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ĐĐaa  TTììnnhh  KKhhúúcc

“Đgt Tr�i chz có Đôi Ta.......”



4 Đa tình khúc

jj Tập thơ tình thứ tư của Như Thương chào đời trong

vòng tay thương yêu của những trái tim và tấm lòng yêu

thơ. Tạ ơn những ân tình xa gần của Quý độc giả, Quý

Thầy Cô nơi trường xưa Trung Học Tổng Hợp Banmêthuột,

Quý Thầy Cô, bạn thơ trên trang WebSite Trang Thơ,

nhóm thân hữu Quốc Gia Hành Chánh Đốc sự 14.

jj Xin trân trọng cảm tạ bạn thơ lão thành Phượng Các

đã trình bày và Layout tập thơ ĐA TÌNH KHÚC với tấm

lòng: Chỉ xin nhận lại tập thơ với chữ ký của tác giả 

và hoạ sĩ Nguyễn Thế Vĩnh ACLa đã cho phép Như

Thương được  sử dụng những bức tranh sơn dầu tuyệt tác

của anh cho tập thơ này.     
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Lai TlA 

Tôi quả thật đã ngần ngừ khi cầm tập thơ tình này trên tay.   

Viết gì cho một tập thơ tình với tựa đề ĐA TÌNH KHÚC mà tác

giả là một nhà thơ nữ ?

Nhặt lại những câu thơ có hai chữ Đa Tình trong tập thơ ấy

xem sao vậy .... 

Dc�ng nhc ngc�i gy: Ld - Quen 
Trùng trùng sóng dly khai men Đa Tình

Dc�ng nhc có menh tr]ng non 
Vt lên đ�i ng�c n~t son Đa Tình 

Đa Tình, nho nh} hoa cau 
Tr� bu�ng n]m tháng vc�n sau thlt đhy 

Đâu ngôi tóc chs làm hai 
Bên thcang, bên nh� thoáng vai Đa Tình 

Đw mai trang sách Đa Tình 
H�n tham gi� ldi chuyyn mình ngày xca 



Thlt ghn v�i m�t ch� Thcang 
Ch� Yêu - Ch� Nh� - Ch� Vcang - Đa Tình 

Yêu em dáng c� Đa Tình 
Tham hcang nét ng|c, m�t mình ngang qua 

G|i chivu gi|t nmng lung linh
G|i mây h�ng nhdt Đa Tình nhc em 

Tóc xca n]m tháng đw dành 
Trao ngc�i hut ce xuân xanh Đa Tình 

Trhn gian m�t cõi Vô Thc�ng 
Yêu ngc�i. Còn. Mgt. Vgn vcang. Đa Tình 

Trùng dcang dly sóng Đa Tình 
Nghiêng dòng nc�c mqn soi hình dáng em 

Đw trong khoenh khmc Vô Thc�ng 
Anh ai, còn ldi mùi hcang Đa Tình 

Và đến đây dường như tôi chỉ còn nghe, còn cảm giác Mùi

Hương Đa Tình của nhà thơ Như Thương.

Xin mời các bạn yêu thơ bước vào những trang thơ của nàng,

xem có phải nàng thơ Đa Tình chăng ? 

Lê Phạm Phương Thảo  
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Ai

Em
Ai vv, nh� ng|n c} may

Xca chân ngc�i bc�c qua đây tình c�
Dc�ng nhc vcang vc�ng s�i ta

Nên câu l�c bát vjn va chuyyn tình
Ai đi, con ph~ đ�ng nhìn

Có ngc�i lqng lt, m�t mình ngó theo
Ld k� đôi mmt trong veo

Tim ai b�ng mu~n đi theo ... nglp ng�ng
Ai xa, thôi chz ngc�i dcng

Hình nhc bóng nge rcng rcng nmng chivu
Áo ai chong phei rong rêu

Mà sao bàng bdc ít nhivu th�i gian
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Anh

Ai vv, ch�t gm g~i êm
Ch�t nghiêng tr]ng khuyut, ch�t mvm gigc khuya

Môi ai xoá m�t đc�ng chia
N�a đ�i trhn t�c, n�a kia thiên thhn

Ai yêu áo l�a vô nghn
Phgn son đêm gy m�t lhn hoan ca

Ai đi, thao th�c tr]ng tà
Vkn tròn nhc thu� thlt thà yêu nhau

Ánh tr]ng vkn thu - m�t màu
T� trong tivn kiup bên chu sông Ngân

Anh - Em đâu có xa ghn
Chz là m�t bc�c chân trhn thu gian
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Âm ThIm

M�t mai bóng nge tr]ng tàn
Tìm đâu vut tích cung vàng n]m xca

Hôm qua tr�i ch�t đ� mca
Hay là em khóc - tr�i mca anh à

Bên kia ngàn dqm đc�ng xa
Biut anh .... còn đó, đw mà tìm nhau

Thôi, chuyyn xca gy dãi dhu
Trái tim lành ldi vut đau. Bdc đhu

Anh ai, đodn cu~i bw dâu
Trhn gian nhìn ldi chiuc chu em qua

Cu�c đ�i chz thoáng phôi pha
Trong em còn ldi nhc là... lqng câm

Đêm nay tr]ng khuyut âm thhm
Soi trên chiuc g~i em nnm gi�a khuya
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Âm Vang

Em đem lên núi đw dành
Tiung cc�i gi|ng nói c�a anh s�m chivu

Đw lòng núi dku qudnh hiu
Vkn còn gi� ldi ít nhivu âm vang

G�i cho biwn r�ng cát vàng
Trùng khai xa lmc miên man đôi b�

Tiung anh, tiung sóng tình c�
Ru tình. Ru m�ng ... chong ng� yêu nhau

G�i cho dòng nc�c qua chu
Bên b�i bên l� sông sâu mqn mà

Mai kia cu~i nso đc�ng xa
Tiung ngc�i � ldi nhc là có nhau

G�i cho hoa bc�m vc�n sau
N� thm xuân ch�t thcang nhau vô cùng

Âm vang dku có nghìn trùng
Vkn còn hoa n�. Nh� nhung mvm lòng

G�i cho mây trmng mênh mông
Theo chim v� cánh bvnh b�ng. Thiên thanh

Tiung anh theo nmng vàng hanh
Vv cam mlt ng|t tình xanh thu� nào
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Jn Lan SDBng

Ta st là c| vt
Vt em màu khói scang
Dc�ng nhc ta vgn vcang
Yêu khói scang nhè nhr

Em hóa thân hoa r�ng
Dku thu� xca đài các
Smc hcang em phai nhdt
Scang rai b�ng nglp ng�ng

Không điwm tô má h�ng
Chong môi son phgn n�
Em vkn còn quyun r_
Gi�a cõi đ�i mênh mông 

T� đêm gy nguyyt rnm
Em ch�t hóa nghìn thu
Vv theo gi�a scang mù
Vói tay níu - biyt t]m

Em là in Lan Scang
Gi�a dòng đ�i xa ld
Ta b�ng dcng Vô ngã
Ng� ra ch� Vô thc�ng
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An Nhiên

Em trong phút thivn ng�i
Nghe kw chuyyn đ�i xca
C|ng c} t� nmng mca
Thoát thai thành ng|n đ�i

Có đ�i c} an nhiên 
U~ng gi|t scang trong lành
C} đ�i nmng long lanh
Thành biêng biuc d{u hivn

Có dòng su~i bình yên
B]ng qua đ�i qua núi
Qua r�ng cây có tu�i
Róc rách l�i vô biên
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Có smc vàng hoa ddi
Màu r�c r� bên đ�i
Chivu nghiêng con nmng v�i
Ru ng� vdt r�ng mai

Có mây trmng tr�i cao
L�ng la màu xanh ng|c
Gió bay theo dòng tóc
Đ�i hdnh phúc ng|t ngào

Gi�a đ�i núi chlp chùng
Dòng su~i thành h� sen
Bên chút nmng rgt quen
Sen n� đoá vô cùng



Ân Sgng

Đw em ôm chqt tim mình
Ru con tim ng�, ru tình đa đoan

Ru ngc�i, ân s�ng vua ban
Quân vcang đoái tc�ng cung vàng n� hoa

Lhu son nét ng|c nhdt nhoà
Trách sao tuu nguyyt đêm qua vô tình

Phai nhanh nhc thw duyên mình
Nhc tr]ng ngoenh mqt, nhc nghìn sao rai

Lhn theo bóng nguyyt chai vai
Cúi hôn chân bc�c nhc l�i smt son

Long bào đã mgt hay còn
Mùi hcang trinh n� vrn tròn ái ân

Hay lòng b�ng ch�t phân vân
L� say chén rc�u, l� ghn m� nhân

L� xca đod xu~ng cõi trhn
Làm ngc�i dcang thu n� nhn tình duyên

Thôi em xoá hut l�i nguyvn
Đw anh hut nh�. Đw quên mqn n�ng

Đw mai Thiên t� thân r�ng
Ngôi cao chín by trong lòng chong phai
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Jn Thân

Lên r�ng h�ng gi|t scang rai
Dc�ng nhc hoa c} m�t đ�i jn thân

Ngõ vv thgy bóng phù vân
Ncang theo cánh m}ng hoá thân mây h�ng

Qua sông ngóng đ�i chivu không
Cu~i thu còn đgy, xuôi giòng nai đâu

Bên đc�ng tr^u nhánh shu đâu 
Còn cành hoa tím nhdt màu trhn ai    

Ngõ xca c} úa đã phai
L~i mòn xuân smc gót hài đi qua

Vô tình thgy s�i tóc mai
Hoá màu bdc trmng nh� ai, hoang đc�ng

Ng� ra hai ch� vô thc�ng
in thân ngàn dqm b�i đc�ng lao xao

Quên đi m�ng c_ chiêm bao
Tznh mê, mê tznh gigc nào - phân vân

Bc�c chân xu~ng núi thn nghn
M�t dòng nc�c biuc trong nghn su~i tham
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Áo Bay

Áo bay còn ldi bài tha
Thoát thai t� thu� tr]ng ma đc�m tình   

T� tivn thân kiup l�c bình
Trôi theo sóng nc�c m�t mình ba va

T� tâm gieo hdt scang ma
R�ng cây xanh biuc m�t b� thiên thu

T� tr�i mây trmng phiêu du
Xca theo đznh núi ngàn thu tu thivn

T� em h�n m�c bút nghiên
Hai tay chdm ngõ vô biên c�i ngu�n 

T� trhm hcang quu đznh chuông
Dkn em m�t s�m qua truông b�i trhn

T� đêm hoa n� vô nghn
Vuông tròn ngày tháng ân chn yêu thcang

T� ngày bóng đ� tà dcang
Xa nhau ngàn dqm vô thc�ng ngc�i ai

Thôi nhc chiuc lá vàng rai
Áo bay theo gió hát l�i bình yên
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Áo Lfa Tháng 3

Khép tà áo l�a tháng ba
Bàn tay anh gm gi� xa muôn trùng

Lcng thon, tóc mc�t ngdi ngùng
Xoay vhng nhlt nguyyt tcang phùng gqp nhau

Nh� mai nhan smc phai màu
Vkn là em đgy gi|t shu phân ly

Thôi anh d�ng ldi mà chi
Quên n]m tháng c_, quên đi môi tình

Thoeng xca m�t phút cung đình
Quân Vcang Thhn Thiup... Vô tình yêu em

Vòng eo còn dgu tay mvm
Gi�a khuya áo l�a ch�t thèm g~i ch]n

Đêm nay đâu mgt bóng tr]ng
Đw mca nqng hdt, gi|t l]n xu~ng đ�i
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Áo Qum Vàng

Dc�ng nhc em áo qu� vàng
Kiêu sa, góc ph~ r�n ràng theo em

b�p scang mùa hd bên thvm
Chút duyên e gp, n� mvm n� hoa

Em, h�n cánh m}ng. Lòng ta
Men theo l~i c} m�t tà áo vcang

Ta d�ng chân ldi bên đc�ng
Ngmm em vàng ce mc�i phcang vô thc�ng

Vô tình quên ch� yêu thcang
Đoá hoa ngmt v�i - còn scang, trao tình

Em cc�i nhc thoáng thu� tinh
Tiung trong, ch�t v� lqng thinh b~n bv

Cho anh theo ngõ em vv
Bc�c em gu~c nhr, đam mê thu� nào

B�i đc�ng hôm gy lao xao
Có đôi chân nh} - tình sao là tình
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Áo TrMng Ai

Còn ldi s�i tóc r�ng
Trên chiuc ghu em ng�i
Ta b�ng dcng b~i r~i
Đi tìm em. Vv chung

Cu~ng quít khmp sân trc�ng
Chz thgy màu phc�ng đ}
Quanh l~i đi. Sân c}
Đâu áo trmng ... ngc�i thcang

Ta gi� s�i tóc rai
Gi�a h�n tham sách v�
Đêm vv dc�ng nhc nh�
Ld quá... áo trmng ai !
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Scang còn đ|ng hdt rai
Trên hoa vàng v�a ch�m
Nai c�ng trc�ng sáng s�m
Chút - ta gqp em r�i

R�i ta ch�t vt v�i
Môi em n� cc�i mzm
Đw h�n ta hoa tím
Hoa vàng n� ... Tình ai

Em đ�ng gi�a ch~n này
Có ai nhqt phc�ng đ}
Tqng em ngày hôm đó
Ta vv. Tim lmt lay

Thôi đành ... s�i tóc bay
Trên tay ta hoa vàng
M�t phút thôi l� làng
Em vv ldi tr�i mây

20 Đa tình khúc



Ao C`c

Ta thgy em dáng hivn
Ng�i yên bên dòng nc�c
Xca tóc em tha thc�t
Nay t^nh lqng tâm nguyvn

Dku dòng đ�i xuôi ngc�c
Em tod thivn s�m mai
Bên phiun đá nhpn mài
Nhìn luân h�i kiup trc�c

Ta nâng lòng cùng em
Bên h� sen ngào ngdt
Trái tim em thanh thoát
Hcang t� bi êm đvm

Ta nghiêng lòng sân si 
The trôi theo dòng nc�c
Đw tâm nhc c} mc�t
S~ng h�n nhiên nhu mì
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Bài ThB Di Chúc 

M�t mình s� bóng tr]ng tan 
S� nghiêng vhng nguyyt, s� đàn ldc cung 

S� tim l�i phím ta chùng 
D�ng tay nét bút ngdi ngùng l�i yêu 

S� đêm khuya bóng bu�n thiu 
Ng�i nhìn dòng tóc đã nhivu phôi phai 

S� vhn tha st m�t mai 
Đw tình lcu ldc gót hài chìm sâu 

S� l�i di chúc ngàn sau 
Quên chca viut hut dãi dhu nmng mca 

S� thcang nh� c�a ngày xca  
Mvm chân bc�c nh} sáng trca đi vv 

S� tay ngc�i r� đam mê 
Gom màu lá r�ng b~n bv hoan ca 

S� duyên tình c_ mc�t mà 
M�t mai tan biun ng|c ngà tìm đâu 

S� mai nlm rc�u lcng bhu 
Ta đôi mmt c�t tixn nhau mu�n màng
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Bài ThB Gió Bay

G�i anh s�i tóc gió bay
G�i thcang g�i nh� cho ngày qua mau

G�i môi đ} thmm. Tìm nhau
G�i thêm áo l�a nghìn sau nh� hoài

G�i scang g�i nmng s�m mai
G�i mca t�ng gi|t ngmn dài bên song

Đw mca đ�ng c�t môi h�ng
Nh� màu son nhdt... đành lòng chiêm bao

Đw xca  - l�a vkn nguyên màu
Đw duyên st đ�i qua chu gió bay (* )

Đw chivu nga ngjn tr�i mây
The theo dòng tóc .... ch�t đhy hoàng hôn

* Ca dao
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BHt Chet Nh` Nhau

Lâu r�i... bgt ch�t nh� nhau
Nhc mca nh� nmng. Nmng màu có phai

Nh� đc�ng ngôi tóc chs hai
Em nghiêng nghiêng dáng nmng mai d{u dàng

Nh� thêm áo l�a ta vàng
Vv ngang con d~c, r�n ràng tim anh

Nh� em môi thoáng mong manh 
Đc�ng tình anh ldc vòng quanh. Mvm lòng

Nh� tay em - chiuc nhkn h�ng
C�a đêm hdnh phúc mqn n�ng tr]m n]m

Đêm nay có chiuc g~i nnm
St ma chuyyn c_ đôi chnm trhu cau

Nhc là bgt ch�t nh� nhau
Chút thcang chút đ�i.... có nhau thlt ghn

24 Đa tình khúc



BIu NguyWt

Bhu nguyyt c]ng dòng s�a
Nên biwn dly sóng tình
Ta ng�i lqng m�t mình
Ch�t nh� ng�c trhm xca

Biwn v� b� tr]ng lqn
Ta ng� ngàng nâng niu  
Em hoá thân biwn trivu
Ru h�n ta tr~ng vmng

Em - Hoàng Hlu c�a Ta
Ta - Quân Vcang Vdn Tuu
Em, m� nhân tuyyt thu
Dâng chén rc�u tay ngà                

Em chu~c ta rc�u say
R�i cc�i nhc tr]ng v�
Áo l�a Em, ta nh�
Thoáng mvm nhc vòng tay

Em và Tr]ng vô ngã
Chz có Ta vô cùng
Đw yêu vòng nguyyt cung
Trên ng�c Em - rgt ld   
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Bên ThTm Tr?ng Bay

Ch�t thèm. Ch�t nh� môi em
Nhc chivu hôm gy, nhc đêm hôm nào

Dc�ng nhc bóng nmng lao xao
Dc�ng nhc đêm c_ng ng|t ngào nhc em

Đw môi tìm thoáng môi mvm
Tìm hcang mlt ng|t. Bên thvm tr]ng bay

Đêm n�ng gi� ldi vòng tay
Ch� ân. Ch� ái. Ch� say. Ch� tình

Quên tr�i. Quên đgt. Quên mình
Ôm ngang vòng nguyyt. Chúng mình yêu nhau

Mai kia tr]ng có bdc đhu
Em theo giei l�a bmc chu tìm anh
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Bèo BYt

Thôi thì bèo b|t n�i trôi
Theo chân tình lu� xu~ng đ�i trhn ai

Tóc mvm che dgu b� vai
Dgu nghìn gi|t ly, l� mai tràn đhy

Dgu trong tim nh} dáng ghy
Dgu đ�i tr]m n�i tháng ngày lao đao

Dgu ngc�i, dgu ce tr]ng sao
Gi|t tình rai xu~ng tan vào thiên thu

b
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BiUn MPn

Dc�ng nhc là biwn mqn thêm
T� dòng nc�c mmt c�a đêm tr]ng tròn

Dc�ng nhc em c_ng vkn còn
Yêu anh nhivu lmm, mmt mòn m}i trông

Dc�ng nhc dgu gót chân h�ng
C�a em ... ch�t đã hc không mgt r�i

Anh ai, sóng v� cu~n trôi
Trôi em. Trôi quá kh� ... h�i xa x]m

Chim tr�i thôi c_ng biyt t]m
Mai sau v� cánh vv th]m biwn tình

Rong rêu trôi gidt m�t mình
Vv theo biwn mqn tr]m nghìn nh� thcang
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BiUn ThiTn

Ta theo em - biwn thivn
Đgt tr�i ru sóng v�
Hdnh phúc, câu hdnh ng�
Ch�t thgy đoá tâm hivn

Em ng�i yên, em nhé 
Bên ta và sóng biwn
Thiên đàng ch�t vô biên
Vòng tay tình nh} bé

Ta níu đ�i - ghn nhau
Dku xa xôi nghìn dqm
Dku em phai môi thmm
Dku tim vdn nivm đau
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Ta và Em - rgt ld
Đun v�i nhau thlt ghn
B�ng n�i trôi ... lln đln
R�i m�t s�m chia xa

Dku có xa, có ghn
Vkn m�t đ�i lqn l�i
Mai quên đi - tiuc nu~i
N]m tháng st phù vân

St mqn mà nhc biwn
Đw d{u hivn - tóc em
Chey hoài m�t dòng êm
Trong tim ta xao xuyun
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BiSt Nay....

Biut nay phc�ng thmm có còn
R�ng sân trc�ng c_, chân mòn gu~c em

Biut nay c�a l�p thân quen
Có ai khép ldi – nh� quên tình c�

Biut nay l~i c} ngjn nga
Vkn còn khép nép nhc t� thc xanh

Biut nay tà áo thiên thanh
Thu� xca ywu điyu vòng quanh c�ng trc�ng

Biut nay thhy bdn thân thcang
Ai còn, ai mgt - nso đc�ng lmt lay

Biut tr~ng trc�ng có qumt quay
R�n ràng n�i nh� chivu nay tan trc�ng

Biut bàn ghu c�a t� chcang
Ngóng qua c�a s� bên đc�ng rong chai

Biut nay v� trmng  - Tình h�i
Xé trang nmn nót, trao l�i Phc�ng Yêu

Beng đen phgn trmng chmt chiu
Biut đâu đã xoá ít nhivu - Phôi pha

Biut đâu em dáng lc�t là
Tháng n]m, thôi đã nhdt nhoà phgn son
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BZ Tình

M�t hôm sóng biwn b} tình
Theo chân cát trmng. M�t mình bu�n thiu

Dc�ng nhc có gi|t nmng chivu
Còn vcang đâu đó ít nhivu hôm qua

Sóng ai d�ng ldi đc�ng xa
Nh� mai ldc mgt, mqn mà tìm đâu

Trùng khai sóng v� bdc đhu 
Ôm lòng son smc gi� màu thu� chung

Dku mai còn gi|t cdn cùng
Vkn là con sóng làm chùng lòng em

Cát ai ôm lgy gót mvm
Dìu nhau đôi bc�c n�a đêm tr]ng vv

Hôn ngc�i m�t n� đam mê
Đw mai gi� ldi l�i thv bên nhau
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BZ GiYt Tình Quên

Có gi|t nc�c mmt quen
C�a nh�ng ngày lqng lt
Ngày trôi đi thlt nhr
Trong c�a đóng cài then

Có gi|t mqn rgt ghn
Trong g~i mvm gm êm
Vhng tr]ng soi n�a đêm
Thgu n�i lòng vcang vgn

Có gi|t ly rai xu~ng
Trái tim ngc�i cô đan
Bu~t. Đau. Ch�t d�i h�n 
Sao cu�c tình đun mu�n
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Có gi|t bu�n v� ra
Trong h�n mình hiu qudnh
Đ�i khúc sông mgy nhánh?
Phiêu du bc�c đc�ng xa

Có gi|t shu đhy vai
Đi tìm ngc�i tình. Nh�
M�t ngày ... con tim v�
Anh đâu h�i, tình h�i ?

Thôi b} gi|t tình. Quên
Nhc b} sông b} biwn
Thôi quên l�i đca tixn
Nnm gi�a đoá môi hivn
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lBông H\ng Cài Áo

Bé tha -  thu� mr pm b�ng
Em nào có biut tgm lòng t� thân

Đw mai vdn dqm xa ghn
Mr còn đâu n�a, m�t lhn thcang yêu

Đw nghe trong gi|t nmng chivu
L�i ca nh� mr sao nhivu nh� thcang

N� h�ng cài áo vô thc�ng
Mr còn hay mgt - cu~i đc�ng m�t mai

Mr xca tóc rt ngôi hai
N�a con yêu dgu - tay chai gánh g�ng

N�a đ�i má phgn môi h�ng
Yêu ngc�i lính trln, đ�i ch�ng đoàn viên

Mqt tr�i toe n� cc�i hivn
Bóng tr]ng nhc mr soi hiên sân nhà

Tóc xca r�ng xu~ng nhdt nhoà 
Mmt xca b�ng ld. Đi xa cu~i đ�i

M�t ngày ch�t thgy... Mr ai
Đoá hoa h�ng trmng, ru h�i hmt hiu
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BD`c DPm TrDbng

Quê mình núm ru�t nh� thcang
M�t lhn ngoenh ldi . Dqm trc�ng ra đi

Con nghe sông núi nhu mì
Tixn con m�t bc�c thiên di đodn trc�ng

Rcng rcng nc�c mmt n�a đc�ng
Mai này vv ldi menh vc�n trhu cau ?

