MÂY NÚI TƯƠNG TƯ
(THƠ BA CÂU)

1
Gió xuân
Hoa lá rộn ràng
Chim chóc buồn vui tở mở.
2
Nhớ
Tiếng ve rừng xốn xang
Ai vác nứa ngang chiều.
3
Dòng suối trong
Em khỏa bước sen hồng
Anh , chú cá lội bơi
4
Sau sau lá đỏ
Chen rừng cỏ cây xanh
Gà rừng gáy vội.
5
Kín đường, rấp lối
Đám cỏ gianh lau nhau
Hỗn hào, không phép tắc.
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6
Áng mây muôn màu sắc
Lượn lờ qua ruộng ngõ nhà em
Lạnh áo anh.
7
Đàn vịt trời sãi cánh
Mải miết về phương Nam, trốn rét
Lắc đầu ái ngại.
8
Rừng cây tê tái
Những nhát dao băm bổ, chém bừa
Ngổn ngang khói lửa.
9
Ngang tàng, ba bửa
Những tảng đá lừng lững cản đường
Nghi ngút trắng và bở.
10
Cuốc xẻng nhảy múa
Bàn tay ai đắp đập, đào mương
Róc rách tâm tư.

11
Thái nguyên, Đại Từ
Gió thổi miên man ký ức
Nghe hừng đông ấm dần.
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12
Dòng Bằng Giang tần mần
Nắng Trùng Khánh mang mang , khấp khởi
Đá Thạch An râm ran.
13
Đức Long hay Bắc Quảng?
Thụy Hùng, Lê Lai hay Vân Trình
Đông Khê vẫn đinh ninh.
14
Đèo Giàng hay Đèo Gió
Tài Ù Sìn, Ngườm Kim hay Kim Đồng
Anh mò kim đáy bể.
15
Này em này mế
Này núi non rừng già, suối mát
Gã sơn tràng bâng khuâng.

16
Nhôm nham lũ kiến càng
Khiêng chiếc lá chầy chật, ngược dốc
Khoảng trời nắng rang.
17
Nỗi nhớ em võ vàng
Đêm ngày ngóng đợi, phấp phỏng
Chiếc lá buồn chao nghiêng.
18.
Anh ôm cây súng
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Gió lạnh sương mù tan
Bồng bềnh bao ý tưởng.
19
Núi ngồi tưởng tượng
Những làn mây mơn man
Vòi vọi niềm kiêu hãnh.
20
Nỗi buồn đập cánh
Niềm vui ra ràng
Khúc khích em duyên dáng.

21
Chòm mây lãng mạn
Bay qua thời hiện thực
Nham nhở vết dầu loang.
22
Tả chân hay siêu thực
Tượng trưng hay Đa đa
Lập thể ? em, Thủy mặc?
23
Các trường phái ganh đua
Xanh đỏ, đen và trắng
Tốt nhất đừng bắng nhắng.
24
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Chợt mưa, chợt nắng
Nóng lạnh thất thường, ngấy sốt
Tơ vàng, mật ngọt ơi.
25
Kiệm vốn kiệm lời
Hoa đào nở hồn nhiên, lộng lẫy
Vẫy chào ta rộn ràng.

26
Hà Nội lạnh
Những con chim co ro
Nhảy nhót trong lồng ngưc
27
Háo hức
Những mầm cây non tơ
Đợi nắng về ấp ủ.
28
Bàn chân dạo phố
Lá vàng và bụi
Xao xác , tần ngần.
29
Xòe tờ báo xuân
Môi mắt như mời mọc
Chữ nghĩa lăn tăn
30
Ôm chiếu ôm chăn
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Vác đàn vác sáo
Hục hặc mùa yêu đương.

31
Cây phượng già góc trường
Nhuộm đỏ mùa đông
Cành lá trơ không khốc.
32
Xanh xanh mái tóc
Móng tay móng chân chau chốt
Lá biếc tần ngần
33
Nặng đồng cân
Bên thương bên nhớ
Hoa bằng lăng tở mở
34
Ánh mắt trẻ nhỏ
Lộc non gió mát
Trỗ ra thế giới mộng mơ.
35
Cặp mắt người già
Căn hầm hun hút
Đen tuyền sự thật.
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36
Cỏ gà cỏ mật
Nhảy múa tuổi thơ ta
Ánh liềm sấp ngửa.
37
Thơm thơm ngọn lửa
Cánh rừng ký ức hiện dần về
Sương gió tái tê
38
Buồn vui lê thê
Cõi người lặn lội
Cánh cò bay bay mưa nắng bão bùng.
39
Lăn tăn dòng sông
Bến đò ai đứng đợi
Người đi xa biết bao giờ trở lại?
40
Cột cây số ái ngại
Chứng nhân lầm lụi
Hạnh phúc là bất di bất dịch.
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41
Ngọn cỏ xung kích
Che mờ mặt đất
Vật vờ, ung dung
42
Bập bà bập bùng
Đàn ai ca đêm đêm
Khắc khoải làn hương mái tóc mềm.
43
Tia chớp dịu êm
Hai trái tim
Rung rinh chiếc lá.
44
Lầm lì núi đá
Mấy tầng xanh nổi nênh
Nhớ ai ngồi đợi
45
Ngõ rừng lầy lội
Nham nhở mùa xuân hững hờ
Tội tội tiếng kèn môi

