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1. đổi đời 
2. lưu lạc 
3. áo bay 
4. mẹ (thư họa Vũ Hối) 
5. đỡ tủi thân 
6. giáng tuyết 
7. bóng hình 
8. cần thiết 
9. ca dao 
10. tình quê 
11. cỏ hoang 
12. cỏ khô 59 
13. sương khói 
14. như mộng 
15. vẫn chờ 
16. còn em 
17. tủi gối chăn 
18. hương quê 
19. tình tứ 
20. ve sầu xác nhện (thư họa Vũ Hối) 
21. sao em không áo rừng thu? 
22. gối lạnh 
23. hao gầy 
24. lặng lẽ 
25. cổ tích 
26. chết đuối 
27. lơ lửng 
28. cũng đã chân mây 
29. khói mây 
30. sững sờ 
31. mất hồn 
32. như tình 
33. như xưa xưa vẫn… 
34. cỏ ngủ 
35. ánh sao buồn 
36. chưa tròn 
37. một chút son môi 
38. lẻ loi 
39. đất khóc 
40. sương gió tha hương 
41. tình cuội 
42. nát lòng mẹ đá vọng phu 
43. không màu 
44. dấu buồn 
45. như mây hồng 
46. trả áo xanh 
47. hoa tàn 
48. về nguồn 
49. mộng đầu 
50. bản nhạc buồn 
51. nai khóc lệ người 
52. không đành 
53. đau lòng 
54. chẳng còn chi 
55. chết khô 
56. những bước chân tình 
57. đã rừng đã mây 
58. trong giọt sương 
59. quê 
60. giọt buồn 
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61. quán trọ 
62. hương chờ gió 
63. dã tràng 
64. buồn quê 
65. tình thơ 
66. Hương Áo 
67. môi khô 
68. khói 
69. hồn cây cỏ 
70. nước 
71. ngậm ngùi... 
72. gượng gạo 
73. sóng gợn 
74. làm tiên... 
75. cũng không 
76. dòng sông lãng quên 
vũ điệu của biển, A.C.La. Nguyễn Thế Vĩnh … 
77. hoang đảo 
78. cánh hồng Việt Nam (*) 
79. hẹn chiêm bao 
80. cho hoa khóc người 
81. lãng đãng 
82. lao đao 
83. lụa hồng 
85. phù sinh 
86. trong lòng gió 
87. nắng 
88. xanh môi (thư họa Vũ Hối) 
89. tủi thân 
90. đường tình... 
91. nắng phai 
92. thương từng hạt cát 
93. xanh xương 
94. đợi chờ 
95. hết hơi 
96. bóng lạnh 
97. em 
98. duyên quê 
99. khóc trong mắt cười 
100. lạnh 
LuânTâm: Thi Sĩ Chung Tình, Lãm Thúy 
Gọi Là Một Chút Hồi Âm, Luân Tâm 
101. không xa không gần 
102. trăng người gió hoa 
103. không nhớ tên 
104. của nhau 
105. hắt hiu 
106. màu đất 
107. chân hồng trần 
108. mênh mông lụa trắng 
109. giả đò 
110. hình như... 
111. trăm nhớ ngàn thương… 
112. một lần đi 
113. đường phai nắng 
114. còn đâu? 
115. thơm 
116. cát bụi 
117. gió cát sương mù 
118. vấn vương 
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119. trong gió trong mây 
120. rất tình rất ngoan 
121. đã núi rừng 
122. đường hoa úa tàn 
123. vết bụi mờ 
124. vỗ về 
125. tình 
126. không hò hẹn 
127. sợi tóc dài 
128. bụi hồng vương gót 
129. thẩn thờ 
130. tìm trầm 
131. vợ 
132. vớt trăng 
133. buồn 
134. chung bóng 
135. giấc ngủ chưa yên 
136. thu 
mưa nguồn, A.C.La. Nguyễn Thế Vĩnh …...... 
137. cuối bờ viễn du 
138. tình buồn… 
139. dấu giày 
140. mộng hồng 
141. liêu trai 
142. suối cạn 
143. học yêu 
144. tay bế tay bồng 
145. nguời đi… 
146. trong ta 
147. giấy không 
148. hư không 
149. chim quyên 
150. lòng chị 
151. nghìn năm 
Luân Tâm: Cõi riêng, Siêu thực, Ngậm ngùi 
Nguyễn Bửu Thoại 
 

** Tiếp theo: Phần nhận xét, phê bình, góp ý của bằng hữu và độc giả ** 

HA000B- Những Thân Yêu 

 
 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3235647233517138664
http://3.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SaLUGXZByQI/AAAAAAAAADQ/3t73sTagCBI/s1600-h/LuanTam4.jpg
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Kính dâng Tứ Thân Phụ Mẫu: 
 
Công Cha như núi Thái Sơn 
Nghĩa Mẹ như nước trong nguồn chảy ra 
 
(Ca Dao) 
 
Lòng đau giấc ngủ chưa yên 
Cầu xin Cha Mẹ cõi tiên thanh nhàn 
Tủi thân chẳng trọn khói nhang 
Chén cơm ngày giỗ ngỡ ngàng lệ rơi 
Ngọn rau đắng nhớ bồi hồi 
Tô canh chua bỗng nghẹn lời vái van 
 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:48 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA000C- Những Thân Yêu 

 
 
 
Với Nàng Tiên Thơ vợ hiền Bùi Thị Luân 
 
Em ơi! Có phải em thực không? 
Giấc mộng mười năm có viễn vông? 
Tu bao nhiêu kiếp anh mới được 
Thơ thẩn cùng em kể chuyện lòng? 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3235647233517138664
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5902277563551606237
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... 
Mai kia dù áo rách tả tơi 
Bên dòng suối lạnh xác rong trôi 
Cho dù trời đất tan thành lệ 
Em vẫn là tiên vẫn tuyệt vời 
... 
Biết có hay không có chuyện mình? 
Hay là bướm cũ mộng Trang Sinh? 
Em ơi! Em mãi là tiên nữ, 
Đừng bỏ anh đi lạnh một mình! 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:40 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA000D- Những Thân Yêu 

 
 
 
Với ba con thiên thần bé bỏng 
 
Phan Việt Minh Thư (Thư Thư) 
Phan Việt Anh Thư (Minh Minh) 
Phan Việt Thiên Thư (Thanh Thanh) 
 
 
Con đang tập nói đang tập đi? 
Thương con trời bể chỗ nào ghi 
Hôn từ gót nhỏ lên vầng tóc 
Thương hết tánh tình... sao giống y... 
... 
Thương con thơ dại khổ đau 
Ngược xuôi cơm áo trước sau ngậm ngùi! 
Sớm quên câu hát tiếng cười 
Sớm quên mơ mộng hoa tươi áo màu... 
 
Luân Tâm 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5902277563551606237
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#4402668879609589858
http://4.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SaLQ1U22RqI/AAAAAAAAADI/rDHYWR8QWpw/s1600-h/LuanTam6.jpg
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Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:35 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 
 
 
 
HA001- Đổi Đời 

1. Đổi Đời 
 
Rong chơi năm tháng đổi đời 
Cổng tù giông bão cổng trời khói sương? 
Sử kinh đốt chẳng hết hương 
Trần gian địa ngục đoạn trường còn nguyên? 
Chiều tàn mộng chửa bình yên 
Nước xuôi gió ngược đảo điên sao đành? 
 
MD 09/25/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:21 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA002- Lưu Lạc 
2. lưu lạc 
 
Người xưa còn có bóng trăng theo 
Ta chỉ còn đây chút nắng chiều 
Gió bụi xác xơ không quán trọ 
Ngựa xe xa vắng nẽo cô liêu! 
 
Gắng gượng mà đi hết dặm hồng 
Mai sau còn lại dấu chân không? 
Có loài hoa dại nào thương xót 
Xin giữ giùm ta chút nắng trong! 
 
Đã mấy lần đi, mấy lần sầu 
Hẹn hò còn đến tận kiếp sau 
Thuyền hoa cặp bến không ai đón 
Có phải vô duyên tự kiếp nào? 
 
Còn chút mây hồng áo tương tư… 
Để dành mai mốt gửi người xưa 
Chân trời góc biển dù lưu lạc 
Cũng được nâng niu chút hương thừa! 
 
Nếu có qua đây, xin khóc giùm 
Mưa nào kỷ niệm áo choàng chung? 
Nắng nào nghiêng nón hôn dòng tóc? 
Yêu đã thiên thu... vẫn thẹn thùng! 
 
Rồi cũng biệt ly, cũng tiễn đưa 
Con đường hò hẹn trả gió mưa! 
Trăng sao thêu áo, mây se tóc 
Hoa cỏ ngậm ngùi theo dấu xưa! 
 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#4402668879609589858
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7778597584999249341
https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7778597584999249341
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#2230160605831080237


- 9 - 

 

Nếu chẳng cùng đi, chẳng cùng về... 
Giữ giùm chút kỷ niệm đam mê! 
Để dành kiếp khác làm mai mối 
Mà nhận ra nhau vẹn ước thề! 
 
MD 05/04/02 
Luân Tâm 

 

 

http://4.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SaXmFe67TlI/AAAAAAAAAEA/PLpFtDOAH0E/s1600-h/LuanTamLuuLac1.jpg
http://4.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SaXnjovSqPI/AAAAAAAAAEY/6821bzR1KCg/s1600-h/LuanTamLuuLac2.jpg
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Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:18 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA003- Áo Bay 

3. Áo Bay 

 
Tưởng mây gọi áo trắng về 
Nào hay mây lỗi hẹn thề... trốn ta! 
Chiều đông áo tím hoa cà 
Nhởn nhơ trước ngõ làm quà tương tư! 
Hồn run theo gót tiểu thư 
Trời buồn mây xám mà mưa không đành! 
Hôm nào nắng đẹp trời xanh 
Thay màu áo trắng để dành ai khen? 
Mơ màng khi lạ khi quen... 
Tóc bay với áo còn ghen môi hồng 
Nhìn nhau được mấy mùa đông? 
Chờ nhau cuối bãi, đầu sông sương mờ 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#2230160605831080237
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#4335834148972743264
http://1.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SaXn4CsZUhI/AAAAAAAAAEg/9IzvbQNMJ54/s1600-h/LuanTamLuuLac3.jpg
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Hẹn hò trên những dòng thơ 
Run run mực tím còn ngờ chiêm bao 
Trễ đò mới biết thương đau 
Người qua chuyến trước chuyến sau đoạn trường 
Phù sa thương ruộng, nhớ vườn 
Cùng chung dòng nước, đôi đường song song 
Xác xơ chín nhớ mười mong: 
Quên ăn, quên uống mà không quên người 
Thướt tha, yểu điệu, cười cười... 
Làm duyên nũng nịu hoa tươi thẹn thùng 
Người đi mang cả mùa xuân 
Đất trời lạnh lẽo xác thân đọa đày... 
Mười năm chưa được cầm tay 
Đêm đêm mơ tưởng tiếng ai gọi mình 
Thương thân, tủi phận nòi tình 
Cũng may còn được cho nhìn áo bay! 
 
MD 05/05/02 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:17 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA004- Mẹ 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#4335834148972743264
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#126077390747119033


- 12 - 

 

 
 
 

 
 
4. Mẹ 

 
Thân tặng Trần Kiêu Bạc 
 
Chân cứng, đá mềm tủi hồn quê 
Áo nâu nón lá mặt sầu che 
Nắng khô bờ mía khô ao cá 
Cỏ héo hoa tàn bặt tiếng ve! 
 
Mây che cát lấp hay mắt mù? 
Mẹ đi con cũng mất đường tu? 
Kinh hoàng chết khát không nguồn cội 
Tàu chuối lá dừa lạnh gió thu! 
 
Luống cải hoa vàng bướm ngẩn ngơ 
Mẹ con vun tưới nắng thẩn thờ 
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Cơn giông chợt đến mưa ma quái 
Con được chui vào áo Mẹ mơ 
 
Câu chuyện thần tiên lại trở về 
Thơm bầu sữa mẹ ngủ no nê 
Hai tay ôm chắc lưng từ mẫu 
Tóc mẹ giăng màn trời chở che! 
 
Mẹ có nghỉ ngơi, có ngủ không? 
Đêm hè leo lét ngọn đèn chong 
Vá may bắt muỗi tay mòn mỏi 
Áo lạnh vai gầy tủi gió đông 
 
Khói lửa tràn lan giặc cướp về 
Nửa đêm Ba Mẹ bị kéo lê 
Ba may chạy thoát, thương thân Mẹ 
Máu nhuộm kinh hoàng mấy bờ đê! (1) 
 
Cũng may trời Phật Ông Bà thương 
Mẹ đã vượt qua nẽo đoạn trường 
Chân le chân vịt thân xuôi ngược 
Lo cháo lo rau quên vết thương 
 
Biển cạn non mòn sông vơi đầy 
Trời mưa trời gió rụng cỏ may 
Canh chua rau đắng lòng thơm ngọt 
Ba vẫn thường khen Mẹ lắm tài! 
 
Ngày xuân mới thấy áo Mẹ lành 
Dâng lễ Tổ Tiên trọn lòng thành 
Tóc lại bạc thêm lưng còm cõi 
Xin được an bình đủ cơm canh 
 
Thương tay Mẹ biến chứng đau gan 
Lở lói đớn đau chẳng dám than 
Dấu con vì sợ con đau xót 
Không thể ôn thi mất bảng vàng (2) 
 
Cũng may không thẹn với Mẹ hiền 
Con đậu Tú Tài, Mẹ bình yên 
Tim con tan nát khi hay biết 
Nước mắt đong đầy bàn tay tiên 
 
Gió thoảng xa gần nhịp võng trưa 
Tiếng gà buồn ngủ gọi trời mưa 
Mẹ ru nắng ấm thơm hoa sứ 
Con dệt mộng đầu: chuyện đời xưa! 
 
Mơ được đào tiên dâng Mẹ ăn 
Trắng da dài tóc, sống nghìn năm 
Mẹ cười hoa bưởi, vui hoa nắng 
Nhẹ gót trường sinh, thoát nợ nần! 
 
Đất nước tang hoang ma quỷ về 
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Cá tôm tuyệt giống mất lũy tre 
Mẹ đau ngày tháng con oan ức 
Tù tội không chừa bóng trăng quê! 
 
Nước mắt Mẹ thành biển thành sông 
Trời cao đất rộng: có như không 
Hận sầu cháy tóc tim khô máu 
Hồn vội tìm con chốn lửa hồng! 
 
Lê gót tàn trên nẽo đắng cay 
Xác xơ mái rạ cửa không cài 
Chuồng gà, chuồng vịt: không còn dấu 
Rau muống, rau dừa nhớ bóng ai? 
 
Khói lạnh nhang tàn tủi trời mưa 
Không một tiếng chim, không bóng dừa 
Vườn trầu khô chết hoa mắc cỡ 
Khóm trúc gục đầu mặc gió đưa! 
 
Lối cũ lạ lùng ngõ nhện giăng 
Áo sầu chân đất lạnh bóng trăng 
Bên thềm rêu chết khô dế khóc 
Còn sợi tóc nào vương gốc măng? 
 
Trời đất sao không tan biến đi? 
Để sầu để hận mãi làm chi? 
Tình người đâu mất? Người hóa thú? 
Hay thú hóa người ngăn lối đi? 
 
Ngày đêm mòn mỏi mong chiêm bao 
Gặp Mẹ thân yêu như ngày nào 
Đón con trước cổng trường sơ học 
Tay sẵn thẻ đường thơm mía lau 
 
Lâu quá rồi sao Mẹ không về? 
Con như cháo khét, như cơm khê 
Như sầu riêng rụng non, ung thối 
Chim chóc, côn trùng đều chán chê 
 
Một hôm đất khách bão tuyết tràn 
Nửa mê nửa tỉnh nửa kinh hoàng 
Vội vàng Mẹ đến cho hơi ấm 
Thơm ngát mộng lành hương bình an 
 
Chưa kịp dâng trà, chưa hầu cơm 
Vô tình tuyết xóa hết dấu chơn 
Mẹ theo nhang khói, theo sương gió: 
Một giọt nắng vàng rơi trước sân... 
 
MD 10/10/05 
 
1) Khoảng 1946, lúc tôi mới độ 3 tuổi, một đêm cướp bắt Ba Mẹ tôi tra khảo tiền một 
cách dã man. Ba tôi chạy thoát, chúng đâm Mẹ tôi nhiều vết thương, tưởng chết, chúng 
bỏ đi. 
2) Lúc tôi trọ học ở Mỹ Tho, bận ôn bài thi Tú Tài thì ở quê nhà Mẹ tôi bị đau gan nặng 
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biến chứng: tay chân lở lói, đau nhức vô cùng, gia đình định nhắn tôi về, Mẹ tôi không 
cho vì sợ tôi đau khổ lo lắng, hỏng thi. Đến lúc thi đậu xong, trở về quê mới hay Mẹ đau 
nặng, tôi vô cùng kinh hoàng, đau xót. Cũng may không phụ lòng hy sinh, thương yêu 
của Mẹ hiền! 
 
 
Nước mắt Mẹ 
thành biển thành sông 
Trời cao đất rộng có như không 
Hận sầu 
Tóc cháy tim khô máu 
Hồn vội tìm con chốn lửa hồng 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:11 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA005- Đỡ Tủi Thân 

5. đỡ tủi thân 

 
Nép vào bụi chuối khóm tre 
Thương đôi cánh bướm quanh hè cuối sân 
Tình sầu nương náu gót chân 
Tình ngoan dỗ giấc thật gần... thật xa! 
Người ở trọ kẻ không nhà 
Sao không chung giấc mơ hoa muộn màng 
Sao đành vội vã sang ngang? 
Mang theo tất cả nắng vàng trời xanh 
Lá non hoa trắng mong manh 
Ngây thơ còn chút an lành khói sương 
Chân phố thị mắt ruộng vườn 
Còn vầng trăng cũ tơ vương nghĩa tình? 
Bao giờ cho gặp? Cho nhìn... 
Đất trời ghen thấy... chúng mình yêu nhau 
Nước đâu còn để tưới trầu 
Vườn rau vườn cải năm nào cháy khô? 
Giọt sương bé bỏng đợi chờ, 
Miệng khô lưỡi đắng còn mơ mưa dầm 
Náu nương vào cõi xa xăm 
Mơ hồ cơm áo âm thầm thịt xương! 
Lẽ đâu không có thiên đường? 
Lẽ đâu chỉ có tang thương nợ nần? 
Nép vào nhau: đỡ tủi thân 
Xin cho một chút ân cần... nửa đêm. 
 
MD 03/19/04 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:09 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA006- Giáng Tuyết 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
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6. giáng tuyết 
 
Thân tặng Lan Đàm 
 
Khi những cánh hoa tuyết mong manh, bé bỏng đầu mùa nhẹ nhàng đáp xuống sân ngôi nhà 
mới, lắng đọng mấy giọt mềm mại dễ thương trước thềm hoa, lững lờ ve vuốt cánh cửa kính 
lạnh lẽo của thư phòng tĩnh mịch, tôi bỗng mơ hồ thấy tà áo trắng của một nàng tiên hương 
sắc tuyệt vời... lòng bỗng bâng khuâng tự hỏi: “không biết Giáng Tuyết có phải là hoá thân, tiền 
kiếp hay hậu kiếp của Giáng Tiên, Giáng Ngọc, Giáng Hương một thời cổ tích, mộng mơ?” 
Bao nhiêu xúc cảm bồi hồi, buồn vui lẫn lộn kỷ niệm nắng mưa gần trọn một đời người dâu bể, 
lênh đênh... cuốn hút tôi vào trang giấy trắng nửa thực nửa mơ... để rồi trong chớp mắt, bất 
chợt hình bóng yêu kiều thân thương kia vụt biến mất, chỉ còn rơi rớt lại mấy dòng thơ nhạt 
nhòa lạnh buốt gối chăn, bàng hoàng da thịt... 
 
Luân Tâm 
 

Cây ngủ hay cây đã chết rồi? 
Đường buồn hoa lá bỏ cuộc chơi! 
Cánh chim lẻ bạn tan thành tuyết, 
Lạnh đau chăn chiếu, đau đất trời! 

 
Co ro trong bụi rậm, hang sâu, 

Con trùn, con kiến đợi kiếp sau? 
Rễ non cành mục sầu răng cứng, 

Đói lạnh không chừa chỗ... chôn nhau! 
 

Từng mảnh hồn đau, từng dấu chân, 
Nhạt nhòa tượng đá, nhớ xa gần, 
Buồn qua sông suối mây ôm núi, 

Ong bướm tan thành bóng thiêu thân! 
 

Gọi trăng, gọi gió, gọi sao nào? 
Trời quên xuống thấp, biển lên cao? 

Hay là mưa nắng buồn đi vắng? 
Để gót xuân hồng lạnh trước sau 

 
Sắc hương ngày cũ đi về đâu? 

Chẳng lẽ nghìn đời phải mất nhau? 
Trần gian không đủ khăn tang trắng? 
Buồn đến, buồn đi: tưởng chiêm bao! 

 
Môi cũ mắt xưa cũng xanh rêu? 
Tim đau hóa đá hết đường yêu? 

Hai bàn tay nhớ nơi hò hẹn? 
Lòng đâu còn lửa gọi mưa chiều? 

 
Phong, hoa, tuyết, nguyệt: đẹp thơ Đường, 

Tan theo khói lửa mất quê hương, 
Đi về tuyết nhuộm đường lưu lạc, 

Nhuộm trắng áo sầu gót tang thương! 
 

Nắng nghiêng vành nón đã phai nhòa? 
Bếp lửa thần tiên đã quá xa: 
Củ khoai, trái bắp còn hơi ấm 
Tay Mẹ cho con dệt mơ hoa! 
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Mẹ đi đâu rồi Ba đi đâu? 

Không còn chuồng lợn không chuồng trâu, 
Không mùi rơm mới không nhang khói, 
Lạnh bốn phương trời, lạnh thiên thu! 

 
MD đêm 25/11/05 

Luân Tâm 
(lần đầu tiên tuyết về thăm ngôi nhà mới!) 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 11:06 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA007- Bóng Hình 

7. bóng hình 

 
Long đong sóng cỏ xanh mây 
Chuồn chuồn mòn cánh hao gầy nắng trôi 
Vàng mơ lá rụng chơi vơi 
Gió xô bóng lạ gió mời bóng quen 
Áo thay hương mới hờn ghen 
Buồn dâng nghẹn tiếng dế mèn mồ côi 
Mơ tan cành rã đau chồi 
Thẩn thờ bướm cũ bồi hồi vườn xưa 
Ngủ mê nắng hạn thèm mưa 
Ngủ mê tình điệu bóng đưa mệt nhừ 
Mơ màng hồng áo tiểu thư 
Mơ màng gác trọ đón đưa tình hờ 
Ve sầu ru cánh ngẩn ngơ 
Mấy dòng lưu lạc còn ngờ tình thư 
Sông to nước nhỏ buồn dư 
Bóng ai gội tóc tương tư trễ đò 
Lòng đau bó gối nằm co 
Ôm trăng lỗi hẹn dặn dò... trôi sông 
Núi nghiêng níu bóng mây hồng 
Rừng nghiêng mắt nhắm suối vòng mộng du 
Áo cơm mặc kệ cai tù 
Bỏ buồn, bỏ khổ, bỏ thu nợ trần 
Mỏi mòn trong đục thương thân 
Lưng trần tay trắng gót xuân lỡ làng 
Đường nào hoa khóc cỏ than 
Đường nào vàng đá xin khoan nói liều 
Loanh quanh quên sớm nhớ chiều 
Hết duyên hết nợ đường yêu lạ lùng 
Như bã rượu, như dây thun 
Như khôn quá dại như khùng quá khôn 
Hồn đâu còn sợ hết hồn? 
Nửa mê, nửa tỉnh, nửa chôn... nửa tìm... 
 
MD 02/25/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:41 
Nhãn: Thơ Hương Áo 
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HA008- Cần Thiết 

8. cần thiết 

 
Rừng chẳng còn cây đâu phải rừng? 
Cây không hoa trái lá không xuân 
Không em anh không còn anh nữa 
Không cửa, không nhà đón người dưng? 
 
Không mắt không môi không nói cười 
Không tai không mũi không chút người 
Không tim không óc không mơ mộng 
Không tiếng thở dài không hên xui? 
 
Còn lại chút gì trong gió mưa? 
Trong màu áo mới chờ đón đưa 
Trong môi mê gọi lời trăng gió 
Trong tóc thơm đầy chuyện đời xưa? 
 
Trời đất phân chia mấy cõi buồn? 
Mấy bờ nước mắt, mấy đau thương 
Mấy sông, mấy biển xanh rừng núi 
Để gió thu nào nhặt chút hương? 
 
Không anh em biết như thế nào? 
Hai cánh tay trần trắng chiêm bao 
Bờ vai còn dấu hôn thổn thức 
Môi ướp đường phèn hay mía lau? 
 
Hay chỉ còn trơ xác rong buồn? 
Như lời rêu úa gọi mù sương 
Như cây không lá, hoa không sắc 
Như trái mãn cầu rơi xuống mương? 
 
Em sẽ đi trên dãi Ngân Hà 
Nhặt bao sao đẹp kết đèn hoa 
Soi đường cổ tích tìm chăn gối 
Hay gọi trăng non thăm rừng già? 
 
 
Tay nhớ tay thương tay dỗ dành 
Tay nào nhóm lửa suốt năm canh? 
Tay nào quá điệu ghen hờn bướm? 
Hay chỉ đi về áo rêu xanh? 
 
Hai số không sao không giống nhau? 
Hoài công kiệt sức đợi chiêm bao 
Hai đầu trái đất người đâu mất 
Môi đá thèm hôn bóng nắng nào? 
 
Lênh đênh mây trắng kiếm mây vàng 
Cánh cò hiền dịu cũng nhòa tan 
Em còn phân nửa anh phân nửa 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7882251911414745180
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Nghìn kiếp cô đơn khóc lỡ làng? 
 
Làm sao ghép lại được như xưa? 
Chung bóng chung đôi yêu bốn mùa 
Mặc kệ đói no quên cay đắng 
Ngày say nắng ấm đêm giỡn mưa! 
 
Tách ra một nửa còn như không 
Thiếu cái xương sường điệu cong cong 
Như đu đủ đực mơ ôm trái 
Hoa lá xanh tươi chỉ đau lòng! (1) 
 
Lận đận, long đong sóng bạc đầu, 
Nửa vòng trái đất cháo xa rau 
Thương vùng núi lửa không còn lửa 
Thương bóng trăng già thèm mưa ngâu... 
 
MD 11/24/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:37 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA009- Ca Dao 

9. ca dao 

 
Thân tặng Mao Tôn Vũ Công Hùng 
 
Em tắm ngọt ngào trong ca dao, 
Em thơm cổ tích, thơm nắng đào, 
Em ôm huyền thoại vui chăn gối, 
Em rải trên giường muôn cánh sao... 
 
 
Chờ em đầu ngõ ca dao 
Lá xanh bông trắng ngọt ngào gót sen 
Áo hoa cải điệu chờ khen 
Môi hồng hoa nắng còn ghen tóc cài! 
Em đi trên nụ hoa mai 
Hoa cau rụng trắng bờ vai tỏ tình 
Cỏ may mắc cỡ lén nhìn 
Mây vàng thay áo thay hình khói sương! 
Chải đầu hong tóc dễ thương 
Ngón tay hoa sứ chỉ đường thơ thơ! 
Bình minh chim gọi bướm chờ 
Hương xưa còn ấm mấy bờ chiêm bao? 
Mơ màng lưng trắng yếm đào, 
Gió lên đồi nhớ... gió vào áo trưa... 
Em nằm võng hát đong đưa 
Chuồn chuồn đáp xuống... lá bùa tương tư 
Hàng mai chiếu thủy hiền từ 
Còn bao nhiêu giọt nước mưa hẹn hò? 
Lúa vàng áo mới thơm tho 
Em ôm sương sớm giả đò ngủ quên 
Tình sầu bóng nhỏ lênh đênh 
Áo dài áo ngắn phơi trên vườn trầu! 
Nước rửa chân, nước gội đầu 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
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Hòa vào mạch đất tươi màu cỏ non 
Hương ngọc lan, điệu bông gòn 
Ngẩn ngơ bướm lạ, giận hờn hoa thơm? 
Tay sàng gạo, tay nấu cơm 
Tay vui đùa nước, tay ôm vỏ dừa 
Tay mặc áo, tay nón đưa 
Tay tình e thẹn gọi mưa đêm hồng! 
Ruộng vườn mơ gặp suối sông 
Hoa lau trắng đợi hoa vông đỏ tình 
Đường nào đổ quán xiêu đình? 
Đường nào ngơ ngẩn mắt nhìn liêu trai? 
Sương đêm thao thức mưa ngày 
Vườn đào, vườn mận, vườn xoài thêm hoa 
Tóc dài ai dệt tình ca? 
Trăng về gọi bóng áo hoa thăm dò... 
Chiều xuân nước lớn đợi đò 
Gót chân hờn dỗi cánh cò lãng quên 
Trái me kỷ niệm nhớ tên 
Mà sao răng cắn môi mềm chanh chua? 
Không cho đi theo lễ chùa 
Để đôi guốc đỏ bỏ bùa cho ai? 
Tình leo lên những luống cày 
Tình chui vào những củ khoai, trái cà 
Tình vào đám bắp, khóm hoa 
Em xô, em đẩy không ra lưới tình! 
Có hai con bướm theo rình 
Hôn nhau để dạy chúng mình... học hôn? 
Mây hồng mây trắng chập chờn 
Lửa than mê gặp lửa rơm... bao giờ? 
 
MD 12/12/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:34 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

 

 

 

HA010- Tình Quê 
10. tình quê 
 
Thân tặng Trần Bạch Thu 
 
Chiều lạnh chim non gọi mẹ hiền 
Nắng hồng lưu luyến ôm mái hiên 
Hàng cây ngơ ngác nhìn mây trắng 
Gió gửi hương lòng theo gót tiên! 
 
Tre quá già rồi lá vàng khô 
Măng nhỏ không ngoan vẫn còn chờ 
Một trận mưa rào xanh hy vọng 

https://draft.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#4066248863174241006
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#1452504991955155962


- 21 - 

 

Đất lành suối mát lớn thành thơ! 
 
Nắng gắt trưa hè rộn tiếng ve 
Chuồn chuồn nghiêng cánh hôn bóng ghe 
Ngày mai có lẽ trời mưa lớn 
Đám mạ xanh màu áo mới khoe! 
 
Gà gáy dâng buồn tiếng võng trưa 
Con chim chích nhỏ ru bóng dừa 
Lá sầu riêng rụng khô bờ giếng 
Hoa cải thẩn thờ nhớ tiếng mưa! 
 
Sương trắng hoàng hôn gió dịu dàng 
Bóng cò yểu điệu hết lang thang 
Lưng trời cổ tích thêu hoa gấm 
Buồn đến mơ hồ thơm khói nhang! 
 
MD 11/10/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:02 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

 

Chủ Nhật, 22 tháng 2, 2009 

HA011- Cỏ Hoang 
11. cỏ hoang 
 
Thân tặng Nguyên Trần 
 
Như hoa đồng nội như cỏ hoang? 
Thơ thẩn vườn khuya trăng gió tàn? 
Đường đau mưa lạnh hồn sông núi? 
Mõi mòn chân đất mộng bình an? 
 
Vắt chân nằm ngắm đất trời 
Bên kia cát bụi dòng đời mưa giăng 
Bên nầy tre vẫn khóc măng 
Hết mưa rồi nắng: băn khoăn ích gì? 
Im lìm không phải không đi 
Ồn ào không phải nghĩ suy hơn người 
Vui vẫn khóc, buồn vẫn cười 
Bao nhiêu ngang trái tại người? tại ta? 
Mất quê hương, không cửa nhà 
Không tình, không nghĩa hay là không không? 
Hỏi thăm cây cỏ ruộng đồng 
Hỏi thăm sâu bọ còn mong kiếp nào? 
Hỏi châu chấu hỏi cào cào 
Bay qua bay lại nhảy vào nhảy ra 
Hỏi cu gáy hỏi chim ca 
Hôm nay lạnh lẽo? Hôm qua ngọt ngào? 
Trời còn khi thấp khi cao? 
Đất còn đen, đỏ... làm sao đứng, ngồi? 
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Đường xa xứ lạ nổi trôi 
Đêm đêm vất vưởng bên đồi cỏ hoang 
Mơ chi áo gấm nhà vàng? 
Lòng nghe thanh thản, bình an: đã mừng! 
 
MD 03/13/04 
Luân Tâm 
 
Họa: 
 

Trăn trở 

 
Tưởng chừng lạc lối cõi hồng hoang 
Thoáng dáng em nghiêng ngã nắng tàn 
Anh chợt ngẩn ngơ hồn phố cũ 
Trầm buồn chuông vọng tiếng cầu an 
 
Trời đêm ngàn cánh sao trời 
Giăng giăng sáng rực riêng đời bủa giăng 
Măng đau rừng lá che măng 
Gì rồi thì cũng băn khoăn có gì 
Đi về quên cả đường đi 
Người ta giá lạnh buồn suy nỗi người 
Cười đau tình lỡ nụ cười 
Ta thân phiêu bạt từ người xa ta 
Nhà ai khói tỏa bên nhà 
Không tìm bến đỗ đời là hư không 
Đồng dao khóc một chữ đồng 
Nào người bế nguyệt còn mong chốn nào 
Cào tâm tư xót ruột cào 
Ra chiều lặng lẽ sầu vào lụy ra 
Ca nhi thánh thót lời ca 
Ngào đường tiếng mật nghe ra nghẹn ngào 
Cao xanh ngoảnh mặt làm cao 
Ngồi trong tan vở thương sao ghế ngồi 
Trôi lục bình vẫn buồn trôi 
Hoang sơ chạy suốt trên đồi chiều hoang 
Vàng phong thu nhuộm rừng vàng 
Mừng duyên cố quận bình an tiếng mừng 
 
Toronto March 19, 2008 

Nguyên Trần 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:27 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA012- Cỏ Khô 
12. cỏ khô 
 
Thân tặng Lan Đàm 
 
Đường làng còn chút cỏ khô 
Dấu chân côi cút mơ hồ bụi bay 
Tủi thân ăn ớt không cay 
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Khổ qua không đắng, chanh xoài không chua 
Buồn rung tàu chuối, lá dừa 
Hoa tàn cây héo, thềm xưa thẩn thờ! 
Trời mưa: cá nhảy lên bờ, 
Hết ham bắt cá, đặt lờ, giăng câu 
Mây tan: bóng rã dưới cầu, 
Đau lòng cá nhái, tép bầu lênh đênh! 
Đêm nằm ngủ chẳng đắp mền, 
Mong chờ Mẹ đến kề bên dịu dàng 
Sửa chăn, đuổi muỗi, căng màn 
Tay tiên còn ấm hương choàng áo, khăn 
Mẹ về bên ấy có trăng? 
Có sao đom đóm? Có măng? Có dừa? 
Có gà gáy? Có võng đưa? 
Có lu để hứng nước mưa ngọt ngào? 
Có vườn bắp? Có vườn rau? 
Hay là chỉ có một màu hư không? 
Lúa non chưa trổ đòng đòng 
Nắng mưa đi vắng mây hồng ngủ quên 
Để giông bão trốc gốc lên 
Đau lòng đất Mẹ, sấm rền nát tim! 
Não nề tiếng dế, tiếng chim 
Lối quen bỗng lạ sương chìm áo nâu 
Mẹ không thể ở được lâu 
Cho con đáp tạ ơn sâu sinh thành 
Cơm chiều vui ấm mái tranh 
Miếng trầu chén nước chè xanh hiền hòa 
Mẹ về bên ấy bao xa? 
Còn thương gửi phúc làm quà cho con 
Bến Tre xuôi ngược Sàigòn 
Chiều tàn đất khách gót mòn chiêm bao 
Mẹ như trăng, Mẹ như sao 
Con như nòng nọc trong ao nước phèn 
Nắng mưa, bùn đất đã quen 
Nhà cao cửa rộng chong đèn cạn khô 
Gió qua cửa sổ mơ hồ 
Bóng Ba dìu Mẹ xa bờ thương đau? 
Đêm buồn lạnh trước lạnh sau 
Nghẹn ngào nhang khói xót đau mả mồ! 
Run run ôm bức ảnh thờ 
Hồn tan theo bóng sao mờ xa xôi. 
 
MD 11/29/05 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:23 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA013- Sương Khói 

13. sương khói 
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Thân tặng Thi Họa Sĩ Vũ Hối 
 
Đèn vàng hiu hắt bóng xưa 
Trước sau lạnh lẽo... đường mưa lỡ làng! 
Dặm buồn sương khói xốn xang 
Người đi tuyết nhuộm đêm tàn tha hương! 
Lời thơ tiếng nhạc đoạn trường... 
Mắt nhòa kỷ niệm, tóc buồn chia ly! 
Đau kẻ ở đau người đi 
Sân ga, bến nước xuân thì tủi xuân 
Núi thương rừng nhớ chân dung 
Hiên ngang nét bút hào hùng ý thơ 
Gửi người một chút đơn sơ 
Phong sương bóng hạc mộng mơ vẫn đầy? 
Còn non nước còn gió mây 
Còn hoa chung thủy còn cây nghĩa tình 
Đoạn trường mấy nẻo nhục vinh? 
Tri âm biệt xứ hay mình vụng tu? 
Nắng thơm còn lạnh mây mù 
Gió hiền hôn lá tình thu nhớ vàng 
Trôi trong giọt nắng chiều tàn 
Nửa mê nửa tỉnh điệu đàn hương quê 
 
MD 11/21/04 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:20 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA014- Như Mộng 

14. như mộng 

 
Sách cũ thơm đầy hương tóc em 
Ngày xưa hai đứa học chung đèn 
Khi anh buồn ngủ em liền đến 
Mây trắng mây hồng nâng gót quen! 
 
Em đọc anh nghe nhiều sử kinh 
Chỉ cho nghe rất ít chuyện tình 
Em thường cười bảo anh hư quá 
Phải học ngoan rồi mới được xin...! 
 
Em đến em đi chẳng hẹn hò 
Anh buồn muốn chết em chẳng cho... 
Học hành chi nữa Em là mộng 
Không có đường qua, không có đò! 
 
Không ăn không uống... thương quá đau 
Anh muốn cho mình được chết mau 
Để được gặp em trong kiếp khác 
Không còn khô héo đợi chiêm bao! 
 
Em lại dỗ dành, lại viếng thăm 
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Mắt môi nhóm lửa... hẹn nghìn năm! 
Vòng tay trói buộc thơm chăn gối 
Chuyển kiếp, đổi đời... hết tối tăm! 
 
Lại nói lại cười, lại học chung 
Yêu qua muôn kiếp vẫn thẹn thùng 
Sao rơi đầy mắt, hoa đầy tóc 
Em vẫn thiên đường ngoan gót xuân! 
 
Tưởng được cùng vui đọc bảng vàng 
Ngờ đâu chỉ có khu vườn hoang 
Em đi vội vã không từ biệt 
Phím lạnh hương tàn, bếp hết than! 
 
Dang tay ôm hết cả bụi đường 
Mong tìm lại được chút dư hương 
Lần theo mạch đất nghìn năm cũ 
Còn dấu tích nào để tiếc thương? 
 
Suối cạn mất nguồn rong chết khô 
Anh như cá nhỏ lạc lên bờ 
Em mang huyền dịu nuôi mầm sống 
Chỉ dẫn đường đi đến ao hồ! 
 
Bây giờ em bỏ anh thực rồi 
Bốn biển mịt mờ mây gió trôi 
Không hồn không xác, không buồn tủi... 
Đường cũ, trăng xưa hết dạo chơi! 
 
MD 03/03/04 
Luân Tâm 
 
 

 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:18 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA015- Vẫn Chờ 
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15. vẫn chờ 

 
Gửi người một chút tha hương 
Bao nhiêu sóng gió đoạn trường đã qua 
Gửi người một chút tình ca 
Ngày xưa thơ mộng đã xa quá rồi! 
Không bọt bèo cũng nổi trôi 
Lang thang khắp bốn phương trời mất nhau! 
Mắt buồn còn đọng trăng sao 
Tình buồn còn dấu nghẹn ngào trong tim 
Cũng đành đáy biển mò kim 
Lẽ đâu hết nợ hết duyên thực rồi? 
Lệ trào mộng thực đầy vơi 
Sao đem hờ hững thay lời đảo điên? 
Nắng mưa cơm áo thêm phiền 
Tương lai mờ mịt dở điên dở khùng 
Làm sao gửi chút sầu chung? 
Phải chăng kiếp trước không cùng lối đi? 
Tang thương còn ước mơ gì? 
Nước trôi theo nước vô tri vô tình 
Chào nhau cuối nẽo phù sinh 
Xác thân hư ảo bóng hình khói sương 
Còn chăng một chút quê hương? 
Để chim đua hót cuối vườn bình yên 
Đường nào gió lộng áo tiên? 
Nửa mê nửa tỉnh hay miền chiêm bao? 
Gửi người một chút ngọt ngào 
Lần đầu hò hẹn… nghìn sau vẫn chờ! 
 
MD 12/02/02 
Luân Tâm 

 

16. còn em 

 
Còn em kể chuyện nắng mưa 
Còn em kể chuyện sang mùa sang canh 
Còn em kể chuyện mộng lành 
Nắng lên đỉnh núi, mây xanh chân trời 
Còn em kể chuyện dạo chơi 
Những ngày thơ ấu, những nơi gió lành 
Trời trong mắt đẹp long lanh 
Tóc bay đầm ấm để dành những đêm... 
Còn em gối mộng tay mềm 
Ngọt ngào tha thiết, ấm êm đợi chờ 
Còn em cho anh hồn thơ 
Nghiêng nghiêng bóng nhỏ thẩn thờ gót trăng! 
Còn em thương nhớ vội vàng 
Cơn mưa không dứt rộn ràng thiên thai 
Còn em mộng ngắn mộng dài 
Còn em quên cả tháng ngày tha hương 
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MD 01/19/03 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:13 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA017- Tủi Gối Chăn 
17. tủi gối chăn 
 
Áo cũ vẫn thương vẫn để dành... 
Cuối đường hư ảo hương mong manh 
Hạt sương tình nghĩa dù lưu luyến 
Duyên nợ ba sinh cũng không thành? 
 
Tháng đợi năm chờ cây chết khô 
Người đi hờn tủi đến bao giờ? 
Khăn tang nào lạnh vai sương tuyết? 
Bụi bám xe hoa cỏ cháy mồ! 
 
Kỷ niệm buồn hơn kỷ niệm vui 
Còn đây tiếng khóc nhạt son môi 
Nghìn sau hương phấn tàn trong gió 
Còn chút bụi hồng cũng xa xôi! 
 
Tìm lại chỗ ngồi, chỗ bước đi 
Bóng hình yểu điệu chẳng còn chi! 
Nghe như đứt ruột, hồn tan rã, 
Tình vẫn còn nguyên, vẫn mê si! 
 
Kiếp trước kiếp sau còn kiếp nào? 
Xin cho còn được gặp lại nhau 
Nụ hôn tình tứ không bờ bến 
Ngây ngất nghìn xưa đến nghìn sau! 
 
Mơ bóng tưởng hình...nhớ? tương tư? 
Mây hồng gió lạ áo tiểu thư 
Xin đi chầm chậm thêm chút nữa 
Cho lối si tình chút hương dư! 
 
Gặp gỡ chiêm bao cũng thẹn thùng 
Chưa nhìn tận mặt đã quay lưng 
Như trời xa đất, rừng xa núi, 
Chưa kịp làm quen... gọi tiếng cưng! 
 
Như xác ve sầu... như que tăm! 
Thịt da còn lại dấu ăn năn 
Nằm ôm đất lạnh mơ màu nắng 
Sớm tối mưa dầm tủi gối chăn! 
 
MD 03/15/03 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:08 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA018- Hương Quê 
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18. hương quê 

 
Lá tre rụng xuống ao nào? 
Mấy con cá nhỏ che đầu mộng mơ 
Thương con tôm tích gà mờ 
Búng càng ra khỏi hang chờ cá non 
Lơ thơ sóng gợn tròn tròn 
Vàng mơ rong trứng đuôi son cá chài? 
Lia thia đóng bọt trắng đầy 
Chờ hơi tình điệu, chờ ngày se duyên! 
Mây lồng cổ tích thần tiên 
Ngẩn ngơ mắt vịt, cá kìm cắn tay (1) 
Hoa chanh hoa bưởi bay bay 
Hương ngâu vời vợi tóc dài mộng no 
Hàng cau mòn mõi hẹn hò 
Trầu còn mắc cỡ giả đò không leo! 
Mẹ gà con vịt chắt chiu (2) 
Gió lay trái mít nắng chiều lả lơi 
Trên vai, trên tóc, trên môi 
Trong màu tục ngữ, trong lời ca dao 
Trong áo lụa, trên má đào 
Trong giường, trên chiếu chiêm bao đợi chờ! 
Nghiêng nghiêng nón dệt bài thơ 
Bóng mê chân trắng ỡm ờ đất đen! 
Con chim chích điệu thân quen 
Buông lời trêu ghẹo gót sen, áo hồng 
Ngẩn ngơ mấy lá ngô đồng 
Thất tình rơi trốn mấy vòng thương đau? 
Môi thu e thẹn quên chào 
Mắt thu ướt quá lao đao sóng tình! 
Dáng thu yểu điệu xinh xinh 
Tay thu ngà ngọc cho nhìn tương tư 
Áo thu tha thướt hiền từ 
Vai thu mền ấm cũng như bông gòn! 
Đi cũng tròn đứng cũng tròn 
Bao nhiêu hương sắc Sàigòn cũng thua 
Chanh chua thì khế cũng chua (3) 
Còn thêm khế ngọt đời xưa khế vàng (4) 
Đường quê trăng sáng dịu dàng 
Mấy con đom đóm rộn ràng hôn nhau! 
Bên bờ giếng trong vườn rau 
Dế mèn, châu chấu, cào cào đẹp duyên 
Tay tình chưa ấm gót tiên 
Giật mình thương giấc cô miên ngọt ngào! 
 
