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THƠ NGUYỄN BÍNH 

Nguyễn Bính Nguyễn Trọng Bính 

 

Nguyễn Bính (1918-1966) tên thật là Nguyễn Trọng Bính, sinh tại làng Thiện Vinh, 
huyện Vụ Bảng, tỉnh Nam Định. Ông mồ côi mẹ từ nhỏ, tự học ở nhà, bắt đầu làm 
thơ từ năm 13 tuổi, được giải khuyến khích thơ của nhóm Tự Lực Văn Đoàn năm 
1937 với tập thơ "Tâm hồn tôi".  
 
Ông tham gia kháng chiến chống Pháp tại Nam Bộ, tập kết ra Bắc năm 1954, làm 
việc tại Hội văn nghệ Việt Nam, Ty văn hóa thông tin Nam Hà. Năm 1958, Nguyễn 
Bính làm chủ bút báo Trăm hoa. Ông mất ngày 20 tháng 1 năm 1966 (chiều 30 Tết) 
tại Hà Nội.  
 
Thơ Nguyễn Bính "chân quê", giản dị, mộc mạc, nhẹ nhàng, trong sáng, và hồn 
nhiên như ca dao trữ tình. Ông viết về làng quê qua lăng kính tình cảm lãng mạn, 
biểu lộ một tình quê, một hồn quê chân tình và gần gũi. Giáo sư Lê Đình Kỵ có nhận 
xét về thơ Nguyễn Bính: "Nổi bật lên ở Nguyễn Bính là ca dao, ở cảm xúc lẫn tư 
duy, ở cả ý, tình, và điệu,..." 
 
Tác phẩm tiêu biểu:  
- Lỡ bước sang ngang (1940)  
- Tâm hồn tôi (1940)  
- Hương cố nhân (1941)  
- Mây Tần (1942)  
- Người con gái ở lầu hoa (1942)  
- Bóng giai nhân (1942)  
- Tỳ bà truyện (1944)  
- Tình nghĩa đôi ta (1960) 

1. Anh về quê cũ (bấm vào đọc tiếp) 

2. Ái khanh hành 

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Anh-v%E1%BB%81-qu%C3%AA-c%C5%A9/poem-lGQuf2FjmcyE81PnImQFVA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C3%81i-khanh-h%C3%A0nh/poem-tWIJ_JcBg9FILAgkriOf3g
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3. Áo anh 
4. Đêm mưa đất khách 
5. Đêm mưa nhớ bạn 
6. Đêm Phúc Am 
7. Đêm sao sáng 
8. Đôi khuyên bạc 
9. Đôi mắt 
10. Đôi nhạn 
11. Đề thơ trên mảnh quạt vàng 
12. Đồng Tháp Mười 
13. Đoá hoa hồng 
14. Đường rừng chiều 
15. Bài thơ quê hương 
16. Bài thơ vần Rẫy 
17. Bên hồ 
18. Bóng bướm 
19. Bạch đào 
20. Bảy chữ 
21. Bắt gặp mùa thu 
22. Bến mơ 
23. Bước đi bước nữa 
24. Bướm nói điêu 
25. Cái quạt 
26. Cây bàng cuối thu 
27. Cảm tác 
28. Cầu nguyện 
29. Chùa Hương xa lắm 
30. Chú rể là anh 
31. Chẳng biết yêu nhau phải những gì 
32. Chờ 
33. Chờ mong 
34. Chức Nữ, Ngưu Lang 
35. Chiếc nón 
36. Chiều thu 
37. Chuông ngọ 
38. Chuyến tàu đêm 
39. Chuyện cổ tích 
40. Chuyện tiếng sáo diều 
41. Con tằm 
42. Cuối tháng ba 
43. Dòng dư lệ 
44. Dù rằng... 
45. Dối lòng 
46. Diệu vợi 
47. Em với anh 
48. Gái xuân 
49. Gặp nhau 
50. Gửi cố nhân 
51. Gửi người vợ miền Nam 
52. Gió mưa 

