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Tuyển Tập Thơ Mặc Giang 
 Quyển 13 

Từ bài 1201 đến bài 1300 
 

01. Còn viết nổi không ? 

02. Ai bảo em là quê hương 

03. Tôi vẫn mang theo 

04. Đời lữ thứ là thế đó 

05. Chưa nát đầu vũ trụ 

06. Nhặt bóng ru mơ 

07. Ôm quê hương vào lòng 

08. Trổi khúc hoan ca 

09. Trả lại núi sông 

10. Ta dắt nhau về 

11. Ác mộng đêm mơ  ! 

12. Ai không có quê hương ? 

13. Vịnh núi sông 

14. Vịnh quê hương 

15. Vịnh nước non 

16. Vịnh cơ đồ 

17. Bừng tỉnh cơn mơ 

18. Chỉ có quê mình 

19. Nhớ thuở học đường 

20. Dù có vô thường 

21. Dòng sông mấy bến ! 

22. Một khối tình quê ! 

23. Cho nhau nụ cười 

24. Hai tiếng quê hương 

25. Cái kiếp mồ côi 
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26. Trả lại cho em 

27. Cô gái nhà quê 

28. Đâu là quê hương 

29. Vui với học đường 

30. Đi giữa Lòng Đất Mẹ 

31. Tung hê phù bọt mép ! 

32. Chưa thấm tương chao 

33. Tay hoa nhiệm mầu 

34. Tu cái gì ? 

35. Xin chắp tay hoa 

36. Lòng nhớ dặn lòng 

37. Nhớ chùa nhớ quê 

38. Lối về ngàn xưa 

39. Toàn vẹn núi sông 

40. Quê hương ta đó 

41. Sao thương Quê Cha Đất Mẹ ! 

42. Hành trình Quê Mẹ 

43. Hương lành Việt Nam 

44. Mấy tuổi trong đời 

45. Quê Cha - Đất Mẹ 

46. Hết rồi tiếng nói Mẹ Cha 

47. Tiếng khóc mồ côi 

48. Nhà ma bỏ xó 

49. Đi tận cùng chung thỉ 

50. Mặc Tử trăm năm 

51. Vương chút chi lan 

52. Con đi giữa lòng đất mẹ 

53. Ai bảo em là vũ trụ 

54. Nguyện cầu Phật Đản 

55. Kính mừng Phật Đản 

56. Thơ nhạc quê hương 

57. Mơ bến sông trăng 

58. Kết sợi thơ nào 

59. Tập làm thơ  

60. Sông núi Việt Nam 

61. Quốc ngữ Việt Nam 

62. Ca ngợi núi sông 

63. Mở rộng nhịp cầu 

64. Bạn học thuở nào 

65. Hương Thảo Phương Đài 

66. Thì thầm nước non 

67. Thức tỉnh hồn mê 

68. Tiếng hát đồng quê 

69. Không vẽ nổi chân dung 

70. Ta mang giọt lệ hoài thương ! 

71. Cái nghèo quê tôi 

72. Tạ tội quê nghèo 
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73. Chưa hẳn là người 

74. Quê hương là nhất 

75. Chờ một nhịp cầu 

76. Một khối tình quê 

77. Lại một dòng sông 

78. Tiếng gọi dòng sông 

79. Non nước quê mình 

80. Đóa Hoa Hiếu Hạnh 

81. Hai sắc Bông Hồng 

82. Một đóa Trắng - Hồng 

83. Mỗi Mùa Hiếu Hạnh 

84. Lại thương Xứ Huế ! 

85. Trăm cánh hoa cười 

86. Điểm nụ hoa rừng  

87. Giấc dài hoa mộng 

88. Ta là Người Việt Nam 

89. Nước Việt kiêu hùng 

90. Ta mãi đi hoài ! 

91. Xin chắp tay hoa 

92. Mẹ là tất cả 

93. Không gì so sánh Mẹ 

94. Quê hương ôm ấp trong lòng 

95. Mây treo đầu núi 

96. Hình bóng quê nhà 

97. Ai có nghe 

98. Tiếng nói Mùa Đông 

99. Mắt ướt Đông Về 

100.Quê nhà ta đó 

 

Còn viết nổi không ? 
 

Không biết ta còn viết nổi không 

Văn chương chữ nghĩa thả trôi sông 

Tâm tư ý tưởng treo màn gió 

Mực cạn bút cùn giấy bỏ không 

 

Lần mò từ ngữ kiếm không ra 

Câu cú lan man tựa trúng tà 

Vần điệu phập phều tan bọt sóng 

Trầm ngâm thổi bộng hát thi ca 

 

Này hỡi, nàng thơ trốn ở đâu 

Trêu ngươi chi lắm, hãy ra mau 

Kẻo ta chôn chặt hồn thơ chết 
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Trả lại thiên thu thơ mộng sầu 

 

Là thơ, nguồn mạch mãi khơi dòng 

Gượng ép, nên thơ chẳng có hồn 

Cứ sống cùng thơ hòa ý vị 

Thơ nằm góc biển gối đầu non 

 

Thẩn thơ thơ thẩn mới làm thơ 

Lựa chữ lựa vần, thơ cóc khô 

Bít lối, chận hang, cóc hết nhảy 

Cóc ngồi, cóc đứng, cóc lô nhô 

 

« Con cóc trong hang 

Con cóc nhảy ra 

Con cóc nhảy ra 

Con cóc ngồi đó 

Con cóc ngồi đó 

Con cóc nhảy đi » 

 

Thế mà, quả thật một bài thơ 

Sống động, tự nhiên, chẳng ỡm ờ 

Hiện thực, tròn đầy, không đẽo gọt 

Nàng thơ kim cổ, đẹp như mơ. 

 

Tháng 02 – 2009  
  

Ai bảo em là quê hương 
 

Ai bảo em là quê hương 

Cho tôi ươm lòng tình tự 

Ai bảo em là quê cũ 

Cho tôi mơ vọng lối về 

Ai bảo em là tình quê 

Cho tôi đong đầy kỷ niệm 

Ai bảo em là trúc biếc 

Cho tôi bao lũy tre xanh 

Ai bảo em đứng đầu gành 

Cho tôi bờ xa biển rộng 

Ai bảo em là làn sóng 

Cho tôi nước chảy sông dài 

Ai bảo em bông cỏ may 
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Cho tôi dặm trường đan kín 

Đầu thôn, đường xưa in bóng 

Cuối xóm, lối nhỏ in hình 

Có dòng sông quyện xinh xinh   

Bờ cây gió lồng trưa nắng 

Vẽ lên bên bờ cát trắng 

Quê hương dịu ngọt trong lành 

Ấm nồng bếp lửa mái tranh 

Tình quê nuôi ta khôn lớn 

Ra đi chân trời góc biển 

Ở đâu cũng nhớ nhung về 

Bởi em là nẻo tình quê 

Chiếm trọn con tim khối óc 

Hố thẳm, đồi cao, đỉnh dốc 

Đèo heo, hút gió, sơn khê 

Bởi em là cả tình quê 

Trong tôi đong đầy kỷ niệm 

Thu úa, thu vàng, thu tím 

Xuân sang, xuân đến, xuân đi 

Hạ nồng, hạ trắng, hạ vi 

Đông về, đông se, đông lạnh 

Bởi em, quê hương muôn thuở 

Nên tôi không mất bao giờ 

Quê hương, một cõi trời mơ 

Gởi về cho em tất cả. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Tôi vẫn mang theo 
 

Ngồi nơi đây 

Tôi vẫn thấy một trời quê lồng lộng 

Hiện rõ ra mồn một, chẳng hao mòn 

Dù mấy chục năm trường vạn lý mù sương 

In thật đậm trong thềm hoang ký ức 

Bởi quê hương là nhất 

Không ở đâu đẹp bằng quê hương 

Không có đâu sánh bằng quê hương 

Tràn sức sống trong tình thương dịu ngọt 

Ra sau hè, hái một chùm bò ngót 
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Khi thì chùm rau đắng nấu canh 

Khi lá giang, rau húng, cải xanh 

Hạt gạo mới mỗi vụ mùa thơm ngát 

Dưới đồng sâu, cô thôn nữ ca hát 

Trên đồng cạn, anh dân quê vọng hò 

Đêm trăng thanh, giã gạo nhẹ tay cho 

Để hạt ngọc không vãi vung ngoài đất 

Đàn trẻ thơ giỡn chơi trò cút bắt 

Bếp lửa hồng đã un chín ngô khoai 

Cùng quây quần xúm xít đứng ngồi 

Vừa thổi vừa ăn nói cười rộn rã 

Tình tự quê hương là thế đó 

Khi xa rồi, nhung nhớ quá đi thôi 

Mấy chục năm trong kiếp sống xa khơi 

Tôi không thấy giữa thành đô phố thị 

Cái chơn chất, vậy mà tuyệt mỹ 

Cái bình dân, vậy mà tuyệt vời 

Tôi vẫn cưu mang sâu thẳm trong đời 

Quê là đất, đất nở hoa 

Cất một chỗ sâu xa trong tâm hồn 

Không có gì bù đắp 

Nếu một ngày mai tôi mất 

Trước khi nhắm mắt lìa đời 

Tôi vẫn ôm chặt trong tôi 

Lội xuống hoàng tuyền 

Rắt reo chốn suối vàng 

Trong từng cơn ấm lạnh. 

 

Tháng 02 – 2009   
 

Đời lữ thứ là thế đó ! 
 

Tiếng quê hương, nghe mềm môi muối mặn 

Tiếng quê nhà, nghe trĩu nặng lòng đau 

Một khung trời biền biệt vẫn chìm sâu 

Sương trắng phủ trên bờ dâu giá lạnh 

 

Biển xa khơi, con đò chưa dừng chuyến 

Sóng bạc đầu đưa đẩy cuối bờ xa 

Sống tha phương như đi giữa phong ba 

Nhuộm sương gió xát xây tàu phiêu bạt 
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Câu ca dao những ngày xưa mẹ hát 

Ru con thơ yên giấc ngủ đầu đời 

Vẫn còn nghe, như văng vẳng buông lơi 

Lòng quặn thắt chín chiều thương quê mẹ 

 

Hạ oi ả, ve sầu kêu cay xé 

Đông lạnh lùng, tiếng dế rít nỉ non 

Khi xuân sang, cánh én bay nhanh hơn 

Vẫn không tới quê nhà tràn thu tím 

 

Mỗi một ngày, hăm bốn giờ gõ nhịp 

Mỗi một năm, cấp số cứ nhân lên 

Mấy mươi năm, như vũ trụ mông mênh 

Đẩy xơ xác con thuyền đời bé nhỏ 

 

Kiếp phong trần, hỏi phong trần mấy độ 

Kiếp phù sinh, hỏi phù thế mấy thời 

Tiếng tình quê, ơi à, ơi ã, à ơi 

Sông có khúc, nhưng người còn bao lúc 

 

Một ra đi, là cả đời mất hút 

Hai chưa về, là cá lặn biệt tăm 

Ba chia ly, là biền biệt dặm băng 

Bốn thao thức, gởi quên còn nỗi nhớ 

 

Quê nhà còn đó 

Biệt xứ tha phương 

Thăm thẳm mù sương 

Đường về mờ lối 

 

Thức đêm trường nhìn ngàn sao nhắn hỏi 

Cuối lưng trời le lói để mà chi 

Trong hư vô, bỗng nghe tiếng thầm thì 

Đời lữ thứ là cuộc đời thế đó ! 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Chưa nát đầu vũ trụ 
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Một cuộc lữ trên đường dài cát bụi 

Gội phong trần dẫm đồi dốc nhiêu khê 

Nhuộm tóc tang chưa vẹn một lời thề 

Nên đi mãi giữa thềm hoang băng giá 

 

“Hạt ngọc, đã từ lâu mòn gốc rạ 

Ủng ruộng đồng, khô mộng lúc mạ non” 

Đưa bàn tay, góp nhặt những mất còn 

Vẽ nhòa nhạt trên bờ lau cát trắng 

 

Ra vườn sau, lây lan tràn rau đắng 

Đến ngõ trước, cỏ dại mọc hoang đầy 

Áo quần xưa đan kín bông cỏ may 

Mang tư lự leo đồi cao gió hú 

 

Trường Sơn lộng thét hoang vu hùng cứ  

Biển Đông trào sóng cả vỗ triều dâng 

“Bắt phong trần, phải phong trần 

Sao cho sỉ nhục mấy lần mới thôi” 

 

Bãi Ta bà, một đời đi chưa đủ 

Cát đá nhiều, gió bụi vẫn tiêu sơ 

Nên ta đi, như con tạo dại khờ 

Quay tít mãi, chưa nát đầu vũ trụ. 

 

Tháng 02 – 2009  
 

Nhặt bóng ru mơ 
  

Làng tôi gió mát trong lành 

Tình quê thắm đượm đồng xanh lúa vàng 

Có dòng sông nhỏ băng ngang 

Hai bờ cát trắng mịn màng ven đê 

Đầu thôn lối ngõ đưa về 

Hai bên hoa dại đề huề trổ bông  

Nhà quê vui sống ruộng đồng 

Bao cô thôn nữ gánh gồng trĩu vai 

Cỏ may đơm áo hoa cài 

Đường làng in bóng dấu hài lại qua 

Mẹ quê mưa nắng phôi pha 

Vườn rau hoa bí hoa cà thơm hương 
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Trai làng dặm khói mù sương 

Nghe theo tiếng gọi lên đường từ ly 

Quê tôi như thiếu những gì 

Ngọt bùi ấm lạnh bớt đi lửa hồng 

Chiều chiều mẹ đứng buồn trông 

Xa xa đầu ngõ nhớ mong ai về 

Em thơ gợn nét ủ ê 

Chờ ai biền biệt mải mê tháng ngày 

Chim ngàn mỏi cánh chân mây 

Ai hay chín rụng nỗi nầy tình kia 

Ước ao một tiếng “đi – dìa” 

Khó hơn góc biển chia lìa non cao 

Nhiều khi chìm giấc chiêm bao 

Bỗng choàng thức dậy gối đào trũng sương 

Làng tôi ủ kín một phương 

Thấm sâu giá lạnh nhớ thương xa mờ 

Đưa tay nhặt bóng ru mơ 

Gá trên chót đỉnh cuối bờ mênh mông. 

 

Tháng 02 – 2009  

   

Ôm quê hương vào lòng 
 

Ôi quê hương, ta xin ôm vào lòng 

để không xa nơi chôn nhau cắt rốn 

Ôi ruộng vườn, ta xin ôm vào lòng 

để không lìa gốc rễ cội nguồn xưa  

Tỉ tê nhung nhớ dư thừa 

Đắng cay bùi ngọt cho vừa lòng nhau 

Mẹ già tóc trắng hoa cau 

Cha già bạc hếu đẫm màu phong sương 

Chia nhau tiếng nói đoạn trường 

Sẻ nhau tiếng nói tư lường hồn ai 

Mạ xanh non, không xa rời gốc rạ 

Cánh đồng vàng, trĩu nặng lúa trổ bông 

Chuyến đò ngang vẫn ngóng đợi bên sông 

Chờ lữ khách đường xa về cố quận 

Đi giữa lòng đất mẹ 

Ta nghe lòng rúng động 

Đi trên đất quê cha 

Ta nghe máu dập dồn 
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Xa xa tiếng quốc gọi hồn 

Lung linh ngàn năm dấu sử 

Đây Nam Quan, địa đầu biên giới 

Kia Cà Mau, mũi cuối non sông 

Núi cao, xương trắng chất chồng 

Biển sâu muối mặn, máu hồng can qua 

Mới thành tiếng quốc gọi gia 

Mới thành tiếng nói cửa nhà Việt Nam 

Anh, máu đỏ da vàng 

Em, con Hồng cháu Lạc 

Tôi, mũi tẹt tóc đen 

Nối từ, Tiên Tổ ngàn năm 

Kinh bao thế kỷ nặng oằn tâm can 

Chia nhau tép quít, múi cam 

Là bầu là bí, một giàn có nhau 

Nhìn nấm rốn chôn rau 

Đây là hồn thiêng đất mẹ 

Nhìn máu chảy về tim 

Đây là nguồn cội quê cha 

Đồng bào, hai tiếng nói ra 

Trăm con một bọc của nhà Việt Nam 

Quê hương gấm vóc danh lam 

Ngàn xưa ghi dấu bao hàm ngàn sau 

Ôm quê hương vào lòng 

Ôi là da là thịt 

Ôm ruộng vườn vào lòng 

Ôi là máu là xương 

Ta nghe tiếng gọi ngàn thương 

Bước chân trổi nhịp trên đường ta đi 

Ta nghe tiếng nói tư nghì 

Đan tâm xẻ mật cũng vì quê hương. 

 

Tháng 02 – 2009  

Mặc Giang 

 

Trổi khúc hoan ca 
                

Nhắc đến quê hương, thấy ngậm ngùi 

Trong ngoài cách trở, làm sao vui 

Đôi bờ vạn lý trùng dương sóng 
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Cát trắng bờ lau ngả dập vùi 

 

Nhắc đến quê hương, nghe thấm đau 

Đẩy đưa con nước chảy qua cầu 

Tang thương lòng nước còn cau mặt 

Tuế nguyệt phong sương nhuộm sắc màu 

 

Nhắc đến quê hương, trăn trở hoài 

Rầu rầu mặt nước chảy buông trôi 

Rong rêu bèo bọt phập phều mãi 

Nước biếc ngửa nghiêng sóng bạc đầu  

 

Quê hương như thế có buồn không 

Tê tỉ máu xương của Tổ Tông 

Trầy trụa thịt da bao thế hệ 

Đàn con, có hổ mặt cha ông 

 

Nếu nói, tang thương chưa lấp đầy 

Sông Gianh, một thuở ngập trời mây 

Còn kia, Bến Hải tràn sông núi 

Hỡi nước, hỡi dân, sao xéo dày 

 

Dân lành, đâu có tội tình chi 

Cũng bởi lê dân, nên nó đì 

Thời thế, thế thời, trêu khỉ mốc 

Dân quèn muôn kiếp vẫn cu ly 

 

Dân trí mở mang đỡ khổ nghe 

Ngày xưa, ông nghị, với ông nghè 

Ngày nay, ông cán, với ông bộ 

Dân ngóc đầu lên, nó hết đè 

 

Kêu hận, kêu oan, chẳng tốt đâu 

Thắt lưng, buột bụng, rồi ôm đầu 

Đắt thời, đắt thế, phường sâu mọt 

Chễm chệ leo ngai nhổ bã trầu 

 

Nên nhớ, ý dân là ý trời 

Thời nào cũng tạo một phường thôi 

Lợi dân ích quốc thì dân để 

Hại nước hại dân, dân dạy đời 
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Được như thế đó, phúc quê hương 

Thôn dã làng quê đến phố phường 

Trổi khúc hoan ca hòa điệu sống 

Người người nối kết vạn yêu thương 

 

Quê hương tan hết những oan cừu 

Dấu sử không hoen tì vết lưu 

Dân tộc hồi sinh reo ánh sáng 

Non sông một dải, đẹp thiên thu. 

 

Tháng 02 – 2009  

Mặc Giang 

 

Trả lại núi sông 
 

Trả lại núi sông của Tổ Tiên 

Giang sơn vấm vóc của Ba Miền 

Là xương là máu hồn dân tộc 

Thuở trước đời sau mãi nối liền 

 

Trả lại núi sông của Việt Nam 

Hùng Vương mở nước dựng Văn Lang 

Cháu con giữ nước xây son sắt 

Lịch sử hùng anh chạm đá vàng  

 

Việt Nam sông núi của muôn đời 

Liệt liệt oanh oanh, thật tuyệt vời 

Dũng dũng đường đường, trêu tuế nguyệt 

Đông Tây Nam Bắc cổ kim soi 

 

Việt Nam sông núi giống Rồng Tiên 

Sừng sững trời nam, thạch trụ kiềng 

Núi lở đất bồi, không biến chuyển 

Đá mòn nước chảy, chẳng chao nghiêng  

 

Việt Nam sông núi giống Rồng Tiên 

Bốn biển năm châu khắp mọi miền 

Hãy nhớ, đừng quên dân tộc ấy 

Trung trinh tiết liệt khí hùng thiêng 
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Hãy nhớ, trời nam có Việt Nam 

Con Hồng cháu Lạc giống da vàng 

Tâm can triệu triệu cùng chung một 

Đạp đất đội trời, sống dọc ngang 

 

Việt Nam trang sử khí hùng ca 

Triệu triệu con tim chỉ một nhà 

Nam Bắc Trung không hề cách trở 

Một lời muôn tiếng, vọng ngân xa 

 

Núi sông, trả lại núi sông ta 

Dân tộc hùng anh, dân tộc ta 

Mỗi bước chân đi, rung lịch sử 

Muôn người như một, vạn hùng ca. 

 

Tháng 02 – 2009  

Mặc Giang 

 

Ta dắt nhau về ! 
 

Ta dắt nhau về quê mẹ xưa 

Đã xa lâu lắm, một chiều mưa 

Đến nay vàng vọt, trời chưa nắng 

Nhưng lỡ một mai xuống hố, ừa 

 

Ta dắt nhau về quê mẹ xưa 

Ra đi biền biệt nhớ nhung thừa 

Thời gian đằng đẵng trôi năm tháng 

Tóc trắng ngả màu nhuộm nắng mưa 

 

Tình quê nhắc đến, như ôm mơ 

Gối mộng trường canh ngái ngủ hờ 

Mệt lã, chập chờn ru giấc điệp 

Bừng con mắt dậy, vẫn còn mơ 

 

Một khi xa hút mái tình quê 

Cái kiếp tha phương luống não nề 

Đất lạ, không đầy đời lữ khách 

Chừng như trống vắng, nói sao hè 
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Tình tang tích tịch lý tình tang 

Xuân đến, hạ đi, kéo đông tàn 

Thu tím đẳng đeo cành lá úa 

Lá rơi lá rụng lá bay ngang 

 

Tích tịch tình tang vạn lý hề 

Muôn trùng cô đọng khối tình quê 

Xa xôi vọng nhớ tràn non ải 

Gom chút rong rêu lối ngõ về. 

