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NGẤT NGƯỞNG 
MỘT ĐỜI MÂY 
Trần Nguyên Đán 
 

 
 

Ngất ngưởng, hình dung ra một cái gì đó 
cao chót vót, mà lại chênh vênh, không 

thăng bằng, liên tưởng một đám mây, cao 
là thế, nhưng một chiếc máy bay bay 

ngang, lại bị xô dạt, rồi lại tụ, và lại ngất 
ngưởng. Ngất ngưởng, cũng làm người ta 

hình dung ra sự cô đơn, vì cao quá thì 
không có mấy ai vói tới, và chơi với. Tôi 

cho rằng tác giả khi hình dung ra cái đề tài 

này đã tự thấy một cái gì cô đơn, cho dù… 
ngất ngưởng.  

Tôi biết Phạm Hồng Ân viết văn từ Việt 
Báo, nhưng đọc thơ ông từ Da Màu, Tiền 

Vệ, Sáng Tạo, cũng là những nơi tôi viết. 
Tôi cũng là người ngỏ lời làm quen với ông 

khi khám phá ông cùng một niềm tin với 
mình. Tôi nghĩ ông “đủ sức” đảm đương hai 

vai trò này trên những diễn đàn nổi tiếng 
của hải ngoại. Nhưng nếu có thể gọi ông là 

một “nhà” nào đó, tôi thích gọi ông là một 
nhà thơ hơn. Thơ của Ân gần với Thơ của 

Đán hơn. 
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Tôi thử đọc một vài câu trong bài thơ đầu 
tiên  của Phạm Hồng Ân, người tôi mới gặp  

lần đầu cách đây vài ngày, tại nhà riêng 
của ông, thành phố Escondido, một thành 

phố trắng trẻo, đẹp trai và gái của 
California, kế cận San Diego, chuyện trò 

khoảng nửa tiếng, mà không có tiếng nào 

nói về thơ cả. 
Ngất ngưởng mây chỉ là sương với khói 

Ngất ngưởng ta là cát bụi hóa thân 
Sáng thức dậy nghe nghìn trùng tiếng gọi 

Ta ngậm ngùi ôm hoài niệm ăn năn 
Nhưng tới chừng đọc vào những trang 

trong, như người đang lần mò đi trong một 
hang động, ra đến cửa thấy ánh sáng, thì 

thấy rằng chẳng phải chỉ là cô đơn, nó còn 
cái gì khác. Đọc chậm hơn, kỹ hơn, suy 

nghĩ, thấy còn thêm nhiều cái khác. Nó là 
những tình cảm, trải rất dài và rộng. Những 

tình cảm, như những làn sóng gợn, những 
vòng tròn sau cái phẩy tay ném đá của đứa 

trẻ xuống mặt hồ. Tác giả viết ngay ở trang 

đầu tiên, tập thơ này là một tập hợp những 
bài thơ còn lại sau thời học trò sau chiến 

tranh sau ngục tù sau trôi sông lạc chợ và 
cho đến nay nơi hải ngoại. Cho nên nó là 

một tập hợp những tình cảm từ thời học 
trò, những bài thơ cho những người yêu,  
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thời chiến tranh, ngục tù, những bài thơ 
dành cho những người bạn, trôi sông lạc 

chợ, đầy hình ảnh miếng ăn, sự đói kém, 
sự khao khát phục hồi niềm tin vào cuộc 

sống, và những năm tháng hải ngoại, có lẽ 
sẽ là những năm tháng dài nhất trong cuộc 

đời, với những hỉ nộ ái ố còn sót lại. Nổi bật 
lên trên cái nền vàng âu yếm day dứt của 

thăng trầm, là những bài thơ viết về mẹ.  

Tôi nhớ một đoạn Kinh Thánh trong sách 
Truyền đạo, một cuốn sách đầy triết lý đời 

sống, một tác phẩm kinh điển của Sa lô 
môn, người đã đi qua hết những thăng 

trầm, ngồi lại kết luận đời mình: phàm sự 
gì có thì tiết, mọi việc dưới trời có kỳ định. 

Có kỳ sinh ra, và có kỳ chết, có kỳ trồng, 
và có kỳ nhổ vật đã trồng……., có kỳ khóc 

và có kỳ cười, có kỳ than vãn và có kỳ nhảy 
múa……. Tôi đoán rằng Phạm Hồng Ân, 

cũng như mọi người, cũng như tôi, người 
làm thơ đã đi qua nhiều kỳ như vậy, mỗi kỳ 

một giai đoạn như vậy, và bằng ngôn ngữ 
của thơ, viết lại những giai đoạn, những 

thời kỳ, đã đi qua trong đời mình, như một 

bộ sưu tập, để viết lại, nhớ lại, bày tỏ 
mình, bày tỏ cho người… 

Mỗi giai đoạn là một sự bày tỏ thiết tha của 
tình cảm, tôi đọc một bài ngắn lục bát tự  
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do cho một người yêu “nào đó”, lục bát, có 

lẽ là một sở trường của nhà thơ, vì nó xuất  
hiện khá suôn sẻ, trơn tru trong suốt tập 

thơ: 
Về thôi đêm đã đầm đìa 

Như em cắn giọt lệ chia sớt người 
Về thôi buồn ứ máu tươi 

Khuya ta rơi xuống thành lời tiễn đưa 

Xe lăn đỏ bụi thời xưa 
Ôi năm năm cũng chưa vừa vết thương… 

Và bạn, tôi ngạc nhiên thấy những người 
bạn của tác giả xuất hiện đây đó trong tập  

thơ, những người bạn trong suốt thời chinh 
chiến, thất lạc, hoài niệm, không phải là lác 

đác, hay tình cờ, những người bạn được trải 
chiếu cho ngồi, tại những địa điểm nồng 

nàn, riêng biệt, cùng những ngôn từ thân 
thiết, tha thiết, đôi khi phơi bày cả gan 

ruột: 
Mày hãy ngồi đây chơi rượu đế 

Nền đất, chiếu rơm, trời sáng trăng 
Không ai ca sĩ, ta hò hét 

Ðời vui đâu thể thiếu âm thanh. 

 
Thằng bạn mười năm xa cố xứ 

Mười năm hề tựa giấc chiêm bao 
Phiêu bạt nghìn phương còn sót lại 

Trái tim rào rạt thiên tình sầu. 
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Mày về ta khoái trá vô cùng 

Tri kỷ buồn vui thời mạt lộ 
Mày về sừng sững như anh hùng 

Lòng mở tan hoang nghìn cửa sổ. 
Và mẹ, một chỗ ngồi trân trọng khác, 

không chỉ là thơ, nhưng còn trong những 
bài viết ngắn dài. Bài thơ làm cho tôi phải 

lắng đọng giây lát, khi nhớ lại Biển Rộng 
Hai Vai. Phạm Hồng Ân, tôi muốn chia xẻ 

với ông rằng tôi yêu mến bài thơ này: 

Tôi về dẫm dấu giày lang bạt 
Hồn lạc loài như đứa trẻ hoang 

Tôi về ôm trái tim tan nát 
Nhìn má nằm im thở nhọc nhằn. 

 
Tôi về úp mặt lên tay má 

Tìm lại bình yên thuở thiếu niên 
Ôi, cánh tay gầy như cánh lá 

Vườn đời lận đận một niềm riêng. 
 

Tôi về gối mộng lên nguồn cội 
Nghe ấm từng chương lục bát xưa 

Mười năm tựa áng mây trôi nổi 
Bèo giạt hoa trôi chuyện nắng mưa. 

 

Tôi về nhìn má trên giường bệnh 
Bên ánh đèn phai nhạt bóng đêm 

Má ơi! Con đốt trầm hương cũ 
Tìm lại bình yên thuở thiếu niên.. 
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Nhiều nhất, vẫn là những chỗ dành cho 
riêng chàng. Tôi, người xuất hiện nhiều 

nhất trong toàn tập thơ, những khúc mắc 
không thể san sẻ, hay san sẻ rồi mà vẫn 

không thể hài lòng, vì người thơ vốn khó 
tính, vốn khó tìm được sự đồng cảm…. 

Ðêm nay trời bỗng dưng trở lạnh 
Ðất ẩm mù sương buổi lập đông 

Ta chợt soi đời trong gương vỡ 

Ngờ đâu đánh mất một làn hương. 
 

Ta là kiếm sĩ sầu sông núi 
Bẻ gãy gươm nhìn lịch sử quay 

Em nuôi hèn mọn thân cổ thụ 
Ðành ngó hư không tiếng thở dài. 

 
Ta đốt lửa lên. Và ngắm biển 

Lập lòe sóng bạc liếm đêm thâu 
Rót cốc rượu bình thời quốc chiến 

Ngồi đây khuấy đọng một phương sầu. 
 

Ta mượn than hồng hâm nóng lại 
Khơi dòng nhật nguyệt ngậm ngùi trôi 

Giang hồ đành gác đường gươm bại 

Hào khí chơi vơi đáy vực đời. 
Tôi biết tác giả vốn là một người đã tin và 

tiếp nhận Chúa Jesus Christ trong cuộc đời 
mình, đó là lý do khiến chúng tôi gặp nhau 

trong mênh mông biển rộng của văn  
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chương. Tôi tìm một vài câu mà Phạm Hồng 
Ân đã nói về Đấng mà ông yêu kính, để 

hoàn tất những tình cảm mênh mông của 
tập thơ mà ông cưu mang nhiều năm dài: 

 
Chiếc ghế trống 

Trống màu xanh của ngọn mây lủng lẳng 
Trên vòm ngực hoài niệm 

Ngày Chúa Nhật. 

 
Chiếc ghế trống 

Hun hút lời Thánh Kinh vỡ toang trái tim 
Thập Tự 

Và có phải là, cũng từ trong những tình 
cảm ấy, nay có cái còn lại, có cái đã mù mịt 
xa, có cái đã cuối trời phiêu lãng, vẫn còn 

dội lại trong lòng người làm thơ những hồi 
trống cô đơn mà có đến ngàn năm vẫn 

không dứt ra được? Nên cho dù đến bảy 

mươi, hoặc tám mươi, những người của 
Kinh Thánh: tuổi tác các ngươi đếm được 

bảy mươi, còn bất quá thì đến tám mươi… 
hoặc chín mươi something, thì cũng vẫn cứ 

hoài vọng về quá khứ, băn khoăn cho hiện 
tại, và bứt rứt cho tương lai dù biết rằng 

mọi điều rồi sẽ qua đi như một  
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người chẳng bao giờ tắm lại trong một 
dòng sông cũ, vì nước cứ luân chuyển mãi, 

có bao giờ ngơi nghỉ đâu. 

Nội học toán nhẩm xem mình mấy tuổi 
Gần sáu mươi sao cứ mãi làm trò? 

Lấy hiện tại Nội trừ vào quá khứ 
Thành tương lai là những nỗi âu lo. 

 
TRẦN NGUYÊN ĐÁN 
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Đến với Ngất Ngưởng Một Đời Mây 
của Phạm Hồng Ân 

NGUYỄN VY KHANH 

 

Từ khi đến với văn-chương, khác với 
các bộ môn lý luận, tiểu-thuyết, ... thơ với 

chúng tôi là cả một cuộc hành trình đi tìm 
hoặc dõi theo cái hồn khí của nhà thơ, của 

thi ca, nhưng cũng có khi rất đon sơ - chỉ là 
đi tìm lại cuộc đời, một sống lại, tìm lại, ... 

Một hành trình nhiều đứt đoạn nhưng vẫn 
liên tục, ... Tìm kiếm, vì cái thế giới đã hình 

thành xem ra khó thấy ở trần gian, nhất là 
đối với  người Việt. Tìm kiếm ở đây thiển 

nghĩ cũng là để sống trọn vẹn hơn cái số 
phần làm người! Bởi, thơ là những biểu 

hiện bên ngoài, những nhu cầu bộc lộ của 
đời sống nội tâm, là nơi ẩn chứa những 

khoảnh khắc của tâm trạng, khởi từ dòng 

sinh động hoặc thầm lặng của đời sống, từ 
những liên hệ giữa con người với con người 

hoặc với ngoại cảnh biến hóa khôn cùng, ... 

Mỗi tâm hồn nhà thơ là một không-gian 
tàng chứa những ẩn số nhiệm mầu, nơi đó 

có thể tìm thấy những ám ảnh cũng như 

những gì xa lạ, huyền bí nhất. Tất cả như  
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một thế-giới tiềm ẩn nhưng có thể bền bĩ 
hoạt động mà ý thức không kiểm soát 

được. Một tình yêu chớm nở như một tiếng 
sét, một chạnh lòng chợt đến chợt đi,... 

Đưa đến sáng-tạo, đưa huyền mơ thành 

thực hữu. Qua câu thơ, qua điệu nhạc của 
con chữ! Người thưởng thức thi ca đến với 

thơ thường qua một mối giao cảm nào đó, 
mà đối tượng của sự nắm bắt là chính tác 

giả của những biểu hiện qua con chữ, 
những “chứng từ” văn-chương. Có thể nói 

rằng thế giới thi ca Phạm Hồng Ân đã đến 
với chúng tôi dưới dạng đồng cảm. 

Thơ Phạm Hồng Ân là thi ca của tình 
yêu, và tình nước. Trước biến cố 30-4-

1975, nhà thơ là sĩ quan Hải Quân, nên 
trong thơ ông, người đọc dễ tìm thấy biển 

và nước, ở miền Nam Cộng-hòa cũng như ở 
Hoa-kỳ bây giờ và riêng với ông, là biểu 

tượng của tình-yêu và tình nước. Chan 
chứa mà dũng cảm, những vần thơ của 

người chiến sĩ! 

Ta về nằm giữa biển đông 

Hai tay ôm lấy trăm sông nghìn rừng 
Nghìn rừng đau nỗi sầu chung 

Trăm sông sầu mối đau cùng nước non 
Ta về ngồi dưới cội nguồn 

Ngu ngơ theo tiếng chim muông lạc bầy 
Ta về ngồi dưới chân mây 
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Xé câu thơ cổ quăng đầy thiên thu 

Ta về thương kiếp phù du 
Nghìn rừng giông bão ngục tù trăm sông  

(Nghìn Rừng Giông Bão Ngục Tù Trăm 
Sông) 

 Thật vậy, phần lớn cảm hứng của nhà 
thơ khởi từ chuyện chiến-tranh, tình chiến 

hữu, chuyện trước sau, mất còn. Và còn 
tình nhà qua nhiều bài trong tập: tình nghĩa 

cha mẹ, vợ chồng, con cháu, ... mà có lẽ 

cảm động nhất là 'bức tranh' mái nhà xưa 
ngày ông trở về: 

 Con trở lại ngôi nhà xưa lạnh lẽo 
Nhìn dòng sông in bóng nước phù vân 

Ba thật sự trở thành người thiên cổ 
Bình hương tro nằm đựng xác thân tan. 

 (...) Ba là sách gối đầu con vinh hiển 
Là nước nguồn làm trong sạch đời con 

Là ca dao đưa con về nguồn cội 
Là quê hương vang dội tiếng hò khoan. 

 Con trở về ngôi nhà xưa dột nát 
Bới tàn tro để tìm lại dư hương 

Chỉ còn đây di ảnh ba nhòa nhạt 
Ôi mất rồi một mái ấm yêu thương (Trở về 

mái nhà xưa) 

Lục bát là thể thơ mang hồn dân-tộc 

Việt, với mỗi nhà thơ còn là hồn thơ thiết 
tha, tình tự; vì thể loại này đầy nhạc tính 

và đủ uyển chuyển để diễn tả tâm tình dù  
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uẩn khúc đến mấy. Phạm Hồng Ân đã đa 
dạng hóa 10 bài Lục Bát Tình và một số bài 

lục bát khác như Trần Truồng Kiếp Hoa : 

Cởi tung dây trói vô thường 

Trần truồng một kiếp phấn hương nhãn tiền 
Nằm đây gió lộng chân hiên 

Xé mây lót ổ mật thiền nhập tâm 
Lắng lòng nghe sóng huyền âm 

Từ trong thần thoại trầm luân trở về 

Cõi em thục nữ u mê 
Da sông thịt biển bề bề núi non 

Quấn quanh ta một nỗi buồn 
Ngàn năm mãi mãi trần truồng kiếp hoa. 

 Một nhà thơ đáng kể là người có 

nhiều phong cách, với giọng điệu riêng,... 

Với phương tiện của cấu trúc và hình-thức, 
Phạm Hồng Ân đã thành công chuyển tải 

được ý và hồn thơ vào thơ và đến được, 
đánh động được tâm hồn độc giả của mình. 

Đây là cảnh cho tình nhập hồn: 

Chicago. Bão tuyết. Tan. 

Rừng cung tay đứng bạt ngàn. Khẳng khiu. 
Sông đong băng giá. Buồn thiu. 

Phố nằm vùi dưới tịch liêu. Bạc đầu. 
Sầu ta trắng xóa đỉnh cao 

Ðời buông thạch nhũ lao đao cội nguồn. 
Cuộn nhau trong đất trời buồn 

Ðôi chân Bắc Mỹ. Linh hồn Cửu Long. 
(Chicago) 
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Hay hình ảnh người tình nhập vào thơ 

thành bức tranh siêu thực: 
Ướt đẫm đời ta cơn mưa Phan Thiết 

Ba mươi năm còn rớt lại sợi thương 
Dù em có theo sông đi biền biệt 

Sợi thương kia vẫn thành sóng xuôi dòng. 
Vạt tóc nghiêng em che đêm Phú Quý 

Làm âm u một góc biển ta đi 
Trăng Ngũ Phụng thua mắt em huyền bí 

Trời đông phương chìm xuống cõi man di 

Ðôi môi em ngọt mãng cầu Hàm Thuận 
Và lao đao mùa gió bấc vườn ta 

T(...) Ta muốn nằm trên ngọn sóng Cà Ty 
Ðẩy mái chèo lướt trăng non về bến. (Phan 

Thiết và Em) 

Thơ là cảm xúc và rung động, qua 

những biểu hiện tinh vi, tế nhị của hồn 
người. Nhiều bài thơ của Phạm Hồng Ân 

khiến/giúp người đọc hướng tâm hồn về 
cánh cửa của thi ca, và một khi đã vào bên 

trong thơ ông, độc giả mới tìm thấy hoặc 
thấy lại hồn mình và cả những cái mà nhà 

thơ không nói ra. Thành công của nhà thơ 
là ở đó! 

Có thể nói trong toàn tập thơ, Phạm 
Hồng Ân đã phác thảo lúc ẩn lúc rõ nét các 

vết thương của thời-gian, của cuộc nhân 
sinh, từ tác-giả ra đến đồng loại, bằng hữu, 

sống cũng như đã khuất,... Vì cuộc đời 
không trơn tru, vì Thiên đàng đã mất, vì ...  
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và vì... Với tác-phẩm, ông đã thành công 
phát tiết ra vài âm thanh cuồng nộ của 

thân phận nhỏ nhoi con người Việt-Nam 
đứng trước những mưu toan của những thế 

lực người và những tập đoàn Việt cũng như 

không-Việt. Như những âm vang bi đát từ 
hư vô phát ra... Có thể nói thơ của Phạm 

Hồng Ân được nuôi dưỡng bằng những cái 
kinh-qua, những đau khổ và hạnh-phúc của 

đời người, đời ông cùng với đời người đồng 
thời! 

Bài Ngất Ngưởng Một Đời Mây mở đầu 
tập thơ, nhà thơ vừa tâm sự vừa báo trước 

những mây trời trong cuộc đời ông: 

Trộn mây vào chân tung bước giang hồ 

Thời giọc biển khuấy sông chuyển đèo dời 
núi 

Trộn mây xuống tim nghe tình diệu vợi 
Thời em cổ tích tiếng sáo Trương Chi. 

 Ngất ngưởng ta, đời mây ảo giác 
Trôi trôi trôi một giấc cuồng quay 

Phóng lên cao là hư vô mù mịt 
Té xuống đời là bão nhảy mưa bay. 

 Ngậm chút gió la đà kiêu hãnh 
Phù thủy ta bẻ bút ném thơ 

Nhật nguyệt khóc nỗi đau Thần Thánh 
Chữ nghĩa treo vần điệu bơ vơ... 
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Phạm Hồng Ân Ngất Ngưởng Một Đời 
Mây có thể vì yêu mây trời mà cũng có thể 

vì đời thoáng qua... Nhà thơ dõi theo những 
áng mây trời, thích mây trôi ngang qua, 

hoặc ở cuối chân trời mây mới thật đẹp, 
mới tuyệt vời. Đam mê cái đẹp, nhà thơ 

đồng thời thích cái động của mây trời: cái 
động mới có thực, làm nên cái hiện sinh. Ở 

đây chúng tôi không so sánh, nhưng một 
J.M.G. Le Clézio cũng từng đam mê sống 

với thiên nhiên: núi, sông, biển, sao trời và 
nhất là mây cũng đã làm nên cái văn-

chương của nhà văn giải Nobel văn-học 
này.  

Những áng mây trời, mây hiền thục, 
tĩnh lặng, lạ lẫm, 

mây xám hình dạng dàn hồi 
thân hình nữ nhân, ôi những mái tóc 

khuôn mặt trẻ thơ, những rồng, những        
ngọn đảo. 

Mây ơi, ta bước đến cùng đây 

ta hợp làm một với các ngươi rồi ta biến 
nhanh, 

ta cũng vậy, đổi thay liên tục  
thân hình và khuôn mặt (Nuages, 

nuages doux).  

