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Trang thô

Buồn nào vương mắt tím

Dấu chân bước rã rời

Ta lạc nhau mất rồi

Vòng tay gầy se sắt

Hai đứa giờ xa cách

Thăm thẳm hai tinh cầu

Mắt dõi mắt tìm nhau

Rồi nghẹn ngào thảng thốt

Tháng tư về đột ngột

Cơn mưa đến ngỡ ngàng

Gọi tên nhau bẽ bàng

Thôi tìm trong mộng ảo!

Naéng thaùng Tö
ĐỖ MỸ LOAN

Tháng tư về rồi đó

Vòm me xanh rì rào

Phượng cũng đã thay màu

Sắc hồng chen cánh lá

Tháng tư đùa nắng hạ

Vàng rực khoảng sân trường

Ta tìm nhau cuối đường

Ngập đầy bao kỷ niệm
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Thaùng Tö veà
LÊ GIA HOÀI

Rồi một ngày hoa gạo cũng buông lơi

Trả sắc đỏ cho mây trời xa vắng

Rụng từng bông theo nhịp mùa yên lắng

Gọi trở về chùm hoa nắng mênh mang.

Rồi một ngày mưa bụi cũng đi hoang

Trả lại phố cho thềm mây mùa hạ

Hoàng hôn tím ngỡ mình như xa lạ

Khi nghe chiều rụng vỡ tiếng mưa đêm.

Rồi một ngày tiếng bìm bịp dịu êm

Giục bông lúa căng tràn dòng sữa mới

Rét nàng Bân cứ ngẩn ngơ đứng đợi

Khúc giao mùa ai hát cuối đồng xa.

Rồi một ngày mây lãng đãng trôi qua

Gửi con sóng lãng du về phía biển

Những yêu thương từ thuở xưa ai biết

Tháng tư về lại khắc khoải tim ta..?

VAÊN HOÙA  XAÕ HOÄI

Chaøo thaùng Tö
VŨ NGUYÊN

Nắng vẫn vàng dù mùa có sang

Vẫn đỏng đảnh cho chiều bối rối

Vẫn lung linh như chưa bao giờ quên lối

Dù đôi lần lạc ngõ gió heo may

Nắng vẫn dịu dàng theo làn gió ngang đây

Mong manh lắm luồn qua ô cửa nhỏ

Nắng đôi khi thẫn thờ mắt đỏ

Dỗi người ta nên bóng nắng ngập ngừng trôi

Mùa đã về tháng tư đấy nắng ơi!

Chắc...mưa sẽ trộm chút nắng vàng đến vội

Để long lanh giọt mưa chiều bối rối

Bong bóng đây nè nắng ạ!...sẽ thành đôi

Chiều về rồi nắng đi ngủ mình thôi

Để tháng tư thòm thèm màu nắng mới

Để mái tóc em vương nắng vàng vời vợi

Anh hôn mùa hôn nắng cả hôn em.....!


