
1 

 

Nhánh Rong Phiêu 
 

 

Trần Huy Sao 
Blog:http://coithotranhuysao.blogspot.com.au 

 
 

 
 
Tôi viết câu chuyện này khi về qua chợ Chiều trong khu xóm nghèo để thăm 
người bạn tù, anh Phúc, trước khi dời xa quê hương. 
Anh Phúc và tôi đã có một thời gian cùng chung chiếu trong trại tù “cải tạo”. 
Chúng tôi đã từng tâm sự với nhau về cảnh đời của mình. Anh thường kể về 
cuộc tình của anh, nhắc đến cô giáo Loan với tấm lòng trìu mến, nhớ 
thương. Anh mang hình ảnh đó trong suốt thời gian nhục nhằn cơ cực, coi đó 
như là một niềm tin để đối đầu với những nghịch cảnh khắc nghiệt. Mơ ước 
của anh là một ngày đoàn tụ. Anh sẽ trở về nơi chốn cũ, cuốc đất trồng khoai 
bên người vợ trẻ, sống đời đạm bạc rau dưa. Rồi những đứa con sẽ ra đời 
để chia sớt với vợ chồng anh niềm hạnh phúc. Khi nói về ước mơ của mình, 
đôi mắt anh rực lên niềm vui rạng rỡ. Và bao giờ cũng thế, sau câu chuyện, 
anh thích đọc cho tôi nghe những đoạn thơ mà anh không hề ghi lên giấy. 
Thơ nằm trong trái tim anh. Là sợi dây nối liền tình yêu anh với cô giáo Loan. 
Là nỗi khát khao bỏng cháy hòa quyện trong niềm mơ ước: 
 
“...phá rừng sâu làm rẫy 
phá rừng sâu dựng nhà 
nhà ba gian vách nứa 
rẫy hai mùa bội thu 
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em thương anh vất vả 
da đen giòn, đen mun 
anh thương em vất vả 
nắng cháy tóc, xém da 
 
sáng, lưng nồi khoai chín 
trưa, đầy bát cơm vừng 
chiều, mặt trời trốn núi 
hai ta về nhà chung 
 
vui với đàn con nhỏ 
vui với tháng ngày riêng 
cuộc đời đâu phải khổ 
khi ta có tình yêu 
 
đôi bàn tay chai cứng 
vuốt tóc em cháy đỏ 
đôi môi khô vì nắng 
nhưng nói vạn lời Thơ 
 
dù ăn khoai ăn sắn 
dù uống nước lá rừng 
dù qua cay vượt đắng 
cũng yêu đời thủy chung...” 
 
Khi bệnh trở nặng, anh được thả về còn tôi lại thêm một lần chuyển Trại. Từ 
đó, do trở ngại dồn ép từ mọi phía, chúng tôi không lần gặp nhau. 
Và khi đứng ở đầu con dốc của khu chợ Chiều, tôi đã nghe thím Hai nghẹn 
ngào kể lại chuyện của hai người. Thiệt đúng là những mảnh đời tan nát ! 
Lần đó, tôi đã không được may mắn gặp cô giáo Loan. Giữa cảnh chiều lành 
lạnh của Phố Núi mờ sương và cuối con dốc vần vũ những đám mây chuyển 
màu xám ngắt, tôi hình dung một bóng người âm thầm lặng lẽ đi về hướng 
núi. Văng vẳng còn nghe tiếng đọc Thơ rất đỗi ngậm ngùi : 
Anh ơi ! Mưa lạnh cuộc tình 
Nắng hong thương nhớ hai mình khô rang 
Kể từ anh biệt dương gian 
Bỏ em trơ trọi lang thang chợ Đời.... 
 
ba-mươi-lăm năm nhìn lại  
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THÁNG BẢY BÊN NHÀ 

 

 
 
" Mạ già rồi mắt mờ tay run rẩy. Ngày bữa cơm trệu trạo nuốt cho qua. 
Nhìn thằng Cu cứ tưởng là con Gái. Đống khoai lang xó bếp tưởng đàn 
gà ! 
 
Mạ biết đời mình như cây Đa dưới bến. Như nương chè cổ thụ búp 
không xanh. Như cái rựa cùn như con dao mẻ. Có lạ chi con, "măng 
mọc tre tàn " ! 
 
Chừ Mạ chỉ có một điều mong ước. Là mai tê Mạ có "ngủ" đi rồi. Con 
nhớ để Mạ nằm yên côi nớ. Gần Ba con cho có cặp có đôi ! 
 