Thôi đành g�i ldi cu~ng nhau 
Nai lòng đgt mr . Nát nhhu - Đìu hiu

Dòng sông lqng lt chivu chivu
Nh� con g�i tóc dáng yêu mc�t mà

� trong mây tóc thc�t tha
Hcang quê b� kut ai à cho con

Con đi đw ldi chân son
Ngày xca chlp ch�ng thu� còn bé tha
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B^ng Nhiên ...

B�ng nhiên thèm phút đam mê
Theo chân cánh bc�m ngõ vv thiên thai

Thèm hcang áo l�a s�m mai
Thèm nhìn dòng tóc chivu phai nglp ng�ng

Thèm tay gm c�a ngc�i dcng
Mai kia đeo nhkn đw đ�ng quên nhau

Thèm đôi mmt ch�t nhìn sâu
L� mai... mai l� xa nhau nghìn trùng

Thèm môi hôn hut thrn thùng
Thiên đàng, đ{a ng�c st cùng chia hai

Thèm tay khoác m�t b� vai
Đ�ng ghn nhc thw có hoài bên nhau
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Thèm ghen tuông đw mai sau
Có thcang, có nh�, có nhau êm đvm

Nhc ch]n, nhc g~i n�a đêm
Vùi trong hdnh phúc môi em ng|t ngào

B�ng nhiên huyvn thodi chiêm bao
Tc�ng nhc rgt thlt nhc sao trên tr�i

Em ai, c� tích xa v�i
Anh ai, còn ldi menh đ�i riêng em

Tháng 11/07
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Cafe  Khuya

Bên đ�i t�ng gi|t cafe
Theo em khuya s�m đam mê n�ng nàn

B�ng dcng lòng ch�t ng� ngàng
Dc�ng nhc môi mmt võ vàng đêm thâu

Tháng n]m ghn g_i có nhau
Vkn màu son smc, vkn màu thu� chung

Gi|t n�ng, gi|t đmng khôn cùng
Hoá thành mlt ng|t - lòng chùng vgn vcang

Đêm tham t�ng gi|t đodn trc�ng
Gi� trong tim nh} dqm đc�ng trhn gian

Ng]n tim huyvn thodi v� tan
Sâm Thcang cách biyt đôi đàng. Xa x]m

Chi riêng m�t menh tr]ng rnm
Vv theo đáy c~c ngàn n]m chung tình

Em vv u~ng cdn m�t mình
Tr]ng và gi|t đmng ân tình n]m xca
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ChEm Ngõ Tình Ai

Em trhn thu làm ngc�i
Tìm hdnh phúc. Lmt lay
Nghe tình nhc thoáng mây
Nghe tình nhc ngóng đ�i

Ma cu�c tình cu~i đ�i
Tay em níu đam mê
Theo anh ch~n đi vv
Ch�t chdm ngõ - tình ai 

M�t n]m. R�i vgn vcang
Làm sao gqp lhn n�a
Nhìn bóng tr]ng phân n�a
Vai đhy n�i nh� thcang 
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Anh yêu em vô ngã
Gi�a cu�c đ�i vô thc�ng
Bao dung em. Rgt ld
Anh - tay r�ng vòng thcang

St cho em hdnh phúc
Không hdnh phúc đ�i thc�ng
Không nc�c mmt nh� thcang
Không them shu đ{a ng�c 

Anh cho em bình an
Trong vô thc�ng vô ngã
Gi�a đc�ng đ�i xa ld
Em thôi hut ng� ngàng
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ChOng Ngb Yêu Nhau

Nghe nhc s�i tóc dc�i mca
b�t dhm n�i nh� ngày xca ch�t vv

Mmt môi theo gi|t mca thv
Yêu ngc�i hut kiup, b~n bv thiên thu

Trái tim hoan hz tình mù
M� lòng dâng hut ngàn thu đa tình

Ta xca thôi hut m�t mình
Có yêu, có đ�i chúng mình sánh duyên

Trhu xanh, xanh mc�t l�i nguyvn
Mai kia vôi thmm jn duyên má đào

Ngoài tr�i mca gi|t lao xao
Dc�ng nhc đã tdnh - ng|t ngào can ma

Ta lòng vkn chz là ta
Trái tim vcang vgn chong ng� ... Yêu nhau
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ChLp Chkng

Bc�c chlp ch�ng c�a con
Mr rcng rcng nc�c mmt
Nhìn tay con níu chqt
Tay mr. Mím môi con

Con bc�c đi m�t bc�c
Lòng mr n� sen h�ng
Thhm vái Tr�i c�c mong
Đ�i con không xuôi ngc�c

R�i con v�ng bc�c chân
Mr cc�i đuôi mmt ld
Theo chân ng|c chân ngà
Nmng reo múa ngoài sân

Mai kia đ�i vgp ngã
Nh� đ�ng dly nghe con
B�i con st không còn
Tay mr ...dmt đc�ng xa
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Chênh Vênh SIu

Ôm em m�t phút trhn gian
Mgy mcai n]m ch�t ng� ngàng hc không

N]m cùng tháng tln mùa đông
Ng� đâu em đã gi�a dòng lênh đênh

Thôi em đ�ng nh� đ�ng quên
Đca tay Anh nmm qua chênh vênh shu

Đw mai mca nmng dãi dhu
Chz nhc là bóng qua chu nc�c trôi

Nh� em, m�t thoáng mmt môi
Ôm em hôn n� tuyyt v�i cu~i n]m

Thrn thùng dgu dc�i g~i nnm 
N� hôn mlt ng|t còn nnm trên môi

Đêm nay Hoàng Hlu lên ngôi
Quân Vcang ch�t ldc gi�a đ�i mê cung

Em nghiêng dáng c� nghìn trùng
Toe ra hdnh phúc chân dung đoá tình

Yêu em cánh m}ng tc�ng qu�nh
M�t mình n� gi�a lqng thinh đgt tr�i
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ChiTu ThBm

Trao em m�t đoá hôn mvm
Chivu tham nhc dáng c� em d{u dàng

Theo đ�i, theo gi|t nmng vàng
Theo tà áo m}ng, theo nàng l�a tha 

Có con bc�m nh} tình c�
M�ng ma đôi l�a nên v� bay sang

Vc�n h�ng thoang thoeng hcang lan
Bc�m hoa c_ng ch�t r�n ràng yêu nhau

Ta - Em nghiêng t�a mái đhu
Mím môi mlt ng|t. Cau trhu mai sau

Trhu ai, xanh lá cho mau
Cho duyên con gái thmm màu vôi yêu
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Ch[n TrY

C]n phòng tha và nhdc
Xca rgt đ�i êm đvm
Tràn hdnh phúc n�a đêm
Trong nivm vui tham ngát

Anh - tình yêu n]m tháng
Nâng niu em môi mvm
Đoá hcang qu�nh bên thvm
N� d{u dàng. Tr]ng sáng

Đ�i b�ng dcng nghiyt ngã
C]n phòng thành ch~n tr|
fm êm gi� b} ng}
Em thành ngc�i ld xa
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Khuya em vv ch~n tr|
Đc�ng vmng không tr]ng sao
Dáng em ghy hc hao
Bóng âm thhm qua ngõ

Trái tim n� lòng nào
Ldi rcng rcng nc�c mmt
Đw lòng em se thmt
Trái tim.... mvm làm sao

Song c�a ai ... ddi kh�
Bên ch]n g~i Mca ngâu
Sao th�c trmng canh thâu
Qua đêm ... gigc ng� nh�

Có lt r�i m�t mai
Trong scang ldnh h�ng h�
Trong tln cùng tan v�
Em xa đc�ng trhn ai
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Chút HDBng

Đw trong ch]n g~i ít nhivu
Đam hoa kut nhu� thcang yêu ng|t ngào

Đw em nga ngjn tr]ng sao
H}i nghìn câu h}i xôn xao dqm trc�ng 

Đw theo mca tln cu~i đc�ng
H}i con nmng nhdt vgn vcang là gì

Đw  bên trang sách c� thi
Đêm xca bdch ldp phai đi dãi dhu

Đw nhc tay gm nh� nhau
Đgt tr�i thôi đã quên mau vuông tròn

Đw  mai, n�i nh� vkn còn
Thèm hcang trong tóc, thèm son môi ghn
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ChuyWn Hòn Đá

Khi xca hòn đá biut đau
M�t lhn tình ph�, dãi dhu tháng n]m

Đw em bên cdnh g~i nnm
T�ng đêm gi|t mqn c�t đhm con  tim

Con tim thôi đã n�i chìm
M�t đ�i lqn h�p đi tìm tình yêu

B�ng đ�i ch�t hoá rong rêu
Không yêu ngc�i n�a ... tiung kêu đodn trc�ng

Bên kia còn ldi dqm đc�ng
Trhn gian m�t quãng vô thc�ng vô vi

M�t mình m�t bóng ... em đi
Vkn là đôi bdn cùng đi chung đc�ng

Thoáng thôi ... r�i hut vgn vcang
Chong còn lcu luyun yêu thcang mqn n�ng

Cu�c đ�i còn ch� hc không
Bên kia sông vmng phiêu b�ng tr�i mây
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Cô Bé 

Xca cô bé mc�i l]m
Tu�i tóc bím na h�ng
Mmt tròn ch�, trông, ngóng
Anh vv t� xa x]m

Cây kro c�a tu�i tha
Cho bé ngoan làm quà
Bé xoè tay - thcang quá
Hdnh phúc thlt tình c�

Bé cho anh mút chung
Cây kro xinh nho nh}
Bé cc�i nhc na đ}
Mmt liung thomng ld lùng



Đa tình khúc   51

R�i bé ldi làm n_ng
Bé mu~n chm kro thôi
Anh beo bé hc r�i
Hai đ�a mình ]n chung

Môi bé ng|t kro không?
Tiung bé cc�i khúc khích
Mmt bé màu ng|c bích
Anh ch�t ngjn nga lòng

Bé thcang, thcang anh lmm
Anh thcang bé nhivu không?
Mai kia bé lgy ch�ng
Bé lìa xa tay nmm
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Bé ch�t thèm nhõng nhto
Thôi bé không lgy ch�ng
Anh h}i bé thlt không?
Anh st cho thêm kro

Bé �, xoè tay ra
Bàn tay bé nho nh}
Chca biut điyu - san đ}
Ngón tay ng|c, tay ngà

Thôi nhé, ta đ�i em
(Dku st là thiên thu)
Trong lòng ta - em ng�
Môi em thlt êm đvm
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Có LR ...

Đ�i thì, có lt vly thôi
M�t dgu chgm l�ng ... c_ng trôi theo dòng 

Dòng xuôi, dòng ngc�c đ�i mong
Ngày yêu con nmng, đêm trông tr]ng tròn

Loay hoay ch�t thgy ngày son
Nét xuân xanh gy - chong còn xuân xanh

Mai vv em h}i đgt lành
H}i mây, màu biuc thiên thanh lcng tr�i

Cu�c đ�i hai ch� khúc nôi
Chz m�t dgu chgm. Vly thôi ... kiup ngc�i ? 

Anh ai, lá r�ng. M�t đ�i
Gió đca vv c�i thành l�i thiên thu
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Cõi Riêng

Cõi  riêng n�a menh tuyyt v�i 
Vhng tr]ng hc eo g|i m�i đmm say 

G~i  tham còn thoáng rc�u cay 
Còn nghiêng su~i tóc vòng tay ân tình 

Môi em nhuyxn m�ng dáng qu�nh 
H�n anh nga ngác gi�a thinh không đ�i 

Vai tham khép kín sao tr�i 
Dc�ng nhc áo l�a m� l�i ái ân 

Ng� tr]ng ve vu~t lcng trhn 
Anh ghen nhc đã n� nhn tr]m n]m

Kiup xca thôi hut xa x]m
Em trao vóc ng|c ta tnm yêu anh
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Cõi TrIn

Đi qua v_ng nc�c cõi trhn
Cúi mình v~c cdn m�t lhn đ�c trong

Đw nhìn thgy đc�c gi�a dòng
Bóng mình lqn h�p m�t vòng trhn gian

Dc�ng nhc đ�i lmm gian nan
N� cc�i. Nc�c mmt. H�p tan. Vô thc�ng

Bên kia còn m�t quãng đc�ng
Nh� lòng, m�t chút đodn trc�ng... R�i qua
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Còn ThHy Nhân Gian

Tznh ra còn thgy nhân gian
C�ng tr� n]m tháng mênh mang gi�a đ�i

C�ng ngày thcang nh� xa v�i
Vào trang c� tích m�t th�i đã yêu

Tr� đi khoeng cách - bóng chivu 
Tóc phai màu nmng ... ít nhivu hoàng hôn 

Tznh ra xác ldi g|i h�n
Vv vui trhn thu bc�c d�n vô minh

Tznh ra nhìn ldi g~i tình 
Nnm kv bên đó, nhcng hình nhc xa

St nâng niu chút mc�t mà
� trong h�n g~i đêm qua n�ng nàn

Dku là thoang thoeng dung nhan
Tóc ta tình c_ m�ng vàng lên ngôi

Sao Mai thôi đã lqn r�i
Giang tay m� c�a nhìn đ�i scang tan
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DE Khúc H\ng

Khoan đi đun cu~i đc�ng đ�i
Đw em � ldi yêu ngc�i trhn gian

Trái tim n� đoá d{u dàng
Thoát thai thành menh tr]ng vàng đêm qua

Sao tr�i r�c r� hoan ca
Thiên hà trei ggm lc�t là m�i em

M�i em Dd Khúc êm đvm
Tay nâng tay ng|c, xin đêm n�ng nàn

Dìu em, hc eo thênh thang 
Đw em miên vixn ngút ngàn hc không

Tình ai, qugn quít môi h�ng
Dc�ng nhc thlt gm ... đw hong ta vàng

Ta vàng vivn ánh tr]ng vàng
Trao duyên tivn kiup yêu nàng Nguyyt Hcang
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Dã Qum

Hôn em - vàng n� dã qu�
N� tình tha, đ� xuân thì n]m xca

Sân trc�ng áo trmng s�m trca
L~i mòn đgt đ}, cho v�a yêu em

Ngoan ngoan cqp sách êm đvm
Trang tha tình b�ng ...ch�t mvm trái tim  

Chân ai cu~ng quít đi tìm
M�t th�i hoa bc�m đã chìm nai nao

Em xca gi� có hc hao
Vkn còn gi� đoá tình trao - Trao tình 

Đêm vv nmn nót riêng mình
Vhn tha v�ng ddi tr]m nghìn ...nh� nhau

Lcng đ�i nmng ngjn nga shu
Em xa x]m quá nhc màu th�i gian

Thôi ta nhc cánh hoa vàng
Đ�i em vv ldi ngmm hoàng hoa xca
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DPm TrDbng

Mai này thân gái dqm trc�ng
Ngc�c xuôi xuôi ngc�c b�i vcang chân h�ng

Dc�ng nhc mây trmng bvnh b�ng
Theo em làm bdn n�a vòng trhn gian

Đc�ng xa lòng chút ng� ngàng
S� can mca, nmng ... áo vàng phai di

S� chivu theo dgu xuân thì
S� scang mai s�m nh� khi ... ldnh lòng

Thôi ngc�i - Đ�ng đ�i đ�ng mong
Em vv nhc thoáng mây h�ng trôi nhanh

Trên cao - m�t khoeng tr�i xanh
Có em trong gy g|i anh ch~n này
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Dáng C] Mùa Đông

Em có h�ng scang mai
C�a đgt tr�i thanh khiut
Nhu�m xanh màu lá biuc
Bên khung c�a tcang lai

Em có theo nmng gm
Vv an �i r�ng già
M�t menh đ�i xót xa
Qua tháng n]m ch�t thgm

Em có th]m su~i ngu�n
Gi|t nc�c mát tr�i cao
Róc rách l�i ng|t ngào
Hdnh phúc m�t dòng tuôn



Em có h}i tr�i mây
Đi mô ... chi bivn biyt
Đw em cc�i mmt liuc
Em. Đoá h�ng tha ngây

Em có nhqt lá thu
Vv gom ldi đw dành
Cho mùa đông tr� ldnh
Đ~t sc�i gm scang mù

Em có gi� tóc dài
fm mùa đông. Dáng c�
Ph� lcng em. Xu~ng ph~
Thu� ngày xca trâm cài
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Dáng Đ]  

Đêm qua tr]ng tròn quá
Ng� êm đvm v�i em
Tc�ng nhc anh ... tim mvm
Cho em hdnh phúc ld

Em tìm anh quanh qujn
Nhc đêm n�ng gigc ma 
Nhcng chz thgy tình c�
Vhng nguyyt bu�n - nét jn

Bu�i sáng ngõ vô thc�ng
Vhng tr]ng xa xa mgt
Còn khung c�a gió bgc
Khép ldi - đ�i, nh�, thcang

Vkn nhc xca - ôm đàn 
Bên bóng tr]ng c�a s�
Dáng em ghy - dáng đ�
Tay nmn phím đa đoan

Không có anh bên đ�i
Vhng tr]ng khuya vkn m|c
Vkn lqn trong phút ch~c
Tay ch�t níu - Tình h�i ...



Dáng Ng\i DD`i Tr?ng

Bu�n vui trong cõi vô thc�ng
Trôi nhc dòng nc�c bên đc�ng hôm nao

Đw mai lòng t�a chiêm bao
Ngoenh nhìn ch�t đã ... tr]ng sao lqn r�i

Ngjn nga chân bc�c xu~ng đ�i
Thgy h�n đgt jn dáng ng�i dc�i tr]ng

Bên tr�i còn hdt scang gi]ng
T� đêm khuya trc�c kut bnng n�i trôi

Em dc�ng nhc hoá đá r�i
Thành mênh mông r�ng - núi đ�i quanh đây

M� lòng cùng v�i tr�i mây
V�i chuông, kinh ky, chmp tay nguyyn chu

Nghe nhc trong tiung nhiym mhu
Có con su~i nh} qua chu bình an
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DHu Gn

Trên ng�c em, dgu gn - môi c�a qu�
Hay c�a anh, c�a yêu dgu ng|t ngào
Đw bây gi� em giei ngh^a làm sao
Em yêu qu� hay yêu anh - rgt lu�

Rc�u c�a qu�, không đmng cay anh d
Nên mvm môi - mvm ce xác h�n em
Mmt c�a qu�, dc�ng nhc trông rgt ld
Say ân tình - đhy rdo r�c n�a đêm

Tóc c�a qu�, trmng tinh màu quyun r_
Nên bóng đêm dan díu lén hrn hò
Môi c�a qu�, l�i t} tình mây gió
Sao m�t đ�i em vc�ng víu ... nghìn thu



DHu Tình

Tháng n]m đw ldi dgu mây
Theo đc�ng ngôi tóc đ�i thay, bdc màu

Ôm vòng lcng đw nh� nhau
Anh vv đw ldi m�t bhu rc�u ngon

Mai đem lên tln đznh non 
Đãi tr�i mây .... chén vkn còn say men

Má h�ng chunh choáng h�n ghen
Đêm xuân nggt ngc�ng ch�t nhen nhúm tình

Ng|t ngào hcang nhu� môi xinh 
Khuya, anh đw ldi dgu tình - Yêu em

Ngoan ngoan thân l�a êm đvm
Cho anh ôm dáng vai em - thiên đàng

Đgt tr�i b�ng n� hoa vàng
Ch�i non man m�n Xuân sang. Giao th�a

M�t n]m, thôi đã xa xca
Đhu n]m, vkn thu ... nhc v�a yêu em
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DDbng NhD NgLm Ngùi

Có còn m�t ngày vui
Khi tim em đau nhói
Đ�i v�i vàng quá đ�i
Thoáng ch~c đã nglm ngùi

Có còn màu lá c}
Đ|ng gi|t scang long lanh
Còn nmng biuc, tr�i xanh
Dung d]ng chivu ráng đ}

Có còn mây chhm chlm
Gi�a tr�i đgt muôn trùng
Còn l~i ngõ - đi chung
Bóng dù che - tay gm



Còn vhng tr]ng lqng thinh
Ngoài tr�i đêm lqng lt
Còn tóc tham nhè nhr
Bên g~i khuya riêng mình

Có còn bàn tay níu
Gi�a tu�i đ�i thanh xuân
Vkn tràn ma c�c ghn
Dku dáng ghy vóc lixu

Thôi xa x]m - vòng ph~
Thôi quên đi - nmng đ�
Thôi nh� - ngày tcang ng�
Em tr� vv hc vô
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Duyên Hoa

Vc�n nhà khuya n� cành lan
Có vhng tr]ng ngmm ... l� làng duyên hoa

Lan ai đ�ng v�i nhdt nhoà
Gi� nguyên vóc ng|c thân ngà tiwu thc

Đw mai h�n l� tcang tc
Dáng em cánh m}ng - yêu t� đêm qua

Scang đêm len lén đc�ng xa
Vv th]m lan trmng tc�ng là nhân duyên

Ng� đâu chz gigc ma hivn
Đêm tr]ng còn ldi đoá thiên hcang tình

L�a là m�t nét đoan trinh
Bóng tr]ng nguyyt bdch lung linh gi�a tr�i



Đa Tình Khúc

Đêm qua vc�ng víu nàng tha
Câu thcang, câu nh�, câu ch� đ�i ai

Tr]ng tròn ch�t mu~n xs hai
G�i ngc�i m�t n�a, dqm dài có nhau

b�c vòng trái đgt xoay mau
Cho duyên tcang ng� lhn sau... vô tình

Cho khuya nâng đoá tc�ng qu�nh
N�a đêm n� kht ... nhc mình ghn nhau

Nh� xca r�n rã smc màu
Anh theo áo l�a thlt lâu .... cu~i đc�ng

Em ai áo l�a dx thcang 
Nhu�m vàng con ph~ vô thc�ng chivu nay

Dc�ng nhc bóng nmng n�a ngày
�ng h�ng đôi má. Anh say men tình?

