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Tương Tư Người Trong Ảnh 
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Hỡi người đẹp chưa bao giờ quen biết 
Mắt người vui hay đôi mắt người buồn ? 
Tóc tơ dài hay dáng vóc thuôn thuôn 
Người có khóc những khi trời rất đẹp ? 
Hồ Dzếnh (Muôn Trùng) 
 
 

 
 
 Tương Tư Người Trong Ảnh 
 
 Có ai tương tư người trong ảnh ? 
 Có lần nhớ lắm đến dại khờ ! 
 Thu qua thu lại đã ba thu 
 Ảnh đây, người đấy tôi tìm ở đâu ? 
 
 Hình tôi chụp bấy lâu nay 
 Cái đêm chợ Tết năm nao tôi về . 
 Rửa xong, lòng dạ bần thần 
 Dán vào thi tập, ngày ngày dở xem . 
 Bao giờ gặp lại cô em 
 Bấy giờ tôi mới tương tư hết sầu ! 
 
 “Tương tư thức mấy đêm rồi , 
 Biết cho ai biết , ai người biết cho . 
 Bao giờ bến mới gặp đò , 
 Hoa khuê các , bướm giang hồ gặp nhau “ (1) 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Hôm nay gió bấc qua thềm 
Nhìn người trong ảnh mỉm cười với tôi . 
Mắt nhìn vời vợi xa xôi , 
Nào em có đợi bờ môi một người ? 
 
Tối nằm lòng dạ rối bời 
Nhìn con mối trắng trên trần nhởn nhơ , 
Chập chờn vào giấc như mơ 
Nụ cười em tựa như hồn bóng ma… 
 
Một mai tìm được em ra 
Liệu còn mái tóc sông dài đón tôi ? 
Em còn đeo nón bài thơ ? 
Eo thon dưới áo lụa mơ trăng vàng ? 
 
Cho tôi tìm được cô nàng 
Để tôi sống trọn bài thơ nhiệm màu : 
Từ đây chung một mái nhà 
Cô mình trong ảnh mãi là tình nhân.  
 

           Đỗ Phong Châu 
 
(1) 4 vần thơ này là của nhà thơ Nguyễn Bính trong bài thơ « Tương Tư » (1939)  