Bởi phần số khiến người đi kẻ ở. Nay thác về Loan Phụng hết đơn côi. 
Bèo hợp rồi tan hoa tàn lại nở. Kiếp phù sinh cũng là vậy thôi con !..." 
 
Mạ ơi ! Giờ Mạ ngủ yên rồi 
trên đồi hiu quạnh có Ba con 
Loan Phụng hòa minh đời tan hợp 
lòng Ba vui Mạ chắc vui hơn... 
 
con thì lang bạt trời quê lạ 
chưa dịp về thăm lại chốn xưa 
tháng Bảy bên nhà mưa thấm đất 
ướt lạnh chi không chỗ Mạ nằm ! 
 
phong rêu mấy lớp xanh dâu bể 
đời con cũng lắm nỗi phong trần 
tóc bạc theo dòng trôi hưng phế 
búp măng lại nhú ngó tre tàn... 
 
con ngó bên kia trời quê cũ 
chỉ thấy mây mờ núi khuất xa 
nghĩa Mẹ công Cha đền chưa đủ 
Mẹ, Cha giờ hạc nội mây ngàn ! 
 
 
 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/05/thang-bay-ben-nha.html
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chiều nay nắng nhạt vàng rẻo phố 
tháng Bảy buồn hiu cơn gió lay 
lòng con gởi nhớ về theo gió 
quyện khói nhang ấm chỗ Mạ nằm... 
 
----- 
phổ nhạc: Võ Tá Hân 
hòa âm : Quốc Dũng 
trình bày : Thanh Long 
nguồn : http://www.thuvienhoasen.org/vulan 
http://www.chuavienquang.com/music  
  

 

 

 

tháng 4 09, 2009 

HƯƠNG THỜI GIAN  

 

 
về tắm sông xưa ăn cơm mới 
uống nước dừa bập điếu thuốc rê 
gãi rốn nhìn mây trời trôi nổi 
thiu thiu ngủ mát giấc trưa Hè 
 
con cá câu giãy giụa đòi về 
mớ tôm bạc búng hoài không thoát 
mấy thằng bạn nói cười vui vẻ 
hẹn chiều về bữa nhậu sương sương ! 
 
 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/04/huong-thoi-gian.html
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cô láng giềng thăm lúa về qua 
ngồi ghé lại chuyện đời khuây lảng 
mái tóc mượt đượm nồng hương sả 
mùi mồ hôi thoảng dịu hương chanh 
 
chiều trốn núi mặt trời đỏ chói 
đường qua Thôn rộn bước trâu về 
bếp nhà ai dậy mùi cơm mới 
bỗng thèm ghê, một dĩa muối mè 
 
đêm yên tĩnh trăng tròn vành vạnh 
thoáng xa xa tiếng dế gọi tình 
buổi họp mặt thiệt là lãng mạn 
rượu sánh đầy vàng óng trăng khuya 
 
cô láng giềng hình như mất ngủ ! 
bên giậu thưa có ánh mắt buồn 
tôi, kẻ lãng du đời ly xứ 
đừng để lòng nhau nặng nhớ thương ! 
 
ánh mắt ngày xưa xin gởi lại 
tôi phải chia tay về viễn phương 
vẫn còn giữ mãi mùi hương sả 
còn em – em giữ lại nỗi buồn !...  
 
  

BÀI LỤC BÁT CHO NHAU  

 

 
 
ru em câu lục-bát-tình 
trăng sao mấy độ có mình có ta 
có chiều dáng bước em qua 
có mơi nắng lụa nghiêng tà áo phai 
có trâm giắt có lược cài 
có đuôi con mắt đọng dài nhớ thương 
có chia nhau những con đường 
phố xưa và cả nhiễu nhương thăng trầm 
cả tình thơ dại tháng, năm 
giữ đời nhau những lặng thầm nhớ, quên 
có an nhiên giữa bộn bề 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/04/bai-luc-bat-cho-nhau.html
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có phiền dỗi những hẹn thề xưa. Xa... 
có lần dấu guốc em qua 
đời tôi hằn nỗi xót xa thuở nào 
đắng cay trộn lẫn ngọt ngào 
buồn vui cứ đuổi theo nhau một đời 
 
sáng nay nhìn thấy trong tôi 
một khuôn mặt lạ cả đời chưa quen 
hình như, trong nỗi nhớ quên 
có riêng một thoáng cho em tìm về...  
 
Posted by Trần Huy Sao   
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

LỜI TÂM SỰ CÙNG EM  

 

 
 
Tiễn em về tôi đọc một đoạn Thơ 
Em rưng lệ thương đời tôi lận đận 
Cảm ơn em có chút gì để nhớ 
Giữa xôn xao cuộc sống thăng trầm ! 
 
