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qua…
Giải thưởng: Giải 1 cuộc thi viết Những chuyến đi của báo Mực Tím. Giải KK sáng tác văn
học Đoàn Thị Điểm của Quảng Văn Books. Giải 3 thơ Mùa xuân ở lại của Hội thơ Đồng
Vọng…

  

Email: kaihoangwriter@gmaiL.com

  

Đôi lời: Thơ đối với tôi như một mạch thở. Mỗi ngày, tôi dành nhiều thời gian để trải
nghiệm và chiêm nghiệm, bằng tất cả cảm xúc và ngôn ngữ cưu mang. Khi đó, cảm tưởng
như mình đang bay trên tầng tầng ngữ nghĩa…

  

 

  

LỜI GIỚI THIỆU:

Cái gì là chất liệu của thơ? Nhiều lắm.Với Kai Hoàng, anh đã đi tìm kiếm và chắt lọc từ kỷ niệm.
“thanh xuân là những cơn mơ đi lạc”. Đi lạc à? Thơ hãy níu kéo về. Về trong “Chuyện”, dù đôi
lúc, chẳng là chuyện gì to tát nhưng lại hằn vết trong trí nhớ nên trở thành “những con chữ nằm
im yên”.

  

Câu thơ cuối trong bài thơ Cổ tích cha, tác giả đã làm đúng theo lời dặn dò của thi sĩ lớn Chế
Lan Viên: “Bước cuối cùng thì cũng phải đà đao”. Cú “đà đao” ở Kai Hoàng là: “con quẫy đời
mình nghe cha kể tích xưa”. Có cảm tưởng như một con cá nhỏ quẫy trong biển lớn. Hạnh phúc,
sung sướng biết dường nào. Mà tình cha con là cũng vậy thôi. Cứ ngẫm nghĩ, ắt nhận ra.

  

Đọc chùm thơ này, tôi dừng lại ở cảm xúc: “dưới vòm lá tuổi thơ nằm yên mát/ chợt thèm nghe
tiếng gọi phía sân nhà”.

  

Trong trẻo và đáng yêu lắm.
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Lê Minh Quốc

  

THƠ KAI HOÀNG

  

 

  

CHUYỆN

  

 

  

Anh nói với buổi chiều về những dự cảm
những con chữ nằm im yên
bên tiếng hắt hơi của mùa
em nhặt lấy tuổi trẻ mình chưa một lần nguyên vẹn

  

Từ những bỏng rát ngày tàn sót lại
bầy chim về xâm chiếm những bóng cây
đêm qua, giấc ngủ rùng mình
những câu chuyện cứ tái hiện không hồi kết
ám ảnh không gian

  

Thử dỗ mình vào những ngón tay thất lạc
em có hoàn nguyên nơi một bóng tối suông?
thời gian giậm chân khi kí ức chợt quên lãng
bên cửa sổ
những giọt mưa hấp hối trong lòng phố lao xao

  

Như một con sóng vỡ mặn trùng dương
anh rũ đời mình tung bọt trắng xóa

 3 / 7



LÊ MINH QUỐC: GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ KAI HOÀNG

mùi đau đáu về câu chuyện hôm xưa bỏ lại
có ai khóc cạn tàn tích trôi hoang

  

Nói gì đây, cho một quá vãng khàn
thanh xuân là những cơn mơ đi lạc…

  

 

  

CỔ TÍCH CHA

  

 

  

Và cổ tích những ngày tràn nắng tràn gió
con nhớ về chiếc nón rơm ươm dài tóc xanh
bàn tay cha to lớn
nắm tay con chúm chím búp măng

  

Cha dắt con khi vừa lên năm
đếm tuổi mình bằng nụ cười trẻ nhỏ
mùa đậu vào tóc cha thênh thang sương trắng
giấc con thơm trên thô ráp cánh tay

  

Quang gánh ngày dài trên vai cha nặng trĩu
bên cõng nắng gắt
bên đội mưa dầm
con tắm tuổi thơ mồ hôi cha ướt đẫm
cổ tích nào bóng chiều đổ chông chênh

  

Mùa nước nổi cha hát bài ca thương lục bình
tuổi con chưa từng lênh đênh sóng vỗ
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Con diều đen trắng bay trên đồng chiều
cha gửi tuổi xanh vào từng cánh gió
khi những nhánh thời gian trổ trên tóc cha bạc trắng
con quẫy đời mình nghe cha kể tích xưa.

  

CÂY BÀNG

  

 

  

Trong mắt gió tôi vẽ màu kí ức
những mùa hè nắng đổ lửa trên da
dưới vòm lá tuổi thơ nằm yên mát
chợt thèm nghe tiếng gọi phía sân nhà.

  

Ngoài cửa sổ lá rơi buồn như thể
cây bàng già mót lại giấc thanh xuân
nơi lũ trẻ tiếng cười chưa kịp lớn
dấu thời gian phủ dụ đã bao lần.

  

Tôi đã khóc một trận buồn cảm xúc
khi tháng năm bong lớp vỏ màu trầm
mùa thay lá gọi đông về thắp lửa
đỏ trời chiều, đỏ rực giấc mơ câm.

  

Ngày lặng gió gọi rơi con diều nhỏ
mẹ ngồi ươm bài hát xưa dỗ chiều
trên đỉnh ngọn những búp hoa trắng nõn
nhuộm khoảng trời đau đáu dấu chân xiêu.

  

 5 / 7



LÊ MINH QUỐC: GIỚI THIỆU CÂY BÚT TRẺ KAI HOÀNG

Bên góc phố cơn mưa phùn đến muộn
giấc tôi bay hương tóc mẹ chòng chành
thềm hoa nắng nỗi nhớ dâng rất thật
ấu thơ là những chiếc lá màu xanh.

  

KHÚC RU MẸ

  

Gánh đêm vào ngày
mẹ ngồi đan tóc trắng đen
lỗ trỗ nhọc nhằn

  

Con về mót những lời ru
thấy mình mỏng manh như cỏ
uống vội giọng hát mẹ gầy
nhớ lại mùa ấu thơ
rưng rức

  

Trên tay mẹ là những tháng năm nứt nẻ
trên tay con là những giấc mơ nở hiền
giấc mơ đi ra từ lời ru đêm trắng
đậu vào những thăng trầm
hát cạn đêm đêm

  

Khi mùa thở nhịp thời gian
lời ru mẹ khắc khoải
con nằm mơ tóc mẹ huyền
ký ức đọng những âm vang…

  

kAI HOÀNG

  

(nguồn: Tập san Áo Trắng tháng 10.2016)
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