thơ nguyễn văn trang
Con hãy ngủ, đừng mơ
Xe thùng vừa ập tới
Gom mẹ và những con vạc ăn sương
Về tập trung tại phường
Tống lên trại phục hồi nhân phẩm
Mẹ phải đi xa, xa lắm
Không biết bao giờ gặp lại con
Bong bóng vỡ tan rồi
Đường trần con lẻ loi
Chỉ mình con dò dẫm
Mẹ đánh mất nhân phẩm
Nhưng chưa mất tình người
Nên mẹ cúi xin đời
Biết yêu

CHỜ MẸ VỀ, CON NHÉ!
Con hãy ngủ và mơ
Bữa cơm ngon
Đôi dép mới
Tiền trường và tập sách
Mẹ sẽ mang về cho con
Khi loa phường phát bản tin buổi sáng
Khen ngợi thành tích các tổ văn hóa
Quét sạch gái bán hoa
Cùng tiếng hò reo
Hành quân hùng tráng
Vượt núi, băng đèo
Nhịp theo những lời ca
Giải phóng tổ quốc ta
Hơn ba mươi năm qua
Già hơn tuổi đời của mẹ
Già hơn những gốc cây mẹ đang núp né
Chờ khách tấp lại gọi đi dù
Trời vừa tàn cơn mưa
Mà sao không rửa nỗi
Tủi nhục trên phận người.

LƯỢM ĐƯỢC THỜI ĐÃ MẤT
Em cúi mặt thấy hoa đời tàn, nở
Vẫn còn đây sáng, tối bóng ngày qua
Nghe hơi ấm mối tình đầu tan vỡ
Chợt quay về băng lại vết thương xưa.

Con hãy ngủ và mơ
Cha con sẽ về vuốt tóc
Mang theo chùm bong bóng
Kết màu mây hy vọng
Và chiếc kẹp tuổi hoa
Từ biển trời bao la
Vừa qua cơn giông bão
Chìm tàu giữa trùng khơi
Nhà mình nước cuốn trôi
Bỏ xứ vào đây không hộ khẩu
Mẹ và con là những người sống lậu
Ngay trên chính quê hương mình
Bước chân rướm tức tửi
Lúc công an kêu tới, gọi lui
Con phải đi học chui
Mẹ phải đành đi bụi
Để nuôi con khôn lớn thành người.

Trời tháng năm đếm bước dưới cơn mưa
Thành quách cũ tả tơi trong hoang phế
Trên tóc em, anh quấn vòng nguyệt quế
Của ngày thơ, giờ đã ngã rêu phong.
Anh, anh ơi! Đèn khuya thôi hắt bóng
Mà sao em chạm được cả nồng say
Thời đã mất bạc đầu từng cơn sóng
Để xa bờ quên xóa dấu đắng cay.
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TÔI ĐI QUA MÙA XUÂN

Tôi đi qua mùa xuân
Những con đường đèn giăng phố chật
Những xe hơi tất bật chở mai, đào
Hàng quán tới tấp ra, vào
Rẽ về lối nhỏ
Quanh co
Nhìn má vập rổ , ngồi khóc
Chục trứng gà không rõ nguồn gốc
Bị hốt sạch vào buổi chợ chiều
Nhà buồn hiu.

Tôi đi qua mùa xuân
Ki cóp tiền khuân vác
Được hơn năm trăm ngàn
Má mua thèo lèo, thắp nhang
Vái ba cho con tìm được chỗ làm
Cất mảnh bằng đại học
Len lén dòm sang
Khuya nay sao em không về
Lo nghĩ miên man.

Tôi đi qua mùa xuân
Xe đạp sứt sên kêu lọc cọc
Ngõ vắng
Trời khuya
Gặp em đi làm đĩ mới về
Lớp phấn son chưa phủ nét ngây thơ
Em trần truồng thay áo
Len lén dòm sang
Gác trọ cửa khép hờ
Em vô tình hát khẽ
Và ngó lơ.
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