MD 12/14/05 
Luân Tâm 
 
1) Ca Dao: 
 
“Má ơi! Con vịt chết chìm, 
Thò tay con vớt, cá kìm cắn tay!" 
 
2) Ca Dao: 
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“Mẹ gà con vịt chắt chiu, 
Mấy đời dì ghẻ nâng niu con chồng!" 
 
3) Ca Dao: 
 
“Chanh chua thì khế cũng chua, 
Chanh bán có mùa, khế bán tư niên!" 
 
4) Chuyện cổ tích “Quạ Ăn Khế Trả Vàng" 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:15 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA019- Tình Tứ 

19. tình tứ 

 
Biết có nơi nào hẹn gặp nhau? 
Thời gian xóa hết dấu thương đau 
Cho em mãi mãi như hoa đẹp 
Không có tàn phai một chút nào! 
 
Để áo em bay mộng mơ đầy 
Tóc em lơ lửng một trời mây 
Môi em vẫn ngọt say tình tứ 
Tay vẫn thơm tho vẫn... điệu hoài! 
 
Cho dù giông bão ngập đất trời 
Cho dù núi lở nước cuốn trôi 
Biển sầu anh giữ riêng sâu kín 
Để được nhìn em rạng rỡ cười! 
 
Đường nào xao xuyến trăng ngủ quên? 
Anh sẽ vì em thắp ánh đèn 
Em bước trên màu đêm e thẹn 
Cùng nhau thơ thẩn lối chưa quen! 
 
 
Tháng hạ, mùa đông áo học trò 
Nơi nào em cũng vẫn thơm tho 
Trang thư âu yếm thương màu mắt 
Còn dấu tay vui nhớ hẹn hò! 
 
Nơi nào suối mát dấu chân ngoan? 
Anh ngỡ mình lên đến thiên đàng 
Cùng em sống mãi như đôi bướm 
Trả hết đau buồn cho thế gian! 
 
Biết có nơi nào còn thơ ngây? 
Cho em đi bụi chẳng bám giày 
Anh xin làm gió xuân tha thiết 
Hôn trộm một lần thật... đắm say! 
 
Hò hẹn hay không vẫn đợi chờ 
Yêu em anh bỗng biết làm thơ 
Xin thời gian giữ nguyên màu má 
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Để nghĩ rằng em chẳng hững hờ! 
 
Còn có nơi nào mình chưa qua? 
Có mưa có nắng rất hiền hòa 
Mênh mông biển gió thơm hương áo 
Anh hoá thành cây, em thành hoa! 
 
Tay vẫn trong tay mấy bể dâu 
Xin em cứ mặc áo không màu 
Để không thay đổi đời thay đổi 
Để thấy tình ta vẫn ngọt ngào! 
 
Mai mốt về chung chốn sương mờ 
Mang theo gối sách với chăn thơ 
Nhìn nhau qua ánh trăng mê hoặc 
Anh chẳng còn đau khóc đợi chờ! 
 
Biết có hay không có chuyện mình? 
Hay là bướm cũ mộng Trang Sinh? 
Em ơi! Em vẫn là tiên nữ 
Đừng bỏ anh đi... lạnh một mình! 
 
MD 11/27/02 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:10 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

 

 

 

 

 

 

HA020- Ve Sầu Xác Nhện 
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20. ve sầu xác nhện 

 
 
 
Có những tiếng ca buồn đứt ruột xé gan đã tan biến vào đêm tối mênh mông 
vô tận không bến bờ nguồn cội không hẹn hò một lần trở lại đón đưa? Có 
những nốt nhạc lời thơ u uất bi phẩn trường hận thiên thu đã quyện vào gió 
núi mưa rừng lận đận hoang vu không tuổi không tên để những chấn động dữ 
dội còn mãi sững sờ sông biển, trút lá cỏ cây, đổi màu cát bụi, bàng hoàng 
đất đỏ ngơ ngác đá xanh? Đời sống có khi bỗng như mất hết chỗ an bình 
nương náu cuối cùng? Rồi từ đó còn gì che chở ủi an ru nhớ dỗ dành những 
số phận, những cảnh đời hẩm hiu dang dở, những mảnh tình trái ngang tuyệt 
vọng, những oan hồn yểu mệnh lang thang vất vưởng cô đơn lạnh lẽo bơ vơ 
xứ lạ quê người? Xin đâu đây còn được chút bình yên trời xanh mây trắng 
hoa nắng gió hiền sao cười trăng điệu thực ấm áp tình người trọn vẹn cao quí 
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bao dung cho cô đơn một nơi trọ nhờ qua đêm sa cơ thất thế, lỡ bước cùng 
đường? Lẽ nào tất cả rồi cũng đành... chỉ còn như một vết bụi mờ trôi nổi, 
một làn khói xám quá hắt hiu mong manh mơ hồ ẩn hiện xa xôi...một thoáng 
ngừng trong hạt nước bốc hơi như còn lảng đảng chút bóng hình “ve sầu xác 
nhện rã rời gió mưa?” 
(LT.) 

Trôi sông ru nhớ cõi buồn 
Trôi buồn ru nhớ ngọn nguồn lẻ loi! 

Trôi ta ru nhớ không người? 
Trôi người ru nhớ không cười trôi ta? 

Trôi mây ru nhớ quê nhà 
Lỡ quên dòng nhạc tình ca không lời? 

Ngừng trong hạt nước bốc hơi 
Nghe ta muối mặn nghe người lệ cay 

Ta vẫn tỉnh người chưa say? 
Rủ nhau sờ soạng tìm mai Sàigòn 

Phép mầu sương núi rêu non 
Tiếng chim bạc má mỏi mòn ăn năn 

Người đi để lại bóng trăng 
Cho ta bớt lạnh cũng bằng trả ơn? 

Ta đi để lại tiếng đờn 
Không dây không phím buồn hơn tình buồn 

Lá đau hồn ruộng phách vườn 
Ta đau không thịt không xương không hồn 

Trăng còn soi bóng cô đơn? 
Đờn còn không tiếng lên cơn chống Trời? 

Lá còn theo nước nổi trôi 
Ve sầu xác nhện rã rời gió mưa! 

 
MD 05/22/06 
Luân Tâm 

 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:07 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA021- Sao Em Không Áo Rừng Thu? 

21. sao em không áo rừng thu? 

 
Miền Nam mưa nắng hai mùa 
Lúa thơm nước ngọt gió đưa hương tình 
Đất lành đi đứng cũng xinh 
Lạnh không hò hẹn tưởng mình nóng dư! 
Cây thèm kể chuyện đời xưa 
Đường thèm dỗ ngọt nhớ mưa chung dù 
Sao em không áo rừng thu? 
Vàng nai trắng bướm tương tư vội vàng 
Chân ai xa vắng dạo đàn 
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Tiễn em Hà Nội sang ngang trái sầu 
Hồ Gươm hoàn kiếm đã lâu 
Mà sao cát bụi nghẹn ngào dấu xuân? 
Xé thư đốt sách bao lần 
Tro xương khói tóc phù vân vẫy chào 
Huế về thương gót chiêm bao 
Chuông Chùa Thiên Mụ nhớ vào hư không 
Chưa nghìn năm đã vạn năm 
Xót xa trăm trứng... hết rồng hết tiên 
Tan đàn xẻ nghé đảo điên 
Hồn đau bóng mất bình yên theo người 
Phù sa chín nhánh mồ côi 
Sơn lâm hà bá đổi đời phèn chua? 
Không thu quá nắng cũng mưa 
Thu chi tháng tám tráo bùa đổi xăm? 
Sàigòn dù lỡ dù lầm 
Không thu để điệu trăng rằm vẫn thơ 
Vườn xưa vàng lá xanh mơ 
Người về gội tóc hong tơ gọi tình... 
 
MD 09/20/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:04 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA022- Gối Lạnh 

22. gối lạnh 

 
Thôi hết mưa thu hết nắng xuân 
Môi tan theo bóng gót Thiên Thần 
Kinh hoàng lạc mất dòng suối ngọt 
Còn biết tìm đâu hương cố nhân? 
 
Nước chảy đá mòn áo gió tan 
Lần theo địa ngục kiếm thiên đàng 
Tình không chăn gối yêu không áo 
Mắt bỗng sương mù bóng gọi trăng? 
 
Lẻ bạn lạc bầy đau xác xơ 
Tuyết chôn dấu cỏ lấp đường thơ 
Bao nhiêu kiến cánh không còn cánh 
Chùa đổ tượng lo ngủ bụi bờ! 
 
Nợ trốn duyên đòi mãi thêm đau 
Đường mưa lưu lạc bỗng lệ trào 
Chiều xưa lỗi hẹn mây quên nắng 
Gió giận áo dài bỏ chiêm bao? 
 
Người vẫn cố tìm người trốn chui 
Tình sử nghìn sau vắng tiếng cười 
Không nơi hò hẹn, không nơi trọ 
Hai mảnh hồn đau cũng ngược xuôi? 
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Tới lui quanh quẩn bến sông buồn 
Cá trắng, cá màu có tiếc thương 
Nước ròng, nước lớn đau tôm tép 
Tình đến, tình đi ruộng bỏ vườn? 
 
Tưởng đã thật gần vẫn thật xa 
Bếp xưa lửa tắt khói quên nhà 
Lá me hôn tóc nghìn thu trước 
Yểu điệu Sàigòn cũng bỏ ta? 
 
Bóng nào tội nghiệp đến đêm đêm 
Tay ôm hờn tủi trốn thân quen 
Không còn trăng mật, không ong bướm 
Nước đá vỗ về anh mất em? 
 
Vui chưa bỏ ta buồn quấn ta 
Quê người kinh dị quỷ yêu ma 
Thương dòng sông cũ ôm hình bóng 
Một chút áo hồng ấm thuyền hoa! 
 
Lá non chết vội đau lá già 
Đường về cổ tích đã quá xa 
Lỡ làng quê cũ đau quê mới 
Trăng dẫn bóng mình gặp bóng ta! 
 
Hang ổ cuối cùng có như không 
Ôm sầu, gối lạnh tắm gió đông 
Nắng mưa áo rã tan xương cốt 
Một chớp mắt buồn cũng viễn vông! 
 
MD 02/15/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:03 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA023- Hao Gầy 

23. hao gầy 

 
Tình đất tình người tình cỏ cây? 
Sông bồi núi lở gió ăn mây? 
Ngày đen đêm trắng tàn chinh chiến? 
Buồn cõng vui đi bóng hao gầy? 
 
 
Tim khô mắt vẫn ướt tìm 
Tình treo lơ lửng thêm ghiền gối ôm 
Thẩn thờ giường cỏ chiếu rơm 
Nắng chiều sương sớm khói cơm hao gầy! 
Thương xanh lá nhớ đỏ cây 
Đường non ngõ chín chưa đầy dấu môi 
Mây vui khóc biển buồn cười 
Bàng hoàng xương thịt bồi hồi núi sông? 
Móng nào đỏ da nào hồng 
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Trưa hè nín thở chiều đông vội vàng 
Ngựa đua đèo đứng tím gan 
Nước lên nước xuống nghĩa trang gọi đò? 
Tỉnh người mỏi cẳng cỡi bò 
Say ta mòn gối lần mò trèo non 
Dưỡng chim già nuôi cò con 
Ăn mây tắm suối trăng tròn đeo hoa! 
Đời như mộng mộng như ma 
Đêm đêm cửa mở quỷ ta tiên mình? 
Sầu quá điệu vui quá tình 
Đường cong đường thẳng van xin cùng đường 
Giật mình thắp nến soi gương 
Nổi trôi chân trắng đoạn trường tóc mai! 
Ngẩn ngơ lụa ngắn râu dài 
Thực chanh giả bưởi đói tay no đòn! 
Môi dư lửa quá lạnh son 
Hay là thề lớn mộng con hết bùa 
Hồn ai đổi xác ai lừa? 
Hôn không điểm tựa đong đưa sập cầu 
Bến trong thèm giọt mưa ngâu 
Lang thang bến đục đau màu mắt trong! 
Cùng dòng sông khác khúc sông? 
Lòng sâu lòng cạn cùng mong tới bờ 
Đường buồn nắng chẳng vào mơ 
Bến vui cát trắng nằm chờ gót son! 
Được bỗng mất hết bỗng còn 
Người đi người đến Sàigòn bơ vơ 
Đêm trăng mật ngày gió thơ 
Áo thơm sóng nhạc sao ngờ đàn hư 
Cánh tình chim lạc đường tu? 
Già không trẻ có hình như... không là... 
 
MD 08/15/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:31 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA024- Lặng Lẽ 

24. lặng lẽ 

 
Lang thang hốt rác, nhặt hoa rơi 
Có phải quê xưa cuối chân trời 
Những giọt mồ hôi lăn trên má 
Hay dòng lệ khóc kiếp nổi trôi? 
 
Công danh ngày cũ nhắc thêm đau 
Tỉnh giấc mơ hoa bạc mái đầu 
Chợ trời: cơm áo ai cho nợ 
Đường dài chân mỏi ngại đêm thâu! 
 
Gió lạnh phương nào ai nhớ mong 
Vai gầy áo mỏng tưởng... sắc, không 
Nhân tình đất khách màu đen bạc 
Còn nhắc làm chi áo lụa hồng? 
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Lặng lẽ đi về hẻm tối đen 
Nhà ai suốt sáng vẫn còn đèn 
Con đường xuôi ngược xe thao thức 
Chờ gió đêm tàn đến làm quen! 
 
Ta với bóng ta cùng bạn bè 
Thềm trăng thềm gió, thềm... vĩa hè 
Làm đoàn lữ khách qua sa mạc 
Cát bụi bơ vơ chẳng... cháo chè! 
 
Mưa đến vội vàng rồi mưa đi 
Bỏ quên giọt nước bám bờ mi 
Mai kia hơi nước theo mây gấp 
Còn dấu mi buồn chẳng nói chi! 
 
Mòn mỏi mong sao đẹp nguyện cầu 
Đường xưa còn đẹp áo mưa ngâu 
Người xưa còn nhớ màu chăn gối 
Còn hẹn kiếp nào được gặp nhau? 
 
Hai bước chân xa đường không xa 
Nghìn năm đất lạnh đâu cần nhà 
Xin cho một chút son môi ấm 
Để nghĩ tình ta cũng nở hoa! 
 
Nửa thực nửa hư, nửa ngập ngừng 
Bao giờ nhặt được chút hương xuân 
Giật mình nghe gió gào, mưa khóc 
Lầm lũi bước buồn cũng... chán chân! 
 
Rơi xuống biển đen, xuống vực sầu 
Mắt ai quên khép để lệ trào 
Hình như trời đất tan thành nước 
Cuốn hết tình ta, hết chiêm bao! 
 
Còn hạt bụi nào vương gót tiên 
Xin cho trời đất thôi ngửa nghiêng 
Cho hồn đơn lẻ thôi nghiêng ngửa 
Cho áo người xưa vẫn dịu hiền! 
 
Ta sẽ nằm yên nghe ve sầu 
Thương thân tép, nhái làm mồi câu 
Thương cây nhớ cội chim đau tổ (1) 
Thương cả người dưng cả kẻ thù! 
 
MD 04/08/00 
Luân Tâm 
 
1) Ca dao: “Chim lạc đàn thương cây nhớ cội, 
Người xa người tội lắm người ơi 
" 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:28 
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Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA025- Cổ Tích 

25. cổ tích 

 
Em như nắng ấm đầu xuân 
Như hoa đồng nội rất thân rất hiền 
Như cổ tích như thần tiên 
Mây qua đỉnh núi thăm miền thơ ngây 
Đêm ôm mộng ngắn chân dài 
Ngày vui phơi áo rượu say nơi nào? 
Tưởng đâu hết khổ hết đau 
Nhà tranh còn bóng trăng sao tuyệt vời 
Giấc sầu sương gió viễn khơi 
Áo sầu trả lại cho đời trắng đen! 
Uống dòng suối mát thân quen 
Nửa đêm giỡn bóng hoa đèn thêm xinh 
Yêu nhau đổ quán, xiêu đình 
Núi non rừng nhỏ thương mình gọi em 
Chỗ nào cưng cũng được khen 
Mưa xuân phơi phới nhụy sen no tròn 
Dáng tiên ngây ngất Sàigòn 
Ngờ đâu bạc phước gót son bụi mờ 
Em đi mang hết hồn thơ 
Cạn sông tình sử, nát bờ tình ca! 
Bỏ gối bướm bỏ chăn hoa 
Bỏ anh khô héo thịt da không còn 
Mai kia chân cứng đá mòn 
Em về nhóm lửa... bồng con, hôn chồng? 
 
MD 11/19/04 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:27 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA026- Chết Đuối 

26. chết đuối 
 
Thân tặng Nguyễn Ngọc Liên & Dương Thị Tuyết Nhung 
 
Cánh hoa xuân muộn rụng trước thềm 
Tưởng nghe chăn gối gọi thân quen 
Ngờ đâu em dậy lo cơm nước 
Lỡ mộng cuối tuần... tiếc vai êm! 
 
Tóc gội gió đêm mưa mê say 
Vòng eo nhỏ quá: cưng vòng tay 
Bước vui rung phím đàn khao khát 
Hương áo, hương môi xin đừng bay! 
 
Giọng nói ngọt ngào chỉ dành riêng 
Mỗi giờ mỗi phút đều linh thiêng 
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Lưới tình mềm mại mơ êm ấm 
Hồn bỗng quay tròn đeo gót tiên! 
 
Núi thẹn no hương thưởng riêng mình 
Vai cười, lưng ghẹo, mắt đưa tình 
Lời thơm hoa cưới chân mai mối 
Đứng cũng xinh đi lại càng xinh! 
 
Ôi! Bốn phương trời gió lả lơi 
Bao lần chết đuối chưa tập bơi 
Xin đừng cắn tóc đừng quay mặt 
Đừng cắn răng buồn đừng cắn môi! 
 
Nghe sóng xôn xao biển dỗ dành 
Chiếc nôi tình điệu quá mong manh 
Em ơi! Cho chút son môi ngọt, 
Trêu cá vàng hôn cọng rong xanh! 
 
Thuỷ tận sơn cùng vẫn chưa no 
Chân ngoan vẫn nhớ chỗ hẹn hò 
Cho dù tay niú tay từ biệt 
Mắt ướt sẵn dành sóng nhỏ to! 
 
Gần quá mà sao vẫn nhớ mong 
Đường cong, đường thẳng nối đường vòng 
Mỗi ngày mỗi điệu đêm thêm mới 
Râu bướm đành thua nét mi cong! 
 
Lửa cháy nửa đêm, mưa bình minh 
Áo chưa kịp mặc bóng xiêu đình 
Mây hồng lụa trắng trêu trăng gió 
Vách lá, thềm hoa cũng lén nhìn... 
 
Tan theo nắng sớm theo gió chiều 
Chơi vơi ngụp lặn giữa biển yêu 
Thuyền mơ bến mộng đầy hương áo 
Khóe mắt vành môi: nói thật nhiều! 
 
Mới xa một chút đã kinh hoàng 
Như trẻ mồ côi gặp đám tang 
Sợ mùi nhang khói, hơi vĩnh biệt 
Sợ tiếng kinh cầu, sợ áo quan! 
 
Rồi cũng có khi phải tạm rời 
Miếng cơm manh áo gió ngược xuôi 
Thì thôi! Cố cắn răng chịu đựng 
Chốc nữa đi về lại chung đôi! 
 
Mơ cũng mơ chung hẹn kiếp nào 
Ôm nhau thỏ thẻ chuyện trăng sao 
Con đường hoa bướm mây nâng bước 
Môi ngủ trong môi áo không màu... 
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MD 10/29/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:24 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA027- Lơ Lững 

27. lơ lửng 

 
Vô vi không phải không làm 
Không làm không phải không tham muốn gì 
Hình như chân chẳng chịu đi 
Mà lòng vẫn muốn... hòn bi cũng thèm? 
Đường trần bụi xót anh em 
Đường mây thiếu gió tóc quen khói chiều! 
Cay dư đắng đủ thừa tiêu 
Tay không tay có đoán liều biết đâu? 
Có khi thả có khi câu 
Có khi đen đỏ mặc dầu tới lui 
Một mai hết nói hết cười 
Bóng treo lơ lửng bên trời đám ma? 
Lạnh rơi níu bóng trăng tà 
Chân quỳ xin lỗi nhớ xa quên gần 
Người nằm nghiêng võng gọi xuân 
Áo bay e thẹn hay mừng được bay? 
Thơm thơm xin chớ ngủ ngày 
Chờ đêm bồng bế bóng hai một mình 
No chưa đói mộng khát tình 
Bóng qua cửa sổ bỏ mình rượt theo? 
Cắn môi đau bọt tủi bèo 
Chong đèn dâu bể nhổ neo thuyền tình 
Lênh đênh lận đận van xin 
Mưa vay nắng nợ gió tin trăng đòi... 
 
MD 05/10/06 

Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:22 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA028- Cũng Đã Chân Mây 

28. cũng đã chân mây 

 
Hương quê lòng khói đã chân mây 
Vườn hoang giếng lạnh rớt trâm cài 
Ve sầu dạ nhẹ tình hoa nắng 
Vòng thơm kỷ niệm áo mưa bay 
 
 
Đường hoa cũng đã chân mây 
Vườn rau cũng đã trâm cài gọi mưa 
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Nhởn nhơ gió bướm sang mùa 
Ve sầu dạ nhẹ than trưa khóc chiều 
Mỏi răng mòn lưỡi quạnh hiu 
Hương quê tình cũ thương tiêu lộn trầu 
Lia thia thơ thẩn tha màu 
Lòng dừa chuột khoét bờ ao cũng nhà 
Chìa vôi (1) thánh thót tình ca 
Bãi trầu (2) xanh bóng cò ma bạc phần 
Lạc dòng sông núi phù vân 
Cũng đành dấu mặt che thân dã tràng 
Chắt chiu ngày tháng cỏ hoang 
Cho đêm kỳ ngộ lên đàng viễn du 
Kết hoài tóc rối tương tư 
Chưa thèm mặc áo đã thu đã rừng 
Chơi vơi mềm đỉnh hồng xuân 
Vàng mai xanh trúc bướm gần ong xa 
Hơi quen luống cải vườn cà 
Lòng sao trăng rụng lưng hoa trắng mời 
Rừng thơm suối ngọt cho lời… 
Nửa đêm chợt tỉnh ngược xuôi trễ tàu 
Thương quá chậm nhớ quá mau 
Tóc không râu có chiêm bao lỗi thề... 
 
MD 09/25/06 
Luân Tâm 
 
1) Chìa vôi: tức chim chích chòe, hót rất hay. 
 
2) Bãi trầu: một loại cá tương tự cá lia thia, 
hơi lớn hơn lia thia nhưng lại đá rất dở. 

 
Ca dao: "Chim chìa vôi bay ngang đám thuốc, 
Cá bãi trầu lặn tuốt mương sâu!" 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:20 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA029- Khói Mây 

29. khói mây 

 
Nắng muộn lơ thơ lạ đất trời 
Tha hương cầu thực có gì vui 
Chân mòn đau tủi hồn hoang dã 
Lối cũ lòng quê bỗng ngậm ngùi! 
 
Còn đâu hơi sức để đi mau 
Đường vắng mênh mông bỗng lệ trào 
Nửa đời cay đắng thân tù tội 
Nửa để dành mơ những áo màu! 
 
Biển gió nghìn năm nhớ bóng người 
Nón nghiêng e lệ đỏ bờ môi 
Hồn vương tà áo đêm tình tứ 
Sao nỡ hững hờ bước lẻ loi? 
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Đã cuối đường chưa? Đã hết đường? 
Mà sao mờ mịt khói pha sương 
Thịt da nào chết khô hờn tủi 
Mộng cũng tàn phai mất cố hương! 
 
Thức trắng bao đêm, mắt mỏi mòn 
Đường sầu hun hút dấu môi hôn 
Nghìn xưa ai bỏ quên hương áo 
Để đến bây giờ vẫn còn thơm! 
 
Đã ngỡ đi rồi vẫn còn đây 
Và hôm nay nữa được bao ngày 
Nợ đời chưa trả tình chưa trả 
Một chút hẹn hò cũng khói mây 
 
Đi trước đi sau cũng là đi 
Lòng còn hồi hộp, ước mơ chi 
Trăm năm cũng đã đầy cay đắng 
Lệ đâu còn đủ khóc biệt ly? 
 
Tay lạnh thương tay bỗng nghẹn ngào 
Hết rồi hờn giận hết chiêm bao 
Giữa lòng tuyết trắng khăn tang trắng 
Heo hút bóng tàn hết kiếp sau? 
 
MD 11/19/02 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:16 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

 

HA030- Sững Sờ 

30. sững sờ 

 
Một ngày nắng sữa mưa hoa 
Gió trêu chín bưởi chua cà ngọt chanh 
Sững sờ em hốt hồn anh 
Gieo ngon kiếp trước gặt lành kiếp sau 
Mắt mòn núi lửa khát khao 
Trăm thương nghìn nhớ cong sào lật ghe 
Chiều xuân tắm hẹn đêm hè 
Tóc dài chấm đất vòng che suối hiền! 
Mãn cầu chửa đã sầu riêng 
Nhớ mưa lửa đốt yêu ghiền thịt da 
Cây tình ru lá dỗ hoa 
Đói tay đói mắt mở quà chân mây 
Vui chưa đậu buồn chưa bay 
Anh như chim nhạn lạc bầy kêu sương 
Em như suối đói tìm nguồn 
Sông bồi núi lở tro xương đội mồ! 
Em từ gót cháy môi khô 
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Anh hồn kinh sử sóng xô núi đè 
Cùng đường xe gãy ngựa què 
Tàn thân nứt óc mất quê mất nhà 
Ngược dòng đục quỷ trong ma 
Tan sôi sóng dữ tình ca điên khùng 
Cũng may kỳ ngộ hồi xuân 
Nghiêng trời lệch đất đâu cần chiêm bao 
Thề nghìn trước hẹn nghìn sau 
Hoa mai chung áo hoa đào chung chăn 
Chung hồn gió chung xác trăng 
Rừng thiêng thức giấc yêu ăn ngực cười! 
Ôm sông níu núi ngược xuôi 
Trôi thơm nếp mới vun xôi tròn chè 
Áo tiên em lụa mở khoe 
Trắng trên hồng dưới đường mê đòi tình 
Hoa tường bướm ngõ ngây nhìn 
Chim trời cá nước động tình ngựa điên! 
 
MD 05/02/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:14 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA031- Mất Hồn 

31. mất hồn 

 
Bỏ hết buồn rồi ta còn không 
Hay ta còn lại hạt bụi hồng 
Lững lờ trong gió trôi trong nắng 
Mất cả ngọn nguồn quên đục trong! 
 
Núi lở sông bồi rừng cháy khô 
Chuồn chuồn ngơ ngác tưởng nằm mơ 
Mưa không về nữa trời quên đất 
Đất cũng rã tan hết đợi chờ 
 
Hiu hắt xương tàn khoác áo tơi 
Tới lui xuôi ngược chẳng ai mời 
Bao nhiêu quán trọ đều từ chối 
Chiếu đất tìm vui nhớ màn trời 
 
Buồn với ta như biển với sông 
Bao nhiêu nguồn nước cũng chung lòng 
Bỏ buồn ta chỉ như chong chóng 
Hết gió loay quay cũng uổng công! 
 
Sông biển cạn khô: cá đâu còn 
Tre già đau tủi khóc măng non 
Thịt da không có tình không có 
Ma đói ma no cũng mất hồn! 
 
Gửi lại chút buồn trong áo thơ 
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Mai kia chuyển kiếp vẫn mong chờ 
Tin vui đến với người yêu cũ 
Ta vẫn còn buồn để bơ vơ! 
 
MD 03/03/05 
Luân Tâm 
 
HA032- Như Tình 

32. như tình 

 
Gió trăng lẽo đẽo không tha 
Như tình? Như nợ? Như ma quỷ cào 
Nắng hồng ôm lụa bay cao 
Bỏ vầng mây trắng chiêm bao trễ đò 
Theo sương sớm quên hẹn hò 
Chân chiều tàn vẫn quanh co kiếm tìm 
Cỏ khô mi rụng bóng chim 
Chưa no trăng mật áo tiên mất rồi 
Lững lờ gió ngược dòng xuôi 
Nước lên nước xuống giọng cười bỗng đau 
Tóc còn hương? Áo còn màu? 
Còn đêm mưa nhớ kiếp nào ru em 
Còn tình điệu? Còn hờn ghen? 
Còn khi tối lửa tắt đèn vẫn thơm 
Còn chung áo còn chung cơm 
Còn môi chết khát thèm hôn ngọt ngào 
Hỏi hôm nào? Hỏi chỗ nào? 
Hỏi con đom đóm bay vào vườn quen 
Hỏi cầu dừa? Hỏi lá sen? 
Hỏi đêm xách nước soi đèn rửa chân 
Sao rơi trăng rụng trắng ngần 
Nghìn năm chết đói ai cần hơn ai 
Buồn mưa? Trách nắng? Giận mây? 
Thì thôi! Nát cỏ gãy cây làm hòa 
Xuân về bướm lại gặp hoa 
Trăng non pha sữa rừng già tắm hương 
Xin thơm gối xin ấm giường 
Đường hoa gọi nắng quê hương tuyệt vời! 
 
MD 12/23/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:10 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA033- Như Xưa Xưa Vẫn... 

33. như xưa xưa vẫn… 

 
Ôm mây gối núi ăn rừng 
Trở trời trái gió nửa chừng cũng không 
Nửa chừng áo đỏ sang sông 
Đò quên lướt sóng sóng mong đò chìm 
Đau chân vịt thương cá kìm 
Đôi bờ đất mới ngửa nghiêng nắng trào 
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Chuyện no đói chuyện tầm phào 
Chuyện tình còn đợi trăng sao chỉ đường 
Ven hồ nghi hoặc hứng sương 
Như xưa xưa vẫn... như tương tương phùng? 
Nửa đêm giường gãy sập mùng 
Mê yêu yêu quá yêu mừng kiếp sau 
Nhắc hoài câu chuyện trầu cau 
Vẫn mưa xuân gọi vẫn màu thiểu thư 
Trăm năm tóc vẫn thơm như 
Mát gan ngọt lưỡi quá hư rượu thề 
Cơn tình cơn điệu cơn mê 
Cơn đi đi tiếc cơn về về tham 
Nâng niu gió núi mây ngàn 
Giả đò mắc cỡ khoan khoan hẹn hò 
Lối nầy có lẽ quanh co 
Ngõ kia có lẽ còng vo tại vì... 
Nắng nào thiêu bóng chân quỳ 
Nắng nào xin lửa môi ghi câu thề 
Cho em em chẳng khen chê 
Cũng đành tiu nghỉu đi về cứu thương 
Tan mây tan khói tan trường 
Hình như còn được chút hương ỡm ờ 
Đi em hết chỗ tôn thờ 
Ngồi tôi câu cá bên bờ văn chương 
Khu rừng cấm nhớ quá thương 
Cho mơ thêm ngọt cho đường thêm chua 
Biết đâu mai mốt mất mùa 
Bao nhiêu vốn liếng đổi bùa câu duyên 
Sầu chung chôn hết sầu riêng 
Năm châu bốn biển vẫn ghiền nắm xôi! 
Ngày đêm no điệu nói cười 
Em thơm mít ướt cả người không xương 
Tôi như chao em như tương 
Cũng mê nghìn kiếp cũng thương nghìn đời! 
 
MD 04/04/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:07 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA034- Cỏ Ngủ 

34. cỏ ngủ 

 
Lá rơi nắng muộn trông chồng, 
Bụi trôi theo nắng sang sông lỡ làng 
Trâu già răng rụng lang thang 
Muỗi mồng no máu vội vàng xa bay 
Đêm lên ngày xuống chân mây 
Dật dờ cỏ ngủ bỏ cây gục đầu 
Buồn như vừa mới mất nhau 
Bốn bề sương lạnh gió đào xác hoa 
Có nhà mà vẫn không nhà 
Cô đơn rơi giữa cõi ta cõi người 
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Không giống khóc? Không giống cười? 
Như lời sám hối cuối đời nổi trôi 
Như canh bạc thua sạch rồi 
Ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng ngồi trắng tay 
Vì mặt mũi không ăn mày 
Cũng đành nhắm mắt lưu đày rừng hoang 
Ăn hoa nhai cỏ muộn màng 
Rong rêu nuôi tóc lá vàng nuôi thương... 
Hồn quê hương ruộng bóng vườn 
Theo trăng theo gió tha hương tiễn người! 
 
MD 01/02/06 
Luân Tâm 
 
 

 
 
 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:05 

Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA035- Ánh Sao Buồn 

35. ánh sao buồn 

 
 
Thân xác tan rồi hồn cũng tan 
Từ khi em trở lại thiên đàng 
Áo hoa theo bướm đi đâu mất 
Để dấu chân buồn ngập thế gian! 
 
Có lẽ chỉ là giấc chiêm bao 
Nghìn xưa hò hẹn đến nghìn sau 
Chuyện tình thành sử thành thơ máu 
Bể hận mênh mông đến kiếp nào? 
 
Lá rụng nửa đêm tưởng bước về 
Nhạc lòng rộn rã điệu si mê 
Vòng tay lạnh lẽo ôm chăn gối 
Nghe tiếng mưa rơi khóc não nề! 
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Chim gãy cánh rồi làm sao bay 
Cua gãy càng cua hết loay quay 
Ta như ốc mượn hồn mượn xác 
Hồn của ai? Mà xác của ai? 

 
 
Dật dờ trôi nổi chết chửa chôn 
Con quốc đau lòng khóc nước non 
Mong manh nắng muộn như ngừng thở 
Sao gió hững hờ cây trống trơn? 
 
Muốn được ngủ say như trẻ con 
Vô tư cười nụ đẹp môi son 
Không lo cơm áo không buồn tủi 
Mặc kệ nắng mưa, mặc mất còn! 
 
Biết nói cùng ai? Khóc cùng ai? 
Làm sao sống được đến ngày mai 
Mặt trời đã ngủ quên mai mối 
Nước đá hẹn hò tuyết đầu thai 
 
Ở cũng không yên đi không xong 
Nửa dòng nước đục nửa nước trong 
Gặp nhau cuối cửa sông đầu biển 
Để lại vết buồn đau xác rong! 
 
Chẳng lẽ hư vô tự mộng đầu 
Chưa từng gặp gỡ? Chưa yêu nhau 
Em như ảo ảnh đêm cầu nguyện 
Một ánh sao buồn tan vỡ mau! 
 
MD 03/25/04 
Luân Tâm 

 

36. chưa tròn 

 
Lở lưng bồi trán dại khờ 
Trôi qua trôi lại mòn bờ chiêm bao 
Chân lạnh gửi tay nóng trao 
Bên trời kinh dị nhìn sao máu trào 
Hôn ôm mây áo bảy màu 
Sương hồng kỷ niệm quên chào cỏ non! 
Tay xưa trắng quá Sàigòn 
Nghêu ngao hẻm nhớ trăng tròn thơ thơ 
Hồn bồ câu xác nai tơ 
Không rừng nương náu dật dờ biển xưa 
Bóng đa già cỗi che mưa 
Cho người chết đói sớm trưa hẹn hò 
Tham ôm cả bến lẫn đò 
Muốn đong nước đục để dò nước trong 
Nhỏ nhoi tăm cá ròng ròng 
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Mẹ cha thịt mất mà lòng còn con! 
Rơi buồn côi cút núi non, 
Đá xanh đá đỏ chưa tròn lòng cây 
Trời quên biển nhớ mây say 
Sử kinh gom hết thiếu xây mộ cười? 
Biết đâu chết tốt chết tươi 
Còn vương gió dập sóng vùi kiếp sau 
Tiếc chi nước bạc đáy sầu 
Mỗi đời mỗi cảnh làm sao luận bàn 
Cỏ cây cũng biết khóc than 
Côn trùng cũng biết cơ hàn dãn co! 
Đất còn lành dữ buồn lo 
Gió còn gào thét nhỏ to bao đời 
Biết đâu thật chỉ là chơi 
Chơi chưa tàn cuộc rã rời mất tên 
Chán ngày lại muốn ngay đêm 
Chán đêm lại muốn nắng lên cho ngày! 
Mệt nhừ chong chóng loay quay 
Mệt nhừ khói sóng mắt cay đội mồ 
Thằn lằn đuôi đứt ngẩn ngơ 
Mọc ra đuôi khác tỉnh bơ đớp mồi! 
Xuôi có ngược? Ngược có xuôi? 
Còn ta khô cứng chết ngồi chết đi 
Được quên được bỏ được khi 
Cũng là gió thoảng buồn chi hao mình 
Trăng già núi trẻ chưa tin 
Biển đau mất nước thất tình mất tim? 
 
MD 04/24/06 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:00 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA037- Một Chút Son Môi 

37. một chút son môi 
 
Tưởng đã chết khô bởi đợi chờ 
Hôm nay đời bỗng đẹp hơn thơ 
Hàng me gọi nắng chiều lưu luyến 
Còn tưởng mình đang lạc trong mơ! 
 
Anh đến em vừa học xong bài 
Đón anh áo lụa hồng như mây 
Em cười bằng mắt, vui bằng má 
Tóc mới gội thơm chẳng lược cài! 
 
Vélo Solex (1) từng tủi thân 
Chưa được em cho chở một lần 
Bây giờ bỗng được em cưng quá 
Nũng nịu em ngồi... thân rất thân! 
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Em thưởng cho anh gió hoàng hôn 
Sao đêm tình tứ nhất Sàigòn 
Qua bao phố nhỏ, bao đường lớn 
Tay ấm lưng choàng tay chặt hơn! 
 
Cười nói bâng quơ cũng ngọt ngào 
Bao lần ngơ ngác ngỡ chiêm bao... 
Thơm như chăn gối hoa ngày cưới 
Mong được hẹn thề đến kiếp sau! 
 
Có phải trăng non gió mát mềm 
Trời xanh mây trắng thật bình yên 
Nên em mới chịu cho anh chở 
Dạo khắp Sàigòn đến nửa đêm! 
 
Chân mỏi ghé thăm quán bên đường 
Chè sâm bổ lượng (2) thật dễ thương 
Nhìn em môi đỏ cười say... lạnh 
Thèm một chiếc hôn ngọt hơn đường! 
 
Anh đổi ly em đỡ nhớ mong 
Si mê uống vội dấu môi hồng 
Nghe trời thương đất rừng yêu núi 
Biển nhớ mây lành suối gọi sông 
 
Không chịu rời xa em nữa đâu 
Em thương không nỡ giục về mau 
Bao nhiêu đường phố thân quen hết 
Đèn đỏ đèn xanh cũng vẫy chào! 
 
Em ơi! có phải em thực không? 
Giấc mộng mười năm có viễn vông 
Tu bao nhiêu kiếp anh mới được 
Thơ thẩn cùng em kể chuyện lòng? 
 
Ghế đá công viên bỗng gọi mời 
Dừng xe âu yếm đón sao rơi 
Nguyện cầu mong được như mơ ước 
Chung bóng chung đôi đến trọn đời! 
 
Sương xuống nhiều thêm gió mênh mông 
Guốc cao quá lạnh gót chân không 
Anh quàng tay ấm ôm vai nhỏ 
Yêu cả môi ngon cả má hồng! 
 
Trời đất bỗng dưng ướp đầy hoa 
Em như rượu ngọt như tình ca 
Hòa tan trong trái tim khao khát 
Nghe lửa cháy rừng, mây kết hoa! 
 
Hò hẹn mấy đời được môi hôn 
Tim lẫn vào tim, hồn quyện hồn 
Tóc vương vấn mộng mơ thành suối 
Hơi thở ngập ngừng, tay đói ôm! 
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Trăng xuống mắt nhung thật mơ màng 
Nét buồn nhân thế cũng nhòa tan 
Chợt nghe xuân nở hoa tiền kiếp 
Xiêm áo hoá thành mây rất ngoan! 
 
Riú rít như chim liền cánh rồi 
Thời gian ghen tỵ vẫn mau trôi 
Van xin trái đất đừng quay nữa 
Để được bên em đến vạn đời! 
 
Như chuyện đời xưa, chuyện thần tiên 
Anh đang lận đận cõi ưu phiền 
Em như suối mát rừng nguyên thủy 
Ngà ngọc thơ ngây khắp mọi miền... 
 
Bao nhiêu ngăn cách bao hững hờ 
Đã trả cho màu nắng hoang sơ 
Chỉ còn tình tứ trong say đắm 
Quên hết giận hờn thuở bơ vơ! 
 
Em vẫn đơn sơ vẫn tuyệt vời 
Gom bao hương sắc của đất trời 
Vào môi vào mắt vào hơi thở 
Nhạc điệu dáng đi thơ dáng ngồi! 
 
Mới biết yêu nhau là thế nào 
Còn hơn huyền diệu cõi chiêm bao 
Còn hơn tất cả hương tình sử 
Hơn thuở liêu trai áo không màu! 
 
Biển nhớ biển thương biển lửa tình 
Tóc mai một sợi đủ làm tin 
Sao hôm soi sáng sao mai nhắc 
Đừng để nhạt phai chuyện chúng mình! 
 
Làm sao can đảm về lẻ loi 
Em dỗ dành thêm đứng lại ngồi 
Trăng sao cũng sắp tan thành lệ 
Em bảo ngoan đi quá khuya rồi! 
 
Chở em đến ngõ nhưng chạy luôn 
Em véo lưng anh dọa đánh đòn 
Chẳng sợ… nhưng sao cưng em quá 
Nên đành trở lại kẻo em buồn! 
 
Một chút hôn nhanh tình rất... tình! 
Muốn xin chút nữa để thêm tin 
Bóng hồng đã khuất sau rèm cửa 
Anh vẫn si mê đứng lặng nhìn! 
 
Chẳng muốn rời em nhưng đành thôi 
Cũng may: còn được chút son môi 
Anh về đường lạnh nhưng lòng ấm 
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Còn ngỡ yên sau có em ngồi! 
 
Suốt đêm suốt sáng vẫn mơ màng 
Môi má gần xa hợp rồi tan 
Thành hoa thành bướm thành trăng gió 
Ngỡ gót xuân hồng bước cao sang! 
 
Đã thực gần sao vẫn như… xa! 
Nẽo về Sư Phạm lối Văn Khoa, 
Bao giờ thay áo màu hoa cưới 
Yểu điệu... thẹn thùng vui... thướt tha? 
 
MD 02/27/03 
Luân Tâm 
 
(1) Vélo Solex: Một loại xe hai bánh có gắn máy nhỏ 
ở phiá trên của bánh xe trước, do nước Pháp chế tạo. 
Loại xe này rất được thịnh hành ở Sàigòn khoảng 1960-1970, 
đặc biệt ở trong giới sinh viên học sinh. 
 
(2) Chè sâm bổ lượng: Môt loại chè đặc biệt của người Hoa, 
được bán nhiều ở các hè phố Sàigòn. Chè được nấu bằng nhiều 
loại cây trái có tính giải nhiệt, mát, như táo khô, rong biển, 
hổ tai, bạch quả, nhãn nhục, bo bo, đậu xanh,... v.v... 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:57 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA038- Lẻ Loi 

38. lẻ loi 
 
Một năm được mấy ngày vui 
Một đời được mấy nụ cười nhỏ nhoi 
Mai kia vắng bước chân rồi 
Chỗ ngồi chỗ đứng trăng soi bóng nào? 
Ngày đêm hò hẹn chiêm bao 
Không không sau trước hồn đau mất hồn 
Chết tươi chết điếng ai chôn 
Chết thèm...chết khát...sóng cồn...biển ngoan! 
Nằm im cũng quá muộn màng 
Vẫy vùng cựa quậy lỡ làng đục, trong! 
Hắt hiu giọt nắng chiều đông 
Con đò biệt xứ mà lòng cố hương 
Về thăm góc phố sân trường 
Về thăm đám mạ khu vườn tuổi thơ 
Đường đời nửa thực nửa mơ 
Đường tình mấy nẽo? Mấy bờ? Trống không? 
Vòng vo lận đận long đong 
Thương thân bèo bọt giữa dòng phù sinh 
Vòng tay nhóm lửa ân tình 
Chỉ còn tro bụi vẽ hình khói mây 
Lỡ quan lỡ thợ lỡ thầy 
Mưa hay lệ tiếc hình hài sắc không 
Lệ khô, mưa tạnh, trời trong 
Bên kia cuộc sống còn mong được gì? 
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Còn thân xác còn bước đi 
Còn nơi bóng tựa, còn khi bóng về 
Hết đường ngã ngựa gãy xe 
Màn trời chiếu đất rêu che xương tàn 
Bàng hoàng trăng rụng tiếng than 
Bóng tan theo dấu dã tràng lẻ loi! 
 
