LỤC BÁT
CUNG TRẦM TƯỞNG
Cung Trâm Tưởng
Con ðuông trình bày
và xuất bản lần thứ nhất, 100 tập
tại Cần Thơ Việt Nam
năm 1973
tranh bìa: bố cục, vẽ tay của Lê Triều ðiển
phổ biến hạn chế

Giới Thiệu Lục Bát Cung Trầm Tưởng
Làm thơ Lục Bát là ñu bay, là di trên giây. Thành công và thất bại chỉ cách nhau
khoảnh khắc phân, ly. Nếu Lục Bát là một dàn phóng ñã ñẩy một số ít nhà thơ lên ngôi
thi hào thì Lục Bát cũng là con ngựa bất kham ñã quật ngã nhiều thế hệ thi nhân.
Từ ngày tất cả khuôn vàng thước ngọc bị bẻ gãy trong văn nghệ, người thi sĩ có
khuynh hướng, khi bắt ñược ý thơ, là trao ñến cho người ñọc ở tình trạng nguyên thủy
không dồn ép, không sơn mạ. Mỗi bài thơ là một hình thức trình bày. Một ngàn bài thơ là
một ngàn thể thơ khác nhau. Thế mà Lục Bát vẫn giữ vững ngôi vị hoàng tử của các thể
thơ. Các bài Lục Bát tuyệt diệu vẫn còn trị vì trong vương quốc thi ca Việt Nam không
biết ñến bao giờ.
Lục Bát của thi ca là vĩ cầm của âm nhạc: vĩ cầm tập trung trên phím ñàn nhỏ bé
tất cả hòa âm trong vũ trụ. Lục Bát trong hai câu sáu tám có khả năng diễn ñạt tất cả
giai sắc của bầu trời, uẩn khúc của hồn người...Lục Bát là một nhan sắc tuyệt trần, ai
cũng muốn làm tình, hoặc ñể mãi mãi sợ hãi vì bất lực, hoặc ñể suốt ñời ñam mê. Các thi
sĩ của hôm nay, sau khi ñã mệt mỏi khai phá những vùng ñất mới cho thi ca, lại trở về
nghỉ ngơi dưới bóng mát của cây Lục Bát, lại thả cho con diều Lục Bát ngày càng bay
cao vào những vùng trời lạ.
Gần như ñã thành một thông lệ, các nhà thơ muốn tự hào ñã ñạt ñến một kích
thước nào ñó, ñều phải thử lửa với Lục Bát: Nguyên Sa nghển cổ nhòm vào Lục Bát, Tô
Thùy Yên yêu trộm Lục Bát, Hoàng Anh Tuấn chọc ghẹo Lục Bát, Thanh Tâm Tuyền tán
tỉnh Lục Bát, Bùi Giáng làm ảo thuật với Lục Bát. Hình như họ phải trải qua môn thi Lục
Bát ñể ñược xác ñịnh là thi nhân Việt Nam. Họ phải ñi vào Lục Bát dù phải lột hết che
phủ ñể tài năng xuất hiện trần truồng.
Từ nhiều năm nay, Cung Trầm Tưởng là nhà thơ thích ñánh ñu với Lục Bát. Qua
tập Tình Ca và các sáng tác khác, nhiều người ñã cho rằng Lục Bát và hồn thơ Cung
Trầm Tưởng là một cuộc hôn nhân thành tựu. Cung Trầm Tưởng ñã ñưa Lục Bát vào mỹ
viện ñể lột xác. Cung Trầm Tưởng ñã khoác cho Lục Bát những chiếc áo mới nhất của

thời trang. Cung Trầm Tưởng ñã trao tặng Lục Bát những trang sức diễm kỳ nhất của
thời ñại.
Nhưng ở trong cuộc ñuổi bắt ñam mê ngôn ngữ Cung Trầm Tưởng ñã không ñể
tuột mất cái hồn muôn thuở của Lục Bát, cái khí phong bàng bạc ñã khiến thi ca Việt
Nam lồng ñược hương sắc rực rỡ vào trong bầu trời bát ngát của thi ca ðông Phương. Ý
tôi muốn nói ở Lục Bát Cung Trầm Tưởng phảng phất một giao hòa nào ñó giữa cái hồn
nhiên trong sáng của ca dao dân tộc, cái hào hoa tuyệt vời của thi bá Nguyễn Du, cái
trầm mặc não nề của khúc Cung Oán thuở xưa và một “mang mang thiên cổ sầu”
Con ðuông