Thơ tôi viết chẳng có gì trau chuốt 
Chẳng cao xa, chẳng làm vẻ khác người 
Chỉ chân thật một tấm lòng não nuột 
Ðời buồn tênh từ một cuộc đổi dời ! 
 
Dù có đi hay có về trăm ngả 
Cũng vàng-thu-người, đông-lạnh-chia-ly 
Cũng bâng khuâng giữa đất người quen, lạ 
Cũng xa rồi, quê cũ, còn chi ! 
 
Em cứ đọc Thơ tôi, đừng ái ngại 
Ðời buồn vui nên mới viết thành Thơ 
Em đừng hỏi và cũng đừng thương hại 
Trái tim tôi là nhịp đập của Ðời ! 
 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/04/loi-tam-su-cung-em.html
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Là khổ nhục của kiếp người lưu lạc 
Là tang thương từ những cuộc chia ly 
Là nụ cười mà chan hòa nước mắt 
Cùng quê hương sao kẻ ở người đi ! 
 
Nếu em hỏi thì tôi đành câm lặng 
Bởi vì em cũng chính là tôi 
Là bóng mát cây xanh, trưa Hè im ắng 
Là dòng sông quê Mẹ chảy trong đời ! 
 
Bởi vì thế cho nên tôi làm Thơ 
Rất chân thật nói về bao cảnh khổ 
Ai chẳng có một cảnh đời để nhớ 
Giữa quê hương hay xa giạt phương trời ! 
 
Nói thì vậy. Thôi, em về kẻo tối 
Chiều bâng khuâng nắng lạc bên đồi 
Mai mốt rảnh, buồn vui em cứ tới 
Người cùng quê thì chỉ bấy nhiêu thôi !...  
 
Posted by Trần Huy Sao  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

LÁ ME TRƯA  

 

 
 
1. mai em xuống phố đông vui 
để nhìn thiên hạ dập dìu xôn xao 
để nhìn sợi nắng lên cao 
sợi mưa xuống thấp sợi sầu đi xa 
sợi tình tôi lạc nẻo qua 
buộc em tơ rối gỡ hoài không ra! 
 
2. cũng gần thôi có đâu xa 
tháng, năm nào đã phôi pha cuộc tình 
vẫn còn đứng lặng làm thinh 
vẫn còn bối rối một mình đường trưa 
vẫn còn giấu vội lá thư 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/04/la-me-trua.html
http://1.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/Sd7gjwTVxTI/AAAAAAAAAuk/AI5_P14EnBU/s1600-h/quanduong9a.jpg
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giấu tôi thầm lặng nụ cười dễ thương 
lá me ơi nhớ con đường 
em qua để lại nỗi buồn tôi mang ! 
 
3. dòng đời giờ đã sang trang 
lá me trưa cũng muộn màng theo em 
đôi khi còn chút nhớ về 
sợ thời gian sẽ vùi quên phũ phàng...  
 
Posted by Trần Huy Sao :  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

CẢM THI  

 

 
 
Trăng mười phương có một phương 
một phương tôi rối trăm đường tơ vương 
bởi vì em thật dễ thương 
đôi con mắt láy mười phương lụy sầu 
huống lòng tôi một phương này 
làm sao chịu thấu đắng cay giữa đời 
giữa lòng em giữa lòng tôi 
có trăng sao có đất trời có nhau 
có câu Thơ nối nhịp cầu 
để tôi thức trắng đêm sầu. Cảm thi...  
Posted by Trần Huy Sao  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/04/cam-thi.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
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BUỔI SÁNG UỐNG TRÀ ĐỌC CỔ PHONG  

 

 
 
tôi tháng ngày đạm bạc rau dưa 
có em hôm sớm đời cay mặn 
miếng gừng có muối thêm chan chứa 
tôi có em đời bớt lặng thầm 
 
em có tôi đỡ sầu đỡ tủi 
giữa đất trời xa ngái quê hương 
lỡ bước sa chân đường gió bụi 
đi đâu cho Thiếp đặng theo cùng 
 
núi cách sông ngăn chi cũng mặc 
quan san muôn dặm cố hương ơi 
ở đây ngó vậy mà xa lạ 
xa cảnh trời mây lạc cảnh người 
 
chỉ có gần nhau mình hôm sớm 
ngọt bùi chia cay đắng cùng chia 
buồn vui san sẻ đều nhau với 
trăm năm chắc cũng chẳng chia lìa 
 
hạnh phúc đâu xa, gần gang tấc 
chỉ với tầm tay cũng đủ, vừa 
em đừng kiếm nữa đời thêm bận 
lòng thêm tơ rối chẳng vui đâu 
 
tình yêu vốn đã là mật ngọt 
vốn cũng là cay đắng đó thôi 
chỉ tại lòng người không thương xót 
cứ để tình rơi, rớt, lạc vùi 
 
