Thời Trang
Anh yêu em
Hay là em yêu anh
Lối nhập đề trực khởi
Ba chữ
Ngày nay đã hết thịnh hành

N

gày ấy, chúng tôi chỉ mới 16 tuổi.
Lũ con trai học ban Toán 10B1 lẽ ra
phải khô khan với những con số
của giải tích, đạo hàm... nhưng lại mộng mơ
không kém. Chuyền tay nhau những bài thơ
ngắn chưa đủ, thế là một số những tâm hồn
lãng mạn bàn nhau cùng ra một ấn phẩm
thơ mang tên là Vùng Mây Thi. Ấn bản số
một đựơc phát hành trong niên khóa 1973 1974 được bạn bè trong lớp cũng như các
lớp khác hưởng ứng, chúng tôi lại tiếp tục ra
mắt thêm hơn 200 ấn phẩm Vùng Mây Thi 2.
Sau đó có sự cố vấn và giúp đỡ của Thầy
Đỗ Quý Toàn, Thầy Bùi Công Thanh, anh
Vũ Sanh Châu (học lớp trên) và một số bạn
bè khác. Tháng 11 năm 1974, phát hành
Vùng Mây Thi 3. Khi phổ biến trong trường
thì bị Ban Giám Hiệu ra lệnh tịch thu. Thật là
một ngày đau buồn, nhưng trong ấn bản
này, những sáng tác đã “truởng thành” nhiều
hơn. Mãi đến bây giờ, sau hơn 30 năm, khi
trên đầu màu trắng đã nhiều hơn màu đen,
tôi vẫn còn thuộc nằm lòng một số bài thơ
mà tôi sùng bái, và tôi vẫn chưa bắt gặp một
ý tưởng lãng mạn nào giống như vậy trong
những thơ văn mà tôi đã từng đọc qua...
Xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của
một thằng bạn rất thân – Nguyễn Quốc Anh
- trong tuyển tập Vùng Mây Thi 4, phát hành
mùa Xuân 1975... Bài thơ này tôi đã đọc
nhiều lần cho một số bạn nghe, nó đã in sâu
vào tâm hồn tôi cùng với những kỷ niệm vui
buồn của những ngày học trò Nguyễn Du...

Đừng nên lạm dụng ngôn từ
Miệng bẩm sinh đâu là để nói năng
Cuộc đời chỉ toàn lời chú cuội
Nói dối muôn đời ve vãn nàng trăng
Hãy giữ dành
Một miệng răng mà ăn trái cấm
Một miệng môi mà hôn gởi tình nhân
Một miệng lưỡi mà tê vị đắng
Của một đời nghiệt ngã đợi chung quanh
Nhưng
Cũng đừng nên phung phí văn tự
Để viết lời tình lên bảng
Để sơn lời yêu lên tường
Để khắc lời thương lên ghế
Mà... đại để
Trên một trang giấy nháp luốc lem
Hãy viết thật nhiều điệp ngữ yêu em
Một mình mình xem
Rồi xé tan tành gửi cho gió thoảng
Ôi!... đã đời hiện kiếp...
Phương tiện nào giải quyết vấn đề yêu
Của một giai đọan đầu: tỏ tình đúng phép
Nhưng mỗi người chúng ta, trời còn cho mà
Đôi mắt...
Hai cụm rừng thiêng
Hãy đốt rừng lên khi muốn nói yêu em...
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