
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  
  

Lời tựa 
  

Tập thơ tình thứ ba của Như Thương cũng là một tập thơ tình, nhưng 
Tình Yêu giờ như đã chín muồi để ngọt ngào, đậm đà và tròn trịa hơn. Có 
điều gì hạnh phúc đã đến với dòng thơ của người cầm bút chăng? Để dòng 
thơ sẽ nồng, sẽ đam mê, sẽ rực lửa. Và cũng sẽ xuôi dòng êm ái dịu dàng 
như thể vầng trăng huyền thoại. 
  

Đọc những trang thơ mà tưởng chừng như đang trở về lại cái thuở 
mộng mơ, hái hoa bắt bướm của một thời ngọc ngà xa xưa. Những trang 
thơ được chăm chút nắn nót trong trái tim yêu nồng nàn khởi nguồn từ 
thời điểm thuận duyên để đơm hoa kết nụ. Cũng nơi chốn ấy, Tình Yêu đã 
được hình thành từ hạt mầm ấp ủ phôi thai 

  
Đợi nhau đã lâu rồi 
Có lẽ từ ngàn xưa 
Đã trải qua nắng mưa 
Triệu năm đời trôi nổi 
   (Đợi nhau lâu rồi) 
  
Tình yêu của triệu năm ấy có quả thật là đã trải qua một hành trình 

riêng lẻ thật dài không, để dường như có sự thôi thúc đi tìm một điều gì đó 
đích thực trong Tình Yêu từ ngọn nguồn của một kiếp xa xăm nào đó. 
Trong thơ tình Như Thương, chúng ta bắt gặp hai chữ Kiếp trước - Kiếp 
sau. Thật lạ lùng để hai người yêu nhau kiếp này mà đã hẹn nhau từ kiếp 
trước. Có chăng? 
  

Dường như từ kiếp trước 
Ta hẹn nhau kiếp này 
            (Gặp nhau kiếp này) 

  
Hẹn nhau từ triệu năm trong những nét riêng, huyền diệu, óng ánh 

sắc màu qua hình tượng nét hoa chưa đầu thai thành bóng nguyệt, rồi 
ngậm sương huyền thoại cho đến khi thay dáng mượt mà 

  
Đợi nhau từ khi hoa 
Còn ở trong kiếp trước 
Ngậm sương cho cánh mượt 



Mai sau dáng lượt là 
            (Đợi nhau lâu rồi) 

  
Bước chân tình đã mạo muội xoay vòng quanh quả đất để đi tìm 

người yêu. Có tìm được hay chăng thì vòng quay quả đất cũng sẽ đổi 
chiều. Thế thì… dáng dấp của cuộc hành trình như thể là đi hết trọn một 
vòng trái đất, ắt hẳn tình sẽ như là một hạnh phúc tròn đáng yêu 
  

Xoay ngược vòng trái đất 
Đi tìm anh… để Yêu 
            (Gặp nhau kiếp này) 

  
Có những lúc như chơi vơi giữa vùng bão tố của biển tình, của gập 

ghềnh hai ngả, của màu tình phôi phai, của khuya sớm mặn nồng, Tình 
Yêu của Như thương cần một vòng tay bao dung, một vòng tay ôm thật 
gần, tựa như con sóng hiền dìu đến bến bờ bình yên 
  

Sóng xa mở rộng cõi lòng 
Ôm thuyền em lỡ giữa dòng bão trôi 
            (Kiếp này kiếp sau) 
  
Để từ… cái thẹn thùng, e ấp đáng yêu của con gái, tình yêu chì là 

một bước chân nhỏ rất khẽ khàng, để đến gần với nụ tình thấp thoáng đâu 
đây… 

             
Khẽ khàng một nụ tình xa 
Em chân rón rén để mà Yêu Anh 

                        (Khẽ khàng) 
  
Để trong cái âm thầm của giọt nước mắt tình yêu và trong năm 

tháng đời người, có trái tim tình đợi ai với bóng khuya - một mối tình lẳng 
lặng như ngọn đèn khêu nửa đêm hiu quạnh 

  
Bóng khuya giọt nước mắt mềm 
Trái tim cúi xuống, nửa đêm đợi người 

(Bóng khuya) 
  
Trong giọt nước mắt để quên, trong ly rượu cạn niềm đau, trong sắt 

se lòng sau những đêm khóc vùi yếu đuối, Như Thương muốn được thỏ 
thẻ với Người Yêu. 

  
Cho Em dựa vào Anh 



Một trái tim thật ấm 
Để em hỏi rất thầm 
Em tội nghiệp không anh? 
            (Đêm thâu) 

  
Để mong được một lần chia sẻ, vỗ về, dỗ dành nỗi đau quá khứ… 

Một nỗi đau đắng cay của ruồng bỏ mà tưởng chừng trái tim u hoài sẽ qụy 
ngã và sầu chất ngất ngàn đời khôn nguôi 

  
Vỗ về em tim hồng 
Cho đắng cay ruồng bỏ 
Cho ngày xưa thuở nọ 
Trôi theo giọt mặn nồng 
            (Dỗ dành) 
  

Và tình yêu nhen nhúm của Như Thương đã hóa thân thành những 
nét chấm phá của giấc mơ tim trong đam mê huyền ảo. Sẽ có hơi ấm tình 
nhân, có người yêu môi mềm, có thời gian dừng lại, có một thoáng êm 
đềm trong giấc mơ mật ngọt ấy cho xác thân bỗng huyễn hoặc dấu thiên 
đàng 

  
Ôm Em một cuộc tình 
Đầy mộng mơ huyền ảo 
Em thoát hài xiêm áo 
Một đóa quỳng nguyên trinh 
            (Giấc mơ tim) 
  

Rồi trong ước muốn của mặn nồng trầu cau, tình yêu bỗng được chắt 
chiu từ những nụ trà pha sương năm tháng, để hãm cho người Yêu những 
giọt tình ngọt ngào trong duyên tình hội ngộ trần gian 

  
Sẽ pha anh ly trà 
Từ lá xanh duyên nợ 
Của ngày xưa đất vỡ 
Nụ trà… ngọt đường xa 
            (Trà tình) 
  

Để sẽ nâng niu từng phút giây có được trong ngập tràn yêu thương 
  

Em sẽ chắt chiu từng ngày 
Những yêu thương của nồng say 
Giữ trong tim hồng nhỏ bé 



Để sẽ có Anh mỗi ngày 
            (Nụ hôn cuối tuần) 
  

Người yêu từ cái xao xuyến nhè nhẹ của hơi thơ, tình đã ngẩn ngơ… 
(như ngày xưa có người đã từng rón rén để yêu). Cái ngẩn ngơ của một 
vòng phố trong khi đang nghĩ và nhớ về người yêu thì làm sao để ví von 
đây 

  
Đi hết một vòng phố 
Vẫn chưa đủ yêu em 
            (Vòng phố) 
  
Hay dễ thương hơn, chỉ giung giăng, giung giẻ với Cô Bé một cách 

đáng yêu… một hình ảnh ngộ nghĩnh nhất trong những trang thơ tình Như 
Thương 

  
Đưa tay em anh nắm 
Kéo Cô Bé lạc đường 
Rồi lạc mất người thương 
Anh sẽ buồn, buồn lắm 
            (Nụ hôn tinh mơ) 
  
Và dần dần đã để Tình Yêu đi vào con tim với hình ảnh sắc hoa hồng 

tinh tụ từ triệu năm để 
  
Dâng em một đóa hồng 
Từ triệu năm kết nụ 
……………………… 
Thi vị hơn là tình yêu ấy đã thăng hoa lên ngôi vị Hoàng Hậu của 

chốn cung đình 
  
Quỳ xuống nâng đời em 
Lên ngôi cao Hoàng Hậu 
            (Thăng hoa) 
  