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C3%81o-anh/poem-MJhTIzj2da9hOuFMKFfghQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%AAm-m%C6%B0a-%C4%91%E1%BA%A5t-kh%C3%A1ch/poem-pjNxh3bGiF5FAO-kF2M2Kw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%AAm-m%C6%B0a-nh%E1%BB%9B-b%E1%BA%A1n/poem-hSC3e812uwV8R9EOzzVO3w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%AAm-Ph%C3%BAc-Am/poem-nxANpzFbPaLIODszqboOig
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%AAm-sao-s%C3%A1ng/poem-B3j7o-3sx50JelFgII9wVA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%B4i-khuy%C3%AAn-b%E1%BA%A1c/poem-GZd7REYyqYAdpJQjnBUEjg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%B4i-m%E1%BA%AFt/poem-AaVWn9OE8KEYetl8Ysxcrg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%B4i-nh%E1%BA%A1n/poem-InbVrsZxx1AxqKP42D7rWA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%E1%BB%81-th%C6%A1-tr%C3%AAn-m%E1%BA%A3nh-qu%E1%BA%A1t-v%C3%A0ng/poem-jHoc6hWEDEe0hiBqMbxgDQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%E1%BB%93ng-Th%C3%A1p-M%C6%B0%E1%BB%9Di/poem-ds6bz-B2lxsvai11OdWwGQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90o%C3%A1-hoa-h%E1%BB%93ng/poem-ppK7YKfOyDZw9vIHLHbJVA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng-r%E1%BB%ABng-chi%E1%BB%81u/poem-aKG-8f2TGGSsim4zgsfRqQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C3%A0i-th%C6%A1-qu%C3%AA-h%C6%B0%C6%A1ng/poem-dPsrxBTw-2TkXYfLUo8ALA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C3%A0i-th%C6%A1-v%E1%BA%A7n-R%E1%BA%ABy/poem-baarbthG95LYZMykLVx2og
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C3%AAn-h%E1%BB%93/poem-UAF7vcnrHUZGBBSnb3ZD9Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C3%B3ng-b%C6%B0%E1%BB%9Bm/poem-5nNx69VShFfuK0ilAmou9g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%E1%BA%A1ch-%C4%91%C3%A0o/poem-ENJYpr39EkM8dPeOvrEgEw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%E1%BA%A3y-ch%E1%BB%AF/poem-cR0yq4BrF6xGIKZCvJGLSA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%E1%BA%AFt-g%E1%BA%B7p-m%C3%B9a-thu/poem-dZ7RfWp6SYFlKrhYtqqK3Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%E1%BA%BFn-m%C6%A1/poem-EG3Qi6U82K_ptv74VYneww
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C6%B0%E1%BB%9Bc-%C4%91i-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-n%E1%BB%AFa/poem-UHm-brUudG63V5ACYD8pIw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C6%B0%E1%BB%9Bm-n%C3%B3i-%C4%91i%C3%AAu/poem-Qe9KWPQBNSYQalZaVf9tcw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/C%C3%A1i-qu%E1%BA%A1t/poem-COppDpUobyZsUcuKplzRng
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/C%C3%A2y-b%C3%A0ng-cu%E1%BB%91i-thu/poem-0TWvSc_szNjkT3qt3VdtPw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/C%E1%BA%A3m-t%C3%A1c/poem-5d8o2S_RIMOZD_yipGScpw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/C%E1%BA%A7u-nguy%E1%BB%87n/poem-06SGa4OLgcYYRJ9wo1S-Nw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%C3%B9a-H%C6%B0%C6%A1ng-xa-l%E1%BA%AFm/poem-Wi4-g6g_EJiYCavfRigKbw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%C3%BA-r%E1%BB%83-l%C3%A0-anh/poem-oNCTao59jOWmRpdFMZQddw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%E1%BA%B3ng-bi%E1%BA%BFt-y%C3%AAu-nhau-ph%E1%BA%A3i-nh%E1%BB%AFng-g%C3%AC/poem-tAXHqg17BIElkZhGcmhKww
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%E1%BB%9D/poem-9RKDIuJSKQbopX7U450DlQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%E1%BB%9D-mong/poem-ryoCFWRVKVZLaDuFv6ToUg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%E1%BB%A9c-N%E1%BB%AF-Ng%C6%B0u-Lang/poem-clxY5GFWegDsEw0Y8VPiNQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Chi%E1%BA%BFc-n%C3%B3n/poem-0eZBZvl91UW1UvleRPl9Dg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Chi%E1%BB%81u-thu/poem-xY3jxS0tWzfmuJX59KXT3w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Chu%C3%B4ng-ng%E1%BB%8D/poem-pYi3dOilyOBdI0j5GfP3Yg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Chuy%E1%BA%BFn-t%C3%A0u-%C4%91%C3%AAm/poem-I1yN_ouO1tgk6n3-3eP1bg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Chuy%E1%BB%87n-c%E1%BB%95-t%C3%ADch/poem-n5t5tPbL84HYCJHvk9Azcw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Chuy%E1%BB%87n-ti%E1%BA%BFng-s%C3%A1o-di%E1%BB%81u/poem-phpwBPNdFlrdIXzwwD9J1A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Con-t%E1%BA%B1m/poem-kOX2a17gGN8AMSjnJZiv0g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Cu%E1%BB%91i-th%C3%A1ng-ba/poem-W2lo11jLdHHJ-3s1KWWN2g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/D%C3%B2ng-d%C6%B0-l%E1%BB%87/poem-okvXJQbq9ihYVVNha8USUQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/D%C3%B9-r%E1%BA%B1ng/poem-EFTTzgjwHY1Btjfrf_rZvQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/D%E1%BB%91i-l%C3%B2ng/poem-M9YQrxwy_CLYGBoADCRJ0w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Di%E1%BB%87u-v%E1%BB%A3i/poem-M8QNmHmQbfLBXzJ-NYgSZw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Em-v%E1%BB%9Bi-anh/poem-C76dncT-wKwrGR9L-LLa_w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/G%C3%A1i-xu%C3%A2n/poem-gnM9TKwIPfeS4We_9EOygA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/G%E1%BA%B7p-nhau/poem-SUS-Li5ILI1DLePmMB7RDA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/G%E1%BB%ADi-c%E1%BB%91-nh%C3%A2n/poem-MVhvTL65Ak-xQsM2k1D7Fw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/G%E1%BB%ADi-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-v%E1%BB%A3-mi%E1%BB%81n-Nam/poem-WTX27u7TDgUAuAn_djABWg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%C3%B3-m%C6%B0a/poem-MTWri-HuyZJ0BgjrXunlsA
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53. Giả cách 
54. Giọt nến hồng 
55. Giữa đường 
56. Giối giăng 
57. Hà Nội 36 phố phường 
58. Hành phương Nam 
59. Hái mồng tơi 
60. Hôn nhau lần cuối 
61. Hết bướm vàng 
62. Hoa với rượu 
63. Không hẹn ngày về 
64. Không ngủ 
65. Khăn hồng 
66. Làm dâu 
67. Làng tôi 
68. Lòng yêu đương 
69. Lại đi 
70. Lạy trời cấm cửa rừng mai 
71. Lỡ duyên 
72. Lửa đò 
73. Mai tàn 
74. Màu tím Huế 
75. Mùa đông đan áo 
76. Mùa xuân xanh 
77. Mắt nhung 
78. Một đêm ly biệt 
79. Một chiến công 
80. Một chiều say 
81. Một con sông lạnh 
82. Một lần 
83. Một mình 
84. Một nghìn cửa sổ 
85. Một trời quan tái 
86. Mơ tiên 
87. Mưa 
88. Mưa xuân (II) 
89. Nam Kỳ cũng gió cũng mưa 
90. Nàng đi lấy chồng 
91. Nàng Tú Uyên 
92. Nàng thành thiếu phụ 
93. Nghĩ làm gì nữa 
94. Người cách sông rồi... tôi cách sông 
95. Người con gái ở lầu hoa 
96. Ngược xuôi 
97. Nhà cô thôn nữ 
98. Nhà ga 
99. Nhà tôi 
100. Nhặt nắng 
101. Nhỡ nhàng 
102. Những người của ngày mai 

