
Chút Tình Tôi Chắt Chiu 

 

Nhiệt độ bắt đầu xuống, còn 30 độ thôi. Cái lạnh đang dồn hơi / cho những ngày sắp tới... 

 
Đón chào mùa Thu mới, tất cả đều từ từ.  Thời tiết biến đổi như...như là chưa quyết định! 
 
Thu năm nay chưa lạnh, nhưng chắc chắn không không...Những chiếc lá phong hồng, đã vàng 
đều, phải rụng! 
 
Tôi nghĩ đến sự sống / của con người...giống Thu.  Chín tháng không ai cười / trong khẩu trang 
che mặt! 
 
Chín tháng, có ai khóc / thì cái khóc âm thầm!  Đời, cái bánh xe lăn, cuộc luân hồi, nhất định! 
 
Nhà Sư đứng như Lính / "thao diễn nghỉ" nghiêm trang...Gió thổi vào hành lang, vạt cà sa run 
nhẹ... 
 
Nhà Sư đứng như thế / rồi thay phiên, thay phiên.  Sư Cụ chưa hề quên / tụng thời Kinh buổi 
sáng... 
 
...tụng thời Kinh chạng vạng, tụng thời Kinh nửa đêm! 
 
Cô Tô vắng ngắt thuyền.  Tiếng boong boong rơi bỏm.  Lòng sông sâu thẳm thẳm, lặn chìm bao 
nhiêu sao... 
 
* 

Nhiệt độ không còn cao / thì lòng tôi cũng thấp.  Thương nước nhà nước ngập.  Thương và 

thương rưng rưng! 
 
Cũng thuơng những cánh rừng, cây chừ trơ trụi gốc.  Những mảnh núi đổ sụp, tiếng rừng vang 
như bom... 
 
Ôi Đất Nước Việt Nam! 
Ôi miền Trung vỡ vụn! 
...nơi tôi từng có sống, nơi cuối đời tôi xa! 
 
Tôi không gửi về hoa.  Tôi gửi về nước mắt.  Chút tình tôi chiu chắt, chút tình tôi chắt chiu... 
 

Trần Vấn Lệ 
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