Chở Gạch Lên Trời
Thơ: Trang Y Hạ
Từng mơ chở gạch lên trời
xây nhà dỗ giấc cho vơi cơn buồn
tỉnh ra ngồi uống rượu suôn
bằng không, nhảy tót xuống xuồng nghêu ngao

đâu cần - xuống chó, lên voi
đâu cần thù hận, săm soi mấy đời
bốn mùa, cây trái xanh tươi
câu hò, điệu lý - à ơi, ơi à…

sông Ngân vớt mực lên xào
Thập Nhị Bát Tú, trăng sao nhậu cùng *
chung bàn thiên sự mông lung
nói năng lịch lãm - bớt khùng, bớt điên

nơi đây đếch có bôn ba
công hầu khanh tướng phôi pha phấn dồi
đường đi thông thoáng mọi nơi
miễn thuế, phí - cứ rong chơi mặc tình

nước sông trong vắt qua miền
thảo nguyên tươi tốt tận triền núi xa
cởi truồng tắm táp nguyệt sa
xưa Từ Thức, nghĩ cũng là... vậy thôi

ở chốn nầy, vắng chiến chinh
hưởng hạnh phúc, hưởng thanh bình sướng thay
bảo tàng, thư viện đủ đầy
con người nhân cách thẳng ngay tuyệt vời

rừng xanh, xanh ngút chân trời
ai đâu thèm đốn, lá rơi dày dày
đông vui - hổ, báo, voi, nai...
ngàn hoa rộ nở hương bay thơm lừng

gạch ngói chở tiếp không thôi
viết sự thật để cho đời biết đi
ngủ trong gian dối li bì
có tâm, có não sử thi không màng.

thích cá vớt cá lên chưng
Bát Tiên cụng chén tưng bừng lửa reo *
nơi đây vắng bóng đói nghèo
không bịnh tật, không nợ đeo đẳng đòi
Trang Y Hạ

* 28 ngôi sao tượng trưng trong Thiên Văn Học của người Trung Hoa cổ, tính theo một chu kỳ của mặt
trăng trong một tháng.
* 8 ông tiên: Lý Thiết Quải, cưỡi Thiết trượng và Hồ lô – Hàn Chung Ly, cưỡi Quạt ba tiêu – Lã Động
Tân, cưỡi Phất trần và Thuần dương kiếm – Trương Quả Lão, cưỡi Ngư cổ – Lam Thái Hòa, cưỡi Giỏ
hoa lam – Hà Tiên Cô, cưỡi Bông sen – Hàn Tương Tử , cưỡi Ngọc tiêu – Tào Quốc Cửu, cưỡi Thủ
quyến.