Về ðây
về ñây tôi lại gặp tôi
lang thang lối cũ, trước ñồi sau nương
ngô ñồng lã ngọn thuần lương
trời cao không ñỉnh, mến thương không bờ
cố tri khóm hạnh bây giờ
vẫn bừng hoa nở ñứng chờ lối xưa
vẫn hanh vàng nắng tỏa vừa
hiu hiu tùng rủ bóng chưa hao gầy
về ñây tôi lại về ñây
non lên thắm nhớ, chiều ñầy khoan dung
chân vui lối rộn khôn cùng
gần xa trời mở vòng cung thâu vào
chân phương lòng thấy nao nao
với muôn thương mến lên cao hôn trời

Khoác Kín
chiều ñông tuyết lũng âm u
bâng khuâng chiều tới tiếp thu trời buồn
nhớ ngày tàu cũng ñi luôn
ga thôn trơ nỗi băng nguồn héo hon
phương xa nhịp sắt bon bon
tầu như dưới tỉnh núi còn vọng âm
sân ga mái giọt âm thầm
máu ñi có nhớ hồi tâm ñêm nào
mình tôi với phố non cao
với cồn tuyết lạnh buốt vào xương da
với mây xuyên nhợt ánh tà
với ñèn xóm hạ cũng là tịch liêu
tôi về bước bước ñăm chiêu
tâm tư khoác kín sợ chiều lạnh thêm

Nghìn Xưa
hôm nay trời quá ñìu hiu
ngày ñi sớm ñể tiêu ñiều quán không
vang núi dội sông
chiêng khua rừng rú
vọng buồn lính thú
trong hồn mênh mông
hồn se như sóng ñầu sông
cuối heo may lạnh mùa ñông xám về
vội vàng thổi ấm ñam mê
ñốt lên cho bớt não nề nghìn xưa

Chiều
ngày lăn bóng quá lưng ñèo
cây hoen lá thắm, xóm nghèo quán không
còn trơ biếc núi ngồi trông
sương giăng xóm ngủ, mù buông lũng chiều
thuyền nằm bến cũng xiêu xiêu
con sông tới giấc mắc triều lên nhanh
hồn tôi cái dĩa thâu thanh
tròn nguyên nét nhạc, trung thành ý ca
ñồ rê mi pha xon la...
ngẫm từng âm ñiệu nghe ra chiều buồn

Tĩnh Vật
ngủ trong hồn, ngủ ngoài mưa
cái khuya im vắng bốc vừa ñôi tay
ngủ phương lan, ngủ hiên dài
vóc sương lưng gió ñã cài hoang liêu
ngủ chim sâu, ngủ nắng chiều
hình con én mộng bóc nhiều phiêu du
ngủ rêu bồn, ngủ mùa thu
hồn ñôi cánh hạc bay từ không trung

Ngoại Ô

về nơi che phủ mái ñầu
một vùng trời nặng, lá nhầu nhợt mưa
lối ren cỏ búi lưng lừa
mùa ñi bỏ lại gốc dừa cội măng
tháng dư. buốt xẻ ñôi ñằng
nửa chì mưa ñục, nửa băng ñá cồn
chiều về lại lẻ lũy ñồn
mình trơn ñứng tuột, nóc hồn nằm ươn

Nghĩa ðịa
ngồi trông lống bống mưa rơi
cây me mục nát nói lời cổ sơ
bãi nhăn nhàu vết lăn xưa
một xe thổ mộ nằm trơ mộ gầy
ngồi trông úp xuống trần mây
cỏ xanh bia mộ ñã ñầy ngút quên
chiều nhòa về xứ không tên
thời gian hoá ñá chồng lên tuổi ñời
ngồi trông vút bóng chim dơi
rối ghê lạnh cả ñất trời thâm sâu
suơng khắp sô lấp phủ ñầu
che hồn ẩm mốc nỗi sầu âm dương

Mưa Tháng Tám
anh ôm em ủ mình dây
gió mưa ẩm ñục xô ñầy trong tim
tóc sương rêu phủ môi chìm
anh nghe mưa gió vỗ mềm vai em
thôi thôi cái ngủ buông rèm
hồn em tháng tám ñã thèm xa xôi
mắt then khuya kín cửa rồi
anh ñi, gió núi mưa ñồi chôn em

Kỷ Niệm
trở về kỷ niệm xanh rêu
hồn tôi du mục cắm lều ñêm nay
rượu về khói thuốc nồng say

ñèn lung linh ánh buồn lay lắt buồn
ngó sông lại tưởng nhớ nguồn
niềm hoang vu ñã về luồn kế ñêm
thơ khuya khát nẻo êm ñềm
căng thao thức ý căng thêm tiếng lời
ơ thờ lạnh thấu muôn nơi
nằm nghiêng ván mỏng, ngóng trời, trời câm
ngóng nghe ñời cũng lặng thầm
riêng thời gian vẫn còn thâm buốt hoài
nỗi mình khó chẻ làm hai
ñêm không nhắm mắt thấy dài cô ñơn