Không... không ... anh chong đa tình
Chz yêu áo l�a khi nhìn tr�i mây

Tình c� tay chdm bàn tay
Vói đ�i  níu lgy l�c may xuân h�ng

B�ng dcng anh c�c trong lòng
St mc�i hai tháng mqn n�ng bên em
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ĐU Dành GiYt MDa

Dang tay h�ng lgy gi|t mca
Đw dành mai m~t ... tình xca ng|t ngào

Đw khuya nghe tiung mca rào
Vv ru gigc ng� tr]ng sao thiên đc�ng

Đw em m�t đoá hei đc�ng
Nghiêng đ�i trao m�ng vô thc�ng tr]m n]m

Đw bên g~i nguyyt em nnm
Nh� anh ... có lt ngàn n]m vkn còn

Đw môi đ�ng nhdt màu son
Đ�ng theo n]m tháng hao mòn thu� chung

Đw mca nhc gi|t vô cùng 
Gi� cho tim đ� ldnh lùng cô đan



Đóa Cúc Vàng

Chân khlp khixng trên đc�ng mòn s}i đá
Nhcng lòng ta thlt thanh then nhr nhàng
Ch�t thgy đ�i hdnh phúc quá mênh mang
Đivu huyvn diyu, dku ch~n này xa ld

Viên s}i vui r�n ràng nhc chân sáo
N� em cc�i, môi n� đoá sen tham
Ta c_ng vui, m�t nivm vui v�a ch�m
Nmng trên đ�i hivn d{u gi�a tr�i cao

Ta nh� em, dáng t^nh lqng tod thivn
Thlt bình an gi�a dòng đ�i dao đ�ng
Màu áo nâu trong chuông chivu vang v|ng
Nghe đgt tr�i s~ng hoà ái ngoài hiên

M�t đ�i em, r�c r� đoá cúc vàng
Khi khoác áo - ánh hào quang mhu nhiym
Ta ngc�ng m�, dáng đ�ng em miên vixn
Gi�a Thivn đc�ng, xa hy lu� trhn gian
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Đóa Giai Nhân 

Đêm nghe tr]m n�i đ�i ch�
Có nghìn con sóng v� b� tình ai

Môi em tham ngát mây tr�i
Mqn nhc biwn mqn nglm l�i tr]m n]m

Ng�c em - m�t miung tr]ng rnm
Nhc trang c� tích thì thhm bên ta

Môi em c�p mlt hcang hoa
Ta nhc cu~ng quít, nhc là khát khao

Ng�c em - v_ tr� ng|t ngào
Dc�ng nhc ta ldc l~i vào thiên thai

N~t son hò hrn đêm dài
Tim ta th�c gigc v� hoài hcang yêu

Lcng em giei l�a dixm kivu
Em ai, ta mu~n chmt chiu đw dành

Ôm em ... vóc ng|c riêng anh
Sao lòng ta r~i, qujn quanh ch� tình

Vòng eo thôi đã vô hình
Quyyn Em-Ta gi�a lqng thinh trong nghn

Ta dìu em đoá giai nhân
Lên đ�i tuyyt đznh h�i thân ng|c ngà



ĐoFn Khúc Dòng ChFy

Em theo dòng ... dòng chey
Dc�ng nhc đ�i quanh co
Dku chz là dòng nh}
Vkn lqn h�p tháng ngày

Em lqn h�p gi�a dòng
Ch�t biut đc�c cdn sâu
C�a n]m tháng dãi dhu
C�a nivm tin hy v|ng

Em ng�i nhìn biwn ce
Ch�t hiwu đivu vô cùng
Tln sâu thom nghìn trùng
L�i đdi dcang vô ngã

Đivu lmng đ|ng ngàn n]m
St jn sâu trong cát
Cho mvm chân. Em hát
Em yêu - dgu chân nnm

Theo dòng, sông ra biwn
Đoen khúc tình yêu thcang
Ôi dòng chey vô thc�ng
Tr|n m�t đ�i dâng hiun
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ĐoEn Tình

Em cmn r]ng đodn tình
Nhcng dc�ng nhc triyu n]m
Trong tiung lòng sâu thom
Vkn tiung v|ng riêng mình...





Đ\i Hoàng Hôn

Em xca m�t thoáng lcng mvm
Trôi theo dòng tóc êm đvm trhn gian

Hôn lcng, hôn tóc ... ng� ngàng
C} tham trei ggm chân nàng còn vcang

Thlt ghn v�i m�t ch� thcang
Ch� yêu, ch� nh�, ch� vcang. Đa tình

Thlt xa nhc sóng vô tình
Trivu dâng s�m t~i lqng thinh đ�i ngc�i

Trách ai đã quá n�a đ�i
Vkn còn bi lu� m�ng tình thuyvn quyên

Nét môi thoáng nhr đc�ng vivn
Vkn nhc con l~c chao nghiêng cu�c đ�i

Chivu vàng con nmng thlt r�i 
Đôi ta nggt l{m bên đ�i ... hoàng hôn
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Đbi Ta, Có Em

Đ�i ta r�i st có Em
Đw yêu, đw g~i tay mvm gi�a khuya

Đw r�i mca nmng xs chia
M�i ngc�i m�t n�a chong lìa xa nhau

Đw qua chung m�t nh{p chu
Đc�ng đ�i xuôi ngc�c dãi dhu trhn ai

Đw ôm - dku m�t b� vai
Ghy theo n]m tháng. Dku phai tóc thv

Đw dc�ng nhc vkn đam mê
Dáng em thu� gy đc�ng vv xa xa 

Đw mai vdn dqm quê nhà
Có ngc�i trông ngóng g|i là ... nh� nhau

Đw n�ng nhc thw bu�ng cau
Trhu têm xca đã thlt lâu ... xuân thì

Có Em đw ... chong làm gì
Đw đêm g~i chiuc ... nh� khi m�t mình

Đw nhc Hoàng Thc�ng lai kinh
G|i tên Hoàng Hlu cung đình ... Hlu ai ...



Đ\i ThBm

Nâng môi quyun r_ ng|t ngào
Hôn em - bgt ch�t ldc vào Thiên thai

Hôn đ�i không chz n� mai
Hôn con bc�m trmng thoát hài sang chai

Em ng�i g|i kht: Tình ai
Tóc em n]m tháng n�a đ�i st phai

Vc�n xanh lqng lt nh� ai
Bên kia c�a s� thay hoài lá non

Dku n]m, dku tháng vkn còn
Còn thcang, còn nh�, vkn còn yêu nhau

Anh ai em đ�i kiup sau
Kiup sau sau n�a. Có nhau. V� ch�ng

Hai ngc�i chong bu�c ta h�ng
Nhcng n]m xca đã mqn n�ng bên nhau
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Đ\i Tr?ng

Tr]ng t� thu� phôi thai
Theo huyvn thodi dqm dài
Rgt hivn nhc chú Cu�i
Gi�a b�i h�ng trhn ai

Đun khi tr]ng gqp đ�i
Chút nmng vàng b~i r~i
Chút lá xanh ng|t ngào
Điwm trang má h�ng thôi

Tr]ng ch�t soi bóng mình
Gi�a h� sen lung linh
Dc�ng nhc mình ld quá
Ma gigc ma - n� tình

Menh ng|c tr�i tình tang
Dáng nghìn thu d{u dàng
Bên ngàn sao lgp lánh
Đ�i Tr]ng nglp ánh vàng



ĐDbng Quê Bfi TrIn

� thì em đã tìm anh
Dc�ng nhc kiup trc�c ldc anh bgt ng�

Kiup này gqp ldi tình c�
Làm sao tay nmm a h� tình ai

Loay hoay qua hut n�a đ�i
Anh ai, em gqp ldi ngc�i kiup xca

Dc�ng nhc con nmng, gi|t mca
Tc�i mvm hdt đgt đw đca anh vv

Anh vv chân có m}i mê
Vô thc�ng biut mgy - đc�ng quê b�i trhn

Nhìn nhau có lt thn nghn
G~i ch]n bgt ch�t ldi ghn v�i nhau
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Em Hóa Thiên Thanh

Em xca gi� nét d{u dàng
Vkn chiuc r]ng khwnh ng� ngàng lòng anh

Na h�ng em hoá thiên thanh
Hoá vàng hoá đ} trong anh đa tình

Mmt em cc�i n� bình minh
Nhc con bc�m nh} lung linh nmng hè

Bc�m bay vv ldi vc�n nghe
Đ�ng quên l~i c_ nón che tóc thv

Sau vc�n hoa trmng cafe
Tháng ba n� đoá đam mê tình h�ng

Đw môi gi|t gm cu~i đông
Gi|t tham t� đgt, gi|t n�ng ph~ xca

Đw nghe c� tích nmng mca
Su~i ngu�n róc rách thu� xca ... đá mòn

Nghe l�i huyvn thodi núi non
Bên dòng thác đ� smt son gi�a r�ng



Em Hóa Tr?ng RNm

Em vv tóc xoã ngang tr�i
Đw thcang đw nh�... m�t đ�i riêng anh

Dc�ng nhc gi�a khoeng tr�i xanh
Em theo can gió... anh đành tcang tc

Trái tim anh ch�t hivn t�
Yêu em chong đqng thôi ch� nh� em

Nh� em trong m�ng anh thèm
Đc�c hôn mái tóc c�a em. D{u dàng

Bên kia song c�a tr]ng vàng
Có chu Ô Thc�c vmt ngang l�a tình

Đw anh c�c m�t l�i xin
Bu�c ta tóc gy ... chuyyn mình tr]m n]m

Đw mai em hoá tr]ng rnm
Duyên nhc con gái đeo chnm ngày xca
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Em & BiUn

Đêm ma Em và Biwn
Vv tóc xoã h�n nhiên
Gi�a nghìn trùng sóng v�
Ta - trôi hut mu�n phivn

Ta, ngôn t� trhn gian
Em, nhc m�t cung đàn
Hát l�i nhc biwn hát
Ch�t xôn xao cát vàng 

Em, th]ng hoa thu� gy 
Ta, mvm lòng nhc mây
Em, mmt môi huyvn thodi
Theo chim biwn g|i bhy

Thu r�i em xa tôi
Xa b� đá xca ng�i
Xa trùng dcang bivn biyt
Chz còn ldi ta thôi

Ta nh� em vô cùng
Ng�i vt ldi chân dung
R�i ngmm em... thcang nh�
Vdt mây tóc ngdi ngùng



Em & GiYt MDa

Gi|t mca ph� xu~ng mqt ngc�i
Trôi đi ... trôi hut n�a đ�i qudnh hiu

Con chim sáo nh} chivu chivu
Bên sông đ�ng ngóng lòng hiu hiu bu�n

Gi�a dòng có chiuc lá buông
Cô đan rai xu~ng theo ngu�n vv xuôi

Gi|t mca ch�t h}i nglm ngùi
Em tìm nai đgy nivm vui hay bu�n

Cu�c đ�i bao menh tròn vuông
Ru chi điyu nh� n�i cu�ng si tâm

Trái tim lqng lt tháng n]m
Quay đi dgu hut xa x]m thu� nào
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Em &  Viên Cu_i

Em v�a nhu nhú dly thì
Môi tham d{u ng|t nhu mì khuôn tr]ng

Đw ta - Viên Cu�i tròn l]n
Nnm yên cu~i ngõ nh|c nhnn yêu em

Em cc�i, hdnh phúc tim mvm
Chân qua l~i s}i êm êm - Cu�i tình

Tình c� em cúi xu~ng nhìn
Nhqt viên Cu�i b} túi mình chong hay

Dc�ng nhc hôm gy mây bay
Em và Ta đc�c tr|n ngày dung d]ng

Ldy Tr�i em st biut rnng
Có Viên Cu�i nh} ma th]ng hoa tình 

Túi em m�t cõi an bình
Ta nghe nhc thw tr]m nghìn dgu yêu

Kiup xca ta đã chmt chiu
Ghn em -ân s�ng- ít nhivu bên nhau

Tr�i sinh em n� hoa cau
Dgu trong áo m}ng m�t màu trinh nguyên

Ta - Viên Cu�i nh} nge nghiêng
Trhm luân trong túi áo vivn nét hoa  

Bên đ�i m�t s�i tóc xa
Qugn h�n Ta ldi em à ... em ai ...



Giai ĐiWu Em

Xca trong tr�i đgt n�ng nàn
Em buông dòng tóc d{u dàng ng� say

Ngang qua ch�t thgy áo bay
Em nnm nghiêng t�a dáng mây nhu mì

Mvm nhc tà áo vu quy
H�ng phan ph�t n� xuân thì riêng em

Dc�ng nhc m�t thoáng ta thèm
Hôn em . Trao hut cho đêm ân tình

Thôi ta, khép c�a đ�ng nhìn
Đw em huyvn thodi nhc nghìn n]m xca

Đw em nhc thw gi|t mca
Trong veo tinh khiut nhc chca b�i trhn

Mai em nhan smc phù vân
Nhkn tình còn ldi trmng nghn em ai

Em xca giai điyu tuyyt v�i
T� trong kiup trc�c su~t đ�i riêng ta

Ngmm dung nhan thoeng mc�t mà  
Ng� Em-Ta đã đêm qua  ...thlt ghn    
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Giao Bôi Tju

Bc�c chân ldc quán rc�u tình
Ly Giao Bôi T�u . M�t mình. Cdn . Say

H}i lòng mình. Rc�u có cay
H}i ly đã cdn, shu đhy ... vai chca

H}i men tình ái ngày xca
Ngc�i yêu chu~c rc�u....có v�a mvm môi

H}i tim mình - phút giao bôi
Kiup sau sau n�a... có trôi câu thv

H}i trhm luân. Cõi đi vv
Ngõ tình có phei bun mê l�y shu

Trái tim lqng lt phai màu
Ng�i nghe kw ldi cau trhu tích xca



Giao Thia, Hôn Em

Yêu em dáng c� đa tình
Tham hcang nét ng|c, m�t mình ngang qua

Dc�ng nhc ta tóc lc�t là
Lên chùa hái l�c mc�t mà chu duyên

Tay em vói lgy trinh nguyên
Níu cành mai thmm n� tiên xu~ng trhn

Tay anh trao hut thn nghn
Này hoa, này n� đw phhn riêng em

Ngõ tình nhc l�a ta mvm
Theo em đuôi mmt êm đvm nhc tha

Không son phgn, nét tình c�
Em nhìn cúi xu~ng m�t b� mi ngoan

�ng h�ng má thmm xuân sang
Ngoài sân pháo n� r�n ràng lòng anh

b�c gì pháo gy duyên lành
Cho em môi đ} trhu xanh v�i đ�i

Uyên cang khúc hát n�a v�i
Giao bôi nhgp chén, tình ai men n�ng

Ôm em tròn hut m�t vòng
fm êm dgu tích gót h�ng đón đca

N�a đêm ch� đón Giao th�a
Cho anh hôn dáng c� xca ....rgt tình
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Gi^ MQ

Gi� mr chz m�t nén nhang
Đêm khuya con đ�i nhang tàn. Mr đâu ?

Mr gi�, sinh t� qua chu
M�t vành tang trmng trên đhu trs tha

Mr ai, con vkn còn ng�
Rnng mr còn đó bun b� trhn gian

Lung linh gi|t nun hai hàng
Ch� còn, ch� mgt, h�p tan vô thc�ng

Tay ngc�i thôi hut vgn vcang
Thôi đa mang khúc đodn trc�ng nmng mca

Tc�ng nhc sáng s�m chivu trca
C�ng trc�ng mr đ�i, đón đca con vv

Mr xca, m�t gánh ch� quê
Mr đi su~t bu�i tr� vv ôm con

Tay ngc�i vòng nhkn héo hon
Ch�ng đi chinh chiun, m}i mòn ngóng trông

Cái cò lqn l�i b� sông *
Nc�c ròng nc�c l�n long đong m�t đ�i

Mênh mông � gi�a đgt tr�i
M� ngc�i đã khugt ru h�i qudnh hiu



GiYt MPn

Biwn gom gi|t mqn cho đ�i
Hoá mênh mông gi�a đgt tr�i bao la

Em gom nc�c mmt phôi pha
M�t lhn khóc .... thu� chia xa cu�c tình

Bên đ�i biwn có lqng thinh
Hay là cu�ng n� dqm nghìn đhy vai

Num đi, gi|t mqn trùng khai
Trái tim lqng lt ru h�i ngàn n]m

Hình nhc s�i tóc xa x]m
The trôi theo sóng vv th]m bun b�

Rong rêu trên cát tình c�
Trói chân em ldi a h� nghìn thu 

Nghe nhc b|t sóng phiêu du
G~i đhu em ng� thiên thu nguyyt rnm   
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GiYt ND`c 

T� thu� là tình nhân
Gi|t nc�c mang huyvn thodi
C�a su~i r�ng hoang ddi
Yêu thcang nhau vô nghn

Đôi khi gi|t nc�c vui
Vv nâng niu tóc mc�t
Em d{u dàng tha thc�t
Quên đi n�i nglm ngùi

Có khi gi|t nc�c giln
Nóng tràn ca thw em
Hoá thân can say mèm
Quay cu�ng nhc đ{a chgn



R�i gi|t nc�c ch�t bu�n
� bên ngoài khung c�a
Chivu. Lqng lt chivu mca
Em vv ... dc�ng nhc mu�n

Và gi|t nc�c giln h�n
B} em đi mgt biyt
Em ngu nga mmt biuc
Ra h}i biwn ngu�n can

Biwn lmc đhu không nói
Em nghe nc�c mmt rai
Dòng mqn hoà biwn khai
Thành sóng v� ru đ�i
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GYi Anh

Khi r�ng cây ngã xu~ng
T�ng s� g� phai trhn
Khi em là m� phhn
Đ�i thôi st nhr buông

Ch�t c�c phút bình an
Khi tim em đau thmt
Thôi đành - em nhmm mmt 
Cho can đau nhr nhàng

Chz m�t ph�t, m�t giây
R�i qua đi thôi mà
Bynh viyn sao ld quá
Dku ngàn lhn đun đây

Em đ�i nghe tiung anh
Sao tc�ng vôi ldnh ngmt
Ngc�i đi qua tho]n thomt 
Không ai là bóng anh

Thôi em g|i anh vly
T� trong trái tim đau
Thu nào c_ng có nhau
Em - Anh, xca vkn vly



GYi Tình

Nh� khi ra biwn g|i Anh 
G|i l�i sóng v� ch� quanh em ng�i 

G|i yêu, g|i nh� trên môi
G|i chân cu~ng quít, cát trôi vô tình

G|i chivu gi|t nmng lung linh
G|i mây h�ng nhdt đa tình nhc em

G|i tr]ng, tr]ng đã n�a đêm
G|i quay qumt nh�, g|i mvm đ�i nhau

G|i rong b|t biwn nghìn sâu
Trôi theo dòng mqn nhiym mhu th�i gian

G|i thanh âm ch�t mu�n màng
Yêu anh nhc thw yêu ngàn trùng khai 

G|i tên anh h�i anh h�i
Ôm anh - em tc�ng m�t đ�i bên nhau
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G[i NNm KT Nhau

Đêm xca môi chu~c tình say
Men ngà chén ng|c ... m�i hay yêu ngc�i

Em xca còn ldi nét cc�i
Nét thcang, nét nh� ... m�t đ�i riêng anh

Tóc xca n]m tháng đw dành 
Trao ngc�i hut ce xuân xanh đa tình

Vai xca dáng nh} m�t mình
Tay anh ôm tr|n. Chúng mình có nhau

Môi xca quên thu� tình đau
Anh pha môi ng|t thmm màu ái ân

Vô thc�ng đ�i st phù vân
Trhm luân gqp ldi - m�t lhn tr]m n]m

Đw se duyên n� - đeo chnm
M�t đ�i qugn quít, g~i nnm kv nhau



G[i Tay

N�a khuya sóng v� tình c�
Níu con tr]ng xu~ng bên b� ái ân

Bên anh hai gm thlt ghn
G~i tay em ng� m�t lhn đi anh 

Tiuc hoài m�t thoáng mong manh
Chiêm bao đêm gy hoá thành nghìn thu

Nên tay anh g~i phiêu du
M�t l�i hrn đã xa mù mù khai

Thôi em vv nhqt tr]ng rai
Che bhu nguyyt ldi gi� đ�i chút duyên

Ru em gigc ng� trinh nguyên
À ai - mây tóc thlt hivn nhc em

Trái tim kh� ddi ch�t mvm
Vai ôm dgu vut êm đvm yêu thcang 

T� trong h� h�ng mù scang
Đêm nghe tiung ngc. Tr]ng vcang ta chùng

Trách môi đêm gy ngdi ngùng
B} quên son đ} gi�a vùng ngát tham
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Hai Ngã

Sao đ�i s~ng quá vui
Nglp tiung cc�i su~t sáng
Tc�ng ch�ng quên ngày tháng
Quên mmt c�t nglm ngùi

Sao đ�i s~ng quá bu�n
Nhc khúc sông lqng lt
Nmng chivu trôi nhè nhr
Thèm ... Nh� ai n� hôn

Đ�i s~ng sao quá bln
Đw em l� quên anh
Nhc tr�i quên màu xanh
Gi�a chivu mca lln đln

Sao đ�i s~ng quá ld
Đw hai ngc�i xa nhau
Dku ma chuyyn trhu cau
Vkn hai ngc�i hai ngã



Hát V_i VIng Tr?ng

N�a đêm hái v�i vhng tr]ng
Dku là n�a menh khuôn tr]ng vkn đhy

Vkn màu nguyyt bdch ngà say
Vkn là e gp nggt ngây h�n ngc�i

Vkn nhc gom hut đgt tr�i
Khuya vv m� h�i g|i m�i tr]ng sao

Vkn theo bóng đ� hc hao
M�t mình đc�ng vmng hôm nao em vv

Vkn tròn m�ng thu� đam mê
Đêm nghe thao th�c, b~n bv hc không

Ánh tr]ng trang điwm má h�ng
Qua khung c�a nh} gigc n�ng miên man

Tóc ai - ngôi rt hai hàng
R�ng s�i thcang nh� .... đêm sang vô tình
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HEt CZ RBi

Cúi mình lc�m hdt c} rai
Đem vv gieo gi�a đgt tr�i ngóng trông

Mai kia bên cdnh dòng sông
M�t vùng xanh biuc mênh mông bun b�

Gió đca mây trmng l�ng l�
Ddt trôi t� thu� nguyên sa kiup ngc�i

Ta nghe nhc tiung g|i m�i  
R� ta vv hát ca l�i yêu thcang

Nhìn nhau trong cõi Vô thc�ng
Dòng sông b�ng hoá mù scang. Ng� ngàng

Thôi ta ldc bc�c thu sang
C} xanh còn ldi lá vàng em ai 

Tình nhc thcang nh� đhy vai
Xca em c_ng hdt c} rai gi�a đ�i        

Ru em câu hát à ai
Yêu, Không Yêu - chz m�t l�i hc không  



HEt PhHn Bay

Tháng n]m còn hdt phgn bay
Còn khua gu~c đ}, áo mây sân trc�ng

Còn anh đ�ng ngóng góc đc�ng
Ch� vang h�i tr~ng ...đón đc�ng em xa

Ch� em theo nmng nhdt nhoà
Ngang qua ph~ ch� hay quà hàng rong

Tiung em khúc khích - gm lòng
Dku đi xa lmm, ngõ cong cu~i đc�ng

Chz chn nhìn thgy ph~ phc�ng
Em qua - M�i bu�i c�ng trc�ng rgt quen

Bc�c em, m�t thoáng bc�c sen
Nghe tham hcang phgn, dly men xuân thì

Ldy Tr�i em hut mùa thi
Hut mùa phc�ng đ}, ta đi lên đ�i

Ngmm em bên cdnh - ch� ng�i
Dc�ng nhc chz thgy nét môi h|c trò

Thcang ai, c|ng c} tr�i cho
Thcang sao đôi mmt tròn vo vô tình

Hai ngc�i, tình thlt là tình
Chia nhau ng|n c} ... đw mình nh� nhau
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HQn Hò

