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Cái thuở ban đầu lưu luyến ấy 
Ngàn năm chưa dễ đã ai quên 
Thế Lữ 
 
                                                                                                   Buổi Ban Đầu 
 
          Buổi ban đầu ấy mới quen nhau,  

Tôi đã từng đêm nhớ đến em… 
Máu tưởng bao năm hằng nguội lạnh 
Nay bừng nóng lại chảy về tim ! 

 
Có gì đâu ? Chỉ một nụ cười !  
Đủ làm ngừng bước, đứng con tim ! 
Lòng tôi xao xuyến chưa từng có , 
Chả bút mực nào nói được cho ! 

 
Thôi để mượn lời người thi-sĩ 
Kẻ đoạn trường xưa đã thấu cho : 
« Một cười héo cả trăm hoa nở 
Say cả non sông , đắm cả giời , 
Đuổi cả mối sầu muôn vạn kiếp , 
Bẽ bàng tất cả những mầu tươi. » (1) 

 
Có gì đâu ? Chỉ một cái nhìn ! 
Mơ màng như mây trắng đang trôi , 
Thăm thẳm như lòng hồ thu muộn , 
Điêu-Thuyền dẫu thác hẳn phải ghen ! 
 
Tạo hóa trớ trêu lìa hai ngả 
Đôi ta chưa cận đã thành xa . 
Biết thế, tôi xin đừng được gặp , 
Để đừng buồn, đừng nhớ, đừng mong ! 

 
Con đường thông rợp ngày hôm ấy 
Vẫn trải đá hoa đợi em sang… 
Nụ cười, ánh mắt còn đâu nưã ! 
Chỉ có bóng tôi ngập chiều hoang… 

 
Rồi một ngày, có ngày em trở lại ? 
Nụ cười ngày ấy thắm trên môi , 
Tôi sẽ chờ để cùng em sánh bước 
Đường thông êm muôn vạn cánh chim bay … 

 
                                      Đỗ Phong Châu 
 
 
 

(1) : Nguyễn Bính : « Bao Nhiêu Đau Khổ Của Trần Gian, Trời Đã Dành Riêng Để Tặng Nàng », 1938 
 

 


