
Thơ viết cho
mùa thu
Thôi đừng 

      nhặt lá vàng rơi 

Mùa thu thả lá sang phơi đầy thềm 

Thôi đừng… 

      theo bước thu êm 

Kẻo thu bối rối im lìm 

Quay đi 

Thôi đừng tiếc nuối mà chi 

Bởi mùa thu 

      cũng có khi… 

             ngại ngùng. 

Thôi đừng réo gọi nghìn trùng 

Ta quên lỗi hẹn 

Thôi đừng chờ mong. 

Thôi đừng mang lá sang hong 

Kể từ khi nắng đem lòng sang ngang 

Mùa thu 

      thôi dệt 

             lá vàng 

Em thôi một thuở mênh mang 

Ru hời 

Ta thôi nhặt lá vàng rơi 

Mùa thu đã lỡ một thời 

Xa mơ...

>> TRương TRọng nghĩa (hội VhnT Tiền giang) 

Chớm thu
Đành hanh cái nắng chớm thu

nửa như nhớ hạ nửa như giận mình

gặp thu cũng muốn ngoại tình

Lại e sen muộn đầu đình ngóng trông

Cốm xanh vương vít trái hồng

Xóm bên người ấy lấy chồng phố xa

Chớm thu nắng đổ về già

Bao nhiêu mắt mở vườn na dậy thì...  

>> TRần nhương (hội nhà văn Việt nam)

Tóc dài
Tặng các em nữ sinh quê Nghệ

Thấy cô gái tóc dài trên phố
ngẩn ngơ hoài, ta mải bước theo
Đường đông quá chẳng dễ buông câu hỏi
Dạ thầm mong, đây chính gái quê mình.

Tôi nhớ về tóc mẹ tựa mây bay
Tóc của chị như một dòng sông chảy
Tóc em nữa phủ kín bờ vai mảnh
ngọt ngào thơm hương bưởi với hương cau

Phố phường ơi! Tóc dài không dễ đâu
Muốn có được phải giãi dầu mưa nắng
Đời nếm chải những ngọt bùi cay đắng
nuôi chí bền tóc mới mọc rễ sâu.

Quê hương tôi một vùng đất bạc màu
Sông Lam chảy lay đôi bờ thức dậy
Chắc tay cày và hăng say tay bút
Để bây giờ giữa phố tóc dài bay.

hỡi cô gái đi về đâu hôm nay
Chờ tôi với nắm tay nhau cùng bước
giấc mộng đẹp đang chờ ta phía trước 
Mà hôm nay mới là bước khởi đầu.

>> Dương Quang Minh (Đài Th Việt nam)
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