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%E1%BA%A3-c%C3%A1ch/poem-A6t6qywr52_TSj6BF9tjAQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%E1%BB%8Dt-n%E1%BA%BFn-h%E1%BB%93ng/poem-OCInlPol__3avlSjxGMbZQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%E1%BB%AFa-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng/poem-75V170evm4WrnD_taiJRiQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%E1%BB%91i-gi%C4%83ng/poem-ktQ2cXZHDhSRKah3M8WgfA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%C3%A0-N%E1%BB%99i-36-ph%E1%BB%91-ph%C6%B0%E1%BB%9Dng/poem-tKcd7uHzqovbjV0zWSgvaw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%C3%A0nh-ph%C6%B0%C6%A1ng-Nam/poem-rtygFSbZhuNkkAuqIpwHvA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%C3%A1i-m%E1%BB%93ng-t%C6%A1i/poem-rCCzNHrMug6rLwt9kYkbZg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%C3%B4n-nhau-l%E1%BA%A7n-cu%E1%BB%91i/poem-1G7FL6_gy9qT9Ma62osgzQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%E1%BA%BFt-b%C6%B0%E1%BB%9Bm-v%C3%A0ng/poem-zXSs7X6zYVsjbOmnla14Ow
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Hoa-v%E1%BB%9Bi-r%C6%B0%E1%BB%A3u/poem-3tiOS-6wtKe8TrUkJRnWvg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Kh%C3%B4ng-h%E1%BA%B9n-ng%C3%A0y-v%E1%BB%81/poem-HQXMthz0rYG4IJhW0ViFkQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Kh%C3%B4ng-ng%E1%BB%A7/poem-rUm7APA6XNVGrpyU29prFg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Kh%C4%83n-h%E1%BB%93ng/poem-2vOHNbZ693jG3Ex7pj2Olg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%C3%A0m-d%C3%A2u/poem-K5R7eKyq7sU2s_qCfolbIw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%C3%A0ng-t%C3%B4i/poem-UQ48K90miA-l1dr9vPlR0Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%C3%B2ng-y%C3%AAu-%C4%91%C6%B0%C6%A1ng/poem-a1alr2zkU4xJg_BO7Wi9RA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%E1%BA%A1i-%C4%91i/poem-o6qZJ7d2sx6huSHbxSgXvQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%E1%BA%A1y-tr%E1%BB%9Di-c%E1%BA%A5m-c%E1%BB%ADa-r%E1%BB%ABng-mai/poem-jicnFAiGoA9XaH4aMaOKdg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%E1%BB%A1-duy%C3%AAn/poem-3YuCJNW5VWF3SWDqLImDCQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%E1%BB%ADa-%C4%91%C3%B2/poem-GVPSOh2KSVhoRKIhoRDsCA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Mai-t%C3%A0n/poem-n3vqWjVmtUIyFEyQOsXEPA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C3%A0u-t%C3%ADm-Hu%E1%BA%BF/poem-UjyYCo7F-QRt-oqAASWi4Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C3%B9a-%C4%91%C3%B4ng-%C4%91an-%C3%A1o/poem-b_EOQVQdNVXTp_br1ixn4g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C3%B9a-xu%C3%A2n-xanh/poem-CuG8Q1PficiSDvR5WtAblA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BA%AFt-nhung/poem-IvmB0j0DzATbHv8wRb6Wjw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-%C4%91%C3%AAm-ly-bi%E1%BB%87t/poem-8WrLcDxL8SZxBkaNjqeMUw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-chi%E1%BA%BFn-c%C3%B4ng/poem-r-c758bltkwqGN3JPq3XgQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-chi%E1%BB%81u-say/poem-91bgFyKoe3Zhq9mn7cTXVA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-con-s%C3%B4ng-l%E1%BA%A1nh/poem-xl3P2YRv1Mp075MnU-8DWA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-l%E1%BA%A7n/poem-beYOBdldRdVn9zN0BRU8sw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-m%C3%ACnh/poem-fzCbnitCmoMjq_aSI076ow
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-ngh%C3%ACn-c%E1%BB%ADa-s%E1%BB%95/poem-jwcHeUg7QVUR0YeWgNBW8A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%E1%BB%99t-tr%E1%BB%9Di-quan-t%C3%A1i/poem-1Kjv64H7rVCBVGQFj5ex5Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C6%A1-ti%C3%AAn/poem-YDzo92MXdMMiBxKn7qn1dQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C6%B0a/poem-y0_amsSNZ2j1rdNZEnVpVg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C6%B0a-xu%C3%A2n-II/poem-d3SC7kSh44D7LLdkrBeO5w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nam-K%E1%BB%B3-c%C5%A9ng-gi%C3%B3-c%C5%A9ng-m%C6%B0a/poem-NdSIP1_cS9ASVQwYnoEG1Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/N%C3%A0ng-%C4%91i-l%E1%BA%A5y-ch%E1%BB%93ng/poem-78rIoTxhQt98FDj6ZVHaUA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/N%C3%A0ng-T%C3%BA-Uy%C3%AAn/poem-BgjYYrNJ7wnF_UeobGhQ8w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/N%C3%A0ng-th%C3%A0nh-thi%E1%BA%BFu-ph%E1%BB%A5/poem-wpTCEvm-hSywQdZ6jUkICw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ngh%C4%A9-l%C3%A0m-g%C3%AC-n%E1%BB%AFa/poem-c6BP8h4m4alGMcUDMkOQ7w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%C3%A1ch-s%C3%B4ng-r%E1%BB%93i-t%C3%B4i-c%C3%A1ch-s%C3%B4ng/poem-H4SEyeOWgS_uLi_VMoA5ZQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-con-g%C3%A1i-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A7u-hoa/poem-x4ObvnatdcE2g7FyY3BVDQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C6%B0%E1%BB%A3c-xu%C3%B4i/poem-8F3M0iI4QFfF5dLS7unDpg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%C3%A0-c%C3%B4-th%C3%B4n-n%E1%BB%AF/poem-l2sT_RRMTcV5q1nJGywWBA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%C3%A0-ga/poem-24xOmFsyg4YK7D5xF3OU0w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%C3%A0-t%C3%B4i/poem-CMstvt7bibwSCtUvZQrLnQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BA%B7t-n%E1%BA%AFng/poem-qq5EZjMpsiqFaAkveOsmLg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%A1-nh%C3%A0ng/poem-N7Xlqjept3_s33DnMuosZw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%AFng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-c%E1%BB%A7a-ng%C3%A0y-mai/poem-mJ1I7sjkejIgpyeI3-7GjQ
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103. Nhớ (II) 
104. Nhớ người trong nắng 
105. Nhớ Oanh 
106. Nhiều 
107. Nuôi bướm 
108. Oan nghiệt 
109. Oanh 
110. Phố chợ đường rừng 
111. Quán lạnh 
112. Quán trọ 
113. Quê tôi 
114. Rét 
115. Rắc bướm lên hoa 
116. Rượu xuân 
117. Sao chẳng về đây? 
118. Tâm hồn tôi 
119. Tôi còn nhớ lắm 
120. Túi ba gang 
121. Tặng Kiên Giang 
122. Tết biên thuỳ 
123. Tết của me tôi 
124. Từ đó về đây 
125. Tựu trường 
126. Tỉnh giấc chiêm bao 
127. Thanh đạm 
128. Tháng ba 
129. Thôi nàng ở lại... 
130. Thi vị 
131. Thu rơi từng cánh 
132. Thơ gửi Trần Huyền Trân 
133. Thơ tôi 
134. Thơ xuân 
135. Thư cho chị 
136. Thư lá vàng 
137. Tiếng trống đêm xuân 
138. Trách mình 
139. Trải bao nhiêu núi sông rồi 
140. Trở lại Hà Đông 
141. Trở về quê cũ 
142. Trời trở gió 
143. Trưa hè (I) 
144. Trưa hè (II) 
145. Trường huyện 
146. Tơ trắng 
147. Vài nét Huế 
148. Vài nét rừng 
149. Vâng 
150. Vũng nước 
151. Vì ai 
152. Vì em 

