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Chiều hôm ấy trong giảng đường đại học,
Anh tình cờ ôm tập đến bên tôi,
Đầu nghiêng nghiêng lịch sự hỏi chỗ ngồi,
Tôi cũng khẽ mỉm cười chào đáp lễ.
Anh ấm giọng bắt đầu vào truyện kể,
"Để ý" tôi từ dạo mới vào thu,
Tóc tôi dài chẻ ngàn sợi mộng du,
Áo tôi trắng bóng thiên thần anh dệt.
Tôi tròn mắt khúc khích cười như Tết,
Thêm một người mang lắm mộng nhiều mơ,
Trông ngoài kia đã bao kẻ đợi chờ,
Tôi chỉ sợ anh buồn và thất vọng.
Giờ tan học bên hàng me rợp bóng,
Vẫn một người thui thủi dõi theo sau,
Bạn tách đi, anh đạp vội lên chào,
Lại ngượng nghịu nói vài câu vớ vẩn.
Anh cúi mặt làm tên khờ thờ thẫn
Mấy năm dài chăm sóc mối tình si,
Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng được chi,
Mải chờ đợi trông anh già trước tuổi.

Mênh mông vũ trụ huyền vi
Ngân hà muôn ánh sao đi xoay vần
Mênh mông trong cõi tình trần
Mê đời một giấc phù vân miệt mài
Mênh mông thiên lý lạc loài
Đi tìm hạnh phúc mệt nhoài nhân sinh
Mênh mông trăn trở phận mình
Đời người năm tháng vô tình lướt qua
Mênh mông ảo vọng nhạt nhoà
Yêu thương hận ghét la đà nhiêu-khê
Mênh mông thinh lặng tứ bề
Từ trong tri thức ta về tìm yên
Mênh mông mây gió triền miên
Bình tâm tự tại mặc nhiên cuộc đời

Mặc Nhiên

Sinh nhật nhỏ chúc mừng năm học cuối,
Tôi chờ hoài mà chẳng thấy bóng anh,
Anh nhờ người trao giúp cánh thiệp xanh,
Chúc sinh nhật, nhỏ muôn đời hạnh phúc.
Nhỏ đã lớn anh ơi và buồn lắm,
Phương trời nào, cho nhỏ gửi lời thăm,
Ân tình xưa anh để lại trong lòng,
Nhỏ chăm sóc thay anh và chờ đợi.
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