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LÊ MINH QUỐC: YÊU MỘT NGƯỜI LÀ NUÔI DƯỠNG ĐỨC TIN

     Thay lời Tựa  hạnh phúc đôi khi cũng nhỏ nhoi ngồi bên nhau ăn hết một buổi chiều uống hết thời gian bêndòng sông Sài Gòn lộng gió và những câu thơ vẫn bền một dấu rêu   đêm khuya lại nồng nàn rượu ngọt bởi không gian ấm áp hương sen trên ngón tay ve vuốt mộthình hài nõn nà lụa gấm này em ơi chết điếng chiếc linh hồn   người ta bảo ngày ngày nhớ ngày ngày yêu là một nỗi niềm say mê cuồng điên của dòng sôngphì nhiêu đã phù sa vỗ cánh   người ta bảo đêm qua ngọn trăng xanh đã rơi vào trong mắt em để đêm về tôi nhớ không saongủ yên giấc mơ nào cũng thấy một ngôi nhà chứa đầy tiếng cười trẻ nhỏchính vì thế tôi đi ra ngã tư đường phố ngước mắt nhìn vào đám đông chỉ thấy gương mặt mỗicon người đều hiện lên đóa hồng không tị hiềm không ganh ghét không bon chen và ai cũngmuốn trở thành cô dâu chú rể   cầm tay nhau đi vào tân hôn   trên đỉnh trời thiên sứ đến hát tình ca những sợi mưa đan chen cánh thiệp hồng như bươmbướm bay lên trong một ngày nắng mới chào đời và trái đất cũng như em mới vừa mười bảy tuổingón tay cầm xuân hạ thu đông   lúc ấy thượng đế bảo rằng nếu yêu Ta thì các ngươi hãy sinh con đẻ cái không gì đẹp hơn bằnghình ảnh người đàn bà bụng chửa dạ mang bởi đó chính là hình ảnh của Ta   lúc ấy tiếng sóng vỗ vào bãi bờ ngày đêm không bao giờ tuyệt vọng cũng chính là tiếng lòng tôisuốt một kiếp đời chỉ cầu xin một hạnh phúc bình thường như sáng lên mặt trời lên và chiềuxuống thì lòng tôi cũng hân hoan nắng mới   em bây giờ mới vừa mười bảy tuổi   hạnh phúc nhỏ nhoi trên mười ngón tay cầm   tôi cầm lại một ngọn gió vừa đi qua cõi đời này và trong gió có một nỗi tình si không có gì sánhnổi...LÊ MINH QUỐC (2009-2017)       Quách Tĩnh yêu Tiểu Long Nữ  con cá dolphin đang tung tăng trong con mắt emem nhắm mắt là y mở mắtem yêu hoa lys y mê hoa cúcy khoái bình dân em thích nhà hàngem mơ một ngày du lịch lang thangtrên đèo cao núi thẳmy lại mơ từng ngày chìm đắmcó thời gian được vẽ và thơtrong tình yêu em ngủ chẳng nằm mơy thức giấc lại như người mộng mịem là rượu quýy chỉ vỏ chai xấu xí một hình hàiy nhìn em tưởng một mà haikhi Hoàng Dung lúc Tiểu Long Nữy thật thà như anh chàng Quách Tĩnhngốc nghếch mà yêu đôi lúc cũng lụy tìnhem dịu dàng với mười ngón tay xinhbàn tay y như nông dân cày cuốctrong tình yêu y lao về phía trướcem ngoảnh phía sau cân nhắc e dècon cá dolphin lặn lội suối kheđược gặp em là vui  như đứa trẻTrương Vô Kỵ cũng chỉ là đứa trẻbước chân đi không quá sợi lông màytrời cao biển rộng sông dàiy bước đi là từ trong tiềm thứcmột tiếng nói vọng lên thầm nhắc:“ngày đang vui đừng ngần ngại nợ nần”y nợ nần em những tiếng thầm:“đừng làm em buồn, em nhớ anh chút chút”trên môi tôi từng đêm nghe gió hátmột chuyện tình...  (18.XI.2009)    Đêm dài lắm mộng  đêm dài lắm mộng người ơicâu hát boléro nghe hoài không thấy sếnchỉ có tôi là sếnđêm qua nhắn tin rất đỗi tầm thườnghỏi rằng trên trời kia mây trắng có còn thươngcó còn yêu, còn nhớ nhung mây trắng?hỏi rằng em đêm nay ly rượu đắngtưới lên hoa, hoa sẽ thắm hơn không?tôi hỏi tôi hạt mưa rụng ngoài sânlàm sao giữ trong ngày nắng úa?  có những lúc bàn tay tôi gõ cửalại thấy mở ra thăm thẳm một chân trờicó những lúc đặt tiếng hát trên môisao nghe vọng về tiếng nấc?cô bé quàng khăn đỏ đã chếttrong một ngày cả tin?cánh diều bay trong gió rất bình yênai sẽ biết bốn bề đang giông tố?ai sẽ biết có ai rất nhớdù môi đang cháy bỏng trên môi?  tôi ngóng nhìn về một phía xa xôivẫn thấy em trong vòng tay gần gũiđêm dài quá đỗitôi nằm yên như xác cá đã khôđã ướp lạnh trong tủ đông từ ngày này tháng nọtôi biết ngày mai trên nấm mồ của tôi sẽ bạt ngàn là cỏmột mầm xanh hi vọng vẫn nhú lênbập bẹ gọi tên embằng mưa nguồn trong trẻo  dù lúc ấy, trái trên cây đã héobỗng bừng lên một sự sống hồng hàonày em, đêm dài lắm mộngcũng chả sao(3.VII.2010)    Trăng non  Như một cốc rượu đầy đã đổ tràn xuống ngựcNúm vú hồng mơn mởn búp sen thơmMùa hạ của emĐã nồng nàn lạnh tê trên đầu lưỡi  Tôi đã nghe phía chân trời sóng vỗTiếng thì thầm phương thảo nắng đang xanhTiếng tự tình như vó ngựa đồng hoangTiếng hoan lạc cuối trời xa thăm thẳm  Em đem lại lửa ấmNụ tình xanh cũng hấp hối gọi mờiTừng giọt hồng rượu ngọt thấm qua môiTôi chết điếng trong mê man điên dại  Trên trời cao một vòm hoa phượng cháyDưới khe sâu đã một dòng nước chảyChẳng gì phải e dè nghi ngạiMùa hạ của emGió đã thơmVầng trăng non mới dậy thì trên ngực  (12.XII.2010)    Yêu đời để sống  này em, có những lúc bước ra ngoài phốđi: nhắm mắt; nghe: bịt tai; miệng: câm như hếnsuốt một ngày đi đứng loanh quanhnhư con rốikhông ý thức nắng đang lên hay một ngày bóng tốitôi đinép vào bóng trăng tự dối nỗi buồntrăng xa khuấtnép vào câu thơ để tìm hư ảothơ buông tay bất lực ngậm ngùinép vào đâu khi lòng tôi dội về giông bãotâm hồn tan hoang như lũ lụt điêu tàn  yêu đời nhé?yêu đời sao quá khótôi nép vào em tí sửu dần mẹo thìn tị ngọnhư đứa trẻ nép vào vòng tay mẹquỳ dưới chân của mẹvan xin sóng gió bình yênxin từng đêm giấc ngủ đến từng đêmđược ngủ ngon không giật mình tỉnh giấcmơ về trái đấtcánh đồng xanh vó ngựa đã lên trời  này em, từng ngày buông xuôibiết lấy gì níu lại?tôi níu lấy hương trầm trên nến thắpem dịu dàng trong sạch chở che tôichỉ có em gìn giữ niềm vuigiúp tôi sống và yêu đời để sốngđời sống có quá nhiều biến độngtôi nép vào đâu tẩy rửa linh hồn?chúa đã bỏ quê nhà tôi đang ởphật đã rời xa một kiếp làm ngườitrên môi tôi đã phá sản tiếng cườilá đã héo và ngày ngày tẻ nhạtngột ngạtlàm sao thở?  mỗi một ngày phải sống, phải yêu, phải nói rằng yêu đời để sốngnhọc nhằn saochẳng lẽ tặng em lô cốt nháo nhàonhững quy hoạch phố phường bát nháonhững diễn văn hứa hẹn tào laonhững dòng kênh nghẽn nước đục ngầuniềm tin nào không phù phiếmchẳng lẽ tặng em đường đi không đến?  này em, tôi nép vào emđể còn tin cuộc đời này đáng sốngdẫu đời sống có quá nhiều biến độngtôi vẫn còn nơi thanh lọc linh hồnmột ngày vui đã ngựa hí đầu noncỏ xanh biếc chân trời em sẽ đến…  (26.XI.2010)    Đã là vui  1.  trên cánh đồng tháng Chạp mùa này đã vàng cúc tímem nơi đâu?những ngả đường bụi bặmchen chúc nhùng nhằng màng nhệntôi đi như ngủ mênhững câu thơtắt thở như một người đã rơi xuống vực sâu  em ở đâu?chẳng biết nơi đâu để chọn một góc khuấtngồi tĩnh tâm ăn hết bóng chiều nhập nhoạngăn hết bóng hình lẻ loi trên vỉa hè u ámăn hết cơn đau lạnh buốt tiếng cườisao không mọc cánh bay về trờisao không là rêu trên bậc thềm đã cũsao không là ngọn nến hắt hiusao không là tiếng mưa khuya trên bãi bờ cô độc  em ở đâu?đêm qua gió đi ngoài cửa sổcó tiếng mèo nức nởtrên đỉnh núi muôn dặm đường dàibông hoa nào đã mọc ở trên tay?tôi tự hỏi và chìm trong mê sảngnhư thú hoang trúng đạn  2.  trong giấc mơ vẫn có tôi cầm lạibàn chân em từng ngón búp sen non  3.  mỗi sáng mặt trời lên lại ngồi gõ phímnhững con chữ bi thương đã nhạt nhòa bóng nắngtâm hồn tôi xám ngoét nỗi buồn rầuem ở đâu?ngó xuống bàn tay chỉ thấy những đường chỉ taylại tự hỏi ngả đường nào đi về bia mộ?  hy vọng cuối cùng là những câu thơđã hư ảo như một dòng nước chảytôi đi ra ngoài bãi bờ nhặt viên sỏiđặt vào trong ngựcthay nhịp đập trái tim đã mệt mỏingày trôi xuôi thất lạc ở nơi nào?  4.  ngày sẽ vui và bình minh sẽ đếntôi đang nghe em hát tự trong đờiđời sống này cũng vuiđã thấy trên môithơm một hoa lys trắnglinh hồn tôi trong trắngnhư câu thơxin dâng hiến em ngọn cỏ mọc trên trờichẳng phải ở trên trờicỏ đã mọc trong hồn tôi đấy chứđọc thơ tôi hãy tìm sau bóng chữhãy tìm dưới bóng mâyhãy tìm dưới gót giày hãy tìm sau chăn gốihãy tìm trên tay emhãy tìm trên môi emhãy tìm nơi bậc thềm hãy tìm trong mưa khuyacó một người đìu hiu nhìn bóng mình lặng im trên váchnhững câu thơ quạnh hiunhặt về trong một mùa rét buốtbàn tay tôi lạnh buốtnhớ môi em nồng nàn sưởi ấmđã là vui…  (25.11.2010)    Cúi chào trăm năm  đừng vui nhưng cũng đừng buồnhãy nghe gió rét đang luồn buốt xươngkhông địa ngục chẳng thiên đườngtôi yêu cỏ dại góc vườn tẻ hoa  không nhẫn nại chẳng sa đàchỉ là ngọn gió tà tà đi rongtôi đi trong cõi bụi hồngcuối đời ngoảnh lại bế bồng lọt tay  đôi khi rượu uống không saylắm lần một giọt đủ ngây ngất tìnhtôi đi thương lấy bóng mìnhbóng tôi cô độc lập trình theo tôi  đừng buồn nhưng cũng đừng vuingày sau giun dế ngậm ngùi mộ biakhông gặp gỡ chẳng chia lìatôi đang lóng ngóng mép rìa thời gian  đôi khi cười cợt huênh hoangcũng là giây phút bẽ bàng lẻ loitrang sách đọng bóng trăng soicòn đâu dòng chữ cọc còi héo khô  bàn tay cầm mấy câu thơthả trôi sông suối mơ hồ tiễn đưaem hiện thân của ngàn xưangày lọt lòng mẹ, tôi vừa oa oa  lạc nhau trong cõi ta bàngoài năm mươi mới biết là của nhautình sâu chót mới tình đầulà ngày giọt máu cúi chào trăm năm  (17.7.2012)    Trên một bàn tayĐừng giận nhé, những ngôi sao đã rủ nhau khép mắtđêm đã khuya đường phố đã quay vềmột mình tôi lửng lơ như hạt bụicòn gọi em đau điếng một cơn mê  gió đã thổi, em đã yêu, ngày đã vui và biển kia đã sóngtrong tôi đang thức dậy tiếng em cườiem ve vuốt tháng ngày thương với nhớmười ngón tay mường tượng ngón sen tươi  gương mặt em hiện hữu những niềm vuitôi đã sống đã phiêu du như mây trời ngoan đạotừng đêm mơ được hóa cái nốt ruồi(cái nốt ruồi trên môi em bé bỏng)xin nâng niu gìn giữ hết một đời  đời sống mà, vui đi mà, chẳng dại gì giận dỗikhiến trái tim đau buốt đến tận cùngtừng ngày mơ những dấu chân em bướctôi giẫm lên tìm mãi sự khoan dung  em, hiện thân của ngọn gió mùa xuânđã đem lại sự bình yên bình tâm và đôi khi là bình minh buổi sángly trà thơm, em ạ, nắng mới vừa lên  tôi nhìn vào mắt emvà nhủ thầm, đã hôn nhau thì sao không tin cậy?thì sao không khép lại một lãng quên?thì sao không hỏi đóa hoa sen?  tôi hỏi em, em hỏi mây và mây hỏi gióngọn gió đi qua vạn nẻo đường dàiđêm nằm ngủ dẫu không chung chăn gốinhưng bàn tay vẫn níu một bàn tay(13.XII.2010)    Đi hết con đường  thức dậy làm gì lúc hai giờ sánggió thổi ngoài hiên vắngnhững dòng chữ cuối cùngđã rơi khỏi ngón tay nâng niu gìn giữđã rớt phía bão giôngvà nghe vọng về tiếng khócngày ơi đừng buồnrồi cũng sẽ đi qua những niềm vui cô độc  câu thơ tôi có cứu được trời xanh?trời xanh kia có đem về tơ vàng nhung lụa?câu thơ đang héo úabuồn tênh  tôi ngồi trong bóng đêmthắp một nén nhang thơmlời nguyện cầu chìm trong tiếng chó sủahoa lys thơm một nhan sắc muộn màng  tâm hồn tôi như một bãi chiến trườngtiếng kèn đồng của mùa xanh ly biệthát lên “nhất phiến tài tình thiên cổ lụy”tôi đứng đâu trong khoảnh khắc thiên thu?tôi ngồi đâu giữa bốn bề nghi kỵtôi nằm đâu dưới cát bụi sa mù?  nhang đã tàn lụn tắtem hãy về ân sủng một lời rutrong đêm tối mịt mùgiật mình nghe tiếng gà đã gáy  tôi nhủ tôi gọi câu thơ thức dậychở che nhau đi hết một con đường  (3.III.2011)    Đi tìm em  đừng buồnhãy tìm hương sen đang ẩn dấu dưới bùntìm lấy gió trong căn phòng ngột ngạttìm gót hài dưới sóng vỗ trùng khơitìm tiếng cười đã chìm khuất trên môitìm ngọn lửa dưới tro tàn ly biệttìm tiếng hát trên vòm lá biếctôi tìm em  tìm ngày vui trong buồn bã của đêmhai giờ sáng cớ sao say ngất?chẳng phải đâu nàng Kiều rơi nước mắtbánh xe khấp khểnh, vó câu gập ghềnhtôi đứng ngồi chông chênhtựa vào đâu cũng ngã  giọt cà phê đã trở nên xa lạmột màu đen nhức nhối đến nao lòngđường phố đã trở nên xa lạtừng vòm xanh của ngày xanh thong thảđã héo vàng từng lá úa lãng quên  tôi tìm emtìm dưới câu thơ một vui có thậtmột bộn bề nhan sắcđã cho tôi ngày tháng nhẹ nhàng trôisóng vỗ xa khơimây tím chân trờivà em lại cười lên như thủy tinh va chạm nhau trong trẻotôi đi ra ngoài ngả tư đường nằm dài giữa phốnhìn trời xanh và nhủ thầm hãy đi lên trời trồng cỏ  (3.3.2011)    Nỗi buồn trăn trối  có những lúc ngã lòngtôi vịn câu thơ mà đứng dậy(Phùng Quán)Sứ mệnh của thơ? Thơ có quái gì sứ mệnhChỉ trêu hoa giỡn nguyệt đùa thôiMáu trong tim chảy ròng ròng trên giấyCũng mất tăm như mưa trút bên trời?Câu thơ viết của ngàn ngày mộng mịCòn buốt đau - đọng lại tiếng thở dàiNàng có nhớ hay chỉ là phút chốcNghe thoáng qua như gió thổi ngoài tai?Có những lúc “vịn câu thơ đứng dậy”Phùng Quán ôi! Tôi đang “phút ngã lòng”Từng con chữ của linh hồn yếu đuốiChẳng thấy gì ngoài một sắc hư không?Đường khấp khểnh vẫn còn thăm thẳm bướcVịn vào đâu đi hết một kiếp người?Tôi chỉ có một tình yêu phía trướcNàng hiện thân của bóng mát xanh tươiNàng đã đến trong đêm dài rét mướtNgọn lửa khơi xa đang có thật đó màTôi vịn vào một niềm tin không tắtĐể đi qua. Đi hết cõi người taThơ? Ừ thơ, nào có gì sứ mệnhChỉ là tôi ngốc dại đớn đau hoàiDẩu ảo tưởng một mình em nhan sắcVẫn vịn vào hy vọng sự đầu thaiThơ là em. Em là nguồn bão trútTừng dòng đau con chữ sắp nhoẹt nhòeChỉ đọng lại một nỗi buồn trăn trốiCâu thơ tôi vang vọng có ai nghe?  (2.3.2011)    Đọc thảo tình thơ  có những câu thơ như sóng vỗ chân trờianh chỉ thấy hiện lên xác chữxác chữ ư? đừng hòng  anh hãy tìm giữa hai dòng chữtìm dưới dòng chữtìm trên dòng chữtìm sau dòng chữsẽ gặp giọt giọt máu hồngthấm qua từng dòngtừ thiên thu vẫn vọng lên tiếng nóiréo từng tiếng gọinhú lên mầm lá mới  anh hãy tìm qua từng dấu hỏisẽ gặp hồn oan vất vưỡng vật vờanh hãy tìm dấu ngã chưa phaisẽ gặp kẻ thất thời ngã ngựa  những câu thơ giữ gìn ngọn lửavùi sâu dưới tro tàn  anh hãy tìm dấu chấm mới đi ngangsẽ chấm hết ước mơ rách nátnhững câu thơ phiêu dạt cuối con đườngvẫn âm thầm khâu lại vết thươngvẫn bền lòng kiêu hãnhvẫn nhẫn nại lặng lẽtừng con chữ  từng con chữ trên bàn tay ngày ngày gìn giữsao lại nghe nhức buốt trong xương?  (29.1.2010)    Thơ bảy chữ  “trời hỡi, làm sao cho khỏi đóigió trăng có sẵn làm sao ăn?”Hàn Mặc ái tình không có Tửvâng ạ, thưa em, Sống vĩnh hằng…đời sống nát nhầu như bóng mâyRimbaud khắc khoải chốn lưu đàycòn tôi lững thững như là giócon thuyền say gió Con thuyền say  tôi chẳng thèm say chỉ muốn quênquên người chăn gối gọi là emthịt da rờn rợn như Đường luậtđối xứng từ ngày xuyên thấu đêmtôi lại quay về trong cõi mêtháng giêng hoa cúc thắm vàng hoekìa em áo mỏng im lìm rượusá gì hờn dỗi lúc xàng xêđêm ngủ không yên giấc chẳng lànhnhịp thơ tiền chiến gọi mùa xanhsắc hương đỏ, trắng thơm như máutình ái bền lâu bởi lòng thànhtôi có lòng thành của bản năngbởi nghe sóng vỗ dưới bàn chânngu dại là tôi không khéo léoma mị làm chi chuyện nói năng“trời hỡi làm sao…” gió chiều quavẫn một người đi một mái nhàLửa thiêng vọng mãi lời kinh nguyệnngao ngán là tôi tựa xác tràngao ngán tôi đang nhớ một ngườiđêm dài lục bát bóng lys tươitôi ơi tay gối bàn tay lạnhquạnh vắng câu thơ nhạt tiếng cười…  (20.II.2013)    Trời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ?  mỗi một ngày lại đi qua trong nhọc nhằn tẻ nhạttôi đi lang lang trên phố xá Sài Gònlột sạch những mỹ từ rỗng tuếchcâu thơ hậu hiện đại lảm nhảm vô hồncâu thơ vụt hiện vần ồncũng vớ vẩn như từng câu khẩu hiệutreo dọc ngang trên vỉa hèmờ mịt dấu ngựa xetôi đang ngủ mêanh đang ngủ mêchị đang ngủ mêchúng ta đang ngủ mê trong điệp trùng ác mộngcũng lừa mị nhau há miệng ra cườicũng múa may quay cuồngcũng bôi hề vẽ nhọcũng từng ngày vô cảm lại trôi đicũng bốn ngàn năm chỉ rặt trẻ conquanh quẩn với trò chơi huyễn hoặc nhau rằng đời đáng sốngsống? là chối bỏ biển dài sông rộnglà quên đi một di sản nghèo nànlà níu giữ một gia tài cũ ríchchăn chiếu đang từng ngày rách nátquên đi emhãy quên đi ngoài vườn chim sẻ hótnhững đất đai bị cấu xé từng ngàykết thúc cuộc chiến nàylại bắt đầu mở ra đồng dao mớilà câu thơ tiên tribáo hiệu ngày tận cùng khốn nạncuộc chiến không bom đạnnhưng từng ngày trái tim chảy máuâm thầm và chịu đựngnhẫn nại và chịu đựnggiọt mồ hôi rách toạt tiếng cườimỗi một ngày đi xuống dòng đờimắt lại nhắm không nhìn thấy trời xanh hay cỏ biếctôi chỉ gặp những câu tuyên ngônvẽ trước mắt muôn ngàn bánh vẽnhững hào quang văn vẻnhững chân trời mù mịt tít mù khơinhững máu xương hí lộng một trò chơivề với đất vẫn không tan trong đấtnhững hồn oan lững thững đi rongđã một thời máu chảy ròng ròngngười ta sống bởi tin lời dối trálời phỉnh phờ cũng có thể làm nên phép lạvà cứ thế lại từng ngày lưỡi cứng đờ như đáhuyền hoặc sự bình yêntạo thành sự cả tinmột ngày kia thức tỉnhanh thức tỉnhchị thức tỉnhtôi thức tỉnhlại ươn hèn ngụy trangbằng khuôn mặt của một người sắp chếtbằng tiếng cười của trẻ thơ đón Tếtđể trôi theo đời sống của lãng quênsống? đôi khi phải tập quênquên béng đi những điều cần phải nhớmỗi một ngày tôi lại đi xuống phốngước mặt nhìn trời xanhtrời xanh quê mẹtrời xanh thế sao mắt tôi rướm lệ? (9.I.2012)    Dấu nằm Ghe lui còn để dấu dằmNgười thương đi vắng dấu nằm còn đây(Ca dao)Dịu dàng của gió là hươngNgón sen ve vuốt xương sườn AdamTôi như vó ngựa bất khamLặng yên nghe sóng vỗ ngoan bến bờChiều xuân mây trắng nắng tơCỏ non lún phún lơ thơ dỗ dànhSắc màu thiếu nữ nõn xanhTôi nhai ngấu nghiến mộng lành tốt tươiNhớ hương? Lại nhớ một ngườiMôi đan môi chạm tiếng cười thân quenNgón tay? Tôi gọi búp senHương em? Là rượu, là men dậy thìCon đường? Những bước chân điLời em nói? Gió thầm thì lướt quaMột lần nghe? Ấy vậy màTrong tôi dậy sóng gọi là lứa đôiMở lòng ra với đất trờiNgày vui bất tuyệt những lời xa xămChiếu chăn bền chặt tơ tằmYêu em? Yêu cả dấu nằm còn đây…  (2013)    Thưa rằng  đêm đã thảo và đường về cũng thảohoa vẫn lys vạn dặm nét môi cườitrong trắng em giữ gìn tình tôi nhélúc soi gương lại gặp một con người  tôi ve vuốt cái nốt ruồi nhỏ xíuchênh vênh trên mép phải hiền lànhlại ám ảnh hương trà thơm mỗi sángtôi nhìn em tưởng tượng hạt mưa xanh  vẫn trong veo không chút gì bụi bặmvẫn hôm qua trăng nhú gọi tôi cầmvẫn tê dại trên từng vùng cảm giácngồi bên em, tôi run rẩy thưa rằng...       Vẽ em (I)  như một đứa trẻ tập bơitôi vọc màu sắc như chơi sắc màuthấy em thăm thẳm ngàn saucùng tôi từ cõi bể dâu trở vềđêm đêm soi bóng trăng têsắc màu tôi vẽ vọng về tiếng xưathưa em thưa nắng và mưathịt da ngày nọ đã vừa thơm thovẽ em, trái đất buồn xosắc màu ngoan ngoãn hẹn hò thiên thu  đường xa sợ lắm mây mùnụ cười tình ái viễn du cuối trời?tôi là đứa trẻ tập bơibao nhiêu nhan sắc còn phơi nõn nà?trắng đen vàng tím nết natấm lòng thục nữ bước qua ngại ngần?vẽ em, tôi vẽ đường trần ngược xuôi dĩ vãng dấu chân vẫn còn?  vẽ em, trái chín tươi ngon vết răng ám ảnh linh hồn lứa đôitôi là đứa trẻ tập bơixin em, em hãy đùa chơi đỡ buồnngoài kia tơ liễu đang runvẽ em, sông suối về nguồn được không?được thì được không thì khôngđược không thì cũng là dòng máu tươivẽ em, tôi vẽ tiếng cườixóa dần cô quạnh lạnh người quỷ ma  đêm gần, gần với ngày xatôi vẽ ngọn gió đi qua nhọc nhằnvẽ em, tôi vẽ bóng trăngbỗng nhiên thấy một dấu răng trở vềbụi hồng lẽo đẽo u mêchìm trong màu sắc tìm về ngày xưathưa rằng ngày nắng và mưavẫn em trọn vẹn dạ thưa ái tìnhsắc màu gương mặt phiêu linhvẽ em, tôi đã hữu hình là em  (6.XI. 2009)    Vẽ em (II)  vẽ em một dấu son tươimột cây thánh giá biếng lười cầu kinhchiều nghiêng mộng mị phiêu linhhai chân khép nép dấu tình thơm tho  bãi bờ lún phún hẹn hòcỏ xanh mơn mởn dậy tờ thơ hoavẽ em một chút đàn bàvẫn còn rón rén vén tà áo lên  đên dài thăm thẳm là đêmbàn tay ve vuốt sương mềm như tơlông mày cong một vầng thơnốt ruồi lặng lẽ đôi bờ yến oanh  vẽ em sữa ngọt dỗ dànhmột bông lúa chín không đành phụ nhaunhịp nhàng từ trước đến saucắn môi vọng tiếng kinh cầu run run  đam mê lạc bến xa nguồnniềm vui như sóng nỗi buồn đắm mưatan trong chăn gối dấu bùathịt xương ngày nọ mới vừa phục sinh  (2010)    Mùa xanh  nàng đã vẽ trong một ngày tốt tươi là nắngnhững sắc màu như rượu ngọt tinh khôimây vừa bay ngang trờivà gió thổi phía bên ngoài đời sốngnàng đã vẽ giữa muôn trùng tiếng độngxanh trắng đen tím đỏ mắt môi hồngvẽ hư không thì không gì ngoài vẽsắc màu đã hoài thaidịu dàng từng bước nhẹlướt trên toan êm ái phím dương cầmnghe vọng về tiếng nói của từ tâmtừ bàn tay đã vẽtừ tâm linh mỏng manh như lá cỏbiếc như sonlững thững niềm vui chảy xuống vú mơ ngonnàng đã cắn sắc màu đang ngủ mớnàng đã ăn từng mảng màu rực rỡtrăng là môi ve vuốt một hình hàiđen là mưa bấu bíu lấy men saytím là nàng tình đang mười sáuxanh là trăng chăn gốinhững sắc màu lững thững dắt nhau điđỏ dậy thì trong mùa tình nguyên đánhồng là thơ như đón gió lấy trầmvàng một chút là trẻ thơ một chútđêm ngủ yên trên khung vải an lànhnàng đã vẽtừng sắc màu sinh nởmột mùa xanh  (29.IX.2011)     Mỗi lần yêu là lại khóc chào đời  vui một chút, sống với đời dài thêm một chútanh thoát ra ngoài thế giới của hoài nghibuồn cũng đó để rồi vui cũng đóxòe bàn tay vuốt mặt nói năng gì?anh nói trong mơ anh cười trong mộngtiếng con người trống rỗngtrượt ra ngoài thời gianđã là hoa đến Tết lại khoe vàngsắc lại thắm trơ trơ như máy mócdòng đời trôi trong thăng trầm mệt nhọcvẫn tí toe tí toét nói và cười  có những ngày như vừa mới thôi nôianh mong được gặp em thêm một chútem ngoảnh mặt bỏ đi xa lắcbụi đường xa úa lạnh dưới chân màytiếng còi tàu thôi thúc cánh chim bayanh lại đứng như một người mất trínhìn xuống chân nhủ thầm chân thiện mỹlảm nhảm như thằng điênmọi người đang đi nghiêngtại sao không đứng thẳng?anh lại hỏi chiều nay mưa hay nắngchân trời kia hay khép lại chân tường?chẳng biết nữa sống hoài vô nghĩa quácứ là Tết phải bung xòe hoa lácứ là vui nhộn nhạo đến chạnh lòngcứ là ngày công chức lông nhônghăm bốn tiếng cứ là vô tích sựnhưng may quá vẫn còn em đấy chứthấy niềm vui thấp thoáng đến trong đời  có những ngày như vừa mới thôi nôianh mong được gặp em thêm một chútđừng ngoảnh mặt đừng bỏ đi xa lắcanh vẫn còn bấu víu giữ trong taythương bàn tay ngón ngắn ngón dàilàm sao giữ một hình hài rộng lớn?trái đất nhỏ nhoi một ngày bận rộnanh chỉ là hạt nước nhỏ li tikhông thân phận và cũng không dấu vết chỉ câu thơ đã viếtcó ru em ấm lạnh lúc ngủ mơ?có là trăng soi lối em vềcó là lửa sưởi lòng thêm ấm áp?có dòng sông hành trình không tiếng hátcó kiếp người luôn tự vấn đớn đaucó những ngày đi lên núi caothèm ngã xuống dưới vực sâu thăm thẳmđời vẫn còn đáng sốngdẫu trùng dương sóng gió xa khơi  có những ngày như vừa mới thôi nôianh mong được gặp em thêm một chútđừng ngoảnh mặt đừng bỏ đi xa lắcanh vẫn còn bấu víu lúc đang mê  sáng nay ngồi quán cóc vỉa hèlại thấy nở lys hồng lan cúc huệ em xa lắc sao lại gần gũi thếvẫn còn nghe vọng lại tiếng con ngườimỗi lần yêu là lại khóc chào đời…Trình bày người đánh thức trong tôi những cảm hứng sắc màunhững câu thơ duềnh lên như sóng vỗ vào bờsóng cuốn ra khơinhững trăng lênnhững dậy thì gió mớinhững thời gian vẽ lại dấu chân ngườitôi nói, đây linh hồn của tôingười hãy giẫm lên đừng rụt rè đừng e dè nghi ngạimai sau, những gì tôi còn lạivẫn là thơlinh hồn tôi là thơxin che chở cuộc tình vô tộixin nâng niu bờ vai tóc rốixin ủ ấm bước chân người trong đêm khuya rét buốtdìu người đi qua vạn dặm đường dàidẫn người về sớm maitôi chẳng xin điều gì, chẳng điều gì cần thiếtnếu không là cảm hứng của thơchỉ cầu mong trong dấu bụi mờtrên bước chân tôicòn có dấu chân người...  (2009)    Ngủ đi em  đắm đuối nhìn em và rớm lệlạ lùng chưa tiếng hát chạy trên môinho đang chín, tay cầm xin khép néptình tôi ơi sóng vỗ mãi trên trời  sao lại ứa từng giọt vui khóe mắtchiêm ngưỡng em như một tín đồthiêng liêng quá thời gian đang đứng lạikhoảng khắc này không ngủ cũng nằm mơ  ta hôn nhau như một người chết đuốicỏ trong em vừa mới nhú thơm thongực tròn đầy trăng rằm mười sáungủ đi đi em chăn gối đã hẹn hò  ngủ đi em vẫn còn nguyên vẹn giógió trong tôi đêm nọ mới dậy thìđắm đuối nhìn em và rớm lệthiện tâm là gương mặt rất từ bi      "Thơ của em đâu?"  Rằng thưa, gặp lại là XuânTừng ngày ngóng đợi hồng quần cỏ thơmDặm dài ngong ngóng cô đơnTừ mộng mị lại chập chờn hương sen  Và tôi thảng thốt gọi emNgày Vui thơ dại đừng quên đường vềQuê nhà yêu dấu nhà quêCòn trong tâm tưởng hẹn thề cỏ lau  Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”Kìa hoa ngõ hạnh trắng phau tuyết lànhVẫn còn từng sợi máu xanhĐan bền kỷ niệm chân thành nhớ nhau  Rằng thưa: “Thơ của em đâu?”Apollinaire ngóng chân cầu nước xuôiGiữ gìn nhau nhé, Ngày VuiThơm lên dòng chữ ngậm ngùi xưa sau  Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”Nhịp thời gian đọng nỗi sầu lướt ngangNhìn lên chúm chím nụ vàngBông hoa nũng nịu dịu dàng môi hôn  (2017)      Tình ngon như Tếtngười ơi bói hoangắt dần từng cánhngày trôi chóng vánhnhủ rằng người xathưa, đêm chưa quatình không nguội lạnhngười còn rất thánhvỗ về tân hôntình đang rất ngonthơm như áo cướilụa là phơi phớisớm mai dậy thìngười bước chân đimình tôi ở lạidòng sông đang chảyxô lệch bình yênmột nốt ruồi duyêntừng đêm mất ngủtôi nghe sóng vỗtrên phím tơ hồnggió hát thong dongtrong mùa gió réttôi chờ ngày Tếtngười quay bước vềtôi ngóng sao khuyareo chuông điện thoạitrăm năm tiếng gọivọng đến Vô cùng... (2009)      Lụa mới đã tơ tằmngày đã ngày, tôi đã em và reo đã gióđã vầng trăng thắp sáng ở trên trờihoa đã lys hương thơm trắng muốtmôi đã ngoan trong trẻo tiếng em cười  đã chăn gối sẻ chia ngày dậy sóngđã có em tham dự tháng ngày vuiđã quán nhỏ lửa hồng riêu cá chépđã thì là thơm thảo bóng chiều rơiđã cơm mẻ hương quê vừa vọng đếnđã trong nhau không nói cũng thành lời  thương đã nhớ một bàn tay năm ngónvuốt ve nhau lụa mỏng đã tơ tằmhoa đã sen nõn nà trăng mới nhútrên ngực em tình ái mới vừa rằm  em tôi ạ, bốn mùa reo đã sóngcuộn tình ta trong hoan lạc lạ lùngđã sống lại một mầm xanh trong trẻođã hai người sở hữu bóng hình chung  đã một bóng cùng nằm ngồi đi đứngđêm đã đêm thức dậy một mái nhàvà tôi biết bây giờ tôi đã lớnbàn tay cầm bền chặt cõi người ta (2009)      Vô tưnhững trưa không một chỗ nghỉ chânanh phóng xe lang thangnắng chói changmơ về mùa vàngmà bụng đóichỉ thèm mong một tiếng ai mời gọimột hạt dẽo thơm một chỗ để ngồichẳng có ai chỉ có mỗi ông trờibụng anh đó dẫu rằng tiền không đóiđời sống anh từng ngày mệt mỏisống?đôi khi chẳng biết sống là gìmở mắt dậy lại lao vào trang viếtdẫu thời tiếtđang xuândẫu lạnh lẽo mùa đônganh ngồi yên mười ngón tay gõ phímchữ hái ra tiền và anh lại đếmcon chữ hư hao con chữ hồng hàoanh đếm tiền qua chữcuộc đời nhọc nhằn saonhư con ngựa leo lên núi caonhư ngọn gió lại rơi vèo vực thẳmmê đắm trời ơi mê đắmthơem là thơ hay chỉ đến bất ngờtrong chốc lát? mua vui trong chốc lát?chỉ có tôi ngu ngốccứ hồn nhiên reo lên tiếng hátvô tư…      Yêu một người là nuôi dưỡng đức tin  mở mắt ra là chạy theo những trò vớ vẩnđâu thời gian làm thơ cho em?gương mặt thoáng qua như giọt nướcđọng lại trong tôi giọt lệ mềm  tôi nhớ em từng ngày tôi mơ em từng đêmđâu giờ phút ngồi lặng yên nhìn vào nhau đăm đắm?“mùa trứng rụng” Sài Gòn thơm buổi sángchìm khuất trong nhau ngọn gió lành  tôi làm thơ? chẳng phải thơ mà da diết nhớnhững ngôn từ đậm đặc tiếng tơ xanhtơ bện chặt mỗi bàn chân tôi bướcem tôi ơi, xin dâng hiến lòng thành  khờ dại lắm chút tình như lá nõntôi xin về ngồi ngắm gió chiều quênmai em xa, bàn tay không với tớibiết làm sao ăn hết bóng đêm?  biết làm sao giết hết ngày tẻ nhạt?nhưng tôi tin tình ái vẫn còn bềnvẫn còn nhau trong ngày xa khuấttình trong veo mưa ngọt nắng thơmem trong sạch là những ngày đôi lứatháng giêng sang đem lại tiếng cười giòn  em đi xa? chẳng phải xa mà đang gần đấy ạtơ trời xanh trong con mắt tôi nhìnchỉ thấy em vẹn nguyên trong đời thậtyêu một người là nuôi dưỡng đức tin...