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%9B-II/poem-r2VI3ZutGkUP3snUSk8GxQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%9B-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-trong-n%E1%BA%AFng/poem-ODPXNrzT39lukpmtoVz7-w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%9B-Oanh/poem-mH5OM_0PYRGrqMiPtFW78Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nhi%E1%BB%81u/poem-cDPpWksTBNUTimxHt3nH9w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nu%C3%B4i-b%C6%B0%E1%BB%9Bm/poem-ikf-EAbjpyjrmusTbvj_4g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Oan-nghi%E1%BB%87t/poem-LjdXAFUbjta1DYaoODTcdw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Oanh/poem-v4TUZ-YLo9NpSALdaa2z5A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ph%E1%BB%91-ch%E1%BB%A3-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-r%E1%BB%ABng/poem-_F8bcVXk-zSEmPycnHmVNg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Qu%C3%A1n-l%E1%BA%A1nh/poem-2aq_g0NGep9jrzSt6YYuaw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Qu%C3%A1n-tr%E1%BB%8D/poem-zg4KDX8-sc01nvHcW1fO1A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Qu%C3%AA-t%C3%B4i/poem--ppcy-NwEgOXXVu6L8-DqA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/R%C3%A9t/poem-IBOcIAfeUxP8HCyEMQh8Mw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/R%E1%BA%AFc-b%C6%B0%E1%BB%9Bm-l%C3%AAn-hoa/poem-JHbQVfC53E2lRJL-xE616A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/R%C6%B0%E1%BB%A3u-xu%C3%A2n/poem-TuKtj1cnWpoFIfoREyg87A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Sao-ch%E1%BA%B3ng-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A2y/poem-BRLX5z128FjcCRokBpNHAw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C3%A2m-h%E1%BB%93n-t%C3%B4i/poem-kneU-kTQ3K5Go-cxqC9RGA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C3%B4i-c%C3%B2n-nh%E1%BB%9B-l%E1%BA%AFm/poem-AGCqPCIFskZR14TGi3NQzg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C3%BAi-ba-gang/poem-f5DkkALnpsK3cw90kgTvJA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BA%B7ng-Ki%C3%AAn-Giang/poem-Ls5upYr8280S99y-DdKv3A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BA%BFt-bi%C3%AAn-thu%E1%BB%B3/poem-txHgs0VIJP4HsY66TjzffQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BA%BFt-c%E1%BB%A7a-me-t%C3%B4i/poem-h6kDsp-KVafjAbpv1SKUsA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BB%AB-%C4%91%C3%B3-v%E1%BB%81-%C4%91%C3%A2y/poem-O7J0PH6r5cBtiUTYiCt-jg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BB%B1u-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng/poem--Xsp2kkDQm6SMO3-7_8mTQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BB%89nh-gi%E1%BA%A5c-chi%C3%AAm-bao/poem-wxckk4kyu6j3v2oLe_MJ1g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Thanh-%C4%91%E1%BA%A1m/poem-SwLP92oLnuTPBJ_UrQ6iCA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C3%A1ng-ba/poem-bsd7Cog4QP6Y_nP8EipCMQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C3%B4i-n%C3%A0ng-%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i/poem-zGDobCvvzBsWHdpoRdDW9g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Thi-v%E1%BB%8B/poem-xkO_kZLH1eCdsiehhz54Pg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Thu-r%C6%A1i-t%E1%BB%ABng-c%C3%A1nh/poem-iScHqGScrr8wt7FROp3Fmg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C6%A1-g%E1%BB%ADi-Tr%E1%BA%A7n-Huy%E1%BB%81n-Tr%C3%A2n/poem-4ia-zpRSxFXhRsWCfTkoHg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C6%A1-t%C3%B4i/poem-LAkyVim0u40HWwuxF49oTg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C6%A1-xu%C3%A2n/poem-SwhWMVDGeqoJGKHbapdNcQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C6%B0-cho-ch%E1%BB%8B/poem-xYhO9y267CR54KuEwSmiGQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C6%B0-l%C3%A1-v%C3%A0ng/poem-dq-pX2wbSmC1zyJGCu-tlQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ti%E1%BA%BFng-tr%E1%BB%91ng-%C4%91%C3%AAm-xu%C3%A2n/poem-LXWEMgjH3uemO4YCInLfTQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%C3%A1ch-m%C3%ACnh/poem-e4mba6DN3VeRFnyl1kDLjw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%E1%BA%A3i-bao-nhi%C3%AAu-n%C3%BAi-s%C3%B4ng-r%E1%BB%93i/poem-ILKTKKXRs1hQ6rilwPnXyA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%E1%BB%9F-l%E1%BA%A1i-H%C3%A0-%C4%90%C3%B4ng/poem-rtMYfKyiifdJmMWV_R-rCg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%E1%BB%9F-v%E1%BB%81-qu%C3%AA-c%C5%A9/poem-zoU15qIkAzExHsKetBFrfw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%E1%BB%9Di-tr%E1%BB%9F-gi%C3%B3/poem-Ocl0M9-6pM7ZI0DhzJDKSA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%C6%B0a-h%C3%A8-I/poem-hMhtvFMjEfMuIkzLLlz-Zg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%C6%B0a-h%C3%A8-II/poem--pT8z-7cvXrERJNRmF0Dew
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-huy%E1%BB%87n/poem-o65254LXgjdd9Val3d5MkQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C6%A1-tr%E1%BA%AFng/poem-Ccw-XCjlB-8pMohei-NLpQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C3%A0i-n%C3%A9t-Hu%E1%BA%BF/poem-wXozTSe6Er5ndAL6ngifsw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C3%A0i-n%C3%A9t-r%E1%BB%ABng/poem-MejWG8-k2uj6FgtLSaEBaw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C3%A2ng/poem-oVxuI9O9vqcgKWbkaDSyZg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C5%A9ng-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/poem-KBzr9pGjvGiVBLn4tdDunw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C3%AC-ai/poem-GRS5iLKNyWH9n3Z1KdQMzg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C3%AC-em/poem-Rqwfww9COoOSfAjOVYqsOw
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153. Vô đề 
154. Vẩn vơ 
155. Vịnh cụ Tiên Điền 
156. Vu quy 
157. Vườn xuân 
158. Xây hồ bán nguyệt 
159. Xuân mới gửi bạn cũ 
160. Xuân nhớ 
161. Xuân tha hương 
162. Xuân thương nhớ 
163. Xuân vẫn tha hương 
164. Xuân về nhớ cố hương 

Lỡ bước sang ngang (1940)   

1. Đàn tôi 
2. Cô hái mơ 
3. Cô lái đò 
4. Ghen 
5. Không đề 
6. Lá thư về Bắc 
7. Lòng mẹ 
8. Lòng nào dám tưởng 
9. Lỡ bước sang ngang 
10. Mưa xuân (I) 
11. Thời trước 
12. Thoi tơ 
13. Tương tư 
14. Viếng hồn trinh nữ 
15. Xây lại cuộc đời 

Tâm hồn tôi (1940)   

1. Chân quê 
2. Đêm cuối cùng 
3. Nhớ (I) 
4. Qua nhà 
5. Những bóng người trên sân ga 
6. Quan Trạng 
7. Giấc mơ anh lái đò 
8. Chùa vắng 
9. Hoa cỏ may 
10. Chờ nhau 
11. Tình tôi 
12. Xuân về 
13. Người hàng xóm 
14. Bên sông 
15. Thư gửi thày mẹ 
16.  