 

Tháng 02 – 2009  

Mặc Giang 

 

Ác mộng đêm mơ ! 
 

Quê hương ơi, hỡi sông dài biển rộng 

Ta du thuyền dong ruổi khắp bờ xa 

Để nhìn trông thế nước non nhà 

Đừng tơi tấp phong ba bão táp 

 

Quê hương ơi, hỡi giang san gấm vóc 

Ta băng đèo, vượt vạn lý sơn khê 

Để nhìn trông bèo bọt nhiêu khê 

Đừng ập phủ xát xây cát đá 

 

“Lửa thử vàng, gian nan thử sức” 

Là thịt da, ai lại chẳng nghe đau 

Là thịt xương, ai chẳng cạn kiệt con tàu 

Vật đổi sao dời, huống gì thân phù thế 

 

“Đường đi khó, không khó vì ngăn sông cách núi” 

Dạ sắt, lòng son, ai ngại núi e sông  

Đường hầm đóng bít, tua tủa gai chông  

Đóng chốt khóa, còn đắp be cố thủ 

 

Chí nam nhi, vắt lên đèo chí tử 

Mộng anh thư, vùi xuống hố cực hình 

Quê hương ơi, non nước của mình 

Hỏi trời đất, lặng thinh không nói 
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Sao đêm dài, sao mờ le lói 

Trăng trên ngàn, vàng vọt trăng thâu  

Sông sâu, đứt mấy nhịp cầu 

Biển sâu, xơ mạn con tàu xa khơi 

Núi cao, trơ trọi núi đồi 

Vực thẳm, đất đá lở bồi xác xơ 

Quê hương ơi, biết bao giờ  

Bừng cơn ác mộng đêm mơ còn dài. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Ai không có quê hương ! 
 

Quê hương ta đó đẹp vô cùng 

Phố thị, làng quê, đến đảo hòn 

Mây trắng trời xanh cùng ấm lạnh 

“Nhiễu điều phủ lấy giá gương” chung 

 

Quê hương ta đó đẹp như mơ 

Từ thuở phôi sinh cho đến giờ 

Đất Mẹ ươm tình hoa mỉm nụ 

Quê Cha rèn chí đất đơm hoa 

 

Quê hương ta đó đẹp nhà nhà 

Lão ấu, nữ nam, đều thiết tha 

Nghèo khó, sang hèn, hòa hợp sống 

Tự tình dân tộc nở tâm hoa 

 

Mạ xanh lúa chín rợp đồng vàng 

Tiếng hát câu hò điệp khúc vang 

Tay cấy, tay cày, tay gặt hái 

Vai gồng, vai gánh, vai cưu mang 

 

Khúc hát đồng quê tiếng tự tình 

Có hàng trúc biếc đứng xinh xinh 

Hương cau thoang thoảng bay theo gió 

Ngát đượm làng quê của chúng mình 

 

Ta bước chân đi giữa phố phường 

Đèn xanh đèn đỏ những con đường 
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Có ai thơ thẩn bên hè phố 

Đưa mắt nhìn xa nghĩ vấn vương  

 

Quê hương diễn tả thật không lường 

Một nhớ hai thương, đếm nhớ thương 

Ba mến, bốn yêu, yêu mến quá 

Hỏi ai không có một quê hương ??? 

 

Hỡi khách đường xa có nhớ nhà 

Hỏi chi, chiếc gối của đêm qua 

Vũng sương còn ướt, chưa khô gối 

Đâu phải một đêm, đỡ khổ a !!! 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Vịnh núi sông  
 

Kính cẩn oai nghiêm thật tỏ tường 

Đền thờ Quốc Tổ, đấng Hùng Vương 

Linh thiêng điều ngự và gia hộ 

Đất nước muôn đời của Tổ Tông 

 

Tuyệt thế hùng ca vịnh núi sông 

Hùng Vương khai Tổ quốc giang sơn 

Cháu con gìn giữ luôn bồi đắp 

Đất nước Việt Nam thật vững bền 

 

Tuyệt thế hùng ca vịnh núi sông 

Trường Sơn hùng vĩ vững như đồng 

Biển Đông sóng cả yên bờ cõi 

Dân tộc trung trinh giống Lạc Hồng 

 

Sông núi hồn thiêng quyện khói hương 

Bao nhiêu tấc đất, bấy nhiêu xương 

Bao nhiêu sông biển, bấy nhiêu máu 

Mỗi đoạn đường đi mỗi nhớ thương 

 

An bang thiên địa giống Tiên Rồng 

Văn Hiến năm ngàn rạng Tổ Tông 

Tiếp nối truyền lưu trao thế hệ 
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Vô cùng vô tận đến vô chung 

 

Cất cao tiếng hát vịnh non sông 

Đất nước Rồng Tiên giống Lạc Hồng 

Tiết liệt đường đường trang dũng khí 

Đan thanh sử ngọc lộng huy hoàng 

 

Ta hát ca vang vịnh núi sông 

Việt Nam muôn thuở rạng trời đông 

Năm châu bốn biển hòa âm vọng 

Dân tộc anh hùng tuyệt sắt son 

 

Vịnh quê hương 
 

Bài ca ta hát vịnh quê hương 

Trổi khúc ngân vang khắp nẻo đường 

Cao ngất Trường Sơn reo đỉnh núi 

Biển Đông cỡi sóng vỗ trùng dương 

 

Bài ca ta hát vịnh quê hương 

Cẩm tú giang san không thể lường 

Dấu ngọc tranh thêu đan nét sử 

Tấm gương rạng rỡ tỏa muôn phương 

 

Nam Quan cửa ải của biên thùy 

Đến Mũi Ca Mau nhịp bước đi 

Thành bức dư đồ son thếp ngọc 

Trời long đất lở chẳng suy vi 

 

Sá gì thời thế phải can qua 

Xâm thực xâm lăng xâm lấn à 

Phương Bắc, phương Tây đều gục ngã   

Nhớ nghe, đừng động Việt Nam ta 

 

Bài ca ta hát vịnh quê hương 

Trổi khúc ngân vang vạn nẻo đường 

Kiêu hãnh tự hào cùng tiến bước 

Rồng Tiên dòng giống thật phi thường 

 

Bài ca ta hát vịnh quê hương 
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Vang khắp làng quê đến phố phường 

Dân tộc Việt Nam yêu dấu quá 

Một thương nhớ mãi đến ngàn thương. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Vịnh nước non 
 

Ta hát bài ca vịnh nước non 

Danh lam thắng cảnh đẹp như son 

Giang sơn cẩm tú thanh như ngọc 

Trải bóng thời gian dẫu có mòn 

 

Hình bóng Văn Lang thuở dựng cờ 

Đến nay ẩn dấu bức tranh thơ 

Phong sương tuế nguyệt còn lưu ảnh 

Quốc Tổ hùng thiêng ngự án thờ 

 

Loa Thành hòa quyện biến Thăng Long 

Trang sử lung linh mãi chảy dòng 

Nối tiếp cho sông dài biển rộng 

Hình cong chữ S trải mênh mông 

 

Tự thuở sơ khai giống Lạc Hồng 

Đến nay, chín chục triệu lòng son 

Da vàng máu đỏ reo tình tự 

Đồng bọc đồng bào đồng cháu con 

 

Nước non ta vịnh một bài ca 

Nam Bắc Trung con cháu một nhà 

Nước chảy đá mòn không biến đổi 

Sao dời vật đổi chẳng phôi pha 

 

Nước non ta vịnh một bài ca 

Tuyệt tác hùng anh non nước nhà 

Khí tiết đường đường hồn Tổ Quốc 

Khắp lòng sông núi vọng ngân xa. 

 

Tháng 02 – 2009  
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Vịnh cơ đồ 
 

Quê hương ta đó vịnh cơ đồ 

Quốc Tổ Hùng Vương thuở dựng cờ 

Lập nước Văn Lang kỳ vĩ ấy 

Ngàn năm Văn Hiến đẹp như mơ 

 

Quê hương ta đó vịnh non sông 

Cẩm tú giang sơn giống Lạc Hồng 

Thời đại chuyển lưu trao thế hệ 

Trời xoay đất chuyển vững như đồng 

 

Trời Nam định thị nước Nam ta 

Đừng có đụng vào, chết tiệt đa 

Nước Việt phương Nam, dân Việt ở 

Xâm lăng xâm thực quyết không tha 

 

Non sông gấm góc vịnh Ba Miền 

Nam Bắc Trung kết nhịp nối duyên 

Tình tự chan hòa cao tiếng hát 

Thiên thai vang khúc nhạc thần tiên 

 

Ta cao tiếng hát vịnh quê hương 

Thế hệ Ông Cha đã mở đường 

Thế hệ cháu con nguyền mở lối 

Non sông một dải đẹp như gương 

 

Ta cao tiếng hát vịnh cơ đồ 

Hòn ngọc viễn đông mãi điểm tô 

Sánh với năm châu cùng bốn biển 

Việt Nam muôn thuở đẹp như mơ. 

 

Tháng 02 - 2009 

  

Bừng tỉnh cơn mơ 
 

Từ ngày cất bước ra đi 

Dòng đời dập dũa tư nghì tóc tơ 

Trần gian là một trận đồ 

Xát xây nhân thế dại khờ chưa thôi 
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Đất, còn núi lở đá bồi 

Trời, còn lồng lộng cõm còi hư vô 

Kia thời sa mạc tàn khô 

Đây thời bãi sậy xác xơ đầm lầy 

Rừng già gốc cội trơ cây 

Núi non chằng chịt truông mây lạnh mình 

Nhân gian chìm nổi ba sinh 

Đọa đày cuộc lữ phiêu trình nổi trôi 

Bọt tan cát đá sóng mòi  

Bèo giạt bến lở sông ngòi vũng nông 

Nhân tình thế thái long đong 

Lợi danh phù phiếm tréo tròng trần lao 

Khổ đau phất gió lên cao 

An lành trốt xoáy lộn nhào hố sâu 

Nửa đời, đã sớm bạc đầu 

Hỏi chi trắng dã da mồi tóc sương 

Cuộc đời giấc mộng nghê thường 

Trăm năm rồi cũng khói sương phai mờ 

Mau mau bừng tỉnh cơn mơ  

Ba đường sáu nẻo vật vờ xưa nay. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Chỉ có quê mình 
 

Quê tôi, vốn thật nhà quê 

Quanh năm suốt tháng sống nghề ruộng nương 

Bốn mùa dãi nắng dầm sương 

Mồ hôi muối áo nhuộm luôn bốn mùa 

Quê tôi, vốn thật quê mùa 

Miễn sao no ấm, hơn thua không màng 

Mấy con đường đất cái quan 

Làng trên xóm dưới băng ngang đi về 

Quê tôi, quê thật là quê 

Từ khi tấm bé mải mê đến già 

Ruộng đồng vá đắp trầm kha 

Mái tranh vách lá cửa nhà có chi 

Tay cày, tay cấy đen sì 

Ngô khoai lúa gạo sắn mì oằn lưng 

Nhiều năm thời tiết vô chừng 
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Bụng teo thóp lại, xương sườn nổi lên 

Nhìn như lượn sóng lênh đênh 

Hay mo như những tấm tôn chợ trời 

Vậy mà gắn chặt cả đời 

Khác nào câu chuyện “Nắm xôi Bờm cười” 

Đi đâu, cũng chỉ quê người 

Một mươi chưa hẳn, biết mười ra sao 

Nhiều người nghĩ thấp nghĩ cao 

Cuối cùng rồi cũng bôn đào về dinh 

Không đâu bằng được quê mình 

Đói no ấm lạnh ân tình có nhau 

Không đâu bằng thuở ban đầu 

Nấm rốn không nỡ, nắm nhau không lìa 

Dù ai đội mão mang hia 

Trong lòng cũng ước ao DÌA làng quê 

Bởi vì quê có tình quê 

Gừng cay muối mặn vỗ về yêu thương. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Nhớ thuở học đường 
 

Ngày hai buổi mài trang giấy trắng 

Rồi mai kia quảy gánh vào đời 

Sân trường còn đó lá rơi 

Nào ai quên được một thời đã qua 

Nhớ lại thuở la đà bụi phấn 

Tà áo ai phớt nắng gió bay 

Sáng đi, hoa cỏ đan mây 

Chiều về, chiếc lá ru cây bên đường 

Thời bạch diện, dễ thương lắm chớ 

Thuở thư sinh, tiên ở non bồng 

Vẽ bao diễm mộng đem hong 

Kết trang giấy trắng ước mong cao vời 

Ngày nào đó xa rời đèn sách 

Mái học đường chia cách sau lưng 

Trường đời, quả thật khôn lường 

Đâu như giấy trắng tinh tường, phải không 

Nếu ước gì, ước còn tuổi trẻ 

Được vui chơi nhẵn ghế sân trường  
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Với tà áo trắng thương thương 

Với trang bạch diện chưa vương thế trần 

Đời đâu mãi dự phần diễm phúc 

Tuổi thần tiên có lúc thôi mà 

Một khi cất bước đi qua 

Nhìn sân trường cũ, ta bà bụi bay. 

 
Tự nói sẽ viết, sau khi nhìn thấy bài Bến Tre Quê Tôi, do ai đó đưa lên 

trang mạng Bến Tre Bạn Bè của giới Giáo viên, Học sinh thuộc tỉnh này. 

Và mới viết xong. 

Tháng 02 – 2009  

 

Dù có vô thường 
 

Một mai dù có vô thường 

Chuyển thân cát bụi trên đường ta đi 

Kìa trông, vô thỉ là gì 

Vô chung cũng thế, có chi ngại ngùng 

Từ trong diệu hữu vô cùng 

Chữ hoành vừa biến, chữ tung hiện hình 

Xưa nay ta vẫn nguyên trinh 

Minh châu ánh ngọc, tánh linh rạng ngời 

Vô thường cất bước rong chơi 

Chứ đừng cố thủ, chết đời đó nghe 

Lá me đưa đẩy lá me 

Ngàn năm phớt gió, lá me la đà 

Lở bồi mới nhuận phù sa 

Nếu không, một bãi tha ma hoang tàn 

Thiên hà vạn thể mênh mang 

Không, thành, hoại, trụ biến tàng nên thơ 

Vô thường hằng diễm như mơ 

Mê si chấp thủ, dại khờ mới đau 

Đêm dài mê ngủ đã lâu 

Tóe lên ánh ngọc, canh thâu lụn tàn 

Một mai cũng có trăng vàng 

Mai một cũng có trăng ngàn rong chơi 

Nhất chân tánh thể tinh khôi 

Vô thường hằng hữu tuyệt vời ai hay. 

 

Tháng 02 – 2009  
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Dòng sông mấy bến ! 
 

Này chị, cớ sao đượm vẻ buồn 

Nhìn đôi mắt chị chứa sầu vương 

Hình như có cái gì trong đó 

U uẩn hai bờ đọng ngấn sương 

 

Cho em chia sẻ một đôi lời 

Trút bớt, nguồn cơn có thể vơi 

Chôn chặt sẽ buồn đau lắm chị 

Nhìn tôi chị nhoẻn nụ khô cười 

 

Đời chị ôi thôi, khổ lắm em 

Thời gian không đủ sức dần quên 

Chẳng qua động não thành đông đá 

Mi mắt nhẵn mòn thấm lệ hoen 

 

Ngày xưa mẹ nói, vểnh tai nghe 

Nước đục, nước trong, nước xoáy khe 

Bến nước mười hai đày trọn kiếp 

Duyên tình duyên phận chết duyên se 

 

Vừa mới lớn lên, đâu biết gì 

Ước mơ vẽ lối phủ đường đi 

Túp lều lý tưởng xây hy vọng 

Nhà sụp, mơ tan, khổ nó đì 

 

Lấy chồng, chồng chổng, còn hơn không 

Không những trôi dòng nước đục trong 

Mà ngập bùn lầy trơ nước đọng 

Tệ hơn đeo ách với đeo gông 

 

Hồi nhỏ ngân nga chinh phụ ngâm 

Xếp khăn nhỏ lệ gởi vầng trăng 

Mai kia mở lại xem từng tấm 

Thật đẹp, cho dù có lạnh căm 

 

Phần chị, giọt khô đâu có còn 

Chảy mòn hai lối, nát lòng son 

Con tim cũng chết từ khi ấy 
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Từ thưở vu quy cái nợ chồng 

 

Ngán thay, nguyệt lão khéo se tơ 

Đày đọa lương duyên đến dại khờ 

Rồi đổ cho nhân tình thế thái 

Phải chi, ở giá đợi ra mồ 

 

Có chồng, còn khổ lúc hơn không 

Con gái lớn lên lại lấy chồng 

Mấy kẻ đeo bờ duyên hạnh phúc 

Bao người tàn tạ bến trôi sông  

 

Thôi thì cũng một kiếp ba sinh 

Ở đó bướm hoa với tự tình 

Hương chết tàn phai phơi nhụy héo 

Rồi con rồi cái với lao linh 

 

Khổ thế thật sao hở chị ơi 

Em nghe, miệng mở chẳng nên lời 

Sông dài mấy bến, trong hay đục 

Ở giá thì sao, hỡ cuộc đời. 

 

Tháng 02 – 2009  

   

Một khối tình quê ! 
 

Tôi thấy anh buồn, nghĩ ngợi xa 

Đến gần, kiếm chuyện hỏi lân la 

Sao anh khắc khoải trời cô đọng 

Anh bảo rằng anh thương nhớ nhà 

 

Ủa, nhà anh ở đó kia mà 

Thỉnh thoảng đi ngang thấy thoáng qua 

Từ thuở đầu xanh, nay tóc trắng 

Sao anh còn bảo nhớ thương nhà 

 

Nơi tôi ở đó không là nhà 

Thật sự của người, đâu của ta 

Lữ thứ đong đời chôn quán trọ 

Trong tôi, ẩn kín một quê nhà 
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Tôi đã mang thân kiếp viễn phương 

Quê hương từ đó biệt miên trường 

Thời gian thấm thoát trôi năm tháng 

Trôi nổi bềnh bồng vạn nhớ thương 

 

Tôi đã ra đi tự thuở nào 

Đôi năm còn đỡ, chẳng là bao 

Đến nay, mấy chục, còn chi nữa 

Sỏi đá hao mòn, da thịt thau 

 

Đâu dễ gì ai hiểu nước mình 

Đèn ai nấy sáng, nấy tơ tình 

Người ngoài sao hiểu trong chăn ấy 

Rận rệp chằng ăn đọa cực hình 

 

Đâu ai tự nguyện kiếp lưu đày 

Trả giá tử thần, tay trắng tay 

Tứ cố vô thân, đời biệt xứ 

Quê nhà một cõi gởi ngàn mây  

 

Đâu ai muốn sống kiếp tha hương 

Phiêu bạt muôn phương tấp vạn đường 

Vật vã cuộc đời vùi bóng tối 

Con tim tan tác máu vương vương 

 

Xin lỗi, tôi không dám động đâu 

Hèn chi, anh gói trọn ưu sầu 

Chiều chiều anh đứng trên triền núi 

Nhìn bóng hoàng hôn, nhìn biển sâu 

 

Nhiều khi tôi thấy những đêm khuya 

Anh vẫn đứng đây chưa muốn về 

Nhìn đất nhìn trời nhìn vũ trụ 

Trăng sao đếm giọt nhỏ chia lìa 

 

Cảm ơn chia sẻ nỗi tình quê 

Một khối tình quê chất nặng nề 

Mai mốt biết đâu ta gặp lại 

Có gì, anh hãy kể tôi nghe ! 
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Tháng 02 – 2009  

 

Cho nhau nụ cười  
 

Ai ai cũng có nụ cười 

Phải chi trao tặng nụ cười cho nhau 

Cuộc đời sẽ bớt khổ đau 

Nhân gian sẽ bớt bãi sầu đắng cay 

Tiền khiên sẽ giảm trả vay 

Oan trái sẽ giảm bủa vây chất chồng 

Oán cừu hết chỗ cân đong 

Hận thù hết chỗ tréo tròng tang thương 

Nụ cười mầu nhiệm không lường 

Trao nhau, đón nhận, rộng đường tương giao 

Nụ cười diễm phúc biết bao 

Năm châu bốn biển cổng rào mở toang 

Nụ cười dấu ấn điểm son 

Xa nhau, thân thiện vẫn còn mến nhau 

Núi cao, hố thẳm, biển sâu 

Vẫn không cách trở nhịp cầu lại qua 

Niềm vui mở cửa trong nhà 

Băng ra đầu ngõ, lan xa ngoài đường 

Niềm vui ngập bến thanh lương 

Tràn lòng nhân thế thơm hương tình người 

Ai ơi, trân quý nụ cười 

Nở hoa thiện mỹ đẹp tươi xây đời 

Ai ơi, trao tặng nụ cười 

Kết hoa thân ái cho đời an vui. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Hai tiếng Quê Hương 
 

Quê hương non nước hữu tình 

Bóng hình hòa quyện như mình với ta 

Quê hương non nước thiết tha 

Đi đâu cũng nhớ như ta với mình 

Nhớ dòng sông nhỏ xinh xinh 

Ruộng đồng ôm ấp mạ xanh lúa vàng 

Đầu trên xóm dưới cả làng 
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Dân quê cùng sống nhẹ nhàng ấm êm 

