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Nhãn Được Mùa     
Tác giả : Đỗ Phong Châu JJR 68  

 
 
Từ ngàn xưa cho đến ngàn sau 
Bao giờ thi sĩ hết đau trong lòng ? 
Kiên Giang (Đau trong lòng) 
 
 

 
  Nhãn được mùa 

 
 Xuân đầy trên cành nhãn đong đưa 
 Tay em hái nhẹ, thúng đầy trái tươi. 
 Gánh vai cong mái lưng đầy 
 Chân thon thoăn thoắt đường dài chợ hôm. 
 
 Năm nay cây nhãn được mùa ,   
 Hàng trăm tấn chở qua Tàu, vào Nam . 
 Nhãn bay qua tận Cali 
 Làm giàu cho biết bao nhiêu cửa hàng ! 
 Giới buôn quen thói sang giàu , 
 Sao không chia lãi cho vườn nhà ta ? 
 Được mùa trả giá rẻ hề ! 
 Chủ vườn chỉ tạm đủ tiền trả công 
 Người làm, mua thuốc trừ sâu , 
 Tính ra còn lỗ, đành bèn nhổ cây ! 
 Cây nhãn trồng mất bao năm 
 Mới ra trái mọng, biết bao công làm ! 
 Nhổ cây đau quặn ruột lòng, 
 Thải người, nỡ vét bát cơm bao người ? 
 
 Em ngồi bên mẻ nhãn vàng, 
 Tan họp chợ bán chưa đầy dăm cân. 
 Sáng nay như thế là toi, 
 Công mang ra chợ, vốn chưa thu về . 
 Chiều nay sẽ đói cả nhà ! 
 Thằng Tèo nghỉ học ra đồng bắt cua . 
 Cái Tí phải thức khuya thêu , 
 Mai mang chợ bán mới mong tiền vào . 
 Lạy trời, cho bớt được mùa ! 
 Con buôn trả giá cho vừa đủ no . 
 Nhà nông tất tả ngược xuôi , 
 Giàu thiên hạ hưởng, phần mình đến sau . 
 Mảnh đời nghiệt ngã quanh năm 
 Mong sau có được duyên cơ đổi đời ! 
 
        Đỗ Phong Châu 
        Mùa nhãn đầy (nước mắt) 2007 


