
Một Mối Tình Không Duyên Không Nợ 

 

Hôm nay Sinh Nhật người ấy, bạn mình, tên đẹp Hoa Lan.  Mình thích hoa lan màu vàng, muốn 

gửi tặng bạn vòng xuyến...có những búp hoa hé miệng...bạn mừng thì hoa nở ra...bạn chê thì 
bạn để xa...buồn hiu thì hoa cũng nở! 
 
Nhìn bạn vui cười hớn hở...chắc đang tám chuyện cùng ai?  Mình là một kẻ đứng ngoài chỉ nhớ 
hoa lan trên núi...nhớ thời người ta lủi thủi / đi tìm hoa lan sau mưa...Rừng còn vài giọt lưa 
thưa,  hoa có vài hoa hé nụ... 
 
Người đi tìm hoa không ngó / có ai đi sau, đi xa...Người đi tìm hoa vì hoa, còn mình theo ai vì 
nhớ / hai gót chân người nho nhỏ / hồng hồng cứ ngỡ hoa sen...Người tìm sen, người tìm lan, 
mắt nàng luôn luôn cao ngất, vầng trán của nàng vướng tóc đẹp như bức tranh bình minh... 
 
* 

Chuyện mình kể đây, chuyện tình / không có duyên và không nợ.  Chỉ tại lòng mình cứ nhớ, cứ 

yêu người ta đơn phương...Mình thấy người ta dễ thương, mình thương người ta không lạ!  Có 
những mối tình ngộ há:  Yêu người từ hai gót chân... 
 
Người ta khuất bóng trong rừng.  Mình thấy hoa quỳ, đứng lại...Trước mặt, cành hoa khả 
ái...mình quỳ cứ ngỡ hoa lan!  Hôm nay Sinh Nhật của nàng, hoa lan, kìa, nàng mới thích...Hoa 
mình đang nhìn, hoa khác, khiến mình quỳ xuống nhớ thương... 
 
Cái vòng xuyến mình vấn vuơng...không mua được nơi rừng núi.  Mai mốt mình về trong 
nội...chắc ngơ ngẩn ngó bướm vàng? 
 
Mình nghĩ:  chuyện tình lang thang...ít, nhiều...kể chơi cũng đẹp?  Bạn ơi hai con mắt biếc, hai 
gót chân hồng hoa mơ...Hôn nhé mái tóc phất phơ?  Hôn nhé áo mờ mây ảo... 
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