MD 09/06/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:55 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA039- Đất Khóc 

39. đất khóc 

 
 
Đêm đông đất khóc trời cười 
Ngày hè chim hót tưởng lời nắng mưa 
Trôi buồn hết chuyện đời xưa 
Tép rang bí luộc rau dừa cúng cơm 
 
Ngày xuống đêm lên chiếu hẹn giường 
Trăng mờ gót gió cỏ chờ sương 
Tay mây vai khói chân bèo nước 
Mắt biển lòng sông hồn ruộng vườn! 
 
Nửa nhớ nửa quên nửa ngập ngừng 
Hôn cười tóc lạnh áo khoe lưng 
Trắng đen còn dấu tình mưa nắng 
Xanh bóng buồn mình vui đỏ thân! 
 
Nắng cạn bến sầu nước bỏ sông 
Giọt tình tội nghiệp có như không 
Đò say hương rượu người say sóng 
Đi ngược về xuôi mộng đục trong 
 
Cỏ chỉ cỏ may vướng cỏ gà 
Vườn sau vườn trước lạnh rơi hoa 
Run lòng sa mạc đàn sông núi 
Đất khóc trời cười bóng bỏ ta! 
 
Ngửa bụng phơi kinh kệ mỏng dày 
Thư lâm tình sử gửi mây bay 
Nằm gai nếm mật soi hưng phế 
Gò đống xương tàn lá bỏ cây! 
 
Nằm mãi mòn lưng cỏ xanh vai 
Chân đau đất hận nước lưu đày 
Bóng chiều rụng tím bờ môi lạnh 
Răng sữa lẻn về đòi... bú tay! 
 
Bóng khế bờ ao cá che bèo 
Nước trong sóng lặng đỉa đói teo 
Chân trâu không máu người không máu 
Vườn cháy ruộng khô bếp mốc meo 
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Thả mồi bắt bóng gió đưa trăng 
Khói lửa không chừa tre khóc măng 
Núi xương sông máu nuôi ân oán 
Ngày quan đêm giặc cướp mài răng! 
 
Trời sập mây mù nước bồng non 
Người đi đường lạ gót đau son 
Ta về quen đếm râu rụng bạc 
Nhớ trước quên sau... hết tưởng còn... 
 
MD 08/21/06 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:53 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA040- Sương Gió Tha Hương 
40. sương gió tha hương 
 
Thân tặng Lãm Thúy 
 
Hoàng hôn khói toả chân mây 
Nhạt nhòa giọt nắng hao gầy cánh chim! 
Hoài công kiệt sức đi tìm 
Bóng hình ngày cũ tiếng tim rộn ràng 
Lá rơi chiều khoác áo vàng 
Không nhà không cửa lang thang suối rừng 
Vui gì mà đợi mùa xuân 
Lòng hoang vu lạnh tủi thân nhục nhằn 
Ngày nào mộng đẹp tròn trăng 
Đường hoa ngập bướm tung tăng gió đùa 
Ngày nào lúa mới đong đưa 
Gạo thơm tình tứ được mùa ấm no 
Tháng năm trong đục ai dò 
Binh đao ly loạn con đò biệt tăm 
Người đi chỉ biết khóc thầm 
Thương người ở lại lạnh căm đêm trường 
Cỏ hoang tàn tạ ruộng vườn 
Trâu già lạc đạn tan xương chốn nào 
Còn đây trơ trọi gốc cau 
Ngày xưa cha mẹ cùng nhau vun trồng 
Vật vờ cuối bãi đầu sông 
Lục bình gượng trổ vài bông tím buồn 
Mắt mờ sương gió tha hương 
Khói nhang lạnh lẽo đoạn trường ai hay? 
 
MD 01/31/02 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:49 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA041- Tình Cuội 
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41. tình cuội 
 
Giật mình nóng trước lạnh sau 
Tóc bay râu rụng đạo bào chưa xong 
Lên trăng xuống gió lộn sòng 
Trung thu bóng rã nát lòng cố hương 
 
Đá nứt núi già rụng hết răng 
Cây đa trốc gốc Cuội lên trăng 
Nửa khờ đau quá nhìn quên khóc 
Nước mắt ngược dòng đâu cần khăn? 
 
Chiều tàn không giữ chút bình an 
Chàng lo hái thuốc thiếp bệnh chàng 
Lá đa rụng mãi vùng oan trái 
Khổ dấu trùn bò như chấm than 
 
Tình nửa cao xanh nửa thấp tè 
Vườn buồn trầu cũng bị cau chê 
Hằng Nga đẹp quá lòng như đá 
Cuội nhớ người xưa muốn trở về 
 
Không có cải trời chỉ đường lui 
Ngày tháng đen như vết lọ nồi 
Thương chồng quá lỡ lời chồng dặn 
No quá tò mò phải lẻ loi! 
 
Muốn quá cũng không nối chỉ hồng 
Người trên kẻ dưới có như không 
Một năm được mấy ngày nhìn rõ 
Thì cũng cầm bằng nước đổ sông! 
 
Dở khóc dở cười dở khùng điên 
Ngày xưa cũng đã không ngồi yên 
Bây giờ không thể chờ mây rước 
Cũng muốn đánh liều thử số hên 
 
Ngửa mặt trông hoài phấn mưa tan 
Nốt ruồi duyên đẻ bao tàn nhang 
Chợt nghe trâu rống đồng không lúa 
Đang bị đòn đau vì kiếm ăn 
 
Chim vịt kêu chiều quốc hoá gà 
Phi thuyền kỳ ngộ lạc đường hoa 
Nghìn sau nghìn trước ai tình cuội 
Đổ lỗi vợ mình ôm gốc đa... 
 
MD 03/21/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:47 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA042- Nát Lòng Mẹ Đá Vọng Phu 

42. nát lòng mẹ đá vọng phu 
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Nát lòng Mẹ đá vọng phu 
Mất hồn con lửa ngục tù oan khiên 
Rồng đâu còn đẻ trứng tiên 
Cha con chồng vợ đảo điên vuông tròn 
Cổng trời giả thực quỷ môn 
Nóng thiêu lòng thú lạnh chôn tình người 
Vàng bạc má đá kêu trời 
Ngơ ngơ ngáo ngáo kiếm lời đổ sông 
Tự hào ở lỗ ăn lông 
Vô thần hữu quỷ lộn sòng đói ôm 
Sầu gian hận ác cháy rơm 
Thằn lằn rắn mối đau cơn đổi đời 
Rượu sâm rượu thuốc đua bơi 
Cắc kè bửa củi hết nơi ẩn mình! 
Tép riu nhái bén thỉnh kinh 
Bướm tro hoa bụi giường tình mất hương 
Ngày ăn quỵt đêm chơi lường 
Rừng than núi khóc đoạn trường dáng nai 
Thỏ trắng quá bị cắt tai 
Tan xương chát rượu trăng cài lòng son 
Lênh đênh méo lênh đênh tròn 
Gạt bưởi chín lừa chanh non... thấu trời! 
Cõi người hiền chó chết trôi 
Cõi ma dữ mèo giựt xôi thằng Bờm 
Đêm cuồng sát ngày bán hòm 
Giương nanh múa vuốt tranh cơm chó mèo 
Đầu trâu nước óc đuôi heo 
Quái nhân quái thú quái chèo quái xoay! 
Mồ cha mả tổ xới cày 
Thờ yêu kính quỷ đêm ngày cướp dân 
Giả nhân giả nghĩa giả thân 
Núi sông trường hận Phật thần ngẩn ngơ! 
"Thà đui mà khỏi danh nhơ, 
Còn hơn có mắt ở dơ tanh rình”: (1) 
Ngân Hàng Nhà Nước máu mình 
Nhân Dân Nghĩa Địa vũng sình ruồi bu! (2) 
 
MD 08/22/06 
Luân Tâm 
 
 
1) Nguyễn Đình Chiểu, “Ngư Tiều Vấn Đáp y Thuật” . 
2) (Không dùng từ này) Việt Nam thực đúng là 
“đỉnh cao trí tuệ mỵ dân”: làm gì cũng lấy chiêu bài “nhân dân” 
để dụ dân, gạt dân, bốc lột dân, tàn hại dân! Tên tổ chức, 
cơ quan nào cũng cố ý cưỡng ghép vào hai chữ “nhân dân”. 
Thậm chí, Nghĩa Địa, Nghĩa Trang (cũng) Nhân Dân! 
Thế nhưng cái túi tiền, kho vàng, kho bạc thì nhất định 
phải là “Ngân Hàng Nhà Nước” không cần ngụy trang 
che dấu dưới nhãn hiệu “nhân dân” nữa!!! 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:42 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA043- Không Màu 
43. không màu 
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Muốn khóc mà không khóc được đâu 
Bây giờ mình đã thực xa nhau 
Em như sương khói như mây trắng 
Không thể yêu anh đến bạc đầu! 
 
Trở lại đường xưa tìm dấu chân 
Chỉ còn cỏ úa bụi xa gần 
Áo nào vương vấn hương mê đắm 
Gió thoảng mơ hồ hôn gót cưng! 
 
Từ cõi mịt mùng bụi vẫn bay 
Hay là đời đã hết đêm ngày 
Nắng hồng tan biến vào vô tận 
Áo ngắn, áo dài... thôi! hết bay! 
 
Tay cũng không mà chân cũng không 
Hồn đâu còn để gặp môi hồng 
Mai sau ai khóc ai cười gượng 
Bên mộ người dưng... kể chuyện lòng? 
 
Kỷ niệm đầy vơi rủ nhau về, 
Nơi nào hoa cải áo vàng quê 
Nơi nào hoa bưởi thơm đầy tóc 
Để bướm chung tình mãi si mê? 
 
Nếu được thành ma cũng đỡ rồi 
Cũng còn được rủ nhau dạo chơi 
Còn nhìn nhau được còn yêu được 
Gặp gỡ vườn hoang hẹn cuối trời! 
 
Biết có hay không một kiếp nào 
Không còn ngăn cách không thương đau 
Hai lòng chung một vầng trăng sáng 
Góc bể chân trời vẫn có nhau! 
 
Phải chi không chợt nắng chợt mưa 
Không giận hờn quên trễ đón đưa 
Đường tình vẫn nở hoa màu cưới 
Chắc vẫn còn như chuyện đời xưa! 
 
Suối nước nào trong đến nghìn sau 
Cành rong bé bỏng đến không màu 
Em như cánh nhạn qua dòng suối 
Hình bóng đâu còn nẽo chiêm bao? 
 
Anh như đom đóm lượn quanh hè 
Hiu hắt đêm tàn thêm tái tê 
Tìm em mấy kiếp rồi chưa gặp 
Không bến không bờ không ngựa xe! 
 
Lệ nào dành để khóc cùng nhau 
Lần cuối hẹn hò trong chiêm bao 
Sao không cười nói? Không nũng nịu 
Bên gối mê say thực... ngọt ngào... 
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MD 08/24/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:38 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA044- Dấu Buồn 

44. dấu buồn 

 
Ta nằm ta khóc thương ta 
Đắng cay lận đận quê nhà lang thang 
Trăng buồn đất khách ngỡ ngàng 
Không trà không rượu không đàn không thơ 
Ngày qua tháng lại hững hờ 
Trồng hoa cắt cỏ bên bờ quạnh hiu 
Sớm mai đã thấy bóng chiều 
Thương thân tủi phận bao nhiêu nhục nhằn! 
Tre già mong được nhìn măng 
Ta già chẳng muốn trối trăn điều gì 
Mẹ cha đều đã ra đi 
Lệ đâu còn để dành khi bất ngờ! 
Nhện nào nhện chẳng giăng tơ 
Mà sao bút mực hững hờ bỏ ta 
Còn đâu hồn bướm xác hoa 
Cho ta nhặt hết sao sa cuối trời 
Đêm đêm thao thức đứng ngồi 
Chập chờn yểu điệu nói cười lả lơi 
Đèn khuya đã hết dầu rồi 
Ngoài hiên sương lạnh rã rời áo xưa 
Phải chăng nước cạn hết mưa 
Rừng khô cỏ cháy hết mùa bình yên 
Sầu dâng sóng ngập trăm miền 
Xin người ở lại chớ phiền người đi 
Chết rồi... còn nói được gì 
Non mòn biển cạn còn ghi... dấu buồn! 
 
MD 10/01/02 
Luân Tâm 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:34 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA045- Như Mây Hồng 

45. như mây hồng 

 
Tha thướt em đi như mây hồng 
Xin cho anh được cùng sang sông 
Đã tu nghìn kiếp sao chưa đủ 
Để em cho gửi chút chuyện lòng? 
 
Muốn hỏi đường đi hỏi ghế ngồi 
Hỏi những áo màu hỏi son môi 
Hỏi đôi guốc đỏ gants (1) tay xám 
Xin chỉ cách nào hết xa xôi! 
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Đêm tối tương tư ngóng sao buồn 
Làm sao cầu nguyện, sao dâng hương 
Cửa thiền nhang khói chừng hư ảo 
Nhà chúa hoa thơm không chỉ đường... 
 
Nhờ gió, nhờ trăng, nhờ mưa chiều 
Nhờ tia nắng sớm gửi thương yêu 
Bốn mùa cây trái trao ngon ngọt 
Sóng biển dỗ dành núi đừng trêu! 
 
Yểu đệu làm chi tội nghiệp anh 
Sáng vào lớp học chạy thật nhanh 
Chiếm hai chiếc ghế nào ngon nhứt 
Có lẽ em vui chỗ sẵn dành! 
 
Tóc mới nhởn nhơ áo mới hồng 
Em đến như cười như ngóng trông 
Tưởng như lớp học thành hoa gấm 
Nghe ngát hương xuân lòng ấm lòng! 
 
Giận cô bạn gái đi cùng em 
Cũng đành lịch sự để em khen 
Nhường luôn chiếc ghế anh hy vọng 
Kề cận ghế em bao kẻ thèm! 
 
Một tiếng cám ơn một nụ cười 
Tưởng như hoa nở như xuân tươi 
Vội tìm chỗ đứng nơi cuối lớp 
Mắt vẫn si mê chẳng chịu rời! 
 
Tim vẫn rộn ràng vẫn bồi hồi 
Hồn còn quanh quẩn chỗ em ngồi 
Lưng thon có thẹn vì anh ngắm 
Hay vẫn vô tình như nước trôi? 
 
Những lời thầy giảng như mơ hồ 
Buổi học trôi nhanh quá hững hờ 
Anh như chết đuối như tan rã 
Vào cõi si tình cõi hư vô! 
 
Giờ nghỉ giải lao muốn làm gan 
Xin em một chút bùa bình an 
Nhưng rồi e ngại em không thích 
Các bạn hiểu lầm em... ít ngoan! 
 
Bỗng thấy hoang vu thấy nhạt nhoà 
Bao nhiêu nắng ấm đã trôi qua 
Chỉ còn mây xám trời giông bão 
Lớp học tan thành những xác hoa! 
 
Chuông reo trở lại giảng đường buồn 
Anh nghĩ: còn may được chút hương 
Thoáng qua trang sách, qua dòng chữ 
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Như tóc em mềm gió vấn vương! 
 
Bụi phấn nhoà tan cả góc phòng 
Lẽ nào sắc sắc rồi... không không 
Hẹn thề đầm ấm đâu chưa thấy 
Chỉ thấy buồn dâng nặng trĩu lòng! 
 
Hết giờ hết lớp phải ra về 
Đỉa đói đeo hoài lối si mê 
Ngỡ như em muốn quay nhìn lại 
Như nước mưa tràn ngập chân đê! 
 
Những chiếc lá me bay lả lơi 
Tóc em lơ lửng như mây trời 
Mùa thu trôi nhẹ vào trong mắt 
Tình tứ chưa về kịp nét môi! 
 
Em lên xe bus tay vẫy chào 
Tóc rối như thơ đẹp biết bao 
Trong tay nón lá còn lưu luyến 
Một khoảng đường đi nắng ngọt ngào! 
 
Lang thang tìm lại dấu bụi đường 
Em mới dẫm lên còn dễ thương 
Nhặt lên âu yếm cho vào túi 
Mà ngỡ ngọc ngà ngỡ sắc hương! 
 
Giận chiếc Vélo (2) quá vô duyên 
Sao không mời được em lên yên 
Cho nên anh phải về tức tưởi 
Nghe gió đông buồn lạc bước tiên! 
 
Biếng ăn biếng ngủ mong chiêm bao 
Nghe tiếng cám ơn thực ngọt ngào 
Hương thơm như áo màu thương nhớ 
Tay điệu ngây thơ đang vẫy chào! 
 
MD 03/04/03 
Luân Tâm 
 
1) Gants: đôi bao tay (tiếng Pháp) 
2) Vélo Solex: Một lại xe 2 bánh có gắn máy nhỏ, 
thô sơ do nước Pháp chế tạo khoảng 1960-1970. 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:30 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA046- Trả Áo Xanh 

46. trả áo xanh 

 
Sững sờ cây trả áo xanh 
Trời thương biển nhớ cũng đành...bú tay! 
Tình câm còn bóng hôn gầy 
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Em hoa chùm gửi ta dây bìm bìm 
Áo quan nào cũng được khiêng 
Bàng hoàng nắng rụng chó điên cản đàng 
Gió tiễn biệt mưa để tang 
Dấu chân chim cũng rừng tham núi thiền 
Nợ trần gót bụi đau tiên 
Mặt khô tóc cháy ngửa nghiêng cánh cò! 
Bếp không củi bổi tìm tro 
Em ăn nhang khói hẹn hò làm thơ! 
Nhà cũng khói sương cũng mồ 
Đông tàn xuân vẫn giả vờ ngủ quên 
Em không tuổi ta không tên 
Xác không hồn trống cũng lên bàn thờ 
Cùng nhau nhắc chuyện tóc tơ 
Cháu xa con vắng còn ngờ... kẹt xe 
Nửa tay gãy cõng chân què 
Bạc tình đất khách thương quê chìm đò! 
 
MD 05/30/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:28 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA047- Hoa Tàn 
47. hoa tàn 
 
Có phải hết đau, hết nợ nần 
Tưởng về quê cũ hết tủi thân 
Nào hay mưa gió thêm tan nát 
Không cánh hoa tàn khóc cố nhân! 
 
Xin nhớ hẹn hò thơm tóc bay 
Xin cho dệt mộng tóc hương đầy 
Mai kia tóc có thành mây khói 
Còn chút bóng hình cũng còn may! 
 
Ra đi? Hay chỉ là trở về 
Thăm lại vườn xưa thăm bờ tre 
Cỏ cây còn nhớ chân lưu lạc 
Thịt nát xương tan chẳng lỗi thề? 
 
Cố nén lòng đau buổi tiễn đưa 
Trời buồn mây khóc thật nhiều mưa 
Những hàng cây chết vì thương nhớ 
Những bước chân buồn như tiếng xưa! 
 
Ta khóc thương em hay khóc ta 
Đường nào thần thánh? đường quỷ ma? 
Ngọn đèn trước gió? Dầu không có? 
Đèn cũng không còn... bóng cũng xa! 
 
Trả lại đường xưa những dỗi hờn 
Những chờ những đợi những môi hôn 
Những mùa mưa nắng thay màu áo 
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Những tiếng nói cười rộn bước chơn 
 
Giông bão xoá tan hết bụi đường 
Xoá tan hết cả những yêu đương 
Những chiều chung bóng đêm tình tự 
Những sáng đa tình trưa ngộp hương... 
 
Trả lại nhân gian những chê khen 
Những trăng sao sáng những ánh đèn 
Những màu hy vọng màu chung thủy 
Hoa bướm xứ người chẳng thân quen! 
 
Ngày cũ mơ hồ đã hư không 
Bờ kia bãi nọ cũng long đong 
Mưa không trở lại rừng khô héo 
Nước đã khô rồi... hết đục trong! 
 
Xin ngủ trong lòng nhau tuyệt vời 
Phút giây đầm ấm thực không rời 
Trời cao đất rộng còn hoa mộng 
Bướm trắng từng đôi cánh lả lơi... 
 
MD 05/24/04 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:25 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA048- Về Nguồn 
48. về nguồn 
 
Thân tặng Trần Bạch Thu 
 
Say nằm ôm đất ngủ mê 
Nghe hoa lá khóc thương quê nhớ người 
Không mưa cóc kiện ông Trời 
Mưa rồi không có một lời cám ơn 
Mưa buồn rụng mấy tiếng đờn 
Cũng còn an ủi còn hơn... oán trời! 
Biển sầu tát mãi không vơi 
Lang thang tìm lại những lời nước non 
Mịt mờ sóng cũ héo hon 
Hải âu mòn cánh Sàigòn tương tư! 
Hết môi ngọt hết hương dư 
Cội nguồn mất dấu tình thư mất hồng 
Đường say ngõ tỉnh trống không, 
Còn hai hạt bụi song song đợi chờ 
Trái tim khô máu cạn thơ 
Bốn mùa lưu lạc hững hờ áo cơm 
Chữ tình chữ nghĩa chữ nhơn 
Chữ vui chữ khổ chữ hờn chữ đau 
Vòng vo quấn quít ôm nhau 
Trong câu vọng cổ ca dao trong màu… 
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Trong duyên trong nợ trầu cau 
Trong mưa trong tuyết chiêm bao đi về 
Đồng sâu đồng cạn no nê 
Không ngăn nước mặn không chê nước phèn! 
Hình như cũng đã thân quen 
Hình như chân trắng tóc đen đã từng 
Trèo non vượt biển băng rừng 
Gặp nhau tay bắt mặt mừng hình như... 
Bờ môi gió cát hiền từ 
Đôi vai muối mặn còn dư ngọt bùi 
Khóc nhiều hoa lại thêm tươi 
Bão giông sấm sét: cùng bơi về nguồn ... 
 
MD 01/03/06 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:22 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA049- Mộng Đầu 
49. mộng đầu 
 
Hương đồng cỏ nội thân quen 
Tuổi hồng gót đỏ êm đềm chiêm bao 
Thềm hoa nắng ấm đón chào 
Bướm vàng hoa trắng xôn xao mộng đầu! 
Quê mình có lắm sông sâu 
Cầu tre lắc lẻo để sầu tương tư 
Áo dài áo ngắn đưa thư 
Tóc bay trăng gió thơm như môi người 
Thước tha yểu điệu nói cười 
Thương màu phượng đỏ gọi mời bâng khuâng 
Bút nghiên cũng lắm nợ nần 
Buồn vui gác trọ phong trần đói no 
Qua sông thì phải lụy đò 
Yêu em thì phải học cho chuyên cần 
Đón đưa chờ đợi tưởng thân 
Trụ đèn làm chứng gió xuân làm quà! 
Ngày buồn như mấy năm xa 
Áo màu nũng nịu trêu hoa ghẹo người 
Trăm năm thương đứng nhớ ngồi 
Sóng to gió lớn nổi trôi chuyện lòng 
Son môi màu mắt chiều đông 
Dấu giày quen thuộc sao lòng bỗng đau 
Vẫn hiền dịu? Vẫn ngọt ngào ? 
Vẫn như gần gũi hỏi chào không thân 
Ngày mê đêm tỉnh mấy lần 
Tưởng lời trao gửi tưởng cần học chung 
Rưng rưng lớp học cuối cùng 
Muốn tìm đôi mắt thật thân thật tình 
Đò thi chở nặng sử kinh 
Đôi môi lạnh lẽo quên mình... học yêu! 
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MD 11/16/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:18 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2009 

HA050- Bản Nhạc Buồn 
50. bản nhạc buồn 
 
(hiền thê huyết lệ thư) 
 
Đêm đến em vui hay em buồn? 
Mưa rừng gió núi có giữ hương? 
Chim nào hờn dỗi không về tổ? 
Cành lá mõi mòn hết ngóng sương? 
 
Nơi đó… đã xuân hay còn đông 
Em đang áo trắng hay áo hồng 
Đang ngồi? Đang đứng? Đang nằm ngủ 
Trên bản nhạc buồn lạnh nước sông? 
 
Sao chẳng về thăm những lối xưa 
Những trưa giỡn bóng chiều đùa mưa 
Nắng thêu hoa trắng trêu màu áo 
Mưa được choàng chung một áo mưa? 
 
Trôi nổi trên vầng mây tuổi thơ 
Người xưa ẩn hiện khói xa mờ 
Ngày xưa có rất nhiều Tiên Phật 
Thương giúp người hiền đẹp ước mơ! 
 
Hai đứa mình chỉ mơ nhỏ thôi 
Ngày ngày chung bóng đêm chung đôi 
Bao nhiêu hương mật cho nhau hết 
Một phút một giây cũng không rời! 
 
Bây giờ Tiên Phật đã đi xa 
Trời đất ghen hờn tội tình ta 
Em đi trăng lặn sao rơi mất 
Anh sống dật dờ như bóng ma! 
 
Đất đã khô cằn cây chết khô 
Tìm đâu nguồn nước ngọt ao hồ? 
Tàn hơi gom hết màu kỷ niệm 
Vun đắp cho em một nắm mồ! 
 
Rồi sẽ không còn gì nữa đâu 
Em qua bể khổ hết buồn đau 
An bình trong cõi trăng sao đẹp 
Anh vẫn ru em thật ngọt ngào! 
 
Còn cõi tình si cõi chiêm bao 
Mình còn âu yếm không rời nhau 
Mai kia lá rụng rừng thu chết 
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Tình vẫn nở hoa những kiếp nào… 
 
Có phải mai già còn trổ bông? 
Quê mình chắc cũng đã cuối đông? 
Được mùa lúa đẹp vàng như áo 
Chuối sấy tôm khô đợi bánh phồng? 
 
Anh muốn bồng em thật nhẹ nhàng 
Về thăm An Hiệp thăm Mỹ An (1) 
Trời cao đất rộng đầy hoa mộng 
Sao nỡ dấu mình trong khói nhang? 
 
MD 07/06/05 
Luân Tâm 
 
(1) An Hiệp: một xã thuộc quận Hàm Long (Sóc Sãi) 
tỉnh Bến Tre là quê Ngoại vợ tôi. 
 
Mỹ An: một Ấp (xã Mỹ Thạnh An) Quận Châu Thành 
Bến Tre, là quê Nội vợ tôi. 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:32 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA051- Nai Khóc Lệ Người 

51. nai khóc lệ người 
 
Thân tặng Trương Thuý Hậu & Nguyễn Thế Vĩnh 
 
Ngồi buồn mà trách ông xanh, 
Khi vui muốn khóc buồn tênh lại cười! 
--Nguyễn Công Trứ 
 
 
Xin còn chung ánh sao rơi, 
Nghĩ tình linh hiển gửi lời yêu nhau 
Xin cho ngày gió chiêm bao 
Đêm trăng hóa bướm bay vào áo trưa 
Ngoài vườn nắng trong vườn mưa 
Lá xanh ngơ ngẩn hoa chưa biết cười 
Thẩn thờ nắng tưởng ta vui 
Mưa ngờ ta khóc tới lui dỗ dành 
Bỏ buồn mắt cũng hết xanh 
Ôm vui chưa chắc lều tranh cũng cười 
Đá giả điếc đất giả đui 
Kinh hoàng đánh mất những mùi thân quen 
Lòng chưa sáng đã bỏ đèn 
Sớm cay chiều đắng trống kèn rã mau 
Đong đưa bóng xé gối sầu 
Tình nghiêng mây thả vòng cầu đổi da 
Như mất nước như tan nhà 
Khói hay không khói nuốt ta nhả người? 
Sông buồn nước tủi ngừng trôi 
Gió xuôi mây ngược lưng trời cũng đau 
Bóng tan nước hợp đổi màu 
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Chìm ghe còn hẹn bến nào tắm chung 
Lệ người nai khóc lộc nhung 
Mắt nai người khóc hương xuân dã tràng 
Nát hoa trắng tan bướm vàng 
Bụi ôm áo đỏ khăn tang quấn giày 
Cánh cò nhớ trắng rụng vai 
Sống trong cõi chết tháng ngày đảo điên 
Tay ma chân quỷ mắt tiên 
Cũng xin đốt hết ưu phiền nửa đêm 
Mộng du che má giấu tên 
Còn chừa gót đỏ giận quên ẵm bồng 
Mát như biển ngọt như sông 
Trôi hoa nổi sóng đau lòng suối thiêng 
Tâm ngửa nghiêng tình ngửa nghiêng 
Mò kim đáy biển muối xuyên máu đào 
Hẹn hò chung chậm chung mau 
Rừng xưa núi cũ tìm đào hát rong... 
 
MD 03/14/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:29 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA052- Không Đành 

52. không đành 

 
 
Nhắc nhở làm chi thuở thiên đường 
Trọn đời không giữ được mùi hương 
Gió đùa áo ngủ... buồn son phấn 
Trăng rụng hững hờ vai nhớ thương! 
 
Không bóng không hình không dấu chân 
Tay không chân lạnh bước phong trần 
Vòng sầu trái đất quay nghiêng ngã 
Cố bám đường ngay chỉ khổ thân! 
 
Vấp té xuống hồ nước nghìn xưa 
Gặp cành rong cá vàng đong đưa 
Thẩn thờ chưa kịp đưa tay vớt 
Rong đã tan thành bọt nước mưa! 
 
Giũ áo phong sương thịt nhớ xương 
Người đi ta cũng mất quê hương 
Nổi trôi theo sóng trường giang hận 
Trời đất quá già còn ghen tuông? 
 
Nhặt cánh hoa tàn hương cố nhân 
Tay run chân mỏi chợt tủi thân 
Rừng chiều lá ngủ quên hò hẹn 
Chim cũng mõi mòn quên ái ân... 
 
Nắng cũng quên về hong tóc thơm 
Thì thôi! Tay lạnh cũng cho ôm 
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Giấc sầu nghiêng cánh hoa e thẹn 
Tình tứ chưa về trong chiếc hôn? 
 
Tưởng đã đi rồi? Nhưng không đành 
Tim còn đập chậm hay đập nhanh 
Trăng khuya đã lén vào chăn gối 
Còn dấu môi nào cưng cỏ xanh? 
 
MD 07/12/05 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:27 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA053- Đau Lòng 
53. đau lòng 
 
Em đi bỏ lại chỗ ngồi 
Đau lòng tôi nhặt hương rơi... để dành 
Lớp buồn bàn ghế vắng tanh 
Tôi đi lẩn quẩn loanh quanh nghẹn ngào 
Sao đi chẳng gửi lời chào 
Chỗ ngồi còn đó áo màu biệt tăm! 
Hay là tôi đã lỗi lầm 
Nên em hờn giận âm thầm xa tôi 
Mới đây em vẫn còn cười 
Hỏi bài học với những lời dễ thương 
Rộn ràng tóc rối tơ vương 
Ngu ngơ tôi tưởng thiên đường là em! 
Ngờ đâu tôi chỉ người quen 
Gặp nhau cũng được mà quên cũng đành 
Em về thay chiếc áo xanh 
Áo bà ba trắng đã thành người dưng! 
Lang thang khắp núi khắp rừng 
Thất tình tôi chết tưởng gần được em 
Hồn vào lớp cũ thân quen 
Ngồi vào đúng chỗ mà em đã ngồi 
Cho hồn tôi đỡ đơn côi 
Xương tàn đất lạnh nghìn đời tương tư! 
 
MD 10/04/02 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:24 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA054- Chẳng Còn Chi 
54. chẳng còn chi 
 
Thân tặng Trần Kiêu Bạc 
 
 
Mẹ đã đi rồi Ba cũng đi 
Trăm năm đất lạ chẳng còn chi 
Con đau con khóc không ai biết 
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Mưa cũng chia buồn ngập lối đi! 
 
Côi cút lang thang trốn nợ đời 
Nửa đời oan ức nửa chết trôi 
Nhớ ao rau muống thương bờ chuối 
Tóc rụng bốn mùa áo tả tơi! 
 
Gót mòn gối mỏi tim trống không 
Đò nào chịu chở buồn qua sông 
Chim nào mang chút tin vui đến 
Trước lúc hồn tan nẽo bụi hồng 
 
Khói nhang không trọn tủi cơm canh 
Cây trốc gốc rồi hết lá xanh 
Con như con dế mèn lem luốc 
Càng rụng chân què râu lạnh tanh! 
 
Ruộng lúa bờ măng gốc mãn cầu 
Còn dấu chân bùn bóng áo nâu 
Vườn cà vườn cải vườn cam quít 
Còn dấu tay nào lo bắt sâu? 
 
Chiều tối chong đèn ấm mái tranh 
Tép rang cơm nóng rau thương canh 
Mắm kho khô nướng thơm tình Mẹ 
Như chuyện đời xưa mộng an lành! 
 
Con mộng xây nhà thực khang trang 
Sân trước sân sau gạch lót đàng 
Còn có sân trong hòn non bộ 
Ba Mẹ uống trà vui thưởng trăng! 
 
Mười năm đất khách may được nhà 
Vườn rộng chim ca lắm cỏ hoa 
Bàng hoàng nhang khói đêm thao thức 
Đất trời lạnh lẽo bóng sao sa! 
 
Tóc mây mắt biển tay trăng sao 
Mẹ về băng bó vết thương đau 
Xức dầu cạo gió khi con lạnh 
Nước mắt còn vương áo chiêm bao! 
 
Vầng trán thanh cao mặt chữ điền 
Chân trần áo vá mắt thần tiên 
Ba đi gieo mạ đi trồng bắp 
Dọn cỏ vườn dừa ương sầu riêng! 
 
Gốc mai trước ngõ quá già nua 
Qua bao khói lửa bao nắng mưa 
Vẫn còn gượng trổ hoa khoe Tết 
Chờ Ba làm lễ đón Giao Thừa 
 
Mơ nào như thực? Thực như mơ? 
Ba Mẹ đi lâu con vẫn chờ 
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Cút cụt đuôi ai nuôi cút lớn (1) 
Ngày lại ngày qua lông xác xơ! 
 
Nghe lạnh mười phương lạnh mấy đời 
Lạnh từ tim óc lạnh đau môi 
Con đi thất thểu trên đường nắng 
Lạnh vẫn tương tư lạnh đón mời... 
 
MD 10/19/05 
Luân Tâm 
 
 
(1) Ca Dao: 
 
“ Cút cụt đuôi, ai nuôi cút lớn? 
-Dạ thưa thầy: con lớn mình con!” 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:21 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA055- Chết Khô 

55. chết khô 

 
Đường xưa đã mất dấu giày 
Sao em đành nỡ vội bay về trời? 
Hương chơi vơi lòng chơi vơi 
Anh đi tìm suốt cuộc đời vô duyên 
Nẽo buồn bụi bám gót tiên 
Còn không một chút dịu hiền chiêm bao 
Bỏ anh tức tưởi nghẹn ngào 
Sao không gửi một lời chào dỗ anh? 
Bây giờ lá hết màu xanh 
Cây khô, hoa héo mong manh nắng tàn 
Chỉ còn một chút sương tan 
Hay là nước mắt muộn màng vấn vương 
Hững hờ gió gọi khói hương 
Em không trở lại thiên đường âm u 
Biết đâu cõi Phật mà tu 
Ngày không còn nữa mịt mù đêm đen 
Không đóm lửa không ánh đèn 
Bao nhiêu xác chết sang hèn giống nhau! 
Bơ vơ lạnh trước lạnh sau 
Bốn bề vực thẳm ngõ nào bình yên 
Hết tình? Hết nợ? Hết duyên? 
Lẽ đâu em nỡ lòng quên hết rồi 
Anh như lá mục nổi trôi 
Theo bao dòng nước mấy đời hồn tan 
Em không dẫn lối đưa đàng 
Nên anh lạc xuống suối vàng bơ vơ! 
Biết đâu là bến là bờ 
Son môi mất dấu đợi chờ chết khô! 
Tìm trong cỏ úa ven mồ 
Gặp cành hoa dại thẩn thờ hương xưa 
Lòng đau trời cũng đổ mưa 
Nhoà tan mộng ảo đón đưa… một mình! 
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MD 01/30/03 
Luân Tâm 
 
 
 
 

 

56. những bước chân tình 

 
 
Lạnh hết chân tay lòng mất lòng 
Má che môi dấu tóc rêu phong 
Một ngày áo sẽ thành mây khói 
Hương cũ vô tình theo biển sông! 
 
Những bước chân tình những dấu tay 
Dấu thương trong áo ngắn áo dài... 
Những ngày mưa cỏ non ca múa 
Chiều nắng si tình ôm áo bay 
 
Giăng câu bủa lưới mấy kiếp rồi 
Bóng chim tăm cá lẫn mây trời 
Trăm năm bó gối đau lòng đá 
Mờ mịt sóng sầu khóc hoa trôi! 
 
Cá với người câu đều được vui 
Nhợ vươn dài ngắn nước ngược xuôi 
Mồi thơm gió mát trăng sao đẹp 
Người xin làm cá... cá làm người? 
 
Trốn kiếm vòng vo phí cả đời 
Biết sao quá lỗ ? biết sao lời? 
Hai tay vẫn trắng thèm chăn gối... 
Ngày đến ngày đi tiếc rã rời! 
 
Xuống tận bùn đen lên mây xanh 
Đêm đêm mộng dữ đuổi mộng lành 
Ngày ngày mắt mỏi mơ rừng núi 
Khao khát chôn vùi hết tuổi xanh! 
 
Thỏ giỡn bóng trăng? Chuột vờn mèo? 
Trợt chơn té nặng vẫn ham trèo 
Cau mong cao đủ cho trầu quấn 
Chờ mãi cau trầu đều mốc meo 
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Khói lửa ngập trời giặc cướp về 
Ruộng vườn cháy khét hết hương quê 
Lối mòn qua lại ăn bom đạn 
Hai mảnh hồn đau tiếc hẹn thề! 
 
Người chết hay là người vẫn còn 
Tha hương cầu thực hết Sàigòn 
Tuyết tan gót ngọc đau lòng giấy 
Thư vẫn gửi đi mộng vẫn còn... 
 
Lẽ đâu chờ đến chốn hư không 
Bụi trắng nghìn năm hoá bụi hồng 
Chân tay hết lạnh hồn mưa gió 
Nửa nhớ nửa quên nửa đau lòng? 
 
MD 11/11/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:13 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA057- Đã Rừng Đã Mây 
57. đã rừng đã mây 
 
Gửi người một chút hương xưa 
Nắng đi bỏ lại thương trưa nhớ chiều 
Cành nghiêng bóng xế quạnh hiu 
Tre già măng trẻ ít nhiều ngẩn ngơ 
Gió chưa lạnh đã hững hờ 
Hay là cũng chỉ tình cờ quay lưng 
Đường sầu gót tủi rưng rưng 
Màu hoa kỷ niệm đã rừng đã mây 
Ôm tóc ngắn níu vai gầy 
Chân xưa mòn đá, tay nay rêu tàn 
Không dám khóc không dám than 
Sợ khơi bếp lạnh tro tàn khổ thêm 
Ngày khô đêm héo gọi tên 
Nghe hoa xuân rụng đầy thềm chiêm bao 
Hẹn kiếp trước? Chờ kiếp sau? 
Hay là không có kiếp nào đỡ hơn 
Đòi nợ áo? trả nợ cơm 
Nợ tình nợ nghĩa nợ cơn mưa rào 
Nợ sông sâu nợ núi cao 
Nợ cây khế ngọt nợ ao nước phèn 
Nợ lửa than nợ lò quen 
Còn bao nhiêu nợ dầu đèn tính sao 
Nợ nghìn xưa nợ nghìn sau 
Nợ nơi kỳ ngộ thơm màu áo tiên 
Nợ cựa quậy nợ nằm im 
Bên hồ hư ảo bóng tìm đường tu 
Tan theo gió cát ngục tù 
Người không hay có… Ta như... cũng đành... 
 
MD 01/04/06 
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Luân Tâm 
 
 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:07 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA058- Trong Giọt Sương 
58. trong giọt sương 
 
 
Muốn khóc mà sao lệ cạn khô 
Hàng cây xa lạ lá ngẩn ngơ 
Chim không về nối mùa thương nhớ 
Lủi thủi đi tìm lại tuổi thơ 
 
Chỉ thấy mênh mông sóng bạc đầu 
Sông sâu biển rộng cũng xa nhau 
Tay không ôm được màu lưu luyến 
Đầm ấm tuyệt vời không đớn đau! 
 
Giọt nắng nghìn xưa đã không còn 
Bóng ai chìm nổi bụi hoàng hôn 
Phải chăng hoa héo hay tình héo 
Trên nẽo chông gai lạnh tủi hờn! 
 
Bị lưu đày hay tự đọa đày 
Mà sao áo trắng vẫn còn bay 
Mà sao trăng vẫn còn e thẹn 
Sao bỗng không cho vẽ chân mày 
 
Dù sao cũng bị thương nhiều rồi 
Còn đâu chung bóng với chung đôi 
Hai dòng suối nhỏ không ra biển 
Rừng ngủ quên màu xanh lứa đôi! 
 
Xin lỗi làm chi thêm tủi thân 
Quá xa mà vẫn tưởng còn gần 
Từ nay đường vắng mây che nón 
Đom đóm chập chờn soi dấu chân! 
 
Rồi cũng nhòa tan hết bụi mờ 
Bên kia vách núi đá nằm trơ 
Mong mưa, chờ nắng hay cào tuyết 
Cỏ cháy đau lòng nhện hết tơ! 
 
Hai trái tim còn nhịp giống không 
Hay là một trái máu hết hồng 
Trái kia nghẽn mạch vì thương nhớ 
Bóng dáng con đò đã bỏ sông? 
 
Một ngày gió lớn hẹn mưa to 
Trời đất đảo điên gãy cánh cò 
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Trường giang nổi sóng đau tôm tép 
Bọt nước nghẹn ngào ôm xác hoa! 
 
Gửi lại người xưa chút tình buồn 
Nắng vàng hiu hắt trong giọt sương 
Vòng tay kỷ niệm tan thành gió 
Đã hết sầu chung hết thiên đường? 
 
Chui xuống bùn lầy xuống đất đen 
Con trùn con dế lại làm quen 
Rễ cây nhai mãi buồn răng cấm 
Thôi! hết chờ trăng hết mong đèn! 
 
MD 10/31/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:03 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA059- Quê 

59. quê 

 
Em từ yếm đỏ như môi 
Ta thương đứt ruột đứng ngồi nhừ tương 
Ngày đêm trách chiếu giận giường 
Đau tim kiến cắn nhức xương dòi bò! 
Em từ học đếm học đo 
Ta như điả đói giả bò đực tơ 
Em từ ăn nói ỡm ờ 
Ta như bếp phụ tro hờ long nhong 
Em từ lội ruộng tắm sông 
Ta như con ếch nằm trong hang chờ! 
Ta từ áo rách vá thơ 
Em đồi non cỏ lững lờ chiêm bao 
Ta từ bụi chuối khóm lau 
Nửa đêm muỗi đốt quên đau thăm lờ 
Em từ bụi bám nhện chờ 
Ta như Chàng Nhái đeo bờ Kiểng Tiên! (1) 
Em từ chút lửa que diêm 
Ta thèm kỳ ngộ sao duyên không là... 
Từ tiên từ quỷ từ ma 
Chân không chấm đất? La đà áo xoay? 
Từ chân dài? Trong áo dài 
Mê không nhìn rõ nghi hoài thêm mê! 
Bưởi cũng chán mít cũng chê 
Ngẩn ngơ ngơ ngẩn bên lề trắng đen 
Tối mò lối lạ đường quen 
Đêm đêm hẹn với chong đèn chung đôi 
Em từ bơm ngực bơm môi 
Cười ta hết lửa khóc trời hết tiên 
Ngày chết khát đêm chết ghiền 
Như hoa cơm nguội (2) thèm duyên mãn cầu 
Em từ nho Mỹ táo Tàu 
Ta chôn cả lưới cả câu cả tình! 
Thấy ai chết cũng tưởng mình 
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Tìm sông sông lấp tìm hình hình không 
Từ em che đục khoe trong 
Than tàn bếp lạnh bánh phồng cũng co 
Như con kiến nhỏ phải bò 
Mà lòng miệng chén quá to trơn lùi! 
Em từ chân ngược chân xuôi 
Ta từ phải trái lui cui bới đào 
Không em ta sống chiêm bao 
Không ta em gượng sống sao cũng đành 
Từ em nhổ cỏ trồng tranh 
Ta rêu mất dấu mi xanh nửa vời 
Từ thêm từ nữa từ thôi 
Từ buông từ bắt từ rồi từ đi 
Từ chưa từ đã từ bi 
Từ không từ có từ qui từ hoàn 
Từ về ôm bóng khói nhang 
Từ đi ôm bóng áo tràng buồn yêu... 
 
MD 03/16/05 
Luân Tâm 
 
1. Chàng Nhái Kiểng Tiên: truyện dân gian bằng thơ lục bát, 
khuyết danh. Chàng Nhái vốn là một vì tiên mắc đoạ phải mang 
lốt con nhái. Sau bao nhiêu thử thách, chàng được kết hôn với 
công chúa tài sắc đức hạnh vẹn toàn Kiểng Tiên, được trút bỏ 
xác nhái, thành một hoàng tử thật khôi ngôi tài ba xuất chúng! 
2. Cơm nguội: cũng là tên một loại cây bụi nhỏ (cao độ 1.2m) 
có hoa màu tím, trái nhỏ (ăn được) mọc hoang, còn gọi là “cây mua”. 
Có lẽ ở miền Trung, miền Bắc gọi là cây sim, hoa sim chăng? 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 10:00 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA060- Giọt Buồn 

60. giọt buồn 

 
 

Mưa đã tan rồi gió cũng tan 
Em như ngõ trúc lá dạo đàn 
Ta như nắng lạnh vườn thu sớm 
Lòng vẫn mây đưa bóng lỡ làng! 
 