Những trang thơ tình yêu đã đi đến cùng trời cuối đất của mọi cảm 

giác ve vuốt, quyến rũ, đam mê, lạc hoan, khao khát, chiều chuộng, sa 
đọa trong những nơi chốn chưa một lần bước đến cho Tình Yêu tuần hoàn 
tận chân tơ kẽ tóc 

  
Anh nghiến ngấu nỗi đam mê sa đọa 
Trong tim em đã dấu kín trăm năm 



            (Đam mê) 
  
Đỉnh cao tình yêu của cái nồng say vũ bão ấy đã cuốn hút hai người 

yêu nhau trong thăng hoa ngây ngất men tình của một vùng tâm thức lặng 
câm. chỉ cần một sợi tóc vương, một vòng tay người tình, mảnh đời đã 
nghiêng xuống mảng vai trần tục lụy 

  
Như dòng thác đổ vây quanh 
Em nghiêng đời xuống dâng anh ngực trầm 
Trong vùng tâm thức lặng câm 
Xác thân òa vỡ, tiếng thầm Yêu Anh 
            (Vai trần) 
  
Sẽ có định nghĩa về tình yêu của hai con tim yêu nhau nồng nàn như 

thế, cho người đời có lẽ sẽ ngơ ngác khi lạc lối đường tình. Riêng Như 
Thương… thì đã quên đường về 

  
Môi em nếm men tình 
Lưỡi cuồng dại đê mê 
Em bỗng quên ngõ về 
Đường trần gian khép kín 
            (Bóng trăng) 
  
Trong thơ Như Thương, có một… kiếp yêu rất lạ thường - hẹn hò 

kiếp trước, yêu nhau kiếp này, chờ đợi kiếp sau. 
Để yêu nhau… 
Trong nhen nhúm, trong đi tìm, trong thẹn thùng e ấp, trong bóng 

khuya đợi chờ, trong thẫn thờ yêu em. 
Trong thỏ thẻ gần nhau, trong tơ tóc dỗ dành, trong ước muốn tình 

xanh, trong sẻ chia đời mình, trong nâng niu giọt nắng, trong chắt chiu 
ngàn năm. 

Trong giây phút thoát hài, trong đam mê sa đọa, trong nồng say tâm 
thức, trong trăm năm nghiến ngấu, trong thác đổ cuồng si. 

Trong cánh trầu đỏ, trong rượu môi nồng, trong đóa hồng triệu năm. 
Trong đường trần gian, trong đời tục lụy, trong thiên đàng thênh 

thang, trong bóng trăng huyền thoại, trong phiêu du ngàn đời.  
Xếp lại những trang thơ, chợt nghĩ rằng có hai người đã yêu nhau 

nhiều lắm, đã chắt lọc tình để nhả tơ cho đời về chuyện tình mà hai người 
đã cưu mang. Và hai người yêu nhau ấy đã gởi lại cho đời một lời tạ ơn… 

  
Tạ ơn Trời Đất em à 
Cho Anh Tháng Sáu để mà… yêu em 



  
Trong âm vang huyền diệu của Cõi Tình 
  
Sẽ phải là thinh lặng 
Để yêu em vô cùng 
  
                                                                                                  

                                                                                               Kim 
Văn  

  
  
ngỏ 
  
Mời bạn chén trà thơm, ly rượu hồng ngọt lịm khi buổi Yến Tiệc Tình và 
Thơ của hai người yêu nhau khai mạc. 
  
Sẽ có Đấng Quân Vương và Thần Thiếp trên ngôi cao Hoàng Thượng và 
Hoàng hậu 
  
Sẽ có Nàng và Chàng 
  
Sẽ có Em và Anh 
  
Sẽ có Bạn và Người Bạn Yêu như đôi tình nhân rất gần 
  
Tất cả sẽ say hương vị tình của men yêu nồng nàn đêm nay vì Đấng Quân 
Vương đa tình đã yêu Hoàng Hậu nhiều lắm, nhiều đến nỗi… 
  
Có lời hẹn đến kiếp sau 
  
Vẫn yêu như đã yêu nhau kiếp này 
  
Như Thương      

  
 
 
 
 
 
 
 
 



ÁO LỤA 
 
Xưa em áo lụa Tiểu thơ 
Có con nắng nhỏ thẫn thờ yêu em 
Bướm hoa cũng chợt thấy thèm 
Gần em một chút cho thêm ... nồng nàn 
Em về cuối ngõ trường tan 
Chiều nghiêng phượng đỏ hai hàng rực hoa 
Tiếng em guốc nhỏ đi qua 
Ta nghe rộn rã đường xa ... hóa gần 
Trái tim ta chợt tần ngần 
Dường như chân muốn ... theo chân em về 
Em về tay nón vân vê 
Che nghiêng nửa mái tóc thề lao xao 
Nắng lan ửng nhẹ má đào 
Em ơi ... Áo lụa . Làm sao tỏ tình ? 
Yêu em áo lụa . Một mình 
Trái tim ta biết . Guốc tình đâu hay ... 
 
BÀI THƠ THÁNG GIÊNG 
 
Em theo anh - Gót chân 
Đến cuối trời thênh thang 
Rộn rã như mùa sang 
Gót vui ... tình thật gần 
 
Tà áo em lụa vàng 
Mềm trái tim hoàng hôn 
Yêu em . Một nụ hôn 
Dường như cả thiên đàng 
 
Rồi tháng giêng về quê 
Em đường xa vạn dặm 
Thơm tóc em nghìn năm 
Thoảng mùi hương hoa quế 
 
Có lẽ gối em nằm  
Sẽ nhớ em đêm này 
Em ơi trăng cũng vậy 
Chợt nhớ người xa xăm 
 
Đêm sẽ mong sẽ đợi 



Ngày sẽ đếm sẽ trông 
Sẽ mơ giấc mơ hồng 
Để có em - tình hỡi 
 
BÓNG KHUYA 
 
Bóng khuya - giọt nước mắt mềm 
Trái tim cúi xuống, nửa đêm đợi người 
Đèn khêu chong ngọn đầy vơi 
Phai theo năm tháng một đời quạnh hiu 
 
BÓNG MÁT 
 
Khi không có bóng mát 
Em sẽ nhìn trời cao 
Một chút nắng lao xao  
Giữa mây trời bát ngát 
 
Khi không có trời cao 
Em tìm chim vỗ cánh 
Hỏi chim - đâu trời xanh 
Hỏi mây - nhớ dạt dào ? 
 
Khi không có nắng ấm 
Làm sao em có anh 
Để giữa ngàn lá xanh 
Anh và em - bước chậm 
 
Khi không có trời mây 
Chiều hoàng hôn cô quạnh 
Con sông buồn rẽ nhánh 
Mình em ở chốn này 
 
Khi em không có anh 
Em buồn . Em muốn khóc 
Chợt hỏi nghìn sợi tóc 
Anh sẽ đến ... dỗ dành ? 
 