(22.12.2009)      Mai sau dù có bao giờ những câu thơ bé bỏng trên vòm lá nonmỗi sáng thức dậy tôi đưa tay háigửi qua email  ngày tháng dài trôi đi tôi cũng trôi đibỗng sống lại một thời xa lăn lắcđường dài trúc trắcnhắm mắtcòn nghe vọng tiếng ngườigió thổi buốt qua vaingày tháng vô vị  có những khuya lạc lõng giữa căn nhàđọc lại một câu Kiều:“mai sau dù có bao giờ”chẳng biết nữa hỡi mắt đen tóc ngắnngậm ngùi câu thơem giữ lấyđừng e dè cũng đừng nghi ngạingày tháng dài xuôi ngược bơ vơlạc bến xa bờkhông ai gọi tên không ai đợi cửa  tôi giấu bóng đêm trong giấc ngủ muộn màngkhông ai đến nói thầm: Xuân vừa sangngày vừa đến gió vừa reo nắng vừa thêu áo cướikhông một bàn tay đặt lên tránhỏi rằng, đêm qua ngủ có ngon?có mơ thấy một cái nốt ruồinhỏ nhoi nằm trên môinhư đang cười?  ngày tháng dài vô vịnhạt nhẽotrôi đi trôi đi hãy trôi đitôi nhón chân hái câu thơ“mai sau dù có bao giờ”đường xa bụi mờbao giờ em quay lại?  (2013)      Gọi em  sáng thức dậy lại nhớ đến lời em đã nóingày quạnh hiu và ngày chẳng là ngàynhững tin nhắn những khuya về ủ dộtnhững buồn phiền nặng trĩu trên tay  tôi sợ hãi gương mặt em giận dỗitrái tim đau không thể thốt thành lờikhông thể nói không thể gì cứu rỗingày cũng buồn sám hối chạy trên môi  môi bập bẹ gọi tên người yêu dấuem tôi ơi xin đừng giận nữa màbông hoa trắng và mây trời cũng trắngtừng ngày buồn xin lặng lẽ đi qua  xin cho tôi được nâng ngón chân ngàvà khẽ nói thương yêu màu mận chínxin cho tôi thức dậy được pha tràvà khẽ nói, một ngày vui đang đến  xin giấc ngủ từ nay thôi chống chếnhđừng chông chênh sợ em giận và buồntôi lơ đễnh bạn bè tôi ngốc dạinhững nói năng vô ý rất tầm ruồng  là em giận là tôi đau đớn quángày lại dài ngày lại cứ rông rênhđời sống ạ, cho tôi xin yên tĩnhđược bình yên và gọi mãi tên em  tôi gọi em như là tôi gọi Mẹmột đức tin vĩnh viễn đó là Đờixin cho tôi mỗi sớm mai thức dậyđược thấy em ban tặng một môi cười  được nhìn em nõn nà mười bảy tuổiem tôi à ngày tháng tốt và tươitình ái ta bốn mùa tươi tốt nhéđừng giận tôi đừng một chút nghi ngờtôi chẳng biết lấy gì tự vệngoài niềm tin trong trẻo một câu thơ  thơ của tôi ngày ngày như cỏ mọcnhư rêu xanh bền chặt sợi tơ vàngnhư con tằm mỗi ngày tôi lại nhớxin vỗ về giữ lấy bước chân ngoan  chân em bước và chân tôi cũng bướctừng dấu chân tin cậy rất ân cầnđể từ đó mỗi sớm mai thức dậytôi được quỳ hôn lấy một bàn chân  tôi cúi xuống bảo rằng yêu dấu ạvan xin em thôi đừng giận nữa màtừng ngày tháng buồn vui như nến thắpsợi tơ vàng bền chặt mối tình ta... (2009)      Lứa đôivẫn xanh là biểnvẫn cúc là hoavẫn ngày là đợiđêm yêu dấu làvẫn em là nhớmột ngày trôi quavẫn reo điện thoạiníu tình đôi tavẫn môi là ngọtxa nhau là chờvẫn chung hơi thởvỗ về giấc mơvẫn thơm là gióvẫn sống là Đờimột người đứng ngóngmột người xa xôihai người một bónggọi là lứa đôivẫn đêm chăn gốivẫn chung hình hàivẫn nhớ là taycầm tình bền chặttôi thả lên trờiphiêu bồng tiếng hátđi qua đêm dàivẫn em nhan sắcvẫn thơm là lysdịu dàng gương mặtvẫn yêu là emkhông hề thất lạc(17.XII.2009)      Chúc mừng sinh nhật  sinh nhật em là sinh nhật tôiđó là ngày một triệu niềm vuithắp sáng trên hoa lysthắp sángmột màu trắngđi đến tận cùng màu trắngsẽ gặp môi em thơm rượu ngọt dịu dàngđi đến tận cùng sự dịu dàngsẽ gặp một hàm răng thơm như ngọc biếctôi đi vào một hình hài diễm tuyệttrời ơi em da thịt ướp bằng hươngsinh nhật ở trên giườngngày chăn gối đêm nồng nàn như lửachung hơi thởtiếng nói rong chơi xa tít cõi địa đàngnhững nhịp sóng reo vangmột tình ca hoan lạctôi chúc mừng sinh nhậtmừng sinh nhậttuổi thôi nôi em vừa biết dậy thìngày ái tình tôi chỉ mới tập điđi tận cùng phía ánh sángtôi sẽ gặp một vòm trời đầy nắnghoa lys mọc giữa ngón tay cầmtôi sẽ gặp nụ trăng rằmmọc trên ngực nõn nà như trái ngọtem tôi ơi chúc mừng sinh nhậtngày của em, tôi gìn giữ cho tôingày bình yên an lành như thiên chúangày đôi lứacầm tay nhau thân phận con ngườisan sẻ kiếp làm ngườimột tình yêu thứ nhấtkhông bắt đầu và cũng không kết thúc  (20.XII.2009)      Sức mấy mà quênSinh nhật em là sinh nhật anhTình xanh mây xanh và nắng xanhGần nhau như thể trong hơi thởVẫn kể cho nhau mọi ngọn ngànhEm thêm tuổi mới, anh tuổi mớiPhương thảo bốn mùa cỏ tươi ngonMừng sinh nhật muộn đêm Đà LạtQuà tặng đây em trái đất trònSinh nhật anh là sinh nhật emGió thu tha thướt lướt qua rèmEm vừa mới lớn, anh vừa đến Một ngày đông lạnh nắng vừa lênAnh thêm tuổi mới, em tuổi mớiTuyết lạnh đầu cành hoa trắng thơmThắp lên ngọn nến trong đời sốngĐã thấy tình gần chiếc gối ômĐã thấy em về những ngón senCăn phòng nến ấm nhớ hương quenMùa xuân thấp thoáng ngoài khung cửaSinh nhật anh là sinh nhật emSinh nhật em là sinh nhật anhƠn nghĩa nghìn sau sợi chỉ mànhCùng khâu vá lại cho bền chặtTình xanh mây xanh và nắng xanh(2016)      Bốn mùa thay sắc lá  1.  mọi ngọn nến đã tắtngười đã thổi tắtmột nhát dao chém xuống dòng sôngcuồn cuộn bãi bờ dậy sónggiông tố ngoài khơiđã chết cóngtâm hồn tôi hoang mangchẳng rõ vì sao giữa xuân xanh hoa hồng lại héogiữa ngày vui ngọn nắng mới dậy thìsao màu rêu lại vội xám?từ phía sau viên đạn đang bắn léngiết chết tươi câu thơ  câu thơ viết lên mây đã bão giông từ khướctình yêu dành cho sương khuyađã ban mai chối bỏgương mặt người ẩn hiện mỗi giấc mơđang tan biến sau mỗi ngày thức dậytôi thầm hỏi vì saosông cạn nguồn? tôi thầm hỏi vì saotiếng cầu kinh đóng lại nắp quan tàivẫn vọng về cuối đường hun hút?  lựa chọn của mỗi ngườicũng tựa bốn mùa thay sắc látình yêu tôi không thay sắc lávẫn tin vào phép lạđứa trẻ nào lại không tin thiên chúa trên trờibình an dưới thế cho người thiện tâmđã xưa rích rồi chăng?đã cũ mốc rồi chăng?  2.  tôi đã thấy tôi khốc liệt khốn cùngngổn ngang giáo, gươm, đao trên bãi chiến trườnglàm gì có đường về cứu rỗilàm gì có linh hồn đau đáu một tình yêutình yêu trở thành món hàng second-handđã phế phẩm nỗi buồn ứa nước mắthôm ấy, thứ sáu ngày 13ngày 13 tháng 13 từ trời cao vọng lại tiếng oa oatình đôi lứa chào đời lần thứ nhất  tôi thầm hỏi vì saosông cạn nguồn?tôi thầm hỏi vì saocô bé ngày xưa quàng khăn đỏlũ sói hoang đã ngấu nghiến lâu rồi?  tôi thầm hỏi vì saocô bé bán diêm cúi xuống hôn tôi đêm giáng sinh nhiệm màu cổ tíchlại bay về trời?ngày tháng đang trôi đinhững tiếng cười trong trẻovùi lấp dưới gót giày Lãng Quên  giấu biệt tiếng kêu thanmỗi một ngày tôi vẫn gọi lêngọi lên chập chờngọi lên chếch choánggọi lên chông chênhngày chệch choạng đêm chềnh choàng mở mắt bằng linh cảm của kẻ đi lạc trên sa mạcchân trời xa títchân mây mờ mịtcáp địa chấn xa tít trùng khơikhông tín hiệukhông một tiếng trả lờicó đủ niềm tin sẽ đến được bên người?  3.  lại lầm lũi tháng ngày thao thức nhớmệt mỏi thương như thú hoang lè lưỡi liếm vết thươngtự hồi sinh từng ngày hoảng hốttự phục sinh trong cô độctự khai sinh niềm vuibạn bè đã bỏ tôingười đã bỏ tôikhông một ai ngồi lại thì thầm an ủidẫu đôi câu như khách lạ tình cờdẫu đôi lời khuyên nhủ vu vơkhông tiếng nói không âm thanh không có gì chia sẻmột mình tôi lạc lõng đường dàitôi đã đi qua đi tôibằng niềm tin dịu dàng sắc cỏđừng xô tôi ngãđừng xô tôi ngãđừng xô tôi ngãbền lòng đợi nắng mai lênvết thương lành lặn da nontừng chảy máu a, b, c, d… loằng ngoằng dòng chữ viếtcâu thơ buồn khép lại ngày tháng cũ xóa đilại bắt đầu trang viết mớitôi nắn nót từng chữtập đánh vần từng câutưởng là thế, ngờ đâungờ đâu rơi thỏm vực sâutôi bàng hoàng níu lạimột ngườichỉ một ngườitình mơn mởn tình gối chăn tình rầu rầu ngày ngày thơm cỏ mọcchẳng bao giờ ngộ độccâu thơ mạch nước ngầmvẫn len lỏi qua từng thớ đất…  4.  sẽ nắng ban mai lúc nửa khuya rùng mình tỉnh giấctôi yêu người hay an ủi chính tôi?  (Sài Gòn, rạng sáng thứ Sáu ngày 29.8.2014)  Tại sao người ta sống?  tại sao người ta sống?câu hỏi đặt ra như gió chạy trên trờicá bơi dưới nướcngựa cuồng chân trên những ngả tư đườngngọn đèn vàng xanh hồng tím đỏđể đêm về gây nhớ một mùi hươngsống là đợi một mùi hương từ trong ký ứcđã lãng quên đã thất lạc xa nguồnđã biến mất từ muôn trùng vạn kiếpchợt quay về bủn rủn vạt trăng suôngtại sao người ta sống?lặng lẽ đi qua những náo động ồn àolại náo nhiệt những buồn vui hư ảolại thăng trầm vực thẳm với non caolại đôi lúc mở lòng chờ cái chếtquên hếtnhững nhọc nhằn gai nhọn bủa vây nhaucó những ngày tôi gặp ngọn cỏ laumới ý thức lâu nay mình quên sốngtrong đời sống mở ra nhiều tiếng độngthèm lặng yên một khoảnh khắc mơ hồcó đôi khi con người ta im lặngđã chắc gì hoa trái héo và khô?đã chắc gì suốt đời mây cứ trắngcó ai hay mây trắng ngủ trong mồ?đời sống mà, sống đi mà vậy thì tôi lại sốngphút phục sinh của một sáng yên lànhtôi lại thấy nõn nà tà áo mớithịt xương em tình ái rất chân thànhtại sao người ta sống?câu hỏi đặt ra trong tuyệt vọng tít mùtrong hy vọng lẻ loi như ngọn nếncứ âm thầm dẫu gió cuốn âm ucứ miệt mài từng ngày qua đến thángđừng nghĩ ngợi ngoài trời bông hoa trắngvẫn dịu dàng thanh khiết một làn hươngsống là đi và đôi khi nằm hoặc đứngcái chết kia đang đợi cuối con đườngvẫn biết thế vẫn miệt mài hăm hởniềm vui nào không ẩn giấu tai ươnghạnh phúc nào không ủ mầm phản bộicon ốc nào không chứa một trùng dươngtại sao người ta sống?ừ cứ sốngcái chết kia đang đợi cuối con đường... (22.6.2011)      Ra khơi  những ngày xa em là những ngày tẻ nhạtcon thuyền lạc sóng ra khơichiếc la bàn chỉ chứa đầy rượu ngọttôi nằm một mình và hôn lên vòm mây cao chót vótem đã tặng trong một ngày tắt gió phía dòng sôngtôi nhai hết mùi hươngcủa một lần vẫn còn sót lạitôi liếm từng sợi lông tơ để lắng nghe tiếng kêu rên như một loài chó sóicắn nát môitôi bấu víu em van xin những dấu răngcắn trên ngực đau đớnlưỡi trên lưỡi nhịp nhàng đang mơn trớnem mở ra thăm thẳm một địa đànghãy nhịp nhàng tận cùng xương với thịthòa nhập nhau lưu luyến nhụy hoa thơmtiếng kèn đồng man dại đã trỗi lênem cong cớn một nõn nà trong sạchhơi thở tôi vùi sâu trong hương náchquyến rũ hơn kinh thánh ở trên trờivòng tay em bấu chặtkhông nói ra nhưng cũng hiểu thành lờinữa đi tôi, mau nữa đi, mau nữanhư chạm vào tận cùng không chọn lựagiọt hoa đời dâng hiến đã thăng hoaem đàn bàđàn bà của đàn bàmột cánh đồng phì nhiêu đang quyến rũtôi cúi xuống nhẹ nhàngvà liếm hết ngọn lửa hồng rừng rựcđể bắt đầu một chuyến ra khơitôi gào lên xin một lần chết đắmở trong em một con đường thăm thẳmđã mở ra Sự Sống đời đời…  (29.VI.2012)         Đường xa vó ngựa  Tự nhiên nhìn xuống bàn tayThấy rãnh sâu tựa luống cày thời gianNhọc nhằn vó ngựa mây ngànNgày đi thăm thẳm nắng vàng như sương  Độc hành xa lắc con đườngChân mây gió cuốn yêu thương níu vềTôi như cỏ dại nhà quêCâu thơ bàn phím đam mê còn dài  Gánh tình chưa mỏi hai vaiBàn chân tiếp tục đường dài nẻo xaCõi người thần thánh quỷ maPhía sau mặt nạ u oa khóc thầmCó người tịnh khẩu như câmAi nghe tiếng nói ầm ầm sóng vang?Có người vội vã bước ngangBiết đâu rẽ dọc là đang quay về?  Tôi như cỏ dại nhà quêCâu thơ cô độc xàng xê thế nào?Hãy nhìn núi thẳm non caoĐể nghe tiếng sóng dạt dào yến oanh  Chân trời ngọn cỏ đang xanhVội gì tiếng hát vút nhanh về trời?Ngày vui sóng vỗ xa khơiĐường xa vó ngựa rong chơi độc hành?  (30.1.2014)      Lẻ bóng trên đường  chẳng biết nữa những gì đang đếngió mùa xanh nhỏng nhảnh lạnh ngang trờimột mình tôi lặng lẽ ngồingày đã rụng dưới gót chân nhẫn nạithơ cũng buồn như muôn trùng cỏ dạisắc lá đau héo úa đến nao lòngngày tháng mãi long đongđâu bến bờ dừng chân trong chốc lát?đâu chăn gối của từng đêm hiu hắtkhuya trong đêm vọng lại tiếng kinh cầu?tôi treo cổ câu thơ thơ thoát xác về một nơi xa khuấttôi xóa hết mùa vàng trên hoa cúcthuở hồn nhiên đã ớn lạnh tiếng cườichung quanh tôi đâu tiếng nói con ngườikhông phản trắc? đâu gương mặtbiết nhìn nhau xoa dịu tháng ngày buồn?đâu những chiều tiếng sóng vỗ lạnh runtôi viết thơ dập dìu trên tiếng sóng?đâu tình yêu của ngày mơ với mộng?