Để lại giọt buồn trong lá mây 
Giọt vui nhắm mắt nước cau mày 
Bụi nghèo bỏ sách đeo hôn gót 
Thơm cỏ xanh mềm non áo bay 
 
Áo mới làm hoà hoa làm mai 
Giật mình râu bướm gợn tròn vai 
Tưởng gai mắc cỡ trêu người điệu 
Đường ấm hương tình tham vòng tay 
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Suối khát sông ghiền biển thèm điên 
Đồi say đảo gió lạ non tiên 
Chợt đau tiếng nhạc tình mê đá 
Lơ lửng treo hồn xác ngửa nghiêng 
 
Rêu cỏ còn ghen chẳng cho nằm 
Vui chưa nhuộm tóc buồn da nhăn 
Trăng thề có hỏi ngày lưu lạc 
Xin gửi gió tình khỏi viếng thăm! 
 
Áo lửa chung lưng trắng vai hồng 
Tay no làm vợ tay đói chồng 
Chân dài cao vút hồn kinh sử 
Vẽ mãi chưa đều nét mi cong 
 
Ma cũng yêu tình quỷ cũng thơm 
Khỏi vay nợ áo trả nợ cơm 
Nhang đèn dù có dù không có 
Hồn lạnh cũng đành trả ổ rơm! 
 
MD 06/30/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:58 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA061- Quán Trọ 

61. quán trọ 

 
 
Nồi kê chưa chín mộng tàn 
Còn đâu hồn bướm mơ màng bóng mây 
Buồn thương sao rụng vai gầy 
Giọt sương nũng nịu tháng ngày ngây thơ 
Tóc bay gió lạnh hững hờ 
Đường tình thiên cổ mấy bờ sắc không 
Biển nào gọi sóng long đong 
Còn đâu cánh hạc cánh hồng nghìn xưa 
Loanh quanh nhớ nắng trông mưa 
Tìm trăng hò hẹn mấy mùa thu xa 
Chiêm bao áo lụa da ngà... 
Giọt sầu bỗng nặng mặt hoa bỗng tàn 
Lang thang mấy nẽo lang thang 
Chiều mưa tuyết muộn lỡ làng bóng quê 
Biết đâu bến giác bến mê 
Biết đâu bèo bọt đi về tang thương 
Tiếc chi quán trọ vô thường 
Trước sau lạnh lẽo thiên đường hoang vu! 
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MD 09/18/98 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:56 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA062- Hương Chờ Gió 

62. hương chờ gió 

 
 
Còn chút nắng thu, chút bụi hồng 
Nổi trôi vào tận cõi hư không 
Vườn hoa tình ái hương chờ gió 
Để gửi cho nhau chút chuyện lòng 
 
Qua bao nhiêu kiếp bao tương tư 
Thao thức đêm buồn nghe tiếng mưa 
Muốn hôn vành nón hôn dòng tóc 
Nghe nhớ thương đầy ngõ nắng trưa 
 
Bao nhiêu áo đẹp cũng phai màu 
Em vẫn dịu hiền vẫn quá cao 
Vành môi vẫn điệu hơn son đỏ 
Gót nhỏ lững lờ cho anh đau! 
 
Một chút đứng gần cũng khó khăn 
Mây buồn lơ đãng che vầng trăng 
Trăng buồn trăng cũng quên hò hẹn 
Để gió lạnh đầy răng cắn răng! 
 
Một chút hương dư tóc hững hờ 
Cũng còn hà tiện không chịu cho 
Bao năm đeo mãi như đỉa đói 
Chỉ được ăn gian những... giấc mơ! 
 
Một chút cười duyên gửi tình cờ 
Chỉ là ảo ảnh để làm thơ 
Trăm năm lẻ bóng vì sao tội 
Bà nguyệt giận lần hại ông tơ 
 
Một chút nắm tay chuyện hoang đường? 
Rất hiền rất đẹp rất dễ thương 
Mà sao xa cách sao né tránh 
Xin được còn chung một con đường! 
 
Một chút chuyện trò thật riêng tư 
Chỉ riêng hai đứa đứng trú mưa 
Chờ mong cả tháng mưa không đến 
Nắng cháy mặt đường giận tiểu thư! 
 
Thư viết đêm đêm cả nghìn tờ 
Giấy hồng giấy tím giấy xanh lơ, 
Lạy trời mong được hên được nhận 
Sao vẫn nằm im vẫn giả vờ? 
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Tín hiệu có đi chẳng có về 
Hay là mình thực đã bị chê 
Hay là mình quá run quá nhát 
Bị xếp bên lề vì nhà quê! 
 
Một chút hôn nhanh má hoa đào 
Bao giờ? Có lẽ đến kiếp sau? 
Đi về sau trước đường sương khói 
Lạnh bóng trụ đèn lạnh ánh sao! 
 
Bỗng nhiên bệnh nặng vào nhà thương 
Nửa mê nửa tỉnh thoảng mùi hương 
Như quen? Như lạ? Như an ủi? 
Như khóc như cười thật dễ thương! 
 
Tỉnh giấc mơ hoa lạnh tường vôi 
Hình như người mới bước đi rồi 
Đường đêm mệt mỏi cây chờ bóng 
Bóng cũng mơ hồ cũng xa xôi! 
 
Hai tuần gặp lại giảng đường buồn 
Bụi phấn bơ phờ tóc rối buông 
Hình như có nhớ mong mình thật 
Hay chỉ tình cờ tóc vấn vương? 
 
Tan lớp bỗng nhiên được đi gần 
Hình như đôi mắt thật ân cần 
"Hình như... bị bệnh hai tuần lể 
Rất muốn tìm thăm... nhưng ngại ngần..." 
 
Đời bỗng lên hương trời đầy hoa 
Mây xanh mây trắng vội xây nhà 
Chim chào gió ghẹo vai trêu áo 
Chân bước thật gần... tay hết xa! 
 
MD 11/01/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:52 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA063- Dã Tràng 
63. dã tràng 
 
 
Ngày tàn suối cạn lòng khô 
Phơi đuôi tép bạc vun mồ râu tôm 
Treo buồn giày cỏ mũ rơm 
Đào hang tìm nước vo cơm rửa vàng 
Gió vùi bóng nuốt khăn tang 
Trôi mây bó gối đầu hàng nắng thiêu 
Thèm ai sợ bỏ bùa yêu 
Chợ trưa chợ sớm chợ chiều trống trơn 
Ca lời tan phím nát đờn 
Dây tơ dây sắt tủi hờn tay không 
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Hồn bèo ruộng xác bèo sông 
Tưởng xuôi mà vẫn ngược dòng trái mơ 
Xót thương gà rót gà mờ 
Trọc đầu đau mắt xác xơ tàn đời 
Đi mồ côi đứng mồ côi 
Cây già lá trẻ nghẹn lời khóc than 
Cuối đường bước lỡ sang ngang 
Giữa đường bội ước hoang mang tóc thề 
Hang cá lóc ổ cá trê 
Hết mưa hết nắng vỗ về chết mau 
Kiếp nầy? Kiếp trước? Kiếp sau? 
Kỳ duyên còn đợi chiêm bao dẫn đường 
Gan cóc tiá bụng ễnh ương 
Nôn nao hò hẹn ven đường cỏ may 
Vang rền sét đánh ngang tai 
Hồn ai nấy giữ xác ai nấy chuồn 
Dở cười dở khóc tha hương 
Dở tan dở hợp chao tương ngại quà 
Tình thư tình sử tình ca 
Bụi từ vàng đá bụi qua trở cờ? 
Thuỷ Tinh nước mới tràn bờ 
Sơn Tinh gió cuốn sững sờ Mỵ Nương 
Ngày hận hãi đêm đoạn trường 
Chết thơ chết nhạc quê hương dã tràng? 
 
MD 05/05/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:48 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA064- Buồn Quê 

64. buồn quê 

 
Thân tặng Nguyên Trần 
 
Bóng tối vây quanh những nỗi buồn 
Ngoài hiên trăng cũng bỏ đi luôn 
Xa xôi tiếng vạc sầu oan trái 
Sao tỏ sao mờ nhắc lệ tuôn 
 
Chong đèn hiu hắt bóng đơn côi 
Cơm áo long đong đất tủi trời 
Cánh muỗi thiêu thân đau lòng khói 
Gió vào chân lạnh chạy lên môi! 
 
Chập chờn mộng đến mong bình thường 
Bửa cháo bửa rau có chao tương 
Sóng to gió lớn xin đừng đến 
Áo nâu chân đất hồn ruộng vườn! 
 
Chim nào đua hót gọi bình minh 
Gà gáy sang canh đã giật mình 
Thả trâu lót dạ vui cơm nguội 
Đồng cạn đồng sâu mình biết mình! 
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Hết sợ cướp ngày sợ cướp đêm 
Con trùn con kiến còn được yên 
Đường quê gai gốc chân khô máu 
Một chút yên bình cũng ngủ quên? 
 
Như hòn đất sét, như củ khoai 
Như ngọn đèn chong hết dầu hoài 
Như nghĩa như tình như duyên nợ 
Bao giờ bỏ kén bướm đẹp bay? 
 
Hay chỉ quanh co mấy bụi bờ 
Mấy hàng cây mệt hết làm thơ 
Rau dừa, rau má chờ mưa nắng 
Lặng lẽ xương tàn, hồn bơ vơ 
 
MD 11/ 10/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 09:45 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA065- Tình Thơ 

 
65. tình thơ 
 
Em đi mang hết hồn thơ 
Văn chương chữ nghĩa hững hờ trống không 
Vắt tim nặn óc đau lòng 
So vần ghép chữ vẫn không bóng hình! 
Chỗ ngồi chỗ đứng lặng thinh 
Điệu cười giọng nói dấu tình dấu hương 
Không tên trong sổ đoạn trường 
Mà sao mệnh bạc ngăn đường tìm nhau? 
Hỏi trăng hỏi gió hỏi sao 
Thuyền tình đã đắm sông nào biệt tăm 
Nước buồn duyên nợ trăm năm 
Ta buồn thương chuyện nghìn năm mơ hồ 
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Người không còn để mộng mơ 
Hồn không còn để đợi chờ thiên thu! 
Kiếp xưa đã lạc đường tu 
Ba chìm bảy nổi đền bù tình thơ 
Lẽ đâu cũng chỉ là mơ 
Vòng vo lẫn lộn dại khờ thêm đau 
Xin đừng hò hẹn mai sau 
Sợ tan trong cõi trăng sao chưa hề.... 
Rừng hoang mất lối đi về 
Mười phương tuyết phủ, bốn bề lạ quen 
Chỗ nào nhớ? Chỗ nào quên? 
Hết ăn... hết uống... bắt đền... chiêm bao? 
 
MD 08/18/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:45 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA066- Hương Áo 

 
 
 
 

66. Hương Áo 

 
Thương tặng vợ hiền B.T.LUÂN 
 
Đừng nghĩ bệnh đau chi thêm buồn 
Đã thề, đã hứa có nhau luôn 
Xẻ chia cay đắng dù dâu bể 
Hột muối chia hai lẫn hột đường! 
 
Tưởng như hờn giận ghẹo anh chơi 
Để thấy mình còn được trẻ thơ 
Để thấy trời xanh mây trắng cũ 
Đời mình mãi mãi vẫn mộng mơ! 
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Chúng mình hai đứa bạn văn chương 
Rồi đến say mê đến yêu đương 
Kết tóc se tơ người ganh tị 
Tài tình chi lắm phải đau thương! 
 
Hãy cố quên đi kỷ niệm buồn 
Mình vui ngày cũ rộn sắc hương 
Bướm bay và áo bay vào mộng 
Anh vẫn dìu em dạo thiên đường! 
 
Nắng sớm mưa chiều cũng thế thôi 
Mình thương nhau lắm yêu nhiều rồi 
Dù bao giông bão không thay đổi 
Em vẫn thơ tiên của muôn đời! 
 
Xứ lạ bơ vơ cũng quen dần 
Vẫn còn được thấy lại mùa xuân 
Hương hoa hương áo em ngày cũ 
Ngây ngất nhìn em nhẹ bước gần! 
 
Nhịn ăn nhịn mặc cũng qua rồi! 
Yên cửa yên nhà mình đủ vui 
Con lớn con ngoan con hiếu thảo 
Chung lòng chung bóng đẹp chung đôi! 
 
Trời nắng trời mưa chuyện bất ngờ 
Ốm đau tình vẫn nở thành thơ! 
Kể như em nghỉ tay làm bếp 
Cơm nóng canh ngon đã sẳn chờ! 
 
Nũng nịu chút chơi để anh cưng 
Đút ăn đút uống anh càng mừng 
Như những ngày xưa anh mơ ước 
Trọn đời bồng ẵm Chị Tư Luân! (1) 
 
Em cực nhiều rồi lo nhiều rồi 
Cũng cần ngơi nghỉ...chỉ thế thôi 
Cơm canh anh vẫn lo xong được 
Con vẫn bên em vẫn nói cười! 
 
Chiếc áo ngày xưa thật dễ thương 
Đời đời chiếc áo vẫn còn hương 
Đi về sớm tối thèm hương áo 
Em vẫn ngây thơ vẫn thiên đường... 
 
Im lặng nhìn nhau lòng hiểu lòng 
Cần gì nói chuyện quá viễn vông 
Em vui anh biết, buồn anh biết 
Tuy gọi một đôi... chỉ một lòng! 
 
Mây trắng vẫn bay trời vẫn xanh 
Em là đầu óc tay chân anh 
Là tim là phổi là hơi thở 
Là máu là xương là mộng lành! 
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Dẫu bệnh mà em vẫn còn đây 
Cho anh được sống trọn kiếp nầy 
Làm sao anh sống không tim óc 
Em phải vui tươi phải cười hoài! 
 
Ai cười mê hoặc tự nghìn xưa 
Anh nghĩ ai ai cũng kém thua 
Em cười anh thấy thanh cao quá 
Và rất an lành...em biết chưa? 
 
Giọng nói ngọt ngào ai cũng khen 
Họ hàng người lạ lẫn người quen 
Say mê im lặng nghe em nói 
Làm anh lo sợ làm anh ghen! 
 
Mưa gió cũng qua nắng đẹp lên 
Rồi em hết bệnh anh vẫn hên! 
Rồi em lại nói cười đầm ấm 
Anh một bên và con một bên! 
 
Không muốn cho ai nghe nữa đâu 
Yêu nhau say đắm vẫn nhiệm mầu 
Bao đêm thức trắng yêu nhiều quá 
Hẹn ước cùng nhau tự kiếp nào? 
 
Quên hết giận hờn hết trẻ con 
Còn đây trăng cũ vẫn no tròn... 
Em như tiên nữ từ muôn kiếp 
Đến để yêu anh và yêu con! 
 
Anh muốn em đừng nghĩ viễn vông 
Ngày mai nắng đẹp gót chân hồng 
Em anh lành bệnh đời thêm mộng 
Tay ấm bàn tay lòng ấm lòng! 
 
Tình vẫn say mê vẫn ban đầu... 
Nghìn đời nghìn kiếp vẫn có nhau 
Hoa rơi lớp lớp vương đầy áo 
Đầy tóc đầy vai đẹp ngọt ngào! 
 
MD 02-10-2002 
 
(tức ngày 29 Tết Nhâm Ngọ) 
Luân Tâm 
 
(1) Vợ tôi thứ tư, tên Luân (Bùi Thị Luân). Tôi và vợ tôi 
biết nhau từ nhỏ, quen nhau rất lâu, yêu nhau rất lâu 
trước khi kết hôn! Chúng tôi từng học chung các 
Trường Tiểu Học, Trung Học, Đại Học Văn Khoa SàiGòn. 
Lúc ở Đại Học Văn Khoa SàiGòn, chưa muốn nhiều người 
biết chuyện tình của chúng tôi, nên trong lớp, 
tôi thường gọi vợ tôi là Chị Tư, hoặc Chị Tư Luân! 
Giống như cách gọi của N.B.Phước, người em họ của vợ tôi, 
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đồng thời là người bạn rất thân của hai vợ chồng tôi. 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:38 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA067- Môi Khô 

67. môi khô 

 
Sao em nỡ vội đi xa 
Không lời từ biệt quê nhà mù sương! 
Lệ đâu còn nữa để buồn 
Chiều mưa bọt nước còn vương gót giày 
Hỏi trời? hỏi đất? hỏi mây? 
Em còn mặc chiếc áo dài mộng mơ 
Trăm lời thương, vạn dòng thơ 
Còn in dáng lụa đợi chờ áo bay! 
Yêu em mới biết hương say 
Nghìn năm nghìn kiếp thương hoài màu môi 
Lối hoa xác bướm rã rời 
Vào ra đứt ruột đứng ngồi tủi thân! 
Như tiên? Như Phật? Như Thần? 
Như xa biển rộng, như gần suối ngoan 
Tay ngà vóc ngọc cao sang 
Bến trong bến đục lỡ làng xác hoa! 
Than trời? Trách đất? Giận ta? 
Vô duyên bạc phước thuyền hoa gãy chèo? 
Đá sầu vách núi cheo leo, 
Rêu xanh năm cũ sương treo hững hờ! 
Tình chung được mấy cơn mơ? 
Chuyện lòng nhặt được mấy tờ thư vui? 
Cỏ cây lỗi hẹn ngủ vùi 
Đá xanh đá đỏ ngậm ngùi đất đen 
Tay run lạnh vỡ chong đèn 
May còn đom đóm làm quen soi đường 
Em nằm dáng ngủ thân thương 
Anh tan vào mộ đêm trường chung đôi! 
Mối mai: chiếu đất màn trời 
Em vòng tay níu dòng đời lỡ quên 
Mơ màng lưng ấm vai êm 
Chân dài nuôi mộng... bắt đền... môi khô! 
 
MD 11/08/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:34 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA068- Khói 

68. khói 
 
Khói thuốc mưa buồn ôm áo tơi 
Chiều tàn đất khách gió tàn môi 
Hai tay không đủ che chân lạnh 
Mưa chẳng dỗ dành giọt mồ côi! 
 
Khói đưa mây xám tiễn mây vàng 
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Bụi sợ nước lùa vội rã hàng! 
Đường khuya ngõ sớm sương hờn nắng 
Nắng dữ giành nhau đốt cỏ ngoan! 
 
Cay đắng trước sau bước ngắn dài 
Trăng gầy sợ đỡ bóng người say! 
Đi về không áo che đầu tủi 
Tội cũ chưa đền nợ mới vay? 
 
Cành lá thẩn thờ nhớ bóng chim 
Chim không về ấp mộng bình yên 
Nửa bờ mi khép lòng vương khói 
Lơ đảng vẽ hình hai trái tim! 
 
Như trụ đèn già ngủ quên mơ 
Xe cay khói mắt tưởng giả vờ 
Dấu đôi dòng lệ thương đường vắng 
Vừa tiễn người đi kiếm... bụi bờ! 
 
Cây nào ngơ ngác ngóng đường sao 
Đêm vẫn trôi quanh chỗ mới đau 
Tuôn bao gió lạnh qua xương tủy 
Lạnh bám kiếp nầy đeo kiếp sau 
 
Vườn ai lá rụng vương gót buồn 
Nằm thơm dòng tóc ngủ mê luôn 
Mơ hồ tiếng hạc bên trời gọi 
Da thịt đôi bờ suối lạnh xương... 
 
MD 03/14/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:33 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA069- Hồn Cây Cỏ 

 
 
 
69. hồn cây cỏ 
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Người gần còn tưởng người xa 
Người xa còn tưởng bên ta người gần 
Tóc râu thực giả khó phân 
Chân tay cũng đã bao lần thay xương! 
Lỡ sinh vào kiếp ruộng vườn 
Mang hồn cây cỏ sầu vương quê người 
Mắt hiền sâu bọ tưởng đui 
Bò qua liếm lại kiến ruồi kiếm ăn! 
Lẽ nào cứ mãi cắn răng 
Cũng đành nhắm mắt che khăn muộn màng 
Không đành đốt hết ổ hang 
Sợ nghe ma khóc quỷ than rồi đời 
Trong cửa trời? Ngoài cửa trời? 
Lênh đênh xác bướm nổi trôi xác tằm 
 
Không lưng đành bỏ chỗ nằm 
Lang thang vào cõi xa xăm còn ngờ... 
Còn tia nắng ấm đợi chờ 
Hay là chỉ có bụi bờ chông gai 
Đường buồn chẳng muốn gặp ai 
Bóng chiều ve vuốt đôi vai nghìn trùng! 
Lạnh riêng thèm chút ấm chung 
Vô tình giọng hát vô cùng lạnh tai 
Vường trầu chim gửi hạt mai 
Mai kia còn chút vàng may áo người 
Trái già chim lại tới lui 
Gieo mai vườn lạ tưởng người vườn quen 
Rưng rưng bóng lạ chờ đèn 
Dầu không lửa hết chê khen cũng thừa! 
Đêm buồn thèm tiếng võng trưa 
Trưa buồn thèm chuyện đời xưa quá giàu 
Đi về thương gót chiêm bao 
Hiền mau quá... dữ, dữ mau quá... hiền! 
Tìm đâu Giáng Ngọc, Giáng Tiên? 
Đứng thơ đi nhạc cũng ghiền như nhau 
Không đi không đứng đành sao 
Đứng đi đi đứng hôm nào thiên thu? 
 
MD 02/27/06 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:22 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA070- Nước 
70. nước 
 
Nước ròng nước lớn sóng van xin 
Ve vuốt đôi chân trắng như mình 
Lục bình tím mãi lòng sông biển 
Nước bỏ bùa yêu nắng tỏ tình! 
 
Tôi khát em như đất đói trời 
Đôi mắt quá gần vẫn xa xôi 
Không nhìn nhau được buồn mũi cản 
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Sao giọt lệ nào cũng chảy xuôi? 
 
Nước ngọt tắm em rồi tắm tôi 
Được ôm dòng nước cũng... quá lời 
Như da ôm thịt xương ôm tủy 
Bỏ bến mưa thèm chết lả lơi! 
 
Lặn ngụp suốt ngày vẫn chưa no, 
Đêm đêm nước chảy tôi vào mơ 
Hôn bàn chân nhỏ thơm mưa nắng 
Lòng bỗng đau thương như trễ đò! 
 
Nước quá ỡm ờ ôm bóng em 
Không ngon như nước tôi đành... ghen! 
Hồn bao lưới sắt tình bờ đá 
Không để nước ùa đến làm quen! 
 
Gửi cọng rong vàng êm đấm lưng 
Một đôi khế chín cọ hồng chân 
Chùm mai chiếu thủy thêm hương tóc 
Đu đủ mãn cầu ngọt cả thân! 
 
Tát nước sợ e động lòng thơ 
Mà không tát sợ nước giả vờ 
Tới lui tắm rửa em sớm tối 
Tôi có như... không thua... bụi bờ! 
 
Sao chẳng ôm nhau tập bơi chung 
Dù mê nước cũng biết thẹn thùng 
Chắc không khó dễ làm tim lạnh 
Mình chắt chiu hoài một tiếng CƯNG! 
 
MD 03/20/06 
Luân Tâm 
 
(trưa theo xe con gái út đưa vợ đi bác sĩ khám răng) 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:19 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA071- Ngậm Ngùi 
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71. ngậm ngùi... 
 

Kính viếng Thầy Vương Hồng Sển (1) 
 
 

Người đi: non nước mịt mờ 
Bụi hồng giũ sạch, mộng mơ sá gì 

Thánh nhân xưa cũng ra đi 
Với lòng thanh thản tiếc gì thế gian 

Trăm năm đã trọn cung đàn 
Hư vô cũng tốt suối vàng cũng vui! 

Nghìn năm còn vọng tiếng cười 
"Giang hồ tiếu ngạo...": mấy người được như... 

Mơ màng những chuyện đời xưa 
"Vân Đường” (2) gió thoảng, trăng đưa nghĩa tình 

Sách xưa, đồ cổ đinh ninh 
"Hơn Nữa Đời Hư” (3)... Có mình với ta! 

Hương thừa ướp mộng dưới hoa 
Ai về Gia Định (4), nhớ qua thăm Thầy 
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Vườn xưa, nhà cũ còn đây 
Đời còn sắc sắc sao Thầy không không... 

Lòng đau lòng cố nén lòng 
Người vui... mình khóc là không vâng lời! 

Kể như tròn một cuộc chơi 
Công, hầu, khanh, tướng, mấy người bằng ta? 

Lênh đênh khắp nẽo sơn hà 
Năm châu đã trải, quê nhà vẫn hơn 

Rừng thu lá đổ chập chờn 
Bể dâu phù thế cô đơn canh dài 

Khen chê: xin để ngoài tai 
Mây bay gió thoảng hình hài trống trơn 

Chiều lên não nuột tiếng đờn 
Bảo Tàng Viện cũ xanh buồn sắc rêu (5) 

Sầu riêng vẫn nhớ người yêu (6) 
Lòng xuân xao động sáo diều Hậu Giang! 

Sóc Trăng sông nước lỡ làng 
Thì về Sa Đéc đò ngang vẫn chờ (7) 

"Thú Chơi Sách” (8) cũ nằm trơ 
"Qúi Phi Sàng” (9) đó hững hờ giấc trưa 

Trời mưa thêm tủi trời mưa 
Cu kêu ba tiếng (10) nhớ mùa gác cu (11)! 

Mai nào mà gọi mù u 
Chùa nào mà chẳng dám tu sợ buồn? (12) 

Lòng ai khắc một chữ Vương 
Không làm vua cũng còn hơn cữu trùng 

Mây trôi về núi chập chùng 
Gốc thông già vẫn vui mừng gặp nhau 

Trời cao chi lắm... trời cao? 
Buồn thương trả lại trăng sao tiếng cười 

Chính danh đạo nghĩa một đời 
Gươm đàn nhẹ gánh dạo chơi bốn mùa 

Nát lòng nghĩa cũ tình xưa 
Nén hương linh hiển xin thưa một lời 

Tha hương vẫn một phương trời 
Tiễn đưa một lạy: ngậm ngùi nghìn thu! 

 
MD 10/01/96 
Luân Tâm 

 
 
 
 
1) Bài này tôi viết xong ngày 01 tháng 10 năm 1996, mục đích muốn gởi về tế 
sống Thầy Vương Hồng Sển nhưng dần dà, phân vân mãi chưa kịp gởi vì 
ngại người nhà Thầy hiểu lầm, cho là đem điềm xui xẽo! Sau mới được tin 
Thầy mất ngày 09 tháng 12, 1996, tôi rất đau xót và ân hận mãi vì Thầy 
không được đọc nỗi lòng của một môn sinh cũ khóc Thầy! 
 
2) Vân Đường: Tên ngôi nhà của Thầy: “Vân Đường Phủ" 
 
3) Tựa quyển hồi ký I của Vương Hồng Sển. 
 
4) Nhà Thầy Vương Hồng Sển ở Gia Định. 
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5+6) Thầy Vương Hồng Sển làm Giám Đốc Viện Bảo Tàng Sàigòn trong một 
thời gian dài. Ở sân sau nhà Thầy (Gia Đinh) có trồng mấy cây sầu riêng. 
Theo báo chí thuật: lúc sắp mất, Thầy có viết trong di chúc rằng nếu có hồn 
thiêng, Thầy sẽ dạo chơi nơi khuôn viên Bảo Tàng Viện Sàigòn và lãng vãng 
bên mấy gốc sầu riêng sau nhà! 
 
7) Thầy kết hôn lần đầu với người cùng quê Sóc Trăng. Sau, dang dở, chắp 
nối với nữ nghệ sĩ Năm Sa Đéc. 
 
8) Tên một tác phẩm nổi tiếng của Vương Hồng Sển. 
 
9) Tên một cái sạp rất cỗ, rất quí, Thầy vẫn thích nằm ngủ trưa vì nó mát mẻ. 
 
10) Ca dao: “Cu kêu ba tiếng cu kêu... cho mau tới Tết dựng nêu, ăn chè!" 
 
11) Thầy hay nhắc câu ca dao: “Thế gian có bốn điều ngu... Làm mai, lãnh 
nợ, gác cu, cầm chầu". 
 
12) Thầy kể rằng ngày xưa ở vùng ngoại ô Gia Định, có một ngôi cổ tự có 
một gốc mai trắng rất quí, hiếm gọi là mai mù u vì hoa nó tương tợ như hoa 
cây mù u (một loại cây lớn chắc, dùng làm cột nhà, trái dùng ép dầu để đốt, 
trị bệnh ghẻ). Thầy hay đến ngắm mai, vị Hoà Thượng trụ trì có khuyên Thầy 
đi tu! Thầy đã từ chối, trả lời rằng không dám tu vì sợ buồn quá, không còn 
được tự do đùa giỡn, diễu cợt! 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:13 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA072- Gượng Gạo 

72. gượng gạo 

 
 
Gió gọi trăng khuya núi nhớ rừng 
Tro tàn bếp lạnh mấy chiều xuân 
Cành mai rụng hết hoa ngày Tết 
Còn chiếc lá non cũng héo dần! 
 
Râu tóc dài đau tủi tháng năm 
Thiên thu mờ mịt dáng ai nằm? 
Lối nào sao sáng quên chờ đợi 
Tiếng khóc đầu đời như trối trăn! 
 
Không phải mù mà sao tối đen 
Biết sao xa lạ, biết sao quen 
Chào nhau tay bắt tay gượng gạo 
Sao nỡ phân chia lối sang hèn? 
 
Cánh cửa nhân gian bí mật đầy 
Bao nhiêu bóng tối nặng đêm ngày 
Chìm trong ân oán oan khiên mãi 
Nên vẫn quanh co chốn đọa đày! 
 
Mình nói mình nghe… mình nói thôi 
Chuyện buồn phủ kín hết chuyện vui 
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Mai kia trăng lặn vào khe núi 
Một chút mây hồng cũng xa xôi... 
 
Chưa sáng mà sao đã vội chiều 
Bao nhiêu tình tứ bao thương yêu 
Đã tan theo sóng sầu trăm ngã 
Còn chút ngọt ngào cũng chết theo! 
 
Hết mộng hết mơ hết đợi chờ 
Hương thừa gối cũ thèm bơ vơ 
Nhớ nhau hoa có còn màu áo 
Hay cũng héo tàn cũng xác xơ? 
 
Cát bụi đi rồi cát bụi về 
Nghìn xưa ai tỉnh ai ngủ mê 
Nghìn sau hoa cỏ nào không héo 
Vô tận lòng đau... mặc khen chê! 
 
MD 02/22/03 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:11 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA073- Sóng Gợn 

73. sóng gợn 

 
 
Giọt mưa gợn sóng gió long đong 
Người đi ta cũng về hư không 
Ta đi người suối khô sông cạn 
Tóc cỏ chân mây thân bèo rong? 
 
 
Giọt mưa gợn sóng mặt hồ 
Mặt hồ gợn sóng đợi chờ chiêm bao 
Chiêm bao gợn sóng trăng sao 
Trăng sao gợn sóng lối vào hư không 
Mây che bọt cá ròng ròng 
Lòng che tình nước giửa sông lật xuồng? 
Cánh diều căng gió chìm sương 
Vai đau vá áo quê hương nghẹn ngào 
Núi buồn thấp biển buồn cao 
Chơi vơi bọt muối lao đao đá già 
Người đi ta hết còn ta 
Ta đi người hết còn ma trêu người? 
Áo đi da lạnh lả lơi 
Mơ màng tóc thả mây bơi nắng chiều 
Gầy tay nhạc nốt nâng niu 
Gầy môi đau nốt ruồi yêu chết chồng 
Gầy chân trắng ruộng mềm sông 
Gầy lưng chiếu rách long đong giường tình? 
Khói xương lửa máu hãi kinh 
Giữa hai lằn đạn thất tình cũng tro 
Đêm tàn lá lạnh cành co 
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Ngày tàn quán lạnh treo giò hát rong! 
Tìm ghe: đào bến tát sông 
Chỉ nghe tượng khóc mênh mông sập chùa 
Rừng mất ngủ cây đòi mưa 
Vườn hoang cỏ dại sớm trưa điên khùng 
Mất điểm hẹn mất bóng chung 
Trước sau trở mặt đường cùng mòn râu 
Chân người ai vác đi đâu 
Tay ta ai bắt nhịp cầu lãng quên 
Quá quen sao vẫn hỏi tên 
Hay là thay xác mà quên đổi hồn ? 
Thân cây già tóc cỏ non, 
Môi rêu đá lạnh tân hôn bao giờ 
Không dĩ vãng không tuổi thơ 
Giọt sương ve vuốt đường tơ vô tình? 
 
MD 06/21/06 
Luân Tâm 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:08 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA074- Làm Tiên 

74. làm tiên... 
 
 
Hôm ấy tan trường mưa bụi bay 
Sợ mưa làm ướt áo mới may 
Không dù, không nón che... buồn tóc 
Còn sợ đường trơn trợt gót giày! 
 
Vai nhỏ gầy thêm giận đất trời 
Mắt sầu sông biển vẫn xa xôi 
Hai bàn tay bỗng quên hò hẹn 
Làm bức thư tình sợ... muốn rơi! 
 
Muốn có phép bay... có dù hoa 
Áo đi mưa đẹp tím hoa cà 
Đất trời ghen tỵ hay trêu ghẹo 
Không bảo “người ta"... đón... “người ta"? 
 
Có phải tại mình cũng chanh chua? 
Bao lần chờ đợi xin đón đưa 
Bao lần tình nguyện làm cận vệ 
Cũng vẫn cho... chờ nắng đợi... mưa! 
 
Thôi! Chẳng kiêu kỳ thôi làm cao 
"Người ta” đâu có đến nỗi nào 
"Người ta” cũng đẹp trai học giỏi 
Cũng biết làm thơ có trăng sao... 
 
Mai còn cùng lớp còn cùng đường 
Sẵn lòng cho nhặt chút dư hương 
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Cho con đỉa đói no một chút 
Bỏ bớt chanh chua thêm chút đường! 
 
Áo trắng ướt rồi? Thấy thịt da 
Trời ơi! Xấu hổ: bao người qua 
Làm sao? Còn biết làm sao nữa 
Chẳng lẽ làm tiên cũng khóc oà? 
 
Lệ sắp dâng tràn tủi má môi 
Hình như… Có lẽ “người ta” rồi 
Mà không, đã nói hôm nay bận 
Sao đến kịp nơi? đón kịp thời? 
 
Chẳng lẽ được mơ giữa ban ngày? 
“Người ta” đã đến áo mưa bay! 
Dù thương hôn tóc khăn lau má... 
Ấm cả bàn chân... ấm cả tay... 
 
MD 07/10/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:05 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA075- Cũng Không 

75. cũng không 

 
Hồn đau đốt cháy tình sầu 
Nổi trôi vào tận tinh cầu vô danh 
Ngập ngừng ánh mắt long lanh 
Gặp nhau chưa dám... sao đành biệt ly? 
Quá nghèo nên chẳng còn chi 
Còn chăng một chút tình si lỗi thời 
Lang thang khắp mấy chợ trời 
Nát tim đổ máu nhuộm đời dối gian 
Tiếc chi gặp gỡ muộn màng 
Hoa rơi lá rụng bên đàng khóc hoa! 
Thương thân tủi phận không nhà 
Mặt trăng áo gió hay là tóc mây 
Đầu thai lầm đến chốn nầy 
Đoạn trường kiếp trước hao gầy kiếp sau 
Chia tay rừng núi cũng đau 
Ngày say đêm tỉnh làm sao qua cầu? 
Quanh co còn biết đi đâu 
Đất trời đã mất hết màu bình yên 
Biết sao nợ? Biết sao duyên? 
Phút giây gặp gỡ đảo điên nghìn đời! 
Trèo cao té nặng lỡ rồi 
Lỡ thầy lỡ thợ lỡ tôi lỡ người! 
Xin cho đẹp một nụ cười 
Dám đâu xin tiếng gọi mời nửa đêm 
Còn gì để nhớ để quên 
Hoài công chờ gió gọi tên ngọt ngào 
Tìm chi lối cũ trăng sao 
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Nghìn thu bạc mệnh kiếp nào cũng... không! 
 
MD 01/12/03 
Luân Tâm 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dòng Sông Lãng Quên 
 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5335047306795525931
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76. dòng sông lãng quên 
 
Thân tặng Dương Quân (1) 
 
 
Chân tay rồi cũng sẽ bỏ ta 
Mắt môi tan biến với màu hoa 
Trái tim khô héo thành dấu hỏi 
Cơm áo lạnh lùng quên thịt da! 
 
Những bãi cỏ non lỗi hẹn hò 
Những đồi hoa trái hết thơm tho 
Thơ tình cũng mực phai giấy nát 
Bến vắng trăng khuya lạnh bóng đò! 
 
Chỗ vui cũng hết trốn chỗ buồn 
Mưa nắng đi về hết nhớ thương 
Còn giọt sương nào vương lưới nhện 
Cơn gió bạo tàn phá vỡ luôn? 
 
Hoa lau rụng trắng bến sông đào 
Thuyền đến thuyền đi sóng nước đau 
Bọt bèo hốt hoảng quên tăm cá 
Đêm tối còn ai cùng đếm sao? 
 
Lời hứa trọn đời tay nắm tay 
Má đào e thẹn dấu tóc mai 
Nón che môi hẹn môi khao khát 
Móng tay ngơ ngẩn dấu son phai? 
 
Bụi bờ, gò đống dễ làm quen 
Đường tối hết thơ: chẳng cần đèn 
Sâu đêm tình tự quên dế khóc 
Nhang khói không buồn bị bỏ quên! 
 
Ai nhớ ai quên ai tiếc thương 
Dấu chân tuyết phủ ôm mặt đường 
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Ngày tàn nắng xế đi qua ngõ 
Tóc gội trưa hè hết gửi hương? 
 
Dấu tay, màu mắt trong sách xưa, 
Len lén trao nhau một chiều mưa 
Chiếc khăn thêu tắt hai tên ghép 
Cũng rã tan thành chuyện đời xưa! 
 
Cành mục cây khô quá đau lòng 
Gió qua đỉnh núi gửi buồn sông 
Bụi hồng không nỡ quên gót đỏ 
Cũng đành lủi thủi theo gió đông! 
 
Còn chiếc bóng nào sợ lẻ loi 
Bay qua bay lại kiếm chỗ ngồi 
Hoài công thăm hỏi thềm tro bụi 
Tìm chút mộng hồng đã xa xôi? 
 
Xương cốt chậm tan sẽ bị đào 
Dời đi dời lại mãnh hồn đau 
Mưa bay gió cuốn khăn tang mất 
Hoa dại cỏ may cũng nghẹn ngào! 
 
 
Nghìn kiếp đam mê đã về đâu 
Biển xanh sóng gọi cánh chim nào 
Mây hồng lụa trắng không cho mộng 
Hay mộng lững lờ hẹn kiếp sau? 
 
Giọng nói tiếng cười chỉ dành riêng 
Đêm xuân chăn gối sao lặng im? 
Phòng hoa bụi bám đau chân nhện 
Nhện đã chết khô dấu dịu hiền? 
 
Bờ bến ngọt ngào đã hư không 
Chỉ còn trơ trọi gốc ngô đồng 
Thu về không lá vàng thay áo 
Phượng hoàng rụng cánh hết... rỉa lông! 
 
Lửa mắt... lửa môi... lửa bắt đền 
Chỉ còn gió lạnh tủi rêu quen 
Hoa tàn, bướm rã ve phơi xác 
Lạnh lẽo bên dòng sông lãng quên… 
 
MD 11/09/05 
Luân Tâm 
 
 
(1) Sau khi đọc xong bài thơ tuyệt vời “Lời Vĩnh Biệt” 
của nhà thơ Dương Quân, tôi thực sự vô cùng sững sờ 
xúc động, soi rọi lại những đau xót trong kiếp người, 
trong hoàn cảnh bi đát riêng mình... nên có 
“Dòng Sông Lãng Quên". “Lời Vĩnh Biệt” của DQ. 
đã được đăng trong “Tuyển Tập Mùa Thu", 
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Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại, 
Trung Tâm Florida -ĐNHK xb, 2005, tr. 166-170. 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:52 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA077- Hoang Đảo 

 
 
 
 
77. hoang đảo 
 
Thân tặng Lãm Thuý 
 
Đi ra biển cả mênh mông 
Đi vào sóng cuộn gót hồng chiêm bao! 
Mây trôi gió nhớ nghẹn ngào 
Lá vàng giận áo bay vào rừng mưa 
Tình tan vào chuyện đời xưa 
Để mây hồng vẫn sớm trưa đợi chờ? 
Vỏ sò vỏ ốc lên bờ 
Bỏ bao con nước lững lờ ngược xuôi 
Cát vàng chân trắng chia phôi 
Chút hương tình bỏ chỗ ngồi bơ vơ 
Tình thư bụi bám mực mờ 
Dấu tay, màu mắt còn ngờ khói mây? 
Màn trời chiếu đất loay quay 
Hai chân bỗng lạnh hai vai..đầu hàng! 
Áo xanh áo tím áo tang 
Hoa đồng cỏ nội chết oan quê nghèo? 
Buồn đầy thuyền sợ nhổ neo 
Cánh buồm tuyệt vọng tan theo mưa nguồn 
Bỏ cơn chớp bể bị thương 
Ruột gan muối xát hết đường tỉnh say 
Hải âu mòn cánh cao bay 
Chở hồn hoang đảo lưu đày về đâu 
Hoàng hôn trời nước đổi màu 
Bóng chìm sương nổi nắng vào áo xưa... 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5335047306795525931
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#338222975323953314
http://2.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SZ6nEhPXHaI/AAAAAAAAACY/izNdTYt7pf8/s1600-h/LuanTam13.jpg
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MD 12/13/05 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:47 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA078- Cánh Hồng Việt Nam 

 
Đôi Dòng Tâm Sự 
 
Kính thưa quý độc giả & quý đồng hương & đồng môn thân mến, 
 
Từ rất lâu, khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông ,Viện Trưởng Học Viện Quốc Gia 
Hành Chánh bị ám sát chết cháy thê thảm ngày 10/11/1971, tôi đã có y' định 
làm một bài thơ để khóc vị ân sư quá gương mẫu ,tài đức vẹn toàn nhưng vô 
cùng bạc mệnh cuả mình. Nhưng vì nhiều lý do nên tôi cứ dần dà mãi .Cho 
đến năm 1996, cách nay đúng 12 năm,vưà chân ướt chân ráo đến định cư tại 
Hoa Kỳ,tôi mới hoàn thành được bài thơ " CÁNH HỒNG VIỆT NAM " nầy 
,theo lời thúc hối của một anh bạn đồng môn rất thân để kịp lúc Lễ Giỗ 
GS.Bông tại Úc Châu (Australia) .Sau khi được bài CHVN ,bạn tôi đã trả lời 
rằng vì bài thơ quá dài ( 182 câu !) nên không tiện đọc và cũng không thể 
đăng báo được ! Tôi rất tiếc và buồn lắm ! Kế đó ,cũng còn chút may mắn là 
Hội Thân Hữu Gò Công Vùng Hoa Thịnh Đốn đã cho đăng toàn văn vào số 
Đặc San Xuân 1999 cuả Hội .Tôi cũng đã kính biếu tận tay Cô Jackie Bông 
số Đặc San Hội Thân Hữu Gò Công xuân 1999 có bài thơ" Cánh Hồng Việt 
Nam ", trong một buổi tiệc tân niên của Hôi Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành 
Chánh Miền Đông Hoa Kỳ.Cô Jackie Bông rất xúc động cám ơn. Vào khoảng 
năm 2005,Web CSVQGHC Đốc Sự 14 cũng post đăng một phần lớn "Trích 
Đoạn" bài thơ nầy.Đến khi sắp xếp in Thi tập "Hương Áo" (1) ,tôi có ý định 
đăng hết nguyên văn bài CHVN ,nhưng vì khuôn khổ giới hạn cuả Tập Thơ 
nên cuối cùng cũng chỉ đăng được một số ít Trích Đoạn và kèm theo bức ảnh 
quý hiếm mà tôi đã quá may mắn được chụp chung với ân sư Viện Trưởng 
cuả mình và bà Nguyễn Văn Bông nhân dịp lễ Tốt Nghiệp hồi tháng 12 năm 
1969 tại Học Viện Quốc Gia Hành Chánh Sài Gòn .Tôi cứ tiếc mãi vì "Bài 
Thơ Văn Tế " tôi đã viết bằng tất cả huyết lệ để KHÓC THẦY mình không 
được dịp phổ biến rộng rãi ! 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#338222975323953314
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3952556803727098081
http://4.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SZ6kVPFv4AI/AAAAAAAAACQ/aiAOWNsIpco/s1600-h/LuanTam15A.jpg
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Thực quá bất ngờ,cách nay độ một tháng ,tình cờ tôi được Cô Jackie Bông 
gọi điện thoại yêu cầu hiệu đính gấp bài " CÁNH HỒNG VIỆT NAM " để kịp 
đăng vào quyển sách "DI CẢO CUẢ GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN BÔNG " dự trù 
phát hành rộng rãi trước Đám Giỗ cuả Giáo Sư vào ngày 10/11/2008 nầy . 
Đây thực là một vinh dự quá lớn lao cho tôi được đóng góp một chút công 
sức nhỏ nhoi vào tác phẩm "để đời" cuả Ân Sư mình . 
 