BÓNG TÌNH YÊU 
 
Cho em cái bóng tình yêu 
Để tim còn lại ít nhiều niềm vui 



Để môi quên hết ngậm ngùi 
Cho lòng khép lại . Chôn vùi nhớ thương 
Để em góp nhặt tàn hương 
Xuôi theo cơn gió nửa đường trần gian 
Để yêu nhau . Dẫu muộn màng 
Dẫu là chiếc bóng ngỡ ngàng của nhau 
Để tình chợt hóa buồng cau 
Tay người buộc lại dây trầu nợ duyên 
Để em đôi mắt thật hiền 
Không còn nhớ lại đường viền khổ đau 
 
BÓNG TRĂNG  
 
Áo xiêm mềm lụa đỏ 
Giữa chăn gối thơm trinh 
Trăng chợt muốn động tình 
Rạo rực mờ bóng tỏ 
 
Môi em mềm men tình 
Lưỡi cuồng dại . Đê mê 
Em bỗng quên ngõ về 
Đường trần gian khép kín 
 
Mắt em dường như lạc 
Trong cõi tình đắm say 
Trong ngực ấm, vòng tay 
Trong thiên đường hoan lạc 
 
Tuyệt đỉnh hương ngan ngát 
Đam mê ... phút yêu em 
Em chợt lả thân mềm 
Trong tay anh thèm khát 
 
Có lời nào thoát thai 
Từ trái tim ân ái 
Có bóng trăng huyền thoại 
Nhân chứng phút thoát hài 
 
CẮN 
 
Cắn em một miếng thơm 
Vùng thịt da rực lửa 



Hôn em nguồn tươm sữa 
Đời anh hoá phiêu du  
Anh đôi mắt tình mù 
Rẽ tìm đường hoan lạc 
Xác thân em ngơ ngác 
Khi chợt biết Thiên đàng 
Dường như mạch máu lan 
Ấm trái tim em lạ ... 
 
CÁNH TRẦU TÊM 
 
Anh nắm tay em hoài 
Sợ em lạc mất thôi 
Mười năm đã quen rồi 
Chợt bây giờ chia hai 
 
Không bàn tay anh giữ 
Tay em níu gió mây 
Cho quên sầu ... vẫn vậy 
Bỗng nhớ anh - nhân từ 
 
Sẽ tha lỗi cho em ? 
Hỡi trái tim rất hiền 
Để như là tích truyện 
Anh và em - êm đềm 
 
Để chỉ nhớ tràn đầy 
Hạnh phúc như giòng êm 
Môi đỏ - cánh trầu têm 
Nợ duyên - ngày xưa ấy 
 
Đừng chờ đợi em về 
Môi phai lời ước hẹn 
Câu thủy chung trọn vẹn 
Tìm quên bóng trăng thề 
 
Anh buồn như bóng đêm 
Dấu trái tim trĩu nặng 
Đường khuya về vắng lặng 
Môi say rượu - môi mềm 
 
CHUYỆN LÁ TRÀ 



 
Sẽ có mưa và nắng 
Tẩm lá xanh bạt ngàn 
Của mảnh đất bỏ hoang 
Trên đồi xưa im vắng 
 
Sẽ nhú mầm nõn non 
Từ nhánh đời khô cạn 
Dòng nhựa tình lãng mạn 
Nuôi cội rễ đã mòn 
 
Sẽ nâng niu giọt nắng 
Sẽ gìn giữ hạt mưa 
Cho lá thắm giọt mưa 
Cho lá thơm màu nắng 
 
Sẽ pha anh ly trà 
Từ lá xanh duyên nợ 
Của ngày xưa đất vỡ 
Nụ trà ... ngọt đường xa 
 
 
CÓ CÒN 
 
Đồi có còn thương nhau 
Khi đồi xa vời vợi 
Núi có còn ngóng nhau 
Khi núi cách ngàn khơi 
Người có còn yêu nhau 
Khi tóc mai phai vội 
Tim có còn nhớ nhau 
Khi tim qua nửa đời 
 
DẤU 
 
Mây dấu nắng sớm mai 
Nên chiều tà xuống vội 
Để đêm theo bóng tối 
Về cô quạnh phòng ai 
 
Anh dấu tình yêu anh 
Để môi khô năm tháng 



Để mắt buồn vô hạn 
Để tóc rồi ... phai nhanh 
 
Em dấu tình yêu em 
Trong trời mưa trời nắng 
Trong Cafe giọt đắng 
Thấm môi anh . Tình mềm 
 
DỖ DÀNH 
 
Anh vẫn dỗ dành em 
Bằng ly cafe ấm 
Cho sớm mai môi thắm 
Ngọt tình nụ êm đềm 
 
Đừng pha cafe đắng 
Cho tim em hư hao 
Cho đời em nghẹn ngào 
Cho vầng trăng xa vắng 
 
Em chờ cafe . Tình 
Em đợi cafe . Mong 
Trong cuộc đời hư không 
Giữa trái tim mê tỉnh 
 
Vỗ về em .. tim hồng 
Cho đắng cay ruồng bỏ 
Của ngày xưa thuở nọ 
Trôi theo giọt mặn nồng 
 
ĐAM MÊ 
 
Thèm ve vuốt áo lụa em huyền thoại 
Dáng lưng cong mềm mại của thiên đường 
Cổ ngấn tròn - em quyến rũ mùi hương 
Anh tục lụy yêu em - Thần Tình Ái 
 
Da thịt em lạc vào vùng hư ảo 
Của đam mê chìm đắm phút lạc hoan 
Của tình yêu - hạnh phúc vỡ tuôn tràn 
Của khao khát - xưa không nơi nương náu 
 



Niềm Hoan Lạc nâng hồn em tuyệt đỉnh 
Anh tế thần - Lễ vật của tình yêu 
Môi chiều chuộng - xác thân em mềm yếu 
Em dâng anh, đôi mắt lụy đa tình 
 
Anh nghiến ngấu nỗi đam mê sa đọa 
Trong tim em đã dấu kín trăm năm 
Cánh cửa mở đất trời xa nghìn dặm 
Ngược vòng quay - em chợt hóa mù lòa 
 
ĐÊM THÂU 
 
Em khóc vùi một đêm 
Mới biết mình yếu đuối 
Sao tình yêu tan vội 
Tội trái tim em mềm 
 
Cạn hết ly rượu này 
Có quên đi niềm đau 
Hay chất ngất ngàn sau 
Sắt se lòng biết mấy 
 
Sẽ quen đi ... một mình 
Sẽ nhớ ai ... nhớ ai 
Sẽ ngày tháng u hoài 
Sẽ một đời lặng thinh 
 
Cho em dựa vào anh 
Một tình yêu thật ấm 
Để em hỏi rất thầm 
Em tội nghiệp không anh  
 
ĐỜI SỐNG 
 
Sao đời sống quá vui 
Ngập tiếng cười suốt sáng 
Tưởng chừng như ngày tháng 
Quên mắt ướt ngậm ngùi 
 
Sao đời sống quá buồn 
Như khúc sông lặng lẽ 
Nắng chiều trôi nhè nhẹ 



Thèm ... Nhớ ai nụ hôn 
 
Đời sống sao quá bận 
Để em lỡ quên anh 
Như trời quên màu xanh 
Giữa chiều mưa lận đận 
 
Sao đời sống quá lạ 
Để hai người xa nhau 
Dẫu mơ chuyện trầu cau 
Vẫn hai người hai ngã 
 
ĐỢI NHAU LÂU RỒI  
 
Đợi nhau đã lâu rồi 
Có lẽ từ ngàn xưa 
Đã trải qua nắng mưa 
Triệu năm đời trôi nổi 
 
Đợi nhau từ lúc cây 
Còn nhỏ bé hạt mầm 
Ấp ủ giọt tháng năm 
Chờ ngày nên lau sậy 
 
Đợi nhau từ khi hoa 
Còn ở trong kiếp trước 
Ngậm sương cho cánh mượt 
Mai sau dáng lượt là 
 
Đợi nhau từ lúc em 
Còn nằm nôi huyền thoại 
Chưa xuống trần đầu thai 
Làm bóng nguyệt êm đềm 
 
