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Em 
 

Em xinh xắn như nàng tiên cổ tích 

Em đa tình như ma nữ Liêu trai 

Lẳng lơ chi từng sợi tóc xõa dài 

ve vuốt mãi bờ vai tròn mãn cảm! 

 

Đôi mắt sáng rạng ngời như mười tám 

Bờ môi cong kiêu hãnh tuổi hai mươi 

Áo đỏ, xanh em choáng ngợp hồn tôi 

Tìm ảo giác đưa em vào mê lộ! 

 

Anh sẽ gửi tình yêu vào cơn gió 

Vào màn đêm nhung lụa bủa vây em 

Để suốt đời em không thể nào quên 

Chuyện tình ái của một thời… xa tít! 

 

Dẫu trái đất triệu năm còn xê dịch 

Tình đôi mình chẳng xích lại gần nhau 

Dẫu trọn đời em trước anh sau 

Em mãi mãi là nàng tiên cổ tích...! 
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Chân Ngà 
 

 

Đôi bàn chân nhỏ dẫm phong sương 

Vất vả gai chông vạn nẻo đường 

Đã có khi nào em mệt mỏi 

Thầm mơ bên cạnh có người thương? 

 

Đây nét xinh xinh ,vẻ ngọc ngà 

Của bàn chân trẻ, đẹp như hoa 

Dễ thương như thể chồi xuân nõn 

Gợi nhớ trong lòng những thiết tha. 

 

Đôi bàn chân ấy quá tinh khôi 

Là của giai nhân ở cuối trời 

Ước hẹn cùng nhau về viễn xứ 

Suốt đời mình sẽ bước chung đôi. 

 
2016  
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Tự Thú    
 

 

 

Một đời nắng lửa, mưa sương 

Có em ấm lạnh bước đường trần ai 

Từ khi tóc vấn, lược cài 

Dẫu mòn sỏi đá chửa phai tình nồng 

 

Đời ta một kẻ lông bông 

May thay kết sợi tơ hồng với em 

Lật tung ngày tháng mà xem 

Bao nhiêu mơ ước đã lem nhem rồi! 

 

Tim em vẫn cạnh tim tôi 

Để khi bên lở, bên bồi có nhau 

Dù mai tóc có phai màu 

Bàn tay nắm chặt dìu vào thiên thu 

 

Ngọt ngào như thể lời ru 

Xua tan bao áng mây mù quanh ta 

Em là phụ nữ, đàn bà 

Thánh thần trời phật cũng là chính em! 
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Em Ơi, Mùa Xuân Đã Về!  
 

 

Trời thênh thang nắng đổ 

gió mát luồn qua cây 

bãi cỏ xanh bát ngát 

thơ thẩn dáng nai gầy 

 

Cây vừa nẩy chồi non 

nụ đầu mùa mơn mởn 

chú chim chuyền cành nhanh 

hót vui trong nắng sớm 

 

Bông hoa hồng hé nụ 

trước hiên nhà thêm xinh 

có ai cười ngoài ngõ 

tiếng vang trong lòng mình 

 

Mùa xuân về rồi đó 

em có thấy rộn ràng 

con tim thôi lạnh lẽo 

sau nhũng ngày tuyết tan?... 
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Thì Thầm Mùa Xuân  
   

 

Ngọn gió thì thầm cũng lá biếc 

Chúa Xuân ngự giá xuống trần gian 

Chồi xanh thức dậy trong giá rét 

Đón ánh bình minh rực sắc vàng 

 

Lũ bướm thì thầm cùng cây cỏ 

Vườn Xuân thơm ngát phấn muôn hoa 

Trăm hồng ngàn tía khoe rực rỡ 

Trái đất vừa đổi thịt thay da 

 

Chim chóc thì thầm cùng trời rộng 

Trái chín trên cành ngọt biết bao 

Hạt mầm ai trẩy vùa nhú mộng 

Đã nghe tiếng lá hát rì rào 

 

Đôi trẻ thì thầm trong ánh mắt 

Năm nay mình sẽ cưới nhau thôi 

Tháng Giêng có lẽ là đẹp nhất 

Xuân ở bên ta suốt cuộc đời! 
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Xuân Hạnh Phúc  
   

 

Xuân nhẹ bước đi qua từng ngõ phố 

Lá trên cành thay áo mới tình nhân 

Hương muôn hoa lẫn trong từng nhịp thở 

Hồn vô tư trong mắt sáng thiên thân 

 

Xuân gõ cửa báo tin vui hạnh phúc 

Trái đời thơm chín đỏ trước sân nhà 

Điệu thanh bình êm êm vang nhạc khúc 

Triệu tấm lòng cùng hòa nhịp âu ca 

 

Mình tặng nhau nụ hôn nồng năm mới 

Phút giao thừa trời đất cũng phu thê 

Tình cháy bỏng như mặt trời chói lọi 

Gom yêu thương từ muôn nẻo đem về 

 

Ai góc bể, ai chân trời biệt xứ 

Mùa xuân này hội ngộ với người thân 

Tay nắm tay cùng mùa xuân tình tự 

Như anh và em diễm phúc vạn lần! 
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Cho Nhau Mùa Xuân  
 

 

Ta quen nhau mùa xuân 

Khi muôn hoa đua nở 

Lúc đất trời thanh tân 

Bầy chim về làm tổ 

 

Em cho anh mùa xuân 

Nụ hôn đầu bỡ ngỡ 

Tơ lòng mãi còn ngân 

Lời nồng nàn ngày đó 

 

Anh cho em mùa xuân 

Tình yêu hồng đôi má 

Niềm vui như sóng tràn 

Dạt dào từ biển cả 

 

Ta cho nhau mùa xuân 

Trái đầu mùa mới chín 

Hạnh phúc vừa dừng chân 

Thuyền đời vừa ghé bến 
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Thơ Say 
 

Đêm này em rót cho ta uống 

Rượu cũng trong veo tựa mắt người 

Từng giọt thơm lừng men cháy bỏng 

Dâng từ tay ngọc tuổi đôi mươi 

 

Ta uống cho quên hận tháng ngày 

Làm thằng mất nước lạc trời Tây 

Kiếm cung xếp xó chờ hoen rỉ 

Bám víu cuộc đời sống lất lay! 

 

Ta uống để tin giấc mộng lành 

Dẫu đời còn lắm chuyện hôi tanh 

Chén cơm manh áo làm day dứt 

Mà nghĩa quê hương bỏ chẳng đành! 

 

Ta uống men nồng như uống em 

Càng say càng muốn uống nhiều thêm 

Cho ta say nốt đời ta nhé 

Để chẳng bao giờ ta thiếu em! 

 

Hãy rót đi em chớ ngại ngùng 

Thế gian vạn sự thảy đều chung 

Ta còn say khướt còn mơ mộng 

Còn biết là em đẹp não nùng 
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Đêm này em rót cho ta uống 

Những chén ân tình, chén khổ đau 

Nếu lỡ rồi đây ta cách biệt 

Men nồng ngây ngất vạn ngày sau 

 

Buổi Sớm Mùa Xuân 
 

 

Trước nhà cỏ đã lên xanh 

Cây sồi đầu ngõ đâm nhành lá non 

Mấy bông cúc dại con con 

Khoe màu vàng rực lúc còn đẫm sương 

Gió đưa thơm ngát làn hương 

Vài con bướm lạ vấn vương khóm hồng 

Chim chuyền ríu rít cành thông 

Đón tia nắng sớm sắc hồng chưa phai 

Bên song cửa sổ nhà ai 

Có cô con gái ngắm hoài trời xanh! 

Yêu sao buổi sáng yên lành 

Cỏ cây hoa lá như dành riêng ta 

Không quê hương, cũng là nhà 

Nghe trong hơi thở đậm đà tình thương! 
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Ba Năm 
 

Ba năm chửa dễ phai hình bóng 

Buổi ấy tay cầm, ánh mắt trao 

Ba năm cũng chỉ là cơn mộng 

Dẫu muốn quên đi có được nào! 

 

Ba năm rồi lại bao lâu nữa 

Trái đất vẫn tròn ta vẫn xa? 

Lối về dĩ vãng sầu chan chứa 

Cảnh lặng như đời không bướm hoa 

 

Ba năm ai nhớ, ai quên nhỉ? 

Cái thuở hồn trong hơn nước trong 

Chữ nghĩa mơ hồ chưa hiểu ý 

Mà thơ cất cánh ở trong lòng 

 

Ba năm lỗi hẹn không về được 

Vườn cải ngày xưa đã trổ ngồng 

Ba năm trên bước đường xuôi ngược 

Ta còn giữ lại mối tình không 

 

Ba năm vừa đủ cho ta hiểu 

Khoảng cách trong lòng sẽ rất xa 

Ba năm để biết ta còn thiếu 

Một nửa thì đâu phải là nhà? 
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Thuở Ấy 
 

 

Thuở ấy ta còn rất trẻ trung 

Yêu đương là nghĩa của vô cùng 

Tình như con sóng mùa biển động 

Âm ba rờn rợn tuốt không trung! 

 

Thuở ấy lòng ta đỏ như son 

Ca vang tiếng gọi của tâm hồn 

Em buông gót ngọc trong vườn mộng 

Để trái đời anh chin rất tròn! 

 

Thuở ấy hồn xanh những ước mơ 

Tương lai rộng mở chẳng nghi ngờ 

Giang tay ôm lấy toàn hư ảo 

Để đến bây giờ vỡ xác xơ! 

 

Thuở ấy…thôi đành, chuyện đã qua 

Khép vào dĩ vãng những phôi pha 

Thương thương nắng hạ vàng hoe mắt 

Gởi lại trong thơ chút lệ nhòa. 

 
May 17, 2014  
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Cái Hôn 

 

Cái hôn thuở ấy xa xôi 

Vẫn còn thơm ngát bờ môi người tình. 

 

Cái hôn thuở ấy huyền linh 

Cho sâu hóa bướm, cho tình dệt thơ. 

 

Cái hôn thuở ấy dại khờ 

Đam mê thể xác, ngẩn ngơ tâm hồn. 

 

Cái hôn thuở ấy bồn chồn 

Nửa đêm thức giấc vẫn còn bang khuâng. 

 

Cái hôn bảo vật nhân gian 

Mùa yêu trai gái dịu dàng tặng nhau ! 

 
January 14, 2016  
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Buồn Thu 

 

Em đi - vỡ mộng bên trời 

Em đi bỏ lại một thời mơ hoa 

Em đi khuất nẻo đường xa 

Chiều thu lá đổ, lòng ta úa vàng 

 

Cuộc đời như bến đò ngang 

Qua rồi, ngoảnh lại mênh mang sóng trào. 

Em như một nụ hoa đào 

Đợi mùa xuân đến để trao hương nồng 

 

Ta như một nhánh cỏ bồng 

Ngã nghiêng say với gió đồng thênh thang 

Đời ta một gã hoang đàng 

Đời em khuê nữ đài trang lụa là 

 

Em đi còn giận hờn ta 

Vườn trăng năm cũ thu qua ngậm ngùi! 

 
18-08-2016  
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Trần Đức Phổ 

 

 

Cây Khế 

 

Ngày xưa cũng gốc khế này 

Anh trèo, em hái thơ ngây tiếng cười 

Bây giờ lá tốt, hoa tươi 

Cây đong đưa quả, bóng người lặng không 

 

Chiều nay mưa gió phập phồng 

Khế rơi, khế rụng vẫn không thấy nàng 

Ngẩn ngơ tiếc trái khế vàng 

Tiếc hoa khế tím, tiếc nàng mắt xanh! 

 
June 16, 2017  
 

 

 

Đốt Lửa 
 

Đêm này đốt lửa bên em 

Ngàn sau còn lại một thiên sử tình! 

 
February 21, 2016  
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Bài Tình Thơ 1 

 

Anh tập tễnh bài thơ tình thứ nhất 

Gửi trao em với mong ước được yêu 

Thơ không dài, thi tứ chẳng cao siêu 

Nên em đọc hẳn là em hiểu được. 

 

Anh muốn nói mà vụng về sau trước 

Nhiều ý tình, lời lẽ cứ quẩn quanh 

Em hiền hòa nhưng đầy vẻ tinh ranh 

Anh e sợ bị xem là: chàng ngốc! 

 

Thơ viết xong chỉ nình anh thầm đọc 

Rồi tự nghe nhịp đập trái tim mình 

Và tưởng rằng em bên cạnh, lặng thinh 

Đang âu yếm nhìn anh cười hạnh phúc! 

 
2015  
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Bài Tình Thơ 2 
 

 

Em của tình thơ, em của tôi 

Em như tiên nữ ở trên đời 

Em mang nắng ấm mùa xuân tới 

Để mộng lòng anh bật nẩy chồi! 

 

Anh đợi ngàn năm một bóng hình 

Dẫu rằng đau khổ với điêu linh 

Anh gom thương nhớ vào thơ cả 

Để chẳng mờ phai một chuyện tình. 

 

Muốn nói yêu em cứ ngại ngùng 

Bao đêm khắc khoải ước mông lung 

Bàn tay anh nắm bàn tay ấy 

Cho nghĩa yêu đương chẳng lạnh lùng. 

 

Em vẫn kiêu sa, vẫn dửng dưng 

Loài hoa sâu thẳm ở trong rừng 

Hồn nhiên khoe sắc đời xinh xắn 

Mặc kẻ đa tình mãi nhớ nhung. 

 
2016  
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Bài Tình Thơ 3 
 

 

Em ơi, anh rất muốn giải bày 

Yêu trộm, thương thầm em có hay 

Giấc mộng Đào Nguyên chưa nỡ tỉnh 

Người xa xin thấu chút duyên này! 

 

Bởi lẽ em là một đóa hoa 

Hồn anh như bướm mộng mơ là… 

Vườn xuân dấu ái chưa phai sắc 

Lúng liếng hương đưa rất điệu đà! 

 

Đừng nói cùng anh nhé, được không 

Bóng hình kẻ khác ở tim hồng 

Tình si chớ bảo người sau trước 

Ta hợp lòng nhau kết giải đồng! 

 

Hoàng hôn anh đứng ở bên thềm 

Mưa rơi, gió rớt chợt buồn thêm 

Ước gì Xuân đến trong tầm với 

Tình kia ta gửi mộng êm đềm. 

 
2016  
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Bài Tình Thơ 4 

 

Cánh nhạn phương trời nhớ cố nhân 

Người xa cách mặt vẫn như gần 

Vì thương bóng lẻ khi chiều hạ 

Bởi mộng vai kề buổi sớm xuân 

 

Tình đã trao nhau biết mấy mùa 

Trái đời từ đó cũng thôi chua 

Ta mơ mái ấm Tây Sương Ký 

Em mộng biển đời hết gió mưa. 

 

Vòng tay đã lỏng một tình yêu 

Giông tố vì đâu gãy cánh diều 

Người cũ xa rồi không ngoảnh lại 

Tình nào bảng lảng gió mây xiêu. 

 

Ta viết bài thơ thỏa ước nguyền 

Hoa lòng thắm nở mộng đoàn viên 

Những gì cay đắng trong ngày cũ 

Như khói hương tàn xin hãy quên.  

 
09-02-2017 
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Trần Đức Phổ 

 

Bài Tình Thơ 5 
 

 

Chẳng dễ gì ai quên được đâu 

Xui chi lở dở chuyện ban đầu 

Gặp nhau chưa hẳn là duyên nợ 

Dan díu lâu ngày hóa đậm sâu 

 

Bí mật trao lời của trái tim 

Địa đàng từ đó cũng thôi tìm 

Trong ta đã có vườn trăng mộng 

Tổ ấm cuộc đời giữa lặng im 

 

Mình đã từng chia ngọt, xẻ bùi 

Ngày mai nào biết chuyện hên xui 

Hẹn non thề biển không tròn vẹn 

Kẻ lạ người dung cũng ngậm ngùi 

 

Mình sẽ gặp nhau giữa cõi mơ 

Giữa nơi không tưởng, cũng không ngờ 

Trao nhau những tiếng lòng êm ái 

Hòa điệu duyên tình những áng thơ 
 

August 2, 2018  
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Bài Tình Thơ Cũ 
 

 

Bài tình thơ đã cũ 

Hiện trên dòng thời gian 

Khắc ghi ngày xưa đó 

Tôi và em kết thân 

 

Bài tình thơ đã cũ 

Em một lần đọc qua 

Giờ quên hay còn nhớ 

Câu chuyện tình bướm hoa? 

 

Bài tình thơ đã cũ 

Mộng đời cũng xa xăm 

Quê nhà em trăn trở 

Phương trời tôi đăm đăm 

 

Bài tình thơ đã cũ 

Khơi nỗi buồn mênh mông 

Dù cuộc tình dang dở 

Lời yêu vẫn mặn nồng! 

 
London, August 12, 2017  
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Bài Tình Thơ Cũ 2  
   

 

Bỗng dưng chữ nghĩa nhạt phèo 

Câu từ nghiêng ngã chẳng theo âm vần 

Cái tình thì quá lan man 

Cái hồn lạnh lẽo tro tàn từ lâu 

 

Hỏi trăng trăng đã nhạt màu 

Hỏi mây mây lại cúi đầu sa mưa 

Hỏi sao sao chẳng buồn thưa 

Hỏi sương sương đã già nua, nghẹn ngào 

 

Gặp người giữa cõi chiêm bao 

Miệng cười đon đả, lời chào xa xăm 

Môi ngoan lấm bụi hồng trần 

Tơ lòng nay đã thôi ngân điệu huyền 

 

Thơ xưa một cõi thần tiên 

Thơ nay lạc nẻo trong miền u minh 

Ta về tạc bóng, dựng hình 

Bài thơ thuở nọ chung tình làm đôi 

  



22 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Đời Ta Trót Dại 
 

 

Ta trót dại ngỡ tình bền muôn thuở 

Đem tim hồng đổi lấy một lời yêu 

Đâu biết được ngày nay là giông tố 

Người quên ta như dứt sợi dây diều! 

 

Ta trót dại lầm tin vào mật ngọt 

Nên đã đành say khướt giữa mùa thương 

Nhưng sự thật bỗng làm ta nhức buốt 

Trái đam mê là quả đắng bọc đường! 

 

Ta trót dại lầm tin người dối trá 

Hứa sơn cùng thủy tận một lòng son 

Khi bến cũ có thêm con thuyền lạ 

Vầng trăng xưa khuyết mãi chẳng mơ tròn 

 

Ta trót dại lầm tin vào Thượng Đế 

Ban hồng ân cho những kẻ tình si 

Nào biết được cuộc đời là dâu bể 

Trời quá xa đâu giúp ích được gì! 

 
December 10, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Dối Gian 
 

Em nói rằng em có mỗi anh 

Chẳng còn ai nữa để tranh giành 

Nhưng bỗng một hôm người khác bảo 

Cùng em trúc mã với mai thamh 

 

Em bảo tình em đỏ như son 

Dù bao năm tháng chẳng phai mòn 

Nhưng rồi đâu nữa ngày nồng thắm 

Tình nhạt như màu nước ốc don 

 

Em dặn lòng em mãi thủy chung 

Dù cho mưa nắng lắm bão bùng 

Một hôm có trận cuồng phong lại 

Mới biết là đời vỡ tứ tung 

 

Em hứa rằng em chẳng dối gian 

Yêu thương chân thật đến vô vàn 

Những lời chót lưỡi đầu môi ấy 

Mỏng mảnh như là sương khói tan. 

 
July 30, 2017  
 

 

 



24 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

 

Đêm Ấy - Đêm Này 
 

| 

Một đêm sao sáng đầy trời 

Em cùng tôi đếm với lời ước ao… 

 

|| 

Bây giờ đêm vẫn đầy sao 

Ước mơ còn đó. Em đâu mất rồi! 

 

2015  

 

 

 

Để Gió Cuốn Đi 
 

Ngồi buồn muốn viết vần thơ 

Mà e nỗi nhớ tràn bờ sông Tương 

Thôi ta gói ghém niềm thương 

Gửi cho gió để bốn phương chung tình! 

 
June 19, 2017  
 



25 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Bài Thơ Không Tên 
 

 

Tôi viết bài thơ nhỏ thương trao 

về người em gái tuổi mai đào 

bài thơ thương nhớ vu vơ ấy 

lưu lạc mảnh hồn lối trăng sao. 

 

Tôi viết bài thơ nhỏ khong tên 

gửi người con gái chẳng hề quen 

mốt mai nếu gặp nhau trên phố 

nhạn dạng nhau bằng một nick-name!! 

 

Tôi viết bài thơ tuổi đôi mươi 

lòng như hoa nở rộn tiếng cười 

đời vui như hội ngày xuân tới 

đong đưa mắt biếc đợi chờ tôi! 

 

Tôi viết bài thơ nhỏ đêm mưa 

lặng nghe thương nhớ trở trăn mùa 

bỗng dưng thèm quá dòng sông mộng 

lá thắm, mơ hoài chuyện đã xưa. 

 
2015  
 

 



26 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Bài Thơ Thiếu Vần 
 

 

Anh viết bài thơ tình lãng mạn 

Mặc cho đời năm tháng dần trôi 

Mà tình yêu chẳng lên ngôi 

Mà bài thơ vẫn lẻ loi, thiếu vần! 

 

Thơ thiếu vần tình nhân giận dỗi 

Chẳng mỉm cười, chẳng nói năng chi 

Chữ YÊU em giữ làm gì? 

Trao anh em nhé, để thi đủ vần! 

 

Tình lắm nỗi gian truân trắc trở 

Nên thơ anh toàn thở với than 

Phải chăng đá chẳng biết vàng 

Hay là chọn chuyến đò ngang sang bờ? 

 

Lòng mơ tưởng câu thơ sớm tối 

Viết những lời nhắn gửi nhớ nhung 

Nhân gian lớn rộng vô cùng 

Đố ai biết được tình chung là gì? 

 

Xin gửi lại những gì đã viết 

Cho em yêu tha thiết một lần 

Bài thơ dù có thiếu vần 

Mong em hãy đọc một lần rồi thôi 
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Trần Đức Phổ 

Yêu Xa 
 

 

Em cho ta nỗi nhớ 

Điệu buồn gửi hư không 

Em cho ta niềm khổ 

Rạo rực thuở chờ mong 

 

Con tim ta mở lối 

Này cuộc tình hư vô 

Người em ta vẫn đợi 

Thuở biết sầu vu vơ 

 

Em có nước Việt buồn 

Những câu hò, khúc hát 

Ta nửa đời lưu lạc 

Quê người mước mắt tuôn 

 

Trời mỗi ngày sáng tối 

Hai người ở hai phương 

Những giận hờn khó nói 

Nên thương càng thêm thương! 

 
July 10, 2017  
 

 

 



28 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Yêu Xa 2 
 

 

Vạn hải lý xa nhau mà chẳng lạ 

Nửa hoàn cầu vẫn đợi ghé môi hôn 

Đêm lạnh vắng nhưng đời dường như đã 

Gắn vào nhau bằng mảnh ghép tâm hồn 

 

Bởi ước hẹn nên cõi lòng khắc đậm 

Lời ngọt ngào, tha thiết mỗi đêm đêm 

Dẫu hôm nay nhiều chông gai vực thẳm 

Mong ngày kia hoa đẹp nở bên thềm 

 

Xin chớ bảo yêu xa tình nhạt lắm 

Trái tim hồng vẫn đỏ máu như ai 

Vẫn nguyên vẹn nồng nàn và say đắm 

Vẫn tuyệt vời, ngây ngất chuyện Liêu Trai 

 

Đường dẫu xa mai này rồi sẽ tới 

Cánh buồm nào thấp thoáng vượt trùng khơi 

Người lặng lẽ từng đêm dài chờ đợi 

Ta yêu em dù góc bể chân trời! 

 
February 5, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Xuân 
 

 

Mùa sang gõ cửa 

Hồn hoa 

Nghe chừng 

Trong gió 

Vỡ òa 

Hương xuân. 

Dăm cô má đỏ bồ quân 

Khoe tà áo mới 

Sắc xuân 

Theo 

Về! 

 

 

 

Ảnh Nàng Xuân 
 

Trông hình bóng cũ một năm qua 

Người ngọc còn xinh nét chẳng già 

Yếm vẫn thắm màu, da vẫn trắmg 

Tình còn lưu luyến chảng bay xa. 

 



30 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Theo Em Hái Lộc Đầu Xuân  
 

Mùa xuân theo em hái lộc 

Ngỡ mình tuổi hãy còn xanh 

Trời xuân thơm thơm mùi tóc 

Trái tim rạo rực mộng lành 

 

Bầy chim se sẻ đầu đình 

Cứ kêu ríu ra ríu rít 

Qanh chậu mai đầy hoa xinh 

Ong bướm chập chờn quấn quýt 

 

Trên đường gái trai náo nức 

Say sưa, tinh nghịch nói cười 

Đó đây âm vang lời chúc 

Đời vui môi, má hồng tươi 

 

Em đi nhẹ nhàng từng bước 

Ta theo ngắm mãi đường cong 

Ban mai nắng nồng như rượu 

Ta say say khướt cả lòng 

 

Mùa xuân theo em hái lộc 

Hồn nhiên như buổi ban đầu 

Cho dù đã hai màu tóc 

Lộc đời vẫn hái tặng nhau! 
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Trần Đức Phổ 

 

Bài Thơ Mùa Xuân  
   

 

Nghe chừng gió lạnh thôi reo 

Bài thơ xuân mới về theo nắng hồng 

Mai vàng khoe nụ, xòe bông 

Cành đào tươi thắm mặn nồng tình xuân 

 

Bầy ong, lũ bướm bần thần 

Ngẩn ngơ mặc khách, tao nhân vương tình 

Tháng Giêng ngọt lịm môi xinh 

Nụ hôn cháy bỏng băng trinh tuyệt vời! 

