
Nắng Nắng Nắng Và Nắng 

 

Một câu thơ không phải câu thơ!  Chỉ giống giống "Cánh Buồm Nâu Cánh Buồm Nâu" của 

Nguyễn Bính.  Người làm thơ không biết sao mà tính, mình "dự định" thì có ai đã định! 
 
"Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu", thơ Nguyễn Bính.  Câu thứ hai của một bài...hai câu:  "Anh 
đi rồi?  Anh đi đâu?  Cánh buồm nâu, cánh buồm nâu, cánh buồm!". 
 
Một câu chuyện buồn, coi như rất buồn, thời kháng chiến anh em xộ khám; ai ra trước đó là 
người may mắn, ai ra sau thì đợi đó...ra sau! 
 
Hai người tù đều không thấy nhau, chỉ ới ới nhau qua cái lỗ tò vò tường ngục.  Con mắt thấy 
con mắt. Hết thấy con mắt...thì bạn mỉnh đã đi đâu? 
 
Nguyễn Bính tưởng tượng thấy cánh buồm nâu...Cánh buồm nâu căng căng gió thuận.  Chỉ 
mong bạn làm sao đi tới chốn...cũng nao lòng nghĩ tới chuyện không êm! 
 
* 

Giống như anh đang nghĩ tới em!  Chúng ta thấy nhau qua màn ảnh áo.  Anh sung sướng vẽ 

tặng em chiếc áo, em vui mừng đón nhận giấc chiêm bao... 
 
Chẳng biết làm sao, thật chẳng biết làm sao / mà bắc được một cây cầu qua đại hải.  Đường đi 
khó, không có ai không ngại /  mà khó thêm...vì chẳng có máy bay! 
 
Dịch cúm Tàu từ năm ngoái, năm nay...chỉ hạ nhiệt khi nào trời không nóng...nhưng mùa Hè 
này, gió nồng nàn lồng lộng...Nắng cũng nồng nàn...chảy máu đọng bài thơ. 
 
Em ơi em, anh biết em không chờ 
anh làm bài thơ có câu nhiều chữ nắng... 
Màu muôn thuở của mây là màu trắng 
Máu ở đâu mà lại đỏ bài thơ... 
 
Anh muốn cắn bàn tay em năm ngón nhạt nhòa.  Anh muốn cắn mái tóc em mưa sa chiều cổ 
tích... Tháng Sáu Cali trời mưa thì ai cũng thích...nhưng nắng đang mùa, có thể tới nửa 
đêm...luôn!    
 
Em của anh ơi hãy mặc sức mà buồn... 
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