ĐƯỢM HƯƠNG 
 
Tay anh vén lộ vai trần 
Dấu trong tà áo trắng ngần . Đượm hương 
Em như một thoáng thiên đường 
Mượt mà trinh nữ ngậm sương núi rừng 
Vai thơm quyến rũ . Ngập ngừng 
Anh quay bước lại .. mai đừng bỏ nhau 



Để anh xóa hết tình đau 
Năm xưa còn lại ... vết sầu tim em 
Cho anh hôn thoáng vai mềm 
Giữ tình em lại nửa đêm . Lững lờ 
Trăng huyền ai vẽ nét mơ 
Nguyệt cầm hạnh phúc khúc tơ dạo đàn 
 
EM HÓA TRĂNG RẰM 
 
Em về tóc xõa ngang trời 
Để thương để nhớ ... một đời riêng anh 
Dường như giữa khoảng trời xanh 
Em theo cơn gió .. anh đành tương tư 
Trái tim anh chợt hiền từ 
Yêu em chẳng đặng ... thôi chừ nhớ em 
Nhớ em trong mộng anh thèm 
Được hôn mái tóc của em . Dịu dàng 
Bên kia song cửa trăng vàng 
Có cầu Ô Thước vắt ngang lụa tình 
Để anh ước một lời xin 
Buộc tơ tóc ấy ... chuyện mình trăm năm 
Để mai em hóa trăng rằm 
Duyên như con gái đeo chằm ngày xưa  
 
GẶP NHAU KIẾP NÀY 
 
Xoay ngược vòng trái đất 
Đi tìm anh ... để yêu 
Sông sẽ cạn ít nhiều 
Dòng mạch sầu chất ngất 
 
Biển nói lời rất thật 
Điều lắng đọng ngàn năm 
Núi chợt vỡ đá ngầm 
Dung nham tình rực lửa 
 
Rừng có phai một nửa 
Màu lá biếc xanh ngời 
Suối bỗng hết đầy vơi 
Nguồn nước trong khao khát 
 
Trời sẽ quên nắng nhạt 



Quên chiều hoàng hôn rơi 
Mây dừng lại cuối đời 
Bóng người cô quạnh . Ngóng 
 
Có tìm được anh không 
Làm sao em biết được 
Dường như là kiếp trước 
Ta hẹn nhau kiếp này  
 
GIẤC MƠ TIM 
 
Đêm dường như trở lạnh 
Em - hơi ấm nồng nàn 
Nhỏ bé trong tay anh 
Hạnh phúc ơi ngập tràn 
 
Tóc em mềm vai anh 
Trái tim tình xao động 
Anh say - say men nồng 
Môi tìm môi thoáng nhanh 
 
Ôm em một cuộc tình 
Đầy mộng mơ huyền ảo 
Em thoát hài xiêm áo  
Một đóa quỳnh nguyên trinh 
 
Nhắm mắt lại đi em 
Cho thời gian dừng lại 
Để anh hôn - hôn mãi 
Đóa mật ngọt - môi mềm 
 
Trái đất không có ngày 
Và cũng chẳng có đêm 
Chỉ có thoáng êm đềm 
Của hai bàn tay nắm 
 
Mắt tìm nhau trong mắt 
Em theo dấu thiên đàng 
Huyền thoại phút giao hoan 
Khi xác thân huyễn hoặc  
 
GIỌT THƠ 



 
Thơ em là giọt nắng 
Của chiều hoàng hôn rơi 
Của tiếng ai gọi hời 
Thuở tình si: Quên bẵng 
 
Thơ em là giọt mưa 
Những đêm buồn rưng rức 
Nỗi sầu như đáy vực 
Chìm khuất tháng ngày xưa 
 
Thơ em là giọt say 
Quen men say sẽ tỉnh 
Nhấp ly cạn men tình 
Buốt tim mình có hay 
 
Thơ em là tĩnh lặng 
Hay bão tố cuồng phong 
Tìm lại trong cõi lòng 
Còn bóng người xa vắng 
 
GIỮA DÒNG 
 
Đừng để thơ em giữa dòng 
Quên câu dặm: nhớ chờ mong 
Đừng để thơ em ngóng trông 
Vần buông thôi lỡ duyên hồng 
Đừng để thơ em là mộng 
Đêm về đối bóng hư không 
Đừng để thơ em là bóng 
Theo anh một đời ruổi rong  
 
HẸN NHAU 
 
Bao giờ sẽ hẹn nhau 
Làm sao em biết được 
Đất trời sẽ báo trước 
Khi vũ trụ đổi màu 
 
Sẽ là màu hạnh phúc 
Như nắng hồng sớm mai 
Sẽ thêm màu nhớ ai 



Dẫu chỉ là một phút 
 
Sẽ có màu áo lụa 
Thuở xưa tan trường về 
Sẽ pha màu đam mê 
Cafe nồng một thuở 
 
Không có màu lỗi hẹn 
Không có màu nắng phai 
Chỉ có màu tóc mai 
Chờ trắng đêm để hẹn 
 
Sẽ không là mộng mị 
Rồi ta sẽ hẹn nhau 
Sẽ nhìn nhau thật lâu 
Và chẳng nói điều gì .... 
 
HÌNH VỚI BÓNG 
 
Loay hoay với cô đơn 
Chẳng ngờ ngày qua vội 
Đêm dường như rất tội 
Đợi bóng trăng dỗi hờn 
 
Không thấy hình với bóng 
Chỉ riêng hình mà thôi 
Hạnh phúc một chỗ ngồi 
Đợi bóng về - mắt ngóng 
 
Trăng về giữa hàng cây 
Bóng gần hình thương nhớ 
Bóng xa hình chợt mơ 
Thuở yêu nhau thật đầy 
 
Rồi trăng cũng lặn mất 
Rồi bóng cũng ra đi 
Lưu luyến nữa làm gì 
Đời như là hư thật  
 
HONG TÓC  
 
 Tóc mai xa nửa đoạn tình  



Nên ngồi hong tóc một mình bên song  
Trời cho sợi tóc biết mong  
Biết chờ biết đợi, biết lòng nhớ ai  
Nhớ hoài tim lỡ một mai  
Lỡ không gặp lại, lỡ phai duyên nồng  
Lỡ mùa thu trở sang đông  
Gió lùa chăn lạnh gối hồng dở dang  
Lỡ mai tình lỡ bẽ bàng  
Tóc mai rụng xuống để tang duyên mình. 
 
KHẼ KHÀNG 
 
Khẽ khàng môt nụ tình xa 
Em chân rón rén để mà yêu anh 
Dường như trong vạt nắng hanh 
Soi qua kẽ lá mắt anh trộm nhìn 
Tóc ai bay nhẹ rất tình 
Để hồn anh lạc… có mình với ta 
 
KHÓI SƯƠNG 
 
Sẽ yêu nắng sớm mai 
Khi sương mù vây bủa 
Lẫn trong màu áo lụa 
Dáng em gầy mảnh mai 
 
Sẽ thở ra sương khói 
Như thuở mới xa đồi 
Sẽ nhớ một bờ môi 
Ngày tình xa vời vợi 
 
Sẽ đợi sương mù tan 
Để tìm em - nhân ảnh 
Gió trên đồi chợt lạnh 
Bóng em xa - ngỡ ngàng 
 
Sẽ đợi quá khứ về 
Như khói sương ngày ấy 
Em bây giờ vẫn vậy 
Ảo ảnh của đam mê ? 
 
