Nói với Thủy

Thơ viết ngày mồng 2

Hơn 5 ngày mới cầm lại bút
Ngồi lại bàn tâm vẫn chưa an
Giữa lúc ngoài trời mưa bão tuyết
Anh một mình trở bệnh mê man…

Sáng nay thức dậy tay tê cóng
Buốt lạnh từ lòng lạnh thấm ra
Giường rộng mền vẫn còn đấp kín
Mấy hôm nay trời lạnh cắt da…

Té nằm dưới đất gần hơn tiếng
Anh tỉnh nhưng mà sức kiệt mòn
Không thể nào đứng lên ngồi được
Hồn em phù trợ được sống còn

Chợt nhớ hôm nay mồng 2 tết
Có hẹn làm răng lúc 9 giờ
Uể oải ngồi lên đi xuống bếp
Pha trà cúng, đốt nhang bàn thờ…

Mình mẩy đau nhừ chân tê mỏi
Đi đứng trong nhà thật khó khăn
Uống viên thuốc pha ly sữa nóng
Tái hợp cùng em đã sẵn sàng…

Đốt đèn nhang, bánh trà anh dọn
Lên bàn van vái rước em về
Ngày nào cơm nước một vài món
Chồng già lo lắng nhớ hiền thê…

Nằm mê thiêm thiếp mấy ngày liền
Hôm nay đã thấy tạm ổn yên
Đi ngồi ăn uống tự làm được
Lòng thư thái bớt phải lo phiền

Trước khi ra xe anh van vái
Thủy à anh phải đi làm răng
Bánh sáng nước trà anh dọn sẵn
Anh đứng bên em đợi nhang tàn …

Thủy ơi cầm bút anh liên tưởng
Đế vợ hiền trong mấy ngày qua
Cúng cơm cúng nước anh thưa thớt
Nằm nhớ em buồn thương xót xa…

Lủi thủi một mình nhà vắng vẻ
Anh làm gì cũng nói với em
Em coi nhà với 2 con chó
Mắt em buồn không biết có nghe…

Vần điệu ý tình còn ngượng ngập
Bởi mấy ngày qua lạc ý lòng
Anh cứ ngỡ rằng theo em bước
Phút cuối đời như thế là xong…

Được nói thầm thì nhìn di ảnh
Tay sờ lọ cốt mặt buồn hiu
Một chút niềm vui dù mỏng mảnh
Anh vẫn còn kề cạnh em yêu …

Thủy ơi sức khỏe đang bình phục
Ân phước trời cho anh sống còn
Đủ sức cúng em ngày 3 bữa
Thỏa lòng anh vui sướng nào hơn …

Tiếng mõ kinh, sáng nay mồng hai
Tết nhứt tự nhiên phải nhớ ngày
Hương khói quyện mờ theo tiếng mõ
Vợ hiền hồn phách ở đâu đây …!
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