Đêm về đợi ánh trăng lên 

Dưới trăng giã gạo, bên hiên ai cười 

Một mai mười mấy đôi mươi 

Cuộc đời đưa đẩy trường đời bước đi  

Còn ai phố thị kinh kỳ 

Phồn hoa đô hội làm vì bao phen 

Sân trường mài nhẵn sách đèn 

Phố phường xanh đỏ thân quen mắt nhìn 

Hàng me, ghế đá công viên 

Cà phê, quán cốc, bên thềm chờ ai 

Đường xa ghi dấu hoa cài 

Ngõ vắng thấp thoáng lối hài buồn trông 

Cái thời tuổi ngọc thiên thần 

Vụt bay qua khỏi tần ngần ngả ba 

Ngã nào cũng lắm phong ba 

Ngã nào cũng lắm trầm kha trăm đường 

Không như cái thuở học đường 

Vẽ trang giấy trắng  thơm lừng mộng mơ 

Một sông mấy bến mấy bờ 

Một cầu mấy nhịp ai ngờ chi ai 

Cuộc đời lắm nẻo chông gai 

Trường đời lắm nẻo cũng dài đời thôi 

Vậy mà, nơi đó quê tôi 

Cuối sông quê chị, bên đồi quê em 

Còn kia, nơi đó quê anh 

Khi xa, mới biết đoạn đành tóc tơ 

Quê hương ôm ấp hằng mơ 

Như đêm hoang tịch đợi chờ thấm sương 

Nhớ thương hai tiếng quê hương 

Như sương thấm lạnh tư lường đêm sâu 

Quê hương ghi dấu trong đầu 

Ghi vào lòng dạ bắc cầu trần ai 

Quê hương, hai tiếng còn dài !!! 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Cái kiếp mồ côi 
 

Cái kiếp mồ côi thật bẽ bàng 
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Tìm trong khắp cả cõi trần gian 

Ước ao một tiếng kêu Cha Mẹ 

Im bặt thiên thu chẳng ngó ngàng 

 

Mồ côi, không biết tự bao giờ 

Có lẽ ngay từ lúc bé thơ 

Vừa mới sinh ra, đà đón nhận 

Suốt đời lầm lũi kiếp bơ vơ 

 

Được sống là may, nghiệp dĩ mà 

Cảm ơn mầm móng kia là Cha 

Cảm ơn sinh nở kia là Mẹ 

Và cảm ơn đời nuôi dưỡng nha 

 

Có thể sinh nhầm lúc loạn ly 

Mẹ Cha gặp nạn xuống âm ty 

Bé thơ chong mắt nhìn trần thế 

Thiên hạ lượm về bỏ ký nhi 

 

Có thể sinh nhầm bởi nghịch duyên 

Mẹ Cha kham nhẫn, lạnh như tiền 

Bế con đem thả lăn đâu đó 

Đứt ruột đứt gan túc trái phiền 

 

Khai sanh ghi rõ chữ vô danh 

Nguyên quán không đề, trống một khoanh 

Ngày tháng lại do hộ tịch đặt 

Hỏi trời nhìn đất ngó ông xanh 

 

Bởi muốn tìm ra gốc gác thôi 

Còn thơ, không biết gì là đời 

Lớn lên, cho thỏa lòng đành đoạn 

Dù muốn dù không, cũng kiếp người 

 

Tôi vẫn an vui sống với đời 

Niềm riêng dấu kín mình tôi thôi 

Có ai lỡ biết, thì cơ cảm 

Thân phận đành cam một góc trời 

 

Cho nên tội nghiệp trẻ mồ côi 

Tôi muốn sẻ chia mọi thiệt thòi 
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Cứu giúp âm thầm nhưng tận lực 

Vì tôi cũng một kẻ mồ côi 

 

Cảm ơn nhân thế đã cưu mang 

Bao trại mồ côi trên thế gian 

Chứ nếu không thì, sao biết được 

Biết đâu đã lụn tắt tro tàn 

 

Phải thế hay không hỡi các em 

Ghi lòng khắc dạ chứ đừng quên 

Dòng đời dù có trôi muôn ngả 

Ta vẫn nhớ ơn như trước đèn 

 

Mồ côi, không phải chỉ riêng em 

Hàng vạn, hàng ngàn, hàng triệu em  

Nhân thế ra tay hằng bảo bọc 

Nếu không, băng giá đã buông rèm. 

 

Tháng 02 – 2009  
 

Trả lại cho em 
 

Trả lại cho em cái tuổi thơ 

Hái hoa, đuổi bướm, nhảy cò cò 

Kéo dây, cút bắt, cùng u quạ 

Trong trắng như trang giấy học trò 

 

Trả lại cho em cái tuổi thơ 

Nghĩ xa chưa tới, đói chưa lo 

Vui cười, ăn nói, vô tư lự 

Nhìn đất nhìn trời, dệt mộng mơ 

 

Cho em sống lại tuổi hồn nhiên 

Chẳng bận tâm cơm áo gạo tiền 

Chẳng động não quyền danh lợi thế 

Bon chen, vật lộn, muốn khùng điên 

 

Cho em sống lại tuổi thiên thần 

« Hồn bướm mơ tiên » nhẹ bước chân 

Đêm ngủ ru đời trên gối mộng 

Mây bay gió thoảng gởi phù vân 
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Cho em sống lại tuổi thần tiên 

Cái tuổi ươm mơ dệt mắt huyền 

Chưa vướng trần ai phơi gió bụi 

Sương sa, nắng táp, vãi ưu phiền 

 

Cho em sống lại thuở còn thơ 

Cái thuở ươm đời trong mắt mơ 

Chưa nhuốm trần ai đầy khổ lụy 

Tả tơi sóng lệ, ngập hai bờ 

 

Nếu biết vầy, không muốn lớn đâu 

Lớn lên mới biết khổ ưu sầu 

Cuộc đời nước mắt nhiều hơn biển 

Chân lý ai kia đã nói rồi 

 

Nếu biết vầy, không muốn lớn đâu 

Bùn pha sắc xám xoáy qua cầu 

Bọt bèo rác rưới tuôn tơi tấp 

Xây xát hồn đau phủ ngập đầu 

 

Em muốn, nhưng ai trả được nào 

Đừng mơ sự thật của chiêm bao 

Bừng con mắt dậy nhìn trần thế 

Xin chớ hoài mong giấc mộng đào 

 

Tuổi thơ một thoáng đã qua đi 

Như vẫy tay chào lúc biệt ly 

Xa tít còn hơn đò vĩ tuyến 

Cố đô sầu mộng vọng kinh kỳ 

 

Thôi thì, em tự trả cho em 

Lưu ký trang thư con dế mèn 

Công chúa Lọ Lem trong cốt truyện 

Mành thưa vén nhẹ thả buông rèm. 

 

Tháng 02 – 2009   

 

Cô gái nhà quê 
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Em là cô gái ở nhà quê 

Sống thật chân, ăn nói vụng về 

Không biết đãi bôi mùi đắng ngọt 

Không kỳ kèo nặng nhẹ chua ngoa 

 

Em là cô gái ở thôn trang 

Mộc mạc đơn sơ, chuộng dịu dàng 

Giản dị, bình dân, yêu thiện mỹ 

Như đồng quê rợp bóng trăng ngàn 

 

Mùa lên, tay cấy, phụ tay cày 

Tay gặt, tay phơi, tay giã xay 

Cơm độn ngô khoai chờ lúa mới 

Ngày qua tháng lại cũng vui vầy 

 

Mấy hàng rau đắng mọc sau hè 

Muốn nấu canh chua, có lá me 

Rau húng, rau ngò, thơm bát ngát 

Bếp hồng ấm lửa mái tranh che 

 

Nhiều đêm tắm mát dưới sông trăng 

Vỗ nước lao chao giỡn chị hằng 

Chú Cuội buồn buồn trên bóng nguyệt 

Hè nhau một lũ, cười nhăn răng 

 

Có đêm giặt áo phơi bên đê 

Mấy tiếng đồng hồ chẳng chịu khô 

Vọc cát, rồi ùa ra tắm nữa 

Nước sông bịn rịn chửa cho về 

 

Thỉnh thoảng, có khi lên thị thành 

Nhiều đường, đèn đỏ với đèn xanh 

Chân run lập cập vừa chưa bước  

Xe cộ ùn ùn, đứng ngó quanh 

 

Phố phường đô hội, thật xa hoa 

Vật chất văn minh quá đẫy đà 

Dinh thự lâu đài cao ngất ngưởng 

Còn em, vẫn chiếc áo bà ba 

 

Xinh xinh trúc biếc, lũy tre làng 



 32 

Mơn mởn mạ xanh, lúa óng vàng 

Bánh ít làn da đeo gió nắng 

Gái quê dệt lụa, hát thôn trang 

  

Em là cô gái của nhà quê 

Từ thuở sinh ra đến tóc thề 

Tới lúc băng đồi cao bóng xế 

Suốt đời sống trọn gái nhà quê. 

    

Tháng 02 – 2009  

 

Đâu là quê hương  
 

Nơi tôi đang sống 

Cũng là đất, cũng là trời 

Cũng nắng sớm ban mai 

Cũng hoàng hôn chiều xuống 

Đêm đêm, ngàn sao chiếu rọi 

Khuya khuya, gõ nhịp canh thâu 

Người già lấm tấm trắng đầu 

Người trẻ tóc xanh óng mượt 

Biển giỡn sóng đua làn nước biếc 

Núi đùa rừng trùng điệp cây xanh 

Cũng cơn gió thoảng trong lành 

Cũng hong tia nắng, soi nhành thùy dương 

Hoa kia cũng có mùi hương 

Lá kia cũng có giọt sương treo cành 

Nhưng chừng như 

Đi vào chiều sâu cô quạnh 

Đi vào chiều rộng thê lương 

Đãi qua lọc lại nghê thường 

Nơi đây, không phải quê hương của mình 

Dù cho, đánh tráo tự tình 

Trần gian quán trọ lao linh làm gì  

Nhưng 

Lại cái chữ nhưng quay quắc 

Lại cái chữ nhưng cay nghiệt hiện hình 

Của người, đâu phải của mình 

Nhận bừa đánh lận thật tình éo le 

Người ta dù vểnh tai che 
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Còn mình sao chịu thả bè tuyệt vong 

Nên 

Nơi tôi đang sống 

Đất kia là đất 

Trời kia là trời 

Của người, không phải của tôi 

Của tôi, thật quá xa rồi phải không 

Vẽ vòng tròn kín cong cong 

Gởi về chót đỉnh mà hong cuối chiều 

Đợi hoàng hôn xuống tịch liêu 

Chờ sâu đêm lạnh quốc kêu canh trường 

Hỏi đâu là chốn quê hương 

Xa xa nghe tiếng trùng dương vọng về 

Núi rừng tê tỉ sơn khê 

Non sông réo rắc bốn bề mênh mông ! 

 

Tháng 02 – 2009   

 

Vui với học đường 
 

Này nhé, cứ vui với học đường 

Đừng mong cho sớm được ra trường 

Dễ gì sống mãi cùng đèn sách 

Mai mốt xa rồi, vọng nhớ thương 

 

Hai buổi an vui với mái trường 

Học hành, bác học lẫn từ chương 

Hiểu sâu kiến thức trong thiên hạ 

Mai mốt tang bồng với bốn phương 

 

Ươm tà áo trắng gió bay bay 

Bụi phấn bảng đen đeo tháng ngày 

Dệt mộng thư sinh treo diễm ảo 

Phương đài hóa cảnh nắm trên tay 

  
Này, đàn em nhỏ của tôi ơi 

Chuẩn bị hành trang cho cuộc đời 

Rèn luyện, tô bồi nhân - trí - đức 

Mai sau phụng hiến lại cho đời 
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Mài trang giấy trắng nhẵn sân trường 

Quân tử trượng phu tô đậm gương 

Nghĩa khí anh thư bồi phẩm chất 

Hùng anh tiết liệt trau cương thường 

 

Đá mòn, nước chảy chẳng lung lay 

Vật đổi, sao dời, chẳng ngán thay 

Bóng tối phù sinh đừng biến chất 

Thiều quang sáng tỏa tựa ban ngày 

 

Một mai, em sẽ bước vào đời 

Trần thế nhân gian là cuộc chơi 

Sắt thép vàng thau đem thử lửa 

Rồi em mới biết mặt trong đời. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Đi giữa Lòng Đất Mẹ 
 

Đi giữa lòng đất Mẹ 

Ta thấy nhau từ thuở ban sơ 

Mắt nhìn đời dịu ngọt nên thơ 

Hòa điệu sống, cho con tim biết thở 

Tiếng tạ từ, em chưa từng biết nói 

Tiếng phân ly, chị chưa hé làn môi 

Tiếng hờn căm, anh chưa gắn trong đầu 

Tiếng đạp đổ, tôi chưa xây khối óc 

Mẹ dạy con, lớn lên, làm người có đức 

Khuyên răn con, lớn lên, làm người có nhân 

Không hại người, hại vật, tranh phân 

Danh lợi quyền uy chỉ là bọt bèo dâu biển 

Vào học đường, tiếng Thầy Cô mòn bụi phấn 

Dạy học trò tô đậm trên giấy trắng 

Đức quân tử xây đời thánh thiện 

Đức trượng phu tế thế quần anh 

Không hẹp hòi, ích kỷ, ghét ganh 

Đừng chứa chấp lòng lang dạ sói 

Đi giữa lòng đất Mẹ 

Ta nghe nhau tình tự thương yêu 

Nhịp cầu tre bắc nẻo cầu kiều 
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Sông bến nước đò đưa sóng vỗ 

Đày nhau chi, một đời gian khổ 

Đọa nhau chi, một kiếp ba sinh 

Cát đá kia, ê ẩm rêm mình 

Và chúng ta, dẫu tàn phai sinh lực 

Đôi mắt em, vẫn là mắt huyền bánh ít 

Đôi tay chị, vẫn là tay gói bánh quy 

Con người anh, vẫn Việt Nam muôn thuở cao kỳ 

Thế còn tôi, không hao mòn tâm tư dũng khí 

Đi giữa lòng đất Mẹ 

Ta nghe như thế ấy 

Dù phong ba, đừng để mẹ thương đau 

Dù biển dâu, đừng để mẹ bạc đầu 

Vì tóc mẹ đâu còn đen, mà bạc 

Chúng ta đi, nghe tâm hồn thổn thức 

Nghe cõi lòng, ruột dạ nát tâm can 

Anh em chúng ta, máu đỏ da vàng 

Sao để Mẹ phủ bao lần tóc trắng ! 

 

Tháng 02 – 2009 

 

Tung hê phù bọt mép ! 
 

Mang cát đá trèo lên đồi viễn mộng 

Ôm mơ hồ chụp bóng dáng chiêm bao 

Quá tầm thường mà ngất ngưởng trên cao 

Loa rỗng tuếch cố khua chiêng đánh trống 

 

Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng 

Lừa mình dối người, chuốt lấy tiêu vong 

Câu nói đó, ai ai cũng nằm lòng 

Nhưng làm được hay không, đó là chuyện khác 

 

Có tài thiếu đức, coi chừng đại ác 

Có đức thiếu tài, coi chừng đại ngu 

Đại ngu muốn hại, chỉ hại vài người 

Đại ác ra tay, trời nghiêng đất ngửa 

 

Lời thánh hiền, bát thông kim cổ  

Lời tiền nhân, gương sáng xưa nay 
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Kẻ hậu lai, sao chẳng học mảy may 

Lại trây trét bùn đen pha sắc xám 

 

Chị đứng trên đồng cạn 

Anh đứng dưới đồng sâu 

Em đứng tựa đầu cầu 

Tôi giữa dòng nước xoáy 

 

Thuyền độc mộc, giữ vài người nhắm mắt lèo lái 

Còn bao nhiêu, tống khứ thảy xuống sông 

Còn mạnh miệng là một bọn phản sòng 

Nên lật tẩy rêu rao cùng thiên hạ 

 

Tà với chánh, đánh lận con đen xối xả 

Nghĩa với trung, đánh bạt mạng nhân tình 

Bãi đầm lầy, ngập lút cổ, phết sình 

Rồi kéo trướng, dựng màn mà hát bội 

 

Chị không nói, nghĩa là chị đã nói 

Em lặng yên, nghĩa là em hết lời 

Anh trời trồng, nghĩa là anh nghẽn xôi 

Tôi dậm đất, nghĩa là chè ớn cổ 

 

Chúng sanh khổ, cuộc đời là biển khổ 

Cõi ta đau, trần thế đãi trần lao 

Đài hư danh đeo ngất ngưởng trên cao 

Người ngoại cuộc tung hê phù bọt mép. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Chưa thấm tương chao 
 

Tu mà chưa thấm tương chao 

Lòng vòng ngoài ngõ chưa vào thiền na 

Bụi bờ, lầm tưởng là nhà 

Làm sao thoát khỏi ta bà trầm mê 

Tu mà danh lợi đê mê 

Ngã nhân bào ảnh tứ bề bủa vây 

Vô tàm vô quý đu dây 

Điểm tô sắc tướng xát xây thân tàn 
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Tu mà xách, vác, đeo, mang 

Xây nhà trên cát, ngập tràn phù sa 

Không nền, không móng, không đà 

Đổ nhào xuống hố, kêu ca biển sầu 

Tu mà kinh kệ đầu môi 

Ngọt ngon chót lưỡi, chè xôi chưa đầy 

Hầu bao nhồi nhét mỏi tay 

Giả tâm bọc vỏ, mặt dày trơ trơ 

Tu mà tâm địa tĩnh bơ 

Tham sân si mạn, phớt lờ ngoài tai 

Biện tranh thuyết giải thì tài 

Tâm như, bổn tánh treo đài tầm không 

Bọt bèo rác rưởi đầy sông  

Trôi ra biển cả mênh mông ba đào 

Tu mà thổi mộng chiêm bao 

Loay hoay trước ngõ, cây đào ở đâu 

Tu mà mặt mũi rầu rầu 

Thân tâm mê muội, não sầu không tan 

Hỏi sao không quá trễ tràng !!! 

 

Tháng 02 – 2009   
 

Tay hoa nhiệm mầu 
 

Chắp tay đảnh lễ Phật Đà 

Chúng sanh quá khổ trong nhà phù sinh 

Tam đồ bát nạn cực hình 

Tham si, tật đố, hư vinh não phiền 

Chắp tay lạy Đấng Từ Nghiêm 

Đưa đường chỉ lối nổi chìm trần lao 

Mờ mờ ảo ảnh chiêm bao 

Bọt trôi biển mộng, bèo trào sông mê 

Nhà xưa lạc lối đi về 

Ta bà cuốn hút lê thê miệt mài 

Chắp tay qùy dưới Phật đài 

Xin nguyền ra khỏi đêm dài đã lâu  

Từ khi bất giác chìm sâu 

Ba đường sáu nẻo nát đầu tử sinh 

Phóng lao hướng ngoại quên mình 

Trần sa đắm lụy, vô minh đọa đày 

Vào ra xuôi ngược lăn quay 
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Xuống lên qua lại xát xây lối mòn 

Chắp tay lạy Đấng Từ Tôn 

Chúng sanh mê muội nát hồn thương đau 

Quên mình cũng có minh châu 

Bên bờ giác ngạn hồi đầu đến ngay 

Tiếng chuông thức tỉnh đêm ngày 

Dứt mê là ngộ hiển bày chân tâm 

Sáng hơn ánh sáng trăng rằm 

Tròn hơn mười sáu trăng ngàn lung linh 

Hồng tâm nhất điểm tánh linh 

Ứng tùy hóa hiện vô sinh phương đài 

Chắp tay cảm tạ Như Lai 

Hồi đầu bỉ ngạn đáo lai liên tòa 

Chúng con xin chắp tay hoa 

Nhiệm mầu, vi diệu tay hoa nhiệm mầu. 

 

Tháng 02 – 2009   

 

Tu cái gì ? 
 

Chúng sanh khổ ải bởi si mê 

Sân hận kiêu căng trải bốn bề 

Phiền não trần sa luôn ập phủ 

Nhà xưa quê cũ biết đâu về 

 

Tác tạo trả vay nghiệp chất chồng 

Cừu thù oán trái bủa gai chông 

Ác tâm ác ý là hầm lửa 

Thiêu đốt huyễn thân chẳng lựa lần 

 

Đừng than biển khổ với luân hồi 

Nhân ngã bỉ thử chính cái tôi 

Kiếp trước kiếp này đeo cố thủ 

Thì làm ông địa gác bình vôi 

 

Không ai mang vác thế cho mình 

Nhân quả tương ưng bóng với hình 

Trốn chạy đường trời sao khỏi nắng 

Đêm đen trăng dõi kéo về dinh 
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Biết tu, tự khắc sẽ an lành 

Bèo bọt trôi sông, rã ảo danh 

Đom đóm hư không, tiêu vọng tưởng 

Hỏi chi mây trắng giữa trời xanh 

 

Xin hỏi, khuyến tu, tu cái gì 

Đã tu, đừng hỏi, cứ tu đi 

Bát phong phe phảy tâm không động 

Tu rị tu ri, tu rị, hì 

 

Tu, là sửa lại mọi căn duyên 

Dưỡng tánh, tu tâm, chẳng tốn tiền 

Sửa đến khi nào hết chỗ sửa 

Bồ đề vô thọ vĩnh an nhiên 

 

Lúc đó, thử tìm khổ ở đâu 

Đốt đèn soi rọi khắp năm châu 

Muôn phương ngàn hướng đều im tiếng 

Chữ khổ mất tiêu không ló đầu 

 

Tâm bình, thế giới ắt an bình 

Nhân loại, rộng ra khắp chúng sinh 

Pháp giới dung thông tâm tánh Phật  

Đại đồng nhất thể tự hòa minh. 

