Thở Dài

Vườn xuân chẳ ng có bướm vàng,
Đêm xuân còn đươ ̣m bên nàng Thủy Tiên,
Nắ ng xuân chẳ ng ấ m mo ̣i miề n,
Ngày xuân nhớ ba ̣n ưu phiề n chố n nao.
Ta từ da ̣o ấ y xôn xao,
Nửa chừng xuân gãy gánh đào non tiên,
Ta đi quảy gánh ưu phiề n,
Xin đừng hờn nhé ba ̣n hiề n năm xưa.
Bây giờ trời la ̣i đổ mưa,
Lòng ta la ̣i nhớ vườn xưa của mình,
Đầ y hoa đầ y bướm đầ y tiǹ h ,
Đêm xuân đầ y mô ̣ng đôi miǹ h ở trong.
Da-̃ Thảo Quế Trầ n.
Sydney 1984.

Dưới đây là bài thơ của người “Ba ̣n Hiề n Năm Xưa” qua Ú c thăm con, hoa ̣ la ̣i bài thơ “Thở
Dài” của Dã Thảo đăng trong nguyê ̣t san Thế Hê ̣ Mới năm 1984 và trong “Quarterly
Magazine AMBITIOUS FRIENDS của cô ̣ng đồ ng sắ c tô ̣c Liverpool Sydney năm 1999.

Thay Tiế ng Thở Dài.
Vào thu chẳ ng hoa Cúc vàng,
Mưa Ngâu về giữa bàng hoàng lê ̣ rơi,
Bế n giang đầ u đã chia đôi,
Nghiǹ trùng xa cách ngâ ̣m ngùi xót xa.
Thương Người, thương xót phâ ̣n ta,
“Gương xưa vắ ng bóng, Áo đà phai hơi”. *
Vườn xưa tiế ng dế ngâ ̣m ngùi,
Tàn trăng, úa lá, nửa đời đắ ng cay!
Người đi…thao thức đêm dài,
Mà Người ở la ̣i phâ ̣n đời héo hon!
Thôi thì cũng chỉ “Vì con”
Cho nhau mô ̣t chữ vàng son cuô ̣c tiǹ h.
Ước gì “Gương vỡ la ̣i lành”,
Vườn xưa la ̣i thấ y chúng mình chung đôi!
Trầ n Nguyễn Diê ̣u Nguyên.
Newcastle khuya 09/01/2005.

* “Đâ ̣p vỡ gương xưa tim
̀ lấ y bóng,
Xế p tàn y la ̣i để dành hơi”.

