
CẢM NGHĨ VỀ NHỮNG TIN BUỒN 
THÁNG 7… 
 
 (Tưởng niệm các NV- NT Nguyễn 
Trung Dũng – Bùi Bích Hà - Nhất Tuấn 
Phạm Hậu; Bà phu nhân BS Đặng Văn 
Đang… )                                                                                                                                       
 
…Rồi cũng ra đi…như mọi người,     
Vua, Quan, Dân – chỉ một lần thôi!       
Về đâu? – Tịnh Độ, tu theo Phật?     
Hay Thánh cung, nghe Chúa nhủ lời…  
                                                                                                  
Về đâu, cũng nguyện được bình yên,      
Xa cõi nhân gian lắm muộn phiền…    
Vọng ngã, tham, sân, si…máu, lửa,      
 không ngừng….từ lập địa, khai 
thiên…   
                                                                                
Để mưu sinh, phải đấu và tranh,     
Ba bữa cơm/ngày- trắng, đỏ, xanh…*  
(gạo, nước trong, xanh rau củ, quả,     
Ôm chi cho lắm, khổ dân lành!?                                                                                                                 
Bạc, vàng, hương sắc... đẹp bề ngoài,        
Rồi tháng ngày qua cũng lạt phai…   
Đã có Sinh, Thành …là có hoại,     
Trở về cát bụi, mấy ai vui?!                                                                                                           
Thì thôi, cứ đến…đến rồi đi,     
theo luật Càn Khôn, hợp với ly…… 
Vui với cái mình đang tạm có,       
Trông tìm những cảnh giới huyên vi…       

31/7/21     Dương Huệ Anh 
 
GIÀ RỒI 
 
Già rồi, mắt kém, ngại đi xa, 
Xe lái gần, quanh quẩn xó nhà… 

Đơn độc nhìn mình, riêng với bóng, 
Làm gì, cho hết tháng ngày qua? 
 
Tháng ngày cứ lặng lẽ trôi đi, 
Bận bịu hoài, nào biết tỉnh mê! 
Ba bữa ăn thường, rau, cá, đậu, 
Làm vườn, dọn dẹp: xách, ôm, bê! 
 
Sớm, chiều lên Net đọc email, 
Thư “rác” vài trăm cái, chán phèo! 
Delete mau mau cho đỡ mệt, 
Thơ, chưa đành bỏ, nặng vai đeo!! 

2015- Dương Huệ Anh 
 
GIÀ RỒI…ĂN NGỦ 
 
Già rồi, ăn uống có gì đâu? 
Đủ sống thôi, nhưng chẳng phải giàu! 
Ba bữa đều đều: rau, đậu cá, 
Làm sao có sức hít, hôn nhau! 
 
Thiếu…thì thêm ruốc thịt Hương Quê, 
Chút ít, ngon mà chẳng dám mê! 
Mặn quá, lại lo cao huyết áp, 
Đo tim, - bác sĩ, ngại ngần đi! 
 
Vài tuần, đổi món thịt gà tơ, 
kho ít tôm ngon, ngọt bất ngờ! 
Mấy tháng/lần, con đem phở đến 
Mời ăn cho …khỏe để làm thơ! 
 
Già rồi, ăn ngủ được là tiên, 
Bày vẽ chi, hao sức, tốn tiền! 
Đồ bổ ngốn nhiều thêm nặng bụng, 
Lộ không thông, khổ, khó mà quên! 
 

29/9 - 15-19 Dương Huệ Anh 