KIẾP NÀY, KIẾP SAU 



 
Kiếp này em sẽ làm thơ 
Nói với biển cả sẽ chời đợi nhau 
Chờ nhau dẫu có ngàn sau 
Gập ghềnh hai ngã, dẫu màu phôi phai 
Chờ nhau trông ngóng Sao Mai 
Lặn đi khuya sớm, tình ai mặn nồng 
Sóng xa mở rộng cõi lòng 
Ôm thuyền em lỡ giữa dòng bão trôi 
Thơ em thôi đã muộn rồi 
Anh đeo nhẫn cưới một đời cưu mang 
Dấu đi một nửa trăng vàng 
Kiếp sau viết nhạc, lỡ làng yêu anh  
 
LẠC NHAU 
 
Đừng để lạc mất nhau 
Dẫu bên đời sóng vỗ 
Bởi phút giây tương ngộ 
Là hạnh phúc muôn màu 
 
Đừng để phải tìm nhau 
Bởi chúng ta rất gần 
Dẫu mai này ta giận 
Ta vẫn tìm đến nhau 
 
Chẳng bao giờ lạc dấu 
Bởi vì ta yêu nhau 
Nên trái tim sáo sậu 
Sẽ tìm anh nghìn sau 
 
Thế mà ta xa nhau 
Sóng buồn quên vỗ sóng 
Trăng buồn trăng soi bóng 
Mình em ... bước qua cầu  
 
LEN LÉN 
 
Anh đi lâu quá chưa về 
Đêm ngày tròn khuyết nửa bề nhớ anh 
Con trăng len lén để dành 
Cái thương cái nhớ nửa vành chia hai 



Sao Hôm bỗng hóa Sao Mai 
Trời sinh lạ quá. Tim ai chợt mềm 
Gối thơm trắng mộng êm đềm 
Nằm kề nhau ngủ suốt đêm thật tình 
Có khung cửa sổ lặng thinh 
Ngắm nhìn em ngủ…cười tình trong mơ 
Trăng sao có lẽ chẳng ngờ 
Em là Hoàng hậu giấc mơ cung đình 
Anh ơi Hoàng Thượng đa tình 
Yêu em nhiều lắm… như mình có nhau 
 
LỠ MAI 
 
Lỡ mai bút mực nghẹn ngào 
Viết lời chia biệt thuở nào sắc son 
Lỡ mai người ở đầu non 
Cuối sông biển cả - có còn đợi nhau 
Lỡ mai tóc bạc úa màu 
Thủy chung có lẽ - kiếp sau trọn tình 
Lỡ mai sáo sậu một mình 
Về ngang sông rộng, lục bình trôi xa 
Lỡ mai bóng đổ chiều tà 
Trăng khuya lặn mất sao mà tìm nhau 
 
LỜI TÁN TỈNH THÁNG NĂM 
 
Tháng năm phượng rụng đường xa 
Để anh nhặt hộ… ép ra duyên tình 
Dường như em chỉ một mình 
Về tan lớp học… anh nhìn thấy thương 
Để anh theo guốc sân rường 
Theo chân áo lụa, nhớ đường em qua 
Nhớ thêm đuôi mắt mượt mà 
Dấu trong vành nón…để mà nhìn anh 
Nhớ em tay cứ vòng quanh 
Vân vê tà áo… sợ anh nắm hờ 
Nhớ thêm sách vở tình thơ 
Tên hai người… với mộng mơ tràn đầy 
 
 
 
LỤC BÁT TÌNH  



 
Ôm tình qua bến ngược xuôi  
Nửa đời còn lại có nguôi nỗi sầu 
Hay là tóc nhuộm niềm đau 
Rồi theo năm tháng phai màu . Nhớ thương 
Hôn đời một nụ thứ tha 
Thiền tâm tĩnh lặng đóa hoa vô thường 
Cõi trần tục lụy vấn vương 
Cõi thiền thơm ngát nhụy hương chuyển đời 
Bồng bềnh phận lục bình trôi 
Về theo sông rộng khúc nôi lớn ròng 
Sắt se tím ngát cõi lòng 
Một đời trôi giạt giữa dòng lênh đênh 
Cõng em qua suối qua đồi 
Chiều nghiêng bóng đổ chỗ ngồi riêng em 
Bỗng dưng anh chợt thấy thèm 
Ngồi chung một bóng với em ... thật gần 
 
LY CAFE 
 
Có phải ly cafe 
Cô đơn trong giọt đắng 
Để căn phòng im vắng 
Cả nhịp tim đam mê 
 
Có phải là giọt đắng 
Chắt chiu từ ngàn đêm 
Về thấm môi em mềm 
Như tình ai xa vắng 
 
Cafe tràn giọt đắng 
Em tràn ... nước mắt rơi 
Mặn đắng hơn nửa đời  
Người tình xưa quên bẵng 
 
Sẽ phải là thinh lặng  
Để yêu em vô cùng 
Sẽ như là bao dung 
Để nhấp tình cay đắng 
 
MÀU SẮC 
 



Trong bóng dáng mặt trời 
Có tình yêu rực đỏ 
Trong tim em bé nhỏ 
Em có anh - tình ơi 
Trong màu vàng nắng úa 
Có mùa thu nhẹ nhàng 
Trong mây trời thênh thang 
Có gió mềm như lụa 
Trong màu cỏ xanh đồi 
Có tiếng đàn bay xa 
Trong lời ca mượt mà 
Có nụ tình hôn vội 
Trong nửa vầng nguyệt cung 
Có bóng mờ trăng tỏ  
Trong một nơi nào đó 
Em nhớ anh vô cùng 
 
MẮT TÌNH 
 
Ta theo em mắt tình 
Quên lời thầy cửa lớp 
Chỉ nhớ em mắt chớp 
Hồn ta rụng . Si tình 
 
Mắt em màu đen nhánh 
Lại thường hay nguýt yêu 
Tim ta xưa quạnh hiu 
Bỗng rộn ràng ... cung thánh 
 
Theo chân em đến Chúa 
Ta quỳ khấn thành tâm 
Con - mối tình lặng câm 
Làm sao giờ hỡi Chúa ? 
 
Ta theo em lên chùa 
Sau chùa la sen hồng 
Như môi em rất nồng 
Ta vẫn như màu úa 
 
Chúa Phật hiền quá đỗi 
Chỉ có em chua ngoa 
... 



Năm năm theo chân ngà 
Trái tim em hết dỗi 
 
Hạnh phúc ở cổng trường 
Ta mỗi ngày hai buổi 
Theo chân em không vội 
Chờ ta ... về chung đường 
 
MƯA KHUYA 
 
Mưa khuya… chợt nhớ anh 
Giọt mềm sao rưng rức 
Đêm dường như thao thức 
Đợi anh tiếng dỗ dành 
 
Những giọt mưa bên anh 
Có là giọt mưa em 
Của mắt buồn lọ lem 
Lỡ quên hài đêm thánh 
 
Em về ôm gối mộng 
Trái tim chợt nhớ ai 
Mưa dường như tê tái 
Giọt buồn tàn cuối đông 
 
Thèm được làm giọt mưa 
Để quyến rũ môi người 
Để theo chân tình ơi 
Đời không chia hai nửa 
 
Sẽ cố quên để ngủ 
Trong mưa rơi âm thầm 
Trong cô phòng lặng câm 
Em – đóa hồng thơm nụ 
 
NÀNG THƠ ÁO LỤA 
 
Áo lụa xưa ngàn dặm 
Hóa thân em kiếp này 
Đợi anh - một vòng tay 
Để yêu nồng, yêu thắm 
 



Áo lụa em dệt tơ 
Mềm như thơ. Quyến rũ 
Anh về ôm trăng ngủ 
Mơ yêu em - Nàng thơ 
 
Với Nàng Thơ Áo Lụa 
Anh thênh thang một đời 
Đường trần gian dịu vợi 
Mai kia… bỗng già nua 
 
