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Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần. 

 
  

Dạo: 
 

      Lá đà giũ kiếp phù du,  
Lấy gì vá mảnh hồn thu hỡi người. 

 
  

Cóc cuối tuần: 
  

  Rách Rưới Mảnh Hồn Thu 

  
Trời trở lạnh, lá rực màu chắp cánh, 

Người lăng quăng, tay máy ảnh quơ quào. 
Chợt hỏi thầm thu đã đến rồi sao, 

Trong sâu thẳm, ngọn lửa nào chợt ngún. 
  

Da táo Tàu nhăn nhúm, 

Mặt vấy bùn lún phún mấy cọng râu, 
Đáy mắt sâu nhớt nhát lớp cặn sầu,  

Mồm méo mó, mái đầu trơ gốc tội. 
  

Hồ với bóng lặng nhìn nhau bối rối, 
Chốn xa người biết hối lỗi cùng ai. 

Dép sứt quai, chân chai cứng miệt mài, 
Đường trước mặt sao vẫn dài vô tận. 

  
Trên vai lệch, một gánh đời lận đận, 

Nửa kiếp người biết mấy trận phong ba. 
Một mình ngồi lẩm nhẩm đếm ngày qua, 

Ma dĩ vãng về xót xa bay lượn. 
  

Nhớ ánh mắt ngạt ngào hương nắng phượng, 

Áo học trò thẹn vướng gót chân son, 
Cổng trường trưa, ai đứng ngóng mỏi mòn, 

Nghe ve khóc nỉ non ngày tạm biệt. 
  

Nhớ thị trấn cao nguyên buồn da diết, 
Chiếc xe lam cũ rích nhét đầy người, 

Ì ạch qua con phố nhỏ tả tơi, 
Hàng quán ế nghếch trông trời xa vắng. 

  

Nhớ tha thiết chiều sân ga tĩnh lặng, 
Tàu sắt nằm đợi nắng cuối về ngang.  

Từ khi bỏ xóm xa làng, 

Chốn mộng mị hoài hoang mang kiếm lối. 

                       x 

                 x          x 
 

Thập thò bóng tối, 
Người hối hả dồn chân. 

Chim trời nhịp cánh phân vân, 
Sông núi lạ ngại ngần không muốn đỗ. 

  
Vẳng đâu đó lời kinh cứu khổ, 

Người rùng mình, nghểnh cổ nhìn quanh. 
Đâu cổng làng và đâu lũy tre xanh, 

Chỉ thấy lá lìa cành bay lắc rắc. 
  

Bóng đêm dần quánh đặc, 

Hiu hắt vệt trăng treo. 
Con đường mộng cong queo, 

Hồn leo trèo mệt lả. 
  

Xưa trót dại khắc tình ta trên lá, 
Nên tình kia vội vã chết theo mùa. 

Lời giã biệt cay chua, 
Dai dẳng giở trò khua giấc ngủ. 

  
Đèn khuya hắt lên vành môi héo rũ, 

Người thẫn thờ ngồi ngắm nụ hoa đêm. 
Nỗi đau đớn ngọt mềm 

Bao năm vẫn triền miên gây gió bão. 
  

Chăn gối lẻ năm canh dài lơ láo, 

Khúc nhạc buồn áo não gọi chiêm bao. 
Kỷ niệm cũ hư hao, 

Lòng nghẹn ngào ray rứt. 
  

Nợ trần chưa dứt, 
Lá theo mùa về thổn thức ăn năn. 

Cung đàn sầu, tay nắn nót trở trăn, 
Giọt lệ đắng hờn lăn trên phím vỡ. 

  
Lá rừng chết, khúc tình ca bỏ dở, 

Đã hết rồi chút rực rỡ phù du. 
Ngọn gió khuya chầm chậm góp sương mù, 

Đắp điếm tạm mảnh hồn thu rách rưới. 
                     Trần Văn Lương 

                       Cali, 10/2015  
 