Ở Le Clézio không hề có sương khói 

chiến-tranh, cũng như không có tâm trạng 
“hồn quê theo ngọn mây Tần xa xa” như 

với người Việt. Với Phạm Hồng Ân, ông vừa  
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hướng dẫn người đọc ngắm xem ... mây 
trời, vừa làm nhân chứng mà cũng là người 

qua đường hoặc người quen giữ kín cho 
riêng mình. Nhà thơ lảng vảng quanh đây, 

chịu đau khổ, để làm chứng, giải mã, ... 

những mẫu đời kỳ thú, lạ lẫm và cả bất 
thường, quái đản,... Thật vậy, trong thơ, 

Phạm Hồng Ân cho thấy có những mặt 
người tàn bạo, khủng khiếp, những khuôn 

mặt của địa ngục: những đám mây đen đưa 
giông bão, tai họa đến! Cuối bài thơ mở 

đầu, nhà thơ đã cho biết : 

Cắn chút mưa sụt sùi cô độc 

Mùi Satan theo máu chảy về da 
Ném tới đầu cái-ta-sau dội ngược 

Chạy cuối hàng cái-ta-trước quỉ ma. 
Ngất ngưởng mây chỉ là sương với khói 

Ngất ngưởng ta là cát bụi hóa thân 
Sáng thức dậy nghe nghìn trùng tiếng 

gọi 
Ta ngậm ngùi ôm hoài niệm ăn năn. 

Thân phận người Việt từ giữa thế kỷ XX 
đã phải mang tính bi thảm dù sống ở phần 

đất nào của  đất nước. Chiến-tranh và hậu 
quả của nó đã đeo đuổi cả đời người mỗi 

chúng ta. Muốn sống an bình trong một thế 
giới tưởng đã hình thành, đã là ảo vọng, đã 

là cái gì khó có được. Thơ khi thành con 
chữ trở thành chứng giám cho một thế gian  
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không an bình, cho những giấc mơ dù nhỏ 
thế nào cũng khó đạt được. Chiến-tranh và 

con người hành xử cuộc chiến, từ người 
điều binh khiển tướng đến người lính vô 

danh, những tưởng đã tiêu diệt thi ca và 
văn-chương nói chung, lại khiến dựng nên 

một nền văn-học chiến-tranh độc đáo với 
sự tham gia của nhiều thế hệ thơ văn.   

Yêu thích một hoặc nhiều bài thơ của 
một người thơ thiển nghĩ cũng chính là từng 

sống từng cảm nghiệm đâu đó cùng những 
phân ly, hạnh-phúc, những đam mê, những 

tình, những nỗi, những ... và những ... 
Người đến với thơ và nhà thơ như cùng 

đồng hành chung một hay nhiều đoạn 
đường! Con đường thể hiện qua bước chân 

thực hữu và qua những âm thanh vang 
vọng từ những bước đi! 

Phạm Hồng Ân đến với thơ văn từ trước 
dù chính thức góp mặt với thế giới văn-

chương hải-ngoại từ khi định cư ở Hoa-kỳ 
và trình làng các tuyển tập thơ văn, mới 

nhất là tập Ngất Ngưởng Một Đời Mây người 
thưởng ngoạn đang có trong tay, gồm 

“những bài thơ còn lại từ thời học trò, thời 

chiến tranh, thời ngục tù, thời trôi sông lạc 
chợ và ở hải ngoại” - như nhà thơ báo trước 

ở đầu tập. Thi ca vốn đơn sơ nhưng cũng là 
phức thể, có trên trần gian cũng được mà 

không có có khi lại rất thiếu thốn, cái thiếu  
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khiến cuộc nhân sinh vô nghĩa, nhất là đối 
với người Việt vốn là dân-tộc có thể nói là 

sính thơ nhất! Cũng vì tính phổ cập và tự 
nhiên, mà thi ca hôm nay cần được làm mới 

để đi vào tâm hồn người đọc, mới ở hình-

thức sử-dụng con chữ mà cũng có thể là ở 
phong cách. Cùng sống sót trở về từ các 

trại gọi là 'cải tạo', nhưng  'giọng thơ' Phạm 
Hồng Ân khác xa với những Nguyễn Sỹ Tế, 

Dương Tử, Trạch Gầm,... Thơ văn hải-ngoại 
tiếp nối truyền thống khai phóng, tự do, 

nhân bản của văn-học miền Nam, sau gần 
bốn thập niên, với nhiều thế hệ nhà văn 

thơ, từ nhiều năm qua đang lâm vào khủng 
hoảng. Trong cuộc sống-còn này, thơ là 

lãnh vực chịu nhiều thiệt thòi và mang 
nhiều vết thương nhất, nhà thơ của văn-

học hải-ngoại đã và sẽ làm được gì? Người 
thưởng thức thơ lúc nào cũng hy vọng vì 

một ngôn-ngữ thiếu thi ca là một ngôn-ngữ 

chết!  

Phạm Hồng Ân đã thử nghiệm một số 
cách tân cho thơ ông qua nhiều bài trong 

tuyển tập như  Bốn, Năm, Sáu, Bảy, Tám 

làm mới thơ lục bát: 

1. Sông. Ðêm. Xuồng. Nước khua dầm. 
Trăng lên. Bãi cạn. Rượu cầm bạn xa. 

Tiếng đàn kìm. Buốt tim ta. 
Sáu câu vọng cổ la đà. Phù hư. 
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Em. Trong chén rượu. Ngục tù. 

Ðáy kim cổ vẫn mịt mù sắc, không. 
2. Trăng. Sông. Rượu. Nước phiêu bồng. 

Hồn thơ Lý Bạch ngược dòng ra khơi. 
Văn chương. Thế sự. Rối bời. 

Cạn ly tuế nguyệt. Giận thời phù sinh. 
Bạn. Ta. Lãng Ðãng. Khối tình. 

Vuốt râu. Hào sảng. Cười khinh bạc đời. 
(Năm) 

Thơ Phạm Hồng Ân đến với chúng ta 
trong một hoàn cảnh sống đặc-biệt của 

kiếp nhân sinh người Việt lưu vong ở xứ 
người, khởi từ ý chí và tâm thức chúng-tôi-

muốn-sống! Cảm ơn nhà thơ Phạm Hồng 

Ân đã cho người yêu thơ những phút giây 
trầm lắng và hạnh-phúc trong những miền 

quá vãng, như những lưu dân trở lại, trở về 
và đang sống, để chiêu niệm cũng như 

nhận chân để nhìn lại và nhìn rõ về phía 
trước! Bởi, hôm nay vẫn là hoài vọng, nói 

như nhà thơ: 

Rồi có lúc chúng ta cũng trở về biển (...) 

Rồi có lúc chúng ta cũng đi vào huyền thoại 
Những thế hệ thủy triều xóa mất dấu vết  

chiến tranh. 
Chỉ còn lại mảnh trời xanh 

Lặng lẽ bay ngang vòm nhà dưỡng lão. 
Biển cũng thét gào áo não 

Trăn trở bạc đầu thế hệ mai sau. 
 

 



 ngất ngưởng một đời mây 24 

 

 
 

 
 

 
 

Rồi có lúc chúng ta cũng đi vào huyền sử 
Những con dã tràng xe cát tạo hình 

Như bầy hải âu năm xưa đi tìm hoa biển 
Như con tàu mất phương hướng 

Như Anh mất Em 

Giữa giông bão đời người. 
Rồi có lúc chúng ta cũng là thân tàu 

Kẻ trước người sau 
Tung tăng theo sóng. 

Rồi...biển cũng muôn đời là biển 
Chỉ có chúng ta 

Tan tành như bọt nước... (Về Biển)  
 

Nguyễn Vy Khanh 
Montreal, 22-4-2013 
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                                    phụ bản VŨ UYÊN GIANG 
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ngất ngưởng một đời mây                            
                               phụ bản PHẠM AN GOLDEN 
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NGẤT NGƯỞNG MỘT ĐỜI MÂY 
 

 
Trộn mây vào chân tung bước giang hồ 

Thời giọc biển khuấy sông chuyển đèo dời 
núi 

Trộn mây xuống tim nghe tình diệu vợi 
Thời em cổ tích tiếng sáo Trương Chi. 

 

Ngất ngưởng ta, đời mây ảo giác 
Trôi trôi trôi một giấc cuồng quay 

Phóng lên cao là hư vô mù mịt 
Té xuống đời là bão nhảy mưa bay. 

 
Ngậm chút gió la đà kiêu hãnh 

Phù thủy ta bẻ bút ném thơ 
Nhật nguyệt khóc nỗi đau Thần Thánh 

Chữ nghĩa treo vần điệu bơ vơ. 
 

Cắn chút mưa sụt sùi cô độc 
Mùi Satan theo máu chảy về da 

Ném tới đầu cái-ta-sau dội ngược 
Chạy cuối hàng cái-ta-trước quỉ ma. 

 

Ngất ngưởng mây chỉ là sương với khói 
Ngất ngưởng ta là cát bụi hóa thân 

Sáng thức dậy nghe nghìn trùng tiếng gọi 
Ta ngậm ngùi ôm hoài niệm ăn năn. 

                     
                  *Escondido,05/03/2013 
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LỤC BÁT TÌNH  

 
 

 
 

MỘT 
 

Em từ tiền kiếp về đây 

Bắn ta một mũi tên ngay huyệt tình 
Dù ôm thương tích vô hình 

Ngẩn ngơ suốt cuộc hành trình trăm năm 
 

HAI 
 

I. Ðêm ta ngậm bóng trăng người 
Buồn le lói cháy một đời hư hao 

Bây giờ một nửa trăng đau 
Bên kia một nửa chia sầu tối tăm 

Ðêm hun hút chỗ ta nằm 
Người đi vỡ nát cõi rằm, trăng xưa. 

II.Ta trôi trên ngọn sóng thưa 
Hào quang là giọt trăng vừa rơi quanh 

Ðêm Cali nhớ Sài Thành 

Rượu Sài Thành nhớ bài hành phương xa 
Hành phương xa nhớ trăng tà 

Ôi, thân viễn xứ còn ta nhớ người 
Xin nhau một chút môi cười 

Ðể đưa vui giữa cuộc đời lao đao. 
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BA 
 

Sáng nay em mặc áo dài 
Bên kia màu pháo, bên này màu hoa 

Màu trời lẫn với màu da 
Chia nhau một chút kiêu sa đầu ngày. 

Sáng nay anh bỗng say say 
Thì ra... Xuân đã về ngay tim mình. 

 

BỐN 
 

Hạ  
Em,  

Nắng cháy lưng đèo. 
Thu 

Ta, 
Gió lũ 

Mưa reo phương người. 
Ðông  

Như những hạt tuyết trôi. 
Sầu  

Muôn năm vẫn rụng rơi bên này. 
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1. Sông. Ðêm. Xuồng. Nước khua dầm. 

Trăng lên. Bãi cạn. Rượu cầm bạn xa. 
Tiếng đàn kìm. Buốt tim ta. 

Sáu câu vọng cổ la đà. Phù hư. 
Em. Trong chén rượu. Ngục tù. 

Ðáy kim cổ vẫn mịt mù sắc, không. 
2. Trăng. Sông. Rượu. Nước phiêu bồng. 

Hồn thơ Lý Bạch ngược dòng ra khơi. 
Văn chương. Thế sự. Rối bời. 

Cạn ly tuế nguyệt. Giận thời phù sinh. 
Bạn. Ta. Lãng Ðãng. Khối tình. 

Vuốt râu. Hào sảng. Cười khinh bạc đời. 
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SÁU 
 

 
 

 
 

Một dòng thơ 
Nhớ  

Dòng thơ. 

Một bờ này 
Nhớ 

Một bờ kia sông. 
Một phương chờ 

Nhớ 
Phương mong. 

Một con bướm 
Nhớ 

Ðóa bông vô thường. 
Một tù binh 

Nhớ 
Chiến trường. 

Một chương lục bát 
Nhớ 

tường vi, xưa. 
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BẢY 
 

I. Bên này 
Ngày 

Rớt 
Xuống ta. 

Bạc 
Như sợi tóc 

Hôm qua 

Ngỡ ngàng. 
Ngày ơi, 

Cứ rớt nhẹ nhàng. 
Trên vai ta 

Sẳn số phần 
Riêng tư. 

II.Trái tim 
đầy ắp ngôn từ 

Còn nguyên ẩn dụ kinh thư ban đầu. 
Cắn vành môi 

Bật thơ trào 
Muốn nghe từng giọt ly tao 

Tỏ tình. 
Thì thôi... 

Ðây bóng! 

Ðó hình! 
Dẫn nhau  

Ði suốt phù sinh, 
Hồng trần. 
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TÁM 
 

 
 

 
 

Em về khua tiếng guốc đêm. Dẫm trong ta 
triệu dấu êm tình đầu. Chao ôi, đôi gót 

hồng đào. Nghiêng nghiêng năm ngón đi 

vào tim ta. 
 

Ðất nằm nhớ bước chân qua. Nhớ con 
bướm lượn mù lòa đường bay. Nhớ sao, áo 

lụa trang đài. Thơm hương mật cúc, vườn 
ai, đầu mùa. 

 
Buồn ta thành hạt mưa trưa. Rơi trên phố 

có em vừa đi qua. Hạt nào thay nỗi lòng ta. 
Long lanh từng trận mưa già tương tư. 

 
Ðưa nhau đi giữa sương mù. Bờ hư vô vẫn 

mịt mù dưới kia. Ðưa nhau đi giữa đêm 
khuya. Vòng quay nguyệt đạo chưa lìa cổ 

kim. Cám ơn em, cũng trái tim. Trăm năm 

hai đứa đã tìm kiếm nhau. 
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CHÍN 

 
 

 
 

 
1.Chiếu hoa trải giữa vườn cây 

Mời em cốc rượu tràn đầy lòng ta 

Ba mươi năm mảnh trăng già 
Rớt trong đáy cốc sáng lòa thinh không 

Ngồi đây cỏ nội hương đồng 
Lêu bêu ta uống một dòng cổ kim 

Ừ em, bảy nổi ba chìm 
Cám ơn khí phách con tim ban đầu. 

2.Ngồi đây vốc cạn dăm bầu 
Giọt mưa rơi nhớ đêm thâu trở mình 

Dấu giày nhớ bãi cát in 
Biển mênh mông nhớ dáng hình tàu xưa  

Trăm năm nhớ phút tiễn đưa  
Nhớ em về dưới cơn mưa rã rời 

Mới đây, mấy chục năm rồi... 
Cám ơn em vẫn một đời yêu ta. 
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MƯỜI  
 

 
 

 
 

 
Mừng con - hôn lễ - kiêu sang 

Sơn hào, hải vị - đèn vàng, đỏ, xanh... 

Hoa đua nhau nở khoe cành 
Rượu trào bên phím âm thanh gọi mời 

Cô dâu chú rể trọn đời 
Bước trên đất Mỹ tuyệt vời văn minh 

Mừng con - chợt nghĩ đến mình 
Ba mươi năm trước chiến chinh liên hồi 

Ba, tên lính trận rách tơi 
Mẹ con, thiếu nữ mồ côi cơ hàn 

Cưới nhau trong tiếng súng vang 
Rước dâu đi giữa hai hàng lính reo 

Dăm chai rượu đế...lèo tèo 
Bày ra một bữa tiệc nghèo trên sông 

Ba mươi năm trĩu trong lòng 
Vui sao, nước mắt rơi vòng quanh tim? 
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CÁM ƠN 

 
 

 
 

 
 

 

Ngày xưa mẹ đã đi bằng guốc 
Cha vốn phong lưu những kiểu giày 

Còn anh nghèo quá nên vô phước 
Vừa lớn - chân đầy dấu kẽm gai. 

 
Chỉ có em đi bằng dép phượng 

Nghiêng nghiêng đôi gót ửng son hồng 
Em bước vào đời anh quá sớm 

Khua vang từng tiếng động vô thường. 
 

Cám ơn tiếng dép chừng vô nghĩa 
Mà dẫm trong anh triệu dấu đau 

Cám ơn hai đứa từ hai phía 
Cùng hướng tim về một chỗ nhau. 
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CHICAGO 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Chicago. Bão tuyết. Tan. 

Rừng cung tay đứng bạt ngàn. Khẳng khiu. 
Sông đong băng giá. Buồn thiu. 

Phố nằm vùi dưới tịch liêu. Bạc đầu. 
Sầu ta trắng xóa đỉnh cao 

Ðời buông thạch nhũ lao đao cội nguồn. 
Cuộn nhau trong đất trời buồn 

Ðôi chân Bắc Mỹ. Linh hồn Cửu Long. 
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TẾT MỘT MÌNH 

 
 
 

Ly cà phê nguội ngắt 
Ðắng từng ngữ ngôn ta 

Gói mì khô quặn thắt 
Nỗi sầu bốc hơi xa. 

 
Nồi cơm quên cắm điện 

cái nhớ vẫn mù tăm 
Cầm gương xem sắc diện 

Ðời bạc trắng trên cằm. 
 

Chén dĩa nằm nhớp nhúa 

Thèm tiếng động đàn bà 
Con gián như bóng ma 

Trêu ta, bò quanh chữ. 
 

Năm mươi năm chợt cũ 
Ðời người bỗng vô tâm 

Chỉ có xuân là mới 
Trên đầu ta hoa râm. 

 
 

 
 

 
 

 

 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

39 

 

 
 

TAU THẤT LẠC BÂY 

 
 

 
 

Những Dũng, những Hoàn, những Lê, 
những Cửu 

Mỗi đứa một phương trôi nổi như mây 
Từ lúc lui quan, tau thề bỏ rượu 

Bỏ rượu...mới hay tau thất lạc bây.  
 

Nhớ thời chiến tranh gặp nhau Mộc Hóa 
Tan trận về kinh bữa mắm bữa chao 

Uống ngụm nước sông chợt cười khoái trá 
Hút hơi thuốc "chùa" để thấy thơm râu. 

 

Nhớ bậu sang sông bậu về bến lạ 
Một đứa thất tình, cả bọn như điên 

Lít đế cưa đều chửi thề tá lả 
Hận kẻ bạc tình: đứa ngã đứa nghiêng. 

 
Nhớ lát mì khô trại giam Xuyên Mộc 

Nuôi vạn tù binh phá núi trồng rau  
Nhân phẩm thua xa cục đường tán mốc 

Thằng đói nuôi thằng lỡ vận ốm đau. 
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Nhớ lúc ra tù đời lăn đời lóc 

Ðứa bán cà rem, đứa đạp xe ôm 
Gặp nhau đói meo choàng vai bật khóc 

Nắm tay nhắc thầm: giữ chút danh thơm. 
 

Bây giờ tụi bây cửa rộng nhà cao 
Quên mất một thời quá khứ thương đau 

Vỗ ngực xưng danh anh hùng mã thượng 
Tửu hậu trà dư thóa mạ lẫn nhau. 
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ÐÊM, ĐI BẮT SÒ  

Ở BIỂN CORONADO 
     

      *Tặng anh chị Nguyễn Trường  
 

Ðội trên đầu trời cao 
Ðạp dưới chân biển rộng 

Sóng đẩy tình ta chao 
Ðá nghiêng bờ bến động. 

 

Ta trầm mình dưới nước 
Ðêm khuya lắc khuya lơ 

Những con sò trắng mướt 
Cắm đời dưới cát tơ. 

 
Em đi riêng một cõi 

Nước vỗ trắng bàn chân 
Tóc bay tung bóng tối 

Bãi xa chợt hóa gần. 
 

Ngọn đèn chưa soi thấu 
Trái tim cất trong bờ 

Ta nằm lăn dưới nước 
Sóng bủa bạc đầu thơ. 

 

Ôi, Coronado 
Ðêm khuya lắc khuya lơ 

Ta trầm đời dưới biển 
Trời tháng tám, mùa sò... 

        (13/08/2001) 
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PHAN THIẾT VÀ EM 

 
 

Ướt đẫm đời ta cơn mưa Phan Thiết 
Ba mươi năm còn rớt lại sợi thương 

Dù em có theo sông đi biền biệt 
Sợi thương kia vẫn thành sóng xuôi dòng. 

 

Vạt tóc nghiêng em che đêm Phú Quý 
Làm âm u một góc biển ta đi 

Trăng Ngũ Phụng thua mắt em huyền bí 
Trời đông phương chìm xuống cõi man di. 

 
Ðôi môi em ngọt mãng cầu Hàm Thuận 

Và lao đao mùa gió bấc vườn ta 
Tiếng xe lửa thúc còi ga Mường Mán 

Xé lòng nhau ly rượu nếp Hòa Ða. 
 

Ta muốn nằm trên ngọn sóng Cà Ty 
Ðẩy mái chèo lướt trăng non về bến 

Ba mươi năm, một thời, ta đã đến 
Ôm đất trời Phan Thiết cất trong tim. 

 

(31/10/2001) 
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NGHÌN RỪNG GIÔNG BÃO  
NGỤC TÙ TRĂM SÔNG 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
Ta về nằm giữa biển đông 

Hai tay ôm lấy trăm sông nghìn rừng 
Nghìn rừng đau nỗi sầu chung 

Trăm sông sầu mối đau cùng nước non 

Ta về ngồi dưới cội nguồn 
Ngu ngơ theo tiếng chim muông lạc bầy 

Ta về ngồi dưới chân mây 
Xé câu thơ cổ quăng đầy thiên thu 

Ta về thương kiếp phù du 
Nghìn rừng giông bão ngục tù trăm sông. 
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NHỚ CÀ-MAU 

 
 

Chiều nay tôi đứng nhìn cố xứ 
Quá khứ rơi dần khoảng mắt em 

Rạch-Rập bên sông tràn khói sóng 
Cầu-Quây nước vỗ đợi trăng lên. 