đường phố đã quạnh hiungày của thơ không có nắng của chiềukhông có cả tình reo trong trí nhớtôi dỗ tôi nhìn hoa đang tím thở từng sắc màu cứ nở nhoẹt nhòe hươngthơ đang đi lẻ bóng ở trên đườngđường thăm thẳm không chân trời để đếnđường giăng đầy màn nhệnđường mù lòa buổi sáng mặt trời lênmay quá, vẫn còn emđứng bên trời lận đậnxin cho tôi có được chút tình riêng  (1.II.2012)      Ánh sáng  những tiếng cười rồi cũng khuất xaniềm vui bay về trời không còn gì ở lạiđường phố quạnh hiu ngọn đèn vàng hấp hốitôi về đâu?không ai đợi chẳng ai mong cũng chẳng ai chờkhông online không email không có gì vọng đếntiếng chó sủa bơ vơ đã lạc dấu địa đàngbuồn quá làm sao saymen rượu nào cũng là thuốc độc  tôi mở mắt nhìn vào trang sáchdòng chữ khẳng khiu không che hết đêm dàiđi qua cánh rừng của ngày tháng hoa niêntrong ngực còn đau vết đạn  này em, những hương thơm thấp thoángan ủi chiếu chăn lạnh lẽo tiếng khóc cườiđêm dày như bóng ma trơiđổ ập xuống đường về thương với nhớ  chỉ còn lại âm vang sóng vỗtừ ngàn năm như một tiếng kinh cầunhư phép màunuôi dưỡng tôi từng ngày khôn lớn  biết làm sao gìn giữ giấc mơdâng lên em một món quà ấm cúng gia tài tôi còn lại những câu thơem cầm lấy hay là em ném xuống?dòng chữ đau một vết daonhững ngôi sao tự tử giữa trời caolại nhập vào những gì tôi đã viếttôi cúi đầu quỳ xuống bóng tôi trôi  dòng đời cũng trôitrôi mải miết một chân trời có bao giờ tìm ra ánh sáng  (1 giờ sáng ngày 27.1.2012)      Thầm hỏi một người  nào ai biết đượcsông bao nhiêu nướcbiển bao nhiêu nguồn?cầm lấy nỗi buồnlàm sao đếm hết?  ngoài trời gió rétai biết lá rơibuông tiếng thở dàiđếm ngày tuyệt vọng?  làm sao đếm sóngbao lần âm vang?ai biết nắng vànglúc nào trẻ mãi?ai hay cỏ dạilúc nào già nua?ai tin cuối mùatình yêu sẽ đến?  có ai ngồi đếmnỗi nhớ trong xương?ai biết mùi hươnglúc nào sẽ khuất?ai hay giữa ngựcbao nhiêu dấu răng?em còn trẻ măngbao giờ sẽ lớn?ai tin nắng sớmsẽ đến cuối ngày?  tôi tin em đếntừng phút từng giâytừ trong kiếp trướcnhớ thương ngày ngày…  (2010)      Thi sĩ đêm mưa trên một sân ga xép  những sớm mai tôi lại sờ tay lên ngựcthầm hỏi trái tim đã thức dậy chưađường xa tít bụi mùgương mặt người lặng lẽ lặng thinh như câu thơ tĩnh lặngtôi không nghe gió rú dưới chân mìnhnhững tiếng cười ma cô những trò chơi chính trịnhững pano hợm hĩnh chắn ngang đầu“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”những câu thơ lép vế trước gươm đaogươm đã cùn và đao cũng gẫynhững câu thơ như kép hề ngốc dạicứ vênh vangnhững câu thơ ngoan ngoãn xếp hàng ngangđồng loạt tiến lênphấn đấu tiến lênlà tôi đấy cũng là tôi tội nghiệptôi loại bỏ những cưỡng dâm cưỡng hiếpnhững đại dương thân phận lánh xa đờitôi bịt tai trước tiếng gào củi mụcnhững kiếp đời nước chảy bèo trôitôi lại nhìn tôi trên chiếc gương soithầm hỏi tại sao mặt mũi mày méo mómộng mị mù mờ mỏi mệt u mêngày ngày đi vềkhông cảm xúc như dậy thì lãnh cảmđất nước ơi bốn ngàn năm trong điệp trùng súng đạncó bao giờ ngồi lại hát đồng dao?sống làm sao khi đang đi phải ngoái lại đàng saumột lời chào cũng giật mình hoảng hốtmột tiếng mưa trong đêm khuya ủ dộtcũng lê thê tâm sự của nàng KiềuNguyễn Du viết Kiều lúc ấy cũng hắt hiucảnh giác nắng dẫu là nắng của ngày trong sạchtừng con chữ như oan hồn trong sáchchẳng mở lòng bởi nghi ngại vây quanhbốn ngàn năm đứa trẻ chẳng trưởng thành“người ta lớn bởi vì ta cúi xuống”có lúc nào tôi lắng nghe tiếng sóngphía biển Đông đang lệch biển xa bờ?có lúc nào tôi hãnh diện vì thơđã khai phóng chân trời sẽ đến?có bao giờ tôi nhận ra cuộc đời như màn nhệncuốn lấy ngày và siết chặt cả đêm?này em này em cho tôi xin một dấu môi thơmđể lãng quênừ lãng quênthi sĩ đêm mưa trên một sân ga xépmắt đã khép...   (7.VI.2010)      Nhẹ nhàng trôi  mở mắt ra anh lại nháo nhào không phải đội đá vá trờinhưng anh mệt nhoàilẻ loi một chỗ ngồisắp xếp lại từng con chữ  ngày ngốn hết ngày, đêm vạc mòn đêmanh tìm kiếm ngôn từ cùng mẫu tựtìm từng chữanh tập đánh vầnnhư đứa trẻ bước lên diễn đànđọc diễn văn ca ngợi ngọn lau trắngniềm hân hoan đời sống nhẹ nhàng trôi  đêm qua bão ngang trờianh rét run nhớ môi son đã hồng thơm ánh nếnđể sáng nay thức dậyanh lại chạytìm hư ảo phía xa xămmột tinh cầu giá buốt  tâm hồn anh chẳng bao giờ ngập lụtbởi có em ẩn hiện trong đờingay cả lúc mệt nhoàivẫn là em sẻ chia lời an ủi  anh vẫn tin vẫn còn gió thổihương em thơm lộng lẫy trên môianh gọi lên sóng biếc vỗ trùng khơiđã yêu anh như vỗ về đứa trẻanh gọi em như trong đời như gọi Mẹ  niềm hân hoan đời sống nhẹ nhàng trôi…      Cỏ thơm liền với trời xanhPhương thảo thiên liên bích (thơ cổ)  sóng vỗ trùng khơiấm như váy đỏyêu ngón chân emdục tình rực rỡđàn bà tháng giêngmượt lành như cỏtừ trong hơi thởđắm chìm hương quenthương nhớ dậy menmở ra cánh cửagiấu tình trong lửadưới vệt son tươihong khô niềm vuitrên đầu ngọn sóngkhép lại hai châncuộn tròn như rắnđêm thôi rét cónghằn, lún dấu răngbén như đường gươmngập hồn chết điếngmắt môi mở miệngngậm lại tình dàinghiến răng thở hắttôi vừa thoát thailời tình thân mậtlăn dài qua vaibấu, níu hai taycắn, ghì, cấu, xéchiếc linh hồn tôiđớn đau rướm lệrăng cắn ngập môimặc em quỷ dữtình vẫn cuồng điênlao nhanh vào lửatôi dẫn lấy tôixuyên qua cánh cửađi vào trong emkhuya đêm lộng lẫysóng vỗ trùng khơirên trong hơi thởđêm trôi nhẹ tênhmượt lành như cỏ  (24.III.2013)      Nhớ người đã khuất...  thả một chút son môi vào trong ly Vodkasuốt một ngày sẽ còn ngủ mớtôi xòe bàn tayvuốt ve từng giọt đắnggió xô ngoài mái hiêntiếng kèn đồng du ca trên đỉnh trời xa lắcđại lộ đêm nay ngọn đèn đường ngủ sớmtôi đi lang thang như ngọn gió lẻ loithầm gọi nàng ơihương cỏ dại còn nồng nàn quá đỗitôi còn đi và bàn chân chưa mỏinhững chân trời vô định biết đi đâungoảnh lại đàng sautuổi mười tám đã mất trinh trên cánh rừng biên giớiviên đạn AK ghim trong hộp sọđồng đội tôi ngắm sao trời dưới ba tấc đấtlàm sao còn gặp mặtáo lính non tơ đã hoen ố bụi đờithôi thì hãy yêu đờiđời còn có giọt máu tươi hiến dâng lặng lẽngày đã xa tiếng súng nổsao trong tôi vẫn mệt nhọc đường dàiba lô còn nặng trĩu trên vaiđường hành quân mịt mù mưa méo mặtmơ mộng miệng mồm mườn mượt mắt môitôi thầm gọi nàng ơinhìn phía trước chẳng thấy gì, chỉ thấybóng tôi đi nhộn nhạo nháo nhàođi như Kép Tư Bền bước ra sàn diễnhá mồm cười trái đắng rớt sau lưngnắng về khuya hiu hắt rưng rưnggái mười tám đứng đường trong lễ hộison phấn rẻ tiền, ăn đi em, cho đỡ đóivà cười lên để thấy chẳng gì buồntôi nhớ về ngày tháng lạnh runđồng đội tôi đã ngủ yên ở đất bên ngoài Tổ quốctuổi trẻ đã mấttôi quay về thắp một nén nhang thơmthả một chút son môi vào trong ly Vodkanhớ người đã khuất... (30.VII.2010)      Khoảnh khắc trong ngày  lời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đếnnhững thân phận nhọc nhằn như con giántừng ngày trôi qua nhiều ngã tư đườngcột đèn điện chỏng chơnhững câu thơhô to như khẩu hiệumuốn buồn nônbuilding mọc lên như núi như nontôi tìm lấy tiếng cườinhưng bất lựctôi tìm một bàn tay vỗ vềchỉ gặp bóng trăng khuyatrên vũng lầy đô thịtôi tìm tôi ngậm ngãi tìm trầmchỉ gặp gương mặt đóng hộpmanequin trên sàn diễn ngoại tìnhnhững hội nghị hội hè hội diễn thời trangsàn catwalk đếch hóa trangkhông mặt nạmặt người cũng xa lạbuồn thiunày em biết bao giờ trái đất hết buồn đauthôi động đất thôi thiên tai thôi đánh bom tự sátthôi lừa đảo thôi lầu xanh thôi bán trinh những hồng nhan tan nátmột kiếp người quạnh quẽ lặng lờ trôigiá lương tiền cũng trôiem tôi thôi trôi dạt tận chân trờiú ớ u ơ muốn đổi đời bằng ái tình bất đồng ngôn ngữhãy trôi hãy trôi hãy trôisóng vỗ ngược lên trờiđầm đìa tiếng khócmỗi một ngày bàn chân tôi mệt nhọclặng lẽ bước qua kim ngắn kim dàivòng đời như một chiếc đồng hồphải lên giây để bắt đầu sự sốngsự sống nào không bắt đầu trống rỗngkhông kết thúc trống rỗng?tôi xòe bàn tay vuốt lấy mặt mìnhxương cọ vào xương máu đỏ da vàngniềm vui đã mỏi mònsao phải sống ngày dài thăm thẳm quáđêm dài đơn độc quátôi yêu đất nước tôicâu ca dao đã lặn trên môiđầy những máutừng giọt máu mọc lên từng hạt gạodựng lũy xây thànhmỗi tấc đất cũng điệp trùng những máumáu tượng hình đất đai biển đảobốn ngàn năm vất vã thăng trầmtôi yêu em yêu đất nước nhọc nhằnlời mừng gọi từ trời cao sao bây giờ mới đến? (16.III.2011)      Những ngày tốt tươi  vui lên nhé một bông hoa run rẩy trong mưacứ xanh biếc một niềm vui thong thảcứ nhẹ nhàng, cứ nhẩn nha, cứ dịu dàng em ạ“vọng mỹ nhân hề tố lưu quang”  mỗi mỗi ngày tôi lại lật từng trangtôi lật đời tôi tìm một ngày tươi tốttrăng chênh chếch trên đỉnh trời chót vótlà một nỗi lòng đắn đót nhớ thương em  những giận hờn thơ dại lại xin quênsóng đã vỗ thanh âm tình tứ lắmchân em bước, xin em từng bước chậmtôi theo sau nhặt lấy những câu thơ  tôi nhìn trời giữ lại một mùa hoatừ hương em đã bùa mê ngày thángtừ môi thơm của trà ngon mỗi sánglinh hồn hồn tôi chết điếng tựa trẻ contừ ngọc ngà da thịt của tươi nontôi ngấu nghiến đến mê man phiến nguyệt“yêu là không nói lời hối tiếc”trời đang mưa từng giọt ấm yêu đời  email em xin đọc mãi từng lờithương và nhớ dập dồn như sóng dậyem biết đấy sao tôi không ngốc dạiđược yêu em như yêu lấy chính mình?  mỗi một ngày lật lại một bình minhtôi lật đời tôi tìm một ngày tươi tốtchân em bước, xin em từng bước mộtchầm chậm thôi, tôi lặng lẽ theo sau  hạt đã gieo như lẽ sống nhiệm màucứ nhẹ nhàng, cứ nhẩn nha, cứ dịu dàng em ạ  (18.IX.2010)      Tập quên  đôi khi cũng nhói tim cũng buồn phiền đớn đaunhưng tôi ơi hãy tập quênnhư tập nhìn một hình bóng cũchỉ là ảo ảnh không tên  việc quái gì phải nặng lòng như thếmột ngày sông nước đã mênh mangthì cỏ lại xanhvòm cây nõn lá lại xanhhãy tin một lòng thành và bình tâm tôi nhé  trang viết cũ đã đi qua lặng lẽquên trong lặng lẽcó những khoảng đời đã đi qua lặng lẽđừng ngoái lại hãy bình thản đi qua  tôi cũng từng nhắm mắt đi quanhững buồn vui tưởng rằng không thể từng bước lên than từng đi trên lửatừng chìm sâu xuống tuyệt vọng mơ hồđêm qua tôi dẫn tôi vào một giấc mơquay trở về lại nhói đau trong ngựctôi cúi xuống nhủ rằng hương hoa cúcđã phai rồichỉ ảo ảnh xa xăm  ngày đang vui tôi ạ hãy bình tâmnhững ảo ảnh không tênnàng đã quêntôi đã quênhãy gìn giữ những gì đang cóđời sống bình yên khi tâm hồn vô tư như trẻ nhỏkhông ngoái lại đàng saunếu ngoái lại đàng saurủ bỏ  (30.XII.2010)      Tiếng gọi thầm  vẫn mỗi sáng ly cà phê đen và ngồi trước bàn phímnhững ngón tay lại gõ xuống trái tim mìnhbật ra từng câu thơ có đứa trẻ ngây ngôtưởng tượng một năm có 365 ngày là Tếttrút bỏ phiền muộn xuống khe sâuhái niềm vui trên đỉnh trời caovà nhủ rằng lễ cưới  ngày mới, ngày mới, ngày lại mớiquà tặng nàng chỉ là ngọn cỏ xanh mơn mởn sương khuyalà dấu hài thời gian đi qua tưởng rằng thất lạcxếp thành ngàn cánh hạcthả bay trong dạ hội lứa đôicánh hạc bay về trờichỉ còn lại hai tâm hồn nương vào nhau sưởi ấm  mỗi buổi sáng lại ngồi gõ phímnhư thân phận dã tràng như Sisyphe ngày ngày đẩy tảng đá lên núivô vọng rã rờichẳng việc gì hãy nghe Xuân Diệu nói:“tôi là con chim đến từ núi lạ/ ngứa cổ hót chơi”tưởng rằng chơi nhưng tiếng ca rướm máutiếng bi thương thổn thức nguyệt đang rằmtiếng cầu cứu trong bão tuyết lạnh cămtiếng lòng ai có còn ai chia sẻ?  y bảo rằng y chỉ là đứa trẻmột ngày kia thức dậy sớm cầm trên tay chiếc rìu của người tiều phu đi vào rừng với niềm tin hăm hởcây cổ thụ ngàn năm đốn ngãy xẻ gỗ dựng nhà y viết thơ lên láy gieo hạt trồng hoay nhặt lại ca daoy đan lời yêu dấulợp mái nhà tình áivà nàng đến và nàng còn ở lạitháng ngày xanh gió lạnh ở chân trời  mỗi buổi sáng vẫn ngồi gõ phímvà gọi thầm nàng ơitiếng gọi thầm như một làn roihằn vết trong trí nhớ  (28.VIII.2010)      Dưới mái tình tôichẳng việc gì phải hẹn hò lễ nghi đám cướinhiều tình nhân đã thề thốt trăm nămnhưng nửa đường đứt gánhchỉ còn lại cái nhìn ghẻ lạnhđay nghiến nhaucấu xé nhaungay cả giấc chiêm baocũng đứt đoạn...  tôi đến với nàng trong một ngày Nguyên đánthảnh thơi ngồi quên lãng đớn đautình xưa nát nhầugương mặt cũ xa dầnđã xa dần những đêm khuya giật mình tỉnh giấcgai nhọn phản trắcnhói bàn chân ngã quỵ dưới hiên người  bây giờ tôi lợp lại mái tình tôisợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lạimột mái ấm một tiếng cười thơ dạiđến với nhau không toan tính điều gìtôi sợ lắm những cân đong đo đếmgã đàn ông phải là gà trống thiếnđỏm dáng thời trang hoa sói hoa hòephải hàng hiệu đôi giày bóng nhoángphải hội hè phải biết xum xoephải thị thành chẳng thể nhà quêphải uốn lưỡi bảy lần khi muốn nóiphải thường trực nụ cười tươi roi róiphải bắt tay này và giấu biệt tay kiaphải cộng trừ nhân chiadẫu đầu ắp tay gốidẫu mỗi tốivẫn môi tìm đến môi...  bây giờ tôi lợp lại mái tình tôisợi rơm vàng từ nàng, tôi lợp lạiđến với nhau xin đừng nghi ngạiđừng lễ nghiđừng nghi ngờđừng nghi tâm và cũng đừng nghi thứctôi chỉ biết dỗ nàng ngon giấcmuộn phiền rũ bỏgieo Tin Vui từng ngày tháng tốt tươi...để từ đó hai ngườichung một bóng  (2.I.2010)       Rùng mình sắc tím  bỏ lại sau lưng những câu thơ tiều tụyxao xác lá rơi trên đường phố gập ghềnhbỏ lại gương mặt có đôi lần mất ngủem đi vào đêmtừng mảng khuya đentừng nỗi nhớ lên menem bỏ lại sau lưng một buổi chiều trên sân thượng X.O mưa trúttừng ngón tay sưởi ấm níu vào nhauphía bên kia vẫn một tường rêu hoài niệmnắng rùng mình sắc tímtrong mắt tôi dậy nhịp sóng điên cuồngbỏ lại sau lưng từng giọt mưa runem đi vào đêmmột chuyến bay xa lắc muôn trùngtôi đến sau và đứng ngoài tiễn biệtcầm trên tay hạt mầm đang biếctôi gieo vào trong giấc ngủ lê thêngày sau mọc lên những câu thơem sẽ đọc sẽ quên rồi sẽ nhớbỏ lại sau lưng từng thời gian vụn vỡtừng buồn vui ngọt lịm thời giantôi đứng ngoài lan cancửa đã khép mây đã bay và chuyến bay xa húttôi đứng ngoài một khu vườn râm mátgiàn hoa leo sắc tím cũng như hồngtôi đứng ngoài mùa đôngtuyết trắng xóa trên môi thơm lặng lẽnhững câu thơ lặng lẽđến sauem bỏ lại những cơn mưa mauđường phố lạnh lô cốt nghẽn con đườngnhững bụi bặm những lo toan những tháng ngày bận rộnem đi vào đêmvòm trời đennỗi nhớ đenvẫn hiện lên hoa tiênem lộng lẫy hương senchỉ câu thơ là ngày ngày tiều tụy...  (27.XII.2010)      Hỏi đóa sen hồngnhớ em quá, làm sao đây mỗi sớm mai thức giấcbàn phím reo lên từng con chữ a, b, c, d... tê điếng linh hồnnhư một cậu học trò, tôi ghép lại thành tên gọi của một người gọi cho đỡ nhớtôi ghép lại những khoảnh khắc thời gian gặp gỡvẽ trong tâm tưởng một gương mặt Việt Namrăng thì trắng, mắt thì đen và giọng nói thì sắc huyền nặng hỏi ngãmôi lại thơm, áo lụa mỏng trong chiềunhững hẹn hò cà phê Ban Mê và khuya về rưng rưng tin nhắnmột góc phố Sài Gòn ngày nắng mới X.Omột chút gió Đà Lạt và giọng cười nép sau áo ấmem ngoan và kiêu hãnh“yêu ai, yêu chỉ một người”quái lạ nhỉ?tay trong tay môi trên môi tại sao còn phải nhớ?một giọt nước trong veomột phiến cỏ vừa dậy thìem dịu dàng như một tờ giấy mớingày ngày bàn phím lại reo lên từng tiếng nóitừng tiếng gọiđã yêu thì phải gọibiết gọi làm sao, ăn làm sao, nói làm sao khi mỗi ngày lại nhớ?tôi nhờ tôi hãy hỏi đóa sen hồng...  (23.1.2010)      Nốt ruồi của một ngườiTrên mép phải môi em có một nốt ruồiđôi lúc tôi muốn thả linh hồn lãng du nơi đótưởng chỉ một lần như một thói quennhưng than ôi từ đótrong một ngày có nhiều lần bỗng nhiêntôi quên thởquên sống quên yêu quên cả đường vềquên giấc ngủ nhưng từng đêm lại mớgọi tên của một ngườinhư gọi một niềm vuimột đức tin không bao giờ thất lạctôi gọi phía chân trời xanh ngátĐà Lạt thơm tiếng gà gáy xa xămmười ngón tay vẫn còn phương thảochở che nhau đời sống mới vừa rằmđời sống vừa lên mencho tôi xin yêu dấu nốt ruồi đengìn giữ một gia tài rất nhỏtừng ngày nhắc nhởsống để yêu thương...      Gọi tên một ngườiđừng vui nhưng cũng đừng buồnthấy từ tiền kiếp gió luồn buốt xương?  không địa ngục chẳng thiên đườngtrong hân hoan có tai ương dỗ dành?  giữa chín nẫu mọc mầm xanhtrong tiếng hát có long lanh lệ thầm?  chìm trong khuyết đã là rằmđang đi đứng cũng như nằm nghỉ ngơi?  mây tĩnh tại, núi rong chơichim bay nào khác cá bơi khác gì?  trong nắng úa có xuân thìtrong rộn rã có thầm thì lướt ngang?  trong chậm rãi có vội vàngtrong biếc xanh có úa tàn phải không?  hoa xuân chìm khuất gió đôngtrong tàn phai có nụ hồng thơm lên?  trong em, tôi vẫn là em?chỉ xin nguyên vẹn gọi tên một người...      Ăn giónhư ngọn gió đi qua trần gian này không để lại dấu vếtngày mù xa cát bụi mệt nhoàisắp xếp lại những lo toan bận rộnquay về một bến sông quêtôi nằm dài trên mượt mà là cỏvà ăn giókhói bếp thơm rơm rạ quê mùachầm chậm bàn tay tôi ve vuốtđó là lúc gió dậy thì xanh mướttôi cầm trên tayvà một ngàyăn hếtgió lại reo lên dẫn tôi về choàng vai ngày Tếtbánh chưng xanh khói ấm giao thừatiếng gió cười đùaem sắp lớn nắng vừa lên và linh hồn bé bỏngcó đôi lúc tôi nhìn trong gió ấmgót sen thơm in dấu trước sân nhàmột mùi hương trong sạch mới đi quatrời ơi giósuốt một ngày là gióbến sông quê của ngày xanh tuổi nhỏtôi quay về mở lòng ăn lấy gióđể trở thành đứa trẻ tuổi năm mươinhững ngày vuiđang đến...  (24.XI.2009)      Bữa ăn ngon  đáng yêu là anhanh thanh lịch, đẹp trai lại lịch lãm đàng hoàngngày đầu xuân đi chợđi chợ ừ đi chợnàng dặn gì thì nhất quyết phải muanày lụa là đà điệu se suakìa mặn mòi những lời ăn tiếng nóinọ mây trắng trời xanh cùng nắng mớianh vốc đầy tay hào hứng chất chật nhàvườn địa đàng ríu rít oanh caanh bếp núc cũng là anh nấu nướnganh gieo vần chữ nghĩa du dươngcâu thơ cười đùangọn lửa cháy bập bùng tươi sáng quámón ăn ngon diệu kỳ như phép lạvừa mới vươn vai da thịt đã rần rầncảm hứng từ đầu lao vút xuống tận chânanh hào hứng nhịp nhàng theo trang viếtdòng đầu tiên vuốt ve mắt biếcnàng má hồng, môi đỏ một màu sonbươm bướm quay về khiêu vũ cánh hoa thơmanh mơn trớn nâng niu từ A, B, C đến tận cùng Y, Z…từng dòng chữ không hề chấm hếtkhông chấm câu cứ hối hả thong dongcỏ xanh           mây trắng                           bến vắng                                       dòng sôngthảo nguyên                        mênh mông                                          tình non                                                     phơi phớidòng chữ trắng trở mình trang giấy mớingày nồng nàn                                  bếp lửa vẫn reo vang…    Gió còn thổi mãi  ngày đáng sống đến từng giây từng phúttình yêu không chấm hếtkhông online thì tin nhắn đỡ buồntội nghiệp những lúc trái tim runtưởng chừng như nghẹt thởtrái tim ơi cứ vó ngựa điên cuồngchẳng quái gì phải sợmỗi một ngày tôi lại yêu emnăm ngón tay rét cóngtôi ve vuốt trên môicay đắngngười ta đi về phía chân trờitàu đã chạyvà tôi đến trễ?gì thì gì chẳng việc gì phải sợquên thởmỗi một ngày tôi lại yêu emdẫu đường xa vời vợitôi cầm lấy chiếc linh hồn đang đóithả lên trờiem có nhặt về không?ngày tháng cũng hư khôngvà tình em ở lại?ngày tháng sẽ đi quanào ai biết gió vẫn còn thổi mãi    Cũng như là  rồi em cũng bỏ tôi đi một tinh cầu xa lắcngọn gió mơ hồ tưởng ngủ mãi trong taytôi xòe tay chỉ sót lại làn hương ngày cũsáng nay gió nhiều và gió trắng như mây  bao nhiêu niềm vui sẽ đọng thành tiếng hátnhưng lời ca nào tắt thở trên môi?tôi không biết chẳng bao giờ tôi biếtem đã xa hay quanh quẩn bên đời?  đời cũng qua em cũng xa và từng mùa lại giótừng đêm mơ thắp lại tiếng em cườithơ dại quá linh hồn như áo mớitôi đợi chờ ngày nắng dậy tốt tươi  sáng hôm nay có một người thức giấcvội hỏi thầm em ngủ có ngon không?tôi không biết vì đâu da em trắngtrong giấc mơ vẫn thấy gót sen hồng  ngày đi qua cũng tự nhiên như thếem quay về níu lại tháng ngày xabao nhiêu thương sẽ đọng thành nỗi nhớđêm từng đêm chăn gối cũng như là...  (24.XI.2009)    Trổ lộc xanh tươi  “Ngày vui anh nhé”Tin nhắn em như mưa ngọt đầu ngàyTrong hồn tôi thấp thoáng bóng mây bayNhư cậu học trò lần đầu tiên đến lớp  Tôi mường tượng trên môi tiếng hátVừa âm vang tiếng thở của mưa nguồnNgây ngất với một niềm ân sủngÔi từng dòng tin nhắn cũng run run  Đường phố bỗng thân quen từng góc phốMọi thanh âm đều thánh thiện lạ lùng Tôi dẫn tôi xa vũng lầy cô độcĐể quay về hy vọng của khoan dung  Cho tôi được nhìn gót chân nhẫn nạiĐã đi qua năm tháng cuộc tình dài“Ngày vui anh nhé”Tôi chảy ròng giọt lệ ấm bàn tay  Tôi cầm lấy niềm tin hư ảoMẹ sinh tôi duy nhất ở trong đờiEm đã đến lấy tình yêu nuôi dưỡngTừng ngày buồn đã lặn những đòn roi  Chỉ ánh mắt nhìn tôi trong ghẻ lạnhLà niềm đau ngã quỵ dưới chân thềmƠn em đã đưa bàn tay níu lạiDẫn tôi về nguồn sáng đến từng đêm  “Ngày vui anh nhé”Sáng hôm nay xin tạ lấy ơn ngườiMáu đã chảy qua từng mạch máuTôi - cây đời lại trổ lộc xanh tươi  (10g50 ngày 3.3.2010)    Sau của phía sausau những cuộc vuisau ly bia say tít mù không gì nhớ nữasau những lời chúc tụng hoan hôsau tiếng vỗ taysau bông hoa tươi thắm xã giaosau những lời chàosau tiếng cười doremonsau của phía sautôi quay vềvà bắt đầu là nhớgió vụn vỡnhững ngày vui tan vỡnhững hôn nhân đỗ vỡlà bắt đầunỗi nhớ  tôi nhớ một hàm răng trắng nõnmột ngày bận rộnlà emlà niềm vui là nỗi buồn là câu thơ là vĩa hè Sài Gòn sáng tốitừng câu thơtừng ngày chờtừng giờừ trăm phần trăm nốc cạnchết như mơ  người ơi bây giờ đã cuối tháng 12 hoa cúc vàng ngoài hiêntôi hôn lênngày tháng..  cuộc đời này đời sống này câu thơ nàyem nàysống là tin  ừ hãy tin để sốngmơ về lứa đôitôi cầm những câu thơ trên taythả lên trờilà những ngàysống để nhớ và để tin và để yêu và để biết cõi trần gian ngắn ngủi  dù ngắn ngủidù dài lâuem tôi àmột người buồn thì một trái tim đau  ừ mưa tuyếtvẩn một màu tuyết trắng đến ngàn sau  (28.XII.2010)    Từ một câu thơ  có cứu rỗi được nỗi buồn đang tímcâu thơ xanh liệu hữu ích được gì?chẳng biết nữa trong não nùng tuyệt vọngchỉ có thơ đủ sức dẫn tôi đi  chỉ có em của tuổi mộng xuân thìmới đủ sức dỗ tôi thành người lớntrên đường đi sỏi đá với gập gềnhchỉ có em dỗ tình tôi vừa chớm  không có em trong một ngày nắng sớmcon mắt tôi câm điếc đến mù lòacâu thơ điên trong bão bùng ngốc dạicũng điêu tàn gió lạnh cuối trời xa  tôi khóc òa như trẻ lạc bơ vơlàm thơ đi? từng bông hoa run rẩytừng ngày vui đang lạc bến xa bờdòng sông trôi là dòng đời đang chảy  tôi đang chạy nghĩa là đang đứng lạivầng trăng xanh đã cháy ở trên đầusóng đã réo phía sau lưng đấy chứlàm thơ đi? tôi biết chạy về đâu?  em ở đâu? tôi hỏi ngọn cỏ lauhoa trắng toát tiếng cười đơn độc quáthơ ở đâu? ngọn nến tắt trong chiềutôi van xin em đừng xô tôi ngã  tôi van xin câu thơ như phép lạdìu em về trong tuyệt vọng đau thươngtuyệt vọng nào lại không là hy vọngtừ câu thơ dẫn đến một con đường  (24.IV.2014)    Tấu hài  vẫn từng ngày tẻ nhạt bởi trong ly chỉ là rượu giảcũng nâng lên vớ vẩn với mọi ngườiquanh quẩn vài ba gương mặt cũcâu chuyện cũchỗ ngồi cũthông tin tào lao mòn tháng cùn ngày  ngửa mặt nhìn trờiuống rượu giảđời sống giảtôi hèn nhát đứng dậy bước ra cửakhông ngoái lại đàng sauvẫn vọng theo tiếng nói lao xaotính toán so đo cò kè thua thiệtchung chạ với quá nhiều gánh xiếctôi biết làm sao để giữ được thăng bằng?trên diễn đànmanơcanh độc diễnbài diễn văn mủn chữ vô hồnnhưng vẫn diễnrất có nghề  có đôi lần tôi ao ước ngủ mêkhông phải thấy không phải nhìn cũng chẳng phải nghecâu tấu hài cũ ríchlời giáo huấn cũ mèmgương mặt cũ kỹ đã lem nhemvẫn há miệng tụt khỏi mồm những câu văn huê mỹmuốn buồn nônlại buồn nôn  đôi khi tôi tự hỏi, làm thế nào để sống vui hơn?chẳng lẽ bước xuống dòng đời là bịt tai nhắm mắtquên hếtlố nhố lăng nhăng đang thường trực trong đời?  có những ngày buồn bã ngó mưa rơitôi lại hỏi giọt mưa nào chưa hề hoen ố?có những ngày ngao ngán nắng đang lêntôi lại hỏi làm sao không hỉ, nộ?sống với niềm tin là đang chơi vé sốlàm sao dự đoán trước điều gì?  em tôi ơi, đừng buồn phiền một sáng thấy tôi đikhông ngoảnh lại đàng sau cũng chẳng nhìn phía trướcem hãy cầu mong đường dài không ngã trượttôi đi về ảo ảnh của chân mâydù không có thậtđi để giữ cái mặt màysống không phải tô son trét phấnđá cá lăn dưasập xí sập ngầuthò lò sáu mặtem tôi ơi thì phải thế nào?  đẩy cửa bước ra ngoàichẳng biết phải đi đâulại xô tung cánh cửabước vàođã bước ra lại bước vào cứ như thằng kép hátđã kép thì đơn, đã đơn ca thì đồng ca cũng thếhát lên đi? ừ, lại hát rằng:đây là thời tôi sống với cõi âm...  (6.VI.2010)    Nhịp đập trái tim đau  gió đã thổi qua từng ngày và ngay cả trong giấc mơ cũng gióbàn tay tôi bấu víu ở nơi nào?bỗng nhớ lại một nốt ruồi nhỏ xíudẫn tôi về trong ám ảnh lao xaonhững tiếng nói những giọng cười lặng lẽđêm trăng xanh bát ngát dương cầmtôi đã đứng phía bên ngoài đời sốngnhư người câmtôi không nghe rạo rực những bước chânđã đi đến nhiều nơi không thể đếnđường phố cũ của từng ngày tơ giăng màn nhệntừng ngày lặp lại thói quentừng ngày vô cảmhiu hắt bức tường đentừng ngày từng ngày tôi xuống phốchẳng nghe được trùng khơi đang sóng vỗnhững phận người thoát thai từ mộ giólại rẽ sóng ra khơitôi ngoãnh mặt lú lẫn một trò chơiđã cũ mềm một tác phong công chứcgió đã buốt từ trong lồng ngựctôi sờ tay lên ngựclại hỏi thầm nhịp đập trái tim đaucó đôi khi nghe tiếng gió thét gàolại dững dưng không một lần tham dựtôi đứng ngoài lịch sửnhư mannequinnhư một người cụt lưỡiđã câmbốn bức tường máy lạnh đã rêu xanhđông đặc một xác thânngày lại ngày lại là ngày tẻ nhạtnào ai biết trong câu thơ tẻ nhạttrong tro tàn tẻ nhạttrong đám đông tẻ nhạtvẫn không nguôi nuôi dưỡng một mầm xanh?cho tôi choàng vai thân mật hỏi emđời sống này biết lấy gì để sống?đã từng nghe quá ồn ào tiếng độngcó tiếng động nào máu thịt của hôm nay?tôi đơn độc răng cắn vào môitừng giọt máu thơm thotừ hơi thởsẽ hòa nhịp cùng trùng dương giận dữ…  (27.VI.2011)    Tìm câu thơ vẽ lại tháng năm dài  trời vẫn mưa trên hàng cây thánh giábuổi chiều lên nắng sớm cũng đau lòngtôi lầm lũi ngày mòn từng chân tóccheck email trên ngọn sóng phiêu bồng  những câu thơ ngủ yên trong trí nhớmột ngày kia bỗng thức dậy khóc òađường phố chậm mịt mù như lô cốtcó những ai lọt thỏm cõi ta bà?  đành im lặng không còn gì để nóimột bóng tôi sững lại giữa trần gianđời sống mà, nhọc nhằn thương với nhớđành ngồi yên như gỗ mục trên ngàn  có những lúc lặng im như đá sỏitôi dẫn tôi lang chạ với con ngườilại xôn xao giọng nói cười chợ búatrong gương soi khuôn mặt đã đười ươi  trong lòng tôi mùa thu đang trút gióđời sống mà, sao chỉ thấy tai ươngngọn lửa ấm trên đường xa hun hútcó đôi khi che giấu một đường gươm  có đôi khi niềm vui là thuốc độcđời trao tôi như ân sủng ngọt lànhừ, đón nhận như bãi bờ đón sóngđời sống mà, ngốc dại đứa trẻ ranh  có những ngày lang thang xuống phốđi và đi như một gã mộng dutiếng động cơ giữa bốn bề gào rúngười ở đâu trong một cõi sa mù  người mất bóng trong dòng đời bận rộntôi nhìn quanh chỉ gặp tiếng khóc cườinhững hình nộm lững lờ trên đường phốbốn ngàn năm chỉ mới tuổi lên mười  thì tôi ạ, hãy quay về giấc ngủtìm câu thơ vẽ lại tháng năm dàitừng câu chữ nồng nàn như rêu mọcvỗ về nhau tin cậy một hình hài…  (19.V.2011)    Đã đi thì sẽ đến  1.  gió đã thổi ở bên ngoài đêm trắngmười ngón tay bơ vơlại lạc bến xa bờtôi bấu víu nơi nào?tôi níu vào câu thơnhững câu thơ tắt thởtôi níu bể dâuđã bạc phếch cỏ lautôi níu vào sóng biểnnỗi đớn đau đầy miệngkhông thể thốt thành lờilời nói bay đi như giócòn lại những lẻ loitôi lẻ loiđứng bên đời lẻ loi ngã quỵ xuống một dòng đời mệt mỏitôi đi tìm tiếng nóitiếng nói em từ muôn kiếp nghìn trùnghãy cho tôi tiếng nóiâm thanh trên môi đã khô rồigỗ đá mọc trên lưỡitiếng nói đi về đâu?tôi đi về đâu?ngày trôi về đâu?tìm tiếng hát ngày ngày tưởng nhớtôi gọi em khản giọng tiếng kinh cầumộ bia xanh trong ngựcnhững ngày lao xaođaunhư cái chếttôi gọi emtiếng kêu thản thốthoảng hốtđường còn xa gió tuyết mịt mùmặt trời mùtình mùtôi níu vào mây trắngđể tìm quên trong khoảnh khắc lãng du  2.ai vuốt mắt một một linh hồn rã nátsao không là ngón tay em?  3.  