làng xưa ấm mái tranh nghèo
Nay còn đâu bóng tre pheo rạ đồng.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Đứng Vai Cày* hút mắt trông
Mất tăm cây gạo xóm Rồng* đỏ hoa
Bãi bờ vẫn ngọt phù sa
Sông Hồng gầy xác cỏ gà lấn sang.
Lối xưa, ngõ cũ ngỡ ngàng
Mấy ngôi nhà mới khang trang vươn lầu
Nhớ ta là mấy hàng cau
Thương ta là mấy lá trầu vàng hoe.
Bạn bầu vẫn ngát hương hòe
Câu thơ vẫn đắm hồn quê nghĩa tình.
về quê để được là mình
Yêu người tha thiết mà thành nhà thơ.
Lâu lâu về dãi nắng quê
Hoa cỏ may tím bờ đê níu quần
Gỡ hoa mà ngỡ mùa xuân
Đang về trong tiếng chuông ngân bồi hồi.
Chuông chùa đánh thức cuộc đời
Và quê hương để cho người thương nhau.
Thu 2011

* Địa danh thuộc Văn Quán, Mê Linh, Hà Nội
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NGƯỢC MIỀN NẤNG
RẢI MẬT SAY
Thoáng thôi đã mấy mươi năm
Thời gian sấp, ngửa chưa đằm một câu.
Đường đời mấy đận nông sâu
Nơi nào dậy sóng, nơi đâu hương nồng?
vẫn náo nức tiếng tơ lòng
vẫn xốn xang búp xuân hồng đua tươi.
Vân khát khao thỏa cuộc người
vẫn hừng hực lửa réo sôi gọi bầy...

Ngược miền nắng rải mật say
Tôi đi trong tiếng gió lay lộng cành.
Đâu rồi thân mến ngọt lành?
Bèo dâu, khoai ụ, dập dềnh cầu tre...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Sông Hồng ngầu một vùng quê
Xanh xao nỗi nhớ hẹn thề tháng năm.
Gót hồng bùn quánh lấm lem
Mà thơm hương lúa dịu êm mát lòng.
ở đâu ơi lá “diêu bông”?
Vườn xưa thành nhánh sông cong nỗi niềm.
ở đâu sau những ưu phiền
Lại bừng nắng lóa hừng lên sắc đời?
Tháng năm sen ngát hượng trời
Tôi về tìm lại một thời dấu yêu.
Tiếng chim trong vắt trong veo
Hồn tôi dậy sóng, gió reo bồi hôi.
Hạ 2014
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NHỚ CHÙA LÀNG
Kinh tặng chùa Văn Quán

Biện minh cho sự đã rồi
Cào cào châu chấu buông lời đá nhau
Vàng sao lẫn lộn được thau
Nếu tâm không sáng trước sau ác diều.
Đôi làng Khê Ngoại - Đông Cao
Đình đền miếu mạo bao điều vẫn nguyên
Cửa chùa rộng mở bình yên
Thuần phong mĩ tục lưu truyền dân yêu.
Làng tôi một thuở tiêu điều
Chuông chùa căm lũ quạ diều vô tâm
Phật quăng xuống giếng xuống sông
Những thằng bất nghĩa sao không lật nhào?

LỬA
Phú Đại Tiềm

Mấy con ếch ộp bờ ao
Mỗi khi giông gió thét gào theo mưa
Giá như chẳng phá đình chùa
Chắc làng phát tích bãi bờ sinh sôi.
Phật hiền sao cũng dập vùi
Nhân tình thế thái mấy hồi đảo điên
Mê bùn chỉ thấy bùn đen
Ngộ ra mới biết ngó sen tắm bùn.
Làng ta lại có chùa rồi
Sư thầy còn trẻ đạo đời tinh thông
Ngôi chùa nhỏ, phật tử đông
Nghĩa tình làng xóm mênh mông mây trời.
Chuông chùa thức trái tim đời
Những mần sen thắm bung chồi nở hoa
Nhớ chùa bao cánh chim xa
Gửi niềm nhung nhớ thiết tha tháng ngày.

243

244

CHỌI
Đầu trọc lốc
Mỏ diều da lửa,
Gân guốc cẳng chân
Cựa hoắt mộng rồng.
Ánh mắt quắc khát chiến
Những chú chọi sắp ra đòn tỉ thí
Tế thần tiền !
Mặt chủ chọi
lạnh như dao sắc
Hí hửng phỗng món tiền đấu đá.
Người xem cuồng nhiệt ngó nghiêng
Miếng tớp hầu, đá sỏ...
Cánh cá độ
nín thở, thót tim sau mỗi cú phản đòn.
Hai cái đầu trọc toe toét máu
há mồm nhả hơi...