Nhân đám giỗ chính thức cuả GS.Nguyễn Văn Bông và "Lễ Giỗ Thầy Và 
Bạn" & "Giới Thiệu Sách Di Cảo Cuả Giáo Sư Nguyễn Văn bông " được tổ 
chức long trọng vào ngày chủ nhật 16/11/2008 tại trụ sở Tổng Hội Cư Sĩ Phật 
Giáo ở California USA,do Tổng Hội CSV/QGHC, Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo 
,Chi Hội CSV/QCHG Nam Cali ,phối hợp với " Nguyễn Ngọc Huy Foundation" 
và ông Trấn Minh Xuân cùng tổ chức, tôi muốn xin được trân trọng thân ái 
kính gửi đến quý vị và quý đồng môn đồng hương toàn văn bài thơ CÁNH 
HỒNG VIỆT NAM (có đầy đủ phần ghi chú ) cùng với lời chân thành cảm tạ 
Cô Jackie Bông & Ban Biên Tập sách "Di Cảo Cuả Giáo Sư Nguyễn Văn 
Bông"đã ưu ái chiếu cố giúp cho bài thơ" CÁNH HỒNG VIỆT NAM " được dịp 
ĐỨNG HẦU sát bên cạnh di ảnh vị Ân Sư nghìn đời nghìn kiếp cuả tôi. 
Thư bất tận ngôn .Rất thân quý kính mến .LuânTâm. 
 
********* 
(1) LuânTâm,TT " Hương Áo",MinhThư xb,USA 2007) 
 

CÁNH HỒNG VIỆT NAM 

 
Kính viếng Giáo-sư Nguyễn-Văn-Bông, 

 
Viện-Trưởng Học-Viện Quốc-Gia Hành-Chánh Saì Gòn 

 

LUÂN TÂM 

 
Hồng nhan phận bạc đã đành, 

Thiên tài mệnh yểu, cao xanh nỡ nào? 
Nguyễn Du hồn mộng đớn đau 

Sầu đêm tóc bạc, ngày ngao ngán đời! 
Trăm năm thân thế nghẹn lời, 

Nghìn năm tiếng khóc tiếng cười thành thơ. 
 

oOo 
 

Nguyễn Văn Bông vẫn rạng ngời, 
Điạ linh nhân kiệt bên trời Gò Công. 

Nguyễn Văn Bông! Nguyễn Văn Bông! 
Thầy đi đau đớn, triệu lòng nát tan... 

Khóc Thầy: hận hải mang mang! 
Trời cao xuống thấp để tang thương Thầy! 

Chính danh, đại nghĩa còn đây 
Đêm đêm thức giấc, bóng ai giữa trời? 

Hồn thiêng sông núi đón mời 
Nặng lòng Tổ quốc, nhớ lời ân sư... 

Nhớ thương nét mặt hiền từ 
Nhớ thương vầng trán suy tư, thanh bình! 
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Cười vui như ánh bình minh 
Chim chào, hoa nở, đồng xanh, lúa vàng... 

Nhân tình thế thái hỗn mang 
Giữ lòng trong sạch: dân an nước nhờ! 

Vững vàng mái tóc đơn sơ 
Dáng đi cương quyết, bóng cờ nghĩa nhân 

Sá chi Thạc sĩ Sorbonne 
Sá chi Viện Trưởng, chí toan vá trời! 

Thương dân: thao thức, bồi hồi 
Tóc rơi trắng xoá, buồn rơi xóm nghèo 

Con đường Cấp Tiến cheo leo (1) 
Núi cao vực thẳm truông đèo gian nan 

Chính trường rối rắm miền Nam 
Bước chân sỏi đá hoang tàn xẻ phân! 

Công danh như áng phù vân 
Bạc vàng thế cuộc xoay vần trắng đen! 

Sài Gòn yểu điệu thân quen: 
Áo bay Đại Học, bóng đèn giỡn trăng... 

Đường Trần Quốc Toản hiên ngang 
Đường Phan Thanh Giản cây xanh bốn mùa!(2) 

Giảng đường vẫn ấm ngày mưa, 
Nhớ chi sóng nước lững lờ sông SEINE! 

Sá chi khách lạ người quen, 
Anh em bốn biển hữu duyên giúp đời! 

Chưa từng lỡ nặng một lời, 
Chưa từng cao giọng bảo người nghe theo! 

 
oOo 

 
Ôi! Con chim quí quê nghèo, 

Ôi! Vì sao sáng cheo leo giữa trời! 
Thần tiên lạc bước dạo chơi, 

Sa chân, quỷ dữ hại đời danh nhân! 
“Sinh vi tướng, tử vi thần” 

Hồn Thầy nay chắc lâng lâng thanh nhàn... 
Chỉ đau: vận nước hỗn mang, 

Chỉ đau: môn đệ tan đàn, tha hương! 
Trăm năm vẫn một ngôi trường: 

Quốc Gia Hành Chánh: Con đường Quốc Gia! 
Nước trôi, ngày tháng phôi pha, 
“Gió hiu hiu thổi Thầy xa trở về 

Lòng còn mang nặng lời thề...”(3) 
An dân, cứu quốc, trăm bề đắng cay! 

Nhớ lời thầy dạy hôm mai, 
Môn sinh chí cả có ngày Tự Do! 

Tiền nhân xây dựng cơ đồ, 
Bao nhiêu tử sĩ nấm mồ vô danh! 

 
oOo 

 
Thầy vui gặp những hùng anh 

Quang Trung, Lê Lợi chân thành nắm tay 
Ghé thăm Trương Định mấy ngày 
Bình thơ Đồ Chiểu, rõ tài Tố Như 
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Cùng Đinh Bộ Lĩnh tắm mưa 
Theo Ngô Quyền viếng trận xưa Bạch Đằng 

Ngẩn ngơ buồn ngắm sông Gianh 
Xuôi dòng Bến Hải trời xanh hận sầu! 

Bâng khuâng tháng bảy mưa ngâu 
Ngưu Lang-Chức Nữ đợi cầu nhớ thương 

Tiêu dao ngày tháng Thiên Đường 
Cờ tiên rượu thánh thiên hương ngạt ngào… 

 
oOo 

 
Hồng trần môn đệ còn đau, 

Làm sao quên được kẻ nào ác mưu! 
Tường vôi sụp đổ lần đầu (4)_ 

Khói bay mù mịt, tưởng đâu mất Thầy! 
Trời còn che chở người ngay, 

Hay Trần QuốcToản ra tay cứu Thầy? 
Lối vào bệnh viện khói cay, 

Mừng mừng, tủi tủi, nắm tay... tủi lòng! 
Đớn đau giọt lệ khôn cầm, 

Hận đau nát ngực, hận căm thấu trời! 
Chợt trông đôi mắt hiền từ: 

Biển xanh gọi gió...lòng dư hiểu lòng... 
Diụ dàng, Thầy vẫn thiện tâm: 

“Thầy tha thứ kẻ...giết lầm Thầy...thôi! 
Quên đi, chuyện đã qua rồi, 

Về trường, tiếp tục trau dồi sử kinh...” 
Đường xa giọt nắng đợi mình, 

Việt Nam Quốc Tự còn nhìn khói bay!(5) 
Bồi hồi hơi ấm bàn tay 

Mới tin Thầy vẫn còn đây với mình... 
Trời vẫn xanh biển vẫn xanh 

Thoáng nghe lời Mẹ dỗ dành con thơ 
 

oOo 
 

Một ngày nắng đẹp trời mơ 
Lựa lời tha thiết đơn sơ tỏ bày: 
“Xin Thầy tạm lánh trời Tây (6) 

Vài năm thời thế đổi thay hẳn về” 
Thầy buồn mắt nặng tình quê: 

“Nếu ai cũng chạy trăm bề khổ dân “ 
Cầm tay thương mến ân cần 

Sắt son đã hẹn, mùa xuân đã thề! 
Thương Thầy chẳng dám nói thêm: 
Biết đâu đường lớn là đêm hận thù! 

 
oOo 

 
Lá vàng thay áo mùa thu, 

Cố quên ác mộng, vivu sáo diều, 
Tháng ngày Học Viện thân yêu, 

Qua nhanh như một buổi chiều mới hôn...! 
Sân trường cỏ vẫn còn non, 
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Phượng bay áo trắng, gió vờn tóc mai! 
Ngẩn ngơ ngày mộng, tháng dài, 

Xa trường...ngại bước, nhớ Thầy đinh ninh... 
Phòng văn những lúc một mình, 

Tiếng phone đầm ấm tâm tình ân sư 
Vui nghe giọng nói hiền từ... 

Trời xanh mây rắng đẹp như tơ hồng! 
Lòng vui lòng vẫn hiểu lòng… 

Phải chăng cánh Hạc, cánh Hồng còn đây 
Tiếc sao những phút sum vầy, 

Luận văn Thầy sửa: “Chỉ dài quá thôi!”(7) 
Thời gian sao chẳng ngừng trôi 

Để chưa tốt nghiệp để ngồi đợi ai! 
 

oOo 
Hoả châu sáng tiếng thở dài, 

Nước non nghìn dặm đắng cay mỏi mòn! 
Bình yên một chút lộc non, 

Xuân sang trong cánh cò con vơi đầy! 
Phút giây đầm ấm sum vầy, 

Đi đâu cũng nhớ Tết Thầy mùng ba!(8) 
Cu kêu nắng sớm chan hòa, 

Hoa mai khoe sắc, đường xa hoá gần! 
 

ooOoo 
 

Luật Khoa, Hành Chánh đều thân (9) 
Phong Trào Cấp Tiến khi gần khi xa 

Vá trời đạp những phong ba 
Nỗi lo dạy học nỗi ra chính trường ! 

Rối ren vận nước nhiễu nhương 
Càng lo sợ lại càng thương phận Thầy 

Bao lần nhắc chuyện đi Tây(6) 
Bao lần bày tỏ hiểm nguy từng giờ 

Thầy lo nhưng vẫn không ngờ, 
Thiên thần gãy cánh: sững sờ sao rơi! 

Trời cao chi lắm...Trời ơi! 
Góc đường Cao Thắng thịt rơi, máu trào! 
Đường Phan Thanh Giản xanh xao,(10) 
Thương người vợ trẻ kêu gào thất thanh! 

Thương bà mẹ goá hiền lành, 
Mắt đâu còn lệ để dành khóc con! 

Đất rung bệnh viện Sài Gòn, 
Là nơi vĩnh biệt, nước non gục đầu! 

Cát bay, đất thảm, trời sầu... 
Ngôi trường tức tưởi, cúi đầu chịu tang! 

Thầy đi đến cõi Thiên đàng, 
Còn non, còn nước, còn mang lời thề... 

 
oOo 

 
Tháng Tư lửa cháy bốn bề, 

Nhà tan, cửa nát, não nề bảy lăm (1975) 
Quỷ ma sát hại dân lành, 
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Tượng Thầy: chúng đập tan tành, dã man! 
Môn sinh: xẻ nghé, tan đàn, 

Tha hương vẫn nhớ khói, nhang giỗ Thầy! 
 

oOo 
 

Một ngày thế cuộc vần xoay, 
Cửu Long dậy sóng, cuốn bay gian tà! 

Sàigòn - ta lại về ta, 
Viễn Đông hòn ngọc chói lòa năm châu! 

Phố vui lại ngập áo màu, 
Lá me bé nhỏ hẹn nhau tóc thề! 

Guốc cao gót nhỏ đam mê... 
Hoa cau, hoa bưởi, hoa lê, mai vàng... 

Thực như mơ, thực vội vàng! 
Nắng cao vời vợi...nắng tan lỗi lầm... 

Nguyễn Văn Bông của Việt-Nam! 
Nguyễn Văn Bông của vô vàn tiếc thương! 

Quốc Gia Hành Chánh mở đường, 
Nghìn năm Cấp Tiến giữ hương mộng đầu! 

Hợp tan bốn biển năm châu, 
Nhớ Thầy là nhớ sắc màu Tự Do! 

Nhớ thương là chỗ hẹn hò, 
Tri ân là một con đò vững tin! 

Việt Nam đẹp lại với mình, 
Thầy về thăm chốn than tình Gò-Công! 

NGUYỄN-VĂN-BÔNG! NGUYỄN-VĂN-BÔNG! 
Nghìn năm linh hiển cánh Hồng Việt-Nam (*) 

 
Luân Tâm 

 
 
 
* Hồng: Một loài chim quí,hiếm, to lớn, có sức bay xa ngàn dặm, tượng trưng 
cho người có uy vũ, dan nhân, danh sĩ. 
 
(1) Phong Trào Quốc Gia Cấp Tiến : Tên một Đảng Chính Trị lớn &có thực 
lực ở Miền Nam Việt Nam trứớc 1975. 
 
(2) Học Viện Quốc Gia Hành Chánh toạ lạc tại số 10 đại lộ Trần Quốc Toản , 
SàiGòn. Tư gia Giáo Sư Nguyễn Văn Bông được Chính Phủ cấp ở đường 
Phan Thanh Giản,Quận 3 SàiGòn , đối diện trường nữ Trung Học Gia Long. 
 
(3)Mượn ý 2 câu Kiều cuả Cụ Nguyễn Du : 
“Thấy hiu hiu gió thì hay chị về 
Lòng còn mang nặng lời thề “ 
 
(4)Lần đầu Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị bọn ám sát đặt bom nổ ngay Văn 
Phòng cuả Giáo Sư nơi Học Học Viện Quốc Gia Hành Chánh nhưng may 
mắn được thoát hiểm . Liền ngày hôm sau ,chúng lại âm mưu đặt chất nổ để 
sát hại Giáo Sư trong một buổi họp tại trụ sở Hội Việt-Mỹ mà Giáo Sư là Hội 
Trưởng ,nhưng vì Giáo Sư còn bị thương nặng dưỡng bệnh ,không có mặt 
nên thoát nạn ! 
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(5) Ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự toạ lạc ở đại lộ Trần Quốc Toản ,SàiGòn 
,gần kế bên Học Viện Quốc Gia Hành Chánh ,chỉ cách trụ sở cơ quan Quốc 
Tế Quân Viện ở giữa . 
 
(6) Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi Giáo Sư Nguyễn Văn Bông bị mưu sát 
hụt lần thứ nhứt ít lâu ,Trường Đại Học Sorbonne ở Paris đã chính thức mời 
Giáo Sư qua Pháp làm Giáo Sư giảng dạy cho Trường nầy. Lúc đó, vì sự an 
toàn tính mạng cuả vị ân sư tài đức vẹn toàn vô cùng gương mẫu khả kính 
của mình, tôi đã nhiều lần lựa lời tha thiết xin Thầy tạm qua Pháp dạy học để 
lánh nạn một thời gian ….Khi nào thời thế thuân tiện ,yên ổn hơn sẽ về tiếp 
tục phục vụ quốc gia dân tộc . Nhưng Thầy luôn cương quyết từ chối qua 
Pháp vi Thầy nói rằng :” Nếu ai cũng chỉ ích kỷ tự lo cho an toàn ,no ấm cuả 
bản thân mình mà chạy ra ngoại quốc sống hết thì lấy ai lo cho dân cho nước 
mình ?” 
 
(7) Ân sư Nguyễn Văn Bông đã ưu ái chiếu cố bão trợ cho tôi soạn Luận Văn 
Tốt Nghiệp Ban Cao Hoc Khoá 3 Học Viện Quốc Gia Hành Chánh với đề tài 
“Thẩm Quyền Của Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hoà Việt Nam “.(Quyển Luận 
Văn nầy dày 436 trang giấy in Ronéo khổ lớn !) .Mỗi lần tôi trình bản thảo cho 
Thầy duyệt ,Thầy đều xem rất cẩn thận,rất ít khi sửa đổi gì cả .Thầy thường 
nói :” Anh viết như vầy được lắm …nhưng mà dài quá ,nên rút ngắn gọn lại 
thì mới tốt hơn !” 
 
(8) Tục ngữ:”Mùng một Tết Cha, mùng hai tết Mẹ, mùng ba Tết Thầy” 
 
(9) Giáo Sư Nguyễn Văn Bông giảng dạy tại Hoc Viện Quốc Gia Hành Chánh 
và Trường Đại Học Luật Khoa Sài Gòn. 
 
(10) Hồi 12 giờ trưa ngày 10/11/1971, đặc công CS. đã ném chất nổ vào xe 
của Giáo Sư Nguyễn Văn Bông tại góc đường Cao Thắng và Phan Đình 
Phùng ,trong lúc xe bị kẹt phải đậu lại vì đèn lưu thông đỏ . Giáo Sư đã bị 
chết cháy ngay tại chỗ . Thi hài Giáo Sư được cấp tốc chuyển đến Bệnh viện 
Sài Gòn . 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:38 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA079- Hẹn Chiêm Bao 

79. hẹn chiêm bao 

 
Bớt một chút trăng một chút sao 
Dành khi giông bão lạc mất nhau 
Cũng còn được chút màu thương nhớ 
Soi thấu ao hoa tưởng ngọt ngào... 
 
Thèm hoài tham mãi chút son môi 
Gửi hết tình si cho nốt ruồi 
Chân trời góc biển đâu còn áo 
Hay áo mặc chung khỏi gọi mời? 
 
Tan trong gió nhớ ôm bóng hoa 
Trời lạnh tuyết không mưa không nhà 
Ru hồn sông núi từng đêm đói 
Cơm nguội nửa khuya tương đợi cà! 
 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3952556803727098081
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3641604504026621894
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Thơm ngọt từ câu chuyện bâng quơ 
Tay ngoan muốn dấu chỗ lững lờ 
Hồn trăng quyện gió mê lòng suối 
Chớp bể mưa nguồn ghen tóc tơ! 
 
Thức chờ ngủ đợi đổi hồn nhau 
Thơ thẩn non tiên hái trộm đào 
Nghe hồn hoa cỏ đòi mưa nắng 
Lạnh đến môi ghiền... hẹn chiêm bao! 
 
Gửi chút bâng khuâng quá thẹn thùng 
Chút tình chút điệu nắng ôm lưng 
Chút sương chút gió tìm chăn gối 
Chút nhớ xa gần một điểm chung... 
 
MD 03/07/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:25 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA080- Cho Hoa Khóc Người 
80. cho hoa khóc người 

 

Thân tặng Nguyễn Phụng & Nguyễn Trọng Đạt 

 

 

"Sợi tơ mành theo gió đưa đi... 

Cánh hoa rụng chọn gì đất sạch?” 

(Chu Mạnh Trinh & Đoàn Quỳ) 

 

Núi già cây trẻ đá non 

Lối quen bỗng lạ bông gòn đùa mây 

Bỗng dư cẳng bỗng thừa tay 

Xuống lên tìm mãi tháng ngày chưa hư 

Nương ngập nước còn đòi mưa 

Mắt phù thủy tóc thề ưa trói hồn 

Đại dương tình sóng sôi hôn 

Nghìn đời dâu bể giận hồn dấu môi 

Phù sinh khách địa mồ côi 

Tay không tay có đứng ngồi không chân 

Máu đông nghẻn mạch phù vân 

Có khi bèo bọt cũng cần nổi trôi? 

Vui buồn sao cũng đổi ngôi 

Tuyết tan ngõ trước nước trồi ngõ sau 

Bơi trong mắt lạnh mất nhau 

Dòng xuôi hóa ngược bảy màu hoá không 

Từ bi muối biển nhìn sông 

Gợi tình mát ngọt thơm vòng ca dao 

Ta nghìn trước em nghìn sau 

Hẹn yêu chín hết tinh cầu ngây thơ 

Em thỏ đế ta gà mờ 

Trăng rơi vào gối còn ngờ ma trêu 

Lần mò học mãi vần yêu 

Bình minh nhạc quậy, xế chiều cải lương! 

Bụi đi sương đến thăm xương 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3641604504026621894
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6020106345193675182
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Em đi ta đến thiên đường không ta 

Ta như quỷ em như ma 

Em trời chết khát đất ta chết thèm 

Em làm ta? Ta làm em? 

Xin chung giọt lệ hoa đêm khóc người? 

 

MD 05/15/06 

Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:18 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA081- Lãng Đãng 

81. lãng đãng 

 
Nước vẫn trôi buồn mây vẫn bay 
Gió tàn đêm lạnh gió đau vai 
Sương tan hờn tủi hoa hờn nắng 
Mưa bỏ vườn hoang bướm ngủ say! 
 
Mòn mõi trời gần mong biển xa 
Trăm năm gót đỏ cũng phôi pha 
Còn đây dấu chân tình vương vấn 
Cuối nẽo hương tàn áo mất hoa 
 
Cố đi cho hết nẽo lưu đày 
Nắng mưa không xóa hết đắng cay 
Xin đừng trách nắng hờn mưa nữa 
Đêm thức sáng đêm thèm... ngủ ngày! 
 
Ai tỉnh ai say ai gượng cười? 
Tay mơ lụa trắng son nhớ môi 
Trời xanh lỗi hẹn mây quên núi 
Núi cũng già nua cây hết chồi! 
 
Thác đổ mơ xưa trắng hiền từ 
Người xưa trăng cũ giữ hương thu 
Vàng mây vàng áo vàng hoa bướm 
Lãng đãng đi về quên áo tu 
 
Nhìn xuống nhìn lên nhìn trước sau 
Chân còn muốn chậm tay đã mau 
Ôm bờ đá lạnh hôn lòng suối 
Nghe gió ru tình tưởng... chiêm bao! 
 
MD 01/09/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:15 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA082- Lao Đao 

82. lao đao 

 
Thương quê râu cỏ mắt trăng hoa 
Khói lửa tro tàn xương bỏ da 
Rụng đuôi cá cóc đau tình nước 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6020106345193675182
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#470934745223653637
https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#470934745223653637
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6743245314838897227
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Lao đao đùi ếch lạnh chân gà 
 
Dạo chơi nắng vũng trâu nằm 
Nhái bầu lẻ bạn sùi tăm nửa vời 
Mắt lồi cua nhỏ lả lơi 
Rong xanh vàng lá đổi đời phèn chua 
Chim mờ cánh nước bóng xưa 
Quạnh hiu đóng cửa buồn trưa leo rào 
Rụng đuôi cá cóc bỏ đau 
Lên bờ khoe cẳng cào cào trốn chui! 
Tan mây gió biến cỏ người 
Già trâu mòn nghé đen vui trắng buồn 
Gãy cày mục ách sập chuồng 
Sớm say chiều tỉnh tối vương mắt tình 
Lao đao lá rụng van xin 
Hoàng hôn chờ nắng hoa in áo ngày 
So tóc ngắn đếm râu dài 
Sao đưa trăng đón mây bay chập chờn! 
Mướp hương bầu thúng rau ôm 
Ngò gai tiêu ớt quế thơm dỗ dành 
Mất mùa lỡ chợ thèm canh 
Còn vàng hương lửa còn xanh mộng thường 
Dế mèn ru tiếng ểnh ương 
Dơi khuya vỗ cánh chiếu giường tre rên 
Lững lờ vay dưới trả trên 
Sông dài trời rộng bồng bềnh thuyền ma 
Nổi chìm đùi ếch chân gà 
Sương cây nín thở trăng hoa giật mình! 
Đau cày nát gối Trang Sinh 
Chân ai gió thoảng tóc mình chông gai 
Trắng gặp gở trắng chia tay 
Trắng cười trắng khóc trắng bay quê nghèo 
 
MD 05/01/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:12 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA083- Lụa Hồng 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6743245314838897227
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#954059328741561128
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83. lụa hồng 
 
 
Tựa má kề vai thực ngọt ngào 
Hẹn hò gom hết cả trăng sao 
Bên trời chung thủy, đêm tiền kiếp 
Đưa lối chỉ đường những kiếp sau! 
 
Cứ áo không màu tóc liêu trai 
Đêm mưa ngày nắng chẳng tàn phai 
Hoa thơm cỏ ngọt tình sông núi 
Tan biến vào nhau trọn giấc say! 
 
Mai kia dù áo rách tả tơi 
Bên dòng suối lạnh xác rong trôi 
Cho dù trời đất tan thành lệ 
Em vẫn là tiên vẫn tuyệt vời! 
 
Nếu có luân hồi có kiếp sau 
Em sẽ làm trầu anh làm cau 
Ôm nhau say đắm quên trời đất 
Gió gọi chim ca mộng bến nào 
 
Chân vẫn ngoan và tay vẫn thơm 
Lúc nào cũng chết khát... thèm hôn 
Như đôi sam biển xanh tình điệu 
Suối tóc đa tình trêu gót chơn 
 
Sương tắm hoa nào nũng nịu thêm 
Hồn tan trong bọt biển dịu êm 
Mây hồng xao xuyến hương chăn gối 
Trăng ghẹo sao cưng cánh tay mềm! 
 
Nắng đầy khóe mắt, lửa đầy môi 
Trái vẫn ngọt ngon hoa đón mời 

http://1.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SZ6dfSvXhyI/AAAAAAAAACA/sfuEWUchJ70/s1600-h/LuanTam19.jpg
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Áo ngoan căng mộng hồn điên đảo 
Sóng gợn lụa hồng thẹn ngược xuôi 
 
Thôi! Chẳng đi... về... chẳng rời xa 
Non mòn biển cạn, mặc phong ba 
Mặc đời lận đận, tình ngang trái 
Mình vẫn đêm ngày dệt tình ca! 
 
MD 09/27/05 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:06 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA084- Hoa Nắng 

84. hoa nắng 

 
Thương tặng con Minh Thư & Anh Thư & Thiên Thư 
 
 
Chim vui gọi giọt nắng vàng 
Sương tan cho nắng reo ngoan gót hồng 
Mây lành thương suối nhớ sông 
Tre già ngơ ngác chờ mong măng tròn! 
Mái tranh khói quyện nắng choàng 
Vịt gà ríu rít gọi con tìm mồi 
Mẹ hiền tất tả ngược xuôi 
Bóng Cha đồng cạn ngậm ngùi đồng sâu 
Nắng thơm hoa bưởi hoa ngâu 
Cò con đáp xuống lưng trâu mộng lành 
Con đường đi học loanh quanh 
Trống trường rộn rã áo xanh bướm vàng! 
Nắng trêu cỏ dại mơ màng 
Lơ thơ lá rụng mấy hàng sầu riêng 
Nắng hồng lưu luyến gót tiên 
Hay là tiên cũng mơ duyên tình người? 
Trưa về trên võng, trong nôi 
Mẹ ru nắng ấm mây trời thướt tha! 
Chuồn chuồn cánh mỏng thật thà 
Buồn xưa lảng đảng tiếng gà lạ quen! 
Nắng thương? Nắng giận? Nắng ghen! 
Lối hoa mắc cỡ ao sen cá vàng 
Nắng phơi áo nắng vừng sàng 
Gạo thơm lúa mới dịu dàng hương bay 
Mồ hôi dỗ ngọt tóc mai 
Nắng hong tóc gội thơm đầy áo hoa 
Nắng thăm miệng giếng vườn cà 
Vườn rau xó bếp kỷ trà mâm cau! 
Nắng vàng ngõ trước ngõ sau 
Nắng lên cây ổi nắng vào tổ chim! 
Nắng về đầm ấm mái hiên 
Con thắn lằn cũng nằm yên đợi chờ... 
Chiều nghiêng nắng nhẹ lững lờ 
Mây vàng, áo trắng làm thơ học trò 
Sông sâu còn bóng con đò 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
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Đường tình dâu bể không dò đục trong 
Đường mơ pháo đỏ rượu hồng 
Đường buồn duyên kiếp long đong: nắng tàn 
Đau lòng mây tím cũng tan 
Trâu quen đường cũ lang thang đi về 
Đói no cũng ngủ cũng mê 
Bao nhiêu gốc rạ bờ đê chung tình 
Nắng vào mắt? Nắng vào mình? 
Hoàng hôn len lén thương nhìn nắng thơm 
Nắng thăm bến nước cây rơm 
Chiều đông nắng ấm vẫn ôm quê nghèo! 
Đèn xưa bóng nhỏ hắt hiu 
Thiêu thân mong được độ siêu kiếp nào 
Ngựa trời châu chấu cào cào 
Bướm vàng bướm trắng chiêm bao nhẹ nhàng 
Sáng mai lại gặp nắng vàng 
Nắng tình nắng điệu mơ màng hôn nhau! 
Áo vàng nắng đỏ trầu cau 
Làng quê đón Tết nắng vào... gót tiên! 
 
MD 12/01/05 
Luân Tâm 
 
(một tháng trước ngày sinh nhật mình!) 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:01 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA085- Phù Sinh 

85. phù sinh 

 
Cạn sông mây chở bóng cầu 
Biển khô tăm cá thuyền sầu chở kinh 
Chiều đeo đỉnh núi phù sinh 
Thương ta dứt sữa đau mình sẩy thai! 
Kiến nếm mật mối nằm gai 
Sâu đêm da nứt bọ ngày râu khô 
Lòng đau dế khóc đội mồ 
Tình đau áo gối bóng chờ tóc mai 
Cát hồng bụi tím loay quay 
Tưởng màu áo cũ chưa hay bạc đầu 
Không đành nhổ cỏ trồng rau 
Bắt tôm nuôi tép đục ao béo cò 
Đường bướm héo nắng quanh co 
Xé gan nát ruột treo giò rút xương 
Ngày ghẹo nhớ đêm dỗ thương 
Hết đường hết muối hư tương hư chè! 
Đèn chung bóng giận vàng hoe 
Mơ hồ môi cắn son che mắt thiền! 
Cỏ gà còn tưởng tóc tiên 
Chín tầng địa ngục thương miền trầu cau 
Thèm khế ngọt khát mía lau 
Tắm mưa nhặt nắng xé rào thả dê! 
Hương tình ướp lạnh đường mê 
Cơm vàng nước bạc đi về khói xanh 
Đau thương chờ đợi dỗ dành 
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Mà lòng nước đá cũng đành xuôi tay! 
Tiền rừng bạc biển ăn mày 
Lưỡi gươm nòng súng luống cày bóng ma 
Trao hồn đổi xác thay hoa 
Sang sông nợ nước tình nhà rượu cay! 
Gió mòn tay lạnh chân bay 
Ngửa nghiêng quán trọ cào bài cũng thua! 
Hoài công luyện phép đeo bùa 
Giờ thiêng không đến cổng chùa đứt chuông 
Hoang mang giày cỏ vô thường 
Phất trần kẹt giỏ bụi vương mắt trần! 
 
MD 07/24/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:57 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA086- Trong Lòng Gió 
86. trong lòng gió 
 
 
Gió nghìn trước mây nghìn sau? 
Gió qua lòng suối gió vào gối chăn? 
Gió đi sao gió về trăng? 
Hai tay che gió hai chân dấu cười? 
 
 
Dấu hỏi đèo bồng dấu chấm than 
Trốn sâu trong mắt lạnh xốn xang 
Bao nhiêu bác sĩ đều không thuốc 
Chỉ bảo mau về lo đám tang! 
 
Nhắm mắt quên mình đang là ai 
Không thèm chờ ấm gót nắng mai 
Không thèm đay nghiến đường trơn trợt 
Bỗng thấy nhẹ nhàng mây trắng bay! 
 
Lơ lững trong lòng gió viễn khơi 
Trôi theo hương áo cũ lên đồi 
Quên buồn quên tủi quên hờn giận 
Tay nắm tay mình cũng... chung đôi! 
 
Xa nhớ gần ghen để ngọt ngào 
Nghiêng trời lệch đất sôi chiêm bao 
Lửa than mê gió vòng ôm suối 
Nước cạn đá mòn vẫn… trăng sao? 
 
Dấu ngã dấu huyền dấu sắc không 
Trôi theo đường thẳng bám đường vòng 
Đếm từng dấu nặng từng dấu phẩy 
Không đủ đền bù năm tháng không... 
 
Dấu chấm đơn hay dấu chấm đôi 
Hai tay che gió hai chân cười 
Chờ nhau mấy kiếp còn như mộng 
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Còn đủ hương quê dỗ mắt môi? 
 
MD 03/01/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:54 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA087- Nắng 

87. nắng 

 
Thân tặng Trần Kiêu Bạc & Hoàng Hoa 
 
Hôm nay nắng dậy muộn màng 
Buồn vui lẫn lộn nắng vàng bước đi! 
Ve kêu đất khách lạ kỳ 
Bâng khuâng nhớ nắng tình si quê mình 
Nắng trêu áo nắng tỏ tình 
Nắng thơm hương tóc nắng nhìn ngẩn ngơ 
Nắng sôi nổi nắng hững hờ 
Nắng ôm vòng ngực nắng chờ hôn môi! 
Nắng nũng nịu... nắng lả lơi... 
Nắng yêu chết khát nắng trôi dịu dàng 
Mai sau nắng vẫn mơ màng... 
Trong chăn trên gối... hay tan theo người? 
 
MD 07/15/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:51 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA088- Xanh Môi 
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88. xanh môi 
 
Thân gửi Dương Quân 
 
Bàng hoàng áo mới hồn xưa 
Chuyện thần tiên đã nắng mưa hết chồng 
Nước trôi tăm cá đau rong 
Quê người lận đận biển sông chập chờn 
Tuyết hôn chân lạnh vai trơn 
Tay no vòng dữ tủi hờn vòng ngoan! 
Ngẩn ngơ bóng tiếc hoa tàn 
Ngậm ngùi vườn sớm lỡ làng ruộng trưa! 
Gà rừng chào nắng trốn mưa 
Sợ đêm giông bão quên chừa gót nai 
Buồn xuân nặng gãy cành mai 
Thu sương buốt quá sợ bay yếm đào! 
Cành hồng kiếp trước thanh tao 
Gặp nhiều gian hiểm phải rào chông gai! 
Dã nhân đắc thế lông dài 
Thỏ rừng dấu mặt cỏ cây lững lờ 
Trùm chăn dại giả thực mơ 
Khóm lau bụi sậy nằm chờ... bỏ quên! 
Cờ tàn trắng rụng bôi tên 
Núi sông cách trở ai đền tuổi thơ 
Biết đâu biển đợi suối chờ 
Hang cùng ngõ hẽm gà mờ xin ăn 
Trăng tàn lạnh cẳng rớt răng 
Thương môi thỏ trắng băn khoăn trăm miền 
Tưởng tình? Tưởng nợ? Tưởng duyên? 
Giửa lòng khói lửa dịu hiền còn không 
Hết lưng trắng hết gót hồng 
Hết hè ôm gối hết đông giả đò 
Hết xuân hờn dỗi nằm co 
Hết thu nhặt lá vàng đo tình ngồi 
Xanh trời xanh biển xanh môi... 
Cội nguồn nghi hoặc ngại lời mai sau 
Hết thấp đất hết trời cao 
Gió xoay lòng huyệt gió bào xương da! 
Đi ngày bầu chửa ra hoa 
Về ngày khô cải héo cà cạn tương! 
Nhang đèn cũng bỏ lư hương 
Âm u vách mục thê lương nhện chờ 
Bay qua bay lại dật dờ 
Thương đom đóm nhỏ dại khờ thiêu thân! 
Lòng đau rụng sạch tay chân 
Lăn hoài trong cõi phù vân ỡm ờ 
Ảnh ai mà nhặt lên thờ 
Nhìn đi nhìn lại còn ngờ là... ta? 
 
MD 02/04/06 
 
Luân Tâm 
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Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:44 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA089- Tủi Thân 

89. tủi thân 

 
Thân tặng Lê Văn Bỉnh & Trương Đình Thăng 
 
 
Ta tủi thân ta khổ suốt đời 
Nhà nghèo không có chút sân chơi 
Tuổi thơ không có đường mơ mộng 
Ngơ ngác nhìn mây bốn phương trời! 
 
Bảy tuổi xa nhà nhớ Mẹ Cha 
Bao nhiêu gác trọ đã đi qua 
Bao nhiêu đèn sách: bao cay đắng 
Lủi thủi đi về như bóng ma! 
 
Mái tóc thư sinh sớm bạc màu 
Cơm khô canh nguội… cháo cười rau! 
Nắng mưa thương nhớ hồn khoai, bắp 
Nhẫn nhục mong ngày vui đến mau! 
 
Mười bảy năm dư nợ bút nghiên 
Cũng may không thẹn với Tổ tiên 
Vinh qui chưa thấy: thân tù tội 
Đất nước tan tành đời đảo điên! 
 
Vợ yếu con thơ Cha Mẹ già 
Bạo quyền gian ác vẫn không tha 
Đoạ đày thân xác thiêu cân não 
Nửa thú nửa người nửa thây ma! 
 
Biệt xứ đọa đày chốn rừng hoang 
Thịt da ngao ngán áo cơ hàn 
Bốn mùa đập đá tay khô máu 
Sâu bọ còn đâu nhét kẽ răng? 
 
Mòn chân kiệt sức cố bò về 
Vườn cũ nhà xưa gió lê thê 
Mẹ không chờ kịp con về khóc 
Tức tưởi ra đi kiếm con về! 
 
Ảnh Mẹ bỗng như có lệ trào 
Khói nhang u uất tưởng chiêm bao 
Nghe như đứt ruột như tim vỡ 
Hận oán mênh mông đến kiếp nào? 
 
Vợ con còn chút da bọc xương 
Bửa cháo bửa rau muối pha tương 
Còng lưng cày cuốc trồng rau sắn 
Tóc cháy da sần áo gió sương! 
 
Ta như ma đói như lục bình 
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Trôi nổi dật dờ chết lặng thinh 
Con sâu con kiến còn lên mặt 
Giả điếc giả câm dấu bất bình! 
 
Ma quỷ nghênh ngang giữa ban ngày 
Thú rừng say máu vội ra oai 
Đường xưa lối cũ sao xa lạ 
Một chút nhân tình cũng khói mây! 
 
Trẻ già bồng bế trốn vượt biên 
Vùi xác biển Đông hận xung thiên 
Hồn oan gào thét thành giông bão 
Nghìn kiếp nghìn đời không thể quên! 
 
Cũng may còn có chỗ dung thân 
Vợ yếu con thơ lại tảo tần 
Ta nằm thoi thóp mơ hoa nắng 
Lạnh áo Giao Thừa lạnh gót xuân... 
 
MD 01/01/95 
Luân Tâm 
 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:39 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

Thứ Năm, 19 tháng 2, 2009 

HA090- Đường Tình 
90. đường tình... 
 
Điệu buồn anh giữ riêng anh 
Điệu vui anh vẫn để dành cho em 
Cho dù chưa được làm quen 
Đêm đêm thức trắng chong đèn tương tư! 
Thương màu môi quá hiền từ 
Sân trường lớp học ngỡ như tiên cười 
Nơi nào em đứng em ngồi 
Anh đều len lén bồi hồi... nhặt hương! 
Để dành ngày lễ bãi trường 
Anh ôm hương đó để thương để sầu! 
Mong về lối mộng gặp nhau 
Áo em vẫn trắng một màu thân quen! 
Bao giờ em cũng là em 
Nên đâu cần để anh khen câu nào 
Thôi đành đợi đến hôm sau 
Làm gan mượn tập dấu vào tình thư 
Cầu xin Trời Phật nhân từ 
Cho em không giận làm hư chuyện mình! 
Gió trăng chẳng chịu đưa tin 
Làm sao biết được đường tình bao xa? 
Em đi áo vẫn màu hoa 
Em về yểu điệu thướt tha... lạnh lùng! 
Làm sao gặp được điểm chung 
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Khi hai đường thẳng thẹn thùng song song 
Đường Thi Tình Sử thuộc lòng, 
Mà sao môi đỏ má hồng làm cao! 
Lênh đênh bể khổ non đau 
Văn chương hư ảo mai sau còn gì? 
Không Trạng Nguyên không vinh qui 
Si mê nhiều quá biệt ly không đành 
Mùa thu lá vội lìa cành 
Mùa đông tay lạnh dỗ dành làm quen 
Ngày tàn tủi bóng, xót đêm 
Vào ra ngơ ngẩn quanh thềm thực hư! 
Phải chi như chuyện đời xưa 
Cho anh được phép đón đưa em về 
Màu môi màu mắt đam mê 
Bao nhiêu tình tứ khen chê mặc đời! 
Xin cho anh gửi một lời 
Nghìn năm nghìn kiếp nghìn đời... yêu em! 
 
MD 02/01/03 
 
Luân Tâm 
 
mùng một Tết Quí Mùi 2003 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:20 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA091- Nắng Phai 
91. nắng phai 
 
Biết có còn chăng chút nắng phai 
Gió mưa xóa hết nợ lưu đày 
Ngày đêm mong ngủ ôm gối mẹ 
Chẳng nợ ai cũng chẳng phiền ai! 
 
Có sâu có bọ có côn trùng 
Có cả rong rêu trốn nắng xuân 
Thường đến viếng thăm cùng an ủi 
Đất sầu ấm lạnh bóng người dưng? 
 
Chẳng có chỗ nào để dành riêng 
Cho người chết yểu cho người điên 
Thì thôi… nằm tạm bên dòng suối 
Nghe nước ru hồn cũng tạm yên! 
 
Dành chi chỗ tốt chiếm chỗ to 
Thăng trầm vinh nhục không thước đo 
Luyến lưu nhiều quá nên đau quá 
Cuối nẽo cũng đành chịu nằm co! 
 
Bồng bế nhau lên núi thảm thương, 
Bây giờ mới phục Cụ Tú Xương (1) 
Hết rừng hết núi cây mơ thú 
Hay thú tìm cây xin náu nương? 
 
Mặc kệ nắng mưa mặc vui buồn 
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Ôm tia chớp biển tắm mưa nguồn 
Hai tay bỏ hết vòng oan trái 
Đá mềm chân cứng gió tan xương! 
 
Duyên cũ thề xưa biết thế nào 
Kể như cũng đã thành chiêm bao 
Đôi môi còn ngọt? Chân còn ấm? 
Trong cõi mơ hồ lạnh bóng sao! 
 
Nhang khói cũng nên không cũng nên 
Cánh cò lơ đãng mây cũng quên 
Ruộng dưa vườn cải xanh vàng bướm 
Cắt rún chôn nhau dấu tuổi tên! 
 
Rồi những chiều thu những đêm đông 
Bơ vơ đất khách bụi hết hồng 
Người đi người đến thêm xa lạ 
Sắc nước hương trời cũng... hư không! 
 
MD 11/17/05 
Luân Tâm 
 
1) Thơ Tú Xương: 
“Lẵng lặng mà nghe nó chúc con, 
Sanh năm đẻ bảy: được vuông, tròn, 
Phố phường chật hẹp, người đông đúc, 
Bồng bế nhau lên: nó ở non!" 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:16 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA092- Thương Từng Hạt Cát 
92. thương từng hạt cát 
 
~ Nhớ Long Ân 
 
Hoa buồn rơi lạnh suối trong 
Nai già đau xót hỏi lòng tại sao? 
Gió qua đồi thấp cỏ cao 
Bước chân mòn đã chiêm bao đá mòn! 
Bướm tan sương khói chập chờn 
Lạnh vô hang động tủi hờn dấu xưa 
Chờ sớm nắng đợi tối mưa 
Mà sao mưa nắng vẫn chưa hẹn hò 
Sông tình đã vắng bóng đò 
Còn ôm áo mộng giả đò ngủ quên 
Còn mơ rượu ấm hương êm 
Lỡ đường xin trọ một đêm không tiền 
Người lạ ngại người quen phiền 
Hắt hiu chờ bóng dầu đèn chưa đong! 
Tìm tiên lá rụng đau lòng 
Lang thang sông nhớ lòng vòng suối quên! 
Vui đi buồn đến bồng bềnh 
Cội nguồn nghi hoặc lênh đênh chống chèo 
Nâng niu tăm cá ao bèo 
Tép riu, nhái bén buồn theo sao mờ 
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Tằm đi còn lại đường tơ 
Bút cùn mực cạn hồn thơ vẫn còn 
Lại xuống núi lại... lên non 
Vắt chân bóp méo vo tròn... bóng trăng! 
Ngày đêm không nói không rằng 
Thương từng hạt cát sông hằng nổi trôi! 
 
MD 01/02/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 13:11 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA093- Xanh Xương 

93. xanh xương 

 
Nước lên nước xuống chán rồi 
Câu hoài không cá hết mồi uổng công 
Vui mưa buồn nắng vợ chồng 
Suối lòng sông biển biển lòng trăng sao 
Chán đời mong gặp chiêm bao 
Hoá ra mộng dữ thêm đau chết người! 
Khóc ghen còn tưởng tức cười 
Nửa chừng trong héo ngoài tươi xuồng chìm 
Nửa đêm đốt đuốc tìm chim 
Nhìn xuôi nhìn ngược bóng kim... chống trời? 
Bóng ta còn mãi tả tơi 
Bóng người còn mãi hụt hơi xé rào 
Hồn bọ ngựa xác cào cào 
Buồn theo dế nhủi lạnh đào gò dưa 
Trôi hoài trong tiếng võng đưa 
Buồn tay ngứa cẳng chơi chưa đã đời 
Tham dư giành hết chỗ ngồi 
Ghế dành lâu mục mối đòi... quê hương! 
Mối thừa tướng, mối quốc vương 
Bò qua bò lại như tuồng hát rong 
Tưởng như có tưởng như không 
Mênh mông sóng dữ lòng vòng gió ngoan! 
Chưa cười đã khóc đã than 
Cao đầu ưỡn ngực dọc ngang mất đầu 
Bể dâu còn lại bể dâu 
Xanh môi xanh mắt xanh sầu xanh xương 
Xây chi lắm cổng lắm tường 
Đến khi lửa cháy quên đường chạy ra 
Cháo rau tương muối dưa cà 
Có khi không bệnh như hoa dại bền 
Có khi rủi có khi hên 
Khi cần nhớ mãi khi quên vội vàng! 
Khi đám cưới khi đám tang 
Bộ đồ đen đóng hai màn cũng ngon 
Bùn lầy phủ kín gót son 
Gót son giữ được da non dịu dàng 
Kiện ai ai kiện: xin khoan 
Củ khoai con kiến rõ ràng đã như... 
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MD 03/20/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:31 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA094- Đợi Chờ 
94. đợi chờ 
 
Nhớ những chiều mưa những đợi chờ 
Nghe lòng thấm lạnh hồn bơ vơ 
Người yêu bé bỏng sao chưa đến 
Để những con đường buồn như thơ? 
 