Áo bà ba trắng dòng Tắc-Thủ 

Nhớ mãi đò ngang chuyến chợ đêm. 
Dáng em làm gió thành giông tố 

Làm những con sông lụt khắp miền. 
Mỗi lúc mỗi xa trời Huyện-Sử 

Lò than ấm áp xứ Ðầm-Dơi 
Gành-Hào em có qua cầu mới 

Nghe nỗi đau xưa rụng xứ người. 
Ở đó con tim để lại đời 

Ngàn năm thương tiếc núi sông tôi 
Người về trăn trở lời vong quốc 

Ðứng đợi bên sông tiếng nguyệt cười. 
Tiếng cười thay thế dần tiếng khóc 

Tiễn chuyến tàu đi ra biển khơi 
Chỉ có em tôi sầu góa bụa 

Vành môi rướm máu lệ chia phôi. 

Chiều nay tôi ghé về cố xứ 
Ðứng ngó cành mai tản mạn rơi 

Bến sông một chiếc đò cô quạnh 
Trời hỡi! Em tôi tạ thế rồi... 
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TÔI VỀ,  
NHÌN MÁ TRÊN GIƯỜNG BỆNH 

 
 

 
Tôi về dẫm dấu giày lang bạt 

Hồn lạc loài như đứa trẻ hoang 
Tôi về ôm trái tim tan nát 

Nhìn má nằm im thở nhọc nhằn. 

 
Tôi về úp mặt lên tay má 

Tìm lại bình yên thuở thiếu niên 
Ôi, cánh tay gầy như cánh lá 

Vườn đời lận đận một niềm riêng. 
 

Tôi về gối mộng lên nguồn cội 
Nghe ấm từng chương lục bát xưa 

Mười năm tựa áng mây trôi nổi 
Bèo giạt hoa trôi chuyện nắng mưa. 

 
Tôi về nhìn má trên giường bệnh 

Bên ánh đèn phai nhạt bóng đêm 
Má ơi ! Con đốt trầm hương cũ 

Tìm lại bình yên thuở thiếu niên... 
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NẮNG BẾN CÁT 
 

 
Nắng em bốc cháy con đường 

Với ta những bụi cát dường có nhau 
Có nhau từ thuở ban đầu 

Khi lên dốc, lúc xuống cầu đắng cay 

Lúc em sầu muộn đêm dài 
Thở đôi má phố phường phai sắc đời 

Lúc em loang loáng nụ cười 
Chia vui cùng giọt mưa tươi đầu mùa. 

 
 

MƯA BẾN TƯỢNG 

 
 

Giọt nào nằng nặng chia đôi 
Phải chăng Bến Tượng sụt sùi mưa em? 

Phải chăng đất bỗng thanh niên 
Dù nghìn năm vẫn nằm yên tuổi già 

Phải chăng đời cất lời ca 
Trong hơi mưa đẫm giọt xa giọt gần 

Này em Bến Tượng tình thân 
Cám ơn vì đã hồi xuân đất trời. 
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TRĂNG 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ðêm nay nằm ngủ mơ trăng 

Buồn ta rơi cõi hỗn mang không cùng 
Sáng ra hôn đất tiếc thương 

Trăng xưa đã ngậm sầu chung kiếp người 
Chiều về mài bén dao chơi 

Ta đâm trăng chết bên trời lãng du. 
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ÐÊM RẠCH GIÁ, 
NGHE ÐIỆU HUÊ TÌNH  
TRÊN GÓC PHỐ NGUYỄN TRUNG TRỰC 

 

 
Tôi đứng dậy ôm niềm vui Rạch Giá 

Nghe xôn xao từng âm bậc ngũ cung 
Ðiệu huê tình từ góc phố mông lung 

Chợt bay vút như trăm bầy chim lượn. 
Tôi đứng dậy, cám ơn đời rộng lượng 

Tưới dùm tôi vườn mộng đã khô khan 
Khâu thay tôi những mảng rách ngang tàng 

Trong đổ nát thời thanh niên hoang dại. 

Cám ơn em, như cội nguồn cây trái 
Tình vươn vai cho tôi hái mầm xanh 

Hạnh phúc là triệu giọt biển long lanh 
Trên đôi má thơm hương lài hương cúc 

Tình yêu là ngàn con sông trăm khúc 
Ðổ xuôi dòng về đáy mắt trong veo 

Không là mây, tôi cũng vội bay theo 
Lãng đãng mãi kiếp phù sinh ngớ ngẩn 

Không là gió, tôi cũng xin vô tận 
Tung tăng vờn từng sợi tóc em bay. 

Rạch Giá ôm tôi thương nhớ quắt quay 
Biển đẩy sóng tràn lưng đêm mát rượi 

Ðiệu huê tình ngấm vào môi vào lưỡi 
Tình yêu em thấm trong máu trong tim... 
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MÙA XUÂN RA BIỂN NGÓ TRỜI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Ði chân không giọc biển trời 

Gió thiên cổ thổi căm đời sống ta 
Bóng nghiêng cây đợi chiều tà 

Ghềnh như héo hắt từ xa thẳm nào 
Ta thui thủi dưới trời cao 

Ngồi đây hồn lộng ba đào nhớ thương. 
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BUỒN KHÔNG ÐỀ 

 
 

 
 

 
 

 

Trưa không gió thổi qua đời 
Trái tim bỗng chói một thời lang thang 

Xuống đây giọc biển nhớ nàng 
Xuân xưa mệnh yểu trăm năm không về 

Cõi ta bốn hướng tràn trề 
Nước trong xanh mặn lời thề xa xăm 

Nàng đi như trận mưa dầm 
Ướt khu phố có ta nằm đợi nhau 

Ði không vó ngựa qua cầu 
Không đưa tiễn được bước sầu chia phôi 

Ta như thể kẻ giang hồ 
Nghìn năm xuôi ngược trên bờ tử sinh. 
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THỔ MỘ 
 

 
 

 
I.Buổi trưa quanh dấu chân người 

Ta cơm áo với một đời tủi thân 
Vỗ bầu rượu hát lang thang 

Hỡi em tình có ngậm vành cỏ hoa 

Xe về máy nổ đường xa 
Những cây số nhớ những tà lụa bay. 

II.Buổi trưa ngồi dưới tàng cây 
Buồn hơi xuân rớt một ngày rong chơi 

Ta in năm ngón tay đời 
Lên khuôn ngực nóng của người tình chung. 

III.Buổi trưa nằm đất nhớ người 
Hình như có những tiếng cười quanhđây 

Ta chìm dưới ngọn nắng bay 
Tóc em gió thả trời mây bùi ngùi 

Thời ta thổ mộ lâu rồi 
Yên xưa đã lạnh chỗ ngồi xa xăm. 
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thổ mộ    phụ bản KIM OANH 
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TÌNH KHÚC LỠ 
 

Ta như kẻ đu bay cùng đời sống 
Nên muôn năm hồi họp vô chừng 

Có trái tim cũng đã mòn cốt máy 
Khi gặp em lòng vẫn thấy dửng dưng. 

 
Em đã đến đời ta chiều bóng nắng 

Xin đừng rung một chút lá cây xanh 

Hẹn hò nhau không có gì để tặng 
Ðành tặng em ý tưởng sắp tan tành. 

 
Khi bỏ học ta đã thành dốt nát 

Có yêu em, lời cũng bén như gươm 
Có yêu em, ta tập theo thời đại 

Hạnh phúc cách nhau chỉ mỗi chiếc giường. 
 

Em đến đời ta mọc dùm đôi cánh 
Ðường tử sinh cùng bay nhảy như chim 

Một ngày nào ta bay có rớt 
Em bỏ đi tìm hạnh phúc, tự nhiên. 

 
Ta như kẻ xin xăm cùng thời cuộc 

Nên tình yêu theo đó cũng hên xui 

Dầu dỡ nón giã từ nhau quá sớm 
Cũng đừng mưa tan mây khói ngậm ngùi. 
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VIẾNG CHÙA ÐÀI LOAN  

VỚI HUY, HẢO VÀ TUYẾT 
 

 
 

 
 

 

Xe đi mù mịt đất trời 
Nghiêng nghiêng mưa trút sợi vơi sợi đầy 

Ðường cheo leo ẩm bóng cây 
Dáng em là một áng mây ngậm ngùi 

Ta tìm trong mỗi đời vui 
Những phôi pha của dập vùi đêm sâu 

Về đây chôn kín thương đau 
Chia nhau chút lượng nhiệm mầu từ tâm 

Thà như tượng Phật trầm ngâm 
Trên cao nhìn thấu nỗi thầm kín ta. 
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DÒNG SÔNG CẠN NƯỚC 
 

 
 

Ta vẫy tay chào dòng sông cạn nước 
Chào những bến bờ lam lũ yêu thương 

Chào hàng cây xanh hắt hiu bóng tối 
Chào trái tim em thăm thẳm mù sương. 

 

Ta lao đao gánh bộn bề cuộc sống 
Mơ thiên thai bằng hơi thở câu thơ 

Ôi, tội nghiệp những sông dài biển rộng 
Thời tiêu tan, cạn nước, hóa đồng khô. 

 
Bốn mươi năm đứng cô đơn cầm bút 

Bụi thời gian thành đá trám chân ta 
Chạy loanh quanh cũng vẫn về ngõ cụt 

Gào khàn hơi vẫn đồng vọng âm ma. 
 

Ta đứng đây như dòng sông cạn nước 
Thèm cuồng điên tiếng sóng biển gầm vang 

Nước bỏ sông, bỏ tình ta đi trước 
Ðể đìu hiu từng bờ bãi tan hoang. 
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XUÂN DƯỚI TÀNG CÂY ÐẠI THỤ 

 
 

 
 

Dưới tàng cây đại thụ 
Cỏ dại lấm tấm bông 

Xôn xao một đàn én 

Ngậm từng mảnh trời hồng. 
 

 
 

 
ÐÓN TẾT Ở CÔNG VIÊN HEO-MAY 

 
 

 
 

Em nằm một góc trời riêng 
Dưới chân hình tượng nghiêng ngiêng số 

phần 
Và ta – bụi cát phân thân 

Nửa theo biển rộng, nửa gần núi cao. 

 
 

 
 

 
 

 
 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

57 

 

 
         

NÓI VỚI CHÁU NỘI 
 

 
 

 
 

 
Ðeo kính lão, Nội sắp hàng đi học 

Chạy hụt hơi vẫn sau đít đàn em 

Chỉ mỗi tiếng chào – đọc hoài không 
thuộc 

Chỉ có cái tên – lúc nhớ lúc quên. 
 

Nội học toán nhẩm xem mình mấy 
tuổi 

Gần sáu mươi sao cứ mãi làm trò? 
Lấy hiện tại Nội trừ vào quá khứ 

Thành tương lai là những nỗi âu lo. 
 

Nội học vẽ để vẽ đường về xứ 
Sao xung quanh toàn biển rộng sông 

sâu? 
Muốn vẽ núi cho một đời ngất ngưởng 

Cũng thua mây vần vũ giữa trời cao. 
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Nội học nhạc muốn cuộc đời thư giãn 

Chia niềm vui từ cội rễ vô thường 
Nhưng đến khi từng cung thương trỗi 

dậy 

Chợt thấm đau nỗi nhớ mất quê 
hương. 

 
Nội học Ðạo lòng hướng về siêu thoát 

Rồi ngẫm ra cũng ích kỷ vô cùng 
Muốn bon chen lên thiên đàng cực lạc 

Bỏ người thân dưới địa ngục mông 
lung. 

 
Nội học riết ... thấy mình thêm dốt 

nát 
Gần sáu mươi vẫn đứng mãi sân sau 

Mong cháu lấy những vụng về của 
Nội 

Làm nan đề cho kinh nghiệm mai 

sau. 
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TÌNH ÐẦU 

 
 

 

 
 

 
 

1.Lòng ta trải giữa con đường 
Nằm bên hàng ghế thánh đường sáng nay 

Ðể xin chạm áo lụa bay 
Chút mơn man nhẹ trên tay ngọc ngà 

Cám ơn Chúa...đã tìm ra 
Chiếc xương sườn dấu yêu ta hôm nào. 

 
2. Lòng ta đốt ngọn nến đầu 

Sáng trong em những nỗi đau êm đềm 
Cũng con tim rất nhũn mềm 

Cũng dòng thơ đó yêu em một thời 

Ta đi vác thập tự người 
Trăm năm khổ lụy treo đời phù vân. 
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KHI THẰNG EM GHÉ ÐẢO CHƠI 

 
 

 
 

 
 

Buổi sáng thằng em ghé đảo chơi 

Thằng em từ cố xứ xa xôi 
Mừng mi, ta kéo ra làng nhậu 

Ngồi đếm râu ria nhớ đất trời. 
 

Ừ, đúng hai năm xa cố xứ 
Ðời ta như một nhát gươm thiêng 

Ðã chém bay đi thời quá khứ 
Dẫu lòng chưa đủ để nguôi quên. 

 
Hai năm tình sẽ buồn như đá 

Sừng sững trong ta những vách ngăn 
Hai năm đời ngỡ như hiên quán 

Hồn ghế phơi mưa đợi nắng vàng. 
 

Ta như dòng nước chia trăm nhánh 

Nào xá chi đâu chuyện viễn phương. 
 

*An Thới (Phú Quốc), 08/1974 
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TRẦN TÌNH 
 

 
Ðêm rủ bạn bè về đối ẩm 

Nhà thuê, nền đất, trời trăng xanh 
Rượu đế đổ đầy pha xá xị 

Khề khà quên tuốt buổi giao tranh. 
 

Bằng hữu mới về chưa giáp mặt 

Cạn cùng ta chén nhỏ sơ giao 
Ðời bắt quanh năm đeo áo trận 

Thảnh thơi giây phút sống nghêu ngao. 
 

Hiền thê sẵn nụ cười thông cảm 
Thương ta vì thích tánh ta ngông 

Uống say, thơ chảy trên đầu lưỡi 
Thơ rót bùi tim nghĩa vợ chồng. 

 
Ba mươi ngày lính lương hai vạn 

Ý nghĩa gì đâu thời chiến chinh? 
Ngày xưa hiền sĩ ngồi nuôi mộng 

Vỗ bụng đầy rau chờ hiển vinh. 
 

Ðêm nay ta bỗng cười bi tráng 

Rượu sướt lòng tê những vết thương 
Bạn bè cùng lỡ mang giày trận 

Có thấy tự do rớt ngập đường. 
 

*An Thới (Phú Quốc), 14/06/1974. 
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LỤC BÁT MỘT 

 
 

 
 

 
 

 

Về thôi đêm đã đầm đìa 
Như em cắn giọt lệ chia sớt người 

Về thôi buồn ứ máu tươi 
Khuya ta rơi xuống thành lời tiễn đưa 

Xe lăn đỏ bụi thời xưa 
Ôi năm năm cũng chưa vừa vết thương 

Về thôi lòng đã rung chuông 
Em đi là để khói sương ta rồi. 

 
*An Thới (Phú Quốc), 29/05/1974. 
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ÐỂ KỶ NIỆM BỐN NĂM 
ÐỜI TA RA KHƠI 

 
 

 
 

Thôi vừa đủ bốn năm đời lang bạt 
Những buồn vui đã đầy ứ trong lòng 

Ta bước xuống đời như đi dạo mát 

Nên bốn năm rồi cũng rủ tay không. 
 

Ta làm quan lúc chán đời bỏ học 
Lúc làm thơ thả theo dấu chân em 

Ta làm quan cũng bởi đời xô đẩy 
Nên bốn năm đầy vết chém oan khiên. 

 
Thôi kệ mẹ bốn năm cầm súng trận 

Bốn năm chơi những cuộc cờ buồn 
Ta đeo quan nhưng trách ta vô dụng 

Nào xá chi bổng lộc mỏng như sương. 
 

*An Thới (Phú Quốc), 09/05/1974. 
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MỪNG BẠN 
 

Mày về ta mừng rỡ vô cùng 
Thằng bạn lưu linh thời cổ lụy 

Tưởng đâu mày nát biển tan sông 
Hồn đã bay theo men rượu đế 

Tưởng đâu mày ngã ngựa rơi cương 
Chân bước một hơi xa nghìn dặm. 

 

Mày về ngất ngưởng đêm giao bôi 
Ðời sẽ phục sinh hồn tuổi trẻ 

Mừng mày sao đỏ mắt bồi hồi 
Trí đã khô ran dòng viễn tượng. 

 
Mày hãy ngồi đây chơi rượu đế 

Nền đất, chiếu rơm, trời sáng trăng 
Không ai ca sĩ, ta hò hét 

Ðời vui đâu thể thiếu âm thanh. 
 

Thằng bạn mười năm xa cố xứ 
Mười năm hề tựa giấc chiêm bao 

Phiêu bạt nghìn phương còn sót lại 
Trái tim rào rạt thiên tình sầu. 

 

Mày về ta khoái trá vô cùng 
Tri kỷ buồn vui thời mạt lộ 

Mày về sừng sững như anh hùng 
Lòng mở tan hoang nghìn cửa sổ. 

         *An Thới (Phú Quốc), 26/04/1974. 
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LỤC BÁT HAI 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Hiên ta sầu đỏ đèn người 

Trăm năm mưa đã mục đời thanh niên 
Xuống đây quen cõi tình riêng 

Mai xa cỏ lá sẽ phiền dấu chân 
Quán người chờ giọt mưa tan 

Ghế loang bụi nước ố vàng buồn ta. 
 

*An Thới, 02/1974. 
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Ở ÐẢO, ÐÊM VỚI BẠN BÈ 

 
(Cho Trần văn An – ngày sắp xa đảo) 

 
 

 
 

 

 
Ðêm chơi núi với bạn bè 

Mưa em nhỏ giọt nào se sợi buồn 
Sống như đời ngựa buông cương 

Có đau cũng những con đường năm xưa 
Ừ vui, chút rượu đêm mưa 

Sầu đâu còn ý buổi đưa tiễn này 
Ừ buồn, tình đã mây bay 

Dẫu sao lòng cũng chưa đầy hơi men 
Mai về rừng ở, bạn hiền 

Mừng mi đời bỗng nổi điên ngậm ngùi. 
 

*An Thới, 29/08/1973. 
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ÐÀ NẲNG 
 

 
 

 
Giỡn trời, giọc nước Thu Bồn 

Ôm cây đa mộng thả hồn lên mây 
Ðiện Bình vắng bóng sáo bay 

Ðò xưa chợt nhớ tóc dài sang sông 

Còng vai gánh chợ Phú Bôn 
Vác thơ Bùi Giáng lòng vòng Cẩm Phô 

Thương con tu hú giang hồ 
Cõi tha phương khóc tiếng hò Hội An 

Nuốt ca dao thấy Huyền Trân 
Tám trăm năm vẫn chưa tan giọt sầu 

Ðường qua Ðại Lộc lao đao 
Loi ngoi lòng hứng ba đào tình em 

Lạc chi cái chốn Duy Xuyên 
Mê tơ lụa đến đảo điên quên về 

Thèm trăng cổ độ đèo Le 
Ngàn năm hóa thạch trên quê hương nàng. 

(04/2008) 
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ÐÓN XUÂN Ở CHICAGO  

VỚI CHÁU NỘI, GOLDEN PHẠM 
 

 
 

 
 

 

 
 

Vây quanh ta tuyết trắng phau 
Vây quanh ta phố gục đầu đìu hiu 

Hồn như trôi cõi phiêu diêu 
Như cây trụi lá khẳng khiu bên trời 

Như chim bới tuyết tìm mồi 
Ngóng cao cổ trách cuộc đời lầm than 

Nhìn xa chẳng thấy xuân sang 
Thôi thì hãy đón xuân gần tim ta 

Môi hồng cháu nội là hoa 
Nụ cười đã chất đầy quà Chúa Xuân... 

                 01/2009 
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DỌN NHÀ VỀ 51 

 
 

Ði quanh quẩn cũng về đây 
Hoài công đời vẫn chân mây cuối trời 

Khư khư vớt mảnh tình trôi 
Dốc cao còn lại môi cười âm hư. 

 

 
DỐC THƯỢNG LỘ 

 
 

Thinh không ríu rít tiếng chim 
Dư âm huyền thoại trái tim đa tình 

Ðêm tràn ngập suốt hành tinh 
Bỗng lung linh sáng bóng hình hư vô 

Biển xôn xao mộng hải hồ 
Bước chân nghìn dặm rừng chờ núi cao 

Tiếc nhau lời đón câu chào 
Dốc xưa thượng lộ quay đầu chia tay... 

 
              (07/2009) 
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NẾU ÐIỀU ÐÓ CÓ THỂ XẢY RA 
 

 
 

Nếu điều đó có thể xảy ra 
Hàng trăm bài thơ của anh sẽ vứt vào sọt 

rác 

Những ngôn từ điên loạn 
Những ý tưởng ngông cuồng 

Chấp nối vẽ vời cho một ảo tưởng âm bản 
Và cả thế hệ anh 

Gần sáu mươi năm tật nguyền hành khất 
Ðào huyệt chôn vùi chính tuổi tên mình. 

 
Nếu điều đó có thể xảy ra 

Vĩnh viễn quê hương chỉ là mảnh vụn thoi 
thóp 

Tấc đất sẽ ọc máu tươi 
Ngọn rau sẽ trào nước mắt 

Vương quốc của em sẽ đi vào cổ tích 
Ơi! Ơi em! 