 

Tháng 02 – 2009  
 

Xin chắp tay hoa 
 

Xin chắp tay hoa dưới Phật đài 

Thành tâm đảnh lễ Đức Như Lai 

Chứng minh gia hộ hằng sa cõi 

Thoát khỏi tam đồ, bỉ ngạn lai 

 

Xin chắp tay hoa đảnh lễ Ngài 

Ta bà Giáo chủ Đấng Như Lai 

Ban ân cứu tế chúng sanh khổ 

Phản kỷ hồi quan ngộ bản lai 

 

Ba đường sáu nẻo mãi trầm luân 

Tâm địa chúng sanh cố dự phần 
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Quên hẳn đường về lên Tứ Thánh 

Phong trần điên đảo ngập gian truân 

 

Nghiệp dĩ đeo mang lội tử sinh 

“Ba chìm bảy nổi chín lênh đênh” 

Một mê, mười mẩn, trăm lăn lộn 

Muôn hướng ngàn phương, đọa cực hình 

 

Vô thỉ, khởi tâm bất giác rồi 

Đến nay, còn lặn hụp lơi bơi 

Vô chung, cuốn hút làm sao thoát  

Bức trướng vô minh phủ bản hoài 

 

Tử sinh, sinh tử, bởi tâm mê 

Tâm ngộ, hốt nhiên biết nẻo về 

Quê cũ phương đài hằng chiếu diệu 

Quay đầu, thẳng tắp tới Tào Khê 

 

Xin chắp tay hoa mỉm miệng cười 

Hoa Ưu Đàm Bát nở xinh tươi 

Xanh vàng đỏ trắng sen thơm ngát 

Phiền não, Bồ đề, một niệm thôi 

 

Chắp tay đảnh lễ Phật Như Lai 

Tự độ, độ tha, giác bản hoài 

Bát nạn, tam đồ, cơn gió thoảng 

Trước sân, hiện hữu một cành mai 

 

Chắp tay đảnh lễ Đấng Từ Nghiêm 

Cảm ứng Thích Tôn tự tánh thiền 

Hóa hiện thường tùy tâm bất thối 

Mười phương pháp giới thị như nhiên. 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Lòng nhớ dặn lòng ! 
 

Nay, tôi vốn ở xa nhà 

Ngày mai xa nữa, biết là có nguôi 

Bên kia, thung lũng ngậm ngùi 
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Bên này, thoải thoải triền đồi Chứa Chan 

Đứng trên cửa ải Nam Quan 

Lung linh lệ sử hàng ngàn năm xưa 

Nhìn lên Bản Giốc nắng mưa 

Nằm gai nếm mật dư thừa kiên trinh 

Ta đi trên nước non mình 

Nghe hồn sông núi nặng tình sơn khê 

Sắt son nào vẹn câu thề 

Nam nhi nữ kiệt lòng se thắt lòng 

Nhớ về Hà Nội hoài mong 

Cổ Loa in dấu, Thăng Long hiện hình 

Vẳng nghe quan họ Bắc Ninh 

Trống quân réo rắc uy linh chiến bào 

Sông Gianh, gờn gợn máu đào 

Bến Hải, lành lạnh cồn cào thịt xương 

Cố Đô xứ Huế thương thương 

Trường Tiền lỡ nhịp Sông Hương lỗi đò 

Nghiêng nghiêng chiếc nón bài thơ 

Giã từ một chuyến đợi chờ mai sau 

Qui Nhơn dừng lại giây lâu 

Tháp Chàm xây xát sắc màu thời gian 

Nhớ xưa Công Chúa ngọc vàng 

Xót hương thẹn phấn lệ tràn đâu đây 

Vào rừng dây quấn theo cây 

Thuyền ai đẩy sóng, ngàn mây xa mờ 

Đi vào cửa biển Cần Giờ 

Đi thêm chút nữa đến bờ Thành Đô 

Sài Gòn còn đó đêm mơ 

Dừng chân Bến Nghé, ru hò Đồng Nai 

Sài Gòn không thuở nào phai 

Dù bao năm nữa, kéo dài tới đâu 

Băng qua Mỹ Thuận vượt cầu 

Miền Nam bát ngát một màu xanh xanh 

Đất vàng đất bạc trong lành  

Cửu Long chín cửa tung hoành viễn đông 

Cần Thơ ửng nắng mây hồng 

Chim chuyền dưới nước, cá lồng trên cao 

Bước đi lòng dạ nao nao 

Thuyền du sương gió, ai nào chi ai 

Hà Tiên, Rạch Giá còn dài 

Cà Mau cuối nẻo một mai vuông tròn 
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Nước đi, nước chảy về non 

Non đi, non đợi chờ con nước về 

Hẹn nhau, xin vẹn lời thề 

Trường Sơn thôi nhé, vỗ về Biển Đông 

Nhớ nghe, lòng nhớ dặn lòng !!! 

 

Tháng 02 – 2009  

 

Nhớ chùa nhớ quê 
 

Chùa quê thanh đạm giữa thôn làng 

Mỗi sáng mỗi chiều chuông mõ vang 

Kinh kệ ngân nga reo ánh đạo 

Đêm thanh gió mát rợp trăng vàng 

 

Chùa quê nho nhỏ giữa thôn trang 

Quyện khói trầm hương thoảng nhẹ nhàng 

Thân thiện tin yêu thềm cửa Phật 

Dân làng hoan hỷ sống hòa vang 

 

Dân quê ai cũng mến thương chùa 

Ngày tháng lại qua trải bốn mùa 

Lão ấu nữ nam chung sức sống 

Tương thân tương ái tránh hơn thua 

 

Mồng một, ba mươi, mười bốn, rằm 

Cả làng lũ lượt vẻ băn khoăn 

Xôi chè bánh chuối bày la liệt 

Trước cúng, sau ăn, đều ấm lòng 

 

Từ nhỏ lớn lên đã có chùa 

Có trăng, có gió, mạ xanh lơ 

Có đồng, có ruộng, thơm mùi lúa 

Nên nhớ tới quê, lại nhớ chùa   

 

Nhớ chùa lại nhớ đến tình quê 

Dù có đi đâu cũng nhớ về 

Như nước nhớ nguồn cây nhớ cội 

Vì chùa chan chứa trọn tình quê. 
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Tháng 02 – 2009  
 

Lối về ngàn xưa 
 

Ta xin tìm lại nét trinh nguyên 

Từ thuở ra đi khắp mọi miền 

Thỉnh thoảng mơ về hình bóng cũ 

Rêu mờ ẩn hiện cuối trời quên 

 

Ra đi, từ vọng gác Hoa Nghiêm 

Dần bỏ xa em khuất nẻo « thuyền » 

Phiêu bạt trường đời phơi gió bụi 

Ba đường sáu nẻo mãi lênh đênh 

 

Từ thuở ra đi, bóng đổ dài 

Tử sinh nặng trĩu cả đôi vai 

Càng xa vóc dáng nghìn xưa ấy 

Nhòa nhạt rong rêu phủ lối hài 

 

Nhiều khi ta muốn gọi tên em 

Ma qủy hiện hình muốn đảo điên 

Bày thế trận đồ muôn bát quái 

Hồn phiêu phách tán lạc đêm đen 

 

Ta biết rằng em thân cận ta 

Mờ mờ ảo ảo nhưng không xa 

Vì em chẳng hiện cho ta thấy 

Mặt mũi xưa nay chưa nhận ra 

 

Em vẫn là em của thuở nào 

Nhưng ta mộng mị như chiêm bao 

Hồn mê gợi nhớ ngàn yêu dấu 

Chợt tỉnh, mắt mơ đượm gối đào 

 

Ta biết, đường ngang xẻ lối về 

Thế trần dong ruổi vạn sơn khê 

Nên em ẩn kín thềm hoang lạnh 

Mong mỏi một mai ta trở về 

 

Hôm nay, ta đã quyết đi về 

Em hiện nguyên hình bóng dáng xưa 
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Vẫn nét diệu kỳ siêu tuyệt ấy 

Cùng ta sánh bước dẫn nhau về 

 

Quê nhà vắng bóng đã từ lâu 

Nay trở về, nhìn trước ngó sau 

Ăm ắp tròn đầy không biển đổi 

Em cùng ta sống mãi thiên thu. 

 

Tháng 02 – 2009  

    
Toàn vẹn núi sông 
 

Trả lại núi sông của Việt Nam 

Hễ ai, mang máu đỏ da vàng 

Hễ ai, của giống dòng Hồng Lạc 

Là chủ đất trời khắp Việt Nam 

 

Từ núi, xuyên sông, đến đảo hòn 

Phố phường, thị xã, đến nông thôn 

Vùng trời, vùng biển, liền biên giới 

Là của Việt Nam, phải vẹn toàn 

 

Trả lại núi sông giống Lạc Hồng 

Ngàn xưa, xương máu của cha ông 

Ngàn sau, da thịt của con cháu 

Triệu triệu con tim, một tấm lòng 

 

Không ai, đem xẻ núi chia sông  

Dưới đất, trên không, hay ruộng đồng 

Giữa biển, giữa rừng, hay giới tuyến 

Kinh qua thời đại, mọi hưng vong 

 

Lịch sử, năm ngàn năm văn hiến 

Dư đồ một mảnh, vẹn non sông 

Hình cong chữ S thiêng liêng ấy 

Trường Sơn hùng vĩ, thét Biển Đông 

 

Dân tộc Việt Nam, dũng khí thừa 

Đạp băng tất cả mọi hơn thua 

Ngoại xâm, nội loạn, hay ô hợp 
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Một quyết ra tay trị, phải chừa 

 

Đó là bài học tự ngàn xưa 

Và biết bao lần, ai nhớ chưa 

Đừng để ra tay, thì quá trễ 

Tàn dư nhục nhã, gió mưa lùa 

 

Lời Hịch ban ra, nhất nhất hành 

Sử xanh, phải trọn vẹn đan thanh 

Sắt son, phải trọn vẹn son sắt 

Chẳng bớt, chẳng thêm, chẳng lá cành. 

 

Tháng 03 – 2009  

 

Quê hương ta đó 
 

Quê hương ta đó, đẹp muôn đời 

Cẩm tú sơn hà, tự sáng soi 

Hòn ngọc trời nam tròn sắc thể 

Lồng trong vũ trụ nét tinh khôi 

 

Quê hương ta đó, vĩnh châu viên 

Thời đại chuyển lưu, kế thế truyền 

Dòng giống Lạc Hồng, trang lẫm liệt 

Nghìn năm sông núi, vạn hùng thiêng 

 

Quê hương ta đó, mãi nên thơ 

Từ thuở Hùng Vương tuyên phất cờ 

Tự cổ tới kim, xuyên hậu thế 

Việt Nam muôn thuở đẹp như mơ 

 

Trong Em, trọn vẹn giống da vàng 

Trong Chị, trung trinh Mẹ Việt Nam 

Ẩn chứa trong anh, dòng bất khuất 

Còn tôi, lưu giữ nét Văn Lang 

 

Đội trời, đạp đất, sống hiên ngang 

Lửa thép càng nung, luyện đá vàng 

Son sắt tô bồi thêm rạng rỡ 

Sao dời, vật đổi, chẳng hề nan 
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Quê hương ta đó, lúa thơm bông 

Giồng sắn, ngô khoai, ngát ruộng đồng 

Mơn mởn mạ non, đùa gió nắng 

Ươm đồng xanh gội khắp non sông 

 

Quê hương ta đó, núi đeo non 

Biển kéo bờ xa, đảo kéo hòn 

Lồng lộng cho sông dài biển rộng 

Mênh mang cho dấu ngọc tâm đoan 

 

Đi đâu, ta cũng nhớ quê hương 

Nhớ nước, nhớ non, nhớ phố phường 

Nhớ ruộng, nhớ đồng, nhớ biển gọi 

Nhớ tình, nhớ tự, nhớ yêu thương 

 

Quê hương ta đó, vẹn câu thề 

Dù có đi đâu, cũng trở về 

Như nước có nguồn, cây có cội 

Đời sau thuở trước, mãi tôn thờ 

 

Mỗi người hãy góp một bàn tay 

Khác ý tâm đồng, cùng đắp xây 

Như nước muôn sông về biển cả 

Như tay năm ngón của bàn tay 

 

Triệu triệu con tim, một tấm lòng 

Ngàn năm lịch sử chảy theo dòng 

Quê hương yêu dấu như tên gọi 

Là của Việt Nam, của Lạc Hồng. 

 

Tháng 03 – 2009  
 

Sao thương Quê Cha Đất Mẹ ! 
 

Sao ta thương quê Cha 

Sao ta thương đất Mẹ 

Phải luôn luôn nhớ nhé 

Nếu không, không thể thành người 

 

Sao ta thương quê Cha 
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Sao ta thương đất Mẹ 

Phải nâng niu, gìn giữ 

Nếu không, không thế nói cười 

 

Sao ta thương quê Cha 

Sao ta thương đất Mẹ 

Quê hương không thương nhớ 

« Không sao sống nổi thành người » 

 

Sao ta thương quê Cha 

Bởi, mỗi tất đất là xương là thịt 

Sao ta thương quê Mẹ 

Bởi, mỗi bước đi mắt lệ hoen mờ 

 

Em, đâu phải trên trời rớt xuống 

Chị, đâu phải dưới đất chui lên 

Anh, đâu phải con người hư hỏng 

Tôi, đâu phải bội nghĩa vong ân 

 

Năm ngàn năm từ thuở dựng cờ 

Dòng lịch sử trải dài gai góc 

Khi thời, xâm lăng xâm thực 

Khi thời, xáo thịt nhồi da 

 

Cấu thành mảnh đất quê Cha 

Tựu thành hình hài quê Mẹ 

Nhắc nhau, thì thầm khe khẽ 

Muôn năm gìn giữ tôn thờ 

 

Mang danh con cháu Lạc Hồng 

Mang thân da vàng máu đỏ 

Nhờ năm ngàn năm mới có 

Kinh bao thế hệ cha ông 

 

Quốc gia nghĩa núi ân sông  

Quê hương tình non nghĩa nước 

Nối nhau đời sau thưở trước 

Truyền trao bảo vệ giữ gìn 

 

Sử xanh sắt ngọc son in 

Đá vàng hồn thiêng ghi dấu 
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Nam Quan, đồi cao đỉnh dốc 

Cà Mau, cuối mũi non sông 

 

Dư đồ một mảnh cong cong 

Đó là quốc hồn quốc túy 

Đất nước Việt Nam hùng vĩ 

Quê hương gấm vóc tuyệt vời 

 

Em cao tiếng hát khắp nơi 

Chị cao tiếng hát vạn lời Việt Nam 

Anh tuyên trời đất định ban 

Tôi tuyên muôn thuở da vàng Rồng Tiên 

Nước non tuyệt thế ba Miền 

Bắc Nam Trung quyện hồn thiêng muôn đời. 

 

Tháng 3 – 2009  

 

Hành trình Quê Mẹ 
 

Ta thực hiện cuộc hành trình Quê Mẹ 

Đi từ Cà Mau tới ải Nam Quan 

Đi từ Trường Sơn cho tới biển Đông 

Để thắm đượm mặn nồng tình non nghĩa nước 

 

Thăm Cổ Loa, nhớ năm ngàn năm trước 

Đức Hùng Vương sắc ấn dựng cơ đồ 

Nước Văn Lang từ ngày ấy thắm tô 

Dòng lịch sử chuyển trao từng thế hệ 

 

Về Hà Nội, nhớ Thăng Long hoài cổ 

Đất trời Nam lẫm liệt giống da vàng 

Ba mươi sáu phố phường, bao vết tích âm vang 

Khí Lạc Hồng xát xây hồn xâm, thực 

 

Thăm Miền Trung, núi cao, biển rộng, đất hẹp 

Cho địa linh, nhân kiệt, trí dũng thượng thừa 

Phong sương tuế nguyệt, mưa dãi gió lùa 

Để Cố Đô, kinh kỳ cùng sông Hương núi Ngự 

 

Bóng thời gian, đâu là Châu Ô Châu Lý 
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Huyền Trân ơi, công chúa điệu ru « Hời » 

Cảm ơn người, sao khuất, nhớ trăng soi 

Bình Bắc, yên Nam, tận Cà Mau mở cõi 

 

Vào Sài Gòn, nhớ ba trăm năm cũ 

Gia Định Thành, trấn thủ vững biên cương 

Ta bước chân đi, nhớ phố nhớ phường 

Bóng thành đô vương chiều dài kỷ niệm 

 

Bến Bạch Đằng sóng đêm buồn im tiếng 

Đèn pha màu sương gió phủ đường đi 

Quá khứ qua, ta muốn khép bờ mi 

Đêm dài quá, nhìn trăng sao nhắn gởi 

 

Vào Miền Nam, đất bạt ngàn, chim bay mỏi cánh 

Cửu Long giang, chín cửa rạng trời đông 

Đất chạy tới đâu, giáp lạch liền sông 

Tới Cà Mau chuỗi dài ra biển cả 

 

Dừng chân lại, thăm Hà Tiên, Rạch Giá 

Cuộc hành trình xuyên đất mẹ thân yêu 

Càng nhớ thương hai tiếng nhiễu điều 

Và câu ca dao một giàn bầu bí 

 

Miền Bắc, cái nôi thuở dựng cờ lập quốc 

Miền Trung, vượt hoành sơn, vạn đại dung thân 

Miền Nam, mảnh dư đồ chữ « S » tương lân 

Là sông núi, là hồn thiêng dân tộc 

 

Vật đổi sao dời, Việt Nam bất diệt 

Núi lở cát bồi, đất nước thiên thu 

Hỡi quê hương gấm vóc của ta ơi 

Cao tiếng gọi cùng quê hương muôn thuở. 

 

Tháng 3 – 2009   

 

Hương lành Việt Nam 
 

Này em này chị này anh 

Cùng nhau tô thắm hương lành Việt Nam 
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Tin yêu như mạ xanh lam 

Thơm thơm như lúa đồng vàng trổ bông 

Tình quê có ruộng có đồng 

Có ao, có lạch, có sông, có hồ 

Ngay từ tấm bé còn thơ 

Đến khi khôn lớn ươm mơ vào đời 

Châu thành phố thị cơ ngơi 

Mỗi đường ghi dấu tên người hữu danh 

Dựng xây sử ngọc đan thanh 

Đắp bồi son sắt tinh anh Tiên Rồng 

Kiêu hùng như núi Trường Sơn 

Mênh mang như nước biển Đông rạt rào 

Ba Miền sánh bước vươn cao 

Bắc Nam Trung quyện biết bao nhiêu tình 

Quê hương gấm vóc xinh xinh 

Đi đâu cũng nước non mình đẹp hơn 

Tình quê thắm đượm vuông tròn 

Yêu quê không đổi không sờn không phai 

Núi cao biển rộng sông dài 

Nước non một dải phương đài thiên thanh 

Này em này chị này anh 

Ươm mơ mãi mãi hương lành Việt Nam. 

 

Tháng 3 – 2009  

 

Mấy tuổi trong đời  
 

Bách niên là bách niên nào 

Nhân sinh ai đã dự vào bách niên 

Trăm năm là hậu hay tiền 

Thinh không tĩnh lặng chim chuyền xa bay 

Thiếu niên hoa mộng đơm cây 

Nụ xuân chưa chớm tóc mây xanh ngàn 

Ngẩn ngơ phe phảy nai vàng 

Dẫm vào thu tím lá vàng nhẹ rơi 

Thanh niên, cái tuổi vào đời 

Sông dài biển rộng trùng khơi xô bờ 

Tang bồng thử sức mấy mo 

Phỉ chí vùng vẫy mấy bồ mới thôi 

Trung niên, đứng dốc lưng đồi 
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Trời nghiêng nghiêng bóng nửa đời trôi nhanh 

Tóc không còn mái xuân xanh 

Phong sương dấm muối treo cành phù sinh 

Cao niên chợt ngó lại mình 

Trần gian đập dũa bóng hình phôi pha 

An lành mỏng mảnh sương sa 

Khổ đau dày cộm, trầm kha chất chồng 

Lão niên đỉnh núi mây bồng 

Rừng khuya thổi mộng, cuối sông xa bờ  

Bọt bèo cát đá xác xơ 

Thân tàn sức kiệt mắt mờ tai u 

Đỡ trên đôi gậy lù khù 

Quên sau quên trước mây mù đêm đen 

Trăm năm ngọn gió trước đèn 

Bách niên ư hữ, buông rèm bụi bay. 

 

Tháng 3 – 2009  

 

Quê Cha - Đất Mẹ  
 

Quê Cha ngàn dặm mù khơi 

Đất Mẹ vạn lý một đời chia xa 

Thương non, ôm ấp mái nhà 

Nhớ núi, sầu mộng sơn hà chờ ai 

Thương sông, con nước chảy dài 

Nhớ biển, sóng vỗ miệt mài trùng dương 

Ra đi, vạn lý mù sương 

Rong rêu in bóng dặm đường phân ly 

Nhớ xưa, mấy thuở kinh kỳ 

Mà nay cũng lắm tư nghì hồn đau 

“Chiều chiều ra đứng ngõ sau 

Trông về quê Mẹ ruột đau chín chiều” 

Đêm đêm mở cửa tịch liêu  

Quê Cha hun hút quạnh hiu cuối trời 

Nhớ non, mượn gió gởi lời 

Thương núi, nhờ cánh chim trời bay xa 

Nhớ sông, một bến quê nhà 

Thương biển, kéo cát muốn tà bờ lau 

Năm năm, da thấm thịt thau 

Mười năm, tóc trắng đổi màu phong sương 
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Hai mươi năm, những tơ vương 

Ba mươi năm, lắm đoạn trường tư lương 

Nên nghe hai tiếng quê hương 

Xát xây cát đá, bãi nương rêm mình 

Vọng vang hai tiếng quê mình 

Nhòa trong ký ức bóng hình chìm sâu 

Quê Cha đất Mẹ tinh sầu. 

