
Trang thô

gặp lại quê trong dáng sông ngập ngừng 

chẳng trôi về đâu dẫu bốn bề mượn gió 

cánh buồm nuôi bao chân trời hối hả 

chuyến đò nào cập bến cũng mùa thu.

như em lỡ làng, như chiều dang dở 

anh ngược xuôi câu hát khát vọng mình 

ga tuy hòa hay sân bay Đông tác 

Mỗi mặt người sắp lặng một cơn giông.

càng nghĩ về nhau càng sốt ruột 

Bạn bè quán nhỏ ngả nghiêng vui 

tha hương làm chậm ly đưa tiễn 

Rượu gì để uống hết cơn say? 

cửa biển đêm nay gầy con sóng 

trăng trùng khơi giăng lưới dân chài! 

lê thIếu nhơn

Laïc muøa

văn hóa - nghệ thuật

72 Bản tin Đại học Quốc gia hà nội



Gôõ toùc
chử thu hằng

Ngaøy khoâng trôû laïi…
thỦy tIên

Em ngồi hong mái tóc mây

gỡ từng sợi một

gỡ ngày tháng qua

sợi này óng chuốt, nuột nà

hương thơm tự buổi xanh xa ướp vào

sợi này gầy mỏng hanh hao

Bão giông cuộc sống thưở nào đi qua

sợi này mềm mại thướt tha

tóc thề xưa…

dễ chi mà nguôi quên

nhặt dăm sợi úa dưới thềm

thổi đi cát bụi ….

nâng trên tay gầy

tóc mây …

giờ lẫn màu mây

Em ngồi gỡ tóc

Đếm ngày tháng qua…

văn hóa - nghệ thuật

những chùm mây

với tay

lơ lửng

ứa từ sự chịu đựng

Mà thôi không khóc khi hát làm gì

Bản tình ca không làm ủ dột nhạt phai

và đôi mắt cỏ

Xanh như giấc ngủ dài

vấp vào triền hoang mang mải miết

Em muốn vùi mặt vào lãng quên

hãy cứ lặng im và thản nhiên

lựa chọn nào không đồng nghĩa với đánh đổi

Đôi mắt quay đi chiều gió ủ

những chùm  mây

cuốn ngày không trở lại

Rưng rưng những gói ghém cuối cùng…
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