 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2009/04/buoi-sang-uong-tra-oc-co-phong.html
http://1.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/Sd6neLhEbmI/AAAAAAAAAuM/r-mCTH7wgUI/s1600-h/quanbduong445.jpg
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tôi lạc vào em từ dạo đó 
từ buổi cầm tay nói tiếng yêu 
trái tim nhịp đập cùng hơi thở 
đời chịu chia thương ghét mọi điều 
 
nói lại câu gừng-cay-muối-mặn 
là chuyện tình trong buổi sáng nay 
em châm tiếp tách trà nồng ấm 
lắng lòng nghe tôi đọc Thơ đây... 
 
câu Thơ nào giữ lại đời nhau 
từ ngày Cha chọn chỗ em ngồi 
Mạ nhỏ nhẹ bao điều căn dặn 
em yên lòng khăn gói theo tôi....  
 
Posted by Trần Huy Sao   
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

tháng 4 25, 2008 

KỂ CHUYỆN NGÀY XƯA  

 

 
 
nhớ ngày hạt muối cắn đôi 
bát cơm chia nửa, mảnh đời chia đau 
giờ đây chia bạc mái đầu 
vẫn thương cô Tấm dãi dầu, ngày xưa... 
Tặng Em và những người vợ đã từng nuôi 
chồng trong những năm dài tù ngục. 
 
...trăng đã lặn, bên hiên sương đọng giọt 
anh vẫn ngồi tĩnh lặng nỗi niềm xưa 
nhớ quê hương có một thời đau xót 
lòng bồi hồi ghi lại chuyện ngày qua.... 
 
 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2008/04/k-chuyn-ngy-xa.html
http://4.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/SBLOLQtuu8I/AAAAAAAAAXA/6DdUqhEEM-0/s1600-h/quanbduong445.jpg
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buổi đói cơm mình chia sớt cùng nhau 
em chia khổ – anh chia đời tù ngục 
hạt muối cắn đôi nhấp đời mặn nhạt 
nuôi chồng con mòn mỏi tuổi xuân thì 
 
buổi ra đi áo cơm em đùm bọc 
tiễn chồng xa không có rượu ly bôi 
chỉ nước mắt và chuỗi ngày lao khổ 
biết ngày nao và, biết đến bao giờ !... 
 
xưa anh đi dọc ngang trời đất rộng 
mà nay thì lầm lũi chiếc xe tù 
em đứng bên đường vẫy tay chẳng nổi 
đời lầm than từ phút đó, em ơi ! 
 
em về đi, còn đứng đợi làm chi ! 
chiều nhạt nắng gợi buồn thân cây cỏ 
anh, tên lính nhục đau cùng thế cuộc 
nghĩ về em, người vợ lính buồn hiu.... 
 
đường anh đi gông cùm và rào kẽm 
là lưỡi lê và nòng súng hận thù 
nghĩ đời em cũng khác gì thân phận 
một cảnh tù trong tù ngục bao la 
 
sao kể hết những tấm lòng người vợ 
nuôi chồng con dài năm, tháng đợi chờ 
lòng trải rộng cả một trời tình nghĩa 
mà thân thì héo hắt nỗi niềm riêng 
 
dù nắng, dù mưa, dù đời cay nghiệt 
lặn lội tìm chồng mỗi tháng thăm nuôi 
miếng ngọt, miếng ngon dành :”Anh nếm thử 
em và con thì đã có phần rồi...” 
 
nuốt nghẹn miếng ăn mà rưng nước mắt 
cầm tay em. Gầy guộc đến như vầy ! 
chỉ đôi mắt là vẫn còn trong sáng 
như thuở nào mình đã...phải lòng nhau 
 
lau nước mắt đi em, đừng khóc nữa 
tội lòng anh thức trắng mấy đêm dài 
đời cay đắng để mình em gánh nặng 
cuộc đổi đời, anh hổ thẹn cùng em ! 
 
nếu lỡ mai đây anh chẳng trở về 
em hãy gắng chia giùm anh đoạn cuối 
tình đã trọn, nghĩa đã là sâu nặng 
gắng nuôi con và tìm lại tuổi xuân 
 



12 

 

ai đã từng nuôi chồng đi “cải tạo” 
cũng thấu lòng nhau, tình nghĩa mặn nồng 
dù thân xác có mỏi mòn trơ trọi 
nhưng tấm lòng – vẫn một tấm lòng son 
 
em đã từng nuôi anh dài năm, tháng 
Chàng đi đâu Thiếp cũng theo cùng 
vẫn giỏ thăm nuôi, vẫn lòng chung thủy 
vẫn là em, người vợ lính ngày xưa... 
 