 

Tháng 3 – 2009  
 

Còn đâu tiếng nói Mẹ Cha 
 

Đâu rồi thoang thoảng hương cau 

Đâu rồi thơm thơm nếp một 

Chim ơi, sao không tiếng hót 

Ve ơi, sao vẳng reo sầu 

Ngập ngừng dừng bước bên cầu 

Bèo tan lung linh nước chảy 

Bóng mẹ, mịt mờ không thấy 

Hình cha, mất hút nhạt nhòa 

Vành mi rơi đọng giọt khô 

Lăn lăn trên bờ ngấn lệ 

Chắp tay ôm hình bóng mẹ 

Thẫn thờ mơ vóc dáng cha 

Lá me đưa đẩy la đà 

Phất phơ một cành hoa trắng 

Vành áo bao lần đã gắn 

Vết mòn in dấu từ lâu 

Mẹ ơi, bạc trắng hoa cau 

Cha ơi, đèo heo hút gió 

Đêm đêm sao mờ sao tỏ 

Đi vào một cõi trơ vơ 

Nhiều đêm tỉnh mộng đêm mơ 

Thương Cha nhớ Mẹ vật vờ hồn đau 

Nhìn trông cửa trước cửa sau 

Thương Cha nhớ Mẹ ruột đau chín chiều 

Đưa hồn về chốn cô liêu 

Còn đâu tiếng nói yêu kiều Mẹ Cha. 

 

Tháng 03 – 2009   
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Tiếng khóc Mồ Côi 
 

Từ ngày xa cha 

Lòng buồn không tiếng nói 

Đến khi mất mẹ 

Miệng thêm vắng tiếng cười 

Hai tiếng mồ côi 

Nước mắt mềm môi 

Đón nhận và mang theo  

Từ nay đến cuối cuộc đời 

Hương thờ quyện khói lên ngôi 

Tìm Cha tìm Mẹ, lên đồi hoang vu 

Trăng sao khuất bóng mây mù 

Tìm Cha tìm Mẹ, ngàn thu hoen mờ 

Nấm mộ tiêu sơ quạnh quẽ 

Dọc đường cỏ dại lây lan 

Con chim buồn bay đâu đó 

Xác xơ tổ ấm hoang tàn 

Mái nhà đìu hiu bỏ ngỏ 

Bếp hồng lạnh lẽo tro than 

Cửa trước nhện giăng màn gió 

Vườn sau rau đắng ngập tràn 

Đêm sâu sầu muộn canh tàn 

Sao khuya ủ dột, trăng ngàn chơi vơi 

Nghiêng nghiêng núi ngã lưng đồi 

Gập ghình sóng vỗ sông ngòi biển xa 

Vọng vang tiếng nói không cha 

Mất rồi tiếng mẹ, canh gà điểm sương 

Trần gian biết mấy nẻo đường 

Mồ côi nghe tiếng đoạn trường ai hay !!! 

 

Tháng 03 – 2009  

 

Nhà ma bỏ xó 
 

Ngồi trong rọ, ôm trời thổi bộng 

Bốn bức tường, dẫm đất loanh quanh 

Thì làm sao không tan nát đoạn đành 

Đẩy một chiều, nhận một chiều hoang tưởng 
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Đèo heo hút rít lạnh lùng gió chướng 

Lưng chừng đồi mang vác gánh tiêu ma 

Xây lâu đài trên bãi sậy phù sa 

Đắp tường vách giữa bờ lau cát bụi 

 

Dưới thung lũng mơ màng đeo đỉnh núi 

Tiểu nhân thừa hụt hẫng vóc trượng phu 

Ôm cái loa, banh cái miệng chu chu  

Kê đẵn gỗ, đứng hỏng chân khập khễnh  

 

Như cái máy oang oang vô cảm tính 

Vốn vô tâm, mục hạ, với vô nhân 

Đài hư hao cố đánh bóng phong thần 

Vào nghĩa địa nhát ma cùng khốc quỷ 

 

Bã tanh hôi, ruồi muỗi bâu đen đủi 

Đống tồi tàn, sâu bọ đụn mùn cưa 

Thi nhau dựng màn, dựng bãi dây dưa 

Vẽ ảo ảnh trét trây trêu phù thế 

 

Rừng hoang dại lang thang con chó ghẻ 

Hang tối tăm ủm thủm con cóc khô 

Đâu đợi mai kia, dắt díu xuống mồ 

Vốn ủm thủm như nhà ma bỏ xó. 

 

Tháng 3 – 2009  
 

Đi tận cùng chung thỉ ! 
 

Tôi mở mắt, người ngồi yên, không nói 

Tôi nhắm mắt, người đứng đó, giang tay 

Dù nắng mưa, sương gió, sáng tối, đêm ngày 

Trải năm tháng trầm ngâm cùng vũ trụ 

 

Tôi nhặt rong rêu bóng hình xưa cũ 

Cát bụi nhòa xây xát bãi phù sa 

Trải tang thương, nghiệt ngã vẽ ta bà 

Hằng lưu xuất huyễn thân cùng thiên thể 

 

Hạt cát kia từ hồng hoang chưa bể 

Hạt muối này trong biển mặn chưa tan 



 55 

Đường dọc, ngóng đợi con đường ngang 

Đường tung, chờ đường hoành cuối đỉnh 

 

Cỡi vô thường vào chiều hoang tịch tĩnh 

Đón rong rêu về quán trọ hoàng hôn  

Nhặt tiêu sơ để đếm những mất còn 

Vẽ trinh nguyên quẳng trên bờ thạch thảo 

 

Hèn chi, người ngồi yên, không nói 

Thảo nào, người đứng đó, thỏng tay 

Và tôi, không biến thể mảy may 

Hòa vũ trụ đi tận cùng chung thỉ. 

 

Tháng 3 – 2009  

 

Mặc Tử trăm năm 
 

Mộng Cầm lặng lẽ dưới đêm trăng 

Thấp thoáng bên sông bóng chị Hằng 

Lẩn thẩn cây đa hình chú Cuội 

Âm thầm Mặc Tử kiếp trăm năm 

  

Tháng 4 – 2009  
 

Vương chút chi lan 
 

Rừng hoang vương chút chi lan 

Như loài hoa dại trên đàng trần ai 

Thư sinh khiếm đóa thôi cài 

Bên bờ nhân thế, lối hài tìm quên 

Không ngày đã hiện bóng đêm 

Con đom đóm nhỏ thắp thềm hoang vu 

Ngàn sao le lói mây mù 

Khung trời khép lại song thu buông mành 

Sóng nhồi bọt biển mong manh 

Vầng dương lóe nắng treo nhành thùy dương 

Rừng khuya đọng giọt ngân sương 

Tâm hồng ửng mộng vô thường phù sinh 

Cành khô điểm nụ kỳ hình 

Chi lan hoa dại nghiêng mình trổ bông 
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Giang tay kéo nhụy tơ bồng 

Quán đời còn có nụ hồng ai hay. 

 
Viết bài này, khi nghe được cái file phỏng vấn một người mang tên Vương Chi 

Lan. Chuyện thế này : Em đang học sư phạm như bao sinh viên khác, thì bổng 

dưng em lâm bịnh ngặt nghèo trở thành khuyết tật. Em tủi thân và có ý tự tử, 

nhưng rồi một đêm kia em nằm mơ, thấy một bông hồng đang chơi vơi trên biển 

cả, lại  tấp vào bờ. Cái hoa đó biến thành cây bông hồng, bảo bọc các bông 

hồng trơ vơ khác. Từ đó, em đi học vềThiết kế Thêu, Họa, dần dần tự kiếm sống 

nuôi thân. Tự thuê và lập một trung tâm tên là Trái Tim Hồng, tại Quận 10, Sài 

Gòn, và hiện trung tâm của em, nuôi dưỡng bảo bọc chừng 30 em khác, như 

một vườn hồng chung sống, và dạy cho những em tật nguyền sau này. 

Tháng 4 – 2009  

 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 
 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 

Vẳng nghe tiếng hát ầu ơ 

Ngay từ cái thuở ban sơ 

Thơm thơm đôi dòng sữa mẹ 

 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 

Vẳng nghe tiếng hát bên sông 

Mạ non xanh mởn ruộng đồng 

Lúa vàng mơn man gió nắng 

 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 

Vẳng nghe tác nước dưới trăng 

Tiếng chày giã gạo đưa nhanh 

Tình quê thơm hương đồng nội 

 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 

Chim Hồng bay cuối trời quê 

Chim Lạc bay xa chưa về 

Trơ vơ nguồn xưa tổ ấm 

 

Tiếng Mẹ thì thầm sâu lắng 

Con tôi biền biệt nơi đâu 

Tiếng Cha trầm ngâm nằng nặng 

Cơ đồ bãi biển nương dâu 

 

Trường Sơn bạc màu đỉnh núi 

Biển Đông trắng dã trùng khơi 
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Bãi cát dập vùi gió bụi 

Bờ lau xơ xác tơi bời 

 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 

Vẳng nghe núi gọi nhớ rừng 

Biển xa sông dài ngóng đợi 

Gừng cay muối mặn rưng rưng 

 

Con đi giữa lòng Đất Mẹ 

Đất Mẹ vỗ về con đi 

Bụi trần phong sương mấy độ 

Trầm kha mưa gió kinh kỳ. 

 

Tháng 4 – 2009   

 

Ai bảo em là vũ trụ ! 
 

Ai bảo em là vũ trụ 

Cho tôi đi mãi vô cùng 

Đi hết đường hoành đường tung 

Băng qua đường ngang lối dọc 

 

Ai bảo em là điểm mốc 

Cho tôi nhặt bóng ru mơ 

Lang thang khắp nẻo bến bờ 

Chưa đâu tận cùng ngằn mé 

 

Ai bảo em là cửa bể 

Cho tôi suối mạch dòng sông 

Nước kia không cạn đầu nguồn 

Tuôn đi khắp lòng đại địa 

 

Ai bảo em là vũ trụ 

Tôi đi muôn hướng ngàn phương 

Đón đưa vạn lý vô thường 

Chia xa bến bờ gió bụi 

 

Ai bảo em là quán trọ 

Tôi chưa mỏi bước dừng chân 

Lại qua mấy nẻo phù vân 

Thong dong trời xanh mây trắng 
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Ai bảo em là gió nắng 

Tôi đi khắp nẻo trời xa 

Vượt qua mấy cõi ta bà 

Tiếp giao vô cùng thế giới 

 

Ai bảo em là vô thỉ 

Cho tôi đi đến vô chung 

Gặp nhau tụ điểm sau cùng 

Cửu hữu đồng đăng hoa tạng 

 

Sờ lên bên thềm hoa tạng 

Hồng hoang lởn vởn sắc không 

Núi rừng đổ lá diêu bông 

Nổi chìm muôn sông sinh tử 

 

Thôi, em cứ là vũ trụ 

Cho tôi đi mãi vô cùng 

Khi nào đóng cửa thỉ chung 

Quy nhất toàn chơn thể tánh. 

 

Tháng 4 – 2009  

 

Nguyện cầu Phật Đản 
 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện 

Đấng Từ Bi đuốc tuệ tỏa mười phương 

Cho chúng sanh nương vi diệu pháp vương 

Thoát biển khổ trong ba đường sáu nẻo 

 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện 

Đấng Cha Lành dung ruổi nhủ lòng thương 

Cho chúng sanh nương con thuyền thanh lương 

Vượt đại hải, hồi đầu reo bỉ ngạn 

 

Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện 

Mọi chúng sanh thắp đuốc lên mà đi  

Cảnh trầm luân đừng lưu luyến làm gì 

Đường Tứ Thánh thênh thang cùng tiến bước 
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Ngày Phật Đản chúng con xin cầu nguyện 

Mọi chúng sanh mau thức tỉnh lầm mê 

Cõi Lạc Bang, nương ánh đạo dắt về 

Căn nhà cũ, đã từ lâu xa vắng 

 

Ngày Phật Đản, chúng con xin cầu nguyện 

Hoa Vô Ưu thơm ngát tỏa muôn phương 

Đạo Từ Bi trang trải vạn con đường 

Khắp pháp giới không còn nơi tăm tối 

 

Thành Ca Tỳ La, tưng bừng mở hội 

Vườn Lâm Tỳ Ni, mừng Phật Đản Sanh 

Bồ đề đạo tràng, chứng đắc vô sanh 

Rừng Câu Thi La, pháp thân bất diệt  

 

Khấn nguyền Phật Đản, pháp âm bất tuyệt 

Tứ sanh cửu hữu, đồng đẳng quay về 

Hoa tạng huyền môn, một bước Tào Khê 

Chấm dứt vạn duyên, du thuyền bát nhã. 

 

Tháng 4 – 2009  

Mặc Giang 
 

Kính mừng Phật Đản 
 

Kính mừng Phật Đản thiêng liêng 

Chúng sanh trên khắp mọi miền đồng quy 

Nương theo ánh đạo từ bi 

Phá tan nghiệp chướng mê si luân trầm 

Thấm nhuần đạo lý thậm thâm 

Tu nhân tích đức thi ân muôn loài 

Đạo vàng soi sáng nơi nơi 

Cành dương cam lộ cứu đời khổ đau   

Cúng dường Phật Đản nhiệm mầu 

Muôn phương ngàn hướng đâu đâu cũng về 

Dù cho cách mấy sơn khê 

Biển sâu núi cả tứ bề bủa giăng 

Đêm thời đã có vầng trăng 

Ngày thời đã có nắng vàng rạng soi 

Chuông chùa ngân vọng nơi nơi 

Chim reo gió hát mở lời hoan ca 
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Kính mừng Phật Đản Thích Ca 

Vô Ưu bừng nở xa xa thuở nào 

Đóa sen bảy bước thanh cao 

Nâng chân Tất Đạt đi vào trần gian 

Tỳ La cung ngọc điện vàng 

Hiện thân Thái tử vô vàn đẹp xinh 

Gia Du, thôi nhé giữ mình 

La Hầu, thôi nhé thế tình mà chi 

Ta vì, ánh đạo từ bi 

Ta vì, chánh pháp vô nghì độ sanh 

Kính mừng Phật Đản trong lành 

A Nô Ma chảy nước xanh rì rào 

Sa Nặc, thôi chớ nghẹn ngào 

Đây này mái tóc, nhung bào cầm đi 

Mau về, lưu luyến làm chi 

Lòng ta đã quyết, không gì cản ngăn 

Ngươi về, thưa với Phụ Hoàng 

Nếu không chứng đạo, ta không trở về 

Thế rồi, núi thẳm sơn khê 

Rừng sâu Hy Mã mải mê tu hành 

Kính mừng Phật Đản chân thành 

Ba ngàn thế giới bao quanh trông chờ 

Sáu năm khổ hạnh ươm mơ 

Thất thất thiền định đến giờ bộc lưu 

Bồ đề nở đóa Vô Ưu 

Trời rung, đất chuyển, thiên thu lạnh mình 

Lục thông rộng mở thinh thinh 

Ba đường sáu nẻo Vô Sinh rạng ngời 

Kính mừng Phật Đản tuyệt vời 

Ba rừng giáo lý thời thời hoằng khai 

Sao hôm, còn có sao mai 

Chúng sanh thoát khỏi đêm dài đã lâu 

Kể từ bất giác cơ cầu 

Trầm luân khổ ải, minh châu bặt hình 

Vào ra mòn lối tử sinh 

Xuống lên xây xát tánh linh quên mình 

Nay nhờ Phật Đản quang minh 

Soi đường mở lối đăng trình từ bi 

Nay nhờ Phật Đản vô nghì 

Xuất trần nhập thế mà đi cứu đời 

Kính mừng Phật Đản nơi nơi 
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Trang nghiêm thiết lễ, vạn lời hoan ca 

Đạo mầu thực nghiệm nhà nhà 

Đâu đâu cũng niệm Phật Đà Mâu Ni 

Đạo mầu cam lộ từ bi 

Đâu đâu cũng nhớ vô nghì Đản Sanh.  

 

Tháng 4 – 2009  

Mặc Giang 
 

Thơ Nhạc Quê Hương  
 

Thơ nhạc quê hương thật tuyệt vời 

Hòa ca ngân vọng khắp nơi nơi 

Phố phường lên tiếng đồng quê gọi 

Từ thuở còn thơ đến cuối đời 

 

Thơ nhạc quê hương trổi nhịp nhàng 

Miền quê trầm bỗng góc thôn trang 

Châu thành nhộn nhịp bên hè phố 

Nhạc đệm đờn khua sáo trúc vang 

 

Thơ nhạc quê hương khắp mọi miền 

Bắc Nam Trung giữ nét niềm riêng 

Kết tinh một khối tình dân tộc 

Muôn thuở keo sơn thạch trụ kiềng 

 

Thơ nhạc quê hương thật mặn mà 

Hòa reo quốc quốc với gia gia 

Giang sơn cẩm tú thêu châu ngọc 

Biển rộng sông dài dệt gấm hoa 

 

Thơ nhạc quê hương đẹp tự tình 

Tin yêu, thân thiện vốn hòa minh 

Ươm mơ, hy vọng ngày thăng tiến 

Xây dựng núi sông non nước mình 

 

Thơ nhạc quê hương khắp nẻo đường 

Ngợi ca nét đẹp của quê hương 

Chan hòa nếp sống hồn dân tộc 

Một khối tình quê vạn mến thương. 
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Tháng 4 – 2009  

 

Mơ bến Sông Trăng 
 

Dòng sông tĩnh mặc mênh mang 

Lửng lơ mây nước trăng vàng lung linh 

Nửa này đứng đợi một mình 

Nửa kia trông ngóng bóng hình ven sông  

Bốn mùa xuân hạ thu đông 

Sông trăng một bến nước bồng trôi đi 

Lan man sóng vỗ thầm thì 

Bờ lau cát trắng tư nghì hồn ai 

Nửa này mở lối thiên thai 

Nửa kia khép lại dấu hài dặm băng 

Dòng sông gợn sóng lăn tăn 

Lung linh bóng nguyệt vầng trăng xa mờ 

Sông trăng một bến đêm mơ 

Bốn mùa lá rụng gió lùa mênh mông. 

 

Tháng 4 – 2009  

 

Kết sợi thơ nào ??? 
 

Câu thơ nghĩ thoáng chưa ra 

Gió khua cành lá bay qua mất rồi 

Lời thơ nằm vắt lưng đồi 

Rừng khuya lạnh gáy bật ngồi đứng lên 

Bài thơ kiếm tựa đặt tên 

Nhòa trang giấy trắng lênh đênh mộng vàng 

Cánh thơ lao vút trên ngàn 

Mây trôi lơ lửng dọc ngang chưa về 

Vần thơ vắt vảnh sơn khê 

Núi rừng gối mộng ước thề non sông  

Ý thơ vừa mới khơi dòng 

Sông sâu sóng đẩy bềnh bồng trôi đi 

Tứ thơ tuyệt ý tinh kỳ 

Ngôn từ ngượng ngập lỡ thì thời gian 

Sợi thơ đan chéo bên đàng 

Bòng bong rối nhợ lang thang cuối trời  

Vườn thơ mở cửa dạo chơi 
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Thi đàn cung bậc lạ đời ai hay 

Trang thơ ngỏ ý trao tay 

Ngập ngừng chắp cánh bụi bay xa mờ 

Chùm thơ gối mộng đêm mơ 

Bừng con mắt dậy vật vờ canh khuya 

Giọt thơ dài ngắn chia lìa 

Bước chân bảy dặm mang hia lên ngàn 

Xấp thơ đanh thép sắt gan 

Đem đi thử lửa tro than mịt mù 

Tập thơ những tưởng thiên thu 

Nào ngờ bé bỏng ao tù chưa ra 

Chất thơ đem bán gần xa 

Đêm ngày ế ẩm canh gà trũng sương 

Khí thơ cốt cách đường đường 

Nào hay ủ dột bên nương nắng chiều 

Người thơ cứ ngỡ tuyệt siêu 

Thì ra thẩn quá lìu xìu bèo mây 

Nhà thơ cứ ngỡ tuyệt hay 

Thì ra nát chiếu say say tạc thù 

Nàng thơ tràn ngập ý thu 

Cuối khung trời tím thiên thu lá vàng 

Em thơ thấp thoáng bên đàng 

Rừng cây khép lá theo làn gió bay 

Bé thơ gợn ý lung lay 

Gốc khô trơ cội tháng ngày tiêu pha 

Anh thơ mượn quốc kêu gia 

Nước lung linh nước cửa nhà rêu phong 

Chị thơ một gánh lưng còng 

Một thân hai ngả tơ tằm khóc sương 

Chú thơ một gánh giang sơn 

Nào ai trọn vẹn non sông nước này  

Bác thơ muối mặn gừng cay 

Biển Đông núi Thái xát xây pha màu 

Mẹ thơ bạc trắng hoa cau 

Một sương hai nắng dãi dầu tháng năm 

Cha thơ ngậm khối hờn căm 

Hai vai chai đá nặng oằn nước non 

Rừng thơ dũng liệt sắt son 

Hỏi trang giấy trắng có còn gì không 

Sông thơ xuôi mái theo dòng 

Xuân hạ mấy thưở, thu đông mấy thì 
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Biển thơ triều sóng tuyệt kỳ 

Bờ lau cát trắng ai vì cho ai 

Núi thơ đỉnh hú phương đài 

Phong thần kiệt xuất anh tài xưa nay 

Bút thơ cạn mực khô gầy 

Nát cơn động não xéo dày tâm can 

Tình thơ nhắm mắt chưa cam 

Nào ai đan kết bao hàm mai sau 

Thôi nghe, thơ đã thấm đau 

Thấy không, bãi biển nương dâu phai màu ! 

 

Tháng 4 – 2009   

 

Tập làm thơ  
 

Lan man tôi tập làm thơ 

Cắn mòn ngòi bút hằng giờ chưa ra 

Nghĩ gần rồi lại nghĩ xa 

Chọn câu thì chữ bay qua mất rồi 

Tâm hồn mở hội hoa khôi 

Văn chương thi phú đứng ngồi không yên 

Rồng bay phượng múa huyên thuyên 

Nhưng viết thì lạnh như tiền đóng băng 

Mặc Tử tuyệt tác về trăng 

Có đêm, tôi đợi chị Hằng xem sao 

Lung linh bóng nguyệt thảo nào 

Hèn chi Mặc Tử mộng đào cùng trăng 

Tôi bèn ngắm lại vầng trăng 

Lưng trời thăm thẳm chị Hằng buồn trông 

Ánh trăng hiện xuống dòng sông  

Lăn tăn sóng đẩy trôi dòng đi xa 

Câu thơ chợt thoáng hiện ra 

Vi vu sáo trúc ngân nga cung đàn   

Ý thơ chợt thoáng lan man 

Nhìn qua cửa sổ khung màn gió bay 

Vẫn cầm cây bút trên tay 

Nhưng trang giấy trắng chưa lay câu nào 

Làm thơ mà khó vậy sao 

Người ta thi bá thi hào ngổn ngang 

Thôi thì mình đứng bên đàng 
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Câu thơ cuốn gió khép màn hư vô ! 