Cổ tích chẳng khác nào trò ảo thuật 

Lừa bịp đám hậu sinh. 
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Nếu điều đó có thể xảy ra 
Anh giống như lão già liệt dương bất lực 

Ấm ức nhìn lũ gái tơ nhởn nhơ khêu gợi 
trước mắt mình 

Như ấm ức những năm lính ngày xưa  
đã trở thành vô dụng 

Như ấm ức những năm tù vừa qua  
đã trở thành vô nghĩa 

Ôi vô dụng và vô nghĩa… 
Nếu điều đó có thể xảy ra… 

 
          *San Diego, 09/10/2009 
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VỀ BIỂN 
(Thân tặng Phan Tấn Hiệp  

và khóa 22 HQ/đệ nhị Nam-Dương) 
 

 
 

 

1.Rồi có lúc chúng ta cũng trở về biển 
Cũng leo lên con tàu làm một chuyến viễn 

du 
Cũng trườn theo sóng 

Cũng lăn với đá 
Cũng dầu dãi như tro than 

Cũng phong trần như cát bụi. 
2.Rồi có lúc chúng ta cũng đi vào huyền 

thoại 
Những thế hệ thủy triều xóa mất dấu vết  

chiến tranh. 
Chỉ còn lại mảnh trời xanh 

Lặng lẽ bay ngang vòm nhà dưỡng lão. 
Biển cũng thét gào áo não 

Trăn trở bạc đầu thế hệ mai sau. 
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3.Rồi có lúc chúng ta cũng đi vào huyền sử 
Những con dã tràng xe cát tạo hình 

Như bầy hải âu năm xưa đi tìm hoa biển 

Như con tàu mất phương hướng 
Như Anh mất Em 

Giữa giông bão đời người. 
4.Rồi có lúc chúng ta cũng là thân tàu 

Kẻ trước người sau 
Tung tăng theo sóng. 

Rồi...biển cũng muôn đời là biển 
Chỉ có chúng ta 

Tan tành như bọt nước... 
 

(8/2/2007)  
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THÁNG TƯ, XÉ TỜ LỊCH CŨ 
 

 
 

 
 

 

 
Xé tờ lịch cũ, tháng tư 

Dường như lòng chợt nát nhừ dấu dao 
Dường như sông nước ba đào 

Từ âm hư bỗng ào ào bão giông 
Xé tờ lịch cũ, khóc ròng 

Nổi trôi vận nước triệu dòng lệ tang 
Xé tờ lịch cũ tan hoang 

Tháng tư, lịch sử bàng hoàng sang trang. 
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MẢNH THÁNG TƯ 
 

( để kỷ niệm tháng tư đen, năm thứ 35 )  
 

 
 

Ta cắt tháng tư thành trăm ngàn mảnh vụn  
Gửi tặng mỗi người mỗi mảnh cầm chơi  

Soi vào đó để thấy đời hữu dụng  

Để thấy nỗi đau chất ngất tận trời.  
 

Gửi tặng anh mảnh đao binh nóng hổi  
Hừng hực như hào khí tuổi thanh niên  

Giữ để nhớ từng bước chân nguồn cội  
Biến rừng hoang thành gấm vóc tổ tiên.  

 
Gửi tặng cha mảnh âm u vô tận  

Như đêm dài vô tận ở quê hương  
Đem trái tim làm ngọn đèn thắp sáng  

Vẫn ngàn năm leo lét góc sân vườn.  
 

Gửi tặng mẹ mảnh nhiễu nhương dao bén  
Vì cưu mang từng thương tích trầm luân  

Những đứa con như những đàn chim én  

Lạc loài bay, chưa dựng nổi mùa xuân.  
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Gửi tặng em mảnh mặn mà đau khổ  

Vắt lầm than trên dấu vết đoạn trường  

Nước mắt có xẻ chia dòng hoen ố  
Cõi lòng em lấp lánh vạn tinh sương.  

 
Gửi tặng chị mảnh kinh hoàng địa ngục  

Vừa thanh xuân đã góa bụa khóc chồng  
Hồn tử sĩ từ cổ kim thao thức  

Bồi hồi theo từng bước vợ long đong.  
 

Gửi tặng bé mảnh cuồng phong phẫn nộ  
Lát mì khô chan nước mắt âu lo  

Tuổi thơ đứng giữa biển trời kiệt lộ  
Vượt trùng dương tìm đất mới tự do.  

 
Gửi tặng cháu mảnh lao đao lịch sử  

Lật từng chương để sống lại tháng tư  

Ghép mảnh vụn thành nỗi đau bất tử  
Và ngậm ngùi tưởng tiếc đến thiên thu...  

 
  

      (San Diego, 03/04/2010) 
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Gặp Lại Cố Nhân  
qua vóc dáng cô tiếp viên Southwest 

Airlines 
 

 
 

Vẫn đôi mắt. Bốn mươi năm. Thất lạc  
Trìu trịu như dấu hỏi xếp hàng đôi  

Có phải rớt từ cung trăng xa lắc  

Nên nhìn anh ngơ ngác một phương trời.  
 

Vẫn khuôn mặt. Bốn mươi năm. Buồn bã  
Dìu dịu mang màu sương khói rong rêu  

Anh loanh quanh suốt đời trong nghiệt ngã  
Suốt đời chưa định nghĩa được tình yêu.  

 
Vẫn đôi môi. Bốn mươi năm. Mời gọi  

Giông bão về lụt lội trái tim anh  
Em cứ mãi là đại dương huyền thoại  

Vỗ tan hoang từng ngọn sóng khuynh 
thành.  

 
Vẫn vóc dáng. Bốn mươi năm. Lục địa  

Đất căng rừng ngồn ngộn núi đồi cao  

Sông chấm mật chia nhau về ngàn phía  
Vắt tinh anh từ kỳ diệu trăng sao.  
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Vẫn dấu vết. Bốn mươi năm. Khốc liệt  

In bạo tàn trên đời sống anh qua  
Tưởng sẽ đứng cuối chân mây đào huyệt  

Vùi chôn theo dòng kỷ niệm nhạt nhòa.  
 

Ôi, cố nhân. Bốn mươi năm. Hội ngộ  
Hay hoang đường như Lưu Nguyễn mơ tiên  

Chợt thức giấc giữa không gian hiển lộ  
Trước mặt mình là cô bé tiếp viên...  

 
     (San Diego, 15/01/2010) 
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Nhìn lại 46 năm... 
 

 
 

Những bài thơ con cóc  
Làm từ lúc còn là thằng nhóc 

Vừa bước chân vào Trung Học 
46 năm trôi qua bàn tay 

Hôm nay  

Vẫn viết những bài thơ con cóc 
Mây than gió khóc 

Nên ngất ngưởng một đời cô độc 
Trong cõi thi ca meo mốc 

Của nền Văn Học Sử lọc cọc. 
Hành trình 46 năm cực nhọc 

Công lao ngồi ghép chữ chọn lọc 
Bây giờ lấy ra đọc 

Trên xứ Cờ Hoa văn minh cực độc  
Thấy nó nhạt nhẽo như chiếc hamburger 

khô khốc 
Chẳng khác nào loại Tân-Hình-Học 

Chủ trương của các thi nhân nô bộc 
Ðưa sex vào trong chữ nghĩa lột bóc.                   

Những bài thơ con cóc 

Lóc cóc lóc cóc lóc cóc…cóc 
Làm từ thuở thiếu niên cho đến thời bạc tóc 
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Có nhiều bài… bị lãng quên theo thời cuộc 
Có nhiều bài… nằm lì trong óc 

Hứng tình giữa các đêm tù tàn khốc 
Có nhiều bài ngây ngô đến độ ngu ngốc 

Chạy theo ảo vọng tình yêu thâm độc 
Trong một thời ngang dọc. 

 
Dù là những bài thơ con cóc 

Nhảy phóc theo bước chân lóc cóc 
Dù chỉ để mây than gió khóc 

Dù vô duyên một đời cô độc 
Dù bị bạc đãi giữa chốn văn chương dân tộc  

Nhưng nó làm nên tên tuổi thi nhân 
Phạm Hồng Ân. 

            

                  *Escondido, 12/09/2010 
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Tân niên 2010 Ở Sunrise Buffet với 

Tuyết , Loan và Vĩnh 

 

Ðêm thanh bình dưới gót chân em 

Dẫn mùa xuân về nơi tuyệt đỉnh 
Hãy đặt tình yêu lên chiếc bàn con 

Nhốt nỗi buồn sau cửa 
Và vắt cạn cơn đau 

Những tháng năm xưa cũ.  

Hãy giấu mắt em vào trái tim anh 

Ung dung nhìn hạnh phúc 
Thênh thang rong chơi trong ngõ ngách 

tâm hồn 
Hãy rót nụ cười vào tách trà xanh 

Phập phềnh mùi môi lạ 
Như diệu kỳ từ mỗi nụ hôn 

Khi Eva đầu tiên đặt tình lên trái đất. 

Hãy cho thịt tỏ tình cùng cá 
Cua gần gũi với sò 

Dĩa quấn quít bên chén 

Ðể chúng tự do trút bầu tâm sự 
Như anh tự do mở cửa trái tim em 

Bằng chiếc chìa khóa thiêng liêng từ 
Thượng Ðế. 
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Hãy ngã bờ vai mềm mại lên đêm 

Cởi tấm lưng tròn trắng nõn 
Nặn hương xuân lên bộ ngực ngày 

Em sẽ thấy thời gian ngừng lại 
Nhường chỗ cho không gian 

Quay cuồng trong hảo vọng. 

Hãy trần truồng quấn lấy thơ anh 

Xếp mật ngữ dọc ngang trái đất 
Ôm gối trăng lót đầu lên chữ 

Căng da trời làm mền đắp cho tim 
Lục bát sẽ ru em ngủ 

Ðưa ca dao vào giấc mộng thần tiên 
Réo rắc tỳ bà quyện với thất ngôn 

Xé mật ngữ thành trăm ngàn mảnh ngọc. 

Hãy rót đại dương vào đáy ly sông 
Cho bốn biển năm châu hội ngộ 

Hãy trút cạn đại dương vào trái tim anh 

Ðể sông thảnh thơi dội ngược về nguồn 
Say khướt một đêm huyền diệu.  
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Ðêm giao thừa rực sáng 
Triệu triệu pháo bông hợp cẩn giao bôi 

Năm mới bắt đầu ngày mới 

Anh cũng sẽ bắt đầu một lần mới yêu em 
Hãy đặt đôi chân trần trụi lên đây 

Mặt hành tinh kỳ diệu 
Ðược cấu trúc từ những phiến kim cương 

Nơi vườn địa đàng 
Nó sẽ đưa chúng mình bay bổng lên cao 

Nhìn mùa xuân lõa lồ phía dưới… 

viết tiếp ở Escondido, 01/01/2011, tân niên 2011 
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Phố núi hư không  

Túm mặt trời trong túi áo blouson 

Thả buổi sáng rong chơi phố núi 
Ðời úp mặt vào đôi tay trần trụi 

Trốn mùa thu vừa vàng úa phù vân. 

 
Núi căng vung như bầu ngực tình nhân 

Nằm đẩy đà phô đường cong phố trọ 
Rướn leo dốc bắt đỉnh đầu ngọn gió 

Hứng mây trôi lọt thỏm kẻ tay trời. 

Ðá lềnh khênh đập vào mắt chơi vơi 

Ðá uốn tượng hình nữ thần tình ái 
Sợi tóc nào phả hương lài ngai ngái 

Trói mặt trời nhốt túi áo blouson. 

Ngày rụt rè hóa núi thành sông 
Sông ngập lụt dìm phố chìm úng thủy 

Ngàn sợi tóc tựa ngàn tia phù thủy 

Treo tình yêu lên thập giá khổ hình. 

Hạnh phúc trườn. Tuột dốc. Thất kinh 
Túi áo thủng vết mặt trời cháy xém 

Xuyên lồng ngực một góc tim hoài niệm 
Em. Anh. Và phố núi hư không… 

Escondido, 17/09/2011 
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Buổi sáng ở Moonglow Park 

Vắt âm thanh rải lên mặt nhựa 
Con đường ôm lá vàng 
Dẫy chết những gốc bách tùng 

Chiếc xe liếm gót chân 
Ngày trệu trạo ánh sáng 

Ðẻ dài dài trên táng lá chòm cây. 

Dãy Moonglow Mobile Home Park khò khè 

ho 
Bằng tiếng nước xịt cỏ trèo trẹo trong sân 

Nước xóa sạch dấu sương long lanh 
Khóc với bóng đêm những điều thầm kín 

Nước trộn bụi với phân chó 
Quết đặc quánh vào trái tim công viên. 

Có người đi như một thằng điên 
Gót chân dẫm nát dấu xe 

Ðá lá khô bay xào xạc góc ngày 
Ánh sáng nhốt trong túi áo 

Chèm nhèm giọt Cordon Bleu đêm qua 
Thằng điên nổi khùng hóa thành tên khủng 

bố 
Quăng vào cuộc tình một trái bom tim. 

Escondido, 16/07/2011 
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Thất nghiệp 

Cọng French fry cuối cùng 
Trôi tuột vào cổ họng 

Tấm napkin trắng bệch 
Không còn thứ gì tống vào thùng rác. 

Trống rỗng nỗi cô đơn 

Xẹp lép niềm mơ ước 
Cơn lốc bill cuốn xoáy căn phòng 

Lung lay cội phần gốc rễ. 
 

Em như chiếc gương 
Rơi ào xuống nền gạch 

Vỡ tung toé nghìn mảnh. 
Khéo léo cách mấy 

Cũng ráp được một khuôn mặt vô hồn 
Chằng chịt vết thương thời thế. 

Nắn nót résumé bằng nước mắt và mồ hôi 

Nước mắt thằng lính thằng tù 

Thằng của bốn mươi năm đời đá 
Mồ hôi tên thợ tên thầy 

Tên của hai mươi năm Mỹ hóa 
Trường giang đại hải khổ ngôn 

Cũng không bằng cái lắc đầu của Xếp. 
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Gõ cửa Agency 
Ðứng ngáp ruồi đợi số 

Hóa rắn hóa rồng hóa đá 

Suốt ngày 
Thà hóa ra dạ dày 

Ðựng no tròn lời cám ơn của Xếp. 

Vào Google mò các website 
Post quá khứ lẫy lừng trên đó 

Giống như những tấm bia lưu danh 
Ðứng què quặt với thời gian 

Phai tàn theo triều đại. 

Cọng French fry cuối cùng 

Ra đi cùng bước chân em 
Sự nghiệp biến thành sợi dây thòng lọng 

Thắt cổ tình yêu anh… 

Escondido, 03/09/2011 
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Tịch tịch một hư không… 

 

 

Em trần truồng kiếp hoa 

Treo giữa đời thơ ta 
Bốn phương là ngôn ngữ 

Rơi xuống cõi lòng tà. 

Ta phiến núi chân rừng 

Em lượn sóng lưng biển 
Tịch tịch một hư không 

Dẫn tình đi bất biến. 

Cởi tung vần điệu cũ 
Đôi vú chữ phau phau 

Em nằm trong giấc ngủ 

Lõa thể vẫy chào nhau… 

Escondido, 03/04/2011 
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Hoa trăng   

 

Ủ dưới tầng sâu thẳm thịt da 
Mùa đông thở linh hồn đồi núi 

Mùa hạ ngủ trái tim hang động 
Mùa thu phơi nguyên thể thú cầm. 

 
Chỉ mùa xuân mọc loài hoa trăng 

Nhễ nhại đêm xuống lưng trần ngày 
Xé toạc màn chắn che hào nhoáng 

Từ nỗi tận cùng hoa lồ lộ chân dung. 

Ơi hoa trăng ngà ngọc hoa trăng 

Thịt là đất, da là vườn phù thủy 
Hạnh phúc rướn những vòng khoan kỳ dị 

Rùng rục bình minh hổn hển hoàng hôn. 

Ngập ngụa em trong hoa trăng cuồng thủy 
Ðồi núi linh hồn vớt xác anh bay 

Hang động trái tim loi ngoi lụt lội 
Anh và em hóa cầm thú ngất ngây. 

Escondido, 12/07/2011 
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Chiếc ghế trống 

 

 

 

Chiếc ghế trống 

Trống màu xanh của ngọn mây lũng lẵng 
Trên vòm ngực hoài niệm 

Ngày Chúa Nhật. 
 

Chiếc ghế trống 
Hun hút lời Thánh Kinh vỡ toang trái tim 

Thập Tự. 

Chiếc ghế trống 

Vắng mặt ký ức 
Giọt cà phê phin 

Nhuộm đen linh hồn cuộc tình 
Ta biết ta đi về đâu giữa đám đông không 

có dấu tích yêu thương 
Em biết em đi về đâu khi không có dấu tích 

yêu thương giữa đám đông. 
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Chiếc ghế trống 

Trống giấc ngủ của một thành phố lưu đày 
Lính hóa thành tượng 

Bom đạn mềm nhũn trên khoé môi đàn bà 
Quan cởi quần đánh trận với xác con gái 

tan tành như đống thịt vụn 
Chiến tranh biểu tượng trò chơi 

Của mụ tú bà đánh cờ nơi động thạch nhũ. 

Chiếc ghế trống 

Ai dành cho ta khi tuổi xế chiều 
Trống bóng trống hình trống tình yêu của 

thời vàng son nhung lụa 
Trống, nhưng nặng nề nỗi đau 

Cõng trên lưng ta một kiếp người chưa đủ. 

Escondido, 22/10/2011 
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Chỉ trừ em và anh 

 

Ngày lùa đám đông vào thành phố man rợ 
Súng bắn vào đầu lương tâm 

Bom nổ tung ý thức 
Chủ nghĩa ôm phế tích tiêu điều lên ngôi bá 

chủ 
Ngai vàng là thảm máu trải từ mặt đất lên 

mặt trời 
Thế giới tối đen như hàm cọp 

Chỉ trừ em và anh 
Ðứng chót vót trên ngọn mây vĩnh cửu 

Trôi hư ảo như dòng sông. 

 
Ðêm phun nọc độc vào sinh vật 

Phún thạch chảy như vàng chôn lấp đời 
sống ngày 

Lửa phụp từ sông 
Cuốn biển như cuốn manh chiếu xác xơ dấu 

tích nguyên tử 
Ðồi núi gãy chân 

Nằm san bằng như bầy khủng long trơ 
xương thời tiền sử 
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Ðêm chóa rực hỏa ngục 
/Vệ tinh sôi/ hành tinh sôi/ định tinh sôi/ 

thái dương hệ sôi/ 

Phừng phực sôi 
/sôi lỗ hổng thời gian/ sôi lỗ hổng không 

gian/ 
Tuyệt diệt 

Tuyệt chủng 
Tuyệt thiên 

Tuyệt địa 
Chỉ trừ em và anh 

Chúi xuống tận cùng#âm đời sống 
Bay lên tận cùng#dương thái dương hệ 

Chúng mình hoá thành thần linh 
Chia đôi tình yêu 

Bất tử. 

Escondido, 16/10/2011 
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Tháng tám nằm ngửa  

 

 

 

Tháng tám nằm ngửa phơi hạ bộ lên trời  

Ngày phanh ngực thở dốc  
Tấm lịch ngậm lửa trên tường  

Phun những cục nợ rớt xuống giàn hỏa  
Chỉ có đêm rùng rục  

Xé toạc chiếc quần lót  
Vuông chiếu phùng phình bụng phệ  

Máy điều hòa không khí mất điện.  

(08/2011) 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

95 

 

 

 

Hạnh phúc 

 

 

Hạnh phúc  

Là dấu hỏi  
Bén  

Như đầu ngọn dao  
Cắm phập  

Trên vai nhau  

Suốt đời  
Ôm thương tích . . .  

(30/08/2011) 
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Trở về mái nhà xưa 
  (Nhân ngày Father’s Day 2011) 

                  
 

Con trở lại ngôi nhà xưa lạnh lẽo 
Nhìn dòng sông in bóng nước phù vân 

Ba thật sự trở thành người thiên cổ 

Bình hương tro nằm đựng xác thân tan. 
 

Con đứng giữa gian từ đường hoang phế 
Lòng sắt se tưởng nhớ thuở vàng son 

Ba đã sống trọn niềm đau thế hệ 
Và bạc đầu theo từng bước chân con. 

 
Ba để lại bình trà vàng sĩ khí 

Sùng sục sôi tiết tháo một nhà nho 
Mùi trà bay thơm tận cùng ý chí  

Sáu mươi năm con giữ vẹn từng giờ. 
 

Ba như gốc bách tùng cổ thụ 
Che đời con khỏi nắng dữ mưa thâm 

Cây bao giờ cũng vươn cành hy vọng 

Làm bóng râm cho thành tựu nẩy mầm. 
 

 
 

 
 

 
 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

97 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ba là gió cho tình con lồng lộng 
Là mây xanh cho ước mộng con bay 

Là dòng sông cho thuyền con xuôi sóng 

Là núi cao cho ngất ngưỡng thân trai. 
 

Ba là sách gối đầu con vinh hiển 
Là nước nguồn làm trong sạch đời con 

Là ca dao đưa con về nguồn cội 
Là quê hương vang dội tiếng hò khoan. 

 
Con trở về ngôi nhà xưa dột nát 

Bới tàn tro để tìm lại dư hương 
Chỉ còn đây di ảnh ba nhòa nhạt 

Ôi mất rồi một mái ấm yêu thương. 
                  (Escondido, 18/06/2011) 
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lục tuần xuân  

 
   

 Rượu dư 
 Ghế trống 

 Ðêm dài. 
 Bạn vơi 

 Tình cạn 

 Ðời đầy vết đau. 
 Ðếm mưa 

 Giọt trước  
 Giọt sau 

 Ðếm ta  
 Chợt nhớ bạc đầu sáu mươi. 

 Ừ thì… 
 Mừng tiếp cuộc chơi 

 Rót ly sảng khoái 
 Ta cười với ta. 

 Rượu dư 
 Ghế đợi bạn già 

 Tình ngao du  
 Cõi ta bà nào xa? 

 Ở đây  

 Trơ trọi mình ta 
 Xuân sau  

 Xuân trước  
 Vẫn là xuân ta… 
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Hành trang con chữ 
 

 
Xếp con chữ vào hành trang 

Gửi cho em hàng trăm bài thơ đi vào huyền 
thoại 

Ký ức dở dang 
Cuộc tình tả tơi như mảnh giấy vụn. 

