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Trang thô

Cuùc nôû muøa thu
NGUYÊN ĐỖ

Cúc nở giữa vườn thu

Người ơi khi về ghé

Gió trời êm như ru

Nắng vàng thêm đẹp đẽ

Cúc nở to thật to

Giữa vườn thơm hẹn hò

Đường hoa vàng rực rỡ

Vòng theo vườn quanh co

Cúc nở như tình mình

Yêu hoa xin chớ hái

Yêu nhau nên kiên trinh

Đừng để người tê tái

Cúc nở đêm về chưa

Sương rơi vai thấm lạnh

Tim ấm tình nhau chưa

Vòng tay ôm hiu quạnh

Cúc nở trà đậm hương

Dịu đắng ngon lạ thường

Mùa thu pha trà cúc

Hạnh phúc nồng yêu thương
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Möa thu
MIÊN KIM

Nắng hạ ra đi anh có biết 

Em về vàng úa cả con tim 

Nửa đêm tiếng gió như ngưng thở 

Và tiếng côn trùng ray rức thêm 

Có phải mưa thu mà lá đỗ 

Hay vì xa cách lá buồn đau 

Khi từng giọt lệ rơi trên má 

Lại xoáy vào tim đã rối nhàu 

Mỗi độ thu về mưa lại đến 

Gieo ngàn u uẩn khắp tâm can 

Như hôm đưa tiễn mây vần vũ 

Phút giã từ nhau dạ võ vàng 

Kỷ niệm bên anh em ấp ủ 

Cho mùa lá úa chẳng buồn hơn 

Bao đêm gió thổi hồn man mác 

Và tiếng mưa thu lại chập chờn

VAÊN HOÙA  XAÕ HOÄI

Khuùc muøa thu
HỒNG THANH QUANG

Hạ giã từ đất trời nghe bối rối
Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
Sao thương ai ở mãi cung Hằng
Lời nguyền cũ trên đầu như nguyệt quế
Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng

Tôi đã yêu như chết là hạnh phúc
Tôi đã quên mình chỉ để nghĩ về em .
Người - đàn - bà - dấu - đêm - vào - trong - tóc,
Có điều chi em mải miết đi tìm ?

Tôi đã đến cùng em và tôi biết
Em cũng là như mọi người thôi
Nhưng chưa hết cuộc yêu tôi đã hiểu
Em ám ảnh tôi trọn một kiếp người.

Ngay cả nếu âm thầm em hóa đá
Bầu lặng yên cũng đã vỡ rồi
Mênh mông quá khoảng trống này ai lấp
Khi thanh âm cũng bất lực như lời.

Sẽ chỉ còn quầng thu thuở ấy
Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời
Người - đàn - bà - dấu - đêm - vào - trong - tóc,
Em tìm gì khi thất vọng về tôi ?
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