
GIẤC CHIÊM BAO… 60 NĂM CUỘC ðỜI 
 
 

Mấy ai biết “Cuộc ñời là bể khổ 
Là trầm luân, bất hạnh kiếp nhân gian”(1)? 
Ta sinh ra vốn không trong nhung lụa 
Chẳng chốn phồn hoa, phú quý, bạc vàng… 
 
 
Ta chỉ có một trái tim sôi sục 
Một tâm hồn rộng mở tới muôn phương 
Một ý chí quật cường xuyên thế kỷ… 
ðể ñắp xây, dựng mới một “Con ñường”(2). 
 
 
60 năm, chưa một ngày ngơi nghỉ 
Nếu có 60 năm sau – chắc vẫn sẽ thế thôi. 
Khoa học gia có khi nào dừng bước 
Trước gian truân, thách ñố cuộc ñời? 
 
 
60 năm, ta “tự hào” vì những gì ñã mất 
Tuổi thơ ư? – ðâu dành ñể cho ta? 
Tuổi thanh xuân ư? – Trong bão táp nhạt nhoà… 
ðến chữ “yêu” thành lời chưa từng nói! 
 
 
60 năm, ta hài lòng vì những gì mong ñợi 
Chắt chiu tinh hoa của nhân loại ngàn năm 
ðể ñúc kết thành công trình xuyên thế kỷ (3) 
Bất chấp Anh-xtanh, Cô-péc-níc, Niu-tơn… 
 
 
Ta chỉ tiếc ñời không dài như ước muốn 
Và u mê chìm ñắm chốn nhân gian. 
60 năm, tưởng ñã thành ông nội 
Mà sân trường, vẫn ngơ ngác tìm con… 



Chẳng có gì là “giấc mộng vàng son”  
Chỉ có những “Thiên thần” là thật: 
Hoàng, Bông ơi – những gì cha yêu nhất 
Mà ñời người không tính toán thiệt, hơn. 

 
 
60 năm, vừa khép kín một cung tròn 
Hội ñủ can, chi – vòng xoay trời ñất. 
Ta chỉ hận sao một mình tỉnh giấc 
Cả thiên hạ vẫn say(4), chìm ñắm mãi u mê? 
 
 
Nhưng nắm tay ta ñi nốt chặng ñường về 
Là người vợ thuỷ chung, sớm hôm tần tảo… 
Trời ñoái thương ta tháng năm dài dông bão 
Từ cõi chiêm bao ñem nàng ñến cho ta. 
 

* 
*    * 

 
60 năm cuộc ñời như giấc mộng thoáng qua  
Mai thức dậy, chắc vẫn là em bé? 
Oa, oa, oa… oa… 
Cất tiếng khóc trong vòng tay mẹ? 
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