
Ước mơ nào lạc mất…???                                                                                                                                

(((*!*)))LêXuânHảo  

Tôi. Sau hơn hai tuần nằm nhà vì bị ca3m cu1m (flu) vật.  Ho đêm. Ho ngày khàn đục giọng, mắt 

mũi tay chân mỏi nhừ, cuộn nằm như con chó ốm ... tưởng nhẹ mà hoá ra “nặng”. Các con tôi nói 

tôi đau đi, đau lại kéo dài quá thời gian cũng chỉ vì “Má sạch quá”.  Ai? bị cảm cúm – mà – sáng 

tắm, chiều tắm rồi gội đầu ngày hai lần mà không chịu sấy tóc cho khô; thời tiết lạnh lại mưa, tóc 

ước thấm vào da đầu, người nhiễm cảm rồi chuyển sang cúm… phải thôi! Khi cô cháu chở tôi vào 

Velocity – Modern McMedicine  clinic – vị BS trực nói: khi trẻ mình ngang dọc với thời tiết, tung 

hoành với mưa gió thì không sao (đôi khi cũng có sao every where đó) nhưng, nên nhớ, lúc có 

chút ít tuổi đời rồi thì mình phải tự yêu mình hơn và chăm sóc mình cần mẫn hơn nhé… Mình phải 

tự yêu mình hơn – Tôi đã có bao giờ yêu mình đầy đủ chưa nhỉ??? Hay là Tôi chỉ có biết yêu Người 

- mà - đôi khi hay nhiều khi Tôi quên rằng trong cuộc đời này còn có Tôi hiện dự? và hơi thở tôi 

góp thổi làm xanh xao niềm nhớ cho đời….                                                                                                                                              

Hồ Cypress tỉnh lặng. Nắng trải dài trên đồng cotton với những chụm lá non xanh mướt cười chào 

Xuân.  Tôi trở lại công viên bên bờ hồ - ngồi trên băng ghế cũ tôi vẫn thường ngồi trong những 

chiều như chiều nay; ngắm đàn vịt thanh nhàn bình yên bơi lội, nhìn những cây lá xanh mơn biêng 

biếc vừa chớm nụ đầu xuân mà lòng man mác--- bên kia trail walk của hồ có vài cặp tình nhân 

(hay vợ chồng) ngồi dựa đầu bên nhau – nắm tay nhau thư thả từng bước nhàn du trong vạt nắng 

dịu dàng của buổi chiều Tháng Tư vẫn còn ở 65 độ F…đằng xa đàn hải âu, đàn Hạc gọi nhau thắm 

thiết – những đôi cánh quyện quấn vào nhau đùa vui lơi lả trong gió tràn ngập âm hưởng yêu 

thương ….Kiếp sau mình làm chim nghen M – vì – chim khi nó cãi nhau là nó hôn nhau – còn 

người, khi giận nhau thì chì chiết, nặng nhẹ nhau ---lắm khi mình buông ra những lời mà trái tim 

sẽ tiếc hối sau đó….lời nói của dĩ vãng ở đâu kéo về làm òa vỡ kỷ niệm tưởng đã được hàn gắn và 

phong kín với thời gian…                                                                                                                                                

Những cánh hạc. Những cánh chim. Những cánh Hải âu                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Tung lượn                                                                                                                                                                             

trải dài trên đá nước…                                                                                                                                                                                 

mời gọi vạt nắng cũ trở về - cùng gió                                                                                                                                                    

hong thương nhớ trong tôi                                                                                                                                                               

Hải Âu ơi!!! 

Chiều nay… cũng ở nơi này - - - hay New Port Beach – Palm Spring ----và Long Beach??? Cũng 

những đàn Hải Âu lượn bay trên sóng Santa Monica///Và Cô gái trẻ tóc bím tung tăng với người 

tình ngày nào ở Citadel Center --- cũng những chiều lộng gió lao xao phượng tím Irvin? hay Tôi 

đang bị chao lòng vì những chùm Spanish Moss ngả nghiêng huyền huặc trên tàng Cypress??? Tôi 

nhớ quá ngày hôm qua của một thời yêu dấu – và- trong mơ hồ thương nhớ đó,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 



tuổi hai mươi một chớp bay xa…                                                                                                                                         

Tôi giơ tay níu đòi năm tháng                                                                                                                                                 

nghe cả hồn đau đặc quánh sầu                                                                                                                                          

dáng xưa chợt vỡ òa bong bóng                                                                                                                                             

ước mơ nào lạc mất “mình” nhau?!    

(((*!*)))LêXuânHảo                                                                                                                                                    

Louisiana Tháng tư-20MườiBốn          

 

 

   

 

  