...đã qua rồi, những tháng ngày cay đắng 
em vẫn là cô Tấm ngày xưa thôi 
dù đất khách quê người, lòng vẫn vậy 
vẫn sắt son lòng Mẹ Việt Nam mình 
 
1999  
Posted by Trần Huy Sao  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

THÁNG TƯ  

 

 
 
Tháng Tư hoa cỏ cũng héo xàu. Vườn Cải hoa rơi vàng khô hạn. Mẹ đứng 
chờ con lòng héo hắt. Giọt lệ lăn dài cuộc bể dâu ! 
 
Tháng Tư đồng lúa trơ thân rạ. Đất trở mình đau cuộc biệt ly. Cha trọn một 
đời thương nhớ Đất. Giờ đây đâu nỡ nói chia lìa ! 
 
Tháng Tư trường lớp buồn niên học. Bục giảng buồn viên phấn bảng đen. 
Em buồn bỏ lớp về Xóm nhỏ. Đời đã trao thêm những muộn phiền. ! 
 
Tháng Tư rào kẽm giăng tơ rối. Người đi biền biệt cuối chân mây. Lòng em 
trải dặm dài thương nhớ. Nuôi tôi năm, tháng cảnh tù đày ! 
 
Tháng Tư đời hóa là ngang trái. Sông núi ngàn năm trở dạ đau. Bạn bè xô 
giạt về trăm ngả. Cứ hoài thương khó mãi đời nhau ! 
 
Em ơi ! Sao mãi là tháng Tư. Sao mãi chia nhau những ngậm ngùi. Trái tim 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2008/04/thng-t.html
http://3.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/SBI5KAtuu5I/AAAAAAAAAWo/rHhuE75p3-o/s1600-h/Thu12.jpg
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hằn vết đau dao cứa. Lòng như muối xát lấy gì vui ! 
 
Năm, tháng tang thương đời dâu bể. Nhà xưa rêu cỏ mọc hoang thềm. Dấu 
vết tình xa thành kỷ niệm. Trăm năm chưa đủ để vùi quên ! 
 
Phố Núi chờ mong người trở lại. Và những con đường cũng nhớ thương. 
Trái tim phiêu giạt từ trăm ngả. Một ngả dành riêng hoài cố hương ! 
 
Một ngả cho nhau về lối nhỏ. Hàng cây che nắng tháng Tư. Em. Từ xa Phố 
Núi buồn rêu cỏ. Để lại Đời quên những ngọt bùi ! 
 
Tháng Tư còn lại nhiều đau khổ. Quê nhà nhớ lắm cố hương ơi ! Nắng mưa 
bên đất trời xa dỗi. Sầu lặng bài Thơ đến nghẹn lời… 
 
1999 
nguồn :http://my.opera.com/khekinhkha/blog  
Posted by Trần Huy Sao   
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

tháng 2 02, 2008 

 

HUẾ, MÙA XUÂN và MẠ. EM ƠI !  

 

 
 
 
dịu dàng thôi nhé mùa Xuân ơi ! 
đến chi mà sớm lạ ri hè ! 
lăng tẩm còn chưa trang điểm mới 
u hoài còn nặng nỗi sầu tê 
 
Huế của bây chừ đau xót lắm 
rêu phong trăm lớp đổ đầu tằm 
núi nhớ sông, đau đời mặn nhạt 
một đi mà “dớ” tới trăm năm... 
 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2008/02/hu-ma-xun-v-m-em-i.html
http://1.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R6QmKnikldI/AAAAAAAAAOQ/3u7VSUCkKxw/s1600-h/hoaMai3.jpg
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Mạ có qua đò sông An Cựu 
nhớ lại chàng trai Bác Vọng Tây 
tiếng hò ngọt lịm dài sông nước 
té ra duyên phận hẹn nhau đây ! 
 
buổi ấy xa rồi, xa quá đỗi 
e là cũng mấy chục Xuân qua 
núi sông bồi lấp, đời trôi nổi 
Huế vẫn muôn niên đứng lặng thầm 
 