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C3%B4-%C4%91%E1%BB%81/poem-9MF0mvLGFahHJgpwrDtCcg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%E1%BA%A9n-v%C6%A1/poem-7Cu5UGwvPosFDYTPRBu_gA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%E1%BB%8Bnh-c%E1%BB%A5-Ti%C3%AAn-%C4%90i%E1%BB%81n/poem-cFPj_wkOQi__60-JkeV9iQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Vu-quy/poem-_QnQS6Qw4ar7fP54m2Y1tA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/V%C6%B0%E1%BB%9Dn-xu%C3%A2n/poem-V8fjOBOiAjESeaTYwnKd5A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/X%C3%A2y-h%E1%BB%93-b%C3%A1n-nguy%E1%BB%87t/poem-rwx-DWsZOJjYwoJtZ3B72A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-m%E1%BB%9Bi-g%E1%BB%ADi-b%E1%BA%A1n-c%C5%A9/poem-58hcWUMN3i_gkAqwZzONUA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-nh%E1%BB%9B/poem-mOK3GN0ApTQ47nuB4V_C3A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-tha-h%C6%B0%C6%A1ng/poem-PI02_bUothVxQa8H8gaxmA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-th%C6%B0%C6%A1ng-nh%E1%BB%9B/poem-Uy1bQW2MgpIun98y4n1U_Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-v%E1%BA%ABn-tha-h%C6%B0%C6%A1ng/poem-7BMIfe9m7oAiwp1R4Cezkg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-v%E1%BB%81-nh%E1%BB%9B-c%E1%BB%91-h%C6%B0%C6%A1ng/poem-2iCSMDvd54wZm1vLnl3ZuQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%E1%BB%A1-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-sang-ngang-1940/group-8ifkTo24PIETRdyIdwBeJw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%A0n-t%C3%B4i/poem-jxeQdSeEpXDejKqA5gCoZA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/C%C3%B4-h%C3%A1i-m%C6%A1/poem-wxPtcoYTIfIvM08omwqWqA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/C%C3%B4-l%C3%A1i-%C4%91%C3%B2/poem-es5xmupDMXcT9PM1NCwpeA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ghen/poem-LRFnC3C9FSUau9X5dvShgw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Kh%C3%B4ng-%C4%91%E1%BB%81/poem-KL01AryUTcfk-0eCgz352w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%C3%A1-th%C6%B0-v%E1%BB%81-B%E1%BA%AFc/poem-FB9qG_OiWr9pRxG8wBNz6g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%C3%B2ng-m%E1%BA%B9/poem-cCBVAc44M8mDAKXu1YdG4A
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%C3%B2ng-n%C3%A0o-d%C3%A1m-t%C6%B0%E1%BB%9Fng/poem-T9GxukBQbeGK9kAP0jHAHg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/L%E1%BB%A1-b%C6%B0%E1%BB%9Bc-sang-ngang/poem-LkgRymP1ghPPuP-xPE0EkA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C6%B0a-xu%C3%A2n-I/poem-87WDxxQnqsrM4QP5D1p5Bw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%E1%BB%9Di-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc/poem-2i4jitRmcvZssEMKX2T2Cw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Thoi-t%C6%A1/poem-ruXRltXCRbaFABY0fDQJXA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C6%B0%C6%A1ng-t%C6%B0/poem-6uN9el0F61csLvlqLVN6gw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Vi%E1%BA%BFng-h%E1%BB%93n-trinh-n%E1%BB%AF/poem-RCB8So_oA5GG-43oaGGFmg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/X%C3%A2y-l%E1%BA%A1i-cu%E1%BB%99c-%C4%91%E1%BB%9Di/poem-ZhW557h0Jv-t41fEK9siSQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C3%A2m-h%E1%BB%93n-t%C3%B4i-1940/group-LNsZKHBxiNPYPCsZsRmHhg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%C3%A2n-qu%C3%AA/poem-ij6KVOw8Gx-x4Do3SXKIsQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/%C4%90%C3%AAm-cu%E1%BB%91i-c%C3%B9ng/poem-ZjSu27nDCKsyKWbOwBvzWw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%9B-I/poem-Bwk_7ee3p9XLo2xEatK_EQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Qua-nh%C3%A0/poem-oFXqFy7eslCgBmJzfJuTUg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BB%AFng-b%C3%B3ng-ng%C6%B0%E1%BB%9Di-tr%C3%AAn-s%C3%A2n-ga/poem-koGngMcp89Pm8QL6IhNyiA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Quan-Tr%E1%BA%A1ng/poem-gSrE5ZHRtsYsQaQXDoHGbg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%E1%BA%A5c-m%C6%A1-anh-l%C3%A1i-%C4%91%C3%B2/poem-Fwnpf7Yq1ehdnMiHiiirjg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%C3%B9a-v%E1%BA%AFng/poem-LGeOGDlJbZ27RUxI7ZfZwA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Hoa-c%E1%BB%8F-may/poem--LCEOTHA7MHhRBzbnZgu1Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ch%E1%BB%9D-nhau/poem-WA4TjsJIPeFLJZwsD2HQwA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%C3%ACnh-t%C3%B4i/poem-5_Hp4qPN0mUqv1tCP0eOeA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Xu%C3%A2n-v%E1%BB%81/poem-sPi2GVEZDKiXIPp_3vAefw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di-h%C3%A0ng-x%C3%B3m/poem-S3uBh8NU6oIs819c8VePRg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/B%C3%AAn-s%C3%B4ng/poem-_cr44hexXiFyw0vbLfy1ag
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C6%B0-g%E1%BB%ADi-th%C3%A0y-m%E1%BA%B9/poem-RmmfVoamdwhG77VOgdRDUQ
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Hương cố nhân (1941)  

1. Hương cố nhân 
2. Nhạc xuân 

Mười hai bến nước (1942)  

1. Giời mưa ở Huế 
2. Mười hai bến nước 
3. Xóm Ngự Viên 

Tỳ bà truyện (1942)   

1. Thái sinh gặp Ngũ nương 
2. Thái sinh cưới Ngũ nương 
3. Ngũ nương khuyên chồng đi thi 
4. Thái sinh lên kinh ứng thí, Ngũ nương ở nhà 
5. Thái sinh đỗ Trạng nguyên và cưới con gái Thái sư 
6. Ngũ nương chờ đợi và phụng dưỡng cha mẹ chồng 
7. Cha mẹ chồng lần lượt qua đời, Ngũ nương quyết định tìm chồng 
8. Nỗi gian truân trên đường lên Trường An tìm chồng 
9. Ngũ nương gặp Thái sinh rồi bỏ đi 

Nguồn: http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/author-RCNj-sNk__lhbIGhKuntfw 

 

 

CÔ HÀNG XÓM 
 

Nhà nàng ở cạnh nhà tôi, 

Cách nhau cái dậu mùng tơi xanh rờn 

Hai người sống giữa cô đơn, 

Nàng như cũng có nỗi buồn giống tôi 

Giá đừng có dậu mùng tơi, 

Thế nào tôi cũng sang chơi thăm nàng 

 

Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng... 

Có con bướm trắng thường sang bên này 

Bướm ơi! Bướm hãy vào đây! 

Cho tôi hỏi nhỏ câu này chút thôi... 

Chẳng bao giờ thấy nàng cười, 

Nàng hong tơ ướt ra ngoài mái hiên 

Mắt nàng đăm đắm trông lên... 

 

Con bươm bướm trắng về bên ấy rồi! 

http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%91-nh%C3%A2n-1941/group-qoi_3MEdeZkoj0TClsekFA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/H%C6%B0%C6%A1ng-c%E1%BB%91-nh%C3%A2n/poem-gCwkBS6iHRtamQb_jrpJrQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Nh%E1%BA%A1c-xu%C3%A2n/poem-a4hmSx4st-L3ALkpX760KQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C6%B0%E1%BB%9Di-hai-b%E1%BA%BFn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-1942/group-4hqqwjm5ILG91lb8l2Pqvw
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Gi%E1%BB%9Di-m%C6%B0a-%E1%BB%9F-Hu%E1%BA%BF/poem-gmvukXzEWBDFDzFW8WunkA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/M%C6%B0%E1%BB%9Di-hai-b%E1%BA%BFn-n%C6%B0%E1%BB%9Bc/poem-B8XMqW3pCmPW9GBB5AK8Ig
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/X%C3%B3m-Ng%E1%BB%B1-Vi%C3%AAn/poem-r7TOunWpzmwx1C_XuG3rWA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/T%E1%BB%B3-b%C3%A0-truy%E1%BB%87n-1942/group-cEtFYbkmI1o3u3iBnSrHGQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C3%A1i-sinh-g%E1%BA%B7p-Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng/poem-_FKiSeOZuM1yZBhpYOUzeQ
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C3%A1i-sinh-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng/poem-DZqN-3-C8NXm_2o_8FkLfA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng-khuy%C3%AAn-ch%E1%BB%93ng-%C4%91i-thi/poem-ZOR1QNh_weYFTWUCmRKhTA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C3%A1i-sinh-l%C3%AAn-kinh-%E1%BB%A9ng-th%C3%AD-Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng-%E1%BB%9F-nh%C3%A0/poem-RxdhT3q2ZJQS2i-YJMmSdA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Th%C3%A1i-sinh-%C4%91%E1%BB%97-Tr%E1%BA%A1ng-nguy%C3%AAn-v%C3%A0-c%C6%B0%E1%BB%9Bi-con-g%C3%A1i-Th%C3%A1i-s%C6%B0/poem-q-9woZfiNfLyw_KLtkvs0g
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng-ch%E1%BB%9D-%C4%91%E1%BB%A3i-v%C3%A0-ph%E1%BB%A5ng-d%C6%B0%E1%BB%A1ng-cha-m%E1%BA%B9-ch%E1%BB%93ng/poem-UtMN_VQfm7CB2Kjeo12Y0w
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Cha-m%E1%BA%B9-ch%E1%BB%93ng-l%E1%BA%A7n-l%C6%B0%E1%BB%A3t-qua-%C4%91%E1%BB%9Di-Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng-quy%E1%BA%BFt-%C4%91%E1%BB%8Bnh-t%C3%ACm-ch%E1%BB%93ng/poem-rYGRYgZ29BcrXunnw_wV_Q
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/N%E1%BB%97i-gian-tru%C3%A2n-tr%C3%AAn-%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng-l%C3%AAn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-An-t%C3%ACm-ch%E1%BB%93ng/poem-XM2qduHfy0gUSwsIICkCiA
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/Ng%C5%A9-n%C6%B0%C6%A1ng-g%E1%BA%B7p-Th%C3%A1i-sinh-r%E1%BB%93i-b%E1%BB%8F-%C4%91i/poem-tLLLFdA9Th1Fu54K1FPQJg
http://www.thivien.net/Nguy%E1%BB%85n-B%C3%ADnh/author-RCNj-sNk__lhbIGhKuntfw
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Bỗng dưng tôi thấy bồi hồi, 

Tôi buồn tự hỏi: "Hay tôi yêu nàng?" 

