
Ba Ngày Vét Được Một Bài Thơ 

 

Ba ngày, ngồi ngó nắng (đúng ra ngày vài giờ), không có một câu thơ!  Buồn chi buồn quá đỗi! 

 
Tôi thấy mình có lỗi...mình thất hứa với mình!  Tôi hứa:  "Không làm thinh / mỗi ngày mình còn 
sống!". 
 
Thơ, không ai cảm động, chỉ cần tôi với tôi!  Trước cảnh đời nguơc, xuôi, tôi im là...xấu lắm! 
 
Kìa, bạn thấy: sáng sớm, người con gái chờ xe...người con gái xa quê / đi làm nail, làm mướn... 
 
Tôi từng không dậy muộn / để đi làm nhà hàng...Tôi thấy ai, cũng thương, khu tôi ở nghèo khổ! 
 
Tôi, mấy năm, thế đó...rồi thì "xã hội" nuôi.  Tôi làm thơ, không vui, chỉ trút buồn...cho thỏa! 
 
Thơ tôi gieo như cỏ, cho nó mọc xanh rì!  Tôi không phải làm chi / khi tuổi tàn, đời xế... 
 
Ba hôm nay hả hể / tôi lại không có thơ!  Tôi yếu lắm rồi chưa?  Bác Sĩ cười...Là đủ? 
 
Có bệnh mà không chữa / thì tới số...không chờ!  Tôi có tật...làm thơ, đó đâu phải là bệnh? 
 
Ba ngày nắng...lành lạnh.  Không hiểu lạnh vì sao.  Bài thơ mới, hai câu!  Hai câu...thấy trơ, trụi! 
 
Chắc tôi làm không nổi / để vực dậy thân tôi!  Hay là mình buông xuôi?  "Tới đâu hay tới đó!". 
 
Câu thường tình chớ bộ!  Tôi nhìn nắng như mưa... 
 
* 

Ba hôm nay, bài thơ.  Ngẩn ngơ rồi...cũng được!  Mong Ukraina lội ngược / đuổi quân xâm 

lược đi...   
 
Những tòa nhà uy nghi...Những con người diễm lệ...Ngả xuống như nắng xế!  Ngả xuống như 
chiều rơi! 
 
Nước Non tôi...một thời / ông Tổng Thống bỏ chạy!  Domaine de Marie ở Đà Lạt bốc cháy...ngày 
đó Ba Tháng Tư! (*) 
 
Ngày Tám Tháng Sáu tôi vào tù / toàn anh em quen biết!  Một câu thơ "lẫm liệt", tôi vắt kiệt tim 
mình... 
 
Ba hôm nay ngồi nhìn...nắng mà trào nước mắt! 
 



Trần Vấn Lệ 

 
 
(*) Thị xã Đà Lạt "dải phóng" ngày 3 tháng 4 năm 1975.  
Chuyến bay chở khách của Air VietNam đậu xuống phi trường Lien Khuong, sáng 1-4-1975, rồi cất cánh liền, không cho ai leo 
lên, vì Đà Lat / Tuyên Đức không còn chính quyền VNCH.  Từ hôm đó, Đà Lạt loạn, tù phá nhà giam ra cướp của, đốt phá.  Khu 
cư xá của Domaine de Marie / Lãnh Địa Đức Bà Đà Lạt, bị đốt.  Thầy Trụ Trì Chùa Linh Sơn, Hòa Thượng Thích Từ Mãn phải đích 
thân xuống Núi Tượng tìm gặp Chính Quyền Bên Kia về Đa Lạt tiếp thu!  Đường Nguyễn Tri Phương, ngõ vào Đà Lạt đổi tên 
thành đường 3 tháng 4!  
 