Thà là mặt trăng 
Để em hiểu đêm bí ẩn hơn ngày 

Thà là mặt trời 

Để em nghĩ ngày sâu thẳm hơn đêm 
Thà là hang động 

Để tưởng núi cao đâm thấu trời xanh 
Thà là mây trôi 

Để nhìn dòng sông như tấm gương kỳ diệu. 
 

Xếp đi em 
Những con chữ vô tri 

Nhưng đựng đầy đau khổ 
Xếp đi em 

Đừng làm hành trang ngổn ngang nỗi 
buồn... 

                   
            (ESCONDIDO, 02/07/2011) 
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Lá thu 

 
 

Lá quặn mình cuốn lòng sông chảy ngược 
Ðêm oằn lưng bám riết dấu chân ngày 

Nhá nhem ta nặng sầu như con nước 
Cuồng lăn theo chiếc lá giữa dòng quay. 

 

Tan tác nhau vỡ tung đời nghìn mảnh 
Chim ngậm trời kéo mây gió tha phương 

Dốc tuột núi chìm đáy sâu tuyệt tận 
Cổ tích bay từ huyệt đất quê hương. 

 
Ðớn đau ta như chiếc lá đoạn trường 

Vai nhược tiểu cõng mùa thu sầm uất 
Ðời bất hạnh đeo thẻ bài bất khuất 

Cùm thiên thu thành bia đá lưu danh. 
 

Lá cuộn đời chảy ngược một vòng quanh 
Hay cuốn tới ngập dòng xuôi nhấp nháy 

Trái tim rớt trên hàng cây vàng cháy 
Xám góc trời nứt rạn khúc mây trôi. 

 

Ðìu hiu em ngủ trong tiếng mưa rơi 
Nơi thành phố có ánh đèn thất chí 

Có bài thơ mang ngữ ngôn thần bí 
Xác thơ là xác lá cuốn lòng sông. 

                     (Escondido, 28/11/2011) 
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Mặt nạ 

Mặt nạ  
Xa lạ  
Chụp vào bóng hồng nhan  

Giấu dòng lệ sát thủ. 

Mặt nạ  

Sáu mươi năm hù dọa  
Quằn quện như  khối nước đen  

Ðổ ầm ầm trái tim trắng bệch. 

Mặt nạ  

Che kín dòng lệ gươm đao  
Nức nở cứa vào thời gian  

Những vết cắt lịch sử. 

Mặt nạ  
Nhăn nhúm như bộ vú người đàn bà tắt 

kinh  
Nằm phơi thân chờ gã đàn ông hành lạc. 

Mặt nạ  
Kè kè bên em và anh  

Trong nỗi sống gần như nỗi chết . . .    

 (Escondido, 07/08/2011) 

 

 
 



 ngất ngưởng một đời mây 102 

 

 
 

 
Ngưỡng cửa xuân sáu mươi 

                (đến Mây) 
 

Xuân như mụ phù thủy hung hăng gõ cửa 
đầu năm  

Trao chiếc bùa niên kỷ quái dị ...... 
Báo hiệu tình yêu chất phác của chúng ta  

Tăng thêm một tuổi già  
Rút ngắn thời gian đi vào kiệt đạo.  

 
Xuân vội vàng gỡ đi tờ lịch năm cũ  

Xóa bỏ mỹ miều duyên dáng ngày xưa  
Trác phấn bôi son trên khuôn mặt nhăn 

nheo bạc nhược  
Và chất gánh nặng lên vai anh  

Bắt lê la khắp hang cùng ngõ cụt.  
 

Xuân tạt vào mặt anh những vinh quang ô 

nhục  
Xé toạc đi hạnh phúc nồng nàn vốn dĩ hiền 

lương.  
 

Xuân bản nháp mùa đông  
Rưới băng tuyết lạnh lùng lên mái tóc trăm 

năm óng ả  
Lùa bầy quạ bạo tàn dẫm nát làn da mềm 

mại ngọc ngà.  
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Xuân vắt kiệt mật ngọt  
Từ tuổi thanh xuân cường tráng  

Cho bờ môi tuế nguyệt tiêu điều  
Và đôi mắt ngập ngụa thước sông  

Thời thủy lưu thịnh vượng  
Giờ nằm phơi bùn hiu hắt phù sa.  

 
Trước ngưỡng cửa sáu mươi  

Xuân như ngòi nổ chiến tranh sắp bùng lên 
lở đất long trời  

Chỉ tiếc anh là tên lính nhát gan  
Đầu hàng số phận  

Lơ láo nhìn tình yêu mình...  
Dần dần trở thành âm bản...  

 

     (San Diego, 01/02/2010) 
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Rêu 

             (bài cuối cho rêu)  

Thử phác họa một chân dung  

Rêu  

Mái ngói, thềm hoang, vách đá, trái tim  

Rêu  

Cắt chân trời phết màu  

Rêu  

Nặn vạt mây tô sắc  

Rêu  

Khung vẽ là tiền sử quá khứ  

Rêu  

Hun hút như những hang động đau thương  
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Rêu  

Lót ổ cho tình yêu chết đuối  

Rêu  

Dưới đáy hồ thăm thẳm thời gian  

Rêu  

Nơi không gian dường vô cùng  

Rêu  

Nơi huyễn hoặc hư ảo bóng tối  

Rêu  

Và chân dung chỉ là một thứ phác họa lập 

dị  

Rêu.   

  

 (Escondido, 01/07/2010) 
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Thất trận 

 
 

 
Đời có ngờ tên áo rách khố ôm 

Lang bạt kỳ hồ ngủ chùa ăn quán 
Bỗng ngày nào ngồi vắt chân gãi háng 

Giữa căn phòng xứ Mỹ rộng thênh thang. 

 
Đi đến đâu cũng là kẻ muộn màng 

Ta thất trận từ ngày còn con nít 
Trường Học so với trường Đời,  

trái ngược nhau như đầu và đít 
Thầy dạy ta sống hiền lành, nhường nhịn 

lẫn nhau 
Trong chiến tranh, thằng nào thuộc lời 

giảng đó làu làu 
Thằng đó sẽ leo bàn thờ ngồi trước 

Ta cũng đã một thời đeo chức tước 
Quan vài năm chưa đã chí nam nhi 

Rồi vô tù ngày ba bữa khoai mì 
Bữa sang nhất, thêm ểnh ương, bò cạp... 

Vậy mà khoẻ như loài ăn tạp 

Cầm dao phay dám đốn gục cây rừng 
Có xá gì mưa nắng rớt trên lưng. 
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Có xá gì những muộn màng thất trận 
Có xá gì những đêm ngồi bắt rận 

Trong căn chòi kèo lệch cột xiêu 
Tiếng đàn thùng hòa nhịp tiếng nhái kêu 

Nhậu mút chỉ với hồn ma đồng đội 

Tụi bây vắn số về chầu Trời quá vội 
Nên làm sao biết hết cái sự đời 

Cái sự đời chẳng khác trò chơi 
Giống vai diễn vở tuồng sân khấu 

Cuộc sống bất lương khiến tau muốn làm 
thảo khấu 

Dẹp tan hoang bọn mặt ngựa đầu trâu 
Trả lại cho dân: nhà, phố, hoa màu... 

Đền nợ nước mà chúng mình đã thiếu 
Nhưng, ngó trước ngó sau tau đành tự hiểu  

Súng gãy, dao cùn, chân yếu, tay run 
Nên việc lớn lao giao lại đứa anh hùng 

Tau đứng giữa hét hò cho đỡ tức 
Mày có biết rượu mày đang "ực" 

Là công lao tau vác mướn suốt ngày 

Bữa cháo bữa cơm nhờ mấy giồng khoai 
Cũng đôi lúc đứa đói hơn tau đào trộm 
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Chế độ gì đâu gặp toàn thứ bợm 
Gặp toàn thứ dân nghèo xác nghèo xơ 

Những mảnh bằng xưa tau giắt bàn thờ 

Đem gói bắp gói xôi cho đỡ nhục 
Đại học, tú tài...dắt nhau vào ngục 

Tụi mày chết non nào hiểu sự đời? 
Cái sự đời chẳng khác cuộc chơi 

Thằng mạt rệp như tau lại khơi khơi qua Mỹ 
Nhớ bạn bè tìm tri âm tri kỷ 

Đốt đuốc mười năm vẫn chỉ mình ta 
Tau biết bây giờ tụi bây đỏ thịt thắm da 

Uống sữa riết thân hóa thành kẻ lạ 
Thằng nào cũng muốn làm cha thiên hạ 

Nên kéo đời tư nhục mạ lẫn nhau 
Tụi bây quên năm tháng thương đau 

Quên đồng đội nằm chưa yên mồ mả 
Một lần nữa...ta thêm lần quỵ ngã 

Giống như lần thất trận ngày xưa. 

                            
                     (Escondido, 27/11/2011) 
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Trần truồng kiếp hoa 

 

Cởi tung dây trói vô thường 

Trần truồng một kiếp phấn hương nhãn tiền 

Nằm đây gió lộng chân hiên 

Xé mây lót ổ mật thiền nhập tâm 

Lắng lòng nghe sóng huyền âm 

Từ trong thần thoại trầm luân trở về 

Cõi em thục nữ u mê 

Da sông thịt biển bề bề núi non 

Quấn quanh ta một nỗi buồn 

Ngàn năm mãi mãi trần truồng kiếp hoa. 

               (Escondido, 11/06/2011) 
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Còn lại  

 

Còn lại  

Con đường Jasmine khô queo nỗi buồn  

Mưa xóa tan dấu chân ràn rụa dẫm nát 
giáo đường.  

Còn lại  
Dãy chung cư chụm đầu hình trái tim  

Ngó chiếc xe ngựa lắc lư  
Cõng tình yêu em lên trời.  

Còn lại  
Ngọn đèn ngủ vàng ệch từ lầu cao  

Xé tan bóng tối  
Lôi anh ra khỏi thân thể em  

Đầm đìa giọt rượu.  
Còn lại  

Mảnh cửa sổ phất phơ  
Lời thề dán giữa hai ô kính  

Ném trái tim em vỡ toang bệnh hoạn  

Ngôn ngữ vụn nát  
Ủ rũ như bài thơ thất tình  

Ô kính khóc từng mảnh thủy tinh sắc bén  
Cứa rách thân thế anh  

Phọt máu.  
 

 

 

 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Còn lại  

Bộ ngực no tròn nỗi buồn  
Tưa tếch đầu vú đỏ au  

Thâm tím lằn roi giang hồ  
Một thời ngoại tình trăng mật.  

Còn lại  
Hình em và bóng anh  

Chập vào nhau tóe lửa  
Như nhật thực.  

 (Escondido, 29/11/2012) 
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Giữa Huyễn Hoặc Ma Trơi 
 

Giữa huyễn hoặc ma trơi 
Em cuốn hút đêm vào bầu ngực lép 

Ngày co rút như con tép 
Cuộn đại dương lên đầu vú khô khan 

Mùa đồng bóng âm vang 

Sóng múa trần đôi vai biển lụa. 
 

Em múa trần điệu vũ dòng sông 
Uốn khúc mưu sinh trên vũng lầy bãi cạn 

Máu nhảy nhót trong xương 
Chở nhựa sống căng thịt da tiều tụy 

Nhạc rớt bờ môi em 
Dày vò bát âm ngọng ngịu. 

 
Anh ngồi giữa huyễn hoặc 

Cắn hoàng hôn hoài niệm cuộc tình 
Thơ có mặt từ đầu 

Lúc ngày co rút 
Lúc đêm đau thấu 

Lúc anh ép ngôn ngữ lên núm ngực kiệt 

cùng 
Lúc em chảy thành thơ 

Lụt lội tâm hồn anh vần điệu. 
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Mùa đồng bóng lại âm vang 

Sóng múa trần đôi vai biển lụa 
Em múa trần điệu vũ dòng sông 

Anh cắn nát hoàng hôn 
Thổi thơ chắn gió. 

                    
              (Escondido, 06/12/2012) 
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NGHIẾN 

 
 

 
 

Nghiến ta  

Từng đoạn nỗi đau  
Phận căm  

Thân giận  
Chiều sâu lòng già  

Nhá nhem em  
Buổi đêm tà  

Cuồng điên  
Rớt cháy thịt da  

Cuộc tình  
Xuyên ta  

Dao nhọn vô hình  
Thấu nhau  

Suốt cuộc hành trình 
Thanh niên. 
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Cắt rời nỗi nhớ  

 

 

 

Cắt rời đêm  
Cắt rời ngày  

Cắt đêm một nhớ  
Cắt ngày một thương  

Rời ra  
Từng khúc đoạn trường  

Có lưu cũng đứt có vương cũng lìa  
Thì thôi từng khúc ta chia  

Quẩn quanh đời tạc miếu bia hoài tình. 
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VỀ MOONGLOW PARK, ESCONDIDO 

 

 

Núi xanh nhú ngực em nằm  

Khoanh chân du tử phả trầm hương đêm  
Thiên nhiên ngồn ngộn mùi thiền  

Về đây em cõng rừng thiêng lên trời  
Tóc dài xõa rộng biển khơi  

Cuốn năm châu giữa vòng đời yêu thương  
Ta con ốc nhỏ mượn hồn  

An tâm nằm ngái dưới cồn ngực em.  

(Escondido, 06/05/2012) 
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CUỐI NĂM, LỊCH... 

Xé tờ lịch cuối năm  
Tháng ôm ngày dẫy dụa  

Ta ôm em cục cựa  
Lịch báo hiệu mùa sang  

Năm cũ bật tiếng than  
Năm mới vang tiếng khóc  

Ta bạc thêm mái tóc  
Em cong thêm bờ vai  

Đời vẫn như bàn tay  
Lật ngửa rồi lật úp  

Sáu mươi năm lặn hụp  
Tình cũng ngược về nhau  

Xé tờ lịch nát nhàu  
Lòng đau theo đường rách  

Tờ lịch trên đất khách  

Ngậm nỗi sầu tha phương  
Tờ lịch nơi quê hương  

Ứ từng con số máu  
Ta và em lơ láo  

Giữa năm tháng mênh mông  
Giữa đêm ngày trống không  

Giữa cũ, rồi . . . giữa mới  
Một, hai, ba . . . tiến tới  

Ba, hai, một . . . thụt lùi  
Ta ôm em bùi ngùi  

Cuối năm nào cũng lịch  
Lịch, lịch, lịch, lịch, lịch . . . 

         (Escondido, 21/12/2012) 
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THU HOÀI NIỆM 
 

Thu ở đâu? Giữa đất trời ly xứ 
Mà em khoe thu đã đến hiu hiu 

Anh chỉ thấy biển bắt đầu giận dữ  
Trời chói chang cơn nắng cháy nhưthiêu. 
 
Ừ, có lẽ em trở về từ đó 
Từ hàng cây trơ trụi ở quê hương 

Hay có phải anh vô tình chối bỏ 

Ðiều đáng yêu của chiếc lá bênđường. 
 
Anh bỗng thấy nghiêng chao làn gió nhẹ 
Hình như thu là quá khứ xa xăm 

Hình như thu là lá vàng se sẽ 

Rớt ngậm ngùi trên áo lụa vô tâm ! 
 
Anh chợt hiểu mưa dầm dề tháng chín 

Làm rét run vườn cải biếc nhà ai ? 
Và xóa mất dấu chân anh câm nín 

Ngang trường em trong giá lạnh heo may. 
 
Cám ơn em cho anh mùa thu đẹp 

Ba mươi năm lãng mạn tiếng chiều rơi 
Anh đâu có giận hờn chi số kiếp 

Dù cuộc đời tựa chiếc lá vàng rơi. 
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TẾT NHỚ BẠN 

 

 

 
Tết này tau chưa kịp thăm mày 

Đã thấy báo đăng dòng cáo phó 
Tuổi đời mày năm nay chưa "sáu bó" 

Vội lên trời dành ghế thiên đàng. 
 

Tiếc tháng năm đi dọc về ngang 
Tay vói núi vạch mây đen tìm nắng 

Chân khuấy nước coi sông dài hay ngắn 
Chí nam nhi chất nặng ba lô 

Mày và tau khoái mộng hải hồ 
Đi mút chỉ quên luôn ba ngày Tết 

Súng bắn kẻ thù bò la bò lết 

Tạm thay cho tiếng pháo đón xuân  
Thằng nào còn xót dạ bâng khuâng  

Cưa lít đế với nhau bằng chén 
Kẻ thù tiểu nhân nên hay bắn lén 

Quân tử như mày chưa rụng sợi lông 
U Minh mịt mù mìn rải đầy sông 

Tàu mày hóa thành rồng bay lượn 
Khiếp vía kinh hồn hét la như  vượn 

Kẻ thù chạy dài té cứt tùm lum 
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Đánh giặc như mày đáng gọi là Trùm 

Phép thần thông trong binh thư chưa có 
Mỹ nhân kế cũng đành bỏ xó 

Dưới mắt mày sắc đẹp tựa yêu ma 

Có con đào bắt nó đợi tới già 
Lúc thất chí mới trầu cau cưới hỏi 

Năm tháng qua mau cuộc đời mòn mỏi 
Qua Mỹ chưa lâu mày mang bệnh trầm kha 

Tau biết khổ đau nó chẳng chịu tha 
Những thằng có lương tâm nặng tình hơn 

lý. 
 

Tau chỉ có vài dòng thơ trong trí 
Viết ra đây để tưởng tiếc mày 

Tết năm nay chưa rót rượu đã say... 
             
(Escondido, những ngày cuối năm, 28/12/2011) 
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TẾT BIỂN 
 

 
Nước gối đầu lên đá 

Gội sạch ưu phiền năm cũ phủ rêu 
Mây nghiêng vai xuống núi 

Trút gánh nặng giang hồ tháng cũ lưu vong 
San hô nhú ngực nở hoa 

Trầm tích cuộn sóng khiêu vũ 

Cường triều giao hoan xoáy tròn đại dương 
Thủy tộc quẫy đuôi rầm rập 

Hang động bừng bừng há mõm đại dương 
Lúc đó 

năm mới bắt đầu 
Bắt đầu những giờ khắc trống không 

Những giây phút tiết trinh 
Những con chữ chưa có văn tự. 

Lúc đó 
Anh thả đời bập bềnh lên sóng 

Trôi ngược về em 
Anh muốn bắt đầu những giờ khắc xôn xao 

Những giây phút cuồng lạc 
Với em 

Bằng ngữ ngôn anh. 

                (Escondido, 10/01/2013) 
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GIÓ QUỈ 

 
Gió xé đại lộ 

Bứt hai lòng phố 
Gió ngấu nghiến  

Nuốt trửng mùa đông 
Trong vòm môi đêm 

Bằng lưỡi loài rắn tứa nọc. 

Gió xoáy tàn tích 
Sáu mươi ba năm tôi chôn dấu 

Gốc rễ thốc tháo 
Bật tung tiền sử già. 

Gió lột thân thế 
Trần truồng quái thai nhộng 

Gió đẩy tôi ngã sấp 
Tuổi tên thọ thương cảm cúm 

Cõi người leo lét  
Ngọn đèn dẻo nhẹo  

Hắt lên từ hành lang âm u tử ngục.  
Gió cuốn thời gian  

Toa rập bóng đêm  
Nhập nhòa tôi với hư ảo.  

Gió hành hung  

Gió tước đoạt  
Gió cắn xé  

Gió tung tôi lên đỉnh phong vũ  
Hành quyết. 

                 (Escondido, 05/02/2013) 
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ĐÀN BẦU 
 

Tiếng đàn bầu như ngọn dao xoáy sâu linh 
tưởng nàng 

Âm thanh buốt huyệt đạo đêm xoay run 
mảng tối 

Mưa quất roi sàn sạt trên lòng phố bạt 
ngàn 

Anh vẽ chân dung mây bằng ảo giác khói 

Rượu òa khóc trong cốc thủy tinh vỡ 
Chảy nóng hổi dòng ngũ âm cùn 

Gió hấp hối trên thi thể đêm 
Sự sống như ngọn nến 

Rơi vèo vào bóng tối 
Nàng gảy,uốn,run 

Roi mưa vùn vụt 
Cuối cùng gió 

Ôm ngũ âm 
Lõa thể 

Chết. 
 

Ngày 
Toé sáng 

Mưa rụt cổ 

Khàn đục hè phố 
Đàn bầu xoắn dây đứt 

Ngọn dao rút khỏi linh tưởng 
Nàng oằn bụng mửa máu âm thanh  

Đàn bầu còn lại hộp gỗ rổn rảng câm nín 
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Anh chỉ là tên nghệ sĩ bất tài đàn gió thành 
mây 

Không thể phù phép hợp âm cắt trái tim 
nàng ra mật ngữ 

Xin gọi bình minh phun nắng lên mảng tối 
hạnh phúc đàn bầu. 

                                       
                                       

                                       
(Escondido,19/01/2013) 
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KHAI BÚT THIÊN NIÊN KỶ 2000 
 

 
 

Ðứng trước hiên -thư- các 
Soi đời bằng phiến gương 

Chợt thấy tóc ngả bạc 
Mới hay xuân vô thường. 

 

Tết, phố phường say ngủ 
Ta và em đón xuân 

Chai rượu nghiêng trong tủ 
Lay bay nụ hoa vàng. 

 
Lấy thơ ra khai bút 

Ẩn dụ năm mươi năm 
Những điều dường hạnh phúc 

Bỗng hóa nỗi đau thầm. 
 

Em nằm trong tàng thư 
Tóc xõa dài cổ tích 

Năm ngón tay ngôn từ 
Xôn xao chương trừ tịch. 

