
văn hóa - nghệ thuật

Trang thô

chầm chậm em đi về phía tôi

như rón rén mặt trời lên khỏi biển

ngập ngừng dâng hiến

rụt rè đốt thiêu...

nghĩ đến trưa 

Không dám nghĩ đến chiều

ngày nguội lửa lại bỏng tro phiền muộn

hạnh phúc có lên là có xuống

nghiêng bóng rồi

Đâu tột đỉnh tình yêu...?

em ngại ngần - tôi vồ vập 

trớ trêu

thời gian chẳng lý gì mau chậm

gió phanh ngực hồn nhiên phơi nắng ấm

Bình minh xanh sóng mát dịu dàng...

ơi nàng tiên tha thướt tóc vàng

tinh khôi

lửa?

nước?

lên từ biển khắp người em đẫm ướt

Sao cái nhìn như nắng... hút khô!?

nguyễn ngọc hưng

Vôùi bieån
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Sông hàn thập thững bước mưa

nổi trôi phố rộng như chưa gặp người

em đi khuất nẻo thu rồi

bơ vơ là cõi anh ngồi nghe đông

câu lục xe xiết lòng sông

xuống câu bát đã trống không mắt chiều

phù vân nhuộm trắng bóng đèo

thuyền ai xa ngái về neo sông hàn...

một đời mẹ những gian lao

thân cò ruộng lúa, bờ ao tảo tần

mùa đông nứt nẻ gót chân

hè về áo thấm mấy lần mồ hôi.

lo cho con cháu nên người

lá trầu héo quắt nhạt vôi phần mình.

chúng con mặc áo chiến binh

chiến trường gian khổ hy sinh chẳng nề

anh con ra trận không về

nên đời mẹ mãi tái tê cõi lòng…

hôm nay đưa mẹ ra đồng

một mình mẹ với mênh mông đất trời

thế là mẹ cũng mồ côi

cô đơn nấm đất bời bời gió sương…

Meï
trọng Bảo

Thu soâng Haøn
ngô minh
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