Vkn còn ng� gi�a g~i ch]n
Bài tha nhc n�a vhng tr]ng hrn hò

Vkn nhc môi thmm gie đò
Quên đi bun c_, con đò sang sông

Vkn em nga ngjn ta lòng
Dku rnng đã biut ngc�i không yêu mình

Vkn theo níu áo cu�c tình
N]m n]m tháng tháng, l�c bình vgn vcang

Vkn còn nhivu quá ... đw thcang
Đw yêu, đw nh� ngc�i thcang. Xa . Ghn 

Đw mai r_ áo đc�ng trhn
Nét môi còn ldi m�t lhn ái ân



Hoa Đ?ng

Khuya nay tr]ng v� tiung cc�i
Tr]m sao r�ng xu~ng nghìn l�i hoa đ]ng

Anh tìm menh l�a ta gi]ng
N~i chu Ô thc�c xca ng]n duyên n�ng

Tìm trong đêm ldnh tàn đông
Dc�ng nhc em gi�a hc không đ�i ngc�i

Tìm trong sóng biwn ru h�i
À ai - tay gm, dgu l�i yêu thcang

Tìm trong cát biwn vô thc�ng
Dgu chân còn - mgt dqm đc�ng nhân gian

Tìm trong mây tóc dung nhan
S�i đen hoá trmng theo đàn chim bay

Tìm trong m�t thoáng tr�i mây
Em ai nghn gy kiup này mênh mông

Tìm trong chúm chím môi h�ng
Em cc�i, tr�i đgt tham n�ng hcang hoa
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HZi khR Mùa Đông

Trái tim h}i kht mùa đông
Sao tr�i tr� ldnh cho lòng nh� ai

H}i thêm s�i tóc mây dài
Có thèm tay gm... lych hoài đc�ng ngôi

H}i vai, nghiêng dáng em ng�i
H}i vòng eo nh} ... b�i h�i tay anh

H}i tr]ng đêm - khuyut n�a vành
H}i tay, tay thrn... dgu quanh l�a mvm

H}i khuya g~i nh} êm đvm
N�a đêm không ng�... sao đêm đâu r�i

Nh� anh, nh� m�t chút thôi
Còn bao nhiêu đw mmt môi gi� dùm



H_i Ng_ Hoa Vàng

Ngó theo r�ng c�i mai vàng
Dc�ng nhc xuân gi�a mênh mang đgt tr�i

Bâng khuâng trao kht n� cc�i
Td an cành biuc cho đ�i ch�i non

Chân theo lên đznh chon von
Nghe mây ng�i hát véo von ca thivn

Nghe l�i êm ái su~i hivn
Tháng n]m róc rách trivn miên ân tình

Vv đây gi|t nmng bình minh
Gi|t scang còn đ|ng lung linh cu~i ngày

Tang tình cam hdt mhm cây
Thgm t� lòng đgt ch~n này xuân sang

Ta vv h�i ng� hoa vàng
Thgy em n� đóa âm vang ld lùng

Kiup xca, em cõi vô cùng
Hóa thân tr]m cánh nghìn trùng hoàng mai
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HZi Núi Sông

Em vv h}i ldi núi sông
N]m xca lodn ldc, bóng ch�ng em đâu

Đw nay tang trmng vgn đhu
Nghiêng mình cúi ldy - ngc�i - câu ân tình

Anh ai n]m tháng chúng mình
Thu� chung tr|n vrn, bóng hình ngóng trông

Quên quên nh� nh� tên ch�ng
Con tha níu áo mà lòng quqn đau

Sao Tr�i đành đodn bw dâu
Chia ta rt nguyyt gieo shu cho em

Nhang tàn còn ldi n�a đêm 
Bóng khuya em ng� có em v�i chàng

Em còn m�t trs ccu mang
Nnm trong b�ng mr - chia ngang cung đàn

Mai sau con mr l� làng,
Ba đâu, tiung mr - bát nhang trên tc�ng

Anh vv hôn n� yêu thcang
Em trong nc�c mmt vgn vcang mqn n�ng

Hôn con bé b}ng môi h�ng
Con � v�i mr, mr b�ng nghe con

Ba đi vv phía núi non
Đvn an T� Qu~c chong còn tiuc chi



L�i Nhc Thcang:

Bài tha này Nhc Thcang viut cho thím Nh�t, ngc�i goá ph� tên
Huu gy đã có ch�ng hy sinh vì T� Qu~c trong lhn bay th{ sát mqt
trln vùng núi r�ng cao nguyên Ban mê thu�t vào khoeng tháng
5 hay tháng 6 / 1974. Khi ch�ng t� trln, thím đang có thai
dc�ng nhc là 8 tháng tu�i và hai con ddi. M�t bé trai và m�t bé
gái tên Tâm, ce hai đvu dc�i 5 tu�i. Sau đám tang c�a ch�ng,
thím đã sanh s�m và 3 mr con - hai trai m�t gái - dmt díu nhau vv
quê ngodi � mivn Trung. 
Cenh thcang tâm mà hnng đêm Nhc Thcang đã ch�ng kiun (vì
nhà chú thím chung vách v�i nhà c�a Nhc Thcang) là hình enh
thím thmp nhang, cúi ldy ch�ng trong tc thu c�a m�t ngc�i ph� n�
mang thai đã ghn ngày sinh n� trong nh�ng đêm mca (tháng gy
vào mùa mca � cao nguyên). Thím không còn khóc đc�c n�a, chz
đ�ng trc�c quan tài c�a ch�ng mà thmp nhang hoài thôi. C_ng
không nói gì hut và đôi khi ldi quên quên nh� nh� tên ch�ng....
Không biut ngc�i goá ph� gy và các cháu bây gi� trôi ddt
phcang nào... Chu mong bình an cho nh�ng con ngc�i đau kh� gy
gi�a cu�c đ�i dâu bw ly tan.
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Hôn Em

Em vv tham ngát tình ma
Mvm trong áo l�a, cõi tha ng|t ngào

Theo dòng nguyyt bdch hôm nao
Anh vv nhqt hut ông sao trên tr�i

Dâng em tinh tú rdng ng�i
Môi em, hoa n� n� cc�i mùa Xuân

Em ai, lòng ch�t phân vân
G~i ch]n có gm chân trhn c�a em

N�a đêm gió ldnh bên thvm
Ldnh khung c�a nh}, g~i mvm làm sao

Cho anh mc�n g~i má đào
� trong tim gm, r�i trao ldi tình

Tr]ng vàng len lén tr�m nhìn
Si tình đun thu, chz mình anh thôi

Không, anh chz mu~n anh ng�i
Bên em ru gigc m�ng đ�i c} non

Khuya r�i tr]ng lqn hay còn
Cho anh hôn nhr môi son tham tình



Hôn Tình

Cho anh hôn hut, tình ai
T� xca, n]m tháng n�a đ�i phôi pha

T� hcang ta tóc lc�t là
T� thân áo l�a mc�t mà. Ngjn nga             

T� lcng, dáng ng|c đ�i ch�
T� vai, nghiêng m�t vhn tha tr]ng tròn

T� môi vivn nhdt màu son
T� h�n ma m�ng vkn còn trong veo

T� tay thon m�t vòng eo
T� đêm v_ điyu tình theo chân ngc�i

T� em, huyvn thodi nét cc�i
T� khuya ch]n g~i g|i m�i hcang hoa

T� xca tivn kiup đã xa
N� hôn tình ch�t mqn mà. Đêm qua ....

Đa tình khúc   107



108 Đa tình khúc

H\n ThB Em

Anh à, đ�i ch�t ngjn nga
Anh đi mang ce h�n tha em r�i

Trách anh, vivn ldi nét môi
Vivn son phai nhdt xca trôi câu thv

Thôi quên … quên hut đam mê
Quên đi nhc thw b~n bv hc không

Bên nhau n]m tháng rgt n�ng
Trên tay còn ldi đoá h�ng bu~t gai

Quên đi hai ch� nh� hoài
Ai còn, ai mgt, nh� ai gi�a đ�i

Hình nhc em có m�t th�i
Nnm trong ký �c yêu ngc�i … chìm sâu

Ma h� giun du g|i nhau
Âm thanh phù phium, chiêm bao c_ng đành

Khuya nnm ôm g~i nh� anh
Con tr]ng khuyut quá - m}ng manh dáng mvm     

Kht khàng ng�c trái tim em
Can đau nhè nhr n�a đêm bgt ng�   

Nghe nhc mca gi|t tình c�
Rai trên khung c�a khép h�…. cô đan



Hft HKng

Bc�c đi, sao ldi nglp ng�ng
Nh� lòng em st ... Thôi đ�ng nh� anh

V�i vàng n]m tháng qua nhanh
Dku quay qumt nh�,  c_ng đành phei quên

Đw em quen v�i chông chênh
Quen đi h�t hkng, quen mênh mông đ�i

Đw em nói v�i đgt tr�i
Anh còn đâu đó, tình ai môi mvm

Đêm qua bgt ch�t n�a đêm
Em ma gigc ld, em lên trên tr�i

Lên tr�i bdn v�i sao rai
V�i con tr]ng sáng m�t đ�i thênh thang

Đôi khi ch�t thgy tr]ng tàn 
Thì ra tr]ng c_ng võ vàng yêu ai

V� vv tr]ng st m�t mai
Phai đi bóng nguyyt. Nguôi ngoai cu�c tình 
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HuyTn ThoEi Em

Em nnm nghiêng dáng núi đôi
Biuc xanh huyvn thodi luân h�i, tình ai

Tóc em the xu~ng chân đ�i
Hoá thân su~i mát cho trôi mu�n phivn

G~i đhu lên đá thv nguyvn
Tr]m n]m � ldi d~c thivn non cao

Dang tay h�ng gi|t mca rào
Ch�t nghe tình đã ng|t ngào nh� quên

Biut đâu đ�i vkn chông chênh 
Biut đâu em vkn b�ng bvnh n�i trôi 

Cu~i đ�i, ngã rt khúc nôi
Thôi thì... có lt chia phôi nghìn trùng

Mây bay trmng bc�c chlp chùng
Đgt nâu theo dgu, ngdi ngùng chân son

Vàng phai c} úa l~i mòn
Mai kia bivn biyt, có còn nhau không

Quanh đ�i hiu hmt cõi lòng
Em nghiêng su~i tóc. M�t dòng hc vô   



HDBng Tóc

Ta g|i em n�a đêm
Con tr]ng ng� mgt r�i
Chz có hai ngc�i thôi
Và tóc mai ta mvm

Có phei hcang tóc em
T� tinh hoa đgt tr�i
Theo biwn mqn ngàn khai
Vv yêu thcang êm đvm

Hay hcang tham c} n�i
� tóc em n�ng nàn
Đw anh thlt ng� ngàng
Sao lòng mình b~i r~i

St còn ldi mùi hcang
Nhc gi|t mca gi|t nmng
Vv theo đ�i tr~ng vmng
Thoáng vdt áo ... ngc�i thcang

Em huyvn diyu lcng trhn
Dku dòng đ�i ujn khúc
Dku nai đây trhn t�c
Em - thánh hoá  xác thân
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HDBng Trà

Em qua, mùi tóc trhm hcang
Vô tình vcang ldi bên đc�ng c} non

Ta tìm theo gót chân. Mòn
Dgu xca n]m tháng, b�i son đâu r�i

Thôi ta ng�i v�i núi đ�i
Ngóng em, ch�t thgy lòng nguôi đ�i ch�

Em nhc hoa thmm tình c�
Nhc scang tinh khiut ngjn nga mây ngàn

Thgy em, chiuc lá r�n ràng
Gi�a đ�i  trà biuc  hát vang v�i đ�i

Nglp ng�ng, h}i kht tình ai
Thcang yêu ch�ng gy, có r�i xa nhau ...

Có - Không. Lá vkn nge màu
Nhiym mhu m�t kiup: dãi dhu th�i gian

Đw cho trà ng�m v�a tan
Ng|t tình chiuc lá xanh - vàng gm môi

Thoát thai t� ch� em ng�i
Mùi hcang tóc gy thành đ�i trà tham



HuyTn DiWu

Chong nhìn thgy tr]ng tròn
Chong tìm đc�c tr]ng khuyut
Trong lòng con vhng nguyyt
Lung linh bóng đhu non

Không còn thgy gác chuông
Bên áo nâu bdc màu
Chz nghe tiung kinh chu
T� núi cao v|ng xu~ng  

Chong nhìn đc�c su~i trong
Chong thgy đâu đ�i trà
Tách trà tham hcang ld
Th]ng hoa gi�a mênh mông

Tay con m�t ch� tâm
Chmp búp sen nhiym mhu
Trong giây phút nguyyn chu
Đoá huyvn diyu ngàn n]m
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Khung Cja S]

Mai sau còn ldi v�i đ�i
Tháng n]m lcu ldc bên tr�i xa x]m

Quê hcang m�t menh tr]ng rnm
Tròn khung c�a s� đêm nnm nh� thcang

Trái tim dku lu�, dku vcang
Đã xa xôi lmm ph~ phc�ng thân quen

Chz còn m�t chút nmng đen
Trên da trên th{t nhc men hd n�ng

Đw phai đi má sen h�ng
Phai đi môi thmm - hc không m�t đ�i

Lqng thinh không nói n�a l�i
Cúi hôn m�t n� - tay r�i trhn gian



Khuy Áo

Thcang em khuy áo cài ngang
Yêu em - khuy áo thiên đàng m� ra

Đgt tr�i chz có đôi ta
Khép hàng cúc nh}, ng|c ngà bâng khuâng

Dc�ng nhc tim ch�t phân vân
Tóc tham quyun r_, môi ghn môi anh

Em nhc nghìn đoá trâm anh
Áo tình khoác nhr, đw dành Thcang Yêu

Bàn tay anh ng� nâng niu
Đa đoan em đã ít nhivu gian truân

Thôi đành n]m tháng xa ghn
Ngàn sau tc�ng nh� n�a phhn đ�i nhau  

Mai kia áo st phai màu
Đw hàng cúc thkm ... nqng sâu ân tình    

Nun khuya áo dd lung linh
Em tìm đâu n�a bóng hình yêu xca
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KiTu Xuân

Tiuc xca áo ng|c môi h�ng
Ngang qua ph~ nh} đw lòng ngjn nga

Dáng thon, em the a h�
Kivu Xuân ta ng� m�t b� thiên thu

Tóc mây the hut phiêu du
Dc�ng nhc phcang gy nghìn thu mong ch�

Nét son em the h�ng h�
N�a đêm tr]ng khuyut nhdt m� vivn môi

Vai em the xu~ng d~c đ�i
Đ�i ta hdnh ng� dáng ng�i tiwu tha

Áo xca the xu~ng r�ng ma
Tâm ta ch�t ng� bài tha vô thc�ng

* Kivu Xuân : Mc�n t� c�a nhà tha Thanh Tài
(Banmêthu�t)



Kinh ThD

Ng|t ngào, tinh khiut gi|t scang
Đón chào ngày m�i vô thc�ng trhn gian

C} may xanh biuc nglp tràn
L�n lên t� đgt ccu mang ân tình

Theo chân, theo áo nhlt bình
Cùng chia m�t kiup phù sinh âm thhm

C} cây ngu�n c�i sa tâm
Nhc em qua cõi tr]m n]m thành ngc�i

Dang tay h�ng gi|t mca tr�i
Chey qua khe đá, su~i ai gi|t tràn

Gi� lòng m�t phút bình an
Mà nghe róc rách t� ngàn thâm sâu 
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Em ng�i soi dáng nhiym mhu
Mmt môi em đgy nét shu, nét bi

Thôi đ�ng gi� ldi mà chi
The trôi dòng nc�c: sân si, b�i trhn

Đw mai đ�i chong thn nghn
B� đv vv c�i, nhr phhn tâm linh

Cho em � ldi m�t mình
Ch~n này, t^nh lqng nghe kinh thc hivn

L�i kinh c�a ch~n vô biên
in trong lòng su~i trivn miên tháng ngày



Làm ThB Cúng PhLt

Con làm tha cúng Phlt
Dâng l�i nguyyn an lành
Chu hdnh phúc chúng sanh
Trong đgt tr�i muôn vlt

Trong tha con, sen n�
Màu tinh khiut lqng thhm
Trong tim con hai  gm
L�i Thhy -  m�t dòng tha

Đ�i - vhn tha ngâm khúc
Con thanh then nhr nhàng
St nhc chuyun đò ngang
R�i bun mê trhn t�c

Con đ�ng mê đ�ng lu�
Chút phgn b�i trhn gian
Mai kia st ng� ngàng
Đc�ng trhn con ngã qu�

Cúi đhu con đenh lx
Đoá T� Bi nglp tràn
Tâm con vv, kso trx
Diyu Chung đón Xuân sang

6 tháng 9, 2006
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Lan GIy

M�t nhánh lan ghy trên m� bia
Âm thhm soi bóng gi�a tr]ng khuya
Anh quên tc�i nc�c, quên ch]m bón
Anh ai, hoa r_ - bóng chia lìa

Âm dcang thôi c_ng nghe đành đodn
V� ch�ng tình ngh^a biyt quan san
Bdc đhu - m�ng c�c đành thôi vly
Vô thc�ng, em hiwu ngh^a ly tan

Kiup sau đâu biut còn gqp ldi
Giây phút đodn trc�ng c_ng m�t mai
Vkn yêu anh đgy, nhc xca vly
N]m tháng bên anh st nh� hoài

Thoáng ch~c đ�i anh hoá ng�c tù
M�ng đ�i nga ngjn - tiuc thiên thu
Anh quên tgm mon ngày xca gy
Son smt phu thê b�ng m{t mù



Lao Đao

Td an gi|t nc�c t� tr�i
G�i tham tóc mc�t n�a đ�i thc�t tha

B�ng dcng s�i tóc lc�t là
R�ng bu�n trên menh tr]ng tà n�a đêm

Dc�ng nhc có chiuc g~i êm
b�t theo gi|t ly .... nhc em thu� nào

Vai ghy nghiêng bóng hc hao
Thgm gi|t tình gy. Lao đao đ�i ngc�i

Trái tim thôi hut vt v�i
M�t màu tím ngmt, lòng ai đã chùng

Nói sao ... thôi đã vô cùng
Ngc�i xa, xa lmm. Nghìn trùng biyt t]m

Tc�ng ch�ng nhc đá ngàn n]m
Không thcang. Không nh�. Nglm t]m n�i bu�n

Đâu ng� tim v� mdch tuôn
Theo con tr]ng lqn cdn ngu�n yêu thcang
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Lòng Đá

Bóng núi sao cô đan
Tím skm chivu sa mdc
C} vàng bu�n man mác
Tra tr|i vách đá tran
Ta đi vào lòng đá
Nghe âm vang nghìn xca
Triyu n]m đ�i nmng mca
Đá dc�ng nhc rgt ld
Đá vkn còn nóng b}ng
Chey mvm nhc thu� xca
Hay đã ngu�i tàn chca
Theo th�i gian hoài v|ng
Đá st có màu gì
Khi đá triyu triyu tu�i
Tình st có màu gì
Khi tình triyu nh� thcang

- Grand Canyon tháng 7/ 05 –



Lfc Bát Giao Thia

M� lòng nghiên bút đv tha
Nhìn trang gigy trmng ngjn nga gi�a dòng

Vhn gieo ch� smc, ch� không
Trhn gian thôi đã m�t vòng tháng n]m

Đêm nay áo l�a xa x]m
Đ�i ly trà gm ghé th]m thc phòng

Sách tham, h�n ch� mùa đông
Tc�ng ch�ng nhc đã hc không mgt r�i

fm lòng, trà ch�t đhy vai
Theo cành hoa n� ngoài tr�i đón Xuân

Vkn là hcang smc beo trân 
Thrn thùng, e gp nhc ghn môi em

Dc�ng nhc ta c_ng lòng mvm
B�i trhn hoá kiup bên thvm vàng hoa

Rai trên s�i tóc nhdt nhoà
Hoàng mai m�t n� th]ng hoa nét trhn
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Lfc Bát Sinh NhLt

Ví nhc em hoá cánh sen
H�ng nhc phgn nhdt c�p men vô thc�ng

Ví chân em bc�c dqm trc�ng
Nâng tay h�ng lgy gi|t scang tqng ngc�i

Ví tâm không bln b{u đ�i
R� ngc�i lên núi ngmm tr�i mây xanh

Ví h� sen hd đw dành
Cõi lòng t^nh lqng cho anh m�t đ�i

Ví ngày Sinh Nhlt tình ai
Búp sen mzm m�t đoá cc�i t^nh tâm

Ví trong tiung v|ng chuông trhm
Kiup sen thu� trc�c đã thhm td an



Mai

Mai, đ�i em chdm vô thc�ng
Thoeng nghe hoa r�ng góc vc�n cu~i n]m  

Mai, tìm theo menh tr]ng rnm
B�ng dcng khuyut n�a, ch� nnm vmng anh

Mai, nhìn đ�i cdn xuân xanh
Tóc em đ�i kiup hoá thành mây bay

Mai, yêu anh c_ng lmt lay
Gigc khuya lòng ng� vòng tay ôm ghn

Mai, ch�ng mca gió ngoài sân
Môi em ch�t nh� m�t lhn gm môi

Mai, đ�i còn ldi khúc nôi
Dku quay qumt mgy c_ng r�i xa x]m

Mai, chân có lt vv th]m
Anh ai ch~n c_ ngàn n]m có còn

Mai, đ�i chmc st hao mòn
Mòn đi thcang nh� - tr]ng tròn, khuyut đi    

Mai, câu l�c bát phân ly
Quên vhn, quên điyu, nh� chi... Vô thc�ng  

Mai, em còn ldi dqm trc�ng
M�t mình lqng lt cu~i đc�ng nhân gian  
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Mai Sau Luân H\i

Dc�ng nhc còn ldi vòng tay 
Dc�ng nhc đã cu~i m�t ngày em ai … 

Dc�ng nhc có s�i ta tr�i 
Bu�c tay em ldi trao l�i yêu thcang 

Tóc mai đã bdc - dqm trc�ng 
Yêu nhau nghn gy, n�a đc�ng ldc nhau 

Ngoài vc�n sân r�ng bu�ng cau 
Thôi đành gi� ldi mai sau luân h�i 

Thuyvn tình ai the ls đôi 
Dgu anh nc�c mmt mqn môi - Xa ngc�i    

Lòng nhc m�t hdt mu~i rai 
Xót xa đã l� m�t th�i - Biyt t]m 

Mai sau biut có lhn th]m 
Biut tay g~i m�ng có nnm kv nhau 

Tr]m câu tha viut bdc đhu 
Nghìn xca ai n~i nh{p chu ái ân  



MLt Môi

Mlt môi em ng|t d{u dàng
Anh nga ngjn gigc m�ng vàng xa x]m 

Ngmm em duyên thmm đôi chnm
Trao thhm tim nh� chuyyn tr]m n]m đ�i

Em nhc que th{ g|i m�i
in mình hdt nh} ngàn l�i yêu anh 

Em xca t� đ� xuân xanh
Tmm mca, tmm nmng hoá thành vàng ma     

Đw mai em có tình c�
Th{ em rai r�ng a h� tay anh

Dgu em thu� gy - đw dành
Kiup sau, sau n�a st thành m�t đôi

Kiup này đ{nh mynh khúc nôi
Kiup này em l� n�i trôi. L� chìm

Em ai, đêm gy anh tìm 
Mlt môi yêu dgu trong tim riêng mình

Ngku nhiên trong thoáng môi tình
Dc�ng nhc anh biut chúng mình yêu nhau 

Thôi đành hrn v�i nghìn sau
Phút vô thc�ng st bên nhau v� ch�ng
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Mê Mu_i

Em vivn màu san đ}
Nét mê mu�i yêu anh
Môi tham - dáng n�a vành
Vhng nguyyt tình sau ngõ

Em vt ldi đc�ng mây
Cong nét mày vòng nguyyt
Dc�ng nhc trong mmt biuc
Còn gm ... m�t vòng tay

Đuôi mmt tình ch� ai
Ngóng cu~i đc�ng, bóng đ�
Ngày trôi qua c�a s�
Yêu anh - yêu anh hoài