46
Chiếc cầu mới
Hai người vội vội
Họ vịn bờ vai đi miên man
47
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Chậu nhựa đất nước
Rắc hạt cải - niềm vui nảy mầm
Cô hàng xóm nắc nỏm.
48
Nghe lời khen, sám mặt
Mấy người lo cải sớm ra ngồng
Tí tách hiên nhà gió máy.
49
Nỗi buồn không che đậy
Niềm vui giấu diếm chẳng phô phang
Cây phượng già
50
Nửa đêm chó sũa khan
Bóng trăng, mây lãng đãng
Trằn trọc

51
Lạnh
Co ro ý nghĩ
Hai hàm răng va nhau.
52
Chợ hoa muôn màu
Người háo hức như ong bướm
Lượn lờ
53
Không ai đến thăm ta
Ông già nhăn nheo
Quả quýt hết nước
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54
Vỏ canh khô
Con cháu vắt kiệt
Ta là cái tóp.
55
Thời gian là gì
Mà vắt kiệt sinh lực
Đời người.

56
Bó hoa khô
Cánh hoa từng rực rỡ
Giờ lăn lóc, tàn phai
57
Vạm vỡ hình hài
Bao ánh mắt thèm thuồng, ghen tị
Trơ một khúc cây
58
Sấp ngửa bàn tay
Nhăn nheo và ẩm mốc
Những câu chuyện tình.
59
Bập bình
Sóng nước
Phận người nổi nênh.
60
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Lênh khênh
Những nấc thang giá trị
Đặt trước cuộc đời

61
Lập Thành ra đời
Lập Sơn lững chững
Lập Khơi run rẩy, loay xoay…
62
Lập Oanh kéo cày
Lập Sơn, Lập Thành kéo thơ bố xuống đất
Lập Khơi- cây Chu Đồng xòe tán cao xanh.
63
Em em anh anh
Lớn nhanh như thổi
Cây đa làng bối rối.
64
Con trâu tội tội
Máy cày băng băng
Trâu vừa nhai cỏ vừa hít xăng
65
Con sáo nhoáng nhoàng
Con diều lật đật
Lũ trẻ con hân hoan
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66
Sương tan
Cỏ non phấp phới
Dế mèn ngừng than van
67
Quấn quýt nồng nàn
Trắng xanh bạch đàn
Ru làn gió miên man
68
Dòng mương lững lờ
Mây trắng ngẩn ngơ
Lũ chuồn chuồn đạp nước bơ phờ
69
Gốc chanh gốc khế
Mọc chùm rễ hoe hoe
Tai mắt nhập nhòe.
70
Cây hòe
Đung đưa say sưa
Lơ ngơ khách lạ
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71
Đinh lăng phất phơ
Bàn tay ai vặt
Ngậm tăm chum vò
72
Ngõ cũ bạn xa
Lơ ngơ tìm nhà
Ngác ngơ làn gió.
73
Chiếc cầu nho nhỏ
Bàn chân nho nhỏ bước qua
Rụt rè buổi sáng
74
Hoàng hôn láng máng
Lũ chim khôn nhập nhoạng tìm về
Rừng tre xao xác
75
Nhớn nha nhớn nhác
Bầy con vắng mẹ, đói ăn
Mặt nước lăn tăn.

