
Chắc Chắn Ai Làm Thơ Có Trăng Thơ Đều Đẹp 

 

Đêm nay trăng đã tròn. 

Còn tháng rưỡi nữa, Tết! 
Nói cho ai cũng biết, 
nói cho ai cũng mừng! 
 
Thời gian chạy một vòng 
sắp sửa tròn như...mộng 
Chắc chắn ai đang sống 
nhìn trăng đều mộng mơ? 
 
Chắc chắn ai làm thơ 
có trăng, thơ đều đẹp? 
Mình lại khung cửa, khép 
ghét trăng quá, làm sao? 
 
Làm sao, làm cách nào 
ôm trăng vào trong ngực? 
dỗ cho trăng đừng khóc? 
cuối năm đừng mưa sa? 
 
Ôi trăng mà người ta 
chắc mình hôn, mình cắn? 
Rồi dẫn trăng đi tắm 
đọc thơ Hàn Mạc Tử, nha? 

 
"Trăng nằm sóng soãi trên nhành liễu 
lộ cái khuôn vàng dưới đáy khe..." (*) 
Hàn Mạc Tử thả dê 
ăn đến vàng đồng cỏ! 
 
Trăng ơi trăng rất nhớ 
Ngực tôi vỡ vì trăng! 
Nghĩ ngồ ngộ ngàn năm 
mà trăng thì trẻ mãi... 
 
Trăng là người con gái 
Ngô Phù Sai đắm mê... 
Trăng là con đường đê 
người tàn bịnh quỵ xuống... 
 
Người tàn binh quỵ xuống 
Quê Hương mình đầy trăng! 
Yêu nhất là đêm Rằm 
trăng là khung lộng ngọc... 
 
Hôn trăng từng sợi tóc 
Yêu trăng từng tơ mây... 
Hôn trăng từng sợi tóc 
...rồi nhìn trăng gió bay!

 
 

Trần Vấn Lệ 
(*) Thơ Hàn Mạc Tử (1912 - 1940).  Hàn Mạc Tử là bút danh của Nguyễn Trọng Trí, còn Hàn Mậc Tử là bút danh do 
Quach Tấn đề nghị.  Hàn Mạc là Lạnh Lẽo, Nghèo Nàn; còn Hàn Mặc là Bút Mực.  Hàn Mạc Tử chưa hề dùng bút 
danh Hàn Mặc Tử, chỉ ký không bỏ dấu, hanmactu.  Ngay cả xác Hàn Mạc Tử chôn ở Quy Hòa 3 năm sau phải cải 
táng, không biết đâu nữa...Mộ Hàn Mạc Tử hiện rất hoành tráng ở Quy Nhơn nhiều năm nay là Mộ Gió! 

 


