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ẫn muốn đưa tay níu xuân chậm lại, để mãi được ấm nồng với 

"tháng giêng ngon như một cặp môi gần"-xuândiệu- dù biết, đó-là-

điều-không-thể! 

 

Vẫn muốn trải lòng lên những con chữ. 

Có khi là vài câu thơ, vài dòng ngắn tản 

mạn, lan man về một ai đó, về một tình 

thân gắn bó, một hời hững giữa đường, 

một thoáng say giữa náo nhiệt phù hoa, 

một yêu dấu tưởng chừng(?)... để cứ 

ngỡ "và đào lý xanh mùa lễ hội, và 

hương áo thơm hoài đôi mươi"- daolam 

- dù biết, đó-là-điều-không-thể! 

 

Đã bước qua vòng hoa giáp thứ hai,đã 

đi đủ sáu mươi năm, cũng gần cuối 

chặng đường dài, đôi chân sắp chạm 

vạch đích, sắp chạm vào cõi không, lặng tịch và miên viễn, thanh thoát 

với vô biên, mà tâm vẫn đồng vọng bốn mùa cay ngọt. 

Để sáng mai này, chợt rung tơ chỉ rối, lòng rộn buồn đắm, mê vui, ngó 

nắng tràn trước ngõ, hoa vàng lá xanh mà đau đáu một cõi về của một 

thời quá vãng... để thấy em "bỏ quên thời áo trắng, qua cầu em chở 

nắng"-lê.- một ngày xa lắc mà sao cứ mãi tươi roi rói trong những tháng 

cùng ngày? 

Để, muốn thật sự lãng quên, mà - không - thể! 
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Đôi khi hụt hẫng, chơi vơi như mây qua đầu núi. 

Đôi lúc đầy ắp màu cỏ xinh ru dài mộng mị, trải dài trên những cung bậc 

tình duyên nuôi em qua mấy mùa cỏ dại, để lòng hân hoan "tôi muốn tắt 

nắng đi, cho màu đừng nhạt mất, tôi muốn buộc gió lại, cho hương đừng 

bay đi"- xuândiệu - dù biết, đó-là-điều-không-thể! 

 

Mùa Xuân này, Mẹ thêm một tuổi, ta thêm một tuổi, hai mẹ con tóc bạc 

gần như nhau. 

Đồng nghĩa với một cách rời đang chờ chực. 

Mẹ lặng lẽ ngồi, lặng lẽ ngắm nỗi đời hắt bóng theo mỗi đêm mất ngủ. 

Muốn trở lại thời trẻ dại, muốn là thằng bé con, để đuợc Mẹ múc cho 

chén đậu hủ đầu tiên trước khi gánh đi bán. Với Mẹ, chén đậu hủ đầu 

tiên có lớp bọt, là"ăn sẽ bớt đau đầu". 

Tôi lớn lên theo những bước chân rong ruổi của Mẹ với gánh đậu hủ trên 

vai. Được dăm chữ cũng từ tấm lòng của Mẹ. 

Mùa Xuân! Mong Mẹ cứ ngồi đó, lặng yên mà gần gũi, để mỗi lúc đi 

đâu về, ghé chợ, mua cho Mẹ vài lá trầu, 

dăm quả cau, lòng thấy an vui là lạ. 

Mong mãi mãi được có Mẹ bên ta, nhưng 

đó-là-điều-không-thể! 

 

Ngoài kia, nắng vẫn vàng, rất vàng. 

Những đóa xuân vẫn còn đương rực rỡ. 

Muốn đưa tay níu lại,giữ lại, dù - biết-đó-

là-điều-không-thể! 

Tất cả là - điều-không-thể. 

Không thể! 

Dù Nắng Vẫn Còn Xuân, ngoài kia... 
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