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                NNhhớớ  HHuuếế  
 
 
Sông Hương nước chảy lững lờ, 
Ai sang Phú Mỹ đợi đò chợ Dinh. 
Phú Hương, Vỹ Dạ hữu tình. 
Thuyền xuôi Thiên Mụ chở mình với ta. 
Nhớ mùi bánh khoái Đông Ba, 
Nhớ cơm âm phủ, dưa cà hôm nao. 
Nhớ tô chè bắp ngọt ngào, 
Bánh bèo Thượng Tứ, bánh xèo Lạc Thiên. 
Nữ sinh Đồng Khánh dịu hiền, 
Bên trường Quốc học dáng duyên đợi chờ. 
Áo dài trong gió mộng mơ, 
Tóc thề che nón bài thơ, lược cài. 
Dáng xưa nay vẫn trang đài. 
Một lần gặp gỡ nhớ hoài trong tim. 
Tịnh Tâm bóng nước im lìm, 
Xác xơ Đại Nội, dây bìm lầu xưa. 
Ngọ Môn mờ dưới bụi mưa, 
Một trời thành quách lưa thưa cỏ vàng. 
Lăng xưa tuy đã điêu tàn, 
Giọng cô gái Huế dịu dàng ngàn năm. 
 

Trúc Giang 
 
 

 

 
              Chị  
                  Tôi 
 

 
 
                     Mùa hạ về trên khung cửa cũ, 
                     Bông bí vàng phe phẩy trên giàn, 
                     Mây trôi theo bóng chiều êm ả, 
                    Ngẩn ngơ để lại chút hanh vàng. 
 
           Hoa gạo đỏ cười tươi trong nắng, 
           Dậu mồng tơi đơm hạt tím đen, 
           Tiếng ve êm đềm và tươi tắn, 
           Trong vườn đầy hoa nắng mong manh. 
 
    Những năm tháng hiền lành trôi mãi 
    Chị không còn đánh đũa cùng em, 
    Bên khung cửa mây trời xanh ngắt, 
    Nghe chút gì trống trải trong tim. 
 
           Em mãi đuổi con chuồn chuồn ớt, 
           Tung tăng bên thửa mạ xanh rờn, 
           Con đường làng chia ba ngã rẽ, 
           Bụi xe mờ chợ huyện xa xôi. 
 
    Có đám rước đầu làng náo nhiệt, 
    Chị chả còn dẫn nhỏ đi xem, 
    Bên con lạch thẩn thờ nhìn miết, 
    Ráng chiều chìm dưới rặng tre xanh. 
 
           Dù hờn dỗi, vẫn ra đón chị, 
           Chợ tan, chị lại gánh em về, 
           Tối em ngủ quen mùi tóc ấm, 
           Bên lời ru êm ả say mê.  
 
    Hôm nay nhà mình vui nhộn lạ, 
    Có lụa hồng, có cả trầu xanh, 
    Chị níu em, nước mắt chảy quanh, 
    Em ngơ ngẩn:  tại em hở chị? 
 

Thanh Tâm 
 

    