Anh sẽ dấu Nàng Thơ 
Vào trong túi tang bồng 
Để mai đời là mộng 
Để mai tình là mơ 
 
Theo chân anh nghìn trùng 
Áo lụa của riêng anh 
Bỗng hóa thành nữ thánh 
Trong thơ - chốn vô cùng 
 
 
NẮNG 
 
Nắng vàng rơi xuống mặt hồ 
Lung linh sóng nước vỗ bờ chân em 
Dường như vàng phủ gót êm 
Chiều long lanh quá, chợt mềm lòng ai 
Để chân theo bước gót hài 
Theo em – mây tóc sợi dài thênh thang 
Tóc vương vương chút nắng vàng 
Dường như ta đã yêu nàng hôm qua 
Để cho một chút mượt mà 
Về trong giấc ngủ… tưởng là có em 
 
NÉT MÔI HÔM NÀO 
 
Yêu em - chỉ chừng đó thôi 
Chỉ vừa đủ nhớ nét môi hôm nào 
Chỉ vừa bóng nắng lao xao 
Vừa cơn mưa nhỏ ngọt ngào đợi em 
Vừa em - vạt tóc vai mềm 
Ngủ trên gối nhỏ êm đềm lòng anh 



Vừa mây biếc giữa trời xanh 
Có đôi chim sáo đậu cành líu lo 
Vừa trong đôi mắt tròn vo 
Có em bím tóc thơm tho nơ hồng 
Dường như trời hết mùa đông 
Trái tim anh ấm… môi hồng của anh 
 
NGHÌN XƯA 
 
Chữ tình theo dấu đam mê 
Nên anh quên mất lối về nửa đêm 
Trong tim môi thoáng êm đềm 
Về theo giấc ngủ trăng thềm ngõ sau 
Thân ngà em tựa hoa cau 
Nõn nà hương nụ nhớ nhau mềm lòng 
Tơ tình vương sợi hư không 
Tóc mây mềm rũ trong vòng tay anh 
Nghìn xưa trong trắng để dành 
Yêu anh dẫu chẳng sẽ thành nợ duyên 
 
NỤ HÔN CUỐI TUẦN 
 
Hôm nay ngày của cuối tuần… 
Gởi anh nụ hôn tình nhân 
Anh sẽ ôm em… thật lâu ? 
Để em có anh thật gần 
 
Một giây trong đời có nhau 
Đời trôi qua phút dãi dầu 
Hạnh phúc cuộc đời mấy chốc 
Mong manh như nước qua cầu 
 
Sẽ giữ giây phút thương yêu 
Cho đời em nhẹ ít nhiều 
Nỗi đau khi mình vấp ngã 
Vì biết có anh… dắt dìu 
 
Em sẽ chắt chiu từng ngày 
Những thương yêu của nồng say 
Giữ trong tim hồng nhỏ bé 
Để sẽ có anh mỗi ngày 
 



NỤ HÔN GIỮA KHUYA 
 
Em đừng ôm gối nửa đêm 
Anh ghen ghen lắm - gối mềm lụy thân 
Ghen thêm trăng khuyết nửa vầng 
Sao trăng lơi lả trên thân người tình 
Anh yêu – em - chỉ một mình 
Nửa khuya hôn nhẹ - đóa quỳnh ngủ say 
Hương thầm một nụ ngất ngây 
Trách con gió nhẹ lắt lay qua thềm 
Để em thức giấc nửa đêm 
Nụ hôn còn lại… môi mềm giữa khuya 
 
NỤ HÔN TINH MƠ 
 
 Sáng sương mơ còn ngủ 
Nắng sớm chưa lên đồi 
Sao lòng em bối rối 
Anh hôn em… thật ư 
Cô bé khờ chi lạ 
Anh chỉ thương em thôi 
Có gì đâu bối rối 
Anh hôn em… thật mà 
Sương trở mình thức giấc 
Nắng cười khẽ lung linh 
Chuyện của hai chúng mình 
Hết còn là bí mật 
Sẽ dẫn em lên đồi 
Sẽ đưa em qua suối 
Em đừng bước quá vội 
Thời gian… rồi sẽ trôi 
Đưa tay em anh nắm 
Kẻo cô bé lạc đường 
Rồi lạc mất người thương 
Anh sẽ buồn… buồn lắm 
 
NỤ HỒNG ĐÁ 
 
Anh đi đâu mất… Tình ơi 
Để em tìm khắp đất trời tròn vuông 
Em tìm… vũ trụ quay cuồng 
Biến con sông rộng cạn nguồn nước trong 



Em tìm… biển rộng mênh mông 
Xoáy con triều lạ chảy dòng ngược xuôi 
Em tìm… dáng núi ngậm ngùi 
Bóng mây quên cả nỗi vui bềnh bồng 
Em tìm… kể với trăng nồng 
Anh ơi anh hỡi, tim hồng xót xa 
Nụ hồng hóa đá tình ta 
Con trăng lặn mất… trăng tà nhớ anh ? 
 
QUẢ BÓNG 
 
Không có anh - em sẽ khóc một mình 
Như cô bé chợt vuột tay quả bóng 
Trời cao rộng - mắt bé hoài trông ngóng 
Quả bóng tình - màu hạnh phúc lung linh 
 
Không có anh, phố chiều nay vắng lạ 
Dẫu bên đường thiên hạ nhộn nhịp vui 
Bước chân em có lẽ cũng ngậm ngùi 
Đi vòng mãi hết nẻo đường trăm ngã 
 
Không có anh em bỗng dưng lười quà 
Như mặt trời còn ngủ nướng trong sương 
Như bóng trăng lẩn trốn ngõ sau vườn 
Như hoa cỏ dấu mình trong cây lá 
 
Sẽ làm gì - cuộn mình trong thương nhớ 
Sẽ phấn son vui phố hội đông người  
Sẽ rượu cay… tưởng hạnh phúc đầy vơi 
Hay sẽ khóc một mình như muôn thuở 
 
SẦU ĐÔNG - SẦU 
 
Trong đam mê cuồng nhiệt 
Yêu – chút nhớ chút mong 
Chút quay quắt cõi lòng 
Nhớ - môi em vầng nguyệt 
 
Ta nói với tim hồng 
Đi tìm người yêu dấu 
Chợt thấy sầu đông, sầu 
Đứng một mình, ngóng trông 



 
Ta chợt quay nhìn lại 
Dường như thấy chính ta 
Hồn như đã thật thà 
Phút tình si - thật dại 
 
Ta ôm chặt vết tình 
Vết loang lỗ niềm đau 
Vỗ về ta. Nương náu 
Cõi xa… ta một mình 
 
SẼ LÀ ... 
 
