
DU TỬ LÊ

CHẲNG CHIẾN CHINH 
MÀ CŨNG LẺ ĐÔI
Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Chim về góc biển. Bóng ra khơi
Lòng tôi lũng thấp. Tâm hiu quạnh
Chẳng chiến chinh mà cũng lẻ đôi

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Buổi chiều chăn gối thiếu hơi ai
Em đi để lại hồn thơ dại
Tôi vó câu buồn sâu sớm mai

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Em còn gương lược dấu đường ngôi
Nằm mơ thấy tóc thơm vai hẹn
Và khoảng trời xanh đến rợn người

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Bàn tay dư mấy ngón chia phôi
(Tặng nhau chín ngón không đeo nhẫn)
Và những tàn phai đầy tuổi tôi

Chỉ nhớ người thôi đủ hết đời
Như trời nhớ đất (rất xa xôi)
Nắng mưa nhớ mãi hàng hiên đợi
Thư nhớ hồi âm - Lệ nhớ môi

Chỉ nhớ người thôi sông đủ cạn
Nói gì kiếp khác với đời sau
Đôi khi nghe ấm trên da thịt
Như thể ai đi mới trở về

CÕI TÔI.

cõi tôi, cõi nát, cõi tàn 

cõi hoang mang, vội, cõi bàng hoàng, qua 
cõi vui thân thể cỗi già 
cõi lang thang, mượn mái nhà hư, không 
cõi xanh, cõi lạnh, cõi cùng 
cõi con, muốn bỏ, cõi chồng, vợ, xa 
cõi em muốn dạt chân về 
cõi đau nhân thế, cõi thề thốt, quên 
cõi nào, cõi thật? tôi riêng? 
cõi đêm máu chảy, cõi thương nhớ, trùng 
cõi tôi, cõi mịt, cõi mùng 
thôi em, có ghé xin đừng nghỉ, lâu 
cõi đời đó, có chi đâu! 

ĐÊM NHỚ TRĂNG SÀI 
GÒN

Đêm về theo vết xe lăn
tôi trăng viễn xứ hồn thanh niên vàng
tìm tôi đèn thắp hai hàng
lạc nhau cuối phố sương quàng cổ cây
ngỡ hồn tu xứ mưa bay
tôi chiêng, trống gọi mỗi ngày mỗi xa
đêm về trên bánh xe qua
nhớ em Xa Lộ, nhớ nhà Hàng Xanh
nhớ em kim chỉ khíu tình
trưa ngoan lớp học chiều lành khóm tre
nhớ mưa buồn khắp Thị Nghè
nắng Trương Minh Giảng lá hè Tự Do
nhớ nghĩa trang: quê bạn bè
nhớ pho tượng lính buồn se bụi đường
đêm về trên vết xe lăn
tôi trăng viễn xứ, sầu em bến nào?

EM VỀ THĂM THĂM NÚI 
NON 

Em về trong bão giông tôi 
que diêm Đông Hải, dáng ngồi vọng phu 



lệ còn trên gối, tôi thu 
bàn tay ngón út giam tù tháng năm 

em về thăm thẳm núi non 
hồn sông lòng suối, thịt xương chốn nào? 
mai quên nhau, mất lời chào 
hôm nay chăn gối vẫn ngào ngạt hương 

em về trong một đêm sương 
có tôi thất trí ngồi thương bóng còi 
da người, dấu cắn răng tôi 
đó em, giây phút mở đời đã ghi 

góc trời mai mốt em đi 
nhớ đem tháng-chạp-tôi về nghĩa trang 
em về trên chiếu chăn tôi 
mùi hương tháng chín, nụ cười cuối năm 
xót nhau bật máu chỗ nằm 
vết răng tháng chạp, dấu bầm tháng hai 

em về trong quạnh hiu tôi 
trái tim cứu rỗi, mắt ngời bóng cây 
rừng mù lối tóc chim bay 
bớt son, môi cỏ, buồn lay lá người 

MAI SAU SOI THẤY VẾT 
THƯƠNG TÔI, CÒN. 
Gọi tôi tiếng gọi bồi hồi 
đêm, mưa góc phố, người ngồi ghế, khuya 
Vầng trăng, tôi, cũ, chia lià 
Em đi cuối sớm, ai về đầu hôm? 

Gọi tôi, tiếng gọi ai, buồn 
Nhân gian thăm thẳm, ngọn, nguồn cũng xa 

Người về cây, cỏ tháng ba 
Hồn tôi tháng bảy mưa sa đầm, đầm

Gọi tôi, tiếng gọi tiêu, trầm 
Trái tim nhật, nguyệt, mái hồn tử, sinh 
Núi sông đốm lửa cuối ghềnh 

Cõi âm: ký ức; cõi trần: lát dao 

Gọi tôi tiếng gọi rầu, rầu 
Ngưạ trong tuyệt lộ, chim đầu ải, sương 
Người còn giữ được mảnh gương? 
Mai sau soi thấy vết thương tôi, còn.

