
LÊ MINH QUỐC - Vài bài thơ viết về hội họa

  

Chân dung tự họa

      

Lời thưa,

  

Những bài thơ này đã in trong tập và trên báo, nay post lại. Trong sổ tay vẫn còn, sẽ tìm lại sau.
Cũng là một kỷ niệm nhỏ của những ngày đam mê màu sắc và có lúc nghĩ rằng: Chỉ khi vẽ,
người ta mới có thể giết thời gian một cách hào hứng nhất. 
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VIII.2012

  

L.M.Q

  

  

  VẼ CÁ
  

1.

  

Vẽ chân dung em giống như con cá
Đang quẫy đuôi bơi dưới mặt trời
Con cá đỏ đã tượng hình ngọn lửa
Mười năm dài trong ký ức vẫn bơi
Anh vẽ cá bơi trên trời vần vũ
Nhưng lúc này chỉ có bóng mây trôi

  

2.

  

Vẽ giấc ngủ em theo đường cá lội
Có rong rêu siêu thoát cõi địa đàng
Anh không thấy gì ngoài bóng tối
Con cá bơi rực rỡ cái đuôi vàng
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3.

  

Cá hóa rồng bay hay rồng lộn
Chẳng biết lòng vui bởi lẽ gì?
Ồ trong dòng mát con cá hát
Giống như em hé nở nụ tường vi
Vén xiêm róc rách trong khuya vắng
Anh vẽ suối nguồn nước chảy đi

  

4.

  

Con cá dẫn anh đi lên núi
Chân bước mà sao ngã sóng soài
Cầu cứu những đám mây triết học
Mây cứ bay. Anh lại trợt chân hoài...

  

5.

  

Anh vẽ anh nằm trên thiếu nữ
Sao em hóa cá ngã ra ngoài?
Bất lực trong bốn bề ngôn ngữ
Anh trở về tiếp thị bóng trăng soi

  

6.
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Không có trái tim anh đành giữ cá
Đặt bên trong lồng ngực để yêu người
Hình bóng cũ quay về. Sao lạ quá
Người khóc mà nghe giống tiếng cười
Âm thanh ấy đã xô anh ngã ngữa
Xác nằm đây mà hồn đã lên trời

  

(1993)

  

LÊ MINH QUỐC

  

  
  

VẼ CHƠI

  

Em vẽ ra một ngôi nhà
Trên trời có giàn thiên lý bay qua
Chiều yên tĩnh tôi ngồi ngủ gật
Đến tầm vũ trụ bước chân ra

  

Em vẽ một nhánh sông gầy
Con thuyền lơ lửng trôi trên mây
Dưới dòng nước xanh tôi nằm thở
Ngàn năm gương mặt rất con trai

  

Em vẽ nhà với vẽ sông
Một đời không đạt đến hư không
Không gian chật hẹp như khung vải
Không có ai đi giữa bụi hồng

  

Em vẽ mơ hồ tiếng suối reo
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Bóng tôi lững thững đứng lưng đèo
Ô hay sự vẽ như sự sống
Sắc màu là nước mắt trong veo

  

LÊ MINH QUỐC

  

  

LẠI DẪN ANH ĐI

  

tưởng rằng vẽ chơi
chơi cái quái gì ở đây mà tơ với tưởng?
vẽ là lúc anh phơi bày chân tướng
anh lột trần chính anh để ngắm nghía chính mình
anh thấy anh dâu bể với yêu tinh
với ánh sáng với đêm đen huyền hoặc 
chao ơi màu sắc
đã dẫn anh đi đến phía vô cùng
đùa cùng anh lắt léo cõi mê cung
cái chốn nào cũng là anh dò dẫm
sợ quái gì non sâu rừng thẳm
sợ quái gì giông tố chân mây
anh vẽ mặt với mày
mặt mày hiền lành
mặt mày ác quỷ
gương mặt nào cũng như lơ ngơ mộng mị
ngơ ngác giấc mơ vô vọng ở trên đời
tưởng rằng vẽ chơi
nhưng lại cuộc chơi không bắt đầu và không kết thúc
nào ai biết vì sao anh tỉnh giấc
lại loay hoay vẽ tiếng khóc rồi cười?
nào ai biết sắc màu là giọt máu đỏ tươi
lại trong veo như nước mắt?
nào ai biết
nào ai biết từng đêm trên vòm trời có những ngôi sao
hát lẻ loi lời ca vĩnh biệt
lại dẫn anh đi
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LÊ MINH QUỐC

  

 

  

  

ÁNH SÁNG

  

nếu không gặp suối hoa thì tôi chẳng vẽ tranh
đã suối lại hoa, đã hoa lại phiêu bồng như suối
nàng dạy tôi về sự rụt rè của sắc màu yếu đuối
về sự tươi nguyên khỏe khoắn ở trên đời
tưởng rằng vẽ chơi
đã chơi lại đắm
sắc màu là những giọt mồ hôi
suốt một đời gởi về mây trắng
mây bay qua đời người
tôi vẫn ngồi im lặng
mây bay về hoa, mây bay về suối
tôi vẫn còn rong ruổi 
đường xa
có những ngày đi xuống cõi người ta
tôi lại thèm ăn những xanh, vàng, tím, đỏ...
tôi thèm uống những tiếng cười trẻ nhỏ
để giữ cho mình cảm xúc tươi non
đêm nay tôi ngồi vẽ
một bóng đen vây bủa linh hồn
đã hát lên những lời ca ánh sáng

  

LÊ MINH QUỐC

  

(24.7.2007)
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TẬP VẼ

  

trước khung tranh trắng toát một màu
anh cảm thấy như sắp lao xuống biển
nhưng chẳng biết bơi
vẽ gì đi tôi ơi
biết vẽ gì khi tâm hồn trống rỗng
một màu đen vỡ ra nghìn tiếng động
những lời em đay nghiến cháy bỏng môi
vẽ gì đi tôi ơi
một màu xanh hấp hối
có đủ sức sẻ chia lòng yếu đuối?
sắc màu nào huyền hoặc bóng đêm
anh vẽ bóng hình em
nhan sắc ấy xanh hồng lam trắng đỏ?
chẳng biết nữa bởi anh đang tập vẽ
từng mảng màu cuồn cuộn rủ nhau đi
từng sắc màu dậy sóng
cuốn đêm trôi về phía xuân thì
anh đã trải lòng anh trên khung vải
vẫn một màu hoang dại
trắng như đen
anh vẽ bóng hình em
không là có
đêm đã thơm vườn khuya xanh mướt cỏ
anh đang ngồi tập thở...

  

LÊ MINH QUỐC
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