Du My Du My added 6 new photos.
18 hrs ·
25 năm xa xứ. Đọc lại bài thơ viết đầu tiên trên đất Mỹ,
HỘI AN NỖI NHỚ TRONG TA
Nghe tuyết đổ nửa đêm ta chợt thức
Quê hương ơi ta lạc bước phiêu linh...
Giữa vùng trời Bắc Mỹ nhớ mông mênh
Con phố Hội hồn ta xưa thơ dại
Trường Bà Mụ tiếng thầ y cô vọng mãi
Bạn bè giờ dăm đứa lạc dăm nơi
Ta lớn lên bằng giọng hát tao nôi
Lời ru mẹ à ơi trong giấc ngủ
Qua Chùa Cầu ai thương hoài quá khứ
Áo trắng về Âm Bổn đẹp trong mơ
Tuổi học trò ta tập tễnh làm thơ
Vần gieo lạc, ý còn nghe vụng quá
Ta tìm đến, em nhìn ta khách lạ
Có gì đâu cùng con phố chung tên
Trên dấu chân ta có dấu chân em
Ngày hai buổi đi về đầy sách vở
Trót yêu em ta thành tên mắc nợ
Nợ ân tình, nợ đèn sách cưu mang
Đêm hẹn hò ta đếm bước lang thang
Con phố cũng vui lây tình thơ dại
Chè bắp Cẩm Nam ngọt môi con gái
Hương cao lầu ấm dạ khách viễn phương
Hội An ơi từng tên quán tên đường
Từng con hẻm trong lòng ta sống lại
Ta nhớ mãi tiếng cười cô em gái
Buổi trưa hè gội tóc bãi Kim Bồng
Đêm trăng về ngồi vọc nước bờ sông
Xếp thuyền giấy thả xuôi dòng Cửa Đại
Bến Cẩm Thanh thương giọng hò cô lái
Mau lên đò kẻo lỡ chuyến đò trưa

Ai có về thăm lại Vạn Gành xưa
Con cá nục thơm nồng rau Trà Quế
Hội An đó biết bao điều muốn kể
Đã đi vào cổ tích phải không em
Đã đi vào trong mỗi một trái tim
Mà dĩ vãng vẫn còn vương vấn mãi
Đêm Bắc Mỹ ôi nghe hồn tê tái
Tuyết lạnh ngoài trời, tuyết lạnh trong ta
Sao bỗng dưng ta thành kẻ xa nhà
Quê hương đó ngoài tầm tay ta với
Qua đại dương xin một lời nhắn gởi
Lời kinh cầu cho con phố thân yêu
Mai ta về với tiếng hát mỹ miều
Đời ấm lại trong vòng tay của Mẹ.
DƯ MỸ
Tháng 10/1991

SEE MORE

Du My Du My
October 5 at 11:08pm
DẠ TUÝ VÀ EM
Rượu nhập em mờ dưới mắt ta
Chập chờn kiều nữ hay yêu ma
Ta - thằng thất trận rơi cung kiếm...
Uống để quên từng nỗi xót xa
Nâng chén sầu lên tận đỉnh mây
Đổ cho chìm lỉm thế gian nầy
Ta em còn lại trong thiên địa
Cạn chén ta cùng ngây ngất say
Ta hớp hồn em nhả bể đông
Em chơi vơi giữa cõi mênh mông
Ta cười ngặt nghẽo trong men rượu
Vĩnh viễn đời em chẳng có chồng
Ta vẽ em bằng chén rượu nồng
Chân dung mang bảy sắc cầu vồng
Áo em mỏng quá như tơ nhện
Nên mắt ta đầy những nét cong
Ta hát cùng em khúc tuý ca
Dìm em trong chén rượu hoàng hoa
Ta say ôm ngủ quên trời đất
Quên cả em và quên cả ta.
Dư Mỹ
October 05/1991

