
Khu vườn sau nhà ngoại
Con sáo nhỏ lại về

Tìm mảnh hồn gió biếc
Bến trăng màu sông quê.

Đi tìm chỉ thấy bóng
Trên lối cũ nhạt nhòa

Ngoại như ngồi đâu đó
Kể chuyện ngày thu xa.

Khu vườn sau nhà ngoại
Dòng sông vẫn lững lờ

Những mùa xưa trái ngọt
Vỡ tiếng cười tuổi thơ.

Trò chơi hoàng tử cóc
Đám cưới lọng lá sen
Bầy trẻ đua nhau rước
Đứa hát, đứa thổi kèn.

Ngoại cười vui móm mém
Vun lá đốt mỗi ngày
Thời gian đầy tro trắng
Tóc bạc thả mây bay.

Đàn cháu giờ đã lớn
Mỗi đứa một phương trời
Ngoại cũng thành cổ tích
Bóng trăng gầy chơi vơi.

Khu vườn sau nhà ngoại
Trái chín trĩu đầy cành
Lũ chim về đâu vắng ?
Giọt sương buồn long lanh.

Khu vườn sau
nhà ngoại

>> NGuyễN VăN Tạo
HỘI VHNT TP.HCM
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Chót... bóp
rừng Trường Sơn

>> Lê NGọC CườNG 
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng, ĐHQGHN

Chiều Tây BắC
>> MiNH TrườNG

Mơ màng núi, chập chùng mây

Khèn ai cõng nắng vương đầy thung xa

Nét cười em, nét cỏ hoa

Chiều dâng sóng sánh níu ta với mình.

Lối về bản bước chùng chình

rượu ngô mềm cả câu tình lả lơi

Xòe ô sơn nữ chơi vơi

Bạn tình bối rối thả rơi tiếng khèn.

Ngựa chồn chân trên lối quen

Ngả nghiêng say ánh mắt em mất rồi

ưng nhau ướm nụ đàn môi

Chiều dâng lúng liếng trong đôi mắt huyền.

Chót... bóp
Chót... bóp

Trăng vừa ló cửa rừng
râm ran đêm huyền hoặc

Chim gọi bầy, gọi bạn
Xuyên trăng ngàn Trường Sơn.

Chót... bóp
Chót... bóp

Những người lính hành quân qua đây
Giấc ngủ chập chờn giữa hai đầu cánh võng

Lạ tiếng chim trọn đêm thao thức
Chợp mắt trong mơ nhớ chim hót quê nhà.

Người đi sau mỗi cuộc chia li
Hướng nhằm thẳng về nơi súng nổ
Chim vẫn tìm bạn về xây tổ
Cứ kêu hoài khắc khoải đêm Trường Sơn.

Chót... bóp
Chót... bóp
Ngày mai có người lính đi xa
Mãi mãi chẳng trở về

Cho bình yên Tổ quốc

Chót... bóp

Chót... bóp

Cứ sinh sôi

Vẫn tìm bạn, gọi bầy

Về tổ ấm trước bình minh...

TRANG THƠ TRANG THƠ

73Số 210 - 2008


