
Thơ Thường Là Buồn 

 

Em đọc thơ, hay hỏi:  "Sao thơ ít bài vui?".   

Anh đáp nghèn nghẹn lời:  "Bởi thơ thường vậy đó!". 
Đặng Dung...em nhớ chớ?  Thơ Đặng Dung không vui! 
Đây, bài thơ Thuật Hoài (*) năm vận trào nước mắt! 
 
Em ráng chờ một lát / anh tìm đọc em nghe 
Mà nhớ:  Không khen, chê / bởi vì nó-quá-khứ 
Cái nỗi buồn lịch sử / đè nặng kiếp người mình 
Coi như phận lênh đênh / bồng bềnh mây khói cuộn... 
 
Anh thật tình rất muốn / làm thơ cho em cười 
Tiếc, những câu thơ rời / ghép không thành bài được! 
Nếu không xa Đất Nước / chắc anh không làm thơ... 
...mà ca dao ầu ơ / ru em ngon giấc ngủ! 
 
Ước chi mà em xấu...một chút cho anh nhờ 
Cho anh có bài thơ / nào mà em ghét nhất! 
Ôi!  Chuyện đó có thật / đời buồn biết bao nhiêu? 
Đẹp nhất không phải Kiều / mà là em thôi nhé! 
 
Anh gọi em Cô Bé...hồi xưa em nhớ không? 
Nhỏ hơn chắc anh bồng / em qua bao sông suối 
Không để người ta hỏi...em theo người ta, đi! 
Buồn nhất là Biệt Ly, em đi hồi mười bảy... 
 
Thơ anh làm từ ấy...buồn, buồn mãi Thiên Thu 
Đời là trái mù u / lăn tròn ngày với tháng 
Thơ buồn, thơ lãng mạn...làm cho có thơ thôi! 
Nếu anh nói nghẹn lời...anh xin em...một phút: 
 
Chắp tay Nam Mô Phật đời có có không không... 
Đời có có không không...ôi cánh đồng bất tận! (**) 
 

Trần Vấn Lệ 
(*) Bài Thuật Hoài của Đặng Dung: 
Thế sự du du nai lão hà 
Vô cùng thiên địa nhập hàm ca 
Thời lai đồ điếu thành công dị 
Vận khứ anh hùng ẩm hận đa 
Trí Chúa hữu hoài phù địa trục 
Tẩy binh vô lộ vấn thiên hà 
Quốc thù vị báo đầu tiên bạch 



Kỷ độ Long Tuyền đái nguyệt ma? 
 
(**) Ca dao: 
Đứng bên ni đồng ngó qua bên tê đồng 
mênh mông bát ngát! 
Đứng bên tê đồng ngó qua bên ni đồng 
bát ngát mênh mông... 
 


