
         
Mơ có một ngày 
 
Mực vẫn còn nguyên giấy trắng tinh 
Ứ trong tâm thức biết bao tình 
Tại chưa có dịp quen chào hỏi 
Nên ý thơ tình nhạt nét in… 
 
Em thuở bình minh má thật hồng 
Lụa mềm tơ mỏng mặt tươi chong 
Em ra khỏi ngõ nhiều hoa nắng 
Rơi rớt trên vai tóc phiêu bồng 
 
Bước vội qua đường lối quen chân 
Môt lần chút gió thoáng bâng khuâng 
Mắt ai trong vắt nhìn xa vắng 
Chân bước ngang qua lại lắm lần 
 
Bước thẳng không nhìn mà thấy rõ 
Đôi mi ai chớp nghĩ ngợi gì 
Trở về lối cũ lòng luôn nhớ 
Đôi mắt thu buồn cong nét mi 
 
Mấy lần cầm bút nhìn trang giấy 
Trắng màu tinh khiết dáng em thơ 
Những ảnh hình từ lâu nhìn thấy 
Muốn viết câu hẹn ý đợi chờ… 
 
Tuổi bây giờ, em ở trời xa 
Cho dù nụ đã nở tình hoa 
Con đường trắc trở ngăn sông biển 
Nắng buổi hoàng hôn sắp nhạt nhòa 
 
Câu thơ viết tiếp chờ duyên số 
Giữ vẹn ý lòng chẳng đổi thay 
Những lời hẹn ước tâm luôn nhớ 
Mơ sống bên nhau có một ngày  
 
thylanthảo 
27-7-21 
 
 
 
 

 

 
Chờ đợi chữ duyên  
 
Sắc màu tương tự cành hoa cũ 
Đôi mắt ẩn buồn sắc nét thu 
Mới thoáng nhìn qua lòng đã nhớ 
Người bạn tình chung khói sương mù… 
 
Hình như nắng vẫn tươi hồng ửng 
Mây sẫm màu như đã loãng tan 
Tình nhớ vợ hiền còn nguyên vẹn 
Nhìn bàn thờ chưa hết ngỡ ngàng… 
 
Một thời chinh chiến chân phiêu lãng 
Đã bước đi qua khắp 4 vùng 
Lộ 7B đặc đầy tên đạn 
Vẫn kiên tâm chẳng chút sờn lòng 
 
Hơn 8 năm nằm trong tay giặc 
Đã nhận biết bao nhiêu đòn thù 
Cho tới tàn đời không quên được 
Nhục hèn buông súng cuối tháng tư… 
 
Sau lính sau tù về với Mẹ 
Tuổi 40 mới cưới vợ hiền 
Sống cảnh nghèo ấm nồng vui vẻ 
Lạc bước xứ người ngỡ cảnh tiên 
 
Em bây giờ xa, tình vẫn vậy 
Anh thương em tha thiết đậm đà 
Một bóng một hình vui kỷ niệm 
Lòng nhớ thương người đã đi xa 
 
Dáng của vợ hiền như sống lại 
Mắt nhìn mà cứ ngỡ vợ yêu 
Rất dễ thương nụ cười duyên dáng 
Tâm lòng xao động biết bao nhiêu 
 
Thủy ơi nơi cõi bình an đó 
Em có bằng lòng thuận ý anh? 
Chữ duyên có thật trong trời đất 
Cho ước tình xuôi đẹp mộng lành… 
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