 

Mùa xuân màu nhiệm đất trời 

Cỏ cây hoa lá con người thanh tân 

Thuyền đời ghé bến bình an 

Trái tim đá sỏi cơ hàn tái sinh 

 

Mùa xuân nở nụ hoa tình 

Trăm năm một kiếp đôi mình có nhau 

Không cần mộng ước dài lâu 

Chỉ xin cho đến bạc đầu…vẫn xuân! 

 

 

  



32 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Bên Em 
 

Từ khi anh đến bên em 

Con tim sỏi đá dịu mềm lụa nhung 

Tháng ngày bỗng đẹp vô cùng 

Những đêm thức trắng vẫn không thấy dài 

Nhớ sao một sợi tóc mai 

Buông lơi trong nắng cái ngày mới quen 

Vì yêu cái lúm đồng tiền 

Anh đem trăng mộng soi nghiêng nụ cười 

Cảm ơn một đóa hoa tươi 

Nở trong hồn của một người mơ hoang! 

 

 

Vu Vơ 
 

Có một thứ tình yêu không tên gọi 

vọng mơ hồ sâu thẳm trái tim ta 

là ánh mắt, là nụ cười, tiếng nói 

của một nàng thiếu nữ chợt ngang qua 

 

Có một thứ tình yêu như mộng ảo 

hoa trong gương, trăng rớt rụng đáy hồ  

không dung tục với cuộc đời cơm áo 

nên âm thầm nhỏ lệ khóc hư vô! 



33 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

 

Vu Vơ 2 
 

 

Chuyện tình ta bé nhỏ 

Đã hẹn từ kiếp nào 

Êm đềm như hơi thở 

Lấp lánh như vì sao! 

 

Chẳng phải là mai-trúc 

Cũng nhớ trộm thương thầm 

Lời nồng nàn sau trước 

Ghi khắc vào trong tâm 

 

Thời gian ngừng đọng lại 

(Xin chớ qua vội vàng!) 

Xuân thắm hồng mãi mãi 

Đừng để mùa đông sang! 

 

Khúc nhạc lòng vừa trỗi 

Nghe tha thiết vọng lời 

Dẫu trái đường ngược nẻo 

Mong một ngày chung đôi! 

 
April 7, 2017  
 



34 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

 

 

Bao Giờ Hết Xa Nhau 
 

 

Xuân đến, rồi xuân lại bỏ ta 

Mùa đi còn lại những phôi pha 

Em thương lá rụng chiều phai nắng 

Anh nhớ một thời mộng bướm hoa. 

 

Mình cách biệt nhau cả vạn ngày 

Nửa trời nhung nhớ, nửa chua cay 

Em hờn giận dỗi trăng đơn bóng 

Anh xót bơ vơ nhạn lẻ bầy. 

 

Hai đứa cách xa cả vạn trùng 

Nhưng lòng riêng một khoảng trời chung 

Vườn chanh đã hẹn mùa đơm trái 

Gác liễu hơi sương vẫn lạnh lùng! 

 

Hai nửa thương yêu khấn nguyện cầu 

Quê nhà, góc bể đợi chờ nhau 

Ngày mai sóng lặng thuyền về đỗ 

Tình đến ngàn năm chẳng nhạt màu. 

 
March 01, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Bày Tỏ 
 
 

Lời chân tình đỏ thắm trái tim anh 

Đang khao khát một bầu trời lồng lộng 

Đem yêu thương như thảm vàng trải rộng 

Người với người tất cả hóa tri âm 

 

Lời nồng nàn anh vẫn giữ nơi tâm 

Dẫu ánh mắt nụ cười đã muôn phần xao xuyến 

Như gió mây từng ngàn đời hòa quyện 

Đợi xuân về chỉ thắm dệt thành tơ 

 

Giữa tâm hồn vẫn dành sẵn bài thơ 

Để dâng tặng nên mỏi mòn khắc khoải 

Nhưng mùa xuân chưa một lần ghé lại 

Và duyên mình ngang trái vẫn chờ bên! 

 

Đã nhủ lòng đừng mãi nhớ họ tên 

Nhưng khối óc không là tờ giấy trắng 

Và Hướng Dương luôn nhìn về tia nắng 

Anh luôn nhìn về hướng đó, tình em! 

 
September 19, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Cầu Hôn  
 

Anh sẽ mang về những áng thơ 

Xây cầu Ô thước nối đôi bờ 

Để duyên ngàn dặm không chia cắt 

Tình đến muôn thu chẳng đợi chờ 

 

Anh sẽ mang về nỗi nhớ thương 

Trao em như kỷ vật phi thường 

Những viên châu ngọc ngày xa cách 

Giữ kín trong lòng của đại dương 

 

Anh sẽ mang về một trái tim 

Còn đây lồng lộng bóng hình em 

Và tình yêu mãi luôn nồng thắm 

Cho dẫu đời ta đã nổi chìm! 

 

Anh sẽ mang về triệu đóa bông 

Tặng em làm sính lễ tơ hồng 

Đem mây ngũ sắc làm vương miện 

Em có bằng lòng chịu gả không? 

 
September 26, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Bùa Yêu 
 

 

Ai gỡ bùa yêu thả gió bay 

Cho tình tươi thắm bỗng khô gầy 

Cho hồn mai trúc sầu ly cách 

Ai gỡ bùa yêu thả gió bay ! 

 

Một thuở đôi mình lắm mộng mơ 

Cầu mây bắc nhịp nối đôi bờ 

Vườn Trăng hoa lá xanh như ngọc 

Một thuở đôi mình lắm mộng mơ 

 

Ôi, những ngày vui qua rất nhanh 

Vì đâu băng giá chóng xây thành 

Em buông anh bỏ… còn chi nữa? 

Ôi, những ngày vui qua rất nhanh 

 

Nhắc nhở cho nhiều chỉ thấy đau 

Thì thôi quên hết chuyện ban đầu 

Mình như mưa nắng hai mùa ngược 

Nhắc nhở cho nhiều chỉ thấy đau 

 

Lối cũ đường xưa giấc mộng tàn 

Chỉ còn rền rỉ giọng ve than 

Hàng cây nghiêng ngả màu hiu quạnh 

Lối cũ đường xưa giấc mộng tàn 
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Trần Đức Phổ 

 

Ai gỡ bùa yêu thả gió bay 

Cho tình tươi thắm bỗng khô gầy 

Cho hồn mai trúc sầu ly cách 

Ai gỡ bùa yêu thả gió bay!  

 
May 27, 201 

 

 

 

Bên Ấy....Bên Này 
 

 

Bên ấy trời nắng chang chang 

Bên này gió lạnh, hoa tàn, tuyết bay 

Bên ấy là giữa ban ngày 

Bên này mới nửa đêm dài nhớ thương 

Bên ấy nhộn nhịp phố phường 

Bên này mưa bụi con đường vắng hoe 

Bên ấy em xõa tóc thề 

Bên này anh mộng mơ về Liêu trai 

Mọt mai bên ấy ...bên này 

Cùng chung bóng nguyệt tựa vai ngắm nhìn. 

 
2014  
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Trần Đức Phổ 

Biển Nhớ 
 

 

Em sẽ là biển nhớ 

Khung trời chờ riêng anh 

Tim em như con sóng 

Cuồn cuộn vỗ vào ghành... 

 

Tình em gửi trao anh 

Muôn đời còn thắm mãi 

Như bến bờ hoang dại 

Vẫn yêu hoài biển xanh! 

 

Đợi chờ anh trở lại 

Biển nhớ gọi tên anh 

Gió buồn luôn thỏ thẻ 

Lời tình yêu ngọt lành. 

 

“Trở về đây anh nhé 

Giữa tình nồng biển xanh 

Dù đời là dâu bể 

Em vẫn hoài bên anh!” 

 
2014  
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Trần Đức Phổ 

Định Nghĩa Tình Yêu 
 

Em hỏi anh: 

- Tình yêu là gì nhỉ? 

Anh mỉm cười, lặng lẽ nghĩ suy 

 

- Không!...ái tình không là điều duy lý 

Thì luận bàn, định nghĩa để mà chi! 

 

Em hỏi anh: 

- Tinh yêu là duyên kiếp 

Là oan khiên của bao vạn sát na? 

 

Anh gật đầu: 

- Ừ, tình yêu là bất diệt 

Dù luân lưu trong thế giới ta bà! 

 

Em hỏi anh: 

- Tình mình là mãi mãi? 

 

Anh nhẹ nhàng âu yếm trả lời em: 

- Dẫu một ngày hay trăm năm cũng vậy 

Yêu một người là hình bóng khắc trong tim! 

 
London, ON. 2015  
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Trần Đức Phổ 

Em Bảo Anh Rồi 
 

Đã bảo rằng em chửa biết yêu 

Chỉ buồn nắng sớm với mưa chiều 

Chỉ thương hoa thắm tàn hương sắc 

Chỉ tủi đêm dài cảnh tịch liêu 

 

Đã bảo anh đừng nhớ đến em 

Đừng chờ bên ngõ, đón bên thềm 

Đừng cười ngớ ngẩn đưa thơ tặng 

Đừng mãi như là… cái bóng em 

 

Đã bảo rằng anh chớ tỏ tình 

Người đâu cứ thích nói linh tinh 

Trăng sao mây gió…hoài mơ mộng 

Chẳng chút liên quan đến chuyện mình! 

 

Đã bảo rằng em sẽ giận hờn 

Anh đừng nắm mãi ngón tay thon 

Đừng choàng âu yếm bờ vai nhỏ 

Đừng ghé thêm gần chạm nụ hôn. 

 
June 25, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Chuyện Lòng 
 

 

Chẳng phải chuyện xưa, chẳng phải nay 

Chỉ là ảo tưởng lúc đang say 

“Uyên ương Hồ điệp” hồn thi sĩ 

Lối cũ Vườn Trăng gặp tháng ngày 

 

Chẳng phải là mây, chẳng gió ngàn 

Cuộc đời sum họp để ly tan 

Tram năm còn chút gì lưu luyến 

Khi nợ tình chung chóng lụi tàn? 

 

Chẳng phải đoạn trường, chẳng biển dâu 

Mà lòng chợt nhói những cơn đau 

Con đường thiên lý dài thăm thẳm 

Đâu kẻ sân ga đợi chuyến tàu? 

 

Chẳng phải vì em, chẳng phải ta 

Cầu duyên lỡ nhịp mộng lòng xa 

Em về phương ấy quên ngày tháng 

Bỏ lại sau lưng những mặn mà 

 
May 17, 2018  
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Có Em Mãi Mãi Tuyệt Vời 
 

 

Tháng năm tình trẻ hóa già 

Không còn nông nỗi bướm hoa 

Con tim khắc sâu hình bóng 

Mắt môi càng thêm đậm đà 

 

Những lá tình thư một thuở 

Chắt chiu muôn vạn niềm thương 

Nhiều khi giận hờn vô cớ 

Lắm lúc êm đềm nhớ nhung 

 

Tình như trái chin lâu ngày 

Mật ngọt men nồng đắm say 

Cuộc đời trở nên kỳ diệu 

Lúc mình tay nắm đôi tay 

 

Ngọt bùi trong từng lời hát 

Ân tình em tặng cho tôi 

Con đường cỏ hoa rợp mát 

Có em mãi mãi tuyệt vời! 

 
September 02, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Bâng Khuâng 
 

 

Có nàng thiếu nữ thơ ngây ấy 

đôi mắt trong veo tựa nước hồ 

mái tóc nhung huyền như suối chảy 

tượng đá e là cũng ngẩn ngơ!... 

 

Có một chàng trai rất đỗi khờ 

trót đem thương mến gửi vu vơ 

nhân gian lớn rộng đầy hoa lá 

bướm hẹn nàng xuân hứa đợi chờ!... 

 

Họ chẳng bao giờ gặp gỡ nhau 

vẫn thường mơ mộng chuyện ngày sau 

trăm năm ước hẹn lòng son sắt 

hai trái tim yêu chẳng đổi màu 

 

Có tiếng ai ca buồn tha thiết 

để lòng viễn khách nặng sầu thương 

tình nào chua chát niềm ly biệt 

tủi phận, hờn duyên tội má hường! 

 
Thu 2016  
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Vẽ 
 

Anh vẽ ngôi nhà nhỏ 

Có hai mái đầu xanh 

Như ca dao truyện cổ 

Họ yêu nhau chân thành 

 

Anh vẽ ngày nắng lên 

Mặt trời cười hớn hở 

Trong khu vườn thân quen 

Thơm mùi hương hoa nở 

 

Anh vẽ đêm trăng tròn 

Gió ru lời tình tự 

Vòng tay nào rất ngoan 

Nao lòng như thi tứ 

 

Anh vẽ mắt nhung huyền 

Màu trời đêm thăm thẳm 

Cái môi cười thật duyên 

Cả đời anh say đắm. 

 

Anh chẳng là họa sĩ 

Nhưng thích vẽ trời mơ 

Em có là tri kỷ 

Đừng chê anh dại khờ! 
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Vầng Trăng Mùa Hạ 
 

 

Em có thấy chăng nét diệu kỳ 

Của vầng trăng Hạ rất uy nghi? 

Trên bầu trời vắng đêm huyền ảo 

Soi sáng cõi trần chẳng biến suy! 

 

Ánh trăng kỳ bí tỏa mênh mông 

Lóng lánh vàng rơi tận đáy lòng 

Như nụ cười em ngày tao ngộ 

Rạng ngời hạnh phúc, thỏa chờ mong! 

 

Một vầng trăng Hạ tít trên cao 

Như trái tình yêu chín thuở nào 

Hai đứa lặng nhìn không nở hái 

Ngàn đời trăng ý chẳng hư hao. 

 

Trăng Hạ khắc ghi những mộng tình 

Những lần hò hẹn của em-anh 

Bây giờ mỗi đứa đời đôi ngã 

Trăng Hạ gieo neo tận cuối gành! 

 
Summer 2015  
 

 

 



47 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Tản Mạn Về Tình Yêu 

 

Thế gian chán vạn kẻ yêu nhau 

Chẳng biết tình kia khởi tự đâu 

Có lẻ từ ngàn muôn kiếp trước 

Hay thoáng chợt yêu ngay phút đầu? 

 

Có những tình yêu thật mỏng manh 

Tình yêu của gió với trăng thanh 

Tình yêu khờ khạo thời tuổi dại 

Năm tháng dần qua mộng chẳng thành. 

 

Có những tình yêu rất đậm sâu 

Tình nàng Chức Nữ với Chàng Ngưu 

Tình yêu khăng khít lòai Sam biển 

Gió dập sóng dồi vẫn có nhau! 

 

Có những tình yểu thật thủy chung 

Tình yêu chinh phụ đợi trông chồng 

Lên non hóa đá còn tha thiết 

Tiết hạnh muôn đời mãi khả phong. 
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Trần Đức Phổ 

 

 

 

 

 

 

 

Có những tình yêu lắm trái ngang 

Yêu đương da diết vẫn lỡ làng 

Nàng về bến đỗ, chàng xa xứ 

Nhớ bóng thương hình dạ xốn xang. 

 

 

Có những tình yêu dối lừa nhau 

Để hờn, để tủi, để úa sầu 

Tình, tiền lẫn lộn yêu và hận 

Ân oán theo nhau đến bạc đầu. 

 

 

Vậy đó, tình yêu mãi mãi còn 

Khi còn nhịp đập trái tim son 

Dù cho thế-thái-đời thay đổi 

Tình yêu vằng vặc sáng trăng tròn. 

 
2015  
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Trần Đức Phổ 

 

 

Về Qua MIền Nhớ 
 

Em về qua miền nhớ 

Chạm lá sầu tương tư 

Hoa mười giờ không nở 

Trái chanh vàng hao hư 

 

Vách tường rêu loang lổ 

Dòng chữ và hình tim 

Có còn không nơi đó 

Bài thơ anh tặng em? 

 

Gốc thông già cỏ úa 

Ghi dấu tích tình nhân 

Ngày xưa anh đã khắc 

Tên em và tên anh 

 

Em về qua miền nhớ 

Lòng nặng tình xa xăm 

Thương ai đời vở lỡ 

Giọt lệ rơi âm thầm! 
 

June 12, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Vấn Vương 
 

 

Tơ lòng vương vấn phải duyên em 

Tiếng trúc lời mai xáo động rèm 

Sợi chỉ yêu đương chưa kết chặt 

Mà sao lối mộng muốn vào xem! 

 

Thề non hẹn biển rất xa xôi 

Chỉ biết vì nhau dẫu khác trời 

Hai mảnh hồn đơn còn khuyết bóng 

Lệ sầu đêm lạnh mắt nào rơi? 

 

Cuối trời lãng tử nhớ người tiên 

Cũng nhớ in như bến nhớ thuyền 

Như nước trường giang thương nhớ núi 

Trong đời nhớ mãi một tên rieng! 

 

Tình kia sương gió sẽ mờ phai 

Hay nỗi buồn đeo sợi ngắn dài? 

Nếu có một lần ta gặp gỡ 

Đường xuân chớ vội rảo hoa hài. 

 
April 21, 2016  
 



51 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Tình Yêu @Facebook 
 

Tiình yêu thời Facebook 

xuyên hai bờ đại dương 

đêm ngày cùng thao thức 

đếm từng vần yêu thương! 

 

Tiình yêu thời Facebook 

nhìn nhau qua iPhone 

tự tình bằng phím gõ 

thiếu vòng tay, nụ hôn! 

 

Tiình yêu thời Facebook 

như dòng điện ngàn vôn 

xuyên qua tim bất chợt 

tình có mà như không! 

 

Tiình yêu thời Facebook 

xanh xao những đợi chờ 

em khát khao nhung nhớ 

anh mỏi mòn tương tư!... 

 

Tiình yêu thời Facebook 

tin nhắn mang buồn vui 

ảo mộng hay đời thực? 

cũng xong một kiếp người! 
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Tình Yêu @Facebook 2 

 

 

Một nickname xa lạ 

Một chân dung rất hiền 

Một lời chào giòn dã 

Liền add ngay vào friends 

 

Ta quen nhau từ đó 

Thấm thoát bao tháng ngày 

Hiểu nhau như tri kỷ 

Dẫu chỉ là qua Phây 

 

Cũng cãi nhau rối rắm 

Cũng dỗ dành van lơn 

Cũng nồng nàn say đắm 

Cũng ghen tuông giận hờn 

 

Bạn bè thường chế giễu 

Tình như hoa trong gương 

Chỉ có mình mới hiểu 

Là cả một trời thương! 

 
2016  
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Chân Dài Facebook    
 

 

Một chân dung con gái 

Hiện trên dòng thời gian 

Nụ cười và đôi mắt 

Xem chừng như rất quen 

 

Hình như là người lạ 

Mình mới thấy lần đầu? 

Cố lục tìm ký ức 

Kết bạn từ bao lâu? 

 

Không có dòng tin nhắn 

Không có lời gửi chào 

Tưởng như là gần gũi 

Mà xa hơn vì sao! 

 

Ờ, nhìn kỹ cũng đẹp 

Hơi có vẻ điệu đà 

Tuổi chừng đâu hai mấy 

Mặt mày tươi như hoa 

 

Muốn gửi lời chào hỏi 

Nhưng chợt thấy ngại cùng 

E rằng nàng bắt tội 

‘Người đâu nói lung tung’ 
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Muốn gọi hình để chát 

Sợ nàng giật cả mình 

Unfriend hay bị block 

Là tiêu tùng mộng xinh 

 

Bài thơ này mới viết 

Chẳng dám tag tên vào 

Dẫu trong lòng tha thiết 

Muốn nàng đọc làm sao! 

 

Những chân dài Facebook 

Mãi mãi như hoa hồng 

Kiêu sa và gai góc 

Yêu? …Đứng xa mà trông! 

 

Đừng Là Đôi Dép  
   

Anh và em có phải là đôi dép 

Sao suốt ngày cứ đụng mặt nhau hoài? 

Em bên kia còn anh ở bên này 

Cứ thách đố nhìn theo chiều ngược lại 

 

Anh phía phải còn em thì phía trái 

Em phía trên anh phía dưới chẳng song hành 

Dẫu người đi có bước chậm hay nhanh 

Cả hai đứa cứ gồng mình gánh chịu 
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Trần Đức Phổ 

 

Anh chẳng nói còn em thì không hiểu 

Nên suốt ngày cứ im lặng trơ trơ 

Anh nghiêm trang, em lại bảo anh khờ 

Em nhí nhảnh, anh chê là em đoảng 

 

Mặc nắng, mặc mưa, mặc ngày gió lộng 

Nếu em đi, anh cũng phải đi cùng 

Dù trong lòng chẳng chút muốn đi chung 

Nhưng số phận nên âu đành chịu vậy 

 

Nếu may mắn một ngày em giận lẫy 

Bỏ anh đi, anh cũng chẳng thèm tìm 

Em đi rồi, anh lại được bình yên 

Và hưởng thụ một cuộc đời nhàn nhã. 

 

Em đi rồi đừng ai thay thế cả 

Một mình anh, nào sợ đât, sợ trời 

Một nình anh lặng lẽ sống thảnh thơi 

Bởi nhân loại không ai còn xài xể 

 

Em ra đi anh không hề nhỏ lệ 

Vì biết rằng mình giải thoát đời nhau 

Anh không buồn và em chẳng đớn đáu 

Hai cá thể: Hai mảnh đời giải phóng! 
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Trần Đức Phổ 

 
 
 
 
 
 

Vần Thơ Mùa Hạ  
   

 

 

Anh viết cho em vần thơ mùa hạ 

trời xanh trong, gió mát, nắng thơm nồng 

từng nét chữ như mắt cười ngfhiêng lá 

thơ học trò vời vợi những ước mong 

 

Đây Phượng Vĩ - hoa hạ buồn muôn thuở 

hái trao em trong giờ phút biệt ly 

cánh hoa vàng như niềm thương nỗi nhớ 

nhụy hồng tươi như đôi má xuân thì 

 

Sân trường vắng giờ chỉ còn hai đứa 

em thẹn thùng vành nón lá che nghiêng 

- Yêu thật lòng như lời anh đã hứa 

mai xa rồi, xin nhớ nhé, đừng quên! 
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Trần Đức Phổ 

 

Dễ Thương 

 

 

Cái ngày hai đứa giận nhau 

Con mắt chẳng ngó, mày chau lạnh lùng 

Cái đầu nghĩ ngợi mông lung 

Cái chân muốn bước…ngại ngùng lại thôi! 

Miệng hoa cũng chẳng nói cười 

Hình như thế giới…bóng người vắng tanh! 

 

Cái ngày hai đứa làm lành 

Con mắt lúng liếng, mày thanh nhu mì 

Cái đầu chẳng thể nghĩ chi 

Cái chân bịn rịn bỏ đi không đành! 

Môi hồng cười nói lanh chanh 

Hình như trời đất chỉ dành riêng ta!  

 

Trọn đời đừng dỗi hờn nha 

Cứ lành như thế mới là…dễ thương! 

 
May 05, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Đoản Khúc Buồn 
 

Tình đã xa rồi lạnh lẽo tôi 

Còn chăng nhung nhớ ở trong đời 

Tàn đêm rượu cạn sầu cô quạnh 

Vị đắng men tình đọng khóe môi! 

 

Hương lửa yêu đương chưa nỡ nguội 

Còn đem lưu luyến chuốc ưu phiền 

Mơ hoang một thóang trong rừng hạnh 

Kỳ ngộ mấy người sánh Tú Uyên? 

 

Đào Nguyên mộng đẹp xưa Từ Thức 

Cũng chỉ hoa gương, nguyệt đáy hồ! 

Mấy kẻ tình chung nào khắng khít? 

Chuyện buồn lênh láng những vần thơ. 

 

Ta về đốt đuốc tìm duyên cũ 

Lặng lẽ mờ soi một góc đời 

Thuở ấy chúng mình xanh mái tóc 

Hoa lòng mong thắm mãi không nguôi! 

 

Nụ hôn ngày cũ thơm son phấn 

Aỏ ảnh mơ hồ chẳng bóng đơn 

Ngang trái thôi đành chia rẽ nhạn 

Phương trời tím ngắt những hoàng hôn! 
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24 Giờ 

 

24 giờ lạc nhau 

Lâu bằng thiên niên kỷ 

24 giờ khổ đau 

Ta tập làm thi sĩ. 

 

24 giờ tìm nhau 

Bàn tay nào rối rít 

24 giờ mắt sâu 

Đợi chờ trong mờ mịt 

 

24 giờ ngồi đâu 

Cũng thương hình nhớ bóng 

24 giờ mưa ngâu 

24 giờ biển động! 

 

24 giờ địa cầu 

Không mặt trời soi sáng 

Ta không nhìn thấy nhau 

Là đêm dài vô hạn. 

 
September 30, 2016  
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Cố Nhân 
 

 

Em bảo tôi mình chia tay đi nhé 

Đừng giận hờn, đừng nuối tiếc, oán than 

Chuyện tình nào không mưa nguồn chớp bể 

Níu làm chi chỉ là đống tro tàn ! 

 

Em lạnh lùng bỏ đi không ngoảnh lại 

Tôi lặng câm tống tiễn một cuộc tình 

Trời cuối hạ lũ ve sầu kêu mãi 

Trách gì nhau hay tủi phận điêu linh ? 

 

Những lá thư đã hết rồi mầu nhiệm 

Niêm làm sao trọn vẹn trái tim hồng 

Dấu môi hôn cũng chỉ là kỷ niệm 

Của tháng ngày vừa mới biết lông bông. 

 

Thôi từ tạ những hẹn hò thơ dại 

Ta quay về cuộc sống mới đơn thân 

Nếu có thể một ngày kia gặp lại 

Hãy mỉm cười và thầm gọi: “cố nhân” ! 