 

Tháng 5 – 2009  

 

 Sông núi Việt Nam 
 

Sông núi Việt Nam của Tổ Tiên 

Oai linh quyền quyện khí hùng thiêng 

Muôn năm sừng sững cùng trời đất 

Lồng lộng càn khôn thạch trụ kiềng 

 

Sông núi Việt Nam của Lạc Hồng 

Hiên ngang tiến tới tiếp theo dòng 

Sánh vai bốn biển trong thiên hạ 

Tột đỉnh Trường Sơn thét Biển Đông 

 

Sông núi Việt Nam của Tổ Tiên 

Bắc Nam Trung đó, khắp ba miền 

Hễ ai là cháu con dân Việt 

Gìn giữ tô bồi thật vĩnh nhiên 

 

Sông núi Việt Nam, khí quật cường 

Nam nhi hùng dũng, chất can trường 

Nữ nhi thanh lịch, trau công hạnh 

Sắc ngọc son pha vạn nẻo đường   

 

Sông núi Việt Nam thật tuyệt vời 

Ngàn năm văn hiến rạng gương soi 

Đan thanh sử ngọc treo kim cổ 

Vũ trụ pha lê tỏa sáng ngời 

 

Sông núi Việt Nam rạng núi sông 

Xứng danh hòn ngọc của trời Đông 

Phương Nam phương Bắc phương Tây nữa 

Khó sánh giang sơn của Lạc Hồng 

 

Sông núi Việt Nam vẹn ước thề 

Trường Sơn gối mộng ngắm sơn khê 

Biển Đông ấp ủ trùng dương gọi 

Nước biếc trăng thanh sóng vỗ về. 
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Tháng 5 – 2009  

 

Quốc ngữ Việt Nam 
 

Quốc ngữ Việt Nam thật tuyệt vời 

Đánh vần xuôi ngược dễ như chơi 

Bao nhiêu chữ nghĩa trong thiên hạ 

Diễn dịch ra ngay, chẳng lắm lời 

 

Quốc ngữ Việt Nam thật khó lường 

Rồng bay phượng múa dệt văn chương 

Xuống lên giai điệu hòa âm vận 

Tám hướng bốn phương kéo vạn đường 

 

Quốc ngữ Việt Nam thật lạ kỳ 

A, B, Ắ, Ớ, với U, I 

Sắc, Huyền, Hỏi, Ngã, còn thêm Nặng 

Hễ viết thì xong, bất cứ gì 

 

Hai mươi bốn chữ cái mà thôi 

Tập học vỡ lòng ráp ngược xuôi 

Chỉ độ vài tuần chưa ráo mực 

Chữ gì cứ nói, viết cho coi 

 

Vần ngược vần xuôi, chỉ thế à 

Chữ gì cũng viết dễ như pha 

Rồng bay phượng múa còn chưa kịp 

Văn vẻ mấy bồ cứ đổ ra 

 

Quốc ngữ Việt Nam của nước mình 

Như tre vàng óng, trúc xinh xinh 

Như sông uốn khúc, hòn ru đảo 

Thi phú văn chương rạp bóng hình 

 

Quốc ngữ Việt Nam của nước ta 

Đa phong đa phú đượm tình ca 

Quốc hồn quốc tuý hòa nhau quyện 

Nhả ngọc phun châu son sắt pha. 
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Tháng 5 – 2009  

 

Ca ngợi núi sông  
 

Ta hát bài ca ngợi Tổ Tiên 

Ngàn năm sông núi khí hùng thiêng 

Ba Miền đất nước hòa nhau quyện 

Định thế an ban thạch trụ kiềng 

 

Ta hát bài ca ngợi núi sông 

Sông dài biển rộng rạng trời đông 

Rừng sâu núi cả khoe vần vũ 

Kim cổ còn ganh giống Lạc Hồng 

 

Ta hát bài ca ngợi Việt Nam 

Càn khôn vũ trụ đã an ban 

Sao dời vật đổi không hề động 

Trời chuyển đất xoay chẳng lạm bàn 

 

Ta hát bài ca ngợi núi sông  

Ngàn xưa lẫm liệt của cha ông 

Ngàn sau dũng khí trao con cháu 

Sử ngọc đan thanh son sắt ròng 

 

Ta hát bài ca ngợi nước non 

Rồng Tiên giao tiếp thuở trăm con 

Đến nay triệu triệu người dân Việt 

Nét đẹp trung trinh giống Lạc Hồng 

 

Ta hát bài ca vạn mến thương 

Cho anh dõng dạc bước lên đường 

Cho em hãnh diện xây đời sống 

Khúc nhạc tình quê trổi bốn phương 

 

Ta hát bài ca tích tịch tang 

Cho anh rạng rỡ giống da vàng 

Cho em diễm phúc làm dân Việt 

Đạp đất đội trời sống dọc ngang 

 

Ta hát bài ca tích tịch tình 
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Không đâu sánh được quê hương mình 

Cho dù đi khắp trong thiên hạ 

Nói tới Việt Nam tụ tánh linh 

 

Dấu sử lung linh hoa gấm lồng 

Kiệu đưa lộng phủ đón Tiên Rồng 

Việt Nam kỹ vĩ non sông ấy 

Ta hát ca vang giống Lạc Hồng. 

 

Tháng 5 – 2009  
 

Mở rộng nhịp cầu 
 

Thầy Cô, bạn học Vũng Tàu 

Xin mời nối lại nhịp cầu thân thương 

Ngày xưa chung mái học đường 

Ngày nay muôn hướng ngàn phương khắp trời 

Bước đi mọi nẻo trường đời 

Ta bà mới thấm tơi bời trần ai 

Người ta than vắn thở dài 

Mình thời cũng đắp phương đài tương lân 

Phong trần cũng lắm phong trần 

Đắng cay cũng lắm lựa lần bao phen 

Đóng khung tựa vách làm quen 

Phiêu du quán trọ dế mèn tỉ tê 

Chớ đâu nghiêng mái tóc thề 

Thiên thần tuổi ngọc ươm mơ Giáng Kiều 

Chớ đâu công tử Bạc Liêu 

Nghèo trơ túi mốc, khăn điều vắt vai 

Cái thời lược chải trâm cài 

Cái thời bạch diện lối hài dẫm qua 

Dễ thương mất hút ngàn xa 

Leo đồi chí tử cửa nhà thê nhi 

Khổ đau cứ thế nó đì 

Hạnh phúc ngoảnh mặt bờ mi hao mòn 

Thầy Cô xưa dạy dại khôn 

Bạn bè khôn dại thiệt hơn sao hè 

Hay không qua nhịp cầu tre 

Cũng qua cầu khỉ cầu kè trĩu chân 

Thôi thì cũng kiếp thế nhân 

Phước duyên nghiệp dĩ dự phần thế thôi 
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Bao năm núi ngã nghiêng đồi 

Thầy Cô bè bạn xa xôi dặm trường 

Nay nhờ vi tính tinh tường 

Bắc cầu mạng nhện nối đường lại qua 

Chữ gần kéo lại chữ xa 

Những ai xuất phát tỉnh nhà thơm hương 

Ngày xưa chung một mái trường 

Tìm trang kỷ niệm mến thương thuở nào 

Nhờ trăng gởi gió ngàn sao 

Nhờ biển vợn sóng lao chao vọng về 

Vọng về một mái tình quê 

Trao thương gởi nhớ lỗi thề chi đâu 

Ước mong mở rộng nhịp cầu 

Mái trường yêu dấu Vũng Tàu xưa nay. 

 

Tháng 5 – 2009                                                                         

Tặng cho những ai là Thầy Cô, và Học sinh Vũng Tàu 

Xưa cũng như nay 

Mặc Giang 

 

Bạn học thuở nào 
 

Nhớ những người bạn học thuở nào 

Ngày hai buổi mài trang giấy trắng 

Cái dễ thương của thời thơ mộng 

Chắp cánh bay tuổi ngọc thiên thần 

Sân trường lá rụng quanh sân 

Nhớ ai áo trắng theo làn gió bay 

Nhìn bông phượng đỏ hây hây 

Kìa ai thơ thẩn, ô hay chi nào 

Mỗi buổi học vào lớp thật sớm 

Lúc ra về chầm chậm đi sau 

Khi thời Bến Trước Bến Sau 

Vương mùi biển mặn Vũng Tàu sóng reo 

Khi thời lưng dốc bên đèo 

Hoàng hôn đứng đợi cheo queo một mình 

Bước xuống biển ngồi bên bãi cát 

Vẽ loanh quanh cát xóa mất tên 

Lục cuốn nhật ký cầm lên 

Chữ nghĩa lộn xộn như quên mất rồi 
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Tháng năm lặng lẽ qua thôi 

Khung trường khép lại một thời thư sinh 

Cuộc thế trần đẩy đưa mấy ngả 

Nợ phong trần bao nẻo phiêu du 

Trăm năm nửa kiếp còn dư 

Lội trong dĩ vãng dấu nhòa chưa pha 

Thềm hoang ký ức mở ra 

Nhớ về trường cũ nhớ tà áo bay 

Vũng Tàu bãi Trước có hay 

Bãi Sau có nhớ biển lay sóng nhồi 

Nhìn mình tóc trắng hoa khôi 

Ai ai chắc cũng đến thời điểm hoa. 

 

Tháng 5 – 2009  

Mặc Giang 

 

Hương Thảo Phương Đài 
 
Phương Thảo thanh tao giữa cuộc trần 

Hương Vân thánh thoát tựa tường vân 

An Hòa trầm mặc kinh thành cổ 

Nguyên Hiếu chạnh lòng hỡi thế nhân 

 

Huynh đệ chia tay nửa đoạn đường 

Thầy trò từ tạ đọng ngân sương  

Phiêu du quán trọ đời cô lữ 

Tiễn biệt lối về vạn nhớ thương 

 

Người đi, vi diệu đức Như Lai 

Người ở, thiên thu bóng đổ dài 

Chung cổ, vọng ngân hồi tịch diệt 

Nghĩa ân, tháp tự gá phương đài 

 

Tháng 5 – 2009  
 

Thầm thì Nước Non 
 

Tiếng quê hương trăm thương ngàn nhớ 

Tiếng tự tình tim thắt ruột đau 

Mẹ già, tóc trắng hoa cau 
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Cha già, bạc hếu sẫm màu sơn khê 

Anh đi, chưa vẹn lời thề 

Em thơ sầu muộn não nề đắng cay 

Thiếu phụ khép bóng khô gầy 

Khung rèm buông xỏa tháng ngày chờ trông 

Ruộng đồng lúa ít trổ bông 

Mạ non héo mộng cấy trồng không lên 

Hồn tử sĩ vô danh vất vưởng 

Giữa rừng hoang lững thững không nhà 

Ụ đất kia có phải mồ ma 

Mưa xói lở lòi xương trơ cốt 

Người muợn kiếp tha phương khách thổ 

Kẻ quê nhà chốn cũ kéo mây 

Quốc kêu não nuột niềm tây 

Gia gia trăn trở nỗi nầy tình kia 

Sông đi hai ngả cách chia  

Người đi hai ngả có lìa hẳn không 

Chim Lạc có nhớ chim Hồng 

Tiên du thiên cảnh Rồng bồng biển khơi 

Chỉ cần một tiếng à ơi 

Thì liền có mặt nhiều lời mà chi 

Ô hay, cát đá thau chì 

Ngàn năm sông núi thầm thì nước non. 

 

Tháng 5 – 2009  

Mặc Giang 

 

Thức tỉnh hồn mê 
 

“Ba tấc lưỡi, mà gươm mà súng 

Nhà cầm quyền, nghe gió cũng ghê gai 

Một ngòi lông, mà trống mà chiêng 

Nhà quân tử, đốt đèn thêm tỏ rạng” 

 

Một câu thơ, mà còn hơn triều sóng 

Một câu thơ, rúng động cả thiên thu 

Xích Thố kia, tung bụi gió mịt mù 

Chiến trường kia, tĩnh băng, im tiếng súng 

 

Lửa con tim cháy bùng, tan thù hận 
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Tiếng lương tâm bừng dậy, nát tâm tư 

Dã thú hoang sởn ốc, hết gầm gừ 

Thế con người sao không nổi tóc gáy 

 

Nếu cuồng nộ như cổ xe nóng máy 

Biết đâm đầu xuống hố, vẫn cứ lao 

Biết đâm vô núi đá, vẫn lộn nhào 

Còn tệ hơn con thiêu thân bé bỏng 

 

Cũng chỉ bởi, quyền uy danh vọng 

Cũng chỉ bởi, bạo lực tham tàn 

Thời trung cổ, hung tợn, dã man 

Thời đương đại, lượng suy đâu khác 

 

Một khi đã phóng lao theo tánh ác 

Thì tánh thiện tung cờ trắng đầu hàng 

Có khi nghe lòng ủ dột tâm can 

Nhưng không quật nổi lâu đài chế ngự 

 

Chỉ có một con đường, quay đầu, thúc thủ 

Chỉ có một lối đi, quẳng gánh tang bồng 

Nước ở đâu, rồi cũng đổ về sông 

Sông đi đâu, rồi cũng tìm ra biển 

 

“Ba tấc lưỡi, mà gươm mà súng 

Một ngòi lông, mà trống mà chiêng” 

Nếu biết buông, thì kết quả nhãn tiền 

Còn trói buột, chịt chằng đeo chí tử. 

 

Tháng 5 – 2009  

Mặc Giang 
 

Tiếng hát đồng quê 
 

Ca vang tiếng hát đồng quê 

Hương thơm đồng nội vỗ về thôn trang 

Có cô thôn nữ bên đàng 

Hái hoa bắt bướm lang thang ven rừng 

Sáng chiều bao trẻ mục đồng 

Thả diều cỡi gió tầng không vói trời 

Nông phu ướt đẫm mồ hôi 
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Ruộng cày chưa hết ôi thôi vụ mùa 

Đồng sâu tay cấy thi đua 

Đồng cạn cuốc bẫm nắng mưa tháng ngày 

Mạ non xanh mởn mơn tay 

Bông lúa ngậm sữa trắng lay đồng vàng 

Đêm đêm dưới ánh trăng vàng 

Hò khoan bếp lửa rộn ràng ngô khoai 

Tiếng mời hàng xóm ới ơi 

Nhanh chân kẻo hết qua xơi thân tình 

Tình tang tích tịch tang tình 

Đói no ấm lạnh quê mình có nhau 

Dân làng có trước có sau 

Tương lân sướng khổ cũng đều cưu mang 

Tang tình tang tính tình tang 

Làng quê xóm nhỏ chứa chan tình người 

Chia nhau tiếng hát câu cười 

Có gì mà khổ cuộc đời nhà quê 

Hò đưa giai điệu lý hề 

Chan hòa vui sống ước thề chi đâu 

Mỗi người là một nhịp cầu 

Cả làng bắc nhịp cớ đâu mích lòng 

Lên non, đeo ải bắt còng 

Xuống biển, kéo cát sóng bồng xa xa 

Ân tình đẹp quá quê ta 

Trẻ già trai gái nhà nhà ấm êm. 

 

Tháng 7 – 2009  

 

Không vẽ nổi chân dung 
 

Trong cuộc lữ biết bao người đã đến 

Biết bao người lặng lẽ bước chân đi 

Cõi nhân gian muốn lưu lại chút gì 

Không vẽ nổi chân dung vô danh thể 

 

Triều sóng vỗ thùy dương reo cửa bể 

Bài cát vàng đuổi gió cỡi phù sa 

Chữ nghĩa nào diễn tả hết âm ba 

Tranh ảnh nào bao trùm trời biển rộng 
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Tiếng gió hú khua vạc rừng lồng lộng 

Tiếng kinh hoàng thét núi phủ hoang vu 

Hãy nói đi cho cạn hết ngôn từ 

Hay núi rừng vẫn muôn đời kỳ bí 

 

Một ngày nào ta ngồi trên sông Vị 

Ca sông Hồng, hát sông Cửu, hò sông Hương 

Hòa một phương vang vọng khắp muôn phương 

Tự thể tánh hoa khai nguồn tâm ý 

 

Bước lên đầu vô thỉ 

Quay tận đáy vô chung 

Vẽ thử một chân dung 

Càn khôn vờn vũ trụ 

 

Bóng hư vô hiện hữu 

Bao tinh thể trùng trùng 

Không vẽ nổi chân dung 

Hạt bụi chưa biến mất. 

 

Tháng 7 – 2009  

 

Ta mang giọt lệ hoài thương ! 
 

Ta mang giọt lệ hoài thương 

Bước đi trên khắp nẻo đường phù sinh 

Nơi nào thống khổ điêu linh 

Chia cơm xẻ áo dân tình thắm tươi 

Nơi nào thiếu vắng nụ cười 

Oán cừu rũ sạch người người hoan ca 

Nơi nào bức bách trầm kha 

Nhiểu nhương biến mất nhà nhà thơm hương 

Ta mang giọt lệ hoài thương 

Bước đi muôn hướng ngàn phương đất trời 

Không đâu còn những chơi vơi 

Không nghe tiếng khóc cuộc đời trần ai 

Mở ra lối cỏ hoa cài 

Từ trong sỏi đá chông gai điểm hồng 

Hoa ngàn kết núi liền sông 

Kết sông liền biển nối dòng thanh lương 

Ta mang giọt lệ hoài thương 
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Bước đi sáu nẻo ba đường trầm luân 

Đơm bông diệu lý chơn thường 

Vẽ tranh chơn thể tư lường hồn mê 

Từ nay, đã có nẻo về 

Không còn đắm lụy lê thê phiêu bồng 

Ưu Đàm nở rộ đêm đông 

Bừng trong nắng hạ, tỉnh trong thu vàng 

Hoài thương giọt lệ ta mang 

Cành mai trước ngõ xuân sang thuở nào 

Hoài thương giọt lệ đẹp sao 

Minh châu ảnh hiện cây đào ngát hương 

Ta mang giọt lệ hoài thương ! 

 

Tháng 7 – 2009 

 

Cái nghèo quê tôi   
 

Quê hương tôi nghèo lắm 

Cơm cháo độn ngô khoai 

Ngay từ thuở chào đời 

Quen dần trong đói khổ 

 

Cái nghèo đèo cái khó 

Cái quẫn bó cái khôn 

Nên chứa chất tâm hồn 

Hòn chồng nâng đá tảng 

 

Sóng tràn bờ lãng mạn 

Bãi cát trắng bụi lau 

Dìu dịu hơn hương cau 

Thơm thơm hơn nếp một 

 

Đất cày nằm sắp lớp 

Lằn bừa nhũn bụi tro 

Tay nắm chiếc quạt mo 

Phất băng bèo nhân ảnh 

 

Con đê ngăn lối chắn 

Hàng giậu vững như đồng 

Đỡ cả núi cả sông 

Trải bao thời nghiêng ngửa 
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Lũy tre xanh trước ngõ 

Bụi trúc biếc sau hè 

Sừng sững tựa sơn khê 

Biển Đông reo núi Thái 

 

Quê hương tôi nghèo lắm 

Nhưng không tiếng thở than  

Nhân nghĩa kết đá vàng 

Nhân tình đơm son sắt 

 

Quê hương tôi nghèo lắm 

Nhưng chẳng có đâu bằng 

Lòng dân sáng trăng rằm 

Rọi đêm đen phù thế 

 

Khắp năm châu bốn bể 

Đâu hơn quê hương tôi 

Thử đi bốn phương trời 

Quê hương tôi là nhất 

 

Sá gì bã vật chất 

Nghĩa gì bãi phồn hoa 

Bèo bọt cuốn trôi bờ 

Thế nhân chìm ảo mộng 

 

Quê hương tôi lồng lộng 

Mây trắng ngát trời xanh 

Sự sống đẹp trong lành 

Nghèo nhưng nhất thiên hạ 

 

Ngàn cây ca hoa lá 

Biển rộng hát sông dài 

Thử mở cửa thiên thai 

Quê hương tôi diễm lệ 

 

Nghèo mà chân thiện mỹ 

Rách mà sạch thanh lương 

Không đâu bằng quê hương 

Việt Nam mình em nhé ! 
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Tháng 7 – 2009  

 

Tạ tội quê nghèo 
 

Tôi xin tạ tội quê nghèo  

Ấm nồng bếp lửa mái tranh 

Củ khoai lùi tro chưa chín 

Đói no từ thuở đầu xanh 

 

Tôi xin tạ tội quê nghèo 

Ruộng đồng chân bùn tay lấm 

Gánh gồng cày sâu cuốc bẫm 

Luyện tôi dũng lực trung trinh 

 

Tôi thương mẹ tôi mưa nắng 

Tôi nhớ cha tôi vun trồng 

Mồ hôi phơi vành áo trắng 

Tô bồi tình biển nghĩa sông 

 

Tôi xin giữ lấy quê nghèo 

Mặn mà gừng cay muối mặn 

Đậm đà tình sâu nghĩa nặng 

Cưu mang xuống biển lên đèo 

 

Quê nghèo có tội gì đâu 

Nuôi ta lúc chửa xanh đầu 

Cho dù đi đây đi đó 

Không phai gốc rạ úa màu  

 

Lợi danh, bọt trôi bãi biển 

Sang hèn, bèo dạt bến sông 

Quẳng đi Ta bà thế giới 

Điền viên ruộng lúa ngô đồng 

 

Luống cày vun trồng đất mẹ 

Lối bừa vun xới quê cha 

Mạ non thì thầm khe khẽ 

Đồng xanh thơm lúa sơn hà. 