ngoài trời đang mưatâm hồn tôi rét mướtngôi sao mọc cuối trời xa thăm thẳmtrên đường xa vạn dặmtôi đi tìm một vết nhọ nồilà linh hồn tôi như một cái nốt ruồiem gìn giữtừ khi tôi vừa mới lọt lòngkhông bao giờ trả lạitừ đó và mãi mãilinh hồn cô độcdè sẻn từng tiếng cườiđời sống tôi sao lại buồn đến vậy?tôi tìm em trong ngọn lửa cháygiữ lại tro tàn như kỷ vật lãng quêntôi tìm cát bụi dấu chân emkhông tàn phai trong từng giây từng phúttừng đớn hèn từng đắng cay và từng trằn trọctôi tìm em qua tin nhắn từng giờtrong mỗi giấc mơtôi lại thức đi tìm em tuyệt vọnghãy xác tín về một niềm hy vọngtôi tìm em trong tiếng sónggiữ lại dấu chân trên cát trắngngày bình yên thơm mãi tiếng em cườitôi tìm trong những cánh hoa tươihương không phai hương dùng dằng thanh khiếtkhông bao giờ nói lời từ biệtphải không em?tôi tìm em như vó ngựa cuồng điênthảo nguyên mênh mông không đường về không nơi cư trúkhông hộ khẩu không một mái gia đìnhkhông hoàng hôn mà cũng chẳng bình minhtôi lạc giữa dòng đời xa hun hútgiữa tháng ngày ngập lụttôi tìm em sự nương náu chở checó những khuya cô độc một đường vềôi cơn say nhức nhối bóng trăng gầytôi xòe mười ngón tayvuốt mặt bỗng dưng thấy từ trong hai con mắtbóng hình em rõ nét đến đau lòngôi bùa mê quyến rũ chập chờntôi ngộ độc ngã xuống ngày hư ảotôi mê man chìm vào trong cơn bãochiếc linh hồn gió quất rách tả tơitrời ơi sao lại gọi trời ơi?tôi chỉ gọi tên em như một niềm ân sủngtâm linh tôi bé bỏngnốt ruồi em bé bỏngchở che nhau đi hết tháng năm buồntôi tìm em trên một trái đất trònđã đi thì sẽ đến    Vô ngôn  đừng giết thêm lần nữaanh đã thoát xác rồitừ đêm khuya hôm nọcó thể anh lỡ lờicó thể anh không nóinhưng mây trời cứ baygió ngoài sân hoa trắngheo hút một tầm tayanh chết từ sớm maikhông một lời điện thoạianh đang chết từng ngàykhông nghe lời em nóiđường dài gập ghềnh sỏianh vấp té nháo nhàođêm về không chớp mắttê điếng giấc chiêm baoanh ngoảnh lại nghìn sauchỉ một đường thăm thẳmđâu tay ngoan anh cầmđâu môi thơm lửa ấmngày trôi đi chầm chậmđã thoát xác về trờitrên trời đầy cỏ mọcsao vẫn còn lẻ loinhư đứa trẻ nằm nôilà nấm mồ anh đóngày mai sẽ xanh nonmượt mà là những cỏbất ngờ hiu hiu gióanh nằm trong bóng ngàybỗng giật mình tỉnh dậythấy em cầm nắng maivỗ về anh thân mậtan ủi một đôi câungày phục sinh lại đếnnhư một lẽ nhiệm màu...(15.VII.2010)    Xếp lại trang đời  1.  có bao giờ bạn nửa khuya thức dậy và thắp một ngọn nếnnhủ thầm,đã rạng sáng của ngày sinh tháng đẻcắt rốn chôn rau mẹ giấu ở nơi nào?từ hạt máu trong tuần hoàn vũ trụbạn lớn dậy làm ngườihai chân giẫm trên trái đấtđôi khi đi đứng cũng đười ươiđôi khi khánh kiệt cả niềm vuibạn tìm kiếm niềm vui trong dòng dòng nước mắtđêm đã khuya ngôi sao trên nền trời đã tắtbước chân đi không một ngả về nhàthiếu phụ gầy gò chìm trong tiếng giógà gáy canh khuya u uất nỗi đau thầmđêm bào mòn áo mỏng rét căm cămđứa trẻ ngủ vỉa hè giấc mơ đứt đoạncó người lính nửa đêm mê sảnggọi mẹ ơi ngao ngán cuộc làm ngườisống để làm ngườikhông phải dễ2.  trời vẫn xanh một màu xanh rượu đếsao đắng ngắt cổ họng giữa trưa hè?có bao giờ bạn nghĩ đến một chuyến xesẽ đi về nghĩa trang tăm tối?có bao giờ bạn ngồi trong bóng tốiđộc thoạihỏi rằng những tháng ngày sẽ tớisẽ có niềm vui nặng trĩu ở tay cầm?sống, nghĩa là đóng kịch câmkhông nói không cười không tuyên ngôn và cũng không tồn tạinhắm mắt nhắm mắt đi lề bên tráitrái tim đau nhưng cũng bảo ừ lề bên phảiphải không ư? phải sống hết một ngàytôi chẳng bao giờ dám nghĩ một đờiđời dài rộng mà kiếp người ngắn lắmbạn có thấy ngoài hiên mưa một bông hoa vừa thắmđã héo mòn cánh rũ nhẹ nhàng không?  3.  này em yêu,chiều hôm qua giữa chốn chợ đôngcó một người điên múa may như một con cá quẫycon cá ném lên thớtvẫn nhảycon người ném lên thớtchỉ là cái chếtmột lưỡi dao kết thúc một tiếng cườitôi đứng huýt sáo nhìn trời và đọc diễn văn ca ngợi trời và đấtsống, nghĩa là dự bị nhiều khuôn mặtdự trữ nhiều cái lưỡi để đi buônđầu tư vào nỗi buồnđể chờ một ngày đổi lấy những niềm vui trong sạchsống, cũng tựa một quyển sáchsao lật từng trang lại nhăng nhố thế này?trang đầu tiên chập chững nắng ban maitrang thứ hai đã bia ôm lầu xanh đĩ điếmtrang thứ ba lại thánh nhân lương thiệntrang cuối cùng ai xé bỏ đã lâunhững trang sách nát nhầumột kiếp người cũng lằng nhằng ô uếsống để làm ngườikhông phải dễem đã đến cánh rừng của một thời tuổi trẻcó nhặt lên giọt máu?có thấy những ngôi sao trên vòm trời thăm thẳmréo gọi hồn tôi ngày tháng chiến trường?hai chân tôi giẫm mìnlinh hồn tôi đã cụtngười đã chết lúc vừa mộng mịsống một đời mất tríôi tuổi trẻ đáng thương ôi đêm dài mưa trútđường hành quân đói lả ngã trên đườngchết không kịp ngápđêm dài heo húttiếng pháo gầm trên đỉnh trời Danrekem nghe nhói lòng?những đền đài sừng sững giữa hư khôngmáu đã chảy ròng ròngnàng vũ nữ vẫn trinh nguyện điệu múangười tình của tôi ngàn đời góa bụabầu vú tròn hiến dâng từng giọt sữatôi sống sót cũng chính từ giọt sữatrong mùa khô lửa cháy sạm chân trờiem có nghe tiếng gọi của ma hờingười chết trẻ vào ngày tôi mười tám?có đôi khi nhìn vệt rêu xámtrên tượng đá Ăng Cotôi lại thấy những câu thơnhư lời trăn trối...  4.  hôm nay sinh nhật thứ bao nhiêutôi chẳng nhớ và đang ngồi nhẩm tínhlàm sao tính tháng ngày tôi vừa lớnmột bông hoa yêu dấu được làm ngườicánh cửa bước vào đờiloạt đạn AK đã xuyên qua ngực tráitiếng pháo gầm trên đỉnh trời biên giớiđã chòng chành giấc ngủ bóng ma trơitrong căn hầm chữ Zbàn tay tôi đã từng vuốt mắtngủ đi ngủ đi những hình nhân què quặtngủ đi ngày mai không đến bao giờmáu đã chảy cuồn cuộn ở trong thơtrang nhật ký đã nhòe mưa mủn nátmưa ngập lụt trên trang đời thơm ngáttôi quay về chỉ có ngón tay runxòe bàn tay chỉ thấy hư khôngngười đã chết nhưng vẫn còn được sốngtôi vẫn thấy quanh tôi những bóng ma lạnh cóngnghĩa trang Anlungveng hiu hắt nén nhang mờtôi vẫn thấy trên đỉnh trời Danreknhững gương mặt ngờ nghệchgương mặt thư sinh áo lính rộng thùng thìnhdép cao su và đôi giày há mõmcây khộp khẳng khiu đã cháy sém lâu rồituổi mười tám của tôiđã thất lạc lâu rồichiến hữu của tôiđã chết lâu rồivà cứ thế, bây giờ tôi lại sốngsống để làm ngườikhông phải dễ  5.  em yêu dấu,tôi nghe tiếng gà gáy đã khoét sương đêmngoài đường ngựa xe nháo nhào đã chạydù lô cốt vẫn chắn ngangnhưng may mắn vẫn còn có emvà em đang xếp lạitừng trang đờitôi cũng đang xếp lạitừng ngày vuingậm ngùi...  (1.VIII.2010)    Và em còn ở lại...  em yêu dấu, mỗi sáng mai thức dậylại hỏi thầm em ngủ có ngon không?gió thổi trên vòm cây sầu đôngcây rụng lá và lòng tôi buồn bã  những bến tàu vẫn còn đang sóng vỗáo em bay như nắng mỏng trong ngàynhững đồi xanh hoa trắng vẫn vàng phaily rượu thơm nồng nàn đêm trăng buốt  vẫn ca dao tiếng gà trưa heo hútthung lũng hồng dấu ngựa vẫn còn reogiọt mưa rơi ngày nọ vẫn trong veohoa vẫn lys và môi em vẫn ngọt  những ngày này tiếng thở dài chót vótcánh cửa mở ra thân phận oan hồnđường ta đi còn gặp buồn nônnhững tiếng nói rã rời trong tuyệt vọng  đêm khuya khoắt còn bàn tay lạnh cóngbơ vơ trên cái nẻo đường vềnhững nâu sồng bến lạ nỗi u mênhững bia ôm những bán trinh là những...  trên trái đất không tìm ra chỗ đứngbóng đêm đen đè xuống bóng con ngườithơ là gì? mày đi chỗ khác chơiđời rộng quá mà thơ vô nghĩa quá  đời thực dụng mà thơ huyền bí quátôi làm thơ như thân phận dã tràngsóng vỗ bờ những tiếng kêu thanchẳng lẽ tôi phải bịt tai nhắm mắt?  chẳng lẽ tôi chỉ ngợi ca tiếng hátnhững ngôn từ lảm nhảm mộng du?chân mây đang mây mùtrên sân khấu vẫn kép hài múa mép  hãy cười lên để thấy mùa nắng đẹphuyền hoặc nhau cho đến hết vở tuồngchỉ có thơ, thơ chất chứa nỗi buồntrong lồng ngực vẫn ngủ yên bất lực  thôi em ạ, sáng mai này tôi nhìn bông hoa cúclại nhủ thầm ngày tháng sẽ đi quanhọc nhằn sẽ đi quacát bụi sẽ đi quacâu thơ xưa vẫn bền lòng ở lạivà em còn ở lại...  (21.VII.2012)    Đường dài trăm ngã  đêm qua ngọn gió gõ cửa phòng và hỏi:sao giờ này chưa ngủ?tôi trả lời nhớ điên đầu làm sao mà ngủcon mắt mở to nhìn lấy bóng đêm dàibóng đêm không em đi vào trong con mắt  đêm thăm thẳm đã mọc trên tay tôi một bông hoa lys trắnglặng lẽ từng cánh thơm che khuất nhọc nhằntừng cánh thơm như lụa là của đêm khuya còn nghe sóng vỗtừng ngôi sao trên vòm trời nức nỡtiếng hoan ca gió núi bỏng trên môi  đôi khi đi giữa cuồn cuộn nhịp đờimắt không nhắm nhưng chẳng nhìn gì cảtừng âm thanh bỗng trở nên xa lạđường phố cũng xa lạtôi cũng xa lạlại hỏi thầm có phải tôi không?  tôi tự tình cùng một bóng cây xanhtrưa nay nắng nhiều xin hãy xòe bóng mátchở che một tiếng háttừ môi em đang thầm gọi tên tôicuộc đời này đơn giản thế mà vuicần quái gì phải tìm kiếm niềm vui trong ảo ảnh mơ hồ xuôi ngược quá  đường dài trăm ngãtôi bơ vơ chẳng biết đứng nơi nàođứng ngã tư thấy đèn đường xanh đỏ lao xaorẽ hướng nào gặp em trong chốc lát?  đứng ngả ba ngả bảy ngả nămngười vẫn ngợm vẫn cuống cuồng lao tớisống vội vã để đêm về mệt mõicon mắt tìm về một bóng tối lặng câmtôi mường tượng hàm răng nõn của emđang cười trong nắng sớmsáng nay em vừa đếnngón sen hồng giẫm xuống một câu thơ...  (14.VII.2010)    Ám ảnh  lại nhớ đến một bình minh vừa mọc lên trong mắtnụ cười trong veo như lá biếctôi đang ngồi trò chuyện bóng cây xanhđặt trên môi ngôn ngữ của yêu thươngđể nói “yêu em”như giữ một hành trìnhđi đến ngọn lửa trong đêm dài rét buốt  và tôi tin từ trời cao dội về tiếng hátcủa trẻ thơ đang vỗ nhịp thánh ca ngày đang thơm trên mười ngón tay ngàgiữ gìn nhé giọt sương vừa thức giấc  có đôi lúc tôi thầm mơ trái đấtcũng nhỏ nhoi như thuở mới bế bồngđường em đi cây cỏ cũng linh hồncũng buồn vui một kiếp người ngắn ngủi  người về trên đỉnh núidòng sông xanh ru mãi chuyện tình dàingười hiền lành như một sớm maihương trà thơm trên môi ngon nũng nịusợi tóc nào vẫn nằm mơ trên gốitôi lại sợ rằng gió lạnh búp sen non  những búp sen ám ảnh những ngón chânem đã đến và em ở lạinhững câu thơ vẫn còn ở lạilà hoài thai hình bóng một con người  (10.VII.2010)    Một phía xa xăm  tôi không có tình yêu nơi đónhưng Walt Whitman luôn hiện hữu từng ngày“muốn tìm tôi hãy tìm dưới gót giày”câu thơ lớn như một lời kinh Phậtsáng hôm nay chập chờn con mắttôi ngóng nhìn về một phía xa xămđể tìm em  chỉ nghe tiếng chó sủa, tiếng rao ve chai, tiếng chửi thề thô tụctiếng kẹt xe, tiếng quán bar buồn nôn tiếng nấctiếng bia ôm ngả ngớn tiếng ma côtiếng động tình lợm giọng tiếng động cơtiếng gầm rú những cầu đường vừa khánh thành đã sụp  nhưng trong tôi tình yêu đang xanh búpcâu thơ đang thơ dại thơm ngondẫu đôi khi đã đô thị tâm hồnđã con đường định hướng héo honđã gương mặt chưa dậy thì lại già chín nẫuđã niềm vui chỉ còn trong quán nhậuđã niềm tin như nắng nhão xế chiềuđã tự tình xám ngoét một màu rêuđã tháng ngày trống rỗng  tôi nhủ lòng hãy yêu đời, hãy yêu em và khát thèm đời sốngchỉ có tình yêu mới thanh lọc con ngườilúc đang nhìn một cánh hoa tươicó bao giờ em thầm hỏi vì đâu hương ô nhiễm?lúc xòe bàn tay, nhìn thấy đường chỉ tay gập ghềnh khấp khểnhcó bao giờ em thầm hỏi vì sao?  đôi khi tôi ngao ngán cả lời chàocũng chẳng khác một đôi câu mặc cảđôi khi tôi thấy tôi trên đường dài trăm ngã chiếc bóng bám theo như ký ức luân hồigieo tiếng cười hơn hớn ở trên môisao lại thấy mặn một dòng nước mắt?  nay gieo trong em, tôi vun trồng tiếng háthy vọng ngày mai lảnh lót trẻ thơ cười“muốn tìm tôi hãy tìm dưới gót giày”thơ Walt Whitman như lời kinh thánh sáng hôm nay tôi dọn mình dậy sớm  (3.VII.2010)    Những đời xanh tro bụi lại quay về  sao lại không yêu thương hình bóng chính mình?em là tôi của tháng ngày tuổi trẻđêm rất khuya một người ngồi lặng lẽngôi sao rơi trong mắt nhạt nhòatiếng pháo gầm nhức nhối đỉnh trời xatôi úp mặt xuống một dòng suối cạnchết trong mơ bốn bề không ánh sángchiếc ba lô rách toạc ngóng chiều lên  cánh rừng nào vây bủa bóng đêmngếch nòng súng thấy ngày thăm thẳm quátiếng gà gáy giữa rừng nghe cũng lạtôi giật mình quê mẹ đã xa xămchân trời nào giục giã bước hành quânvác trái đất trên vai ba mươi kýnàng vũ nữ trên tường rêu thầm thĩngực căng tròn như an ủi đớn đaulá khộp rơi khô khốc rớt ngang đầutôi làm thơ “Đất bên ngoài Tổ quốc”  đường chiến binh nhớ thương cây thốt nốtlúc bấy giờ em đang ở trong tôi?  lửa cháy rừng hừng hực cũng lẻ loichiếc bi đông đã không còn giọt nướctôi nằm mơ bầu vú tròn cỏ mượtđể ngày sau chết đuối dưới sông dài  tôi thương tôi không có tuổi con traithuở vừa lớn ngực đã hằn vết đạntrong tiếng cười đã thở dài ngao ngánApsara che mặt giữa hư khôngtiếng cầu kinh theo máu chảy ròng ròngtôi đã nghe vọng về từ vách đálời Phật dạy từ bi hỉ xảmột kiếp người nháy mắt đã trôi maulúc bấy giờ em đang ở nơi đâu?  mười tám tuổi đã bụi mờ cái chếtđồng đội tôi gương mặt gầy ngờ ngệchlúc vấp mìn há miệng gọi “mẹ ơi”lúc bấy giờ em đang ở trong tôitừ xa khuất của giấc mơ tiền kiếp?  tôi đánh mất trên quê hương Chùa Thápmột niềm vui tuổi ngọc đầu mùamột nụ hôn chưa kịp chín đã chuanắng chưa lên đã nhập nhòe bóng xếlàm sao được quay về ngày tuổi trẻđược yêu em thong thả hẹn và hò  có những ngày tôi lại thấy buồn xongoảnh phía sau đi tìm em thuở ấytôi chỉ thấy một cánh rừng lửa cháynhững đời xanh tro bụi lại quay về  (29.XII.2009)    Ru đêm  Đêm là đêm. Rất là emVuốt ve hà tiện. Nguyện đêm thêm dài  Bãi xa. Bờ rộng. Mép dàiVực sâu cuồn cuộn vòng quay luân hồi  Nhịp thời gian hối hả trôiNgùn ngụt lửa bén. Sao tôi ngại ngần?  Rụt rè. Tận tụy gối chănRướn cong từng sợi lông măng dịu dàng  Ngủ đi. Mộng mị em ngoanNíu nghiêng tiếng gió mơn man vỗ về  Bãi bờ nhịp sóng xàng xêSuối nghiêng trút suối ngược về non xanh  Chập chờn váy lụa mỏng manhHương sen từng sợi đan thành nắng mai (2.2015)    Thơ trên bàn phím  lại những ngày sáng mở mắt không thấy em bên cạnhđêm tối tăm, khuya khoắt một tôi vềchiều nhạt thếch trong căn phòng máy lạnhtrưa vật vờ cơm bụi cũng xàng xê  còn chỗ nào cúi xuống nhặt thơ?thơ tản mát trên đường dài vạn dặmcòn chỗ nào nhón gót hái câu thơ?em đang thắm mà em đang xa lắm  tôi lại nhớ một hàm răng nõn trắng giữa đêm khuya chăn gối gọi tình lênthì lúc ấy những câu thơ có đến?hay là thơ hiện hữu dấu răng em?  sáng hôm nay những con chữ ngủ quênbỗng thức giấc đùa reo trên bàn phímbỗng dưng tôi tìm thấy câu thơđang rong chơi trên ngón tay thơm màu mận chín  tôi lại nhủ, ừ sáng mai em đếnnhững câu thơ là lụa mới tơ tằmmôi mới mọng tình mới ngon và ngoài trời gió mớingày mai thôi ngực mới nhú trăng rằm  (9.IV.2010)    Mùa đã sang mùa  “này sushi, lẩu cá hồi, riêu cá chép...”em tôi ơi gió đã dậy ngoài sântình đang ngon chiều thơm góc phốchỗ ta ngồi thấp thoáng mùa xuânừ quên nữa, phải còn có rượu vangnhư Françoise Sagan nói phải có chút mặt trời trong ly nước lạnh(rượu vang ướp môi cười và mặt trời ngủ quên trên móng tay kiêu sa màu tím Huế)thì cứ thế, em à thì cứ thếcứ mãi mãi tình nhâncứ hẹn hò, cứ món ăn ngoncứ nhâm nhi, cứ no nê con mắtcứ buổi sáng trà lipton thơm mátcứ cà phê từng giọt ngọt như Đời  đời đang vui chẳng dại gì không yêu đời em ạtình ái xanh vì mùa đã sang mùaem hãy nhìn vòm cây biêng biếc lálá reo lên từng ngôn từ là “dạ”em dạ thưa ngoan ngoãn đến nao lòngmón ăn ngon cũng thật thà như thếlàm sao quên?  không quên được, em à, thì cứ thếyêu nghĩa là hai người chung hơi thởăn nghĩa là so đũa cho nhauhôn nghĩa là ngay cả lúc chiêm baovẫn mơ thấy một hàm răng phương thảođêm nghĩa là từng ngôi sao dìu nhau đi dạothắp sáng lên những hy vọng của ngàyngày nghĩa là phải cầm lấy bàn tayđêm ngủ mớ nhớ những gì em nóinói nghĩa là con mắt nhìn đắm đuốikhông âm thanh nhưng thấu thị tận cùng...  (7.1.2010)    Như một thói quen?  tháng giêng thơm như hương rượu chátngọt môi nhau mỗi lúc em cườicó đôi lần, bỗng dưng tôi đau nhóibóng ma trôi thấp thoáng ở bên đời  Chúa bảo tôi: “Khởi sự ấy là Lời”những tiếng nói đôi khi như là gióchỉ vu vơ. Nhưng linh hồn trẻ nhỏbỗng đớn đau một chút rất dịu dàng  có đôi lần, nghe tiếng sỏi âm vangchỉ rất nhỏ. Nhưng lòng xao động quábóng em gầy trong từng chiếc lálại reo lên lên ký ức ánh trăng xanh  có đôi lần, buồn quá ngó bàn chântôi tự hỏi nơi nào tôi đã đến?có phải nắng xế chiều đang khấp khểnhcố níu lên chút mơn trớn sớm mai?  có đôi lần, tôi đặt ở bàn taymột chút gió, một chút mây và hỏi:hiện tại nói hay chỉ là tiếng nóicủa xa xăm như một thói quen?  lại trầm ngâm trước dòng chữ là emnhư sóng vỗ. Dẫu thoáng qua rất nhẹnhư tự nhiên. Sao lại buồn đến thế?rất dở hơi, tôi lại hỏi chính tôi:  “I know exactly what to get for your birthday”hãy quên đi. Gió màu xuân đang tớikìa, ngoài trời đã vừa xanh nắng mới tôi bảo rằng, ngày tháng cứ vui lên...  (30.1.2010)    Đón gió lấy trầm  lên non đón gió lấy trầmxui ong lấy mật, giục tằm nhả tơ(ca dao)  đến với tình yêu, tôi biết lấy gì nuôi dưỡng?chẳng phải ong đem mật đến cho nàngchẳng phải gió góp hương trầm dâng hiếnchẳng nhả tơ khi không phải là tằm  tôi chỉ có một niềm tin một đức tin duy nhấtcó được không? tôi ngước mắt nhìn trờitôi hỏi mây, mây bảo rằng hỏi giógió thì thầm hãy hỏi giọt mưa rơitôi hỏi mưa, mưa dịu dàng từ chốibảo rằng tôi hãy hỏi chính tôi  nhưng tôi ơi, trái tim tôi nàng đang cất giấuở một nơi xa lắc đến muôn trùngtôi chỉ biết mỗi từng ngày là nhớgọi tên nàng, môi mấp máy run runtôi chỉ biết đi về trong giấc ngủtôi nhủ tôi hãy rũ sạch nỗi buồn  tôi dỗ tôi, ừ nàng đang rất nhớtuyết ngoài trời cũng buốt bóng trăng suôngnuôi dưỡng tình yêu? tôi lấy gì nuôi dưỡng?những câu thơ chân thật đến nao lòng  tôi chỉ ước sẽ trở thành tro bụisưởi ấm nàng đơn độc một mùa đôngtôi chỉ có một gia tài là chữkhi yêu nàng lại nhú những mầm xanhtháng giêng đến, ngày ngày tôi cầu nguyệnrằng một đời, nàng nói “chỉ yêu anh”  (4.I.2010)    Niềm vui của Tuyệt vọng  có niềm vui mang tên Tuyệt vọngđó là lúc ngón tay lạnh cóngtìm một ngón taycó thể là buổi sáng ngước lên câyanh tìm lại tiếng cười còn phơi trên láđường dài trăm ngãanh đi tìm một dáu chân quenđêm nằm mơ hương senvẫn lộng lẫy từ trong giấc ngủđường đi khấp khểnh gập ghềnhnhưng anh tin đóa hồng sẽ nởTuyệt vọng ạ, cũng chả gì phải sợcứ tự nhiên như gió hát ven trờicứ tự nhiên chẳng việc gì cố gắngngàn năm rồi mây trắng vẫn rong chơimột đời anh vẫn cứ anh thôianh như trẻ con anh như người lớnchẳng việc gì cố gắnganh yêu em như một lẽ tự nhiêntự nhiên chiều qua nắng xanh đến thếanh lắng nghe những tiếng sóng dịu dàngem là sóng cuốn tình trôi xa lắmđêm anh về mộng mị ngón tay ngoanTuyệt vọng ạ, có tên là Hy vọngngày vui ơi anh rất đỗi bàng hoàngtrong giấc ngủ vẫn còn nghe giọng nóithơm  như gió mớiem thưa rằng, chẳng việc gì gì gì phải vộitự nhiên xanh cỏ biếc mắt môi cười    Kẻ đến sau  như ăn phải bùa mê thuốc lúsuốt một ngày tôi lại nhớ đến emgương mặt đàn bà gương mặt trẻ congương mặt có nốt ruồi vẽ bằng nhọ nồi đenhiền từ và ngộ nghĩnhđã thế, em lại có một hàm răng trắng nõnem cắn vào hoan lạc của âm dươngdẫn tôi đi chạm tới cõi thiên đườngchìm trong nhau từng cơn lốc xoáytừng cơn đau tê dại từng niềm vui sóng đã reo và dòng sông đã chảy...  tôi gọi tháng ngày đã xa, xa thật xa xin đừng quay trở lạinhững dấu tình hãy chối bỏ lãng quênquên những chiều những gió những đêmnhững chăn gối không có tôi vỗ về bên cạnhnhững tân hôn rượu hồng thơm rất thánhkhông có tôi chia sẻ nụ hôn đầuchẳng hề gì cho kẻ đến sau kẻ đến sau như ngọn cỏ laumiệt mài trắngmiệt mài xanhmiệt mài không bỏ cuộcgương mặt em từng ngày tôi ve vuốtbằng cái nhìn đắm đuối mê điêntôi chỉ xin sở hữu nốt ruồi duyênđể ngày ngày làm thơ và tu tâm tích đức  hàng triệu người đi qua trên trái đấtchỉ là em em lấy của tôi những bóng tối chông chênhnhững tuyệt vọng thất tình than thởnhững gẫy đổnhững trắc trởnhững tan vỡvà trả lại bằng ngày tháng bình yênnày em,em hồn nhiên em xinh tươi cũng là em tử tếem dịu dàng em đẹp lại em ngoanem trả lại cho kẻ đến sau cũng là người đến trễmột đức tin trong trẻo rất nhiệm màukhông phải bùa mê cũng không là thuốc lúbởi ái tình đã hiện hữu trong nhau... (3.I.2010)    Lời chúc mồng 1 Tết  chào năm mớivòm trời đã bắt đầu một đường bay mớitrong tôi đã bắt đầu hoa tráicần gì phải mang giày, phải cravate, vestontôi bước chân trần trên phốtôi cởi trần giữa phốtôi nói tôi cười tôi hát tôi reotôi nhìn cuộc đời bằng con mắt trong veochẳng ngán ngại gì bốn bề đang bủa vây lô cốttôi đến nhà em trong ngày mồng 1 Tếtvà bảo rằng hãy đám cưới đi em  ngày ăn nằm với đêmđêm chăn gối với vì sao vừa mọcchú rể vừa cạo râu và cũng vừa hớt tócvừa làm thơ vừa ký giấy kết hôn  tôi chào em, năm mới tôi chào tôi muôn năm thắng lợitôi thắng lợi ô nhiễm khói bụi mờtôi thắng lợi đường ổ gà ổ voi ổ chuộtđường đưa dâu khấp khểnh lại gập ghềnhmỗi một ngày xin thôi hết bấp bênhlương đủ sống mà chẳng cần nuôi hy vọng trong những tờ vé số  chào năm mới tôi bắt đầu chạy tung tăng trên cỏcỏ đang xanh niềm hy vọng đang xanhhy vọng ngày mai cây trái ngọt lànhsẽ xum xuê bóng mát...  đứng trước ngã tư đường tôi reo lên tiếng hátnhư kép hề trên sân khấu mua vuitôi xin mua những lời chúc tốt tươichúc ái tình không viagra cũng dẻo dai sức khỏechúc bốn ngàn năm vẫn chỉ là đứa trẻkhóc oa oa sẽ đến lúc trưởng thànhchúc cho tôi thôi mãi chạy loanh quanhphía chân mây từ nay luôn mở cửachúc đêm mưa vẫn còn nhen ngọn lửatôi đi xa còn nhớ lối về nhàchúc mỗi lần em đến sân gavẫn còn gặp tôi quay về kịp lúc  chúc tháng ngày thơm ngon như kẹo mứtcâu thơ yêu theo gió hát ven sôngsáng hôm nay hương lúa dậy trên đồngtôi ve vuốt niềm vui vừa kịp đếnmột năm mới, cuộc tình không màu mè son phấnnằm bên em nhìn sóng vỗ dịu dàngtôi cầm lấy ngón tay ngoanvà hỏi rằng, vì sao bây giờ em mới đến?lúc ấy bất ngờ thiên sứ đếnbất ngờ em đã gió cuốn sang mùa  (1.1.2010)    Ngày rộng tháng dài  có những ngày giọt cà phê không tan trên đầu lưỡi:“anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”câu hát sến câu hát buồnbuồn như con chuồn chuồn và sến như con hếnnhưng lại nghe nức nở tiếng đau thầm  mùa đông nào ngọn gió thổi xa xămphương trời nào bàn chân qua bậc cửabỗng nhón gót nhìn bông hoa mới nởcầm câu hát và đặt lên môi:“anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”một chút phấn son một chút đời trong sạchthơm tho trăng vừa nhú lên trên ngựcqua email nhìn ngắm một hình hàigìn giữ trong tay ngày rộng tháng dàibước đi tới một chân mây thăm thẳmnhư câu văn không hề thêm dấu chấmmộng ngoài đời rực rỡ dấu môi ngon  người trong đời như một búp sen nonthánh thiện nhé dịu dàng ơi người nhégiọt rượu đỏ dậy men trên thân thểcâu thơ nào tỉnh giấc hát nôn nao“anh ơi nếu mộng không thành thì sao?”thì mộng ấy quay về lúc mùa xuân đang tớithì đôi lứa rụt rè trong áo cướithì bây giờ phương thảo gió tình xanh  (8.I.2010)    Mai em lại đến  một ngày đi qua một ngày lại nhớmột ngày tìm em một ngày duyên nợmột ngày email ngủ mớ trong chiều  một ngày trên môi bập bẹ tiếng yêunhìn thấy móng chân sơn màu mận chínmột ngày vàng hoa tình tôi lại đến  một ngày cuối đông tuyết rơi trên vaitôi như chiếc lá lửng lơ trong ngàygọi em, em à, đường dài xa lắc...  một ngày Việt Nam phương Đông trầm mặcmột tà áo dài lộng lẫy kiêu samột ngày tình tôi ngủ dưới mái nhà  một ngày đi qua một ngày lại nhớtôi như học trò lật từng trang vởnắn nót tên em nên điệu nên vần  một ngày tình cờ nhìn thấy móng chânchao ôi rượu vang tươi màu mận chíntôi lại nhủ lòng “mai em lại đến”  (31.XII.2009)    Hãy mở lòng ra  những hư vô những rỗng không những tội tình cái chếtnhững bi quan những sướt mướt buồn rầunhững đớn đau những đêm khuya giật mình ú ớnhững ậm ờ phản trắc... bỏ tôi đi  đã bỏ tôi đi trong một đêm mưa trútlúc em đến tặng cho tôi sợi tóc và bảo rằng, anh ạ tháng giêng xanhngày đang xanh hoa trái cũng ngọt lànhanh hãy làm thơ hãy chỉ là đứa trẻ  tôi đắm đuối nhìn em và rớm lệngước nhìn lên mây trắng đã quay vềnhững buồn phiền bạc bẽo của chiều tênhững tình phụ nhói lòng u ám nọlúc em đến, tôi nhẹ lòng rũ bỏngước mắt nhìn thiên sứ chở che nhauvà trên môi mấp máy tiếng kinh cầumột ân sủng tinh khôi như suối ngọc  tôi lại làm thơ và tôi tập đọcnhững trang đời cũng vừa mới sang trangở ngoài vườn lá biếc đã reo vangtiếng chim hót hồn nhiên như mới lớn  tôi trong sạch như là tôi nguyên đánnhững phụ tình tăm tối đã đi quatôi nhủ lòng hãy mở lòng raem đang đến bởi vì em đã đến...  (27.XX.2009)    Không là không  không inbok, không check emailkhông mảng đêm trút xuống lún ngày không thấy nàng đường dài xa lắckhông có gì lọt thỏm kẽ tay  không diều bay cánh đồng lặng giókhông là không tẻ nhạt như khôngkhông vẽ gì trên tờ giấy trắngkhông bốn mùa xuân hạ thu đông  không con mắt lơ mơ ngủ gậtkhông thấy gì dưới bước chân đikhông tiếng sóng vỗ nhòe trên điện thoạikhông mây bay chìm đắm Đường thi  không nhắm mắt đi về không mở mắtkhông email rơi ấm trên vaikhông mọt sách bốn bề chữ nghĩa không tìm đâu ve vuốt cái nốt ruồi  không nắng đến cầm tay góc phốkhông ngựa xe sa mạc con đườngkhông có suối từ mây trút xuốngKhông Bích Khê “nhan sắc lên hương”  không sáng nắng non, chiều nắng úakhông thời gian đậm đặc giọt rượu vangkhông là không chỉ là không trống rỗngtôi còn tôi, bởi tôi đã là nàng  (25.XII.2009)    Búp sen trên đường dài thăm thẳm  Thương nhớ à, bến bờ đang sóng biểnAnh đang em gió núi cũng mưa rừngVăn xuôi lẫn thơ tình mật ngọtTrong tiếng cười có giọt lệ rưng rưng  Giữa hân hoan đã ám ảnh nỗi buồnTrên đại lộ lại mở ra tuyệt lộTưởng đi xa những lòng vẫn về nguồnTrong u mê lại bắt đầu đốn ngộ  Trong bình yên đã dậy mầm trắc trởGiữa đớn đau hạnh phúc lại quay vềĐi giữa đời nhưng lại ngủ mêMộng du đấy nhưng lơ mơ tỉnh táo  Biển lặng yên cho dù đang giông bãoMưa dập dồn trong lúc nắng đang xanhTưởng tình yêu chỉ tồn tại mong manhNhưng ai biết sẽ dài lâu vĩnh cữu  Môi thơm tho bởi nồng nàn men rượuChiều sắp tàn ai biết nắng đang lênGiữa ban ngày mà len lén bóng đêmTôi đã ngủ nhưng lại đang mở mắt  Trong chia xa đã có ngày gặp mặtChuyến tàu về cũng là lúc ra điEm có chồng nhưng dậy thì vẫn mớiTrinh tiết còn nguyên vẹn sự từ bi  Trên sông rộng vẫn đường đi đấy chứNgười đang đi là lúc đã ngồi yênMệt mỏi quá thì xác thân nằm xuốngNhưng linh hồn phiêu bạt lênh đênh  Trong mỗi người đều có một niềm quênBởi nỗi nhớ cồn cào trong khoảnh khắcTrong vui này đã nhen nhúm buồn kiaGiữa sầu kia đã xanh tình hoan lạc  Trong cái này lại chen vào cái khácTưởng trường tồn nhưng lại rất phù vânYêu thương à, lẽ đời luôn phải thếTưởng thoáng qua nhưng mãi mãi nợ nần  Nhưng trong tôi chỉ có một thiên thầnEm tồn tại chẳng bao giờ biến mấtVới gia tài chỉ những câu thơTôi tự nguyện vẽ lên em nhan sắc  Tôi chỉ vẽ trong tôi một gương mặtRất từ bi, độ lượng lẫn kiêu saBúp sen trên đường dài thăm thẳmSẽ dẫn tôi biết lối trở về nhà  (23.VII.2010)    Em hãy về mau...  để có một tình yêu tôi trồng một cây xanhđể có một cây xanh tôi gieo vào lòng tôi một hạt mầm hy vọngđể có một ngọn lửa trong sương mù lạnh cóngtôi khơi tro tàn tìm lại bóng trăng nonđể gìn giữ trên môi son phấn của môi thơmtôi tìm lại trên gương soi ngày trướcđể có một bóng mây xanh mướttôi vốc tay xuống nước vớt mây lênnày em, này em, này embuổi chiều này bươm bướm đã bay lênchân trời trắng một đôi tà áo trắngtôi hỏi núi vì sao tôi im lặngnúi vô tư xanh mãi một vòm xanhtôi hỏi lòng tôi chưa hoen ố thị thànhsao tâm tính lại nhuốm mùi kẻ chợ?tôi nhìn thấy tôi trong nắng chiều rực rỡsao quạnh hiu như cúc héo trong vườn?tôi lại tìm dưới đất một mùi hươngnâng niu cầm trên bàn tay năm ngónngón tay mùa thu sáng nay vừa đếnngón tay nào em vừa check email?để có giọt mưa rơi vào mắt trong veotôi giữ lấy bụi hồng yêu dấu ạđể có được những tháng ngày thong thảtôi thả lưng nằm trên ngã bảy ngã bađường phố gần là đại lộ rất xatôi tự nguyện như ngọn đèn xanh vàng lại đỏtừng ngày đi qua từng đêm ngơ ngác ngótôi thấy tôi là một bóng cây xanhhy vọng sớm mai lêntrái lại chín những hạt mầm tiếp nốilại tiếp tục những hình hài tiếng nóicũng tiếp theo vô tận đến ngày saunày em, em hãy về mau...  (30.1.2010)    Tự sự nửa khuya  lấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?mỗi một ngày rạng sáng mặt trời lênanh lặng lẽ ngồi đối diện với anhquan sát, kiếm tìm, chắt chiu, chọn lọccần kiệm thời gian trong từng khoảnh khắcphía chân trời bão giônganh gieo hạt trên đầu ngọn sóngngày sau lại gặt vềmột hạt thóc vàng, một linh hồn rét cóngchữ của anh như mạch suối nguồntrên trang văn cứ ngày ngày chảy xiếtvà cứ thế mỗi một ngày lại viếtchữ dọc ngang như gió chạy trên trờirượt theo đuối sức mệt nhoàikhông ngoảnh đàng sau, không nhìn phía trướcmàn hình phẳng là thác ghềnh trơn trượtmỗi ngày đi qua anh nhẫn nại ngược dòngcó đôi khi vướng víu sợi tơ hồnganh chẳng thiết, cứ mỗi ngày lại viếtlấy gì nuôi mẹ, lấy gì nuôi em?sống chẳng gì mới hơnniềm vui không hề cũ…  (4.2016)    Lời buồn trong vắt  lời buồn sắp hếtnày em đêm dàitôi nằm co quắpnhọ nhem mặt màyđêm không là ngàychỉ là bóng tốinỗi nhớ bủa vâyphận người tăm tốimình tôi réo gọivan xin một ngườigia tài tôi đógiọt máu đang tươihình hài tôi đóđi rong qua Đờinhững gì còn lạichỉ là em thôiem trắng như huệ em thơm như senem vàng hoa cúcem sạch như đêmem cười như nắngem hiền như sonem ngón tay măngem hơi thở ấmem giữ tình tôirong chơi mây trắnghôn nhau buổi sángtương tư xế chiềugặp trong mộng mịgọi tên một ngườibàn tay đầy chữtôi gặt mùa vàng gieo hồn tôi đóthơm hoài tên emxin đừng ghẻ lạnh con chiên trong đờixin đừng xua đuổi bằng lời đòn roixin đừng xa lánh một ngọn gió trờimai kia tôi chếtthịt xương rã rờingày sau cát bụikết lại thành lờicó ai thương xótphận người nhỏ nhoi?có ai còn nhớthơ viết tặng người?chỉ là tiếng nấcâm thầm lẻ loi?  (24.IV.2011)    Vết thương  Xuyên qua ngày tốt tươiMột ngọn lao bén nhọnPhóng vào giữa ngực tôiMột vết thương đau đớn  Một vết thương nắng sớmHoen ố cả bóng chiềuVết thương không kín miệngMáu từng dòng quạnh hiu  Vết thương không xanh rêuTừng ngày đang sưng tấySống cùng một vết thươngĐiều gì tôi đã thấy?  Bỗng một ngày thức dậyTừng giọt máu hóa trầmÔi trầm hương lộng lẫyNuôi dưỡng mối tình câm  Vết thương không nguôi ngoaiLại hóa trầm muôn thuởCâu thơ lại chào đờiLúc đang mơ nói mớ  Này ngọn lao bén nhọnNgười ném đã quên rồiVết thương còn rỉ máuHương trầm thơm ngát tôi  23.X.2016    Dâng em  gió chạy trên câu thơ của một ngày hoàng lan trút giótôi quỳ ngoài thánh đườngnhư một con chó đóivan xin em ân sủng dấu lưu hương  những ám ảnh chẳng bao giờ tuyệt vọngem trong tôi nỗi nhớ vẫn đang cònsợi tóc gầy tượng hình cây thánh giáđêm nằm mơ chăn gối vẫn chưa mònngày mở mắt nguyện cầu như đứa trẻmột niềm tin như cỏ mọc linh hồn  này dâng hết những câu thơ của ngàn đêm thức trắngnhững muộn phiền cay đắngchỉ xin làm nhung gấm bọc chân em  này dâng hết phận người yếu đuốilót đường đi ngày tháng gập ghềnhsỏi đá cũng lãng quêndìu bàn chân em bước  này dâng hết những mùa xuân xanh mướtđể môi em thơm ngát gió dương cầmgió của lòng thưa dạ ngàn năm  này dâng hết hơi thởđêm mùa đông thôi tuyết buốt căm cămcâu thơ ơi xin hãy là lửa ấmchở che em phút đơn độc chỗ nằm  này dâng hết kiếp người mây trắngan ủi em dẫu một phút ngã lòngcâu thơ buồn như giọt lệ trắng trongcó gì đẹp hơn nước mắt?tôi hỏi thế và một đời thầm nhắccó gì hơn từng ngón búp sen hồng?dâng em giọt máu chảy ròng ròng?  giọt máu của phận người ngắn ngủilúc yêu em dẫu có cũng là không  (9.IV.2011)    Nói gì đi chứ?  rón rén bước vào nhàmẹ giờ này đã ngủngoài sântiếng chó sủangoài sânmèo meo meo meoX như vệt rêucòn nguyên trong trí nhớthắp một nén nhang thơmyêu mình hơnchán mình hơncăn phòng vài mét vuônggối đầu lên sáchnhững viễn du thơ mộng xa vờigương mặt ngườixanh hồng tím đỏnhững ký ức trên tườngnhư bóng machập chờncũng xanh tím trắng đencó phải đã đêmhay mới vừa bình minh chợt đến?không ngườiđường phố không ngườiquanh đây không ngườikhông tiếng nói con ngườicúi xuống từng con chữ trang sách mởmày nói gì đi chứ?nói gì?đêm đã khuya và khuya lên trong mắtngủ đi ừ ngủ đingày trôi lạc loài chông chênh sắp ngãtôi nhìn tôi xa lạmột tiếng cười lạnh buốt trong gương...  (14.3.2011)    Tứ tuyệt Noel  1.  ngày trôi khỏi ngàyđêm tuột ngoài đêmđi trong tối đentôi lấy gì tự vệngoài gương mặt em?  2.  em rời xa tôivẫn giáng sinh nõn nà như chiếc lálá ngoài vườn ngày ngày vẫn tươibởi môi mắt em cườinhư Đức Mẹ  3.  em ngồi với emsáng hôm nào ngọn gió chiều lêncó thấy tôi rụt rè bước đếndẫu không đếntôi vẫn gọi em  nắng ngoài vườn lại thơmmột email mới vừa gửi đến  4.  đêm nay những vì sao thắp sángtôi vẫn ngồi cạnh bên em là noeltuyết ở đâu ngập hồn tôi rét buốt?  (4.XII.2009)    Chúc thư  trong một đêm mưa như thác đổ từ trời caothượng đế nhân từ đến vỗ vai tôi và nói:“ta trao ngươi gìn giữ niềm vuingươi hãy nâng niu đừng tiêu xài hoang phí”  niềm vui trong tay tôi là khuôn mặt một ngườithơm tho như trái chínniềm vui trên môi tôi là ngọn gió mùađi qua cánh đồng tháng chạpniềm vui trong mắt tôi là ngọn sóng vỗ bờhát về ngày mai nụ tình xanh thơm ngátniềm vui trong giấc mơ tôi là môi mắt trẻ thơ  khóc òa trước một niềm ân sủng mỗi ngày đi đứngtôi giữ trong tay lời nói của Ngàixin mỗi sớm maithức dậyvẫn còn thấy từ chân mây cuối trờikhuôn mặt một ngườimột hoa lau trên triền sông lặng lẽngày ngày vẫn tốt tươithượng đế tốt tươisự bao dung đã làm nên thượng đế  Ngài lại vỗ vai tôi:“ngươi muôn đời chỉ là đứa trẻbởi niềm vui ngươi đang gìn giữchỉ nhỏ nhoi như hạt cátngươi hãy đặt vào trong mắt của ngươivà làm nên Sự Sống”  (7.XI.2009)    Người nhớ gì không?  khuya vừa rưng rưngmôi thơm tim tímngười bảo về đinho xanh sắp chíngió chạy trên taybúp măng rét mướttìm ngày thong dongnghẽn vì lô cốt?tìm đêm bụi hồnghiện lên gương mặt?tìm lại emailgặp từng tiếng nấc?sông suối về nguồngió mùa thơm ngátđừng phụ tình nhauđường dài sa mạcđếm nhịp cầu thangcớ sao hồi hộp?từng bước chân đixin thôi cỏ úangười gieo hạt lúagặt về giọt mưagieo lấy ngày xưagặp tình ngoan đạo tiếng chuông vọng vềngười ơi phương thảođừng gieo giông bãođường xa tít mùhoa lys trắng muốtgọi vào thiên thutrăm năm cỏ dạiđừng phụ tình nhautôi đang cúi đầuđi về địa ngụcngười bảo tình xa như là trừng phạt?bỗng nghe gió hátcuối trời chân mâykhông thèm sám hốikhông gieo nỗi buồntình ta vô tộirưng rưng phiêu bồngnho xanh tim tímngười nhớ gì không?    Bài ca cuối cùng của Trương Chi  thân phận Trương Chi là một chú dế mèntrong đêm mưa cất lên tiếng hát buồn não ruột à ơi Mỵ Nương đường xa hun hútmười ngón tay không che nổi buồn rầuhát lên, hát lên, hát lên, ừ hát lêncạnh tranh với mưathi đua tranh với giómưa vẫn đêm và đường về lại gióngọn lửa trên môi em vẫn rực rỡ dịu dàngbùa mê ừ bùa mê đêm qua mất ngủgã Trương Chi đứng ngoài bờ sông và thở than mệt nhọcmày có gì ngoài tiếng hátchẳng có gìmày có gì ngoài trái tim đang cựa quậy trong lồng ngựcchẳng có gìchẳng có gì ngoài những đường tơ vướng víu chân đitrước Mỵ Nương lại ngốc ngếch vấp ngãcon đò trôi trong mờ sươngtrái đất này rộng lớntiếng hát rầu rầu nương dâu bãi míalau trắng như mây đỉnh núi xa vờithân phận như gỗ mụclặng lẽ tháng ngày xagã Trương Chi mù lòatiếng hát mù lòamày có gì ngoài những đường chỉ taytrên bàn tay không cầm nổi một mùa vàng lúa chínmày có gì trong một ngày nắng sớmmày có gì trong  giấc ngủ muộn phiềnthưa, tôi có một tình yêu trong trẻoôi Mỵ Nương xin mắt môi đừng rướm lệđừng nhắn tin đau đớn đến lạnh lùnggiọt rượu đỏ rưng rưngđừng khóctôi chỉ có trên môi tiếng háttôi chỉ có trong tay hoa trắng ngày mùtôi chỉ có niềm vui xa lắctôi chỉ có Mỵ Nươngsông nước mờ xa ngân nga sóng vỗai ngồi mạn thuyền ai hát trong mưaai thả hồn trôi theo dòng nước mắtai đi tìm hoa thiên lý cuối mùa đôngthân phận Trương Chi như một chú dế mènđêm tối tămtôi nhủ tôi đi ừ đi đi tôi đi tìm tiếng háttôi đi tìm hoa huệ hương sentôi đi tìm emnghe vọng lại tiếng cười trong đêm tốiMỵ Nương nàng ôimai kia tôi về trờigửi lại cho nàng tiếng lòng tôi là linh hồn rướm máumột nỗi buồn đau điếngngàn đời sau vẫn gọi tên nàngtôi chỉ có một tình yêu trong trẻodòng sông trôi lặng lẽ“khối tình mang xuống tuyền đài chưa tan...”  (22.VII.2010)    Tiếng lòng lặng lẽ  đôi khi cần níu giữ lại giấc mơtừ thăm thẳm những gì đã mấtcuộc đời anh có là trang sách nátcó là em là nhụy thắm hương đời?có là ngọn gió rong chơiđi qua trần gian để rồi không dấu vết?anh soi gương thấy hình hài đường nétđã trẻ thơ đã suýt già nuathèm một tiếng cười đùatrên môi em sao mà xa lạ quáanh ngước mắt nhìn trên vòm látìm tiếng chim reo tìm lại tiếng ngườingày đầu xuân lang chạ dòng đờimay mắn quá cõi nhân gian chật hẹpvẫn còn đây mùi tếtmùi ngàn năm trong hơi thở Việt Nammùi quê nhà dân dã bánh chưng xanhmùi rơm rạ cưu mang ngày khôn lớnmùi kẹo mứt vô tư thơm lá nõnmùi lễ phép dạ thưamùi gia phong trong gió giao mùamùi nếp nhà vẫn còn nguyên vẹn đấyhãy nhận lấy một dòng đời đã chảycó hoa hương và gai nhọn đan xencó trắng và đencó tuyệt vọng lại trổ mầm hy vọngcó buồn vui lẫn lộnlại một ngày lại đến lại đicâu thơ anh như một bóng trăng quỳtrên bậc cửa đang chờ em bước đếnkhông bước chân reo thì hoa cũng thắmanh nhận lấy một bông hoa tươi tắnan ủi lòng bằng tiếng gió đầu nămnghe trong hương trầmmùi của tết đã về yêu dấu nhécâu thơ bình yêntiếng lòng lặng lẽanh viết cho anh, anh tặng lại cho đờikhông như cá ngáptênh hênh nằm trên thớtmùa tình đã Tếtanh nhủ lòng hãy nhận lấy mùa xuân  (27.1.2017)  Bản in tay gấp 1:    Rằng thưa, gặp lại là xuânTừng ngày ngóng đợi hồng quần cỏ thơmDặm dài ngong ngóng cô đơnTừ mộng mị lại chập chờn hương sen  Và tôi thảng thốt gọi emNgày Vui thơ dại đừng quên đường vềQuê nhà yêu dấu nhà quêCòn trong tâm tưởng hẹn thề cỏ lau  Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”Kìa hoa ngõ hạnh trắng phau tuyết lànhVẫn còn từng sợi máu xanhĐan bền kỷ niệm chân thành nhớ nhau  Rằng thưa: “Thơ của em đâu?”Apollinaire ngóng chân cầu nước xuôiGiữ gìn nhau nhé, Ngày VuiThơm lên dòng chữ ngậm ngùi xưa sau  Thưa rằng: “Thơ của em đâu?”Nhịp thời gian đọng nỗi sầu lướt ngangNhìn lên chúm chím nụ vàngBông hoa nũng nịu dịu dàng môi hôn  LÊ MINH QUỐC  Bản in tay gấp 2:    Tác phẩm của LÊ MINH QUỐC  Thơ:  Trong cõi chiêm bao, NXB Trẻ, 1989Ngày mai còn lại một mình tôi, NXB Trẻ, 1990Thơ tình Lê Minh Quốc, NXB Trẻ, 1995Tôi vẽ mặt tôi, NXB Văn hóa Thông tin, 1994Nếu không còn cổ tích, NXB Đồng Nai, 1997Đất bên ngoài Tổ quốc, NXB Văn học, 1998 (chung với Đoàn Tuấn)Yêu em, Đà Nẵng, NXB Trẻ, 1999Tôi chạy theo thơ, NXB Trẻ, 2003Thơ với tuổi thơ, NXB Kim Đồng, 2005Hành trình của con kiến (Trường ca), NXB Trẻ, 2006 Thơ tình của Quốc, NXB Trẻ, 2010  Tiểu thuyết:  Nguyễn Thái Học, NXB Văn học, 1995Tướng quân Hoàng Hoa Thám, NXB Văn học, 1996Nguyễn An Ninh - Dấu ấn để lại, NXB Văn học, 1997Chiến tướng Tôn Thất Thuyết, NXB Kim đồng, 2003Bạch Thái Bưởi - Khẳng định doanh tài đất Việt, NXB Trẻ, 2007Đời, thế mà vui, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014  Tùy bút:  Du lịch của người câm, NXB Trẻ, 1999Một ngày ở Mỹ, NXB Trẻ, 2007Người Quảng Nam, NXB Trẻ, 2007Gái đẹp trong tôi, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2011Tôi và đàn bà, NXB Hội Nhà văn, 2013Khi tổ ấm nhảy Lambada, NXB Văn hóa Văn nghệ, 2014Tình éo le mà lý oái oăm, NXB Phụ nữ, 2015Ngày trong nếp ngày, NXB Hội Nhà văn, 2015Ngày viết mỗi ngày, NXB Hội Nhà văn, 2016Có một mầm hoa đã nhú dưới tro tàn, NXB Hội Nhà văn, 2016Trong tàn phai có nụ hồng thơm lên, NXB Hội Nhà văn - 2017Ngày sống đời thơ, NXB Văn Học - 2017Ngày đi trên chữ, NXB Hội Nhà văn - 2017Tình ta đang nhảy Rock, NXB Hội Nhà văn - 2017  Biên soạn: Tiếng cười dân gian Việt Nam hiện đại, NXB Trẻ - 1996Phát hiện về bổn thơ Nam kỳ đầu thế kỷ XX, NXB Trẻ - chung với Nguyễn Hữu Hiệp - 1998Chuyện tình các danh nhân Việt Nam, NXB Phụ Nữ - 2000Kể chuyện danh nhân Việt Nam (10 tập), NXB Trẻ - 2007Sơn Nam - Hạt bụi nghiêng mình nhớ đất quê, NXB Kim Đồng- 2011Nguyễn Nhật Ánh - Hoàng tử bé trong thế giới tuổi thơ, NXB Kim Đồng- 2012Hào khí Đông A, NXB Tri Thức - 2014  Và nhiều thể loại khác.    Bản in bìa 4:    * Đoàn Tuấn:   Từ bài thơ đầu đời đến nay, tâm hồn thơ của Quốc vẫn khát khao và nuôi dưỡng một vẻ đẹpthuần khiết với những hương hoa, mùi lá trong vườn, với những ban mai, ngọn sao trời, vớinhững búp non, tay thơm, với những nàng thơ ngoan hiền, lễ phép... Song tâm hồn thơ ấy đã vaphải đời thường với bao vết sẹo, nghiệt ngã và trái tim thơ của Quốc luôn rướm máu. Càng rướmmáu, càng đập mạnh. Trái tim đập trên cát sỏi cuộc đời (Báo Thanh Niên -  27.6.2011).    * Nguyễn Thị Hậu:   Có thể nói, Lê Minh Quốc là người khởi xướng loại thơ tự vấn. Cùng với các nhà thơ khác, ôngđã đưa ra một loại ngôn ngữ phản tư, góp phần đổi mới trường ca theo chiều hướng nội tâm hóa,qua đó khẳng định tư cách thể loại độc lập của trường ca (Tạp chí Nhà Văn - 1.2011).    Trần Nhã Thụy:   Hình dung của tôi về Lê Minh Quốc từ những ngày chưa “giáp mặt” anh quả không sai. Đó làmột gã đàn ông mạnh mẽ, ngang tàng nhưng thích bông phèng và dễ bị chìm đắm. Một ngườithường đút tay túi quần lững thững đi bộ, mắt ngước cao xanh. Khi đã chán đi bộ thì như vùngchạy. Chạy mãi miết, không còn nhìn thấy gì mà chỉ nghe hơi thở của chính mình. Hoặc đi bộ,hoặc là chạy chứ không có kiểu lật đật, vội vội vàng vàng. Đó chính là Lê Minh Quốc. Nhưng dùđi bộ hay chạy thì Lê Minh Quốc vẫn trên con đường đến với thơ, hay là tìm kiếm một thế giớikhác. Thế giới của những giấc mơ mà chúng ta tồn tại bằng những hình ảnh hiện thực được“thông qua” nó.(5.2012)    *Lưu Khánh Thơ:   Những con chữ nhảy  múa, quay cuồng trong thơ anh như một sự ám ảnh, như một trò chơicủa số phận và nhiều lúc như là “giời đầy”. Những câu thơ dày vò, hành hạ người thơ này đếnkhốn khổ, nhưng cũng kỳ lạ thay, chỉ có nó mới đem đến cho anh những niềm vui đích thực vàlâu bền nhất. (Báo Văn  Hóa - 19.3.2003)

 2 / 2