TÔI CÓ NGƯỜI ĐỂ NHỚ 
ĐỂ TƯƠNG TƯ 

Dè sẻn mấy viên kẹo kia cũng hết 
như trăm năm ta sống được bao ngày 
tôi trở về dò lại dấu mưa bay 
cây thương tích quay lưng làm mặt lạ 

Không ai nói vì không ai biết cả 
em ở đâu? Tình tôi nữa, ở đâu? 
riêng lũ chim câu nghiêng má, chụm đầu 
kể nho nhỏ chuyện tình yêu thánh nữ 

Tôi trở lại, ngồi đây và giả dụ 
như em vừa ở đó mới đi ra 
người khuất rồi nhưng mộng vẫn chưa xa 
trái tim vẫn đợi tôi về gõ cửa 

Em xa bạn mà thương ghê - rõ khéo! 
(có ai nhờ tôi nói hộ ai đâu) 
chỉ mình tôi đi, lầm lũi, kêu cầu 
viết nhăng cuội, thở than cùng bóng tối 

Gương chung thuỷ với lược đời, hãy chải 
cho dài thêm nao nức ở trong tôi 
cho tình bền dù người chẳng rẽ ngôi 
mà vẫn thẳng đường đi vào vĩnh cửu 

Tha thiết quá, khiến tôi thành bận bịu 
đến tức cười vì chỉ ngóng, trông thôi 
tin không về. Tôi cúi hỏi bàn tay 
buồn ghê nhỉ Ngón nào đang thở dốc? 

Tình đã ngọc nên sầu tôi cũng ngọc 
trên nương-rau-ân nghĩa cửa muôn đời 



em bảo tôi "gieo máu lửa khắp nơi" 
gớm ! kinh khủng. Người đâu mà ác thế 

Cây có bóng. Thú có rừng để ở 
tôi có người để nhớ đến tương tư 
đã nhủ lòng mãi mãi chỉ.....ai cơ 
nhưng vẫn hỏi:- thực ư ngày tháng ấy? 

Thư vạn dặm mà hương lừng giấy mới 
EM VÌ TÔI TỪ CHỐI CHỌN THIÊN 
DÀNG 
TÔI VÌ EM THẬP TỰ GIÁ XIN MANG 
đi suốt kiếp với Tin Mừng sáng dội 

Xanh thêm nữa cho tình ta bát ngát 
dìu nhau đi - cho thấy lại chân trời 
gọi tên nhau - cho biển hết bồi hồi 
hôn nhau nữa - cho đời saụ....có sử 

Nhưng tất cả đã thành lời chúc dữ 
vì em đi, chim cũng bỏ tôi về 
mây bỏ trờị Mưa rủ nắng bay đi 
tôi ở lại nhâm nhi niềm tuyệt vọng 

Lo biết mấy:- em cực kỳ bé bỏng 
như nụ hoa chưa hé nhận ơn đời 
như sương mai còn lấp lánh mắt người 
(con nai nhỏ mang thơ về xứ lạnh) 

Vâng bé bỏng. Hiểu gì đâu cô quạnh? 
ngựa tan đàn. Chim lẻ bạn kêu sương 
nên tình em:- sách ước viết nghìn chương
còn chửa đủ. Nhắc chi phần mộ lấp 
Ngọc tinh khiết với tôi là thứ nhất 
và cuối cùng cho một cõi hoang vu 
em về maụ Cửa hẹp đó đang chờ 
và nhận lấy tình yêu người tuẫn đạo

K Khúc Riêng Chàng
tôi xa người như xa núi sông
em bên kia suối? - bên kia rừng

em bên kia nắng? - bên kia gió
tôi một dòng sương, lên, mênh mông

tôi xa người như xa biển đông
chiều lên lênh láng chiều, giăng hàng
những cây ghi dấu ngày em đến
đã chết từ đêm mưa không sang

tôi xa người xa đôi môi tham
em biết: rồi em như chim ngàn
thôi còn khua động làm chi nữa
hồn tôi vốn đã là tro than

tôi xa người xa đôi mắt ngoan
vườn tôi trăng lạnh đến hoang tàn
em xa xôi qúa làm sao biết
vốn liếng tôi còn: những ngổn ngang

tôi xa người xa trên sân bay
hồn tôi cồn cát dấu chân bầy
em vui đời khác làm sao hiểu
tôi sống âm thầm như cỏ cây

tôi xa người xa hơi thuốc cay
ngày mai tình sẽ bỏ tim này
chiều em không đến hàng cây cũng
nghiêng xuống tôi: từng ngọn heo may

tôi xa người xa bàn tay, vui
bàn tay có ngón đã chôn đời
bàn tay có ngón không đeo nhẫn
có ngón dành riêng cho môi tôi

tôi xa người xa miền thiết tha
hoa xuân đã héo rụng, hiên nhà
phố xưa em buộc đôi hàng bím
nay tóc về đâu? - hồn ở đâu?

