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Gia đình em út LÊ MINH TUẤN (XUÂN 2016)

  

 

  

MÙA XUÂN VỀ NHÀ CŨ

  

(Tặng gia đình em út LÊ MINH TUẤN)

  

Ngôi nhà của tuổi ấu thơ
Tôi về sung sướng lật tờ giấy thơm
Thấy từ ký ức rạ rơm
Những ngày đi học rập rờn nắng mưa

  

Vòng tay ngoan ngoãn dạ thưa
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Vẫn còn ba mẹ đón đưa ân cần
Nền nhà còn đó dấu chân
Tường nhà vọng tiếng tình thân của đời

  

Quay về gặp tuổi lên mười
Hoa niên xanh thắm mây trời chưa xa
Nghe từ trẻ nhỏ ê a
Âm vang tiếng ấy hoá ra tiếng mình

  

Cội nguồn một dạ đinh ninh
 Vẫn vẹn nguyên một dấu tình không phai
Hạt mầm. Biếc lá. Xanh cây
Tôi về cầm lấy bàn tay vỗ về

  

Về nhà? Tôi lại về quê
Quê nhà muôn thuở là quê của nhà
Bỗng nghe tiếng khóc oa oa
Tôi lọt lòng mẹ bước ra cõi người

  

LÊ MINH QUỐC
(Sáng ngày mồng 6 Tết Bính Thân-13.2.2016)
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  AN MAY - CON GÁI ÚT CỦA EM TRAI ÚT LÊ MINH TUẤN (MÙA XUÂN 2016)    MÙA XUÂN VỀ NHÀ CŨ     Trở về dưới mái nhà xưaChưa kịp chợp mắt cũng vừa chiêm baoTôi hiền như khói thuốc làoTan trong nhà cũ tôi chào tôi đây  Chào tôi nguyên vẹn chân tayMắt môi miệng mũi mặt mày còn tươiQuay lui vui tuổi lên mườiBỗng tôi xa lạ mấy mươi tuổi mình  Đèn soi trên vách lặng thinhGiữa khuya sao ánh bình minh chói ngờiTôi nhìn tôi khép nép ngồiTrên thềm rêu mọc học bài dưới trăngAi lướt thướt bước trước sânKhông ai. Chỉ có bàn chân dế mènVào phòng chào bức tường quenBàn tay tôi vịn nám đen đến giờ  Cúi đầu chào những giấc mơTôi về nhà cũ không ngờ gặp tôiGặp lại thơ ấu mừng vuiCớ sao giọt lệ ngọt bùi ứa ra?  LÊ MINH QUỐC  (Rút trong tập thơ YÊU EM, ĐÀ NẴNG, NXB Trẻ - 1999)  

 3 / 3


