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Trang thô

Lục bình tím màu trôi dạt trên sông.

Tháng năm về lúa trên đồng trĩu hạt.

Ve sầu trên cây dốc lòng ca hát.

Bản nhạc tình nghe dào dạt hạ sang.

Sáng tháng năm bình minh phớt nắng vàng.

Trời trong xanh mây lang thang xuôi ngược.

Dòng sông quê êm đềm trên bến nước.

Em có về ta chung bước sánh đôi.

Tháng năm đến mang nỗi nhớ chơi vơi.

Có phải chăng em quên lời hẹn ước.

Anh về đây cô đơn âm thầm bước.

Cơn gió chiều thổi ngược tóc ai bay.

Beõn leõn thaùng Naêm
NGUYỄN ĐÌNH HUÂN

Tháng tư về rồi đó

Và rồi tháng tư cũng quay gót ra đi.

Bỏ lại sau lưng những gì dang dở.

Trên sân trường cánh phượng hồng chớm nở.

Tím bằng lăng lay trong gió bâng khuâng.

Tháng tư đi rồi bỏ lại dấu chân.

Tháng năm tới còn ngại ngần bẽn lẽn.

Khúc giao mùa vẫn dùng dằng trên bến.

Hoa sen trong hồ đến hẹn trổ bông.
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Giao muøa
LÝ THỤC HÂN

Một ngày rất lạ bâng khuâng

Một âm thanh rất bổng trầm. Tiếng ve!

Một chùm hoa phượng đỏ hoe

Một cơn gió thoảng... mùa hè đong đưa

Em ngồi ánh mắt say sưa

Ngắm từng sợi nắng lưa thưa trước thềm

Không gian giấc mộng rũ mềm

Thời gian ngọn gió bước êm chuyển mình

Từ trong ký ức vô hình

Chợt tràn về những ân tình... Mùa sang!

VAÊN HOÙA  XAÕ HOÄI

Haï buoàn
HUỲNH NGỌC ANH KIỆT

Chút nắng cánh phượng thêm hồng

Chút mưa bất chợt cõi lòng quạnh hiu

Tầng không lờ lững cánh diều

Lạc loài cơn gió làm diều căng dây

Rời cành cánh phượng bay bay

Trưa hè oi bức ngày dài làm sao !

Ve buồn thảm thiết gọi nhau

Cuốc kêu khản giọng cồn cào con tim

Me keo đỏ ngọt môi mềm

Bằng lăng tím lịm gợi thêm u sầu

Bèo trôi mây dạt phương nào 

Hư vô ảo mộng tình đầu miên man

Xót thương chiếc lá hạ vàng

Xuôi theo dòng nước lang thang cuối trời

Xoay tròn trong gió phượng rơi

Mùa hoa phượng đỏ rối bời tâm tư !