-- Không, từ ân ái lỡ làng, 

Tình tôi than lạnh gio tàn làm sao? 

Tơ hong nàng chả cất vào, 

Con bươm bướm trắng hôm nào cũng sang 

 

Mấy hôm nay chẳng thấy nàng, 

Giá tôi cũng có tơ vàng mà hong 

Cái gì như thể nhớ mong? 

Nhớ nàng? Không! Quyết là không nhớ nàng! 

Vâng, từ ân ái nhỡ nhàng, 

Lòng tôi riêng nhớ bạn vàng ngày xưa 

 

Tầm tầm giời cứ đổ mưa, 

Hết hôm nay nữa là vừa bốn hôm 

Cô đơn buồn lại thêm buồn, 

Tạnh mưa bươm bướm biết còn sang chơi? 

 

Hôm nay mưa đã tạnh rồi! 

Tơ không hong nữa, bướm lười không sang. 

Bên hiên vẫn vắng bóng nàng, 

Rưng rưng... tôi gục xuống bàn rưng rưng... 

Nhớ con bướm trắng lạ lùng! 

Nhớ tơ vàng nữa, nhưng không nhớ nàng. 

 

Hỡi ơi! Bướm trắng tơ vàng! 

Mau về mà chịu tang nàng đi thôi! 

Đêm qua nàng đã chết rồi, 

Nghẹn ngào tôi khóc... Quả tôi yêu nàng. 

 

Hồn trinh còn ở trần gian? 

Nhập vào bướm trắng mà sang bên này! 

 

 

-----o0o----- 

 

QUA NHÀ 

 

Cái ngày cô chưa có chồng 

Đường gần tôi cứ đi vòng cho xa 

Lối này lắm bưởi nhiều hoa 

(Đi vòng để được qua nhà đấy thôi) 

Một hôm thấy cô cười cười 
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Tôi yêu, yêu quá nhưng hơi mất lòng 

Biết đâu rồi chả nói chòng 

"Làng mình khối đứa phải lòng mình đây" 

Một năm đến lắm là ngày 

Mùa thu, mùa cốm vào ngay mùa hồng 

Từ ngày cô đi lấy chồng 

Gớm sao có một quảng đường mà xa 

Bờ rào cây bưởi không hoa 

Qua bên nhà thấy bên nhà vắng teo 

Lợn không nuôi, đặc ao bèo 

Giầu không, dây chẳng buồn leo vào giàn 

Giếng khơi mưa ngập nước tràn 

Ba gian đầy cả ba gian nắng chiều 

 

-----o0o----- 

 

 

 

VÂNG 

 

Lạ quá làm sao tôi cứ buồn 

Làm sao tôi cứ khổ luôn luôn 

Làm sao tôi cứ tương tư mãi 

Người đã cùng tôi phụ rất tròn 

 

Thì ra chỉ có thế mà thôi 

Yêu đấy, không yêu đấy để rồi 

Mắc hẳn đường tơ sang cửi khác 

Dệt từng tấm mộng để dâng ai 

 

Khuyên mãi sơn cho chữ ái tình 

Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh 

Có người đêm ấy khoe chồng mới: 

"Em chửa yêu ai, mới có mình" 

 

Có người trong gió rét chiều đông 

Chăm chỉ đan cho trọn áo chồng 

Còn bảo:" Đường len đan vụng quá! 

Lần đầu đan áo kiểu đàn ông" 

 

Vâng chính là cô chửa yêu ai 

Lần đầu đan áo kiểu con trai 
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Tôi về thu cả ba đông lại 

Đốt hết cho cô khỏi thẹn lời 

 

-----o0o----- 

 

XUÂN VỀ 

 

Đã thấy xuân về với gió đông 

Với trên màu má gái chưa chồng 

Bên hiên hàng xóm cô hàng xóm 

Ngước mắt nhìn giời đôi mắt trong 

 

Từng đàn con trẻ chạy xum xoe 

Mưa tạnh trời quang nắng mới hoe 

Lá nõn nhành non ai tráng bạc 

Gió về từng trận gió bay đi 

 

Thong thả nhân gian nghỉ việc đồng 

Lúa thì con gái mượt như nhung 

Đầy vườn hoa bưởi, hoa cam rụng 

Ngào ngạt hương bay, bướm vẽ vòng 

 

Trên đường cát mịn một đôi cô 

Yếm đỏ khăn thâm trảy hội chùa 

Gậy trúc giắt bà già tóc bạc 

Lần lần tràng hạt niệm nam mô 

 

-----o0o----- 

 

GIẤC MƠ ANH LÁI ĐÒ 

 

Năm xưa chở chiếc thuyền này 

Cho cô sang bãi tước đay chiều chiều 

Để tôi mơ mãi, mơ nhiều: 

"Tước đay se võng nhuộm điều ta đi 

Tưng bừng vua mở khoa thi 

Tôi đỗ quan trạng vinh quy về làng 

Võng anh đi trước võng nàng 

Cả hai chiếc võng cùng sang một đò" 

 

Đồn rằng đám cưới cô to 

Nhà trai thuê chín chiếc đò đón dâu 

Nhà gái ăn chín nghìn cau 

Tiền cheo, tiền cưới chừng đâu chín nghìn 
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Lang thang tôi dạm bán thuyền 

Có người trả chín quan tiền, lại thôi 

 

Buông sào cho nước sông trôi 

Bãi đay thấp thoáng, tôi ngồi tôi mơ 

Có người con gái đan tơ 

Vẫy tay ý muốn sang nhờ bãi đay 

Sao cô không gọi sáng ngày 

Giờ thuyền tôi đã chở đầy thuyền mơ 

Con sông nó có hai bờ 

Tôi chưa đỗ trạng, thôi cô lại nhà  

 

-----o0o----- 

 

 

 

Bóng người trên sân ga 

 

Những cuộc chia lìa khởi từ đây 

Cây đàn sum họp đứt tuôn dây 

Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc 

Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày 

 

Có lần tôi thấy hai cô bé 

Sát má vào nhau khóc sụt sùi 

Hai bóng chung lưng thành một bóng 

- Đường về nhà chị chắc xa xôi 

 

Có lần tôi thấy một người yêu 

Tiễn một người yêu một buổi chiều 

ở một ga nào xa vắng lắm 

Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu 

 

Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau 

Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu 

Họ giục nhau về ba bốn bận 

Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu 

 

Có lần tôi thấy vợ chồng ai 

Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài 

Chị mở khăn trầu anh thắt lại 

- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi! 
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Có lần tôi thấy một bà già 

