CÓ MỘT NÚI ĐÁ BUỒN Ở MAI CHÂU
(Quý tặng anh Lò Cao Nhum)

Những câu chuyện của Anh như mưa Mai Châu
Giọt buồn dầm dề, giọt vui rỉ rắc
Tất cả đều trong vắt
Tôi hóa nhà sàn lặng lẽ
Đựng làm sao bao trăn trở không lời
Chuyện về những mai một của văn hóa Thái

Lũ ống, lũ quét vô hình tràn qua bản làng
Nhà thơ - một cây Nghiến tóc trắng
Một núi đá lưng còng
Dang tay lấy thơ ngăn lũ
Ngoài hiên nhà giọt đục, giọt trong
Khói thuốc theo câu dân ca quanh quẩn trong phòng

Anh và rượu cộng thành núi nghiêng
Núi không nói nhường cho suối nói
Bản Lác mưa bên ngoài hay mưa bên trong
Chỗ khô chỗ ướt
Tôi thành cái chậu ngoài thềm cố hứng mênh mông
Sâu thẳm bụng núi - một mạch ngầm trong mát

Xin hỏi vay vài giọt dẫu khó cầm
Bản Lác, 18/9/2015

TÔI - SÔNG MÃ VÀ MƯA MAI CHÂU
(Tặng em Hạnh - phòng Giáo dục Mai Châu)

Nửa đêm giêt mình mĂa gõ cửa
Bân Lác hay c÷ gái Thái dæm mĂa?
Ướt sĀng røi - mái nhà, nûi nhớ„
MĂa thị trĂờng nhòe màu vu÷ng Thú cèm
Bao hoa vën kh÷ng khóc chî ngêm ngýi
Em là sông Mã
Sóng chung tình va vào đá
vỡ đ÷i.
MĂa buøn gæn bìng s÷ng
S÷ng buøn gæn bìng t÷i
T÷i buøn gæn bìng nhà Sàn
Hôi nhà Sàn chî cĂời
Nā cĂời khung cửa
Kh÷ng åm thanh, lā khā đón buøn vui
Nā cĂời vu÷ng løng lüng gió trời
Nþi đá kh÷ng cåy thêt buøn
Vën nghệ trên nhà Sàn thêt vui
Có dòng s÷ng đón mĂa tă hai phía
Ở giữa dòng müt hòn đá mø c÷i
S÷ng mong em cĂời
Đåu ngờ em khóc
NĂớc mít dài nhĂ mĂa Mai Chåu.
Bản Lác, đêm 18/9/2015.

MƯA BÂN LÁC
(Tặng em Sơn - Huyện Ủy Mai Châu, Hòa Bình)

1, Sáng - mĂa là nûi buøn.
Những ngón tay trong gõ vào thú cèm
Hôi høn vía xĂa run đĂờng chî thêu tay
Giờ đi läc đåu røi
Vën hóa Thái - MĂờng tā vào bếp lửa
NgĂời nu÷i lửa
Nhà sàn nu÷i tình ngĂời
Cách tæm tay chøng chçt nhà tæng
Đuúi nhà sàn về nþi.
Tôi Mai Chåu thơm lặng lë müt góc trời
Trê con dæn giôi tiếng Kinh, tiếng Anh
Tiếng cÿa ÷ng bà xĂa nhĂ khói bếp trong mĂa
Chêp chờn hay trong mít ngĂời già sĀng nĂớc.
2, Chiều - mĂa là niềm vui
Lòng ta bếp länh
Bän bè lửa đô
Chām vào nhau mà cháy
Tiếng cĂời tung hoa lửa khíp nhà sàn
Cåu thơ chây vào ly rĂợu
Nghiêng phía nào cĀng chäm ngực Mai Chåu
Bên lửa - Bên mĂa

Mít kéo đú nhà sàn
Ly rĂợu hóa con đò
Chở vui buøn làm khách sang ngang
Ngöt mặn vị chiều mĂa
Lòng đang Ăớt và cÿi càng thêm Ăớt
May bän bè hóa thành bao ngön đuùc.
3, Đêm - mĂa là c÷ đơn
Tình ai đã nhät
NhĂ trà nguüi pha thêm ba læn nĂớc
Rót chén nào cĀng trong đến dửng dĂng
Gæn sáng dêy nghe nhà sàn nçc
Thçy müt mình ngøi giữa nþi và s÷ng
Quờ tay chäm chai rĂợu rót säch røi
Hình nhĂ Quang DĀng đi trên s÷ng
Ôm “Tåy Tiến” trên tay sóng nĂớc ròng ròng
Xé thơ đùt lửa mà soi long đong
Còn müt giöt này, Mai Chåu uùng ta không?

GẶP MỘT NGÔI NHÀ SÀN KÌ LÄ Ở MAI CHÅU
(Gửi anh Lò Cao Nhum)

Vách nhà sàn anh đan bìng gió ngày xĂa
Và mĂa båy giờ
Cao đến mçy tæng
Càng đi thëm càng ngợp
Này Vën hóa Thái là bao hàng cüt
Truyền thuyết đá xanh, dån ca óng trþc tre
Lịch sử làm khung gû
Chäm vào đåu cĀng vëng vîng tiếng cha ÷ng
Này tæng trâi nghiệm đíng cay nhĂ rĂợu
Kh÷ng muùn cĀng phâi uùng
Đời ép ta chäm chén kh÷ng ngăng
Say røi tînh, tînh røi say, ai biết?
Cän chén kiếp ngĂời, nìm xuùng hoa cô xanh
Này tæng mơ Ăớc gió trời løng lüng
Vòng xòe cýng trëng sao quay giữa Ngån Hà
Høn thú cèm đíp cho khát vöng
Trong cơn mơ tiếng Thái vén ngån nga
Này tæng thơ trên đînh cao chçt ngçt
Vén ngím soi mânh đçt dĂới chån mình
Dån ca Thái là dåy måy buüc chặt
Những cüt kèo hi vöng uùn lĂng ong
Thơ anh là ng÷i nhà sàn kì lä çy
Còn müt mình giữa výng Thái mênh m÷ng
Thëm nhà sàn, t÷i ngÿ läi
Nửa đêm nghe xa lím göi thæm.

