Thô Nguyeãn Vuõ Vaên

NGỦ ĐÔNG
Ñoâng toäi nghieäp, maây chì naëng chóu
Trôøi giaø roài chaäm raõi böôùc qua
Ta reâu phong toùc thaønh coå thuï
Nhìn laïi ñôøi ta daáu ñaõ nhoøa

Coù moät doøng soâng daøi hoang pheá
Nöôùc khoâng troâi, soùng quaån quanh ñaây
Ngöôøi veà töø ñoä taøn chinh chieán
Ruùt nhòp caàu qua nhö boùng maây
Ñoát löûa trong ñeâm röøng khoâng chaùy
Thì thoâi döøng böôùc ñôïi canh taøn
Nhìn ra chæ thaáy toaøn tro buïi
Xoõa toùc naèm ñaây ñöøng coù than
Loaøi thuù nguû ñoâng qua nhaät nguyeät
Ñoâng taây nam baéc bieát laø ñaâu
Thöùc daäy traêm naêm ñaõ saép heát
Buoàn xöa leo leùt thaép nieàm ñau
Con ñöôøng naøo ñaõ khoâng ñi tôùi
Coù chuyeán xe naøo buïi khuaát qua
U uaån nhaân gian ngaøy nhaät thöïc
Côn meâ naëng chóu boùng gian taø
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Coá nhaân töø loaïn traøn thieân haï
Ai ôû ai ñi coù ñaát trôøi
Ta ñaõ laøm gì ñôøi ta hôõi
Nghe ra tieáng traùch tieáng u hoaøi
Khung cöûa ñoù ta khoâng heà trôû laïi
Qua thanh xuaân vaãn heù ñôïi chôø
Heo may xaøo xaïc ai ra môû
Tìm caùnh thö rôi vôùi taï töø
Ta bieát ngöôøi ñi laø thoâi heát
Saân ga thieáu moät caùnh tay giô
Phi cô bay ngang ta cuõng bieát
Xin göûi theo ngöôøi noãi ngaån ngô
Laõo thaân traùng khí coøn vöông vaán
Giaác moäng mang mang tieáng nhaïc vaøng
Chieàu xuoáng cöïc nam hay cöïc baéc
Nôi ñaây ta nguû suoát muøa ñoâng
Queâ höông ôû laïi ai nhang khoùi
Soâng nuùi nhìn nhau cuõng thôû daøi
Göôm giaùo ngaøn xöa coøn voïng laïi
Boùng côø ai phaát chaúng coøn bay.
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