Đưa tiễn con đi một chốn xa 

Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng 

Lưng còng đổ bóng xuống sân ga 

 

Có lần tôi thấy một người đi 

Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì 

Cân bước hững hờ theo bóng lẻ 

Một mình làm cả cuộc phân ly 

 

Những chiếc khăn màu thổn thức bay 

Những bàn tay vẫy những bàn tay 

Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt 

Buồn ở đâu hơn ở chốn này 

 

Tôi đã từng chờ những chuyến xe 

Đã từng đưa đón kẻ đi về 

Sao nhà ga ấy sân ga ấy 

Chỉ để cho lòng dấu biệt ly 

 

 

-----o0o----- 

 

 

Tương Tư 

 

Thôn Ðoài ngồi nhớ thôn Ðông 

Một người chín nhớ mười mong một người 

Gió mưa là bệnh của trời 

Tương Tư là bệnh của tôi yêu nàng 

Hai thôn chung lại một làng 

Cớ sao bên ấy chẳng sang bên này 

Ngày qua ngày lại qua ngày 

Lá xanh nhuộm đã thành cây lá vàng 

 

Bảo rằng cách trở đò giang 

Không sang là chẳng đường sang đã đành 

Nhưng đây cách một đầu đình 

Có xa xôi mấy mà tình xa xôi 

 

Tương tư thức mấy đêm rồi 

Biết cho ai hỏi ai người biết cho, 

Bao giờ bến mới gặp đò 
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Hoa khuê các bướm giang hồ gặp nhau 

 

Nhà em có một giàn trầu 

Nhà tôi có một hàng cau liên phòng 

Thôn Ðoài thì nhớ thôn Ðông 

Cau thôn Ðoài nhớ trầu không thôn nào 

 

 

-----o0o----- 

 

 

Đàn tôi 

 

Đàn tôi đứt hết dây rồi 

Không người nối hộ, không người thay cho 

Rì rào những buổi gieo mưa 

Lòng đơn ngỡ tiếng quay tơ đằm đằm 

Có cô lối xóm hàng năm 

Trồng dâu tốt lá, chăn tằm ươm tơ 

Năm nay biết đến bao giờ 

Dâu cô tới lứa, tằm cô chín vàng ? 

Tơ cô óng chuốt mịn màng 

Sang xin một ít cho đàn 

 

 

-----o0o----- 

 

 

Truyện Cổ Tích 

 

 

Em ạ! Ngày xưa vua nước Bướm, 

Kén nhân tài mở Điệp lang khoa . 

Vua không lấy Trạng, vua thề thế . 

Con bướm vàng tuyền đậu Thám Hoa . 

 

Vua liền gọi gã con gái yêu, 

Nàng đẹp như em, chả nói điêu . 

Vua nuông hai vợ chồng phò mã, 

Cho nhỡn xem hoa sớm lại chiều . 

 

Một hôm hai vợ chồng quan Thám, 

Mê mãi xem hoa lạc lối về . 

Vợ khóc: "Mình ơi! Em hãi lắm!" 
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Trời chiều lạc lối tới vườn lê . 

 

Vườn đầy hoa trắng như em ấy, 

Bỗng một bà tiên hiển hiện ra . 

Sao mà đẹp thế! Tiên mà lại! 

Nữ chúa vườn lê đi thăm hoa . 

 

Bà thấy vợ chồng con bướm dại 

Sụt sùi ngồi khóc dưới hoa lê . 

Đến bên âu yếm, bà thương hại: 

"Ý hẳn hai con lạc lối về ?" 

 

"Đây về nước Bướm đường thì xa, 

Về tạm nhà ta ngủ với ta . 

Có đủ chăn thêu cùng gối gấm, 

Có nhiều bánh ngọt ướp hương hoa ..." 

 

Đêm ấy chăn êm và gối êm, 

Vợ chồng ăn bánh với bà tiên . 

Ăn xong thoát chốc liền thay lốt, 

Chồng hóa làm anh, vợ hóa em . 

 

 

-----o0o----- 

 

 

Cô Hái Mơ 

 

 

Thơ thẩn rừng chiều một khách thơ, 

Say nhìn xa rặng núi xanh lơ, 

Khí trời lặng lẽ và trong trẻo, 

Thấp thoáng rừng mơ cô hái mơ. 

 

Hỡi cô con gái hái mơ già! 

Cô chửa về ư ? Đường thì xa 

Mà ánh trời hôm dần một tắt 

Hay cô ở lại về cùng ta? 

 

Nhà ta ở dưới gốc cây dương 

Cách động Hương Sơn nửa dặm đường 

Có suối nước trong tuôn róc rách. 

Có hoa bên suối ngát đưa hương. 
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Cô hái mơ ơi! 

Chẳng trả lời nhau lấy một lời. 

Cứ lặng rồi đi, rồi khuất bóng. 

Rừng mơ hiu hắt lá mơ rơi. 

 

 

-----o0o----- 

 

 

Đêm Sao Sáng 

 

 

Đêm hiện dần lên những chấm sao 

Lòng trời đương thấp bỗng nhiên cao 

Sông Ngân đã tỏ đôi bờ lạnh 

Ai biết cầu Ô ở chỗ nào 

Tìm mũ Thần Nông chẳng thấy đâu 

Thấy con Vịt lội giữa dòng sâu 

Sao Hôm như mắt em ngày ấy 

Rớm lệ nhìn tôi bước xuống tầu 

 

Chòm sao Bắc Đẩu sáng tinh khôi 

Lộng lẫy uy nghi một góc trời 

Em ở bên kia bờ vỹ tuyến 

Nhìn sao thao thức mấy năm rồi 

 

Sao đặc trời cao sáng suốt đêm 

Sao đêm chung sáng chẳng chung miền 

Trời còn có bữa sao quên mọc 

Tôi chẳng đêm nào chẳng nhớ em  

 

 

-----o0o----- 

 

 

Mùa Đông Đan áo 

 

Đã quyết không ... không ... được một ngày 

Rồi yêu mất cả buổi chiều nay 

Chiều nay bướm trắng ra nhiều quá! 

Không biết là mưa hay nắng đây ? 

 

Lâu nay tôi thấy ở lòng tôi 

Như có tơ vương đến một người 
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Người ấy , nhưng mà tôi chả nói 

Tôi đành ngậm miệng nữa mà thôi . 

 

Tôi quen ngậm miệng với tình xưa 

Tình đã sang sông đã tới bờ 

Tình đã trao tôi bao oán hận 

Và đem đi cả một thuyền mơ . 

 

Mơ có năm năm đã vội tàn , 

Có nàng đan mãi áo len đen . 

Có nàng áo đỏ đi qua đấy , 

Hương đượm ba ngày hương chưa tan . 

 

Mà hương đượm mãi ở hồn tôi , 

Tôi biết là tôi yêu mất rồi ! 

Tôi biết từ đây tôi khổ lắm , 

Chiều nay gió lạnh đấy , nàng ơi ! 

 

Tất cả mùa đông đan áo len 

Cho người cho tất cả người quen 

Còn tôi người lạ , tôi người lạ , 

Có cũng nên mà không cũng nên . 

 

Oán đã bao la, hận đã nhiều 

Cớ sao tôi vẫn chả thôi yêu ? 

Tôi đi mãi mãi con đường ấy 

Qua lại hôm nay, sáng lại chiều .  

 

 

-----o0o----- 

 

 

Khăn Hồng 
(Gửi Chị) 

 

Chị cho em chị chiếc khăn thêu, 

Ý chị thương em khóc đã nhiều. 

Khóc chị ngày xưa, giờ lại khóc, 

Cho mình khi tắt một tình yêu... 

