H˘ Về

Tình Toán Học

Mải cắm cúi suốt mùa thi cuối khóa,
Giấy học trò thơm ngát mực mồng tơi,
Chợt đâu đây ve êm ả gọi mời,
Phượng cháy đỏ cả khung trời vào hạ.

Là giao điểm hai tâm hồn đối xứng
Là tương giao hay đồ thị hai chiều,
Ai là người định nghĩa nổi tình yêu,
Đầy tạp số tôi học hoài không hiểu.

Nghe trong mắt nỗi xốn xang là lạ,
Trong hộc bàn mùi cóc ổi vấn vương,
Áo thơ ngây còn trắng cả cổng trường,
Trang lưu bút chắt chiu dòng kỷ niệm.

Tôi cố định trong sân trường đơn điệu,
Lặng nhìn trên hình chiếu của giai nhân,
Thả hồn theo một tiếp tuyến thật gần,
Theo em mãi suốt đời về vô cực.

Thôi đã hết những ngày hoa tháng bướm,
Mười hai mùa trong bóng mát thân thương,
Của thầy yêu, bạn mến, của mái trường
Hồn lơ đãng theo mơ ngoài cửa lớp.

Tình tôi đó chẳng cần dùng công thức,
Tan trường về tôi cố sức song song,
Tới ngã tư liền bày tỏ nỗi lòng,
Em ngoe nguẩy từ từ tăng tốc độ

Ta nhớ mãi giờ cúp cua hồi hộp,
Một trưa hè bóng mát Thảo Cầm Viên,
Đôi nai con mắt trong sáng dịu hiền,
Bầy sẻ nhỏ tung tăng trên bãi cỏ.

Tôi vẫn cố giữ tình yêu đồng bộ,
Hai năm dài đáp số giải không xong,
Tin hành lang em sắp sửa lấy chồng,
Lòng điên đảo trước định đề đen bạc.

Ở nơi ấy bao chuyện tình nho nhỏ,
Cô học trò còn lấm mực ngây thơ,
Suối tóc dài trôi ngàn sợi mộng mơ,
Bờ mi nhỏ chứa một trời hoa mộng.

Tôi xoay mắt theo vòng tròn lượng giác,
Có thấy gì ngoài quỹ tích tình yêu,
Tình đơn phương trong tam giác ba chiều,
Lay hoay mãi trên chuyến đò vĩ tuyến.

Con tim ấy giờ nuôi bao hy vọng,
Biết làm gì cho cha mẹ, quê hương?
Lời thầy khuyên, cô dặn, mấy năm trường,
Đàn chim nhỏ trước cửa đời gian khổ.

Tìm lối thoát đồng quy hay tịnh tiến,
Hệ luận nào thuyết phục nổi em tôi,
Đành đi theo phân giác tận chân trời,
Tìm ẩn số của phương trình vô nghiệm.

Tương lai vẫn chờ tay ai chạm ngỏ,
Phút giã từ bè bạn, đắng đầu môi,
Tay trong tay nghe tiếc nuối nghẹn lời,
Thời gian đẩy ta vào đời quá vội.

Thôn Đoài

Mái trường cũ, hàng me già chờ đợi,
Phượng đỏ trời vào mỗi độ tháng năm,
Ta đèo nhau bên phố nhỏ mưa dầm,
Chưa cách biệt đã một trời nhung nhớ.
Trúc Giang
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