Thân Phận
sống là một thứ ñi buôn
mang thân bán vốn, còn hồn cho thuê
mỗi ngày một giấc ngủ mê
sớm ñi ảo mộng, tối về cưu mang
bát cơm miếng cháy khê vàng
miệng chua khó nuốt, ñịa ñàng khó lên
trăm năm trăm thứ tủi phiền
vấn vương rồi cũng vô duyên một ñời
ñêm nằm nghĩ biển thèm khơi
nghe mây hồn dạt nước trời mênh mông

ðêm Sinh Nhật
mưa ñêm rơi lạnh Sài Gòn
mưa hay trời khóc ñêm tròn tuổi tôi ?
mưa hay trời cũng thế thôi
ñời nay biển lạnh mai bồi ñất hoang
hồn tu kín xứ ña mang
chóng hao thân thể, sớm vàng lượng xuân
niềm tin năm tháng vơi lần
lửa thương yêu cũng nguội dần hương xưa
ñêm nay trời khóc trời mưa
gió lùa ẩm ñục, trời ñưa thu về
trời hay thu khóc ủ ê ?
cổ cao áo kín ñi về buồn tôi

Tuổi Thượng ðài
xuân này tuổi sắp ba mươi

mình cao vóc hạc, môi cười phong sương
ít hân hoan, lắm chán chường
từ tôi phá ñổ thiên ñường tuổi thơ
ñầu trơn chưa cất ñiện thờ
suy tư còn lắm chần chờ viển vông
lừ lâu quên thắp pháo bông
tuổi ba mươi phiến ñá chồng lên vai
nửa văn chương, nửa cuộc ñời
một tâm hồn loạn hai người ñọ găng
ñòn say còn lắn hung hăng
kiểng khua rứt cuộc, thấy nằm trọng thương

Nấm Xanh
sáng nay trời ñẹp nguyên trinh
mùa xuân thơm ngát, ái tình lên ngôi
rộn ràng tỉnh giấc thôi nôi
tội nhân tiền sử nằm phơi trần truồng
núi rừng chào hỏi chim muông
cây xanh lá mới phật phồng gió vui
nụ hồng ngợp nắng lên môi
tôi nghiêng tim rỏ ngọt bùi tiếng ru
ñất trời mở cuộc giao du
ñời sau ñịa chấn nở dù nấm xanh

Biển
sớm nay giàu thịnh là tôi
thiên nhiên riêng bãi cát ngồi làm thơ
ý vui lòng ñể then hờ
nghe xa xa vỗ sóng bờ pha lê
sóng dâng còn ngán môi kề
ñêm hôm bãi nhớ, sớm về viễn khơi
sớm ñi khơi rộng ý ñời
thêm mênh mông nước cho trời ñể chân
trời hiền khép một vòng thân
trông cao xa ấy mà gần tâm tư

Kiếp Sau
bù em một tháng trời gần
ñơm hoa kết mộng cũng ngần ấy thôi
bù em góp núi chung ñồi

thiêu nương ñốt lá cũng rồi hoang sơ
bù em xuôi ngát vần thơ
vẫn nguyên trắc trở lúc giờ xa nhau
bù em một tháng trời mau
và ngôi sao cuối khuất sau ñịa cầu
thôi em xanh mắt bồ câu
ngực thon mình nhỏ xin hầu kiếp sau

Công Chúa
hoa xuân nồng, trái xuân ngon
mùa xuân công chúa hương còn ở ñây
em ñi chiều biếc chân mây
sao hôm năm cánh rơi ñầy mắt nâu
da thơm, xác thịt chưa sầu
em mang xiêm áo nàng hầu của vua
hân hoan trời ñất nô ñùa
ñường ân ái cũng thêu thùa lá ñưa
anh ngồi nghĩ nắng rồi mưa
vẽ thêm tâm tưởng cho vừa ý em

Bãi Ru
học em ñược tính lo xa
tình yêu tươm tất, bình hoa bày bàn
lỡ mai mây có rã tan
còn ñây thân thể rung ñàn em nghe
bằng không gió núi mưa khe
ñêm ñêm gãy cánh bông xòe ru em

Viễn Du
chiều về ngồi ñỉnh non cao
lao xao từ lá rạt rào ñến tim
biếc xanh mầu xứ của chim
trời trăm phương lộng ñi tìm viễn du
ñi cho mộng thoát lao tù
rũ bung thân xác cho bù ñớn ñau
chiều về cười lả lơi lau
hồn lâng lâng nhẹ ý phau bạt ngàn
bụi vàng vùi lấp dương gian
dưới xa nghe ñổ lầu tàn hoàng hôn
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Ngỏ
Trong hoàn cảnh khó khăn chung, cơ sở CON ðUÔNG ñang cố gắng vượt mọi trở
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