Huế của mùa Xuân hay mùa Hạ 
mà răng lòng Huế rất thâm trầm 
tiễn con phiêu giạt đi trăm ngả 
mà lòng Mạ & Huế khác chi nhau ! 
 
e rằng có những mùa Xuân tới 
chắc con không dịp về thăm mô 
Mạ ơi, đừng có hoài mong đợi 
ốt dột lòng con, Mạ biết không ! 
 
con nhớ bên trời Xuân, có Huế 
có sông Hương thương nhịp Trường Tiền 
có núi Ngự giú buồn trăm năm cũ 
dõi hồi chuông Thiên Mụ gọi chiều 
 
con biết rứa, răng con chẳng thể 
về nương quê, về Huế, Mạ ơi ! 
trăm nỗi nhớ cứ một lòng với Huế 
Huế muôn đời và, Huế muôn nơi 
 
Huế lòng con là thơ là mộng 
là răng, ri, tê, rứa rất gần 
là tiếng “ Mạ “ nghe ra rất rộng 
rất thân thương và, rất bâng khuâng 
 
con gởi Mạ mùa Xuân của Huế 
Mạ giùm con chia sớt ngọt ngào 
răng lạ rứa, chiều ni, buồn-rất-huế 
giữa đất trời rét ngọt tháng Giêng, Hai... 
 
1/1995  
Posted by Trần Huy Sao   
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

 

 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
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tháng 12 21, 2007 

Mùa Tình  

 

 
 
 
rừng Phong thay lá đỏ 
em son phấn theo mùa 
dương gian chừng quá nhỏ 
cho mắt tình đong đưa 
 
giọt nắng đã về chưa 
cho mùa Xuân dợm bước 
em còn chờ chi nữa 
dọn má phấn môi hường 
 
đã qua mùa gió chướng 
trời lồng lộng xuân thì 
thoáng dập dìu ong bướm 
mùa tình ơi mùa tình ! 
 
lòng ta say hay tĩnh 
giữa đất trời ra Giêng 
gió mùa se tóc mịn 
thoảng hương nồng gối chăn 
 
cuộc đời e quá ngắn 
không giữ mãi mùa tình 
đừng để phai hương phấn 
cho tròn cuộc tử sinh... 
 
1998 
 
---------------- 
Mùa Tình phổ nhạc : Nguyễn Hữu Triều  
Posted by Trần Huy Sao  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/ma-tnh.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://3.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R2w9HbLbLaI/AAAAAAAAAL0/j3QG-cTj-mM/s1600-h/Thu.jpg


16 

 

 

 

 

 

Cúc Vàng Em Và Mùa Thu  

 

 
 
 
mùa Thu hoa Cúc nở 
vàng mượt cả sân nhà 
anh đi xa, thì chớ 
anh về nhớ ghé qua 
 
cúc vàng Thu đẹp lắm 
như Thu vàng đó anh 
ước gì, cho anh ngắm 
em và Thu – Cúc vàng ! 
 
cúc vàng – Em và Thu 
vẫn chờ anh, vẫn đợi... 
 
1999  
Posted by Trần Huy Sao :  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

 

 

 

 

 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/cc-vng-em-v-ma-thu.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://1.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R2wx_7LbLUI/AAAAAAAAALE/Qztr0QKPHL8/s1600-h/lathu.jpg
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Chiều Qua Đèo Krông Pha  

 

 
 
 
bếp hồng em đỏ lửa 
chiều, qua đèo Krông Pha 
chiếc xe mòn bố thắng 
em chấp chới vẫy tay ! 
 
trái chôm-chôm ngọt lịm 
cứ ngỡ môi mận đào 
thèm thơm em một tị 
mà sợ đời lao đao ! 
 
dĩa cơm sườn ít ỏi 
chiều dừng quân, mưa bay 
ở đây buồn quá đỗi 
giữa núi rừng xanh xao ! 
 
điện mờ chi cô quạnh 
( thà thắp ngọn đèn dầu ) 
ngồi bên nhau vẫn lạnh 
hay là mình ôm nhau ! 
 
em cứ hoài mắc cở 
để cứ hoài cô đơn 
trách em thì không nỡ 
mà giận, tội em buồn ! 
 
thôi thì ngồi với nhau 
đêm giữa đèo heo hút 
biết mai còn gặp lại 
hay xa cách nghìn trùng ! 
 
từ buổi ấy chia tay 
chưa một lần gặp lại 
lòng tôi còn nhớ mãi 
người em gái năm xưa ! 
 
