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Tâm vắng lặng, khắp trùng dương sóng vỗ 

Mắt trần nhìn giới hạn cõi thiên thu 

Hạt sương mai rung mặt trời trong gió 

Giọt lệ buồn gõ nhẹ xuống hoang vu 

 

Đâu phải ta bày ra vòng oan nghiệt 

Nhân loại nầy duyên kiếp cột đời nhau 

Trong gang tấc đã trùng trùng sông núi 

Tà áo bay ảo mộng buổi ban đầu 

 

Rồi cứ thế trôi lăn mùa gió bụi 

Chuyến tàu đêm lặng lẽ tách ga đời 

Ai bước lên, ai ngập ngừng xuống bến ? 

Gió mùa thu hiu hắt đến khô lời 

 

Bạn bè ơi, biệt tăm mùa chinh chiến 

Âm thầm đi trong gió lửa mù khơi 

Đứa còn lại lạc loài như khách lạ 

Sống buồn tênh, lặng lẽ đứng bên đời 

 

Thế là hết, đoạn phim buồn qua hết 

Chỗ ai ngồi giờ cũng đã chia phôi 

Tâm vắng lặng, mùa hư vô vắng lặng 

Một mình ta quạnh quẽ cuối chân đồi . 

 

Phùng Quân   Tháng Hè 2021 

 

Họa nguyên vận 

 

Năm tháng trôi là loài chim cánh vỗ 

Thời gian qua hiu hắt lá vàng thu 

Cuộc trần hoàn thoắt qua như cơn gió 

Về cội nguồn vắng lặng tiếng vi vu 

 

Tàu vút xa trong cơn giông khắc nghiệt 

Xa bạn bè xa một thuở có nhau 

Về một cõi riêng mình nơi góc núi 

Cuộc trăm năm nhớ lại những ngày đầu 

 

Một kiếp người có chăng là cát bụi 

Cứ cuốn đi cuốn mãi hết cuộc đời 

Ngụp lặn hoài tử sinh rồi đến bến 

Sóng vỗ hoài không nghe nỏi một lời 

 

Thấy buồn bã phai tàn mùa chinh chiến 

Thưa thớt dần từng bụt cát ra khơi 

Nơi bờ bến riêng mình ta xa lạ 

Nghe hắt hiu trong hoang vắng sầu đời 

 

Trong tứ khổ mai này rồi chấm hết 

Tiễn bạn bè trọn một kiếp phai phôi 

“Tâm vắng lặng mùa hư vô vắng lặng” (1) 

Nhớ trường xưa lặng lẽ đứng trên đồi. 

 

Paris, 25/07/2021 

LĐT 

 

 


