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Trang thô

Những hờ hững và bao lần vội vã

Bước thời gian chậm rãi tiễn đưa ngày

Chiếc lá rụng giữa đường mưa hối hả

Thoạt như vừa xa lắm một bàn tay

Ướp lại chút hương đời cho kỉ niệm

Đem mong manh về nối chặt bền lâu

Tôi đứng lại ở bên lời khấn nguyện

Em đi qua những ngày tháng bạc đầu…

Chieàu cuûa möa
ĐÌNH NGUYÊN

Em ở đâu trong buổi chiều tháng tám

Tôi mưa dầm ướt đẫm một bài thơ

Ngồi đếm lại những bước về thấp thoáng

Dấu yêu xưa chìm khuất giữa đợi chờ

Thu chưa lại mà vàng gieo khắp lối

Đường em đi trăng nhạt cũng quên về

Ngày chưa qua mà cung trời sụp tối

Mưa lại nhòa trên đôi mắt ngủ mê
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Coøn nhôù muøa thu?
KHÁNH THỤY VY

Tháng tám về rồi anh còn nhớ mùa thu?

Em gói lại vầng trăng, để trăng thôi không còn sáng nữa

Gió kéo mây về đêm đen sập cửa

Con phố hiền hòa, con phố lưa thưa.

Tháng tám về rồi mang theo những cơn mưa

Chiếc ô nhỏ không che kín gương mặt người đàn bà đang khóc

Chiếc đồng hồ trên tay nhích từng giây khó nhọc

Em biết tựa vào đâu để nỗi nhớ thôi dâng tràn?

Tháng tám đi rồi mùa thu đã qua ngang

Chú chuồn chuồn nhỏ mỏi cánh nương mình vào cành lá

Tuổi thanh xuân cũng ra đi vội vã

Em biết trốn vào đâu để giã biệt âu sầu.

Tháng tám đi rồi, anh đang ở nơi đâu?

Có còn nhớ không lời bài thơ: Mùa thu trở lại

Ở nơi đây có một người con gái

Ngồi ôm đàn hát những giọt nắng lang thang.

Xoân xao thaùng Taùm
ĐỖ MỸ LOAN

TTháng tám vừa ngang qua ngõ

Xôn xao ký ức hiện về

Hồn thơ bao ngày trăn trở

Đắm chìm mộng mị tỉnh mê

Tự dưng vô tình chân bước

Kéo đất gần lại với trời

Để nghe thơ vần thổn thức

Ngàn năm nỗi nhớ khôn nguôi

Cảm xúc tràn lên ánh mắt

Cảo thơm đọng lại bên đời

Xóa tan phiến sầu hiu hắt

Chim chuyền cất giọng chơi vơi

Mùa thu về cùng tháng tám

Heo may rộn rã câu chào

Khép lại chuỗi ngày ảm đạm

Êm đềm khúc hát ca dao

VAÊN HOÙA - XAÕ HOÄI