� hcang nhu� đêm n�ng
Trên má h�ng con gái
Chút smt se còn ldi
Nghiêng đ�i tixn cu~i đông

Tóc mvm, xoã vai ngang 
Xuân thì trong scang s�m
Có cành mai v�a ch�m
Nhu�m hut sân nmng vàng



Mênh Mông

Dc�ng nhc � gi�a hc không
Tiung anh vang  v|ng v�i mênh mông đ�i

Đem theo nghn gy cdn vai
The trôi xu~ng biwn mqn đ�i riêng em

Lqng thinh nhìn trái tim mvm
Vkn xuôi dòng máu êm đvm nhc tha

St nhc hoa bc�m l�ng l�
St nhc hdnh phúc vkn ng� chiêm bao

Ôm em dáng nh} hc hao
Yêu em c_ng chz ng|t ngào tình nhân

Đca nhau m�t quãng đc�ng ghn
Vài n]m thoáng đã phai dhn n�ng say

Can mca gi|t nmng m�i ngày
C_ng trôi qua hut nh�ng giây phút đ�i

Mai sau còn ldi gi�a tr�i
Âm vang ngc�i g|i em h�i em ai  
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MiSng TrIu

Miung trhu còn ldi men cay
Men n�ng ng|t l{m ... lmt lay đ�i ch�

Đ�i ch� duyên thmm ngjn nga
N]m n]m tháng tháng a h� qua sông

Qua sông sóng nc�c gi�a dòng
L�c bình tím ngát ... thgy lòng cô đan

Vc�n sau yum thmm bu�n han
Dáng lcng ong ch�t t�i h�n phln duyên

Bên đ�i m�t đoá thuyvn quyên
Sóng tình nguyyt lão đã quên mgt r�i

Miung trhu đâu rõ khúc nôi
Vkn màu thmm đ} nét môi đ�i ch�



Môi NgDbi - Môi Em

N�a đêm còn ldi ... n�a đêm
Còn ch]n chiuu ldnh g~i êm - tên ngc�i

Còn tim tr]m menh rã r�i
Còn thân xác c�a ng|t l�i hcang hoa

N�i đau lqng lt v� oà
Mca khuya đ|ng gi|t tc�ng là mmt cay

Ch�ng nhc s�i tóc đêm nay
R�ng trên tay m�ng thcang vay m�t đ�i 

Lòng em chén rc�u đhy vai
Dc�ng nhc bu�n lmm, anh ai ... vô cùng

Thôi đành, môi đoá phù dung
Nghe rcng rcng nh� - nglp ng�ng ... nh� quên

Môi ngc�i có lt lênh đênh
Môi em thôi đã chênh vênh cu�c tình 
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M_t Bb Môi ThBm 

Chivu nay thu thlt tình c�
Kht khàng lá r�ng a h� cu~i sân

Anh ai, gió cu~n b�i trhn
Chúng mình có thlt ... thlt ghn nhau chca

Hay là chút nmng, chút mca
Chút quay qumt nh�, tay v�a chdm nhau

Đw mai n]m tháng đ�i màu
Em thôi xoã tóc, qua chu thanh xuân

Đw nghe mca lá theo chân
Vàng giây phút gy hoá thân duyên tình 

Lá quay cu�ng v�i bóng mình
Khúc luân v_ nmng, lung linh em cc�i

Xiêm y em thoáng g|i m�i
Chút gì nhc thw r~i b�i, ngjn nga

Trong anh, em m�t vhn tha
Ccng em - hôn ph�t m�t b� môi tham
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M` Tóc Mây

Vân vê vành nón, em không đ�i
The gi�a mây tr�i m� tóc mây
H�n ta lãng đãng, hình nhc vly
Gi�a s�i ta tình nglm nét môi

Đ�ng đw em ng� ... Ta Yêu Em
Nh� em biun mgt sau vành nón
Nh� bàn tay em ... ch�ng g|n lõn
Dgu kín sau lcng áo l�a mvm  

Trái tim có lt hai nông n�i
Đã v�ng vv r�i ... ldi qumt quay 
Chz yêu m� tóc tr�i mây gy  
Nào phei Yêu Em – chz nh� thôi

Thôi đành thú thlt tr�i cao r�ng
M�t trái tim ngc�i rgt thu gian
Ta đã Yêu Em ... ch�ng vài tháng
Hôm gy vô tình nmng cu~i đông

Td an chiuc nón em không đ�i
Đw gió tham l�ng m� tóc mây
Đw hoàng hôn xu~ng màu mây gy
Nmng chivu rcng r�c bu�i chia phôi



M`m RDeu

M�t lhn môi m�m rc�u n�ng
Phút thiên thu gy môi h�ng yêu anh

Bên đ�i tu�i hãy còn xanh
Bên ngc�i tu�i đã n�a cành thiên hcang

Trhn gian m�t cõi vô thc�ng
Yêu ngc�i. Còn. Mgt. Vgn vcang. Đa tình

Nhc môi m�m rc�u - chuyyn mình
Còn hay đã mgt - n� tình ngày xca

Vkn còn nhc thw gi|t mca
Thgm trong lòng đgt, vkn chca phai m�

Nhcng đ�i là thlt hay ma
Tháng n]m qua mgt - bao gi� có nhau
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Mong Manh

Đôi khi bgt ch�t nh� anh
Đum n]m đum tháng mong manh tcang phùng

Ngóng đ�i, đ�i thlt nghìn trùng
Ngóng ngc�i, môi mmt đã chùng phgn son

Tháng ba, nai gy có còn
Cu~i đc�ng lá r�ng gót mòn n]m xca

B~n mùa vkn thu s�m trca
Dâng đ�i vô ngã nmng mca giao mùa

Dgu hài còn ldi b�i xca
Dc�ng nhc con ph~ vkn chca quên ngc�i

R�ng cây đw ldi cho đ�i
M�t loài chim quý hót l�i yêu thcang

Câu tha lqng lt vgn vcang
Trái tim v� cánh dqm trc�ng tìm anh

Thôi nay phgn n� đw dành
Nh� mai gqp ldi .... m�t cành thiên hcang



M_ng Tình

Em chz biut làm tha
Đw yêu anh kiup này
Gom hut ce tr�i mây
Làm nhkn tình duyên n�

R�i em ldi c�c ma
Đc�c nghe tiung anh hoài
Đc�c anh ôm -  ôm mãi
R�i yêu em ... vô b�

St nh� anh - đôi mmt
Cho em n�i m�ng vui
Chia em phút nglm ngùi
Khi tim em đau thmt
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Em gi� s�i tóc ta
T� thu� tr]ng biêng biuc
T� tình yêu mmt liuc
Anh ch�t gqp bgt ng�

St tìm n~t ru�i anh 
L� đ�i ... mai lcu ldc
L� kiup sau phiêu bdt
Em vkn nhln ra anh

M�t chút n�a tr]ng tròn
Hay mai này tr]ng khuyut
Dku đ�i trôi bivn biyt
Tr]ng vkn thu chong mòn

Chz hai ch� Yêu Anh
Thì làm sao cho đ�
Anh vv theo gigc ng�
Ru em - m�ng tình xanh



M_t Mình

Khuya vv
nhqt ánh tr]ng vàng

Trên đc�ng lá r�ng
v�i vàng hôm qua

Sao nghe
lòng ch�t xót xa

M�t mình. 
Bóng đ�. 

Nhdt nhoà đc�ng tr]ng
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MDa Khuya

Em vv � v�i ngc�i dcng
Con tr]ng b�ng lqn n�a ch�ng đêm qua

Cái gì nhc thw xót xa
Nhc là đành đodn, v� oà anh ai

Đêm nay còn ldi sao tr�i
Còn em � gi�a cõi đ�i qudnh hiu

Còn ngc�i - có lt ít nhivu
Bên em lqn h�p ch� yêu, ch� tình

Còn quên chiuc g~i m�t mình
C�a th�i con gái, vô tình nnm riêng

Môi em phai hut đc�ng vivn
Nhdt màu son c_ nên nghiêng gigc n�ng

Dc�ng nhc em đã có ch�ng
Ngc�i ta đeo nhkn ta h�ng cho em

Ngón tay áp út êm đvm 
Anh ai - hdnh phúc n�a đêm đ�ng phòng

Hình nhc gió ldnh bên song
Hình nhc em thgy cõi lòng tr~ng không

Thu gian còn mgt, có không
Nhc Anh - Em đã mqn n�ng ... r�i xa

Thôi thì đ�i st trôi qua
Nghe nhc ai khóc .... hay là mca khuya



N?m XDa

Bàng hoàng anh bc�c vào tù
Hai mcai chín tu�i... Bdn - Thù bên nhau

Vkn cùng tiung nói, cu~ng nhau
Vkn cùng u~ng nc�c bên chu: giung trong

Vkn cùng lqn h�p mênh mông
Con sông u~n khúc m�t dòng quê hcang

Tháng Tc trên m�t chqng đc�ng
Anh- Tôi ranh gi�i yêu thcang chong còn

Xác thân tôi đã m}i mòn
B]ng r�ng, vc�t su~i, lên non, lên ngàn

Nmm xcang bgt ch�t ng� ngàng
V� hivn, con ddi... mu�n màng tìm nhau

Lâu r�i chong thgy em đâu
Tóc em chmc đã bdc màu th�i gian
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Con ngoan đ�ng bc�c v�i vàng
Vgp chân té ngã - ba tan nát lòng

Con ai, ôm mr - tay b�ng
Khi con chlp ch�ng thiuu vòng tay ba

Bây gi� vdn dqm dc�ng xa
R�ng sâu núi thom nhdt nhoà dáng anh

Ph� đ�i bóng t~i vây quanh
Con giun, con du đã thành bdn thân

Làm sao níu ldi ngày xuân
Đum n]m, đum tháng vv ghn bên em

Khuya r�i tr]ng lqn n�a đêm
Khóc ngc�i tù nhjm... đum thêm tu�i tù



Nàng PhHn HDBng

Em nhc m�i g|i - phgn hcang
Tóc mai buông xu~ng n�a đc�ng lcng thon

Môi tham vivn đ} nét son
Hình nhc ng|n c} c_ng còn tcang tc

Ta vv hoá kiup ông t�
Ng�i bên thvm đ�i ... em nhc rgt ghn

Đêm h�ng ...khe kht bc�c chân
Ch�t nghe nhc thoeng ng�c trhn tham tho

Con tr]ng có lt hrn hò
Bao nhiêu say đmm thành vò rc�u t]m

Nên khuya hdnh phúc g~i nnm
Ghn nhau biut mgy - Tr]m n]m m�t đ�i

Dc�ng nhc bóng nguyyt g|i m�i
Em thân dáng ng|c nhlp đ�i thu gian

Đgt tr�i nhã nhdc ta vàng
Ta, Quân Vcang đ�i - đón nàng phgn hcang
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Nâng Niu

Đc�ng quen bóng đ� tr]ng tình
� thì, mình thgy bóng mình có đôi

Nghe nhc đêm đã khuya r�i
Chân tìm quán tr|, vv thôi.... Cu~i ngày

Xót tình, sao n� lmt lay 
Ng� nhc khép ldi vòng tay a h�

Thôi khung c�a hrp hut ch�
Khi ta vv đã tình c� cài then

b�c gì quán rc�u còn men
Chong chn ch� ld, ch� quen, xa, ghn    

b�c gì mca đ� ngoài sân
Trói chân ta ldi đêm dhn trôi qua

Bên ta trang sách thlt thà
Ng� ngoan dc�i g~i tc�ng là ghn nhau

S�m mai s�i tóc nge màu
M�i hay rnng đã đêm thâu nh� tình 

Soi gcang ld quá bóng mình
Đâu môi m�ng đ} xca tình nâng niu



Nét RNm Giao Duyên

Có đivu gì gi�a tr]ng sao
Nghe nhc m�t chút ng|t ngào. H�n ghen

Dc�ng nhc ngc�i gy: Ld - Quen
Trùng trùng sóng dly khai men đa tình

Em t� huyvn thodi hcang trinh 
Nét môi đo đ} muôn nghìn xôn xao

Tay em khép nhr áo đào
Thôi thì c_ng đ� lao đao h�n ngc�i 

Chz vì thu� gy gi�a đ�i
Trao nhau m�t ldy thay l�i smt son

Vai kv m�t cu�c vuông tròn
Khoác tay chung bc�c, đá mòn tr]m n]m

Khuya vv con ngõ âm thhm
Nh� xca c� tích:  nét rnm giao duyên
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NgEi NgIn

Ldi không nghn ngdi trao nhau
Chút mây, chút gió, chút màu thiên thanh

Dc�ng nhc se thmt lòng anh
Dc�ng nhc khung c�a chao mành trúc thca

Tixn  em bu�i gy... ngày xca
Có mca, có nmng, có v�a nh� thcang

Có l�i đw ldi vgn vcang
Có tay b{n r{n chia đc�ng rt hai

Có tình hrn st m�t mai
Đw không nghn ngdi ch� ai tháng ngày

Có em áo nguyyt r� mây
Bu�n . Không... Lòng đã say say má h�ng

Tim mình h}i kht phei không
Không yêu, nhcng chz tdi lòng nh� ai 

Em ai g�i n� hôn dài
Theo mây theo gió theo ai ... gót h�ng

Đgt tr�i sao quá mênh mông
Biut em có nhln n� h�ng anh trao

Đêm vv anh h}i tr]ng sao
Yêu là nhc thu ... nao nao trong lòng?



NgLm Tình

Ch�ng nhc đêm đã n�a đêm 
Chút thcang, chút nh� gi�a mvn g~i ch]n 

Lc�i tình nhc menh tr]ng rnm
Cu�n tròn vhng nguyyt - ta nnm bên em

Nglm em, chz thoáng môi mvm
M�i hay tình đã êm đvm trong ta 

Hình nhc tr�i đgt ghn xa
Không ôm em đc�c ... nhc là xa x]m

Em tham có lt nghìn n]m
Đw ta hoá kiup vv th]m môi h�ng

M�t đêm duyên n� V� Ch�ng
Ng� nhân gian đã cdn vòng th�i gian

Dku ta qugn quít mu�n màng
Vkn nhc hcang phgn m�ng vàng bên em

Đw tình khao khát ch�t thèm
Chu~c môi ly rc�u say mèm đhy vai

Anh ai nghn gy m�t th�i
Cu~i đc�ng chmc st m�t đ�i nh� nhau
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NgLp Nging

Yêu anh ...
r�i ldi không yêu

Nglp ng�ng nhc thw
nmng chivu còn vcang

Dc�ng nhc
� tln cu~i đc�ng

Có màu hoa tím 
ngát hcang nh� thhm



Nghìn Trùng

Không có anh, không có tha
Dc�ng nhc đ�i ch�t ngjn nga sáng chivu

Bên ngc�i m�t thoáng ch� yêu
Làm sao còn ldi ít nhivu phôi phai

Có còn trong trái tim ai
Màu môi son thmm s�m mai vô cùng

Đw lòng em phím ta chùng
Dang tay h�ng gi|t nh� nhung gi�a tr�i

S� mca theo nc�c mmt rai
S� lòng yuu đu~i anh ai ... nghìn trùng

Mai đ�i n� đoá phù dung
Say h�n nghiêng nge lòng chùng nh� anh

Thôi thì thcang nh� c_ng đành
Trôi theo n]m tháng - nhc cành hoa mai
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Ng_ Duyên

Tha em chín đ} trên cành
Tham nhc hdnh phúc đw dành riêng ai

St nhc l�c bát hoàng mai
R�ng xuân khai nhu� thoát hài dáng tiên

D{u dàng cánh l�a nghiêng nghiêng
Em t� tivn kiup ng� duyên h�ng trhn

Quanh co m�t nso phù vân
Hoa tàn, hoa n� thoáng ghn thoáng xa

Cu~i xuân, phai nhu�m nmng tà
Vkn là m�t cõi vàng hoa chân ngc�i

Nhc scang tan gi�a mqt tr�i
Cành mai vàng r�ng xu~ng đ�i hc không

H�n hoa tham ngát mênh mông
Xác thân tan biun, hut vòng trhn gian



Ngb NghWch

Đ�ng cc�i anh ng� nghych 
Khi anh theo bé vv 
Con đc�ng b�ng dài ghê
Lá vàng rai... nhqt hut

Theo dáng đ� - bóng em
Nhqt dgu chân em bc�c
Nhqt gió bay tóc mc�t
Nhqt ce tr]ng bên thvm

St � ldi lá vàng
Vào g~i m�ng g~i ma
Biut đâu st tình c�
Anh tqng bé... thu sang
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R�i anh ldi r� bé
Bé mu~n nhqt lá vàng
Đi theo anh tình tang
Ngày mai mình đi nhé ...

H�n nhiên - bé môi mím
R�i cc�i v� nivm vui
Bé ch�t ma đhy túi
Lá vàng rai ... anh tìm

`i, cô bé mc�i l]m
Anh chu mong bé mãi
Môi mlt ng|t ô mai
H�n tham đoá tr]ng rnm



Ngó Theo

Lhn đhu hôn m�t nét son
Có gì lcu luyun đw còn nh� nhau

Ngó theo dòng nc�c cu~n mau
M�i hay rnng đã qua chu gió bay *

Cho em - M�t gi|t men say
Cho em mê đmm nggt ngây. Đw dành

Bên nhau dku rgt mong manh
Em nhc hcang tóc hoa chanh. C_ng đành 

Đw em � ldi v�i anh
Nhc cafe gm, trà xanh tham n�ng

Đw mai dgu tích môi h�ng
Trên ly, trên tách m�t vòng yêu thcang

Đw trong khoenh khmc vô thc�ng
Anh ai, còn ldi mùi hcang đa tình

Ma h� trong cõi lqng thinh
Tiung ta lòng ch�t vô tình ngang qua

* Ca Dao

152 Đa tình khúc



Đa tình khúc   153

Ngd Thiên Thu ...

Anh nhc m�t tách trà g�ng
Thlt cay, thlt nóng n�a ch�ng bên em  

Đw em ma thoáng êm đvm
B� môi gm tr|n m�t đêm v�i tình

Dc�ng nhc khuya ldnh đoá qu�nh
Nên thuyvn hoa đã vô tình r_ hcang

Gió tr]ng sao c_ng vô thc�ng
Dgu đi âm v|ng thiên đc�ng ngày qua

Nghe môi lqng lt tình xa
Tham mùi tc�ng nh� nhdt nhoà lung linh

Không môi anh chdm môi tình
Đêm nghe kw chuyyn chúng mình giln nhau

Nghiêng lòng n�i nh� vv đâu
Dc�ng nhc ph~ c_ng đêm thâu m{t mù

Thôi tình the xu~ng phiêu du
Quyyn hcang trà ng� thiên thu gm n�ng



NgYc Qumnh Tju

Khuya vv m� c�a đ�i tr]ng
Thc phòng nhc h�i hoa đ]ng nguyyt rnm

Bút nghiên lqng lt âm thhm
Bên trang sách c� ngàn n]m chung tình

Tay nâng chén ng|c t�u qu�nh
Dc�ng nhc tr]ng l� men tình ... yêu em

Ngjn nga bóng nguyyt bên thvm
Trôi trên dòng tóc l�a mvm ái ân

Say tr]ng, say m�ng. B�i trhn
Hài tiên thoát t�c. Thn nghn nhân gian

Em nhc huyvn thodi cung vàng
Áo xiêm ch�t b�ng ng� ngàng dc�i tr]ng
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Ngón VHn VDBng

Mùa đông đã qua r�i
Sao b�ng dcng tr� ldnh
Cây lá smp đâm ch�i
Nhú mhm nõn non xanh

Có lt em nh� anh
Nên r� tàn đông vv
Đw bàn tay em ldnh
Ch�... đc�c anh v� vv

Anh cc�i - cô bé d
Chuyyn mùa đông xa v�i
Bàn tay ai xa ld
Trong túi anh - tình ai

Hãy đw đgy anh đum
Ngón nh� r�i ngón thcang
Trái tim sao ldi mvm
Khi chdm ngón vgn vcang

Cem an chút tàn đông
Vv theo can gió ldnh
Mmt môi ch�t �ng h�ng
Tay em trong tay anh



Ng@ Ngôn Sinh NhLt

Ngày ch�i non nhú lá
Là Sinh Nhlt R�ng Xanh
Mai kia gi�a thiên thanh
Dâng tgm lòng vô ngã

Núi cao tuôn dòng mát
M�ng Sinh Nhlt Su~i Ngu�n
Cô san n� làng buôn
Tmm dòng trong tham ngát

Chivu nmng rai hoàng hôn
Đêm Sinh Nhlt Nguyyt Rnm
Vdn tr�i sao âm thhm
Lgp lánh tqng n� hôn
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Đc�ng n� r� mai vàng
Mùa Sinh Nhlt Nàng Xuân
N]m m�i vv thlt ghn
Áo l�a đ�i ngc�i sang

Đêm sóng v� rì rào
`i ! Sinh Nhlt Đdi Dcang
Trong sâu thom vô thc�ng
Lòng cát vàng xôn xao

M�i ngày trong cu�c s~ng
Là Sinh Nhlt c�a Anh
Gió g�i câu chúc lành:
Todi đivu Anh c�c v|ng



NguyWt Cung

Smc không, không smc vô thc�ng
Hoàng mai vàng r�ng nglp đc�ng em qua

Tóc xca em - nhu�m nmng tà
Có phai xuân thmm nhdt nhoà nét yêu

Phù dung lqng lt bóng chivu
Dgu trong hcang nhu� ít nhivu thu� chung

Thuyvn tình ddo khúc nguyyt cung
Lung linh soi bóng vô cùng dc�i tr]ng

Tim h�ng quên gi|t ly ng]n
Biun cung thu� gy n~t th]ng gi�a đ�i

Nghe nhc tiung hdc lcng tr�i
Vút cao cung blc n�a đ�i nh� nhau
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Nhánh Sông

R�i ta đàn d� dang
Anh vv ôm phím đàn
Ôm n�i shu cô qudnh
Chivu - nhìn đò sang ngang

Con nc�c trôi l�ng l�
Bun đò vmng thjn th�
Nh� em lòng ta khóc
Dc�ng nhc r~i đc�ng ta

Nhánh sông bu�n u~n khúc
Lc�n quanh đ�i nhkn nh�c
Ta nhìn em qua sông
Pháo h�ng bu�n m�t chút

Tc�ng đã nguôi ngoai lòng
Tr]m n]m hut nh� mong
Nghìn n]m ta quên lãng
Nào hay vkn đ�i trông

Em ai chivu sông vmng
Lòng ta ch�t tr^u nqng
Xa nhau t� hôm gy
Nglm ngùi m�t vhng tr]ng  



NhiWm mIu Trang ThB

Theo ngc�i mc�n ch� làm tha
Theo tr]ng, tr]ng khuyut n�a b� tr]ng nghiêng
Theo tim h�i ng� nhân duyên
Theo đ�i thôi đã mu�n phivn tóc mai
Theo dung nhan thoáng gót hài
Theo xuân smc l� nhdt phai môi h�ng
Theo chân ngc�i đun dòng sông 
Theo con đò nh} ngóng trông bóng chivu
Theo r�ng lá đ� xiêu xiêu
Theo b� sóng v� thu� trivu vgn vcang
Theo trang sách c� đodn trc�ng
Theo đàn nâng phím khúc tcang tc shu
Theo huyvn thodi gi�a đêm thâu
Theo tình - tình ch�t nhiym mhu trang tha
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N[t Son

