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Những bài thơ này, đều có tứ thơ chỉnh chu. 

  

Ban đầu nhặt gương mặt mình, nhặt mây trời, điều này không lạ. Đã nhiều người nói đến.
Và cái này cũng không mới: “Ta tìm nhặt gì trong lòng tay”. Câu hỏi ấy, Vĩnh Thông “mới
và lạ” ở chỗ “đẩy” tới một bất ngờ: 
“Mùa thu vừa len lén qua đây”
. Bài thơ kết thúc, dư âm mở ra câu hỏi: nguyên cớ vì đâu? Vì tâm trạng người viết? Vì
thơ? 

  

Với tình bạn: “Trót thật lòng nhau không rượu cũng ngà”. “Ngà”, ngà say dù không rượu,
ban đầu tôi ngỡ “rót”, ngẫm lại “trót” hay hơn nhiều. Đã trót. Đành chấp nhận. Đành lòng
vậy. Cầm lòng vậy. Đơn giản, vì tình bạn cũ. Nghe thương thương.

  

“Giãi bày cùng ai để ngày thôi tẻ nhạt/ Nhìn đâu cũng thấy then cài”. Chẳng buồn. Chẳng
vui. Chỉ biết thốt lên rằng: “May quá”. Mới có thơ. Những câu thơ soi rọi từ lòng mình. Và
cứ thế, từ lòng mình chảy những dòng tự sự của thơ: “
Đêm thức giấc không tên/ Đâu cần định nghĩa”. 

  

LÊ MINH QUỐC

      

 

  

TÌM NHẶT

  

Ta tìm nhặt gương mặt mình
Trước ô cửa dạ lan
Nghe lọn tóc em vừa khô thêm một nửa
Không phải người thợ khéo vẽ
Đành cất giữ những hẹn hò.
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Ta tìm nhặt từng sợi mây trời
Giao diện sáng vỡ sương
Thổi vào phố khuyết hao một góc
Thương con gái vùng trời nhã đạm
Ngõ về hoài niệm nhòe loang.

  

Ta tìm nhặt gì trong lòng tay
Buồn vui nhỏ rũ bùn
Dấu chấm hết buông xuống
Hoàng hôn già thêm một nửa
Mùa thu vừa len lén qua đây.

  

 

  

RU BUỒN GIẤC MƠ

  

Ru những giấc mơ
Chưa định dạng hình hài
Giấc mơ đóa hồng sen và Đức Phật
Mang màu kì ảo.

  

Ru những giấc mơ
Trôi về phía hồn nhiên
Trôi về phía ngày xưa
Lên năm lên ba theo chân mẹ.

  

Giấc mơ tuổi thơ và cánh đồng
Ngày chơi trò bịt mắt
Con cua con ếch dưới đìa cười vỡ trưa
Con cá thòi lòi mắc nợ thuở ban sơ.

  

Ru những giấc mơ
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Về ta
Sân trường vang bài ca gọi bạn
Ngày chia tay rời lớp
Cứ ngẩn ngơ không kịp lời chào.

  

Chỉ là những giấc mơ của riêng ta
Còn mắc nợ
Ru buồn…

  

 

  

BẠN CHẲNG BAO GIỜ CŨ

  

Mình đâu phải thật lâu không gặp
Quán mưa xiên vẫn hạnh ngộ tưng bừng
Mình đâu phải xa ngoài vạn dặm
Vẫn những nụ cười chớm cả mùa xuân.

  

Vậy mà cứ nhắc nhau tíu tít
Dẫu cuốn trôi giữa chật vật đời thường
Vậy mà cứ xa nhau là nhớ
Neo lòng rồi những khuôn mặt thân thương.

  

Chỉ một “xóm” nhỏ thôi, thời đi học
Những thằng trai hoài bão lớn trong đầu
Hội tụ lại quậy rân trời đất
Nhưng có bao giờ vụt tắt khát khao.

  

Xóm nhỏ ấy, ai cũng yêu đời lắm
Mùa thi qua mắt lúng liếng màu cười
Ly đen đá hoan ca ngày nắng mỏi
Mặc thời gian chảy về phía mưa xoi.
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Thì bạn cũ chỉ vài thằng chứ mấy
Trót thật lòng nhau không rượu cũng ngà
Thì bạn cũ vài thằng là một đấy
Một mái nhà ăm ắp nhớ khi xa.

  

Gọi bạn cũ nhưng chẳng bao giờ cũ
Những cái tên luôn mới mẻ trong lòng
Gọi bạn cũ chứng minh tình bạn ấy
Đã bền lâu, chẳng lay trước gió giông!

  
  

GIẤC TRẮNG

  

Thức giấc muộn
Muộn đêm
Chập choạng
Căng mắt trườn khe cửa hẹp
Thấy nỗi buồn lăn, không nghe gió gọi
Một màu trắng xác xơ!

  

Thức giấc cạn hứng những đáy mắt trôi
Sau trận mơ đổ đầy khuôn ảo
Lũ đom đóm sân nhà
Trơn trợt vũng buồn im tiếng
Lấp cuộc di cư lãng quên
(Cuộc di cư chít chi khăn tang trắng).

  

Chưa ngủ
Thầm thì ngày chưa lăn qua vòng quay mới
Chỉ có màu trắng hắc mùi lưu cữu
Đọng khóe mắt nhừ mỏi.
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Đêm thức giấc không tên
Đâu cần định nghĩa.

  

VĨNH THÔNG

  

(nguồn: Tập san Áo Trắng 9.2016)
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