1999  
Posted by Trần Huy Sao  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/chiu-qua-o-krng-pha.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://2.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R2wwkLLbLTI/AAAAAAAAAK8/mPhDLDvyiW4/s1600-h/DLroad.jpg
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Giao Thừa  

 

 
 
đón em giờ tan sở 
đêm. Sương lất phất bay 
hai đứa cùng nỗi nhớ 
đêm nay. Đêm giao-thừa 
 
xe nhập dòng xa lộ 
đèn chóa nỗi riêng tư 
tìm đường về rẻo phố 
ngồi bên nhau. Quán khuya 
 
chuyền nhau ly rượu nóng 
mình mừng nhau. Giao-thừa 
ngoài trời sương đọng giọt 
lạnh buốt đời tha hương ! 
 
nâng ly rượu quê người 
"Chúc Mừng Em Năm Mới” 
“ Chúc Mừng Anh Năm Mới" 
hai đứa, chồm, hôn nhau… 
 
cuối năm 1999 
 
Posted by Trần Huy Sao   
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

 

 

 

 

 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/giao-tha.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://3.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R2wvZbLbLSI/AAAAAAAAAK0/S0xr_TNEvuw/s1600-h/DSC05203.JPG
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tháng 12 07, 2007 

Thơ Cuối Năm Gởi Cho Em  

 

 
 
chiều ba-mươi-tết cúng đất cúng trời cúng đời ly xứ 
 
tạ ơn Đời có cái ăn cái mặc 
có buồn vui ngày tháng cầm hơi 
từ quê cũ tới nương nhờ quê mới 
thấy mây trời sông núi như nhau 
bỏ quá cho tôi. Em yêu dấu ! 
để em vàng như lá mùa Thu 
em héo cau khô em sầu liễu rũ 
em vô ra thầm lặng bên đời 
từ hai ta lưu lạc phương trời 
em bấu tay tôi ưng lòng trao gởi… 
 
con cá vượt sông ra vùng nước lợ 
ngó biển khơi chới với nỗi đời 
tôi với em hai đứa mồ côi 
qua đất lạ nương nhau mà sống 
tôi dắt em đi trời cao đất rộng 
ngó quanh thân chỉ mỗi hai mình  
đời đạm bạc như thuở còn quê cũ  
có buồn vui nào không chia cho nhau ! 
 
mình lạ quê hương từ cuộc bể dâu  
gang tấc nào đo nỗi lòng muôn dặm  
tháng với ngày cứ trải dài thăm thẳm  
đường tình yêu thêm sợi bạc thăng trầm  
dù là vậy vẫn gừng-cay-muối-mặn  
miếng trầu têm còn giữ trọn ân tình  
đuôi con mắt vẫn còn lúng liếng  
để tôi hoài giữ lấy, làm riêng 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/th-cui-nm-gi-cho-em.html
http://1.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R1mmjchQQAI/AAAAAAAAAJg/drWEdpMQW_E/s1600-h/quanbduong445.jpg
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trời cuối năm rồi em có biết 
cuộc phong trần thêm một tuổi lao đao  
Thơ tôi viết. Đêm khuya. Trời dông bão.  
gió và mưa. Rét ngọt trở mùa  
tôi vẫn cứ đem Thơ vào lãng mạn  
giữ đời nhau trên mỗi bước thăng trầm  
xin gởi em một trái tim nồng ấm  
một cõi tình yêu dấu đến trăm năm… 
 
cuối năm 1998 
Mira Mesa, San Diego  
Posted by Trần Huy Sao   
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

 

Sầu Riêng  

 

 
 
 
Trái Sầu Riêng rụng về khuya 
Đường em đi học sớm trưa ngang nhà 
Lòng anh quá đỗi thiết tha 
Cứ thầm trong bụng chắc là nghiệp duyên 
Sầu Riêng là trái Sầu Riêng 
Còn anh có nỗi sầu riêng. Nỗi sầu… 
 
1998  
Posted by Trần Huy Sao :  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/su-ring.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://2.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R1mldshQP_I/AAAAAAAAAJY/tYTaOiTA5O8/s1600-h/lathuNT.jpg
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Tháng Chạp Mười Hai  

 

 
 
 
Tháng Mười-Hai em nhớ tôi không ? 
Cây nhớ lá trơ sầu nhánh hạc 
Tôi nhớ em buồn lạc nỗi lòng 
Một nỗi lòng ngơ ngơ ngác ngác 
 
Ở quê mình gọi là tháng Chạp 
Tháng Mười-Hai tháng Chạp như nhau 
Đất với trời vào mùa sương giá 
Lạnh dương gian tôi biết trốn đâu ! 
 
