
khuya nhiên 

  

một nửa chiêm bao có mặt 

những ngôi sao thời gian 

tất cả khoảng gần 

tách rời bàn tay và mắt nhắm 

  

sự trở về của nước 

  

vẫn khoảng gần rơi đằng sau điểm hẹn lòng tay xuyên chạm cuộc 

đối thoại của mắt đi vào biển tối với khuôn mặt lạnh lùng gõ gió 

tiếng hú vọng lời nguyền hắt vào im vắng ngươi là kẻ sinh ra trong 

thâm sâu lớn lên cùng bão tố ngươi là đứa con của biển tối ngươi là 

biển tối biển tối biển tối... 

  

sững xanh cồn núi lặng lẽ giữa bao la huyền nhiệm biển nứt chảy 

giai điệu bốc hơi sự bội phản đi dọc vào cơ thể chẻ đôi khuôn mặt 

chưa hong khô nhiễu nhương mở cánh cửa cổ đại tiếp tục bước vào 

bên trong của bên trong mắt nhắm vẫn không tìm ra chìa khoá giải 

lời nguyền kiếp kiếp ngươi là đứa con của biển tối ngươi là biển tối 

biển tối biển tối... 

  

không một dấu hiệu đắm chìm sự trở về của nước trụi trắng cơn 

giông dịu dàng nỗi buồn bám bụi làm sao xé rách một nửa chiêm 

bao hằng đêm trở lại ngọt ngào huyễn tích nhắc nhớ một thượng 

nguồn quá khứ chảy cạn từng đại dương muối mặn lấp lánh cơn mê 

sảng ngươi là biển tối biển tối biển tối... 

vỗ gào khoang lặng trắng ngọn nước trườn chạy về phía mặt trời về 

phía ánh sáng trước ánh sáng về nơi không thể về nơi có thể ai đó 

bước ra từ cổ tích nhấn chiêm bao chìm sâu chìm sâu nhưng sao cứ 

phải đi tìm một giấc mơ cứ phải ám một nửa giấc mơ nơi khoảng gần 

tách rời chân dung cùng nấc thang cuối mở trừng vào biển tối biển 

tối biển tối... 

  

khoảng gần. 

Chim Hải 
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