Gi�a khuya su~i tóc ta êm
Tham mùi hcang ld ch�t thèm hôn em

Câu tha dgu dc�i g~i mvm
Gilt mình tr� gigc n�a đêm tình c�

Tình c� nghe chuyyn vjn va
Ch� yêu, ch� nh�, ch� ma thlt tròn

Dc�ng nhc có menh tr]ng non
Vt lên đ�i ng�c n~t son đa tình

Có vì sao ch�t lung linh
Ch�t nhc c_ng biut chuyyn mình em ai

Thôi thì anh khgn sao tr�i
N~t son em đ} m�t đ�i riêng anh



Nf CDbi Sinh NhLt

G�i anh n� cc�i em
Tqng quà ngày Sinh Nhlt
Anh  h}i em ... nói thlt
Em h�n d�i: h}ng thèm

Em tre l�i ldc đv
R�i ngúng ngoey - Làm thinh
Anh nga ngjn: Ch� tình?
Chong biut mình tznh mê

Đêm vv ma em ldi
Khúc khích n� cc�i vui
Mái tóc em chey xuôi
M�t dòng êm ... êm ái

Anh b�ng nhiên kh� khdo
Chong biut phei làm gì
Ngày tr�i sinh ld nhz
Chong biut yêu làm sao

Ngày mai st gqp thôi
St nhìn ldi n� cc�i
Em beo: `i ! Tình ai
Ngày Sinh Nhlt qua r�i
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Nf Đào An Nhiên

Vkn là anh đgy hôm nào
Vkn em thanh khiut n� đào an nhiên

Đgt tr�i bu�c ldi ch� duyên
Bút tha em ch�t nge nghiêng m�t th�i 

Có không còn ldi n�a đ�i
V�i anh men rc�u n�ng vai cdn tình

Dku mai còn mgt. M�t mình
Vkn ghn nhc thw bóng hình c�a nhau

Dgu môi mím chqt nivm đau
Dgu thcang, dgu nh� bdc màu th�i gian

Ng� ch�ng lá r�ng ... mùa sang
Phai đi m�t thoáng r�n ràng áo em     

Đêm nghe tâm nun gi|t mvm
Tham l�ng trang sách êm đvm tr]ng khuya

Chép câu tha đw ss chia
M�t vhn, m�t ch� bên kia nghìn trùng

Ma h� trong n�i tln cùng
Nghe thanh âm đã m�t vùng xa x]m   



Nja BD`c

Choàng vai em cu~i đc�ng trhn
Dìu em l� bc�c -  m�t lhn yêu thcang

Ls loi tr]ng bóng dqm trc�ng
Thì thôi nhc ch� bình thc�ng thu gian

Sao Kivu phei bc�c đa đoan
Phei quay qumt nh� tình lang m�t đ�i

Phei ôm đàn khúc ru h�i
Dgu đi nc�c mmt quên l�i yêu nhau

Phei nghiêng bút h|a tình đhu
Nét yêu, nét nh�, nét shu ngàn n]m

Môi hoa l�y ánh tr]ng rnm
Tóc ta thôi đã xa x]m duyên phhn

Gqp nhau dù chz m�t lhn
Tình ai, N�a Bc�c chân trhn - v�i anh
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Núi Đá Tr] Bông

S�m mai lên núi nhìn đ�i
Ngàn gi|t scang biuc rdng ng�i tinh khôi

Nghe lòng sao ch�t b�i h�i
Bên kia núi đá đâm ch�i tr� bông

Tr�i thu m�t vdt mênh mông
Nhc ôm v_ tr� hut vòng trhn gian

Theo con nmng gm d{u dàng
N� hoa n� nhr smc vàng an nhiên

Ta nghe m�t đoá tâm hivn
Thoát vòng t�c lu� bình yên gi�a đ�i

(Tháng 9/07)



c LEi

Em đ�ng � ldi đ�i mai
Nh� làm hoa thrn, nh� phai nhu� vàng

Nh� mai l_ bc�m r�n ràng
R� em đi h�i, quên hàng gilu thca

Em đ�ng th]m ldi r�ng xca
Đw ng�i đum lá đ�i mca giao mùa

R�i mây d�ng ldi bóng trca
Ph� b� vai m�ng, ph� v�a dáng xinh

Em đ�ng � biwn m�t mình
Em mê biwn hát, sóng tình m�t mai

Dgu chân trên cát trhn ai
Đw dành anh ngmm gót hài riêng anh

Em đ�ng qua bun sông xanh
Giang h� quyun r_, trôi nhanh l�c bình

Cô dâu, chú rx, đò tình
Theo con nc�c l�n, lung linh pháo h�ng

Em vv h}i ldi phiêu b�ng
Trái tim st biut dòng sông ng|n ngành

Thôi xin � ldi v�i anh
N�a khuya ng�i ngmm tr]ng thanh v�i tình
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Ôm Em

Ôm em đw nh� m�t th�i
Có hoa có bc�m g|i m�i m�ng ma

Có môi em đ} tình c�
Có vai khoác nhr tc�ng b� thiên thu

Tc�ng nmng mai, tc�ng scang mù
Tc�ng đêm huyvn thodi ngàn thu vkn còn

Tc�ng nhc đ�i đã smt son
Tc�ng rnng n]m tháng gót mòn bun sông

Tc�ng em thôi hut gi�a dòng
G|i h�i đò vmng mênh mông chivu chivu

Tc�ng em, nc�c mmt qudnh hiu
The trôi dòng chey ít nhivu đhy vai

Tc�ng Em còn mãi bên đ�i
Còn lcng dáng ng|c n�a v�i ... Ôm Em

Tc�ng nhc còn n� hôn quen
Đw nghe môi ch�t thgy thèm ... gm môi



Ôm Em LW Đá

Em t� vách núi jn thân
Gi|t m� hôi đá đc�ng trhn đmng cay

Bàn tay chdm kht màu mây
Chdm nghiêng su~i tóc, chdm tay ng|c ngà

Nghe nhc lòng núi xa xa
Âm vang v|ng ldi cõi ta, cõi ngc�i

Núi pha smc núi màu tr�i
Em pha smc biuc m�t th�i kiêu sa  

Sao em nc�c mmt nhdt nhoà
Đkm trên vách núi, ai à gi|t tuôn

Làm sao em biut ng|n ngu�n
Thu� xca, kiup trc�c núi cu�ng si tâm 

Hay là núi đã lqng câm
Ôm em ly đá tim thhm, Yêu Em
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Ôm G[i Tình Si

Yêu em t� đ� con đ�i
Nhr tan scang s�m, em ng�i dáng hoa

Em nhc gi|t nmng mc�t mà
Rai trên dòng tóc, bc�m hoa ghen thhm

C} non hdnh ng� mca dhm
N� ra xanh biuc hdt mhm yêu thcang

Hoa vàng lqng lt c�p scang
Tham h�n cánh m}ng, tham hcang chén trà

Em ai khúc hát tình ca
Hc hc, eo eo, thân ngà lung linh          

Đêm vv ôm g~i si tình
Con tr]ng đã biut ... nhcng hình nhc không

Chz riêng m�t cõi mênh mông
Và em hôm gy, môi h�ng c�a anh

Trên tay g~i m�ng thiên thanh
Vt cong vòng nguyyt ... hoá thành nét mi

Cmn r]ng nglp trái tình si
Môi nghe ng|t l{m xuân thì vô biên



An Tr?ng

Loay hoay v�i bóng mình
Hut n�a đc�ng trhn gian
Quay cu�ng đ�i đ�ng t^nh
Chân d�ng ldi. Ng� ngàng

Khuya vv theo bóng tr]ng
B�ng thcang tr]ng vô cùng
M�t đ�i tr]ng vnng vqc
� gi�a cõi mông lung

Vkn s~ng đ�i tròn khuyut
Chong bao gi� d�i h�n  
Có bao gi� bóng nguyyt
Ch�t thgy mình cô đan

Bóng tr]ng và bóng ta
Bên nhau trong thinh lqng
Dc�i chân đ�i c} ld
H� sen ng� r�i ch]ng

Ta dang tay h�ng lgy 
L�i yêu thcang đgt tr�i
Ánh tr]ng vàng lmt lay
Td an nguyyt m�t đ�i
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PhHn HDBng

Con tim sao quá thlt thà
Lén lau nc�c mmt hôm qua em bu�n   

Có gì đâu - gi|t mca tuôn
V� t� lqng lt gi�a ngu�n tr�i cao

Nghe nhc huyvn thodi ng|t ngào
Tim em ch�t đã xôn xao m�t th�i 

Xca tình rgt v�ng - trao l�i 
Mc�t mà nhc thw g|i m�i phgn hcang

Ng� đi môi mmt vô thc�ng
S�m mai th�c gigc, thiên đc�ng tr~ng không

Soi gcang nhìn thoáng môi h�ng
M�t lhn thôi đã mênh mông cu�c tình

Chép trang c� tích riêng mình
Đw thiên thu st nhc qu�nh hcang tham



Ph[ C]

Em đâu phei Huyvn Trân
Cành trhm hcang lcu ldc
Theo muôn trùng trôi gidt
Gi�a ta l�a cõi trhn

Nhc ggm thêu huyvn thodi
Nhc mái ngói âm dcang
Trong lqng lt vô thc�ng
Dòng sông Hoài chey mãi

Em nhc là ph~ c�
Ng�i ma ký �c xca
Quá kh� đã qua chca
M�t lhn trong hdnh ng�

Em st nhc chén trà
Trong tay anh tham ngát
Men g~m xca thanh thoát
Ch�t bóng em - tình xa

Em st nhc nun thmp 
Bên trang sách c�a anh
Đw em đc�c nhìn anh 
Mvm môi ai - trà nhmp
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PhBi Tình

Đgt tr�i phai n� nmng Xuân
Tóc em trei hut dòng trhn đa đoan 

Môi em nghe thoáng ng� ngàng
Tình c� gqp gi�a mai vàng ta duyên  

Ng�c tham phai nét trinh nguyên
Nhú mhm hcang nhu� ng|c tuyvn ccu mang

N~t son em đgy. Đài trang
Cài khuy áo m}ng, cung đàn ngjn nga 

Nh� em h�n b�ng thjn th�
M�t mùi hcang ld, m�t b� ái ân 

Tìm em ta chong ngdi nghn
Dìu em ta đã m�t lhn vixn phcang 

Vói tay ta gi�a dqm trc�ng
Níu em xca đã vô thc�ng biyt t]m 

Còn đây m�t ch� em nnm
Còn đây gigc m�ng tr]m n]m ng|t ngào  

Còn đây hcang n� hoa đào
Phai tình xuân ng� hôm nào bên em



PhDBng ThFo

The tha l�c bát xu~ng đ�i
Dc�ng nhc em đgy, dáng ng�i tiwu thc

Bên kia vdt c} tcang tc
Dâng em ca khúc ngàn t�  yêu em 

Ta vv g�i nmng ta mvm
G�i em m�t n�a êm đvm s�m mai

Chz là m�t chút ... yêu ai
Anh ai, s�i nmng đlu hoài tóc em

Nmng vàng. Vdt áo vàng thêm
Xôn xao đ�i c}, làm em thrn thùng

Em nhc hcang smc ngdi ngùng
Nhú trên đ�i ng�c ... Ld lùng n� xuân

B� môi thôi hut thn nghn 
Toe hcang tinh khiut thlt ghn - Yêu nhau

Đa tình, nho nh} hoa cau
Tr� bu�ng n]m tháng vc�n sau thlt đhy

Ngõ vv chân bc�c nggt ngây
Ng|t ngào c|ng c} ch~n này trên môi

Kiup sau em có luân h�i
Hoá thân phcang theo bên đ�i đ�i anh
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Quên và Nh`

Hôm qua anh đi vmng
Và tr�i mca tr|n ngày
Khung c�a s� thiuu mây
Ngày dc�ng nhc rgt lqng 

Em ng�i ngmm tr�i mca
T�ng gi|t dài gi|t ngmn
Lâu lmm r�i quên bpng
Chong nh� chuyyn ngày xca

Sao còn ldi gi|t nc�c
Trong mmt em cô đan
Trên nhánh cây d�i h�n
Trong tim bu�n - vut xc�c

Có bao gi� ngày tháng
Quên đi nh�ng tr]ng tròn
Có bao gi� môi son
Phai đi màu lãng mdn

Hut m�t ngày tr�i mca
Chz loay hoay nh� anh
Ch�t thèm nghe d� dành
Bé ngoan đ�ng khóc n�a



R@ Áo

Tình c� gqp gi�a hc không
Gi�a tr]ng huyvn thodi m�t dòng trhn gian

Nghiêng đ�i nhqt đoá hoa vàng
R�ng t� thân c�i mai ngàn trên non

Ngc�i đi chân bc�c m}i mòn
Cu~i đ�i ng�i ldi véo von ca Thivn

Tr]ng ai - m�t đoá  tâm hivn
Tixn ngc�i xa cõi lu� phivn trhm luân

Ta vv r_ áo h�ng trhn
Ncang theo bóng nguyyt vv ghn c�i mai
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Ru Em

Ng� đi – nhmm mmt quên đ�i
Khuya nay sóng biwn ru h�i lòng em

Ng� đi – đêm đã n�a đêm
B�ng dcng lòng ch�t nghe thèm tr]ng sao

Ng� đi – h�n m�ng ng|t ngào 
Ma h� khúc hát ddt dào yêu thcang

Ng� đi – gigc ng� vô thc�ng 
Đw quên hut nh�ng đodn trc�ng nai đây

Ng� đi – tay níu tr�i mây
Nhlp đ�i thu t�c sum vhy hoan ca

Ng� đi – mca gi|t thlt thà
b�t môi, c�t mmt sao ta ddi kh�

Ng� đi – st rgt tình c�
Tìm ra bên gy bun b� bình yên

Chz chn nhmm mmt thlt hivn
À ai - thôi hut mu�n phivn tr]m n]m

Tóc ta - nghiêng dáng em nnm
Đ�i em theo sóng th]ng trhm ra khai

D{u dàng sóng v� g|i m�i 
Biwn mênh mông r�ng ng|t l�i tr]ng sao



RDng RDng

Anh đi - sao mmt rcng rcng
Câu tha b} d� n�a ch�ng ... Lênh đênh

Ngdi lòng chong thw nào quên
Thôi thì em st nh� tên m�t ngc�i   

Tình c� gqp g� bên đ�i
M�t hôm tim ldc, r~i b�i lòng em

Có vì sao lqn bên thvm
Phòng khuya còn ldi hcang đêm lcng ch�ng

� thì c_ng chz ngc�i dcng
Làm sao em ldi rcng rcng thu này

Ch�t em nhìn ldi ngón tay
Dc�ng nhc chiuc nhkn còn say men tình

Tháo ra - chiuc nhkn m�t mình
Ngón tay em c_ng m�t mình anh ai
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Sân Ga

� nai đây sân ga chz m�t mình
Em ng�i đ�i chuyun tàu qua v�i vã
Nh�ng khuôn mqt, nh�ng đc�ng rhy xa ld
B�ng thân quen nhc thw m�t ngc�i tình
Có đivu gì trong tim em đau bu~t
Em cô đan nhc ga vmng ch~n này
Em ch�t thèm n� hôn phút chia tay
Và ao c�c ... m�t bàn tay ai vky
Ai  tixn biyt - nc�c mmt bu�n đ|ng ldi
Ai đón ngc�i - hdnh phúc v� nivm vui
Ai đ�i mong - chivu rai nmng nglm ngùi
Ai cgt bc�c - lòng sân ga tê tái
Anh có biut, em nh� anh rgt ld
Khi xa anh. Dku gqp mqt m�i ngày
Dku có anh. Dku ghn g_i t�ng giây
Tim vkn nh�. N�i đam mê nghiyt ngã



Say

Ta ch� em đêm nay
Trong gigc m�ng men tình
Đgt tr�i st lqng thinh
St cu�ng quay - Vai đhy 

Ta dâng l�i td an
Trong đam mê, ve vu~t
Hôn em n�ng trau chu~t
Môi em hut d�i h�n

Mmt ta say dáng ng|c
Nét huyxn hoqc đa tình
Đêm bgt ch�t lung linh
Xuôi êm nhc dòng tóc
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B� ng�c em có say
Sao dâng l�i quyun r_
Ta dìu em gigc ng�
Êm đvm. M�t vòng tay

Rc�u n�ng say quá chén
Ta nggt ngc�ng Quân vcang
Em m�t thoáng thiên đc�ng 
Nhc đoá qu�nh hcang. Thrn

Trong run rjy men tình
Ta và Em đmm say
Đêm. Ngày - Nào có hay
Thoeng qua đi vô tình



SR Yêu Anh ...

St yêu anh nhc trò yêu sách v�
Nhc sông dài yêu cá l�i biyt t]m *
Nhc biwn xa yêu sóng v� lqng thhm
Nhc dòng chey yêu bên b�i bên l�

St yêu anh nhc đàn yêu n~t nhdc
Nhc thc tình yêu nun thmp gi�a khuya
Nhc Ngcu Lang yêu Ch�c N� cách chia
Nhc anh đã yêu tha tình l�c bát

St yêu anh nhc scang yêu nmng s�m
Nhc mây tr�i yêu núi v|ng trên cao
Nhc nguyyt tròn yêu thhm lqng tr]ng sao
Nhc tim nh} yêu n� tình v�a ch�m

St yêu anh nhc sen h�ng yêu Phlt
Nhc hcang n�ng yêu kinh sách trhm tc
Nhc chuông ngân yêu tiung v|ng nhân t�
Nhc thivn t{nh yêu cõi đ�i rgt thlt

* Ca Dao
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Sei Tóc Chân NhD

Đi tìm s�i tóc chân nhc
Sao nghe gi|t nc�c tcang tc mca rào

Vu~t ve môi thmm má đào
Ôm mvm s�i tóc hc hao tháng ngày

Dku đen, dku trmng - hoá mây
Vkn ghn g_i lmm nggt ngây nhu� h�ng

Nhqt chùm b� kut mùa đông
G�i tham tóc mc�t ng�i hong xuân n�ng

Lcng đ�i mai n� - ai tr�ng
Nghìn xca hiyn h�u gi�a dòng mênh mang

Đoá mai r�ng xu~ng trhn gian
Rai trên s�i tóc ccu mang nhân t�

Td an s�i tóc chân nhc
Hoá thành tha ng|c kiup t� tr]m n]m



Sei Tóc HD Vô

Khóc cc�i. S�i tóc hc vô
B�ng đen hoá trmng ... ngây ngô thu� nào

Cu�c đ�i r� xu~ng lao xao
Nghiêng b� vai nh} - hc hao m�t đ�i 

Chivu vv gió r� ra khai
N�a tà áo l�ng lên tr�i rong choi

B�ng mca  x~i xe bên đ�i
Mmt - Môi - Tóc c�t r~i b�i  lòng em

Thôi đành ng�i lqng ngc�i xem
Chivu mca bong bóng nghe thèm ... g~i êm

Nâng niu s�i nh} êm đvm
Dang tay h�ng gi|t mca mvm trái tim
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Sei Tóc ThBm Tho

Cho anh hôn tóc tham tho
Em, đôi mmt liuc gie đò ...không ...không

Tóc mai đw nh� mùa đông
Đw thcang nmng s�m má h�ng sang xuân

Đw yêu mùa hd thlt ghn
C�ng trc�ng phc�ng đ} gót chân h|c trò

Đw dành mai m~t st cho
Ngc�i thcang ta tóc câu hò mênh mang

Thì thhm kw v�i nmng vàng
B�ng dcng thgy nh� cô nàng dx thcang  

Lt nào lòng ch�t vgn vcang
Chz vì mái tóc bên đc�ng gió bay

Ngjn nga, nga ngjn m�t ngày
M�t tuhn, m�t tháng tr�i mây h�ng h�

Kiup này thôi đã tình c�
Trái tim ai đó làm nga duyên tình

Luân h�i kiup n�a anh xin
Hoá thân s�i tóc ... đc�c nhìn, đc�c yêu



S`m Mai và ThB

B} quên trên g~i câu tha
S�m mai th�c gigc tình c� nhqt lên

Tóc ta ch]n g~i lênh đênh
Nên câu tha đã n�a bên v�ng vv

N�a bên còn ldi đam mê
Đw tay đeo nhkn, câu thv quên đi

Trách tha, trách g~i mà chi
Trách ông tr]ng đã quên vì sao đêm

Trách scang gi|t đ|ng bên thvm
N�a khuya tr� ldnh g~i mvm tình ai

Đw câu tha ldi ru h�i
Gieo vhn l�c bát m�t đ�i nh� nhau
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Sóng

Tha ta hai ch� Smc - Không
Vhn gieo Vô Ngã,  mênh mông Vô Thc�ng

Tình nhc son phgn qua gcang
N� hôn chdm cõi Vô Thc�ng st quên

Nghe ch�ng bên g~i gm êm
L�i yêu th� thz êm đvm quanh ta

Yêu nhau, biut mgy mc�t mà
Nhc tình m�t thu� đã qua hôm nào

Hut yêu, ng�i ngmm tr]ng sao
Ngmm Lhu V|ng Nguyyt đw trao duyên n�ng

C} hoa gi�a ch~n hc không
C_ng vui hoan khúc, c_ng trông đc�m tình

Quyyn trong gió s�m lung linh 
Nmng tình thlt gm - nhc tình xca qua                   

Mây trôi, có lt chivu tà
Ch�t thèm nhgp chén tham ... Trà Cúc Phai

Vàng hoa cúc n� nhc mai 
Dâng đ�i cánh m}ng thoát thai hcang n�ng

Môi tình nglm gi|t tàn đông
Sóng đ�i ch�t v� gi�a dòng cô đan      



Sóng Đa Tình

Trùng dcang dâng sóng đa tình
Nghiêng giòng nc�c mqn soi hình dáng em

Cu�ng say sóng v� ch�t thèm
Màu san đ} thmm môi em n�a vành

Lqng thinh. Oà v� âm thanh 
Tiung tr]ng vàng r�ng mong manh gi�a tr�i

Bóng chìm sóng nc�c tình ai
H�n dâng tuyyt đznh. M�t l�i ái ân

Nghe nhc sóng v� xa ghn
Ru em ng|t l{m m�t lhn môi hôn

Lcng tr�i quên bóng hoàng hôn
Quên tr]ng, quên ce sao Hôm hrn hò
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Su[t KiSp VIng Tr?ng 

Nghe nhc su~t kiup vhng tr]ng 
M�t mình đ�ng đ�i nét th]ng nét trhm 

St tròn, st khuyut - lqng câm 
St nghiêng bóng nguyyt âm thhm n�a đêm 

St tay g~i m�ng gm êm 
M�t đêm làm v� - nh�, quên tên ngc�i 

Nhc quên tr]ng � gi�a tr�i 
Ngàn n]m lqng lt bên đ�i thiên thu 

Tr]m nghìn can m�ng phiêu du 
Hoá thân hc eo xa mù thm tay 

� thì, m�t thoáng nhc say 
Say tr]ng, say bóng hay say men tình 

Hay say bóng đ� riêng mình 
Ch�ng nhc tr]ng đã nhlp hình thu gian 

N�a khuya th�c gigc ng� ngàng 
Bàn tay níu ldi m�t trang tha tình 

H�n nghiên m�c đ|ng đoá qu�nh 
Thoát thai nét bút đa tình - Yêu Anh



TE An

Gqp anh gi�a ch~n trhm luân
Đôi khi ch�t ngdi xa ghn yêu thcang

Biut đâu s}i đá dqm trc�ng
Níu chân em ldi ph~ phc�ng ld xa

Biut đâu nmng đ� chivu tà
Anh - Em, Còn - Mgt, ngõ qua cu~i đc�ng

Biut đâu hoa r�ng m� scang
Chút hcang smc st vô thc�ng anh ai

Thôi thì còn ldi n�a đ�i
N�a can m�ng eo, n�a tr�i tznh mê

N�a tr]ng, mây, gió b~n bv
N�a hoa khép nhu� - Đi vv cô đan

N�a kiêu sa, n�a d�i h�n
Vkn là em đgy - Td an ch~n này  
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TE An Vô ThDbng

