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PHẠM VĂN TÌNH

Đánh vần sang thơ
Bắt đầu từ một chữ A

Mà đưa ta đến phong ba bão trời
Cuối cùng một chữ Y thôi

Để ta nhận mặt cuộc đời xa xăm.

Bắt đầu từ một chữ TÂM
Lời cha ông cứ thì thầm bên ta

Tuổi thơ bánh đúc, bánh đa
Củ từ, khoai nướng, cùng là cháo kê.

Bắt đầu từ một chữ QUÊ
Hương cau thơm tự chân đê, sân đình

Lẽ nào một bụi trúc xinh
Để cho em đứng một mình đợi ai?

Bắt đầu từ một chữ MAI
Bình minh thức dậy nắng hoài trên sông

Mẹ ta tất tả ngoài đồng
Thân cò lặn lội thương chồng nuôi con.

Bắt đầu từ một chữ SON
Sắt cầm khoan nhặt em còn nhớ chăng?

Đêm thu sáng mặt chị Hằng
Đinh ninh hai mặt một vầng trăng khuya…

Bao con chữ kéo vần đi
Thành câu lục bát nói gì riêng ta?

Thấy du dương, thấy bao la
Mênh mông con chữ, mãi là mênh mông…

TIÊU ĐIỂM

GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TOÀN CẢNH

GÓC NHÌN VĂN HÓA

ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & KHỞI NGHIỆP 

CON NGƯỜI VNU 

TRANG THƠ

Nắng vàng như chợt vàng hơn
Đồng xa cu gáy thả cườm vào thu
Chuồn chuồn xao động mặt hồ
Ban mai cúc trắng như vừa nở xong

Áo dài thắt đáy lưng ong
Mắt em - chớp sáng - giữa lòng mùa thu
Chạnh lòng gieo một tứ thơ
Tóc ai tha thướt đợi chờ heo may?

Mùa thu, chưa tới đã đầy
Một trời lá rụng cho ngày vắng em
Bóng ai đang bước trên thềm
Nghe lòng lạnh một nỗi niềm vu vơ...

Lục bát vào thu