Tôi trốn trong tình em vô lượng 
Bởi tình em là chốn nương thân 
Trái tim em nhiệt tình nóng bỏng 
Lửa tình yêu ngùn ngụt thân da 
 
Em có chờ, và, em có nhớ 
Để tôi về tháng Chạp Mười-Hai 
Tôi hẹn về tựa một nhánh khô 
Em độ lượng cho nhánh tình mượt lá 
 
Cho tôi biết yêu và, biết nhớ 
Biết lòng em sâu lắng dường nào 
Tháng Mười-Hai bên này cách trở 
ở quê nhà tháng Chạp – chờ tôi… 
 
Đông phong 1998  
Posted by Trần Huy Sao  
Labels: Nhánh Rong Phiêu  

 

 

http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/2007/12/thng-chp-mi-hai.html
http://www.blogger.com/profile/12243929345677694985
http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20Rong%20Phi%C3%AAu
http://1.bp.blogspot.com/_xQQQB0lt8OE/R1mjychQP-I/AAAAAAAAAJQ/bIAHcIAzUc4/s1600-h/untitled.bmp
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Sông Bến Cạn  

 

 
 
Gởi các con Minh Trí, Thục Quyên 
Minh Ðạo, Nhã Uyên để nhớ về quê khổ. 
 
Bến Cạn, Mẹ về buổi chiều tan chợ 
Cha đón trên bờ vấn điếu thuốc rê 
con háo hức cứ nhìn trong rổ 
lá chuối xanh bọc nắm xôi mè 
 
Mẹ xoa đầu con tóc vàng nắng cháy 
chiều quê hương cũng vàng óng ruộng đồng 
con khoe Mẹ một ngày đi mót lúa 
túi nặng đầy oằn cả vai con 
 
Mẹ cười vui mà rưng nước mắt 
Cha nhìn quanh, nén tiếng thở dài 
giữa sông bến, chiều quê hương thầm lặng 
ba dáng người ngả bóng xuống đời nhau ! 
 
Mẹ tất tả sớm chiều qua rẻo chợ 
Cha cày thuê, cuốc mướn tháng ngày 
con thì sáng chăn bò, chiều đến lớp 
cố làm sao rước bụng chữ của Thầy... 
 
đời đạm bạc theo tháng ngày tất bật 
Mẹ nâng niu, Cha gìn giữ đời con 
chiếc rổ ngày xưa, bên bờ Bến Cạn 
dắt con đi từng bước nhỏ vào đời... 
 
lúa mót ruộng đồng nuôi con khôn lớn 
dòng sông quê cho con một tấm lòng 
đất thơm thảo dạy tình làng nghĩa xóm 
lớn lao hơn, là tình tự quê hương... 
 
...cuộc bể dâu đuổi đời nhau xô giạt 
trời quê hương gìn giữ mãi trong lòng 
sông Bến Cạn đỏ phù sa năm, tháng 
Mẹ có về, Cha có đợi bến sông !... 
 
1997           Posted by Trần Huy Sao : Labels: Nhánh Rong Phiêu  
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Nẻo Về Trầm Mặc 

 
Tưởng nhớ anh Phạm Ðông 

( 1945 – 1996 ) 
Vậy là xa lắm, còn gì ! 

Ðường thênh thang có còn chi nặng sầu 
Vậy là xa mất còn đâu ! 

Mộng thường một giấc lắng sâu cõi ngoài 
Vậy là rũ sạch nợ đời 

Tha phương giờ cũng là người tha phương 
Bao năm ấy cũng là thường 

Cũng thân cô quạnh, cũng đường cô đơn 
Cũng là nắng quái chiều hôm 

Là mưa giăng trắng nỗi buồn tháng, năm 
Là thu đông giữa bụi trần 

Là cay đôi mắt khóc phần số anh 
Là duyên kiếp vậy ! Cũng đành 

Trần ai là cõi phù sinh mộng thường ! 
Nẻo về trầm mặc cố hương 

Lòng đau chín khúc Cửu Long sóng trào 
Hàng dừa lả ngọn lao xao 

Chiều quê Hồng Ngự năm nao xa vời 
Nửa đi nửa ở phương trời 

Nửa Cali nửa mịt mờ cố hương !... 
 

Trần Huy Sao 
Hawthorn 
16/ 5/1996 

 

Nguồn:http://coithotranhuysao.blogspot.com.au/search/label/Nh%C3%A1nh%20R

ong%20Phi%C3%AAu 
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