 

Tháng 7 – 2009  
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Chưa hẳn là người ! 
 

Tiếng ve réo rắc trưa hè 

Một mùa inh ỏi tai nghe 

Khốc khô lòn khe gió nắng 

Đong đầy một cõi tình quê 

 

Quê người lạnh buốt mùa đông 

Cái tình cố quận thinh không 

Bếp điện mền bông lò sưởi 

Nhưng không lửa khói ấm nồng 

 

Quê người cũng gọi là xuân 

Chào nhau tay bắt mặt mừng 

Hương xuân chừng như để có 

Chứa đầy một khoảng trống không 

 

Quê người cũng có thu sang 

Rừng cây đổ lá thu vàng 

Khung trời tàn thu tím ngắt 

Nhưng không tiếng nói thôn làng 

 

Quê người phố thị thênh thang 

Cái giàu đầy ắp cái sang 

Văn minh nâng cao cường độ 

Nhưng không tiếng nói phố phường 

 

Ai có xa quê mới biết 

Xa quê như thiếu tiếng cười 

Quê hương nếu ai chối bỏ 

Sống thôi, chưa hẳn là người ! 

 

Tháng 7 - 2009 
 

Quê hương là nhất 
 

Quê hương nắng táp mưa lùa 

Đói nghèo không tốn tiền mua 

Đẳng đeo một đời gian khổ 

Mà sao nhung nhớ dư thừa 
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Quê hương nay ruộng mai đồng 

Bốn mùa ấm lạnh tháng năm 

Đong giọt mồ hôi cơm áo 

Mà sao nặng trĩu trong lòng 

 

Quê hương một mái nhà tranh 

Khổ nghèo từ thuở đầu xanh 

Lớn lên thành đô phố hội 

Mà sao ruột héo tơ tằm 

 

Quê hương xóm nhỏ thôn làng 

Nắng thì đổ lửa chói chan 

Mưa thì dầm dề thác lũ 

Mà sao tình tự mênh mang 

 

Đi đâu cũng một cuộc đời 

Ở đâu cũng thế mà thôi 

Nhưng tình quê hương chỉ một 

Không sao có thể đắp bồi 

 

Quê hương có hoa có bướm 

Ở đâu không bướm không hoa 

Nhưng chỉ quê hương là nhất 

Tha phương không phải là nhà. 

 

Tháng 7 – 2009  
 

Chờ một nhịp cầu 
 

Cây cầu chung một con sông  

Mà sao đứt nhịp giữa dòng thế ni 

Muốn qua, thật khó quá đi 

Sa chân nước xoáy nhỡ thì làm sao 

Nhớ nghe không dễ đâu nào 

Phong ba bão táp bèo trào bọt tan 

Nhìn kia, một Phá Tam Giang 

Xưa nay biết mấy bẽ bàng lắm ru 

Xa xa sương tỏa mịt mù 

Hai đầu đành đoạn thiên thu sóng cồn 

Thời gian chưa phủ dấu sờn 
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Không gian chưa lấp vết mòn hằn sâu 

Khi nào bắt lại nhịp cầu 

May ra vá đắp biển dâu xanh rì 

Thắp lên đóm lửa li ti 

Soi trong đêm tối đen sì đã lâu 

Sao ơi, đừng có đeo sầu 

Trăng ơi, đừng có kê đầu gối sương 

Đầm lầy khoét rãnh khai mương 

Cuối hầm nứt kẽ mở đường chui ra 

Qua rồi những thuở chia xa 

Cây cầu nối nhịp tình ta vẹn tình 

Mới tan hết những lao linh 

Cảm cơ thấm thía chuyện mình nghe em. 

 

Tháng 7 – 2009  
 

Một khối tình quê 
 

Tôi mang một khối tình quê 

Lên non xuống biển chưa hề chia xa 

Bốn mùa đưa đẩy lại qua 

Xuân đông thu hạ vậy mà, thế thôi 

Tôi mang từ thuở nằm nôi 

Đến nay nguyên vẹn, cuối đời nguyên trinh 

Đi đâu, như bóng với hình 

Ở đâu cũng vậy, như mình với ta 

Rằng xa, xin đáp, thế à 

Rằng gần, cũng đáp thế à, có chi 

Tôi leo lên đỉnh Ba Vì 

Sông Đà, núi Tản thầm thì bao phen 

Tôi trèo lên Ải Nam Quan 

Cà Mau sóng vỗ chứa chan nỗi niềm 

Niềm chung cho tới niềm riêng 

Tình non nghĩa nước mọi miền quê hương 

Bước đi từng bước trên đường  

Nghe trong gió thoảng khôn lường hồn quê 

Đi đâu, cũng nhớ tình quê 

Ở đâu, cũng nhớ bốn bề bủa giăng 

Như đêm, đã có vầng trăng 

Như ngày, đã có nắng vàng lung linh 

Hương quê nặng trĩu khối tình 
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Hồn quê vương vấn như mình với ta. 

 

Tháng 7 – 2009  

 

Lại một dòng sông 
 

Đôi bờ của một dòng sông 

Lan man sóng đẩy nước bồng trôi đi 

Bờ nầy lên tiếng thầm thì 

Bờ kia ôm ấp những gì xưa nay 

Bụi lau ru gió lay lay 

Hàng dừa đón nắng cay cay xa mờ 

Con đê trông ngóng đêm mơ 

Cây đa nghiêng bóng bến đò chờ ai 

Sao hôm chờ đợi sao mai 

Dấu chân vẽ cát nhạt phai chưa tàn 

Rong rêu ủ kín bên đàng 

Phong sương trải lớp thời gian úa màu 

Vẳng nghe cát đá kêu đau 

Tang thương thấm lạnh nương dâu rợn hồn 

Nước đi ra biển thăm cồn 

Tới nguồn thăm cội lên non thăm đèo 

Phù sinh nhân ảnh đưa vèo 

Gom bong bóng nước cỡi bèo hợp tan 

Đưa tay vớt ánh trăng ngàn 

Lung linh đáy nước trường giang xô bờ 

Dòng sông ôm bóng ru mơ. 

 

Tháng 7 – 2009  

  

Tiếng gọi dòng sông 
 

Vẳng nghe tiếng gọi dòng sông 

Bến đi bến đợi bến mong bến chờ 

Đầu ghềnh nước chảy xa bờ 

Cuối sông nước cuốn lặng lờ ra khơi 

Trầm tư bốn biển đất trời 

Nhìn trông quán trọ cuộc đời lại qua 

Chỗ này, là cửa là nhà 

Chỗ kia, là bãi tha ma rợn hồn 
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Đi từ chót đỉnh núi non 

Băng ra hải đảo sóng cồn khua vang 

Ngập ngừng khúc rẽ đò ngang 

Đêm khuya thanh vắng trăng ngàn lung linh 

Bóng ai như thể là mình 

Rong rêu sót lại lưu hình chưa pha 

Ô hay một cõi Ta bà 

Biết bao dấu tích nhà ga phiêu bồng 

Trăng kia còn vắt từng không 

Sao kia còn hiện giữa thềm hư vô 

Bèo trôi bến nước sóng xô 

Bọt trồi bãi cát tàn khô bụi hồng 

Dòng sông vọng tiếng thinh không. 

 

Tháng 7 – 2009  

Non nước Quê Mình 

  

Anh đi biền biệt phương xa 

Cha già đỡ nắng, mẹ già gối sương 

Anh đi lối cỏ bên đường 

Quê nhà một cõi, dặm trường đăm chiêu 

Ruột đau, biết mấy chín chiều 

Lòng đau, biết mấy chỉ điều đan tơ 

Biển Đông réo rắc hải hồ 

Trường Sơn vợn khói cơ đồ tóc tang 

Nhớ xưa ai đến Đèo Ngang 

Thềm hoang rêu phủ, quan san treo cành 

Mờ mờ nhân ảnh hoen thành 

Gập ghềnh sóng vỗ reo quanh ghế ngồi 

Dòng sông nay lở mai bồi 

Đẩy xô cát trắng mặn mòi phù sa 

Anh đi, xa mái quê nhà 

Đêm đêm quốc gọi, canh gà vọng sương 

Trăng khuya vàng vọt ngàn phương 

Lập lòe đom đóm soi đường từ ly 

Mắt mẹ sâu thẳm bờ mi 

Lòng cha hun hút tư nghì núi sông  

Mạ non khô khốc ruộng đồng 
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Lúa vàng èo uột ngậm bông bốn mùa 

Cái quay búng sẵn được thua 

Bọt bèo thời thế gió lùa lại qua 

Anh đi, bỏ lại quê nhà 

Nào cha nào mẹ nào bà nào con 

Núi kia, đeo đá ôm non 

Sông kia, ru biển mơ hòn đảo xa 

Anh đi bụi gió sương pha 

Phong trần đập giũa cho tà phù sinh 

Hỡi ôi, non nước quê mình !!! 

  

Tháng 8 – 2009  

Mặc Giang 

   

Đóa Hoa Hiếu Hạnh 
 

Một bông hồng xin dâng Mẹ 

Một bông hồng xin dâng Cha 

Đền ơn hiếu hạnh những là thấm đâu 

Công Cha phải nhớ làm đầu 

Nghĩa Mẹ phải nhớ là câu trau mình 

Song Đường một đóa nguyên trinh 

Không hoa nào cõi phù sinh sánh bằng 

Công Cha nghĩa Mẹ nặng oằn 

Đền ơn hiếu hạnh không ngằn mé đâu 

Một bông hồng xin dâng Mẹ 

Một bông hồng tưởng nhớ Cha 

Không bông nào cõi ta bà 

Thiêng liêng cao quý như hoa song đường 

Mẹ, cho tiếng nói tình thương 

Cha, cho nghị lực trên đường trần gian 

Hoa hồng cho Mẹ em mang 

Mỗi khi ấm lạnh dọc ngang đi về 

Cho Cha, anh gánh sơn khê 

Gánh sông gánh núi ước thề trĩu vai 

Hoa hồng cho Mẹ em cài 

Thương yêu dịu ngọt phương đài thơm hương 

Cho Cha, anh bước lên đường 

Dấn thân phụng hiến can trường không pha 
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Một bông hồng, nhờ đức Mẹ 

Một bông hồng, nhờ ơn Cha 

Đáp đền, không tiếng kêu ca 

Hiếu hạnh, không tiếng xót xa so bì 

Đừng để Mẹ ứa vành mi 

Tóc Cha bạc trắng tư nghì vì ai 

Chắp tay nâng đóa hoa cài 

Con hiền cháu thảo kề vai chung lòng 

Vườn hồng xin mãi trổ bông  

Đóa hoa Hiếu Hạnh vun trồng tháng năm. 

 

Tháng 8 – 2009 

Mặc Giang 

 

Hai sắc Bông Hồng 
 

Bông hồng cài áo nâng niu 

Tình thương của mẹ yêu kiều ngàn sao 

Bông trắng lành lạnh nao nao 

Tìm hình bóng mẹ chiêm bao đêm dài 

Bông hồng một đóa em cài 

Mẹ hiền muôn thuở kết đài thiên thư 

Bông trắng ngấn lệ đã dư 

Mỗi khi nhớ lại mắt mờ hoen mi 

Bông hồng diễm hạnh quá đi 

Là cao quý nhất những gì trần gian 

Bông trắng mây ngủ trên ngàn 

Mây sa đỉnh núi mây choàng biển xa 

Bông hồng nồng ấm mái nhà 

Thơm thơm nếp một ngọt ngào ba hương 

Bông trắng đếm bước vô thường 

Hợp tan sóng vỗ trên đường phù sinh 

Bông hồng một đóa xinh xinh 

Bàn tay em nắm ấm tình mẫu thân 

Bông trắng mưa Sở mây Tần 

Giọt tan thôi nhé phù vân làm gì 

Bông hồng hai sắc thầm thì 

Màu hoa tự thể ai vì cho ai 

Hồng thời nâng cánh hoa cài 

Trắng thời áo đã sờn vai lâu rồi 
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Hồng thời mỉm nụ trên môi 

Trắng thời băng lạnh suốt đời thế thôi. 

 

Tháng 8 – 2009  

Mặc Giang 
 

Một Đóa Trắng - Hồng  
 
Một đóa trắng - hồng vạn mến thương 

Cho ai còn diễm phúc nghiêm đường 

Cho ai thấm lạnh thềm băng giá 

Ân nghĩa sinh thành sao trả xong 

 

Thân này con có nhớ ơn Cha 

Chín tháng cưu mang, Mẹ ấy mà 

Đến cả cuộc đời, dày áo não 

Trắng - hồng một đóa nghĩa sâu xa 

 

Đừng ai để Mẹ mắt sầu vương 

Mái trắng của cha đẫm gió sương 

Đeo đẳng cỗi cằn vì khổ nhọc 

Cho con từng bước giữa muôn đường  

 

Sinh, khó vô vàn, dưỡng, khó hơn 

Đá kia, nước chảy còn hao mòn 

Huống chi, thân thể của Cha Mẹ 

Là thịt, là da, có biết không 

 

Đừng để một mai hối hận lòng 

Ngọn đèn vụt tắt, thế là xong 

Trắng - hồng cài áo còn chi nữa 

Mây trả phù vân, nước trả sông 

  

Trân trọng nâng niu đóa trắng hồng 

Sâu hơn biển rộng, cao hơn non 

Nặng hơn đeo đá, leo đồi dốc 

Muôn một đáp đền chưa hẳn xong 

 

Đừng cứ cân đo, đếm một hai 

Đẩy đưa nặng nhẹ, chén khua hoài 

Mẹ Cha sầu muộn, sao không biết 

Đợi chết, lu loa, sương nắng mai 

 

Tôi không dám viết cho em đâu 

Cả chị lẫn anh cũng lớn rồi 
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Tôi viết cho tôi từ thuở ấy 

Trắng hồng một đóa gởi thiên thu. 

 

Tháng 8 – 2009  

Mặc Giang 

  

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh 
 
Mỗi Mùa Hiếu Hạnh, Hội Vu Lan 

Khắp chốn thiền môn mở đạo tràng 

Trên thấu thiên đường, dưới địa ngục 

Lời kinh tiếng kệ vọng ngân vang 

 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh nhớ thâm ân 

Ân Mẹ, ân Cha, ân nghĩa nhân 

Cộng lại, lũy thừa, thêm cấp số 

May ra, đền đáp một muôn phần 

 

Mỗi Mùa Hiếu Hạnh lại thương thương 

Sinh tử băng ngang khuất nẻo đường 

Hoa trắng đã mòn trên chiếc áo 

Bờ mi nằng nặng Đấng Song Đường 

 

Từ ấy, trong tôi hết đóa hồng 

Nhìn người cài áo, thoáng xa trông 

Đáp đền đâu nữa ân cha mẹ 

Xin chắp tay hoa, chạnh nhớ lòng 

 

Khói hương trầm tỏa nguyện chân thành 

Chư Phật đồng giao cảm chứng minh 

Tế độ bi lân tròn hiếu hạnh 

Con hiền cháu thảo vẹn ân tình 

 

Hết đóa hồng tươi, trắng cũng phai 

Chắp tay xin nhận cánh hoa cài 

Giọt khô khơi động vành mi khép 

Xin hỏi thiên thu bóng đổ dài 

 

Mừng ai diễm phúc đóa hoa hồng 

Chia sẻ cùng ai hoa trắng bông 

Không những trắng hồng trên chiếc áo 

Mà thương nhớ mãi nghĩa thù ân 

 

Noi gương hiếu hạnh Mục Kiền Liên 

Thắng Hội Vu Lan giải đảo huyền 

Cứu khổ hàm linh đăng bỉ ngạn 
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Sen vàng ao báu hóa hồng liên. 

 

Tháng 8 – 2009  

Mặc Giang 
 

Lại thương nhớ Huế ! 
 

Xứ Huế, người ta ca ngợi nhiều 

Lòng tôi như cũng muốn liu xiu 

Loanh quanh đâu đó lần theo bóng 

Lẩn thẩn riêng mình đếm quạnh hiu 

 

Cố Đô trầm mặc gợn Kinh Kỳ 

Núi Ngự, Vân Lâu, nặng ướt mi 

Nội Ngoại Hoàng Thành đeo dấu tích 

Thời gian loang lổ nét từ ly 

 

Sông Hương bến cũ đợi ai về 

Một mái chèo khua nước ủ ê 

Điệu hát Nam Giao nghe não nuột 

Hò khoan đứt nhịp mảnh tình quê  

 

Tiếng chuông Thiên Mụ vọng ngân xa 

Hỡi khách viễn du có nhớ nhà 

Chiếc nón bài thơ chưa viết trọn 

Lá me đưa đẩy trĩu la đà 

 

Một năm, rồi lại bấy nhiêu năm 

Mái đẩy thuyền không gợn biệt tăm 

Lặng lẽ đò ngang chìm bóng nước 

Hương Giang man mác chở trăng ngàn 

 

Cho thương gọi nhớ Huế tôi ơi 

Răn rứa mô tê muốn nghẽn lời 

Rũ bóng sông Hương tràn cổ kính 

Trường Tiền sóng vỗ ngập đầy vơi. 

 

Tháng 8 – 2009  

 

Trăm cánh hoa cười  
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Hoa cười, ai biết cười hoa 

Ươm ươm cánh khép, xoa xoa cánh cười 

Trăm hoa khoe sắc xinh tươi 

Khắp trên trần thế tặng người nhân gian 

Hoa này óng ánh cành vàng 

Hoa kia trinh bạch nhẹ nhàng thơm hương 

Hoa này chúm chím ven đường 

Hoa kia nhoẻn nụ bên nương nắng chiều  

Hoa này đón gió cầu kiều 

Hoa kia lững thững cô liêu cuối trời 

Vườn trần vạn đóa hoa khôi 

Kẻo khô khốc đá cuộc đời thế nhân 

Nhớ đừng đày đọa phong trần 

Hoa tan xác lá cơ cần ai hay 

Trời còn lành lạnh heo may 

Hoa sao tránh khỏi phút giây não lòng 

Xuân thì điểm nụ trổ bông 

Hạ nồng, thu tím, hay đông mấy mùa 

Nếu mà trời đất không hoa 

Người trong nhân thế khép tòa thiên thu ! 

 

Tháng 9 – 2009  

 

Điểm nụ Hoa Rừng 

 

Rừng hoang có những cánh hoa 

Nở trên phiến đá kết tòa thiên trang 

Hoa rừng chớm nụ nhẹ nhàng 

Bốn mùa mưa nắng ngỡ ngàng gió sương 

Có hoa nho nhỏ bên đường 

Lưng đèo trĩu thấp thơm hương xuân thì 

Có hoa thạch thảo khép mi 

Mành thưa ươm nhụy diễm kỳ hóa công 

Suối reo róc rách khơi dòng 

Len theo hốc đá thoát vòng truông mây 

Trăng sao nhấp nháy hoa này 

Tiên bồng thèn thẹn mặt mày hoa kia 

Chim trơ cánh vỗ xa về 

Chừng quên tổ ấm sơn khê chốn nào 

Tình bằng Bắc đẩu Nam tào 
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Vòng tay vũ trụ khép vào cánh hoa 

Trinh nguyên đỉnh núi hoen mờ 

Rừng khuya thức giấc sương mơ non bồng 

Cảm cơ hoa lá đơm bông 

Cho rừng hoang điểm nụ hồng cỏ cây. 

 

Tháng 9 – 2009  

 

Giấc dài hoa mộng 
 

Em đã chọn một nẻo về vô tận 

Đường trần gian không đủ lối em đi 

Mỗi cuộc lữ nào có nghĩa lý gì 

Chấm điểm nhỏ trên hành trình du thủ 

 

Em ra đi giữa đêm khuya lặng lẽ 

Như sao mờ vụt tắt cuối trời xa 

Hòa thinh không tịch biến gởi ngân hà 

Buông tất cả một quãng đời ngắn ngủi 

 

Thân của em trả về cho cát bụi 

Hình hài nào vẽ lại nét chân dung 

Cây cỏ kia cô đọng chút hơi sương 

Khi đêm xuống thức đêm dài thấm lạnh 

 

Đường nghĩa trang, ngày lên khua gió nắng 

Mỗi chiều về, lối nhỏ khép hoang vu 

Một mình em nghe tiếng nói thiên thu 

Gọi tên em ơ hờ rồi bỏ ngõ 

 

Một mình em thỉnh thoảng đi đâu đó 

Để viếng thăm bóng dáng những thân sơ 

Cuộc đời em quả thật như giấc mơ 

Hãy nhắm mắt ngủ giấc dài hoa mộng. 

 

5am, 14-9-2009 
Viết cho những ai :  

Trong này, đày ải người tóc bạc 

Ngoài kia, lắm mộ tuổi còn xanh 
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Ta là Người Việt Nam 
 

Khổ thế, sao nghe cứ hỏi hoài 

Ta là gì, vặn vẹo là ai 

Nhìn ta không biết, còn vờ hỏi 

Mắt nhắm, đầu che, mũ phủ tai 

 

Ta, một con người nước Việt Nam 

Trước sau như một, sắt son vàng 

Muốn đem thử lửa, càng siêu tuyệt 

Đêm chiếu long lanh, ngày sáng choang 

 

Ta, một người dân nước Việt này 

Trời nghiêng, đất lở, không lung lay 

Sao dời, vật đổi, không hề chuyển 

Xanh, đỏ, thau, chì, chẳng đổi thay 

 

Ta dẫu đang mang, hoặc sẽ gì 

Việt Nam trước đã, vẫn nguyên xi 

Không rao, không bán, không ô nhục 

Không cúi, không lòn, không ỉ i 

 

Ta, chẳng là gì của nước non 

Nhưng ai sỉ nhục, ta ra đòn 

Cái mâu, cái thuẫn, ta tung cả 

Cái ách, cái tròng, đập vỡ toang 

 

Ta, chẳng là gì của núi sông 

Nhưng ai xúc phạm đến Cha Ông 

Dư đồ một mảnh, ai gây hấn 

Sẽ biết tay ta, đừng có hòng 

 

Dân tộc Việt Nam, từ một người 

Ngàn muôn vạn ức, thế mà thôi 

Con tim triệu triệu hòa chung một 

Khối khối vung tay, ngạo nghễ cười 

 

Thế thì đừng có hỏi leo nheo 

Ấm ớ, ta phang cho mấy hèo 

Nhũng nhặng, liệu hồn mà cút xéo 
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Nếu không, hố thẳm khóc lưng đèo !!! 