tôi xa người xa niềm mê oan
hồn tôi khô xác sợi giây đàn
máu tôi đã gửi trong con chữ
dẫu chết, còn nguyên lời oán than



tôi xa người xa một mùi hương
bãi khuya, hồn ốc, lạc thiên đường
nhớ ai buồn ngất trên vai áo
mưa ở đâu về ? - như vết thương

Trong tay thánh nữ có đời  
ta
Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay 
Tôi buồn như phố cũ mưa bay 
Bàn chân từng ngón ngưng không thở 
Lạc mất đường đi tận dấu bay 

Hỏi nắng đi rồi em sẽ hay 
Tôi gầy như phiến lá trên cây 
Gió khuya thôi rớt ngàn tâm sự 
Thiên đường tôi là người hay ai 

Sông chẳng thể không trôi về biển lớn 
Người bên bờ buông tóc thả cho mây 
Nên suốt kiếp tôi vẫn là đứa trẻ 
Buồn vui theo chiếc kẹo ở tay người 

Hỏi gió đi rồi em sẽ hay 
Tôi chờ em đến thắp đêm vui 
Có đêm nhìn xuống bàn tay lạnh 
Và chỗ em ngủ đã bỏ không 

Hỏi Chúa đi rồi em sẽ hay 
Tôi về thương nỗi nhớ trên tay 
Trái tim giòng máu lệ chưa cạn 
Đời đóng lên hoài vạn dấu đinh 

Khúc tháng Hai
tôi đã buồn như nỗi ngóng trông
tháng hai, trở lại những con đường
thấy tôi trên những tàng cây cũ
và những ngôi nhà đã bỏ không
tôi đã buồn như một ngọn cây
tháng hai, cành nhớ lá sương đầy
tháng hai, thôi đã không tay vẫy
và tiếng buồn rơi đều phương tây

tôi đã buồn như một nhánh sông
tháng hai, thôi vẫn chẻ đôi dòng
cánh chim nào lỡ quên soi bóng
trong vũng sầu tôi lên nước sơn
tôi đã buồn như một bàn tay
tay ai gió bão nổi hiên ngoài
tháng hai, nắng ở phương trời khác
mà tiếng rơi ròn khua ở đây
tôi đã buồn như một sớm mai
tháng hai, hoa cỏ, dấu chân người
có ai mưa ướt đôi vai nhỏ
và nhốt hồn tôi ở một nơi
tôi đã buồn như một giấc trưa
hồn đi trăm xứ vẫn mưa về
tháng hai, lệ chảy trong yên ắng
và dáng ai ngồi như chết khô
tôi đã buồn như một quán không
chiều lên lênh láng một giây đàn
tháng hai, bụi phủ từng vai ghế
tôi với bàn chia nỗi ngổn ngang
tôi đã buồn hơn chiếc bóng tôi
mai kia tôi sẽ bỏ xa đời
tuổi, tên, thôi cũng đi về ... đất
riêng ở nơi này vẫn tháng hai

Một Bài Thơ Nhỏ

Người về như bụi
vàng trang sách xưa
người về như mưa
soi tìm dấu cũ
Tôi buồn như cỏ
một đời héo khô
tôi buồn như gió
ngang qua thềm nhà
thấy ai ngồi đợi
bóng hình chia đôi
sầu tôi lụ khụ



Người về như sóng
buồn tôi quanh năm
người về như đêm
mơ hồ cõi chết
Tình tôi phập phều
những tăm phụ bạc
lòng tôi gian ác
dấu trong miệng cười
Người về như sương
ẩn sau lá động
người về trong gương
thấy mình mất tích
Người về như sông
tràn tôi, lụt lội
hồn tôi thả nổi
như khóm lục bình
Sầu ai về cội.

ƠN EM

Ơn em thơ dại từ trời,
theo ta xuống biển, vớt đời ta trôi.
ơn em dáng mộng mưa vời,
theo ta lên núi, về đồi yêu thương.
ơn em ngực ngải môi trầm,
cho ta cỏ mặn, trăm lần lá ngoan.
ơn em hơi thoáng chỗ nằm,
dấu quanh dấu quẩn nỗi buồn một nơi.
ơn em tình như mù lòa,
như con sâu nhỏ bò qua giấc vùi.
ơn em hồn sớm ngậm ngùi,
kiếp sau xin giữ lại đời cho nhau.
tạ ơn em .., tạ ơn em ...
 


