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những đoạn thơ

chờ

1.

thứ Hai em mặc áo xanh
tóc dài buông thả bên vành nón thơ
lòng em tràn ngập ước mơ
tim em rạo rực mong chờ anh sang
chuông reo!... chẳng muốn xếp hàng...

chuông reo không chịu xếp hàng
thôi thì, đứng đó... mơ màng đi nghe
coi chừng gió thổi so le
hai tà áo biếc không che được tình
chờ làm chi, để bực mình...

nhắc nhở

2.

anh ơi, em nhắc anh này
thương nhau giữ kín kẻo thầy mẹ la
đưa em về đến cửa nhà
cầm tay cũng cấm, huống là hôn em

cầm tay, bị cấm, đúng rồi
hôn nhau chớ bộ hút hơi, ngại gì
em cứ vờ như mọi khi
quay mặt, nhắm mắt, tức thì là xong

nhưng... mai mình đi lễ đêm...

đâu ai thấy được má hồng

thư tình
Cái hôm em viết thư tình
Em nhờ vũ trụ giúp mình một tay
Gió liền kết hợp cùng mây
Gởi mưa xuống tận hướng này cho em
Mặt trời suy nghĩ qua đêm
Sáng ra đồng ý gởi em nắng vàng
Trăng cho em nửa vòng (bán nguyệt)
Với ngàn sao óng ánh tuyệt vờI
Em gói nắng vàng trong vòng bán nguyệt
Giọt mưa buồn em trộn với ngàn sao
Đan tơ lòng vào thư em gởi
Vũ trụ hôm nay làm chứng tình em

3.
thư tình em viết dễ thương
hóa ra vũ trụ thập phương giúp giùm
có mưa có nắng đi cùng
có mây có gió đứng chung cõi tình
lòng em chỉ việc làm thinh
mà mở trăm sợi trói tình với thơ
em không giản dị chút nào
yêu là tự nhốt nhau vào với nhau

cổng trường

4.

cổng trường em, chỗ anh chờ
cỏ không mọc được, đá mờ vết chân
me xanh, phượng đỏ trong sân
dường như cũng biết mỗi lần anh qua

cổng trường em học lâu nay
cỏ không mọc được vì giày của anh
nôn nao gì đi loanh quanh
lỡ bụi đất níu áo xanh người nào

cổng trường anh, chỗ em mơ
ngày đầu anh tặng bài thơ tỏ tình
thơ thương nhớ, chuyện của mình
chuyện quê hương, chuyện thanh bình... tương lai

cổng trường anh học ngày nào
gót guốc em có ai đào đất chôn
bình tâm mà vẫn hết hồn
khi gặp đôi mắt anh còn nơi xa

cổng trường em, cổng trường anh
nay là kỷ niệm xin dành tha nhân

cổng trường của hai chúng ta
bây giờ cũng vậy hay là khác xưa ?
nắng giống nắng ? mưa giống mưa ?
không đâu, khác đấy... ngày xưa, bây giờ
em làm thơ, anh làm thơ
đàn em chưa hẳn vẩn vơ như mình

em áo trắng
đi qua trường Nữ mỗi ngày
bước chân bối rối, sách đầy tình thơ
mắt muốn nhìn, mắt ngó lơ
nhịp tim như thể trống cờ vinh danh
trăm cô con gái áo xanh
có cô áo trắng nhìn anh mỉm cười

5.
mỗi ngày đi qua trường em
lòng anh cảm thấy chênh vênh thế nào
mặt nhìn thẳng, mắt liếc vào
chân bước run rẩy thấp cao bất thường
trong muôn ngàn vạn mùi hương
vẫn nhận ra được mùi thương nhớ mình
và đôi mắt ướt xinh xinh
bất thần liệng cái hữu tình trúng vai

tình anh...

6.

em tóc ngắn, demi-garcon
tình như phủ kín đường cầu Vồng
ngày mai anh sẽ đi qua sớm
em có chờ, như anh đã mong ???

tóc em demi-garcon
trông thật bướng bỉnh, nhưng không đâu à
em là cô gái nết na
đi, hai tay đánh đón xa dịu dàng
ngồi, hai gót khép nghiêm trang
chỉ có cặp mắt mơ màng xa xa
anh đi sơ ý vấp qua
thành ra lẩn thẩn về nhà làm thơ

7.
vì em...
ngày cuối tuần ra sân đá bóng
cứ quen chân đi đoạn đường xa
đoạn gần cách một đường mương
đoạn xa qua cổng sân trường có em

từ sân trường đến sân banh
nhà em ở giữa đâm thành cầu phao
vì em, chẳng rõ khi nào
anh thành vô địch nhảy rào, vượt mương
đoạn đường bỗng hết bình thường
thành con đường của yêu thương bao giờ

hoa cỏ

lê hân

