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M t Bu i Chi u Trên X N

i

(Kính tăng hương linh phụ thân)
Chiều nay có một người nằm xuống
Mắt khép rồi theo bóng tà dương
Mang theo giấc mộng hồi hương
Của người vong quốc vấn vương cội nguồn.
Người ấy đã nhiều năm viễn xứ
Đời ly hương trĩu nặng tâm tư
Mỗi năm tiết đổ tháng tư
Người kia lặng lẽ chừng như không hồn.
Trái tim đó ôm hồn sông núi
Nơi xứ người ngóng đợi tin vui
Tháng Tư chồng chất ngậm ngùi
Tuyết sương mấy độ chôn vùi giấc mơ.
Người ấy sống hoài trong nỗi nhớ
Nhặt tháng ngày nuôi nấng ước mơ
Nhưng nay thôi hết đợi chờ
Giấc mơ bỏ lại sang bờ biệt ly.
Người nằm xuống mang theo dĩ vãng
Nên u tình trĩu nặng áo quan
Một lần biệt xứ nghiệt oan
Cầm như gởi nắm xương tàn tha phương.
Song Phương
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Đêm nay thuyền nhỏ vượt đại dương
Đi trong lặng lẽ giữa đêm sương
Sóng vỗ mạn thuyền hay tiếng gọi
Bao mối thâm tình vương vấn vương
Đêm nay ta lìa bỏ quê hương
Bỏ trái tim ta. Bỏ cội nguồn
Quan ải lạnh lùng sao đưa lối
Trăng trên ngàn chênh chếch bi thương
Đêm nay ta rời bỏ quê hương
Bỏ cả người thương lẫn phố phường
Hải lý mịt mùng đêm rong ruổi
Ta khóc mình hay lệ mưa tuôn.
Song Phương
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Em từ ngàn dặm xa xôi
Đến như cơn lốc bên trời
mà thôi
Tương phùng chưa kịp ấm môi
Biệt ly phải chuốc để tôi xa
người
Người về hoa lá reo cười
Mà nay lá đã rụng rơi
đầy vườn
Biết không mầu lá
còn vương
Bóng người vừa khuất
cuối đường xa xăm
Mưa chiều rừng núi lạnh căm
Rừng thông lặng lẽ âm thầm mà reo
Sương giăng phủ kín lưng đèo
Phố buồn như cũng ngùi theo một người.
Song Phương

261

_______________________ Cô Gái Việt ________________________

Một Lần Đưa Tiễn
(Kính tặng và kính phân ưu cùng nhạc sĩ Tr.H.Nguyên)
Em bỏ đi! Em không về nữa
Bỏ cuộc đời. Bỏ cả phố mưa
Em đi bỏ lại người xưa
Để ta thành kẻ tiễn đưa ngậm ngùi
Đành thôi! Ta đưa nhau lần cuối
Bước theo em hồn phách chơi vơi
Em đi! Em bỏ cuộc chơi
Bàn tay đưa tiễn lệ rơi xuống đời
Em bỏ ta đi về huyệt tối
Chuyến xe buồn nghiền bánh xé đôi
Hồi chuông chia cắt đôi nơi
Câu kinh đưa tiễn bồi hồi xót xa
Đường em đi mây đen vần vũ
Nơi ta về trời đất hoang vu
Tiễn em vào chốn viễn du
Đưa em yên giấc nghìn thu mà buồn
Từ hôm nay em không về nữa
Đâu còn ai để đón để đưa
Ta buồn hơn cả trời mưa
Bao nhiêu mưa ướt cho vừa nhớ thương
Em nằm đó có nghe vương vấn
Hay là thôi đã hết nợ nần
Hoa tang phủ kín mộ phần
Ngày mai giữa chốn đường trần mình ta.
Song Phương
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(Viết thay cho những giọt nước mắt tội tình của một người vợ bị
chồng phụ bạc. Thân tặng người bạn gái hiền bất hạnh mà tôi quý
mến.)
Nếu biết rằng anh vẫn mãi còn
Nuôi hình bóng cũ của người xưa
Thì em đâu kết tình đôi lứa
Đâu cùng anh tơ tóc se duyên
Nếu biết rằng anh vẫn mãi còn
Mỏi lòng hoài vọng kẻ xa xăm
Thì em đâu phí đời xuân thắm
Cho lỡ làng một chuyến sang ngang
Em có ngờ đâu phận bẽ bàng
Tình thôi tan nát. Mộng dở dang
Thuyền hoa vỡ vụn thành đôi mảnh
Lịm chết đời em trong áo quan
Anh hãy quên em: một kẻ thừa
Tìm người tri kỷ: nối tình xưa
Trăm năm đốt lại lò hương lửa
Em sẽ chôn đời dưới Thánh Chuông
Lạy Chúa xin thương tình cứu rỗi
Lời nguyện bằng máu với lệ rơi
Người ta tệ bạc như vôi
Để con ôm vết thương đời đớn đau
Chúa ơi! Chúa ở trên cao
Xin ban chút phép nhiệm mầu Chúa ơi!
Song Phương
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