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Kính gửi quý anh chị con cóc cuối tuần. 

 

Dạo: 

   Tro người chở đến liền tay, 

Bơ vơ ngõ cụt gió lay bóng sầu. 

  

Cóc cuối tuần: 
  

       Gió Lay Ngõ Cụt 
      

Chiều khập khiễng, vạt nắng tàn ngoe nguẩy, 

Gió cô hồn phe phẩy ghé qua sân, 

Thêm một ngày sắp lặng lẽ dời chân, 

Người chống nạng tần ngần nhìn ra ngõ.  

Dãy nhà xưa còn đó, 

Kẻ gặp may đà sớm bỏ ra đi, 

Nhưng phần đông xui xẻo phải ở lì, 

Gượng sống sót từ khi miền Nam mất.       

Mắt đục ngầu u uất, 

Lệ cạn vắt từ lâu, 

Màu tang tóc bể dâu, 

Phủ mái đầu bạc trắng.  

Chư thiên dường đi vắng, 

Nỗi buồn này biết cắng đắng cùng ai. 

Đâu Thiên đường, đâu tiên cảnh Bồng lai, 

Kinh học lóm đọc hoài không linh nghiệm.      

Niềm vui dần khan hiếm, 

Có còn chăng ít kỷ niệm tàn phai, 

Nỗi bi thương theo năm tháng kéo dài, 

Chút hoài bão biết tìm ai ký thác.      

Bạn bè cũ đã mười phần tản mác, 

Đứa vào tù, đứa lưu lạc phương xa, 

Đứa vùi thây biển cả hoặc rừng già, 

Đứa tàn tật chốn quê nhà lây lất.      

Ngày hai bữa vì miếng ăn tất bật, 

Người quen xưa, biết ai mất ai còn, 

Hận giặc thù đang tàn phá nước non, 

Thề quyết giữ tấm lòng son bất biến. 

Chân ngần ngại chẳng dám lần ra biển, 

Sợ gặp oan hồn xuất hiện khóc than, 

Sợ thấy mình phải tan nát ruột gan 

Nhìn xác cá chết tràn lên bãi cát.       

Tự an ủi, dù trong lòng chua chát, 

Vận nước đà đến lúc mạt, biết sao! 

Chỉ âm thầm khẩn nguyện với Trời cao, 

Cho hạnh phúc năm nào mau trở lại. 

                           x 

                       x      x   

Nhưng đau đớn, cơn dịch Tàu ác hại, 

Tưởng tạm nguôi nay bỗng lại hồi sinh. 

Dân bao năm khốn khổ với Ba Đình, 

Nay lại phải bỏ mình vì Vũ Hán.       

Đang chết dở vì chập chồng kiếp nạn, 

Nay còn thêm bị cấm cản ra đường! 

Lũ bạo quyền lợi dụng chuyện tai ương, 

Để vét sạch túi thường dân vô tội.      

Người trong xóm thương nhau bèn lặn lội, 

Ghé vai cùng gánh chịu mọi khó khăn, 

San sẻ từng ngụm nước đến miếng ăn, 

Dù khốn đốn muôn phần vì lũ giặc.      

Được phát động bởi bọn Tàu gian ác, 

Dịch lan tràn, người mắc bệnh lây nhau, 

Đến nhà thương, chẳng chết trước thì sau, 

Xác đốt vội, tro giao về trước cửa.      

Lò hỏa táng không phút nào ngơi lửa, 

Các hũ tro từng bữa chở về đây, 

Có đôi khi mòn mỏi đợi mấy ngày, 

Nhà chết hết, chẳng còn ai ra nhặt.      

Mấy tuần qua thắc mắc, 

Sao bỗng dưng vắng mặt bạn bè thân, 

Sao người quen trong xóm bỗng thưa dần, 

Nay mới biết được số phần của họ.      

Thầm nghĩ nếu mai kia mình nằm đó, 

Biến thành tro trong hũ nhỏ trước nhà, 

Sẽ hỏi lòng, trong trăn trở xót xa, 

Là tai họa hay là cơ thoát khổ? 

                           x 

                       x      x   

Trăng nhếch nhác, bóng đêm mờ loang lổ, 

Người rùng mình, chiếc nạng gỗ rời tay, 

Chân run run, thoáng xây xẩm mặt mày, 

Con gió tối lạnh lùng lay ngõ cụt. 

                  Trần Văn Lương 

                     Cali, 9/2021     
 