Chẳng lẽ em đang bận gội đầu 
Chờ cho khô tóc lỡ mưa mau 
Mà thôi! Có đợi nhiều thêm nhớ 
Thêm mộng mơ đầy mắt trăng sao! 
 
Tiếng sáo bên trời gợn bóng mây 
Dáng đi yểu điệu tóc không cài 
Buồn bao nhiêu cố đừng thèm khóc 
Chút nữa vui mừng gặp... áo bay! 
 
Chẳng lẽ em quên hẹn với mình 
Hay em mặc áo mới trắng tinh 
Mưa làm ướt áo làm em khóc 
Em cũng buồn thương cũng nhớ mình? 
 
Chẳng lẽ mình về không có em 
Đèn lên phố vắng vẫn trông tìm 
Bàn tay thương nhớ trăm nghìn mộng 
Anh vẫn chờ em với bóng đêm... 
 
Có thực là em? Hay anh mơ? 
Khói sương choàng áo gót tiểu thơ 
Mặc trời giông bão, không buồn nữa 
Em đến như tiên em là thơ... 
 
MD Thu ’98 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:51 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA095- Hết Hơi 
95. hết hơi 
 
Núi tan rừng rã mây rơi 
Biển sôi trường hận sông sôi mộng lành 
Hoa đau hết mật để dành 
Sâu nuôi phấn dưỡng đau cành không chim! 
Lửa trần cháy sém áo tiên 
Nửa đêm trăng khóc trước hiên đợi chờ 
Thất tình hờn nhạc giận thơ 
Đường mưa đường nắng chia bờ tương tư 
Nước trong bỗng đục quá hư 
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Dòng trôi dòng nổi đau như dòng chìm! 
Chỉ mành sợ lạnh lỗ kim 
Phơi càng kiến cánh lim dim mắt cò 
Đếm hoài cát nhỏ bụi to 
Chia cơm hành khất bo bo mang về 
Giận ai mây bỏ sơn khê 
Thương đi tay trắng ghét về chân không 
Nửa đời vượt biển lội sông 
Nửa đời đất khách nát lòng cố hương 
Nửa đời thiếu nợ văn chương 
Nửa đời tù tội nửa tương thiếu cà! 
Tàn đêm lửa cháy tình ca 
Tàn ngày trở mặt thịt ta bỏ mình! 
Chiều thương thay áo bẹo hình 
Vào ra cửa gió nửa tình nửa tang 
Cuồng tâm quái ngữ nghênh ngang 
Hai con mắt rớt hai đàng trắng đen 
Bến nào lạ? Thuyền nào quen? 
Vòng say trốn kiếm tắt đèn không yên! 
Càng no càng đủ càng ghiền 
Tai to mặt lớn tham thiền vô tri 
Lên voi xuống chó cũng tùy 
Sát bờ hố thẳm không ghì ngựa điên 
Tan mồ nát mả tổ tiên 
Vườn mây nhà khói tổ chim nở bùn 
Muỗi trong mùng muỗi ngoài mùng 
Máu khô hết máu vi trùng ăn nhau! 
Xe trước chậm xe sau mau 
Giật mình còn tưởng chiêm bao gạt mình 
Nửa đường cầu ván sút đinh 
Dành hơi ấm bụng thuyền tình hết hơi... 
 
MD 05/24/06 
Luân Tâm 

 

 

 

 

96. bóng lạnh 

 
Thân gửi Nguyễn Bửu Thoại & Ngọc Sương 
 
Cánh Cửa Chân Mây đợi chết chờ 
Nghìn xưa bóng lạnh hết hồn thơ 
Nghìn sau khóc lấp sông dời núi 
Hay khóc đòi chồng mộng cháy mơ 
 
 
Mưa đêm túi lạnh ny lông 
Xác người chết trận còn trong chuyện dài 
Đau lời đắng ý chữ cay 
Kiến đen kiến đỏ loay quay chia mùi! 
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Gió đưa mây tới trăng lui 
Người đi bóng lạnh kẻ ngồi trống trơn 
Còn lòng sâu huyệt nào hơn 
Người đau dấu mặt người hờn nằm co 
Con côi níu bóng con đò 
Lênh đênh không bến dặn dò như không! 
Đưa người nước ruộng về sông 
Đón ta không nước sợ lòng khói bay 
Núi sông bên ấy bên nầy, 
Nào đâu ở tận bên Tây bên Tàu? 
Ngựa què da cũng xanh xao 
Thôi! Đi... Thôi! ở...? Chiêm bao khóc người 
Người không ta có buồn cười 
 
Biết đâu chỗ đó không người không ta 
Buồn không cửa mở tha ma 
Gào ma khóc quỷ quê nhà biển sâu 
Người đi vất hết áo sầu 
Ta về đeo cái dãi dầu...chưa thua 
Mưa như nắng? Nắng như mưa? 
Nhớ quên câu chuyện đời xưa bây giờ 
Có lòng không sức không cờ 
Có cờ không cán còn ngờ dây treo 
Sương rừng hôn lính mốc meo, 
Lòng bom mắt đạn ghét yêu vô thường 
Lính mồ côi đói chiến trường, 
Nghìn năm máu vẫn màu tương chấm cà! 
Mồ đau mả khóc ông bà 
Tự do đỏ lửa hay là bão ngông 
Vợ con cha mẹ nát lòng 
Ai thèm mơ ước nằm trong quan tài 
Gió tan hoa dại cỏ may 
Gió tan cát bụi thở dài tan xương 
Đêm đoạn trường ngày đoạn trường 
Xin cho con vợ bình thường... ngược xuôi! 
 
MD 04/09/06 
Luân Tâm 
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Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:43 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA097- Em 

97. em 

 
Nuôi bướm trồng hoa giữ hương lành 
Ngày đêm thơ thẩn mộng trời xanh 
Áo em còn nhuộm vàng hương lúa 
Còn nụ hôn ngoan nhớ để dành… 
 
Theo em đến cuối đất cùng trời 
Vẫn còn xa cách còn lẻ lỏi 
Muốn khóc mà sao không khóc được 
Sợ em bắt gặp thực khó coi! 
 
Có lẽ em đùa giỡn cho vui 
Cho anh được gần mắt gần môi 
Rồi lại lạnh lùng như tượng đá 
Làm anh chết đuối... tưởng hết rồi! 
 
Em lại cứu anh lại hẹn hò 
Áo màu anh thích em mặc cho 
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Chiều vui mi chớp dài âu yếm 
Hơi thở liêu trai... hay giả đò? 
 
Rồi bỗng tan nhanh giọt xuân hồng 
Con đường hò hẹn cũng hư không 
Nụ hoa mắc cỡ còn ngơ ngác 
Biển đã mịt mù bỏ mặc sông! 
 
Màu núi màu mây thật gần xa 
Như màu kỷ niệm, màu chăn hoa 
Một đêm tình tứ long trời đất 
Gối bướm ngọt ngào dệt tình ca 
 
Để lạnh chân tay lạnh mắt môi 
Lạnh đau nát ngực lạnh thấu trời 
Lạnh đường hoa héo nghìn năm trước 
Lạnh bóng tương lai bước rã rời! 
 
Bỗng lại nói cười lại thân quen 
Lững lờ, nũng nịu tên gọi tên 
Mười năm gối mộng tay trốn kiếm 
Chết khát mấy đời được xưng... "em"! 
 
Thương núi yêu rừng thích nai tơ 
Còn trời còn đất còn mộng mơ 
Còn mê... còn giận... còn thèm được... 
Thôi! Chớ giả vờ... tội tình thơ! 
 
MD 11/18/05 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:40 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA098- Duyên Quê 

98. duyên quê 

 
Chim xanh tha cọng lúa vàng 
Bay về tổ ấm bay ngang vườn cà 
Khói cơm gửi chút tình ca 
Thơm cành hoa trắng la đà bóng mây 
Mặt trời ôm trái men say 
Vào đêm chăn gối quên ngày trông mưa! 
Quên cơm áo quên cày bừa 
Quên ao nước đục quên trưa khát thèm 
Ngại gì tối lửa tắt đèn 
Ngại gì người lạ người quen xì xào 
Thương mưa nhớ nắng ngọt ngào 
Trời sinh đất dưỡng chiêm bao gọi tình! 
Đã từng thề hứa ba sinh 
Ấm no lận đận có mình có ta 
Đơn sơ mặt vẫn như hoa 
Áo như mây khói thướt tha đứng ngồi! 
Thương lá trầu thương miếng vôi 
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Thương đôi đũa bếp thương nồi tép rang! 
Thương lá xanh thương nhụy vàng 
Thương từng hạt gạo mới sàng thơm tho 
Thương chuối khô để dành cho 
Ngày vui đón Tết điệu hò đẹp đôi 
Thương đòn bánh tét mâm xôi 
Thương con gà luộc thương nồi cháo hoa 
Thương hiền dịu, thương thật thà, 
Tảo tần khuya sớm gần xa mộng lành 
Phải chi không có chiến tranh 
Cũng còn một chút trời xanh hẹn hò! 
Còn sông nước ngọt chờ đò 
Còn cây đa cũ dặn dò chở che 
Còn ruộng lúa còn lũy tre 
Còn đi đám cưới còn nghe hát đình 
Còn mắc cỡ chuyện chúng mình 
Còn bao bông súng lục bình giữ hương 
Để dành lúc ngặt chấm tương 
Và tô cơm nguội... tát mương be bờ 
Nước trong cá lội lững lờ 
Cơm ngon canh ngọt sẳn chờ... ngày mai! 
Còn gốc ổi còn gốc xoài 
Nắng trưa gội tóc hong hoài khoe duyên 
Người như tiên... bóng như tiên... 
Hoa vàng bướm trắng mộng riêng hai người 
Yêu tiếng nói mê giọng cười 
Nửa đêm thức giấc chưa mời đã... say! 
 
MD 01/07/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:38 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA099- Khóc Trong Mắt Cười 
99. khóc trong mắt cười 
 
Lỡ đường héo bóng khô cây 
Lỡ thời héo thợ khô thầy sạch rơm! 
Tình hờ còn chút gửi thơm 
Hồn đi xác đến xin cơm nhà quàn 
Cua đồng cua biển thở than 
Ngày tàn nắng mỏng đêm tan sương dầy 
Cởi buồn xưa trói vui nay 
Nửa chừng bỗng khói quái thai quái hình 
Chân trời góc bể vô sinh 
Vô công vô đức vô hình vô vi 
Nửa muốn ở nửa muốn đi 
Nửa thương nửa giận nửa ghì nửa buông 
Chân mây lòng gió quê hương 
Chập chờn đất khách đau vương sông dài! 
Chợt nhìn môi rượu đã say 
Gom bao tóc rụng xây đài tương tư 
Về gom hết gió hết mưa 
Chưa tròn câu chuyện đời xưa tuyệt vời 
Xin được khóc trong mắt cười 
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Ân cần vá áo cho người đỉa đeo 
Ngẩn ngơ gốc mít ao bèo 
Tan xương vườn cũ còn treo áo bùa 
Lẽ nào chưa sáng đã trưa 
Chưa đêm đã sáng chưa đua đã rồi ? 
Cóc thương giúp kiện Ông Trời 
Tội không còn miệng gửi lời trầu cau 
Hết mồi câu bóng chiêm bao 
Cá nằm trên thớt lệ trào... canh chua 
Thua quá được? Được quá thua? 
Có như không có? Rồi chưa chưa rồi ? 
 
MD 05/22/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 06:35 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

Thứ Tư, 18 tháng 2, 2009 

HA100- Lạnh 

100. lạnh 

 
Còn biết về đâu? Đã hết hơi? 
Sương tàn đêm lạnh hết sao rơi 
Em đi anh cũng thành nhang khói 
Không thể nhờ trăng nhắn một lời... 
 
Xin chút hương xưa thật bình yên 
Như hoa mai trắng bướm khoe duyên 
Như mùa thu cũ trăng hiền dịu 
Như gót hoa hồng thơm tóc tiên 
 
Từ nay không thể gọi tiếng yêu 
Mưa nắng tàn phai hết áo chiều 
Gió cát làm đau mầm hoa cỏ 
Ai biết dỗ dành biết nâng niu 
 
Chữ nghĩa cũng tan biến âm thầm 
Tay chân để bụi bám nhện giăng 
Chuyện lòng không dệt thành thơ mới 
Hồn cũng tan rồi khỏi viếng thăm! 
 
Mộng ước nào dành cho thế nhân 
Nghìn sau áo vẫn còn hương xuân 
Sợ đường khổ lụy đời đen bạc 
Than khóc tội tình tủi... cố nhân! 
 
Anh suối nghìn xưa lạc mất nguồn 
Quằn quại ôm triền đá ngóng sương 
Còn hạt mưa rừng về thăm viếng 
Còn chút ngọt ngào mây tiếc thương? 
 
Em đi sông biển cũng long đong 
Bao đêm chăn gối rượu thương hồng 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3096368195161709989
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#2270034534542497407


- 123 - 

 

Bao nhiêu thơm ngọt say tình điệu 
Sao nỡ treo tình cửa... hư không? 
 
Không đợi cùng đi? Không để dành ? 
Xin cho vài phút... Đừng bỏ anh 
Xin kịp chỉ đường xin hẹn lối 
Kiếp khác cưng hoài không dấu quanh! 
 
Sợ con thơ dại sớm mồ côi 
Bể hận mênh mông che mặt trời 
Sống chết hai đường đều đứt ruột 
Bạc đầu sóng nước lạnh lùng trôi! 
 
Đầu óc vỡ tung lạnh mười phương 
Lạnh trong xương tủy lạnh chiếu giường 
Hương thừa bóng cũ trêu chăn gối 
Mưa gió đào sâu biển đoạn trường 
 
Thoi thóp cuối bờ muối biển khô 
Hồn tan theo hương áo mơ hồ 
Bàng hoàng nghe núi than rừng khóc 
Trăm nhớ ngàn thương chỉ là... mơ? 
 
MD 08/08/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 20:02 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA101- Không Xa Không Gần 
101. không xa không gần 
 
Cá bơi ngược khúc sông buồn 
Nước xưa lạnh quá mất đường nước sau 
Trôi cũng đau, nổi cũng đau 
Xác xơ mưa nắng khát khao cội nguồn 
Sợ buồn ngựa bứt dây cương 
Băng rừng lội suối qua truông, qua đèo! 
Rêu mờ vách đá cheo leo, 
Trăng mơ tròn tuổi sao nghèo mờ sương 
Tình xưa nghĩa cũ vấn vương 
Về thăm ruộng lúa tìm hương đòng đòng 
Lần theo triền núi ven sông 
Xem chim làm tổ xem ong xây thành 
Lạc đường lẩn quẩn loanh quanh 
Vướng tay, quấn cẳng chưa đành nằm co 
Vẫn buồn vẫn khổ vẫn lo 
Đau cây rụng lá thương cò rụng lông! 
Sợ cạn suối sợ lấp sông 
Ghe không đường đến cá không sống còn 
Sợ biển cạn, sợ non mòn 
Rượu thề trăng hứa môi son ngỡ ngàng! 
Tuyết sầu đất khách lang thang 
Nửa đời gió bụi hoang mang, nhục nhằn 
Đêm cắn răng ngày cắn răng 
Gừng cay muối mặn uống ăn mơ hồ 
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Nơi nào hoa cỏ còn chờ 
Nợ duyên kiếp trước, bây giờ vô duyên 
Biệt ly đâu phải chuyện riêng 
Hai người đứt ruột dở điên dở khùng 
Bứt dây thì phải động rừng 
Gió mây sông biển đều cùng xanh xao 
Sóng sầu cuộn hết trăng sao 
Tình sầu cuộn hết áo màu hoa tươi 
Đất sầu đá tủi chia phôi 
Chùa xưa đình cũ mồ côi nhang đèn! 
Tưởng trời sập lắp biển đen 
Tưởng người tắt lửa tưởng đêm gục đầu 
Hồn hoang dẫm nát tinh cầu 
Long đong núi lở lao đao sông bồi 
Lầm đường lạc bước nổi trôi 
Tiếng mưa tắt nghẹn bên trời dọc ngang 
Lá chưa xanh vội úa tàn 
Tre khô măng vẫn mơ màng đất đen 
Chim xanh bóng nhớ mây quên 
Vôi khô trầu héo bắt đền... gốc cau? 
Lạ lùng nắng cháy ngõ sau 
Mưa tan nẽo trước chiêm bao không nhà 
Không tròn? Không méo? Không là... 
Bờ mê bến giác không xa không gần ? 
 
MD 01/18/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:58 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA102- Trăng Người Gió Hoa 
102. trăng người gió hoa 
 
Thân tặng Lâm Thanh 
 
 
Hôm qua khế rụng chanh cười 
Hoa trôi sóng đón bèo vùi bóng đưa 
Hôm nay ngọn cỏ gió đùa 
Đất đau nước khóc non mưa dấu người! 
Lên voi què xuống chó đui 
Còn hương tấm mẳn ngon xôi ngọt lòng 
Mây ngoan trắng biển chiều hồng 
Tình ngoan ấm lạnh bão giông sập giường 
Nửa ngày nhớ nửa đêm thương 
Bồng em xay lúa ủ tương vo chè! 
Yêu quá điệu chưa kịp khoe 
Chơi vơi nước lụt nhớ bè tập bơi 
Người thích lỗ kẻ sợ lời 
Cá kèo nhảy nhót thòi lòi run chân 
Cua đồng yếm trắng mu trần 
Hay là sam biển đeo xuân ngậm cười ? 
Trăng lên đám bắp… Trời ơi! 
Gió lên vườn cải áo tươi vàng mình 
Đi ru tình đứng dâng tình 
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Vai cưng tóc dỗ môi nhìn mắt lôi 
Nửa xô nửa đẩy nửa mời 
Giữ cười buông khóc... trăng người gió hoa! 
 
MD 09/08/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:55 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA103- Không Nhớ Tên 
103. không nhớ tên 
 
Giọt nắng cuối cùng cũng đã tan 
Sương chưa về kịp vớt đò ngang 
Người đi tuyết nhuộm phai màu tóc 
Chưa biết về đâu bước lỡ làng! 
 
Khói cũ còn vương mái tranh nghèo 
Bầy chim én nhỏ cũng buồn theo 
Chiều xuân xuôi ngược hai dòng nước 
Một chút thơ ngây cũng... bọt bèo! 
 
Tay đã xa tay lòng xa lòng 
Bờ vai hư ảo mắt hư không 
Đêm nay bếp lạnh tro tàn hết 
Thơ thẩn tìm trăng gửi nhớ mong 
 
Mưa không hò hẹn cũng trở về 
Giọt ngắn giọt dài thêm tái tê 
Xin gửi cho nhau màu chăn gối 
Để bớt hoang vu bớt não nề! 
 
Bao đêm thức trắng nhớ trăng tàn 
Nghe tiếng côn trùng lạnh thở than 
Nghe mình mục rã như tro bụi 
Hoa dại xây mồ cạnh cỏ hoang! 
 
Có phải mặt trời đã ngủ quên 
Thế nhân quờ quạng kiếp tội đền 
Đường mây mờ mịt trăng quên gió 
Rừng núi gục đầu... không nhớ tên! 
 
MD 02/23/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:52 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA104- Của Nhau 
104. của nhau 
 
 
Sóng bên ngoài gió bên trong 
Em như mỗi bữa mà không cũng ghiền 
Ngon lời khen dại khen điên 
Như hương như ngọc như tiên như thèm! 
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Quá mê em cũng là em 
Ngày đêm cũng vậy cũng quen cũng từng 
Để đèn đâu phải quá cưng 
Tắt đèn đâu phải bến xuân tối mò 
Tay nào duỗi chân nào co 
Trèo tường giả bộ tự do đi về 
Áo không đói tóc no thề 
Ruộng chưa nước ngập vỡ đê nghiêng vườn 
Hơi ngừng thở nuốt giọt sương 
Bên bờ địa ngục thiên đường hợp hôn 
Xác chết khát đói chết hồn 
Lòng chung mưa ngọt tiếng đờn của nhau? 
 
MD 05/10/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:48 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA105- Hắt Hiu 

105. hắt hiu 

 
Cũng đành nằm cạnh khóm lau 
Nắng mưa lận đận phai màu ước mơ! 
Người qua kẻ lại hững hờ 
Bạn bè cũ mới cùng chờ trăng lên 
Đàn ca có tiếng dế mèn 
Vỗ về có sẵn đất đen mịn màng! 
Hết buồn hết giận hết than, 
Chỉ nghe gió thoảng dịu dàng hương xưa 
Lối mòn kỷ niệm sớm trưa 
Hắt hiu hạt bụi đong đưa tóc dài 
Ngủ vùi một giấc mê say 
Bao nhiêu cay đắng đọa đày trôi sông! 
Không hình hài không chờ mong 
Vô vi vô thức bên dòng vô sinh 
Cần chi hỏi bóng hỏi mình 
Vô cùng trời đất... đa tình... khói mây! 
 
MD 02/09/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:46 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA106- Màu Đất 
106. màu đất 
 
Em đã đi rồi chữ cùng đi 
Nghĩ thương bút mực tội bút chì 
Nằm trơ mắt ngóng mưa, chờ nắng 
Sách vở văn thơ chẳng nói gì! 
 
Những chuyện phũ phàng kiếp tha hương, 
Mình anh nặng quá bước vô thường 
Chiêm bao mòn mõi thân mòn mỏi 
Em đã về quê thăm ruộng vườn? 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#1875811518482542173
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#2141553744771429309
https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#2141553744771429309
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#296236415930364546


- 127 - 

 

 
Lệ đã khô rồi máu cũng khô 
Nằm ôm sương gió ôm mả mồ 
Nhớ lời nũng nịu... hương chăn gối 
Em nỡ lặng im nỡ hững hờ? 
 
Xin gửi cho anh chút ngọt ngào 
Nụ hôn nghìn trước đến nghìn sau 
Hương môi hương tóc hay hương áo 
Đầm ấm tuyệt vời cõi chiêm bao! 
 
Mộng thực về đâu dáng tiểu thư 
Bao nhiêu chờ đợi bao đón đưa 
Chỉ còn màu khói nhang hư ảo 
Anh chết dần mòn trong gió mưa! 
 
Không dám khóc ngày sợ con nghe 
Đêm đêm len lén khóc sau hè 
Mong chờ đom đóm đưa em đến 
Áo điệu Saigòn dáng Bến Tre! 
 
Chỉ có sương rơi gió gọi hồn 
Tàn canh sao cũng bỏ đi luôn 
Chân trời mây tím không chờ mộng 
Em ngủ bình yên trong cội nguồn 
 
Nghe lá rơi đầy lối đi xưa 
Gót chân em lạnh giận hờn mưa 
Anh xin hôn ấm đôi chân nhỏ 
Bồng ẵm em về nhịp võng đưa! 
 
Anh muốn tìm em tận cuối trời 
Cùng nhau thơ thẩn đón sao rơi 
Nguyện cầu kiếp khác còn chung bóng 
Em vẫn thơm ngon vẫn gọi mời... 
 
Thương con xứ lạ quá thơ ngây 
Không thể xé lòng bỏ đi ngay 
Anh như màu đất đen rồi xám 
Giông bão mòn tan hết... đọa đày! 
 
MD 03/03/04 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:43 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA107- Chân Hồng Trần 

107. chân hồng trần 

 
Tay thơm trăng điệu chân hồng trần 
Mơ hôn yếm mỏng quá phù vân 
Bảy màu lưu lạc tình no đói 
Nghe râu bay cánh đậu mê lưng 
 
Con công hay múa bảy màu 
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Sầu ve héo nhạc hoa cau trắng hè 
Cánh bay chân đậu râu nghe 
Bóng mây trôi nước bóng ghe chập chờn 
Buồn trong vui đục sạch cơm 
Chén sành nồi đất lửa rơm đói cười! 
Mòn tay níu đất vẫy trời 
Gió ru tóc cỏ trăng mời áo hoa 
Giấc sầu ru thịt dỗ da 
Giấc sâu ru bướm quê nhà cánh non 
Tơ trùng phím lạnh bồng con 
Vàng phai đá nát tình tròn nắng mưa 
Thơ ngõ sớm nhạc đường trưa 
Gà con học gáy lá dừa ngủ quên 
Đất đổi màu nước đổi tên 
 
Chim sâu cát tắm mát đền lông tơ 
Đường vui trốn học ngây thơ 
Bến buồn thao thức tuổi chờ mười ba 
Áo không lụa mặt cũng hoa 
Ong non ngơ ngẩn mật xa sáp gần 
Tay mộng trắng chân hồng trần 
Vuốt ve hương thẹn ân cần nước ngoan 
Mơ hôn yếm mỏng rộn ràng 
Cánh run móng đói dịu dàng mắt no 
Thơm từ nguồn cội quanh co 
Cỏ thương che dấu chân cò lãng du 
Khói buồn cay sương khóc mù 
Trăng mờ nhớ sao tàn thu tiếc hè 
Khoai luộc đông răng bắp khoe 
Chưa nêu dựng Tết ăn chè gác cu? (1) 
 
MD 08/25/06 
Luân Tâm 
 
1) Ca dao: 
-Cu kêu ba tiếng cu kêu, 
Cho mau tới Tết dựng nêu ăn chè! 
 
-Thế gian có bốn điều ngu: 
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm chầu! 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:40 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA108- Mênh Mông Lụa Trắng 

108. mênh mông lụa trắng 

 
~ Vô cùng thương nhớ bạn hiền Nguyễn Điền Thạnh ~ 
 
 
Anh đã đi rồi? Đi thực sao? 
Có còn được gặp trong chiêm bao? 
Ngày xuân mai nở cho ai ngắm? 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5245483177423524170
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#8289452045427184612


- 129 - 

 

Mận quí còn ai biết ngọt ngào? 
 
Anh đã đi rồi... trán mênh mông 
Tóc mây khói thuốc vẫn thơm nồng 
Thanh cao trăng sáng: lòng anh sáng 
Vời vợi nghìn đời, biển nhớ sông! 
 
Anh đã đi rồi... ngõ vắng tanh 
Mẹ già chống gậy đứng chờ anh 
Buồn đau nặng quá: lưng còng quá 
Nhang khói não nề lạnh cơm canh 
 
Anh đã đi rồi... hoa hết hương 
Bụi mờ sách cũ xoá văn chương 
CHÂN TRỜI (1) Khép lại, đời xa lạ 
Bướm trắng ngừng bay để tiếc thương! 
 
Anh đã đi rồi... trả đắng cay 
Bơ vơ biển rộng nhớ sông dài 
Đường mưa mờ mịt ai mong đợi 
Áo cũ hương tàn, áo hết bay! 
 
Anh đã đi rồi... nắng ngại mưa 
Con đường tình sử khóc người xưa 
Hoàng hôn tóc rối vai sương lạnh 
Đêm xuống chăn đơn sợ gió đùa 
 
Anh đã đi rồi... hết bình minh 
Chim không đua hót, gió lặng thinh 
Sương thôi mơ mộng đường ngơ ngác 
Cỏ úa rêu xanh tủi phận mình! 
 
Anh đã đi rồi... khăn trắng chi 
Rượu vui chưa uống sao biệt ly 
Trời cao đất rộng nhiều cay nghiệt 
Sao đón anh đi, chẳng nói gì? 
 
Anh đã đi rồi... lá lìa cành 
Mưa không ướt đất mộng không thành 
Vinh hoa phú quí đều hư ảo 
Mây cũng buồn nên mây hết xanh! 
 
Anh đã đi rồi... gió giận mây 
Đời hoang vu quá anh có hay 
Con thơ vợ yếu, ai đưa đón 
Mẹ đâu còn lệ khóc anh hoài 
 
Anh đã đi rồi... hết nợ nần 
Đường xưa lối cũ cũng phù vân 
Thiên thu đất lạnh phai màu áo 
Thơ thẩn non cao gót thánh thần! 
 
Anh đã đi rồi hết hương xưa 
Đường vào đất đỏ đau Gò Dưa, 
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Trịnh Công Sơn hát mừng bạn mới 
Bùi Giáng tâm tình đẹp ý thơ! (2) 
 
Anh đã đi rồi... hết trăng sao 
Bao nhiêu áo đẹp cũng phai màu 
Phố phường hoang vắng lòng hoang vắng 
Sương khói mong manh dấu nghẹn ngào! 
 
Anh đi rồi... thôi! Hết say 
Rượu ngon, thuốc quí để dành ai 
Bơ vơ đất khách tàn hy vọng 
Một phút sum vầy tay ấm tay! 
 
Anh đã đi rồi... xa ...quá xa 
Mênh mông lụa trắng áo Ngân Hà 
Từ nay vườn chẳng còn hoa quí 
Trời đất vô tình... ta khóc ta! 
 
MD 07/25/02 
Luân Tâm 

 
1. Trước kia ba của anh Nguyễn Điền Thạnh, Bác Nguyễn Văn Đính, 

có chủ trương một tuần báo Chính Trị Xã Hội lấy tên là CHÂN TRỜI. 

Anh Thạnh là người phụ tá rất đắc lực của Bác Đính, và cũng là cây bút nồng cốt của tờ báo. 

2. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và thi sĩ Bùi Giáng đều đã đi trước anh 

và đều được an táng tại nghiã trang Gò Dưa (Thủ Đức) cũng như 

Bác Nguyễn Văn Đính và anh Nguyễn Điền Thạnh vậy. 

 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:36 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA109- Giả Đò 

109. giả đò 

 
Se chi lắm sợi tơ tình 
Trói trời trói đất trói mình, trói ta? 
Bụi mờ sương lạnh thịt da 
Cõi người? Cõi quỷ? Cõi ma? Cõi thần ? 
Cõi hiện sinh? Cõi phù vân? 
Dằng co lẫn lộn khi gần khi xa 
Mắt mờ mò mẫm nhầm nhà 
Bò ra đồng cạn tìm hoa... cải trời 
Nước trong nước đục đón mời 
Bao nhiêu giọt nắng lả lơi thăm dò ! 
Ca dao tục ngữ thơm tho 
Ôm lòng đất sét hẹn hò trăm năm 
Người đi bụi xót chỗ nằm 
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Lang thang mòn mõi nghìn năm không ngờ 
Thương rau má, tủi rau mơ, 
Hương khô, màu chết còn ngờ ngủ ngoan! 
Buồn xưa buồn mới xếp hàng 
Lội sông trèo núi lên đàng chiêm bao 
Nắng ngõ trước mưa ngõ sau 
Đường ngang nẽo tắt xin chào thiên thu! 
Trời trong rồi cũng mây mù 
Khéo tu thời nổi vụng tu thời chìm! (1) 
Lòng thanh thản mắt dịu hiền, 
Ăn hoa mặc cỏ nằm im giả đò ... 
 
MD 01/06/06 
Luân Tâm 
 
1) Ca dao: “Lênh đênh qua cửa Thần Phù, 
Khéo tu thời nổi, vụng tu thời chìm” 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:32 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA110- Hình Như 
110. hình như... 
 
Nhớ quá... hình như thơm lối nầy 
Hồng hoa xanh áo trắng tay mây 
Sách rơi tóc thẹn chân hờn guốc 
Nắng đẹp chưa lòng mưa đã bay? 
 
 
Không cho theo gót sao đành 
Sao còn dấu cả mắt xanh môi hồng? 
Lại còn ngăn cả dòng sông, 
Để cho nước lũ ngập đồng tương tư 
Hình như thiếu chút nhân từ 
Xa như gió biển? Gần như đã cùng 
Cho dù chưa được mơ chung, 
Xin đừng e lệ thẹn thùng bước nhanh! 
Đường quen lẩn quẩn loanh quanh 
Gần xa tan hợp xây thành tình si 
Trời còn mưa nắng có khi 
Mà sao không chịu cùng đi chung đường? 
Thương cổng trường? Giận sân trường? 
Buồn bay bụi phấn giảng đường thành thơ 
Không cho đón? Không cho chờ? 
Hai con bướm trắng lượn lờ bên song 
Nắng ngoài hiên… mưa trong lòng 
Ngày mai áo có còn hồng như môi 
Hững hờ chim mộng bay rồi 
Cho nên đứt ruột đứng ngồi không yên 
Chiều đi bỏ nắng ngủ quên 
Lơ thơ rêu úa bên thềm nhớ hơn 
Chuyến xe đò trễ... trống trơn 
Khói đen, khói xám giận hờn đường xa 
Không quê? Không mộng? Không nhà? 
Mịt mờ trôi nổi xác hoa? xác mình? 
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Chiêm bao vẫn điệu vẫn tình 
Tỉnh ra không áo không hình không hương 
Gót tiên khuất nẽo thiên đường 
Mây bay lá rụng cuối vườn mưa ngâu! 
 
MD 05/12/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:27 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA111- Trăm Nhớ Ngàn Thương 

 
 
 

111. trăm nhớ ngàn thương… 
 
Thuở mới đính hôn gần mà xa 
Tình vẫn say mê vẫn gấm hoa 
Em đi dạy học trường Tân Trụ (1) 
Anh ở Sàigòn nhớ thiết tha! 
 
Sáu ngày xa cách làm sao yên 
Công văn thông cáo: thấy thêm phiền 
Thu vội hành trang, quên mọi việc 
Cuối tuần chỉ có một việc riêng! 
 
Vội vã mong về đến Bến Tre 
Để được cùng em dạo quanh hè 
Hoa bưởi, hoa cau vương đầy tóc 
Hương thơm đầy áo lúa vàng hoe! 
 
Áo mới làm duyên để anh cưng 
Tóc trưa vừa gội vẫn thơm lừng 
Không làm cô giáo thêm tình tứ 
Anh nguyện trọn đời gọi tên Luân! 
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Sàigòn nắng muộn vẫn nôn nao 
Anh muốn xe đò chạy thật mau 
Để được gặp em, nghe em nói 
Muôn đời muôn kiếp vẫn bên nhau! 
 
Bến xe nhộn nhịp khách ngược xuôi 
Lòng vẫn hoang vu... lạnh chỗ ngồi 
Khói xe mờ mịt trời mong nhớ 
Nhớ cả dáng đi lẫn tiếng cười! 
 
Em vẫn giai nhân vẫn tiểu thư 
Vẫn tiên vẫn điệu vẫn hiền từ! 
Nghìn năm còn một vì sao đẹp 
Soi sáng đời anh mặc gió mưa! 
 
Ra khỏi Phú Lâm, tới Bình Điền, 
Hàng cây heo hút, dặm đường quen 
Muốn tìm điếu thuốc nhưng ngần ngại 
Em đã dặn rồi, không dám quên! 
 
Thương nhớ bàn tay nhớ bàn chân 
Bốn mùa quê ngoại nở hoa xuân 
Tiếng cười quê nội chim đua hót 
Hoa đẹp trời xanh bướm ngập ngừng 
 
Làm sao vơi được chút nhớ nhung 
Cây cầu Bến Lức dài bâng khuâng 
Muốn mua khóm chín em thường thích 
Giận chiếc xe sao chẳng chịu ngừng! 
 
Nếu có em ngồi sát bên anh 
Cùng trời, cuối đất vẫn an lành 
Không lo, không sợ, không đói lạnh 
Vì mộng chung đôi đã được thành! 
 
Anh kể em nghe chuyện nắng mưa 
Chuyện lòng chung thủy chuyện đời xưa 
Có đôi bướm nhỏ thành tiên đẹp 
Thơ thẩn dạo chơi đủ bốn mùa! 
 
Bây giờ chỉ có mình anh thôi 
Xe chậm lòng đau với lẻ loi 
Càng nhớ càng thương càng thương nhớ 
Vai lạnh thèm tay môi nhớ môi! 
 
Đếm từng cây số cũ ven đường 
Ca dao thoang thoảng nhớ mười thương 
Người xưa thương ít hơn mình quá 
Thương cả trăm nghìn chưa hết thương! 
 
Long An nóng đợi xe qua cầu 
Dòng nước ngọt ngào lấp lánh sao 
Những lần đưa đón em đi dạy 



- 134 - 

 

Tình tứ áo dài thương biết bao! 
 
Lòng thấy lạnh giăng ngã ba đường 
Chợt vui vì đã tới Trung Lương 
Mận ngon chín đỏ cây đầy trái 
Màu má màu môi thật dễ thương! 
 
Chạy nhanh chút nữa... chiếc xe già! 
Đến được Mỹ Tho kịp đò qua 
Sông rộng mênh mông, trời gần nước 
Mà sao hai đưá vẫn còn xa? 
 
Có phải đò nầy mới xế trưa 
Em về kịp lúc trời chưa mưa 
Áo bay như bướm bay ngày Tết 
Tóc nhớ tay anh giận... gió lùa? 
 
Gần thêm chút nữa, chuyển xe lam 
Rạch Miễu Bến Tre đường xốn xang 
Đã quên mệt mỏi, quên xa cách 
Đã ấm lòng vui tim rộn ràng! 
 
Em đang giúp Mẹ nấu cơm chiều 
Má ửng hoa đào thật dễ yêu 
Hay đang hờn giận anh về trễ 
Ra ngõ ngóng chờ, bóng đổ xiêu 
 
Trúc Giang (2) phố nhỏ sắp lên đèn 
Bao nhiêu kỷ niệm bao người quen 
Biếng hỏi biếng chào thôi... xin lỗi 
Giờ nầy anh chỉ dành cho em! 
 
Không gặp xe lôi (3)... đi bộ thôi 
Muốn có phép tiên bay một hơi 
Đã đến bên em mừng rơi lệ 
Không còn ngăn cách trong mắt môi! 
 
Đường đến nhà em qua nhà thương (4) 
Bao nhiêu ngày lễ bao bãi trường 
Anh đã qua đây lòng hồi hộp 
Con đường đất đỏ... tóc tơ vương! 
 
Đã mấy lần vui mấy lần buồn 
Từ nay mãi mãi có nhau luôn 
Hoa vàng, hoa trắng rơi đầy ngõ 
Màu áo thương yêu vẫn mặc thường! 
 
Mái ấm Bình Nguyên (5) đã hiện ra 
Hoa chào, gió gọi hương bao la 
Chim hót liú lo đầy hiên trước (6) 
Áo màu nũng nịu đang thước tha! 
 
Trời đất thẹn thùng hay ghen tuông 
Chợt mưa ướt tóc: càng thêm thương 
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Giông bão gọi nhau: hai mà một 
Môi ngọt tìm môi ngỡ thiên đường! 
 
Quấn quít bên nhau như đôi chim 
Chưa vơi tâm sự đã tàn đêm 
Trăm thương ngàn nhớ... say... thương nhớ 
Quên uống quên ăn chỉ... bắt đền... 
 
MD 04/08/02 
 
Luân Tâm 
 
 
1) Thuở đó, vợ tôi đang dạy học tại Trường Trung Học Công Lập quận Tân 
Trụ 
 
(Long An) còn tôi làm việc tại Sàigòn, cuối tuần đều về gặp nhau ở Bến Tre. 
 
2) Trước kia, quận Châu Thành và Tỉnh Lỵ Bến Tre được gọi là Trúc Giang. 
 
3) Một loại xe chở khách, thô sơ, có thùng gắn liền vào một chiếc xe đạp. 
 
4) Từ trung tâm Tỉnh Lỵ Bến Tre đến nhà Ba Má vợ tôi, 
 
phải đi ngang qua bệnh viện Tỉnh. 
 
5) Lúc đó nhà Ba Má vợ tôi ở ngoại ô Bến Tre, thuộc ấp Bình Nguyên, xã An 
Hội, 
 
một ngôi nhà tuy khiêm nhường nhưng rất khang trang, xinh xắn, thơ mộng, 
 
nằm giữa ven vườn và ruộng, luôn luôn có gió lộng, có hoa tươi, có nắng ấm, 
 
có chim kêu ríu rít... xa xa ẩn hiện ngôi chùa Bạch Vân như nửa hư nửa thực! 
 
6) Ba vợ tôi có xây một gian nhà nhỏ xinh xắn ở một góc sân trước, nuôi đầy 
 
chim yến, lúc nào cũng nhộn nhịp, líu lo... ai cũng khen. Lần đầu tiên được 
đến 
 
đây, tôi vô cùng ngạc nhiên, xúc động, tưởng chừng như lạc vào cõi thần tiên 
vậy! 
 
 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:20 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA112- Một Lần Đi 

112. một lần đi 
 
Mai sau ta có đi rồi 
Làm ơn gọi áng mây trôi khóc giùm 
Đường xưa áo lạnh choàng chung 
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Phai màu kỷ niệm não nùng khói sương 
Không tìm được lối thiên đường, 
Cũng đành cúi mặt tha hương rã rời 
Lá sầu riêng gói nắm xôi 
Ngây thơ tưởng bóng nổi trôi thuyền tình 
Mịt mờ mất nẽo ba sinh 
Không hoa không bướm không mình không ta 
Cho dù âu yếm thiết tha 
Làm sao tìm lại lời ca tiếng đờn 
Không buồn không tính thiệt hơn 
Mưa đêm than khóc từng cơn nghẹn ngào 
Mỏi mòn tìm một ánh sao 
Dẫn đường đưa lối chiêm bao xa gần 
Xứ người không có mùa xuân 
Hoa mai quê cũ ân cần tóc thơm 
Nợ đời nợ áo nợ cơm 
Nợ tình còn dấu tủi hờn mong manh 
Mây hết xanh trời hết xanh 
Dáng đi mê hoặc tan thành tuyết rơi 
Tiễn đưa cuối đất cùng trời 
Cũng chưa nói hết được lời biệt ly! 
Trước sau cũng một lần đi 
Bụi mờ lối cũ còn ghi dấu giày 
Vỗ về cho giấc ngủ say 
Gặp nhau còn tưởng tháng ngày tân hôn 
Không thể xác... không linh hồn 
Biết đâu mà gửi nụ hôn đầu đời? 
 
MD 02/14/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:16 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA113- Đường Phai Nắng 

 
 
 
 
113. đường phai nắng 
 
Gió đau gót nhỏ lạnh đau mình 
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Núi biển chưa hoà thuốc trường sinh 
Cỏ hoa xin giữ hương hiền dịu 
Thơ thẩn gom mây kết thuyền tình! 
 
Ấm lạnh bên nhau cũng đủ vui 
Bao lần bạo bệnh, em khéo nuôi 
Tù oan biệt xứ em lặn lội 
Cho trái tim vàng trong nắm xôi 
 
Tay yếu chân mềm mắt nghĩa tình 
Vượt suối băng rừng núi hãi kinh 
Con thơ gởi mẹ đau lòng mẹ 
Em đẹp hơn thơ mộng diễm tình! 
 
Đất khách tảo tần chưa năm năm 
Mua ngôi nhà mới chưa kịp nằm 
Bỗng dưng sấm chớp tan tình điệu 
Bệnh ngặt giữa đường tuyết lạnh căm! 
 
Em hoá mơ hồ anh hoá điên 
Ngày đêm cầu nguyện mong phép tiên 
Nhưng đường cổ tích không còn dấu 
Mình khóc thương mình tủi nợ duyên! 
 
Sớm tối bàng hoàng đau thêm đau 
Đường sầu buốt giá bóng trăng sao 
Em như đóm lửa than gần tắt 
Anh cũng tro tàn lạnh trước sau 
 
Cũng may còn có con hiếu ngoan 
Được chút ấm êm lúc chiều tàn 
Xe lăn ngơ ngác đường phai nắng 
Bướm trắng bay theo hoa áo vàng 
 
Âu yếm nhìn nhau lệ bỗng tràn 
Mỏi mòn tìm mãi chút bình an 
Mà sao trời đất gieo oan trái 
Chưa ấm bếp hồng lửa bỏ than! 
 
Dở khóc dở cười dở thương đau 
Trăng thề rượu tiễn xin kiếp sau 
Trôi theo sông suối nghìn năm trước 
Tìm bóng thuyền hoa lấp lánh sao! 
 
Tay lạnh tìm tay ấm cả chân 
Nắng xuôi gió ngược dáng thiên thần 
Áo xưa mây cũ hồng như má 
Trời đất thơm lành tóc gọi xuân! 
 
MD 01/24/06 (25 tháng Chạp Ất Dậu) 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:08 
Nhãn: Thơ Hương Áo 
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HA114- Còn Đâu 

114. còn đâu? 

 
lửa đã về trời nước bỏ sông, 
đất buồn nhớ đỏ gót hư không 
hoa khô mất dấu tình e thẹn 
bóng điệu lang thang gió ẵm bồng... 
 
