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Dạ Khúc Một Hai Ba
 
I.
Khi buổi chiều rụng xuống, lũ cột đèn đứng lên
Con phố này nỗi đau buồn bật sáng
Làm sao anh không thể nhớ em ngày tóc chẻ đôi
Mùa đông dài, tiếng guốc nhỏ,
Khua mãi vào vô thức
 
Làm sao anh không thể nhớ em
Dù chỉ một lần
Đã đi qua đây không nhìn ai
Và gọi tên anh
 
Đêm rũ rượi bài hát buồn, cánh tay
Rồi nước mắt
 
II.
Một vòng hoa trôi tới chân anh
Với con mắt trên lầu cao lén ngó
Khi hạnh phúc vỡ tan như bóng đèn
Dơ tay lên, che mắt nhìn
Quá khứ
 
Một vòng hoa trùm lấy thân anh
Bàn ghế thoi thóp thở
Hai người bên cạnh, những người xung quanh
Thoi thóp nhớ.
 
Một vòng hoa đặt xuống đời anh
Rồi cỏ mọc lên không nói gì
Không nói gì, không, không còn thiết nói gì
Cả bài thơ, cả tuổi thơ này nữa
 
Người ca sĩ già ôm chiếc máy phóng thanh
(vòng hoa trôi tới vòng hoa trùm lấy
Và vòng hoa đặt xuống)
Ôi tiếng nào ru anh vào giấc ngủ em
Bài ca ấy hay vòng hoa phúng viếng.
 
III.
Anh đi qua đó lần thứ hai
Giấc mơ quen tựa bàn tay bỏ thõng
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Hai dãy lầu cao chiếc bóng lẻ loi
Dấu vết em không còn lại chút gì
Như đời sống
Đi qua đó lần thứ hai
Này
Người đàn bà đứng trên bao lơn nhìn xuống kia
Nhớ tôi không
Một cái đầu to hai cánh tay dài
Và những cơn bão vọng 
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Thơ Cũ Của Nàng
 
Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Mưa mù lên mấy vai
Gió mù lên mấy trời
Mây mù lên mấy biển
Người đi qua đời tôi
Hồn lưng mùa rét mướt
Đường bay đầy lá mùa
Vàng xưa đầy dấu chân
Lòng vắng như ngày tháng
Đen tối vùng lãng quên
 
Người đi qua đời tôi
Chiều ầm vang tiếng sóng
Bàn tay mềm khói sương
Tiếng hát nào hơ nóng
 
Người đi qua đời tôi
Nghe những lời linh hồn
Phi lao dài tiếng ru
Êm ái lòng hối tiếc
Trên lối về nghĩa trang
Trong mộ phần tối đen
 
Người đi qua đời tôi
Không nhớ gì sao người
Em đi qua đời anh
Không nhớ gì sao em
<!-- <div class="audio"></div>
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Đình Chương phổ nhạc thành nhạc phẩm Người đi qua đời
tôi.
 
Dưới đây là phiên bản do Khánh Ly trình bày.
 
<embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/m
p3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Yy8yNC9jMjQwMDEwYjBiYWUyYzg1
NjQxZmY2NTU5OWU2YzJkMS5cUIbaBmUsICDN8TmfGsOG7nWkgxJBpIFF1YSDEkOG7nW
kgVMO0aXxLaMOhWeBmggTHl8ZmFsmUsIC2V8MQ" quality="high" wmode="transparent"
type="application/x-shockwave-flash"></embed> -->
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Thủa Làm Thơ Yêu Em
 
Thủa làm thơ yêu em
Trời mưa chưa ướt áo
Hoa cúc vàng chân thềm
Gió mây lưng bờ dậu 
 
Chiều sương đầy bốn phía
Lòng anh mấy cách xa
Tiếng đời đi rất nhẹ
Nhịp sầu lên thiết tha  
 
Thủa làm thơ yêu em
Cả dòng sông thương nhớ
Cả vai cầu tay nghiêng
Tương tư trời thành phố 
 
Anh đi rồi lại đến
Bài thơ không hết lời
Bao nhiêu lần hò hẹn
Sớm chiều sao xa xôi 
 
Mười bảy năm chợt thức
Bây giờ là bao giờ
Bàn tay trên mái tóc
Nghìn sau còn bâng quơ 
 
<!-- <div class="audio"></div>
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc thành nhạc phẩm cùng tên.
 
Dưới đây là phiên bản do Camille Huyền trình bày.
 
<embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/m
p3Player_skin11.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?Mi9mMS8yZjFmMDRhZjYyMThkODUx
MWMyMjdjMTUwNzNkNjUxYS5cUIbaBmUsICDN8VGh14WeBdUngfIEzDoG0gVGjGoSBZw6p
1IEVcUIbaBfENhWeBWlsWeBGUgSHV54WeBdUngBWeBnxmYWxzZQ" quality="high"
wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash"></embed> -->
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