 
May 26, 2017  
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Điều Ước 
 

Nói với người tình ảo (Fantasy love). 
 

 

 

Nếu 

Anh có một điều ước 

Như 

Chuyện cổ tích xưa 

Anh 

Không ước làm vua 

Không ước quyền qúy 

Không ước thành  

thi sĩ. 

Anh 

Chỉ 

ước một điều 

Rất 

Đơn sơ 

Giản dị 

Là 

Hôn em 

Thiết tha 

Giữa  

Trời đêm bao la 
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Trần Đức Phổ 

 

Có  

Vô vàn 

Ánh 

Sao  

Sa 

…! 

 

 

 

Giọt Sương 
 

 

Nếu em là những giọt sương 

Anh là giá lạnh đêm trường vây quanh 

Để em còn mãi long lanh 

Không tan trong ánh nắng hanh phũ phàng! 
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Hờn Anh Giận Em 
 

Lối mộng hôm nào có bướm hoa 

Vườn mơ lồng lộng bóng trăng ngà 

Em cười ánh mắt sao băng ấy 

Anh bụi ngàn năm bỗng sáng lòa! 

 

Biển hẹn non thề dạ khắc sâu 

Không duyên cũng nợ chuyện tình đầu 

Em trao yếm thắm thời son trẻ 

Anh nguyện yêu người đến kiếp sau 

 

Chẳng thể nào ngờ trận gió may 

Làm cho tan tác cả phương này 

Anh buồn lá biếc thay màu áo 

Em tủi trái đời lắm đắng cay! 

 

Có phải tình yêu thật khó lường 

Càng ghen, càng dỗi lại càng thương 

Khi xa thì nhớ gần quên lãng 

Cách trở càng mong chớ ngược đường! 

 

Xí xóa cho nhau những lỗi lầm 

Bởi mình tri kỷ nặng tình thâm 

Bao dung với những gì tha thiết 

Để bóng trăng chung mãi mãi rằm! 
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Trần Đức Phổ 

Khi Mình Lạc Nhau 
 

 

những ngày mình lạc mất nhau 

lòng như tờ giấy vò nhàu tả tơi 

giấu buồn nước mắt chẳng rơi 

giấu đau nên chẳng nửa lời thở than 

 

nhưng mà thương nhớ vô vàn 

nỗi niềm hoài cảm dâng tràn con tim 

không gian vắng lặng im lìm 

thời gian cũng gãy cánh chim cuối trời 

 

không nhau gió chẳng rong chơi 

không nhau mây chẳng thèm trôi bềnh bồng 

không nhau trời đất vào đông 

nước thành băng giá, trăng không diệu huyền 

 

không nhau trái đất màu đen 

tinh hà tắt lịm như miền u mình 

không nhau còn chút nghĩa tình 

chờ nhau cho đến ngày mình gặp nhau! 

 
August 2, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Gõ Cửa Trái Tim 
 

Gõ cửa trái tim mấy bận rồi 

Mà người vẫn lặng lẽ im hơi 

Mình ai ngơ ngẩn hiên nhà vắng 

Ngoài ngõ trong sân chẳng tiếng mời 

 

Gó cửa trái tim suốt canh trường 

Nhưng người chẳng động chút niềm thương 

Hình như một khối tim băng đá 

Đóng cửa chối từ khách viễn phương 

 

Gõ cửa trái tim mộng được vào 

Cùng người đêm hạ ngắm trăng sao 

Ngày xuân nâng chén giao bôi tửu 

Cho trái tình duyên chín ngọt ngào 

 

Gõ cửa trái tim trọn một đời… 

Bên tường một chiếc lá vừa rơi 

Dường như cưa mở cho ai đó 

Ngoảnh lại cánh song khép chặt rồi! 

 

Gõ cửa trái tim… 

 
May 29, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Em và Ta 
 

 

Em hồn nhiên tuổi trẻ 

Lung linh ánh sao ngời 

Ta âm thầm lặng lẽ 

Đếm từng mùa xuân trôi! 

 

Em vô tư bướng bỉnh 

Giông tố chẳng định kỳ 

Ta trái tim biển động 

Bao dung mà cuồng si! 

 

Em mơ tình lãng mạn 

Hẹn hò dưới ngàn hoa 

Ta nửa đời lận đận 

Thiếu quê hương, không nhà… 

 

Em như vầng trăng sáng 

Diệu huyền giữa trời đêm 

Ta người say ảo mộng 

Vớt trăng đáy nước chìm. 
 

December 19, 2016  
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Trần Đức Phổ 

Ghẹo …Vợ Tương Lai 
 

 

Muốn hỏi nhà em ở chốn nào 

Tròn bao nhiêu tuổi, mộng mơ sao 

Có còn đi học hay bỏ lớp? 

Facebook tên anh nhớ add vào! 

 

Muốn bảo rằng em xinh lạ thường 

Thêm tài hội họa, thích văn chương 

Phấn, son, gương, lược…là tri kỷ 

Cóc, ổi, xoài, me…bạn góc đường. 

 

Muốn tỏ tình yêu…một nụ hôn 

Đôi vòng tay ấm siết chặt hơn 

Thì thầm, cưới được em làm vợ 

Thuốc lá, rượu bìa…cũng bỏ luôn! 

 

Em nhé, đời hoa có lúc tàn 

Khi mùa xuân hết hạ, thu sang 

Cái thì son sắc không còn mãi 

Yêu lấy anh thôi, kẻo muộn màng! 

 
May 28, 2014  
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Trần Đức Phổ 

Mai Lỡ Vắng Em 
 

 

Mai kia đời lỡ vắng em? 

Anh lên Facebook 

để tìm 

bóng xưa 

Vắng người 

còn có lời thơ 

tram ngàn 

tin nhắn 

vạn giờ yêu thương. 

Vắng người 

má đỏ 

môi hường. 

Còn đây 

Từng chữ 

Yêu thương ngọt ngào. 

Mai kia 

Em dẫu về đâu 

Trong anh 

ta vẫn 

bên nhau trọn đời! 

 
2015  
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Trần Đức Phổ 

Chợt Yêu 
 

 

Có gì như thể nhớ thương 

Có gì như thể vấn vương bồi hồi 

Chỉ là một chút mây trôi 

Chỉ là cơn gió ngang trời thoảng qua 

Cũng buồn như bướm xa hoa 

Cũng mơ như bóng trăng ngà đầu non 

Nhủ lòng giấc mộng con con 

Lấy chi hẹn ước, vun tròn người ơi!... 

Xin cho nhau – một lần thôi, 

Nụ cười, ánh mắt cái thời chợt yêu! 

 

2015  

 

 

 

Trăng Mộng 

 

Trăng mọc chân trời ngỡ quả mai 

Gió đưa lá trúc nhớ mi dài 

Sóng mềm hôn nhẹ lên triền cát 

Đêm bỗng giật mình tỉnh giấc trai! 

 
7/2016 
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Trần Đức Phổ 

Chuyện Hai Người 
 

 

Một người mòn mỏi ở quê nhà 

Năm tháng đầy vơi nhớ kẻ xa 

Nước mắt thôi rơi vì đã cạn 

Tình còn thắm thiết giữa hồn hoa. 

 

Một người lận đận cõi trời tây 

Khoác áo phong sương hận tủi đầy 

Ngoảnh mặt trông về nơi cố quốc 

Chập chùng biển lớn, chập chùng mây 

 

Trăng khuyết rồi trăng cũng sẽ tròn 

Hai người chung một khối tình con 

Ngày mai cát bụi nên vàng đá 

Thì buổi bây giờ phải sắt son! 

 

Cách mặt nhưng sao cách được lòng 

Khi người còn đợi kẻ hoài mong 

Trái tim kết nối bằng thương nhớ 

Khoảng cách chỉ là một số không! 

 
London, April 2, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Chuyện Hai Người 2 
 

 

Chuyện tình ta bé nhỏ 

Đã hẹn từ kiếp nào 

Êm đềm như hơi thở 

Lấp lánh như vì sao! 

 

Chẳng phải là mai-trúc 

Cũng nhớ trộm thương thầm 

Lời nồng nàn sau trước 

Ghi khắc vào trong tâm 

 

Thời gian ngừng đọng lại 

(Xin chớ qua vội vàng!) 

Xuân thắm hồng mãi mãi 

Đừng để mùa đông sang! 

 

Khúc nhạc lòng vừa trỗi 

Nghe tha thiết vọng lời 

Dẫu trái đường ngược nẻo 

Mong một ngày chung đôi! 

 
April 7, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Đừng Ích Kỷ 
 

Em ích kỷ là tình nào cũng mất 

Bởi thương yêu còn tùy thuộc vào mình 

Cõi trần ai vạn vật cứ lung linh 

Và thiên hạ vẫn hồn nhiên tình tự 

 

Em ích kỷ dụng tâm chia ngôi thứ 

Là con tim khô héo chẳng còn chi 

Rồi một ngày người giũ áo ra đi 

Lúc hờn giận nẩy mầm như lẽ sống 

 

Em ích kỷ là bầu trời hết rộng 

Trái đất xanh thiếu vắng cả loài người 

Mùa xuân về cũng thiếu những hoa tươi 

Cả nhân loại chẳng có gì trân quý 

 

Em ích kỷ đời mất nhiều gia vị 

Lửa chẳng nồng, hương chẳng đượm bên anh 

Mắt ghen hờn không còn đẹp long lanh 

Đường thiên lý sẽ cô đơn vạn thuở 

 

 

Nếu đã biết trong nghĩa tình chồng vợ 

Là bao dung , an ủi nỗi niềm đau 

Thì cuộc đời luôn êm ả, tười màu 

Khi xa cách càng gợi lòng nhung nhớ 
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Trần Đức Phổ 

 

Em ích kỷ bởi vì em lo sợ 

Tháng năm dài thiếu vắng bóng người thương 

Cảnh lẻ loi làm phai nhạt má hường 

Lời thề ước không thiên trường địa cửu 

 

Niềm ái ân nhạt mùi như men rượu 

Vị nồng nàn không ấm nỗi lòng em 

Tâm muộn phiền đâu muốn để người xem 

Nên che giấu dưới bờ mi khô lệ 

 

Đã xa rồi những tháng ngày son trẻ 

Thì em ơi, ghen ghét khổ nhau thôi 

Hãy thứ tha và vui chuyện lứa đôi 

Năm tháng cũ đừng bao giờ nhắc lại 

 

Đừng ích kỷ như cái thời tuổi dại 

Hãy khơi nguồn hạnh phúc của mai sau 

Từ hôm nay cho đến lúc bạc đầu 

Yêu khắng khít như chưa hề oán trách 

 

Đường tình duyên có đắng cay thử thách 

Càng gập ghềnh càng trân trọng tình em 

Anh lắng nghe chia sẻ mọi nổi niềm 

Chỉ duy nhất mong em Đừng Ích Kỷ. 

 
August 5, 201 
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Trần Đức Phổ 

Có Lẽ Nào 
 

 

Có lẽ nào mình chẳng nói về nhau 

Như những kẻ đang ngược đường xa lạ 

Lặng cúi chào rồi chia tay vội vã 

Không bận lòng, không một chút tơ vương 

 

Có lẽ nào mình bỗng hóa người dung 

Khi dĩ vãng còn đầy trời hoa mộng 

Khi cần nhau như ô-xy và sự sống 

Thì quay lưng, rã cuộc nỡ sao đành? 

 

Có lẽ nào trời sẽ chẳng còn xanh 

Và vũ trụ là hố đen thăm thẳm 

Mùa xuân đến sẽ không còn hoa thắm 

Trai gái trên đời không thể hẹn hò nhau? 

 

Có lẽ nào Ô thước chẳng bắc cầu 

Và Ngưu –Chức không có ngày gặp gỡ 

Mái Tây hiên ngàn đời không duyên nợ 

Chuyện chúng mình là bèo dạt mây trôi? 

 

Có lẽ nào là bỡn cợt nhau thôi? 

 
May 30, 2018  
 



75 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Có Một Người 
 

 

Có một người vừa đánh mất tình yêu 

Trái đắng cô đơn chín trời nắng hạ 

Có con sáo sổ lồng bay vội vã 

Bên kia vườn cất tiếng gọi tìm duyên 

 

Có một người đi giữa nhớ và quên 

Đang lặng lẽ bên dòng đời xuôi ngược 

Đêm thức giấc, tay ố vàng khói thuốc 

Bóng in hình hoài niệm thuở chung đôi 

 

Có một người bên lở ngóng bên bồi 

Con nước chảy vẫn hai bè trong đục 

Chung một dòng sông không uống chung  

dòng nước 

Nên đôi bờ là khỏang cách thiên thu 

 

Có một người vừa tỉnh lúc đang mơ 

Sương giá lạnh không bằng hồn giá lạnh 

Những vì sao vẫn hồn nhiên lấp lánh 

Như mắt người xưa ấy rất xa xăm 

 

Có một người…lạc bước…cả tram năm! 

 
May 21, 2018  
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Trần Đức Phổ 

 

Nàng Tiên Cổ Tích 
 

 

Anh biết ngày xưa có một thời 

Nàng tiên cổ tích mộng xa xôi 

Ngân Hà buồn tẻ nên nàng chán 

Trốn xuống trần gian nếm trải đời! 

 

Ai biết ngày kia phận lỡ làng 

Tình yêu dang dở, hận mang mang 

Sông Ngân cách trở không về được 

Vỡ trái mê hoang, uổng đá vàng…! 

 

Mộng lòng thôi gửi chốn trăng sao 

Còn vẻ hồn nhiên của thuở nào 

Hay đã chôn vùi theo gió bụi 

Nắng mưa nỡ xóa mộng đời sao? 

 

Ngày kia nàng ấy sẽ về đây 

Sông Ngân nối lại nhịp cầu này 

Nhạc thiều dìu dặt nơi Cung Quảng 

Chín tầng hạnh phúc ngút ngàn bay. 

 
2014  
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Trần Đức Phổ 

Mười Yêu 
 

 

Một yêu ánh mắt mộng mơ 

Hai yêu khóe miệng hững hờ làm cao 

Ba yêu đôi má hồng đào 

Bốn yêu mái tóc vương vào gió mây 

Năm yêu cái lúm tròn xoay 

Sáu yêu lời nói thơ ngây, chân thành 

Bảy yêu tính nết hiền lành 

Tám yêu dáng dấp đan thanh, nhu mì 

Chín yêu chẳng thích thị phi 

Mười yêu em nhất bởi vì….là EM! 

 
18.11.2015  
 

 

 

Guốc Cao 
 

Điệu đà em diện guốc cao 

Mảnh mai dáng liễu nghiêng vào thơ tôi 

Nhặt khoan nhịp bước bồi hồi 

Guốc hoa hay tiếng lòng tôi… rộn ràng! 

 
11.10. 2015  
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Trần Đức Phổ 

Khi Chúng Mình Yêu Nhau 
 

 

Cái thuở chúng mình chửa biết nhau 

Hoa không hương sắc, nắng không màu 

Trăng không huyền diệu, tình không đẹp 

Thế giới bao la, lặng lẽ sầu! 

 

Cái thuở chúng mình mới biết tên 

Biển thôi giông tố, sấm thôi rền 

Mây thôi hờ hững, sương thôi lạnh 

Giây phút hẹn hò sao khó quên! 

 

Cái thuở chúng mình mới nắm tay 

Thời gian ngừng lại chẳng đêm ngày 

Bốn mùa trái đất đều xuân cả 

Mắt liếc thôi mà cũng đắm say! 

 

Cái thuở chúng mình mới chợt yêu 

Hình như vạn vật đổi xoay chiều 

Mơ chua bỗng hóa thành đào ngọt 

Khổ ải, cam go cũng dám liều! 

 

Nguyện ước đôi ta mãi cận kề 

Chia bùi, sẻ ngọt nghĩa phu thê 

Nắng mưa, ấm lạnh không dời đỏi 

Dù có tang thương chẳng lỗi thề. 
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Trần Đức Phổ 

 

Khúc Tình Ca 
 

1 

Hát lên em khúc hát yêu thương 

Đưa tình ta đến cõi thiên đường 

Xua tan đi hết sầu-đau-khổ 

Tiếng hát ân tình tỏa ngát hương. 

 

2 

Em hãy cất cao khúc tình ca 

Lời mây ghẹo nguyệt, bướm vờn hoa 

Thiên nhiên vốn dĩ đa tình lắm 

Chim Phượng cầu Hoàng giọng thiết tha. 

 

3 

Em hãy hát lên điệu nhạc hường 

Đưa tình ta đến với ngàn phương 

Lời ca vang mãi trong tiềm thức 

Lữ khách phương xa lạc nẻo đường. 

 

4 

Đừng hát nghe em khúc biệt ly 

Dẫu rằng kẻ ở đợi người đi 

Máu ta còn nóng tim còn đập 

Ngày tới đoàn viên có khó gì. 
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Trần Đức Phổ 

5 

Có hạnh phúc nào hơn thế đâu? 

Được nghe em hát khuc tình đầu 

Lời ca ngọt lịm tình trai gái 

Anh đã nghe rồi dạ khắc sâu. 

 

 

 

Nợ Nhau 
 

 

Nợ nhau một nụ cười tươi 

Nợ nhau con mắt có đuôi trao tình 

Nợ nhau mộng ước yên bình 

Nợ câu son sắt chung tình làm đôi 

Nợ nhau cả một khoảng trời 

Để Sao Hôm cứ xa vời Sao Mai 

Nợ nhau như gió nợ mây 

Như hoa nợ bướm, như ngày nợ đêm 

Nợ nhau nhiều món không tên 

Vô tư hai đứa vẫn ghiền nợ nhau! 

 
June 2016  
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Trần Đức Phổ 

Khoảng Cách 
 

 

Em dỗi hờn chi chuyện nắng mưa 

Tâm tư nghi hoặc những dối lừa 

Đời ta vốn phẳng như trang giấy 

Em gấp bao lần đã đủ chưa? 

 

Em trách ta hoài chuyện trắng-đen 

Dòng trong, dòng đục… nhục, vinh, hèn 

Làm trai há phải là lau sậy 

Nên nguyện một lần được đứng lên! 

 

Em giận vì ta trót hoang đàng 

Mộng đời toan tính lắm ngược ngang 

Bao nhiêu vỡ lở không bù đắp 

Dẫu chảng quay lưng, chẳng phụ phàng! 

 

Sao em chẳng hiểu lòng ta nhỉ? 

Như gió và mây quyện giữa trời 

Sao ta không thể là tri kỷ? 

Cho trái tim buồn hết lẻ loi! 

 
01-12-2016  
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Trần Đức Phổ 

Tiếng Hát Người Thương 
 

 

Ta thả hồn theo những mộng mơ 

Lời ca em hát điệu thương chờ 

Ngọt ngào, nũng nịu như sương khói 

Rung động tim người vạn ý thơ! 

 

Giọng hát êm đềm gió thoảng bay 

Xuyến xao lay động bóng trăng gầy 

Thiết tha nỗi nhớ lòng cô phụ 

Au yếm như tình của nước mây. 

 

Tiếng hát người thương nhớ suốt đời 

Như hồn ốc biển nhớ trùng khơi 

Như dòng sông nhớ con đò dọc 

Như đóa Hướng Dương nhớ mặt trồi! 

 

Có hạnh phúc nào không vỡ tan 

Nếu mai lỗi nhịp một cung đàn 

Vẫn còn điệp khúc yêu thương ấy 

Trọn vẹn nơi lòng chẳng dở dang  

 
May 23, 2016  
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Tình Cũng Như Mơ 
 

 

Anh ghẹo: Em đang đúng một mình 

Điệu đà như thể nữ minh tinh 

Giữa khung trời đẹp và thơ mộng 

Đốt cháy tim anh, kẻ khát tình...!! 

 

Anh bảo: Ai kia giống đóa hoa 

Nụ cười cá lặn với chim sa 

Ước gì ngắt được bông hoa ấy 

Về đê nơi sang nhất tại nhà! 

 

Anh hỏi : Quê em ở chốn mào 

Cho anh địa chỉ để anh trao 

Bài thơ Hạnh Ngộ lòng xao xuyến 

Với những mộng mơ rất ngọt ngào! 

 

Từ ấy ai ngờ ta đã yêu 

Cùng nhau hứa hẹn biết bao điều 

Bàn tay nắm lấy bàn tay ấy 

Để cuộc đời này bớt tịch lieu! 

 
22 July 2016  
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Em Tôi 
 

Em tôi cái cổ trắng ngần 

Cái tay ngòi viết, cái chân thon dài 

 

Em về rực rỡ nắng mai 

Em đi hoang vắng đêm dài mùa đông 

 

Đì đùng pháo nổ bên sông 

Em tôi xách nón theo chồng bỏ tôi!. 

Niềm Riêng 
 

Từ em mộng gửi mây ngàn 

Ngày tơ tưởng nhớ, đêm lan man sầu 

 

Con đường thiên lý về đâu? 

Trầm luân cát bụi, dãi dầu nắng mưa 

 

Quê nhà bên chấn song thưa 

Mỏi mòn chờ đợi mấy mùa xuân phai 

 

Thương nhau nén tiếng thở dài 

Gìn vàng giữ ngọc mặc ai mận đào 

 

Chàng đi biển rộng non cao 

Thiếp về gửi gấm tình vào gió mây. 
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Em Về Với Biển 

 

 

Em về nơi biển quê anh 

Rập rờn con sóng lượn quanh chân ngà 

Cát mềm dưới gót nở hoa 

Gió rì rào hát bài ca mặn nồng 

 

Nắng lên cho má em hồng 

Biển chao cho mắt mênh mông sáng ngời 

Cánh buồm căng gió ngoài khơi 

Tóc em xõa giữa mây trời bao la 

 

Em về với biển khơi xa 

Trăng thanh muôn thuở hóa ra vú tròn 

Say lòng giấc mộng con con 

Ta đem xao xuyến thả hồn vào thơ 

 

Biết đâu dâu bể mà ngờ 

Xây lâu đài cát bên bờ đại dương. 

 
London, 2016-10-21  
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Em Về Chốn Ấy 
 

Em về chốn ấy mù khơi 

Bỏ tình yêu lại với đời gấm hoa 

Em về chốn ấy mù xa 

Bỏ tình yêu lại với ta một mình!... 
 

2014  
 

 

 

Vạch Phấn 
 

Chia ly từ buổi ấy 

Em cất bước theo chồng 

Ta ngậm ngùi xóa mãi 

Vạch phấn giữa hư không! 

 

11-12-2016  
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Ghen 
 

Cũng bởi vì yêu màu mắt biếc 

Nên nhìn thấy nhạt dẫu chồi xanh 

Cũng bởi vì yêu nàng tha thiết 

Chàng ghét vô cùng gã sở khanh 

 

Tại gió tại mây cũng tại trời 

Tại em làm khổ lụy thằng tôi 

Đã không lưu luyến thì xin chớ 

Mắc liếc mày đưa thả nụ cười 

 

Có lẽ bây giờ nàng vẫn thức 

Chuyện trò ríu rít với trăng sao 

Có lẽ đêm nay nàng ngon giấc 

Lạc lối Thiên thai ở chốn nào? 

 

Mai sớm tóc nàng lược vuốt ve 

Gương thì được ngắm đến thỏa thuê 

Riêng chàng xe máy là diễm phúc 

Sáng chỏ nàng đi, tối chở về 

 

Ô lạ ! làm sao mãi cứ ghen 

Tình yêu là máu thịt trong tim 

Cho dù xa cách hay gần gũi 

Anh vẫn muôn đời anh của em! 
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Có Một Bài Thơ 
 

Có một bài thơ cứ viết hoài 

mà muôn tiìh ý vẫn chưa phai 

bài thơ viết tặng nàng thơ nhỏ 

yểu điệu như là bóng trúc lay 

 

Có một bài thơ viết chửa thành 

vần gieo thiếu nghĩa chữ: Em - Anh 

đất trời e cũng chừng dang dở 

một sớm Xuân nào vắng tiếng oanh! 

 

Có một bài thơ như tiếng lòng 

lan man tâm sự những ước mong 

bài thơ lá đỏ chiều nhung nhớ 

viết đã lâu ngày em biết không? 

 

 

Thơ Hâm 
 

Ngày xưa em tuổi mười lăm 

Tỏ tình anh viết thơ hâm mấy dòng 

Bây giờ em đã theo chồng 

Xé lòng anh viết mấy dòng thơ hâm 
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Đừng Xa Nhau Đêm Nay 
 

 

Gió chưa thôi năn nỉ 

Mưa vẫn hoài van lơn 

Trời khuya, sương giá lạnh 

Em đừng về, đường trơn! 

 

Than hồng vẫn còn đó 

Rượu thơm mới rót đầy 

Mười năm xa, tái ngộ 

Cạn chung tình đêm nay 

 

Tóc oải hương vẫn mượt 

Môi xoan đào vẫn ngoan 

Vòng tay dường phép lạ 

Đưa mình ngược thời gian 

 

Gió không ngừng thủ thỉ 

Mưa đã thôi sụt sùi 

Đêm chìm vào mộng mị 

Vầng trăng ngà lên ngôi 

 
April 3, 2018  
 

 



90 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Sóng Đại Dương 
 

 

Tình em con sóng biếc 

Cồn cào giữa đại dương 

Sóng về Đông nuối tiếc 

Sóng về Tây dỗi hờn ! 

 

Đêm nằm nghe sóng vỗ 

Giữa hai bờ quê hương 

Mong trời đừng giông tố 

Sóng ngọt ngào, yêu thương 

 

Bình minh lên rạng rỡ 

Sóng thơm nồng môi ngoan 

Đưa thuyền về bến đỗ 

Sóng dịu dàng, hân hoan… 

 

Tình em con sóng biếc 

Giữa ngàn trùng mênh mông 

Hiền lành mà tha thiết 

Nối hai bờ Tây-Đông! 

