
Tin Thời Tiết 

 

Hôm qua, tin Thời Tiết:  15 độ ngày mai. 

Hôm nay, tin Thời Tiết:  nhiệt độ xuống 12! 
Là lạnh nhiều hơn nhỉ...mà cũng là điều hay? 
Nóng, lạnh, chuyện ngộ thay...mình,  con người, nóng, lạnh! 
 
Mặc thêm áo cho ấm, ra sưởi nắng, vẫn run! 
Lạl...nhớ em vô cùng...không cần nóng hay lạnh! 
Em là sông sóng sánh, em là nước lăn tăn... 
Em ở trước mặt anh, vậy mà ai, mình nhớ? 
 
Hay cây đa bến Cộ?  Hay con đò ngày xưa? 
Ngày nào mà không thơ?  Ngày nào mà chẳng nhớ? 
Nhớ quá đi chiều gió thổi tóc học trò bay... 
Gió vẫn gió hôm nay, tóc trên vai em mượt? 
 
Lại nghĩ về Non Nước, nhớ lời thề Nước Non... 
Nước từ suối ra sông, nước chảy vòng ra biển; 
"Khi nào con trăng hiện, anh phải nhớ em nghe!" 
Không!  Anh nhớ tóc thề, nhớ cái cặp cô bé... 
 
Em giấu mặt e lệ.  Em còn nhớ không em? 
 
* 

Tôi rất muốn viết thêm / một câu gì tha thiết 

Mà...phân bua hơn, thiệt / không là chuyện-chúng-mình? 
Thôi, tôi cứ làm thinh, đọc bàn tin thời tiết! 
Nói gì em cũng ghét / anh / em bỏ anh rồi! 
 
Tin thời tiết vơi vơi 
sẽ đầy thêm mưa nắng 
Hoa trôi và nước lặng 
Chuyện của ngày hôm qua! 
 
Lại nhớ chuyện quê nhà, hoa trôi và nước lặng. 
Thơ Nguyễn Du (*), lời nhắn / gửi cho người tha hương... 
"Hoa trôi nước lặng đã yên, 
Hay đâu địa ngục giữa miền trần gian!". 
 
Bão đổ vào Quảng Nam, bão giập tan Quảng Ngãi... 
Bão mở toang cửa Nại, bão giập nát Quy Nhơn... 



Bão đi vào Phú Yên...Bão trên đường Phan Thiết 
Em ơi em mà biết...bão đời anh tả tơi! 
 
Em ơi chưa ngày Vui / từ anh xa Đất Nước! 
Gió dù không thổi ngược / lòng anh vẫn bay về... 
 

Trần Vấn Lệ 

(*) Thơ Nguyễn Du, thấy ở Đoạn Trường Tân Thanh 

 


