Hôm Nay Không Có Nắng
Hôm nay không có nắng.
Mây nhiều. Không gió.
Mây cứ dày lên,
dày thêm.
Hôm nay rất yên.
Không gió.
Vòm trời phía Bắc nghiêng nghiêng.
Phía Nam thì trũng xuống.
Người phía Tây, phía Đông,
như hí hởn:
Sắp nắm được tay nhau.
Mây trên cao chỉ chao chao một chút.
Mùa bão lụt chắc bắt đầu từ hôm nay?
Những hàng cây đứng cúi đầu chờ đợi.
Một cơn gió nổi.
Tin thời tiết có căn cớ...
Không tờ báo nào hay, không tờ báo nào dở.
Những tin thời sự nổi gai không có.
Súng vẫn nổ chỗ đông người.
Nhiều nụ cười bỗng tắt.
Nước Mỹ vùa cúng Phật.
Lễ Phật Đản còn diễn ra ở nhiều Chùa,
đa số Chùa Việt Nam.
Người Việt Nam đi tu thấy mà ham...
Bẩu trời đang rất hẹp nó vẫn được gọi là Không Gian.
Không có mặt trời, ban ngày vẫn đủ ánh sáng.
Ban đêm không có mặt trời,
đèn pha bật mấy vẫn cứ thấy tối tăm.
Không Gian là chỗ Ăn Gian?
Buổi sáng hoa sen nở chưa tàn.
Chiều chắc không ai làm thơ
ca tụng loài hoa cúng Phật?

Những người yêu nhau thường
tặng nhau hoa hồng...
chắc vì hoa hồng thơm
thay cho những nụ hôn?
Những người không yêu nhau
không bao giờ
tặng hoa cho nhau
dù một cành hoa súng!
Dalai Lama, vị Phật Sống
của người dân Tây Tạng lưu vong,
ông thường thuyết pháp ở những chỗ trống không:
"My religion is very simple. My religion is kindness".
Ai sống đời giản dị, ai đối xử tốt với ai, nếu hỏi họ theo đạo nào,
thì câu của Dalai Lama chỉ là câu trên giấy.
Không ai đi hỏi giấy...
chỉ có mua giấy mà thôi!
Tôi bèn hỏi tôi, trống lãng,
ngày hôm nay mình làm gì?
Một bài thơ, như mọi khi...
Có nỗi buồn nào mô tả được, cả khi ta thấy bụi tre làng!
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