 
March 17, 2017  
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Ta Làm Thơ Vì Em 
 

 

Thơ ta chẳng dám ngang tàng 

Chỉ xin viết tặng riêng nàng dăm câu 

Cũng vì ánh mắt dao cau 

Cũng vì tà áo qua cầu gió bay 

 

Trăng thu đậu xuống tóc mây 

Mùa xuân về ngự má hây hây hồng 

Thơ ta vướng nợ đèo bòng 

Mà em cơn gió mùa đông buốt hồn 

 

Trăm năm thơ vẫn lòng son 

Dẫu rằng cái chữ hao mòn ngã nghiêng 

Những gì thắm thiết diệu huyền 

Trao người cho hết thỏa nguyền ước ao. 

 

Dẫu không nhả ngọc phun châu 

Cũng hằng mơ ước lọt vào mắt xanh 

Dẫu không đổ quán xiêu đình 

Cũng là tiếng nói chân tình con tim! 

 

Làm thơ là bởi vì em 

Xưa nay thi sĩ mộng tìm giai nhân 

Đời người như áng phù vân 

Bài thơ hạnh ngộ một lần khó quên! 
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Nếu 

 

Nếu anh mà mất em 

Trái tim thành thú dữ 

Nếu em mà xa anh 

Thơ lộn phèo từng chữ 

 

Nếu ngày mai hết nắng 

Nếu ngày mai tàn hương 

Thì tình ta vẫn đẹp 

Khi chung một con đường! 

 

Đôi bàn tay cùng vỗ 

Khúc nhạc lòng nước mây 

Dù đời nhiều sóng gió 

Dù muối mặn gừng cay 

 

Ái tình, ôi kỳ diệu! 

Nên nghèo khó chẳng màng 

Nếu hai lòng thấu hiểu 

Đâu còn chuyện trái ngang 

 

Nếu đôi tim hợp thể 

Kết nối một vòng yêu 

Thì trăm năm trần thế 

Là hạnh phúc đủ điều! 
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Sông Tương 
 

Giờ ta khác lối khác đường 

Còn gì nhung nhớ luyến thương 

Muôn đời nước xuôi về biển 

Ai người nhắc chuyện sông Tương? 

 

 

Cảm Ơn 
 

Cảm ơn một khoảnh trời xanh 

Trong đôi mắt biếc để dành cho thơ 

Cảm ơn suối tóc đợi chờ 

Làn môi dịu ngọt vừa tô son hồng 

Để cơn nắng hạ mưa đông 

Nhớ nhau than thở sắc không với đời....! 

 

Cảm ơn chút phấn thơm rơi 

Mùi hương bông bưởi giữa trời gió bay 

Cảm ơn tay nắm bàn tay 

Để lòng vơi bớt tháng ngày buồn tênh! 

Cảm ơn vì đã có em 

Cho mùa xuân đến bên thềm cỏ hoang. 

 
March 11, 2016  
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Ngỡ 
 

 

Cứ ngỡ em là nắng buổi mai 

Trong veo tia mắt xóa đêm dài 

Hồn nhiên như tiếng chim non hót 

Hoa chẳng khoe màu, hương chẳng khai. 

 

Cứ ngỡ mây kia trắng tuyệt vời 

Phiêu bồng với ngọn gió mà thôi 

Non ngàn xanh thẳm bao la rộng 

Mây vẫn du dương ở cuối trời 

 

Cứ ngỡ thời gian như bóng câu 

Để ai tiếc mãi thuở ban đầu 

Có gì như thể là xa vắng 

Mà chẳng chạnh lòng chẳng thấy đau 

 

Cứ ngỡ xưa nay quả đất tròn 

Bình minh thay thế những hoàng hôn 

Mùa xuân sẽ đến thay đông lạnh 

Nào biết sầu thu vẫn ngập hồn! 

 
July 8, 2017  
 



95 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Chỉ Vì 
 

 

Chỉ vì một lần tiên đoán 

Bao nhiêu mơ ước hiện ra 

Tình quen dẫu người còn lạ 

Vẫn tin chốn ấy thật thà. 

 

Chỉ vì một lần mơ mộng 

Trái tim trót hứa để dành 

Dẫu là cá tăm chim bóng 

Vẫn còn biển trời trong xanh 

 

Chỉ vì một lần trót dại 

Yêu thơ hơn cả bạc tiền 

Nên đời vật vờ từ đấy 

Nửa hồn trăng gió ngẫ nghiêng 

 

Chỉ vì một điều hạnh phúc 

Trăm năm làm kiếp con người 

Chẳng ai dễ dàng bỏ cuộc 

Dù là hy vọng ít thôi! 

 

Chỉ vì tâm đầu ý hợp 

(Nợ duyên không thể tình cờ!) 

Dẫu là trùng dương lớp lớp 

Sớm chiều dào dạt vần thơ! 
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Trần Đức Phổ 

 

Chiêm Bao 
 

Ngỡ ngàng 

Mộng thật, đời hư 

Vòng tay ân ái 

Ngọt lừ 

Chiêm bao 

 

Má hồng 

Áo lụa, môi đào 

Em từ cổ tích 

Lạc vào mơ tôi! 

 

Nửa đêm 

Trăng rụng xuống đồi 

Mặn nồng ảo giác 

Nói cười liêu trai 

 

Dẫu là 

Cát bụi hình hài 

Sóng lòng 

Từ đó 

Vỗ hoài nghìn thu! 

 
March 21, 2017  
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Thư Gởi  
Cô Gái Chưa Quen 
 

Em cứ thích ô mai, cóc, ổi... 

thích soi gương, chải tóc, tô môi... 

thích guốc cao cho dáng bước lả lơi 

để từng nhịp dội vào lòng anh thổn thức 

 

Em cứ nguýt mỗi lần em bực tức 

chẳng thèm nhìn, ánh mắt ngó đâu đâu 

để anh về luôn tự hỏi vì sao 

em tự ái hay là em "chảnh choẹ" 

 

Em hãy cứ vô tư giả vờ "nai" nhé! 

(dù thật tình rất đanh đá, điêu ngoa!) 

để dối lừa sự yếu đuối của lòng ta 

rất ấu trĩ mà nuốn làm cao thượng! 

 

Xin em cứ vòng vo, không định hướng 

như con thuyền không lái giữa biển khơi 

để những chiều tan học bước sóng đôi 

anh im lặng bên em cười giòn giã! 

 

Em cứ mãi thân quen mà xa lạ 

cho hồn thơ anh mỏi mắt đi tìm 

đã trót yeu, em vẫn cứ lặng im 

để suốt đời anh...đói tình em mãi! 
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Chuyện Tình Tôi  

   

 

Chuyện tình tôi bé nhỏ 

Mong manh như sợi tơ 

Đã bao lần kết mối 

Vẫn không liền đôi bờ 

 

Chuyện tình tôi vụng dại 

Những tháng ngày vô tri 

Tưởng sẽ là mãi mãi 

Không bao giờ phân ly 

 

Chuyện tình tôi dễ vỡ 

Giòn tan như pha lê 

Đừng trách không duyên nợ 

Bởi cạn nguồn đam mê 

 

Chuyện tình tôi là mộng 

Trong thế giới hoang đường 

Đuổi hình và bắt bóng 

Để chắt chiu buồn thương! 

 
  



99 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Nếu Có Anh Bên Em 
 

 

Nếu  

có anh 

em 

cũng vẫn là em thôi! 

vẫn phấn son, vẫn điệu đà, 

làm dáng 

anh sẽ ngâm dung nhan 

trong lặng im, 

lãng mạn 

bản nhạc tình, 

chuông điện thoại 

reo vui ! 

 

Nếu có anh 

em cứ vẫn là em 

nhưng đôi mắt không muốn nhìn trai đẹp 

lòng tự tin, 

chân không hề cuống quít 

khi có chàng ong bướm đến làm quen! 

 

Nếu có anh 

em cũng vẫn là em 

nhưng cuộc sống đã vạn lần thay đổi 

tim vẫn đập nhưng vô cùng rộn rã 
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Trần Đức Phổ 

miệng cười tươi, 

mắt sáng tựa sao trời! 

 

Nếu có anh 

thì vẫn em đấy thôi! 

chỉ có điều...em ngoan hiền hơn trước 

mộng hay mơ cũng cho là sự thực 

yêu một người 

thay đổi cả đờii em!. 

 
February 20, 2016  

 

 

 

Nếu Em Là Cô Giáo 
 

 

Nếu em là cô giáo 

Anh xin làm học trò 

Dạy cho anh một chữ 

Một chữ thôi: ”hẹn hò”! 

 

Nếu em là cô giáo 

Dịu dàng nhưng trang nghêm 

Anh học bài không thuộc 

Em hãy nhốt vào tim! 
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Trần Đức Phổ 

 

 

 

Nếu em là cô giáo 

Dạy cho anh văn chương 

Giảng về tình yêu nhé, 

Cho hồng thêm má hường! 

 

Nếu em là cô giáo 

Anh sẽ không bỏ trường 

Dù trời mưa hay bão 

Vẫn đến lớp làm gương! 

 

Nếu em là cô giáo 

Phấn, bảng đáng yêu hơn 

Những số thực và ảo 

Cũng lung linh, có hồn! 

 

Em là cô giáo tốt 

Cô giáo hiền và xinh 

Mỗi ngày anh nắn nót 

Viết tên cô giáo mình! 

 
2015  
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Trần Đức Phổ 

 

Tình Em 

 

 

Tình em lá gió đầu cành 

Lẳng lơ một chút biếc xanh với đời 

 

Tình em là giọt sương rơi 

Thấm qua phiến đá nối lời rong rêu 

 

Tình em là áng mây chiều 

Phiêu du giữa cõi mộng nhiều xót xa 

 

Tình em là bướm là hoa 

Nồng nàn hương sắc, đậm đà ý thơ 

 

Tình em biển đợi non chờ 

Dẫu phai mái tóc còn tơ tưởng người 

 

Tình em rơi nhẹ...trong tôi 

Mà như rớt rụng trái đời chín thơm...! 

 
2015  
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Tình Em 2 
 

Tình em như gió trùng dương ấy 

Có cả bão dông lẫn ngọt ngào 

Tôi cánh buồm xa mờ bến bãi 

Đợi hoài trong nỗi nhớ xôn xao 

 

Tình em là những cơn mưa hạ 

Tưới mát đời tôi mảnh đất cằn 

Để vườn mộng ước xanh chồi lá 

Thơm mùi quả ngọt chin tròn căng 

 

Tình em là bóng trăng huyền diệu 

Cho tôi vọng tưởng suốt đời tôi 

Em là ngọc thố nơi cung Quảng 

Dưới gốc cây đa chú cuội ngồi 

 

Tình em như nắng ban mai ấm 

Xóa cả đêm đen những lụy phiền 

Xuân dẫu chưa về hoa đã thắm 

Cuộc đời đẹp tựa chuyện thần tiên 

 
October 30, 2017  
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Trần Đức Phổ 

 

Cuộc Tình Không Tên 
 

 

Tình yêu nào không ghen hờn, nhung nhớ 

Tình yêu nào không hò hẹn, đợi mong 

Tình yêu nào không là duyên, là nợ 

Tình yêu nào không tối mắt, say lòng? 

 

Anh nào phải kẻ đa tình, lãng tử 

Xung quanh mình toàn hồng phấn, giai nhân 

Giàu trái tim nhưng vẫn nghèo mọi thứ 

Đã yêu ai là minh bạch trăm phần 

 

Không ảo tưởng trèo cao giành quả ngọt 

Không mơ hoang tựa cửa níu mây trời 

Không muốn mãi giả vờ như thằng ngốc 

Để được người ban chút sắc hương rơi 

 

Nếu không thể song hành cùng xuôi ngược 

Đừng lừa nhau đem vải mỏng che mưa 

Nếu đã đổi thay rồi trong tâm thức 

Thì muôn thu lưu luyến cũng dư thừa! 

 
May 26, 2018  
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Trần Đức Phổ 

 

 

Địa Cầu và Sao Hỏa 
 

 

Con trai và con gái 

Hai thế giới khác nhau 

Anh vốn là Sao Hỏa  

Còn em giống Địa cầu 

 

Địa cầu xanh bóng mát 

Núi lớn với sông sâu 

Hoa bốn mùa thơm ngát 

Bí hiểm và nhiệm mầu! 

 

Sao Hỏa thì hoang dã 

Đất khô cằn lạnh căm 

Chơ vơ toàn sỏi đá 

Mơ Địa cầu quanh năm! 

 

Sao Hỏa và Địa cầu 

Tình cờ nhìn thấy nhau 

Rồi…Big bang bùng nổ 

Vạn vật lại khởi đầu! 

 
April 2017 
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Trần Đức Phổ 

Tình Của Biển Trời 
 

 

Từ thuở hồng hoang Biển với Trời 

Đã từng nguyện ước kết thành đôi 

Trời yêu biển lắm nên ôm mãi 

Khăng khít ngàn năm chẳng đổi dời! 

 

Trời trao về Biển cả tâm hồn 

Dạt dào tình Biển vỗ bờ luôn 

Có khi hờn giận lời gian dối 

Biển quặn lòng đau những sóng cồn! 

 

Trời xanh, Biển cũng ngút ngàn xanh 

Sóng cất lời ru điệp khúc tình 

Nếu lỡ Trời ghen cùng anh Gió 

Biển sẽ triều dâng, giọng bất bình! 

 

Lòng của Trời kia Biển hiểu mà 

Dẫu khi gần gũi, lúc vắng xa 

Buồn vui hờn giận hay ai oán 

Biển vẫn sẻ chia rất mặn mà! 

 

Tình Biển và Trời mãi thủy chung 

Dù ngày nắng hạ, buổi mưa đông 

Muôn đời ân ái không phai nhạt 

Vĩnh cửu lòng ghi một chữ Đồng 
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Trần Đức Phổ 

 

 

Em Của Tôi 

 

Tôi có người em nhỏ dịu hiền 

ngọc ngà thơ dại tuổi hoa nien 

hồn còn trong trắng như trang giấy 

chẳng nét mực nào được viết lên... 

 

Rồi tháng ngày qua em lớn khôn 

mưa Xuân, nắng Hạ má thêm dòn 

em về nghiêng nón chiều nghiêng nắng 

mấy kẻ si tình đợi ngõ thôn! 

 

Vạn dóa hoa hồng tặng bé yêu 

Xuân về ai đó ước mơ nhiều... 

ngày mai pháo nổ cô dâu mới 

cất bước theo chồng hoa ngóng theo! 

 
London, Canada ngày 8.3.2013  
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Trần Đức Phổ 

 

Em Nhớ Ta 
 

Em nhớ ta như Cao Tiệm Ly 

Nhớ chiều sông Dịch tiễn người đi 

(Kinh Kha giấu kiếm sang Tần quốc) 

Khoét mắt đập đàn buổi biệt ly! 

 

Em nhớ ta như nàng Mạnh Khương 

Nhớ chồng, ngàn dặm quyết lên đường 

(Mười năm chưa gặp, mười năm kiếm) 

Khóc đổ Trường Thành máu lệ vương! 

 

Em nhớ ta như nàng Mỵ Châu 

Nhớ chàng Trọng Thủy quặn lòng đau 

(Áo lông lưu vết tình không vẹn!) 

Để lại nghìn thu mối hận sầu! 

 

Em nhớ ta như biển nhớ nguồn 

Như người xa xứ nhớ cố hương 

(Như Huyền Trân nhớ Thăng Long vậy!) 

Khắc khoải đầy vơi nỗi đoạn trường. 

 
Valentine 2017  
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Trần Đức Phổ 

 

 

Cũng Đành Xa hau 
 

 

Lặng lẽ tháng ngày lặng lẽ trôi 

Thuyền kia xa bến, người xa người 

Tình như sương mỏng tan trong nắng 

Nụ ái điêu tàn héo hắt rơi! 

 

Anh về đọc lại trang thơ cũ 

Nhặt lấy hương yêu trái đắng này 

Thuở đó nồng nàn xen mỗi chữ 

Từng dòng tha thiết đến mê say… 

 

Đã biết bao lần khẽ gọi tên 

Người dung lại ngỡ rất thân quen 

Ở phương trời đó xa xôi lắm  

Vẫn tưởng như là sát cạnh bên! 

 

Đất lạ mùa này nhớ bạn thơ 

Vần thương còn đó lỡ câu chờ 

Quê nhà ai đẹp đời hoa mộng 

Viễn xứ ta đành lẻ mối tơ! 

 
Canada, December 28, 2016  
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Trần Đức Phổ 

Còn Nhớ Hay Quên 
 

ta yêu nhau từ độ 

anh tập tễnh làm thơ 

vườn trăng hoa với bướm 

cùng rủ nhau hẹn hò 

 

thơ làm hồng đôi má 

thơ tô thắm vành môi 

thơ cũng hờn, cũng giận 

thơ hết sầu lại vui 

 

thơ hóa thân mái tóc 

thơ hóa thân nụ cười 

anh vô tình bắt được 

một bài thơ tuyệt vơi! 

 

tình non như lá mới 

thơm nhựa sống tinh khôi 

dù ngày mưa tháng nắng 

vẫn biếc xanh sắc đời 

 

bài tình thơ ngày đó 

là những nỗi niềm riêng 

là luyến lưu may gió 

còn nhớ hay đã quên? 

còn nhớ hay đã quên? 
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Trần Đức Phổ 

 

Tình Đừng Lìa Xa 
 

 

Nếu em không lên Bắc 

Và anh chẳng về Nam 

Hai đứa mình xa lắc 

Sẽ nhớ nhau vô vàn! 

 

Khi tình không chứng tỏ 

Như cỏ mọc tràn lan 

Mỗi người quay một hướng 

Lệ sẽ chảy thành hàng! 

 

Dẫu tình kia không lớn 

Nhưng cũng sánh bằng non 

Không cùng đường, chung lối 

Sao gọi là sắt son? 

 

Cây thay màu lá mới 

Gốc rễ chẳng đổi thay 

Khi trái tim mở ngõ 

Hạnh phúc sẽ đong đầy! 

 
10-11-2016  
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Trần Đức Phổ 

 

Tiễn Một Người Đi 
 

Ta giờ đôi ngả chia ly 

Vườn hoang mưa bụi còn gì bướm hoa 

Tình yêu như áng mây qua 

Như là bèo dạt như là chiêm bao 

 

Em như một dải lụa đào 

Phất phơ giữa chợ chẳng vào tay anh 

Ngày nào trái hãy còn xanh 

Bây giờ trái đã cốm chanh đổi màu 

 

Trách chi những giọt mưa mau 

Trách chi nắng để bạc màu thời gian 

Một đời gió với mây ngàn 

Một đời hội tụ ly tan cũng thường 

 

Vẫn là kiếp sống tha hương 

Vẫn là cánh nhạn dặm trường sá chi 

Chiều nay tiễn một người đi 

Quên buồn quên giận quên bi quên hoài! 

 
October 11, 2017  
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Trần Đức Phổ 

 

Em Hẹn Anh 
 

 

Em hẹn cùng anh dưới cội thông 

Ngàn năm xanh biếc giống như lòng 

Tình nàng thiếu nữ ngây thơ đó 

Nguyện trọn một đời dạ thủy chung. 

 

Em hẹn cùng anh dưới cội đào 

Mùa xuân hoa nở bướm xôn xao 

Mà người xưa đã không về nữa 

Biền biệt tin thư tự thưở nào! 

 

Em hẹn cùng anh dưới cội mơ 

Trải bao tháng đợi lại năm chờ 

Lá mơ tàn úa rơi hiu hắt 

Mà bóng người thương vẫn mịt mờ! 

 

Em hẹn cùng anh dưới cội dâu 

Làm cho tan vỡ chuyện tình đầu 

Anh về niêm hết yêu đương lại 

Để hẹn cùng nàng đến kiếp sau! 
 

08-01-2017  
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Trần Đức Phổ 

Em Giận 
 

 

Em giận anh rồi đời trống không 

Còn ai để nói chuyện bao đồng? 

Còn ai thao thức chờ trăng lặn 

Kể chuyện tâm tình lúc rạng đông! 

 

Em giận anh rồi đờii mất vui 

Thế gian cũng vắng cả tiếng cười 

Chim muông không hót, hoa không nở 

Đất giá băng hoài, tuyết trắng rơi! 

 

Em giận anh rồi thơ…cũng phai 

Lời không văn vẻ, ý sơ sài 

Vần gieo không chuẩn, tình không ấm 

Chữ nghĩa ê chề…chẳng giống ai! 

 

Em giận anh rồi... rượu hết men 

Đêm rằm chẳng sáng, phố không đèn 

Bình minh đã hoa thành chạng vạng 

Trái đất muôn đời mãi tối đen! 

 
July 7, 2016  
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Trần Đức Phổ 

Tình Vị Kỷ 
 

 

Tình rộng mở mà thói đời nhỏ hẹp 

Khi yêu nhau e sợ bước độc hành 

Luôn mong đợi trời mỗi ngày lại đẹp 

Ngọt bùi nào cũng san sẻ em, anh 

 

Tình ghi khắc như một lần ước hẹn 

Những mặn nồng chớ để vuột tầm tay 

Dẫu còn có đôi điêu làm cay đắng 

Lửa hương lòng đừng tắt lịm đắm say 

 

Nếu hụt hẫng cũng xin đừng chối bỏ 

Thuở dại khờ mơ ước chuyện thần tiên 

Đêm chán ngủ cùng cưỡi mây lướt gió 

Sao sáng làm hoa, trăng khuyết là thuyền 

 

Ai đã yêu không trở thành vị kỷ 

Giữa muôn người ai muốn đứng hàng sau 

Có thăng trầm cuộc đời them thi vị 

Bức tranh yêu đâu chỉ một gam màu?! 

 
March 7, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Tình Như Ảo Mộng 
 

 

Vương vấn làm chi để thấy buồn 

Xa xôi cách trở lại buồn hơn 

Tình như trăng vỡ nơi đáy nước 

Ôm mãi hư vô…tủi ngập hồn. 

 

Thương nhiều, nhớ lắm để buồn thêm 

Pen-sê từng cánh rụng bên thềm 

Anh nhặt hoa rơi mà tưởng nhớ 

Về người phương ấy mỗi tàn đêm. 

 

Tình trong ảo mộng chỉ thế thôi 

Như bóng chim Quyên biệt cuối trời 

Vòng tay đan mấy mùa mong đợi 

Mắt buồn len lén giọt thu rơi! 

 

Em hiểu tình anh…có phải không? 

Con tim khao khát nỗi chờ mong 

Bao giờ cho tới ngày tao ngộ 

Ước hẹn nhau về bến Thủy chung. 

 
June 2014  
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Em Là Một Nửa Của Anh 
 

 

Cho dù rất nhiều trắc trở 

Bọn mình vẫn mãi bên nhau 

Như chim kia cần có tổ 

Cá cần một vùng nước sâu 

 

Cho dù đời nhiều cám dỗ 

Tình mình hứa chẳng đổi thay 

Như xưa Ngưu lang - chức nữ 

Mỗi năm còn gặp một ngày 

 

Cho dù xa xôi vạn lý 

Chân trời góc biển cách ngăn 

Trái tim luôn là tri kỷ 

Thương yêu đâu dễ cào bằng! 

 

Cho dù loài người đông đảo 

Mình như những kẻ dạ hành 

Nhưng không bao giờ lạc mất 

Em là một nửa của anh! 

 
August 28, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Giấc Mộng Tình Yêu 
 

Chỉ vì một sợi tơ vươmg 

Có hôm thức suốt canh trường chờ nhau 

Thuyền kia biết biển nông sâu 

Mới yêu mà đã bạc đầu gọi tên! 

 

Hiểu nhau từ thuở mới quen 

Biển xôn xao sóng cho thuyền đắm say 

Mênh mang con nước vơi đầy 

Mông lung cõi mộng ngất ngây tâm hồn 

 

Nhường nhau mỗi lúc giận hờn 

Nào khi ấm lạnh vui buồn xẻ chia. 

Chỉ nhìn một mảnh trăng khuya 

Có hôm lệ đã đầm đìa hoen mi 

 

Biển bao la nghĩ ngợi gì? 

Mới vừa bão tố, chợt khi thâm trầm! 

Biết bao mộng ước xa xăm 

Thuyền mơ bến đõ trăng rằm đầy khoang 

 

(Đi tìm một giấc mơ hoang 

Đâu là địa ngục, thiên đàng hỡi em?) 

Về đây hóng gió bên thềm 

Đâu còn lẻ bóng ngày đêm đợi chờ! 
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Trần Đức Phổ 

Tình Nào Mê Say 
 

 

Dịu dàng và lặng lẽ 

Em chợt đén bên anh 

Một làn hơi thở nhẹ 

Cũng nồng nàn đêm thanh 

 

Mắt nào như giọt nắng 

Lung linh giữa vòm xanh 

Tình nào như hoa trắng 

Đơn sơ đẹp lá cành. 

 

Tình nào đang dào dạt 

Rực rỡ sớm mai hồng 

Trời cao trong bát ngát 

Tình theo mây bềnh bồng! 

 

Tình nào như chim nhạn 

Chắp cánh vượt bão giông 

Dù non mòn biển cạn 

Vẫn keo sơn sắt đồng. 

 
July 2016  
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Trần Đức Phổ 

Tình Lỡ 
 

 

Bài thơ em viết ngày xưa đó 

Có cả trăng sao rớt xuống đời 

Em biến thành Mây, anh hóa Gió 

Hai người nhưng chỉ một tình thôi! 

