
Mưa Nắng Ngộ Kỳ 

 

Mưa có tên riêng của mưa. 

Nắng có tên riêng của nắng. 
Califotnia mưa thưa 
California nắng đậm... 
 
Những cái tên của mưa, của nắng 
nói mà nghe chớ không ai yêu 
bởi vì mưa không có bao nhiêu 
mà nắng thì nhiều vô kể! 
 
Nắng đến nổi không sông nào nước tụ 
nước của mưa thì trôi rất mau 
Những giờ nghỉ đứng nhìn sông nước 
tôi nghe tiếng người:  "Sông ơi mày chảy đi đâu?" 
 
Tám tháng nay trời không có mưa 
Bốn tháng nữa chắc đầy băng tuyết 
Nóng gay gắt, lạnh không ai ngờ 
mà rất lạ thơ bắt nguồn từ mưa từ nắng! 
 
Những cái gì cầm tay không đặng 
chỉ trong đầu với trí thông mình 
Người ta khỏa bằng những núi đồi để trồng hoa màu 
Người ta xây những ngôi nhà gió leo không tới! 
 
Những người già ở Nhà Dưỡng Già 
đâu thiết gì chuyện nắng chuyện mưa? 
Những người trẻ đi học, đi làm 
đều có cách để vượt qua mưa, nắng! 
 
Có Nhà Thờ, có Chùa, có Thánh Đường, Thánh Thất... 
ai tin gì cứ tha hồ tin 
Người làm thơ chỉ tin mưa nắng 
vui hay buồn, mưa, nắng, như mơ... 
 
Trên nước Mỹ không ai chết đói 
nếu mình làm được điều gì đó để có ít nhất một ổ bánh mì! 
Tôi từng gửi tặng một người bạn ở Canada 
Tập Thơ Mới In, nhận lại tờ năm đồng Canada... 
 



Tờ năm đồng Canada ai thấy lấy mất rồi 
chắc cũng ném thôi vì Mỹ xài tiền Mỹ 
Tôi vẫn vui mà, tôi vẫn bình yên 
Tôi biết đủ cái gì tôi có đủ... 
 
Như nắng mưa, cảm tình của tôi, tôi không giấu 
chỉ muốn đừng làm gì cho cỏ hoa đau... 
Tôi để trong thơ tôi những câu: 
Anh Yêu Em Vì Em Có Cái Mùi Non Nước! 
 
"Ba Vì Tây Lĩnh Non xanh ngắt 
Một dải Thu Giang Nước vẫn đầy!" (*) 
Tản Đà làm thơ chỉ muốn thành Thi Đồng 
Thiên hạ thì tấn phong Ông, đấng Thi Hào, thật ngộ! (**) 
 
Chúng ta sống đừng ai mắc cở 
Cái thẹn thuồng làm khổ biết bao Thơ! 
 

Trần Vấn Lệ 

 
(*) Thơ Tản Đà 
(**)  Người ta gọi Tản Đà là Thi Hào, ông năn nỉ hãy gọi ông là Thi Đồng. 
        Ông cần có một đồng để sống ấm no (thời Tản Đà, lương cao nhất của công chức là 6 đồng/ 
tháng).  Một đồng có mười hào.  Một hào thì làm sao sống được?  Ông Diệp Văn Kỳ từng giúp 
Tản Đà 100$ để vực dậy tờ An Nam Tạp Chí, Tản Đà nhậu hết.  Lần sau, cũng Ông Diệp Văn Kỳ 
giúp Tản Đà 1.000$ và mời ông vào Sài Gòn làm báo Thần Chung, việc của ông làm: mỗi ngày 
đưa một bài thơ.  Khi Tản Đà chưa kịp đưa thì ông Ngô Tất Tố làm hộ ký tên Tản Đà; một hôm 
Ngô Tất Tố nhắc Tản Đà đưa bài, Tản Đà mắng:  "Làm thơ đâu phải hoạn lợn?  Làm thơ đâu phải 
bổ củi?".  Ông Ngô Tất Tố báo lại cho Ông Diệp Văn Kỳ biết, Ông Diệp Văn Kỳ làm thinh.  Tản Đà 
tự xấu hổ, lặng lẽ đưa vợ con về Bắc lại, ngang ga Nha Trang ghé xuống đi thăm Quách Tấn và 
kể chuyện...trên trời!  Những "giai thoại" về Tản Đà không hiếm... 

 


