
Em và vũ trụ 

 

 

anh gọi em về 

trong đêm đầy sao 

từ những hạt sáng của vũ trụ, 

tự do 

nhiệm mầu 

như tình yêu và sự sống. 

anh muốn nói cùng em 

lời nói của kẻ yếu mềm 

bao nhiêu lần bay nhảy, 

ôi một thời son trẻ 

tình yêu như nụ hoa 

thơm nồng dỉ vãng đời ta 

 

*** 

 

anh muốn nói cùng em 

tiếc thương nào rồi cũng đi qua 

xin giữ lại nhau 

chút kỷ niệm buồn 

của một thời vàng ngọc 

một thời 

anh mãi ngắm nhìn 

ánh sáng nằm im trên tóc em 

dấu ấn triệu triệu năm 

đến từ mênh mông vũ trụ … 

 

*** 

 

 



anh muốn gửi về em 

lời nói chân thành 

như bậc hiền triết 

về một cuộc đời say đắm 

về một ý nghĩa nào đó 

của chữ tiếc thương 

về một hạnh phúc vô thường 

mà ta mãi chạy tìm. 

anh muốn vẽ cho em 

chân dung người thiền sư 

tay lần chuỗi hạt 

pháp thân vượt thời gian 

ôi, có tiếng kinh nào 

nối liền trái tim con người 

với bao la vũ trụ ? 

 

 

*** 

 

anh muốn gọi em về 

giữa chu kỳ của thiên thu bất tận 

để cùng em ngước mặt nhìn trời 

nơi có trăng và sao, 

một ngày cuối năm, 

chứng nhân cho trăm cuộc bể dâu. 

anh muốn gửi tặng em 

đã từ lâu 

tiếng hát vô âm 

của tâm thức dạt dào 

thoát ra từ những đam mê cuồng vọng, 

thời gian như vó ngựa hồng 

vượt cánh đồng thảo nguyên 

chẳng bao giờ quay trở lại. 



 

*** 

 

anh muốn kể em nghe 

cuộc đời của một nhà bác học đại tài 

đã sống với tình yêu 

vô cùng lãng mạn 

và đã chết trong yên lặng 

một nơi nào đó 

sợi tóc hao mòn. 

anh sẽ viết cho em 

lời của vũ trụ vàng son 

không ai xóa được 

như tình yêu và sự sống. 

 

tự do 

nhiệm mầu. 

 

 

thy an 
viết lại, hè 2017 
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