76
Ngáo ngơ lũ thằn lằn
Bò mỏm đá dõi tìm phép lạ
Liếm mép, thèm thuồng
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77.
Trăng suông
Cô gái buồn
Tẩm ngẩm rượu sũi bọt.
78
Lãnh lót
Tiếng chim khuya khoắt
Chùm chăn, chàng trai trằn trọc
79
Hình như gió khóc
Không gian đặc quánh
Tiếng dế mơn man
80
Vẳng tiếng đàn
Chàng nghệ sĩ thất tình
Vật vã , lăn lóc

81
Bụi cỏ hằn học
Xua làn hương thanh tao
Lộng mũi, lộng tóc
82
Tò giấy trắng nặng nhọc
Cõng mối tình con con
Đi suốt cuộc đời
83
Những khóm mạ xanh tươi
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Dắt mùa hạ mùa thu vào tết
Trai gái khoe áo quần.
84
Chiếc xe máy tần ngần
Người ngồi sau sáng suốt?
Hay lơ ngơ, bỏ bà?
85
Chiếc mũ , a ha !
Trên chiếc đầu rỗng tuếch?
Hay sáng láng, thông minh?

86
Đôi khi, giật mình
Lời con trẻ như đường như mật
Ngọt lịm hay đắng ngoét?
87
Ấm nồng hay giá rét
Những mối tình
Trầy trật, tơ vương
88
Vằng vặc con đường
Đâu khúc quanh, khúc quành, gấp khúc?
Đâu đợi chờ, cán đích, toại yêu đương?
89
Ẩm ẩm ương ương
Âm dương hòa hợp?
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Mây bay lớp lớp
90
Tương khắc, tương hợp
Mái nhà ta vẫy bao nắng mưa
Rũ sạch sanh nỗi buồn, bụi bặm

91
Chon von, thăm thẳm
Nỗi niềm riêng
vằng vặc trăng sao.
92
Bề bộn, cồn cào
Việc lớn việc bé gánh gồng nặng nhẹ
Đôi vai gầy kiũ kịt tháng năm.
93
Phăm phăm
Lặn lội gió sương
Khẩu súng can trường
94
Sau sau vấn vương
Chàng trai bịn rịn
Cô nàng xinh xinh, ngượng ngùng, má đỏ.
95
Thắm môi quan họ
Trầu tính trầu tình
Búp xỉnh búp xinh
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96
Hội Lim rung rinh
Nhún nhảy đu vờn trong gió xuân
Câu ca luấn líu lương vương nhỉ - Má hận tình xưa
luống bẽ bàng?
97
Đôi cánh khẽ khàng
Chim đậu cành vàng lá ngọc
Những đôi chim gù chẳng biết bay.
98
Chàng trai
Bịt mắt bắt vịt
Những tiếng kêu, vẫy cánh, vọng kỳ đài.
99
Chàng trai cô gái
Năm mươi năm sương gió
Bỏm bẻm nhai trầu… hát tình ca
100
Thạch anh
Linh khí
Nỗi niềm bất tận
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101
Cỏ cây hưng phấn
Ong bươm rộn ràng
Bòng bong tơ vàng, quấn quýt.
102
Ta vay nàng buổi sáng
Nàng nợ ta buổi chiều
Hóa cả đời luấn liú, yêu thương
103
Bạn vập mặt xuống đường
12 nuốt chỉ khâu ngang trán
Sừng sẹo từ nay mang tiếng đau.
104
Anh gọi điện cho em
Khiến đớn đau người con gái khác
Ôi, tiếng a lô tội tình.
105
Ăn năn bình minh
Áng mây nào làm chổi?
Quét đi nỗi buồn anh

106
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Ngọn gió nào độc ác
Mách lẻo , mách leo
Mè nheo, mè nhẻo, mè nhèo?
107
Lèo tèo
Dăm con thuyền
Sông Hồng đêm đông buồn tong teo.
108
Ngày xuân
Người xa
Họp mặt
109
Buồn dưn dứt
Vợ xa
Con mỗi thằng mỗi xó.
110
Bạn với latop
Mạng hỏng
Bó tay chấm com

111
Sách, vở im lìm
Láng giềng vợ cãi chồng
Chó sũa vu vơ
112
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Trời lạnh
Hoàng Mai mưa bay
Cánh đào tở mở.
113
Xa xôi, cách trở
Tàu xe, ngại chen chân
Ngồi nhớ bần thần.
114
Bánh trưng nguội
Trà, uống một mình
Cái bóng lặng thinh.
115
Chuông điện thoại
Gió mưa liên hồi
Bụng sôi.

116
Một nhà
Một bầu trời
Tiếng chim không biên giới
117
Một em
Một anh
Hai đứa sắp lấy vợ
118
Một bà
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Một ông
Lũ cháu láu tháu
119
Mưa lạnh
Chùm chăn
Thương bạn biên thùy ôm súng thép./.
TẾT , 2012

NGUYỄN ANH NÔNG
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