
                                      nguyễn hồng Vinh

Đêm miền trung dài dặc

nóng, lạnh hòa trong nhau

những dáng người hối hả

nuôi lửa đốt gian lao?

bình minh sao muộn thế

Để bóng đêm phủ dày

trang giấy nhòa nét mực

Em mơ gì đêm nay?

Khúc hồng thiện

mong em về kịp hội xòe

khăn piêu áo cóm đừng khoe chốn này

phố phường nghiêng ngả vì say

làm sao cạn được chén đầy khi yêu

Em về kẻo lỡ cơm chiều…

mưa giăng mắt bạc chớ liều bước chân

ở đây xuôi ngược vũ vần

quen đâu với vẻ trong ngần hoa ban

Về đi em với chứa chan

về đi em với đại ngàn mà thương

quên đi, về với bình thường…

một tôi với một con đường lại say.

Trang Thô 

Em veà cho kòp hoäi xoøe

Ñeâm
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tiến cường

gối đầu vào vai gió

trên đại lộ bình yên

Em thỏa thuê ngắt những chùm hoa mơ ước

giấu phồng ngực áo hai mươi

gối đầu vào vai gió

Em sẽ nghe trong sỏi đá

tình khúc trịnh công Sơn ngày dịu buồn

thấm lên từng tích tắc hoài mong

gối đầu vào vai gió

Em sẽ thấy cạnh mùa heo may

Quà của thương nhớ mười lăm tựa hơi ấm 
bàn tay

trong nỗi tương tư màu cúc dại

gối đầu vào vai gió

những thổn thức sẽ thú thật với em

có trái tim hơn cả trái tim chàng romeo

Đương tự nguyện bán thân cho gió…

  

       hảo yến

thân cò lặn lội bấy 
lâu nay

Vất vả gian truân 
những tháng ngày

Khối óc gợi khêu tin lẽ phải

con tim mách bảo nghĩ điều hay

Đời không tính tóa keo thua được

mộng chẳng mơ màng cuộc tỉnh 
say

Duyên phận đa đoan còn nặng nợ

bao giờ trả hết mới ngơi tay

Goái vaøo vai gioù

Con tim maùch baûo
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