
 

DÃ NGOẠI ở MAMMOTH LAKES 

 

Gió theo gió vọng từ trong hoang-địa 
cục đá đeo nặng nợ, đồi nối đồi 
nắng yếu ớt nhường khung trời xám xịt 
núi đá xanh hay là núi đá vôi 
 
rừng gọt tóc, thiền hàng ngàn năm trước 
chánh-quả-thành, Nát-Bàn đẹp đìu hiu 
hồ hẹp té gom mưa từ muôn kiếp 
có mơ sông suối biển lướt dập dìu 
 
cây xẻ đá phồn sinh phần đất thấp 
bao kiếp đời hứng khắc nghiệt triền 
miên 
chim lạ lẫm ngó nhau dường thắc mắc 
một lũ khùng rửng mỡ chẳng tiếc tiền 
 
khí lạnh cắn môi thâm chìm không độ 
lửa reo vui buồn ở rẫy nghe mưa 
lều sương nện nhạc trỗi nghe lộp độp 

ngồi co ro nghĩ cắm trại cực chưa  
lò sưởi bốc khói cay nghiêng chai rượu 
whisky thơm rượu đế bạn sớt chia 
thịt bò Mỹ đưa cay thèm cốc ổi 
tương tựu lâu ắt sẽ có chia lìa 
 
chưa chợp mắt vẳng nghe lời gấu gọi 
nhớ bầy voi thăm rẫy phá hoa màu 
đã dã ngoại, đừng lo hậu sự ngủ 
nào, nâng ly chúc viễn cảnh có nhau 
 
tờ mờ sáng bước xuống xuồng bơi dạo 
tưởng Tây Thi, Phạm Lãi ngắm Đình Hồ * 
nắng vẽ tặng đá hoa màu ngũ sắc 
đẹp sông Tiền, sông Hậu sóng nhấp nhô 
 
chỗ trọ có, cắc cớ chi nằm cỏ 
điểm lại thời: thích-bỏ-phố-lên-rừng 
bo bo, bắp, sắn, khoai lưng lửng bụng 
trời hai phương, thương nhớ có nào ngưng 
 
tràn phế phủ, tiếng thở dài hoang địa 
vui tày gan, mắt bịn rịn chia tay 
bình an chúc cho: cây, hồ, kẻ đá 
hẹn, ngày-kia-tháng-nọ sẽ sum vầy. 
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