 

Từ dòng sinh mệnh cũ 
Ta chào năm 2000 

Ðốt ngọn đèn quá khứ 
Chờ trái đất đăng quang. 
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BẺ GÃY GƯƠM NHÌN LỊCH SỬ QUAY 

 
 

 
 

 
Ðêm nay trời bỗng dưng trở lạnh 

Ðất ẩm mù sương buổi lập đông 
Ta chợt soi đời trong gương vỡ 

Ngờ đâu đánh mất một làn hương. 

 
Ta là kiếm sĩ sầu sông núi 

Bẻ gãy gươm nhìn lịch sử quay 
Em nuôi hèn mọn thân cổ thụ 

Ðành ngó hư không tiếng thở dài. 
 

Ta đốt lửa lên. Và ngắm biển 
Lập lòe sóng bạc liếm đêm thâu 

Rót cốc rượu bình thời quốc chiến 
Ngồi đây khuấy đọng một phương sầu. 

 
Ta mượn than hồng hâm nóng lại 

Khơi dòng nhật nguyệt ngậm ngùi trôi 
Giang hồ đành gác đường gươm bại 

Hào khí chơi vơi đáy vực đời. 
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TÀN PHAI 
 

 
 

 
 

Nằm và thở những nhọc nhằn xa lạ 
Chiều bay lên nắng nhẹ má môi hồng 

Ta cúi xuống nghe khoảng đời rộn rã 

Bằng nỗi sầu rộng đủ một dòng sông. 
 

Cõi hồn lạnh những mùa đông thị xã 
Buồn ta còn tư lự nữa không ân ? 

Tưởng mù sương che đời ta vật vã 
Nên bật cười khan giọng giữa không gian. 

 
Thở lên đây những cành hoa tuổi trẻ 

Không hoài nghi nhưng lại rất chân thành 
Ta thảng thốt ngó hồn ta đang ngủ 

Chỗ ta nằm sao quên dựng bia xanh ? 
 

Em ở đó đong đưa cùng ký vãng 
Nhìn sang ta con mắt bỗng ưu phiền 

Hòn sỏi khô rớt trong đầu mất dạng 

Ta bạo tàn nổi lửa đốt tim em. 
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AVAIL, GIÃ BIỆT 
(Nhân Hãng AVAIL đóng cửa vĩnh viễn ở San 
Diego) 

 

 

 
 

Ta vẫy tay chào AVAIL giã biệt 
Chào những khoảng thềm in dấu chân nhau 

Chào những bàn tay một đời thân thiết 
Mười hai năm dài cơm áo lao đao. 

 
Ta như tù binh sau trận tan hàng 

Ðứng ngơ ngáo nhìn núi sông tàn lụn 
Có khí khái cũng trở thành vô dụng 

Ðành ngửa mặt lên trời cất tiếng kêu than. 
 

Mười hai năm gò lưng trên cỗ máy 
Ðời hoàng hôn ta cứ ngỡ tinh sương 

Nên mãi nằm mơ lạc đến thiên đường 

Và hào phóng những phút giây ảo mộng. 
 

Ta như con chim bới lông tìm vết 
Tìm trụi lông vẫn chưa thấy vết đâu? 

Bởi thương tích chỉ nằm sâu trong ngực 
Trong đáy tim ngang dọc lằn đau. 
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Cám ơn AVAIL, mười hai năm rộn rã 

Vá dùm ta mảnh vá túi cơm 

Cám ơn em, những cuộc tình vội vã 
Những nụ cười mang màu mắt cá ươn. 

 
Hỡi Dũng, hỡi, Lợi, hỡi Chảy, hỡi Nghĩa 

Những thân trâu già cùng nỗi đau chung 
Dù mệt mỏi ta vẫn còn hào khí 

Hãy tự vinh danh như các anh hùng. 
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ÐI HARBOR,  
CHỞ XUÂN VỀ SAN DIEGO 

 
Ta chở xuân về cuối biển phương nam 

Ðổ xuống cát vàng một ngày nguyên đán 
Ðổ xuống đời em một thời lãng mạn 

Một thời loài người chưa biết thương đau.  
Ta ngồi bên này đếm những lầu cao 

Quên mất cuộc đời dưới chân u ám 

Xuân trốn ta trên thượng tầng mây xám 
Vất vả trăm chiều mới bắt được xuân. 

Ta chở xuân về lướt quanh phương nam 
Nắng Sài Gòn nhảy nhấp nha ngoài kiếng 

Mưa Bolsa phất vào da tê điếng 
Làm cồn cào từng vết nhức tha phương. 

Ta bày xuân giữa phố giữa phường 
Này Phú Quốc, này Năm Căn, này Rạch 

Giá... 
Ngày và đêm, xưa và nay...biến hóa 

Muôn sắc muôn màu muôn gấm muôn hoa. 
Em biết đâu giữa muôn vẻ tinh hoa 

Ðời nằng nặng một bề dày đau khổ 
Ta ôm xuân đến tận cùng hơi thở 

Mừng rỡ chờ giây tống cựu nghinh tân. 

Ta chở xuân về cuối biển phương nam 
Ðổ xuống cát vàng một ngày nguyênđán 

Ðổ xuống đời em một thời lãng mạn... 
 

(30/12/2006) 
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RA BIỂN NGÓ XUÂN 
( Tặng Mây và Núi) 

 
Sáng nay bỏ núi về thăm biển 

Núi bỗng vươn sầu đụng trắng mây 
Suối hóa tiếng chim kêu khóc bạn 

Chạnh lòng vàng rụng lá trơ cây. 
 

Sáng mai bỏ biển về thăm núi 

Biển thức tương tư tới bạc đầu 
Nước vỗ vô tâm mòn phận đá 

Sóng gào thống thiết đến ngàn sau. 
 

Hãy tựa vai anh nhìn biển biếc 
Ðể thấy mùa xuân quấn đất trời 

Như hai ta quấn trong chăn ấm 
Như mây theo sóng bập bềnh trôi. 

 
Hãy tựa vào nhau nhìn núi thẳm 

Rừng chợt bừng lên vạn tiếng chim 
Em như ly sữa tươi nguyên chất 

Chờ lửa lòng anh đun nóng lên.  
 

Ðốt tờ lịch cũ, mừng năm mới 

Như đốt tàn dư quá khứ xưa 
Hãy tựa vào nhau nghe đất thở 

Bập bềnh trăm cõi mộng đu đưa. 
 

(28/11/2006) 
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TẶNG EM 

 
 

 
 

 
 

 
Tặng cho em đêm nay nỗi lòng ta 

Ba mươi mấy năm qua tình vẫn chưa già 
Dù trái tim có mòn đi chút đỉnh 

Dù cuộc đời đen bạc và thối tha. 
 

Tặng cho em đôi mai vàng mục nát 

Ðôi mai vàng trĩu nặng oan khiên 
Ta đeo nó chỉ năm năm gió thoảng 

Rồi ôm đời đau khổ đến muôn niên. 
 

Tặng cho em những con đường ta đi 
Những con đường quanh co đầy máu lệ 

Chân đã mỏi nhưng hồn còn ngạo nghễ 
Còn thèm nhau một chút lửa xuân thì. 
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Tặng cho em nửa quãng đời già nua 

Nửa quãng đời què quặt, lỗ thua 
Em hãy giữ và gắng thương gắng mến 

Bởi vì yêu là chấp nhận biết chưa? 
 

Tặng cho em hôm nay ta và mai sau ta 
Những hôm nay những mai sau xấu xa 

Lệ có chảy cũng đong thành đá tảng 
Ðời có vui cũng đã hóa mù lòa. 

 
Tặng cho em tủi hổ và đắng cay 

Tặng cho em những điều đã đổi thay. 
 

*Phú Ninh (Bến Tre), 06/05/1982. 
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THƠ TÌNH 

 
 

 
 

Biển bắt đầu giông bão phía anh 

Trên cao mưa quất giọt roi nhanh 
Hòn em là chỗ im hơi sóng 

Ðầm ấm chia anh bóng nắng hanh. 
  * 

Núi muốn bùng nham thạch giữa trời 
Cõi anh chấn động nỗi buồn rời 

Ở em mặt đất như bình lặng 
Cuốn hút đôi ta một mối đời. 

  * 
Tình vẫn còn âm phúc hỗn mang 

Ngọt ngào trái cấm thuở khai hoang 
Lúc em men dấu xưa tiền sử 

Là nỗi lòng anh hóa địa đàng. 
04/1992 
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LỜI XIN LỖI  

NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT NGƯỜI TÌNH 
         *Ta đêm ngồi rọi bóng sầu 

      Quạnh hiu mấy cõi đời bao la này. 

 

Sáu giờ chiều ta chờ em tan học 

Dù trời mưa dù trời nắng vô tình 
Ta chải tóc thì cớ nào thối thác 

Như ngày kia rung những giọt bình minh. 
 

Em đâu phải sông cũng đâu phải biển 
Ðâu phải chân mây đâu phải đầu rừng 

Sao đời ta vẫn treo sầu phiêu đãng 

Và lênh đênh theo những ngọn tình buồn. 
 

Tối đốt đèn mời em sang dọn tiệc 
Uống đi em mai ta đã đi rồi 

Ta bắt ghế nhìn bạn bè say rượu 
Buồn bã nào khua động ở đầu môi. 

 
Sáu giờ chiều ta chờ em tan học 

Hình thì buồn bóng thì rụng quanh đây 
Ta thấy em về đường xa áo đổ 

Thành phố nghiêng mưa tạt tóc bay dài. 
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Ðêm nay mưa ta giăng mùng ngủ sớm 
Rượu hôm qua còn nằm mộng trong tim 

Hạnh phúc vốn sẵn bày ra trước mặt 
Bởi tham lam nên vẫn mãi kiếm tìm. 

 
Xin lỗi em đừng vì ta rơi lệ 

Cuộc tình nào cũng ray rức vậy thôi 
Ta đã chọn chỗ ngồi canh quá khứ 

Xin lỗi em đời ta đủ buồn rồi. 
 

*Cà Mau, 1968. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

137 

 
 
 

 
 

ÐƯA EM LÊN XE ÐÒ THI TÚ TÀI 
 

 
 

 

 
 

Buổi sáng gió cong tình lá động 
Ta tiễn em lên bến xe đò 

Những khoảng đường buồn cây số lẻ 
Những dòng nước đục chảy quanh co. 

Ta trót sinh ra là đưa tiễn 
Nên có sầu trên những ngón tay 

Em lỡ lớn lên là giã biệt 
Nên có đau từng ngọn sông dài. 

 
Buổi sáng mưa lăn phiền muộn rộng 

Ta dửng dưng mà chết trong lòng 
Ðưa em nghìn dặm ta không mệt 

Nhưng sợ chia tay là đau thương 

(Nhưng sợ ra đi là vĩnh biệt). 
 

Ðêm qua say rượu ta ray rức 
Khi thấy em về dốc áo lay 

Khi thấy em cầm gương trang điểm 
Là thấy tình ta bỗng sắp bay. 
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Buổi sáng đìu hiu phiên chợ tỉnh 

Ta rọi sầu cho em đi qua 
Có mưa rơi lệ trong vành mắt 

Có tóc em làm mây phương xa 
Tình đã thênh thang như trời đất 

Thì như dao cắt ở trong tim 

Ta nằm gối mộng trên kè đá 
Nghe đất làm đau những bước chim. 

 
Buổi sáng chờ xe qua cầu sắt 

Ta đưa em lên cửa xe đò 
Cầm tay sóng đập tung lồng ngực 

Nghiêng má hôn ta đi bé thơ! 
 

Ta ngồi thản nhiên nghe máy nổ 
Dường như tình khóc ở trong lòng 

Những bánh xe quay vòng trục nhớ 
Những chuyến tàu về ga cô đơn. 

 
Buổi sáng ta buồn như tượng đá 

Ngồi thổi còi cho em qua sông 

Có nước mắt bay nhòa ô kính 
Có tình rơi trên nóc giáo đường. 

 
      *Cà Mau, 1967 
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CHO MỘT THÀNH PHỐ ÐÃ XA 
 

 
 

 
 

1. Trên cành cây ký ức 

Tôi treo kỷ niệm sầu 
Cho một ngày đã xa 

Em và thành phố cũ. 
Ðêm hai giờ báo động 

Em đã chết ngoài đời 
Mặc cảm là nụ cười 

Xoay vòng ngôi mộ trắng. 
2. Ôi nhớ em vô cùng 

Những ngày qua Nguyễn Biểu 
Ðường xa không dừng chân 

Tay che trời mưa lạnh 
Biết nói làm sao hết 

Những tình khúc muộn màng 
Lệ như tiếng dương cầm 

Rung trong hồn lảnh lót. 

Biết nói làm sao hết 
Nhớ đã là cường toan 

Phá hủy dần ký ức 
Có động lòng không em? 
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3. Trong căn phòng bỏ trống 
Tôi thở khói mong manh 

Ðèn không đầy ánh sáng 
Tình chưa đầy âm thanh 

Mà em đành là ngựa 
Ði lóc cóc trong hồn 

Mà em đành là nước 
Bỏ nguồn đi mênh mông. 

4. Một thành phố em mơ 
Có sầu giăng ô kính 

Có những chuyến xe đò 
Chạy bên hàng bã đậu. 

Có phải tôi làm thơ 
Cho một viên đá nhỏ 

Chết đuối dưới mặt hồ 

Hay có phải tôi sống 
Là một nỗi tình cờ 

Cho nơi chờ đợi chết. 
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5. Hiểu gì không hỡi em? 
Những rung động nhẹ nhàng 

Bay quanh hồn tha thiết. 
Buổi sáng em đến trường 

Mưa không làm ướt tóc 
Tình tôi rộng vô cùng 

Che đời em khô ráo. 
Hiểu gì không hỡi em? 

Trong những khoang xe ngựa 

Tôi chất đầy thời gian 
Cho một lần gặp gỡ 

Hiểu gì không hỡi em? 
Cửa nhà em đã đóng 

Sao tôi vẫn quanh đây 
Như một cành cổ thụ. 

Ðâu phải là độc dược 
Giết người rất âm thầm 

Ðâu phải là dao găm 
Ðâm tim người chảy máu. 

Hiểu gì không hỡi em? 
Thành phố nào cũng vậy 

Vẫn những ngọn đèn vàng 
Vẫn những cành lá rụng. 

6. Ðêm hai giờ báo động 

Ngủ dưới một toa tàu 
Nói làm sao cho hết 

Những cánh diều bay cao... 
                        *Cà Mau,1968 
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MỘT THỜI ÐÃ XA 
 

 
Cần Thơ bây giờ không như thời cũ 

Những chiếc phà qua chở tóc em bay 
Anh ở bên này nhìn cơn mưa lũ 

Ào ạt trong tim một nỗi đau dài. 
 

Mái trường bây giờ không như ngày cũ 

Ðổ nát một đời rêu phủ chờ ai 
Em đứng loay quay chôn vùi quá khứ 

Còn anh dại khờ chìm xuống cơn say. 
 

Dòng nước bây giờ không mang triều cũ 
Thuyền ngược thuyền xuôi lạc bến long 

đong 
Nước mắt oan khiên thành cơn lụt dữ 

Con sáo ngậm sầu lười biếng sang sông. 
 

Thành phố bây giờ đèn vàng hiu hắt 
Ngã tư lạc loài con lộ lạ tên 

Giữa lòng quê hương mất dần bằng hữu 
Em cũng bạc lòng thay trắng đổi đen. 

 

Một thời đã xa...bao giờ trở lại ? 
Bao giờ trở lại ? Cô bé ngày xưa ? 

Ðể anh suốt đời làm thơ lãng mạn 
Suốt đời làm thơ cho những cơn mưa... 
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NHỮNG TIẾNG HÁT BÃO GIÔNG 

  
 
        .THIÊN KIM 

 

Ta nằm ôm tiếng hát người 
Nghe trong nhạc có đất trời giao hoan 

Ta chìm theo mộng thênh thang 
Hình như tiếng hát thành nhan sắc người. 

 
       .THÙY DƯƠNG 

 
Tóc mai là sợi tơ đời 

Buộc ta dính giữa trăm lời ca êm 
Ta như loài thú cuồng điên 

Bỗng ngu ngơ trước dáng em thiên thần. 
           
          .NGỌC HẠ 

 

Em đi từ cõi hồng hoang 
Em về dẫm nát dấu chân âm thừa 

Tiếng ca lạnh buốt hơi mưa 
Sắc như dao nhọn, đâm bừa tâm cang. 
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CHO MỘT CỌNG CỎ Ở HÀ TIÊN 
 

 
 

 
 

Cô em buổi sáng vào trường trễ 

Hồn rớt ngoài hiên phố bụi mưa 
Ta đứng buồn hiu bên dốc chợ 

Nghe xa một chút nhớ tình xưa. 
 

Ta thấy lòng cô trong cặp sách 
Trắng tinh tờ giấy kẻ ô vuông 

Lòng sẽ sắp lem màu mực tím 
Khi ta ngồi gõ nhịp thương sông. 

 
Cô em vẫn mãi vào trường trễ 

Có gửi buồn che rợp bóng cây 
Có hay ta đến như mưa bụi 

Sướt nhẹ đường môi cô sáng nay. 
 
   *Hà Tiên 21/11/1973  
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khi không     phụ bản KIM OANH 
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KHI KHÔNG 

 
 

 
 

 

 
 

Khi không ta lại ngồi đây 
Ngó vu vơ mặt sông đầy nước xanh 

Chiều khi không bỗng lạnh tanh 
Em khi không cũng nỡ đành bỏ ta 

Mưa đi trên những nóc nhà 
Ngói cong mái đợi người xa chưa về 

Ta đau nghìn dặm sơn khê 
Ðời khi không chợt bốn bề lầm than. 

 
*Bến Lức – 16/07/1972. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

147 

 

 
 

VỀ EM, ÐỒNG THÁP 
 

1. Em tự nguyện xa quê về Ðồng Tháp 
Khẩn đất thương từng cây lúa trổ bông 

Cái dáng ngày xưa hẹn hò chậm chạp 
Giờ nhẹ nhàng thoăn thoắt chiếc liềm cong. 

Cái dáng ngày xưa mặc áo màu hồng 
Chưa bỏ được dép giày đi chân đất 

Em đã dạy anh những điều rất thật 

Từ giọt mồ hôi, mạch đất quê hương 
Áo hồng xưa thay chiếc áo nắng sương 

Chân bùn lấm nhưng lòng đầy trong sáng 
Hạt lúa em làm nghĩa tình vô hạn 

Phố phường thương từng bước cấy em đi. 
 

2. Phố phường nhớ ruộng đồng bằng 
Biển bao la nhớ sông ngàn quanh co 

Ðất đai nhớ đọt lá tơ 
Tình yêu nhớ thuở hẹn hò đầu tiên 

Như anh nhớ dáng em hiền 
Chèo ghe chở lúa suốt đêm về thành 

Như em nhớ dãy ruộng xanh 
Mồ hôi thơm hạt gạo anh cho đời 

Quê hương là đó em ơi! 

Là bao cay đắng ngọt bùi mẹ trao 
Là bao nỗi nhớ dâng trào 

Chắt chiu cho mạch sống sau chuyển mình. 
               *Ðầu năm 1990 
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ÐỌC THƠ TÌNH HỒ XUÂN HƯƠNG 

 
 

 

 
 

Thơ, dật dờ sông núi 
Thơ, gối mộng phiêu bồng 

Thơ, bạc đầu viễn xứ 
Thơ, đổ nát trời đông. 

 
Với em, ta còn lại 

Tiếng sóng lòng thinh không 
Với đời, ta còn mãi 

Dòng thơ, thơ, mênh mông... 
 

Muốn phá tung quá khứ  
Về ngược Cổ-Nguyệt-Ðường 

Lật chương Lưu-Hương-Ký 

Gặp gỡ Hồ Xuân Hương. 
 

Nàng ở đâu? Vô tận 
Bạc bẽo ngữ ngôn xưa. 
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HÚ 

 
 

 
 

 

Ly cà phê 
Ðắng 

Môi người. 
Nhá nhem 

Tàn 
Một cuộc chơi 

Bưởi bồng. 
Ghế ta  

Khập khểnh 
Chân cong 

Ngồi 
Trơ trọi 

Hú 
Núi sông trở về. 
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KHI Ở NHÀ GIAM 
CĂN CỨ HẢI QUÂN PHÚ QUỐC 

 
Ngày xuân mạt vận ngồi conex 

Tình bẩn bàn tay đen thật đen 
Rượu đây ta rót ra bầu bạn 

Say đủ thời gian để nhớ em. 
 

Buổi chiều mưa cũng sầu thiên cổ 

Rớt những đường roi tê buốt tim 
Ở đây nhàn nhã như hiền sĩ 

Nằm ngó anh em chơi chiến chinh. 
 

Nhỏ ơi,đời nhuốm bàn tay bẩn 
Không lẽ mình ta liêm khiết sao? 

Năm năm đi mãi đôi giày trận 
Năm năm tình buốt những lằn dao. 

 
Nhỏ đến thăm ta cười sảng khoái 

Cùng chia cốc rượu giữa nhà giam 
Giọt lệ nào dư thời mạt vận 

Cất đi mừng tuổi buổi đầu năm. 
 

Ta gửi chào nhau tình đã cũ 

Tình xưa xin xếp lá chia vui 
Mai về ghé núi, thăm Tà Nắc 

Nằm xuống bên em, ta xả xui... 
 

*An Thới (Phú Quốc), 25/02/1974. 
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UỐNG RƯỢU, NHỚ HIỀN THÊ 

 
 

 
 

Ðêm ngồi cạn chén nhớ hiền thê 
Ta mãi ruổi dong chưa kịp về 

Phố phường sao vẫn xa mù mịt 

Mưa bụi còn bay ố vỉa hè? 
 