Ta đi trên những nẽo buồn 
Áo bay xa vắng sân trường trống không 
Ta đi trên những dòng sông 
Tóc bay thơm gió mà lòng hoang vu 
Ta đi trên lá vàng thu 
Mây hồng lỗi hẹn mịt mù khói sương 
Ta đi tìm chút dư hương... 
Nghìn năm môi lạnh thiên đường xanh xao 
Ta đi tay trắng trễ tàu 
Áo nâu chân đất dãi dầu hồn đau 
Ta đi vào cõi trăng sao 
Con đường tình sử mai sau hoang tàn! 
Ta đi hờn tủi khói nhang 
Mong chi bướm trắng mai vàng mừng xuân 
Ta đi kỷ niệm xa gần 
Chờ nhau mòn mõi mấy lần mất nhau 
Ta đi trên những đường tàu 
Sân ga trơ trọi một màu tối đen 
Ta đi hiu hắt ánh đèn 
Đất trời đảo lộn lạ quen hững hờ 
Ta đi mơ chẳng thành mơ 
Mộng to mộng nhỏ cuối bờ chiêm bao 
Lệ đâu còn để nghẹn ngào ? 
Mắt đâu còn để gửi trao mộng đầu? 
Tay đâu còn để ôm nhau? 
Áo đâu còn để ngọt ngào giữ hương? 
Tóc đâu còn để vấn vương? 
Gót đâu còn để mặt đường chờ mong? 
Môi đâu còn để son hồng? 
Lời đâu còn để mát lòng hương xưa? 
Sức đâu còn để đón đưa? 
Hơi đâu còn để nắng mưa đợi chờ? 
Tình đâu còn để làm thơ? 
Bóng đâu còn để thẩn thờ nhớ nhung? 
Hoa đâu còn để thẹn thùng? 
Mênh mông rừng nhớ mịt mùng núi thương 
Chiều đông tuyết trắng tha hương 
Gọi tên em... tưởng chung đường chung đôi! 
 
MD 07/16/03 
Luân Tâm 
 

HA115- Thơm 
 
 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#513759590392192500
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7105221293693160177
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115. thơm 
 
Thân tặng Nguyễn Bửu Thoại & Ngọc Sương 
 
Gửi người một chút hương thôi 
Mai sau còn tưởng trọn đời có nhau 
Gửi người một chút mai sau 
Bây giờ bóng nắng vẫy chào bóng mây 
 
Em nằm thơm cỏ gối cây 
Ta nằm thơm suối nước say gối bờ 
Không đời không đạo không thơ 
Không đàn không hát không chờ mối ăn! 
Bên kia không tháng không năm 
Bên nầy sông núi cũng bầm dập thương 
Lưỡi mòn dao thịt cắt xương 
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Nhớ nhau khô ruộng cháy vườn hỏng xôi! 
Đói hôn hết chỗ em ngồi 
Yêu nghìn kiếp trước lên ngôi bây giờ 
Tàn kinh tàn sử tàn cờ? 
Nghìn sau thức giấc lệ mờ tình thư 
Chân chim tai thỏ hiền từ 
Tìm trăng giỡn bóng tương tư hết nguồn 
Đi đau giông bão tha hương 
Về đau động đất thèm đường chiêm bao 
Sáo nâu mê áo cào cào 
Đỏ môi hồng cánh chân cao cò cò 
Thơm vòng kỷ niệm chưa no 
Còn vương nửa tiếng dặn dò... mưa rơi! 
Ta như hòn đất rã rời 
Em như gà nước vịt trời rụng lông! 
Không ao không vũng không đồng 
Mỏi mê cuối bãi đầu sông chống chèo! 
Ta như dưa chuột dưa leo 
Em như củ cải muối treo để dành 
Trời đông tháng giá nấu canh 
Cũng thơm một bửa cũng đành bụng rau! 
Có thương rồi cũng có đau 
Đói no ấm lạnh ôm nhau vẫy vùng 
Quên chăn quên chiếu quên mùng 
Trao da đổi thịt hồn chung như tình... 
 
MD 03/20/06 
Luân Tâm 
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116. cát bụi 
 
Trăng lặn mà sao cũng lặn rồi 
Vườn hoang, cỏ úa lạnh sương rơi 
Bốn phương mờ mịt, lòng hoang vắng 
Giọng nói, tiếng cười đã... xa xôi! 
 
Chiếc lá nào rơi vương tóc ai 
Bước chân chim sẻ nhớ thương hoài 
Tuổi thơ đã chết theo màu áo 
Ly biệt còn đau giấc mộng dài! 
 
Cát bụi từ đâu đến chốn nầy 
Nửa đời lận đận nửa đắng cay 
Rượu chưa cạn chén tình điên đảo 
Mấy kiếp mấy đời vẫn đắm say! 
 
Lá đã thay màu mấy nắng sương? 
Tuổi nào mộng lớn đẹp sân trường? 
Hái hoa bắt bướm bao ngày nắng? 
Hò hẹn mấy chiều mây cố hương? 
 
Kiệt sức chạy theo ảo ảnh hoài 
Công danh bọt biển cát lâu đài 
Làm thân ốc mượn hồn mượn xác 
Giông bão bọt bèo mộng tàn phai! 
 
Sương sớm nắng chiều ai nhớ ai? 
Khói mây hờ hững tóc hao gầy 
Đêm đêm thao thức chờ sao rụng 
Một tiếng nguyện cầu vương áo bay! 
 
Khóc cười chi nữa cũng cô đơn 
Bãi bể nương dâu nặng tủi hờn 
Cánh chim trốn bão bơ vơ lạnh 
Tổ ấm quê nghèo đã trống trơn! 
 
Nước chảy bơ vơ suối lạc nguồn 
Thương thân bèo bọt kiếp phong sương 
Trắng tay áo đã thay màu áo 
Hẹn ước chi nhiều để đau thương? 
 
Đá cũ còn ghi dấu hẹn hò 
Tóc bay chờ đợi vẫn thơm tho 
Con đường kỷ niệm hoa màu áo 
Sao nỡ thay tên đổi chuyến đò? 
 
Lòng lạnh tay chân cũng lạnh rồi 
Mưa chiều gió lạ nhớ xa xôi 
Ngựa xe áo mão đều hư ảo 
Đóm lửa phù sinh khuất nẽo đời! 
 
MD 03/21/02 
Luân Tâm 
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Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 17:59 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA117- Gió Cát Sương Mù 

117. gió cát sương mù 

 
Thân tặng A.C.La Nguyễn Thế Vĩnh. 
 
Trôi mưa phố lỗi hẹn hò 
Trôi buồn sông nhớ bóng đò thương dư 
Trôi em trắng hạ vàng thu 
Trôi ta đen đỏ bạn thù lưỡng nan! 
Chim gãy cánh cua gãy càng 
Kinh cầu không tiếng kinh hoàng mưa bom 
Xác cây hồn cỏ áo rơm 
Gạo châu củi quế cúng cơm trái rừng! 
Đêm ác quỷ ngày hung thần 
Đút đầu vô bụi lòi thân... thằn lằn 
Không giờ rửa tội ăn năn? 
Gió hú ma chó sủa trăng đòi quà? 
Em đeo cây bưởi khô hoa 
Ta đeo đỉnh núi tình ca áo dài 
Em như chim ốm mèo gầy 
Lang thang vũng cạn đầm lầy dơ chân! 
Ta hôn suối lệ chiều xuân 
Gót son lại điệu lưng trần lại thơm 
Nửa đời khố rách áo ôm 
Nửa đời điên đảo chưa khôn đã khờ 
Nửa rau đắng nửa rau mơ 
Em thương kết tóc nối bờ tương tư 
Em mai trắng ta mù u 
Ta gió cát em sương mù ... thôi nôi! 
Như đôi sam biển hụt hơi 
Vẫn đeo, giông bão vẫn bơi chung tình! 
Nước vui tắm nắng cười nhìn 
Giọt cưng vàng đá giọt tình văn chương! 
Nhạc hồng thơ ngọt họa hương 
Khói mây chung áo chung giường... chiêm bao! 
 
MD 08/28/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 17:56 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA118- Vấn Vương 
118. vấn vương 
 
Ngủ vùi tuyết trắng xa xăm 
Nhớ thương nắng ấm quanh năm quê mình 
Môi vẫn xinh má vẫn xinh 
Gót chân mê hoặc mắt nhìn tương tư 
Mai vàng áo Tết thực hư 
Bờ tre ruộng lúa hiền từ gặp nhau! 
Vườn trầu liền với vườn cau 
Lơ thơ bóng xế sân sau luống cà 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#988532079040062086
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#1438118634991451571
https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#1438118634991451571
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5453996444551788154
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Bốn mùa hoa... mấy màu hoa? 
Em rất gần cũng rất xa rất hiền 
Đi rất tiên cười rất tiên... 
Bao nhiêu bướm đẹp vào miền chiêm bao! 
Sông nước ngọt sóng xôn xao 
Chim xây tổ ấm trời cao nhẹ nhàng 
Mây xanh mây trắng mây vàng 
Lửng lơ làm dáng mơ màng áo bay 
Đường xưa lối cũ Thiên Thai 
Đường nay lối mới gót giày quá cao! 
Không cho tuyết trắng bám vào 
Cho ta mê muội xót đau riêng mình 
Bao nhiêu ảo ảnh hư vinh 
Trả cho hoa bướm đường tình trống không 
Dấu thương hay dấu môi hồng 
Còn nguyên sao nỡ sang sông vội vàng? 
Cây đa trước miễu hoang tàn 
Lá rơi giông bão ngỡ ngàng nợ duyên 
Lỡ làng mấy chuyến vượt biên 
Tha hương mấy độ hương nguyền lạnh tanh! 
Dối mình dối cảnh, chạy quanh 
Quê hương cũng mất mái tranh cũng tàn 
Vui gì xứ lạ cao sang 
Vui gì giọng hát cung đàn vô duyên 
Không còn cổ tích thần tiên 
Không còn đom đóm bên hiên lập lòe 
Bình minh rộn tiếng chích chòe 
Nắng hồng áo lụa mới khoe... thẹn thùng! 
Thương ngại ngùng... nhớ ngại ngùng 
Như hoa trinh nữ vô cùng dễ thương 
Tóc tơ nghìn kiếp vấn vương 
Nổi trôi vào cõi đoạn trường thiên thu! 
 
MD 03/15/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 17:51 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA119- Trong Gió Trong Mây 

 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#5453996444551788154
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#1040543053051674524
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119. trong gió trong mây 
 
Chuyện quên? Chuyện nhớ? Chuyện mơ hồ? 
Còn chuyện trầu cau? Chuyện ấu thơ? 
Còn gửi cho nhau màu kỷ niệm 
Mây hồng vào gối thật đơn sơ ? 
 
Em đã đi qua những chốn nào 
Dáng buồn, chân lạnh mắt trăng sao 
Mênh mông mây trắng ghen màu áo 
Hoa cỏ ngẩn ngơ quên hỏi chào 
 
Hư thực gần xa dấu dỗi hờn 
Chân buồn trốn kiếm gót giày hôn 
Trăm thương nghìn nhớ môi thao thức 
Giấc ngủ đa tình… ôm gối ôm! 
 
Cây cỏ mùa xuân cũng hẹn hò 
Lời nào đẹp nhứt để dành cho 
Mây trôi gió thoảng đau màu má 
Màu mắt thành thơ áo học trò! 
 
Lối cũ bâng khuâng bóng ngập ngừng 
Áo bay lụa mỏng quá ôm lưng 
Tay nào bắt được con chim mộng 
Hoa bướm nghìn xưa hẹn đón mừng 
 
Áo ngủ gửi hương lạc vào mơ 
Hoa cỏ khoe duyên tóc thẩn thờ 
Biển xanh e thẹn chờ mây trắng 
Trời đất si tình gió ngẩn ngơ 
 
Còn giọt mưa nào rớt vào môi? 
Một phút tương tư hẹn mấy đời? 
Một cánh hoa rơi thơm trang sách, 
Sóng gợn áo dài hồn chết trôi! 
 
Kiếp trước hình như cũng cùng trường 
Đi về mưa nắng đẹp văn chương 
Đôi tay cũng có khi gần gủi 
Một chút thẹn thùng má dễ thương 
 
Suối mát rong vàng hay rong xanh? 
Còn cọng rong ngoan nào để dành? 
Cho con cá đỏ nơi nương tựa? 
Tu luyện chờ ngày hoá rồng xanh? 
 
Hình như cùng dạo đến nơi nầy 
Đồi núi hoa cười gió ghẹo mây 
Đôi môi cũng có lần nhóm lửa... 
Ngọn lửa quê mùa... không cánh bay! 
 
Ngày cũ hương hoa hương áo em 
Khói chiều sương sớm nhớ hương đêm 



- 145 - 

 

Em nằm trên lá thu vàng bướm 
Anh trải thư tình hôn gót quen! 
 
Em trốn vào trong gió trong mây 
Vào hoa vào cỏ vào lá cây 
Hay vào giấc mộng đêm trăng ngủ 
Bỏ anh mòn mỏi bước lưu đày 
 
Bây giờ thơ cũng giận anh rồi 
Mực cạn bút cùn giấy tả tơi 
Hồn đau, tay lạnh, chân chai đá 
Sỏi cát chia buồn gọi mưa rơi 
 
Anh như áo rách, như ổ rơm 
Sớm tối vào ra bụng trống trơn 
Trời cao mưa thấp se lòng giấy 
Té xuống bò lên đứt dây đờn! 
 
Sao không trở lại? Không để dành, 
Một chút son môi thật mong manh 
Nhớ thương mai mối qua rừng cấm... 
Thơm ruột sầu riêng ấm cỏ xanh... 
 
Lang thang tìm lại những con tàu 
Đã chở chúng mình vào chiêm bao 
Chỗ ngồi, chỗ đứng còn hương ấm 
Hay dấu bụi mờ… trái tim đau? 
 
MD 11/05/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 16:20 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA120- Rất Tình Rất Ngoan 
120. rất tình rất ngoan 
 
Chiều mưa áo trắng vai gầy 
Guốc cao gót nhỏ, mắt nai giận hờn! 
Nắng đi cành lá trống trơn 
Tóc bay bối rối tưởng cơn gió buồn 
Mái hiên nước dột giận luôn 
Biển sông về gọi phố phường lênh đênh 
Tội ai? Mình được bắt đền... 
Chung dù chung áo bỏ quên đất trời 
Cần gì tắm biển xa khơi 
Đèn xanh đèn đỏ ngăn lời chia tay 
Bây giờ? không đợi đến mai? 
Thì thôi... mặc kệ... mặc ai lén nhìn... 
Trời long đất lở thương mình 
Đôi môi hoá bướm rất tình... rất ngoan... 
 
MD 07/12/05 
Luân Tâm 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#1040543053051674524
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#412172070149715861
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HA121- Đã Núi Rừng 

121. đã núi rừng 

 
Bóng cu đất đã núi rừng 
Rơi lông níu nhớ chín từng xanh mây 
Già cây non cỏ gió bay 
Theo chim bỏ nắng phơi giày ghẹo mưa 
Bỏ buồn đón bỏ vui đưa 
Bỏ thu dấu thẹn hồng trưa chiều vàng! 
Bỏ địa ngục đỏ trần gian 
Dù chưa tìm được thiên đàng... mồ côi! 
Bỏ chỗ đứng ngóng sao rơi 
Bỏ tình chua ngọt bỏ đời chua cay 
Bỏ rượu tỉnh bỏ trà say 
Bỏ đêm trắng nhớ bỏ ngày quên đen 
Đau cây nứt vỏ buồn quen 
Ôm con bửa củi bon chen gật đầu 
Gọi đom đóm sáng xanh xao 
Cho nhìn rõ mặt cho đau màu cờ 
Tóc rơi râu rụng đôi bờ 
Hết đường may rủi vẫn chờ bóng xưa 
Khói tìm bếp cũ đong đưa 
Vòng đời điên đảo vòng đua điên cuồng 
Cánh cò rơi mất quê hương 
Cánh gà rơi mất ruộng vườn ước mơ 
Mẹ gà con vịt bụi bờ 
Thấp mây cao gió ỡm ờ ngủ quên 
Buồn mất tuổi vui mất tên 
Người không người có kề bên không người 
Nhà tan chân rã cổ rơi 
Thâu đêm tiếng mọt nổi trôi nhạc buồn 
Hồn xưa hết chỗ náu nương 
Đi không về có mười phương còn ngờ... 
 
MD 05/19/06 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 16:15 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA122- Đường Hoa Úa Tàn 
122. đường hoa úa tàn 
 
Nợ người một chiếc khăn tang 
Nợ đời một kiếp lang thang lỡ lầm 
Gót buồn gót tủi xa xăm 
Còn đây gót lạnh âm thầm đường quê 
Mong tìm lại bóng trăng thề 
Chỉ nghe gió lạnh bốn bề trống trơn! 
Còng lưng trả nợ áo cơm 
Vườn không nhà trống ổ rơm cũng tàn 
Cây đa trước miễu đầu làng 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6587646266926248845
https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
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Lá không còn nắng xốn xang trưa hè 
Tuổi thơ mất cả bạn bè, 
Chỉ còn khóm sậy bụi tre... chuyện trò! 
Đông về đói lạnh nằm co 
Con mèo con chó giả đò... không quen! 
Đường đời lắm nẽo sang hèn 
Nhục vinh lận đận chê khen cũng thừa 
Não nề nắng sớm chiều mưa 
Nhớ nhau đọc chuyện đời xưa ngậm ngùi! 
Tưởng nghe tiếng nói tiếng cười 
Ngờ đâu gió gửi hương môi... ghẹo mình! 
Không thuyền hoa không thuyền tình 
Bên dòng nước đục trăm nghìn xác hoa 
Nghìn trùng mây trắng bay xa 
Nghìn năm áo lụa quê nhà còn thơm 
Lẽ đâu vẫn giận vẫn hờn 
Để cho dang dở cung đờn lời ca? 
Bóng mờ cuối nẽo sao sa 
Mắt mờ cuối nẽo đường hoa úa tàn! 
Không còn một chút bình an 
Không còn một chút nắng vàng trời xanh 
Sương rừng gió núi mong manh 
Thoáng qua dòng tóc... để dành... mai sau! 
 
MD 03/20/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 16:11 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA123- Vết Bụi Mờ 
123. vết bụi mờ 
 
Buồn tưởng đã trôi theo nước sông 
Mà sao cay đắng vẫn ngập lòng 
Mà sao hình bóng xa... gần quá 
Một nửa giận hờn nửa nhớ mong! 
 
Không còn gặp gỡ không còn đau 
Hay tự dối mình và dối nhau 
Tìm về kỷ niệm đường trăng cũ 
Gió quá lạnh lùng mây quá cao! 
 
Muốn gọi tên cho đỡ nhớ nhung 
Hình như tên cũng đã lạ lùng 
Như không quen biết chưa hề gặp 
Chưa nói chưa cười đã quay lưng 
 
Muốn gặp mắt quen nũng nịu cười 
Gặp dòng tóc rối mộng xa xôi 
Gặp đồng tiền núng hồng đôi má 
Gặp nốt ruồi ngoan vẫn gọi mời... 
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Có phải hết rồi? Hay chiêm bao? 
Mơ hình tưởng bóng tủi lòng nhau 
Gặp hay chưa gặp? Cười hay khóc? 
Nỡ bỏ kiếp nầy... đợi kiếp sau? 
 
Đã hết cây xanh trái ngọt rồi 
Chỉ còn xác bướm đón hoa rơi 
Nắng chiều hiu hắt đò xa bến 
Mòn mỏi chờ mong dáng đứng ngồi! 
 
Không để dành cho chút áo màu 
Bây giờ tình đã bay quá cao 
Bao nhiêu thề hứa như mây khói 
Hương cũ tàn phai môi hết màu! 
 
Đời chẳng còn chi để ước mơ 
Bút cùn mực cạn hết nguồn thơ 
Thịt xương mục rã thân hư ảo 
Hồn cũng tan như vết bụi mờ! 
 
Gửi lại vườn xưa chút hương xuân 
Tưởng như người cũ vẫn ân cần 
Vòng tay nhóm lửa đêm mời gọi 
Hay vẫn vô tình hết cố nhân! 
 
MD 09/06/03 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 16:08 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA124- Vỗ Về 

124. vỗ về 

 
Ngủ quên khắp nẽo tình buồn 
Lá me lỗi hẹn con đường giận nhau! 
Ban ngày cũng vẫn chiêm bao 
Mây hồng mây trắng bay vào áo em! 
Tóc xa lạ, mắt thân quen 
Ngọt ngào giọng nói: vẫn khen rất tình 
Chiều đi gót đỏ xinh xinh 
Nắng vàng yểu điệu trộm nhìn ngẩn ngơ 
Mi sầu mấy kiếp bơ vơ 
Nghe trong xa cách có chờ có thương! 
Bao nhiêu cát bụi vấn vương 
Xin đừng lay động dư hương để dành 
Quanh co nào biết ngọn ngành 
Lá non e thẹn trên cành tương tư 
Em còn nửa thực nửa hư 
Để anh mòn mỏi mệt nhừ chạy theo 
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Mênh mông số kiếp bọt bèo 
Anh như rau đắng quê nghèo tủi thân 
Em như bọt biển tan dần 
Cuối trời hư ảo dấu chân lỗi thề 
Lênh đênh trong giấc ngủ mê 
Hương môi đầm ấm vỗ về nghìn năm! 
 
MD 02/09/03 
Luân Tâm 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 16:05 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA125- Tình 

125. tình 

 
Vui nắng sớm buồn sương mai 
Hỏi người dưng thấy chữ này thương không 
Hồn chữ trắng xác chữ hồng... 
TÌNH mê mòn lưỡi mấy vòng chưa no? 
 
Cánh diều thả gió vào mơ 
Cho yêu thả tóc ỡm ờ trói đôi 
Bồng đi bồng đứng bồng ngồi 
Tưởng cưng bé quá một thời...láo ăn! 
Nhong nhong thỏ trắng Chị Hằng 
Cho ôm bóng thỏ lăng xăng dỗ dành 
Điên ghen muỗi đực vờn quanh 
Đêm dài vui ngắn chưa đành mộng em 
Giận thôi yêu nữa bắt đền 
Hôn từ đường ấm ngõ êm ngọt ngào 
Dâng tình cửa mở khát khao 
Chua me ngọt khế tình trào răng ngoan 
Nâng thơ đãi cát tìm vàng 
Môi mê nín thở lưỡi tham bọt hiền! 
Mắt sương lưng khói vòng tiên 
Đi ngon vòng kép đứng ghiền vòng đơn 
Đói tình vứt áo bỏ cơm 
Khát tình giọng nói khát thơm giọng cười! 
Trời rung đất chuyển lả lơi 
Mưa trăng dấu thẹn nắng bơi gió tình! 
Gieo hoa che gót khoe mình 
Đòi thêm hương lửa trăm nghìn kiếp sau 
No bước thấp đói bước cao 
Hồng đêm ngày trắng nôn nao điệu đờn 
Vòng vo giả bộ dỗi hờn 
Bến Tre phía trước Sàigòn phía sau... 
 
MD 02/18/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 16:03 
Nhãn: Thơ Hương Áo 
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HA126- Không Hò Hẹn 
126. không hò hẹn 
 
Sáng sớm mưa dầm khóc nổi trôi 
Đường xa kỷ niệm vẫn bồi hồi 
Áo tơi thấm lạnh lòng hoang vắng 
Quán trọ thờ ơ chẳng đón mời 
 
Lầm lũi đi trên nỗi đau nầy 
Xác thân mục rã hay còn đây 
Đông nào tuyết nhuộm chung dòng tóc 
Mong gặp hè về áo trắng bay? 
 
Mấy đò mấy nẽo mấy sân ga 
Tiễn biệt chi nhiều thêm cách xa. 
Qua mấy sống to bao biển lớn 
Cũng chưa thấy được khói cơm nhà! 
 
Cát cháy bỏng chân bụi nặng vai 
Có đi mới biết đường còn dài 
Khóc than chi cũng thêm cay đắng 
Vinh nhục chìm trong tiếng thở dài 
 
Ai bảo nắng mưa chẳng hẹn kỳ 
Gặp nhau là để khóc biệt ly 
Dù bao dâu bể bao gian trá 
Cũng có ngọt ngào có mê si? 
 
Tiếng khóc trẻ thơ nhắc nhở hoài 
Đường trần vạn nẽo vẫn chông gai 
Phù vân lối cũ bao nhiêu mộng 
Cõi tạm đường xưa bóng hao gầy! 
 
Tóc rụng bao nhiêu sương gió rồi 
Thịt da nào gợi nhớ chơi vơi 
Đò ngang lỡ chuyến quên đò dọc 
Mờ mịt dòng đời vẫn nổi trôi! 
 
Trả được bao nhiêu nợ kiếp nào 
Nửa đời lận đận nửa chiêm bao 
Không còn chi để dành con cháu 
Có lẽ hẹn lần đến kiếp sau! 
 
Ngày tháng trôi trên những dòng thơ 
Đường xa xứ lạ mãi ngẩn ngơ 
Áo bay tóc gọi trăng thề hứa 
Tình chỉ còn vương chút hững hờ! 
 
Nhắc chuyện ba sinh có ích gì 
Ga nào giữ mãi được người đi 
Con tàu nhả khói đầy đêm tối 
Vô tận lòng đau dấu biệt ly! 
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Để lại nhân gian nét bụi mờ 
Còn chăng mầm sống thuở hoang sơ 
Dấu chân du mục rêu nguyên thủy 
Không nắng không mưa chẳng bến bờ 
 
Tiếng gọi nào nghe thật não lòng 
Mây trôi, gió cuốn hết chờ mong 
Giọt nắng phù sinh còn hiu hắt 
Rồi cũng nhòa tan dấu bụi hồng... 
 
Trách nắng hờn mưa để làm chi 
Cuối cùng cũng một chuyến ra đi 
Đục, trong đen trắng từ thiên cổ 
Ấm lạnh nghìn năm có nghĩa gì? 
 
Gọi gió, gọi mây đã mệt rồi 
Bốn mùa thương nhớ cũng xa xôi 
Những chiều chung bóng, đêm chung gối 
Còn chút dư hương đủ mặn môi! 
 
Thăm thẳm trùng dương dấu buồn đau 
Làm sao biết được hết nông, sâu 
Bao nhiêu con sóng, con tàu vở 
Trời nước dửng dưng chẳng đổi màu 
 
Bến nào đã đến? Bến nào chưa? 
Biết ai mong nhớ? Ai đón đưa? 
Tưởng con đom đóm là sao rụng 
Trong chốn mịt mù sương khói xưa! 
 
Lời mật ngọt nào rót vào tai 
Còn chăng mộng đẹp để dành ai 
Lạnh từ chân lạnh đau chân tóc 
Muốn được một lần tay nắm tay! 
 
Bao nhiêu quán trọ đã đi qua 
Đêm tối mênh mông vẫn không nhà 
Giọng hát liêu trai nào lưu luyến 
Cũng đành quay mặt với xót xa 
 
Qua được mấy cầu mấy dòng sông 
Đò chiều thu cũ mắt ai trong 
Chỉ còn gợn sóng buồn câm nín 
Trời đất vô tình, gió mênh mông! 
 
Tưởng cuối đường mưa nắng ấm lên 
Cho lòng sầu tủi chút lãng quên 
Ngờ đâu rừng vắng đêm tăm tối 
Mỏi mắt tìm đâu một ánh đèn! 
 
Điạ ngục trần gian ở chốn nào 
Lâu đài lộng lẫy hơn trăng sao 
Phút giây thành khói mây tang tóc 
Cát bụi kinh hoàng lạc mất nhau 
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Tưởng chết rồi yên vẫn chưa yên 
Xương khô còn bị bới đào lên 
Đốt cho tro bụi không còn nữa 
Dành chỗ ăn chơi kiếm bạc tiền 
 
Duyên kiếp hẹn hò có thực không 
Người đi người có nhớ người không 
Bao nhiêu tình sử bao nhiêu lệ 
Cũng chỉ mơ hồ cũng sắc không? 
 
Tưởng trạm cuối rồi nào biết đâu 
Hôm nay chỉ mới trạm khởi đầu 
Khổ đau nào có chia biên giới 
Nên vẫn mênh mông, chẳng sắc màu! 
 
Đi mãi đi hoài đi về đâu 
Dù không hò hẹn không chờ nhau 
Bao nhiêu đường thẳng bao đường tắt 
Có phải cùng mong một bến nào? 
 
MD 05/05/02 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:56 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA127- Sợi Tóc Dài 

127. sợi tóc dài 
 
Xin cho một sợi tóc dài 
Dấu vào áo gối mê say trọn đời 
Xin cho một chút son môi 
Dấu vào giấc mộng xa xôi cũng gần 
Tay nào gọi nắng mùa xuân 
Khói mây đầy áo bâng khuâng nhớ hoài 
Nón nghiêng dỗ ngọt tóc bay 
Mây hồng mây trắng thiên thai đón chào! 
Trăng tròn trăng khuyết chiêm bao 
Gối ôm quen thuộc xôn xao vai trần 
Lửa hương còn chút ân cần 
Buồn vui gác trọ ngập ngừng tỉnh say 
Mai sau còn nhớ chốn nầy 
Ven đường chờ đợi mưa bay thẩn thờ! 
Hoa tàn cỏ úa bơ vơ 
Tình si đã chín mà thơ chưa thành 
Tơ hồng sao quá mong manh 
Cho nên giông bão tan thành hư không! 
Đò xưa bến cũ hết trông 
Quanh co nước chảy ngược dòng chưa yên 
Rừng nào còn đọng tiếng chim 
Giọng cười tình tứ ngủ quên môi buồn 
Lá rơi ngập lối hoàng hôn 
Hai tay lạnh lẽo trống trơn thuyền tình! 
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Mắt sầu não nuột thêm xinh 
Đá xanh đá trắng lặng thinh nguyện cầu 
Xin cho kiếp khác gặp nhau 
Không còn ngăn cách khổ đau kiếp nầy 
Nụ cười trở lại thơ ngây 
Nghìn sau còn chút hương phai cũng đành! 
 
MD 02/24/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:53 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA128- Bụi Hồng Vương Gót 
128. bụi hồng vương gót 
 
 
Tiếng khóc xa nhau thật não lòng 
Trăm năm hò hẹn cũng thành... Không! 
Mai sau trăng rụng trên dòng tóc 
Mắt có long lanh? môi có hồng? 
 
Duyên nợ ba sinh quá mơ hồ 
Cho nên dệt mãi chưa thành thơ 
Mười năm gặp gỡ bao nhiêu mộng 
Tình vẫn nổi trôi vẫn dật dờ? 
 
Mây tự nghìn xưa như áo màu 
Lững lờ để gió gọi chiêm bao 
Không bờ không bến không thuyền mộng 
Quanh quẩn mê say chẳng lối vào! 
 
Có lẽ người chỉ là mây hồng 
Cho nên áo lụa quá bềnh bồng 
Cho nhìn một chút rồi tan biến 
Vóc dáng mơ hồ mắt hư không 
 
Có lẽ người chỉ là khói bay 
Cho nên mờ mịt nhớ thương hoài 
Không hình, không bóng, không cho gặp 
Hờ hững bỏ quên kẻ lưu đày! 
 
Có lẽ người chỉ là giọt sương 
Cho nên không giữ một chút hương 
Chưa quen đã thẹn thùng quay mặt 
Đã tan nhanh như một giọt đường! 
 
Có lẽ người chỉ là gió trưa 
Mơ màng đem lại chút hương xưa 
Thẩn thờ hồn dạo chơi rừng núi 
Văng vẳng bên tai tiếng cợt đùa! 
 
Có lẽ người chỉ là trăng non 
Cho nên còn mãi lo dỗi hờn 
Không lo trang điểm buồn son phấn 
Chờ đến bạc đầu vẫn... cô đơn! 
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Có lẽ người chỉ là ánh sao 
Cho nên xa cách vẫn ngọt ngào 
Hư hư thực thực lòng như tuyết 
Trong trắng ngọc ngà đến nghìn sau 
 
Có lẽ người chỉ là hương hoa 
Cho nên chưa đượm đã phôi pha 
Ngẩn ngơ tình vội bay theo áo 
Áo cũng lạnh lùng vội tránh xa! 
 
Có lẽ người chỉ là bướm vàng 
Cho nên chưa hợp đã vội tan 
Giấc sầu lận đận tàn hương phấn 
Mờ mịt vòng bay khóc lỡ làng! 
 
Người là tiên hay tiên là người 
Mà sao nghìn kiếp vẫn xa xôi 
Có gần thì cũng như hư ảo 
Chưa hẹn mà sao lỗi hẹn rồi? 
 
Mây khói trăng sao đã nhạt nhòa, 
Gió sương hoa bướm tiên quá xa 
May còn hạt bụi hồng vương gót 
Kiếp khác dẫn đường ta gặp... ta! 
 
MD 03/31/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:47 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA129- Thẩn Thờ 

129. thẩn thờ 

 
~Kính viếng Thầy Nguyễn Khắc Hoạch~ 
 
Thương em bé bỏng Văn Khoa 
Dáng gầy xiêu đổ ngọc ngà ước mơ 
Chiều đi tóc xõa hững hờ 
Dấu chân lỗi hẹn bơ vơ mắt buồn 
Hè sang phượng đỏ sân trường 
Thay màu áo mới tơ vương gót hồng! 
Người xưa hẹn với non sông 
Mình nay lưu lạc chờ trông một người 
Mây trôi khắp bốn phương trời 
Để hoa với bướm bồi hồi nhớ em 
Lối vào thư viện thân quen 
Dư hương còn đó êm đềm tiếng ai 
Ngỡ ngàng tuổi mộng tàn phai 
Vườn xưa lối cũ tháng ngày héo hon 
Trăm năm bia đá thì mòn 
Nghìn năm thân thế vẫn còn cảo thơm (1) 
Bụi nhòa rêu nhạt sân trường 
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Hồn hoa xác bướm tang thương lệ nhoà! 
Lang thang tìm một cành hoa 
Không không sắc sắc hay là phù sinh 
Đèn khuya bóng lại với mình 
Cười chi đổ quán xiêu đình tội ai 
Lạnh lùng tuyết trĩu cành mai 
Mênh mông sương khói trần ai mịt mờ! 
Hồn xưa đẹp những bài thơ 
Trường giang Đông hải thẩn thờ bước tiên! 
Tiếc mình bạc phước vô duyên 
Nên con đò đã sang miền hư vô 
"Hạc vàng đi mất từ xưa” (2) 
Thì thôi mặc kệ nắng mưa mấy mùa! 
Gió lên trăng lạnh chuông chùa 
Biết đâu cội phúc ngày xưa vẫn còn 
Mây bay giấc ngủ chập chờn 
Môi thơm lời ngọt mắt hờn no nê 
Một đời nửa tỉnh nửa mê 
Áo bay lớp lớp trăng thề mười phương 
Lòng đau duyên kiếp vô thường 
Nghìn năm thổn thức tình buồn thành thơ! 
 
MD 01-01-1997 
Luân Tâm 
 
1) Cảo Thơm: bản thảo sách quí. Giáo Sư Nguyễn Khắc Hoạch 
(Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sàigòn) có công rất lớn trong 
việc xây dựng Trường Đại Học Văn Khoa Sàigòn. Ông còn là một 
nhà khảo cứu, một nhà văn, một thi sĩ tài hoa với bút hiệu là Trần Hồng Châu. 
 
2) “Hạc vàng đi mất từ xưa, 
Nghìn năm mây trắng bây giờ còn bay": 
Thơ Tản Đà dịch bài “Hoàng Hạc Lâu” của Thôi Hiệu, 

một thi sĩ nổi tiếng thời Đường (Trung Hoa). 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:42 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA130- Tìm Trầm 
130. tìm trầm 
 
Núi xuống rừng lên khói tìm sương 
Đêm hoa bay mất dấu ruộng vườn 
Mơ hồ đau nỗi đau cắt rún 
Tình cũng điêu tàn như cố hương! 
Ngày đói đêm no ngủ mê ăn 
Cháo rau hóa đá gãy sạch răng 
Sợ trời sập mạnh đè đau bóng 
Người cũ không còn bóng lên trăng 
 
Sóng dập gió vùi nước hồn tan 
Mưa đau cát bụi gió đau nhang 
Oan tình máu nhuộm lòng rong biển 
Lá dấu thiên thu áo mất vàng 
 
Lòng cũ đất xưa dịu quá hiền 
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Chết gần sao bỗng nổi khùng điên 
Tuôn bao núi lửa bao địa chấn 
Cuốn mất an lành mất dấu tiên? 
 
Lủi thủi chân mòn trốn nợ ai 
Già chưa tóc rụng lưng đầy gai 
Rêu từ khóe mắt rêu qua mũi 
Hoa dại che đầu cỏ che tai? 
 
Thể xác tan đau biến lạ lùng 
Lời chim tiếng vượn thân bò rừng 
Tìm trầm ngậm ngải đau rơi lưỡi 
Vợ yếu con thơ cũng hãi hùng! 
 
Hồn rừng phách núi đói trầm hương 
Về gieo bệnh lạ khắp phố phường 
Người không còn mắt đen như trắng 
Quán trọ cũng thành nhà chứa… thương! 
 
Lòng cố dằn lòng trống bụng không 
Trôi hoài bóng lạnh hết biển sông 
Đò con lưu lạc nghìn năm vẫn 
Nặng chở câu hò điệu hát rong! 
 
Đi, ở không xong đành quay về 
Trăm nghìn nước mặn con chán chê 
Thương dòng suối ngọt sông lòng mát 
Chờ sóng bạc đầu tưởng bóng ghe! 
 
MD 03/02/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:39 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA131- Vợ 
131. vợ 
 
Tóc thơm điệu bướm vờn quanh 
Gót thơm hồng rượu để dành anh cưng 
Trắng thơm nũng nịu mê lưng 
Nửa khoe nửa dấu nửa mừng nửa trêu 
Trăng từ khóe mắt học yêu 
Nửa đêm nhạc nhẹ nửa chiều thơ say! 
Trăm năm tay trắng chân dài 
Nghìn năm gương lược hương bay bụi về 
Ôm nằm gối lạnh ngủ mê 
Tưởng ôm nắng ấm vỗ về biển sông! 
Thương chồng áo lạnh mùa đông 
Mặc mưa mặc gió mặc hồng mặc xanh 
Nuôi con em vẫn cơm canh 
Anh còn ăn ké được dành phần hơn! 
Ngựa xe áo mão sạch trơn 
Vào ra đeo mãi cây đờn khùng điên 
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Quê người chẳng lẽ xứ tiên 
 
Rượu ngon thuốc quí rẻ tiền quá no! 
Gan nổi lửa phổi đòi ho 
Ung thư vả lại cũng do tại vì 
Già rồi cũng phải ra đi 
Biết đâu đi sớm có khi được mời 
Cóc còn làm cậu ông Trời 
Anh thơ đói quá tưởng lòi mắt no! 
Thương em chân vịt chân cò 
Tháng năm cay đắng giả đò thơm ngon 
Cũng vì chồng cũng vì con 
Tay sưng mắt mỏi chân mòn lòng đau 
Cũng may còn chút chiêm bao 
Lần đầu gặp gỡ lần sau cưới liền 
Cũng e thẹn cũng cười duyên 
Cũng tình cũng nghĩa cũng tiên nhất đời! 
"Gió đưa cây cải về trời, 
Rau răm ở lại chịu lời đắng cay (1) 
 
MD 03/18/06 
Luân Tâm 
 
1) Ca Dao 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:36 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA132- Vớt Trăng 

132. vớt trăng 

 

Xưa người say tỉnh vớt trăng 
Trời cao đất rộng băn khoăn cội nguồn 
Nay ta dâu bể cùng đường 
Tàn hơi bút lệ máu vương quê nghèo! 
 
Bến mộng hay là cõi thực đây 
Bốn phương xa lạ lá tìm cây 
Chim không về nữa rừng thay áo 
Suối cũ không buồn chở bóng mây 
 
Trăng đi sao giận chẳng đợi chờ 
Hoa nắng giã từ tuổi ngây thơ 
Sông sâu mòn mỏi đò không bến 
Người đến người đi gió hững hờ! 
 
Giọt lệ nào vui? Lệ nào buồn? 
Nhịp cầu tình tự khói pha sương 
Mai kia trời đất nhiều cay nghiệt 
Xin vết môi hồng thay vết thương! 
 
Quán trọ? Hay nhà? Hay quán ăn 
Ai đi qua đó cũng băn khoăn 
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Tiền không đủ trả canh rau đắng 
Nên phải ra đồng ăn củ năn! 
 
 
 
Quê hương mờ mịt cõi chiêm bao 
Nắng lửa mưa dầu nhớ thêm đau 
Ao bèo cháy cá bùn khô máu 
Bèo tan bọt nước lạnh về đâu? 
 
Quanh co lận đận lối nhục nhằn 
Tay không dài đủ để vớt trăng 
Bao nhiêu mạch nước ngầm mê đắm 
Không thể ngọt ngào đêm gối chăn! 
 
Đau thương nhưng cũng có thơm ngon 
Tình tứ xoay lưng... điệu gót son 
Ngày vẫn dỗi hờn đêm nũng niụ 
Hồn thêm ngây dại chết chửa chôn? 
 
Muốn gửi cho nhau một tiếng than 
Sợ e khơi dậy bếp tro tàn 
Vô tình gió cuốn tro bay mất 
Hết kỷ niệm buồn tim cũng tan! 
 
Muốn gửi cho nhau tiếng cám ơn 
Dù sao còn sống vẫn... còn hơn 
Đường tình trắc trở không ai muốn 
Xin chớ nghi oan chớ giận hờn! 
 
Lang thang mãi cũng vào... hư không 
Hương thơm áo ngủ ôm mây hồng 
Chỉ còn đôi cánh mong manh quá 
Biển cạn lâu rồi đâu còn rong? 
 
MD 03/09/04 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:33 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA133- Buồn 
133. buồn 
 
Thân tặng Phạm Thành Châu 
 
Mưa buồn xuống núi ngủ trưa, 
Nắng vui lên núi xin bùa học bay! 
Buồn đi vui đến hôn tay 
Lời ca chưa múa bóng đày gót cao 
Buồn chiêm bao? Vui chiêm bao? 
Buồn đưa tóc hạ buồn chào mắt đông 
Buồn đò chán tắm nước sông 
Mà không thể tắm lọt lòng giếng xưa 
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Người mang áo gấm che mưa 
Ta quăng hết cả cày bừa chơi đêm! 
Vui mau hoá quỷ tưởng tiên 
Buồn duyên bụi bám ta điên người khùng 
Đau thu không lá chờ xuân 
Buồn quay tiếng thở buồn quần tiếng ho 
Buồn quên đói buồn nhớ no 
Buồn teo lá cỏ buồn to lá bàng 
Buồn rừng thương núi ghét hang 
Buồn sông gửi biển buồn ngoan gửi mềm! 
Buồn ngày lạ buồn quen đêm 
Thức đào bóng tối gối mền không yên! 
Thịt da vô tội tật nguyền 
Khua xương mòn đốt đau miền hết mong 
Buồn như chết sắp lấy chồng 
Buồn như thi rớt tưởng sông chê mình! 
Người về núi tuyết đóng đinh 
Ta đi đồi cỏ quên nhìn mắt nai... 
 
MD 04/09/06 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:28 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA134- Chung Bóng 

134. chung bóng 

 
Tà áo tung tăng đôi cánh ngoan 
Đưa hồn anh đến ngõ thiên đàng 
Nửa đời lận đận hoa mơ trái 
Gió ghẹo vai thương nhuộm lá vàng! 
 
Quấn quít đôi chân níu đôi tay 
Tham lam ôm trọn hết áo dài 
Bao nhiêu áo ngắn thành chăn gối 
Môi ngọt để dành dỗ giấc say! 
 
Chiếc lưới tình si quá ấm êm 
Một lần bị vướng không thể quên 
Không mong trốn thoát không vùng vẫy 
Muốn được trọn đời cận kề bên... 
 
Thoát xác cho tình được nhẹ hơn 
Vào ra đầm ấm không dỗi hờn 
Ngày đêm không cách chia biên giới 
Tay trắng chân dài móng đỏ sơn... 
 
Trả lại buồn đau cho gió mưa 
Lòng vui như tiếng pháo giao thừa 
Ôm nhau chết đuối bao nhiêu kiếp 
Vẫn đợi vẫn chờ vẫn đón đưa! 
 
Chiếc võng ngây thơ em hãy nằm 
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Anh ru âu yếm đến nghìn năm 
Về trong cổ tích, trong thần thoại 
Anh vẫn tôn thờ vẫn viếng thăm... 
 
 
 
Ngọn lửa đam mê em thẹn thùng 
Gọi nhau tha thiết một tiếng cưng 
Khi nào nũng nịu xin đừng khóc 
Thả tóc rối dài rồi... xoay lưng... 
 
Gom hết nắng vàng hết lửa hồng 
Vào đêm hò hẹn ấm chân không 
Mai kia trời đất dù nghiêng ngả 
Ta vẫn còn nguyên ngọn lửa lòng! 
 
Áo mặc chung nhau không cần màu 
Hôn nhau ngây ngất đến nghìn sau 
Hồn thiêng mãi đẹp đôi chung bóng 
Dạo bước nhẹ nhàng cõi trăng sao! 
 