Sẽ là nắng của nhau 
Qua hàng cây kẻ lá 
Đời hồn nhiên rất lạ 
Lung linh nụ hôn đầu 
 
Sẽ là mưa của nhau 
Qua đêm buồn hiu hắt 
Nhớ chuyện xưa lay lắt 
Ngược dòng trái tim đau 
 
Sẽ là trăng của nhau 
Soi bóng về khuya vắng 
Dẫu bên nhau im lặng 
Vẫn thấy lòng có nhau 
 
Sẽ là thơ của nhau  
Giữa dòng đời cô độc 
Dẫu đời lên cơn dốc  
Dẫu đời xuống vực sâu 
 
Chẳng là gì của nhau 
Nhưng sẽ là tất cả 
Để một mai bóng ngả 
Biết đời đã có nhau 
 
SÚNG SÍNH 
 
Bé yêu súng sính áo anh 
Nửa đêm trở giấc ngó quanh chỗ nằm 



Anh ơi đâu bóng trăng rằm 
Rong chơi quên lối biệt tăm chưa về 
Bé nằm ôm gối mỏi mê 
Ngủ quên - quên mất… lời thề giận anh 
Sớm mai chợt thấy lá xanh  
Thấy khung cửa sổ… có anh đứng chờ 
Hôn em một nụ tình mơ 
Bé thôi hết giận… nhưng vờ ghét anh 
Để mai bé được dỗ dành 
Hôn em hai cái… thương anh vô cùng 
 
TA VÀ TRĂNG 
 
Đêm qua trăng rất mềm 
Tỏ tình qua khung cửa 
Ta với em một nửa 
Đi tìm mộng ấm êm 
Trăng soi vào ngực mơ 
Bóng nguyệt mờ quyến rũ 
Đóa nhụy hồng khai nụ 
Đêm vỡ tiếng tình thơ 
Ta rúc mình trong em 
Trong bóng trăng diễm tuyệt 
Trong em - đồi nguyệt khuyết 
Rồi mong ngóng nửa đêm 
Nửa đêm. Đời mơ tỉnh 
Ta khao khát chợt thèm 
Hôn nồng bờ ngực em 
Hạnh phúc tràn tuyệt đỉnh 
Ta và trăng rất tình 
Dìu nhau trong mộng ảo 
Đường trăng mờ xiêm áo 
Lạc trong cõi riêng mình 
 
TÀ ÁO NI 
 
Trần gian tình lụy chốn này 
Nghiêng soi mặt ngọc vóc gầy hư hao 
Tóc xưa phai vạt má đào 
Trách ai hờ hững - lao đao xuân thì 
Mai vàng rụng xuống áo ni 
Trang kinh chợt mở từ bi giúp đời 



Trầm hương gom hết rã rời 
Buồn vui tục lụy nửa đời riêng em 
Lược tình chải suối tơ êm 
Người xưa thoắt đã êm đềm trôi xa 
Trúc xanh vàng bóng chiều tà 
Áo lam về lại đường xa. Tiễn người 
Chân đi còn nhớ nụ cười 
Như cành sen hạ của người áo ni 
 Huế, tháng 3/06 
 
TẠ ƠN 
 
Ước gì trái đất rộng hơn 
Để hai người sẽ tạ ơn đất trời 
Tạ ơn con phố bên đời 
Cho chân em bước theo người ngàn năm 
Ngàn năm nhẩm đếm trăng rằm 
Triệu con trăng sáng sẽ nằm trong tim 
Cin tim rồi sẽ đi tìm 
Dẫu người thương sẽ là chim phương trời 
 
TÂM TƯỞNG 
 
Sẽ ôm anh thật gần 
Như ôm quả bóng mơ 
Đầy màu sắc tuổi thơ 
Để thương anh vô ngần 
 
Sẽ cất anh trong túi 
Áo em dặm đường xa 
Để mai sau nhạt nhòa 
Dẫu xa vẫn gần gũi 
] 
Sẽ giữ anh trong tim 
Dẫu trái tim bất thường  
Nhịp đập vẫn vấn vương 
Không bao giờ tắt lịm 
 
Sẽ dấu chuyện mình thương 
Trong gối em - êm đềm 
Để có anh… nửa đêm 
Rất gần trong tâm tưởng 



 
Anh sẽ là cầu vồng 
Cho em màu hạnh phúc 
Em không xuống địa ngục 
Dẫu mai đời… đi rong 
 
THÁNG HAI, EM VỀ QUÊ 
 
Tháng hai, em về quê 
Anh buồn như suối đục 
Như nhánh sông lặn hụp 
Giữa lục bình đam mê 
 
Tháng hai,  ở quê em 
Trời sẽ mưa hay nắng 
Để lòng anh lo lắng 
Em chân yếu tay mềm 
 
Tháng hai, rừng quê em 
Có bước chân lá rụng 
Có nắng chiều thung l;ũng 
Có lao xao tóc mềm 
 
Tháng hai, trăng quê em 
Có tròn vành thương nhớ 
Đêm mặn nồng duyên nợ 
Ru mộng tình ấm êm 
 
Khi tiễn em về quê 
Anh mới biết ngóng trông 
Trông nước lớn, nước ròng 
Trông đêm ngày mỏi mê 
 
Rồi bỗng dưng rất vụng 
Anh đếm trăng tròn khuyết 
Bởi vì anh chợt biết 
Anh nhớ em vô cùng… 
 
THĂNG HOA 
 
Quỳ xuống nâng đời em 
Lên ngôi cao Hoàng Hậu 



Để yêu em – yêu dấu 
Như nghìn lẻ một đêm 
 
Dâng em một đóa hồng 
Từ triệu năm kết nụ 
Theo nắng mưa vũ trụ 
Trái tim em mở lòng 
 
Hôn mắt em thật tình 
Hôn môi em thật ngọt 
Em - đỉnh cao chót vót 
Em - trái tim lặng thinh 
 
Cúi xuống tìm ngực em 
Đời ngập tràn hạnh phúc 
Tay anh nghiêng nét bút 
Thăng hoa chữ tình nồng 
 
Tìm em trong vô thường 
Hay trong đời tục lụy 
Trái tim anh ngã qụy 
Sợi tơ tình vấn vương 
 
THÁNG SÁU ĐỂ MÀ… YÊU EM 
 
Thế rồi Tháng Sáu yêu em 
Để môi em ngọt, để mềm tim anh 
Để tay anh cứ vòng quanh 
Ngang lưng con gái… trời xanh thẹn thùng 
Để chân anh chợt ngại ngùng 
Bước đi… dừng lại… hay cùng theo em 
Để trang thư cũng chợt thèm 
Viết đầy hai chữ Yêu Em dịu dàng 
Để em nũng nịu điệu đàng 
Áo thơm hồn mới nồng nàn bên anh 
Để cây trổ lá tình xanh 
 Tim anh chợt vỡ ngọn ngành lời ca 
Tạ ơn trời Đất em à… 
Cho anh Tháng Sáu để mà… Yêu Em 
 
THÈM 
 



Thèm nghe dòng suối đam mê 
Thèm ôm bầu nguyệt chợt về nửa đêm 
Thèm tay thay gối - tim mềm 
Thèm chân ai bước bên thềm rất quen 
Thèm căn phòng nhỏ cài then 
Thèm trang sách ngọc ẩn men đa tình 
Thèm ngày tháng của riêng mình 
Thèm môi cuống quít, thèm nhìn dáng ai 
Thèm màu lụa nõn chưa phai 
Thèm hơi thở nhẹ ru hoài tình mơ  
Thèm yêu - yêu thật dại khờ  
Thèm em, vạt tóc tình cờ gió bay  
Thèm hương áo mỏng, vòng tay  
Thèm đêm huyền thoại, thèm ngày mênh mông  
Thèm trong cõi nhớ giữa dòng  
Thèm hôn nhẹ đoá môi hồng của anh    
Thèm trăm năm mãi loanh quanh  
Thèm khung đời hẹp long lanh giọt tình 
 
THIỀN KINH 
 
Yêu em ngồi tụng thiền kinh 
Bao dung… lòng xóa những tình xa xưa 
Để ta ngồi đợi giọt mưa 
Đợi thêm giọt nắng nhỡ trưa em về 
Em về qua ngõ đam mê 
Tim ta chợt vụng lời thề tĩnh tâm 
Mở lòng tự vấn nhủ thầm 
Dường như đạo hạnh hương trầm xa xăm 
Lời kinh thôi để trăng rằm 
Dâng tay sám hối tháng năm vụng về 
 
