THƯ BỐ GỬI CÁC CON Ở XA
***

Cali, 31 tháng 3 năm 2018 (đây là cách bố hay đề ngày : 31 III 2018 )
Con cưng trưởng nữ Ngọc Thanh của bố,
Đọc thư của con cùng anh Giao đi câu cá ở Cronulla, rồi lúc về nhặt một ít ốc để nấu
một nồi bún ốc, làm bố nhớ đến ngày xưa bố cũng rất khoái ăn bún ốc vì nhai sụn
mềm như sụn thịt heo, đồng thời cũng nhớ luôn cả thời cùng bị đày đi cải tạo với chú
Từ ở Gia Lai (Kontum).
Ngày mùng một Tết năm nay (Mậu Tuất), các bạn văn nghệ có tổ chức buổi mừng
tuổi thọ 95 của bố. Như vậy là các bạn đã tổ chức trước một ngày. Chính ra ngày
sinh nhật của bố là mùng hai Tết năm Quý Hợi – 1923.
Từ ngày mẹ quy tiên, bố con mình không ai mơ thấy mẹ, chắc là mẹ đã trụ ở đất Phật
nào đó rồi!
…
Bố
***

Cali, 08 IV 2018
Tư Ển út trai và cô chín Te Ve út gái,
Bố đã nhận được thư của út trai. Thế là Huy đã là sinh viên rồi, lại còn dạy thêm 3,4
tiếng mỗi tuần, vậy vừa ngoan vừa giỏi.
Mặc dầu tuổi bố đã 95 rồi nhưng vẫn khoẻ mạnh lắm. Hằng ngày sáng sáng bố và cô
chú Phong Quý vẫn cùng đi bộ quanh vùng khoảng một giờ, vì vậy sức khoẻ của bố
vẫn tốt lắm và trí tuệ sáng suốt không lẩm cẩm quên quên nhớ nhớ!

Các bằng hữu thân thương của bố đã tổ chức buổi mừng sinh nhật 95 tuổi của bố.
Một bà người Pháp sống kỷ lục thế giới 120 tuổi và hơn một trăm ngày. Bà đã nói
một câu dí dỏm: “Thượng Đế ngài bỏ quên tôi!” Bố mong rằng Thượng Đế cũng sẽ
bỏ quên bố như bà người Pháp này!
Bố
***
Cali, 20 IV 2018
Thanh Giao và đám nhóc cháu chắt,
Bố đã nhận được thư Thanh. Nếu bố nhớ không lầm thì trưởng nữ Ngọc Thanh năm
nay đã 66 tuổi Nhâm Thìn. Các cụ xưa có câu ca dao:
Nam Nhâm nữ Quý thì sang,
Nhược bằng ngược lại gian nan nhiều bề.
Bố con mình ngược lại – bố Quý Hợi, con Nhâm Thìn – nên phải gian nan sống biệt xứ
là đúng y chang như lời của các cụ xưa đã nói.
Ngày mùng một Tết năm nay, các bằng hữu tổ chức ngày sinh nhật tuổi thọ 95 của
bố. Như vậy là tổ chức sớm hơn một ngày. Sinh nhật chính xác của bố là mùng hai
Tết!
Bố
***
Cali, 5 tháng 5 năm 2018
Út cưng,
Nhân ngày lễ sinh nhật mẹ Thảo, Út xin bố kể cho Út nghe về mẹ Thảo.

Bố nhớ ngày bố là chú rể làm lễ đón mẹ là cô dâu, ông ngoại (cụ Tú Mỡ) cúi đầu hỏi
thầm "Có biết lễ không?”. Thời đó con trai Tây học thường ngu ngơ lắm trong việc lễ
trước bàn thờ. Sinh quán của bố là làng Cót (Hạ Yên Quyết), tuy cách Hà Nội có sáu
cây số nhưng bố thường được bà đưa đi lễ chùa, lễ giỗ tổ … Vì thế bố trả lời ngay với
nhạc phụ là “Dạ có!”. Ông ngoại bèn ra chỗ đứng hơi khuất một chút kín đáo quan
sát, thấy bố lễ đạt tiêu chuẩn nên bằng lòng lắm.
Thôi nhé, bố ngừng tại đây!
Bố
***
Cali, 22 tháng 4 năm 2918
Út cưng của bố ,
…
Hôm nay bố cắt một đống vỏ cam cho tái sinh thành chất bón ở các gốc cây vườn
nhà. Thông thường khi làm vườn như vậy, bố thường tự nhủ là mình đương dọn dẹp
tạp niệm nội tâm và đồng thời hưởng niềm vui tinh thần.
…
Thôi nhé bố ngừng ở đây.
Bố

***

MỘT CẢNH THIỀN
Đời sao tránh đảo điên,
Liu riu một cảnh thiền!
Bố Sỹ,
Cali, 8 V 2018

***
TRÀN ĐẦY

Lá vừa nở, lá nhìn thấy đất.
Ấy cuộc đời còn mất sao đâu.
Còn còn, mất mất biển dâu,
Lòng ta thanh thản trước sau tràn đầy.
Bố Sỹ,
Cali, 11 V 2018

***

Cửa thong dong

Ngắm nắng chiều
Nhìn vạn vật
Thấy một điều:
Trùng trùng đó,
Duyên khởi đây,
Bất sinh bất diệt, tháng ngày trôi xuôi.
Bố Sỹ,
Cali, 12 V 2018

***

ĐOÁ HOA TÀN

Nhìn thấy hoa tàn,
... đừng vội buồn, em nhé!
Kìa thấy không,
... nụ mới đã đâm chồi.
Sinh sinh, tử tử luân hồi,
Cõi đời luôn vẫn đâm chồi nở hoa.
Hãy vui với cõi ta bà,
Thân tâm an lạc,
đâu cũng là ...
thiên thai.
Bố Sỹ,
Cali, 13 V 2018

***

AN NHIÊN
Một cành, hai lá
Cùng quả xinh xinh
An nhiên tự tại
Như bóng với hình
An nhiên mình lại với mình,
Cõi lòng thanh thản, cá kình gặp mưa.
Dù không kẻ đón người đưa,
Hồn nhiên mình vẫn như xưa ...
... khác gì!

Bố Sỹ,
Cali 17 V 2018

***

XOAY TRÒN
Nhịp ba, nhịp ba ... bánh xoay tròn,
Con tằm đến thác vẫn còn vương tơ.
Bố Sỹ,
Cali, 21 V 2018

***

TIẾC THƯƠNG
Ô kìa, xem trái trổ bông,
Ô kìa, tóc bạc theo dòng thời gian.
Đời sao lắm chuyện lầm than,
Đời sao lắm chuyện muôn vàn tiếc thương.
Bố Sỹ

Cali, 01 VI 2018

