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Kính gửi đến quý anh chị con cóc cuối tuần.  

Dạo: 

    Nhìn quan tài dạ nao nao, 

Hồn đây xác đấy cái nào là tôi?   

Cóc cuối tuần:  

   Tôi Viếng Tang Tôi 
  

   (Cuối tuần vừa qua chúng tôi có dịp đi dự mấy 

   đám tang. Nhìn quan tài của người quá cố, lòng 

   lẩn thẩn tự hỏi rằng nếu chính mình đang nằm 

   trong mấy tấm ván đó thì mình sẽ có cảm nghĩ   

   gì. Xin được ghi lại vài ý tưởng vớ vẩn lúc ấy)  

Tôi ghé nhà quàn viếng xác tôi, 

Nhìn quan tài mở, dạ bồi hồi, 

Cánh bèo theo sóng đời xuôi ngược, 

Đã đến cuối dòng nước nổi trôi.  

Khói trắng từng hồi lặng lẽ loang, 

Nỗi đau ly biệt đọng đôi hàng, 

Khăn tang gói ghém câu từ giã, 

Tơi tả lòng nhau phút trễ tràng.  

Nhịp nhàng ánh nến khẽ khàng lay, 

Tiếng tụng kinh cùng gió thoảng bay, 

Tiễn kẻ xuôi tay rời bến khổ, 

Mịt mù thiên cổ dấu chim bay.  

Ngật ngầy ngắm nghía xác thân tôi, 

Đời sống cuối cùng chỉ thế thôi. 

Mấy chục năm trời cơn gió thoảng, 

Lối trần thoáng chốc đã xa xôi.  

Một xác thân thôi, mấy cảnh đời, 

Phải chăng vì số mệnh đùa chơi. 

Từ nôi tre đến quan tài gỗ, 

Chỉ thấy toàn gian khổ kiếp người. 

 

Thế rồi tất cả chẳng còn chi, 

Bươn chải ngược xuôi để được gì. 

Tử biệt sinh ly thời khắc đến, 

Nào ai tránh được chuyến đò đi! 

                       * 

                  *        * 

Xác đó khác gì chiếc áo tơi, 

Bấy lâu mưa nắng rách bươm rồi, 

Đến giờ vất bỏ thôi đừng tiếc, 

Níu giữ chi oan nghiệt một đời.   

Tôi nhủ thầm tôi chớ vấn vương, 

Trước khi phải cất bước lên đường, 

Thong dong tìm đến phương trời mới, 

Hãy cố quên đi cõi đoạn trường.  

Nán lại lang thang với mọi người, 

Bùi ngùi thăm hỏi đến từng nơi. 

Nhưng rồi vẫn thế, sau như trước, 

Chẳng được ai lên tiếng trả lời.  

Ai ai cũng chỉ ngó quan tài, 

Không thấy thằng tôi đứng sát vai, 

Đang rót vào tai câu cảm tạ, 

Trước khi từ giã hẳn trần ai. 

                       * 

                      *       * 

Người bảo: "Tôi là thân xác tôi", (*) 

Thì xin người hãy đến nhìn coi, 

Xác tôi lạnh ngắt nằm ngay đó, 

Nào có khác gì khúc gỗ phơi.  

Mảnh hồn vừa nghĩ ngợi lôi thôi, 

Vừa ngắm xác thân đã tách rời, 

Vớ vẩn chán chê rồi ấm ức: 

Cái nào mới đích thực là tôi? 

            Trần Văn Lương 

               Cali, 9/2020  

Ghi chú: 

(*) Je suis mon corps: đây là một vấn đề đã được 

các triết gia Tây phương bàn đến, trong số đó có 

nhiều vị rất nổi tiếng như Merleau-Ponty, 

Spinoza, Nietzsche... 
 