MD 03/19/04 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 15:25 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA135- Giấc Ngủ Chưa Yên 

135. giấc ngủ chưa yên 

 
~ Kính dâng hương hồn Ba Má 
 
 
Đường xa tuyết trắng áo con 
Nhẹ lo ăn mặc vẫn còn khổ đau 
Khu vườn hương hoả còn đâu? 
Cha nằm xương lạnh dãi dầu nắng mưa 
Mẹ nằm đau tủi bóng dừa 
Khói hương xa vắng gió lùa cỏ khô! 
Đoạn trường nào có thước đo 
Ơn Cha ơn Mẹ: bài thơ muôn đời! 
Bể dâu chi lắm hởi Trời 
Nghìn xưa ai khóc ai cười cợt ai? 
Chùa hoang trơ trọi gốc mai 
Con đò mệt mỏi đêm dài mù sương 
Biết đâu địa ngục thiên đường? 
Nghĩ thương thửa ruộng, khu vườn vô tư 
Nhớ thương nét mặt hiền từ 
Song thân lận đận sớm trưa nhọc nhằn 
Lo con đủ mặc đủ ăn 
Nắng lên tóc bạc mưa hằn áo tơi (1) 
Dạy con đạp đất đội trời 
Dạy con nhân đức thảnh thơi mong ngày... 
Nào ngờ núi lở cát bay 
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Thế nhân gian ác phơi bày trắng đen! 
Lòng đau giấc ngủ chưa yên 
Cầu xin Cha Mẹ cõi tiên an nhàn 
Tủi thân chẳng trọn khói nhang 
Chén cơm ngày giỗ ngỡ ngàng lệ rơi! 
Ngọn rau đắng nhớ bồi hồi 
Tô canh chua...bỗng nghẹn lời vái van! (2) 
 
*** 
 
Đêm khuya, tiếng dế mơ màng 
Sang canh gà gáy vội vàng thả trâu 
Tinh sương ngập luống cày sâu, 
Mồ hôi ướt áo... còn đâu con chờ? 
Nghìn trùng sóng biển bơ vơ, 
Nghìn năm trăng cũ đầy vơi giọt sầu! 
Nghĩ mình chân đất áo nâu 
Đường xa xứ lạ sang giàu mặc ai 
Nhớ thương quê cũ tàn phai 
Nắm mồ Cha Mẹ... đắng cay hương hồn! 
Người xưa hiếu thảo làm gương, 
Văn minh chi kẻ xem thường Mẹ Cha? 
Thương dòng nước ngọt phù sa 
Thương bờ tre nhỏ cha già đợi măng 
Thương con đường cũ quanh làng 
Bước Cha bước Mẹ lo toan những ngày... 
Nhớ trưa nắng nổi cá chài (3) 
Mẹ vò viên cám, cá bay đớp mồi! 
Nhớ hàng vú sữa xinh tươi 
Trưa nằm chiếc võng nghiêng trời gió bay! 
Mẹ đau tay khổ bàn tay...(4) 
Thuốc men khan hiếm, đắng cay trăm đường. 
Cha lo lặn lội đặt lươn (5) 
Mẹ ăn bớt bệnh trời thương tình nghèo! 
Mẹ nuôi được một con heo 
Bao nhiêu nồi cám, nồi bèo sớm trưa 
Mà tiền chẳng đủ để mua 
Cho con áo mới lên chùa dâng hương 
Quản bao dãi nắng dầm sương 
Quanh nhà bầu bí mướp hương mấy giàn 
Bạc hà hành hẹ dưa gang, 
Khế chua bưởi ngọt bên hàng xoài tơ. 
Ôm từng cục đất đơn sơ 
Vun bồi mương độn nên bờ sầu riêng 
Mong ngày cỡi hạc qui tiên 
Con còn được hưởng chút duyên ngọt ngào! 
Chọn nơi yên nghỉ thanh cao 
Nào hay bạc phước nỗi đau còn đầy! 
Lòng con chết tự tháng ngày.. 
Niềm vui đã hết: rượu cay sá gì 
Mơ màng khói thuốc ích chi 
Nhớ lời Cha Mẹ dạy khi xa nhà 
Giật mình mái tóc điểm hoa 
Tha hương cầu thực phong ba nửa đời 
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Tre tàn măng mọc thì thôi 
Kể như con nước chảy xuôi một dòng 
Có khi đục có khi trong 
Bao dung biển cả một lòng bao la! 
Thương con con lại nhớ Cha 
Thương thân Mẹ chẳng lụa là áo nâu 
Thương bàn tay Mẹ nhiệm mầu 
 
Chong đèn bắt muỗi vá thâu đêm trường! 
Mắt quầng tóc rối tơ vương 
Chẳng than chẳng khóc chẳng buồn giận ai! 
Thương Cha cực khổ ngày ngày 
Áo tơi mưa lạnh luống cày cô đơn 
Năm canh giấc ngủ chập chờn 
Phần lo trộm cướp phần cơm áo đòi! 
Con vui Cha Mẹ đều vui 
Con buồn Cha Mẹ ngậm ngùi chở che 
Như con gà mái sau hè 
Bênh con dám đánh dám đe quạ diều! 
Tu thân tích đức sớm chiều 
Cháu con còn được hưởng nhiều hồng ân 
Dầu sôi lửa bỏng chiến tranh 
Vẫn còn có chỗ sẳn dành dung thân 
Vẫn còn được thấy mùa xuân 
Tha hương vẫn có hoa mừng chim ca! 
Buồn vui ngày tháng phôi pha 
Thương cha mẹ lạnh quê nhà xa xôi 
"Gió đưa cây cải về trời..." (6) 
Mẹ ru con ngủ những lời thần tiên 
 
 
Tìm đâu? Con mãi trông tìm 
Đã đành máu chảy về tim muôn đời! 
Nén đau, xin khấn một lời 
Hương hồn Cha Mẹ rạng ngời ngôi cao! 
Rồi con cũng sẽ về sau 
Nghìn thu là giấc chiêm bao nhẹ nhàng 
Mong chi một chút khói nhang 
Miễn sao con cháu bình an: ngậm cười! 
 
MD 06-26-1999 
Luân Tâm 
 
1) Áo tơi: một loại áo choàng thô sơ để đi mưa, 
thịnh hành ở làng quê miền Nam xưa. Áo được kết 
bằng các cọng lá dừa nước. 

 
2) Ba tôi lúc sinh tiền rất thích canh chua nấu bằng 
cá lóc và rau đắng đất, một loại rau mọc hoang rất đắng, 
có bông nhỏ vàng nhạt, nấu canh ăn mát, thơm. 

 
3) Cá chài: một loại cá nước ngọt thường được nuôi trong 
ao hồ, có đuôi, kỳ màu đỏ, vãy màu vàng rất đẹp, thịt ngọt ngon. 
4 +5) Khoảng 1957, Má tôi bị đau gan rất nặng, 
biến chứng làm 2 bàn tay ngứa, lở, rất đau đớn. 
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Thuốc Bắc, thuốc Tây không trị dứt. Nghe lời một thầy thuốc Nam, 
Ba tôi đặt trúm bắt lươn cho Má tôi ăn, dần dần bớt bệnh. 

 
6) Ca dao: “Gió đưa cây cải về trời, 
Rau răm ở lại, chịu lời đắng cay!" 

 

 

136. thu 
 
Thu đã về đây bước ngập ngừng 
Áo vàng thơm quá ngỡ hương xuân 
Trời ghen môi đỏ mây thay áo 
Rừng núi mơ tiên bướm gọi mừng! 
 
Lối nhỏ gót hồng dấu cỏ xanh 
Gió trêu hoa lạ lá hôn cành 
Ngày mai lá sẽ buồn tan rã 
Cũng giống như ngày em vắng anh! 
 
Trời đất già nua nên rất buồn 
Mưa chiều che mắt sợ lệ tuôn 
Hàng cây hò hẹn thêm hờn tủi 
Nắng đã lỗi thề... thẹn gặp sương! 
 
Tóc sầu vương vấn nợ ba sinh 
Biết nói làm sao chuyện chúng mình 
Đất khách lòng đau đêm thức trắng 
Chờ nghe chim hót gọi bình minh 
 
Sân trước hoa lau nở muộn màng 
Bụi đường không hẹn đón thu sang 
Hôm nay chim khách không mời khách 
Có lẽ còn đau chuyện lỡ làng! 
 
Núi biết vọng phu tự thuở nào 
Để buồn chinh chiến để hồn đau 
Nghìn xưa bể hận mênh mông quá 
Biết có còn yêu những kiếp sau? 
 
Những chiếc lá vàng như hồn thu 
Áo bay trắng xoá biển sương mù 
Đường xưa hương cũ còn say mộng 
Lòng vẫn chưa yên chẳng dám tu! 
 
Đêm thu tình tứ... quên đất trời 
Yêu từ gót nhỏ đến bờ môi 
Mai về cuối nẽo đường hư ảo 
Vẫn nhớ hương thu lẫn dáng người! 
 
MD 09/04/02 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 14:39 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#8187490046810618913
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Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

 

 

 

HA137- Cuối Bờ Viễn Du 
 
137. cuối bờ viễn du 
 
Thân tặng Lan Đàm & Mao Tôn Hùng Vũ 
 
"Thuyền không đậu bến mặc ai 
Quanh thuyền trăng dãi nước trôi lạnh lùng” (1) 
Nơi nào mộng được mơ chung 
Gió treo hồn tóc mây mừng áo hoa 
Ta mất nước người tan nhà 
Giày rơm mũ cỏ thân ma chết buồn 
Mưa thu mi nhớ nắng xuân 
Trăng hè soi lệ não nùng bóng quê 
Tim đau rượu tiễn trà về 
Khói cơm Mẹ xoá cơn mê phong trần 
Người che mặt ta giấu thân 
Giửa trời lận đận nợ nần đục trong 
Tay khô ủ gót chân hồng 
Nghiêng so kỷ niệm cúi bồng tương lai! 
Chợt đau thấu nắp quan tài 
Ta ru người ngủ áo bay thẩn thờ 
Biển cạn nước sóng vào mơ 
Người trôi ta nổi cuối bờ viễn du 
Ta trèo núi người đánh đu 
Đứt dây niú bóng sương mù chơi vơi 
Học đi học đứng học ngồi 
Nhởn nhơ vọc đất ăn chơi tối ngày! 
Lững lờ trốn kiếm kéo tay 
Chưa mười ba đã đọa đày dấu dê 
Còn tình còn điệu còn mê 
Trên dòng lưu lạc tóc thề vẫn thơm… 
 
MD 09/11/06 

http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3132025927651136083
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Luân Tâm 
 
1) Phan Huy Vịnh dịch Tỳ Bà Hành (Bạch Cư Dị 
 
 
 

HA138- Tình Buồn 
 
138. tình buồn… 
 
Rồi sẽ về trong chốn bụi mờ 
Tình buồn xin gửi lại vườn thơ 
Xin cho được ngủ yên nghìn kiếp 
Quên hết đọa đày hết mộng mơ! 
 
Đường trước ngỏ sau bước lạ quen 
Phố xưa hoang phế chẳng ánh đèn 
Ai đi lầm lũi tìm kỷ niệm 
Vẫn đợi chờ hay đã quên? 
 
Còn chiếc lá xanh cạnh lá vàng 
Bướm buồn cánh mỏng mãi lang thang 
Chiều đi chiều đến mây thương áo 
Tóc dệt thơ tình vai ngủ ngoan! 
 
Không có tay thương để dỗ dành 
Mắt sầu muôn kiếp hết màu xanh 
Dỗi hờn mi lạnh đau màu má 
Gót nhỏ vô tình vội quay nhanh? 
 
Trời đất quay cuồng trong kiếp đau 
Giọt mưa hờn tủi áo phai màu 
Hương thừa còn nhớ màu hoa úa 
Nghìn trước trễ đò khóc nghìn sau 
 
Đã gặp nhau rồi hay là không 
Đầu đường cuối bãi hay ven sông 
Ven rừng? Ven suối? bên triền núi 
Trơ trọi cành khô tủi gốc thông! 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7199194461387205659
http://1.bp.blogspot.com/_jE6aax8OhhQ/SZxrUXGtmDI/AAAAAAAAAA0/Qt3QuNRsCA4/s1600-h/LuanTam23.jpg
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Gặp lại hay không cũng thế thôi! 
Đâu còn môi má để gọi mời… 
Hồn đâu còn để mà run rẩy… 
Một chút hẹn hò cũng nổi trôi! 
 
Xin cho mây trắng thật êm đềm 
Tình tứ ngoan hiền em rất…em 
Bao nhiêu mưa nắng bao nhiêu mộng 
Tiếng nói giọng cười vui tiếng chim! 
 
Nếu có đi xa cũng trở về 
Trên màu áo ngủ trong giấc mê 
Xin cho tóc vẫn thơm tình sử 
Mãi mãi tuyệt vời như hương quê! 
 
MD 03/08/07 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 14:30 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA139- Dấu Giày 
139. dấu giày 
 
Màu áo màu mây màu môi hồng ... 
Màu nào gửi lại lúc sang sông 
Cho dòng nước nhuộm tình trăng gió 
Để kẻ si tình đỡ nhớ mong! 
 
Có cánh chim nào bay quá cao 
Trời trong thoáng gợn chút xôn xao 
Hay là hờ hững như không biết 
Chờ hết kiếp này khóc kiếp sau! 
 
Để lại chút thơm chút thẹn thùng 
Tiếng cười giọng nói cưng rất cưng 
Mai kia dang dở còn an ủi 
Như nắng vàng trêu bước ngập ngừng! 
 
Sao chẳng hẹn hò chẳng dỗi hờn 
Như khi mưa lạnh gót hoàng hôn 
Áo nhòa mây trắng gants tay xám 
Như phút đầu tiên lạc mất hồn? 
 
Sao chẳng cho luôn chút gió chiều 
Qua dòng tóc rối gửi hương yêu 
Dành khi ngoảnh mặt còn hy vọng 
Hôm khác gặp nhau đỡ hơn nhiều? 
 
Hồi hộp đếm từng bước chân ngoan 
Trên đường đi học lắm hoa vàng 
Bướm vàng như áo mây như tóc 
Cỏ mới nâng niu gót nhẹ nhàng! 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7199194461387205659
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#3244428333357894322
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Muốn trải hồn cho chân ấm êm 
Cho lòng đau được chút bình yên 
Nhưng chưa kịp nói người đã mất 
Như chuyện đời xưa bướm mơ tiên! 
 
Mong được chiêm bao gặp dấu giày 
Lần theo sương khói gặp áo bay 
Hương hoa hương áo hay hương tóc 
Vương vấn dỗ dành trọn giấc say! 
 
Chỉ thấy mênh mông mưa bụi nhòa 
Đường nào không nắng không màu hoa 
Sông nào nước cạn không tăm cá 
Chỉ có lờ mờ dấu phù sa! 
 
Mới gặp hình như đã lỡ làng 
Trọn đời thương nhớ vẫn lang thang 
Gió mưa xuôi ngược thân tàn tạ 
Tình tứ bao nhiêu cũng muộn màng! 
 
MD 06/19/03 
Luân Tâm 
 

HA140- Mộng Hồng 

140. mộng hồng 

 
 

Gối đầu trên những đường cong... 
Tham lam ôm những đường vòng dễ thương 
Núi rừng thức giấc say hương... 
Nâng niu lụa trắng... mười phương mây hồng... 
Đường nào nghìn kiếp chờ mong 
Nắng môi lửa mắt hong dòng tóc thơm 
Cỏ hoa mắc cỡ ghen hờn 
Để dành... nũng nịu... còn hơn ngọt ngào 
Trời xa đất lạ xôn xao 
Chim khôn náo nức hót chào xuân tươi 
Đường ngoan thương đứng thương ngồi 
Rượu nào lơi lả giọng cười liêu trai 
Nắng mưa tình tứ đêm ngày 
Mưa đêm dạo nhạc nắng ngày tắm thơ 
Nửa mê nửa tỉnh còn ngờ... 
Sao rơi trăng rụng trắng bờ lưng thon! 
Thương no tròn... nhớ no tròn... 
Lênh đênh khắp nẽo Sàigòn thân yêu 
Thèm nắng sớm thèm mưa chiều 
Thèm ăn... thèm uống... thèm nhiều... thèm thêm... 
 

http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6305099768043414279
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MD 03/25/05 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 14:22 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA141- Liêu Trai 

141. liêu trai 
 
Đêm nay trời đất cũng hẹn hò 
Em đến mộng mơ áo học trò 
Tóc rối lả lơi cười nũng nịu 
Mười ngón ngọc ngà thơ thơm tho! 
 
Kỷ niệm ngọt ngào đầy mắt môi 
Người gần mà sao vẫn xa xôi 
Âm dương cách trở từng hơi thở 
Sương khói thịt da cũng gọi mời... 
 
Có phải em từ bức tranh xưa 
Thơ thẩn dạo chơi trước sân chùa 
Có gió có mây dìu chân bước 
Hình như cũng có ít nhiều mưa? 
 
Phải chi anh được làm Tú Uyên (1) 
Si tình mấy kiếp hồn đảo điên 
Người đẹp trong tranh thành người thực 
Yêu nhau say đắm cùng lên tiên! 
 
Anh nghèo chỉ có chút mộng mơ 
Và khối tương tư dệt thành thơ 
Tay trắng đêm về trông sao rụng 
Bẽ bàng duyên kiếp khóc bơ vơ! 
 
Áo vải vá vai lạnh tháng ngày 
Cơm không no dạ dám nhìn ai 
Dòng người hờ hững đời dâu bể 
Lận đận thêm buồn chuyện tương lai! 
 
Làm sao có đủ tiền mua tranh 
Anh vẽ em vào trái tim anh 
Ngày đêm mơ tưởng em âu yếm 
Thỏ thẻ bên tai dệt mộng lành! 
 
Anh chẳng biết đàn chẳng biết ca 
Đọc thơ thiên hạ để làm quà 
Cho em những lúc em không giận 
Em cũng mừng vui cũng thiết tha! 
 
Xuống tỉnh lên thành chân vẫn quê 
Buồn vui gác trọ mặc khen chê 
Miễn em không ghét đời như mộng 
Lẻo đẻo theo hoài bước si mê! 
 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#6305099768043414279
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#8642263574916906504
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Ngày tháng bồng bềnh theo áo bay 
Một ngày không gặp bao đắng cay 
Phải chăng kiếp trước nhiều thề hứa 
Nên đến kiếp nầy quá đắm say! 
 
Sách vở lênh đênh mấy áo màu 
Dáng buồn não nuột mắt trăng sao 
Lạnh đôi tay lạnh vai sương tuyết 
Trời đất quay cuồng tim nhói đau! 
 
Đời bỗng hoang vu đêm tương tư 
Em đi không để chút hương thừa 
Từ nay thơ cạn hồn thơ mất 
Ngất ngưởng lang thang trọn bốn mùa! 
 
Rồi một chiều xuân gió xôn xao 
Hoa cười bướm lượn nắng hoa đào 
Nón nghiêng e thẹn như ngày cũ 
Có phải em về hay chiêm bao? 
 
Chân đã mõi mòn vẫn chạy theo 
Qua bao rừng núi bao truông đèo 
Cùng trời cuối đất em hư ảo 
Đau xót nhòa tan kiếp bọt bèo! 
 
Mây trắng lênh đênh tự nghìn xưa 
Tủi thân sỏi đá lạnh đường mưa 
Gót tiên có lấm bùn nhân thế 
Sao chẳng cho anh được đón đưa? 
 
Vọng phu hoá đá có thực không 
Nghìn kiếp nghìn đời vẫn nhớ mong 
Mái tóc liêu trai tình ngây ngất 
Mênh mông sương khói quyện áo hồng... 
 
Đá đã nát rồi vàng cũng phai 
Nhạt nhòa mưa bụi vương gót ai 
Đường xa vạn dặm trăng mòn mỏi 
Cát bụi vỗ về giấc ngủ say! 
 
MD 06/17/02 
Luân Tâm 
 
1) Tú Uyên: Theo chuyên cổ tích, Tú Uyên được bức 
tranh vẽ một người con gái rất đep. Chàng mê say, 
đêm ngày nhìn ngắm, mơ tưởng, tương tư sanh bệnh. 
Quá cảm động, người trong tranh (vốn là tiên nữ) 
bước ra kết duyên cùng chàng! 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 14:19 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA142- Suối Cạn 
142. suối cạn 
 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#8642263574916906504
http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
http://huong-ao.blogspot.com/2009/02/#7678571767147728243
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Ai than ai khóc bên trời 
Hay là mưa nắng gửi lời trối trăn 
Giấc sầu bụi bám nhện giăng 
Xác xơ tóc rối sông trăng trễ đò 
Lần theo suối cạn quanh co 
Ghé thăm cát bụi dặn dò mai sau! 
Lá rơi phủ kín lối vào 
Nhà xiêu mái dột xạc xào ổ rơm 
Trước sau rêu úa tủi hờn 
Lối mòn quen thuộc trống trơn dấu người 
Hắt hiu nắng chẳng gọi mời 
Biết tìm đâu một nụ cười ngây thơ? 
Mây trôi về chốn hững hờ 
Mỏi mòn mong được vào mơ gặp người! 
Mắt xưa còn chút màu vui 
Hoa nào còn chút màu môi dịu dàng? 
Cuối dòng bèo bọt lang thang 
Cùng nhau kể chuyện dã tràng đùa nhau! 
Lẽ đâu áo đã nát nhầu 
Qua bao dâu bể thương đau mịt mờ 
Chỉ còn khăn trắng bơ vơ 
 
 
Nổi trôi tìm kiếm ước mơ đầu đời 
Biết đâu đất đã giận trời 
Nên mình phải chịu nghìn đời xa nhau… 
 
MD 01/30/03 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 14:15 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA143- Học Yêu 

143. học yêu 

 
Thuốc cũng đi rồi rượu cũng đi 
Cà phê trà quí chẳng thèm chi 
Em cười nửa miệng hay em khóc 
Ta vẫn nằm yên chưa muốn đi! 
 
Lơ láo nhìn nhau thêm tủi thân 
Em như tiên nữ lạc xuống trần 
Vì yêu ta phải mang áo vá 
Tóc bạc hết màu hết tuổi xuân! 
 
Quê hương khói lửa mãi hận thù 
Bồng bế vô chùa hết đường tu 
Chùa không còn nữa, đình hoang phế 
Bốn bể lênh đênh sóng mịt mù! 
 
 
Đất khách buồn như trẻ mồ côi 
Em lo xuôi ngược quên đất trời 
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Ta ngồi bên gốc thông già cổi 
Nghe tiếng reo buồn chuyện lứa đôi 
 
Ta khóc thương em lấy chồng lầm 
Tưởng nhờ nghiên bút đỡ tối tăm 
Nào hay trí thức là trọng tội 
Biệt xứ đọa đày bao tháng năm! 
 
Lặn lội thân cò kiếm tép riu 
Bão to sóng lớn cũng phải liều 
Ngày tàn bóng xế mua chanh khế 
Lời chẳng được chi lỗ thêm nhiều! 
 
Em đứng bên bờ hố tử sinh 
Gọi tên ta mãi: ta giật mình 
Hay là ta đã thành ma đói 
Mong chút khói nhang nặng nghĩa tình 
 
Muốn cởi áo ta choàng cho em 
Để cho hai đứa gần nhau thêm 
Nhìn sau nhìn trước đâu còn áo 
Ta chỉ còn đây một trái tim! 
 
Tặng hết cho em cũng chưa vừa 
Ruộng sâu đồng cạn cố cày bừa 
Bao nhiêu cơm áo bao đày đọa 
Em vẫn còn nguyên... chuyện đời xưa! 
 
Ta muốn ra đi cho nhẹ em 
Chỉ lo khi tối lửa tắt đèn 
Thiếu người đùm bọc đàn con dại 
Em cũng rất cần chút... thân quen! 
 
Ta tủi thân ta thẹn với em 
Ngày xưa ngu dại quá hờn ghen 
Vì em xinh đẹp cao sang quá 
Bao kẻ chực chầu dâng tiếng khen! 
 
Qua bao gian khổ bao nhục nhằn 
Em vẫn tuyệt vời như vầng trăng 
Nhìn nhau e thẹn như ngày cưới... 
Ta khóc điên cuồng giấu ăn năn! 
 
Chống gậy dìu nhau theo nắng chiều 
Đường quen tình tứ biết bao nhiêu 
Xin cho trái đất quay vòng ngược 
Để được cùng em mới học... yêu! 
 
MD 03/20/04 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:25 
Nhãn: Thơ Hương Áo 
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HA144- Tay Bế Tay Bồng 
144. tay bế tay bồng 
 
Nợ nghìn kiếp trước nghìn kiếp sau 
Em từ tiên nữ sợ ngôi cao 
Ôm anh vá áo hồn hoa đá 
Bồng bế cò con vẫn ngọt ngào.. 
 
Thương em tay bế tay bồng 
Mò nghêu gặp ốc tránh còng gặp cua! 
Tranh giành đen đỏ chào thua 
Ta ôm bể khổ tưởng bùa bình yên! 
Em từ thần cởi áo tiên 
Ru em ta sợ sầu riêng tắt đèn... 
Em từ bưởi ngọt cho khen 
Ta chờ chuột rút mon men chung mền! 
Trăng còn nhớ gió không quên 
Em bông gòn vẫn dịu êm tròn mình 
Ta từ đầu gối đóng đinh 
Lợn kêu con khóc giường tình kẹt râu! 
Hình như ta cũng có giàu 
Một lần trúng số cau trầu cưới em! 
Sợ người không được hoá ghen 
Ta đâm giấu cả lạ quen giả vờ... 
Từ em bỏ dạy chạy tơ 
Ta rong chơi giữa bụi bờ chông gai 
Vẫn đau tháng đọa năm đày 
Bồng con con khóc tưởng bay nóc nhà! 
Ru con bỗng hoá ru ta 
Bồng em ta bỗng thây ma tiếc đời 
Thêm mê nắng ấm quanh đồi 
Thèm thơm nước suối lẻ loi sau chùa! 
Câu kinh tiếng kệ mất mùa 
Quân cờ chén rượu tiễn đưa nhập nhằng 
Em từ Chức Nữ, Chị Hằng 
Ta như sợi tóc kẻ răng đèo bồng! 
Hai tay nhìn lại cũng không 
Hai chân treo ngược giữa lòng đỏ đen 
Rất quen mà cũng không quen 
Rất chê mà cũng rất khen ngon lành 
Em từ mua khế bán chanh 
Ta ôm hương rượu để dành trích tiên! 
Từ em không giận có phiền 
Không khi có dễ không yên có bình 
Ta từ bèo cám ao sình 
Tím xanh cà pháo bạc tình dưa gang! 
Em từ bóng xế dã tràng 
Ta như bụi bám chân nhang đi về 
Em từ không ghét không chê 
Ta thêm lì lợm bỏ bê vịt gà 
Thương trời nhớ đất bao la 
Từ sông nhớ núi từ hoa nhớ người! 
Từ đau thương khóc mồ côi 
Nửa trôi nửa nổi nửa ngồi nửa đi! 
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Từ đen hoá trắng nhiều khi 
Từ khôn hoá dại từ chì hoá thau! 
Tưởng mình trước hoá ta sau 
Mưa dầu nắng lửa đạo bào hết... duyên 
Lạy trời em được bình yên 
Nuôi con nuôi Mẹ cảm phiền không ta! 
Hết ham chân vịt đầu gà 
Ta thèm cơm nguội tương cà ngày mưa! 
"Ngồi buồn nhớ Mẹ thuở xưa 
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương"! (1) 
Ta đi không lối không đường 
Mơ hồ như bóng quê hương gục đầu! 
Cũng may còn chiếc áo nâu 
Em che con đắp đêm thâu đoạn trường 
Không vô thường không hữu thường 
Ta như sương khói quên đường chiêm bao! 
 
MD 03/19/06 
Luân Tâm 
 
1) Ca Dao 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:21 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA145- Người Đi 

145. nguời đi… 

 
Nước mắt còn đâu tiễn người đi 
Đường mưa mờ mịt dấu biệt ly 
Khăn tang không thể che sầu tủi 
Đất đá vô tình chẳng nói chi! 
 
Kể lể làm sao hết đau buồn 
Tháng ngày lận đận mất quê hương 
Lang thang đất khách không nơi trọ 
Gối tuyết gặm sầu mặc gió sương! 
 
Tưởng được bên nhau trọn kiếp nầy 
Tay buồn còn được tay cầm tay 
Ngờ đâu trời đất nhiều cay nghiệt 
Trơ trọi nghìn năm lối đọa đày! 
 
Muốn được đi theo... biết còn không 
Hay là người cũng đã sang sông 
Thay hình thoát xác thành mây khói 
Không thể cùng nhau kể chuyện lòng! 
 
Cơn gió nào vừa mới thoảng qua 
Rung rinh ngọn cỏ gợn màu hoa 
Hay hồn hoa cỏ còn vương vấn 
Một chút hẹn thề đã quá xa 
 
Tiếng nói tiếng cười thuở bên nhau 
Ngày nào chăn gối mộng trăng sao 
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Bây giờ chỉ có lời trăn trối 
Biết có còn chung được kiếp nào? 
 
Người đã đi rồi ta còn không 
Xác thân bèo bọt hồn hư không 
Đường xưa trăng cũ quên rồi nhớ 
Bước mỏi tàn theo dấu bụi hồng! 
 
MD 07/11/03 
Luân Tâm 
 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 08:17 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA146- Trong Ta 
146. trong ta 
 
Đến muộn màng đi vội vàng 
Khăn hồng đổi lấy khăn tang bao giờ? 
Ngựa xe áo mão hững hờ 
Rừng thơ núi mộng bơ vơ kiếm tìm! 
Như tăm cá như bóng chim 
Mịt mờ gió cát nổi chìm tóc tơ 
Sách xưa còn được mấy tờ 
Dấu tay... màu mắt... thẩn thờ khói bay! 
Đường sầu áo cũ chưa phai 
Đường tình còn để dấu giày nhớ thương? 
Tàn trong tiếng vạc kêu sương 
Trời xa đất lạ bốn phương không nhà 
Ngày đi tóc rụng thêm già, 
Cần chi chọn lối... lo xa tính gần? 
Mẹ cho tay trắng chân trần 
Tủi thân nhớ Mẹ đâu cần bon chen? 
Cần chi xin lửa mồi đèn 
Tối tăm đã trải sang hèn gần nhau! 
Đường nào chẳng có khổ đau 
Biết đâu kiếp trước kiếp sau hẹn hò? 
Kiếp nào chẳng có buồn lo 
Cỏ cây cũng có nỗi lo nỗi buồn 
Trong vòng sinh tử vô thường 
Giữ lòng thanh thản: thiên đường trong... ta! 
 
MD 03/11/04 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:35 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA147- Giấy Không 

147. giấy không 

 
Rừng buồn lá chết cô đơn, 
Thơ đau nhạc lạnh ru hồn nước non 
Ngày khách địa đêm Sàigòn 
Van xin giấy khóc bút còn ... không chơi! 
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Hôm nào bút cắn nghiêng trời 
Thơ mây nhạc khói ta ngồi dỗ ta 
Không tiền: môi bánh tim quà 
Ru tranh ôm tượng em hoa Sàigòn! 
Mộng không lớn tình không con 
Biển sông đã cạn suối còn lòng không 
Thuyền hoa mất bến lạc dòng 
Cây già cành trẻ gió đông lỡ thì 
Thiền hoài ớn lạnh từ bi 
Trắng sương gót ngủ đường đi nản lòng! 
Mưa không giữ gió chân không 
Ba chìm bảy nổi tắm sông cỡi bò! 
Hết sóng đói lại bão no 
Cá con thịt nát cá to xương mềm 
Đêm xuôi ngày ngược đổi tên 
Mực đen giấy trắng thơ quên thất tình 
Đạn bom cũng biết giật mình 
Hai bờ xương trắng tro tình khóc hoa! 
Đêm dài quỷ bóng đè ma 
Sợ con đom đóm không qua thăm mình 
Vui ăn quán buồn ngủ đình 
Cà phê phỏng lưỡi thuốc xin khói cười 
Người muốn tới ta muốn lui 
Nhà không vườn trống kiến ruồi bụng không 
Lòng đau lòng ớt muối lòng 
Lộn hồn lộn xác lộn sòng lộn tu? 
Tìm đâu một chút công phu 
Chân chim đuôi chuột mặc dù... đầu voi? 
Lạnh đi lạnh đứng lạnh ngồi 
Cũng xin nhẹ bóng tâm xuôi về nguồn 
Rong xanh nước bạc náu nương 
Sổ lồng tháo cũi bên đường chiêm bao 
Thơ đi thơ lại ngọt ngào 
Giấy không bút mất trăng sao vẫn còn... 
 
MD 03/15/06 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 07:31 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

Thứ Ba, 17 tháng 2, 2009 

HA148- Hư Không 

148. hư không 

 
Thân tặng Lâm Thanh 
 
Vết thương đau mãi không lành 
Lẽ đâu mình đã hóa thành thương đau 
Còn gì để lại cho nhau 
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Dầu còn chưa cạn đèn sao tắt rồi 
Tro tàn bếp lạnh thì thôi 
Xin đừng gượng gạo gọi mời làm chi 
Sương tan áo ngủ nhu mì 
Nắng tan gót đỏ phai chì mắt sâu 
Em về đâu? Anh về đâu? 
Sao đành lỗi hẹn cùng nhau đi về? 
Trăng tàn dấu cỏ đam mê... 
Sao mờ má phấn no nê môi hồng 
Em mênh mông anh mênh mông 
Bao nhiêu lụa trắng bềnh bồng ôm em? 
Đêm đêm chẳng dám thắp đèn 
Để em không ngại người quen lắm lời! 
Anh ru em ngủ tuyệt vời 
Em như cây cải về trời trốn anh 
Rau răm rau đắng vây quanh 
Anh tan theo khói sương... thành... hư không! 
 
MD 09/17/02 
 
Luân Tâm 
 

 

 

HA149- Chim Quyên 

149. chim quyên 

 
Chim quyên xuống đất tha mồi, 
Thấy em đau khổ đứng ngồi không yên! (1) 
 
Xưa em vui nhẹ cánh tiên 
Nhởn nhơ hoa bướm bình yên vườn tình 
Trời ghen đất nước giật mình 
Trôi em hoa tím lục bình trần ai! 
May còn da trắng tóc dài 
Bông gòn thân điệu mắt nai bồi hồi! 
Má hồng môi đỏ xuân tươi 
Không son không phấn hoa cười cỏ thơm 
Gót mưa tủi tay nắng hờn 
Cõng em dìu Mẹ qua cơn ngặt nghèo 
Chân vịt chống chân le chèo 
Ăn bông điên điển bọt bèo dấu hương! 
Cầu tre lắc lẻo nhịp thương 
Kinh dài sông rộng đoạn trường đò đưa 
Sầu riêng đổ lá buồn xưa 
Nhịn ăn nhịn mặc chịu thua quen rồi! 
Khuya gác trọ thèm nắm xôi 
Củ khoai trái bắp ngậm ngùi bóng quê 
Thương Cha nhớ Mẹ muốn về 
Cầu dừa ao cá ngủ mê đói nghèo 
Bàng hoàng sau trước quạnh hiu 
Sôi kinh nấu sử chợ chiều hiền ngoan! 
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Dấu mơ dấu mộng vội vàng 
Mười hai bến nước ngỡ ngàng xa xôi 
Đạn chết đứng bom chết ngồi 
Tưởng duyên tưởng nợ đầy vơi chuyện lòng 
Trầu cau chưa ấm bếp hồng 
Con thơ thiếu sữa nuôi chồng tù xa! 
Kinh hoàng mất nước tan nhà 
Thú rừng say máu quỷ ma ngăn đường! 
Học văn chương dạy văn chương 
Đổi đời đứt ruột bỏ trường chạy cơm 
Lệ khô má nám chân mòn 
Gầy vai bạc tóc cháy hồn nát tim 
Băng rừng lội suối ngã nghiêng 
Hột đường hột muối khô chiên mắm xào 
Gừng tiêu sả ớt máu trào 
Ai vay mình trả tình đau thấu Trời? 
Chồng da bọc sợ xương rơi 
Vợ bóng nhỏ sợ mồ côi cùng đường! 
Tháng tư dâu bể tang thương 
Vườn không nhà trống đêm trường biển khô! 
Khói đen bụi xám nhấp nhô 
Trôi sông lạc chợ dật dờ thuyền ma 
Đau đêm con khóc gọi Ba 
Nát lòng vợ trẻ Cha già Mẹ đau 
May còn nhớ lối chiêm bao 
Người về sẵn cháo sẵn rau để dành! 
Cuối đường hầm ánh sáng xanh 
Tha hương cầu thực cơm canh nghẹn ngào! 
Cá nước ngọt lội biển sâu 
Hụt hơi muối mặn nhớ ao đất lành 
Người bông súng kẻ hoa chanh 
Nép vào nhau tưởng cũng thành trăng sao 
Ngày xa tháng lạ về đâu 
Ruột mềm máu chảy quà trao quê nghèo 
Sớm khuya tần tảo chắt chiu 
Chân chim dáng thỏ rừng chiều bóng trôi! 
Rụng lông mỏi cánh đơn côi 
Đi về lủi thủi mặt trời tuyết ăn! 
Công ơn dưỡng dục lệ tràn 
Thân cò con gánh giang san chìm tàu! 
Tim còn thoi thóp dấu đau 
Lạnh đêm ho máu ngày đào mắt sâu 
Nắng đổ lửa mưa sôi dầu 
Chim quyên gục ngã bên cầu hiền lương! 
Khóc em lòng biển dâng hương 
Ru em mây ruộng khói vườn lửa thiêng 
Dịu dàng thơm giấc bình yên 
Trăng thương ôm bóng thơ tiên dấu giày… 
 
MD 03/23/07 
 
Luân Tâm 
 
1) Ca Dao 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:40 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
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Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

HA150- Lòng Chị 
150. lòng chị 
 
* Vô cùng thương khóc Chị P.Th.Nghĩa * 
 
 
Bão tuyết ngăn đường che bóng quê 
Sóng gào gió hú nắng ngủ mê 
Trôi trong cát bụi thiên thu lạnh 
Không biết ra đi hay trở về? 
 
Sét đánh ngang tai? Ác mộng nào? 
Chị bỏ em đành đi thực sao? 
Không chờ em kịp về thăm chị 
Em tưới luống cà chị tưới rau… 
 
Chị ơi! Thân chị quá thảm thương 
Ngậm đắng nuốt cay dấu đoạn trường 
Chồng con bạc bẽo… Thôi! Xong nợ 
Lòng đất lạnh tình nghĩa chao tương! 

 
 
Xin chị bình yên cõi mênh mông 
Không bị sẩy thai không té sông 
Chông gai trắc trở vùi dâu bể 
Quên thuở đầu thai lỡ… sụp hầm! 
 
Hết lo khói lửa hết đói nghèo 
Hái rau xắt chuối nấu tấm heo 
Bồng em xách nước mòn xay lúa 
Chân le chân vịt mỏi chống chèo! 
 
Kể chi mười sáu với mười ba 
Áo lụa phấn hồng của người ta? 
Chị như rau đắng sau hè vẫn 
Thơm mát canh chua dành Mẹ Ba! 
 
Bầy em nhõng nhẽo quấn chân hoài 
Bắp nướng không thèm đòi luộc khoai 
Đòi đùa đòi cõng đòi ru võng 
Chị chỉ tức mình… có hai tay! 
 
Cơm sôi cháo khét heo đòi ăn 
Chạy mưa đậy lúa dẹp áo chăn 
Củi đòn củi chẻ vô nhà bếp 
Hứng nước đầy lu lạnh cắn răng! 
 
Không xin áo mới không tuổi xuân 
Tay chai má nám mắt thâm quầng 
Thờ Ba kính Mẹ cưng em dại 

http://huong-ao.blogspot.com/search/label/Th%C6%A1%20H%C6%B0%C6%A1ng%20%C3%81o
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Ngày mưa tháng nắng vẫn chân trần! 
 
Mười bảy đơn sơ tóc không thề 
Vu qui không pháo áo vẫn quê 
Lạy Ba lạy Mẹ, Ông Bà… khóc 
Lạnh sóng Hàm Luông đau Bến Tre! 
 
Mẹ khổ quanh năm chị cực hoài 
Con hư chồng dữ áo cơm đày 
Nửa đường gãy gánh chiều bom đạn 
Nhà cháy vào chùa xin cơm chay! 
 
Hè phố lang thang bán cà phê 
Nuôi con ăn học khổ trăm bề 
Miếng ngon vật lạ dâng Ba Mẹ, 
Vẫn áo nâu sồng vẫn hồn quê! 
 
Đổi đời máu nhuộm biển hận thù 
Chị khô nước mắt khóc em tù 
Thân tàn ma dại xanh rừng núi 
Em về chị khóc: “Mẹ còn đâu!” (1) 
 
Nhịn ăn nhịn mặc cho cháu, em 
Chị lại còng lưng tóc bạc thêm 
Thức khuya dậy sớm đèn leo lét 
Dầu đâu còn đủ đến nửa đêm? 
 
Thương em lưu lạc khóc như mưa 
Ngất xỉu bên thềm ga tiễn đưa 
Em như giẻ rách chị mít ướt 
Chanh hết nước rồi khế hết chua! 
 
Nửa vòng trái đất quà thuốc về 
Khi nhỏ khi to khi quá…quê! 
Chị vui như gặp em trai út 
Còn quí hơn vàng ai dám chê? 
 
Vợ bệnh còn thương nhắc quà xuân 
Cho chị thuốc thang trả nợ nần 
Ngờ đâu chỉ kịp lo chôn cất 
Còn tưởng báo lầm… tang người dưng! 
 
Thôi! hết lòng quê hết bóng quê… 
Mồ hoang mả lạnh mối trùn chê 
Dế mèn dế nhủi thương ru chị 
Đêm vắng canh dài trả bến mê! 
 
Em sẽ về như… ốc mượn hồn 
Hàng cây vú sữa tím hoàng hôn 
Bồng em tóc chị thơm hoa bưởi 
Tay cánh chim chiều trốn cô đơn? 
 
Khói lạnh nhang tàn chị về đâu? 
Sinh ly tử biệt huyết lệ trào 
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Bóng qua cửa sổ đâu còn bóng 
Xin chị cho em gặp… chiêm bao! 
 
Chị ơi! Lạy chị: xin an bình 
Áo Tiên mắt Phật lời chân Kinh 
Mây đưa gió đón trăng sao đợi 
Hết nợ hết duyên hết vô tình! 
 
Gặp lại Mẹ Ba chắc chị vui 
Em gửi kính yêu lạy hai Người 
Một ngày biển lặng em thanh thản 
Trở lại quê xưa xin chị… cười! 
 
MD 07-02-2007 
 
Luân Tâm 
 
(tức 20 tháng chạp năm Bính Tuất) 
 
1) Lúc tôi vừa bị tù (Không dùng từ này), Mẹ tôi mất 
nhưng gia đình không cho tôi biết. Khi về tôi mới hay, 
tưởng như Trời sập! 

Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:33 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

HA151- Nghìn Năm 
151. nghìn năm 
 
Băng rừng lội suối trèo non 
Bóng tan mây rã khói mòn mắt thu 
Dìu nhau vào cõi sương mù 
Trôi em mộng suối đền bù tái sinh? 
Võ vàng xơ xác điêu linh 
Vẫn cười đổ quán xiêu đình hơn xưa! 
Đói đùa nắng khát tắm mưa 
Ru hồn thơm tiếng võng trưa gió chiều 
Ngọt ngào lối hẹn dấu yêu 
Sông thương biển nhớ cũng liều phù vân? 
Hình như nơi ấy đã gần 
Hình như quê cũ vẫn thân vẫn hiền? 
Nghìn sau em vẫn là tiên 
Hương em xóa hết ưu phiền trần gian! 
Em như bóng quế trên ngàn 
Như bông sen trắng nhụy vàng quê ta 
Em đi trên những màu hoa 
Tình ca nâng gót thơ tà áo bay 
Cùng em giặt áo sông nầy 
Cùng em phơi áo trên cây hoa vàng? 
Màn trời chiều đất vẫn ngoan 
Hai lòng hoà một điệu đàn tri âm 
Anh ru em ngủ nghìn năm 
Em tan theo ánh trăng rằm ngây thơ! 
Em ru anh ngủ mộng mơ 
Tình ta vượt thác vượt bờ phù sinh 

https://www.blogger.com/profile/08551997720874706643
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Nhẹ nhàng thoát xác giữ tình 
Dìu nhau vào chốn vô hình vô vi 
Bao nhiêu tử biệt sinh ly 
Trả cho bể khổ cuốn đi về Trời… 
Chiếc hôn tiền sử không rời 
Tay nào ôm hết vòng đời… sắc không? 
 
MD 06/29/05 
 
Luân Tâm 
Người đăng: Luân-Tâm vào lúc 19:28 
Nhãn: Thơ Hương Áo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HA152- Phần Cuối 
 

HƯƠNG ÁO nghẹn ngào ôm xác hoa 
 

Em như tiên nữ trốn tình ca 
 

Bỏ anh trơ trọi bên trời lạnh 
 

Bóng nhớ điên cuồng dấu yêu ma! 
 

MD 03-19-2007 
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