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BÀI 

CHO NGƯỜI TÌNH 

MUỘN 

Nguyễn Vũ Văn 
 

Anh rủ em về một kiếp sau 
Cho anh bù đắp thuở cơ cầu 
Cuối xuân, hoa nở mau tàn tạ 
Xứ lạ, tùng mai cũng dãi dầu. 
Kinh sách hoả thiêu, tay mất trắng 
Miếu đường đổ nát, trượng phu đâu 
Một đêm trở dậy, sương mù khắp 
Tựa vách nghe toàn thân đớn đau 
Chợt thấy bàng hoàng bên gối lệch 
Em mơ một giấc chẳng công hầu. 

 



186   Cuối Đời Nhìn Lại 

Anh rủ em về một kiếp sau 
Trúc vừa hé ngọn, nở bông đào 
Dáng ngà còn ướp nét hoa trước 
Hồn vẫn chưa quên một cõi nào. 
Ta đến theo nhịp cầu tiền định 
Dây tơ sớm kết, thiệp hồng trao 
Cuộc tình địa cửu thiên trường ấy 
Ngun ngút nghìn sông nối biển sâu. 
Buổi sáng mỗi ngày mặt trời lạ 
Dường như ta vừa mới yêu nhau 
Trăng khuya hay là trăng còn chớm 
Trọn vẹn trăm năm lúc bắt đầu. 
 
Anh rủ em về một kiếp sau 
Sông dài chẳng để cách ngăn nhau 
Núi ngàn đá sắc đường nham hiểm 
Hồng nhạn một đôi chắp cánh cao. 
Em hát bài tình, chim phượng múa 
Anh làm thơ ướp mãi về sau 
Một mai tóc trắng, chân run rẩy 
Còn thấy biển xanh sóng dạt dào. 
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Anh hẹn em về những kiếp sau 
Trăm năm không đủ mối tình sâu 
Núi còn cao biển vẫn chưa cạn 
Luân vũ say sưa khúc phượng cầu. 
Thế giới còn đâu thành lũy nữa 
Bá vương đốt giáo ẩn từ lâu 
Thiên đường một mái trần gian đó 
Tiếp nối đường tình ta có nhau. 

Nguyễn Vũ Văn 
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