 

Em nhớ mùa thu năm ngoái đây, 

Em sang thăm chị ở hai ngày. 

Vắng người em có thưa cùng chị: 



16 

 

"Em đã yêu và đã đắm say!" 

 

Đưa ảnh người yêu cho chị xem, 

(Cả thư người ấy gửi cho em). 

Chị cười: "Đáng sợ là đôi mắt, 

Chưa khóc bao lần đến trắng đêm. 

 

Em cứ yêu đi thực thuỷ chung, 

Yêu đi rồi chị tặng khăn hồng. 

Bao giờ ... vui nhỉ! Về ăn cưới, 

Chắc chả như khi chị lấy chồng." 

 

Em đi theo đuổi mãi tơ duyên, 

Dò mãi lòng sông, sắm mãi thuyền. 

Cho đến một hôm em mới nhớ: 

"Lòng người...." Chị Trúc nhớ hay quên? 

 

Người ta đi lấy cái giàu sang, 

Rời cả keo sơn, bỏ đá vàng. 

Mới nửa đời người, em đã khóc, 

Hai lần hai truyện bước sang ngang. 

 

Em đi mất tích một mùa xuân, 

Đi để chôn vùi hận ái ân. 

Không hiểu nghe ai mà chị biết, 

Em về, chị gởi một vuông khăn. 

 

Em đã dùng khăn chị để lau 

Bao nhiêu nước mắt của u sầu. 

Em còn sợ nữa mùa thu tới, 

Người ấy còn đan áo nữa đâu! 

 

Em vẫn nghe lời chị: ..."thuỷ chung ..." 

Cho nên khăn chị vẫn phai hồng. 

Đem thân về ở vườn dâu cũ, 

Buồn cũng như khi chị lấy chồng. 
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Lỡ bước sang ngang 

 

1. 

"Em ơi, em ở lại nhà 

Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương 

Mẹ già một nắng hai sương 

Chị đi một bước trăm đường xôi xa 

Cậy em, em ở lại nhà 

Vườn dâu em đốn, mẹ già em thương. 

Hôm nay khói pháo đầy đường 

Ngày mai khói pháo còn vương khắp làng 

Chuyến này chị bước sang ngang 

Là tan vỡ giấc mộng vàng từ đây. 

Rượu hồng em uống cho say 

Vui cùng chị một vài giây cuối cùng. 

Rồi đây sóng gió ngang sông 

Ðầy thuyền hận, chị lo không tới bờ. 

Miếu thiêng vụng kén người thờ 

Nhà hương khói lạnh chị nhờ cậy em. 

Ðêm qua là trắng ba đêm 

Chị thương chị kiếp con chim lìa đàn, 

Một vai gánh lấy giang san... 

Một vai nữa gánh muôn vàn nhớ thương 

Mắt quầng tóc rối tơ vương 

Em còn cho chị lược gương làm gì! 

Một lần này bước ra đi 

Là không hẹn một lần về nữa đâu 

Cách mấy mươi con sông sâu 

Và trăm nghàn vạn nhịp cầu chênh vênh. 

Cũng là thôi cũng là đành 

Sang ngang lỡ bước riêng mình chị đâu? 

Tuổi son nhạt thắm phai đào 

Ðầy thuyền hận có biết bao nhiêu người! 

Em đừng khóc nữa, em ơi! 

Dẫu sao thì sự đã rồi, nghe em 

Một đi bảy nổi ba chìm, 

Trăm cay, ngàn đắng, con tim héo dần. 

Dầu em thương chị mười phần, 

Cũng không ngăn nổi một lần chị đi". 

Chị tôi nước mắt đầm đìa, 

Chào hai họ để đi về nhà ai 

Mẹ trông theo, mẹ thở dài. 

Dây pháo đỏ bỗng vang trời nổ ran. 
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Tôi ra đứng ở đầu làng 

Ngùi trông theo chị khuất ngàn dâu thưa... 

 

2. 

Giời mưa ướt áo làm gì? 

Năm mười bảy tuổi chị đi lấy chồng. 

Người ta pháo đỏ rượu hồng 

Mà trên hồn chị một vòng hoa tang. 

Lần đầu chị bước sang ngang 

Tuổi son sông nước đò giang chưa tường. 

ở nhà em nhớ mẹ thương. 

Ba gian trống, một mảnh vườn xác xơ. 

Mẹ ngồi bên cửi xe tơ 

Thời thường nhắc: "Chị mày giờ ra sao?" 

Chị bây giờ nói... thế nào? 

Bướm tiên khi đã lạc vào vườn hoang. 

Chị từ lỡ bước sang ngang 

Trời giông bão giữa tràng giang lật thuyền. 

Xuôi dòng nước chảy liên miên 

Ðưa thân thế chị tới miền đau thương. 

Mười năm gối hận bên giường 

Mười năm nước mắt bữa thường thay canh. 

Mười năm đưa đám một mình 

Ðào sâu chôn chặt mối tình đầu tiên 

Mười năm lòng lạnh như tiền 

Tim đi hết máu cái duyên không về. 

Nhưng em ơi! một đêm hè. 

Hoa xoan nở, xác con ve hoàn hồn. 

Dừng chân bên bến sông buồn. 

Nhà nghệ sĩ tưởng đò còn chuyến sang 

Ðoái thương thân chị lỡ làng 

Ðoái thương phận chị dở dang những ngày. 

Rồi... rồi ... chị nói sao đây? 

Em ơi! nói nhỏ câu này với em... 

... Thế rồi máu trở về tim 

Duyên làm lành chị duyên tìm về môi. 

Chị nay lòng ấm lại rồi. 

Mối tình chết đã có người hồi sinh. 

 

hị từ dan díu với tình, 

Ðời tươi như buổi bình minh nạm vàng 

Tim ai khắc một chữ Nàng 

Mà tim chị một chữ Chàng khắc theo... 
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Nhưng yêu chỉ để mà yêu 

Chị còn dám ước một điều gì hơn 

Một lầm hai lỡ keo sơn 

Mong gì gắn lại phím đờn ngang cung 

Rồi đêm kia lệ ròng ròng, 

Tiễn đưa người ấy sang sông chị về. 

Tháng ngày qua cửa buồng the 

Chị ngồi nhặt cánh hoa lê cuối mùa. 

 

3. 

úp mặt vào hai bàn tay 

Chị tôi khóc suốt một ngày một đêm. 

- Ðã đành máu trở về tim 

Nhưng không buộc nổi cánh chim giang hồ. 

Người đi xây dựng cơ đồ... 

Chị về giồng cỏ nấm mồ thanh xuân 

Người đi khoác áo phong trần 

Chị về may áo liệm dần nhớ thương 

Hồn trinh ôm chặt chân giường 

Ðã cùng chị khóc đoạn đường thơ ngây. 

Năm xưa đêm ấy giường này 

Nghiến răng... nhắm mắt chau mày... cực chưa? 

Thế là tàn một giấc mơ 

Thế là cả một bài thơ não nùng 

Tuổi son má đỏ môi hồng. 

Bước chân về đến nhà chồng là thôi 

Ðêm qua mưa gió đầy giời 

Trong hồn chị có một người đi qua 

Em về thương lấy mẹ già 

Ðừng mong ngóng chị nữa mà uổng công 

Chị giờ sống cũng bằng không, 

Coi như chị đã ngang sông đắm đò. 

 

Nguồn: https://sites.google.com/site/thangnguyenxuank42ccm3/trang-tho/trang-tho-

trong-nuoc/tuyen-tap-tho-nguyen-binh-1 
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