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Lại Một Mùa Hoa 
 
Chiều hôm nay trở lạnh, 
Trời buông mây thật thấp, 
Đường về làng khúc khuỷu, 
Mưa lất phất trên cành. 
 
Che cho em khỏi ướt, 
Bằng tấm lá sen xanh, 
Nước lăn tròn lóng lánh, 
Như đôi mắt thật xinh. 
 
Hoa trên cành so đũa, 
Đong đưa thật hữu tình, 
Đường về nhà đẹp quá, 
Nên chẳng muốn đi nhanh. 
 
Nhà em hoàng lan nở, 
Hoa công chúa thật xinh, 
Hương nồng lan khắp xóm, 
Bướm vàng bay loanh quanh. 
 
Trước sân con chim nhỏ, 
Nép vào dưới vườn thanh, 
Lặng nhìn mà không hót, 
Như chôn mối tình câm. 
 
Cổng làng hàng hoa gạo, 
Đã đỏ thắm trên cành, 
Gió giao mùa đến muộn, 
Thổi từng cánh rơi nhanh. 
 
Mùa thu về cùng gió, 
Ai sưởi ấm bàn tay? 
Lá vàng xơ xác quá, 
Ngoài trời mưa bụi bay. 
 
Bên giàn hoa tim vỡ, 
Đưa tiễn một người đi, 
Bụi cay rồi đôi mắt, 
Đừng nhìn nữa mà chi. 
 
Đường xưa hoa lại đỏ, 
Như xác pháo còn đây, 
Cứ mỗi mùa hoa nở, 
Nghe nhung nhơ đong đầy. 
 

Thôn Đoài 
 

Sút  
Dây  
Sên  
 
 
 
 
Hôm kia hút thuốc trên lầu, 
Lở rơi tàn thuốc lên đầu của em, 
Mắt nàng ngơ ngác trông lên, 
Hoảng hồn tôi nép vào bên hiên nhà. 
Thôi rồi mái tóc mượt mà, 
Long lanh ánh mắt như là lưỡi dao. 
Từ nay lấp ló đằng sau, 
Chung cư trên dưới làm sao trốn nàng. 
 
Sáng nay mưa bụi nhẹ nhàng, 
Ngồi ăn bên quán bún thang bên đường. 
Em đi xe đạp đến trường, 
Áo dài tha thướt dễ thương quá chừng, 
Xe đi vài bước lại ngừng, 
Lom khom em cột trên lưng áo dài. 
Dây sên bị sút ra ngoài, 
Loay quay không được thở dài nhìn lên. 
Ngập ngừng tôi đến gần bên, 
Đưa tay gắn sợi dây sên dùm nàng. 
Nụ cười nửa miệng nhìn sang, 
Đồng tiền trên má dịu dàng làm sao. 
Trời xuân điểm đóa hoa đào, 
Một con bướm trắng vương vào tơ duyên. 
Gặp nàng trong giấc cô miên, 
Hay trong đám khói lam chiều nhẹ bay, 
Đò chiều hay cổng thiên thai? 
Trời xanh sóng biếc chở hai tâm hồn, 
Xa xa bóng nhạn cô thôn, 
Ráng chiều in bóng hoàng hôn chân trời. 
 
Sáng nay đành trễ học rồi, 
Đi theo tiếng gọi bồi hồi mông mênh. 
Đạp xe theo mộng gần bên, 
Mong sao em bị sút sên vài lần. 
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