 

Khúc nhạc ngày xưa em đã hát 

Trăm năm dù mặn muối cay gừng 

Tình ta một thuở trong tim khắc 

Ngàn đời mình chẳng phải người dung! 

 

Tình yêu nồng thắm mùa thu trước 

Giờ bỗng tan theo cát bụi bay 

Từng chữ chân tình chưa ráo mực 

Nhưng rồi em đó để anh đây! 

 

Tình lỡ như trăng vỡ dưới hồ 

Bao nhiêu kỷ niệm cũng hư vô 

Em về khoác áo nàng dâu mới 

Ta đứng bên trời tiếc ngẩn ngơ! 

 
Cuối thu 2016  
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Trần Đức Phổ 

Là Vì Ta Yêu Em 
 

 

Từng mơ ước em hóa thành Đát Kỷ 

Ta Trụ vương rất mê muội, hoang đàng 

Muốn có được trái tim yêu chung thủy 

Ta bằng lòng đánh đổi nghiệp Thành Thang. 

 

Nếu có thể em hãy là Bao Tự 

Ta U vương chẳng hề tiếc ngàn vàng 

Đốt hỏa đài, xé lụa… ta đều thử 

Vì nụ cười xinh đẹp nhất trần gian. 

 

Nhớ đừng làm nàng Tây Thi, em nhé! 

Bởi Phù Sai dâng hiến cả ngai vàng 

Lúc vương chết ả không hề nhỏ lệ 

Mà cùng chàng Phạm Lãi trốn đi hoang! 

 

Chẳng muốn em giống Ngọc Hoàn yểu mệnh 

Khiến đảo điên cuồng tướng An Lộc Sơn 

Đường Minh Hoàng ngậm ngùi ban tử lệnh 

Trảm ái phi, rồi mãi mãi cô đơn! 

 

Em chỉ một…nhưng lại là tất cả 

Những mỹ nhân kim cổ của bao đời 

Ta yêu em đành phụ lòng thiên hạ 

Cho cuộc tình muôn thuở được lên ngôi! 
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Trần Đức Phổ 

 

Lãng Mạn 
 

 

Đất lạ thu vừa tới 

Màu lá xanh chưa phai 

Bông cúc vàng nở vội 

Ngắt tậng cho em cài 

 

Ngọn gió chiều khe khẽ 

Bay tà áo hoa khôi 

Thoảng mùi hương rất nhẹ 

Cho lòng ai bồi hồi! 

 

Nhớ mùa thu năm cũ 

Mây sầu còn chênh chao 

Lá tương tư nức nở 

Trái yêu thương nghẹn ngào 

 

Đã qua thời thơ dại 

Tình khởi sắc xuân nguyên 

Mới hay mình kỳ ngộ 

Giáng Kiều gặp Tú Uyên! 

 
September 11, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Mãi Mãi Là Tình Nhân 
 

 

Em, tôi cách trở quan san 

Tơ duyên mỏng mảnh như làn gió bay 

Tương tư gầy guộc vai gầy 

Nhớ nhung lối gió, đường mây kiếm tìm. 

Máu đào chẳng chảy về tim 

Mình như tăm cá, bóng chim cuối trời. 

Dẫu yêu nhau đến cạn lời 

Núi sông cách trở ngăn đôi chúng mình! 

Qua sông, ai bắt cầu tình 

Con đò nào chở duyên mình sang ngang? 

Thôi đành, mãi mãi tình nhân 

Dở dang nhân thế có phần em, tôi! 

 
2015  
 

 

 

Mộng Lành 
 

Một mình em ngắm trời, mây… 

Trăng sao chưa đến, gió cài ngõ then. 

Nụ cười duyên quá là duyên 

Cho anh cầm nón che nghiêng…mộng lành! 
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Tình Nào Phôi Pha 
 

Ngày ấy quen nhau rất ngẫu nhiên 

Hoa kia vừa nụ chẳng lo phiền 

Trăng kia vừa độ tròn đôi tám 

Ta mới vào đời lứa tuổi tiên. 

 

Mình hẹn hò nhau dẫu ngược đường 

Bởi lòng kết nối sợi văn chương 

Bài thơ Tao Ngộ vừa trao gửi 

Tình đã như tơ dệt chỉ hường 

 

Rồi ngày xuân đẹp chóng qua nhanh 

Gió chuyển sang thu lá rụng cành 

Trăng xế đầu non vừa chợt khuyết 

Vườn hồng còn lại chat chua chanh 

 

Chẳng có đèo cao, chẳng suối sâu 

Mà mình xa cách bởi vì đâu? 

Con đường mộng ước chia hai ngã 

Ngày tháng chờ mong, lặng lẽ sầu 

 

Cuối cuộc tình buồn khẽ gọi tên 

Để ngàn sau cũng chẳng hề quên 

Một nàng áo thắm không về nữa 

Dưới cội cây già lỡ mối duyên 
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Mộng Dưới Hoa 
 

 

Chẳng nợ nên duyên cũng chẳng thành 

Anh về xếp lại chuyện ngày xanh 

Xa nhau như thể tình nhân ảo 

Bởi phận đa đoan số độc hành. 

 

Tình lỡ rơi vào lối biển dâu 

Yêu đương ngày cũ đã phai, nhàu 

Em về tủi hận niềm oan trái 

Anh nhớ một người mãi kiếp sau. 

 

Rồi có khi nào em gọi tên 

Một người xưa lắm đã từng quen 

Khuyên em nhoẻn miệng cười vui nhé 

Đừng nghĩ về anh với nỗi phiền. 

 

Dẫu biết trọn đời ta đã xa 

Sao còn vương vấn để mi nhòa 

Ngàn câu ân ái thành sương khói 

Có nghĩa gì đâu mộng dưới hoa! 

 
May 19, 2016  
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Mộng Tàn Đêm 
 

 

Anh và em đã bắt đầu chưa nhỉ? 

Yêu hay thù mà lý sự hơn thua? 

Nếu yêu em phải làm điều ngịch lý 

Anh vui lòng chấp nhận cuộc tình thua! 

 

Anh sẽ đợi bên kia bờ ảo vọng 

Một người em đã rủ sạch giận hờn 

Khi khác biệt đã tan như sương mỏng 

Ái ân nồng, hương lửa mặn mà hơn. 

 

Hai đứa mình sao quá đổi long đong ? 

Lời chưa cạn những nỗi niềm thương nhớ 

Mà trái tim đã ngăn rào, lấp ngõ 

Cuối cung đường là bão tố, cuồng phong… 

 

Anh rất buồn vì trót đã mất em 

Nhưng định mệnh cũng phải đành chấp nhận 

Đừng ảo tưởng! Khi hết rồi vương vấn 

Chuyện chúng mình là giấc mộng tàn đêm! 

 
Canada, November 27, 2016  
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Khối Sầu  
 

 

Vưà yêu sao đã hận chia ly 

Tan nát hồn thơ bởi tại vì 

Em đã đan tâm làm kẻ lạ 

Anh về nhặt nhạnh chút tình si! 

 

Tình ta không thể nói vuông tròn 

Để đời rơi rụng khối sầu non 

Con tim vốn dĩ ngây thơ quá 

Trót dại trao ai cả mộng hồn. 

 

Tình anh như rượu đắng đêm nay 

Chén nhớ, chén thương cạn lại đầy 

Mơ thấy em cười nơi đáy cốc 

Thơm mùi hương tóc lẳng lơ bay! 

 

Trói buột chi nhau chút duyên hờ 

Em về xây mộng dưới trời thơ 

Anh đi sương tuyết vương màu áo 

Trả lại trăng sao thuở đợi chờ! 

 
July3, 2014  
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Trách 
 

Em đã chờ anh nơi chốn đây 

Trong miền thương nhớ gió sương đầy 

Nhưng anh không đến như lời hẹn 

Để cát bụi đường hoen mắt cay. 

 

Anh biết chiều phai, em đợi trông 

Đếm từng nhung nhớ ở nơi lòng 

Mà anh lơ đẫng như ong bướm 

Cứ nhởn nhơ hoài mấy khóm bông! 

 

Em tiếc thời gian vút bóng câu 

Má hồng thôi thắm, tóc phai màu 

Cớ sao anh nỡ quên lời hẹn 

Cho cánh hoa tàn gió cuốn mau. 

 

 

 

 

Nghìn Thu 
 

Nghìn thu nắng có nhạt phai 

Nghìn thu mây có thôi bay ngang trời? 

Nghìn thu tình có chung đôi 

Nghìn thu có nhớ những lời nghìn thu? 
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Mưa Đầu Mùa 
 

 

Mưa đầu mùa thơm hương trinh nguyên 

Hương trời, hương hoa, hương sơn xuyên 

Xua đi trong ta bao ưu phiền 

Ôi, mưa chung mà như mưa riêng! 

 

Mưa đầu mùa không men nhưng say 

Lời nồng nàn ta nghe đâu đây 

Mưa rơi…mưa rơi…mưa muôn nơi 

Tình ai si mê, mưa chưa thôi ! 

 

 

Mưa đầu mùa long lanh như sương 

Mưa cho phôi pha màu môi hường ! 

Mưa tuôn xôn xao trên cây cành 

Mưa trôi mơ màng đôi mi xanh! 

 

 

Mưa đầu mùa cho ta xa nhau 

Mưa chi cho lòng nghe thương đau 

Mưa qua khung trời yêu mênh mông 

Mưa xui nàng thơ buồn bên chồng! 

 
16/02/2017  
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Nếu Vắng Em Rồi 
 

 

Nếu vắng em rồi anh bỏ nhậu 

Vì chưng rượu đã hết men cay 

Nốc vào cũng tỉnh như chim sáo 

Thì rót chẳng vơi nỗi nhớ này! 

 

Nếu vắng em rồi anh bỏ chơi 

Vì không còn thích, chẳng mê đời 

Trăng hoa mây gió ngàn hương sắc 

Cũng chỉ tro tàn tuyết lạnh thôi! 

 

Nếu vắng em rồi anh bỏ thơ 

Vì không thần tượng để tôn thờ 

Không tình ai tỏ lời âu yếm 

Không điệu đà, sao có mộng mơ? 

 

Dù vắng em rồi anh vẫn mong 

Ngày sau nối lại sợi tơ lòng 

Trăm năm một kiếp dài hay ngắn? 

Ta mất nhau rồi không hóa không! 

 
12-03-2017  
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Ngắm Sao 
 

 

Ngày xưa khi còn bé 

Mỗi lần ngắm sao trời 

Tôi thấy in như thể 

Những đồng tiền đánh rơi 

 

Lớn lên tôi mới biết 

Mỗi vì tinh tú kia 

Là tượng trưng sống-chết 

Hay đoàn viên-chia lìa 

 

Nhiều đêm nhìn sao xẹt 

Thương cho một linh hồn 

Cuộc đời như chớp mắt 

Phút chốc đã hoàng hôn 

 

Tôi tìm sao Ngưu lang 

Tôi tìm sao Chức nữ 

Chia cách bởi sông Ngân 

Họ có buồn không chứ? 

 

Lại có những vì sao 

Người nghe phải phát ghét 

La Hầu hay Kế Đô 

Toàn mang điều hung kiết 
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Đêm nay buồn ngắm sao 

Tinh tú như lặn hết 

Có đám đông xì xào: 

Sao Chổi đuôi dài phết! 

 
May 30, 2018  

 

 

 

Người Ấy 
 

Ảnh nàng gửi tặng qua Phây 

Duyên duyên má lúm, gầy gầy dáng xưa 

Vẫn là đôi mắt đong đưa 

Vẫn là e thẹn tuổi vừa biết yêu 

Tóc huyền phai nhạt ít nhiều 

Hương nhu thuở ấy còn xiêu lòng người? 

Vu vơ em mỉm miệng cười 

Để lòng anh mãi chơi vơi phiêu bồng 

Vẫn còn má đỏ, môi hồng 

Anh gom thương nhớ viết dòng tâm tư 

Mặc đời ảo ảnh thực hư 

Trần ai tri kỷ ta như hữu tình! 

 
2015  
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Người Đàn Bà Tuyệt Vời 
 

 

Em không phải ngoan hiền đâu anh nhé 

Em tự tin và bướng bỉnh, kiên cường… 

Em thật thà không màu mè, câu nệ 

Anh có còn dám trộm nhớ, thầm thương? 

 

Em đứng đắn chưa bao giờ chớt nhả 

Em vô tư nhưng đằm thắm tuyệt vời 

Em xa lánh nơi mật đường dối trá 

Em giàu lòng thương xót phận bèo trôi! 

 

Trái tim em nhiệt thành niềm vui sống 

Cho băng tan, cho hoa nở, rượu nồng 

Em nhỏ bé chẳng núi cao biển rộng 

Sao ta nhìn lại thấy quá mênh mông! 

 

Em đã đến như một điều kỳ diệu 

Nên lòng ta thêm nghi hoặc mơ hồ 

Ai có được một nửa kia mình thiếu 

Cuộc đời dù cay đắng cũng thành thơ! 

 
November 9, 2017  
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Trả Lại Em 
 

 

Trả lại em những mặn nồng ngày cũ 

Lá xa cành lối mộng cũng hoang liêu 

Khi tim em đã cho người khác ngụ 

Ta cuối đầu vĩnh biệt một tình yêu! 

 

Trả lại em ngọt ngào trong câu hát 

“Giận mà thương” sao quá đỗi nồng nàn 

Làm sao đẹp khi cuộc tình đã mất? 

Làm sao vui khi đời vội lìa tan? 

 

Trả lại em những ảnh hình thuở ấy 

Phút xao lòng em gửi tặng riêng ta 

Em chẳng đòi nhưng không đành giữ lấy 

Để em đừng vướng bận chuyện hôm qua 

 

Trả lại em bài thơ xanh ước vọng 

Hồ uyên ương đã cạn nước lâu rồi 

Thuyền loan phụng mình ta ngồi soi bóng 

Gió thì thầm như thương nhớ xa xôi! 

 

Trả hết cho em trọn một lần 

Cho người mới đến khỏi phân vân 

Khi vườn xuân đã thay ngôi chúa 

Thì giữ làm gì những dối gian! 
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Tóc Thề 
 

Ngày xưa em nhoẻn miệng cười 

Hồng hồng đôi má, rạng ngời mắt nai 

Lả lơi mái tóc buông dài 

Cho xanh ước mộng lòng trai Xuân về 

Bây giờ cách mấy sơn khê 

Nhớ nhau dài, ngắn tóc thề ngày xưa? 

 
01/2016  

 

 

 

 

Tóc Mây 
 

Lả lơi xõa mái tóc mây 

Để cho ngọn gió mệt nhoài vấn vương 

Tóc huyền huyễn hoặc mùi hương 

Run run sợi nhớ sợi thương ngắn dài. 

 
24.10.2015  
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Độc Thoại 
 

 

Em sẽ là người yêu của ai 

Ai tặng cho em nụ hôn đầy 

Ai bảo cùng em rằng anh đã 

Nhốt hình em lại giữa tim đây? 

 

Em sẽ là người yêu của ai 

Người đã trao em cuộc đòi này 

Người ước đầu thai thêm kiếp khãc 

Để yêu cho thỏa mộng cuồng say? 

 

Em sẽ là người yêu của ai 

Cho dù lỗi một với lầm hai 

Tình em nguyên vện và chung thủy 

Chẳng khuyết hoặc vơi bởi tháng ngày? 

 

Em sẽ là người yêu của ai? 

Yêu em mãi mãi chẳng hề phai 

Thế gian vạn vật đều hư ảo 

Tình vẫn chân như tựa phật đài! 

 
2016  
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Mắt Buồn 

 

Mắt ai chan chứa nỗi buồn 

Cho thơ  

Quên cả ngọn nguồn 

Đi hoang. 

Mắt ai thăm thẳm mây ngàn 

Chim bằng soãi cánh  

Vỡ toang 

rừng chiều! 

Mắt ai hun hút cô liêu 

Quan san 

Vạn dặm 

Tiêu điều hoang vu! 

Mắt ai 

Buồn mãi thiên thu 

Thoáng trong đáy mắt nghìn xưa 

Hiện về! 

 
July 2016  
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Mây 
 

 

Nếu em là mây của núi 

Anh làm Hy Mã Lạp Sơn 

Ngày đêm lặng im chờ đợi 

Dẫu em suốt kiếp dỗi hờn 

 

Nếu em là mây của biển 

Anh làm sóng Thái Bình Dương 

Để khi bão dông ập đến 

Cùng em chia sẻ đoạn trường 

 

Nếu em là mây của gió 

Anh làm một ngọn Đông phong 

Phiêu lưu cùng em đây đó 

Năm châu bốn biển một lòng 

 

Em là mây bay muôn thuở 

Anh là đất bồi vạn năm 

Chờ khi mây giăng mưa đổ 

Thương yêu hạnh phúc xanh nầm! 

 
April 23, 2018  
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Tình Yêu Của Em 
 

 

Em hãy yêu tôi bằng tiếng hát 

những lời tình tự của quê hương 

để tôi trên bước đường lưu lạc 

nghe vọng mong manh chút cội nguồn. 

 

Em hãy yêu tôi bằng ánh mắt 

của nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi 

để lòng tôi mãi không cô độc 

giữa cuộc mưu sinh khóc lại cười!... 

 

Em hãy yêu tôi bàng trái tim 

của người con gái rất Việt nam 

để tôi còn biết tình chân thật 

giữa chốn nhân gian vạn sự lầm!... 

 

Vậy đó, tinh em rất nhiệm mầu 

cho tôi vá lại những xưa sau 

cho tôi lẽ sống, niềm tin mới 

một chút ân tình, xóa hận đau! 
 

February 18, 2016  
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Trái Tình 
 

Nửa ta thèm trái tình yêu 

Nửa ta e sợ những điều sắc không 

Mùi men trái cấm say nồng 

Adam thuở ấy đẫ không chối từ 

 

Mặc cho đời ảo hay hư 

Trái tình vừa chín thơm như hương lòng 

Địa đàng từ đó hoài mong 

Để cho ân ái rực hồng lửa hương. 

 

Dẫu rằng mỗi đứa một phương 

Vẫn yêu vũ khúc nghê thường hoang sơ. 

Đam mê, say đắm, mộng mơ 

Trái tình muôn thuở đợi chờ…trêu ngươi!  

 

 

 

Tức Cảnh 
 

Ngoài song hoa tuyết đang rơi 

Trong song có kẻ đang ngồi nhớ em 

Tuyế rơi trắng xóa bên thỀm 

Nhớ em thức trắng bao đêm bạc đầu! 
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Lỡ Hẹn 
 

Xa nhau từ độ ấy 

Tóc ngã màu tuyết sương 

Chuyện tình thời tuổi dại 

Gặm mòn khácn ly hương. 

 

Em có còn chờ đợi 

Nơi sân ga ngày nào 

Ngóng con tàu về muộn 

Mắt buồn thêm xanh xao! 

 

Nghiêng trời vành trăng khuyết 

Nhớ môi hôn lần đầu 

Đôi tay ngà diễm tuyệt 

Run run tạ từ nhau. 

 

Tình đời không hẹn trước 

Sầu cách trở sơn khê 

Sông hồ mai dừng bước  

Em còn đợi anh về? 

 

Lỡ hẹn rồi tình hỡi 

Người cũ, chuyện năm xưa 

Ga vắng, chiều mong đợi 

Thương nhớ mấy cho vừa 
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Trái Tim Dại Khờ 
 

 

Tim anh chẳng mãnh liệt, phi thường 

Chỉ biết dung hòa lẽ ghét thương 

Nhưng bỗng ngày kia tim lỗi nhịp 

Vì nàng thiếu nữ ở xa phương. 

 

Hai đứa cách nhau nửa địa cầu 

Nhiều hôm gõ phím suốt canh thâu 

Nồng nàn, âu yếm theo con chữ 

Và những âm vần gửi tặng nhau. 

 

Mơ ước ngày nao gặp gỡ nàng 

Như xưa Chức Nữ với Ngưu Lang 

Ngân Hà sẽ có cầu Ô thước 

Để kẻ yêu nhau khỏi lỡ làng. 

 

Nhiều lúc con tim cũng dỗi hờn 

Dẫu rằng sau đó rất cô đơn 

Quay lưng ngoảnh mặt là nhung nhớ 

Bởi lẽ con tim nhuốm lệ buồn. 

 

Những trái tim khờ đâu dối gian 

Những lời hứa hẹn đẹp vô vàn 

Những câu nhắn nhủ đầy tha thiết 

Ngang trái cuộc đời chẳng oán than. 
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Dẫu chỉ quen nhau thật bất ngờ 

Mà yêu giống hệt trẻ say mơ 

Đường hoa lạc lối không quay lại 

Ta dắt nhau vào một cõi thơ. 

 

April 22, 2016  

 

 

 

 

Lời Tỏ Tình Của Gió 
 

1 

Anh muốn làm làn gió 

Vây quanh cả người em 

Vuốt ve bờ vai nhỏ 

Giữa chiều buồn lặng im. 

 

2 

Anh muốn làm làn gió 

Thổi tung mái tóc mềm 

Để mùi hương trong đó 

Quyện vào làn gió đêm. 
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3 

Anh muốn làm làn gió 

Thì thầm vào tai em 

Trái tim anh mở ngõ 

Em hãy vào ngắm xem. 

 

4 

Anh muốn làm làn gió 

Hát lời tình thật êm 

Mở lối vào tim nhỏ 

Bằng sức nóng trái tim. 

 

5 

Anh muốn làm làn gió 

Suốt đời thổi quanh em 

Cho nụ cười luôn nở 

Trên đôi môi ngọt mềm!  
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Vẫn Nhớ 
 

 

Vẫn nhớ như in một nụ cười 

Của người em gái tuổi đôi mươi 

Ngọt ngào như thể là cam quýt 

Giữa buổi trưa hè hái tặng tôi. 

 

Vẫn nhớ như in mắt rạng ngời 

Của người em gái ngắm sao rơi 

Hồn hoa như mãi hoài vương vấn 

Và vẩn vơ cao vút tận trời. 

 

Vẫn nhớ như in mái tóc huyền 

Chảy vào bến mộng suối mơ tiên 

Chiều đông ai nói lời ong bướm 

Cho má anh đào chợt ửng lên. 

 

Giờ đã tan rồi tựa khói mây 

Còn chăng là nỗi nhớ vơi đầy 

Ngày xưa nếu chẳng hay mơ mộng 

Đâu có bây giờ nhớ mãi ai…! 

 
2015  
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Van Em Đừng Về 
 

Em đừng về em nhé! 

Dẫu ngày đã xế trưa 

Mắt hờn tuôn dòng lệ 

Anh dỗ dành được chưa? 

 

Em đừng về em nhé! 

Dẫu có người chờ mong 

Tình mình là non bể 

Lẽ nào coi như không?! 

 

Em đừng về em nhé! 

Sẽ dài nỗi chờ trông 

Ngày mai rồi cách biệt 

Nhớ nhau phải cầm lòn? 

 

Em đừng về em nhé! 

Đường buồn thêm xa xăm 

Anh van em lần nữa 

Đừng chia mảnh trăng rằm! 

 

Em qua thời con gái 

Cánh chim xanh sổ lồng 

Ta nửa đời còn lại 

Dõi mắt vào mênh mông! 
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Vẫn Là Người Xa Lạ 
 

 

Mình vẫn cứ là hai người xa lạ 

Nắng và mưa không hội ngộ bao giờ 

Tôi lửa bỏng còn em thì bang giá 

Nên chung trời nhưng mãi mãi bơ vơ 

 

Mình cũng giống như hai vì sao nhỏ 

Em trời đông và tôi cuối trời tây 

Khi đêm đến em lung linh sang tỏ 

Tôi hư hao tàn tạ giữa ban ngày 

 

Mình cũng chỉ khách bộ hành vội vã 

Ngụ qua đêm nơi quán trọ ven đường 

Trời chưa sáng mỗi người đi một ngả 

Giữ trong lòng là kỷ niệm vấn vương 

 

Dẫu muôn kiếp cũng là người xa lạ 

Chút xao lòng chửa ai dễ lãng quên 

Như chớp biển giữa tháng ngày oi ả 

Mãi âm vang những dư chấn sấm rền! 

 
July 20, 2017  
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Lời Chinh Nhân 
 

 

Hoàng hôn nhuộm đỏ chiều quan tái 

Sương lạnh giăng mờ những khóm cây 

Ta người lính chiến nơi biên ải 

Thương lắm quê xa dáng vợ gầy! 

 

Từ độ chia ly mờ bóng nhạn 

Tình yêu muốn gửi đám mây bông 

Mà trời viễn xứ, chao ôi… rộng! 

Chắc hẳn quê nhà mỏi mắt trông! 

 

Mơ ước một ngày về lại phố 

Tặng nàng yêu dấu một cành hoa 

Ngắm mùa xuân điểm trên môi thắm 

Nghe tiếng con thơ rộn khắp nhà 

 

Đôi ngả cùng chung niềm nhung nhớ 

Ngưu lang-Chức nữ đợi Ô-kiều 

Bao giờ giặc Bắc thôi dòm ngó 

Ta về hợp tấu khúc cầm tiêu! 

 
10-03-2017  
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Mê Lộ 
 

 

Thầm ước thơ anh là lửa đỏ 

để đốt tim em cháy thành tro 

mốt mai gom cả tàn tro lại 

cất ở tim anh để phụng thờ 

 

Thầm ước thơ anh là biển cả 

để em chết đuối giữa trùng dương 

tình anh là sóng tung trắng xóa 

cuồn cuộn trào dâng lúc bão giông! 

