
Mừng tuổi mẹ 
Kính mẹ tuổi 90

            >> PhạM Đình Lân

Mẹ chín mươi mình hạc, da mồi 
Tóc cước trắng khó một đời gian khó. 
Mặt trời xuôi, nhập nhoà ngang vai núi 
Con lặng nhìn dáng mẹ chiều hao.

Con chợt nhớ mình đã vô tình đi qua, 
Bậu cửa vẹt mòn những tháng năm 
                                                mẹ ngồi đếm từng hạt gạo, 
Con dao bổ cau têm trầu, 
        mẹ gọt từng củ sắn nhánh khoai, mưa nắng
                                                           đội đầu, xơ xác thời gian,
Câu chuyện kể những đêm gió thổi, tiếng ru hời chỉ quấn đủ
                                                                                        lòng con.
nơi con lớn lên bàng bạc mái nhà tranh.
Mỏng mảnh màn sương, yếu mềm cây lúa
Quang gánh cuộc đời, gập gềnh sau trước
Bóng tròn, bóng lệch mong manh.

Khi con lớn khôn, mẹ đã về già
Bước đi thời gian như chậm lại, 
Và bước chân mẹ gập ghềnh trong từng lối nghĩ
Thương mẹ nhiều con chỉ biết lặng im.

Chín mươi tuổi rồi, 
Con mừng mẹ trong nỗi lo cho mẹ  
Mẹ mỉm cười vời vợi những miền thương.

Gió lạnh đang về, nắng hanh lại đến,
Giấc ngủ mẹ không tròn con thao thức từng đêm.
Cầu mong một điều, 
Mùa xuân về được ngồi bên mẹ
Và mẹ cười trong gió hanh hao.
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Chiêm bao...!
                       >> VươnG TrọnG 

Đã có lần con khóc giữa chiêm bao
Khi hình mẹ hiện về năm khốn khó
Đồng sau lụt đường đê sụt lở,
Mẹ gánh gồng xộc xệch hoàng hôn. 

Anh em con chịu đói suốt ngày tròn,
Trong chạng vạng ngồi co ro bậu cửa.
Có gì nấu đâu mà nhóm lửa
ngô hay khoai còn ở phía mẹ về. 

Chiêm bao tan nước mắt dầm dề,
Con gọi mẹ một mình trong đêm vắng.
Dù biết lời con chẳng thể nào vang vọng,
Tới vuông đất mẹ nằm lưng núi quê hương.

Con lang thang vất vưởng giữa đời thường,
Đâu cũng sống không đâu thành quê được.
Còn quê mẹ cuối chân trời tít tắp,
Con ít về từ ngày mẹ ra đi.

Đêm tha hương con tìm lại những gì
Với đời thực chẳng bao giờ gặp nữa.
Mong hình mẹ lại hiện về giấc ngủ
Dù thêm lần con khóc giữa chiêm bao...
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Tiếng hát
                                    >> Tiến CườnG

Anh đặt tiếng hát em vào giữa đồi xanh
Cơn gió nhẹ hôn bờ mi thật mỏng
Tầm xuân chúm chím nắng
Khẽ căng ra như phút đợi chờ
Phía trong lời thơ
Tán lá xanh đẩy đưa võng nhạc
như lời ru muôn đời tình yêu...

Mắt tiên rơi hay tiếng hát em rơi
hồ núi Cốc trong ngày trong đêm mãi
Chuyện tình xưa sóng đang vẽ lại
Chẳng níu ta say bằng nét ngài xuân
Tiếng gió xa tình tự tiếng lá gần
Sỏi chung chinh để mắt hồ biêng biếc
nàng Cốc ơi có sầu dâng hoài tiếc
hẳn thấy vui khi ta viết nhạc tình yêu
Chàng Công ơi dẫu có đau khổ nhiều
Cất tiếng cười vì đôi mắt người yêu ta quá đẹp
huyền thoại xưa hiện thực nay nối ghép 
Gắn bó này xin được bồi vết đứt chia ly!

Tiếng hát em như sứ giả mùa xuân
Cỏ cây xưa dối mùa đang thiếp
Bật mắt non lú ló đầu cành
người yêu ơi cho đồi vay hơi thở
Vay bùa mê nơi đáy mắt trong ngần.

Thả vào núi vào sông vào cỏ cây đất đá lời thương
Được khoảng trời đang xuân ấm áp
Và đôi ta viết tiếp
Chuyện hồ núi bên nhau muôn kiếp không dời.
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