LỬA
Phú Đại Tiềm

Từng xem
chọi cá, chọi chim, chọi trâu, chọi dế
châu chấu dính đẩu cỏ sữa,
cả đôi chổng kềnh...
Rùng mình nghĩ đến
Hổ quyền. Đấu trường La Mã
Chỉ có thắng mới thoát.
Đồng loại giết nhau không thù, chẳng oán
Buộc phải vung đao!
Trên khán đài
Đám người nhẫn tâm mặt lim, gan sứa
Cợt cười không chút bi thương.
Trò đấu đá so găng tỉ thí...
Kẻ phát minh nào có điên khùng.
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XANH Từ NGÀY MỚI
Lắm lúc cứ thừ người nhíu mặt
Khép hờ đôi mắt ướt lơ mơ
Thước phim loang loáng trôi trong mắt
Háo hức vui tươi, lúc tỏ mờ.
Nuối tiếc nhớ nhung hình ảnh gợi
Tháng ngày yêu dấu dễ phôi phai
Đầy vơi kỷ niệm bao rong ruổi
Lại đối mặt ta trỗi dậy hoài.
Quá khứ cứ như trò cút bắt
Chặng đời ghềnh thác lắm gian nguy
Tinh khôn còn có phần may rủi
Thành bại thắng thua chẳng dễ bì.
Khát vọng phải chăng điều mộng tưởng?
Mấy ai thỏa nguyện nỗi điên say
Làm người chớ buông xuôi, lùi bước
Dù biết trần gian lăm đọa đày.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Góp mặt trên đời kỳ diệu lắm
Được hòa cùng muôn điệu thanh âm
Được sạy cuộc sống tràn hương sắc
Được tắm thiên nhiên tuyệt mỹ này.
Chậm chân sẽ chẳng nên gì cả
Cọn quỷ thời gian gặm nham hoài
Nếu việc bất thành không hổ thẹn
Lòng vui vì đã sống hết mình.
Tiếng chim giục giã đời ghê gớm
Đừng phí ngày xanh, sắc lá tàn
Đừng để xuân qua, thu nhạt thếch
Ngậm ngùi chiều xuống gió than van!
Chiếc lá dẫu rơi, đời vẫn thế
Nhân gian vẫn sôi động từng ngày
Thiên nhiên vẫn đãi đang hao phong
Ngập tràn hương sắc bướm ong say...
Kỷ niệm mãi là hình ảnh đẹp
Vịn vào ký ức để vươn lên
Khát khao lại xanh hương ngày mới
Mặt trời hừng hực lửa trong tim.
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KHI YÊU ĐỜI
Chỉ khi nào ta thấy yêu đời
Cuộc sống mới có nhiều ý nghĩa.
Đời là thế sao ta không thể
Một chút yêu, chút nắng dậy xao lòng.
Vườn xanh kia mơn mởn mấy nụ hồng
Cánh bướm trắng dập dờn chao lượn.
Cả khu vườn bỗng trở nên sống động
Hồn rung reo theo gió ngậm hương bay.
Khi yêu đời sẽ thấy lắm điều hay
Dầu ta chỉ như một con chim nhỏ
Trong vòm trời vô vàn chim di trú
Đời dạy ta khôn dại khóc cười.
Dù tương lai tít tắp xa vời
vẫn sải cánh bạy lên phía trước.
Ai biết được giấc mơ nào hư thực
Vậy mà sao hăm hở bước tới cùng?

LỬA
Phú Đại Tiềm

Thế giới hút ta kỳ diệu lạ lùng
Như mùa xuân ngập tràn sắc mật.
Búp tơ non, vành môi hồng, sóng mắt...
Cứ trào dâng xô vỗ ngân nga.
Có thể là em, có thể là ta
Có những phút giây nghe lòng hiu hắt
Phải khi ấy mịt mờ bế tắc?
Ánh sáng cuối đường hầm chợt lóe trong tim.
Nếu con người không có đức tin
Sẽ quỵ ngã trước cơn bão tố.
Sẽ sụp đỗ khi đụng đầu ác thú
Biết quý yêu người, cuộc sông mở ra.
Có thể hôm nay chưa nhú sắc hoa
Biết đâu ngày mai nức hương quả ngọt.
Đừng sợ đường đi gian nan gai góc
Mà không thỏa chí mây trời.
20.3.2015
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CHÓI LÓI HOA VÀNG
Rồi một mai gió cuốn ta đi
Trái đất vẫn quay, bầu trời vẫn biếc
Chỉ có tình yêu níu đời tha thiết,
Cháy hết mình như hoa trái ngát hương.
Tất thảy réo sôi muôn mặt đời thường,
Cứ hừng hực khát khao vươn tới.
Đường muôn ngả nẻo nào vui xuôi ngược
Bài ca xanh nâng bước chân người.
Dầu một mai gió cuốn ta rồi,
Cây vẫn trổ mầm xuân mởn lá
Tiếng chim hót quanh năm nghiệt ngã
Dẻo thơm nào không bầm dập lo toan.

LỬA
Phú Đại Tiềm

Sau mỗi bạn mai chói lói ánh vàng,
Sau mỗi sấm vang ào ào mưa hẩí.
Nắng cháy hết ngày, nắng tắt
Giọt mưa tan hòa lẫn cỏ cây.
Vạn vật giaọ hòa yêu đến cuồng say,
Cũng tự thăp cho mình ngọn lửa.
Bước kiêu hãnh trên đường đời sấp ngửa
Cười với thế gian thoải mái, rồi đi.
Hạnh phúc muôn màu ta hái lượm chi,
Cho cây đời vươn xanh mãi mãi.
Nếu không vượt, ta đâu bằng hạt cải
Trước gió đông chói lói hoa vàng.
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