 

Thầm ước thơ anh là băng giá 

để ướp hồn em suốt ngàn năm 

thế gian chán vạn là con gái 

anh vẫn cô đơn giữa cõi phàm 

 

Thầm ước thơ anh là sám chớp 

đánh tan u ám với mây mờ 

rút ngắn không gian, dời địa trục 

đêm vè hai đứa hết bơ vơ! 

 
March 16, 2016 
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Mượn Nắng Thu Vàng 
 

 

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 

Đổi màu nắng hạ để thu sang 

Em khoe guốc mới mùa đi học 

Tim kẻ theo sau cũng rộn ràng. 

 

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 

Cho tình rực rỡ lúc thu sang 

Áo ai tha thướt sau hàng phượng 

Để ngẩn ngơ bay lũ bướm vàng. 

 

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 

Tô hồng đôi má những tình nhân 

Những hoa chưa nở còn e ấp 

Nhũng nụ cười tươi đẹp vạn lần. 

 
Mùa hè 2014  
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Thơ Tình 
 

 

Em một phương trời tôi một phương 

Chẳng chung lối mộng chẳng chung đường 

Mà sao cứ mãi tên người gọi 

Có chút gì như thể nhớ thương 

 

Em sống vô tư giữa cuộc đời 

Còn tôi phiêu bạt cánh bèo trôi 

Bây giờ nếu chẳng nên chồng vợ 

Đừng hẹn ngày sau khó tách rời! 

 

Hoa đẹp thơm hương cũng có thì 

Ái tình chỉ thắm lúc hồn si 

Nếu mai “lửa tắt bình khô rượu”* 

Thì chuyện ái ân có nghĩa gì ! 

 

Xin hãy yêu tôi chỉ một lần 

Và đừng nghi ngại chớ phân vân 

Hãy yêu như chỉ yêu lần cuối 

Cho trái đam mê ngọt tuyệt trần 

 
May 31, 2017 

_________ 

* Thơ Vũ Hoàng Chương  
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Thôi, Em Hãy Đi Về 
 

 

Ai người đã cướp hồn em 

Để cho giọt lệ ướt mềm bờ môi 

Trăm năm dâu bể tình đời 

Tay lau nước mắt bồi hồi lòng anh 

 

Nửa đêm gió lọt qua mành 

Nghe trong hơi thở mong manh nỗi buồn 

Em về phố nhỏ cô đơn 

Anh đi sông núi mỏi mòn tình xưa 

 

Em về gác vắng đem mưa 

Anh đi ngàn dặm vẫn chưa ngày về 

Cuộc đời như một cơn mê 

Nửa đêm chợt tỉnh bốn bề quạnh hiu 

 

Em về góp lại thương yêu 

Gởi cho anh - Cả những điều hư không!... 

Em về vui sống bên chồng 

Còn anh phiêu bạt giữa dòng đời trôi!  

 
2013  
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Nhớ 
 

 

Nhớ ai như nhớ nàng thơ 

Ngày tha thiết nhớ, đêm ngơ ngẩn sầu 

Nhớ ai như nhớ cao lầu 

Mùi thơm, vị ngọt thấm sâu vào lòng 

Nhớ ai như vợ nhớ chồng 

Như sương nhớ khói, như đồng nhớ gang 

Nhớ từ một chuyến đò ngang 

Nhớ qua sông rộng, nhớ sang đường dài 

Nhớ lược giắt, nhớ trâm cài 

Nhớ làn môi thắm, nhớ vai dịu mềm 

Nhớ hình nhớ bóng nhớ em 

Nhớ hoài nhớ mãi từng đêm ngọt ngào! 

October 13, 2016  
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Những Nàng Thiếu Nữ  
Đôi Mươi 

 

 

 

Những nàng thiếu nữ tuổi đôi mươi 

xinh xắn như hoa, đẹp rạng ngời 

ta muốn làm thơ ca tụng mãi 

sắc hồng đôi má, nụ cười tươi! 

 

Nhũng bàn tay ngọc búp măng non 

những mái tóc xanh mát suối nguồn 

những tà áo lụa xinh như bướm 

khiến lòng trai trẻ mộng mơ luôn! 

 

Ôi ! thật mê ly, thật diệu kỳ…! 

như mùa Xuân chín tuổi xuân thì 

những nàng con gái hay tiên nữ? 

cho đời chán vạn kẻ tình si! 

 
March 21, 2016  
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Quên Lời Hứa Vội 
 

 

Ngày nào em đã nói 

Đời mình chẳng cách ngăn 

Như tán cây có cội 

Cho màu lá mãi xanh 

 

Có những thứ trái đắng 

Được bọc bằng mật đường 

Có những lời dối trá 

Được mệnh danh tình thương 

 

Những bài thơ đã cũ 

Khó buộc chặt tim người 

Những cánh bướm sặc sỡ 

Làm say lòng hoa tươi 

 

Lá vàng thu trải thảm 

Tiễn bước em lấy chồng 

Một khung trời vắng lặng 

Chìm vào chiều mênh mong! 

 
November 12, 2018  
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Sa Mạc 
 

 

Ta, kẻ trầm luân giữa cõi đời 

Đã từng thống hận với than ôi 

Trái tim đá sỏi ngàn năm rắn 

Cứ ngỡ khư khư chẳng chuyển dời 

 

Ai khiến xui chi gặp gỡ nàng 

Tinh cầu giá lạnh chuyển xuân sang 

Cỏ cây hớn hở đâm chồi biếc 

Muôn sắc hoa thơm rực nắng vàng 

 

Từ đó lòng ta lắm mộng mơ 

Không là thi sĩ cũng làm thơ 

Nhiều đêm thức trắng tìm câu chữ 

Để mở khóa tim kẻ hững hờ! 

 

Em vẫn hồn nhiên chẳng đoái hoài 

Khiến ta ngờ nghệch cả đời trai 

Giang hồ không trọn, tình không vẹn 

Chưa biết tương tư đã thở dài! 

 

Chiều nay em có nhớ ta không? 

Ta gọi tên em với bão lòng 

Em – áng mây trời xa khuất nẻo 

Ta – đời sa mạc đợi mùa giông! 
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Yêu Người 
 

 

Yêu người một sáng mùa xuân 

Thắm tươi đôi má bồ quân ngọt lừ! 

 

Yêu người một buổi chiều thu 

Tóc mây gửi gió tương tư mộng đầu. 

 

Yêu người cuối hạ mưa ngâu 

Lời thơ xao xuyến, nỗi sầu mênh mông 

 

Yêu người từ độ vào đông 

Âm thầm thắp lửa tim hồng đợi nhau ! 

 
May 18, 2016  

 

 
 

Có Phải 
 

Có phải em là mây của núi 

Bềnh bồng trên đỉnh ngọn Vu Sơn 

Có phải em là hoa của nắng 

Ngào ngạt mùi thơm nở giữa hồn. 
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Có phải em là vì sao lạc 

Chu du trong vũ trụ bao la 

Để ai ngày nhớ, đêm khao khát 

Dệt mộng yêu đương gửi Ngân Hà! 

 

Có phải em là cô gái nhỏ 

Giận hờn vớ vẩn chuyện không đâu 

Rưng rưng nước mắt cho ta dỗ 

Trách gió phong lưu, nắng nhạt màu! 

 

Có phải em là Hồ Ly nữ 

Hiện về trong giấc ngủ Liêu Trai 

Bình minh đẹp đẽ em tan biến 

Chảng để dư hương, chẳng dấu hài 

 

Có phải em là cô Tấm ảo 

Hóa thành quả thị tít trên cao 

Cho ta hái mãi mà không được 

Vớ mộng thầm yêu tự thuở nào 

 

Em sẽ muôn đời chảng hiểu ta 

Ôm sầu trăng lạnh cuối trời xa 

Bốn mùa cách biệt không gần gũi 

Tình cũng như sương khó mặn mà!  

 
July 27, 2016 
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Si Tình 
 
 
Anh dành nguyên vẹn con tim 

Để yêu chỉ một mình em trọn đời. 

Anh quên luôn nốt cái tôi 

Cho duyên tình thắm lên ngôi huy hoàng. 

Nguyện làm một gã tình lang 

Say mê chỉ một mình nàng, nàng ơi! 

Trăm năm vật đổi sao dời 

Ngàn năm xin nguyện làm người tình si. 

Thủy chung một dạ khắc ghi 

Đá mòn tình chẳng mờ chi ước thề 

Dòng đời đâu cũng bến mê 

Tình anh giác ngộ thuộc về tim em! 
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Tàn Giấc Mơ Hoa 
 

 

Nơi xứ lạ cả một trời quan tái 

Bước độc hành dâu kể sớm hay trưa 

Mảng tình quê lưu luyến mãi chưa vừa 

Đêm tống biệt một người đi rất vội 

 

Người nhỏ lệ còn ta lòng bối rối 

Đành quên nhau vì không thể chung đò 

Cả trời thương đổi lấy gánh sầu lo 

Muôn thu nữa có bao giờ gặp lại? 

 

Mình nhìn nhau qua bến bờ thực tại 

Qua cơn mê đời, chát chúa bão giông 

Tình yêu kia là nước chảy đôi dòng 

Dẫu chung mộng mà trọn đời khác lối 

 

Ta cùng người kéo tơ lòng thành sợi 

Chắt chiu từng mỗi phút giận. giờ thường 

Rồi hôm nay pháo nhuộm đỏ bên đường 

Ta hốt ngộ Đào nguyên vừa tỉnh giấc! 

 
July 20, 2018  
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Tình Yêu 
 

Có phải tình yêu là thuốc độc 

Hại nhau không sắc cũng không hình 

Đày đọa lòng nhau bằng tiếng khóc 

Giận hờn những giây phút vô minh ? 

 

Có phải tình yêu là thần dược 

Đem đến tin yêu với nụ cười 

Giữa cõi ta bà xây mộng ước 

Cho đời kết tụ gấm hoa tươi ? 

 

Có phải tình yêu phép nhiệm mầu 

Phúc lành gắn bó những hồn đau 

Hay cũng chỉ là men rượu nhạt 

Một lần đã nếm chóng quên mau? 

 

Hãy gọi tình yêu là tình yêu 

Có cả sân si lẫn diệu kỳ 

Có cả cay nồng và nhạt nhẽo 

Đừng nên cường điệu một điều chi! 

 
June 09, 2016  
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Kẻ Trốn Tình  
 

 

Ta đích thị là một tên hèn nhát 

Trốn tình em, rồi trốn cả lòng ta 

Ta không hiểu làm sao em hiểu được 

Lửa đam mê bỗng chốc hóa băng hà! 

 

Xa lắm rồi thời yêu đương hò hẹn 

Dòng thời gian còn ghi khắc mặn nồng 

Con đường xưa còn in đầy dấu ấn 

Mùa tự tình thao thức trọn đêm đông 

 

Ta bỏ đi không một lời từ biệt 

Vầng trăng non vàng võ mắt ai sầu 

Con ngõ khuya lời ca nào tha thiết 

Chẳng Sở Khanh cũng đoạn nghĩa tình nhau 

 

Kẻ trốn tình lang thang trong nỗi nhớ 

Người năm xưa thay áo mới sang đò 

Có trót lỡ ghi chuyện lòng ngày cũ 

Xin đốt dùm thành tro bụi hư vô! 
 

1/2/2020  
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Valentine Thời Coronavirus  
 

Valentine lại đến 

Năm nay biết tặng gì? 

Thời đại của bệnh dịch 

Tình yêu thành “vô vi”! 

 

Bông hoa hồng đỏ rực 

Đã trở thành xa hoa 

Sô-cô-la ngọt xớt 

Cũng chẳng mua làm quà 

 

Anh tặng em khẩu trang 

Che khuất bờ môi mộng 

Chỉ đôi mắt dịu dàng 

Còn long lanh sự sống! 

 

Em tặng anh lọ cồn 

Để diệt mầm vi rút 

Đêm tự tình không hôn 

Yêu nhau bằng ánh mắt 

 

Ngày Tình Nhân cầu chúc 

không còn en-cố-vi (nCov) 

Người người vui hạnh phúc 

Thoát cảnh đời phân ly! 
 

Valentine 2020  
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Xuân Lòng 

 

 

Xuân đẹp chửa về chốn viễn phương 

Hoa chưa khai nụ, nắng chưa hường 

Lộc non chưa nhú trên cành biếc 

Đất giá băng còn tuyết trắng vương. 

 

Ta đếm niềm vui bằng ánh mắt 

Đo niềm hạnh phúc bởi tay đan 

Xuân lòng nồng thắm say ngây ngất 

Tình cũng đong đưa với gió đàn. 

 

Xuân chốn quê hương, xuân cõi lòng 

Xuân chờ, xuân đợi những ước mong 

Xuân mang ấm áp từ quê mẹ 

Đến tận quê người em biết không? 
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Trần Đức Phổ 

Xuân Mới 
 

 

Này pháo, này hoa, này cánh én… 

Mùa xuân rộn rã đến quanh ta 

Đường quê áo mới thơm mùi nắng 

Đầy tiếng cười vui khắp mọi nhà 

 

Xuân mới cho em niềm khát vọng 

Tuổi đời xanh biếc nụ tầm xuân 

Ngày mai là cả phương trời rộng 

Hứa hẹn đợi chờ đón bước chân 

 

Xuân mới cho anh thầm đốn ngộ 

Đất trời vốn dĩ mãi thanh tân 

Dù khi mưa bão hay giông tố 

Thời khắc dần xoay nắng lại vàng! 

 

Xuân mới - mùa yêu, vừa kịp lúc 

Muôn lòng khấp khởi phút giao thoa 

Bên nhau nâng chén vang lời chúc:  

Non nước ngàn thu mãi thái hòa! 
 

Xuân Mậu Tuất 2018   
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Trần Đức Phổ 

Từ Dạo Có Em 
 

 

Cũng bởi tơ vương từ dạo đó 

Đời ta tràn ngập bóng hình em 

Vườn trăng lối mộng then cài ngõ 

Bao nàng yểu điệu đứng ngoài tim. 

 

Ai biết vì sao mắc nợ nàng 

Trái tình ngọt lịm giữa trần gian? 

Một đời khôn dại thành vô nghĩa 

Đánh đổi phong lưu lấy đá vàng 

 

Từ ấy ta là tên nô lệ 

Giam mình trong cung điện tình yêu 

Giấc mộng giang hồ a ? Nhỏ bé ! 

Vần thơ cay độc đã cùn nhiều…. ! 

 

Có cuộc tình nào không đắm say 

Ai yêu mà tỉnh cõi đời này ? 

Xin nguyện khù khờ muôn vạn kiếp 

Với nàng tiên ấy ở trong tay! 

 
18-11-2016  
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Trần Đức Phổ 

 

Về Qua Phố Thị 
 

 

Anh về qua phố thị 

Phố xá vừa lên đèn 

Bản tình ca rầu rĩ 

Hương cà phê thơm quen 

 

Anh về qua phố thị 

Nhớ những ngày lang thang 

Đôi chân nào cuống quit 

Cơn mưa giông vội vàng! 

 

Anh về qua phố thị 

Bước trên con đường xưa 

Tình thân mà phố lạ 

Lòng chợt buồn vu vơ! 

 

Anh về qua phố thị 

Đếm bước trên đường đêm 

Phố sao dài nun hút? 

Lạnh! Vì đời thiếu em. 

 
2016  
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Trần Đức Phổ 

Yêu Thầm 
 

Anh rất muốn làm thơ gửi tặng 

Nhưng viết hoài thơ chẳng nên câu 

Vì chưng toàn nhũng buồn đau 

Nên anh không muốn gửi sầu cho em. 

 

Em trong tuổi êm đềm thơ mộng 

Anh đang còn kiếp sống long đong 

Hoa xinh nở ở khuê phòng 

Tường cao, cổng hẹp bướm ong khó vào. 

 

Diễm phúc đâu lọt vào mắt biếc 

Ôm chân tình tha thiết mà mơ? 

Kìa trông con nhện giăng tơ 

Tháng ngày vất vả tình tơ chưa thành. 

 

Đêm nhung nhớ năm canh trằn trọc 

Ngày mỏi mòn biếng học, lười chơi 

Yêu là sống nửa chừng thôi 

Nửa kia ngây dại như người…cõi tiên! 

 

Tương tư lắm, lụy phiền tuổi trẻ 

Đời vô tình, hiếm kẻ tri âm 

Mình ta vò võ tháng năm 

Cô đơn viết khúc yêu thầm thành thơ! 
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Trần Đức Phổ 

Ước 
 

Mỗi sớm mai thức dậy 

Anh vẫn thường ước ao 

Có em nằm cạnh đấy 

Tay làm gối cho nhau. 

 

Ta nằm nghe hơi thở 

Như lời gió nhẹ reo 

Và đôi tim hớn hở 

Nhẹ nhàng nhịp tin yêu. 

 

Môi em màu hồng hoa 

Bên tai anh thầm thì 

Lời tình yêu mật ngọt 

Xua đời buồn xa đi. 

 

Tay ta lồng vào nhau 

Làn da mềm, trơn, mát 

Cho lòng anh dạt dào 

Giữa sông tình bát ngát. 

 

 

Nắng mai hồng ấm áp 

Xuyên qua màn ren tơ 

Dịu dàng hôn lên má 

Đời chợt tỉnh cơn mơ! 
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Trần Đức Phổ 

 

Anh Sẽ Về 
 

 

Anh sẽ về khi gió chuyển mùa 

Cho hồng bếp lửa tháng ngày xưa 

Cho đêm vắng vẻ thôi hiu quạnh 

Má tựa vai kề mỗi sớm trưa. 

 

Anh sẽ về khi nắng ngã chiều 

Vòng tay đan lại những thương yêu 

Không còn mong đợi và nhung nhớ 

Gác nhỏ đi về hết tịch lieu! 

 

Anh sẽ về khi nhãn trổ bông 

Vườn xanh vải chin rực sắc hồng 

Mít, xoài trĩu ngọt trên cành biếc 

Và mắt em cười trong nắng trong. 

 
31-07-2014  
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Trần Đức Phổ 

Anh Sẽ Về 2 

 

Anh sẽ về thăm lại chốn xưa 

Vườn cau lỡ hẹn đã bao mùa 

Con đò vẫn đậu bên sông vắng 

Tiếng cuốc đêm hè gọi nhặt thưa 

 

Anh sẽ về ! Đâu phải mộng mơ 

Để em thôi khổ bởi thương chờ 

Tay đan kể lễ niềm tâm sự 

Quấn quýt tình trao chẳng hững hờ 

 

Anh sẽ về cho đẹp ước mơ 

Quả uyên ương ngọt chẳng ai ngờ 

Men nồng trái cấm hương thơm ngát 

Ta dắt nhau vào thế giới thơ 

 

Anh sẽ về cho trọn mộng yêu 

Tình ta đâu phải chuyện đời phiêu 

Rồi mai hoa thắm mùa xuân nở 

Tình của đôi mình như gấm thêu! 

 
May 13, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Bài Thơ Mùa Hạ 

 

Ngoài kia có tiếng chim tu hú 

Đồng vọng mùa sang với tiếng ve 

Hình như hoa cỏ đang vàng úa 

Chờ đợi cơn mưa sớm trở về 

 

Trên đường cây đã thay màu lá 

Xanh rợp trời mơ mỗi bước đi 

Những chum hoa Phượng khoe màu lửa 

Rực rỡ như em tuổi dậy thì  

 

Những chàng áo trắng đang nao nức 

Tan trường quấn quýt cạnh hồng nhan 

Trao lá thư tình chưa ráo mực 

Hẹn hò cho kịp với thời gian 

 

Trái chín thơm lừng mùi mật ngọt 

Em vừa mới hái chỗ vườn cây 

Tiếng chào lanh lảnh như chim hót 

Mùa hạ ngập tràn trong mắt ai 

 
June 2, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Bốn Mùa và Tri Kỷ 

 

I 

Hoa Xuân nở điểm tô cuộc sống 

Rựu Xuân nồng ước vọng bên nhau 

Lá trầu tìm đến buồng cau 

Biết đâu đời lắm bể dâu hở người? 

 

II 

Nắng Hạ reo, tiếng cười ròn rã 

Ai biết rằng đôi ngã phân ly 

Bão giông trời cũng có khi 

Những lời em nói lấy gì chứng minh? 

 

III 

Lá Thu vàng tự tình với gió 

Bướm yêu hoa và gió yêu mây 

Chữ tình trên thế gian này 

Là điều kỳ diệu đổi thay đất trời!... 

 

IV 

Gió Đông lạnh, tình đời không ấm 

Khi lòng người còn lắm thờ ơ 

Mến nhau viết tặng bài thơ 

Cho người tri kỷ đêm bơ vơ buồn! 
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Trần Đức Phổ 

Cảm Ơn Em 

 

Cảm ơn tiếng hát của em thương 

Đi suốt cùng ta vạn nẻo đường 

Ru giấc mơ hồng đêm giá buốt 

Gọi ngày nắng đẹp chốn tha hương. 

 

Cảm ơn những mẩu chuyện đùa vui 

Rót giữa canh khuya rộn tiếng cười 

Them vững tin yêu niềm hạnh phúc 

Và lòng nở rộ những hoa tươi… 

 

Cảm ơn hình bóng rất nên thơ 

Để trái tim ta bỗng dại khờ 

Sớm nhớ, chiều mong, đêm mất ngủ 

Tơ lòng kéo sợi dệt thành thơ! 

 

Cảm ơn người ấy đã cho ta 

Vị ngọt, chua, cay, lẫn mặn mà 

Của trái tình yêu vừa ửng nụ 

Trong vườn trăng sáng đẹp nguy nga! 

 
23-08-2016  
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Trần Đức Phổ 

Chuyện Tình Oải Hương 

 

Nàng hay kể chuyện Oải Hương 

Bông hoa màu tím lạ thường thơm tho 

Dặn rằng: đời chẳng như mơ 

Xa nhau xin nhớ kẻ chờ chốn quê 

Trăm năm giữ một lời thề 

Còn yêu thì hãy quay về với nhau 

 

Vườn xưa hoa chẳng úa nhàu 

Trái tim nàng chẳng đổi màu sắt son 

Con đường thiên lý mỏi mòn 

Mười lăm năm ấy chàng còn nhớ chăng? 

Phương trời gió lạnh, tuyết băng 

Bóng hình người cũ như trăng cuối trời 

 

Ngày về tái ngộ mừng vui 

Cầm tay, mắt lệ ngậm ngùi như mưa 

Oải Hương ngào ngạt đương mùa 

Tình nay cùng với tình xưa dạt dào 

Một vùng đất rộng trời cao 

Thênh thang lối mộng dẫn vào Thiên thai. 

 
November 23, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Vợ Tôi  
 

 

vợ tôi tính nết dịu hiền 

nhưng không ủy mị than phiền vu vơ 

vợ tôi không biết làm thơ 

nhưng yêu cái đẹp, tôn thờ chân như 

 

ghét gian trá, thích nhân từ 

công dung ngôn hạnh dường như vẹn toàn 

không gương nga, chẳng trái xoan 

mi thanh mục tú thập toàn mỹ nhân 

 

vợ tôi ăn mặc thanh tân 

không xài điện thoại cả ngàn đô la 

không ngồi lê, nói điêu ngoa 

chồng con sau trước cửa nhà chăm lo 

 

xóm giềng quyến thuộc thân sơ 

anh em cha mẹ chẳng hờ hững ai 

tôi không đắm sắc mê tài 

mà yêu cái nết đẹp hoài ngàn năm 
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Trần Đức Phổ 

Tình Xuân 

 

Muốn gửi tình theo ngọn gió ngàn 

Đem hồn trải rộng khắp nhân gian 

Tình ai như nắng mùa xuân mới 

Ấm áp chồi non ứa nhựa tràn 

 

Muốn gửi tình theo nhịp sóng xanh 

Để nghe dào dạt điệu ru lành 

Tình xưa như ánh trăng vờn sóng 

Huyền ảo mơ hồ cứ quẩn quanh 

 

Muốn gửi tình theo vạn sắc hương 

Vẩn vơ cùng lũ bướm ven đường 

Để tình em mãi luôn hoài niệm 

Một cánh chim trời biệt gió sương. 

 

Tình anh là thế đó em ơi! 

Dẫu đã đam mê vạn kỷ rồi 

Vẫn cứ ơ hờ không dám ngỏ 

Xuân tàn xuân đến mãi đơn côi! 

 
2016-02-12  
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Trần Đức Phổ 

Tình Cô Gái Bắc 

 

1 

Bỗng dung thương quá là thương 

Cô em gái Bắc má hường, tóc đen 

Phải chăng vì nụ cười duyên 

Phải chăng vì lúm đồng tiền xinh xinh? 

Hồn nhiên, tinh nghịch, ưa nhìn 

Vì đôi mắt sáng thông minh, hiền hòa 

Nửa gần gủi, nửa vắng xa 

Đố ai biết được bởi là tại đâu? 

 

2 

Vì chưng chẳng nợ nần nhau 

Tình duyên gãy lỡ nhịp cầu tri âm? 

Em về chốn ấy xa xăm 

Ta ôm gối mộng đêm nằm chiêm bao 

Tình cô gái Bắc hôm nào 

Vẫn còn thơm ngát hương đào mùa xuân! 

 
2015  
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Trần Đức Phổ 

 

 

Thu 

 

Em nhớ trời thu xanh biếc xamh 

Chim muông ríu rít sớm mai lành 

Nắng thu trải lụa con đường nhỏ 

Khấp khởi người đỉ rộn bước chân 

 

Em nhớ xa xôi tiếng trống trường 

Gọi đàn sĩ tử khắp thôn hương 

Đây mùa vui đến: Ngày Sum Họp 

Kết chặt thêm tình thương mến thương 

 

Em nhớ quê em những tháng ngày 

Thu về, mưa bụi, lá me bay… 

Chân trời bảng lãng màu sương khói 

Song vắng nhà ai tiếng thở dài! 