THUYỀN HOA 
 
Anh ơi trăng lặn lâu rồi 
Bóng khuya qua vội, chỗ ngồi vắng anh 
Mảnh trăng thương nhớ tròn vành 
Em ôm một nửa để dành cho anh 
Nửa phần xao động lá cành 
Hồn quỳnh hoa nở mong manh một đời 
Anh về nhìn lại cánh rơi 
Thuyền hoa rũ xuống không lời trối trăn 



Sương đêm tràn giọt lệ ngăn 
Đọng trên cánh mỏng ăn năn muộn màng 
 
TÌNH YÊU CỦA QUỶ 
 
Em không là thiên thần 
Để yêu anh thánh hóa 
Em là hồn sa đọa 
Yêu anh. Lửa thiêu thân 
 
Thể xác em, đồi ngực 
Lễ vật của ái tình 
Quyền rũ anh… môi xinh 
Đầy men say rạo rực 
 
Em sẽ xuống địa ngục 
Còn anh lên thiên đàng 
Thế là sẽ lỡ làng 
Duyên trần gian hạnh phúc 
 
Giữa không gian mênh mông 
Không thiên đàng địa ngục 
Quỷ yêu người hạnh phúc 
Đất trời nổi cuồng phong 
 
Trái tim quỷ bẻ đôi 
Chia cho người trần thế 
Một nửa tình đam mê 
Máu loang phút thề bồi 
 
Sẽ không còn thiên đàng 
Sẽ chẳng còn đia ngục 
Trong trái tim hạnh phúc 
Nhẫn tình nợ trần gian 
- Cuối tháng chạp, nửa đêm – 
 
TÓC MƯỢT MÙA XUÂN 
 
Em gội tóc mùa xuân 
Để tìm màu tóc mượt 
Của ngày xưa tha thướt 
Áo tiểu thư thật gần 



 
Thế mà đã mười năm 
Màu thời gian rẽ lối 
Em dặm đường trôi nổi 
Chợt tiếc thuở trăng rằm 
 
Rồi đến hai mươi năm 
Vẫn một màu tóc mượt 
Nhưng biếng cài trâm lược 
Em xuôi ngược thăng trầm 
 
Giờ đã ba mươi năm 
Vẫn tóc dài thuở trước 
Nhưng bây giờ mắt ướt 
Sầu anh. Chỗ em nằm 
 
Em ở trên trời cao 
Hay mộ sâu huyệt thẳm 
Tà áo trăng ướt đẫm 
Mái tóc em hôm nào 
 
Sẽ gặp em ở đâu 
Để tìm em tóc mượt 
Mà anh chưa lần được 
Chải tóc em… Nghìn sau 
 
TRÀ TÌNH 
 
Mời anh một nụ trà tình 
Xanh như chén ngọc để mình nhớ nhau 
Chuyện đời xưa kể… trầu cau 
Có trà, có rượu… có nhau suốt đời 
Có hương nhụy đỏ tình ơi 
Có duyên hạnh ngộ, nửa đời gặp nhau 
Có lời hẹn đến kiếp sau 
Vẫn yêu như đã yêu nhau kiếp này 
Có tình ôm trọn vòng tay 
Phút đầu hội ngộ… mới hay yêu người 
Có môi thơm giữa nụ cười 
Thoát thai tục lụy, chợt đời phiêu du 
- Viết ngày 28/3/06 
 



TRĂN TRỞ 
 
Ray rứt một vầng trăng 
Mảnh khuyết tròn lặng lẽ 
Đêm trôi qua rất khẽ 
Đi tìm ánh sao băng 
Mong manh một lời thề 
Như trời mưa chợt nắng 
Để trái tim sẽ vắng 
Tình cũ rất đam mê 
Phôi pha một nụ hồng 
Em về hong tóc ướt 
Nhớ một thời rất mượt 
Tình ngọt đóa hư không 
Trăn trở một vần thơ 
Vẫn chưa tìm ra chữ 
Đời cạn hết ngôn từ 
Tình vơi hết tình mơ 
 
TƯỞNG 
 
Tưởng em là nụ trà 
Thơm chén quỳnh hương xưa 
Để thấm môi anh vừa 
Đóa hồng nụ tình ca 
 
Tưởng em là thềm trăng 
Của bóng nguyệt đêm rằm 
Để giấc mơ ta nằm 
Tựa như hội hoa đăng 
 
Tưởng em là hư ảo 
Giữa ngày tháng vô cùng 
Em là đóa phù dung 
Như trăng vàng tuyệt hảo 
 
Tưởng em ở chốn này 
Chẳng ngờ là kiếp trứôc 
Để áo em tha thướt 
Về gối mộng đêm này 
 
VAI TRẦN 



 
Hôn em đêm ấy vai trần  
Tóc tơ vương sợi tần ngần đợi anh 
Như dòng thác đổ vây quanh 
Em nghiêng đời xuống dâng anh ngực trầm 
Trong vùng tâm thức lặng câm 
Xác thân òa vỡ tiếng thầm yêu anh 
Em nghe một chút dỗ dành 
Vòng tay ôm ấp của anh nồng nàn 
Một dòng máu đỏ vỡ tan 
Mạch đời hạnh phúc ngập tràn tim em 
 
VÒNG PHỐ 
 
Đi hết một vòng phố 
Vẫn chưa đủ yêu em 
Tay em – tay em mềm 
Chiều nghiêng nghiêng bóng đổ 
 
Vòng phố rộng và hẹp 
Giữa nắng ấm cỏ cây 
Giữa xanh biếc trời mây 
Đời bỗng dưng thật đẹp 
 
Vòng phố đã nghe lén 
Chuyện hai người với nhau 
Dường như ngày trôi mau 
Ngày mai… phố có hẹn 
 
Chiều xuống phố vàng mơ 
Pha sắc hồng hạnh phúc 
Đời vẽ như nét bút 
Trên trang giấy tình cờ 
 
Vòng phố giờ bỗng lạ 
Không còn ai đếm bước 
Làm sao níu lại được 
Bước chân người đi xa 
 
Phố đêm xuống âm thầm 
Không còn hai dấu chân 
Của hai người rất gần 



Phố buồn… buồn vạn dặm 
 
XUÔI NGƯỢC 
 
Thơ em xuôi ngược dòng đời 
Theo cơn nghiêng ngã đất trời vòng quanh 
Theo từng cụm lá biếc xanh 
Về ngang sông rộng, có anh đứng chờ 
Theo chân biển nhớ tình mơ 
Ôm con ốc nhỏ vào bờ yêu thương 
Theo chiều chầm chậm nắng vương 
Vàng con phố nhỏ cuối đường em qua 
Theo em suối tóc mượt mà 
Trôi theo giòng nước lượt là Tiểu thư 
Theo trăng huyền thoại cổ thư 
Hằng Nga, chú Cuội thiềm thừ đợi nhau 
 
YÊU ANH – YÊU THƠ 
 
Sẽ chọn thơ làm bạn 
Để anh khỏi phải ghen 
Không phải anh nhỏ nhen 
Chỉ yêu em vô vàn 
 
Rồi em để trăng sao 
Vào thơ… tình biết mấy 
Không có anh trong ấy 
Trái tim anh lao đao? 
 
Bài thơ tình nửa đêm 
Em dấu ngay dưới gối 
Vờ hôn anh rất vội 
Anh ngủ ngon êm đềm 
 
Mai em đem bài thơ 
Khoe với con nắng sớm 
Gió mùa thu vừa chớm 
Hôn em môi tình cờ 
 
Lòng em chợt ngẩn ngơ 
Bỏ quên anh đâu rồi 
Bỗng thấy anh rất tội 



Sẽ yêu anh và thơ 
 
 
Tháng Sáu Yêu Em –Thơ Như Thương 2006 