 

Tháng 9 – 2009  

macgiang@y7mail.com  

 

Nước Việt kiêu hùng 
 

Quê hương nước Việt của ta ơi 

Tôi sẽ cưu mang cả cuộc đời 

Vượt núi băng đèo hay xuống biển 

Ba chìm bảy nổi chín chơi vơi 

 

Quê hương nước Việt của ta ơi 

Tôi sẽ đa mang trọn cuộc đời 

Thời thế thế thời trôi thế kỷ 

Trầu cay cau đắng vị mềm môi 

 

Quê Cha, mang tiếng khóc chào đời 

Đất Mẹ, ẵm bồng ướt trũng nôi 

Là thịt là xương là máu mủ 

Dù cho nay lở lẫn mai bồi 

 

Dù sao đi nữa cũng quê hương 

Tôi sẽ mang theo khắp nẻo đường 

Lấp hố bắc cầu khơi cống rãnh 

Vùi chôn đổ nát, vá tang thương 

 

Không thế, thẹn thùng với núi sông 

Nào Tiên nào Tổ nào Cha Ông 

Nào dòng nào giống nào Hồng Lạc 

Cội trốc nguồn trành, nước đổ sông 

 

Phải thế hay không hỡi Việt Nam 

Hỡi ai con cháu giống da vàng 

Nào anh nào chị và em nữa 

Đừng để nước non thẹn sử vàng 

 

Không những ta mang tội Tổ Tông 

Mai sau thế hệ đắng cay lòng 

Tiền nhân đi trước gây nông nỗi 

mailto:macgiang@y7mail.com
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Cái nhục lều bều ngập núi sông  

 

Có nay, mới có những ngày mai 

Quá khứ lao linh bóng đổ dài 

Khép lại đường hầm bao đổ nát 

Một hai ba, quẳng xuống tuyền đài 

 

Kinh qua thành bại mới anh hùng 

Đất nước này là đất nước chung 

Dân tộc này trung trinh bất khuất 

Hồn thiêng sông núi rạng soi chung 

 

Trong ta, còn mãi tiếng quê hương 

Ngoại sạch, nội yên, quét tận tường 

Đá tảng, hòn chồng, băng tất cả 

Sông sông, núi núi, vẹn đường đường. 

 

Tháng 9 – 2009  

macgiang@y7mail.com  

 

Ta mãi đi hoài ! 
 

Còn sống đây thì ta cứ làm 

Không hề câu nệ những gian nan 

Con tim rộng mở trao nhân thế 

Hữu ích cho đời chớ thở than 

 

Còn sức đây thì ta đắp xây 

Tình thương nhân ái mãi đong đầy 

Một mai đuối sức đành an nghỉ 

Nước chẳng mòn mà đá chẳng lay 

 

Hạnh phúc thay phụng hiến với đời 

Trần gian đau khổ khắp nơi nơi 

Mới cần những người giàu tâm lực 

Mang sức bình sinh đi cứu đời 

 

Diễm phúc thay cùng sống vị tha 

Cơm canh ấm lạnh đến nhà nhà 

Ai ai cũng kết dây thân ái 

mailto:macgiang@y7mail.com
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Giới tuyến thành trì sẽ mở ra 

 

Siêu tuyệt thay nhân thế thái bình 

Hoa Đàm muôn thuở mãi nguyên trinh 

Thương yêu hiểu biết hòa chung một 

Biển khổ đâu còn dọa chúng sinh 

 

Thong dong rảo bước khắp Ta bà 

Đau khổ nơi nào hãy chỉ ra 

Ta sẽ nhanh chân đi đến đó 

Niềm đau tan biến kết Đàm Hoa 

 

Vì thế nên ta chẳng ngại ngùng 

Nghĩa gì vô thỉ với vô chung 

Hóa thân cát bụi trêu hư huyễn 

Vũ trụ mênh mông, cợt tận cùng 

 

Vì thế nên ta chẳng ngại gì 

Không ai cản được bước ta đi 

Thiên Đường, địa ngục không lằn mức 

Thước kẽ vô tâm chẳng vết tì 

 

Cho nên ta cứ mãi đi hoài 

Muôn hướng ngàn phương để cứu đời 

Bốn biển năm châu cùng vũ trụ 

Hết đường sinh tử chẳng đầy vơi. 

 

Tháng 9 – 2009  

 

Xin Chắp Tay Hoa 
 

Xin chắp tay hoa gởi tặng đời 

An lành hạnh phúc khắp nơi nơi 

Không đâu vướng lụy vòng sầu khổ 

Trang trải yêu thương miệng mỉm cười 

 

Xin chắp tay hoa gởi tặng người 

Trên cây sầu mộng trổ xinh tươi 

Chồi non nẩy lộc cành khô héo 

Trần thế gian nan đã lắm rồi 
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Xin chắp tay hoa gởi tặng em 

An vui trong lứa tuổi thần tiên 

Mài trang giấy trắng soi đèn sách 

Chẳng ngại mai sau ngày với đêm 

 

Xin chắp tay hoa tặng chị nghe 

Ve kia còn kéo mỗi mùa hè 

Vỏ cây gởi xác, mùa sau nữa 

Chị cứ đeo mang lối ngõ về 

 

Xin chắp tay hoa gởi tặng anh 

Nam nhi chi chí mạnh đăng trình 

Dọc ngang bốn biển tung trời đất 

Xuôi ngược năm châu thỏa ước nguyền 

 

Xin chắp tay hoa tặng mọi nhà 

Hương lành lan tỏa khắp gần xa 

Ai ai cũng sống hòa thân ái 

Thì cõi trần gian mãi nở hoa. 

 

Tháng 9 – 2009  

 

Mẹ là tất cả 
 

Bầu trời chuyên chở ngàn mây 

Nhìn đôi mắt Mẹ, chứa đầy trăng sao 

Biển sâu núi thẳm non cao 

Nhìn đôi mắt Mẹ, rạt rào mến thương 

Trần gian muôn lối vạn đường 

Nắm vòng tay Mẹ, tư lường tình tang 

Thế nhân bỉ thử vô vàn 

Trở về bên Mẹ, an nhàn thanh lương 

Cuộc đời khổ ải khôn lường 

Gối đầu tay Mẹ, bình thường ngủ yên 

Trải bao đồi dốc não phiền 

Nhìn hình bóng Mẹ, thần tiên hiện về 

Trường đời vạn lý nhiêu khê 

Cầm bàn tay Mẹ vỗ về ấm êm 

Phiêu du đêm tối dế mèn 
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Khi về bên Mẹ, bỏ quên ngoài đường 

Kinh qua thành bại nhiễu nhương 

Nhìn hình bóng Mẹ, tình thương tuyệt vời 

Mẹ là tuyệt tác đất trời 

Mẹ là tất cả cho đời Mẹ ơi ! 

 

Tháng 9 – 2009  

 

Không gì so sánh Mẹ 
 

Viết cho Mẹ dù ngàn lời chưa cạn 

Bởi suối nguồn tràn ngập nước thương yêu 

Băng núi rừng, vượt đồi dốc, cầu kiều 

Qua đồng nội, xuyên sông dài, biển rộng 

 

Tình thương Mẹ là con tim biết sống 

Mỗi nhịp đập tùy cơ cảm dây rung 

Nhồi cơ tim, rồi chảy khắp châu thân 

Mang sinh lực đi tận cùng cơ thể 

 

Hình ảnh Mẹ là bức tranh tuyệt thế 

Bao họa sĩ, nghệ nhân, diễn không cùng 

Mẹ là một con người, mà lại ép vô khung 

Nên thiếu nét diễm kiều chưa chấm phá 

 

Tình thương Mẹ phủ đất trời cao cả 

Vạn bài ca chưa diễn hết ngôn từ 

Vũ trụ kia còn trống rỗng thái hư 

Chừa những chỗ thiêng liêng cao quý nhất 

 

Miệng Mẹ cười, trăng sao kia chất ngất 

Mắt Mẹ buồn, bóng tối kéo hoàng hôn 

Tóc Mẹ bạc, màu trắng phủ cô thôn 

Da Mẹ nhăn, vết chai sần sương gió 

 

Mẹ còn sống, ngàn số không thành có 

Mẹ mất đi, ngàn cái có thành không 

Nhớ về Mẹ, xa xót cả tâm hồn 

Thương về Mẹ, lòng khô tràn ngấn lệ 
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Dù dũng tướng giữa ba quân thét gió 

Dù anh hùng sống chết phớt hồng mao 

Dù người điên thần khí đã hư hao 

Về bên Mẹ vẫn ngập ngừng khép nép 

 

Bậc siêu phàm, triết gia hay bác học  

Người bình dân, lê thứ tận thấp hèn 

Hay những ai du thủ con dế mèn 

Đối diện Mẹ, ta vẫn còn bé nhỏ 

 

Mẹ là một con người, nhưng tuyệt siêu thế đó 

Mẹ là một con người, nhưng mầu nhiệm vô cùng 

Đổi vô thỉ và đổi cả vô chung 

Vẫn chưa thể đền bù và so sánh. 

 

Tháng 9 – 2009    
 

Quê hương ôm ấp trong lòng! 
 

Quê hương ôm ấp trong lòng 

Đi đâu cũng thấy khơi dòng nhớ thương 

Quê hương từ độ mù sương 

Đi đâu cũng thấy dặm trường xát xây 

Quê hương ôm ấp vơi đầy 

Đi đâu cũng thấy nỗi nầy tình kia 

Xa trông cánh nhạn bay về 

Biết đâu tổ ấm lê thê cuối trời 

Biển sâu, cá lặn tăm hơi 

Núi cao, mất hút giữa đồi mênh mông  

Thoảng nghe hương lúa ngô đồng  

Bay bay trước gió ven sông lững lờ 

Tìm trong ký ức ươm mơ 

Khi xa mới thấy vật vờ hồn đau 

Nói quên, nào khác nương dâu 

Nói nhớ, đành đoạn bờ lau cát vàng 

Nhìn trên thân thể cưu mang 

Cơ chừng ẩn nét muôn ngàn năm xưa 

Quê hương nhung nhớ dư thừa 

Như cây nhớ cội bốn mùa lại qua 

Quê hương biết mấy đậm đà 

Như gia nhớ quốc canh gà kêu sương 
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Dù cho biền biệt dặm trường 

Ta luôn nương níu quê hương trong lòng 

Dù cho vận nước long đong 

Nước đi đâu nữa chờ con nước về 

Đổ mưa ta gặp sơn khê 

Quê hương ôm ấp mộng kề gối trăng. 

 

Tháng 10 – 2009  

 

M ây Treo Đầu Núi 
 

Đi trong mơ mà vẽ vời ru ngủ 

Đi trong mộng mà sơn phết ảo huyền 

Chốn ta bà trào lộng cõi thần tiên 

Chân lún đất tưởng cỡi mây cỡi gió 

 

Một đàn con đẩy đưa nhau bỏ chợ 

Các con cứ an vui, nhưng không phải ăn mày 

Từ các con sẽ biến hóa đẹp thay 

Thành dấu ấn ly kỳ hơn cổ tích 

 

Các con có những năng lượng siêu tuyệt  

Các con là những nhân tố thần kỳ 

Các con cứ vững tin, chịu đựng nhau đi 

Từ các con đâu đâu cũng biến hiện 

 

Đi trong mơ, đã huyễn, nên nói huyễn 

Đi trong mộng, đã ảo, làm sao chơn 

Ai có nghe trái đắng ngậm bồ hòn 

Hóa Thành Dụ, biết rồi, còn phải nói 

 

Hãy nhìn kia rừng khuya mờ tỏa khói 

Biển nghìn trùng sóng vỗ đẩy bờ xa  

Bọt bèo phơi sương gió ngỡ châu pha 

Hoa đom đóm ôm mây treo đầu núi. 

 
Viết bởi nghe chuyện thần kỳ 

Viết bởi mây treo đầu núi 

Tháng 10 – 2009  

Mặc Giang 

 



 98 

Hình bóng quê nhà 
 

Tôi vốn dĩ người quê mùa dân dã 

Được sinh ra nơi mái khói nhà tranh 

Lớn lên với những con đường đất loanh quanh 

Bên ruộng lúa ngô khoai thơm mùi gốc rạ 

 

Chân lấm tay bùn, trầy trụa sỏi đá 

Mưa nắng hai mùa, vá nhuộm tấm thân 

Cái tuổi thơ đã tắm gội phong trần 

Thời bé bỏng sớm dập vùi gió bụi  

  

Đồng cao đồng thấp, cày sâu cuốc bẫm 

Tát nước vét mương, chai đá chân tay 

Cái tuổi thơ phơi nắng cháy khô gầy 

Da thịt chắc đen huyền như bánh ít 

 

Mái nhà tranh không đủ che mưa dột 

Nên ngày đêm chừa lỗ ngó ông trời 

Gió phập phù lồng lộng dễ thông hơi 

Quần áo rách phất phơ bay trước gió 

 

Cái tuổi thơ đã quen mùi bông cỏ 

Mùi mạ non, mùi lúa chín, sim đồng 

Mùi « chim chim », mùi « dủ dẻ », mùi trâm 

Mùi gian khổ năm từng năm lũ lụt 

 

Mùi khoai nướng, khoai lùi, bột nhì, bột nhứt 

Mùi cơm nguội, cơm cháy, chan húp ngon lành 

Vậy mà quây quần, nào cha mẹ, nào anh em 

Còn hơn cục muối chia đôi, cục đường chia bốn 

 

Khi ra đi, nghĩa là chốn quê nhà mất hút 

Phố thị, châu thành không tìm được cõi trời quê 

Cao ốc, cao tầng, không lấp nổi mái tranh che 

Sống vẫn sống nhưng lòng chôn gốc rạ 

 

Khi ra đi, nghĩa là đường dài khua sỏi đá 

Vọng âm vang tê tỉ mái quê nghèo 

Cái thuở đầu đời gắn bó đẳng đeo 
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Luôn lay động trong chiều sâu ký ức 

 

Ấy thế, mà chốn quê nhà là nhất 

Cái phồn vinh không che lấp quê mùa 

Khi ra đi, không phải bán phải mua 

Nhưng tìm lại, như mò kim đáy biển 

 

Cái màu xanh biến thành màu vàng, màu tím 

Một năm, mười năm, lần lữa mấy mươi năm 

Nhưng tôi vẫn ngửi được mùi lúa mới, mạ non 

Mùi đất, mùi bùn, mùi khổ nghèo chơn chất 

 

Đường trường xa dù chùn chân mỏi gối 

Bước phong trần đãi bạc nhuộm sương pha 

Nắm đôi tay ôm hình bóng quê nhà 

Như hương lúa ôm ruộng đồng  mưa nắng. 

 

Tháng 10 – 2009  

Mặc Giang 

 

Ai có nghe ! 
 

Thế thời núi đá lưng đèo 

Chim bay dưới nước thuyền chèo trên non 

Giày vò cay xé tâm hồn 

Tóc tơ đay nghiến lòng son cực hình 

Tưởng ai, nào ngỡ lại mình 

Càng xa xót nỗi, càng tình tình tang 

Thế thời nghiệt ngã Đèo Ngang 

Cá khô đáy vực nước tràn sơn khê  

Trượng phu cạn kiệt ước thề 

Tiểu nhân ngất ngưởng kết bè đeo ngai 

Dẫu cho con nước còn dài 

Khúc sông lạnh ngắt tuyền đài giá băng 

Thế thời đảo lộn chịt chằng 

Tre già chết gốc, non măng phủ đầu 

Nước non gãy mấy nhịp cầu 

Quan san cách trở vũng nâu tư lường 

Đèo bòng nát cõi quê hương 

Đa mang cát đá phơi đường xác xơ 
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Thế thời ác mộng ru mơ 

Ma trơi dẫn lối quỷ chờ bóng đêm 

Ba mươi không có ánh đèn 

Vật vờ nghĩa địa hỏi thềm hư vô 

Đan tay vá víu cơ đồ 

Đan tâm ôm ấp mịt mờ nước non 

Tâm đâu mà hỏi nát hồn 

Lòng đâu mà hỏi vết son nhũn tàn 

Thương không, Thế Lữ - Nhớ Rừng 

Buồn không, Công Trứ - vẫy vùng nam nhi 

Bạch Đằng róc rách Ba Vì 

Hát Giang sóng vỗ thầm thì Nhị Trưng 

Thế thời núi ngã nghiêng rừng 

Ai nghe trống giục, ai đừng có nghe ! 

 

Tháng 10 – 2009  

 

Tiếng nói Mùa Đông 
 

Ta lắng nghe tiếng nói mùa đông 

Để sẻ chia những mảnh đời giá lạnh 

Đếm cô đơn âm thầm trong ngõ vắng 

Khi hoàng hôn buông xuống mỗi đêm về 

 

Ta lắng nghe tiếng nói mùa đông 

Để ủi an những mảnh đời bất hạnh 

Đi đến đâu, thềm hoang đeo tuyết trắng 

Đắp mền nhung không đủ ấm tâm hồn 

 

Ta lắng nghe cái buốt mùa đông 

Không còn ai lạnh lùng khi đông đến 

Hỏi mùa thu, sao thu vàng thu tím 

Thì đông ơi, ta sưởi ấm đông về 

 

Bốn mùa, chỉ một mùa đông 

Thương cho ai đó lại đông bốn mùa 

Lạnh lùng, không bán không mua 

Mà sao trả giá gió lùa đêm đông 

 

Nhớ xưa thi bá Nguyễn Du 
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Ba trăm năm nữa, mịt mờ bao lâu 

« Cảnh nào, cảnh chẳng đeo sầu 

Người buồn, cảnh có vui đâu bao giờ » 

 

Thì ta chia sẻ mùa đông 

Vườn cây khép lá, bông hồng trơ vơ 

Thì ta nhặt bóng ru mơ 

Cho đời bớt lạnh, hững hờ đêm đông. 

 

Tháng 11 – 2009  

MG 

 

Mắt ướt Đông Về  

 

Nếu không đông, rừng cây khô tuyết trắng 

Thì còn đâu rừng núi tuyết giá băng 

Đêm còn gì, nếu không có ánh trăng 

Hỡi ngàn sao mập mờ trong đêm tối 

 

Nếu không đông, còn ai biết giá lạnh 

Đời ấm êm thái quá sẽ dư thừa 

Không hạn hán, nào có nghĩa chi mưa 

Cho ngàn mây bồng bềnh thêm thống khổ 

 

Nếu không có mùa đông 

Còn gì nữa bốn mùa 

Còn đâu ngọn gió lùa 

Lạnh lùng hong giọt nắng 

 

Nếu không có mùa đông 

Còn gì nữa đất trời 

Còn gì nữa cuộc đời 

Bập bùng khơi bếp lửa 

 

Đời, phải thế không anh 

Đời, phải thế không em 

Biển sóng vỗ gập ghềnh 

Rong rêu phơi bờ cát 

 

Ta xin mang hết những mùa đông 
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Cho mùa xuân, hoa cười xanh lá 

Cho mùa thu, tím lòng nắng hạ 

Và bờ cây vọng tiếng ve sầu 

 

Ta xin mang hết cả mùa đông 

Cho đất trời bảo hòa sự sống 

Cho tin yêu ươm mầm hy vọng 

Và mắt ai, thôi ướt mỗi đông về. 

 

Tháng 11 – 2009  

MG 

 

Quê nhà ta đó 
 

Cuộc đời này, xin dành cho dân tộc 

Tấm lòng này, xin dành cho quê hương 

Dù có ở đâu, trên muôn hướng ngàn phương 

Ta vẫn gặp nhau, giữa hồn thiêng sông núi 

 

Em lắng nghe, tiếng lâng lâng tình tự 

Chị se lòng, lời Mẹ dặn xa xưa 

Anh thấm đau, lời Cha thuở dựng cờ 

Máu Văn Lang nối dòng đan thanh sử  

 

Thành Cổ Loa, bóng cờ bay hùng cứ 

Đất Thăng Long, nền văn vật một thời 

Huế Kinh Đô trầm mặc mãi không nguôi 

Phố Sài Gòn lớn hơn ba trăm tuổi 

 

Này anh hỡi, Trường Sơn mờ bóng núi 

Này em ơi, Biển Đông khóc bờ xa 

Chị thì sao mà mắt lệ không nhòa 

Bởi vận nước lênh đênh, sơn hà nguy biến 

 

Ta còn nhau, lửa hồn thiêng khói quyện 

Ta còn nhau, máu đỏ với da vàng 

Năm ngàn năm, dòng lịch sử thênh thang 

Càng ôm ấp, càng tình sâu nghĩa nặng 

 

Nước chảy mãi, mới sông dài biển rộng 
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Núi lên cao, mới thấm vị sơn khê 

Anh em ta, nung nấu vẹn câu thề 

Hồn dân tộc, mái quê nhà ta đó. 

 

Tháng 11 – 2009  

 

  
 

Tác giả Thích Nhật Tân (Mặc Giang) 
 

http://quangduc.com/author/about/45/tt-thich-nhat-tan-mac-giang- 

 

 

http://quangduc.com/author/about/45/tt-thich-nhat-tan-mac-giang-

