Tháng Tư
mùa Xuân vẫn đợi …
27 năm xưa
Một ngày tháng tư...
Trong vội vàng cuống quít
Huế bỏ hoang
Xứ Ban Mê trống vắng
Đà Lạt buồn
Ngơ ngác chẳng tiễn đưa
Người lưa thưa
Với tâm hồn mệt lả...
Tôi,
Nhỏ Mán rừng về thành phố
Đường Sài Gòn bỡ ngỡ ngược xuôi...
Vẫn lang thang giúp người
Vài đồng quyên góp
Đôi chén gạo chia
Vành khăn quấn vội...
Cho đoàn người tỵ nạn xuôi Nam...
Bầy trẻ em khuyết tật
Những đứa bé mồ côi...
Đến với em
Tôi đến với tình người...
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Ô hay!
Tình vẫn đậm
Vẫn vui mừng khi gặp những thân
quen
Sao những bước chân chen
Dẫm tan hồn ngơ ngác?
Và hình như nước mắt
Theo mãi đoạn đời sau...
Subic bay
Chờ nhau những tháng ngày
Đời du mục
Qua Guam rồi ghé Wake...
Nhỏ Mán rừng
Chừ tạm trú nơi nao?
Fort Chaffee
Đêm đăng đẵng nghẹn ngào
Đời tỵ nạn
Tương lai nào ai biết?
Cưu mang dòng máu Việt
Phấn đấu trường tồn, phấn đấu
luôn
Ôm ấp trong tim
Hoài bão của yêu thương
Gạt nước mắt
Ra đi xây đời mới...
Bao nhiêu năm chờ đợi
Tuổi me già mòn mỏi với tháng
năm
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Một đêm rét căm căm
Me nhắm mắt
Thôi giã từ trần thế!
Nắm xương tàn cô lẻ
Vẫn đợi chờ
Dầu quạnh quẽ cô
đơn...
Ngày quê hương yên
ấm...
Bố âm thầm
Sống riêng trời kỷ
niệm...
Đã một lần
Chối từ không đưa tiễn
Đợi nhau về
Quê cũ xóm làng xưa...
Có giàn Dạ Lý
Có bờ dậu thưa...
Và tôi,
Nhỏ Mán rừng xưa
27 năm sau
Vẫn nghẹn ngào
Thấy đời sao lạc lõng...
Vẫn mãi hoài trông
ngóng
Một mùa Xuân...
Tiêu Sa
Tháng tư 27 năm xưa

Sự Sống
trong tận cùng tuyệt vọng...
Hình như gió chợt sang mùa
Hình như nắng... lạnh cợt đùa ngoài hiên
Hình như mưa gợi niềm riêng
Vương mang cõi nhớ... một miền quê hương...
Ba mươi năm - vạn dặm trường
Nửa đời phiêu bạt nghe dường xót xa!
...
...
...
Nhớ chuyện ngày qua...
Tôi có người Anh xưa làm lính trận
Thuở còn son trẻ - tuổi chớm đôi mươi
Xếp áo thư sinh - Anh trả nợ đời
Ngày gục ngã trong lần đòi Quảng Trị!

