
Thượng Đế Và Chúng Sinh 

 

Thượng Đế tạo Thời Gian 

không quan tâm cái cửa! 
Chắc tại vì quên...nhớ 
nên Thời Gian vô biên? 
 
Thượng Đế tạo bình yên 
Chúng Sinh thì bá tính 
Những gì Thượng Đế định 
thì coi như đã xong? 
 
Thượng Đế ngự trong Cung 
Chúng Sinh luôn chuyển động 
vì Chúng Sinh phải sống 
với tham vọng riêng mình! 
 
Thương Đế là Công Bình 
Bất Bình, Ngài không nghĩ 
rồi biết bao Thế Kỷ 
thế gian...đầy hoang mang! 
 
Cũng bởi cửa Thời Gian 
Thượng Đế quên không dựng 
Thời Gian cánh đồng trống 
thật sự rất khó qua... 
 
Ngay cả cái tuổi già 
sinh, rồi bệnh, rồi tử 
nào có ai muốn chớ 
vậy mà...vậy mà...kia! 
 
Ôi những cuộc Ngăn Chia  
đợi chờ ngày Sum Họp 
khi xa, đi từng tốp 
khi về...thì lưa thưa! 
 
Thượng Đế chắc không ngờ 
Chúng Sinh có Nước Mắt 
có con dao cầm cắt 
từng khúc ruột của mình! 
 



Thượng Đế hiện trong Kinh 
Chúng Sinh lại thất học 
Chỉ Con Người mới đọc 
mà mấy người đến trường? 
 
Hầu hết nghĩ Thời Gian 
là vô biên vô tận 
Thầy, Cô cầm viên phấn 
không viết chữ Thời Gian! 
 
Tôi nhớ tới My Sơn (*) 
một Nhà-Thơ-Mất-Tích 
chắc có Đời-Bi-Kích? 
nên có Thơ-Rất-Buồn: 
 
"Nếu sự đợi chờ dài như năm tháng 
Tôi xin người khép hộ cửa Thời Gian!" 
cõi đời...ai lang thang 
thấy Sinh, Lão, Bệnh, Tử! 
 
Không thấy cái cánh cửa 
Không biết chỗ ra vào! 
Bài thơ này, cái chào 
Chào Tôi Người Ngu Muội! 
 

Trần Vấn Lệ 
(*) My Sơn là tác giả vài bài thơ đăng trên báo Thời Nay trước 30 tháng Bốn năm 1975 phát hành tại Sài Gòn.  Tôi nghe nói My 
Sơn người Đà Lạt đi học Đại Học ở Úc.  Biết vậy thôi... 
 

  

 