Ðêm hát tình sầu cùng lá cỏ 
Thì thôi rượu uống cũng vui vui 

Có trăng say khướt trên bờ hố 
Giun dế cùng ta chung ngọt bùi. 

 
Lòng nhớ hiền thê buồn quá đổi 

Này trời, ta quá chén bên sông 
Uống vui cho những thằng vô phúc 

Có vợ con rồi vẫn ruổi dong. 
 

Hiền thê sầu úa quên trang điểm 
Làm chết lòng ta đâu có hay? 

Ðã lỡ khổ đau thì cạn chén 

Là gặp ta về trong lúc say. 
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Uống rượu đêm nay đi dạo núi 

Buồn tình ta đốt lửa lên trời 
Khói bay theo gió về quê quán 

Làm mắt hiền thê cay chút chơi. 
 

Ðã cạn chén rồi sao vẫn nhớ 
Hình như lòng bỗng hóa mưa rơi... 

 
*An Thới, 22/08/1973. 
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TỎ BÀY 
 

 
 

 
 

 

 
Sẽ gửi về em khi ta đến đó 

Trăm hè đường còn thở bước chân ta 
Trăm cơn mưa mang một chút tình xa 

Rơi ẩm ướt bến bờ xưa đã lạ. 
Sẽ gửi về em những chiều kè đá 

Buồn làm sao? Không thể nói bằng tên 
Mười mấy năm rung mãi tiếng chuông điên 

Hạnh phúc thổi tả tơi đời sống cũ 
Sẽ gửi về em trái tim lính thú 

Ngày ruổi dong đêm thả chút mơ hồng 
Có khí giới nhưng suốt đời yếu đuối 

Vì ở em, lòng mềm nhũn như sông. 
 

*An Thới, 08/1973. 
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CHO MỘT KẺ ÐÃ XA 
 

 
 

 
 

 

Sợi nắng vàng lưng cỏ 
Mùa hạ áo hồng bay 

Em tình cờ đến đó 
Buông sầu trên cánh tay. 

Ta bốn năm lính thú 
Mười năm ngồi làm thơ 

Hai năm đứng đợi chờ 
Những người em không hẹn 

Những người em bạch diện 
Ðội mùa xuân mây hồng 

Những người em mơ sông 
Tình cao như núi đá. 

Gần nửa đời xa lạ 
Ta vướng sợi tóc em 

Thành ra đi không tới 

Những khu phố hoa đèn. 
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Ngồi muôn năm một chỗ 

Hát yên ủi cho đời 
Thơ không thể là người 

Vẩn vơ hoài tâm sự. 
Bốn năm buồn nào đủ 

Thời gian như chim bay 
Em cũng vui chưa hết 

Những điệu đàn ngất ngây. 
 

Sợi nắng vàng lưng cỏ 
Bốn năm mùa hạ khô 

Ta về dường đau khổ 
Ôm lưng cỏ bơ vơ... 

 
*An Thới, 03/1973. 
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THƠ TÌNH 

 
 

 
Khi hôn em những ngón tay run rẩy 

Vẫy chào nhau như thể sắp chia lìa 
Áo em trắng mờ phố xa mưa lạnh 

Giọt nào buồn rơi vỡ dưới hiên khuya. 

 
Khi từ giã bóng em gầy như tóc 

Ðời hắt hiu bay thấp xuống hai vai 
Từ chim nhỏ nương thành xưa nội cỏ 

Hót trăm năm lời vàng đá chưa phai. 
 

Khi im lặng nghĩa là hồn muốn khóc 
Em lanh quanh nhiều sầu tủi trong đời 

Hạnh phúc giống như những viên đá tảng 
Ðè oan khiên trên số kiếp con người. 

 
Khi yêu nhau buồn như mờ theo khói 

Tình như xanh cho cây lá ven trường 
Em hãy nở bông hoa đầu mở lối 

Ðể tâm hồn theo gió thổi trên sông. 

 
*An Thới, 10/03/1973. 
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TÌNH KHÚC 

 
 

 
 

 
 

Chiều ở quê nhà mơ khói sóng 

Em còn giặt áo nhớ mong ta? 
Áo xanh pha sắc môi hồng thắm 

Tóc thả trời cao ý đậm đà. 
 

Ta đã giang hồ thời chiến quốc 
Rút gươm mù mịt lửa đầu sông 

Ðêm về núi nhậu chơi vài cốc 
Sáng ở rừng hoang nhớ bóng hồng. 

 
Hơn mấy năm rồi chê sách vở 

Thành ra ta vẫn khoái lang thang 
Yêu ai, ta chỉ mơ phòng ngủ 

Ðâu có thời gian để dịu dàng. 
 

Em cũng đừng buồn ta, Tiểu Muội 

Ðời đâu chắc sống tới trăm năm 
Hôn nhau dưới giọt mưa đằm thắm 

Vui vẻ dìu nhau kiếm chỗ nằm. 
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Em có một thời yêu sách vở 

Hiên trường phơ phới áo mây bay 
Một thời như tiểu thư đài các 

Ðâu phải ngày nay khổ thế này? 
 

Ngồi lại cùng ta bên tiệc rượu 
Say sưa vừa đủ để quên đời 

Vắng ta, em tự do bay nhảy 
Hạnh phúc là điều tưởng tượng thôi! 

 
Chiều ở quê nhà loang khói sóng 

Em đừng rũ áo nhớ mong ta 

Ðừng như chinh phụ thời khai quốc 
Ðừng thả mưa rơi trắng mái nhà. 

 
*Mộc Hóa, 09/1972. 
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ÐÃ QUA THỜI SÁCH VỞ 
 

 
Ta ở bên này chiều gió nổi 

Ðầu sông buồn bã nhớ mênh mông 
Em in bóng lụa trên dòng nước 

Một thuở nào xa lắm phải không? 
 

Ta vẫn nhiều năm đời lính thú 

Ðêm đêm nằm kích giặc ven trời 
Ba lô gạo sấy đeo bầu rượu 

Ngồi vớt trăng lên, nhậu bỏ đời. 
 

Mười mấy năm rồi như giấc mộng 
Em còn xõa tóc đứng hồn nhiên 

Còn mê bóng lá trên kè đá 
Còn đợi ta về chơi mỗi đêm? 

 
Ta vẫn bốn năm ngồi uống rượu 

Bốn năm buồn nhớ thời xa xăm 
Ngày xưa đèn sách ta hèn yếu 

Ðâu có ngày nay tánh cọc cằn. 
 

Thôi đã hết rồi thời sách vở 

Chiều mơ áo trắng tạt hiên trường 
Em bay có mỏi xin đừng rớt 

Ðể khổ lòng ta mãi biết không? 
 

*Mộc Hóa, 29/07/1972.  
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ÐÊM MỸ THO 

 
 

 
 

Em chợt đến và chợt buồn như cỏ 
Ðời hai tay dang rộng cõi vô cùng 

Ta rớt xuống như mù sương buổi sáng 

Hạnh phúc nào bay đẫm ướt không trung. 
 

Ðêm đã nghiêng chút tình đời hy vọng 
Sầu như trăng chênh chếch ở trong lòng 

Em hãy đến và hãy mềm như lá 
Dường như ta quằn quại giữa thinh không. 

 
Ta đứng đó dưới chân cầu vọng tưởng 

Ðời buồn hiu thì trầm lặng trăm năm 
Sống là để ngậm ngùi như chiếc bóng 

Và tương lai thì mù mịt xa xăm. 
 

Em đã đến và đã chìm như nước 
Ðã thản nhiên như những chỗ không người 

Sông có dài chảy muôn đời ra biển 

Tình cũng buồn dằng dặc vậy em ơi! 
 

*Căn cứ Ðồng Tâm, 06/05/1972. 
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NIỆM KHÚC 
 

 
Buổi chiều khóc trên vai anh 

Bằng trận mưa điên cuồng của John 
Fogerty  

Thời chiến tranh ác liệt 
Have you ever seen the rain? 

Từng giọt mưa bạo tàn thấm vào lồng ngực  

Đầm đìa hơi thở em 
Mùi dậy thì con gái. 

 
Rhode Island sụt sùi 

Vòm trời mùa đông khét nắng 
Tình yêu xếp cánh lên bầu ngực em 

Lung linh từng sợi lông măng vàng ánh 
Mount-Hope rúng rính nhịp cầu 

Bắt thẳng vào trái tim anh mật địa 
Biển co rút trong mắt em 

Sóng trào tình xanh biếc. 
 

Lúc em mặc Đại Lễ 
Là lúc em bắt tay chiến tranh  

Lúc em hiểu nghĩa biệt ly 

Hơn bất cứ trang sách nào em từng đọc 
Tội nghiệp thế hệ chúng mình 

Đếm mưa rơi từ những trái đạn rơi 
Have you ever seen the rain? 
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Buổi chiều khóc trên kinh Mười Hai 
Nơi anh cạn ngụm rượu cuối cùng 

Trước khi viên đạn đầu tiên bay ra nòng 
súng 

Nơi anh nhớ vòm ngực em nẩy ngược 
Khi đầu lưỡi anh chạm vào nụ núm dậy thì 

Nơi trận pháo dã man  
Như trận mưa điên cuồng 

Cày nát thân thể quê hương anh 
Have you ever seen the rain? 

                        
(Phú Quốc 24/08/1974, viết tiếp Escondido 13/03/2013) 
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KHI XA THỤY TUYẾT 
 

 
 

Mình sắp xa nhau phải không 

Thụy Tuyết? 
Thì hôn nhau vội vã dưới chân cầu 

Tóc em dài buồn bã nắng lên mau 
Óng ánh mãi những giọt đời rơi xuống 

 
Mình chia tay trời bỗng dưng rung động 

Nên bay mưa lành lạnh khắp không gian 
Áo thiên thanh với nón lá nhẹ nhàng 

Cắn nhè nhẹ bờ môi hồng rướm máu 
Chim chóc từ đâu về đây huyên náo 

Làm rung rinh những mái ngói nhà thờ 
Trái tim ta như thành phố Mỹ Tho 

Run rẩy những cành me chiều nổi gió 
Mùa hạ về nghiêng vai gầy bông đỏ 

Tóc trăm năm buồn bã những con đường 

Ðời hoang vu như góc phố mù sương 
Khi ta sắp chia tay rồi Thụy Tuyết 

Em đừng rơi những giọt sầu diễm tuyệt 
Dù nỗi buồn thì cứ ở quanh đây... 

 
*Mộc Hóa – 26/07/1972 
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khi xa Thụy Tuyết   phụ bản PHẠM HỒNG ÂN 
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         MÙA MÁU VỌC 
 

 
 

Tháng tư  
Trườn vào nách thơ 

Tế sống âm ngữ 
Vọc đỏ trường thi sử 

Mùa máu. 
 

Tháng tư 
Rớt xuống ngực em dòng nước mắt lạc bầy 

Ấn tượng xao xác 
Trong trái tim cạn kiệt nỗi đau 

Những ngoặt ngoẻo co rút  

Hình chữ S. 
 

Tháng tư  
Mùa máu 

Mùa âm hồn hợp thoại 
Mùa ngục thất chiến tranh 

Mùa tử tội nhân loại 
Mùa nắng vọc mưa 

Mùa mưa vọc đất 
Mùa đất vọc người 

Mùa người vọc máu. 
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Tháng tư 
Thập tự trườn vào nách thơ 

Treo âm ngữ giữa trời 
Tuẫn tiết. 

  
           

     (Escondido, 11/04/2013) 
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SÀI GÒN HOÀI NIỆM 
           ( Tặng Lộc và những năm Văn Khoa ) 

 

 
 

Anh đốt đêm đen  
Bằng ngọn nến trái tim 

Bằng Phú Thọ cù cưa nỗi nhớ 
Thổ mộ khóc  

vòng quay xưa cút-kít 
Dầm dề con đường thở khói mùa trăng. 

 
Em chảy trong anh 

Giọt rượu cuối cùng 
Sóng sánh đáy ly cơn mê cuồng dại 

Cốc xây chừng đắng mùi đêm quánh đặc 

Khuấy môi em 
Vị ngọt lóa bình minh. 

 
Anh cắt đời nhau 

Một nhát dao cùn 
Nhầy nhụa tim em 

Vết thương chưa lành mủ 
Chiếc xe đạp chở góc trời đại học 

Giấu Sài Gòn 
Trong sâu thẳm 

Ngàn năm. 
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Em bồng cuộc tình  

Chạy loạn đao binh 
Mùa mưa xối sông hồ đổ máu 

Bom đạn  

Đua mưa  
Giọt dài giọt vắn 

Giọt bầm dập hòa bình 
Giọt dày xéo chiến tranh. 

 
Anh ôm Sài Gòn  

Lấm lem gia phả 
Tiểu thư thất thời 

Thành cô gái mãi dâm 
Khảy đàn kìm 

Tiếng bấc tiếng chì  
Rừng núi dẫn biển sông khất thực 

Anh ôm Sài Gòn mất dần căn cước 
Những con đường quay ngược đổi tên 

Những mái trường quay tên đổi ngược 

Sài Gòn uống đêm 
Thân thế 

Nhuộm đen. 
  

                   
             (Escondido, 18/04/2013) 

             
 



 ngất ngưởng một đời mây 
 

169 

 

 
 

 
JACKSONVILLE/NGÀY, THÁNG,NĂM... 

QUAY NGƯỢC 
 

 
 

 
Jacksonville  

Vòm trời tháng tư ứa lệ 

Rớt trên vành môi  
Cơn mưa  

Dầm dề chữ nghĩa 
Tôi biết những ngọn Sabal Palm 

Sẽ bắt đầu làm thơ  
Khi tôi bỏ xứ không về. 

Jacksonville 
Khóc tôi một thời dại khờ 

Thời chiếc cầu treo Dames Point hiên ngang 
bắt qua hải cảng 

Như rập khuôn ước lệ 
Bởi bốn mươi lăm năm trước 

Tôi từng treo cuộc tình bắt qua trái tim 
ngày 

Khô úa giấc mơ khét nắng 

Tôi biết con đường thở khói ban mai 
Chở nỗi buồn lịch sử 

Vọng phu  
Theo những câu thơ. 
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Jacksonville 
Ngày, tháng, năm...quay ngược 

Hai người lính ngồi đây 
Ngụm cà phê bốc mùi khói súng 

Hai tên tù ngồi đây 
Miếng khoai lang ngậm ngùi tấc đất quê 

hương 
Và cô cháu tiểu thư ngày trước 

Giờ là người mẹ yêu của bốn đứa con 

Người vợ thủy chung của tên lính già mệt 
mỏi 

Người đầu bếp trứ danh 
Của gia đình hạnh phúc 

Tôi biết tôi sẽ nuối tiếc 
Khi rời khỏi nơi này 

Vì những câu thơ nghèo nàn 
Chưa làm nên vần điệu. 

Cám ơn Jacksonville 
Cám ơn những trái tim huyết thống 

Hợp đoàn chuyền nhau dòng máu tình 
thương. 

Tôi biết tôi sẽ trở lại Florida 
Bởi Dames Point vấn vương 

Vòm trời Jacksonville ứa lệ 

Bởi ngụm cà phê chiến trường 
Bởi miếng khoai lang quê hương 

Bởi ngày, tháng, năm...quay ngược 
Bởi Côn, Nga, Cương, Cường, Nghi, Nghị... 

                 (28/04/2013) 
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   chữ ký Thi-Văn-Hữu phụ bản THU THUYỀN 
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ĐI PORT SAINT LUCIE GẶP BẠN 
          (Tặng HIÊN và TÀI Cà Mau) 

 

 
 

 
Giã từ Jacksonville đi Port Saint Lucie 

Tôi đặt quê hương tôi trên freeway 95 
Bên khung kính chiếc GMC hiện đại 

Người bạn từ Alabama lái qua 
Rừng đước phất ngọn dưới đầm lầy 

Vẫy lá chào tôi giữa mưa bay 

Dãy nhà nằm ẩn tàng tiểu thụ 
Làm nhớ Năm Căn, nhớ xóm chài 

Mưa phía đông, mưa thổi về tây 
Sợi thương ôm sợi nhớ lá lay 

Sợi nào theo biển đi biền biệt 
Để đất nằm đau những dấu giày 

Người bạn bốn mươi năm gặp lại 
Ốm tong như cây sậy Cà Mau 

Mặt đầy vết gấp tri-thiên-mệnh 
Lộ vẻ trong lòng chứa nỗi đau 

Chỉ có nụ cười là tươi trẻ 
Hề hà khơi dậy chuyện binh đao 

Xe đến Port Saint Lucie, trời ráo mưa 
Mây trắng trôi trên đỉnh rặng dừa 

Thằng bạn học xưa ra cửa đón 

Mặt để râu ria giống khỉ già 
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Sáu mắt ngó hoài, ngó không ra 

Lạ từ hình dáng đến làn da 

Đứa phì đưa bụng như ông địa 
Đứa ốm lòi xương giống hệt ma 

Mừng nhau nước mắt tuôn đầy khóe 
Tiệc vui bày trận suốt đêm chơi 

Xung quanh cây cỏ dường như thức 
Phất lá hò reo ngưỡng mộ người. 

Port Saint Lucie gió tháng tư 
Xe chạy về, phố trĩu mây mù 

Thương bạn, thương tôi, chim lạc tổ 
Trời bỗng vàng như lá cuối thu. 

               
                 (29/04/2013) 
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CÓ VỀ PHAN THIẾT CHO TÔI NHẮN 
 

 
Có về Phan Thiết cho tôi nhắn 

Cô bé ngồi đan lưới Xóm Chài 
Mắt sâu thăm thẳm chiều Thương Chánh 

Vời vợi chim trời chắp cánh bay. 
 

Có ghé Cà Ty - sông mấy khúc ? 
Trải lòng nghe đất cuộn phù sa 

Ðình làng Ðức Nghĩa bao nhiêu hội ? 
Tiếng trống đầu năm...bạc tóc cha. 

 
Tôi vẫn còn vương lời tâm sự 

Mộng Cầm nhỏ lệ tiếc vầng trăng 

Tình đã thành thơ Hàn Mặc Tử 
Ngàn năm vang bóng cảnh Lầu Trăng. 

 
Nhớ xuôi Mường Mán ra Phú Quý 

Trên chiếc ghe câu thẻ mực hòn 
Có thể, nắng lên, về Thiện Giáo 

Ngó vườn xanh biếc đụng Trường Sơn. 
 

Có về Phan Thiết cho tôi gửi 
Một khúc hoài hương lẫn khúc đau 

Mười mấy năm trời thân viễn xứ 
Làm sao phai xóa mối tình nhau. 
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PHÚ QUỐC QUÊ EM 

 
 

 
 

Ðảo Phú Quốc nằm phơi gấm vóc 
Hàng cây xanh xõa tóc chờ ai 

Từ Hòn Nghệ ngó về tây 

Mang mang một góc chân mây tuyệt vời. 
Tàu ta nhắm mặt trời đi tới 

Lướt vịnh Thơm, An Thới hiện ra 
Mũi Ông Ðội dưới chiều tà 

Xôn xao ngọn sóng xa xa bạc đầu. 
Tàu thẳng tới bến tàu thị tứ 

Thăm cô em cố xứ bãi Kem 
Rượu Hàm Ninh uống suốt đêm 

So dây tứ nguyệt cho hiền muội ca. 
Muốn nhìn dấu tích vua ngày trước 

Qua bãi sau tắm nước suối Tiên 
Trăm năm nhân thế tương truyền 

Vua Gia Long đặt chân thiêng nơi này. 
Vào Cửa Cạn đường dài biết mấy 

Muốn thương em, biết lấy về đâu? 

Ôi, sao điệu Lý Qua Cầu 
Làm ngơ ngẩn tới bạc đầu muội ơi! 
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Mùi nước mắm rối bời gan ruột 
Thơm thơm tình thân thuộc quê em 

Vô Dương Ðông trọ qua đêm 
Ăn canh cá đuối, uống thêm ly chờ... 

Phú Quốc như bài thơ trác tuyệt 
Ta gieo vần...khó viết nên câu 

Dù đi bốn biển năm châu 
Vẫn không quên được con tàu về em. 
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ÐÊM ÂM HỒN 
(Kính dâng hương hồn nhà thơ Ðinh Hùng, 

bởi Người là ánh sáng của bài thơ này.) 

 

 

 
Ðêm thả tóc tai sầu hoang vu 

Thưa em, có đôi mắt sa mù 
Trái tim có đủ trăm tình nhớ 

Có đủ nghìn đời điệu hát ru. 
 

Buổi tối em nằm giỡn với trăng 
Che tay bộ ngực đẫm tình xuân 

Tôi mê man ngủ trên mồ lạnh 
Những sợi tóc dài treo hỗn mang. 

 

Gõ cửa đời em – trời đớn đau 
Ðêm chong đèn nói chuyện tình sầu 

Thưa em, con gái đầy hương sắc 
Bạc mệnh lâu đời dưới đất sâu. 

 
Tôi khóc cho vầng trăng vỡ đôi 

Áo xiêm mỏng dánh – tình lả lơi 
Lỡ em còn nhớ ngày xưa đó 

Một chuyến tàu đi xa cuộc đời. 
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Tôi cắn lên môi, em giật mình 

Ngực em gợn sóng cõi u minh 
Khi trăng vừa tắt bên mồ lạnh 

Thì lệ trên trời chảy lung linh. 
 

Em xõa tóc dài lên nhánh cây 
Hồn ma trở lại kiếp lưu đày... 

 
*1968 
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VIẾT KHI ÐI LÍNH 
(Ces larmes qui n’ont pas eté pleurées) 

                    HEINE. 

