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Thành phố đêm về anh vẫn thức đấy thôi 
Tiếng tích tắc thời gian đã trôi trên tay anh lặng lẽ 
Những con đường có hàng cây đang chuyển mùa khe khẽ 
Anh không thể cùng em ngắm chiếc lá đẹp như vẽ ở xứ người

  

Chỉ thoáng nghĩ về em anh chợt thấy mình cười 
Soi qua thời gian đậm nếp hằn thương nhớ 
Bầu trời bình yên là ánh mắt em của một thời rạng rỡ 
Anh đánh mất gì khi không biết nắm chặt lấy tay em ?

  

Thành phố anh đi qua 
Ngược hướng 
Trở về đêm  
Thành phố của em chào bình minh ngày mới 
Anh nhớ em 
Phố nhớ em 
Từng ánh đèn trăn trở 
Một thoáng lặng im 
Một thoáng lạnh 
Dãu mới chớm thu về…

  

 

  

CHỜ

  

 

  

Anh đứng lại 
Một sân ga vắng lặng
Chẳng còn em , hụt hẫng cả chuyến tàu 
Dẫu anh biết ,em không còn ,chờ đợi 
Phía trước con đường 
Một lối trải thêu hoa?
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Và có lẽ... 
Giữa vạch nối giao thoa 
Anh buông ,níu 
Một chút yêu
Chút hận 
Chút khổ đau 
Chút nghi ngờ, cẩn thận 
Chút trả lại cho người 
Từng nhung nhớ ,xót xa!

  

Ngày cứ thế ...
Ai bảo quên hay nhớ 
Người đã xa ai 
Mảnh trăng vỡ không tròn 
Anh vẫn biết ,đời, vòng quay , số phận 
Gặp và yêu 
Nói đã hết, vẫn còn…

  

 

  

TÌNH SI

  

Thành phố mình vẫn cứ nóng như xưa 
Trời đỏng đảnh mang cơn mưa rải chút buồn lên phố 
Em đi về chẳng thèm dừng đôi chỗ 
Không muốn nhớ về anh không muốn tự làm khổ nơi sâu thẳm tim mình

  

Anh biết không 
Có một ngày trong mê cung em bị lạc vì tình   
Cũng khờ dại tin vào điều không thể 
Mùa đi qua chiếc lá nào cũng thôi xanh không phải điều sớm trễ 
Em cũng như anh biết học cách quên người
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Cơn mưa chẳng còn rơi 
Quán cà phê khi xưa bật bài hát ngậm ngùi  
Một thoáng đến rồi đi và có lẽ 
Anh vì em hay em vì anh ngược vòng xoay có thể ?
Ngược cả thời gian ,
Ngược định mệnh cuộc đời …

  

Em vẫn thích đi bộ mỗi ngày trên con đường bằng lăng tím ấy thôi 
Phố vẫn thế dòng người qua ồn ả 
Đời vốn chật em đâu cần vội vã 
Có lắm lo toan đâu mặc cả cho riêng mỗi phận người

  

Em đã từng đón những mùa Xuân không thích nở nụ cười  
Không bè bạn không thì thầm mãi hát 
Không muốn ước mơ và làm điều khao khát 
Chỉ trốn vào đêm nghe tiếng đập tim mình

  

Cũng có lẽ bởi yêu anh em thành kẻ si tình …

  

N.T.B.T

 4 / 4