Tôi có người Cha chẳng hề ngơi nghỉ
Đêm canh phòng, ngày dấn bước hành quân
Vượt rừng sâu, đời đối diện tử thần
Cha đền nợ nước non trong ngày cuối...
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Tôi có người Yêu ngây thơ yếu đuối
Dáng học trò, vương vấn những trang thư
Tình yêu Em - ừ nhỉ, chẳng ngôn từ
Ngày trao nhẫn, tôi giã từ rất vội
Trót yêu tôi, Em nghẹn ngào chẳng nói
Lệ ngập ngừng... chừng để chực chờ rơi!
Bởi quê hương - vận nước - cũng đành thôi
Và từ đấy - Tôi: Người Tù cải tạo!
Tôi có Em, người Vợ hiền tần tảo
Em một mình xuôi ngược với thăm nuôi
Em một mình chóng chỏi - xót xa đời!
Tôi hạnh phúc... làm người tù trốn trại
Những chuỗi ngày lo ngại
Lén lút về thăm vợ trẻ con thơ
Ngày tháng bơ vơ
Đêm ngủ bờ ngủ bụi
Cuộc sống này ngắn ngủi
Tôi âm thầm hy vọng một Ngày Mai...
Thượng đế cũng buồn nghe tiếng khóc bi ai
Nên trang sử thêm những ngày vượt biển...
Năm bảy lần, trải bao phen nguy biến
Lại tù đày... tô đậm nghĩa Tự Do
Biển Thái Bình - mồ chôn cả trời mơ!
Tôi đã thấy - Người biến thành thú dữ
Phận nhỏ bé, nguyện cầu là ngôn ngữ
Và Phật Trời phù hộ đến bờ xa...
Đếm tháng ngày qua
Tôi làm người hành khất
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Kiếp lưu vong - khi Quê Hương đành mất
Tôi nghẹn ngào - lần được hát Quốc Ca
Trại tạm cư, trên đất nước người ta
Tôi chợt thấy - Ôi nhiệm mầu - Sự Sống!
Tôi còn đây - trong tận cùng tuyệt vọng
Bàn tay này, xin vun xới Niềm Tin
Trái tim tôi, xin dâng hiến cho Tình
Đời sẽ đẹp - và hoa lòng kết trái
Tôi dâng tặng và xin Người hãy hái...
TiêuSa
Ba mươi năm nhìn lại - Viết tặng Người Dân Việt.

Đắt hay Rẻ
Một cặp vợ chồng vào tiệm thuốc tây hỏi mua Viagra. Ông
chồng hỏi khẽ dược sĩ:
- 1 viên viagra bao nhiêu thế cô?
Dược sĩ đáp với vẻ lạnh lùng:
- 10$ 1 viên, miễn trả giá.
Ông chồng nghe thấy thế liền la toáng lên:
- Sao mắc thế, những 10$ cho 1 viên viagra là qúa mắc!
Bà vợ đứng bên cạnh nghe thấy bèn nói:
- 20$/ một năm mà còn mắc cái gì nữa!!!

96

Ba mươi hai năm

Tôi với người, dòng máu đỏ Việt Nam

Hơn nửa đời người

Đời lưu lạc và nỗi buồn vong quốc!

Chưa một lần về quê

Thì người ơi,

Lòng vẫn nhớ bờ đê làng cũ

Xin đừng trách nhau chi

Ba mươi hai năm

Người vững mạnh, đem tâm về cải hóa

vận theo dòng nước lũ

Tôi chỉ xin làm người an ủi niềm đau.

Đời dập vùi

Ba mươi hai năm chất ngất u sầu,

có còn niềm vui nào hơn

Bao hận tủi – một kiếp đời đen bạc !

Chắt chiu từng mảnh áo sờn

Tôi xin đem Tình Người làm bandaid

vài đồng lon đổi bạc

Vá víu tạm thời những mảnh hồn hoang

Từng đêm dài tàn canh mắt lạc

Chở che ai đêm giông bão gian nan

Ghi lại tâm hồn đổi những trang

Sưởi ấm lại lòng anh thương binh cũ

thơ

Và bát cơm vừa đủ

Quyên góp từ tâm,

cho cụ già tứ cố vô thân

Đem về nuôi em nhỏ

Trái tim tôi rạn vỡ đã bao lần

Mà bọn người áo đỏ bỏ rừng sâu !

vẫn đều nhịp

Cũng những tâm đau

bên cuộc đời vô nghĩa!

Góp gom thành chiếc nạng,

Mai này,

chiếc xe lăn và viên thuốc trị đau ...

khi về thăm đất Mẹ

Cũng chẳng đủ vào đâu !

sẽ dịu dàng ôm lấy vết hằn xưa

Nhưng! dẫu sao ...

sẽ dang tay đón nhận những hạt mưa

Cũng tình người nhỏ bé

để gột rửa hết u buồn đất nước...

Xin người cùng quê Mẹ

Mai này,

Chúng ta cùng chiến tuyến,

sẽ lau khô giòng lê.

khác đường đi

để Tình Người được lan khắp đồng không

Trăm lối mòn

Mai này...

cùng chung một hướng đi

Tiêu Sa
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