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Tâm Sự 
 
Tôi đến thăm em một buổi chiều. 
Có lẽ đôi lòng thấy quạnh hiu. 
Màu thu chầm chậm làm thương nhớ, 
Cây cỏ mông lung cõi dặt dìu. 
 
Từ giã hoa thơ, mộng bướm rồi, 
Bây giờ chỉ nói chuyện lòng thôi. 
Bởi em thoảng dáng sầu đôi chút 
Để tôi ngớ ngẩn ngỏ đôi lời. 
 
Em lặng nghe tôi kể chuyện lòng. 
Suy tư nhìn ngắm khoảng trời không. 
Tôi tìm chút ít vào thân mến, 
Em tặng nụ duyên cánh mộng hồng. 
 
Tôi muốn tìm về cổ tích xưa 
Bầu trời thơ ấu của mộng mơ. 
Ý hồn sâu sắc đầy non nước 
Gói trọn lòng thương em hiểu chưa? 
 
Tâm sự thế thôi, chẳng muốn nhiều 
Kẻo không em trách: khéo dệt thêu! 
Tôi mong tìm đến hàng mi biếc 
Một chút long lanh, em cũng... yêu  
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Hỡi em, 
 
Như trái tim anh chợt đầy hoài vọng. 
Trời vào thu, ru cánh lá mơ bay. 
Trên làn môi, em đong mong nhớ thật đầy 
Hồng một thuở tin yêu dìu vào mộng. 
 

Hỡi em, 
Như tia nắng vươn mình dâng sức sống. 
Trời hoàng hôn, hoa ấp ủ trong tay. 
Vạc sầu theo mây tím nắng cuối ngày. 
Anh thao thức đón thu về lồng lộng. 
 
Hỡi em, 
Như biển cát chập chờn muôn cánh sóng. 
Trời long lanh như đôi mắt say mơ. 
Để thương mến đưa nhau đến không ngờ. 
Anh gợi nhẹ mối vương đầy hy vọng. 
 
Hỡi em, 
Anh sẽ khóc cho tình cảm động, 
Trời có em và thu cũng của em. 
Những môi hôn định ước gởi thơ kèm 
Tương lai đó...khung trời đang mở rộng. 
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Hạnh Ngộ 
 
Anh đã chờ và cây đã xanh, 
Bao mùa vẫy gọi áng mây thanh. 
Em đến, mắt xanh màu muôn thuở... 
Trong khiết tinh thu... gió run cành. 
 
Em đến như thể đáp lại lời 
Anh từng vọng gọi giữa xa xôi. 
Thế gian xa lạ mông lung quá. 
Anh đã để tim lạc mất rồi. 
 
Anh đợi, anh chờ đã bấy lâu, 
Nhủ lòng: hoa mộng chẳng tàn đâu. 
Thả hồn mong nhớ cùng cánh bướm 
Cho tim hoài vọng bắc tinh cầu. 
 
Áo em sáng dệt ánh ban mai. 
Bờ suối tóc mai thướt tha dài. 
Búp non em vẽ lời thân ái, 
Non nước nhởn nhơ thả bóng dài. 
 
Anh hát lời thơ của dân gian 
Mừng đón muôn hoa nở bên ngàn. 
Có lẽ trăng nguyền nghe tiếng hát 
Trầm xuống biển xanh, rộn sóng đàn. 
 
Em bước đài các, nét kiêu sa. 
Tà áo trinh sương nét lụa là. 
Đầu cành lá vẫy như mời gọi: 
-- Dừng lại bên đồi, hãy chờ ta! 
 
Anh ghép chữ thơ gỡ tơ lòng, 
Trao cánh chim mộng trở về không. 
Cầu làn mưa nhẹ gieo hương phấn 
Hôn nhẹ hàng mi.  Nựng má hồng. 
 
Em đón tiếng thu chớm tơ duyên, 

 
Hứng lá thu rơi ẩn nỗi niềm. 
Vườn em ấp ủ mầm mong nhớ, 
Em hái ước mơ, chở mộng thuyền. 
 
Anh đón nước nguồn của suối mơ. 
Nỗi niềm anh gửi lại trong thơ. 
Tơ duyên anh gảy lên bài nhạc, 
Em hãy đỗ thuyền, dạt dào mơ. 
 
Em nhỏ bước chân, vẻ ngập ngừng. 
Anh đọc bài thơ, vẻ bâng khuâng. 
Mây ngàn gió núi màu xanh biếc. 
Ngộ hạnh!...  Thiết tha tiếng nhạc lừng. 
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