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Trang thô

Baây giôø thaùng Saùu
NGUYỄN THÀNH SÁNG 

Bây giờ tháng sáu đến rồi em

Sắp chuyển thu sầu gọi réo tim

Cho kẻ đi xa, hồn gửi lại

Chập chờn, lãng vãng dưới trời đêm!

Bây giờ tháng sáu đến rồi em

Mây xám ngàn phương sắp phủ thềm

Để bóng cô đơn mờ khoé mắt

Bã buồn trăn trở, cuốn màn đen

Bây giờ tháng sáu đến rồi em

Nắng nhẹ hanh hanh tím nỗi niềm

Nhung nhớ dâng tràn, loang diệu vợi

Hồn mơ lãng đãng biến thành chim!

Bây giờ tháng sáu đến rồi em

Dịu mát từng hồi trải mái hiên

Nhựa trắng thân cây chầm chậm lại

Dưỡng nuôi sức sống trước truân chuyên

Bây giờ tháng sáu đến rồi em

Bỗng chốc trăng thanh, rực ánh đèn

Hoa nở trong lòng khơi sắc thắm

Thơ tình da diết một Thuyền Quyên!
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Ru Haï
BÌNH NGUYÊN TRANG

À ơi hoa phượng cháy trời 

Khóc chi mà đỏ mắt người chia tay ? 

Ngủ đi ve, nát thân gầy 

Khóc chi mà suốt tháng ngày chẳng ngơi ! 

Em về mặc cánh hoa rơi 

Áo em tím suốt một trời bằng lăng 

Ngủ đi, ơi hỡi tháng năm 

Vầng trăng giữa tháng ngủ nằm trong mây 

Con cò ngủ giữa vòm cây 

Tôi ru em nỗi nhớ đầy con tim

VAÊN HOÙA  XAÕ HOÄI

AÙo traéng saân tröôøng
HOÀNG LÊ NGUYÊN

Hoa phượng rụng rồi em có hay 
Sân trường áo trắng của ai bay
Lá me rơi nhẹ cài lên tóc
Thoảng chút hương lài ta ngất ngây ... !

Hoa điệp nở vàng lối em qua
Bướm vàng chớp cánh lại vờn hoa
Hồn nhiên em đuổi theo đàn bướm
Bướm bỏ bay rồi ... em xót xa ... !

Vội vàng anh lại đến bên em
Làm quen ... Anh ngỏ sẽ đi tìm
Cho em cánh bướm vàng xinh đó
Chiều về nhè nhẹ gió ru êm ... !

Hôm nay bướm lượn sân trường cũ
Áo trắng ngày xưa vắng bóng rồi
Em đã theo người về viễn xứ
Sân trường ngày cũ ... lá vàng rơi ... !!!