 
Canada, mùa thu 2015  
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Trần Đức Phổ 

Bao Giờ 
 

 

Bao giờ trái đất sẽ ngừng quay? 

Để chẳng có đêm chỉ có ngày 

Để tuổi già nua không đến vội 

Để tình đầy ắp mãi trong tay. 

 

Bao giờ anh được đến bên em? 

Cho nét môi ngoan chẳng lệ mềm 

Cho trái mơ tròn thôi chát chúa 

Cho hồn trinh nữ ngát hương đêm 

 

Bao giờ ta được mãi bên nhau 

Như trái cau xanh kết với trầu 

Như phấn son hồng tô má thắm 

Như trà quyện lấy vị hoa ngâu. 

 

Bao giờ chung hát bản tình ca? 

Đôi trái tim yêu một nhịp hòa 

Đôi maí đầu xanh thôi thức trắng 

Đôi lòng không tiếc chuyện ngày qua. 

 
6-10-2016  
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Trần Đức Phổ 

Chiều Nay  
Nơi Phố Ihị Nhớ Em 
 

Phố thị chiều nay rộn tiếng cười 

Bao nàng yểu điệu tựa hoa tươi 

Riêng ta lòng vẫn hoài u ám 

Bởi nhớ xa xôi dáng một người 

 

Anh bước đi ngang tiệm nước hoa 

Mùi hương thơm ngát tưởng như là 

Em đang ở cạnh bên anh vậy 

Nỗi nhớ sao mà quá thiết tha ! 

 

Anh dạo qua quầy bán guốc xinh 

Những đôi guốc lạ cũng thân tình 

Mơ màng gót ngọc em đang bước 

Nghe tiếng lòng khua giữa lặng thinh. 

 

Rồi chợt dừng chân góc phố Đông 

Áo dài khoe sắc đỏ, xanh, hồng… 

Rộn ràng pháo nổ ai mừng cưới 

Em ước duyên mình như thế không? 

 

Phố thị chiều nay nhớ rất nhiều 

Dạt dào, chất ngất cả trời yêu 

Quê nhà xa lắc em nào biết 

Có kẻ giang hồ phận hẩm hiu. 
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Trần Đức Phổ 

 

Điệp Khúc Chiều Nay 
 

 

Chiều nay cạn chén đời băng giá 

Rót mãi chưa say đã tỉnh rồi 

Ngọc vỡ ngói lành chân lộng giả  

Vô thường cát bụi phận người trôi. 

 

Chiều nay đọc lại dòng thơ cũ 

Lối mộng đường mơ nhớ những ngày 

Em chúa loài hoa vườn Thượng Uyển 

Ta là vua bướm đắm hương bay! 

 

Chiều nay đàn bỗng buồn im tiếng 

Áo lụa thôi bay nhớ gió chiều 

Ngoảnh mặt quay về miền quá khứ 

Đau lòng thừa thải một lần yêu ! 

 

Chiều nay điệp khúc cô liêu 

Giai nhân-tài tử…cánh diều đứt dây! 

 
31-03-2017  
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Trần Đức Phổ 

Con Gái 

 

Con gái mà nhí nhảnh 

hồn nhiên và thông minh 

không cần chân dài lắm 

cũng khối kẻ si tình! 

 

Có một chút lãng mạn 

thêm ít nhiều lẳng lơ 

là con trai chết mệt 

không thì cũng si khờ! 

 

Không cần đanh đá lắm 

nên thẳng thắn, chân tình 

yêu ai cứ nói thật 

đừng bao giờ làm thinh! 

 

Và nhớ điều này nữa 

không nên quá mềm lòng 

khi nghe lời dụ ngọt 

của những thằng đàn ông!... 

 
2014  
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Trần Đức Phổ 

 

Đọc Thư Tây Bắc 

 

Em viết cho anh từ địa đầu Tây Bắc 

Nơi mở nguồn dòng sông Mã kiêu hùng 

Những con chữ như núi đồi cao thấp 

Những âm vần như có tiếng khèn rung. 

 

Miền đất ấy có hoa rừng, thảo dược 

Có hưu sao ngơ ngác ngắm hoàng hôn 

Có phượng hoàng uốn mình đuôi đỏ rực 

Đậu cành cây xanh biếc lá ngô đồng. 

 

Anh chưa được một lần về Tây Bắc 

Ngắm rừng xanh từ đỉnh Phan-xi-păng 

Khỏa mây trắng bềnh bồng trôi trước mặt 

Nướng ngô non đêm đến tặng cô Hằng. 

 

Rượu Nậm Pung có nồng như tình ái 

Cho người xa còn nhớ mãi, quay về? 

Nồi Thắng Cố chắc vẫn chờ ai đấy 

Nên hương rừng Tây Bác lắm đam mê! 

 
December 1, 2015  
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Trần Đức Phổ 

Đôi Bờ Đại Dương 

 

Gió thì thầm bảo nhớ 

Trăng kể chuyện liêu trai 

Trong lòng con sóng vỗ 

Chân trời ai đợi ai. 

 

Đôi bờ nghe biển hát 

Lời muối mặn gừng cay 

Và dã tràng xe cát 

Lấp cho cạn biển đầy. 

 

Giữa hai bờ đại dương 

Lời rì rầm của sóng 

Giữa hai miền yêu thương 

Lời ngọt ngào hoa mộng 

 

Gió thì thầm bảo nhớ 

Trăng kể chuyện liêu trai 

Dẫu bên bồi bên lỡ 

Ngàn sau vẫn nhớ hoài! 

 
14. 04. 201 
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Trần Đức Phổ 

Hạ Ca 

 

Phượng nở, ve rền, nắng chói chang 

Áo trắng ai khoe hàng nối hàng 

Trời xanh tít tắp lên cao vút 

Gió lộng, sáo diều réo rắt vang! 

 

Nhạc chuyển điệu buồn khúc biệt ly 

Lời ca lưu luyến tuổi xuân thì 

Vần thơ lưu bút trao nhau vội 

Tạm biệt, lòng đau biết nói chi! 

 

Hẹn lúc vào thu gặp lại nhau 

Cho tình nghiên bút chẳng phai màu 

Hạ ca, hát khúc lên đường nhé, 

Khám phá non ngàn với bể sâu! 
 

Summer 2015  
 

 

 

Hạ Úa 
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Trần Đức Phổ 

mùa đã phôi pha nhạt nắng hè 

trong vườn hối hả giọng đàn ve 

hình như tiếc nuối khung trời mộng 

khi áng mây thu lởn vởn về 

 

thảm cỏ xanh tươi vội úa vàng 

con đò lười biếng chở người sang 

nhà ai hoa cúc tròn xoe nụ 

phượng đỏ rớt rơi phận bẽ bàmg 

 

những lá thư tình hết đắm say 

những lời trách móc vẳng đâu đây 

hình như có chút gì xa cách 

như bóng trăng kia chợt hóa gầy 

 

có lẽ đất trời sắp chuyển giao 

người thay áo mới, lá thay màu 

rượu thay bình cũ, đàn thay phím 

có đổi thay nào không khổ đau ? 

 
Cuối hạ 2017  
 

 

Em Về Với Biển 
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Trần Đức Phổ 

Em về nơi biển quê anh 

Rập rờn con sóng lượn quanh chân ngà 

Cát mềm dưới gót nở hoa 

Gió rì rào hát bài ca mặn nồng 

 

Nắng lên cho má em hồng 

Biển chao cho mắt mênh mông sáng ngời 

Cánh buồm căng gió ngoài khơi 

Tóc em xõa giữa mây trời bao la 

 

Em về với biển khơi xa 

Trăng thanh muôn thuở hóa ra vú tròn 

Say lòng giấc mộng con con 

Ta đem xao xuyến thả hồn vào thơ 

 

Biết đâu dâu bể mà ngờ 

Xây lâu đài cát bên bờ đại dương. 

 
London, 2016-10-21  
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Trần Đức Phổ 

Giai Điệu Quê Hương 

 

Có một người vẫn hát cho tôi nghe 

Tiếng hát ngọt ngào như dòng sữa mẹ 

Không à ơi cũng du dương đến thế 

Tôi mơ màng ấm áp một tình thương 

 

Có một người vẫn hát điệu quê hương 

Kể tôi nghe từng đụn rơm, gốc lúa 

Nỗi nhọc nhằn của nhà nông muôn thuở 

Từ lúc bình minh cho đến lúc xế tà 

 

Đây dòng sông cuồn cuộn đỏ phù sa 

Đây núi hiểm, đây rừng sâu lắng đọng 

Những sườn đồi lúa bậc thang vàng óng 

Những cánh đồng hoa cỏ bốn mùa xuân 

 

Vời vợi xa chưa ghé đến một lần 

Quê hương đó trong tôi như máu thịt 

Như tiếng hát, như giọng cười thân thiết 

Đi hết cuộc đời chưa hết yêu thương 

 
May 27, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Công Chúa Huyền Trân  
Về Chiêm Quốc 

 

Huyền Trân hỡi Trẫm nghiêng mình cầu khẩn 

Rước nàng về làm hoàng hậu Chế Mân 

Cả Chiêm quốc đang đợi chờ tiếp đón 

Bậc mẫu nghi từ nước Việt tuyệt trần! 

 

Dâng sính lễ cả hai châu Ô, Lý 

Trẫm mong nàng đừng chối bỏ tình ta 

Chiêm với Việt cùng giao hòa hoan hỉ 

Kể từ đây chung một cõi sơn hà! 

 

Này tháp cổ... này núi cao, biển rộng 

Đang đón chào chiêm ngưỡng một dung nhan 

Cả cây cỏ cũng tràn trề sức sống 

Khi thuyền hoa vừa cập bến Đồ Bàn 

 

Ôi ! Mỹ lệ và uy nghi, lộng lẫy 

Nhạc tấu vang, nghi ngút khói hương trầm 

Khắp thần dân cùng bá quan quỳ lạy 

Chúc ta, nàng hưởng hạnh phúc trăm năm! 

 
May 22, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Hai Dòng Nước 
 

 

Ta thắp đời nhau bằng ngọn lửa hồng 

Để soi tỏ cõi lòng nhiều bóng tối 

Khi tin yêu vừa bập bùng, nóng hổi 

Hãy sẵn sàng ngờ vực cả tình anh. 

 

Thu chưa sang lá chớ vội xa cành 

Trời phương đó hoàng hôn về nhuộm đỏ 

Nơi anh đứng bình minh vàng sắc cỏ 

Trên đường đời ta dịch chuyển về nhau. 

 

Niềm mơ kia đâu có dễ úa nhàu 

Khi ước muốn phát đi từ lồng ngực 

Dẫu đôi mình bước ra từ hai đầu địa cực 

Không hận thù, sao tê tái tâm can? 

 

Những mầm xanh vươn dậy thế lụi tần 

Đem hạnh phúc thay những gì khốn khó 

Hoa sẽ nở, và nụ cười sẽ có 

Trên môi hồng xóa vết tích thương đau. 

 

Tình trăm năm sẽ gắn kết bạc đầu 

Lời chung thủy mặn mà như vị muối 

Anh tình nguyện làm cỏ lau bên suối 

Để gió rì rào mãi kể chuyện đâu đâu. 
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Trần Đức Phổ 

Em đừng buồn, hãy lắng dịu niềm đau 

Đừng chua xót khi tượng thần sụp đổ 

Những lầu cát sẽ tan tành khi sóng vỗ 

Nhưng vạn đời hạt cát vẫn bình an. 

 
 

 

 

Xuân Ca 
 

Xuân đang đến én chao đôi cánh 

Nắng vừa lên, hồng ánh mai dương 

Sương đêm lóng lánh còn vương 

Cành Mai nụ biếc yêu thương mấy vừa? 

 

Nhưng giá lạnh vẫn chưa vuốt khỏa 

Chậu Cúc vàng mấy lá xanh xao 

Chợt nghe một điệu ca dao 

Tình yêu sâu lắng thấm vào thời gian… 

 

Xuân lặng lẽ nhuộm tràn sắc thắm 

Em thoáng buồn như đắm tình xa? 

Hát lên một khúc Xuân Ca 

Đón mùa vui tới, đã qua…thẹn thùng! 
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Trần Đức Phổ 

Thơ Tình Đầu Xuân  

 

Ai bảo em là con gái 

Cho ta trót lỡ say mê 

Mùa xuân muôn hoa đẹp vậy 

Vẫn thua nụ cười mỉm chi! 

 

Ai bảo mắt em lúng liếng 

Đẩy đưa những đợt sóng hồn 

Khi ta lần đầu đi biển 

Vẫn còn tỉnh táo nhiều hơn 

 

Ai bảo em buông tóc xõa 

Cho trời xuân nổi cơn giông 

Trái tim dẫu là phiến đá 

Cũng ngân vang tiếng tơ đồng 

 

Ai bảo áo em quá mỏng 

Nhẹ nhàng như cánh bướm xuân 

Bồng đảo đôi gò lượn sóng 

Khiến ta niệm phật dưỡng thần 

 

Ai bảo mùa xuân diễm lệ 

Con người cảnh vật thăng hoa 

Để cho trái tim mãi trẻ 

Yêu thương, hồn chẳng cỗi già! 
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Trần Đức Phổ 

Thơ Tình Viết Đêm Giao Thừa  
   

Anh biết tình em cũng tuyệt vời 

Như mùa xuân đến sắc hoa tươi 

Như vầng trăng sáng đêm rằm ấy 

Như buổi bình minh của đất trời 

 

Anh biết tình em cũng dại khờ 

Như sương, như khói cuối chiều mơ 

Như mây và gió trong trời rộng 

Phiêu bạt đó đây chẳng thấy bờ 

 

Anh biết tình em rất bao dung 

Dẫu đã bao phen lệ bão bùng 

Xuân vẫn sang mùa dù giá lạnh 

Tim hồng vẫn khắc dấu tình chung 

 

Anh biết tình em chẳng lụn tàn 

Như là mọi vật ở trần gian 

Giao thừa giây phút hồi sinh lại 

Cho đến ngàn năm đến vạn năm. 

 
Đêm giao thừa Xuân Kỷ Hợi 

2019  
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Trần Đức Phổ 

Hoa Thủy Tiên 

 

Em tặng tôi giò hoa Thủy Tiên 

Màu vàng như nỗi nhớ vô biên 

Cuống xanh ngọc bích đài trang lắm 

Sắc trắng thơ ngây chẳng lụy phiền 

 

Có phải ngày xưa địa ngục vương 

Gặp nàng tiên nữ động lòng thương 

Giăng hoa làm bẫy lừa kiều nữ 

Rớt cánh Thủy Tiên lại vệ đường ! 

 

Có phải hoa kia là hóa thân 

Một chàng hoàng tử mỹ nam nhân 

Thông minh, tài tuấn và kiêu hãnh 

Để lắm tiên nga oán hận tràn ? 

 

Ôi khóm hoa tươi quá mỹ miều 

Dịu dàng, đài các biết bao nhiêu 

Hương nồng ấm cả gian phòng vắng 

Em đã xa mà chẳng tịch lieu ! 

 

Rót chén trà thơm ngắm Thủy Tiên 

Một ngày xuân mới thật bình yên 

Bên trời sương gió hoài mơ mộng 

Em chính loài hoa đẹp dịu hiền. 
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Trần Đức Phổ 

Tụng Hoa 
 

Anh mê Lan Tím với Oải Hươmg 

Anh yêu Cúc dại mọc ven đường! 

Anh thương số kiếp Phù Dung Bạch 

Anh tiếc giùm nàng Dạ Lý Hương! 

 

Nàng Hồng nhan sắc kiêu sa 

Nàng Sen đằm thắm, nàng Trà đoan tramg 

Tinh khôi này đóa Bạch Lan 

Diễm kiều biết mấy là nàng Li-ly 

 

Biếc xanh là cánh Lưu-ly 

Ngàn năm tình vẫn khắc ghi trong lòng 

Tường-vi đêm nhớ, ngày mong 

Phù-dung là phận má hồng truân chuyên 

 

Quỳnh hương thơm ngát ước nguyền 

Uất-kim-hương ngỏ tơ duyên thắm nồng. 

Anh-đào rực rỡ trời đông 

Hè sang sắc Phượng tô hồng không gian 

 

Mùa xuân thanh lịch Mai- vàng 

Thu về hoa Cúc điểm trang đất trời 

Ngàn hoa thơm ngát hồn tôi 

Yêu hoa xin viết vài lời “Tụng Hoa”. 
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Trần Đức Phổ 

Tây Bắc Hành 
 

 

Anh sẽ đưa em về miền Tây Bắc 

Nơi bạt ngàn rừng thẳm tiếp trời xanh 

Nơi chim chóc chuyền cành kêu ríu rít 

Hoa rừng thơm, bên suối mát ngọt lành. 

 

Về Tây Bắc cùng em leo dốc núi 

Chiều chợ Phiên màu thổ cẩm lượt là 

Cô gái Dao miệng cười duyên bên suối 

Đêm chợ tình sơn nữ đẹp như hoa. 

 

Về Tây Bắc khi mùa xuân vừa tới 

Ngắm hoa Ban nở trắng cả lưng đồi 

Lửa bập bùng giữa rừng đêm mở hội 

Điệu múa Xòe ai uốn lượn, lả lơi... 

 

Về Tây Bắc ngắm trăng vàng, núi biếc 

Nhớ chuyện xưa Quốc Mẫu, Mẹ Âu Cơ 

Dắt con trẻ lên non cao lập nghiệp 

Biến hoang sơn thành phố thị bây giờ. 

 

Về Tây Bắc nơi rừng thương, núi nhớ 

Rượu cần say như tình thuở ban đầu 

Tuy xa lắm nhưng không hề cách trở 

Như tấm lòng đôi lứa đã yêu sâu! 
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Trần Đức Phổ 

 

Về Tây Bắc, về cùng anh, em nhé! 

Sống đời thường với non, nước, mây, trời… 

Như cái thuở Cha vừa quen với Mẹ 

Men trầu cay hòa lấy vị nồng vôi! 

 

Về Tây Bắc mình sống những ngày vui! 
 

03.12.2015  
 

 

 

Lục Bát Tình Phiêu 
 

Ngồi buồn muốn viết bài thơ 

Câu thương sợ chóng, câu chờ sợ lâu 

Câu xa lòng đứt, ruột đau 

Câu gần giận dỗi chênh chao sóng tình 

Thôi ta gát bút lặng thinh 

Xếp tâm tư lại để mình…thảnh thơi! 

 
Canada 2016  
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Trần Đức Phổ 

Số Không 
 

 

Bây giờ mưa đã tạnh 

Hết rồi mùa bão giông 

Mà nghe chừng giá lạnh 

Tái tê cả cõi lòng 

 

Bây giờ gió đã lặng 

Mây cũng thôi phiêu bồng 

Bầu trời cao xanh ngắt 

Bốn bề là mênh mông 

 

Bây giờ hoa vẫn thắm 

Nhưng nụ hôn thôi nồng 

Ân tình xưa đã tắt 

Đất trời là số không! 
 

June 10, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Tiếng Hát Người Thương 

 

Ta thả hồn theo những mộng mơ 

Lời ca em hát điệu thương chờ 

Ngọt ngào, nũng nịu như sương khói 

Rung động tim người vạn ý thơ ! 

 

Giọng hát êm đềm gió thoảng bay 

Xuyến xao lay động bóng trăng gầy 

Thiết tha nỗi nhớ lòng cô phụ 

Au yếm như tình của nước mây. 

 

Tiếng hát người thương nhớ suốt đời 

Như hồn ốc biển nhớ trùng khơi 

Như dòng sông nhớ con đò dọc 

Như đóa Hướng Dương nhớ mặt trồi! 

 

Có hạnh phúc nào không vỡ tan 

Nếu mai lỗi nhịp một cung đàn 

Vẫn còn điệp khúc yêu thương ấy 

Trọn vẹn nơi lòng chẳng dở dang  

 
May 23, 2016  
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Trần Đức Phổ 

Tháng Ba 

 

Tháng ba xuân còn đó 

Hoa gạo đỏ trên cành 

Hương bưởi thơm trong gió 

Cánh đồng làng ngút xanh 

 

Tháng ba nắng nhuộm hồng 

Trên chòm hoa Phượng vĩ 

Nàng buông tóc dài hong 

Chàng thầm vương ngó ý 

 

Tháng ba về nhớ lắm! 

Ngọt ngào rét nàng Bân 

Em choàng khăn gió ấm 

Giấu đôi má bồ quân! 

 

Tháng ba về uyên ương 

Hẹn hò xây tổ ấm 

Vòng tay nào yêu thương 

Siết mãi tình xuân thắm. 

 
2017  
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Trần Đức Phổ 

Tháng Ba Vắng Em  
 

Tháng Ba về còn trắng trời mưa bụi 

Tình bao năm gắn bó bỗng xa lìa 

Trái tim yêu như hoa gạo ngoài kia 

Đang lẩy bẩy trong gió chiều rớt rụng 

 

Tháng Ba về bướm vàng dường như cũng 

Thẩn thờ bay vì tưởng nhớ mùi hoa 

Trái mơ xanh vừa rụng chảng kịp già 

Bài thơ cũ phai phôi niềm lưu luyến 

 

Tháng Ba vắng em không còn hò hẹn 

Tiếng cuốc gọi hè khắc khoải đêm thanh 

Tiễn nàng xuân mà lòng dạ chẳng đành 

Dù vẫn biết thời gian không trở ngược 

 

Tháng Ba này ta cô đơn đếm bước 

Rét nàng Bân chạnh nhớ nụ hôn đầu 

Vòng tay yêu không giữ mãi được nhau 

Hai lối mộng nên giờ đành xa lạ 

 

Tháng Ba về nhưng lòng thôi rộn rã 

Dẫu nắng hồng, trời biếc, lá me xanh 

Khi vắng em cuộc sống thiếu an lành 

Nên ngày tháng dĩ nhiên là vô nghĩa. 
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Trần Đức Phổ 

Rong Ca Tháng Tư  
   

 

Tháng Tư phượng vỹ đỏ chưa em 

Ve đã râm ran khúc nhạc rền 

Nắng đã nhuộm hồng đôi má thắm 

Hương sen bát ngát cả trời đêm? 

 

Tháng Tư vừa có những cơn mưa 

Chợt đến chợt đi chẳng thể ngờ 

Có những bàn tay luôn nắm vội 

Ngại ngùng bẽn lẽn một vần thơ! 

 

Tháng Tư còn lại chút xuân phai 

Nơi màu hoa tím tóc em cài 

Nơi nét môi ngoan vừa kẻ đậm 

Nơi đuôi con mắt liếc nhìn ai! 

 

Tháng Tư sắp đến những mùa thi 

Những ngón tay đan hứa hẹn gì 

Những đóa hoa lòng chưa hé nụ 

Đã buồn lây lất hận phân ly. 

 

Tháng Tư chầm chậm tháng Tư ơi! 

Cho kẻ thương yêu mãi chẳng rời 

Cho khúc tơ chùng không nỡ đứt 

Lệ sầu chẳng đọng ở vành môi! 
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Trần Đức Phổ 

Tháng Tư  
   

Tháng Tư nồng ấm mùi hương đất 

Của những cơn mưa sớm chợt về 

Tu hú trong lùm kêu trái ngọt 

Ngoài vườn lảnh lói tiếng đàn ve 

 

Tháng Tư phượng thắm hồng đôi má 

Tà áo trắng phau tuổi dậy thì 

Nón trắng nghiêng che trời nắng hạ 

Say lòng theo mỗi bước em đi 

 

Tháng Tư đường bỗng dưng chợt ngắn 

Đi chưa mỏi cẳng đã đến trường 

Còn nhớ đầu thu vừa khai giảng 

Cũng con đường ấy dài the lương! 

 

Tháng Tư vội vã ghi lưu bút 

Con mắt nai buồn liếc có đuôi 

Nghe chừng tim nhảy trong lồng ngực 

Một cái vẫy tay với nụ cười 

 

Tháng Tư của học trò tha thiết 

Gạch nối mộng mơ với cuộc đời 

Của những yêu thương và ly biệt 

Của thầy, của bạn, của tường vôi! 
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Trần Đức Phổ 

 
Tháng Năm  

 

 

Tháng Năm viễn xứ nở đầy hoa 

Thảm cỏ xanh nhung trải mượt mà 

Chim hót râm ran mời gọi bạn 

Trời trong không gợn chút mây xa 

 

Tháng Năm vạn vật tái sinh sôi 

(Sau những ngày đông đã ngủ vùi!) 

Cây: lá chen cành khoe lộc biếc 

Phố phường: rộn rã tiếng cười vui! 

 

Tháng Năm dìu dịu những cơn mưa 

Gió cũng vu vơ chỉ đủ vừa 

Lung lay váy mỏng nàng sương phụ 

Mơ màng con mắt láo liêng đưa! 

 

Tháng Năm ngọt lịm tựa vần thơ 

(Ta viết trao nhau buổi hẹn hò  

Và nụ hôn nồng như nắng ấm) 

Yên bình đây một khoảng trời mơ. 

 
26/04/2017  
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Trần Đức Phổ 

Tháng Sáu  

 

Tháng sáu trời trong phượng nở đầy 

Chân người áo lụa ngỡ là mây 

Gió đùa lá biếc lung linh nắng 

Thơ viết những dòng quá đắm say! 

 

Tháng sáu mưa rơi những buổi chiều 

Ngồi trong góc quán nhớ người yêu 

Cà phê đắng ngắt trên môi xám 

Dáng nhỏ ai về bước bước xiêu. 

 

Tháng sáu ve rền giọng biệt ly 

Vội trao lưu bút lúc phân kỳ 

Bàn tay bịn rịn bàn tay ấy 

Mắt lệ vơi đầy biết nói chi! 