 
 

 
 

Buổi sáng che tay, đời thức dậy 
Có ta trong từng giấc đau vùi 

Rút điếu thuốc đưa lên môi, bật lửa... 

Hít liên tu...cho buồn chợt hóa vui. 
Bởi chiến tranh như sợi dây thòng lọng 

Thắt đời ta chết giấc biết bao lần 
Trên chiếc cầu cắm đầy chông nhọn 

Ta khôn ngoan nên còn biết lỡ lầm. 
 

Buổi sáng gõ cửa tình còn ngủ muộn 
Những que diêm nằm cô quạnh trong hồn 

Những điếu thuốc có chung niềm đau đớn 
Lửa đã tàn, thuốc còn lại gì không? 

Như tình ta những năm dài nuôi dưỡng 
Khi lớn lên thì đã vuột đi rồi.  

 
Buổi sáng ngó cảnh đời qua khói thuốc 

Rượu làm say những vết chém trên vai 

Ôm mặt trời làm chăn chiếu lâu nay 
Ta đã khóc trên những toa tàu xám 

Như loại dây leo um đầy mặc cảm... 
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Ðể ta thấy hôm qua em còn đó 

Trên những con đò trên một dòng sông 
Có tuổi ấu thơ có giọt lệ nồng 

Và có cả nỗi buồn ta trong đó 
Ta đứng đây nghe lòng mình khổ sở 

Tình chịu tang cho những con đò. 
 

Thôi từ giã những bông hoa còn lại 
Từ giã gia đình từ giã cuộc chơi 

Ta cạo tóc xin đời đừng trăn trở 
Dù thật lòng đau lắm bạn bè ơi! 

 
Những điếu thuốc nằm trên môi ray rức 

Những que diêm và những dấu giày 
Có ta ngồi khóc trong quân trại 

Có những nỗi buồn bay trên cây... 

 
         *SàiGòn, 22/05/1969 
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BÀI CHO SÓC TRĂNG 
       *Để kỷ niệm trường Providence (Sóc Trăng) 

 

 

 

 

 
 
Bắt đầu lạ những râu đời chán nản 

Anh bỏ về thành phố lạnh hơn sông 

Mai đốt lửa cháy tàn miền dĩ vãng 
Để già nua che kín mặt như rừng. 

 
Em buổi sớm dung nhan còn lạnh lẽo 

Qua mù sương anh chợt thấy anh sầu 
Xin trả lại những điêu tàn quạnh quẽ 

Bến giao thừa nghe kiểng đổ binh đao. 
 

Anh nương tạt giữa tinh cầu độc thoại 
Buồn vây quanh thân thể cũng đê hèn 

Em cỡi ngựa trong khoảng trời rực cháy 
Bởi anh nghèo nên căn phận vô duyên. 
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Đêm phân cuộc tuổi tên này bất mãn 

Tình quê hương còn đọng vũng mặt mày 
Em thắp sáng tương lai sầu khánh tận 

Những dấu đời nạm máu ngủ trên cây. 
 

Về treo cổ những ngôn từ xa lạ 
Cuộc chiến buồn anh tháp mặt tương tư 

Em tròn trịa bỏ hồn thơ hoang dã 
Rồi nghênh ngang đập vỡ ánh trăng mù. 

 
Đời trống trơ những phiên tình sông bể 

Tóc râu dài anh che mặt rong rêu 
Ôi! Sóc Trăng, thả sầu trôi tuổi trẻ 

Mùa giáo gươm treo hồn phách xử tiêu. 
 
    *Cà Mau 1966 
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NGÀY THÁNG KHÔNG EM 
              *Về Nhúc Lành 

 

 
 

 
 

 
 

 
Đêm thả linh hồn đi lãng du 

Trời ôm kỷ niệm giọt sương mù 
Tuổi còng trí nhớ mười năm nhục 

Ta ngủ điêu tàn trong bể thu. 
 

Thành phố ngụy trang sầu mặt đen 

Mùa yêu mọc lá chạy trăm miền 
Ta về đốt thuốc tìm hơi ấm 

Ôi những ngày qua sao nhớ em. 
 

Dĩ vãng lên rừng giỡn với trăng 
Non sông vấn tội ta cơ hàn 

Hồn đeo ý thức loài cầm thú 
Ta giết đời ta ơi cố nhân.  
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Ngày tháng lang thang hờn mốc meo 

Việt Nam đau xót Việt Nam nghèo 
Ta gom nước mắt về sông bể 

Tư tưởng nghỉ yên miền bọt bèo. 
 

Rượu cháy say mèm em chết trôi 
Lương tri thắp lửa đậu lưng đồi 

Máu me viền ngực trào lông lá 
Bom đạn mọc râu tuổi mặt trời. 

 
Xõa tóc phiêu bồng trên ngọn cây 

Ta nuôi cuồng nộ mười năm vay 
Đêm đêm trăng gió chìm sông lạnh 

Ta siết hồn ta bằng kẽm gai. 

 
        *Cà Mau 1967 
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PHIÊN BUỒN TÌNH YÊU 

 
 

 
 

Con đường nối dài trước mặt 
Em ngồi ngự trị trên cao 

Tôi bưng linh hồn nước mắt 

Chạy gọi tên em nghẹn ngào. 
 

Ngày mai em qua giáo đường 
Ngày mai trời rũ mưa cuồng 

Chuông chiều kể niềm tâm sự 
Và tôi đi tìm tình thương. 

 
Em về bên ấy nhiều sầu 

Hoa trắng rơi trong đêm nâu 
Đại lộ trụ đèn úp mặt 

Bài thơ dang dở canh thâu. 
 

Đường qua Mai Lan mưa rơi 
Em đi thương nhớ một trời 

Tóc dài ngày xưa còn đó 

Mà sao tình yêu đổi ngôi? 
 
       *Cà Mau 1965 
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MÙA HOA, XE VÀ JADEN 
           (Tặng cháu nội Phạm An Jaden) 

 
 

 
 

Moonglow Park buổi sáng 
Nắng nẩy nụ tròn xoe 

Óng ánh tơ hoa 
Gió nghiêng cánh môi 

Chúm chím 
Tràn ngập Mobile Home số 83 

Bình minh lúng liếng trên má cháu nội tôi 
Từng nụ hôn kỳ diệu 

Thầm thì tình khúc nồng nàn nhất 

Jaden/Happy Birthday to you/ 
 

Tôi đẩy cháu đi giữa mùa hoa 
Hoa như bức tranh siêu thực 

Khoe hơi thở sắc màu trên phông vẽ 
Hoa ngập lút con đường 

Gập ghềnh dốc đứng 
Tôi đẩy xe  

Đưa cháu tới tương lai 
Lắc lư vòng quay lịch sử. 
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Tôi biết cuộc đời của một lão già 
Sẽ rụng rơi một ngày không biết trước 

Chắc chắn tương lai 

Cháu phải thế vai tôi 
Đẩy ông nội đi qua con đường cũ 

Cũng giữa mùa hoa phồn thịnh 
Hơi thở sắc màu 

Cũng dốc đứng cheo leo 
Gập ghềnh đá sỏi 

Cháu đẩy xe 
Chậm chạp rướn mặt hoa 

Đưa tôi tới tận cùng 
Nơi chỉ có cỏ cây và gió hú... 

               
            (Escondido,03/05/2013) 
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NÓI VỚI HỌC TRÒ 
*Tặng các em ở Nguyễn Cảnh Chân và Nguyễn Biểu 

(Sài Gòn 1969) 
 
Thầy trở về nhìn các em lần cuối 

Những đầu xanh thơm bút vở học trò 
Những chiếc áo viền đường bay quá khứ 

Những màu môi sáng rực tuổi ngây thơ. 

 
Thầy trở về hình đã đen hơn trước 

Râu thì dài bóng thì lụn ưu tư 
Nhưng rất mừng thấy các em đông đủ 

Mặc dù tình đã nhợt nhạt hơn xưa. 
 

Thầy đứng đây vụng về trong cách nói 
Nghe chim kêu từ mái lớp rêu phong 

Quê hương đã ngập chìm trong lửa khói 
Biến thầy thành tên lính trận long đong. 

 
Thầy dạy em phải yêu thương đồng loại 

Trong khi thầy chối bỏ chữ yêu thương 
Khi cầm súng đành phải phân thắng, bại 

Kẻ yêu thương sẽ nhận lấy đau thương. 

 
Thầy trở về như một người khách lạ 

Đứng bơ vơ nhìn kỷ niệm phai nhòa 
Xin tha thứ những lời thầy dối trá 

Vì cuộc đời không giống sách giáo khoa. 
 
(Sài Gòn 1969, viết tiếp ở Escondido 04/05/2013) 
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VƯỜN EM 
 

 
 

 
Anh sẽ về vườn cây trái em 

Chia đều hương vị thuở khai thiên 
Cái chua gờn gợn răng nguyên thủy 

Vị ngọt lăn tăn môi giáng tiên. 

 
Anh sẽ ngồi bên một khúc sông 

Trầm tư nhìn nước chảy xuôi dòng 
Không em, đời có như cơn hạ 

Nắng đó mà mưa vẫn ngập lòng. 
 

Anh sẽ nằm dài giữa nhánh cây 
Ngậm ngùi hoài cổ khói mây bay 

Trời ở trên cao, đất dưới thấp 
Còn anh lơ lửng kiếp thương vay. 

 
Anh sẽ âm thầm suốt ước mơ 

Yêu em – tình tự với hư vô 
Ở đây vườn trái dường trinh khiết 

Và lá xanh um tuổi bé thơ. 

         
        *Phú Ninh (Bến Tre), 07/1991 
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CÀ MAU 

 
 

 
Thị xã lẻ loi nằm cuối nước 

Rừng tràm rừng đước bạt ngàn xanh 
Che mẹ dưới hầm ôm đất thức 

Nuôi em trăn trở tiếng đàn tranh. 

 
Biển dẫn nước về mặn tiếng hò 

Ðò em chở khẩm mấy vần thơ 
Trong đó lời thề anh sóng sánh 

Vầng trăng chìm lỉm vẫn soi mơ. 
 

Ðất dạn dày bao cuộc đổi dời 
Mát tươi từng lớp phù sa bồi 

Nghìn năm trẻ mãi như con gái 
Duyên dáng mầm tơ nẩy lộc đời.  

 
Phố vắt ngang đôi mắt long lanh 

Thăm thẳm dòng sông em uốn quanh 
Chia nhau đầy ngất trời hào khí 

Thuở trước hùng anh đã tựu thành. 

 
          *Phú Ninh (Bến Tre), 09/1991 
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SÁU NĂM RỜI CỐ XỨ 
       *Sáu năm rời cố xứ 

         Ta vẫn ngỡ như tù 

         Sáu năm đời đầy ứ 

         Những khẩu hiệu, danh từ. 

 

Mày - cử nhân, tiến sĩ 
Tau - tốt nghiệp chỉ huy 

Gặp nhau trên đất Mỹ 

Ðổi nghề thành cu li. 
 

Mảnh bằng xưa gói bắp 
Áo lính cởi che sương 

Ôi, lục bình một đám 
Rã từng mảng trôi sông. 

 
Sáu năm tù ứ hự 

Tau thành kẻ bất tri 
Hàn nhân phong vị thú 

Giận đời, tiếu hi hi! 
 

Mười năm thề bỏ rượu 
Gặp bạn bỗng hóa cuồng 

Rượu như dòng nước lũ 

Trào dâng - lệ tuôn tuôn. 
 

Tội nghiệp bạn già tôi 
Da đã trổ đồi mồi 

Nhìn nhau, đầu điểm tuyết 
Hết thời rồi mày ơi! 
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MÁ ƠI, CON ÐÃ MỒ CÔI 
(Kính dâng hương hồn Má thân yêu) 

 
 

 
 

Má ơi, con đã mồ côi 
Còng vai gánh nặng một trời tiếc thương 

Chiều nay đất Mỹ bão giông 
Khi hung tin xé nát lòng con ra 

Ðường từ Chương Thiện mù xa 
Chín năm con mãi bôn ba xứ người 

Chín năm chẳng thấy Má cười 
Chỉ nghe tiếng khóc bồi hồi chờ mong 

Bây giờ Má đã hư không 

Bây giờ nước đã bỏ sông ra nguồn 
Con về hai nhánh tay buông  

Dài như thân phận lưu vong tù đày 
Con về bước đắng bước cay 

Dẫm chân đi giữa chông gai cuộc đời 
Má ơi, con đã mồ côi 

Còng vai gánh nặng một trời tiếc thương. 
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KHÉP, ngất ngưởng một đời mây  

 
 

Khép. Tôi muốn làm công việc này. Khép lại 
trang thơ cuối của Ngất Ngưởng Một Đời 

Mây. Khép lại những thời những kỳ... đã 
quá khứ, đã trôi qua trong đời. Cám ơn nhà 

thơ Trần Nguyên Đán, ông rất xác thực khi 
hình dung ra "cái cô đơn" trong Ngất 

Ngưởng Một Đời Mây. Có ai làm thơ mà 

không có một lần cô đơn bao giờ? Có ai lên 
đỉnh cao, dù đỉnh "hy vọng" hay "tuyệt 

vọng" mà không cảm thấy lẻ loi bao giờ? 
Tôi ở trạng thái đó trong thời làm thơ với 

bạn học, trong thời quá vãng của cuộc 
chiến, trong thời bị bỏ rơi, bị hành hạ nơi 

lao tù, trong kỳ nhìn đồng đội thoá mạ lẫn 
nhau khi no cơm ấm cật, trong kỳ muốn 

tha thứ kẻ thù theo lời Chúa phán mà lòng 
thì chưa muốn thứ tha, trong kỳ chưa trọn 

vẹn niềm tin, phân lý phân trí vân 
vân...Chưa kể những ray rức nội tâm, sau 

các cuộc tình hào phóng lúc thanh niên. 
Trong "cái cô đơn" còn có "cái mạo hiểm" 

gắn bó. Thời Tản Đà, ông đã từng thốt "Văn 

chương hạ giới rẻ như bèo". Biết vậy, gần 
năm mươi năm qua, tôi vẫn lì lợm nhào lộn 

trong thế giới văn chương rẻ rúng đó. Thê 
thảm hơn, THƠ là loại văn chương ít người 

đọc nhất, cũng không phải là một nghề 
mưu sinh, thế mà nó vận vào thân như  
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mệnh số trong gần suốt một đời người. Như 

vậy, có phải mạo hiểm chăng? 
Khép. Cũng có nghĩa sẽ Mở. Khép cái cũ, 

Mở cái mới. Khép Ngất Ngưởng Một Đời 
Mây để Mở Ngất Ngưởng khác, Đời khác. 

Thi tập này chưa kịp gửi in, tôi đã có trong 

tay những trang Thơ mới, dành cho thi tập 
mới. THƠ...rất ít người đọc. Nhưng cần gì? 

Trong "chốn hạ giới" này, TRI KỶ TRI ÂM dễ 
có mấy ai? Tôi cứ lì lợm nhào lộn trong thế 

giới chữ nghĩa của mình. Cứ tuôn ra những 
gì cần tuôn. Cứ chảy ra những điều muốn 

chảy. Nói cách khác, tôi muốn có CĂN 
CƯỚC THƠ cho chính mình. Hay như nhà 

phê bình Nguyễn Vy Khanh, một "CHỨNG 
TỪ" văn chương. 

Cuối cùng, xin chân thành tri ân những 
đóng góp quý báu của các thân hữu trong 

tập thơ này. Ngoài ra, tác giả cũng không  
quên cám ơn số "người đọc hiếm hoi" đã 

từng gắn bó với tác giả trong suốt thời gian 

qua. 
                           

                     .Phạm Hồng Ân 
                 Escondido, 06/05/2013 
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5    Ngất ngưởng một đời mây                                      

       TRẦN NGUYÊN ĐÁN 

13  Đến với ngất ngưởng một đời mây                         

       NGUYỄN VY KHANH 

25  Phụ bản VŨ UYÊN GIANG                                      

26  Phụ bản ngất ngưởng một đời mây 

       PHẠM AN GOLDEN                                                        

27  Ngất ngưởng một đời mây 

28  Lục bát tình 

36  Cám ơn 

37  Chicago 

38  Tết một mình 

39  Tau thất lạc bây 

41  Đêm, đi bắt sò ở biển Coronado 

42  Phan Thiết và em 

43  Nghìn rừng giông bão ngục trăm sông  

44  Nhớ Cà Mau 

45  Tôi về, nhìn Má trên giường bệnh 

46  Nắng Bến Cát/ Mưa Bến Tượng  

47  Trăng 

48  Đêm Rạch Giá, nghe điệu Huê Tình trên góc phố  

      Nguyễn Trung Trực     

49  Mùa xuân ra biển ngó Trời  

50  Buồn không đề 

51  Thổ mộ 

52  Phụ bản Thổ Mộ KIM OANH 

53  Tình khúc lỡ 

54  Viếng chùa Đài Loan với Huy, Hảo và Tuyết 

55  Dòng sông cạn nước 

56  Xuân dưới tàng cây đại thụ 

     Đón tết ở công viên Heo-May  

57  Nói với cháu nội 

59  Tình đầu 

60  Khi thằng em ghé đảo chơi 

61  Trần tình 

62  Lục bát một 

63  Để kỷ niệm bốn năm đời ta ra khơi 
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64  Mừng bạn 

65  Lục bát hai 

66  Ở đảo, đêm với bạn bè 

67  Đà Nẳng 

68  Đón xuân ở Chicago với cháu nội, Golden Phạm 

69  Dọn nhà về 51/ Dốc thượng lộ 

70  Nếu điều đó có thể xảy ra 

72  Về biển 

74  Tháng tư, xé tờ lịch cũ 

75  Mảnh tháng tư 

77  Gặp lại cố nhân, qua vóc dáng cô tiếp viên 

      Southwest Airlines 

79  Nhìn lại 46 năm... 

81  Tân niên 2010 ở Sunrise Buffet với Tuyết, Loan 

     và Vĩnh  

84  Phố núi hư không 

85  Buổi sáng ở Moonglow Park 

86  Thất nghiệp 

88  Tịch tịch một hư không 

89  Hoa trăng 

90  Chiếc ghế trống 

92  Chỉ trừ em và anh 

94  Tháng tám nằm ngửa 

95  Hạnh phúc 

96  Trở về mái nhà xưa 

98  Lục tuần xuân 

99  Hành trang con chữ 

100 Lá thu 

101 Mặt nạ 

102 Ngưỡng cửa xuân sáu mươi 

104 Rêu 

106 Thất trận 

109 Trần truồng kiếp hoa 

110 Còn lại 

112 Giữa huyễn hoặc ma trơi 

114 Nghiến 

115 Cắt rời nỗi nhớ 
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116 Về Moonglow Park, Escondido 

117 Cuối năm, lịch... 

118 Thu hoài niệm 

119 Tết nhớ bạn 

121 Tết biển 

122 Gió quỉ 

123 Đàn bầu 

125 Khai bút thiên niên kỷ 2000 

126 Bẻ gãy gươm nhìn lịch sử quay 

127 Tàn phai 

128 Avail, giã biệt 

130 Đi Harbor, chở xuân về San Diego 

131 Ra biển ngó xuân 

132 Tặng em 

134 Thơ tình 

135 Lời xin lỗi những giọt nước mắt người tình 

137 Đưa em lên xe đò thi tú tài 

139 Cho một thành phố đã xa 

142 Một thời đã xa 

143 Những tiếng hát bão giông 

144 Cho một cọng cỏ ở Hà Tiên 

145 Phụ bản Khi Không KIM OANH 

146 Khi không 

147 Về em, Đồng Tháp 

148 Đọc thơ tình Hồ Xuân Hương 

149 Hú 

150 Khi ở nhà giam Căn Cứ Hải Quân Phú Quốc 

151 Uống rượu, nhớ hiền thê 

153 Tỏ bày 

154 Cho một kẻ đã xa 

156 Thơ tình 

157 Tình khúc 

159 Đã qua thời sách vỡ 

160 Đêm Mỹ Tho 

161 Niệm Khúc 

163 Khi xa Thụy Tuyết 

164 Phụ bản Khi xa Thụy Tuyết PHẠM HỒNG ÂN 
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165 Mùa máu vọc 

167 Sài Gòn hoài niệm 

169 Jacksonville/ngày, tháng, năm...quay ngược 

171 Phụ bản Chữ Ký Thi-Văn-Hữu THU THUYỀN 

172 Đi Port Saint Lucie gặp bạn 

174 Có về Phan Thiết cho tôi nhắn 

175 Phú Quốc quê em 

177 Đêm âm hồn 

179 Viết khi đi lính 

181 Bài cho Sóc Trăng 

183 Ngày tháng không em 

185 Phiên buồn tình yêu 

186 Mùa hoa, xe và Jaden 

188 Nói với học trò 

189 Vườn em 

190 Cà Mau 

191 Sáu năm rời cố xứ 

192 Má ơi, con đã mồ côi 

193 Khép, ngất ngưởng một đời mây 

           PHẠM HỒNG ÂN 
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.Phần lớn các bài thơ trong thi tập này đã được đăng trên 
các trang Web: Sáng Tạo, Da Màu, Tiền Vệ, Biển Khơi, 
Trinh Nữ, Quán Thơ, Tống Phước Hiệp, Chim Việt Cành 
Nam, Sài Môn Thi Đàn, Thất Sơn Châu Đốc... 
Và các báo: Hợp Lưu, Văn, Khởi Hành, Tân Văn, Văn Hóa 
Việt Nam, Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại... 
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.Tác giả rất vui lòng đón nhận ý kiến đóng góp của bạn 
đọc. Xin liên lạc: 
     * Email : phamhongan@aol.com 
     * Điện thoại: (760)294-7680 
     * Website: www.phamhonganthovan.blogspot.com 
 
                                                 