Con đ�i ldy td an tr]ng
Dku tròn hay khuyut nh|c nhnn có nhau

Duyên tình ldy td bu�ng cau
Tóc mai thu� gy qua chu tr]m n]m

G~i tham ldy td dâu tnm
Thêu h�ng hdnh phúc em nnm n�a đêm

Dòng sông ldy td chivu êm
Chmt chiu con nc�c êm đvm đò ngang

Tách trà ldy td scang tan
Hoá thành gi|t gm toe lan hcang n�ng

Môi xca ldy td n� h�ng
Thoát đ�i t�c lu� xa vòng vgn vcang

Em vv ldy td Vô Thc�ng
Phút giây h�i ng� dqm đc�ng xa x]m



Tao Nôi

Tao nôi xca gigc ru h�i
Ca Dao mr m�m - ngàn l�i nc�c non

À ai ...con ng� gigc tròn
Môi ngoan chúm chím miyng còn s�a tham

Mr ra đ�ng v�i rd, ram
Chmt chiu hdt thóc... dso tham lúa vàng

Mai sau con l�n vai ngang
Nh� Tao Nôi c_, x~n xang tgc lòng

Xa r�i vòi v|i ngóng trông
Quê ngc�i cách tr�, quên dòng Ca Dao

Quên ngày đ�i gi|t mca rào
B�i h�i s}i đá gió Lào ôm con

Nh� l�i Mr, nh� núi non
Tao Nôi thu� gy nét son ân tình

Tình sông, tình đgt quê mình
Hoá thành dòng máu nên hình hài con            

(Bài tha viut tqng nh�ng ngc�i đã t�ng nnm trong Tao Nôi xca..)
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Thác Đ]

Em - dc�ng nhc thác đ�
Chey xuôi ngu�n nc�c tràn
Vdt tr�i đgt thênh thang
N� hoa vàng n� r�

Em  - sóng v� vách núi
U~n khúc m�t dòng đ�i
R�ng biuc xanh ch� đ�i
T�ng gi|t tràn nivm vui

Đ�ng ng]n dòng thác đ�
Trên đznh cao tình mù
Thu� xca t� nghìn thu
Yêu - dc�ng nhc mê l�

Có đivu gì bí jn
Trong trái tim tình yêu
Đw lqng lt s�m chivu
Đw đêm khuya vcang vgn



Ta vv theo ánh l�a
Bóng r�ng khuya lung linh
Dáng em. V_ điyu tình
Yêu vô cùng - m�t n�a

Có phei là sóng cu�n
Gi�a n]m tháng a h�
Hay chz nhc tình c�
Trái tim mình - yêu mu�n

Mai này s�i tóc mai
St nh� anh - b|t sóng
Theo em nhc hình-bóng  
Dku kiup n�a, đhu thai

Khmc tên em: Vô  thc�ng
M�t đ�i ta ccu mang
Gqp nhau gi�a trhn gian 
Bên nhau m�t dqm đc�ng
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Thanh TXnh

Tay ngc�i nmm ch� hc không
M� bàn tay ... ch�t hut vòng trhn gian

Tháng n]m lqng lt mùa sang
Thôi d�ng chân, bc�c đa mang b�i h�ng

Scang đêm rai nhr bên song
Qua khung c�a nh} nghe lòng t^nh tâm

Phút giây thivn đã âm thhm
Trao tâm. Huyvn diyu tiung trhm chuông ngân

Đêm vv tiung s}i theo chân
Sao khuya trjy h�i ngoài sân r�n ràng

Nh� tr]ng đêm gy - tr]ng vàng
Không gian t^nh lqng nglp tràn hcang sen

G�i lòng thanh t{nh vv sen
M�t lhn gqp đã nhc quen kiup nào



Th?m LEi Ch[n NNm Nôi

Em đã s~ng nai quê ngc�i x� ld
Dku nh� thcang ch~n quê c_ vô cùng
Mc�i hai n]m đ�i trôi qua rgt v�ng
Chong ngh^ rnng b� bun thlt chia xa

Đã quen dhn v�i tiung cc�i tiung nói
Đã khóc theo nh�ng bgt hdnh quanh đ�i
Nhcng lòng sao dc�ng nhc bu�n v�i v�i
Nh� riêng mình - thân thu�c ch� nnm nôi

St nhìn ldi tóc dài theo n]m tháng
Đw đ�i ch� vv th]m ldi ch~n xca
Đw gqp anh - gqp ldi nh�ng nmng mca
Em đã s~ng ce m�t th�i lãng mdn

St th]m đ�i, th]m biwn c�a nc�c non
Th]m c} cây hoang dã � bên đc�ng
Th]m tháng ngày , th]m bdn hivn vgt vc�ng
Lây lgt đ�i - tr|n vrn ngh^a smt son

C_ng st th]m nh�ng đvn đài miuu đ�
Th]m Chúa hivn nnm tra tr|i tháng n]m
Phlt gãy tay mmt bu�n nhc vdn dqm
Đdn bom xca ... cdn ngu�n nc�c sông h�
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Thân Cò ChMt Chiu

Trong tù nh� mr, nh� cha
Nh� con, nh� v�, nh� nhà yêu thcang

Cùm trong tù ng�c vkn vcang
Tay chân bu�c trói đêm trc�ng ... c_ng qua

Tháng n]m đôi mmt nhdt nhoà
Thân cò, con ddi, món quà th]m nuôi 

Chmt chiu mmm mu~i - nivm vui
Dgu trong nc�c mmt nglm ngùi bc�c chân

Vc�t sông vc�t cdn xa ghn
Th]m ch�ng trên núi - m�t lhn van xin

Gi�a r�ng su~i đ�. Lqng thinh
Ch�ng thcang tay nmm v� mình. Xót xa

Đâu em vóc dáng lc�t là
Rcng rcng - nghe tiung g|i ba ng|t ngào

Thôi đành khgn nguyyn Tr�i cao
Xác thân còn ldi g�i trao tang b�ng

Td an em - phút mqn n�ng
Nét son chung thu� thcang ch�ng dqm xa



Tháng 3, HDBng Sh

Nghe mùi hcang s� c_
Tc�ng ch�ng ngc�i vv th]m
Rgt tham nhc tr]ng rnm
M�ng vv ru em ng�

Ch�t nh� tay ngc�i trao
Màu trmng trong hoa s�
Gió đca l�i tình t�
Ru mmt môi thu� nào

St gi� hcang xca n�ng
Cho gm tình khuya s�m
Cho môi si đã ch�m
Thiên thu n� hôn h�ng

Xin đ�ng phai hcang thmm
Dku cánh hoa nhdt màu
Dku đ�i st bw dâu
Dku lìa xa tay nmm
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Tháng 3, Tr?ng ThQn

Khuy cài... thrn dc�i ánh tr]ng
Ng�c tham � ldi, g~i ch]n cu�c tình

Thôi thì nghn gy lqng thinh
Dgu trong g~i nh}, m�t mình riêng em

N�a đêm nghe thoáng môi mvm
Còn nguyên son đ} êm đvm n]m xca

Dc�ng nhc còn n�a hcang th�a
Dc�ng nhc em vkn ... nhc chca hôn ngc�i

Anh. Vòng tay gm gi�a đ�i
Ôm lcng con gái, đgt tr�i n� hoa

Mai sau đ�i có nhdt nhoà
Tháng 3, nhc thw m�i là đêm qua

Nguyyt xca m�t menh tr]ng tà
Tròn tròn khuyut khuyut đw mà ngóng nhau

Anh - Em, s�i tóc bdc màu
Đã qua ghn hut dãi dhu trhn gian



Tháng Giêng Kiêu Sa

Tháng Giêng n� đoá mai vàng
Ta theo gót ng|c cô nàng xinh xinh

fy ai, đnng gy ... Lqng thinh
Áo em vàng ce l~i tình trong ta

Gu~c em còn ldi .... b�i xa
Ta nhìn, ta ngmm tc�ng là dáng em

L~i khuya m�ng gigc say mèm
Ma xoay vòng nguyyt hoá đêm thành ngày

R�i v� h}i th� tr�i mây
H}i thhm lá r�ng qua đây tình c�

Gió bay tà áo tiwu tha
Làm sao ta ldi còn ma ch� tình

Chu xin nàng chz m�t mình
Đw ta là nmng lung linh áo vàng

Dku em n�a bc�c r�n ràng
Tim ta c_ng ng� thênh thang đgt tr�i

Dku em im lqng m�t đ�i
Ta nhc ng|n c} g|i m�i đ�i xa

Thôi thì em hãy kiêu sa
Đw ta st g|i em là: Tháng Giêng

200 Đa tình khúc
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Tháng Giêng, Son ĐZ

Tháng giêng son đ} môi tình
Em - tham dòng tóc tc�ng qu�nh mùa Xuân

Nghe nhc ... có lt ... tình ghn
Anh theo, theo dgu gót chân thrn thùng

Áo em ch�t thoáng ngdi ngùng
Nghiêng nghiêng bóng nmng sao chùng lòng anh 

b�c gì anh hoá mây xanh
Che em m�t khoeng thiên thanh d{u dàng

Đ�i em cu~i ngõ hoa vàng
Bên cành mai n� r�n ràng lòng anh

Khói hcang em khgn tâm thành
Chiuu hoa cam gigc m�ng lành duyên ma 

Tóc em, l�i nguyyn tóc ta
Se tr]m n]m ldi tình tha đ�i ch�

C�ng Thivn ch�t thgy ngjn nga
Yêu Thcang vô lc�ng gi�a b� nhân gian

Anh vv ldc l~i mai vàng
Nh� màu son đ} môi nàng áo hoa 



ThHt Ngôn Sinh NhLt

Sen n� theo t�ng tiung chuông ngân
Cánh nghiêng dáng m}ng đrp vô nghn
Nhu� vàng khoe smc. Chivu chhm chlm
Ld nhz lòng mình b�ng bâng khuâng

Đ�i xanh ch�m lá thu btn ltn
Gió lùa e gp c�a cài then
Dc�ng nhc thu đã vv đâu đgy
Ph�t nhr má h�ng trên đoá sen

Có nghe gì không c} biuc ai
Tâm ta thivn lqng gi�a đgt tr�i
Vói tay hái n� sen h�ng nhdt
Làm quà Sinh Nhlt tqng ... tình ai

� ldi hcang n�ng trong tay gm
Mai vv trao ldi Đoá Hoa Tâm
Bàn tay ai đó chdm khe kht
Tâm sen ngào ngdt toe hcang trhm

202 Đa tình khúc
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Theo Dòng Áo Nâu

Con theo dòng áo nâu
Theo ngõ bóng tr]ng vàng
Theo l~i mòn thênh thang
Vv tháp chuông yêu dgu

D�ng ldi m�t phút thôi
Nghe tiung chuông trhm lmng
Gi�a không gian t^nh lqng
Lòng con thoáng b�i h�i

Xca đ�i con v�ng ddi
Nay tay chmp búp sen
H|c tình thcang khai men
T� su~i ngu�n nhân ái

Xin gìn gi� lòng con
Đivu tâm thành dâng hiun
Xin cho l�i c�c nguyyn
Sáng nhc đêm tr]ng tròn



ThiTn BiUn

Em ng�i nghe biwn Thivn
Sóng v� mdn trùng khai
Đ�ng t^nh tr|n m�t đ�i
Ru ngàn l�i miên vixn

Biwn vkn nhc bao gi�
Vkn s�m, chivu, cát trmng
Vkn rì rào gió tr]ng
Vkn sâu thom đ�i ch�

Mqt tr�i r� chim vv
Vui nmng s�m mei mê
Theo gi|t mqn v� vv
b�t mvm đôi cánh trx

204 Đa tình khúc
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Có nhánh rong hivn t�
Vv tình c� theo sóng 
Ch�t ngu nga nghe ngóng
Chuyyn tình xca ch~i t�

Chivu. Biwn sóng vô cùng
Ch� ddt dào bóng xu
Đêm. Biwn lqng đam mê
Ngmm giei l�a nghìn trùng

Trong ng�i yên thinh lqng
Biwn lmng nghe lòng mình 
Dc�ng nhc có cu�c tình
Huyvn thodi dc�i bóng tr]ng

Tên ngc�i và dgu chân
Ch� mai vv h�i ng�
Ch� mai nghe sóng v�
Môi ai b�ng thlt ghn



206 Đa tình khúc

Thiên Đàng

Đêm nhc áo l�a h�ng
Khoác nhr b� vai êm
G~i tham c_ng êm đvm
Đca em tròn gigc m�ng   

Cúi xu~ng tìm ng�c em
Thoáng trhm hcang ng|t ngào
Đêm v� tràn tr]ng sao
H�n anh ch�t say mèm 

Quen gi|ng ru tình h�i
Quen môi hôn n�ng gm
Quen hai bàn tay nmm
Nâng niu em m�t đ�i

Em nhìn anh b~i r~i
Nhc ldc ch~n cung vàng
Khuya - tóc em d{u dàng
Trên tay anh ng� v�i

Dku ch~n này trhn gian
Dku dòng đ�i h�u hdn
Trong mmt em và anh
Vkn nhc là thiên đàng
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Thiên Thu

Mai em đi biwn ... không vv
Ng� yên v�i sóng b~n bv thiên thu

Chân em dgu cát hoang vu
Tr]m n]m nghn gy phù du vô cùng

Sóng ai sóng v� nghìn trùng
Theo tr]ng tròn khuyut m{t mùng xa khai

Sóng theo r�c r� mqt tr�i
Xanh màu biêng biuc - m�t đ�i thanh xuân

The trôi dòng nc�c ... ngdi nghn
Ch�t nghe sóng v� rgt ghn trái tim

Nh� mai anh ch�t đi tìm
Em ai em h�i - thân chìm nai nao

Biwn. Tr�i. Còn ldi vì sao
Khuya r�i sóng v� ddt dào ... Yêu Em...
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Thoáng Vai Đa Tình

Ta gom tình � trhn gian
Đem theo rong ru�i dqm ngàn đc�ng xa

N]m n]m tháng tháng trôi qua
M�t đ�i yêu dgu mc�t mà phôi phai

Đâu ngôi tóc chs làm hai
Bên thcang bên nh� thoáng vai đa tình

Lòng nhc kht h}i riêng mình
Tznh say say tznh bóng hình n]m xca

Đw khuya lqng lt rèm thca
Ngóng theo vhng nguyyt l� chca tròn vành

Đw nghe tim ch�t d� dành
Tiung em cc�i n� - ng|n ngành thcang yêu

Đw đem ân ái ít nhivu
The trôi giòng nc�c nhc Kivu ngày xca
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Thbi Gian

Th� n]m và th� sáu
Hôm qua và hôm nay
Tgt ce chz tháng ngày
Gi�a cõi đ�i ncang náu

Chz vì đ�i đqt tên
M�i ngày cho n]m tháng
Đw s�m mai tr�i sáng
Đum v�i nh�ng nh� quên

Hãy nhìn vào mmt em
Đâu có gì khác biyt
Gi�a quá kh� nu~i tiuc
V�i hiyn tdi êm đvm

Chz có s�i tóc dài
Ngang lcng mvm áo l�a
Ch� qua mùa lá úa
Đum mùa xuân hoàng mai 

Trái tim em - mqt tr]ng
Trái tim em - mqt tr�i
Đ�i  ngày qua rdng ng�i
Đ�i đêm vv yên lqng
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ThD`t Tha

Mùa đông có lc�t thc�t
Nhc tóc em ngmn dài
Nhc nmng Xuân st mc�t
Vv ôm gp hoàng mai

Ph~ phc�ng r�n rã quá
Anh tìm em. Tr]m n]m
Đ�ng đw mùa Xuân qua
Mc�i hai con tr]ng rnm

Có phei em thc�t tha    
Theo gió Xuân trjy h�i            
Tim em b�ng mc�t mà
Duyên tình ch�m lên ngôi

Chân em chdm đgt lành
Dgu hài nhc con gái
Tay em vói lá cành
Thrn thùng s�i tóc mai

Dku em tà áo tím
Hay h�ng, vàng, trmng, xanh
Anh theo n� cc�i mzm
Chút tình ...V� h�n anh
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TiSc RNng ....

Tiuc rnng anh chong làm tha
Đw anh biut đc�c ngjn nga ta lòng

Đw nghe nc�c mmt lcng tròng
Trong tim xuôi ngc�c m�t vòng nhân gian

Đw nhìn chiuc lá thu sang
Rai trên dòng tóc điwm trang cu�c tình

Đw mùa đông ch�t lqng thinh
Co ro áo gm, m�t mình đêm khuya

Đw mùa xuân hd ss chia
Can mca, gi|t nmng bên kia lcng đ�i

Đw quên, đw nh� n�a đ�i
Đw cc�i ròn rã đgt tr�i hoan ca

Đw mai em l� nhdt nhòa
Làm tha anh tixn đc�ng xa em vv
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TiUu ThD

Dc�ng nhc mình ldi nhc xca
Tay chân cu~ng quít thgy th�a làm sao

Dc�ng nhc bên gy gilu rào
Có hoa có bc�m c�ng vào l�ng la

Dc�ng nhc ai đó tình c�
Đi ngang hoa tím h�ng h� bc�c chân

Dc�ng nhc c�a ngõ ngoài sân
Khép h� đw đgy thn nghn đ�i ai

b�c chi đêm b�ng hoá dài
Đw ta ma dgu gót hài.... dx thcang

Dc�ng nhc đêm ch�t ld thc�ng
Tr]ng sao nghn gy lót đc�ng em qua

Dc�ng nhc tim b�ng thlt thà
Yêu ngc�i bên gy hay là ... nh� thôi

Hay ta ... yêu thlt... thlt r�i
Chz là ... yêu m�t ch� ng�i tiwu thc
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Tìm Anh

Tìm anh qua hut d~c đ�i
Qua công viên c_, mây trôi bu�n lòng

Tìm anh xuôi ngc�c dòng sông
H}i bên b� vmng thgy không bóng đò

Tìm anh đc�ng ld quanh co 
Nso thcang, nso nh� thân cò dqm xa

Tìm anh thôi đã chivu tà
Hoàng hôn, nmng s�m đi qua m�t ngày

Nh� mai lá r�ng gió bay
Anh ai, em c_ng lmt lay m�t đ�i

Tìm anh ... ng�i ch� anh ng�i
Anh đi đâu mgt ... bóng ng�i nai đây 

Quanh em còn ldi c} cây
Còn hoa, còn bc�m � đây đ�i tình

Còn em. Em chz m�t mình
Đ�i khuya nguyyt tln, lung linh sao tr�i
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Tim Tím

Bé thích màu tim tím
R_ trên cây h�ng h�
Đw bé st bu�c na
Vào cái đuôi tóc bím

Anh g�i bé màu tím 
Gqp đc�c b�i tình c�
Nhcng sao lòng ngjn nga 
Dù tóc đã thôi bím

R�i bé vòi v^nh thêm 
Hái cho bé hoa tím
Miyng bé cc�i chúm chím
Theo tóc bay - s�i mvm

Thoeng nhc mùi hoa chanh 
Hoa bc�i và b� kut
Nghiêng đ�i, anh hái hut
Hoa tím n� trên cành...
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Tình Ca Chúa

Nhà Chúa xca hoang vmng
Th�i lodn ldc phân ly
Mmt Mr nét shu bi
Ls loi chivu buông nmng

Bên kia con đc�ng nh}
Là đ� nát vàng son
Là hy v|ng đã mòn
C�a r�ng cây lá c}
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Con ph~ nh� tình ca
C�a sáng chivu thánh lx
Tc�ng Chúa - Ngc�i đ� ly
Thcang trhn thu nhdt nhoà

R�i chinh chiun phôi pha
Vdn nso đc�ng lcu ldc
Tr]m lòng ngc�i nga ngác
Vv tìm ldi quê nhà

Hoa st n� n� h�ng
Cành biêng biuc ch�i non
Đc�ng b�i đ} gót son
Lên nhà Chúa: Ta h�ng

Tình ca Chúa r�n ràng
L�i hdnh phúc tr]m n]m
Em xuân tình duyên thmm
Cu~i thu r�i, đông sang
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Tình Khúc

S�m mai đàn hát mình nghe
Dc�ng nhc tr]ng c_ng nghiêng che n� cc�i

Nghêu ngao tình khúc gi�a đ�i
M� toang cánh c�a m�t tr�i thcang yêu

St là môi mmt dixm kivu
St là dáng ng|c đw yêu tóc mvm

St là nhc g~i n�a đêm
Ghn nhau thlt gm, thlt mvm trái tim

Có nghe tiung hát em chìm
Vào hc không đó đi tìm ngc�i thcang

Dc�ng nhc chz m�t dqm đc�ng
Nhcng mà xa lmm...mc�i phcang đgt tr�i
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TB Chùng

Lòng em nhc s�i ta chùng
Cung thcang cung nh� m{t mùng tháng n]m

T�ng đêm, em đum tr]ng rnm
M�t n]m lqng lt. G~i nnm đ�i ai

Đc�ng trhn xa lmm. Phôi phai?
Kiup sau em d - Trúc Mai vuông tròn

Qua r�i. Em - thu� còn son
Dqm thêm n]m tháng, đã mòn smc hcang

Tay em chdm ngõ vô thc�ng
Biut đâu ... mai st gi�a đc�ng gqp anh

Nhcng r�i tóc chong còn xanh
Nhc ngày xca gy đw thành n� duyên

Chz ma - m�t gigc ma hivn
Nhc ma c� tích thhn tiên hoang đc�ng
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TB H\ng

Tình nhc m�t s�i ta h�ng
Mà sao đã bu�c mqn n�ng duyên em

Đw xca trong giei l�a mvm
Tay ngc�i chdm ngõ êm đvm ái ân

Th{t da có lt thn nghn
Anh nghiêng đ�i xu~ng ... ta ghn v�i nhau

Lcng trhn gi� ldi ngàn sau
Tóc em huyvn thodi smc màu ngjn nga

St tình - nhc thw là tha
St yêu - nhc thw gigc ma ... đâu ng�

Bên song can gió tình c�
Trôi theo mây nhr gie v� đi xa

Đw không ghen v�i đôi ta
fm êm hdnh phúc mc�t mà yêu thcang
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TB Vàng

Bóng tr]ng toe ánh ta vàng
Lung linh sóng nc�c, scang lan đznh đ�i 

Đoá sen khép ldi n� ch�i 
Ng� ngon, em nhé. Đêm trôi âm thhm

Không gian t^nh lqng. Diyu tâm
Lmng nghe. Vang v|ng tiung trhm chuông ngân

M�t mai vv ldi đc�ng trhn
St thcang st nh� bc�c chân ch~n này

Nh� đc�ng s}i đá m�i ngày
Nh� đêm quen thu�c nhánh ghy lao xao

Hàng cây bóng đ� gilu rào
Thivn đc�ng ngõ vmng hôm nao tr]ng vàng

T^nh tâm l�i nguyyn. Mênh mang
L�i ru đêm vong gió ngàn yêu thcang
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Tóc TB

Thcang quá s�i tóc ta
Ta đod đày đêm vmng
Không ng� đc�c. Th�c trmng
Sáng mai r�ng ba ph�

Lc�c trhm c_ng rcng rcng
Nhìn tóc mai nu~i tiuc
Sao ldi xa bivn biyt
Khi xuân xanh n�a ch�ng

Mùi tóc em hoang ddi
Đã quyun r_ lòng anh
Ta xin em. Đw dành
Hcang tham - Th�i con gái

Anh nhqt ldi tóc xanh
Đw nghìn sau còn ldi
Vkn còn xanh mãi mãi
Màu tóc mc�t c�a anh
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Trái Tim

Trái tim yêu m�t ngc�i
Trái tim mvm quá đ�i
Trái tim nh� m�t ngc�i
Sao chz lqng thinh thôi

Trái tim có bu�n không
Khi xa ngc�i tình c_
Đoá h�ng xca m�t n�
Quay qumt m�t cõi lòng

Trái tim có nh� không
Cung đàn trao l�i ng}
Đêm dc�ng nhc tr]ng t}
Nglp ta lòng mênh mông

Trái tim có khóc không
Có mvm nhc áo l�a
Có phai nhc lá úa
Khi xa tình. Hc không

Trái tim có thcang không
Thcang chính mình cô qudnh
Mùa, dc�ng nhc tr� ldnh
Gió lay lmt b� sông
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Trái Tim KhLp KhiVng

Trái tim khlp khixng yêu ngc�i
Nên chi v�ng quá ... nói l�i không yêu

Thn nghn theo vdt nmng chivu
Có ngc�i đ�ng đ�i ngc�i yêu sau vc�n

R� đàn bc�m trmng dx thcang
Nglp ng�ng b� gilu n�a đc�ng ghé chai

Thì thhm nói v�i mây tr�i
Qua th]m bím tóc môi cc�i h�n nhiên

Dc�ng nhc cô bé rgt hivn
Tay ngoan cqp sách, mmt vivn ngây tha

Chz là ai đó tình c�
Theo chân gu~c nh} bgt ng� sau lcng

Thôi thì ngc�i gy ...Ngc�i dcng
Không hò. Không hrn. N�a ch�ng đc�ng tr]ng

Sáng, trca, chivu t~i, mca gi]ng
Nguyyt tròn, nguyyt khuyut có ch]ng duyên tình

Mai anh xin bé tgm hình
(L� mai tóc bím m�t mình sang sông)

Bé ai thuyvn đ�i gi�a dòng
Trhu cau - tháng chdp. Ta h�ng phln duyên
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TrIm HDBng

Ôm em m�t đoá trhm hcang
Gi�a giòng lqn h�p, gi|t scang t�i tình

Ta vv trc�c c�a vô minh
Tay nâng chu�i ng|c, trang kinh nhu mì

G�i em tâm gi|t t� bi
Pha trong dòng chey sân, si, d�c, tình 

Ch�m đông ta ldi m�t mình
Ng�i bên dòng su~i vô tình ngmm hoa

Thgy em tóc trmng nhdt nhoà
Đi qua m�t kiup th]ng hoa cõi trhn

Ng� nhc đodn cu~i phù vân
Bút nghiên em st trong nghn cõi tha

Mây xca ch�t khép h�ng h�
Thcang hoa đã n� bên b� lmt lay

T�i em, thân cánh hdc ghy
Thôi thì em khóc gi|t đhy, gi|t vai 

Xuôi tay tr]m n�i rã r�i
Áo em g�i ldi bên đ�i scang rai
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TrIm Mình Yêu Em 

Ngmm em m�t thoáng nét cc�i
Nghìn n]m xca c_ m�ng v�i yêu anh

Môi em thu� gy đw dành
Trao anh hcang nhu� m�t cành thanh xuân

Em ai, môi đoá ng|c trân
Tr]m câu tha hoá phù vân ngát tình

Đ~t lòng anh l�a đa tình
Dung nham cháy đ} trhm mình yêu em

Mqt tr�i xoá hut ngày đêm
Tràn can đ{a chgn, đá mvm núi sâu

Tay anh ôm dáng nhiym mhu 
Em nhc ng_ smc qua chu đam mê

Thôi ta quên l~i đi vv
D�ng chân � ldi l�i thv yêu nhau

V|ng âm vách núi ngàn sau
Yêu Em - dgu triyn khmc sâu môi h�ng 
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Tr?m N?m

N� tình, tnm nhe ta tình
Tháng ngày tgm mon m�t mình đa đoan

Yêu ch�ng gánh đ�, lo toan
Ngh^a tình phu ph�, hoa xoan n�ng nàn

Nét son, dáng ng|c v�i vàng
Ch� trca, nmng s�m phai tàn hcang xuân

Vkn nhc scang khói thn nghn
Đ�ng bên thvm ngóng bc�c chân ai vv

Ch�ng ra chiun trln tr]m bv
R�i may ai biut .... có vv ngày mai

Tóc ngc�i chinh ph� nhdt phai
Vkn nghe môi thmm đ�i ai đêm h�ng

Chuyyn xca, nên v� nên ch�ng
Trhu cau vôi đ}, m�t lòng smt son

Chuyyn nay, ngc�i đ�i héo hon
Mc�i ba n]m đã hao mòn nét hoa
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Nhcng tim vkn chong phai nhoà
Tình yêu hoá ng|c - đêm qua ch�ng vv

Xca kia dku vdn l�i thv
Đâu bnng m�t tgm áo quê chân tình

Anh ai, sông nc�c l�c bình
Ta tình đã tr|n. Nhân sinh kiup tnm

M�t ngày em bc�c xa x]m
Bên kia miên vixn tr]m n]m nghìn trùng

Tim em vkn gm thu� chung
Dku lòng đgt ldnh phù dung phai tàn

(Viut cho nh�ng ngc�i v� đón ch�ng vv

t� nh�ng trdi tù cei tdo ngoài Bmc, trong Nam)
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Tràn Ánh Tr?ng

Anh lc�t tay phím đàn
Trên thân ngc�i trinh n�
St có m�t t� ng�
Trong trái tim ccu mang
Yêu 

Anh nâng blc cung đàn
Môi tìm l�i minh hod
Mmt em ch�t nhdt nhoà
L�i t} tình trhn gian
Hôn
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Anh tìm n~t lqng ngân
Cho cung đàn ân ái
Cho ngày sau còn ldi
Anh và em st ghn
Tình

Anh đw ldi dc âm
Trong mmt nhìn đmm đu~i
Trong vòng tay b~i r~i
M�t ngôn ng� lqng câm
Nh�

Mai dku đ�i cách ng]n
Vkn nh� n�ng hai th�
Ngày tình yêu hé m�
Song c�a tràn ánh tr]ng

(Viut ngày 18/8/05)
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Trang Sách Đa Tình

Em xin mây trmng ng�ng bay
Đw em còn ldi n�a ngày nh� anh

Em xin c} ddi thêm xanh
Đw em ng�i đ�i  áo thiên thanh vv

Em xin khung c�a tr]ng thv
N�a đêm th�c gigc đam mê g|i tình

Em xin khuya nun lung linh
Tìm trong ánh mmt bóng hình ngc�i thcang

Em xin xa lmc dqm trc�ng
Đ�ng nhc mca nmng, n�a đc�ng quên nhau

Em xin t�ng gi|t mca Ngâu
Đ�ng rai nqng hdt, thêm đau đoá qu�nh

Đw mai trang sách đa tình
H�n tham gi� ldi chuyyn mình ngày xca
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Tr?ng ThBm

Đêm qua gic�ng chiuu tham tr]ng
G~i tham tóc mc�t, sao gi]ng tham tình

Môi tham nh� chuyyn riêng mình
Tìm nhau son thmm. Đa tình mmt nâu

Bây gi� còn ldi ngàn sau
Em tham áo l�a, tham màu trinh nguyên

Tr]ng tham toe bóng d{u hivn
Hoá thân huyxn hoqc cõi tiên cõi trhn

Dc�ng nhc Lcu Nguyxn thn nghn
Níu tay. Tay níu lcng trhn.... Yêu em

Em ai đw chiuc g~i mvm
Nnm riêng m�t góc êm đvm.... Dx thcang
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Tr?ng và NgDbi Tình

Anh xa han ce vhng tr]ng
Đw em chong thgy dku rnng trong tim

Thôi em lqn l�i đi tìm
B� sông dòng chey, tiung chim g|i chivu

Dgu bu�n, em h}i tình yêu
Trong anh còn ldi ít nhivu vgn vcang

Đw mai xoá hut - Vô Thc�ng
Nghe nhc thinh lqng quãng đc�ng đi qua

Vòng quanh nc�c mmt nhdt nhoà
� thôi, nhc hdt mca qua kiup ngc�i

Quàng vai m�t quãng đc�ng đ�i
Êm đvm biut mgy, đhy vai đêm h�ng

Tóc em t� ddo xuân n�ng
Rai trên vai áo đêm đông ngc�i tình

Anh ai, còn nh{p tim mình
Nghe nhc sóng v�, chúng mình yêu nhau

Trhu têm cánh phc�ng kiup sau
Th�i gian có lt st mau - ai ng� ...
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Trông

Em trông v}n vrn đêm ngày
Chz mc�i hai tiung vòng quay tình c� 

Em trông mây trmng h�ng h�
Thành mca nqng hdt v� b� sông xca

Em trông vdt áo s�m trca
Đi mô bivn biyt hoài ... chca thgy vv

Em trông khúc rt đc�ng quê
Quanh co ch�t nh� l~i vv nhà ai

Ch�t lòng c�m th� n� mai
Mùa Xuân qua ngõ mc�i hai tháng r�i

Nghe nhc sen Hd b�i h�i
N� nghiêng trong nmng em ng�i dáng hoa

Tc�ng ch�ng Thu đun hôm qua
Em gom lá r�ng ng� là tàn Thu

N]m n]m tháng tháng xa mù
Mùa Đông c_ng đã phiêu du m�t đ�i

Dc�ng nhc tiung g|i lcng tr�i
Em trông, em đ�i anh h�i có hay

Em trông, dku nh� vai đhy
Ghé qua th]m bun đò đây. Cu~i làng
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Trùng KhBi

Ta theo sóng v� trùng khai
Tìm môi thánh hoá n�a đ�i khát khao

Môi tham m�t thoáng ng|t ngào
Nghìn n]m biwn mqn ddt dào l�i ru

Thôi đ�i, m�t bóng phù du
Tr]m n]m chz bc�c lãng du tình c�

Đw xca huyvn thodi còn ma
Mmt môi mlt ng|t a h� duyên ta

Tóc mai thu� gy  h�ng h�
Vv theo g~i nguyyt .... đâu ng� tcang tc

Ta tìm em gi�a c� thc
M� trang sách ng|c tc�ng nhc em vv

Ch�t nghe sóng biwn v� vv
À ai tình đã đam mê m�t th�i

Dc�ng nhc em gi�a cu�c đ�i
Quên l�i ta tóc  ....... ru h�i  yêu thcang
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U[ng Trà

Bu�i sáng ng�i u~ng trà
Ch�t thgy đ�i hc không
Nc�c ngu�n đã xuôi dòng
Vv theo lòng su~i đá

Qua xuân hd thu đông
Mca nmng đã tháng n]m
� hdt gi~ng âm thhm
Nuôi lá trà ng|t gi|ng

Có lt trên cánh đ�ng
Màu tr�i xanh ng|c biuc 
Ch�t hoá thân vhng nguyyt 
Sáng đ�i trà mênh mông

V{ thivn sc ung dung
Ng�i u~ng trà gi�a ngàn
Gi�a tr�i r�ng thênh thang
Bóng nhân sinh vô cùng

Nhgp m�t ng�m trà gm
Nghe su~i ngu�n róc rách
Chey tràn trong tim mdch
Huyvn diyu m�t ch� tâm
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Vàng Thu

Thôi anh lên núi tu thivn
Em còn vc�ng víu mu�n phivn quanh đây

Thôi thì, anh - cánh chim bay
Em - tà áo m}ng theo mây nghìn trùng

Xa x]m tr�i đgt mông lung
Còn gì nai ch~n tln cùng h�i anh

Hình nhc ngày tháng mc�t xanh
Hình nhc em ldi ... nh� anh vô cùng

Thôi đàn ta đã dây chùng
Hc vô r�t xu~ng nglp ng�ng cheo leo

Đw tình em ch�t r�ng theo
D]m ba s�i tóc b|t bèo trhn gian

Ngmm trong gcang lc�c ng� ngàng
Nhìn theo mây tóc v�i vàng chia xa

Xót thcang m�t chút lc�t là
Thu� xca con gái, ng|c ngà riêng em

Cho em gi� tóc ta mvm
Bu�c tình xca gy êm đvm bên anh

Biut đâu vdt c} thiên thanh
Mai kia lqng lt hoá thành vàng thu
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Vay MDen

St vay mc�n tgm lòng 
Đgng thiêng liêng hoàn heo
Mà Ngc�i đã ban trao
Cho loài ngc�i `n r�ng

`i trái tim nhân lodi 
Hãy cem nhln yêu thcang
Vì trhn gian dqm đc�ng
Đ�i vòng tay nhân ái

Biwn trùng dcang mênh mông
Hãy s~ng đ�i vang v|ng
Dâng nh{p trivu v� sóng  
Xa khai r�ng cõi lòng
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Và mây trmng lcng tr�i
Ngmm hoa vàng trên núi
Em dc�ng nhc quên tu�i
Chz biêng biuc môi cc�i

Đem n�i bu�n cho tha
G�i gi|t shu cho nhdc
Gi�a mây tr�i Tiung hát
B�ng r�n rã bgt ng�

Đw tln hc�ng đgt tr�i
Bóng hình vhng nhlt nguyyt
Đw mai kia chong tiuc
Em hdnh phúc m�t đ�i



Đa tình khúc   239

Vén Áo Thu Sang

Ta vv vén áo thu sang
Nghe lòng ta tc�ng m�t hàng cau non

Em nhc chca thmm môi son
C�a trhu vôi, hrn non mòn biwn cao

Nên duyên e gp má đào
Gót chân em ch�t lao đao h�n ngc�i

Hôm qua ch�t thgy môi cc�i
Lòng ta chùng ldi n�a đ�i phong scang

B�ng nhiên ta ch�t thgy thcang
Mùa thu rai lá lót đc�ng em qua

R�i ta ldi giln đc�ng xa
Đw em vgt ve vv nhà ....nmng mca

Tóc em nhu�m nmng ban trca
L� vàng s�i nh� - ai đca em vv

Cu~i đc�ng mca gi|t đam mê
b�t em, c�t ce b~n bv thiên thu

Thôi ta d�ng bc�c phiêu du
Đca em qua ngõ r�ng thu hoa vàng
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Vén Tóc

Em ng�i vén tóc xõa lcng
Nmng ôm áo l�a nglp ng�ng… lcng thon

Thrn thùng. Chút đ} môi son
Chút hcang phgn nhr. Gót son h�ng h�ng

Hoa vàng n� gi�a hc không
Gi�a tr�i biêng biuc, gi�a dòng nc�c trôi

Ch�t ghen v�i dáng em ng�i
V�i hcang con gái tham đ�i c} non

Du�ng nhc con su~i véo von
L�i ru mvm đá smt son tháng ngày

Giao mùa còn ldi đâu đây
Chút hcang tr�i đgt men say tình n�ng

The trôi gi|t nmng mênh mông
Lcng đ�i nghiêng bóng, �ng h�ng má em
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Vô Bb

Trông theo nghìn s�i tóc bay
Cung đàn ldc n~t nhc bhy chim xa

Mênh mông sóng nc�c v� oà
Ta ng�i đ�i menh tr]ng ngà smt son

Nghe nhc tr]ng hát trên non
Ngàn n]m xca đã vuông tròn trhn ai

Dku tr�i đgt có m�t mai
Tr]ng ng�i thlt lqng nh� ai tình c�

Trong em m�t cõi vô b�
Theo ngc�i tc�ng đã bun b� tr]m n]m

Xoay vhn nhlt nguyyt ta tnm
M�i hay rnng đã âm thhm yêu ai

Chz yêu thôi đã nh� hoài
Trái tim ld quá, miyt mài có hay  
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Xót Xa

Bên đ�i có gi|t xót xa
Trái tim r�ng xu~ng nhdt nhoà mmt cay

Cu�ng điên, tiung khóc vai đhy
Ngoài kia mca, nmng, tr�i mây h�ng h�

Dc�ng nhc ta đã tình c�
B} quên ta gi�a bun b� hc không

Thôi thì tay vói gi�a dòng
Qua đ�i lqn h�p, dòng trong ng|t ngào

Đw mai dku có thu nào
Đ�i nhc m�t thoáng tr]ng sao. Đêm tàn

Dku mai bóng nguyyt v� tan
Mùi hcang còn ldi nhr nhàng tr]ng khuya
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Xôn Xao 

Khuya anh cài áo ng� em
Thgy nghiêng đ�i ng�c h�n mvm lao đao  

Ch�t lòng mu~n h}i vì sao
Tr�i sinh con gái xôn xao tim ngc�i 

� thì tham ngát đhy vai
Th{t da huyxn hoqc m�ng v�i đêm tr]ng 

Bgt ng� chdm kht g~i ch]n
Tìm b� tóc mc�t, tìm th]ng hoa đ�i

Tdi vì anh đgy tình ai
Áo em trmng hut m�t th�i đam mê

Đw nghe hai th� anh vv
Phe trên ng�c gm l�i thv yêu thcang 

À ai sao n� mc�i phcang
Anh ru em ng� quên đc�ng trhn ai

Đw anh xup ldi đôi hài
Gót chân em nh} nh� hoài ... Nâng niu

Nghe trong n]m tháng chmt chiu
Trái tim ch� đ�i ít nhivu xót xa

Khuya nhc r�ng lc�ng tình ta
Hrn hò áo m}ng - đêm qua vô tình
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M�C L�C ĐA TÌNH KHÚC 

THƠ

A

Ai 7
Âm thWm 9
Âm vang 10
Xn lan sSRng 11
An nhiên 12
Ân stng 14
Xn thân 15
Áo bay 16
Áo lsa tháng 3 17
Áo quy vàng 18
Áo tr[ng Ri ! 19
Ao Snc 21
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B 

Bài thR di chúc 22
Bài thR gió bay 23
BVt chrt nhn nhau 24
BWu nguyet 25
Bên thbm trOng bay 26 
Bèo bgt 27
Bicn m^n 28
Bicn thibn 29
Biat nay 31
Bh tình 32
Bh gigt tình quên 33
Bông hjng cài áo 35
BSnc d^m trSong 36
Blng nhiên ... 37

C 

Cafe khuya 39
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ChTm ngõ tình Ri 40
Ch]ng ngo yêu nhau 42
ChZp chxng 43
Chênh vênh sWu 44
Chibu thRm 45
Chin trg 46
Chút hSRng 48
Chuyen hòn đá 49
Cô bé 50
Có l` 53
Cõi riêng 54
Cõi trWn 55
Còn thVy nhân gian 56

D

DT khúc hjng 57
Dã quy 58
D^m trSong 59
Dáng ck mùa Đông 60
Dáng đk 62
Dáng ngji dSni trOng 63
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DVu Vn 64
DVu tình 65
DSong nhS ngZm ngùi 66
Duyên hoa 68

Đ 

Đa tình khúc 69
Đc dành gigt mSa 70
Đoá cúc vàng 71
Dóa giai nhân 72
ĐoUn khúc dòng chUy 73
ĐoTn tình 74
Đji hoàng hôn 75
Đoi ta, có Em 76
Đji thRm 77
Đji trOng 78
ĐSong quê bsi trWn 79
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E

Em hoá thiên thanh 80
Em hoá trOng r\m  81
Em và bicn 82
Em và gigt mSa 83
Em và viên cumi 84

G 

Giai đieu em 85
Giao bôi twu 86
Giao thva, hôn em 87
Gil m_ 88
Gigt m^n 89
Gigt nSnc 90
Ggi anh 91
Ggi tình 92
Gii n\m kb nhau 93
Gii tay 95
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H 

Hai ngã 96
Hái vmi vWng trOng 97
HTt ch rRi 98
HTt phVn bay 99
H_n hò 100
Hoa đOng 101
Hhi kh` mùa Đông 102
Hmi ngm hoa vàng 103
Hhi núi sông 104
Hôn em 106
Hôn tình 107
Hjn thR em 108
Hst hYng 109
Huybn thoTi em 110
HSRng tóc 111
HSRng trà 112
Huybn dieu 113
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K 

Khung cwa sk 114
Khuy áo 115
Kibu Xuân 116
Kinh thS 117

L

Làm thR cúng PhZt 119
Lan gWy 120
Lao đao 121
Lòng đá 122
Lsc bát giao thva 123
Lsc bát sinh nhZt 124

M

Mai 125
Mai sau luân hji 126
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MZt môi 127
Mê mumi 128
Mênh mông 129
Miang trWu 130
Môi ngSoi - môi em 131
Mmt bo môi thRm 132
Mn tóc mây 133
Mnm rSru 134
Mong manh 135
Mmng tình 136
Mmt mình 137
MSa khuya 139

N 

NOm xSa 140
Nàng phVn hSRng 142
Nâng niu 143
Nét r\m giao duyên 144
NgTi ngWn 145
NgZm tình 146
NgZp ngvng 147
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Nghìn trùng 148
Ngm duyên 149
Ngo nghech 150
Ngó theo 152
Ngq thiên thu 153
Nggc quynh twu 154
Ngón vVn vSRng 155
NgP ngôn sinh nhZt 156
Nguyet cung 158
Nhánh sông 159
Nhiem mWu trang thR 160
Nit son 161
Ns cSoi sinh nhZt 162
Ns đào an nhiên 163
Nwa bSnc 164
Núi đá trk bông 165

O

p lTi 166
Ôm em 167
Ôm em le đá    168
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Ôm gii tình si 169
Qn trOng 170

P 

PhVn hSRng 171
Phi ck 172
PhRi tình 173
PhSRng thUo 174

Q

Quên và nhn 175

R 

RP áo 176
Ru em 177
RSng rSng 178
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S 

Sân ga 179
Say 180
S` yêu anh 182
Sri tóc chân nhS 183
Sri tóc hS vô 184
Sri tóc thRm tho 185
Snm mai và thR 186
Sóng 187
Sóng đa tình 188
Suit kiap vWng trOng 189

T 

TT Rn 190
TT Rn vô thSong 191
Tao nôi 192
Thác đk 193
Thanh tfnh 195
ThOm lTi chin n\m nôi 196
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Thân cò ch[t chiu 197
Tháng 3 - hSRng su  198
Tháng 3, trOng th_n 199
Tháng giêng kiêu sa 200
Tháng Giêng, son đh 201
ThVt ngôn sinh nhZt 202
Theo dòng áo nâu 203
Thibn bicn 204
Thiên đàng 206
Thiên thu 207
Thoáng vai đa tình 208
Thoi gian 209
ThSnt tha 210
Tiac r\ng ... 211
Ticu thS 212
Tìm anh 213
Tim tím 214
Tình ca Chúa 215
Tình khúc 217
TR chùng 216
TR hjng 219
TR vàng 220
Tóc tR 221
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Trái tim 222
Trái tim khZp khidng 223
TrWm hSRng 224
TrWm mình yêu em 225
TrOm nOm 226
Tràn ánh trOng 128
Trang sách đa tình 230
TrOng thRm 231
TrOng và ngSoi tình 232
Trông 233
Trùng khRi 234

U 

Uing trà 235

V 

Vàng thu 236
Vay mSrn 237
Vén áo thu sang 239
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Vén tóc 240
Vô bo  241

X 

Xót xa 242
Xôn xao 243
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