 

Tháng sáu đầy giàn hoa mướp tươi 

Hôm nao từng hái tặng cho người 

Bang khuâng nay nhặt bông vàng rụng 

Tháng sáu cho lòng nhớ chẳng nguôi! 
 

08.06.2016  
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Trần Đức Phổ 

Tháng Tám 
 

 

Tháng tám có gì nhớ không em? 

Vườn Trăng tơi tả cánh hoa mềm 

Bên đường cỏ dại đua nhau mọc 

Côn trùng rỉ rả mãi thâu đêm. 

 

Tháng tám triều dâng nước vỡ bò 

Mưa về rũ rượi những vần thơ 

Con đò năm cũ trôi biền biệt 

Lữ khách sang sông vẫn đứng chờ 

 

Tháng tám cũng đành bỏ lại ta 

Mặc cho ngày tháng lửa hương già 

Còn không nỗi nhớ khi xa cách 

Hay chỉ như hình bóng vội qua? 

 

Tháng tám thu sang thấm nỗi buồn 

Lòng người rách nát lá sầu tuôn 

Vầng trăng lạnh lẽo như băng giá 

Tháng tám cô đơn trĩu nặng hồn! 

 
August 6, 2017  
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Trần Đức Phổ 

Tháng Chín 

 

Tháng Chín tiếng ve đã lịm dần 

Nắng vàng trải lụa nhảy theo chân 

Trời trong như mắt trong con gái 

Áo trắng màu mây trắng tuyệt trần 

 

Tháng Chín môi cười thắm tựa son 

Tóc mềm như liễu thoảng đưa hương 

Bàn tay trắng muốt nghiêng che nắng 

Để lá vàng bay lạc cuối đường 

 

Tháng Chín bài thơ viết chửa xong 

Thương màu mực tím ngẩn ngơ lòng 

Để mưa cuối hạ theo hờn dỗi 

Những chiều thơ thẩn đứng bên song 

 

Tháng Chín dịu hiền như Ma-sơ 

Ngát thơm trái cấm mới vào mùa 

Tình thu chưa vướng trăng thu lạnh 

Đời vẫn nồng nàn mỗi sớm trưa 

 

 

 

 

 



209 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Xa Nhau Bốn Mùa  
   

 

Khi em gót hoa giã từ 

Anh chênh vênh bờ vực thẳm 

Mùa xuân từ đó hình như 

Không còn bông hoa nào thắm 

 

Khi hai đứa mình xa nhau 

Mùa hạ bỗng dưng hoang hoải 

Mắt, môi héo hắt, xanh xao 

Tâm tư ngập tràn cỏ dại 

 

Khi em không ở bên anh 

Mùa đông sẽ dài vô tận 

Cỏ cây không nẩy mầm xanh 

Đất trời chỉ còn tro xám 

 

Khi mà mình em chiếc bóng 

Mua thu thương giọt mưa ngâu 

Ngại ngùng đường trơn, áo mỏng 

Bâng khuâng nhớ phút ban đầu 

 
April 9, 2019  
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Trần Đức Phổ 

Xa Nhau Tháng Mười  
 

   

Mây xám từ đâu rủ kéo về 

Từng luồng gió lạnh thổi lê thê 

Cây cành run rẩy thương màu lá 

Mưa bụi đìu thiu phủ bốn bề 

 

Tháng mười em khoác áo cô dâu 

Hoa sữa thôi thơm, bạc thếch màu 

Và trái ân tình rơi rớt vội 

Trong chiều cuối mặt tiễn đưa nhau 

 

Ga vắng người đi nặng trĩu buồn 

Còi tàu như tiếng gọi thê lương 

Cuối trời một bóng trăng cô độc 

Vàng vọt mơ hồ trong khói sương 

 

Ta về đứng lặng dưới tàn thông 

Thầm nhớ lời xưa rất mặn nồng  

Mà kẻ say tình nay đổi bạn 

Để đời là những chuỗi ngày đông! 
 

October 1, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Đêm Chúa Ra Đời  
 

Tuyết rơi rồi em ạ! 

Một màu hoa trắng tinh 

Khắp trời bay lả tả 

Như triệu triệu hoa tình 

 

Suốt mấy ngày nắng ấm 

Tưởng Giáng Sinh này xanh 

Hôm nay bỗng chuyển lạnh 

Tuyết roi báo điềm lành 

 

Anh là người ngoại đạo 

Nhưng mong chúa chở che 

Vì một đời cơm áo 

Nhiều lỗi lầm, u mê! 

 

Đêm mở tung cửa sổ 

Nhìn bầu trời bình yên 

Làn gió như hơi thở 

Đấng cứu thế- người hiền!  

 
December 24, 2018  
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Trần Đức Phổ 

 
 
 
 

Phiêu Du Ca  

   

 

Từ ta bỏ phố lên ngàn 

Đam mê tuổi dại, nồng nàn con tim 

Từ ta theo dấu cánh chim 

Địa Đàng mở lối bên thềm trời xa 

Mái hiên rụng mảnh trăng ngà 

Mơ màng tiềm thức cỏ hoa uốn mình 

Gió nào lay ngọn trúc xinh 

Cho duyên em vướng với tình duyên tôi! 

Nửa đêm ngắm ánh sao trời 

Mơ hồ vũ trụ vọng lời yêu thương. 

Suối reo nhạc khúc nghê thường 

Mây giăng rèm mộng, hạt sương cuộn tròn 

Một vùng kỳ ảo núi non 

Vỡ toang thực tại, me hồn phiêu ca ! 
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Trần Đức Phổ 

Mùa Xuân Vẫn Còn Đây 
 

 

Mùa xuân còn đó với cành hồng 

Bên cội mai già vẫn nở bông 

Tiếng của vành khuyên càng lảnh lót 

Giò lan, chậu cúc tỏa hương nồng… 

 

Khắp chốn nhân gian trảy hội hè 

Muôn tà áo mới điệu đàng khoe 

Nàng xuân má vẫn hây hây đỏ 

Hát khúc giao duyên ước hẹn thề! 

 

Xuân đã căng như bóng nguyệt tròn 

Nồng nàn như thể nụ môi hồn 

Xuân âu yếm gọi tình thương mến 

Xuân mãi cười vui chẳng giận hờn! 

 

Đôi lứa xuân này sẽ cưới nhau 

Vui niềm hạnh phúc chuyện tình đầu 

Xuân hồng bền vững cùng trời đất 

Hòa nhịp hai lòng đến kiếp sau! 

 
Nguyên tiêu 2017  
 



214 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Mời Em Về Đất Quảng 
 

Mời em một lần thăm quê anh 

Bên giòng Trà Khúc đẹp trong lành 

Với những guồng xa ngàn năm tuổi 

Chuyển nước về tưới mát đồng xanh 

Mời em ghé lại một đôi làn 

Thăm quê hương “Chàng Trai Đất Việt” 

Nơi chẳng thiếu anh thư, tuấn kiệt 

Những nhà thơ và những gian thần! 

 

Mời em về thăm biển quê anh 

Dang tay đón mặt trời thức dậy 

Xem con thuyền oằn mình rời bãi 

Nhớ hồng hoang trầm tích Sa Huỳnh 

Mời em nếm mạch nha, đường phổi 

Ngọt lừ môi. Cay quế Sơn Hà 

Cù Lao Ré nồng hương hành tỏi 

Thử món Don sông Vệ, sông Trà. 

 

Cùng anh về thăm đất quê cha 

Biển mặn, đồng chua, nơi rốn bão 

Những con người suốt đời tần tảo 

Dù nghèo, vẫn nở nụ cười hoa! 

Mời em một lần thăm Quảng Ngãi  

Quê ta! 
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Trần Đức Phổ 

Mượn Nắng Thu Vàng 

 

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 

Đổi màu nắng hạ để thu sang 

Em khoe guốc mới mùa đi học 

Tim kẻ theo sau cũng rộn ràng. 

 

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 

Cho tình rực rỡ lúc thu sang 

Áo ai tha thướt sau hàng phượng 

Để ngẩn ngơ bay lũ bướm vàng. 

 

Muốn hỏi trời xanh mượn nắng vàng 

Tô hồng đôi má những tình nhân 

Những hoa chưa nở còn e ấp 

Nhũng nụ cười tươi đẹp vạn lần. 

 
Mùa hè 2014  
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Trần Đức Phổ 

Quê Hương 

 

Quê hương là cuống rún 

mẹ đem chôn sau vườn 

thấm sâu vào lòng đất 

như suối nguồn yêu thương 

 

Quê hương là lớp học 

bập bẹ chữ i tờ 

mhững bàn tay nắn nót 

chép ca dao, vần thơ 

 

Quê hương là bè bạn 

thuở mười hai, mười ba 

cùng tắm sông, hái ổi 

chơi đá dế, chọi gà... 

 

Quê hương là giọng nói 

của cô bé cạnh nhà 

tình yêu em chưa ngỏ 

đã vội vàng chia xa 

 

Ôi, quê hương còn đó 

không ai cướp được đâu 

xa xôi lòng còn nhớ 

cho đến bạc mái đầu! 
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Trần Đức Phổ 

 

Quê Hương Em Anh Về 
 

 

Nơi ấy có bóng người yêu dấu 

Núi rừng xanh sông đỏ đất bồi 

Hoa Ban trắng bướm vàng về đậu 

Rượu thơm nồng chưa nuốt đã trôi! 

 

Quê em chỉ hai mùa mưa nắng 

Ruộng bậc thang lúa vẫn đầy đồng 

Cô sơn nữ mang gùi xinh xắn 

Gã trai làng ngơ ngẩn hồn, trông! 

 

Anh về giữa mùa sim trĩu trái 

Buổi chợ phiên rộn rã đường làng 

Váy thổ cẩm xòe hoa xinh vậy 

Để lòng anh xao xuyến, hoang mang 

 

Tiếng khèn môi du dương, ngọt lịm 

Có phải em Bà Chúa Vườn Chè? 

Anh ngỡ mình Trịnh Sâm mê muộ 

Lỡ yêu rồi chẳng ngại sơn khê! 

 
April 21, 2018  
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Trần Đức Phổ 

Khi Không Có Người Yêu  
 

 

Khi người yêu không có 

Mà muốn viết thơ tình 

Chao ôi , vô cùng khó 

Nên chỉ đành lặng thinh! 

 

Không bàn tay cầm nắm 

Làm sao tả nụ hôn? 

Không có người gạ gẫm 

Làm sao biết giận hờn? 

 

Một mình thì không thể 

Gọi em và gọi anh 

Không ghen tuông, đổ lệ 

Làm sao biết dỗ dành! 

 

Có thương mới có nhớ 

Không buồn chẳng biết vui 

Đẫ từng phen đau khổ 

Mới trân trọng ngọt bùi 

 

Khi yêu nhau có lẽ 

Con người hoàn thiện chăng? 

Có hỷ nộ ái lạc 

Đời ta mới thăng bằng! 
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Trần Đức Phổ 

Ghét  
 

 

Ghét sao cái mụ cười duyên 

Để ai lạc bước vào miền mộng mơ 

Đêm về tập tễnh làm thơ 

Câu dài câu ngắn đợi chờ gặp ai 

 

Ghét sao cái bím tóc dài 

Mùi hương hoa bưởi, hoa lài… vấn vương 

Để con bướm trắng lạc đường 

Ngày ngày vẫn cứ chập chờn lại qua 

 

Ghét sao cái dáng thướt tha 

Để cơn gió mãi la đà quẩn quanh 

Áo tà lúc trắng lúc xanh 

Trăm chàng họa sĩ cũng đành chịu thua 

 

Ghét làm sao nói cho vừa 

Ghét năm ghét tháng vẫn chưa thỏa lòng 

Ghét từ chớm hạ sang đông 

Đợi mùa xuân đến thiệp hồng cưới em 
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Trần Đức Phổ 

Mười Hai Giờ Cách Biệt  

 

 

Nửa vòng tròn quả đất 

Xa hay gần tùy ta 

Hữu duyên dù vạn dặm 

Cũng như chung một nhà. 

 

Đông và Tây quả đất 

Vẫn yêu thương nặng tình 

Thì giữa đêm giá rét 

Cũng là buổi bình minh 

 

Không gian là cõi chết 

Khi cây đời trổ bông 

Mấy vạn ki-lô-mét 

Đâu làm khó chim hồng 

 

Mười hai giờ cách biệt 

(Có gì là xa xôi?) 

Đủ thời gian cần thiết 

Cho nhung nhớ đâm chồi! 

 
  



221 Quê Hương Em & Ta 
 

Trần Đức Phổ 

Mùa Đông Của Anh  
   

Lại một mùa đông chốn viễn phương 

Giá băng phủ kín mọi cung đường 

Quê nhà chắc hẳn em đang vội 

Gửi chút nắng vàng ngọt lịm thương 

 

Mùa đông dài lắm ở nơi đây 

Tuyết trắng như bông lớp lớp dày 

Cây cối khô cành trơ trụi lá 

Lòng người chất ngất nỗi sầu tây 

 

Em ở quê nhà có biết không? 

Quanh ta vạn vật buốt như đồng 

Chiếu chăn không ấm hồn đơn lẽ 

Hoa hết mùi thơm, rượu hết nồng! 

 

Đợi một ngày mai băng giá tan 

Lời thơ hòa điệu với cung đàn 

Nụ cười sẽ ấm như tia nắng 

Ta đón chờ nhau đẹp nẻo xuân 
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Trần Đức Phổ 

Nhớ Dòng Sông Thoa 
 

 

 

Con Sông Thoa không dài, không rộng 

Nước trong xanh soi bóng tre, dừa 

Cũng êm ả ngày hè thơ mộng 

Cũng dữ dằn lũ lụt tháng mưa 

 

Sông chuyên chở phù sa bồi đắp 

Cho quê tôi trù phú, ấm no 

Những nương rẫy sắn ngô thẳng tắp 

Ruộng đồng xanh thấp thoáng cánh cò 

 

Lũ chúng tôi chơi đùa tắm mát 

Thương dòng sông bé nhỏ quê nhà 

Có con đò sớm chiều đưa khách 

Nhớ thật nhiều mỗi lúc đi xa 

 

Dân quê tôi cần cù, chịu khó 

Đã mưu sinh sông nước bao đời 

Sang tinh mơ vung chài, đơm đó 

Nửa đêm còn lấp lánh đèn soi 

 

 

Ai đã đến một lần đều biết 

Sông Thoa là nguồn lợi ốc don 
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Những cua xanh, tôm càng, cá diếc 

Những hến kình, dăn dắt… tuyệt ngon! 

 

Nay đọc báo giật mình kinh hãi 

Dòng sông Thoa ô nhiễm lâu rồi! 

Kỷ niệm xưa trùng trùng nhớ lại 

Thương sông quê đã lấm bụi đời! 

 
Canada, July 21, 2018 
 

 

 

Quên Nhau  

   

Xin người hãy quên tôi 

Cho tôi được quên người 

Tôi giờ là cái bóng 

Im lặng thành vô vi 

Người giờ là chiếc lá 

Giữa dòng đời bay đi 

Xin một lần từ tạ 

Xin một lần quên nhau 

Đường tình chia hai ngã 

Đừng buồn và đừng đau! 
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Chúc Em Ngủ Ngon 
 

 

Hãy ngủ ngon em nhé! 

Để mơ giấc mộng lành 

Và gọi thầm khe khẽ 

Thật ngọt ngào: tên anh! 

 

Hãy ngủ ngon em nhé! 

Đừng lo chuyện chúng mình 

Những giận hờn không thể 

Làm héo gầy môi xinh 

 

Hãy ngủ ngon em nhé! 

Dẫu đêm dài cô đơn 

Bớt một ngày vắng vẻ 

Ta thêm gần nhau hơn 

 

Rồi sáng mai thức dậy 

Chim ríu rít trên cành 

Nắng sẽ hồng đôi má 

Bầu trời cao thêm xanh! 

 

Hãy ngủ ngon em nhé! 

Gió ru hời mong manh 

Như suối ngàn kể lẻ 

Chuyện vui buồn em anh! 
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Nhủ Lòng 
 

 

Ta về gom hạt mưa rơi 

Gom chiều bảng lãng mây trôi hiền hòa 

Gom luôn giá lạnh sương sa 

Câu thơ hờn dỗi, khúc ca ngọt ngào 

 

Gom ngày xanh thẳm trời cao 

Gom đêm vắng lặng muôn sao ngời ngời 

Gom thêm một nụ cười lơi 

Một đuôi mắt liếc, bờ môi diệu huyền 

 

Hoa đào năm cũ còn nguyên 

Ngắn dài thương sợi tóc huyền lao xao 

Cành mai còn nhớ cội đào 

Hồng hoa thắm đỏ mượn trao tay ngà 

 

Ví rằng cách mặt lòng xa 

Cũng đành một kiếp bôn ba xứ người 

Mai sau ngắm cánh hoa tươi 

Nhủ lòng thấy cả nụ cười vẹn nguyên! 
 

July 2016  
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Trà Mi Vườn Cũ  

   

Vườn trăng một thuở ta say đắm 

Những tưởng đào nguyên chẳng đổi dời 

Một đóa Trà Mi khoe nụ thắm 

Muôn vàn thi tứ đã thầm khơi 

 

Từ đó ta mơ làm thi sĩ 

Cũng ngẩn ngơ buồn lúc chớm thu 

Cũng biết nồng nàn trưa nắng hạ 

Cũng nghe lạnh buốt lúc sa mù 

 

Vườn trăng từ độ người đi vắng 

Làn gió yêu thương vẫn dạt dào 

Tiếc đóa Trà Mi hồng rực lửa 

Tay người khách lạ vội vàng trao 

 

Vườn xưa từ đó tình hoang vắng 

Lâu rồi người cũ chẳng về qua 

Chân tường ổ mối đùn thầm lặng 

Cỏ úa than van lớp đất già 

 

Chiều nay xé nốt tờ lịch cuối 

Chúc kẻ đi xa đẹp ý chồng 

Dẫu chốn non ngàn hay phố thị 

Suốt đời hạnh phúc nở tròn bông. 
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Tình Em Mùa Đông 
 

 

Gió lạnh cho lòng trống vắng thêm 

Tìm đâu mắt ngọc khẽ buông rèm 

Mùa đông đã đến phương trời lạ 

Không áo ngự hàn giá buốt đêm… 

 

Anh ở nơi đây tuyết phủ mờ 

Vẫn thường ấp ủ một niềm mơ 

Em là cô Tấm trong thời ạt (@) 

Bước xuống cuộc đơi tự cõi thơ. 

 

Em ở trời xa góp nắng vàng 

Gửi người viễn xứ chắn đông sang 

Với bao nồng ấm trong trời đất 

Và cả tình em chuyển tặng chàng. 

 

Sẽ hết cô đơn những tháng ngày 

Khi bàn tay ấy nắm trong tay 

Lòng ta là cả mùa xuân thắm 

Rực rỡ muôn hoa bướm lượn đầy! 
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Tình Ca Mùa Đông  
   

 

Gió đã chuyển mùa em biết không? 

Ai đan áo lạnh gửi cho chồng 

Anh buồn xa xót tình ly biệt 

Em tựa cửa chờ buổi chớm đông 

 

Em ở quê nhà, anh ở đây 

Sầu tư héo hắt nhớ vơi đầy 

Vườn xưa lá rụng, hoa tàn úa 

Bến cũ hoang tàn cả cội cây! 

 

Người dẫu xa xăm chẳng hẹn về 

Mộng đời dang dở chuyện phu thê 

Để em hóa đá thành Tô thị 

Ngàn kiếp còn mong đợi não nề! 

 

Hoa tuyết bay bay trắng cả trời 

Như tình trong trắng của em tôi 

Như bông bưởi trắng cài trên tóc 

Để kẻ tha hương nhớ trọn đời! 

 

Gió đã chuyển mùa em lạnh không? 

Nơi này anh vẫn ấm trong lòng 

Tình em ngọn lửa tin yêu đó 

Cháy suốt nghìn thu vẫn rực hồng! 
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Chim Sáo Sang Sông  
 

 

Từ khi con sáo bỏ đàn 

Quê người mỏi cánh lệ tràn đêm sâu 

Tình xưa như nước dưới cầu 

Bên trời mấy độ thu sầu mây xa 

 

Lời thương từ đó nhạt nhòa 

Bơ vơ một bóng trăng ngà khuất non 

Dẫu rằng trái đất xoay tròn 

Chờ mong tái ngộ mỏi mòn, tàn hơi 

 

Xuân phai nhặt cánh hoa rơi 

Chạnh lòng tha thiết chơi vơi nỗi niềm 

Nhớ xưa dung mạo trang nghiêm 

Phong tư đài các, áo xiêm mỹ miều 

 

Giá gương được phủ nhiễu điều 

Đợi cơn gió lộng cánh diều nương dây 

Tưởng là vui thú rồng mây 

Ngờ đâu sương tuyết hao gầy biết không? 
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Anh Chẳng Đa Tình  
   

 

chẳng đa tình nhưng mà anh muốn ghẹo 

cho mai sau cùng hoà nhịp cung đàn 

anh thật lòng không phỉnh lừa đâu nhé! 

hãy tin dùm, đừng suy luận lan man 

 

anh ao ước một chuyện tình lãng mạn 

có bướm này tơ tưởng sắc hoa kia 

hương mùa xuân đất trời sao nỡ chán 

tim chân tình đâu có dễ dàng chia? 

 

chẳng hứa hẹn cả một đời chung thuỷ 

chẳng cho em đời nhung lụa, xa hoa 

nhưng trọn kiếp sẽ vô cùng trân quý 

không dối gian dù bóng xế tuổi già 

 

dẫu đa tình cũng không hề ruồng rẫy 

thế gian này đâu còn kẻ giống em 

hãy tự tin một lần rồi sẽ thấy 

em và anh là khúc nhạc êm đềm! 
 

18.06.2019  
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Là Tri Kỷ  

 

Là tri kỷ đừng nên câu nệ 

Chuyện ta mình nghịch ý sai lòng 

Ai cũng có vui buồn khôn kể 

Đừng cạn tàu ráo máng đếm đong  

 

Là tri kỷ đừng nên bỡn cợt 

Xem giao tình như tiếng cười khan 

Lời hứa hẹn như lươn trơn tuột 

Nay chân thành mai hóa dối gian 

 

Là tri kỷ xin đừng buông thả 

Sớm bên Đông tối ở bên Đoài 

Xem cảm tình mỏng manh như lá 

Trái tim người không thể chia hai 

 

Là tri kỷ phải chăng thấu hiểu 

Dù bọt bèo cũng nghĩa tâm linh 

Gốc và ngọn không cần đối chiếu 

Vì cả hai chung bóng, chung hình! 
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Nửa Ngày Ở Huế  

 

Tôi yêu chiếc nón bài thơ 

Yêu cô gái Huế mộng mơ dịu hiền 

Sông Hương mấy nhịp cầu duyên 

Trăng miền Vĩ dạ xuôi thuyền đợi ai? 

Nam giao đón nắng ban mai 

Chiều lên núi Ngự ngắm mây bềnh bồng 

Chuông chùa Thiên mụ đục trong 

Điệu hò Ví dặm cho lòng đắm say 

Ghé thăm xứ Huế nửa ngày 

Dời chân lòng vẫn thấy ngây ngây buồn 

 

 

 

 

 

Mười Hai Cảnh Đẹp Quảng Ngãi  
   

 

Ấn trời đóng ở trên sông  

Uy linh hiển hiện khắp vùng nước non 

Đẩu rồng giỡn với sóng cồn  

Bức tranh dã sử như còn huyền linh 

 

Liên trì trăng xuống tẩm mình 

Ngàn sen thơm nức hương trinh đất trời 
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La Hà trận đá nơi nơi 

Vẳng nghe chiêng trống một thời đâu đây 

 

Bút thiên vẽ giữa tầng mây 

Là thơ, là họa mê say lòng người 

Ai lên Thạch Bích mà coi 

Ráng chiều sắc đá sáng ngời ngọc châu 

 

Thạch cơ ông lão buồng câu 

Đợi thời, chờ đấng vương hầu ghé thăm? 

Ai xây cồn cát thành mâm 

Đây miền An Hải ngọc trầm biển khơi 

 

Kìa thôn Cổ Lũy mồ côi(9) 

Khói lam nhẹ tỏa bồi hồi chiều quê 

Hà Nhai thuyền đợi ai về 

Mênh mông sóng nước, bốn bề gió reo 

 

Vu Sơn vách núi cheo leo 

Nai kêu, vượn hú thác treo lưng trời 

Vân Phong ngăn cách hai nơi 

Rành rành Nam-Ngãi đất trời phân minh 

 

Mười hai thắng cảnh quê mình 

Xinh xinh như những bức tranh hoạ đồ. 
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Quê Hương, Em và Ta 
 

 

 

Viễn xứ tàn xuân còn lạnh lắm 

Gió lùa xiêu vẹo dáng người đi 

Mắt nhớ nhung ai nhiều u ám 

Phương trời mờ ảo mộng thiên di. 

 

Em gửi dùm anh thêm chút nắng 

Xóa dùm hơi lạnh của tuyết sương 

Đốt dùm ngọn lửa trong đêm vắng 

Cho lòng bừng dậy vạn yêu thương. 

 

Quê nhà phượng thắm đang mùa đỏ 

Áo dài duyên dáng nét đan thanh 

Dạo bước chân mềm trên phiến cỏ 

Em có chạnh lòng nhớ đến anh? 

 

Quê cũ đìu hiu một bóng người 

Ngóng chờ viễn khách cuối trời sương 

Tình yêu lặng lẽ nhưng nồng thắm 

Như sợi nắng vàng ngọt sắc hương. 

 
2016  
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